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ค ำน ำ 

 
 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอฟากท่านี้เป็นแผนแม่บทในการก าหนดทิศทางการพัฒนา  
อ าเภอฟากท่าในระยะ 5 ปี ซึ่งมีความสอดคล้องกับทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาของรัฐบาล กรอบการ  
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจนศักยภาพของพ้ืนที่        
ซึ่งสะท้อนมาจากแผนหมู่บ้านเป็นการมองภาพในการพัฒนาในมุมกว้างและบูรณาการความร่วมมือจากทุก   
ภาคส่วนเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกอ าเภออย่างเป็นระบบ น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ ประเมิน
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงานโครงการ  เพ่ือให้สอดรับกับปัญหาความต้องการของพ้ืนที่          
อ าเภอฟากท่า และสามารถพัฒนาไปได้อย่างมีทิศทาง รวมถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
เพ่ือน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนและสังคมที่มีความสงบสุข มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ต่อไป 

 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๗)      
พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ ก าหนดให้จังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นของจังหวัด และในมาตรา๖๑/๑ 
ก าหนดให้อ าเภอมีอ านาจหน้าที่ภายในเขตอ าเภอในการน าภารกิจของรัฐ และนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ ให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

  
 อ าเภอฟากท่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอ 5 ปีนี้จะน าไปสู่การปฏิบัติที่
ส่งผลให้ประชาชนอ าเภอฟากท่า ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขตลอดไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอฟำกท่ำ 
อ ำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ส่วนที่ 1 

 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของอ ำเภอฟำกท่ำ 

1.1 ความเป็นมาของอ าเภอ 
1.2 ค าขวญัอ าเภอ 
1.3 ข้อมลูสภาพทัว่ไปและการวิเคราะหส์ถานการณ์ในปัจจุบัน 
1.4 เป้าหมายการพฒันาจังหวัดและประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพฒันา
จังหวัด 
1.5 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที ่
1.6 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของอ าเภอในช่วงที่ผ่านมา  
(ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2563) 
1.7 ข้อมลูความเสี่ยงการเกิดสถานการณ์โรคระบาดในพื้นที่ที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน และข้อมูลความเสีย่งด้านสาธารณภยัในพื้นที่ 
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๑.๑ ควำมเป็นมำของอ ำเภอ       
 อ าเภอฟากท่า เดิมมีฐานะเป็นกิ่งอ าเภอ ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๐ขึ้นอยู่ใน        
ความปกครองอ าเภอน้ าปาด ตั้งอยู่บริเวณบ้านนาหน่ า หมู่ที่ ๒ ต าบลฟากท่า ต่อมาบริเวณดังกล่าวเกิดแห้ง
แล้งและขาดแคลนน้ า เนื่องจากตั้งอยู่บนเชิงเขาและเป็นที่ราบสูง ประกอบกับอยู่ห่างไกลจากชุมชน 
กระทรวงมหาดไทยจึงได้อนุมัติให้ย้ายสถานที่ตั้งกิ่งอ าเภอ มาอยู่ที่บ้านวังขวัญ หมู่ที่ ๙ ต าบลฟากท่า         
เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๙ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน จนกระท่ังวันที่ ๒0 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๑ มีพระราชกฤษฎีกา 
ยกฐานะข้ึนเป็นอ าเภอฟากท่า ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๘ อาคารที่ว่าการอ าเภอฟากท่าหลัง
เดิมถูกเพลิงไหม้จึงได้สร้างอาคารที่ว่าการอ าเภอฟากท่าหลังใหม่ขึ้นมา เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ และ
ใช้ปฏิบัติราชการมาจนถึงปัจจุบัน 
 

๑.๒ ค ำขวัญประจ ำอ ำเภอ 
            “ห้วยเทิบสวยงำม   มะขำมหวำนฉ่ ำ   ลือนำมปู่ตำ   ผ้ำทอลือไกล” 
 

๑.๓ ข้อมลูสภำพทั่วไปและกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 
                1) ลักษณะที่ตั้ง:  

       อ าเภอฟากท่า เป็นอ าเภอหนึ่ง ในจ านวน ๙ อ าเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจุบันที่ว่าการ
อ าเภอฟากท่า ตั้งอยู่บริเวณบ้านวังขวัญ หมู่ที่ ๙ ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยอยู่ทาง    
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ ๑๒๓ กิโลเมตร    
มีพ้ืนที่ประมาณ ๖๓๖,๖๖๙ ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น  ๓๙๗,๙๑๘.๑๒๕ ไร่ 

      2) อำณำเขต  
      ทิศเหนือ ติดต่อกับ  อ าเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน 
      ทิศใต้ ติดต่อกับ  อ าเภอน้ าปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
      ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
      ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  อ าเภอน้ าปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
 
 

  3) ลักษณะภูมิประเทศ 
              สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับกับที่ราบเชิงเขา อยู่ในเขตป่าไม้และเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า มีเนื้อที่ประมาณ 339,606 ไร่ มีล าน้ าปาด ซึ่งมีต้นก าเนิดอยู่ที่บ้านม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก 
จังหวัดอุตรดิตถ์ไหลผ่าน และเป็นล าน้ าสายหลักที่ราษฎรส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาชีพ ร่วมกับล าน้ าสาย
รองอ่ืนๆในพ้ืนที ่     

   4) ลักษณะภูมิอำกำศ 
            อ าเภอฟากท่ามีสภาพภูมิอากาศแบบพ้ืนที่ราบสูง ดังนี้  
               1. ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวจัด วัดอุณหภูมิ
          ต่ าสุด ถึง 6  องศาเซลเซียส 

           2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน- กันยายน ปริมาณน้ าฝนทั้งปีวัดได้ ๑,๓๙๗.๕   
                  มิลลิเมตร 
              3. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม ความร้อนอุณหภูมิสูงสุดที ่๔๐.๕  

          องศาเซลเซียส 
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    5) เขตกำรปกครอง 
             (5.1) อ าเภอฟากท่า มีการแบ่งการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่

พุทธศักราช ๒๔๕๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมแบง่ออกเป็น 1 เทศบาล ๔ ต าบล  ๓๑  หมู่บ้านดังนี้ 
            ต าบลฟากท่า     จ านวน  ๑๑   หมู่บ้าน 
      ต าบลสองคอน    จ านวน    ๙   หมู่บ้าน 
            ต าบลบ้านเสี้ยว  จ านวน    ๖   หมู่บ้าน 
       ต าบลสองห้อง  จ านวน    ๕   หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
                              ภาพ การปกครองท้องที่ 
 

          (5.2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน  5  แห่ง  คอื    
   (1) เทศบาลต าบลฟากท่า 
                      (2) องค์การบริหารส่วนต าบลฟากท่า 
             (3) องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน 
             (4) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเสี้ยว 
             (5) องค์การบริหารส่วนต าบลสองห้อง 

                  (5.3) หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง และรัฐวิสาหกิจในพ้ืนที ่
          (1) ที่ท าการปกครองอ าเภอฟากท่า  (2) ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ  
         (3) สถานีต ารวจภูธรฟากท่า   (4) ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
          (5) กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 314  (6) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
         (7) โรงพยาบาลฟากท่า   (8) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
         (9) ส านักงานที่ดินอ าเภอ   (10) ที่ท าการสัสดีอ าเภอ 
         (11) ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาฟากท่า (12) กศน.อ าเภอฟากท่า  
 
 



๖ 

 

         (13) ที่ท าการไปรษณีย์ สาขาฟากท่า  (14) นิคมสหกรณ์ฟากท่า 
         (15) ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอ  (16) หน่วยพิทักษ์ป่าช าบอน 
                           (17) หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี อต 4(นาหน่ า) (18) หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยเทิบ 
         (19) หน่วยพิทักษ์ป่าภูเวียง            (20) ส านักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
              สาขาย่อยฟากท่า 
                   (5.4) ธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
           1. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฟากท่า จ ากัดสาขาฟากท่า 
          2. ธนาคารออมสิน สาขาฟากท่า 
           3. สหกรณ์การเกษตรฟากท่า จ ากัด 
           4. บริษัท ศักดิ์สยามพาณิชย์ลิสซิ่ง จ ากัด 
          5. บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง  จ ากัด 
          6. บริษัทศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จ ากัด 
           

  6) ประชำกร 
            อ าเภอฟากท่า มีประชากรทั้งสิ้น 14,222 คน แยกเป็นชาย  6,973 คน หญิง 7,249 คน 
โดยแยกเป็น  ๔  ต าบล  ๑  เทศบาลต าบล ได้ดังนี้      

ล ำดับที่ ต ำบล 
เพศ รวมจ ำนวน

ทั้งสิ้น(คน) 
จ ำนวน

บ้ำนเรือน ชำย(คน) หญิง(คน) 
๑ ฟากท่า 2,140 ๒,213 4,353 ๑,870 
๒ สองคอน ๑,466 ๑,504 2,970 ๑,๐77 
๓ บ้านเสี้ยว ๑,533 ๑,663 3,196 ๑,127 
๔ สองห้อง ๑,454 ๑,๕15 2,969 964 
๕ เทศบาลต าบลฟากท่า 380 ๓54 734 ๔24 

รวม 6,973 7,249 14,222 5,437 
 

       ที่มา: ส านักทะเบียนอ าเภอฟากท่า ( เดือนมิถุนายน 2563 ) 
 
 
            7) ด้ำนกำรศึกษำ 
               อ าเภอฟากท่ามี โรงเรียนประถมศึกษาจ านวน  ๑2  แห่ง , โรงเรียนมัธยมศึกษา    
จ านวน ๑  แห่ง, ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, วิทยาลัยการอาชีพ  1 แห่ง ดังนี้ 

    1. โรงเรียนประถมศึกษำ   จ ำนวน ๑3 โรงเรียน 
      ต. ฟำกท่ำ 
      - โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย   - โรงเรียนบ้านนาหน่ า 
      - โรงเรียนวัดปากไพร  - โรงเรียนบ้านนาไพร (ขยายโอกาส) 
      - โรงเรียนอนุบาลฟากท่า 
      ต. สองคอน 
      - โรงเรียนวัดวังกอง   - โรงเรียนบ้านห้วยสูน (ขยายโอกาส) 
      - โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก(เฉลิมราชย์)  
      ต. บ้ำนเสี้ยว 
      - โรงเรียนบ้านห้วยลึก  - โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ(ขยายโอกาส) 
 
 
 



๗ 

 

      ต. สองห้อง 
      - โรงเรียนบ้านนาแซง 

        - โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว  
    2. โรงเรียนมัธยมศึกษำ คือ โรงเรียนฟากท่าวิทยา        

    3. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย     
          เป็นการจัดการศึกษาให้กับประชาชน ผู้อยู่นอกระบบโรงเรียน ได้แก่  การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลายการศึกษาต่อเนื่อง  ได้แก่การศึกษา
เพ่ือพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนการศึกษาตามอัธยาศัย  
โดยมีห้องสมุดประชาชนอ าเภอฟากท่าและศูนย์การเรียนชุมชนทุกต าบล ดังนี้ 

         - ศูนย์การเรียนรู้ต าบลฟากท่า - ศูนย์การเรียนรู้ต าบลสองคอน   
         - ศูนยก์ารเรียนรู้ต าบลบ้านเสี้ยว - ศูนย์การเรียนรู้ต าบลสองห้อง  
     4. วิทยำลัยกำรอำชีพ 1 แห่ง คือ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์  
     5. อ่ืนๆ  คือ  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกกต้องตั้งอยู่ที่บ้านกกต้อง หมู่ที่ 3           
ต าบลฟากท่าจ านวน 1 แห่ง          

    8) กำรสำธำรณสุข                  
      อ าเภอฟากท่า มีระบบให้บริการด้านสาธารณสุข ครอบคลุมทุกพื้นที่ของอ าเภอ โดยมี
สถานที่ให้บริการด้านสาธารณสุขที่ส าคัญ  ดังนี้ 
                 -  โรงพยาบาลชุมชน ขนาด  ๓๐ เตียง             จ านวน ๑ แห่ง 
        -  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ         จ านวน ๑ แห่ง 
        -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต) จ านวน ๔ แห่ง ได้แก่   
                       ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยใส 
              ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสองคอน 
              ๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเสี้ยว 
              ๔. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสองห้อง  
  9) วัด จ ำนวน 30 แห่ง 
      ต ำบลฟำกท่ำ 
   1.วัดโพธ์ชัย   2.วัดนาหน่ า 
   3.วัดกกต้อง   4.วัดนาไพร 
   5.วัดห้วยก้านเหลือง  6.วัดโพนธาต ุ
   7.วัดฟากนา   8.วัดวังขวัญ 
   9.วัดดงต้นผึ้ง   10.วัดนาช้างโทน 
     ต ำบลสองคอน 
   1.วัดกกต้อง   2.วัดโพนดู่ 
   3.วัดโพธิ์เตี้ย   4.วัดห้วยสูน 
   5.วัดห้วยใส   6.วัดบ้านใหม่จ าปี 
   7.วัดห้วยไข่เขียด   8.วัดหนองหัวนา 
   9.วัดเฉลิมราชย ์
     ต ำบลบ้ำนเสี้ยว  
   1.วัดน้อย   2.วัดบ้านลุ่ม 
   3.วัดหัวทุ่ง   4.วัดวังอ้อ 
   5.วัดหัวยลึก   6.วัดบ้านใหม่พัฒนา 
 



