
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
จังหวัดพิษณุโลก 2020
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การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาล
มีความคุ้มค่า สามารถกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ได้อย่างรวดเร็ว แนวคิดการขับเคล่ือนแผนงานโครงการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการลงทุน
ทางเศรษฐกิจประกอบแผนยุทธศาสตร์ 
“พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจนี”
มีจ านวน 12 โครงการ 
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1. โครงการศูนย์การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบจังหวัดพิษณุโลก (Phitsanulok Multimodal Transportation
Center Project) บริเวณสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเมืองพิษณุโลก (กรุงเทพ-พิษณุโลก-เชียงใหม่) จุดรวมการขนส่งทางรถไฟ 
และทางถนนของภาคเหนือตอนล่าง ในอนาคตจะเป็นที่ศูนย์รวมของแหล่งจ้างงานและขนาดใหญ่ ส านักงาน โรงแรมที่พัก 
ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ สถาบันการศึกษา ศูนย์ราชการ สาธารณะสุข และอยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่ การออกแบบปรับปรุง
ให้เป็นชุมชนแห่งการเดินทางในอนาคต

ปัจจุบัน : เมืองพิษณุโลกต้องพัฒนาพื้นที่ให้สอดรับต่อการลงทุนรถไฟความเร็วสูงที่หน่วยงานจากต่างประเทศ
เข้ามาด าเนินการศึกษาออกแบบให้รัฐบาลไทย 
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ปัจจุบัน : ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ได้จัดท าโครงการศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก ด าเนินการแล้วเสร็จ เสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
และมอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานเข้ามาด าเนินการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 

2. โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน จังหวัดพิษณุโลก (Phitsanulok Mass Transit System Development
Project) เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างศูนย์การพัฒนาพื้นที่ ระดับเมือง ระดับชุมชน สร้างทางเลือกการเดินทางที่มีคุณภาพแก่
ประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งมวลชนเป็นระบบการสัญจรหลักในอนาคต 
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ปัจจุบัน : กรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างการด าเนินการวางผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก โครงการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งตามผังเมือง เช่น ถนนสาย ฉ 2 (ถนนพุทธบูชา - ถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 12) และ ฉ 5 (แมคโครพิษณุโลก – สนามบิน) และ โครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อการพัฒนาพื้นทีเ่รือนแพ 
ฯลฯ 

3. โครงการศูนย์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์เศรษฐกิจและพาณิชยกรรมระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับ
พื้นที่ ศูนย์เศรษฐกิจสาคัญที่ตั้งอยู่โดยรอบย่านใจกลางเมือง (Downtown Center) เช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สถานีขนส่งแห่งที่ 1
ตลาดทรัพย์อนันต์ โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ แยกบ้านคลอง  บิ๊กซีเรือนแพ แม็คโครพิษณโุลก แยกต้นหว้า สนามกีฬาพิษณุโลก 
อนาคตจะเป็นที่เป็นศูนย์กลางการค้าปลีกที่ให้บริการค้าปลีก บริการ ส านักงาน โรงแรม ศูนย์นิทรรศการ และที่อยู่อาศัยที่ส าคัญ
ของจังหวัด ทั้งยังเป็นที่ตั้งของสถานีรถรางและขนส่ง เป็นแหล่งจ้างงานและสร้างงานส าคัญของภาคเหนือตอนล่าง 
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4. โครงการศูนย์พาณิชยกรรมและโลจิสติกส์ภาคเหนือตอนล่าง (Lower-Northern Regional Logistics
Center Project) 

ปัจจุบัน : กรมการขนส่งทางบกได้ออกแบบสถานีขนส่งสินค้าเมืองหลักภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก บริเวณบ้านบึงพระ 
อ าเภอเมืองพิษณุโลกแล้วเสร็จแล้ว อยู่ส ารวจกรรมสิทธิ์แปลงที่ดินเพื่อจัดหางบประมาณลงทุนต่อไป 6



ปัจจุบัน : รัฐบาลก าหนดให้เป็นเมืองที่ส่งเสริมและขับเคลื่อนสมุนไพร 

5. โครงการเขตอุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหารและผลติภัณฑ์สมุนไพร จังหวัดพิษณุโลก (Phitsanulok
Food and Herb Product Innovation Project) 
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6. โครงการเขตนวัตกรรมการผลิตและการวิจัยจังหวัดพิษณุโลก (Phitsanulok Research and Development
for Product Innovation Center Project) ให้พิษณุโลกเกิดพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพร บริเวณต าบล
ท่าช้าง อ าเภอพรหมพิราม สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับมหาวิทยาลัยในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก ส่งเสริมให้มีการผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร สนับสนุน Startup และ SME ของภาคเหนือ 

ปัจจุบัน : รัฐบาลก าหนดให้เป็นเมืองที่ส่งเสริมและขับเคลื่อนสมุนไพร 8



7. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Industry Project) ศูนย์ ไมซ์ของภาคเหนือตอนล่าง
และศูนย์การประชุมนานาชาติ 

ปัจจุบัน : ก่อสร้างศูนย์การประชุมจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 
3,500 คน อนาคตจะขยายให้สามารถรองรับได้มากกว่า 5,000 คน 9



8. โครงการพัฒนาบึงราชนกให้เป็นสวนสาธารณะระดับภาค (Regional Park) จังหวัดพิษณุโลก

ปัจจุบัน : ส านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (สทนช.) ได้ด าเนินการศกึษาแผนการพฒันาและฟื้นฟูบงึราชนกเรยีบร้อยแล้ว เบื้องต้นมีการ
น าเสนอนายกรัฐมนตรีพจิารณา เพื่อน าแผนงานโครงการต่างๆ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการตามวัตถปุระสงค์ต่อไป คาดว่าจะมี
บางส่วนจะเริ่มด าเนินการ ปี 2562-2566 โดยมีโครงการเร่งด่วนทีต่้องท าคือ โครงการขุดลอกบงึราชนก ซึ่งพลเอกประยทุธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ หรือ กนช. 11 มีนาคม 2562 เห็นชอบแผนฟื้นฟูบงึราชนก 
พิษณุโลก งบ 1,450 ล้านบาท 10



ปัจจุบัน : ท่าอากาศยานพิษณุโลก และจังหวัดพิษณุโลก ได้มีการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงเพื่อรองรับการ
เดินทางของนักท่องเที่ยว นักลงทุนจากต่างประเทศที่จะมาเยือนในอนาคต 

9. โครงการยกระดับท่าอากาศยานพิษณุโลกเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ (Phitsanulok International
Airport) 
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10. โครงการพิษณุโลกเมืองแห่งพลังงานหมุนเวียนและการจัดการขยะครบวงจร (Phitsanulok: The City
of Recycling) 

ปัจจุบัน : เมืองพิษณุโลกมีการรณรงค์ลดปริมาณขยะ น าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ และ การสรรหาพ้ืนที่จัดการขยะใหม่ 
ต าบลหัวรอ 
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11. โครงการพิษณุโลก เมืองเป้าหมายการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพและผู้สูงวัย (Phitsanulok : Destination of
Health and Aging Tourism) 
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12. โครงการพิษณุโลก มหานครแห่งการสร้างสรรค์ (Phitsanulok Creative City) เพื่อเชื่อมโยงภูมิทัศน์ วิถี
ชีวิต วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
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