
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ก าหนดให้จังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่ น  ในจังหวัด ประกอบกับ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2580 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ข้อ 4.2 ก าหนดให้ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพ้ืนที่ จึงสมควรก าหนดแนวทางเพ่ือบูรณาการในการจัดท า
แผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่หมู่บ้าน ชุมชน ต าบล และอ าเภอ ให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ
คุ้มคา่ น าไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
 

  แผนพัฒนาอ าเภอ เป็นแผนพัฒนาที่รวบรวมรายการโครงการและแผนงานต่าง ๆ ของอ าเภอที่สะท้อนถึง
ปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนความต้องการของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่อ าเภอและเป็นไปตามล าดับ
ความส าคัญ ที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอ่ืนที่ด าเนินการในพ้ืนที่ ให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา ในระดับจังหวัด กลุ่ม
จังหวัด ภาค และประเทศไปในทิศทางเดียวกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า น าไปสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และ
ยังยืน โดยจัดกลุ่มของปัญหาและความต้องการออกเป็นหมวดหมู่ โดยแผนพัฒนาอ าเภอจ าเป็นต้องจัดท าเพ่ือให้เป็น
เครื่องมือในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของอ าเภอในอนาคต และส่งไปยังจังหวัดหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรือ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ   

 อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ขึ้น เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของอ าเภอในอนาคตโดยการรวบรวมและจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ โดยน าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่น มา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ที่บูรณาการร่วมกันในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพ้ืนที่ 
เพ่ือให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน โดยใช้กลไกคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ
แบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ที่มีอยู่ ในการก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาอ าเภอโดยน ากรอบยุทธศาสตร์พัฒนาของ
จังหวัดมาเป็นกรอบในการพัฒนาในระดับอ าเภอ และประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนพ้ืนที่ผ่านการ
ประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งแผนงาน/โครงการ จากภาคส่วน
ต่าง ๆ ในพ้ืนที่เพ่ือจัดท าเป็นแผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี ( พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)  เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า 
น าไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ต่อไป 

 

      ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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แผนพัฒนำจังหวัด 
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พื้นท่ี 
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 ส่วนที่ ๑  ข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำของอ ำเภอประกอบด้วย 

1.1 ควำมเป็นมำของอ ำเภอ 
อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นอ าเภอหนึ่งมีที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทย 

ได้ชื่อว่าเมืองท่าแห่งทิศเหนือ เป็นดินแดนล้านนาตะวันออก ดินแดนแห่งลางสาดหวานหอม เมืองอุตรดิตถ์เป็นเมืองที่
มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนาน โดยมีการค้นพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมาตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์เดิมทีตัวเมืองอุตรดิตถ์ในปัจจุบันนี้เป็นเพียงต าบลชื่อ "บางโพธิ์ท่าอิฐ" แต่เพราะบางโพธิ์ท่าอิฐซึ่งอยู่  
ริมฝั่งขวาของแม่น้ าน่านมีความเจริญรวดเร็ว เพราะเป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้าส าคัญให้กับหัวเมืองฝ่ายเหนือ ดังนั้นใน
สมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ย้ายเมืองหลักมาจากเมืองพิชัยมายังต าบลบางโพธิ์ท่าอิฐ และ
ยกฐานะขึ้นเป็นเมือง "อุตรดิตถ์" ซึ่งมีความหมายว่า ท่าน้ าแห่งทิศเหนือของสยามประเทศ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 
เมืองอุตรดิตถ์มีความเจริญขึ้น เมืองอุตรดิตถ์จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งอยู่ทางใต้สุดของ
ภาคเหนือตอนบน โดยสภาพภูมิศาสตร์อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีภูมิประเทศส่วน
ใหญ่เป็นที่ราบ มีภูเขาและที่สูงสลับเล็กน้อย ซึ่งจะอยู่ทางตอนเหนือของอ าเภอ เนื่องจากท าเลที่ตั้งดังกล่าวจึงท าให้
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์มีอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน มีอากาศฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูฝน และมีช่วงฤดูแล้งคั่น
อยู่อย่างชัดเจนตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคม เดือนที่ร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ์ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ปกติจะมีแหล่งก าเนิด
บริเวณทะเลอันดามัน ท าให้อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์มีช่วงฤดูฝนกินระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
จนถึงเดือนกันยายน โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยสูงที่สุด 

ประชากรส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 99.66 นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท โดยประกอบอาชีพทางด้านการ
เกษตรกรรมเป็นหลัก โดยใช้พ้ืนที่ในการท าการเกษตรประมาณร้อยละ 26.70 ของพ้ืนที่ทั้งหมด นอกจากนี้ ยัง
ประกอบอาชีพทางด้านปศุสัตว์ รวมทั้งมีการท าพืชไร่ปลูกผลไม้นานาชนิด โดยผลไม้ที่ขึ้นชื่อของอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ คือ ลางสาด ทุเรียน 

ส่วนการเดินทางมายังอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์สามารถใช้เส้นทางได้หลายเส้นทาง ทั้งทาง
รถไฟ ทางรถโดยสารประจ าทาง และทางรถยนต์ส่วนบุคคล ส าหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน จังหวัดอุตรดิตถ์เคยมี
สนามบิน 1 แห่ง อยู่บ้านวังยาง ต าบลผาจุก ส าหรับการเดินทางพาณิชย์ แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว 

สถานที่ส าคัญภายในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  มีทั้งแหล่งโบราณสถาน เช่น วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ 
ซากเมืองโบราณสมัยอาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรล้านนา แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ เช่น บึงทุ่งกะโล่ และแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมาย ทั้งน้ าตก เขื่อนผาจุกวัดพระพุทธรูปส าคัญของจังหวัด 
 เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_6
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A:%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
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1) สมัยก่อนประวัติศำสตร์ 

 

 
 
 
 
 
ซ้ำย: กลองมโหระทึกส าริดในวัฒนธรรมดองซอน ขุดพบที่ม่อนวัดศัลยพงษ์ ต าบลบางโพ ในปี พ.ศ. 2470 
กลำง: ซากกระดูกท่ีกลายเป็นหินและโบราณวัตถุของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ พบที่บ้านบุ่งวังงิ้ว (สอง

หลักฐานส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวและการตั้งถิ่นฐานของแหล่งชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ที่ มีอายุมากกว่า 
2,000 ปี ในจังหวัดอุตรดิตถ์) 

ขวำ: ถ้วยกระเบื้องแบบจีน พบบนเนินทรายกลางแม่น้ าน่านบริเวณบ้านท่าเสา -บ้านคุ้งตะเภา (หลักฐาน
ส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของเส้นทางคมนาคมและชุมนุมการค้าส าคัญของท่าอิดช่วงต่อมา ก่อนจะหมด
ความส าคัญลงสิ้นเชิงในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา) 

พ้ืนที่ตั้งตัวเมืองอุตรดิตถ์ในอดีต เป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ มีพ้ืนที่ราบลุ่มอันเกิดจากดินตะกอนแม่น้ าพัดของ
แม่น้ าน่านที่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานและประกอบกสิกรรมมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ปรากฏหลักฐานบริเวณ
รอบท่ีตั้งตัวเมืองอุตรดิตถ์ในปัจจุบันที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวและการตั้งถิ่นฐานของแหล่งชุมชนมนุษย์สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปี ดังการค้นพบเครื่องมือหินขัดและซากกระดูกมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์
ที่บ้านบุ่งวังงิ้วซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามต าบลบางโพ-ท่าอิฐ และการค้นพบกลองมโหระทึกส าริด, กาน้ าและภาชนะส าริดที่ม่อน
ศัลยพงษ์ซ่ึงต้ังอยู่ในเขตต าบลบางโพในปี พ.ศ. 2470 

2) สมัยประวัติศำสตร์ 
พ้ืนที่ตั้งตัวเมืองอุตรดิตถ์ตั้งอยู่ริมแม่น้ าน่าน ในท าเลที่ตั้งอันเป็นเส้นทางคมนาคมส าคัญที่มีความเคลื่อนไหว

มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ดังนั้นในบริเวณแถบนี้จึงมีการเคลื่อนไหวและย้ายถิ่นฐานของผู้คนมาโดยตลอด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีท่าน้ าที่ส าคัญ 3 ท่า คือ ท่าเซา ท่าอิด และท่าโพธิ์ ซึ่งมีความส าคัญและเจริญรุ่งเรืองมาแต่
สมัยขอมปกครองท่าอิด ตั้งแต่ พ.ศ. 1400 

เมืองท่ำกำรค้ำขำยส ำคัญที่ตั้งของตัวเมืองอุตรดิตถ์ในปัจจุบันมีที่มาจาก 3 ท่าน้ าส าคัญที่มีความส าคัญเป็น
ชุมทางค้าขายมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรขอม คือ 

 ท่ำอิด คือ บริเวณท่าอิฐบนและท่าอิฐล่างปัจจุบัน 
 ท่ำโพธิ์ คือ บริเวณวัดท่าถนน ตลาดบางโพ เนื่องจากมีต้นโพธิ์มาก มีคลองไหลผ่าน เรียกว่า คลอง

บางโพธิ์ (เพ้ียนมาเป็นบางโพ) 
 ท่ำเสำ คือ บริเวณตลาดท่าเสา 

ส าหรับความหมายของท่าอิฐและท่าเสาในอีกความเห็นหนึ่งนั้น พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ นักวิชาการ
ด้านประวัติศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจ ากรมศิลปากร กล่าวไว้ในหนังสือของท่านคัดค้านการสันนิษฐาน
ความหมายตามภาษาค าเมืองดังกล่าว โดยกล่าวว่า ค าว่าท่าอิฐและท่าเสานั้นเป็นค าในภาษาไทยกลาง เพราะคนท่าอิฐ
และท่าเสาเป็นกลุ่มชนสุโขทัยดั้งเดิมที่ใช้กลุ่มภาษาไทยกลุ่มเมืองในแคว้นสุโขทัย เช่นเดียวกับชาวสุโขทัย นครสวรรค์ 
พิจิตร พิษณุโลก ก าแพงเพชร และเช่นเดียวกับกลุ่มคนในต าบลทุ่งยั้ง บ้านพระฝางเมืองพิชัย บ้านแก่ง และบ้านคุ้ง
ตะเภา ซึ่งเป็นกลุ่มคนแคว้นสุโขทัยเดิมในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์เช่นเดียวกัน โดยค าว่าท่าเสานั้น มีความหมายโดยตรง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Tha_Sao-Ban_Bung-Ban_Khung_Taphao_(antiques).jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2470
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1400
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87
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เกี่ยวข้องกับการล่องซุงหมอนไม้ในสมัยโบราณเช่นเดียวกับชื่อนามหมู่บ้านหมอนไม้ (หมอนไม้ซุง) ซึ่งอยู่ทางใต้ของ
บ้านท่าอิฐ 

อย่างไรก็ดี จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แสดงให้เห็นว่าทั้งท่าอิฐและท่าเสา
นับเป็นท่าที่มีความเจริญทางการค้ามากกว่าทุกท่าในภาคเหนือ เป็นทั้งท่าจอดเรือ ค้าขายจากมณฑลภาคเหนือและ
ภาคกลางรวมถึงเชียงตุงเชียงแสนหัวพันทั้งห้าทั้งหกสิบสองปันนาสิบสองจุไทย จนต่อมาแควน่านได้เปลี่ยนทางเดิน 
ท าให้หาดท่าอิดงอกออกไปทางตะวันออกมากทุก ๆ ปี ท่าอิดจึงเลื่อนตามลงไปเรื่อย ๆ เรียกว่าหาดท่าอิดล่าง ท่าอิดเดิม
เรียกว่าท่าอิดบนท่าอิดล่างก็ยังคงเป็นศูนย์การค้าส าคัญของภาคเหนือมาตลอดจนถึงสมัยรัชกาลที่ 6    

3) ปลำยกรุงศรีอยุธยำ-ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 
ในช่วงสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2เมืองฝาง ซึ่งอยู่เหนือน้ าเมืองอุตรดิตถ์ได้กลายเป็นแหล่งชุมนุม

ส าคัญของประชาชน เพราะไม่ได้รับผลกระทบจากการสงครามระหว่างไทย-พม่า ท าให้เกิดชุมนุมเจ้าพระฝางเป็นใหญ่
เหนือหัวเมืองแถบนี้ ก่อนจะถูกปราบปรามลงได้ในภายหลัง 

ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เคยใช้เมืองท่าอิดเป็นที่พักทักเมื่อกรีธาทัพผ่านมา และใช้เป็นที่
รวบรวมทัพก่อนขึ้นตีหัวเมืองฝ่ายเหนือและล้านนา สมัยก่อนนั้น การเดินทางและการขนส่งสินค้าเพ่ือน ามาขายทาง
ตอนเหนือมีสะดวกอยู่ทางเดียวคือ ทางน้ า แม่น้ าที่สามารถให้เรือสินค้ารวมทั้งเรือส าเภาขึ้นลงได้สะดวกถึงภาคเหนือ
ตอนล่างก็มีแม่น้ าน่านเท่านั้น เรือสินค้าที่มาจากกรุงเทพฯ หรือกรุงศรีอยุธยาก็จะขึ้นมาได้ถึงบางโพท่าอิฐเท่านั้น 
เพราะเหนือขึ้นไปแม่น้ าจะตื้นเขินและมีเกาะแก่งมาก ฉะนั้นต าบลบางโพท่าอิฐจึงเป็นย่านการค้าที่ส าคัญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายวิถีชีวิตริมน้ าแม่น้ าน่านสมัยรัชกาลที่ 5 ภาพนี้ถ่ายจากฝั่งแม่น้ าน่านด้านทิศตะวันออก 
อันเป็นที่ตั้งของบ้านท่าเสา ฝั่งตรงข้ามคือแถบย่านทุ่งบ้านคุ้งตะเภา 

 
4) ก ำเนิดนำมเมืองอุตรดิตถ์ 
โดยในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อุตรดิตถ์เป็นหัวเมือง

ชุมนุมการค้าที่ใหญ่ที่สุดและส าคัญที่สุดในภาคเหนือ ท าให้ในปี พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงเล็งเห็นความส าคัญของเมืองแห่งนี้ในฐานะศูนย์กลางการค้าขายของแถบภาคเหนือ
ตอนล่าง หรือเมืองท่าที่ตั้งอยู่ปลายเหนือสุดของการควบคุมด้วยอ านาจโดยตรงของ อาณาจักร จึงพระราชทานนาม
เมืองท่าอิดไว้ว่า "อุตรดิฐ" (อุตร-ทิศเหนือ, ดิตถ์-ท่าน้ า) แปลว่า "ท่าเรือด้านทิศเหนือของสยามประเทศ" (ค านี้ต่อมา
เขยีนเป็น "อุตรดิตถ์” และ "อุตรดิตถ์" ดังที่ใช้ในปัจจุบัน)พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายพระบรม
ฉายาลักษณ์หน้าพลับเพลารับเสด็จหน้าวัดวังเตาหม้อ (วัดท่าถนน) จังหวัดอุตรดิฐ พ.ศ. 2444 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AF
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%B2
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2444
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พ.ศ. 2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองพิชัย ท่าอิด เมืองทุ่งยั้ง และ
เมืองลับแล ทรงเล็งเห็นว่าท่าอิดมีความเจริญ เป็นศูนย์ทางการค้า ประกอบกับมีเมืองลับแลอยู่ใกล้ ๆ เป็นเมืองรองลง
ไป การช าระคดีและการเรียกเก็บภาษีอากรสะดวกกว่าที่เมืองพิชัย แต่ท่าอิดในขณะนั้นยังคงมีฐานะเป็นเมืองท่าขึ้นต่อ
เมืองพิชัย ดังนั้น คดีต่าง ๆ ที่เกิดขั้นรวมทั้งการเก็บภาษีอากรส่วนใหญ่จึงอยู่ที่ท่าอิด ราษฎรต้องลงไปเมืองพิชัยติดต่อ
กับส่วนราชการเป็นการไม่สะดวก จึงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองพิชัยมาตั้งที่บริเวณท่าอิด ส่วน
เมืองพิชัยเดิมว่าเรียกว่าเมืองพิชัยเก่า 