๘ 

 

    ต ำบลสองห้อง 
                      1.วัดหนองหิน   2.วัดบ้านเดิ่น 
   3.วัดนาแซง   4.วัดช าบอน 
   5.วัดบ้านนาไร่เดียว 
  10 ศำสนำและวัฒนธรรม 
      ศำสนำประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 99) นับถือศาสนาพุทธ 
      วัฒนธรรม 
       ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอ าเภอฟากท่า คือ ท าบุญตักบาตรเข้าพรรษา        
ออกพรรษา บุญปราสาทข้าว แห่ข้าวพันก้อน แห่ต้นดอกไม้ วันสงกรานต์ การแสดงตีลาย ไหลเรือไฟ         
จ้ าข้าวซิ่ม ร าขอฝนแห่แม่นางด้ง ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 

  

ภาพ “ตีลาย” เป็นการแสดงการต่อสู้พ้ืนบ้านอย่างหนึ่งของพ่ีน้องชาวฟากท่า 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  ประเพณี “แห่ต้นกัณฑ์เทศน์”ในเทศกาลวันสงกรานต์ 
 11) กำรคมนำคม 
        มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๑๗ และ 1047 ซึ่งเป็นถนนลาดยางตลอดสาย       
เป็นเส้นทางหลักในการเดินทาง มีรถยนต์โดยสารประจ าทางวิ่งให้บริการทุกวันใช้เวลาเดินทางประมาณ        
๒ชั่วโมง  ๓๐ นาที ระยะทางประมาณ  ๑๒๓ กิโลเมตร ปัจจุบันกรมทางหลวงได้ขยายถนนในบางช่วงเป็นสี่
ช่องจราจรเพ่ือรองรับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ การค้า การลงทุน และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               ภาพ  เส้นทางคมนาคมทางบกท่ีส าคัญ 
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   12) ด้ำนเศรษฐกิจ 
       (1) ด้านการเกษตร 
            อ าเภอฟากท่า  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีพ้ืนที่การเกษตร
ทั้งสิ้น จ านวน ๓๖, ๘๒๘ ไร่  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญๆ มีดังนี้ 
   ตารางที่ 2  พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ จ าแนกตามพ้ืนที่เพราะปลูก 
 

ประเภท 
พ.ท. 

เพำะปลูก
(ไร่) 

ผลผลิต      
เฉลี่ย 
(ตัน) 

รำคำ 
(บำท/กก.) 

มูลค่ำ/ปี (บำท) ระยะเวลำเก็บเกี่ยว 
รำคำ
เฉลี่ย 

 
ข้าว 1 0.48 10 - 14 9,547.20 พ.ย.- ธ.ค. 17.0 
มะขามหวาน 157 1 35 - 65 7,850,000.00 ธ.ค.- ก.พ. 50.0 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2,285 0.8 5 - 6 10,053,736.00 ส.ค.- ก.ย. 5.5 
มะม่วงหิมพานต์ 439 0.5 20 - 40 6,585,000.00 เม.ย.-พ.ค 30.0 
หน่อไม้ฝรั่ง 116 4.32 5 - 40 11,271,312.00 เก็บ 3 เดือน พัก 

1.5 เดือน 
22.5 

รวมพ้ืนที่เพาะปลูก
ทั้งหมด 

2,998 

ที่มา:ส านักงานเกษตรอ าเภอฟากท่า(กรกฎาคม ๒๕63) 

 

  (2) ด้ำนกำรปศุสัตว์ 
           อ าเภอฟากท่า มีการเลี้ยงสัตว์หลายประเภท ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงเพ่ือไว้เป็นอาหาร
และจ าหน่าย ซึ่งสามารถจ าแนกเป็นรายต าบล ได้ดังนี้ 
 

   ตารางที่ 3 พ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์ จ าแนกตามประเภทของสัตว์ที่เลี้ยง 

ต ำบล จ ำนวน ชนิดสัตว์ 
 หมู่บ้ำน โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด สุนัข แมว 

ฟากท่า ๑๑ 503 140 148 6,031 120 659 246 
สองคอน ๙ 520 22 71 7,474 60 530 172 
บ้านเสี้ยว ๖ 388 50 183 6,605 132 473 127 
สองห้อง ๕ 668 12 228 4,402 78 531 129 
รวม๔ต ำบล ๓๑ 2,079 224 630 24,512 390 2,193 674 

 

ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอฟากท่า (กรกฎาคม 2563) 
 

 (3) ด้ำนกำรพำณิชย์ 
     - ร้านค้าอุปโภคบริโภคท่ัวไป มีมินิมาร์ท จ านวน 2 แห่ง และร้านค้าทั่วไปมีทุกหมู่บ้าน 
      - ร้านวัสดุก่อสร้าง     จ านวน  2 แห่ง 
      - ร้านค้าทางการเกษตร   จ านวน  1 แห่ง  
      - ปั้มน้ ามัน      จ านวน 3 แห้ง 
      - สถานบริการน้ ามันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก (หยอดเหรียญ)   จ านวน  9 แห่ง 

    - มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   จ านวน  ๙ แห่ง  ได้แก่ 
 
 
 

 



๑๐ 

 

ล ำดับที่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ ำนวนสมำชิก ค่ำหุ้น 
๑. สหกรณ์การเกษตรฟากท่าจ ากัด  ๒,๒๖๘ ๑๙,๒๓๑,๕๐๐ 
๒. สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงฟากท่า จ ากัด ๕๘๐ ๑,๙๓๐,๐๐๐ 
๓. สหกรณ์นิคมฟากท่า จ ากัด ๒,๗๕๒ ๗,๘๘๙,๐๐๐ 
๔. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฯบ้านห้วยลึก จ ากัด ๙๒ ๒๘๕,๓๑๐ 
๕. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฯบ้านสองห้อง จ ากัด ๘๐ ๔๘,๖๑๐ 
๖. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฯบ้านวังอ้อ จ ากัด ๑๔๘ ๑๔๗,๔๖๐ 
๗. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฯบ้านหัวทุ่งพัฒนา จ ากัด ๖๕ ๔๓,๐๕๐ 
๘. สหกรณ์ปศุสัตว์พัฒนาสองห้อง จ ากัด ๖๓ ๓๐๑,๖๒๐ 
๙. กลุ่มเกษตรกรท าสวนบ้านเสี้ยว จ ากัด ๑๔๔ ๕๑,๐๐๐ 

 

  (4) ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น(OTOP) ที่ส ำคัญ 

       อ าเภอฟากท่า ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผ้าทอมือที่มีคุณภาพและสวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัด
อุตรดิตถ์ เป็นผ้าทอที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และได้มีการรักษาไว้และถ่ายทอดมายังคนรุ่นต่อมา     
มีการตั้งกลุ่มทอผ้าอยู่ตามต าบล หมู่บ้าน ต่างๆหลายแห่ง ปัจจุบันมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนมาลงทะเบียนกับทาง
ราชการไว้แล้วจ านวน ๑๘ กลุ่มประกอบด้วย 
 

ที ่ ชื่อกลุ่ม ชื่อผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 

A B C D 
1 กลุ่มทอผ้าบา้นกกต้อง - ผ้าซิ่นจกทัง้ผนืลายดาวล้อมเดือน 

- ผ้าคลุมไหล่ (ผา้ล้อ) 
- ผ้าขาวมา้ 
- ผ้าซิ่นลายน้ าไหลใส่คิ้ว 
- ผ้าซิ่นจกลายข้าวพันก้อน 
- ผ้ามัดหมี่พันจก 
- ผ้าสิน้จกลายดาวกระจาย 
- เสื้อผ้าไหมเขียนเทียนแต่งไหมแก้ว 
ฯลฯ 

1    

2 บุญเทียนรังไหมใยฝ้าย - ผ้าทอมือลายพุ่มเทียน 
- ผ้าทอลายดาวล้อมเดือนจกทั้งตัว 
- ผ้าทอลายจกพญานาคทงัตัว 
- ผ้าทอมือลายปุยฝา้ย 
- ผ้าทอมือลายขา้วพันก้อน 
- ผ้าทอมือไหมข้าวพันก้อนทั้งตวั 
ฯลฯ 

1    

 ชื่อกลุ่ม ชื่อผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
A B C D 

3 กลุ่มทอผ้ารวมใจบา้นห้วยใส - ผ้าทอจกมัดหมี่ 
- ผ้าทอจกลายดอกแก้ว 
- ผ้าซิ่นตนีจกทั้งผืน พุ่มเงนิพุ่มทอง 
 

 1   

4 กลุ่มทอผ้าชุมชนเทศบาล ผ้าซิ่นตนีจกลายข้าวพนัก้อน  1   
 
 
 



๑๑ 

 

5 กลุ่มผ้าทอนาไร่เดียว - ผ้าทอลายน้ าไหล 
- ผ้าทอลายดาวกระจาย 
- ผ้าคลุมไหล่ (ผา้ล้อ) 
- ผ้าทอจกลายดาวล้อมเดือน 

  1  

6 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเสี้ยว - มะขามจี๊ดจ๊าดอบเกลือ 
- มะขามสีทองชมพูไม่มีเมล็ด 

  1  

7 นายอินปัน  หอมขจร มะขามหวาน    1 
8 กลุ่มผ้าสวยด้วยมือเรา ผ้าซิ่นตนีจกมัดหม่ี    1 
9 กลุ่มผ้าทอบา้นใหม่พัฒนา ผ้าทอมัดหมี่    1 

10 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป เสื้อผ้าส าเร็จรูป    1 
11 กลุ่มผ้าทอบา้นวงัอ้อ ผ้าล้อ ผา้จก    1 
12 กลุ่มทอผ้าบา้นเดิน่ ผ้าทอตีนจก    1 
13 นายไพร  พรมผา แจกันไม,้โต๊ะรบัแขก,เก้าอี้ไม้กลึง    1 
14 กลุ่มทอผ้าบา้นนาแซง ผ้าซิ่นตนีจก    1 
15 กลุ่มอาชีพท าไม้กวาดดอกหญ้า 

บ้านวังอ้อ 
ไม้กวาดดอกตองกง    1 

16 กลุ่มสตรีนิคมสหกรณ์ฟากท่า ผ้าซิ่นตนีจก,ผ้าคลุมไหล ่    1 
17 กลุ่มหัตถกรรมสตรีบ้านใหม่พัฒนา ผ้าห่มนวมใยสงัเคราะห์    1 
18 กลุ่มทอผ้าบา้นเสี้ยว ผ้ามัดหมี ่    1 

 

หมำยเหตุA  กลุ่มดำวเด่นสู่สำกล 
 B  กลุ่มอนุรักษ์  สร้ำงคุณค่ำ 
 C  กลุ่มพัฒนำสู่กำรแข่งขัน 
 D กลุ่มปรับตัวสู่กำรพัฒนำ 

 (5) ด้ำนกำรท่องเที่ยว 
       อ าเภอฟากท่า มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลายประเภท ทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม        
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ฯลฯ ที่ส าคัญได้แก่ 
     1. “โคกพระธาตุ (หลวงพ่อทันใจ)”  หมู่ที่ 9 บ้านวังขวัญ เดินขึ้นประมาณ  1 กิโลเมตร   
ไหว้พระ  ชมวิวอ าเภอฟากท่า “เมืองงามกลางขุนเขา”   
       2. จุดส่องนกบ้านห้วยก้านเหลืองระยะทางห่างจากทางหลวงแผ่นดิน สาย 1047 และ
เดินเท้าต่ออีก  2.5  กิโลเมตร  ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านห้วยก้านเหลือง หมู่ที่  5  ต าบลฟากท่า  

    3. สุสานหอยล้านปีตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านนาไร่เดียว  ต าบลสองห้อง  ซึ่งมีการค้นพบซาก
หอยชนิดต่างๆ บนเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ อยู่บนเนินเขาติดล าห้วยม่วง ลักษณะที่พบมีเปลือกหอยติดอยู่กับหิน
เป็นจ านวนมาก 