ที่พักทัพปรำบกบฏเงี้ยวพ.ศ. 2446 พวกเง้ียวก่อการจลาจลที่เมืองแพร่ โดยมีประกาหม่องหัวหน้าเงี้ยวตั้ง
ตนเป็นใหญ่ จับพระยาสุรราชฤทธานนท์ข้าหลวงประจ ามณฑลกับข้าราชการไทย 38 คนฆ่าแล้วยกทัพลงมาจะยึดท่า
อิด กองทัพเมืองอุตรดิตถ์โดยการน าของพระยาศรีสุริยราชวรานุวัติ เป็นผู้บัญชาทัพ พระยาพิศาลคีรี (ทัพ) ข้าราชการ
เกษียณอายุแล้วเป็นผู้คุมกองเสบียงส่ง โดยยกทัพไปตั้งรับพวกเงี้ยวที่ปางอ้อ ปางต้นผึ้ง พระยาศรีสุริยราชฯ  จึง
มอบหมายพระยาพิศาลคีรี เป็นผู้บัญชาการทัพแทน ทั้งนี้เนื่องจากเป็นผู้มีอาวุโสและกร าศึกปราบฮ่อที่หลวงพระบาง
มามาก พระยาพิศาลคีรีได้สร้างเกียรติคุณให้กองทัพไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยการปราบทัพพวกเงี้ยวราบคาบ ฝ่ายไทยเสีย
ชาวบ้านที่อาสารบเพียงคนเดียว กอปรกับเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีซึ่งเป็นแม่ทัพจากกรุงเทพฯ ยกมาช่วยเหลือ 

ยุคทำงรถไฟถึงเมืองอุตรดิตถ์ สถานีรถไฟอุตรดิตถ์ในอดีตพ.ศ. 2448-2451 ทางรถไฟได้เริ่มสร้าง
ทางผ่านท่าโพธิ์และท่าเซา ซึ่งขณะนั้นบริเวณนี้ยังเป็นป่าไผ่อยู่ไม่เจริญเหมือนท่าอิด กรมรถไฟจึงได้สร้างทางรถไฟแยก
ไปที่หาดท่าอิดล่าง ในปี พ.ศ. 2450 สมัยพระยาสุจริตรักษา (เชื้อ) เป็นเจ้าเมือง ต่อมาในปี พ.ศ. 2454 กรมรถไฟได้
สร้างสถานีรถไฟถึงบางโพธิ์และท่าเซา ท าให้ท่าโพธิ์และท่าเซาเจริญทางการค้าขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับที่ท่าอิด
น้ าท่วมบ่อย การคมนาคมทางน้ าเริ่มลดความส าคัญลง การค้าที่ท่าอิดเริ่มซบเซา พ่อค้าเริ่มอพยพมาตั่งที่ท่าโพธิ์และ
ท่าเซาเพ่ิมมากขึ้น ท่าอิดเมืองท่าที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ พ.ศ. 1400 ก็ เสื่อมความนิยมลง และได้ย้ายศูนย์กลาง
การค้ามาท่ีตลาดท่าโพธิ์และตลาดท่าเสาในเวลาต่อมา 

ต่อมาหลังจากการตัดเส้นทางรถไฟผ่านเมืองอุตรดิตถ์ส าเร็จในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ท าให้แหล่งชุมนุมการค้า
ย่านท่าเสาและท่าอิฐเริ่มหมดความส าคัญลง เพราะรถไฟสามารถวิ่งขึ้นเมืองเหนือได้โดยไม่ต้องหยุดขนถ่ายเสบียงที่
เมืองอุตรดิตถ์ และประกอบกับการที่ทางราชการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ปิดกั้นแม่น้ าน่านในเขตอ าเภอท่าปลาในปี พ.ศ. 
2510 ท าให้การคมนาคมทางน้ ายุติลงสิ้นเชิง โดยในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2500 นั้น เส้นทางคมนาคมทางถนนในจังหวัด
อุตรดิตถ์มีเพียงไม่กี่เส้นทาง และด้วยท าเลที่ตั้งและความไม่สะดวกในการคมนาคมทางถนนในช่วงนั้นดังกล่าว ท าให้
ตัวเมืองอุตรดิตถ์ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคเหนือกลายเป็นเมืองในมุมปิด ไม่เหมือนเมื่อครั้งการ
คมนาคมทางน้ ารุ่งเรือง และด้วยภูมิประเทศที่ไม่เอ้ืออ านวยดังกล่าว จึงท าให้ในช่วงต่อมารัฐบาลได้หันมาพัฒนาเมือง
พิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางแห่งภาคเหนือตอนล่างแทน 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2450
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2454
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2500
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5) อุตรดิตถ์ในปัจจุบัน 
จนในปี พ.ศ. 2522 ทางการได้ตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ท าให้เมืองอุตรดิตถ์เริ่มมีการ

เปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนามากขึ้นตามล าดับ เพราะทางเส้นนี้เป็นเส้นทางส่วนหนึ่งของถนนสายเอเชียที่ตัดผ่านมา
จากจังหวัดพิษณุโลกผ่านนอกเมืองอุตรดิตถ์เข้าสู่จังหวัดแพร่ ท าให้ เส้นทางนี้กลายเป็นเส้นทางคมนาคมทางบก 
สายหลักของอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และกลายเป็นทางผ่านส าคัญเพ่ือเข้าสู่ภาคเหนือ 

ส าหรับตัวเมืองอุตรดิตถ์นั้น ก็คงมีความเจริญขึ้นมาโดยล าดับเนื่องจากยังคงเป็นที่ตั้งของย่านสถานีรถไฟที่
ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ท าให้ในปี พ.ศ. 2458 สมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองพิชัยมาเป็นเมืองอุตรดิตถ์ 
และในปีพ.ศ. 2495 เมืองอุตรดิตถ์จึงได้รับการยกฐานะจากเมืองอุตรดิตถ์ข้ึนเป็นจังหวัดอุตรดิตถ์ สืบจนปัจจุบัน 
 
1.2 ค ำขวัญอ ำเภอ 
    เมืองท่าเหนือลุ่มน้ าน่าน ต านานแห่งสวางคบุรี 
    อนุสาวรีย์พระยาพิชัย ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพ็ชร 
 
1.3 ข้อมูลสภำพทั่วไปและสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 
 1) แผนที่ของอ ำเภอ 

 
 

 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2522
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2458
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2495
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2) ข้อมูลที่ตั้ง 
 อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ ถนนประชานิมิตร ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด

อุตรดิตถ์ 
 พ้ืนที่ : มีเนื้อที่ทั้งหมด 765.476 ตารางกิโลเมตร 

3) อำณำเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอเด่นชัย (จังหวัดแพร่) และอ าเภอท่าปลา 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอท่าปลาและอ าเภอทองแสนขัน 
 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอทองแสนขันและอ าเภอตรอน 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอลับแล 

4) ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร มีพ้ืนที่ภูเขา  

และท่ีราบลุ่มแม่น้ า เนื่องจากมีแม่น้ าไหลผ่าน แหล่งน้ าสายส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าน่าน 

5) ลักษณะภูมิอำกำศ 
  ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ 
  5.1) ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิต่ าสุด 28 

องศาเซลเซียส สูงสุด 42 องศาเซลเซียส 
  5.2) ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม อุณหภูมิต่ าสุด 22 

องศาเซลเซียส สูงสุด 35 องศาเซลเซียส 
  5.3) ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ าสุด 14

องศาเซลเซียส สูงสุด 33 องศาเซลเซียส 

6) กำรปกครอง 
  อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ มี 17 ต าบล 158 หมู่บ้าน แบ่งเป็น ดังนี้ 

ล ำดับ ต ำบล เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
1 ท่าอิฐ (Tha It) เขตเทศบาลเมือง 
2 ท่าเสา (Tha Sao) 10 หมู่บ้าน 
3 บ้านเกาะ(Ban Ko) 10 หมู่บ้าน 
4 ป่าเซ่า(Pa Sao) 8 หมู่บ้าน 
5 คุ้งตะเภา (Khung Taphao) 8 หมู่บ้าน 
6 วังกะพี้(Wang Kaphi) 9 หมู่บ้าน 
7 หาดกรวด(Hat Kruat) 9 หมู่บ้าน 
8 น้ าริด (Nam Rit) 10 หมู่บ้าน 
9 ง้ิวงาม (Ngio Ngam) 16 หมู่บ้าน 

10 บ้านด่าน (Ban Dan) 12 หมู่บ้าน 
11 บ้านด่านนาขาม(Ban Dan Na Kham) 13 หมู่บ้าน 
12 ผาจุก (Pha Chuk) 14 หมู่บ้าน 
13 วังดิน (Wang Din) 10 หมู่บ้าน 
14 แสนตอ (Saen To) 8 หมู่บ้าน 
15 หาดงิ้ว (Hat Ngio) 10 หมู่บ้าน 
16 ขุนฝาง (Khun Fang) 7 หมู่บ้าน 
17 ถ้ าฉลอง (Tham Chalong) 4 หมู่บ้าน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5
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กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
 

 
 เทศบำลเมือง จ านวน 1 แห่ง ประกอบด้วย 

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ครอบคลุมพื้นที่ต าบลท่าอิฐทั้งต าบล รวมไปถึงบางส่วนของต าบล    
ท่าเสา(เฉพาะเขตถนนอินใจมี และชุมชนวัดธรรมาธิปไตย)และต าบลบ้านเกาะ 

 เทศบำลต ำบล จ านวน 10 แห่ง ประกอบด้วย 
1) เทศบาลต าบลบ้านด่านนาขาม ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของต าบลบ้านด่านนาขาม 
2) เทศบาลต าบลวังกะพ้ี ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลวังกะพ้ีทั้งต าบล 
3) เทศบาลต าบลบ้านเกาะ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบ้านเกาะทั้งต าบล 
4) เทศบาลต าบลผาจุก ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลผาจุกทั้งต าบล 
5) เทศบาลต าบลคุ้งตะเภา ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลคุ้งตะเภาทั้งต าบล 
6) เทศบาลต าบลน้ าริด ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลน้ าริดทั้งต าบล 
7) เทศบาลต าบลหาดกรวด ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลหาดกรวดทั้งต าบล 
8) เทศบาลต าบลท่าเสา ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลท่าเสายกเว้น ต าบลท่าเสา บริเวณถนนอินใจมี
และชุมชนวัดธรรมาธิปไตย 
9) เทศบาลต าบลป่าเซ่า ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลป่าเซ่าทั้งต าบล 
10) เทศบาลต าบลงิ้วงาม ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลงิ้วงามทั้งต าบล 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ านวน 7 แห่ง ประกอบด้วย 
1) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านนาขาม ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบ้านด่านนาขาม (เฉพาะ
นอกเขตเทศบาลต าบลบ้านด่านนาขาม) 
2) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบ้านด่านทั้งต าบล 
3) องค์การบริหารส่วนต าบลวังดิน ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลวังดินทั้งต าบล 
4) องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตอ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลแสนตอท้ังต าบล 
5) องค์การบริหารส่วนต าบลหาดงิ้ว ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลหาดงิ้วทั้งต าบล 
6) องค์การบริหารส่วนต าบลขุนฝาง ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลขุนฝางทั้งต าบล 
7) องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าฉลอง ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลถ้ าฉลองทั้งต าบล 

 

เทศบำลเมือง 1

เทศบำลต ำบล
10

อบต.
7 เทศบาลเมือง

เทศบาลต าบล

อบต.

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%B2
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7) ประชำกร 

 
 7.1)ตามสถิติของส านักทะเบียนอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 จ านวน

ประชากรทั้งสิ้น 116,019 คน แยกเป็น ชาย 56,779 คนหญิง 59,240 คนจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 43,709 
ครัวเรือน รายละเอียด ดังนี้ 

ต ำบล ชำย(คน) หญิง (คน) รวม (คน) จ ำนวนครัวเรือน 
ต าบลท่าเสา 7,247 6,866 14,113 7,073 

ต าบลบ้านเกาะ 4,275 4,856 9,131 3,581 
ต าบลป่าเซ่า 3,662 3,915 7,577 3,151 

ต าบลคุ้งตะเภา 4,276 4,602 8,878 3,361 
ต าบลวังกะพ้ี 4,669 5,255 9,924 3,301 

เต าบลหาดกรวด 3,713 3,897 7,610 2,530 
ต าบลน้ าริด 3,421 3,549 6,970 2,472 
ต าบลงิ้วงาม 4,383 4,823 9,206 3,936 

ต าบลบ้านด่านนาขาม 5,044 5,060 10,104 3,517 
ต าบลผาจุก 4,025 4,221 8,246 2,914 

ต าบลบ้านด่าน 2,345 2,573 4,918 1,639 
ต าบลวังดิน 2,322 2,372 4,694 1,575 

ต าบลแสนตอ 1,622 1,634 3,256 1,044 
ต าบลหาดงิ้ว 2,334 2,406 4,740 1,566 
ต าบลขุนฝาง 1,961 1,951 3,912 1,355 
ต าบลถ้ าฉลอง 1,480 1,260 2,740 694 

รวม 56,779 59,240 116,019 43,709 

 

49%

51%
ชาย หญิง
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7.2) สถิติจ านวนประชากร แยกตามช่วงอายุ ตามสถิติของส านักทะเบียนอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
ณ เดือนธันวาคม 2562 – มิถุนายน 2563ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงอำยุ 
ปี 2562 

รวม 
ปี 2563 

รวม 
ชำย หญิง ชำย หญิง 

วัยเด็ก แรกเกิด – 12 ปี 6,559 5,931 12,490 6,422 5,831 12,253 
วัยเรียน 13 – 22 ป ี 6,957 6,183 13,140 6,798 6,154 12,952 
วัยท างาน 23– 59 ป ี 31,328 32,304 63,632 31,645 32,606 64,251 
ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป 11,172 14,076 25,248 11,458 14,441 25,899 

  
จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า ประชากรของอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ วัยท างาน อายุ 23 – 59 ปี  

มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.57 รองลงมา คือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 22.05 แนวโน้ม
ประชากรเพศหญิง มีมากกว่าเพศชาย 

8) กำรศึกษำ 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จัดเป็นแหล่งศูนย์กลางการศึกษาที่ส าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ประกอบด้วย

สถานศึกษาท่ีเป็นของรัฐและเอกชน ในระดับต่างๆ ดังนี้ 
8.1) ระดับอนุบำลและประถมศึกษำ 

 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 
 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 
 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 
 โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม 
 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
 โรงเรียนเซนต์แมรี่ 
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วยัเด็ก แรกเกิด – 12 ปี วยัเรียน 13 – 22 ปี วยัท างาน 23 – 59 ปี ผูส้งูอาย ุ60 ปี ขึน้ไป
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8.2) ระดับมัธยมศึกษำ 
 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 
 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 
 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 
 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา 

8.3) ระดับอำชีวศึกษำ 
 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
 วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 

8.4) ระดับอุดมศึกษำ 

 โรงเรียนอุตรดิตถ์บริรักษ์ 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โครงการบริการวิชาการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ และโรงเรียน 

ทุ่งกะโล่วิทยา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดอุตรดิตถ์ (โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี) 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ (โรงเรียนอุตรดิตถ์) 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุตรดิตถ์ (วัดหมอนไม้) 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง ศูนย์การศึกษาอุตรดิตถ์ (วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์) 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุตรดิตถ์ (โรงพยาบาลอุตรดิตถ์) 
 ศูนย์ แพทยศาสตร์ศึ กษาชั้ นคลินิ ก  โรงพยาบาล อุตรดิ ตถ์ (สถาบัน ร่วมผลิตแพทย์  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

9) กำรสำธำรณสุข 
 9.1) จ ำนวนสถำนบริกำรสำธำรณสุข 
  โรงพยาบาลศูนย์ (ขนาด 620 เตียง)  1 แห่ง 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   21 แห่ง 
 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง   3 แห่ง  
 หน่วยควบคุมโรคติดต่อที่น าโดยแมลง (นคม.) 1 แห่ง 

9.2) บุคลำกรทำงกำรแพทย์ และกำรสำธำรณสุข ร่วมให้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
จ านวน 21 แห่งและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง จ านวน 3 แห่ง รับผิดชอบประชากร 148,717คน(ข้อมูลบุคลากร
สาธารณสุขปี 2562 (ณ 30 กันยายน 2562) 
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แพทย์    3 คน อัตราส่วน 1 : 49,572 
ทันตแพทย์   3 คน อัตราส่วน 1 : 49,572 
เภสัชกร    2 คน อัตราส่วน 1 : 74,358 
พยาบาลวิชาชีพเวชปฏิบัติฯ 50 คน อัตราส่วน 1 : 2,974 
นักวิชาการสาธารณสุข+จพ. 61 คน อัตราส่วน 1 : 2,438 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 9 คน อัตราส่วน 1 : 16,524 
แพทย์แผนไทย   4 คน อัตราส่วน 1 : 37,179 

9.3) หลักประกันสุขภำพของประชำชน  

 
 9.4) สถิติกำรเจ็บป่วยและเสียชีวิต  

ตารางแสดงจ านวนและอัตราตายต่อพันประชากร ปีงบประมาณ 2562 

ล ำดับ ชื่อโรค ชำย หญิง รวม อัตรำต่อพันประชำกร 
(12 เดือน) 

1 หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด 114 131 245 1.65 
2 หัวใจล้มเหลว 48 51 99 0.67 
3 วัยชรา 30 37 67 0.45 
4 การหายใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด 15 20 35 0.24 
5 โรคเสื่อมของสมองในวัยชรา มิได้จ าแนกไวท้ี่ใด 10 23 33 0.22 
6 ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 18 9 27 0.18 
7 การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนดิ 14 11 25 0.17 
8 ไตวายเฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด 11 13 24 0.16 
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9 ไตวายเร้ือรัง ไม่ระบุรายละเอียด 12 10 22 0.15 
10 การติดเชื้ออ่ืนที่ระบุชนิดในกระแสเลือด 12 4 16 0.11 

แหล่งข้อมูล  : จากสาเหตุการตาย 10 อันดบัแรก (ข้อมูล HDC : 15 ต.ค.2562)ประชากร 148,717 คน 
ตารางแสดงจ านวนและอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (ปีงบประมาณ 2562 – 2559) 

ล ำดบั โรค 
2562 2561 2560 2559 

จ ำนวน อัตรำ จ ำนวน อัตรำ จ ำนวน อัตรำ จ ำนวน อัตรำ 
1 ไข้หวัดใหญ ่ 1599 1049.23 978 641.74 1468 963.27 340 223.10 
2 อุจจาระร่วง 1313 861.56 1356 889.78 2184 1433.09 1679 1101.72 
3 อาหารเป็นพิษ 266 174.54 249 163.39 421 276.25 254 166.67 
4 ไข้ไม่ทราบสาเหต ุ 249 163.39 178 116.80 899 589.90 648 425.20 
5 ปอดบวม 230 150.92 494 324.15 752 493.44 602 395.02 
6 ไข้เลือดออก 71 46.59 82 53.81 85 55.78 141 92.52 
7 มือ เท้า ปาก 65 42.65 47 30.84 212 139.11 38 24.93 
8 อีสุกอีใส 51 33.47 144 94.49 118 77.43 64 42.00 
9 ตาแดง 27 17.72 69 45.28 160 104.99 266 174.54 

10 โรคตดิต่อทางเพศ 20 13.12 31 20.35 27 16.72 30 19.69 
11 Streptococcus Suis 18 11.81 14 9.28 10 6.33 0 0 
แหล่งข้อมูล : จากรายงาน 506ข้อมูล ณ วันที่30 กันยายน 2562 

การจัดล าดับความส าคัญปัญหาสุขภาพในพื้นที่ 

ปัญหา 
 

ความร้ายแรง/
เร่งด่วน 

ขนาดของกลุ่ม
ชนและพื้นที่ที่

ถูกกระทบ 

ความยากง่าย
ใน 

การแก้ไข
ปัญหา 

ระดับนโยบาย 
ในการ

ด าเนินงาน 

คะแน
น 

ผลการ 
จัดล าดับ 
ความส า

คัญ 
 

R 5 R 4 R 3 R 5 รวม 

หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเมด็เสริมไอโอดีน 3 15 3 12 5 15 5 25 67 5 
ทารกแรกเกิดอายุต่ ากว่า 6 เดือนกินนม
แม่อย่างเดียว 3 15 3 12 3 9 5 25 61 7 
การคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 ช่วงวัย  4 20 4 16 3 9 5 25 70 3 
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดสีมส่วน 3 15 3 12 2 6 5 25 58 9 
การตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า20ป ี 3 15 4 16 1 3 5 25 59 8 
ผู้ป่วยเบาหวานท่ีไดร้ับการตรวจ
ภาวะแทรกซ้อนทางตา 4 20 3 12 3 9 5 25 66 6 
ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปท่ีไดร้บัการคัด
กรองความดันโลหิตสูง 3 15 3 12 3 9 5 25 61 7 
ผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการ
ค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 4 20 4 16 3 9 5 25 70 3 
อัตราการคดักรองมะเร็งปากมดลกูในสตรี
อายุ 30 – 60 ปี 4 20 3 12 3 9 4 20 61 7 
การฆ่าตัวตายส าเร็จ 5 25 4 16 1 3 5 25 69 4 
TB (Success Rate) 5 25 5 20 2 6 5 25 76 1 
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RTI 5 25 5 20 1 3 5 25 73 2 
ITA 2 10 1 4 5 15 5 25 54 10 
ผู้ป่วยนอกไดร้ับบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก  2 10 2 8 5 15 3 15 48 11 

การด าเนินงานหนึ่งอ าเภอหนึ่งประเด็นสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมกันก าหนด
ประเด็นปัญหาสุขภาพ ดังนี้ 

1. TB (Success Rate) 
2. RTI 
3. ผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรังและ การคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 ช่วงวัย 
4. การฆ่าตัวตายส าเร็จ 
5. หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 

10) กำรคมนำคม 
10.1) ทำงรถไฟ 
สถานีรถไฟอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นที่ตั้งของย่านสถานี

รถไฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ และเป็นศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟของ
ภาคเหนือ จากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล าโพง) มีขบวนรถไฟมายังจังหวัด
อุตรดิตถ์ทุกวัน วันละหลายขบวน ทั้งรถด่วนพิเศษระหว่างประเทศ รถด่วน
พิเศษ (เชียงใหม่-กรุงเทพฯ, กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และศิลาอาสน์-กรุงเทพฯ, 
กรุงเทพฯ-ศิลาอาสน์) รถด่วน รถเร็ว และรถท้องถิ่น 

10.2) ทำงรถโดยสำรประจ ำทำง 
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรดิตถ์จากสถานีขนส่งสายเหนือ มีรถยนต์โดยสารธรรมดาและรถ

โดยสารปรับอากาศจากกรุงเทพฯ สู่อุตรดิตถ์ทุกวัน วันละหลายเที่ยว บริษัทที่ให้บริการเดินทางรถประจ าทางทั้งรถ
ปรับอากาศชั้นที่ 1 ชั้น 2 และรถโดยสารธรรมดา นอกจากนี้จากสถานีขนส่งอุตรดิตถ์ สามารถเดินทางไปยังจังหวัด
ต่าง ๆ ของประเทศไทย ดังนี้ 

ภำคเหนือตอนบน 
ปลายทาง เชียงใหม่ ผ่าน เด่นชัย ล าปาง ล าพูน 
ปลายทาง แม่สาย ผ่าน เด่นชัย แพร่ พะเยา เชียงราย 
ปลายทาง เชียงของ ผ่าน แพร่ เชียงค า เทิง 
ปลายทาง ทุ่งช้าง น่าน ผ่าน แพร่ 

ภำคเหนือตอนล่ำง 
ปลายทาง ตาก ก าแพงเพชร ผ่าน ศรีสัชนาลัย สวรรคโลก สุโขทัย 
ปลายทาง นครสวรรค์ ผ่าน พิษณุโลก พิจิตร 
ปลายทาง พิษณุโลก 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปลายทาง อุดรธานี นครพนม ผ่าน นครไทย ด่านซ้าย เลย ภูกระดึง หนองบัวล าภู สกลนคร 
ปลายทาง ขอนแก่น ผ่าน หล่มสัก ชุมแพ 
ปลายทาง นครราชสีมา ผ่าน สากเหล็ก เขาทราย สระบุรี ลพบุรี 
ปลายทาง อุบลราชธานี ผ่าน ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร 
ภำคตะวันออก 
ปลายทาง พัทยา ระยอง ผ่าน สระบุรี ปราจีนบุรี ชลบุรี ศรีราชา พัทยา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Uttaradit_transport_station.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Uttarad_station_new.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
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ภำคใต้ 
ปลายทาง ภูเก็ต ผ่าน สิงหบุรี บางบัวทอง เพชรบุรี ชะอ า หัวหิน ประจวบคีรีขันต์ ชุมพร สุราษธานี 

พังงา 
10.3) ทำงรถยนต์ส่วนบุคคล 
ป้ายต้อนรับสู่ เมืองอุตรดิตถ์ บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่  11 

จากกรุงเทพมหานคร ใช้เส้นทางสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1แล้วแยกเข้าทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 32 ผ่านอยุธยา อ่างทองสิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์ แล้วเลี้ยวขวา
เข้าสู่ทางหลวงหมายเลขแผ่นดิน 117 เข้าพิษณุโลก แล้วเดินทางตามเส้นทางสายทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) จนถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมระยะทาง
ทั้งสิ้น 491 กิโลเมตร 

10.4) กำรเดินทำงสู่ประเทศเพื่อนบ้ำน 
เมืองอุตรดิตถ์เป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุดในการเดินทางจากพรมแดนประเทศไทยสู่หลวงพระบาง

อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพรมแดนติดกับเมืองปากลาย แขวงไซยะบูลีประเทศลาว ทางอ าเภอบ้านโคก
และน้ าปาด เมือปี 2552 ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกระดับช่องภูดู่ ต าบลม่วง
เจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก เป็นด่านชายแดนสากล ดังนั้นในอนาคต การเดินทางผ่าน
แดนเข้าออกสู่ประเทศลาวสามารถท าได้อย่างสะดวก ณ ที่ท าการด่าน ตาม
ระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าเข้ าประเทศลาวการ
เดินทางสู่ประเทศลาวเริ่มจากด่านภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ถึงหลวงพระบาง เป็น
ระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง 

ด่านภูดู่ -ปากลาย 30 กิโลเมตร 
ปากลาย-ไซยะบูลี 168 กิโลเมตร 
ไซยะบูลี-ท่าเรือเฟอร์รี 30 กิโลเมตร (ข้ามแม่น้ าโขง) 
ท่าเรือเฟอร์รี-เชียงเงิน 60 กิโลเมตร 
เชียงเงิน-หลวงพระบาง 27 กิโลเมตร 

ในปัจจุบันทางส่วนใหญ่เป็นทางลูกรังที่สามารถเดินทางได้ทุกฤดูกาลจนถึงเชียงเงิน จากนั้นเป็นทาง
ลาดยางจนถึงหลวงพระบาง โดยพัฒนาเป็นถนนระหว่างประเทศระดับมาตรฐาน (R4 Highway) เนื่องจากเส้นทาง
ดังกล่าวเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดในการเดินทางจากพรมแดนประเทศไทยสู่หลวงพระบาง 

11) สังคม ศำสนำและวัฒนธรรม 
ประชากรท้องถิ่นดั้งเดิมของอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ คือชนพ้ืนถิ่นไทยสยำมและไทยวน ผู้เป็นเจ้าของ

ซากโครงกระดูกและเครื่องมือหินและส าริดสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ค้นพบในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ต่อมาพ้ืนที่ตั้งเมือง
อุตรดิตถ์เป็นทางผ่านส าคัญมาตั้งแต่สมัยอารยธรรมดองซอน ท าให้มีการเคลื่อนย้ายผู้คนมาจากที่ต่าง ๆ มากขึ้น 
เรื่อยมาในสมัยทวารวดีและอาณาจักรขอมดังปรากฏหลักฐานเมืองโบราณที่เวียงเจ้าเงาะ ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล 
จนมาในสมัยสมัยสุโขทัยได้มีเมืองเกิดขึ้นมากมาย เช่น เมืองฝาง เมืองทุ่งยั้ง เมืองตาชูชก และเมืองพิชัย และด้วยการ
เป็นเส้นทางการค้าทางน้ า ท าให้ชาวเมืองอุตรดิตถ์ในสมัยโบราณมีที่มาจากหลายเผ่าพันธุ์ แต่กลุ่มชาติพันธุ์ที่มี
วัฒนธรรมสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน จนสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการกวาดต้อนผู้คนและการอพยพย้ายถิ่นฐานของ
กลุ่มชาติพันธุ์ล้านช้าง (ลาว) จากทั้งเมืองเวียงจันทร์และเมืองหลวงพระบาง ลงมาตั้งถิ่นฐานในเขตอ าเภอต่าง ๆ ของ
จงัหวัดมากขึ้น และได้มีชาวจีนโพ้นทะเลอพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งหลักแหล่งท ามาค้าขายในแถบเมืองท่ามากเป็นล าดับ 
จึงท าให้เมืองอุตรดิตถ์ในปัจจุบันกลายเป็นเมืองที่มีกลุ่มชนมากถึง 3 วัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Dan-pu-du.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:WELCOME_TO_UTTARADIT_in_main_road.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_32
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_32
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99_117&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3_%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87
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              ประชากรท้องถิ่นดั้งเดิมของจังหวัดนับถือผีที่เป็นความเชื่อแบบโบราณเป็นหลัก สังเกตได้จากร่องรอย  
การใส่ภาชนะและข้าวของเครื่องใช้ลงในหลุมฝังศพตามความเชื่อในเรื่องโลกหน้าของคนโบราณในหลุมขุดค้น 
ทางโบราณคดีบ้านบุ่งวังงิ้วอย่างไรก็ตามศาสนาแรกที่ชาวอุตรดิตถ์รับมานับถือสันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธศาสนา
เพราะปรากฏหลักฐานโบราณสถานทางพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ที่พระมหาสถูปแห่งเมือง
ฝางจากต านานที่กล่าวว่าเป็นพระสถูปเจดีย์ที่บรรจุพระทันตธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้รับมาตั้งแต่สมัยพระเจ้า
อโศกมหาราชส่งพระสมณทูตคือพระโสณะและพระอุตตระมาประกาศพระศาสนาที่สุวรรณภูมิ  และแม้ว่าต านานนี้
อาจจะเป็นเรื่องที่แต่งเสริมความศรัทธาในภายหลัง แต่พระมหาสถูปแห่งเมืองฝาง สร้างมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย พร้อม ๆ 
กับการสถาปนาเมืองฝางสวางคบุรีให้เป็นเมืองหน้าด่านทิศตะวันออกสุดแห่งอาณาจักรสุโขทัย (สวางคบุรี -เมืองที่รับ
แสงอรุณแห่งแรกของอาณาจักรสุโขทัย)  

ปัจจุบัน ประชากรของอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท  
ลังกาวงศ์ ประมาณร้อยละ 99.66 มีจ านวนวัดในพระพุทธศาสนามากกว่า 100 วัด พระสงฆ์สามเณรกว่าพันรูป 
นอกจากนั้นยังมีศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ซึ่งเข้ามาเผยแพร่ในภายหลัง ส่วนใหญ่จะเป็นคนนอกพ้ืนที่ที่อพยพ
ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ในช่วงไม่ถึงร้อยปีที่ผ่านมา 

12) ด้ำนเศรษฐกิจ 
 12.1) ด้ำนกำรเกษตร 
  ข้อมูลผลผลิตด้านการเกษตร ของเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรพื้นที่อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  

(ข้อมูลจาก ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง กรมส่งเสริมการเกษตร ณ เดือนมิถุนายน 2563) 

  จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ผลผลิตส าคัญในพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ คือ ข้าว รองลงมา คือ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

12.2) ด้ำนปศุสัตว์ 
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2563 

พื้นที่ต ำบล 
เกษตรกร 

(รำย) 
โคเนื้อ 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

หมู 
(ตัว) 

ไก่ 
(ตัว) 

เป็ด 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

นก
กระทำ 
(ตัว) 

สัตว์
อ่ืนๆ 
(ตัว) 

ท่าอิฐ 243 - - - 5,280 - - - 2 
ท่าเสา 434 6 11 10 5,912 65 - - 5 
บ้านเกาะ 329 - - - 10,593 - - - 2 
ป่าเซ่า 556 98 - - 17,618 - - - - 
คุ้งตะเภา 410 6 - 2 10,174 - - - 2 

ผลผลิต ครัวเรือน พื้นที่เพำะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว 
ข้าว 8,373 83,907.57 88,218.25 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,483 16,780.91 16,771.41 
มันส าปะหลังโรงงาน 140 1,985.50 1,982.25 
อ้อยโรงงาน 165 2,627.73 2,609.98 
ยางพารา 32 509.99 359.89 
มะม่วงหิมพานต์           128          891.47    692.72 

กาแฟ            41 62 140.57 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
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วังกะพ้ี 480 2 - 26 14,971 - - - 5 
หาดกรวด 362 5 20 - 9,329 74 - - 93 
น้ าริด 632 21 31 23 25,579 176 - - 82 
งิ้วงาม 783 113 30 2,005 11,163 152 - - 672 

พื้นที่ต ำบล 
เกษตรกร 

(รำย) 
โคเนื้อ 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

หมู 
(ตัว) 

ไก่ 
(ตัว) 

เป็ด 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

นก
กระทำ 
(ตัว) 

สัตว์
อ่ืนๆ 
(ตัว) 

บ้านด่านนาขาม 836 22 6 - 16,284 30 - - 376 
บ้านด่าน 702 131 - 654 13,425 1 6 - 2 
ผาจุก 619 253 20 2,907 19,527 315 - - 1 
วังดิน 510 220 - - 10,213 364 - - 356 
แสนตอ 359 52 35 378 44,169 97 - 6,000 212 
หาดงิ้ว 575 29 - 87 239,716 68 - - 16 
ขุนฝาง 231 96 14 99 4,625  - - - 
ถ้ าฉลอง 181 36 68 23 3,930 58 60 - 125 