    5. ศูนย์ทอผ้ากลุ่มต่างๆ 
      6. น้ าตกวังฆ้อง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านลุ่ม  ต าบลบ้านเสี้ยว 
      7. ห้วยศิลาเลข ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านห้วยใส  ต าบลสองคอน 
      8. น้ าตกห้วยเทิบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านวังขวัญ  ต าบลฟากท่า 
      9. งานบุญประเพณีในเทศกาลต่างๆ และงานประจ าปีของอ าเภอ 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 13) ด้ำนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
       (1) โรงแรม  ที่พัก  รีสอร์ท  
            - โรงแรมเป็นหนึ่ง  
            - บ้านเพลงรีสอร์ท 
            - โรงแรมภูวรินทร์ 
            - ณัฐิชา รีสอร์ท 
                               -  ฤทัยพร รีสอร์ท   
                         (2) ร้านอาหาร    
   - ร้านอาหารป้าหนึ่ง    
    - ร้านข้าวมันไก่เจ๊ไหม  
            - ร้านลาบนาไพร  
 

 14) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
        ทรัพยำกรป่ำไม้ 
        อ า เภอฟากท่ ามี พ้ืนที่ ป่ า ไม้ ที่ ส า คัญ  ได้ แก่  เ ขตรั กษา พันธุ์ สั ต ว์ ป่ า แม่ จ ริ ม                   
มีเนื้อที่ประมาณ ๓๐,๑๙๖ ไร่ มีทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าค่อนข้างสมบูรณ์ 

       ทรัพยำกรธรรมชำติ 
       (๑) ทรัพยำกรดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปในพ้ืนที่อ าเภอฟากท่า ส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย  มีความอุดม
สมบูรณ์กักเก็บน้ าได้น้อย 
       (๒) ทรัพยำกรน้ ำ 
            อ าเภอฟากท่ามีล าน้ าที่ส าคัญ  คือ ล าน้ าปาด ซึ่งมีต้นก าเนิดจากภูเขาทุ่งแล้งใน
ท้องที่ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก  แล้วไหลผ่านอ าเภอฟากท่าตลอดทุกต าบลลงสู่อ าเภอน้ าปาด          
ไปบรรจบกับแม่น้ าน่านที่บ้านปากปาด อ าเภอน้ าปาด  ใต้เขื่อนสิริกิติ์  นอกจากนี้  อ าเภอฟากท่า ยังมีอ่างเก็บ
น้ าที่ส าคัญๆ ดังนี้ 

* อ่างเก็บน้ าห้วยสับฟาก            อยู่ที่บ้านฟากท่า        หมู่ที่ ๑ ต าบลฟากท่า 
* อ่างเก็บน้ าห้วยลึก           อยู่ที่บ้านกกต้อง         หมู่ที่ ๓ ต าบลฟากท่า 
* อ่างเก็บน้ าห้วยเทิบ         อยู่ที่บ้านโพนดู่           หมู่ที่ ๒ ต าบลสองคอน 
* อ่างเก็บน้ าห้วยเลิศ         อยู่ที่บ้านช าบอน         หมู่ที่ ๔ ต าบลสองห้อง 
* อ่างเก็บน้ าห้วยโปงยาว            อยู่ที่บ้านหนองหัวนา    หมู่ที่ ๘ ต าบลสองคอน 
* อ่างเก็บน้ าห้วยม่วง  อยู่ที่บ้านนาไร่เดียว        หมูท่ี่ ๕ ต าบลสองห้อง 
* อ่างเก็บน้ าผาโปด           อยู่ที่บ้านห้วยลึก          หมู่ที่ ๕ ต าบลบ้านเสี้ยว 
* อ่างเก็บน้ าห้วยกลาง       อยู่ที่บ้านนาไร่เดียว      หมู่ที่ ๕ ต าบลสองห้อง 
* อ่างเก็บน้ าห้วยเฮ้ีย  อยู่ที่บ้านเฉลิมราชย์ หมู่ที่ 9 ต าบลสองคอน 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

 15) ด้ำนควำมม่ันคงและสงบเรียบร้อย 
      (๑) สถานีต ารวจภูธรจ านวน  ๑  แห่ง 
           - ที่พักสายตรวจจ านวน  ๕ แห่ง 
           - ศูนย์ปฏิบัติการจราจรสถานีต ารวจภูธรอ าเภอฟากท่า  จ านวน  2แห่ง 

                 (๒) กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่  ๓๑๔จ านวน 1 กองร้อย 
                 (3) กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอฟากท่าที่ 5  จ านวน 1  กองร้อย 
                 (4) ศูนย์ อปพร. อ าเภอฟากท่า  จ านวน  ๖  แห่ง 

           1. อ าเภอฟากท่า   2. เทศบาลต าบลฟากท่า 
           3. องค์การบริหารส่วนต าบลฟากท่า 4. องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน 
            5. องค์การบริหารส่วนต าบลสองห้อง 6.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเสี้ยว 
      (5) หมู่บ้าน อพป. 26 หมู่บ้าน  มีสมาชิก อปพร.  รวมทั้งหมด  ๓90   คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

1.4 เป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัดและประเด็นยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 

เมืองแห่งคุณภาพชีวิตผลผลติปลอดภัย 

สืบสานวัฒนธรรมไทยก้าวไกลสมัพันธ์

เพื่อนบ้านยั่งยืน 

พันธกิจ 

1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่  

มีความรู้คูคุ่ณธรรม มีวินยั  

มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และ

มีการสืบสานต่อไป มีความมั่นคง มั่งคั่ง

และยั่งยืนในการด ารงชีวิต 

2. ส่งเสรมิ พัฒนา ผลผลติด้านการ

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูป

สินค้า OTOP ให้มีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพปลอดภัย และมีระบบ

การตลาดที่ด ี

3. ส่งเสรมิสนับสนุนการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมอืง

การปกครองและความสมัครสมาน

สามัคคีของประชาชน 

4. พัฒนาอนุรักษ์ และฟืน้ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แหล่งน  า และพลังงาน 

5. ส่งเสรมิพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ 

และการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 

และความสัมพันธ์ 

ที่ดี ทั งภายในและระหว่างประเทศ 

เป้าประสงค์ 

1.ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง มี

คุณภาพชีวิตที่ดมีีความมั่นคงและยั่งยืน 

2. เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขัน

ด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การ

แปรรูปสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP 

3. เป็นเมือง 3 วัฒนธรรม ท่ีมีอัตลกัษณ์ 

และยกระดับคณุภาพการท่องเที่ยว 

4. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ

พลังงานมีความอุดมสมบรูณเ์พิ่มขึ น 

5. ระบบบริหารการคา้ชายแดน การ

ลงทุน การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศมีศักยภาพสูงขึ น 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

1.เสริมสรา้งบ้านเมืองให้น่าอยู่ 

ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มี

คุณภาพชีวิตที่ด ี

2. พัฒนาเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม ผลติภณัฑ์ OTOP 

ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน 

และมีการบริหารจดัการดา้น

การตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

3.พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเทีย่ว 

4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งน  า 

และส่งเสรมิพัฒนาพลังงานท่ีเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5. เพิ่มศักยภาพ การคา้ การลงทนุ 

การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์กบั

ประเทศเพื่อนบ้าน 



๑๕ 

 

 
 

1.5 กำรวิเครำะห์สภำพปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่  
สรุปปัญหำ/ควำมต้องกำรของพื้นที่อ ำเภอฟำกท่ำ 

 

ต ำบล ประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำร สำเหตุของปัญหำ/ควำมต้องกำร แนวทำงแก้ไข 
ฟำกท่ำ 1. รายไดไ้ม่เพยีงพอกับรายจ่ายทีม่ีแนวโน้มเพิ่ม 

   สงูขึ้น 

 

1. ครัวเรือนมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น แตม่ีรายได้เท่าเดิม    
   หรือเพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อย 
2. หัวหน้าครอบครัวมภีาระในการดูแลสมาชิกใน 
    ครอบครัวเพิ่มมากขึ้น 
3. มีการใช้จ่ายในเรื่องท่ีไม่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
    มากขึ้น 

 

1. ส่งเสริมให้ครอบครัวจดัท าบัญชีครัวเรือนเพื่อให้รู้   
    ถึงสาเหตุเพื่อน าไปใช้เป็นข้อมลูในการแก้ไข  
    ปัญหา 
2. สรา้งจิตส านึกให้ประชาชนรู้จักใช้จ่ายอย่าง     
   ประหยัด และเก็บออมเงินรายได้บางส่วนไว้ใช้  
   ยามจ าเป็น 
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลติให้สูงข้ึน ควบคู่ไป   
    กับการแสวงหาช่องทางการประกอบอาชีพใหม่ๆ 

 2. ภาวะหนี้สินของครัวเรือน 

 
1. ครัวเรือนมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น แตม่ีรายได้เท่าเดิม  
    หรือเพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อย 
2. หัวหน้าครอบครัวมภีาระในการดูแลสมาชิกใน 
     ครอบครัวเพิ่มมากขึ้น 
3.  มีการใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่จ าเปน็ต่อการด ารงชีวิต 
     มากขึ้น 

1. ส่งเสริมให้ครอบครัวจดัท าบัญชีครัวเรือนเพื่อให้รู้  
   ถึงสาเหตุเพื่อน าไปใช้เป็นข้อมลูในการแก้ไข 
   ปัญหา 
2. สรา้งจิตส านึกให้ประชาชนรู้จักใช้จ่ายอย่าง     
   ประหยัดและเก็บออมเงินรายได้บางส่วนไว้ใช้ยาม  
   จ าเป็น 

 3. ความเหลื่อมล้ าของรายได้ของประชาชน 

 
1. การการกระจุกตัวของรายได้กบับุคคลบางคน
หรือบางกลุ่มในสังคม 
2.ความเลื่อมล้ าในโอกาสที่จะได้รบัการพัฒนาและ    
   ส่งเสริมการมรีายได้ที่เพิ่มขึ้น 

1.  กระจายการพัฒนาไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
กลุ่มต่างๆให้ท่ัวถึงมากยิ่งข้ึนและตอ่เนื่อง 
2.  ก าหนดกลุม่เป้าหมายในการสง่เสริม สนับสนุน
ให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพต่างๆที่ชัดเจน 

 4. ปัญหาการแพรร่ะบาดของยาเสพติดในกลุม่
วัยรุ่น 

1 .ความคึกคะนอง อยากลองของตัววัยรุ่นนั้นเอง 
2. ถูกเพื่อนชักชวน/ถูกหลอก 
3 .ปัญหาภายในครอบครัว 
4. สภาพแวดล้อม/สังคมที่เอื้อต่อการเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับ 
    ยาเสพติด 

1. ก าหนดพื้นท่ีและบุคคลเป้าหมายที่ชัดเจน 
2. ใช้รูปแบบการแกไ้ขปัญหาที่เนน้การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในสังคม 
3. บังคับใช้กฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและ 
    เด็ดขาด 
4. น ารูปแบบของ “ชุมชนบ าบัด”มาประยุกต์ใช้ 

 



๑๖ 

 

ต ำบล ประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำร สำเหตุของปัญหำ/ควำมต้องกำร แนวทำงแก้ไข 

 5. เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กในภาคบังคับยังไม่ได้รับ 
   การดูแลที่มีคณุภาพอย่างทั่วถึง 

 

1.งบประมาณทีไ่ดร้ับมีจ ากดั 
2.งบประมาณของหน่วยงานบางแห่ง ถูกน าไปใช้
เกี่ยวกับรายจา่ยประจ ามากเกินไป 
3.ขาดบุคลากรทีม่ีความรู้ ความเขา้ใจ และทุ่มเท  
   เกี่ยวกับการพัฒนา ดูแล เด็กเลก็อย่างจริงจัง 
   สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปท่ีเปน็ภูเขาสูง ที่ราบมี
น้อย 

 

1. จัดหาและสนับสนุนงบประมาณ ในการ
ด าเนินการใหเ้พียงพอหรือเพิ่มขึ้น 
2. สรา้งจิตส านึกของผู้บริหารองค์กร ให้เห็น    
ความส าคญัของการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กให้มาก
ขึ้น 
3. ปรับปรุงระบบการสรรหา การเลือกสรร และการ    
จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสม      
เป็นธรรมและจูงใจให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม    
ความสามารถ 

 6. ท่ีท ากินมีจ ากัดและบางพ้ืนท่ีตัง้อยู่ในเขตป่าไม้
และเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 

 

หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างยึดถือกฎหมายคนละ
ฉบับยังไม่มีการด าเนินการตรวจสอบ/ยืนยัน จาก
เจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง 

1. รัฐต้องก าหนดนโยบายที่ชัดเจน 
2. นโยบายหรือมาตรการต่างๆทีร่ฐัก าหนด ต้องมี
ความเป็นไปได้ ในทางปฏิบตั ิ