รวม 8,242 1,089 235 6,214 462,508 1,400 66 6,000 1,951 
(ข้อมูลจาก ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน DLD Regislives) 

 
จากข้อมูลข้างต้น พบว่า เกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ เลี้ยงไก่ มากที่สุดเป็นล าดับ 1 

รองลงมา ล าดับที่ 2 คือ เลี้ยงหมู และล าดับสุดท้าย คือ เลี้ยงแพะน้อยที่สุด พ้ืนที่ต าบลที่เลี้ยงไก่มากที่สุด คือ ต าบล
หาดงิ้ว  
 12.3) ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP 
 การจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ข้อมูลจากส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ดังนี้ 



17 

 

เดือน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563
เดือนตุลาคม 18,878,797 39,780,973

เดือนพฤศจิกายน 32,281,213 35,980,973
เดือนธันวาคม 33,252,543 39,241,208
เดือนมกราคม 32,051,493 38,201,208
เดือนกุมภาพันธ์ 41,051,493 31,601,208
เดือนมนีาคม 33,051,493 24,821,208
เดือนเมษายน 55,051,493 50,221,208
เดือนพฤษภาคม 55,254,493 64,121,208
เดือนมถุินายน 57,269,473 74,121,208
เดือนกรกฎาคม 56,698,473
เดือนสิงหาคม 95,980,973
เดือนกันยายน 30,780,973

รวม 541,602,910 398,090,402  
  
 
 
 

12.4) รำยได้ครัวเรือน 
รำยงำนรำยได้เฉลี่ยครัวเรือน ข้อมูลควำมจ ำเป็นพื้นฐำน ระดับอ ำเภอ 

ปี 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวน

คน 

แหล่งรายได้ของครัวเรือน(บาท/ปี) รายได้
ครัวเรือน 

เฉลี่ย (บาท/
ปี) 

รายได้
บุคคล 
เฉลี่ย 

(บาท/ปี) 
อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้อื่น 

ท า-หา
เอง 

ปี
2561 

36,440 85,433 164,157.46 17,392.26 18,557.35 8,097.58 208,204.64 88,806.16 

ปี
2562 

36,489 84,414 193,304.88 19,820.76 17,259.56 8,705.10 239,090.30 103,349.75 

 
 12.5) ด้ำนกำรท่องเที่ยว 

(1) หลวงพ่อเพชร วัดท่ำถนน จังหวัด
อุตรดิตถ์หลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด
อุตรดิตถ์ประดิษฐานอยู่ที่วัดท่าถนน วัดท่าถนนนี้เดิมชื่อว่า วัดวังเตา
หม้อตั้งอยู่ในตัวเมืองอุตรดิตถ์บริเวณริมแม่น้ าน่านถนนเกษมราษฎร์ 
ต าบลท่าอิฐเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยเชียงแสน นั่งขัดสมาธิเพชร 
หน้าตักกว้าง 32 นิ้วครึ่งสูง 41 นิ้ว ตามประวัติกล่าวว่า ในปี พ.ศ. 
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2436 ขณะหลวงพ่อด้วงเจ้าอาวาสวัดหมอนไม้เดินทางกลับ จากรับนิมนต์ที่วัดสว่างอารมณ์ ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับ
แลเมื่อผ่านวัดสะแกท่ีเป็นวัดร้าง ได้พบเนินดินเป็นจอมปลวกขนาดใหญ่มีเกศพระพุทธรูปโผล่ขึ้นมาเมื่อขุดดูพบว่าเป็น
พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ มีลักษณะงดงามมากจึงน ามาประดิษฐานไว้ที่วัดท่าถนน มีคนมากราบไหว้บูชาเป็นจ านวนมาก
ประกอบกับเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิเพชร จึงเรียกกันว่า "หลวงพ่อเพชร"  

(2) พระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานอยู่ ณ ลาน
อเนกประสงค์ริมน่าน ถนนมุขศาลา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ พระราชานุสาวรีย์ที่ประชาชนชาว
อุตรดิตถ์ได้สร้างขึ้นเพื่อร าลึกถึงการเสด็จ พระราชด าเนินเมืองอุตรดิตถ์ เมื่อปี พ.ศ. 2444 
ปัจจุบันลานอเนกประสงค์ได้ใช้ในการจัดกิจกรรม วันปิยมหาราช ประเพณีของจังหวัด และ
เป็นสถานที่พักผ่อน ออกก าลังกายของประชาชน 

 

(3) อนุสำวรีย์พระยำพิชัยดำบหัก 
ประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อ าเภอเมือง สร้างขึ้นเพ่ือระลึกถึงเกียรติใน
เรื่องความ องอาจ กล้าหาญ รักชาติ และเสียสละของท่าน และในบริเวณอนุสาวรีย์ยังมี"
พิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ าพ้ีใหญ่ที่สุดในโลก" และ"พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก" อีกด้วย 

(4) หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เดิมตั้งอยู่ที่หาดท่าอิด เป็นของขุนพิเนตรจีนภักดีนายภาษีอากรอุตรดิตถ์ เกิดต้องตาต้องใจ
เมื่อไปยังพระที่นั่งวิมานเมฆพระราชวังดุสิต ซึ่งเห็นว่าพระที่นั่งสวยงามจึงจ้างช่างชาวจีน ออกแบบก่อสร้างและ

เลียนแบบพระที่นั่งวิมานเมฆสร้างจนแล้วเสร็จ แต่ต่อมาเกิดคดีเก็บส่วยไม่
ครบจึงถูกฟ้อง เมื่อแพ้คดีความบ้านหลังนี้จึงถูกยึด พระยาวโรดมภักดีศรี
อุตรดิตถ์นคร (อ้ัน หงษนันท์) เห็นว่าเป็นบ้านที่ทรงคุณค่าจึงย้ายมาตั้งอยู่
ที่ตั้งปัจจุบันใกล้กับบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจุบันอยู่ใน
ความดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดให้ชมเฉพาะ  บางเวลา 
 

  
 ๑2.5) ด้ำนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
  (๑) สถานบริการและสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 
  สถานบริการที่ได้รับอนุญาต    6 แห่ง 
  (๒) โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท     53  แห่ง 

 ๑3) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์มีทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์ มี ทรัพยากรแร่ธาตุหลายชนิด 

เช่น แร่พลวง เหล็ก ทองแดง ยิปซัม แร่ใยหิน ดินขาว ทัลก์ แต่ยังไม่ได้น าไปใช้ในทางเศรษฐกิจ และมีแหล่งน้ า
ธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าน่าน ไหลผ่านเขตจังหวัดเป็นระยะความยาวถึง 160 กิโลเมตร คลองแม่พร่อง 
นอกจากนั้นมีเขื่อนและฝายกักเก็บน้ าเพ่ือการชลประทาน คือ เขื่อนผาจุก ฝายสมเด็จฯ และฝายแม้ว  

๑4) ด้ำนควำมม่ันคงและควำมสงบเรียบร้อย 
 (๑) หน่วยงานรักษาความสงบและกองก าลังในพื้นที่ 
  - ต ารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 

http://winy.seesod.com/albums/view/individual/OUXYAf5Q5c1268718997#OUXYAf5Q5c1268718997_iVfwaeCSSu1268719043
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2444
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%86
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%86
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%86
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Phraya_Phichai_Dap_Hak_Monument.jpg
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  - สถานีต ารวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ 
  - สถานีต ารวจภูธรวังกะพ้ี 
  - กองร้อยอาสารักษาดินแดนอุตรดิตถ์ที่ 3 
1.4 เป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัดและประเด็นยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำจังหวัด 
 เป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 “จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย การท่องเที่ยวมีการ
พัฒนา และการค้าชายแดนมีมูลค่าสูงขึ้น” 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  

 
 



1.5 ประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรเชิงพื้นที่ 
สรุปปัญหำ/ควำมต้องกำรของพ้ืนที่ อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

(แยกเป็นรำยต ำบล) 
 

ต ำบล ประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำร สำเหตุของปัญหำ/ควำมต้องกำร แนวทำงแก้ไข 
งิ้วงาม    1.สิ่งสาธารณูปโภคพ้ืนที่ยังไม่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่

ของต าบล 
2.น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ช่วงฤดูฝน 
3.ขาดแคลนสถานที่เก็บกักน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ 

1.พ้ืนที่ต าบลมีขนาดกว้างขวางและมีสภาพภูมิ
ประเทศหลากหลาย 
2.ในเขตพ้ืนที่ชุมชนมีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางทาง
น้ าเมื่อมีฝนตกจึงท าให้ระบายน้ าไม่ทัน 

1.ขยายเขตสิ่งสาธารณประโยชน์ให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งต าบล 
2.สร้างรางระบายน้ าบริเวณท่ีมีปัญหาน้ าท่วมขัง
เป็นประจ า 

ผาจุก 1.ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 
2.ผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน ต้นทุนการผลิตสูง 
3.ราษฎรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย 

1.ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าและระบบน้ าเพื่อการเกษตร
ที่เป็นระบบ 
2.ราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีต าบลมีอาชีพ
เกษตรกรรมผลผลิตที่ได้มีมากเกินกว่าตลาดรองรับ 

1.ปรับปรุงระบบน้ าเพ่ือการเกษตร 
2.วางแผนการผลิตและจ าหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตรและส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร 

บ้านด่านนาขาม 1.ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
2.ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 
3.ปัญหายาเสพติด 

1.ราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีต าบลมีอาชีพ
เกษตรกรรมผลผลิตที่ได้มีมากเกินกว่าตลาดรองรับ 
2.ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าและระบบน้ าเพื่อการเกษตร
ที่เป็นระบบ 
3.วัยรุ่นในหมู่บ้านส่วนใหญ่มั่วสุมกันเสพยาเสพติด 

1.วางแผนการผลิตและจ าหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตรและส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร 
2.ปรับปรุงระบบน้ าเพ่ือการเกษตร 
3.บูรณาการส่วนราชการที่เก่ียวข้องร่วมกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม 

บ้านด่าน 1.ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 
2.ราษฎรในพ้ืนที่ขาดความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาของพ้ืนที่ 

1.พ้ืนที่ต าบลมีขนาดกว้างขวางและมีสภาพภูมิ
ประเทศหลากหลาย 
2.ราษฎรส่วนใหญ่มีเข้าใจความส าคัญของการมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

1.ปรับปรุงแหล่งน้ าในพ้ืนที่ให้สามารถกักเก็บน้ าได้
เพ่ิมมากข้ึน 
2.สร้างจิตส านึกในราษฎรในพ้ืนที่ตระหนักถึง
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่ของตนเอง 
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ต ำบล ประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำร สำเหตุของปัญหำ/ควำมต้องกำร แนวทำงแก้ไข 

น้ าริด 1.สิ่งสาธารณูปโภคพ้ืนที่ยังไม่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่
ของต าบล 
2.น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ช่วงฤดูฝน 
3.ปัญหายาเสพติด 

1.พ้ืนที่ต าบลมีขนาดกว้างขวางและมีสภาพภูมิ
ประเทศหลากหลาย 
2.ในเขตพ้ืนที่ชุมชนมีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางทาง
น้ าเมื่อมีฝนตกจึงท าให้ระบายน้ าไม่ทัน 
3.วัยรุ่นในหมู่บ้านส่วนใหญ่มั่วสุมกันเสพยาเสพติด 

1.ขยายเขตสิ่งสาธารณประโยชน์ให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งต าบล 
2.สร้างรางระบายน้ าบริเวณท่ีมีปัญหาน้ าท่วมขัง
เป็นประจ า 
3.บูรณาการส่วนราชการที่เก่ียวข้องร่วมกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม 

หาดงิ้ว 1.ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
2.น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ช่วงฤดูฝน 

1.ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าและระบบน้ าเพื่อการเกษตร
ที่เป็นระบบ 
2.ในเขตพ้ืนที่ชุมชนมีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางทาง
น้ าเมื่อมีฝนตกจึงท าให้ระบายน้ าไม่ทัน 

1.ปรับปรุงระบบน้ าเพ่ือการเกษตร 
2.สร้างรางระบายน้ าบริเวณท่ีมีปัญหาน้ าท่วมขัง
เป็นประจ า 

วังดิน 1.ตลาดรองรับผลผลิตของราษฎรในพื้นที่ไม่
เพียงพอ 
2.การบุกรุกที่ท ากินสาธารณะเพ่ิมมากข้ึนและ
ราษฎรขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.ราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีต าบลมีอาชีพ
เกษตรกรรมผลผลิตที่ได้มีมากเกินกว่าตลาดรองรับ 
2.มีการขยายตัวของประชากรเพิ่มมากข้ึน 

1.วางแผนการผลิตและจ าหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตรและส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร 
2.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ราษฎรในพื้นที่ 

ท่าเสา 1.สิ่งสาธารณูปโภคพ้ืนที่ยังไม่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่
ของต าบล 
2.น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ช่วงฤดูฝน 
3.ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

1.พ้ืนที่ต าบลมีขนาดกว้างขวางและมีสภาพภูมิ
ประเทศหลากหลาย 
2.ในเขตพ้ืนที่ชุมชนมีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางทาง
น้ าเมื่อมีฝนตกจึงท าให้ระบายน้ าไม่ทัน 
3.ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าและระบบน้ าเพื่อการเกษตร
ที่เป็นระบบ 
 
 
 

1.ขยายเขตสิ่งสาธารณประโยชน์ให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งต าบล 
2.สร้างรางระบายน้ าบริเวณท่ีมีปัญหาน้ าท่วมขัง
เป็นประจ า 
3.ปรับปรุงระบบน้ าเพ่ือการเกษตร 
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ต ำบล ประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำร สำเหตุของปัญหำ/ควำมต้องกำร แนวทำงแก้ไข 

หาดกรวด 1.ปัญหายาเสพติด 
2.ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 

1.พ้ืนที่ต าบลส่วนใหญ่เป็นเส้นทางผ่านการล าเรียง
ยาเสพติด 
2.พ้ืนที่ต าบลมีขนาดกว้างขวาง และมีสภาพภูมิ
ประเทศหลากหลายบางพ้ืนที่สภาพพ้ืนดินไม่
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้ในช่วงฤดูแล้งได้ 

1.จัดเวรยามเฝ้าระวังการขนส่งยาเสพติด 
2.จัดหาแหล่งน้ าส ารอง และเพ่ิมปริมาณแหล่งกัก
เก็บน้ าเดิมที่มีอยู่ 

วังกะพ้ี 1.สิ่งสาธารณูปโภคพ้ืนที่ยังไม่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่
ของต าบล 
2.น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ช่วงฤดูฝน 
3.ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

1.พ้ืนที่ต าบลมีขนาดกว้างขวางและมีสภาพภูมิ
ประเทศหลากหลาย 
2.ในเขตพ้ืนที่ชุมชนมีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางทาง
น้ าเมื่อมีฝนตกจึงท าให้ระบายน้ าไม่ทัน 
3.ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าและระบบน้ าเพื่อการเกษตร
ที่เป็นระบบ 

1.ขยายเขตสิ่งสาธารณประโยชน์ให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งต าบล 
2.สร้างรางระบายน้ าบริเวณท่ีมีปัญหาน้ าท่วมขัง
เป็นประจ า 
3.ปรับปรุงระบบน้ าเพื่อการเกษตร 

แสนตอ 1.ปัญหายาเสพติด 
2.ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 

1.พ้ืนที่ต าบลส่วนใหญ่เป็นเส้นทางผ่านการล าเรียง
ยาเสพติด 
2.พ้ืนที่ต าบลมีขนาดกว้างขวาง และมีสภาพภูมิ
ประเทศหลากหลาย 

1.จัดเวรยามเฝ้าระวังการขนส่งยาเสพติด 
2.จัดหาแหล่งน้ าส ารอง และเพ่ิมปริมาณแหล่งกัก
เก็บน้ าเดิมที่มีอยู่ 

คุ้งตะเภา 1.ปัญหายาเสพติด 
2.น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ช่วงฤดูฝน 

1.พ้ืนที่ต าบลส่วนใหญ่เป็นเส้นทางผ่านการล าเรียง
ยาเสพติด 
2.ในเขตพ้ืนที่ชุมชนมีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางทาง
น้ าเมื่อมีฝนตกจึงท าให้ระบายน้ าไม่ทัน 

1.จัดเวรยามเฝ้าระวังการขนส่งยาเสพติด 
2.สร้างรางระบายน้ าบริเวณท่ีมีปัญหาน้ าท่วมขัง
เป็นประจ า 

ขุนฝาง 1.ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
2.สิ่งสาธารณูปโภคพ้ืนที่ยังไม่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่
ของต าบล 

1.ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าและระบบน้ าเพื่อการเกษตร
ที่เป็นระบบ 
2.พ้ืนที่ต าบลมีสภาพภูมิประเทศหลากหลาย 

1.จัดหาแหล่งน้ าส ารองและเพ่ิมปริมาณแหล่งกัก
เก็บน้ าเดิมที่มีอยู่ 
2.ขยายเขตสิ่งสาธารณประโยชน์ให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งต าบล 
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ต ำบล ประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำร สำเหตุของปัญหำ/ควำมต้องกำร แนวทำงแก้ไข 

บ้านเกาะ 1.ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
2.ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 
3.ปัญหายาเสพติด 

1.ราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีต าบลมีอาชีพ
เกษตรกรรมผลผลิตที่ได้มีมากเกินกว่าตลาดรองรับ 
2.ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าและระบบน้ าเพื่อการเกษตร
ที่เป็นระบบ 
3.วัยรุ่นในหมู่บ้านส่วนใหญ่มั่วสุมกันเสพยาเสพติด 

1.วางแผนการผลิตและจ าหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตรและส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร 
2.ปรับปรุงระบบน้ าเพ่ือการเกษตร 
3.บูรณาการส่วนราชการที่เก่ียวข้องร่วมกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม 

ป่าเซ่า 1.ปัญหายาเสพติด 
2.น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ช่วงฤดูฝน 

1.พ้ืนที่ต าบลส่วนใหญ่เป็นเส้นทางผ่านการล าเรียง
ยาเสพติด 
2.ในเขตพ้ืนที่ชุมชนมีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางทาง
น้ าเมื่อมีฝนตกจึงท าให้ระบายน้ าไม่ทัน 

1.จัดเวรยามเฝ้าระวังการขนส่งยาเสพติด 
2.สร้างรางระบายน้ าบริเวณท่ีมีปัญหาน้ าท่วมขัง
เป็นประจ า 

ถ้ าฉลอง 1.ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 
2.สิ่งสาธารณูปโภคพ้ืนที่ยังไม่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่
ของต าบล 

1.ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าและระบบน้ าเพื่อการเกษตร
ที่เป็นระบบ 
2.พ้ืนที่ต าบลมีสภาพภูมิประเทศหลากหลาย 

1.ปรับปรุงระบบน้ าเพ่ือการเกษตรให้มีแหล่ง 
กักเก็บน้ าส ารองเพ่ิมมากขึ้น 
2.ขยายเขตสิ่งสาธารณประโยชน์ให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งต าบล 
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1.6 ผลกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำส ำคัญของอ ำเภอในช่วงที่ผ่ำนมำ 
 อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 จ ำนวน   6   โครงกำร รวมงบประมำณ8,826,000บำท ดังนี้ 

ที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
(หมู่ที่/
ต ำบล) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ตำมนโยบำยพิเศษของ

รัฐบำล 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ของงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ของหน่วยงำน 
(งบ Function)  

ที่ด ำเนินกำรในภูมิภำค 

โครงกำรที่ใช้
งบประมำณขององค์กร

ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

โครงกำรที่ใช้
งบประมำณของเอกชน 

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

ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

1 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน
แบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 5  ต าบล
น้ าริดอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ ์

 

1,248,000 

   

หมู่ที่ 5  ต.น้ า
ริด อ.เมือง
อุตรดิตถ์ 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์

2 

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บ้าน
ขุนฝาง หมู่ที ่6  ต าบลขุนฝางอ าเภอ
เมืองอุตรดติุถ์ จังหวัดอุตรดิตถ ์

 

1,524,000 

   

หมู่ที่ 6  ต.ขุน
ฝาง อ.เมือง
อุตรดิตถ์ 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์

3 

ก่อเสร้างท่อลอดเหลีย่ม หมู่ที่ 8 ต าบล
วังดินอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ ์

 

574,000 

   

หมู่ที่ 8  ต.วัง
ดิน อ.เมือง
อุตรดิตถ์ 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์

4 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ถนน
ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านวังสีสูป 
ต าบลง้ิวงาม อ าเภอเมืองอุตรดติถ ์
จังหวัดอุตรดติถ ์

 

1,511,000 

   

หมู่ที่ 2  ต.ง้ิว
งาม อ.เมือง
อุตรดิตถ์ 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์
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ที ่
ประเด็นกำรพัฒนำอ ำเภอ 

(ประเด็นยุทธศำสตร์) 

แหล่งงบประมำณ 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

(หมู่ที่/
ต ำบล) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ตำมนโยบำยพิเศษของ

รัฐบำล 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ของงบจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด 

โครงกำรที่ใช้
งบประมำณของ

หน่วยงำน 
(งบ Function)  

ทีด่ ำเนนิกำรในภูมภิำค 

โครงกำรที่ใช้
งบประมำณของ

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

โครงกำรที่ใช้
งบประมำณของ

เอกชน 

ได้รบักำรจัดสรร (บำท) ได้รบักำรจัดสรร (บำท) ได้รบักำรจัดสรร (บำท) ได้รบักำรจัดสรร (บำท) ได้รบักำรจัดสรร (บำท) 

 
 

5 

โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมใน
จังหวัดอุตรดติถ์ และโครงสร้างพืน้ฐาน 
กิจกรรมเสริมผิวทางแบบ 
Paraaphaltic Concret หมู่ที่ 3 บ้าน
พระฝาง ต าบลผาจุก อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์

 

 

2,693,000 

   

หมู่ที่ 3  ต.ผา
จุก อ.เมือง
อุตรดิตถ์ 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์

 
6 

ขยายคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 
2 ยาว 1,125 เมตร 

 

1,276,000 

   

หมู่ที่ 2  ต.
หาดง้ิว อ.
เมืองอุตรดิตถ์ 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์

รวมเป็นจ ำนวน 6  โครงกำร  8,826,000    
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 อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 จ ำนวน   13   โครงกำร รวมงบประมำณ14,178,000บำท ดังนี้ 
 

ที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 
พื้นที่

ด ำเนินกำร 
(หมู่ที่/
ต ำบล) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ตำมนโยบำยพิเศษของ

รัฐบำล 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ของงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ของหน่วยงำน 
(งบ Function)  

ที่ด ำเนินกำรในภูมิภำค 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ของเอกชน 

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

ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

1 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเล้าไก่-วัดม่อนหิวขาวบา้น
ม่อนหินขาว หมู่ที่ 10 ต าบลผาจกุ 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ ์

 

 
512,500.00 

 

 
 
 
  

หมู่ที่ 10   
ต.ผาจุก 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์
 

2 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางด้านหน้าอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุตรดติถ์ ต าบลผา
จุก อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ ์  

 
496,800.00 

   

หมู่ที่        
ต.ผาจุก 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์

3 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางท้ายซอย 4-ถนนทางหวง
แผ่นดินหมายเลข 1045 บ้านวังยาง 
หมู่ที่ 1 ต าบลผาจุก อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์  

 
 

500,700.00 

   

หมู่ที่ 1     
ต.ผาจุก 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์
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ที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 
พื้นที่

ด ำเนินกำร 
(หมู่ที่/
ต ำบล) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ตำมนโยบำยพิเศษของ

รัฐบำล 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ของงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ของหน่วยงำน 
(งบ Function)  

ที่ด ำเนินกำรในภูมิภำค 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ของเอกชน 

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

4 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1045-สนามบินเก่า บ้านวัง
ยาง หมู่ที่ 2 ต าบลผาจุก อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์

 

 
 
      498,800.00 

   

หมู่ที่ 2      
ต.ผาจุก 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์

5 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ 14 ต าบลผาจุก 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ ์
 

 

500,700.00 

   

หมู่ที่ 14     
ต.ผาจุก 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์

 
 

6 
 

 

โครงการก่อสร้างถนนพาราแอส        
ฟัลติกคอนกรตีสายทาง บ้านป่าแดง
หลง-บ้านเหลา่ป่าสา หมู่ที่ 12 ต าบลผา
จุก อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ ์  

10,510,500.00 

   

หมู่ที่ 12    
ต.ผาจุก 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์

7 
โครงการก่อสร้างล าเหมือง คลส.บริเวณ
ทุ่งบวกแรด หมู่ที่ 4 ต าบลน้ ารดิ   
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ ์

 

 
1,960,000.00 

   

หมู่ที่ 4    
ต.น้ าริด 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์
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ที ่
ประเด็นกำรพัฒนำอ ำเภอ 

(ประเด็นยุทธศำสตร์) 

แหล่งงบประมำณ 
พื้นที่

ด ำเนินกำร 
(หมู่ที่/
ต ำบล) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ตำมนโยบำยพิเศษของ

รัฐบำล 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ของงบจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ของหน่วยงำน 
(งบ Function)  

ทีด่ ำเนนิกำรในภูมภิำค 

โครงกำรที่ใช้
งบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

โครงกำรที่ใช้
งบประมำณของเอกชน 

ได้รบักำรจัดสรร (บำท) ได้รบักำรจัดสรร (บำท) ได้รบักำรจัดสรร (บำท) ได้รบักำรจัดสรร (บำท) ได้รบักำรจัดสรร (บำท) 

8 

โครงการขุดขยายสระน้ าเพื่อเพ่ิม
ปริมาณกักเก็บน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค 
หมู่ที่ 4 ต าบลวังดิน   อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์
  

1,799,300.00 

   

หมู่ที่ 4    
ต.วังดิน 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์

9 
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลยีม คสล.
ชนิดช่อง หมู่ที่ 9 ต าบลหาดงิ้ว      
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ ์

 

272,400.00 

   

หมู่ที่ 9    
ต.หาดงิ้ว 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์

10 
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลยีม คสล.
ชนิดช่อง หมู่ที่ 7 ต าบลหาดงิ้ว      
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ ์

 

767500.00 

   

หมู่ที่ 7    
ต.หาดงิ้ว 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์

11 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากแยกถนนลาดยาง หมู่ที่ 6  
ต าบลน้ าริด ถึง บ้านหน้าฝาย หมูท่ี่ 4 
ต าบลบ้านด่านนาขาม อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์  

 
 

1,211,000.000 

   

หมู่ที่ 6ต.น้ า
ริด       หมู่
ที่ 4 ต.บ้าน
ด่านนาขาม 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์

12 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนในหมู่บ้าน บ้านทุ่งใหมน่า
ล้อม หมู่ท่ี 15 ต าบลง้ิวงาม อ าเภอ
เมืองอุตรดติถ์ จังหวัดอุตรดิตถ ์
  

 
479,300.00 

   

หมู่ที่ 15    
ต.งิ้วงาม 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์
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ที ่
ประเด็นกำรพัฒนำอ ำเภอ 

(ประเด็นยุทธศำสตร์) 

แหล่งงบประมำณ 
พื้นที่

ด ำเนินกำร 
(หมู่ที่/
ต ำบล) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ตำมนโยบำยพิเศษของ

รัฐบำล 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ของงบจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ของหน่วยงำน 
(งบ Function)  

ทีด่ ำเนนิกำรในภูมภิำค 

โครงกำรที่ใช้
งบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

โครงกำรที่ใช้
งบประมำณของเอกชน 

ได้รบักำรจัดสรร (บำท) ได้รบักำรจัดสรร (บำท) ได้รบักำรจัดสรร (บำท) ได้รบักำรจัดสรร (บำท) ได้รบักำรจัดสรร (บำท) 

13 

โครงการปรับปรุงผิวทางลาดยาง 
Asphaltic Concrete หมู่ที่ 5 ต าบล
ป่าเซ่า อ าเภอเมืองอุตรดติถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ ์  

1,457,200.00 

   

หมู่ที่ 5    
ต.ป่าเซ่า 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์

รวมเป็นจ ำนวน 13  โครงกำร  20,966,700.00      

 
 อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62จ ำนวน   4   โครงกำร รวมงบประมำณ14,178,000บำท ดังนี้ 
 

ที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 
พื้นที่

ด ำเนินกำร 
(หมู่ที่/
ต ำบล) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ตำมนโยบำยพิเศษของ

รัฐบำล 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ของงบจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ของหน่วยงำน 
(งบ Function)  

ทีด่ ำเนนิกำรในภูมภิำค 

โครงกำรที่ใช้
งบประมำณขององค์กร

ปกครอง 
ส่วนทอ้งถิ่น 

โครงกำรที่ใช้
งบประมำณของเอกชน 

ได้รบักำรจัดสรร (บำท) ได้รบักำรจัดสรร (บำท) ได้รบักำรจัดสรร (บำท) ได้รบักำรจัดสรร (บำท) ได้รบักำรจัดสรร (บำท) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

1 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 10 ต าบล
บ้านเกาะ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จงัหวัด
อุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 
770.00 เมตร  

1,590,000.00 

   

หมู่ที่ 10   
ต.บ้านเกาะ 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์



30 

 

ที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 
พื้นที่

ด ำเนินกำร 
(หมู่ที่/
ต ำบล) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ตำมนโยบำยพิเศษของ

รัฐบำล 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ของงบจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ของหน่วยงำน 
(งบ Function)  

ทีด่ ำเนนิกำรในภูมภิำค 

โครงกำรที่ใช้
งบประมำณขององค์กร

ปกครอง 
ส่วนทอ้งถิ่น 

โครงกำรที่ใช้
งบประมำณของเอกชน 

ได้รบักำรจัดสรร (บำท) ได้รบักำรจัดสรร (บำท) ได้รบักำรจัดสรร (บำท) ได้รบักำรจัดสรร (บำท) ได้รบักำรจัดสรร (บำท) 

2 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วยเหล็ก หมู่ที่ 7 ต าบลบ้าน
ด่าน อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวดั
อุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
2,486 เมตร หนา 0.15 เมตร  

5,796,000.00 

   

หมู่ที่ 7 ต.
บ้านด่าน 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์

3 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน
ผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านดงช้างดี 
ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดติถ ์  

4,892,000.00 

   

หมู่ที่ 8    
ต.หาดกรวด  

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์

4 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 ต าบลน้ าริด อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอตุรดิตถ์ (งบรอง   
นายกฯนายวิษณุ เครืองาม)  

1,900,000.00 

   

หมู่ที่ 7     
ต.น้ าริด  

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์

รวมเป็นจ ำนวน 4  โครงกำร  14,178,000.00      
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 อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 จ ำนวน   2   โครงกำร รวมงบประมำณ1,504,000 บำท ดังนี้ 
 

ที ่ ประเด็นยุทธศำสตร์/โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 
พื้นที่

ด ำเนินกำร 
(หมู่ที่/
ต ำบล) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ตำมนโยบำยพิเศษของ

รัฐบำล 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ของงบจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด 

โครงกำรที่ใช้งบประมำณ
ของหน่วยงำน 
(งบ Function)  

ทีด่ ำเนนิกำรในภูมภิำค 

โครงกำรที่ใช้
งบประมำณขององค์กร

ปกครอง 
ส่วนทอ้งถิ่น 

โครงกำรที่ใช้
งบประมำณของเอกชน 

ได้รบักำรจัดสรร (บำท) ได้รบักำรจัดสรร (บำท) ได้รบักำรจัดสรร (บำท) ได้รบักำรจัดสรร (บำท) ได้รบักำรจัดสรร (บำท) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 1เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

1 

โครงการสนับสนุนการบูรณาการและ
การขับเคลื่อนนโยบายในระดับอ าเภอ
และท้องที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  

 1,175,000 

  

อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์

ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 4อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากร และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมน้ า 

2 
 

โครงการปลูกป่าชุมชน หมู่ที่ 7 บา้นบ่อ
พระ ต าบลคุ้งตะเภา อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอตุรดิตถ์ (งบกลาง 
รองนายก)  

 329,000 

  

หมู่ที่ 7 
ต.คุ้งตะเภา 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์

รวมเป็นจ ำนวน 2  โครงกำร   1,504,000     
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    -  สรุปงบประมำณที่อ ำเภอได้รับกำรสนับสนุนเพื่อด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนพัฒนำอ ำเภอประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 – พ.ศ.2563  

 
 

ที ่ แหล่งงบประมำณ 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด
(รวมทุกประเด็นการพัฒนา) 

จ ำนวนงบประมำณรวมท้ังสิ้น (บำท) 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ป ี
 2560 

ปี 
 2561 

ปี 
 2562 

ปี 
2563 

๑. 
โครงการที่ใช้งบประมาณ
ตามนโยบายพิเศษของ
รัฐบาล 

 
       

๒. 
โครงการทีใ่ช้งบประมาณ
ของงบจังหวัด 

6 13 4  8,826,000 20,966,700 14,178,000 1,504,000 

๓. 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของหน่วยงาน 
(งบ Function) ที่
ด าเนินการในภูมิภาค 

   2     

๔. 
โครงการที่ใช้งบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

        

๕ 
โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของเอกชน 

        