 7. การทับซ้อนหรือความไม่ชัดเจนในแนวเขตที่ดิน
และที่ท ากินของประชาชน กับท่ีดินที่อยู่ในความ
ดูแลของหน่วยงานต่างของรัฐ 

 

1. ประชาชนต้องการมีรายไดจ้ากการประกอบ
อาชีพเพิ่มมากขึ้น 
 2. อัตราก าลังของเจ้าหน้าท่ีมีจ ากัด ไมส่อดคล้อง
กับภารกิจและจ านวนพ้ืนท่ีที่รับผดิชอบ 
 

1. ปฏิรูปกฎหมายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือ     
สอดคล้องกัน 
 2. ก าหนดให้มีการท างานแบบบรูณาการของ     
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเร่งรดัการพิสูจนส์ิทธิ   
เพื่อให้เกิดความถูกต้องโดยเร็ว 

 8. การขาดหลักประกันสิทธิท ากิน ในท่ีดินที่
ประชาชนอยู่อาศัย หรือท ากินมาก่อนท่ีจะมี
กฎหมายใช้บังคับ 

 1. ด าเนินการกับผู้กระท าผิดอย่างจริงจัง และ
ต่อเนื่อง 
2.ปรับปรุงอัตราก าลังและระบบคา่ตอบแทนแก่
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

 9. การบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อขยายพื้นที่ท ากินของ 
ประชาชนท่ีมีที่ท ากินอยู่ติดกับพื้นที่ป่าไม้ และเขต 
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
 

  

 



๑๗ 

 

ต ำบล ประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำร สำเหตุของปัญหำ/ควำมต้องกำร แนวทำงแก้ไข 

 10. การลักลอบเข้ามาเก็บหาของป่าของประชาชน
นอกพ้ืนท่ีที่มีลักษณะเป็นการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดมิ 

 

การขาดจิตส านึกของผู้ที่เข้ามาเกบ็หาของป่า 

 
1.ด าเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง และเดด็ขาด        
 กับ ผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าว 
2. ให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้ามามสี่วนร่วมในการ
ดูแล และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที ่
 

 11. การขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภมูอิากาศ และ
สิ่งแวดล้อมโดยในฤดฝูน ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ตก
น้อย ท้ิงช่วง ไม่กระจายสม่ าเสมอ 
2. ความต้องการน้ าเพื่อกิจกรรมตา่งๆโดยเฉพาะ
การเพาะปลูกมีมากข้ึน ในขณะทีแ่หล่งเก็บกักน้ ามี
จ ากัด ไมเ่พิ่มขึ้นสมัพันธ์กัน 
3. แหล่งเก็บกักน้ าตามธรรมชาตแิละที่สร้างขึ้น มี
น้อยไม่เพียงพอต่อการเก็บกักน้ าไว้ใช้ประโยชน์ 
4. แหล่งเก็บกักน้ าตามธรรมชาตแิละที่สร้างขึ้น   
เสื่อมสภาพ ตื้นเขิน ช ารดุ ท าให้มีประสิทธิภาพต่ า  
เก็บกักน้ าไว้ได้น้อยจนถึงไมส่ามารถเก็บกักน้ าไว้ได ้
5.การก่อสร้างฝายแล้วไมส่ร้างประตูระบายทรายไว้
ด้วยท าให้มีตะกอนตกทับถมบรเิวณด้านหน้าฝาย 
เป็นจ านวนมากและท าให้น้ าไม่สามารถไหลผ่านไป
ได ้
6. การท าลายป่าต้นน้ าล าธาร ท าให้ไม่มตี้นไม้ที่ท า
หน้าท่ีดูดซับน้ าฝนลงสู่ใต้ผิวดิน 

1.ปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติใหส้ามารถเก็บกักน้ า
ได้ตลอดทั้งป ี
2. ปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ าท่ีมีอยูเ่ดิม ให้สามารถ
กักเก็บน้ าไดม้ากยิ่งข้ึน 
3. จัดหาหรือสร้างแหล่งกักเก็บน้ าใหม่ๆเพิ่มเติม 
4. รณรงค์ให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ าน้อย
ในช่วงฤดูแล้งให้มากขึ้น 
5. ดึงน้ าจากแหล่งน้ าภายนอกเขา้มา เพื่อเพิ่ม
ปริมาณน้ าในพ้ืนท่ีให้มากข้ึน 
6. ระบบชลประทานหรือคลองส่งน้ าในพ้ืนท่ี 
7. น้อมน าแนวทางพระราชด ารฯิ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเกีย่วกับการอนุรักษ์ 
และพัฒนาแหล่งน้ าเข้ามาใช้ในพื้นที่ 
 

 
 
 
 



๑๘ 

 

ต ำบล ประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำร สำเหตุของปัญหำ/ควำมต้องกำร แนวทำงแก้ไข 

 

12. ระบบประปาหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึงและไมเ่พียงพอ
กับการใช้สอย 
 

1. แหล่งน้ าดบิมีปรมิาณน้ าไมเ่พียงพอ 
2.ชุมชนมีการขยายตัวมากข้ึน 
3. ระบบประปาหมู่บ้านที่มีอยูเ่ดมิช ารุด 
4. ระบบประปาหมู่บ้านที่มีอยูเ่ดมิสามารถรองรับ
จ านวนครัวเรือนได้จ ากัด 

     

1. จัดหาแหล่งน้ าดิบเพิ่มเติม 
2. ปรับปรุงแหล่งน้ าดิบท่ีมีอยู่เดมิให้สามารถก้กเก็บ
น้ าได้มากข้ึน 
3. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านที่มีอยู่เดิม ให้
สามารถ รองรับความต้องการของประชาชนท่ีมาก
ขึ้นได ้

 

 

13. แหล่งน้ าส ารองอื่นๆ เช่น บ่อน้ าตื้น ถังเก็บน้ า
กลางหมู่บ้าน ฯลฯ ขาดการดูแล ปรับปรุง 
 

1. ผู้รบัผิดชอบขาดความเอาใจใสดู่แล 
2. หมู่บ้านไม่มีงบประมาณในการด าเนินการแกไ้ข 
3. ติดขดัในบทบัญญตัิของกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์
ของทางราชการ เนื่องจากพ้ืนท่ีที่เป็นท่ีตั้งอยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐและต้อง
ได้รับอนญุาตก่อน 
 

1. ก าหนดให้มผีู้รับผิดชอบโดยตรงและให้มีการจ่าย 
    ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานด้วย 
2. สนับสนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้านเพื่อน าไปใช้ในการแกไ้ขปญัหา 
3. ออกกฎเกณฑ์ยกเว้น หรือผ่อนผันให้
คณะกรรมการหมู่บา้น หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สามารถด าเนินการแก้ไขปญัหาไดโ้ดยไม่ต้องขอ
อนุญาต 

 

 

14. เส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านช ารุด และ
ยากล าบากในการสัญจรโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดู
ฝน 
 

1. เป็นเส้นทางที่มีการใช้สญัจรไปมามาก 
2. ลักษณะพื้นผิวการจราจรเป็นลกูรัง หรือดินทราย
ไม่สามารถใช้การได้ทุกฤดโูดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 
3. ขาดการซ่อมบ ารุง เนื่องจากไมม่ีงบประมาณ 
4. มีอายุการใช้งานมานาน 
5. เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่อนุญาตหรือยินยอมให้
ท าการซ่อมแซม หรือปรับปรุง 

1. ปรับปรุงเส้นทางให้สามารถใช้การไดต้ลอดทั้งปี 
2. ท าความเข้าใจและขอความร่วมมือกับเจ้าของ
ที่ดินข้างเคียง เพื่อให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
3.จัดหางบประมาณมาด าเนินการ 
 

 

15. ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง 
 

1. เกิดจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวน 
2. เกิดจากการปฏบิัติงานของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
3. เกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 

1. จัดหาระบบไฟฟ้าส ารอง 
2. จัดให้มรีะบบการแจ้งเตือนประชาชนให้ทรบ
ล่วงหน้า 
 

 



๑๙ 

 

 
ต ำบล ประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำร สำเหตุของปัญหำ/ควำมต้องกำร แนวทำงแก้ไข 

 

16. การเคลื่อนย้ายของประชากรวัยท างานออก
นอกพ้ืนท่ีท าให้ขาดแคลนแรงงานในพ้ืนท่ี 
 

1. ค่านิยมของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการไปท างานตาม 
 เมือง ใหญ่ๆ 
2. ต้องการแสวงหาโอกาสดีๆให้กับตนเองและ
อนาคต 
3.ต้องการแบ่งเบาภาระทางครอบครัว 

1. สรา้งจิตส านึกให้คนรุ่นใหม่ให้ความส าคญักับถิ่น
ก าเนิด 
2. สรา้งงาน สร้างอาชีพท่ีสอดคลอ้งกับความ
ต้องการและตลาดแรงงานในพ้ืนท่ี 

 

 

17. ปญัหาการแพร่กระจายของโรคติดต่อ เช่น   
      ไข้เลือดออก 

1. สภาพที่อยู่อาศัยที่ขาดสุขลักษณะ เป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงและพาหะของโรคติดต่ออื่นๆ 
2. ประชาชนบางส่วนขาดจิตส านกึและไม่ให้ความ
ร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปญัหาอย่างจริงจัง 

1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
อาคารสถานท่ีตา่งๆให้ถูกสุขลักษณะ 
2. รณรงค์สร้างจิตส านึกร่วมกัน ในการปีองกันและ
แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

 

18.  การก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ไม่ได้มาตรฐาน และมีข้อจ ากัด 
 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณจ ากดั 
2. ไมม่ีที่ท้ิงขยะเป็นของตนเอง 
3. ถูกคัดค้านจากประชาชนในพ้ืนท่ี ในการน าขยะ
ไปท้ิงหรือท าลาย 
 

1. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และเทคนิคไป
ยังจังหวัดและส่วนกลางเพื่อขอใหส้นับสนุน
งบประมาณเพิ่มขึ้น 
2.ประสานกรมป่าไม้หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
ขออนุญาตใช้พื้นที่บางส่วนเป็นท่ีทิ้งและท าลายขยะ 
มูลฝอยที่จัดเก็บได้ในแตล่ะวัน 
3. รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนท้ิง หรือ
น าไปแปรสภาพเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนแทนการ
ทิ้งหรือท าลาย 
4. น าเทคโนโลยีและระบบก าจัดขยะมูลฝอยท่ีมี 
ประสิทธิภาพเข้ามาใช้ 
5. สรา้งความเข้าใจกับประชาชนท่ีคัดค้าน โดย
ช้ีให้เห็นถึงเหตุผลความจ าเป็นที่ตอ้งมีการทิ้งหรือ
ก าจัดขยะมลูฝอยในพ้ืนท่ี 

 
 
 



๒๐ 

 

 
ต ำบล ประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำร สำเหตุของปัญหำ/ควำมต้องกำร แนวทำงแก้ไข 

 

19. ภัยธรรมชาติ 

1. ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ท้ังในช่วงฤดู
หนาวร้อนและฤดูฝน 
2.พายุฝนฟา้คะนอง 
3. น้ าป่าไหลหลากและน้ าท่วมฉับพลัน 
4. ไฟป่าท้ังจากธรรมชาติและฝีมอืมนุษย์ 
5. ฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง 
 

1. ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภัยต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้น 
2. จัดให้มรีะบบแจ้งเตือนแก่ประชาชนเพื่อให้ทราบ
ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับภยัต่างๆทีก่ าลังจะเกดิขึ้น 
3. จัดเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านงบประมาณ 
เครื่องมือเครื่องใช้ และบุคลากรเพื่อรองรับ
สถานการณ์ภัยต่างๆ ท่ีอาจเกดิขึ้น 
4. ก าหนดมาตรการ/แผนงาน/โครงการ ท้ังในเชิง
ป้องกันและการแกไ้ขปัญหาภัยธรรมรูปแบบต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

 
 

1.6 ผลกำรพัฒนำในแผนพัฒนำอ ำเภอที่ได้ด ำเนินกำรในปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕62 - ๒๕63 
 
 สรุปงบประมำณที่อ ำเภอได้รับกำรสนับสนุนเพื่อด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนพัฒนำอ ำเภอ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕62(อำจน ำเสนอเป็นภำพกรำฟแท่งหรือกรำฟวงกลมประกอบ) 
 
 

ล ำดับ แหล่งงบประมำณ 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด

(รวมทุกยุทธศาสตร์) 
จ ำนวน(บำท) หมำยเหตุ 

๑. โครงการที่ใช้งบประมาณตามนโยบาย
พิเศษของรัฐบาล 

- -  

๒. โครงการที่ใช้งบประมาณของงบจงัหวัด 14 20,817,100  

๓. โครงการที่ใช้งบประมาณของหน่วยงาน 
(งบ Function) ที่ด าเนินการในภมูิภาค 

- -  

๔. โครงการที่ใช้งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- -  

๕ โครงการที่ใช้งบประมาณของเอกชน - -  

รวม 14 20,817,100  

 
 

 สรุปงบประมำณที่อ ำเภอได้รับกำรสนับสนุนเพื่อด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนพัฒนำอ ำเภอ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕63(อำจน ำเสนอเป็นภำพกรำฟแท่งหรือกรำฟวงกลมประกอบ) 

 
 

ล ำดับ แหล่งงบประมำณ 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด

(รวมทุกยุทธศาสตร์) 
จ ำนวน(บำท) หมำยเหตุ 

๑. โครงการที่ใช้งบประมาณตามนโยบาย
พิเศษของรัฐบาล 

- -  

๒. โครงการที่ใช้งบประมาณของงบจงัหวัด - -  

๓. โครงการที่ใช้งบประมาณของหน่วยงาน 
(งบ Function) ที่ด าเนินการในภมูิภาค 

3 900,000  

๔. โครงการที่ใช้งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- -  

๕ โครงการที่ใช้งบประมาณของเอกชน - -  

รวม - -  

 
 

 



๒๒ 

 

 
 

 

  อ าเภอฟากท่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จ านวน  14  โครงการ รวมงบประมาณ 20,817,100 บาท ดังนี้ 
 

ที่ ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
(หมู่ที่/ต ำบล) 

หน่วยรับผิดชอบ โครงกำรที่ใช้งบประมำณตำม
นโยบำยพิเศษของรัฐบำล 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ของงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ของหน่วยงำน 
(งบ Function)  

ที่ด ำเนินกำรในภูมิภำค 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

โครงกำรที่ใช้
งบประมำณของ

เอกชน 

ได้รับกำรจัดสรร (บำท) ได้รับกำรจัดสรร (บำท) ได้รับกำรจัดสรร (บำท) ได้รับกำรจัดสรร (บำท) 
ได้รับกำรจัดสรร 

(บำท) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ ๑ เสริมสรำ้งขมุขน ให้คุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมรู้คู่คุณธรรม น ำชุมชนเขม้แข็ง มีอำชีพรำยได้ที่เหมำะสมและมีควำมมั่งคงในชีวิต  

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายนิคมสหกรณ์ 
6 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 
ต าบลบ้านเสี้ยว อ าเภอฟากท่า 
จังหวัดอุตรดติถ ์

 488,000     บ้านใหม่พัฒนา       
หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านเสี้ยว    
อ าเภอฟากท่า      
จังหวัดอุตรดติถ ์

อ.ฟากท่า 

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายนาหนอง
หลวง บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 5 
ต าบลบ้านเสี้ยว อ าเภอฟากท่า 
จังหวัดอุตรดติถ ์

 493,000    บ้านห้วยลึก  หมู่ที่ 5         
ต าบลบ้านเสี้ยว    
อ าเภอฟากท่า      
จังหวัดอุตรดติถ ์

อ.ฟากท่า 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก 
(คสล.)สายนิคมสหกรณ์ 12 
บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 4          
ต าบลบ้านเสี้ยว อ าเภอฟากท่า 
จังหวัดอุตรดติถ ์

 499,000    บ้านวังอ้อ  หมู่ที่ 4        
ต าบลบ้านเสี้ยว    
อ าเภอฟากท่า      
จังหวัดอุตรดติถ ์
 
 
 

อ.ฟากท่า 

 



๒๓ 

 

ที่ ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
(หมู่ที่/ต ำบล) 

หน่วยรับผิดชอบ โครงกำรที่ใช้งบประมำณตำม
นโยบำยพิเศษของรัฐบำล 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ของงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ของหน่วยงำน 
(งบ Function)  

ที่ด ำเนินกำรในภูมิภำค 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

โครงกำรที่ใช้
งบประมำณของ

เอกชน 

ได้รับกำรจัดสรร (บำท) ได้รับกำรจัดสรร (บำท) ได้รับกำรจัดสรร (บำท) ได้รับกำรจัดสรร (บำท) 
ได้รับกำรจัดสรร 

(บำท) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ ๑ เสริมสรำ้งขมุขน ให้คุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมรู้คู่คุณธรรม น ำชุมชนเขม้แข็ง มีอำชีพรำยได้ที่เหมำะสมและมีควำมมั่งคงในชีวิต  

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายหัวแหลา่วัง
อ้อ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 3      
ต าบลบ้านเสี้ยว อ าเภอฟากท่า 
จังหวังอุตรดิตถ ์

 493,000    บ้านหัวทุ่ง  หมู่ที่ 3        
ต าบลบ้านเสี้ยว    
อ าเภอฟากท่า          
จังหวังอุตรดิตถ ์

อ.ฟากท่า 

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหน้า อบต.ฟากท่า 
หมู่ที่ 1 บ้านฟากท่า        
ต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า 
จังหวัดอุตรดติถ์  

 497,000    หมู่ที่ 1 บ้านฟากท่า   
ต าบลฟากท่า  
อ าเภอฟากท่า     
จังหวัดอุตรดติถ ์

อ.ฟากท่า 

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายผาวังแดง-นากุ่ม    
หมู่ที่ 2 บ้านนาหน่ า        
ต าบลฟากท่า  อ าเภอฟากท่า 
จังหวัดอุตรดติถ ์

 497,000    หมู่ที่ 2 บ้านนาหน่ า  
ต าบลฟากท่า         
อ าเภอฟากท่า     
จังหวัดอุตรดติถ ์

อ.ฟากท่า 

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายณัฐภัทร   
นิ่มเพ็ง หมู่ที่ 5 บ้านห้วย
ก้านเหลือง ต าบลฟากท่า 
อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ ์

 497,000    หมู่ที่ 5               
บ้านห้วยก้านเหลือง    
ต าบลฟากท่า      
อ าเภอฟากท่า     
จังหวัดอุตรดติถ ์

อ.ฟากท่า 



๒๔ 

 

 

ที่ ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
(หมู่ที่/ต ำบล) 

หน่วยรับผิดชอบ โครงกำรที่ใช้งบประมำณตำม
นโยบำยพิเศษของรัฐบำล 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ของงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ของหน่วยงำน 
(งบ Function)  

ที่ด ำเนินกำรในภูมิภำค 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

โครงกำรที่ใช้
งบประมำณของ

เอกชน 

ได้รับกำรจัดสรร (บำท) ได้รับกำรจัดสรร (บำท) ได้รับกำรจัดสรร (บำท) ได้รับกำรจัดสรร (บำท) 
ได้รับกำรจัดสรร 

(บำท) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ ๑ เสริมสรำ้งขมุขน ให้คุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมรู้คู่คุณธรรม น ำชุมชนเขม้แข็ง มีอำชีพรำยได้ที่เหมำะสมและมีควำมมั่งคงในชีวิต  

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโพนธาตุ - นาช้าง
โทน หมู่ที่ 6 บ้านโพนนธาตุ 
ต าบลฟากท่า  อ าเภอฟากท่า 
จังหวัดอุตรดติถ ์

 497,000    หมู่ที่ 6   บ้านโพนธาตุ     
ต าบลฟากท่า      
อ าเภอฟากท่า     
จังหวัดอุตรดติถ ์

อ.ฟากท่า 

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายริมคลองชลประทาน 
หมู่ที่ 7  บ้านฟากนา       
ต าบลฟากท่า  อ าเภอฟากท่า 
จังหวัดอุตรดติถ ์

 497,000    หมู่ที่ 7  
บ้านฟากนา 
 ต าบลฟากท่า          
อ าเภอฟากท่า     
จังหวัดอุตรดติถ ์
 

อ.ฟากท่า 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายริมน้ าปาด หมู่ที่ 3 
บ้านกกต้อง ต าบลฟากท่า 
อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดติถ ์

 497,000    หมู่ที่ 3 บ้านกกต้อง   
ต าบลฟากท่า       
อ าเภอฟากท่า      
จังหวัดอุตรดติถ ์

อ.ฟากท่า 

   

   

 



๒๕ 

 

 

ที่ ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
(หมู่ที่/ต ำบล) 

หน่วยรับผิดชอบ โครงกำรที่ใช้งบประมำณตำม
นโยบำยพิเศษของรัฐบำล 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ของงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ของหน่วยงำน 
(งบ Function)  

ที่ด ำเนินกำรในภูมิภำค 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

โครงกำรที่ใช้
งบประมำณของ

เอกชน 

ได้รับกำรจัดสรร (บำท) ได้รับกำรจัดสรร (บำท) ได้รับกำรจัดสรร (บำท) ได้รับกำรจัดสรร (บำท) 
ได้รับกำรจัดสรร 

(บำท) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 4 พัฒนำกำรจัดสภำพแวดล้อม พัฒนำแหล่งน้ ำและด ำรงไว้ซ่ึงทรัพยำกรธรรมชำติที่สมบูรณ์      

1. ก่อสร้างล าเหมืองนาใหม่ หมู่ท่ี 5    
บ้านนาไรเ่ดียว ต าบลสองห้อง     
อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ ์

 2,158,000  

  

หมู่ที่ 5 บ้านนาไร่เดียว    
ต าบลสองห้อง   
อ าเภอฟากท่า    
จังหวัดอุตรดติถ ์

อ.ฟากท่า 

  

  

2. ก่อสร้างล าเหมืองอ่างห้วยม่วง หมูท่ี่ 5 
บ้านนาไรเดียว ต าบลสองห้อง     
อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ ์

 2,158,000  

  

หมู่ที่ 5  บ้านนาไรเดยีว    
ต าบลสองห้อง   
อ าเภอฟากท่า    
จังหวัดอุตรดติถ ์

อ.ฟากท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

3. ก่อสร้างล าเหมืองโคกมะซาง หมู่ท่ี 4 
บ้านช าบอน ต าบลสองห้อง  
อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ ์

 3,525,800  

  

หมู่ที่ 4 บ้านช าบอน   
ต าบลสองห้อง  
อ าเภอฟากท่า    
จังหวัดอุตรดติถ ์

อ.ฟากท่า 

4. ก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล. พร้อมระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก          
บ้านสองคอน หมู่ที่ 3 ต าบลสองคอน 
อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ ์

 8,020,300  

  

บ้านสองคอน   หมู่ที่ 3            
ต าบลสองคอน    
อ าเภอฟากท่า   
 จังหวัดอุตรดติถ์ 

อ.ฟากท่า 

  รวม  14 โครงกำร  20,817,100          
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 อ าเภอฟากท่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จ านวน 0 โครงการ รวมงบประมาณ  -บาท ดังนี้ 
 

ที่ ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 

พื้นที่ด ำเนินกำร 
(หมู่ที่/ต ำบล) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ตำมนโยบำยพิเศษของ

รัฐบำล 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ของงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ของหน่วยงำน 
(งบ Function)  

ที่ด ำเนินกำรในภูมิภำค 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

โครงกำรที่ใช้
งบประมำณของ

เอกชน 

ได้รับกำรจัดสรร (บำท) ได้รับกำรจัดสรร (บำท) ได้รับกำรจัดสรร (บำท) ได้รับกำรจัดสรร (บำท) 
ได้รับกำรจัดสรร 

(บำท) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ ๑ เสริมสร้ำงขุมขน ให้คุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมรู้คู่คุณธรรม น ำชุมชนเข้มแข็ง มีอำชีพรำยได้ที่เหมำะสมและมีควำมมั่งคงในชีวิต  

 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
-โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
-โครงการสนับสนุนการปฏบัติงานของศูนย์
อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน      
อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 
-โครงการปกป้องสถาบันและปรองดอง
สมานฉันท์ 
 
 

- - 630,000 - - - - 

รวม  0 โครงกำร        
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1.7 ข้อมูลควำมเสี่ยงกำรเกิดสถำนกำรณ์โรคระบำดในพืน้ที่ ท่ีดินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน และข้อมูลควำมเสี่ยงด้ำนสำธำรณภัยในพื้นที่  
 

ความเสี่ยง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเภทภัย/ประเภทโรค ผลกระทบ ประเภททางเลือกในการ
จัดการภัยพิบัต/ิ

สถานการณ์โรคระบาดใน
พ้ืนที่ 

มาตรการ/วิธีลดความเสี่ยง 

การเกิดโรคระบาดในพ้ืนท่ี - ที่ท าการปกครองอ าเภอฟากท่า 
- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอฟากท่า 
- สถานีต ารวจภูธรฟากท่า 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที ่
อ าเภอฟากท่า 

โรคคิดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(Covid – 19 ) 