รวม 6 13 4 2 8,826,000 20,966,700 14,178,000 1,504,000 
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    1.7 ข้อมูลควำมเสี่ยงกำรเกิดสถำนกำรณ์โรคระบำดในพื้นที่ ที่ดินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน และข้อมูลควำมเสี่ยงด้ำนสำธำรณภัยในพื้นที่ (ข้อมูลโดยสังเขปที่ส ำคัญ) 
 ข้อมูลความเสี่ยงด้านสาธารณภัยในพ้ืนที่ (baseline data) เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการภัยพิบัติการกู้ชีพกู้ภัย การให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนการวางแผนเพ่ือ
ฟ้ืนฟู เป็นต้น 

ควำมเสี่ยง 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

(หน่วยงำนหลัก/รอง/ภำคี) 
ประเภทของภัย/ประเภทโรค 

(ที่อำจเกิดขึ้น) 
ผลกระทบ 

ประเภททำงเลือกในกำร
จัดกำรภัยพิบัติ/สถำนกำรณ์

โรคระบำดในพ้ืนที่ 
มำตรกำร/วิธลีดควำมเสี่ยง 

การแพร่ระบาดของ 
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019(COVID-19) 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลสันป่าตอง 
รพ.สต. ทุกแห่ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาสาสมัครสาธารณสุข 
ภาคธุรกิจภาคประชาชน 

การเกิดโรคระบาด 
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

-การด ารงชีวิตที่ต้องปรับเปลี่ยน
และระมัดระวังมากยิ่งข้ึนในการ
ท างานและปฏิบตัิต่อผู้อื่น 
-การแพร่ของเชื้อโรคได้ง่าย 
- ด้านเศรษฐกิจ 
- ด้านความมั่นคง 

-การแจ้งเตือน 
-การเตรยีมความพร้อม 
-การป้องกัน 
-การให้ความช่วยเหลือ 
 

-ก าหนดมาตรการรองรับภาวะ  
ฉุกเฉินของโรคระบาด  
- สร้างการรับรู้ในพื้นที ่
- บูรณาการการด าเนินงาน    
ทุกภาคส่วน 

โรคระบาดพืชผล
การเกษตร เช่น 
ข้าว ข้าวโพด 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-โรคไหม้คอรวงข้าว 
- โรคหอมเลื้อยในหอมหัวใหญ ่
- โรคหนอนกระทูล้ายจดุ 
  ข้าวโพด 

- ท าให้ข้าว   หอมหัวใหญ่  
  ข้าวโพด  เกิดความเสียหาย 

-การป้องกัน/หลีกเลี่ยง 
-การลดผลกระทบ 
-การเตรยีมความพร้อม 
-การถ่ายโอนหรือแบ่งปัน
ความเสีย่ง 

จัดท าคู่มือแผนรองรับภาวะ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ -
ประชาสมัพันธ์การแจ้งเตือนให้
ประชาชนทราบ 

การบุกรุกที่ดินอันเปน็ 
สาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน 

อ าเภอ 
ส านักงานท่ีดินฯ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ที่ดินสาธารณะถูกบุกรุก - ที่สาธารณะประโยชน์ถูกบุกรุก 
- รัฐเกิดความเสียหาย 
 

- เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ านาจ
หน้าท่ีดูแล เข้าไปตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่อง 
- สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการ
บุกรุกท่ีดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน 

- จัดท าข้อมูลทีด่ินอันเป็น 
  สาธารณสมบตัิของแผ่นดิน 
- ด าเนินการกับผู้บุกรุกตาม 
  กฎหมาย 
- ให้เครือขา่ยเฝา้ระวังมิใหม้ ี
  การบุกรุก 

สาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอ 
จังหวัด 

-วาตภัย 
-อุทกภัย 
-พายุลูกเห็บ 
-หมอกควัน ไฟป่า 

- พืชและผลผลติทางการเกษตร
ได้รับความเสียหาย 
- บ้านเรือนราษฎรได้รับความ
เสียหาย 
- มลพิษทางอากาศ 

- ติดตามสถานการณ์เพื่อแจ้ง   
เตือนประชาชนทราบ 
- การเตรยีมความพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ และบุคลากร 
- การป้องกัน 

- จัดท าแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
และภยัพิบัต ิ
- รณรงค์ลดการเผาทีโ่ล่ง 
- ส่งเสริมการบรหิารจดัการ 
  ขยะและเศษวัชพืช 
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                               ส่วนที่ 2 
 

บทวิเครำะห์กำรพัฒนำ 
 2.1 กำรวิเครำะห์ศักยภำพของพื้นที่อ ำเภอ 
 2.2 กำรก ำหนดต ำแหน่งกำรพัฒนำอ ำเภอ (Positioning)  

2.3 กำรประเมินศักยภำพทำงยุทธศำสตร์ของพื้นท่ีอ ำเภอ(SWOT 
Analysis) 

 2.4 กำรวิเครำะห์ทิศทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
พื้นท่ีอ ำเภอ(TOWS Matrix) 

 
 

**************************** 
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 ส่วนที ่๒ บทวิเครำะห์กำรพัฒนำ ประกอบด้วย 
 

2.1 กำรวิเครำะห์ศักยภำพของพ้ืนที่อ ำเภอ 
1) ด้ำนเศรษฐกิจ 

อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์มีผลผลิตสาขาที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัดคือ สาขาการเกษตร รองลงไปคือ                 
การอุตสาหกรรม การประมง และการพาณิชย์ 

 พืชเศรษฐกิจของอ าเภอเมืองฯ ที่ส าคัญคือ ลางสาดมีการปลูกมากบ้านด่านนาขาม ต าบลน้ าริด        
ต าบลขุนฝาง นอกจากนี้ก็มีทุเรียน เงาะ มังคุด ส่วนพืชไร่ที่เป็นพืชเศรษฐกิจคือ ข้าว อ้อย ข้าวโพด 
ถั่วต่าง ๆ และยาสูบ เป็นต้น 

 มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยมากเพราะมีโรงงานน้ าตาล 1 แห่ง มีโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง  โรงงานผลิต
เส้นหมี่ โรงงานผลิตดินขาว โรงงานถลุงแร่ขนาดเล็ก เป็นต้น 

 มีการท าอุตสาหกรรมในครัวเรือนหลายอย่างเช่น การท าไม้กวาดตองกง การทอผ้า การจักสาน
เครื่องใช้ไม้ไผ่ การท าเครื่องปั้นดินเผา การตีเหล็กท าเครื่องใช้เกษตรกรรมและท ามีด เป็นต้น 

 สภาพความคล่องตัวของเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ มีธนาคารพาณิชย์ให้บริการ
อยู่หลายแห่ง จากสภาพทั่วไปแล้วอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์มีค่าครองชีพของประชากรอยู่ในระดับปานกลาง 

2) ด้ำนกำรเกษตร 
พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว  ลางสาด  ลองกอง ทุเรียน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ฯลฯ เป็นต้น        

โดยข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นข้าวเหนียว และปลูกไว้ใช้บริโภคในครัวเรือนและจ าหน่าย 
3) ด้ำนสังคม สำธำรณสุขและกำรศึกษำ 

ด้ำนสังคมนั้น อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์จัดเป็น สังคมแบบประเพณีน า และเป็นสังคมแบบเกษตรกรรม มีการ
ร่วมกลุ่มแบบอรูปนัยของกลุ่มปฐมภูมิ มีการติดต่อกันแบบตัวถึงตัว สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่มีอยู่
เดิมซึ่งคล้ายคลึงกัน ท าให้สถานภาพและบทบาทของคนในสังคมไม่แตกต่างกันมากนัก มีการรวมตัวกันอย่างเหนียว
แน่น สมาชิกของสังคมท าหน้าที่สอดคล้องต่อเนื่องกันอย่างราบรื่น และมีค่านิยมในเรื่องคุณความดีทางศาสนาเป็นตัว
ควบคุมความประพฤติทางสังคมของชนบทหรือที่เราเรียกกันว่าจารีตนั่นเอง 

ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์มีหน่วยงานบริการด้านสาธารณสุขประกอบด้วย 
โรงพยาบาลรัฐบาล สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขนาด 576 เตียง จ านวน 1 แห่ง ศูนย์บริการ
สาธารณสุข จ านวน 2 แห่ง   และคลินิกเอกชน จ านวน 60 แห่ง 

ส่วนด้ำนกำรศึกษำอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จัดเป็นแหล่งศูนย์กลางการศึกษาที่ส าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด
อุตรดิตถ์ ประกอบด้วยสถานศึกษาที่เป็นของรัฐและเอกชน ในระดับต่างๆ ดังนี้ 

(1) ระดับอนุบาลและประถมศึกษา 
 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 
 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 
 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 
 โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม 
 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
 โรงเรียนเซนต์แมรี่ 
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(2) ระดับมัธยมศึกษา 

 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 
 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 
 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 
 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา 

(3) ระดับอาชีวศึกษา 
 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
 วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 

(4) ระดับอุดมศึกษา 

 โรงเรียนอุตรดิตถ์บริรักษ์ 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โครงการบริการวิชาการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ และโรงเรียน 

ทุ่งกะโล่วิทยา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดอุตรดิตถ์ (โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี) 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ (โรงเรียนอุตรดิตถ์) 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุตรดิตถ์ (วัดหมอนไม้) 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง ศูนย์การศึกษาอุตรดิตถ์ (วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์) 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุตรดิตถ์ (โรงพยาบาลอุตรดิตถ์) 
 ศูนย์ แพทยศาสตร์ศึ กษาชั้ นคลินิ ก  โรงพยาบาล อุตรดิ ตถ์ (สถาบัน ร่วมผลิตแพทย์  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
4) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์มีทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์ มี ทรัพยากรแร่ธาตุหลายชนิด เช่น แร่
พลวง เหล็ก ทองแดง ยิปซัม แร่ใยหิน ดินขาว ทัลก์ แต่ยังไม่ได้น าไปใช้ในทางเศรษฐกิจ และมีแหล่งน้ าธรรมชาติที่
ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าน่าน ไหลผ่านเขตจังหวัดเป็นระยะความยาวถึง 160 กิโลเมตร คลองแม่พร่อง นอกจากนั้นมีเขื่อน
และฝายกักเก็บน้ าเพ่ือการชลประทาน คือ เขื่อนผาจุก ฝายสมเด็จฯ และฝายแม้ว 
 5) ด้ำนควำมม่ันคง 

อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ เป็นพ้ืนที่ที่มีความสงบเรียบร้อย ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการก่อความไม่สงบเรียบร้อย หรือ
การกระท าอ่ืนใดที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติแต่อย่างใด โดยมีการบูรณาการ การท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานด้านความม่ันคงในพื้นที่อย่างเป็นเอกภาพ 
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2.2 กำรก ำหนดต ำแหน่งกำรพัฒนำอ ำเภอ (Positioning)  
 

ต ำแหน่งกำรพัฒนำของอ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

“เมืองแห่งคุณภำพชีวิต ก้ำวไกลสู่ Thailand 4.0” 
 
 

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
ต่างๆในพ้ืนที่ให้สามารถด 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 กำรประเมินศักยภำพทำงยุทธศำสตร์ของพ้ืนที่อ ำเภอ (SWOT Analysis) 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

S1 มีแม่น้ าน่านเป็นแม่น้ าสายหลักผ่านท้องที่หลายต าบลเหมาะ
ส าหรับท าการเกษตร 

S2 มีระบบการชลประทานครอบคลุมมีพ้ืนที่การเกษตรจ านวน
มากที่สามารถท านาได้ ปีละ 3 ครั้ง 

S3 มีห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อในพ้ืนที่ 
S4 มีพ้ืนที่ราบที่สามารถท าการเกษตรได้ถึง 3ใน4 ของพ้ืนที่
ทัง้หมด 
S5 ประชากรมีความขยันขันแข็ง 
S6 มีสถานที่และบุคคลส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
S7 มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นมีงานเทศกาลประจ าปี ที่มี
ก าหนดวัน เวลา ชัดเจน (กาชาด-ลางสาด) 

W1 เกษตรกรมีปัญหาหนี้สินนอกระบบ จ านวนมาก 

W2 การรวมกลุ่มของเกษตรกรยังไม่เข้มแข็งพอ 

W3 ไม่มีตลาดกลางทางการเกษตร 

W4 เกษตรกร มุ่งเน้นผลผลิตในเชิงปริมาณ ไม่เน้นคุณภาพ 
(ท านาปีละ 3 ครั้ง ) ขาดการประกันราคาสินค้า 

โอกำส (Opportunities) ภัยคุกคำม (Threats) 
O1 มีแหล่งเงินทุน หลายแห่ง (ธกส. กสิกรไทย) 
O2 ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน 
O3 มีช่องทางการตลาด หลากหลาย 
O4 มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ทั้งทางรถไฟ รถยนต์ 

T1 ปัญหาภัยธรรมชาติ ท าให้ประสบปัญหาในการท า
การเกษตร 
T2 ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสูง 
T3 พ่อค้าคนกลางยังคงมีอิทธิพลในการตลาด 
T4 ผู้ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยและยาก าจัดศัตรูพืชมีอ านาจ
ต่อรองสูง 
T5 ขาดเอกสารสิทธิในที่ดินท ากิน 
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2.4 กำรวิเครำะห์ทิศทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพื้นที่อ ำเภอ 
 
 
 
 
 
 ปัจจัยภำยใน 
 
 
 
 
ปัจจัยภำยนอก 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1 มีแม่น้ าน่านเป็นแม่น้ าสายหลักผ่านท้องที่หลายต าบล
เหมาะส าหรับท าการเกษตร 
S2 มีระบบการชลประทานครอบคลุมมีพื้นที่การเกษตร
จ านวนมากที่สามารถท านาได้ ปีละ 3 ครั้ง 
S3 มีห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซ้ือในพื้นที่ 
S4 มีพื้นที่ราบที่สามารถท าการเกษตรได้ถึง 3ใน4 ของ
พื้นที่ทั้งหมด 
S5 ประชากรมีความขยันขันแข็ง 
S6 มีสถานที่และบุคคลส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
S7 มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นมีงานเทศกาลประจ าปี ที่
มีก าหนดวัน เวลา ชัดเจน (กาชาด-ลางสาด) 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 เกษตรกรมีปัญหาหนี้สินนอกระบบ จ านวนมาก 

W2 การรวมกลุ่มของเกษตรกรยังไม่เข้มแข็งพอ 

W3 ไม่มีตลาดกลางทางการเกษตร 
W4 เกษตรกร มุ่งเน้นผลผลิตในเชิงปริมาณ ไม่เน้น
คุณภาพ (ท านาปีละ 3 ครั้ง ) ขาดการประกันราคา
สินค้า 

 
โอกำส (Opportunities) 

O1 มีแหล่งเงินทุน หลายแห่ง 
O2ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้การสนับสนุน 
O3 มีช่องทางการตลาด หลากหลาย 
O4 มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ทั้งทาง
รถไฟ รถยนต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SO : กลยุทธ์เชิงรุก 
(ใช้ความเข้มแข็งจากภายในแสวงประโยชน์จากโอกาส
ภายนอก) 
SO1 พัฒนาพื้นที่ดา้นต่างๆเพื่อรองรับการเข้าสู่ 
        ประชาคมอาเซียน 
SO2  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการด ารงไว้ 
        ซ่ึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
SO3  เตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อให้รองรับ 
        กับการพัฒนาต่างๆจากนอกพื้นที่ 
SO4  เตรียมความพร้อมของประชาชนในทุกด้านเพื่อ 
        เผชิญกับรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป 
SO5  ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
        และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปยัง 
         ส่วนต่างๆในพื้นที่และให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
         ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคม 
         โดยรวม 

WO : กลยุทธเ์ชิงเชิงแก้ไข 
(ขจัดความออ่นแอภายในโดยฉวยประโยชน์จาก
โอกาสภายนอก) 
WO1 จัดเตรียมพื้นที่ส าหรับใช้เป็นแหลง่พัก 
         สินค้าและระบายสินค้า 
WO2  จัดท าแผนงาน/โครงการรองรับการเข้าสู ่
         ประชาคมอาเซียน 
WO3 จัดให้มีศูนย์แสดงและจ าหน่ายสนิค้า 
         ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเพือ่สร้างรายได้ให้กับ 
         ประชาชน 
WO4 สนับสนุน และส่งเสริมให้ส่วนราชการ  
         หน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทัว่ไปได้ใช้ 
         ผ้าทอพื้นบ้านเพื่อสร้างความเปน็ 
         เอกลักษณ ์และสืบสานมรดรทางภูมิ 
         ปัญญาของท้องถิ่น 
WO5 ประสานหน่วยงาน สว่นราชการที่ 
         เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
         ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟพูื้นที่ป่าที่ 
         คนกับป่าสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ 

ภัยคุกคำม (Threats) 
T1 ปัญหาภยัธรรมชาติ ท าให้ประสบ
ปัญหาในการท าการเกษตร 
T2 ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสูง 
T3 พ่อค้าคนกลางยังคงมีอิทธิพลใน
การตลาด 
T4 ผู้ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยและยาก าจัด
ศัตรูพืชมีอ านาจต่อรองสูง 
T5 ขาดเอกสารสิทธิในที่ดินท ากิน 
 

ST : กลยทุธ์เชงิป้องกัน 
(ใช้ความเข้มแข็งภายในหลีกเล่ียงสิ่งกีดขวางภายนอก) 
ST1 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ 
        เกีย่วกับกฎหมาย ระเบยีบ ประเพณี       
        วัฒนธรรม  
ST2 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีหมู่บ้านตัวอยา่ง 
        ในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ 
        วิถีชีวิตในแต่ละต าบล 
ST3 พัฒนาความรู ้ทักษะ และประสบการณ์ของ 
        บุคลากรในหน่วยงานต่างๆของรัฐ ผู้น า 
        ท้องที่ และท้องถิ่น เพือ่ให้สามารถปรับตัวและ 
        ด ารงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ 
        เกิดขึ้นในสภาวะการณ์ปัจจุบันได ้
ST4 พัฒนาแหล่งน้ าตา่งๆที่มีอยู่ในพื้นที่ให้สามารถ 
        เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นทีแ่ละคุณภาพ 
        ชวีิตของประชาชนโดยไม่เสียความสมดุลของ 
        ของระบบนิเวศน์ให้ได้มากที่สุด 
 

WT : กลยุทธ์เชิงรับ 
(ลดความอ่อนแอภายในและหลีกเล่ียงสิ่งกีดขวาง
ภายนอก) 
WT1 สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาและ 
         ศูนย์เรียนรู้ต่างๆได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน 
         องค์ความรู้  
WT2 สนับสนุน และส่งเสริมให้ภาคเอกชน    
         หันมาให้ความสนใจและลงทุนในพื้นที่ให้ 
         มากขึ้น 
WT3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ 
        เรียนรู้ต่างๆ ให้สามารถเป็นต้นแบบและ 
         ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบัประชาชนได้ 
         อยา่งแท้จริงและต่อเนื่อง 
WT4 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 
         ให้สามารถติดตาม ดูแล และแกไ้ขปัญหา 
         ได้ทันท่วงที มีพยานหลักฐานชัดเจน หาก 
         มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น 
WT5  สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของ 
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ใน 
          การให้บริการสาธารณะและแกไ้ขปัญหา 
          ของท้องถิ่น  
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       ส่วนที่ 3 
 

ข้อมูลยุทธศำสตร์แผนพัฒนำอ ำเภอ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5)  
3.1 เป้ำหมำยกำรพัฒนำอ ำเภอ (วิสัยทัศน์ของอ ำเภอ) 
3.2 พันธกิจ 
3.3 วัตถุประสงค์ (เป้ำหมำยรวม) 
3.4 ประเด็นกำรพัฒนำอ ำเภอ (ประเด็นยุทธศำสตร์) 
3.5 เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย  

 

**************************** 
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ส่วนที่ ๓  ข้อมูลยุทธศำสตร์แผนพัฒนำอ ำเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

3.1 เป้ำหมำยกำรพัฒนำอ ำเภอ  
 วิสัยทัศน์อ าเภอ : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย ก้าวไกลสู่Thailand 4.0 

3.2 พันธกิจ 
 (1) พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม และมีการสืบสานต่อไป มีความม่ังคงและยั่งยืนใน
การด ารงชีวิต 
 (๒)ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การแปรรูปสินค้า OTOP  ให้มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี 
 (๓) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองความสมัครสมาน
สามัคคีของประชาชน 
 (๔) พัฒนา อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า และพลังงาน  
 (๕) ส่งเสริม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ทั้งภายในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์และภายนอกอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

๓.๓ เป้ำประสงค์รวม 
 (1) เป็นดินแดนแห่งความสงบสุข  มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม มีจริยธรรม  และเป็นเมืองน่าอยู่ 
 (2)ประชาชน และชุมชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี   มีเศรษฐกิจมั่นคง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  
เศรษฐกิจ  และ การเมืองการปกครองอย่างมีคุณภาพ 
 (๓) ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การแปรรูปสินค้า  ผลิตภัณฑ์ OTOPมีคุณภาพ ปลอดภัย  และ
มีระบบการตลาดที่ดี 
 (4)  มีการพัฒนาที่ยั่งยืน  อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ และมี
พลังงานที่เพียงพอ 
 (5)มีศักยภาพการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  
 
3.4 ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมที่ดี ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง 
และมีความมั่นคงในชีวิต 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้
มาตรฐาน และมีการบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรและส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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3.5 เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ มีคุณภำพชีวิตท่ีดี สังคมท่ีดี ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง 
และมีควำมม่ันคงในชีวิต 

เป้ำประสงค์ 
เชิงยุทธศำสตร ์

ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ ์พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖5 

1. ประชากรมี
อาชีพเสริมเพื่อ
เพิ่มรายได้และมี
ความปลอดภัย 

1. ประชากรมีอาชีพ 
เสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้
และมีความปลอดภัย
ร้อยละ  

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ
10 

ร้อยละ
20 

ร้อยละ
30 

ร้อยละ
30 

พัฒนาและปรับปรุง โครงข่าย
คมนาคมผังเมืองทุกระดบั ระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานให้
ทั่วถึงและเชื่อมโยงกับจังหวัดและ
ประเทศอื่น และรองรับการพัฒนา
ระบบขนส่งทางรางของรัฐบาล)  

1. เกษตรกรทีไ่ด้
ใช้ประโยชน์จาก
เส้นทางขนส่งพืช 
ผลทางการเกษตร 

2. เกษตรกรที่ได้ใช้
ประโยชน์จากเส้น 
ทางขนส่งพืชทาง 
การเกษตร ร้อยละ 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ
10 

ร้อยละ
20 

ร้อยละ
30 

ร้อยละ
30 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน 
และมีการบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

   

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว 

เป้ำประสงค์ 
เชิงยุทธศำสตร ์

ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ ์พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖5 

1. นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกในการ
เข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

จ านวนนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมายังสถานที่
ท่องเที่ยวในแต่ละแห่ง
ในพ้ืนที่จ านวนร้อยละ
เพ่ิมขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
ร้อยละ 

 

ร้อยละ
10 

 

ร้อยละ
10 

 

ร้อยละ
20 

 

ร้อยละ
20 

 

ร้อยละ
30 

กลยุทธ์3.4พัฒนาการ
ท่องเที่ยวทุกด้าน ทุกพ้ืนที่ 
โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ และ
ศักยภาพสูง) 
 

 

เป้ำประสงค์ 
เชิงยุทธศำสตร ์

ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ ์พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖5 

1.ประชากรสามารถ
ลดต้นทุนการเกษตร
ทางด้านเกษตร 
 

1. ประชากรสามารถ
ลดต้นทุนทางด้าน
เกษตร  ร้อยละ 
 

ร้อยละ
10 

ร้อยละ
15 

 

ร้อยละ
15 

 

ร้อยละ
20 

ร้อยละ
30 

กลยุทธ์   2.1 ส่งเสริม พัฒนา
กระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า 
เพื่อเพ่ิมมูลค่าโดยมุ่งพัฒนาผลผลิต
ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค) 

2. เกษตรกร
สามารถสรา้ง
ผลผลติทาง
การเกษตรได้อย่างมี
คุณภาพ 

2. เกษตรกรสามารถ
สร้างผลผลิตทาง
การเกษตรได้อย่างมี
คุณภาพ ร้อยละ 

ร้อยละ
10 

ร้อยละ
15 

 

ร้อยละ
15 

 

ร้อยละ
20 

ร้อยละ
30 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรและส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้ำประสงค์ 
เชิงยุทธศำสตร ์

ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ ์พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖5 

1. เกษตรมีน้ า         
ไว้ใช้เพื่อท าการ 
เกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 

เกษตรมีผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 

ร้อยละ
10 

 

ร้อยละ
10 

 

ร้อยละ
20 

 

ร้อยละ
20 

 

ร้อยละ
30 

กลยุทธ์  4.1 การสร้างสมดุลการ
ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับการ
อนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การป้องกันตลิ่ง
พังทลายการพัฒนาแหล่งน้ า การ
บริหารจดัการน้ าอย่างบูรณาการ
เป็นระบบและคุม้ค่าและสนับสนุน
ขยายผลโครงการตามแนว
พระราชด าริ) 
(กลยุทธ์ 4.4 ส่งเสริม บ ารุงรักษา 
และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนควบคุมและก าจดัภาวะ
มลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย 
สวัสดิการและคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร
ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง) 
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            ส่วนที่ 4 
 

 โครงกำรภำยใต้ประเด็นกำรพัฒนำ 
 

**************************** 
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 ส่วนที่ ๔ โครงกำรภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์  
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๑เสรมิสรำ้งบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ มีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมที่ดี ครอบครัวและชมุชนเข้มแข็ง และมีควำมมั่นคง

ในชีวิต 
 

บัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 

งบประมำณด ำเนินกำร 
แหล่งที่มำ

ของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินกำร 
พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 พ.ศ. 2565 

(กลยุทธ์  1.1 พัฒนาและปรับปรงุ โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานให้
ทั่วถึงและเชื่อมโยงกับจังหวัดและประเทศอื่น และรองรับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของรัฐบาล) 

1. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังถ้ า (เสน้
บ้านวังถ้ า-หนองมะเกลือ) 

1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 
 
1,750,000 1 

อบต.ถ้ าฉลอง 
(อ.เมืองฯ) 

๒. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยฉลอง 
(ซอยสระใหญ่) 

250,000 250,000 250,000 250,000 

 

 
250,000 1 

อบต.ถ้ าฉลอง 
(อ.เมืองฯ) 

3. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยฉลอง 
(ทางเข้าไร่ นายเสน่ห์ ถาปาด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 

 
 

300,000 1 
อบต.ถ้ าฉลอง 

(อ.เมืองฯ) 

4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ท้าย 
ซอย 4   ถึงถนนทางหลวง  
หมายเลข 1044หมู่ที่ 1 บ้านวัง
ยาง 
 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 

 
 

 
1,700,000 1 

ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

5.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สาย
กลางหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1  บ้านวังยาง 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
 

1,500,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

6.โครงการปรับปรุงถนน คสล. จาก
หมู่ที่ 2ถึง ทต.ผาจุก  บ้านวังยาง 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 
 

3,500,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

7.โครงการก่อสร้างถนนสาย
ยุทธศาสตร์หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่
ที่ 6  หมู่ที่ 2 บ้านวังยาง 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

 
 

10,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

8.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
หมากลับ- บ่อขยะ  หมู่ที่ 3 บ้าน
พระฝาง 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 

 
 

3,500,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

9.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้นจากบ้านนาย
มนต์  ยาผิว ถึงบ้านนายจ ารัส  ยา
ผิว  ต่อไปประปาหมู่บา้น  หมู่ที่ 4  
บ้านพระฝาง 

2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 

 
 
 

 
2,750,000  

1 

 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

10.โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายข้างบ้านนายธรรมนญู ถึงวัด
พระบาทน้ าพุ  หมู่ที่ 4 บ้านพระ
ฝาง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 

2,000,000 
 

 
 
 

2,000,000 
 

1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

11.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  
 1 ทต.ผาจุก 
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สายหน้าบริษัทมงคลสมัย จ ากดั  
หมู่ที่ 5 บ้านผาจุก 

2,000,000 (เมืองฯ) 

12.โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายจากบ้านนายเส็ง  น้อยบุตร ถึง
ถนนสายหลักเขื่อนสริิกิต์  หมู่ที่ 6  
บ้านหมอนไม ้

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 

 
 

1,300,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

13.โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายม่อนโมกถึงบ้านหมอนไม้  หมูท่ี่ 
7 บ้านคลองนาพง 

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 

 
 

2,800,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

14.โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
เส้นหน้าบ้านนางลิ้นจี่  ถึงบ้านนาง
ดวงใจ อี้งประสูติบ้านคลองนาพง  
หมู่ที่ 7 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 

 
 

1,700,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

15.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหน้าโรงเรยีนวัดผาจักร  ถึงบอ่
ลูกรังสาธารณะ บ้านผาจักร  หมูท่ี่ 
8 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

 
 

1,200,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

16.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายเล้าไก่ถึงวัดม่อนหินขาว  หมู่ที ่
10 บ้านม่อนหินขาว 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 

 
 

3,500,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

17.โครงการขยายเขตถนนทุกซอย
ให้กว้างขึ้นหมู่ที่ 11  บ้านเด่น
กระต่าย 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 
 

1,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

18.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 12  บ้านปา่
แดงหลง 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 

 
 

12,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

19.โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
จากบ้านนางอินทร์  ถึงบ้านนายวีระ  
หมู่ที่ 12 
บ้านป่าแดงหลง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

 
 

2,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

20.โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
จากบ้านนางชลิ้ม  รุ่งช้ืน ถึงบ้าน
นายเสนาะ  บุญหวา บ้านป่าแดง
หลง  หมู่ที่ 12 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

 
 

4,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

21.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายทางบ้านขีด – ถนนทางหลวง
สาย อต. 1044 หมู่ที่ 1บ้านวังยาง 

1,534,000 1,534,000 1,534,000 1,534,000 

 
 

1,534,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

22.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายทาง ร.ร.เตรียมอุดมฯ บ้านวัง
ยาง หมู่ที่ 2 

2,458,000 2,458,000 2,458,000 2,458,000 

 
 

2,458,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

23.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายทางพื้นที่การเกษตร  บ้านพระ

4,044,000 4,044,000 4,044,000 4,044,000 
 
 

4,044,000 
1 

ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 



48 
 

บัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 

งบประมำณด ำเนินกำร 
แหล่งที่มำ

ของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินกำร 
พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 พ.ศ. 2565 

ฝางถึง บ่อขยะ   หมู่ที่ 3  บ้านพระ
ฝาง 
24.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายทางบ้านคลองนาพง – บ้าน
ม่อนหินขาว  หมู่ที่ 7,6 

5,044,000 5,044,000 5,044,000 5,044,000 

 

 
5,044,000 1 

ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

๒5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายจากหมู่บ้านถึงประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 บ้านพระฝาง 

800,000 800,000 800,000 800,000 

 
 

800,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

๒6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายทางบ้านเหล่าป่าสา – ต.วังดนิ 
ช่วงกลางหมู่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านปา่
แดงหลง 

1,755,000 1,755,000 1,755,000 1,755,000 

 
 

1,755,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

๒7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหน้าร.ร.วดัผาจักร – พื้นที่
การเกษตร หมู่ที่ 8บ้านผาจักร 

1,347,000 1,347,000 1,347,000 1,347,000 

 

 
1,347,000 1 

ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

๒8.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านพระฝาง – บ่อขยะ  หมู่ที ่
3  บ้านพระฝาง 

3,924,000 3,924,000 3,924,000 3,924,000 

 
 

3,924,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

๒9.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายทางหลังร.ร.เตรียมอุดมฯ – 
บ้านป่าแดงหลงหมู่ที่ 1 ,12  บ้าน
ป่าแดงหลง 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 

 
3,500,000 1 

ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

30.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายตรงข้ามบริษัทมงคลสมัย จ ากดั 
ถึงสายยุทธศาสตร์  บ้านผาจุก  หมู่
ที่ 5  

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

 
2,000,000 1 

ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

31.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายทุ่งหนองแห้ว  บ้านหมอนไม้  
หมู่ที่ 6  

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 

 
 

2,100,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

32.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหน้าโรงเรยีนวัดผาจักร – สาย
เขาแม่แล บ้านผาจักร  หมู่ที่ 8  

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

 
 
 

2,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

33.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหน้าโรงเรยีนวัดผาจักร  บ้านผา
จักร หมู่ที่ 8  

864,000 864,000 864,000 864,000 

 
 

864,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

34.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เชื่อมต่อถนน คสล.สายทางโรงเรียน
เตรียมฯ ถึงบ้านป่าแดงหลง  หมู่ที่ 
12  

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

35.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ 3 – หมู่ที่ 4 บ้านพระฝาง 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
 

3,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

36.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000  
 1 ทต.ผาจุก 
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สายหมากลับต่อจากบ่อขยะ  หมูท่ี่ 
3  บ้านพระฝาง 

5,500,000 (เมืองฯ) 

37.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาง  
บ้านวังยาง    หมู่ที่ 1 

900,000 900,000 900,000 900,000 

 
 

900,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

38.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 
1044 – สนามบินเกา่  บ้านวังยาง  
หมู่ที่ 2 