- แรงงานตกงาน ขาดรายได้ 
และเดินทางกลับภมูิล าเนา  
- สินค้าขาดตลาด เกดิการกักตุน
สินค้า 
-หน้ากากอนามัยและแอลกอ
ฮอร์ขาดแคลน  

- การป้องกัน/หลีกเลี่ยง  
- การลดผลกระทบ  
- การเตรยีมความพร้อม 

- ช้ีแจงท าความเข้าใจกับประชาชน
ให้อยู่ในท่ีพ านัก และกักตัว 14 วัน 
- จัดเตรยีมสถานท่ีรองรับกักตัว
ระดับต าบล (Local Quarantine ) 
ให้พร้อมทุกต าบลเพื่อรองรับผู้ทีม่า
จากต่างประเทศและต่างจังหวัด 
กรณีที่อยู่อาศัยตนเองไม่พร้อม/ไม่
เหมาะสมเป็นที่กักตัว 
- ช้ีแจ้ง ท าความเข้าใช้ และใช้
มาตรการ Social Distancing     
ซึ่งการท า Social Distancing จะ
ช่วยลดอัตรการแพรร่ะบาดของไวรัส
จากคนสู่คน 
- วางมาตรการควบคมุการกักตุน
สินค้า และในส่วนท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครดั 
- วางแผนจัดระบบขนส่งสินค้า 
เครื่องอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต มีการก าหนดจุดบริการ
อาหาร เพื่อดูแลประชาชนในระดบั
หมู่บ้าน / ชุมชน 



๒๘ 

 

ควำมเสี่ยง หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประเภทภัย/ประเภทโรค ผลกระทบ ประเภททำงเลือกในกำร
จัดกำรภัยพิบัติ/

สถำนกำรณ์โรคระบำด
ในพื้นที่ 

มำตรกำร/วิธีลดควำมเสี่ยง 

ภัยพิบัต ิ - ที่ท าการปกครองอ าเภอฟากท่า 
- ส านักงานเกษตรอ าเภอฟากท่า 
- ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอฟากท่า 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที ่
อ าเภอฟากท่า 

- ภัยแล้ง 
- วาตภัย 

- ขาดน้ าในการอุปโภค บริโภค 
- บ้านเรือน ทรัพย์สินเกดิความ
เสียหาย 
- สัตว์เลีย้งล้มตายเป็นจานวน
มาก 
- พืชผลทางการเกษตรไดร้ับ
ความเสยีหาย 

- การป้องกัน/หลีกเลี่ยง  
- การลดผลกระทบ  
- การเตรยีมความพร้อม 

- จัดท าบัญชีหมู่บ้านและชุมชนท่ีมี
ความเสีย่งต่อการประสบปัญหาภยั
แล้ง และจดัท าแผนเฉพาะกิจ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอยา่ง
เป็นระบบให้ครอบคลมุทุกมิติ ท้ังใน
ระดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด ตามสภาพ
ปัญหาเพื่อก าหนดแนวทางแก้ไข
ตามล าดับความส าคญั ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว และให้จัดท า
แผนการด า เนินงานท้ังระบบอย่าง
ชัดเจน 
- พิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภยัตามระเบียบ
กระทรวงการคลังและหลักเกณฑท์ี่
เกี่ยวข้อง โดยให้ด าเนินการอย่าง
รวดเร็ว 
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ที ่ อ ำเภอ ต ำบล หมู่ที ่ ชื่อ อปท. ลักษณะควำมเสี่ยง(/) ระบบกำรเฝ้ำระวังและกำรแจ้งเตือนภัย กำรเตรียมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
อุทกภัยในฤดูฝน 

น้ ำ
ท่ว

มข
ัง 

น้ ำ
ล้น

ตล
ิ่ง 

น้ ำ
ท่ว

มฉ
บับ

พล
ัน/

น้ ำ
ป่ำ

ไห
ล

หล
ำก

 

ดิน
/โค

ลน
ทล

่ม 

อื่น
 

ไม
่มีค

วำ
มเ

สี่ย
ง สถำนี/เครื่องวัด

ปริมำณน้ ำฝน 
หอกระจำยข่ำว ระบบเสียงตำมสำย พ้ืนที่ปลอดภัย/พ้ืนที่เตรียมจัดต้ังศูนย์    

พักพิงเพ่ือรองรับกำรอพยพ 
   ชื่อสถำนที่ รองรับ        

ผู้อพยพได้ 
(คน) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

1 ฟากท่า ฟากท่า 1 อบต.ฟากท่า             
2 ฟากท่า ฟากท่า 2 อบต.ฟากท่า             
3 ฟากท่า ฟากท่า 3 อบต.ฟากท่า   /          
4 ฟากท่า ฟากท่า 4 อบต.ฟากท่า             
5 ฟากท่า ฟากท่า 5 อบต.ฟากท่า   /    1 1 1 ตชด.ที่ 314 900  
6 ฟากท่า ฟากท่า 6 อบต.ฟากท่า             
7 ฟากท่า ฟากท่า 7 อบต.ฟากท่า   /    1 1 1 โรงเรียนนาไพร 400  
8 ฟากท่า ฟากท่า 8 อบต.ฟากท่า   /    1 1 1 ตชด.ที่314 900  
9 ฟากท่า ฟากท่า 9 ทต.ฟากท่า   /    1 1 1 วัดวังขวัญ 100  
10 ฟากท่า ฟากท่า 10 อบต.ฟากท่า             
11 ฟากท่า ฟากท่า 11 อบต.ฟากท่า             
12 ฟากท่า สองคอน 1 อบต.สองคอน             
13 ฟากท่า สองคอน 2 อบต.สองคอน             
14 ฟากท่า สองคอน 3 ทต.ฟากท่า   /    1 1 1 โรงเรียนอนุบาล

ฟากท่า 
100  

15 ฟากท่า สองคอน 4 อบต.สองคอน             
16 ฟากท่า สองคอน 5 อบต.สองคอน   /    1 1 1 รพ.สต.ห้วยใส 200  
17 ฟากท่า สองคอน 6 อบต.สองคอน             
18 ฟากท่า สองคอน 7 อบต.สองคอน             
19 ฟากท่า สองคอน 8 อบต.สองคอน             
20 ฟากท่า สองคอน 9 อบต.สองคอน             
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ที ่ อ ำเภอ ต ำบล หมู่ที ่ ชื่อ อปท. ลักษณะควำมเสี่ยง(/) ระบบกำรเฝ้ำระวังและกำรแจ้งเตือนภัย กำรเตรียมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

อุทกภัยในฤดูฝน 

น้ ำ
ท่ว

มข
ัง 

น้ ำ
ล้น

ตล
ิ่ง 

น้ ำ
ท่ว

มฉ
บับ

พล
ัน/

น้ ำ
ปำ่

ไห
ล

หล
ำก

 

ดิน
/โค

ลน
ทล

่ม 

อื่น
 

ไม
่มีค

วำ
มเ

สี่ย
ง สถำนี/เครื่องวัด

ปริมำณน้ ำฝน 
หอกระจำยข่ำว ระบบเสียงตำมสำย พ้ืนที่ปลอดภัย/พ้ืนที่เตรียมจัดต้ังศูนย์    

พักพิงเพ่ือรองรับกำรอพยพ 
   ชื่อสถำนที่ รองรับ        

ผู้อพยพได้ 
(คน) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

21 ฟากท่า อบต.   
บ้านเส้ียว 

1 บ้านเสี้ยว             

22 ฟากท่า อบต. 
บ้านเส้ียว 

2 บ้านเสี้ยว   /    / / /    

23 ฟากท่า อบต. 
บ้านเส้ียว 

3 บ้านเสี้ยว             

24 ฟากท่า อบต. 
บ้านเส้ียว 

4 บ้านเสี้ยว             

25 ฟากท่า อบต. 
บ้านเส้ียว 

5 บ้านเสี้ยว             

26 ฟากท่า อบต. 
บ้านเส้ียว 

6 บ้านเสี้ยว             

27 ฟากท่า อบต.  
สองห้อง 

1 สองห้อง             

28 ฟากท่า อบต.  
สองห้อง 

2 สองห้อง             

29 ฟากท่า อบต.  
สองห้อง 

3 สองห้อง             

30 ฟากท่า อบต.  
สองห้อง 

4 สองห้อง             

31 ฟากท่า อบต.  
สองห้อง 

5 สองห้อง             
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ส่วนที่ 2 
 

กำรวิเครำะหก์ำรพัฒนำ ประกอบด้วย 
2.1 กำรวิเครำะห์ศักยภำพของพื้นที่อ ำเภอ 
2.2 กำรก ำหนดต ำแหน่งกำรพัฒนำอ ำเภอ (Positioning)  
2.3 กำรประเมินศักยภำพทำงยุทธศำสตร์ของพื้นที่อ ำเภอ (SWOT Analysis) 
2.4 กำรวิเครำะห์ทิศทำงกำรพัฒนำยทุธศำสตร์กำรพัฒนำพื้นที่อ ำเภอ(TOWS  
      Matrix) 
 

**************************** 
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๒.1 กำรวิเครำะห์ศักยภำพของพ้ืนที่อ ำเภอ  

1) ด้ำนเศรษฐกิจ 
 จากข้อมูล จปฐ.ปี 2560 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ มีรายได้มาจากการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 
รองลงมาได้แก่การประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และอ่ืนๆมีรายได้เกินกว่าเกณฑ์รายได้ที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ
รายได้ในภาพรวมของทั้งอ าเภอ 

 ในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือบริการ(Product/Service)ที่ส าคัญนั้น “ผ้าทอมือ”นับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์
พ้ืนบ้าน  ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอฟากท่า นอกเหนือจากการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมซึ่ง
เป็นอาชีพหลักเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นผ้าทอมือที่มีลักษณะเฉพาะ มีลวดลายต่างๆสวยงาม โดดเด่น และคงความ
เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ ซึ่งในปัจจุบันมีการตั้งกลุ่มทอผ้ากระจายอยู่ทั่วไปครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งสี่ต าบล โดยปีหนึ่งๆ
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ ผู้ทอหรือผู้ที่น าไปจ าหน่ายหรือน าไปเพ่ิมมูลค่าไดป้ีละหลายหมื่นบาท 

 นอกจากนี้ ในพ้ืนที่อ าเภอฟากท่ายังมีแหล่งเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ที่ส าคัญได้แก่ พ้ืนที่บริเวณตลาด
สดเทศบาลต าบลฟากท่า ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าต่างๆ สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงฟากท่า จ ากัด  โรงงาน
แปรรูปผลไม้  โรงอบมะขามหวาน สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง โรงแรม ห้องพักอาศัย ฯลฯ เป็นต้น 

2)ด้ำนกำรเกษตร 

 พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว  มะขามหวาน  หอมแดง กระเทียม แตงโม สัปปะรด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ถั่วเหลือง หน่อไม้ฝรั่ง ฯลฯ เป็นต้น โดยข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นข้าวเหนียว และปลูกไว้ใช้บริโภคในครัวเรือนเป็น
หลัก 

3)ด้ำนสังคม สำธำรณสุขและกำรศึกษำ 

          ด้ำนสังคมนั้น อ าเภอฟากท่าจัดเป็นสังคมแบบประเพณีน า และเป็นสังคมแบบเกษตรกรรม มีการร่วมกลุ่ม
แบบอรูปนัยของกลุ่มปฐมภูมิ มีการติดต่อกันแบบตัวถึงตัว สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมซึ่ง
คล้ายคลึงกัน ท าให้สถานภาพและบทบาทของคนในสังคมไม่แตกต่างกันมากนัก มีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น 
สมาชิกของสังคมท าหน้าที่สอดคล้องต่อเนื่องกันอย่างราบรื่น และมีค่านิยมในเรื่องคุณความดีทางศาสนาเป็นตัว
ควบคุมความประพฤติทางสังคมของชนบทหรือที่เราเรียกกันว่าจารีตนั่นเอง 

ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข อ าเภอฟากท่า มีระบบให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ของอ าเภอทั้งโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๓๐เตียง จ านวน ๑ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน ๔ 
แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบันจ านวน 1 แห่ง 

 ด้ำนกำรศึกษำ มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน  ๑๖  แห่งระดับมัธยมศึกษา จ านวน  ๑  แห่ง 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 1 แห่ง และวิทยาลัยการอาชีพ จ านวน 1 แห่ง 

4)ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับกับที่ราบเชิงเขา  โดยพ้ืนที่บริเวณด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของ

อ าเภอมีลักษณะเป็นเทือกเขาที่มีป่าไม้ล้อมรอบ ในขณะที่ด้านทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ราบระหว่างภูเขา
ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพ มีพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ราบและที่ราบภูเขา จ านวน 32,700 ไร่ 
ภูเขา จ านวน 339,606 ไร่ และป่า จ านวน 30,196  ไร่ 
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5) ด้ำนควำมม่ันคง 
อ าเภอฟากท่า เป็นพ้ืนที่ที่มีความสงบเรียบร้อย ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการก่อความไม่สงบเรียบร้อย หรือการ

กระท าอ่ืนใดที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติแต่อย่างใด โดยมีการบูรณาการ การท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานด้านความม่ันคงในพื้นที่อย่างเป็นเอกภาพ 

 
 
 

ภำพรวมของบริบทอ ำเภอ Context Map 
 
 
 

           ฟำกท่ำ                              อุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 
๒.2 กำรก ำหนดต ำแหน่งกำรพัฒนำอ ำเภอ (Positioning)  

ต ำแหน่งกำรพัฒนำของอ ำเภอฟำกท่ำ  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

          “เป็นศูนย์กลางในการศึกษา อนุรักษ์ และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตแบบล้านช้าง” 
 

ตำรำงวิเครำะห์ต ำแหน่งในกำรพัฒนำอ ำเภอ 
 

ประเด็นศักยภาพ 

การวิเคราะห์และการประเมิน 
ผลรวมคะแนนการ

วิเคราะห์ 
และประเมิน 

(เต็ม ๒๕ คะแนน) 
 

ความ 
ส าคัญ 
 
 
(๕) 

ความ
เร่งด่วน 
ในการ

ด าเนินการ 
(๕) 

ความเป็น
ประโยชน์ 

(ผลกระทบ) 
ต่อพ้ืนที่ 

(๕) 

ความเป็น 
ไปได้ 

 ในการ
พัฒนา 

(๕) 

ความ
สอดคล้องกับ
สภาพของ
จังหวัด 

(๕) 
1.สนับสนุน ส่งเสริมให้หน่วยงาน
ส่วนราชการ องค์กร และชุมชน
ต่างๆในพ้ืนทีใ่ห้สามารถด ารงและ
คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังกล่าเป้าหมายต่างๆ
ได้ 

5 5 5 5 5 25 

2. พัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆเพ่ือ
เป็นพื้นฐานรองรับการพัฒนาไปสู่
สังคมท่ีมีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน 

5 5 5 5 5 25 

3. ปลูกฝังอุดมการณ์และปลุกจิต
ใต้ส านึกของประชาชนให้เชื่อมั่น
และศรัทธาในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันได้ 

5 5 5 4 5 24 
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2.3 กำรประเมินศักยภำพทำงยุทธศำสตร์ของพื้นที่ อ ำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์             
(SWOT Analysis) 
 
จุดแข็ง (Strengths) 
 

S1 เป็นอ าเภอขนาดเล็กที่ชุมชนตั้งอยู่ไม่ไกลจากถนนสายหลัก 
S2 ตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมสายหลักไปยังจุดผ่านแดนถาวร   
     (ภูดู่)เพ่ือเข้าสู่ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
S3 มีโครงสร้างพ้ืนฐานพร้อมที่จะรองรองการพัฒนาในด้าน 
     ต่างๆของประเทศ 
S4 มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ 
S5 มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทางวัฒนธรรมและ 
ธรรมชาติ 
S6 มีล าน้ าปาดซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญไหลผ่าน และมีน้ าตลอด 
     ทั้งป ี
S7 สถาบันการศึกษา และศูนย์เรียนรู้ในด้านต่างๆที่มีความ 
     พร้อมและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย  
     ที่หลากหลายได ้
S8 เป็นสังคมที่มีความสงบเรียบร้อยประชาชามีความปลอดภัย 
     ในชีวิตและทรัพย์สิน 
S9 เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง และเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์  
     และสืบสานศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีวิชีวิตแบบ 
     ล้านช้าง 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 
W1 มีที่ตั้งอยู่ไกลจากเส้นทาง 
      คมนาคมสายหลักของประเทศ(สาย 11) 
W2 ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาก 
W3 การค้า การลงทุนในพ้ืนที่ยังมีไม่มาก 
W4 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูงเพราะอยู่ไกล 
      เมื่อเทียบกับอ าเภอใกล้ๆ 
W5ที่ดินซึง่มีเอกสารสิทธิ์มีน้อยพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ใน 
เขตป่าไม้และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
W6สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ยังมีไม่เพียงพอ 
W7แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีข้อจ ากัดในการพัฒนา 
W8 ปัญหาเรื่องขยะ 
 

โอกำส (Opportunities) 
O1 การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียน(AC) 
O2 นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทาง 
      การค้าและการลงทุน 
O3 นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนและให้ความส าคัญกับการพัฒนา 
     เศรษฐกิจฐานราก 
O4การเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องภูดู่ อ าเภอบ้านโคก 
O5 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในเรื่อง 
     ของการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 
     การท่องเที่ยว 
O6 การจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพขึ้นในพ้ืนที่ 
O7 การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯในพ้ืนที่ 
  

ภัยคุกคำม (Threats) 
T1 การเรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 
ในการเดินทางผ่านจุดผ่านแดนมีน้อยท าให้เกิด 
ปัญหาในทางฏิบัติ 
T2 การเรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  
ระเบียบ และการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเพ่ือนบ้านมี 
ข้อจ ากัด 
T3 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการที่ไม่ 
เอ้ือต่อการพัฒนาพ้ืนที่ 
T4 ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
T5 ไดร้ับงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่จ ากัด จึงต้อง 
     เลือกพ้ืนที่ที่จ าเป็นที่สุดในการพัฒนาก่อนเป็นล าดับ 
     แรก 
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๒.4 กำรวิเครำะห์ทิศทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพื้นที่อ ำเภอ (TOWS Matrix) 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภำยใน 
 
 
 
ปัจจัยภำยนอก 
 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1 เป็นอ าเภอขนาดเล็กที่ชุมชนตั้งอยู่ไม่ไกลจาก    
     ถนนสายหลกั 
S2 ตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมสายหลกัไปยังจุด 
     ผ่านแดนถาวร(ภูดู่)เพื่อเข้าสู่ประเทศสมาชิก 
    ประชาคมอาเซียน 
S3 มีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมที่จะรองรองการ 
    พัฒนาในด้านต่างๆของประเทศ 
S4 มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็น 
    เอกลักษณ ์
S5 มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทาง 
    วัฒนธรรมและธรรมชาต ิ
S6 มีล าน้ าปาดซ่ึงเป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญไหลผ่าน  
และมีน้ าตลอดทั้งป ี
S7 สถาบันการศึกษา และศูนย์เรียนรู้ในด้าน 
ต่างๆที่มีความพร้อมและสามารถถา่ยทอด 
องค์ความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายได้ 
S8 เป็นสังคมที่มีความสงบเรียบร้อยประชาชาม ี
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
S9 เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง และเป็นแบบอยา่ง 
ในการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม  
ประเพณี และวถิีวิชวิิตแบบล้านชา้ง 
 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

W1 มีที่ตัง้อยู่ไกลจากเส้นทาง 
      คมนาคมสายหลกัของประเทศ(สาย 11) 
W2 ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาก 
W3 การค้า การลงทุนในพื้นที่ยังมีไม่มาก  
W4 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูงเพราะ 
อยู่ไกลเมื่อเทียบกบัอ าเภอใกล้ๆ 
W5 ที่ดินซ่ึงมีเอกสารสิทธิ์มีน้อยพื้นที่สว่นใหญ ่
อยู่ในเขตป่าไม้และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่  
W6 สิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ยังมีไม่เพียงพอ 
W7 แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีข้อจ ากดัในการ 
พัฒนา 
W8 ปัญหาเร่ืองขยะ 
 

 

โอกำส (Opportunities) 
O1 การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของประชาคม 
อาเซียน(AC) 
O2 นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกบัการเพิ่มศักยภาพ 
การแข่งขันทางการค้าและการลงทุน 
O3 นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนและให้ 
ความส าคัญกับการพัฒนาศรษฐกิจฐานราก 
O4 การเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องภูดู ่อ าเภอ 
บ้านโคก 
O5 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่ม 
จังหวัด ในเรื่องของการพัฒนาทุนทาง 
     วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น และ 
     การท่องเท่ียว 
O6 การจัดตั้งวิทยาลัยการอาชพีขึ้นในพื้นที่ 
O7 การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริฯในพื้นที ่
 
 
 

 

SO : กลยุทธ์เชิงรุก 
(ใช้ความเข้มแข็งจากภายในแสวงประโยชน์จากโอกาส
ภายนอก) 
SO1พัฒนาพื้นที่ด้านตา่งๆเพื่อรองรับการเข้าสู่ 
        ประชาคมอาเซียน 
SO2จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
SO3ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือด้านต่างๆและ 
        การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
SO4 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการด ารงไว้ 
ซ่ึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
SO5 เตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อให้รองรับ 
        กับการพัฒนาต่างๆจากนอกพื้นที่ 
SO6  เตรียมความพร้อมของประชาชนในทุกด้านเพื่อ 
        เผชิญกับรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป 
SO7  ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ไปยัง 
         ส่วนต่างๆในพื้นที่และให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคม 
         โดยรวม 

 

WO : กลยุทธ์เชิงเชิงแก้ไข 
(ขจัดความออ่นแอภายในโดยฉวยประโยชน์จาก
โอกาสภายนอก) 
WO1จัดเตรียมพื้นที่ส าหรับใช้เป็นแหลง่พัก 
         สินค้าและระยาบสินค้า 
WO2 จัดท าแผนงาน/โครงการรองรับการเข้าสู่ 
         ประชาคมอาเซียน 
WO3จัดให้มีศูนย์แสดงและจ าหนา่ยสินค้า 
         ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเพือ่สร้างรายได้ให้กับ 
         ประชาชน 
WO4สนับสนุน และส่งเสริมให้ส่วนราชการ  
         หน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทัว่ไปได้ใช้ 
         ผ้าทอพื้นบ้านเพื่อสร้างความเปน็ 
         เอกลักษณ ์และสืบสานมรดรทางภูมิ 
         ปัญญาของท้องถิ่น 
WO5ประสานหน่วยงาน ส่วนราชการที ่
         เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
         ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟพูื้นที่ป่าที่ 
         คนกับป่าสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ 

 

ภัยคุกคำม (Threats) 
T1 การเรียนรู้และท าความเขา้ใจ เกีย่วกับกฎ  
     ระเบียบในการเดินทางผ่านจุดผ่านแดน 
มีน้อยท าให้เกิดปญัหาในทางฏิบัต ิ
T2 การเรียนรู้และท าความเขา้ใจเกี่ยวกบั 
     กฎหมาย ระเบียบ และการใช้ชีวิตอยู่ใน 
     ประเทศเพื่อนบา้นมีข้อจ ากัด 

 

ST : กลยุทธ์เชงิป้องกัน 
(ใช้ความเข้มแข็งภายในหลีกเล่ียงสิ่งกีดขวางภายนอก) 
ST1สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ 
        เกีย่วกับกฎหมาย ระเยียบ ประเพณี 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประเทศเพื่อนบ้าน 
 
 

WT : กลยุทธ์เชิงรับ 
(ลดความอ่อนแอภายในและหลีกเล่ียงสิ่งกีดขวาง
ภายนอก) 
WT1สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาและ 
         ศูนย์เรียนรู้ต่างๆได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน 
         องค์ความรู้ และประสบการณ์กบัประเทศ 
         เพื่อนบ้าน 
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T3 กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับของทางราชการ 
     ที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาพื้นที ่
T4 ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที ่
T5 ได้รับงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่จ ากัด จึง 
ต้องเลือกพื้นที่ที่จ าเป็นที่สุดในการพัฒนา 
ก่อนเป็นล าดับแรก 

ST2สนับสนุนและส่งเสริมให้มีหมู่บ้านตัวอยา่ง 
        ในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ 
        วิถีชีวิตแบบล้านชา้งในแต่ละต าบล 
ST3พัฒนาความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ของ 
บุคลากรในหน่วยงานตา่งๆของรัฐผู้น า 
ท้องที่ และท้องถิ่น เพือ่ให้สามารถปรับตัวและ 
ด ารงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ 
เกิดขึ้นในสภาวะการณ์ปัจจุบันได้ 
ST4พัฒนาแหล่งน้ าต่างๆที่มีอยู่ในพื้นทีใ่ห้สามารถ 
 เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นทีแ่ละคุณภาพ 
 ชีวิตของประชาชนโดยไม่เสียความสมดุลย์ของ 
 ของระบบนิเวศน์ให้ได้มากที่สุด 
 

WT2สนับสนุน และส่งเสริมให้ภาคเอกชน    
         หันมาให้ความสนใจและลงทุนในพื้นที่ให้ 
         มากขึ้น 
WT3สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ 
        เรียนรู้ต่างๆ ให้สามารถเป็นต้นแบบและ 
         ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบัประชาชนได้ 
         อยา่งแท้จริงและต่อเนื่อง 
WT4พัฒนาระบบรกัษาความปลอดภัยในพื้นที่ 
         ให้สามารถติดตาม ดูแล และแกไ้ขปัญหา 
         ได้ทันท่วงที มีพยานหลักฐานชัดเจน หาก 
         มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น 
WT5 สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของ 
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ใน 
          การให้บริการสาธารณะและแกไ้ขปัญหา 
          ของท้องถิ่น  
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ส่วนที่ 3 
 

ข้อมูลยุทธศำสตร์แผนพัฒนำอ ำเภอ 5 ป ี(พ.ศ.2561 - 2565) มีองค์ประกอบ ดังนี ้
3.1 เปำ้หมำยกำรพัฒนำอ ำเภอ (วิสัยทัศน์ของอ ำเภอ) 
3.2 พันธกิจ  
3.3 วัตถุประสงค์ (เป้ำหมำยโดยรวม) 
3.4 ประเด็นกำรพัฒนำอ ำเภอ (ประเด็นยุทธศำสตร์) 
3.5 แนวทำงกำรพัฒนำ (กลยุทธ์) ของแต่ละประเด็นกำรพัฒนำ 
 

**************************** 
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3.1วิสัยทัศน์ 
      “เป็นศูนย์กลางการศึกษา อนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตแบบล้านช้าง 
       บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เชื่อมโยงไปสู่สังคมท่ีมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
3.2 พันธกิจ 
1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และมีการสืบสานต่อไป มี    
    ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในการด ารงชีวิต 
2. ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ   
   ปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและความสมัครสมานสามัคคี 
    ของประชาชน 
4. พัฒนาอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า และน้ า และพลังงาน 
5. ส่งเสริมพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ และการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งภายในและ 
   ระหว่างประเทศ 
 

๓.๓ วัตถุประสงค์ (เป้ำหมำยรวม) 
 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนา ชุมชนให้มีความเข้มแข็งขึ้น 
2. ผลผลิตด้านการเกษตร การแปรรูปสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP มีคุณภาพปลอดภัยและมีระบบ 
   การตลาดที่ดี 
3. แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวและส่งเสริมประเพณีที่ดีงามมีจริยธรรม สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
4. มีพัฒนาที่ยั่งยืน อนุรักษ์ ด ารงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า วัฒนธรรม  
    ประเพณีท่ีงดงาม 
5. มีศักยภาพการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์อันดีทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
    เพ่ือนบ้าน 
3.4 ประเด็นกำรพัฒนำอ ำเภอ (ประเด็นยุทธศำสตร์) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สนับสนุน ส่งเสริมให้หน่วยงานส่วนราชการ องค์กร และชุมชนต่างๆในพ้ืนที่ให้สามารถด ารง
และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และสามารถถ่ายทอดไปยังกล่าเป้าหมายต่างๆได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาพ้ืนที่ในด้านต่างๆเพ่ือเป็นพื้นฐานรองรับการพัฒนาไปสู่สังคมที่มีความม่ันคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปลูกฝังอุดมการณ์และปลุกจิตใต้ส านึกของประชาชนให้เชื่อมั่นและศรัทธาในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
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3.4  ประเด็นกำรพัฒนำอ ำเภอ 
ประเด็นกำรพัฒนำอ ำเภอ ที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมให้หน่วยงำนส่วนรำชกำร องค์กร และชุมชนต่ำงๆในพื้นที่ให้
สำมำรถด ำรงและคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และสำมำรถถ่ำยทอดไปยังกล่ำเป้ำหมำยต่ำงๆได้ 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

(กลยุทธ์) 
พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ. 

2565 
พ.ศ 

2561    
-
2565 

 

1. ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ
พลังงานมีความอุดม
สมบูรณ์เพิ่มข้ึน 
 

- ร้อยละของอัตรา
การเกิดไฟป่าลดลง 
 
-ร้อยละของพ้ืนที่ป่า
ที่ถูกท าลาย 
 
-ร้อยละของพ้ืนที่ป่า
ที่ได้รับฟ้ืนฟู 

20 
 
 

15 
 
 

60 

30 
 
 

10 
 
 

70 

40 
 
 

5 
 
 

80 

50 
 
 

0 
 
 

90 

60 
 
 

0 
 
 

95 

60 
 
 

0 
 
 

95 

1.1 การสร้างสมดุล
การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 
พร้อมกับการ
อนุรักษ์  พัฒนา 
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
และขยายผล
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
1.2 กระจายการถือ
ครองท่ีดินอย่างเป็น
ธรรม และ
ด าเนินการจัด
กรรมสิทธ์ิในที่ดิน 
ของประชาชนให้
เพียงพอแก่การ 
อยู่อาศัยและการ
เกษตรกรรม 
1.3 ส่งเสริม
พัฒนาการบริหาร
จัดการ
สภาพแวดล้อมของ
เมืองและท้องถิ่น
ภายใต้การ มีส่วน
ร่วมของชุมชน 
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1.4 ส่งเสริม 
บ ารุงรักษา และ
คุ้มครองคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนควบคุม
และก าจดั ภาวะ
มลพิษที่มีผลต่อ
สุขภาพ 
อนามัยสวสัดิการ
และคณุภาพชีวิต
ของประชาชน 
1.5 ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
อนุรักษ์พลังงานและ
การบริหารจัดการ
ด้านพลังงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสดุ 
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ประเด็นกำรพัฒนำอ ำเภอ ที่ 2 พัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆเพ่ือเป็นพื้นฐานรองรับการพัฒนาไปสู่สังคมที่มีความม่ันคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา 
(กลยุทธ์) 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
256
5 

พ.ศ 
2561    
- 2565 

1.ประชาชนและชุมชนมี
ความเข้มแข็ง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมีความม่ันคง
และยั่งยืน 
 

-ร้อยละหมู่บ้าน      
สีขาวปลอดยา    
เสพติด 
-ถนนภายในชุมชน 

70 
 
 

50 

75 
 
 
60 

80 
 
 

70 

85 
 
 

80 

90 
 
 

90 

90 
 
 

90 

1.1 พัฒนาและปรับปรุง 
โครงข่ายคมนาคมผังเมือง
ทุกระดับ ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ระบบ
ประปาและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
1.2 เพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรและระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ให้
สะอาด โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน 
1.3 พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ โดยการสร้าง
โอกาสยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และเข้าถึง
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
ได้อย่างทั่วถึง 
1.4 พัฒนาความเป็นอยู่
ของประชาชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีทุกเพศ ทุกวัย 
1.5 เสริมสร้างสถาบัน
ครอบครัวและชุมชนให้มี
ความมั่นคงเข้มแข็ง ปลอด
ยาเสพติด 
1.6 ส่งเสริมให้ประชาชน
มีความสมานฉันท์ 
ปลอดภัย มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
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2. ระบบบริหารการค้า
ชายแดน การลงทุน การ
ท่องเที่ยว ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศมี
ศักยภาพสูงขึ้น 
 

-ร้อยละของการพัฒ
ฯการคมนาคมขนส่ง
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ iogistics 
 
- ร้อยละของสินค้า
และบริการมี
คุณภาพมาตรฐาน
ฐานสูงขึ้น 

20 
 
 
 
 

30 

30 
 
 
 
 

40 

40 
 
 
 
 

50 

50 
 
 
 
 

60 

60 
 
 
 
 

70 

60 
 
 
 
 

70 

2.1 พัฒนาจุดผ่านแดน
ถาวรภูดู่ ในทุกด้านเพ่ือให้
เป็นประตูสู่ประเทศเพ่ือน
บ้านและนานาชาติ 
2.2 พัฒนาสัมพันธไมตรี
และความร่วมมือกับ
จังหวัดทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ และ
พัฒนาการค้า การลงทุน  
การท่องเที่ยว และ
ความสัมพันธ์ที่ดี 
2.3 พัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ  
2.4 พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบ 
Logistics ที่เอ้ือต่อการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้า
และการบริการ 
2.5พัฒนาสินค้าและ
บริการการค้าชายแดน ให้
มีคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้น            
2.6 สนับสนุนให้มีการ
ปรับปรุง พัฒนาการ
ท่องเที่ยวสินค้าและบริการ 
บนพื้นฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และยุคดิจิตอล 
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ประเด็นกำรพัฒนำอ ำเภอ ที่ 3 ปลูกฝังอุดมการณ์และปลุกจิตใต้ส านึกของประชาชนให้เชื่อมั่นและศรัทธาในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา 
(กลยุทธ์) 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
256
5 

พ.ศ 
256
1    -
256
5 

1. เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการ
เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม การแปร
รูปสินค้า ผลิตภัณฑ์ 
OTOP 
 
 
 
 

ร้อยละของการแปร
รูปสินค้าและ  
ผลิตภัณฑ์ OTOP 
ประเภทอาหาร
ได้รับมาตรฐานจาก 
อย. 

40 50 60 70 80 80 1.1 ส่งเสริม พัฒนา
กระบวนการผลิต
ภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม ให้มี
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 
1.2 ส่งเสริม
พัฒนาการ
เกษตรกรรมด้วย
ระบบโซนนิ่งที่
สอดคล้องกับ
การตลาด  
1.3 เสริมสร้าง
ศักยภาพการบริหาร
จัดการให้กับภาคการ
ผลิตทุกด้าน ทุก
องค์กรให้เข้มแข็ง 
1.4 ส่งเสริม
การศึกษาการวิจัย  
การสร้างนวัตกรรม 
และการบริหาร
จัดการตลาดสินค้า
ทุกประเภท 
1.5 ส่งเสริมการมี
งานท าและเพ่ิม
รายได้ของประชาชน
อย่างทั่วถึง และลด
ความเหลื่อมล้ า 
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2. เป็นเมือง 3 
วัฒนธรรม ที่มีอัตลักษณ์ 
และยกระดับคุณภาพ
การท่องเที่ยว 
 

- ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นท่ี
เข้าวัด - ฟังธรรมทุก
วันพระ 
- การใช้ผ้าทอ
พ้ืนเมืองของอ าเภอ
ฟากท่าเป็นเป็น
เครื่องแต่งกาย 
(จ านวนครั้ง/เดือน) 

10 
 
 
 

4 

15 
 
 
 

5 

20 
 
 
 

6 

25 
 
 
 

7 

30 
 
 
 

8 

30 
 
 
 

8 

2.1 ท านุบ ารุง รักษา 
และสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นให้
ยั่งยืน 
2.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิ
ปัญญาไทยเพ่ือใช้ใน
การผลิต สินค้า
บริการการเพ่ิมรายได้ 
2.3 ส่งเสริม
เชื่อมโยงเส้นทาง
วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ การ
ท่องเที่ยว กับเพ่ือน
บ้าน ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 
2.4พัฒนาการ
ท่องเที่ยวทุกด้าน ทุก
พ้ืนที่ โดยเน้นการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่มีอัต
ลักษณ์ และยกระดับ
การท่องเที่ยว 
ให้สูงขึ้น 
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ค ำอธิบำย 
 ก้ำวย่ำง ๓ ระยะ 3 Horizons เป็นการก าหนดต าแหน่งการพัฒนาอ าเภอ โดยการจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน
ของแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของพ้ืนที่ ว่าอ าเภอควรพัฒนาอะไรก่อน – หลัง  Action ไหนเกื้อหนุนอะไร ใครเป็น
คนท า และช่วยให้มองเห็นปัจจัยเสี่ยงที่จะท าให้ Action นั้นๆ ไม่เกิดขึ้น รวมทั้งการบรรเทาความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดข้ึนได ้
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ส่วนที่ 4 

 
โครงกำรภำยใตป้ระเด็นยุทธศำสตร์ 

 

**************************** 
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ภำคผนวก 
 
    ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนอ ำเภอ (กบอ.) 
 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนอ ำเภอแบบบูรณำกำร    

   (ก.บ.อ.) ท่ีรับรองแผนพัฒนำอ ำเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับ  
   ทบทวนในปี พ.ศ. 2563  

  ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรงำนอ ำเภอแบบบูรณำกำร (ก.บ.อ.)    
 อ ำเภอฟำกท่ำ เรื่อง กำรประกำศใช้แผนพัฒนำอ ำเภอ 5 ปี (พ.ศ.
2561 - 2565) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 
 
 

*************************** 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 



111 
 

 

 



112 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 
 

 



114 
 

 

 



115 
 

 



116 
 

 



117 
 

 
 
 



118 
 

 
 
 
 



119 
 

 

 

 

 

 

 