497,000 497,000 497,000 497,000 

 
 

497,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

39.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายทางด้านหน้าอาคารโรงเรยีน
อนุบาลเมืองอุตรดิตถ์  ต าบลผาจกุ 

497,000 497,000 497,000 497,000 

 
497,000 1 

ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

40.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายทางเข้าส านักสงฆ์  บ้านวังยาง   

497,000 497,000 497,000 497,000 
 

497,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

41.โครงการกอ่สร้างซ่อมแซมถนนผิวทาง
เคฟซีล  สายทางบ้านพระฝาง  หมู่ที ่4 ถึง
บ้านเด่นกระต่าย  หมูท่ี่ 11 ต าบลผาจกุ 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 
 

7,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

42.โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน
ผิวทางเคฟซีล  สายทางบ้านคลอง
นาพง – บ้านม่อนหินขาว (อต.18 
– 002) 

7,300,000 7,300,000 7,300,000 7,300,000 

 
 

7,300,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

43.โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง
เคฟซีล  สายบ้านพระฝางถึงบ่อขยะ 
บ้านพระฝาง     หมู่ที่ 3 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 

 

 
3,500,000 1 

ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

44.โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง
เคฟซีล  จากถนนสายหลัก หมู่ที่ 8  
ส านักสงฆ์พระบาทน้ าพุ 

5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 

 

 
5,800,000 1 

ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

45.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายหลักโรงเรียนเตรียมฯถึง หมู่ที ่
12 บ้านป่าแดงหลง 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

 
 

10,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

46.โครงการปรับปรุงถนนเคฟซี
ลแยกทางหลวง 1044 – บ้าน
หมอนไม้  หมู่ที่ 6 

10,535,000 10,535,000 10,535,000 10,535,000 

 
 

10,535,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

47.โครงการก่อสร้างถนนเคฟซลี
สายบ้านป่าแดงหลง – บ้านเหล่าป่า
สา   หมู่ที่ 12  บ้านป่าแดงหลง 

8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 

 
 

8,500,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

48.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  สายทางบ้าน
ม่อนหินขาว  หมู่ที่ ๑๐  ถึงบ้าน
คลองนาพง หมู่ที่ ๗  (อต.ถ. ๑๘– 
๐๐๑) 

8,560,000 8,560,000 8,560,000 8,560,000 

 
 

 
8,560,000 1 

ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

49.โครงการก่อสร้างถนนเคฟซลี 
สายบ้านม่อนหินขาว – สายเขื่อน

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 
 
 1 

ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 
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ทดน้ าผาจุก   หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่อน
หินขาว 

2,600,000 

50.โครงการก่อสร้างถนนเคฟซลี 
สายทางยุทธศาสตร์  ตอนบ้านวัง
ยาง  หมู่ที่ ๒ -  บ้านผาจุก  หมู่ที่ ๕ 

7,300,000 7,300,000 7,300,000 7,300,000 

 
 

7,300,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

51.โครงการก่อสร้างถนนเคฟซลี 
สายจากแยกทางหลวง 1044 – 
บ้านหมอนไม้  หมู่ที่ 6 
 

10,535,000 10,535,000 10,535,000 10,535,000 

 
 

 
10,535,000 1 

ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

52.โครงการก่อสร้างถนนเคฟซลี 
สายบ้านม่อนหินขาว – บ้านคลอง
นาพง (อต.ถ.18-001) หมู่ที่ 7 

8,560,000 8,560,000 8,560,000 8,560,000 

 
 

8,560,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

53.โครงการเสริมผิวทาง แบบ 
Para asphatic concrete  หมู่ที่ 3  
บ้านพระฝาง 

29,550,000 29,550,000 29,550,000 29,550,000 

 
 

29,550,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

54.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบพาราแอสฟัลติกคอนกรตี สาย
บ้านป่าแดงหลง- บ้านเหล่าป่าสา  
หมู่ที่ 12    บ้านป่าแดงหลง 

11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 

 
 
 

11,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

55.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบพาราแอสฟัลติกคอนกรตี สาย
ยุทธศาสตร ์
ตอนบ้านวังยาง  หมู่ที 2 ถึงบ้านผา
จุก  หมู่ที่ 5 

12,350,000 12,350,000 12,350,000 12,350,000 

 
 
 

 
12,350,000 1 

ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

56.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบพาราแอสฟัลติกคอนกรตี สาย
แยกทางหลวงหมายเลข 1045 ถึง
บ้านหมอนไม้  หมู่ที่ 6 

17,400,000 17,400,000 17,400,000 17,400,000 

 
 

 
17,400,000 1 

ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

57.โครงการก่อสร้างเสรมิผิวทาง 
พาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง
บ้านวังยาง  หมู่ที่ 1 - บ้านวังยาง  
หมู่ที่ 14 

12,350,000 12,350,000 12,350,000 12,350,000 

 
 

 
12,350,000 1 

ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

58.โครงการก่อสร้างเสรมิผิวทาง 
พาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง
บ้านพระฝาง  หมู่ที่ 1 - บ่อขยะ
เทศบาลเมืองอุตรดติถ์  

2,945,148 2,945,148 2,945,148 2,945,148 

 
 

2,945,148 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

59.โครงการก่อสร้างสะพาน เชื่อม
แม่น้ าระหว่าง  หมู่ที่ 3  บ้านพระ
ฝาง ถึงบ้านหาดฝาง  หมู่ที่ 13 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 

 
 

15,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

60.โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
คลอง  บริเวณนาต้นโพธ์ิ  บ้านพระ
ฝาง  หมู่ที่ 3 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 

 
1,000,000 1 

ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 
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บัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 

งบประมำณด ำเนินกำร 
แหล่งที่มำ

ของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินกำร 
พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 พ.ศ. 2565 

61.โครงการก่อสร้างสะพานแขวน
เชื่อมระหว่าง  หมู่ที่ 7 บ้านคลอง
นาพงถึง บ้านผาจักร หมู่ที่ 8 

16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 

 
 

16,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

62.โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
คลองสายทางบ้านนายประเสริฐ  
ไทยป๊อก  บ้านคลองนาพง  หมู่ที่ 7 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 

 
1,000,000 1 

ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

63.โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อ
การเกษตร  หมู่ที่ 4 บ้านพระฝาง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 

1,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

64.โครงการวางท่อระบายน้ าเลียบ
ถนนทางหลวงชนบทคลองปะกง  
บ้านพระฝาง หมู่ที่ 3 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

 
 

2,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

65.โครงการวางท่อระบายน้ าข้าง
ถนน สายทาง  อต.๔๐๐๙   หมู่ที่ 
3  บ้านพระฝาง 

2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 

 
 

2,700,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

66.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ข้างถนนในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5  บ้าน
ผาจุก 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

 
 

2,500,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

67.โครงการขดุท่อระบายน้ า สาย
นอกซอยท้ายวัดม่อนผาจุก  หมู่ที่ 5 
บ้านผาจุก 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 

 
 

1,300,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

68.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ท้าย  ซอย 3 – ท้ายซอย 4 หมู่ที ่6   
บ้านหมอนไม ้

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 

 
 

1,300,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

69.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ข้างถนนหมู่ที่ 7  บ้านคลองนาพง 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
 

1,500,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

70.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปดิ  บ้าน
หนองบัว หมู่ที่ 9 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 
 

1,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

71.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.   บรเิวณซอย๑ ซอย 2 หมูท่ี่ 
14    บ้านวังยาง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 
 

1,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

72.โครงการวางท่อระบายน้ าลง
คลองปะกงถึงบ้านนายพยงค์ และ
บ้านนายสงคราม  หมู่ท่ี 3 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 
 

1,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

73.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
จากวัดพระฝาง – คลองปะกง  หมู่
ที่ 3  บ้านพระฝาง 

850,000 850,000 850,000 850,000 

 
 

850,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

74.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายทางท้ายซอย 4 -ถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1045 บ้านวัง
ยาง หมู่ที่ 1 

496,000 496,000 496,000 496,000 

 
 

496,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

75.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 497,000 497,000 497,000 497,000  1 ทต.ผาจุก 
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บัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 

งบประมำณด ำเนินกำร 
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พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 พ.ศ. 2565 

สายทางถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1045-สนามบินเก่าบ้าน
วังยาง หมู่ที่ 2 

 
497,000 

(เมืองฯ) 

76.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายทางด้านหน้าอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุตรดติถ์ต าบล
ผาจุก 

494,000 494,000 494,000 494,000 

 
 

494,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

77.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายเล้าไก่-วดัม่อนหินขาว บ้านมอ่น
หินขาว หมู่ที่ 10 

497,000 497,000 497,000 497,000 

 
 

497,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

78.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายทางเข้าส านักสงฆ์บ้านวังยาง  
หมู่ที่ 14 

497,000 497,000 497,000 497,000 

 
 

497,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

79.โครงการก่อสร้างเสรมิผิวทาง
พาราแอสฟัลติคคอนกรตี  สายทาง
บ้านวังยาง หมู่ที่ 1- บ้านวังยาง หมู่
ที่ 14 

12,350,000 12,350,000 12,350,000 12,350,000 

 
 
 

12,350,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

80.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลติคคอนกรตี  สาย
ทางยุทธศาสตร์  บ้านวังยาง  หมูท่ี่ 
2 –บ้านผาจุก  หมู่ที่ 5 

12,350,000 12,350,000 12,350,000 12,350,000 

 

 
 

12,350,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

81.โครงการก่อสร้างเสรมิผิวทาง
พาราแอสฟัลติคคอนกรตี  สายทาง
บ้านพระฝาง  หมู่ที่ 3 – บ่อขยะ
เทศบาลเมืองอุตรดติถ ์

2,954,148 2,954,148 2,954,148 2,954,148 

 
 

2,954,148 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

82.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายทางเข้าส านักสงฆ์บ้านวังยาง  
หมู่ที่ 14 

497,000 497,000 497,000 497,000 

 
 

497,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

83.โครงการก่อสร้างเสรมิผิวทาง
พาราแอสฟัลติคคอนกรตี  สายทาง
บ้านวังยาง   หมู่ที่ 1- บ้านวังยาง 
หมู่ที่ 14 

12,350,000 12,350,000 12,350,000 12,350,000 

 
 
 

12,350,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

๘4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลติคคอนกรตี  
ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 
1045 – บ้านหมอนไม้ หมู่ที่ 6 

17,400,000 17,400,000 17,400,000 17,400,000 

 
 
 

17,400,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

85.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลติคคอนกรตี  สาย
บ้านป่าแดงหลง –บ้านเหล่าป่าสา
บ้านป่าแดงหลง  หมู่ที่ 12 

11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 

 
 
 

11,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

86.โครงการวางท่อระบายน้ าสาย
จากบ้านนายสมศักดิ์  - คลองปะกง  

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
 
 

1,500,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 



53 
 

บัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 

งบประมำณด ำเนินกำร 
แหล่งที่มำ

ของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินกำร 
พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 พ.ศ. 2565 

บ้านพระฝาง หมู่ที่ 3 

87.โครงการวางท่อระบายน้ าสาย
จากบ้านนางปานทิพย์   ศิริวัฒน์ – 
คลองปะกง  
บ้านพระฝาง  หมู่ที่ 3  

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

 
 

1,500,000 1 
ทต.ผาจุก 
(เมืองฯ) 

88. โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายคลองหวายตลอดสายม.1 

2,650,000 2,650,000 2,650,000 2,650,000 
 

2,650,000 1 
ทต.น้ าริด 
(อ.เมืองฯ) 

89. ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่ง
โปร่งโก๋ ม.4   

1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 
 

1,530,000 1 
ทต.น้ าริด 
(อ.เมืองฯ) 

90. ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 สาย
โปร่งเม่น 

3,425,000 3,425,000 3,425,000 3,425,000 
 

3,425,000 1 
ทต.น้ าริด 
(อ.เมืองฯ) 

91.ก่อสร้างถนน คสล. สายบ่อหนิ 
จากม.5 ไป ม.8 

2,540,000 2,540,000 2,540,000 2,540,000 
 

2,540,000 1 
ทต.น้ าริด 
(อ.เมืองฯ) 

92.ก่อสร้างถนน คสล. จากทาง
แยก  
ถนนลาดยาง ม.6 ต.น้ าริด ถึง บ้าน 
หน้าฝาย ม.4 ต.บา้นด่านนาขาม 

1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 

 
 

1,330,000 1 
ทต.น้ าริด 
(อ.เมืองฯ) 

93.ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งข้าว
หลวง  
จาก ม.9 ต าบลน้ าริด 

1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 

 
 

1,450,000 1 
ทต.น้ าริด 
(อ.เมืองฯ) 

94.ก่อสร้างถนน คสล .สายหิน
เหล็กไฟ 
จาก ม.4 ถึง ม.8 

1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1 
ทต.น้ าริด 
(อ.เมืองฯ) 

95.ก่อสร้างถนน คสล.สายร้องย่า
บางม.8 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 
 

4,000,000 1 
ทต.น้ าริด 
(อ.เมืองฯ) 

96.ก่อสร้างถนน คสล. สายบ่อหนิ 
จาก 
ทางเข้าจนถึงทุ่งร้องปู่วัน ม.8 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

 
 

6,000,000 1 
ทต.น้ าริด 
(อ.เมืองฯ) 

97.ปรับปรุงผิวทางลาดยาง 
Asphal  
concrete ม.9  บรเิวณวดัน้ ารดิ 

1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000 

 
 

1,460,000 1 
ทต.น้ าริด 
(อ.เมืองฯ) 

98.ปรับปรุงผิวทางลาดยาง 
Asphal  
concrete สายบ่อขยะ ม.6   

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

 
 

3,000,000 1 
ทต.น้ าริด 
(อ.เมืองฯ) 

99.ปรับปรุงผิวทางลาดยาง 
Asphal 
concrete สายทุ่งเอี้ยง ม.8   
บริเวณบา้นนายลอ ย กาจิก 

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 

 
 

5,200,000 1 
ทต.น้ าริด 
(อ.เมืองฯ) 

100.ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้าม
คลอง 
ริด ซอยโชคชัย ม.1 ต.น้ าริด 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 

 
 

1,300,000 
1 ทต.น้ าริด 

(อ.เมืองฯ) 
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101.ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้าม
คลอง 
ริด ซอยแหลมทอง ม.2 ต. น้ าริด 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 

 
 

1,300,000 
1 ทต.น้ าริด 

(อ.เมืองฯ) 

102.ก่อสร้างถนน คสล. สายโปรง่
กวาง 
จาก ม.7 ต.น้ าริด ไป ม.3 ต.ง้ิวงาม 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

 
 

5,000,000 
1 ทต.น้ าริด 

(อ.เมืองฯ) 

103.ปรับปรุงผิวทางลาดยาง 
Asphal 
concrete จากบ้าน พ.อ.เอเซีย   
วงษ์สวัสดิ์ ม.9 ถึงบ้านนายสมัคร 
ลอยลอมม.7 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

 
 
 

5,000,000 

1 ทต.น้ าริด 
(อ.เมืองฯ) 

104.ก่อสร้างถนน คสล. เลียบ
คลองชลประทานจาก ม.10 ไป ม.
8 ต.ท่าเสา 

5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000 
1 ทต.น้ าริด 

(อ.เมืองฯ) 

105.ขุดลอกคลองหวายพร้อมเรยีง
หินป้องกันการกัดเซาะตลิ่งโดยวิธี
หินก่อต าบลน้ าริด ม.1 

10,780,000 

 
 
10,780,000 

 
 
10,780,000 

 
 
10,780,000 

 
 

10,780,000 
2 ทต.น้ าริด 

(อ.เมืองฯ) 

106.ขุดลอกคลองชายเขาพร้อม
เรียงหินป้องกันการกัดเซาะตลิ่งโดย
วิธีหินก่อต าบลน้ าริด ม.4,5,6 

23,500,000 

 
 
23,500,000 

 
 
23,500,000 

 
 
23,500,000 

 
 

23,500,000 
2 ทต.น้ าริด 

(อ.เมืองฯ) 

107.ขุดลอกคลองรดิพร้อมเรียงหิน 
ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งโดยวิธีหิน
ก่อต าบลน้ ารดิ ม.1,2,3 

25,987,000 25,987,000 25,987,000 25,987,000 

 
 

25,987,000 
2 ทต.น้ าริด 

(อ.เมืองฯ) 

108.ก่อสร้างฝายกั้นน้ า คสล. 
คลองชายเขา บริเวณเขตติดต่อม.3
กับ ม.10 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 
 

1,000,000 
1 ทต.น้ าริด 

(อ.เมืองฯ) 

109.ก่อสร้างล าเหมือง  คสล. 
บริเวณบวกแรด ม.4 

2,177,000 2,177,000 2,177,000 2,177,000 
 

2,177,000 1 ทต.น้ าริด 
(อ.เมืองฯ) 

110.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
ม.1 

662,000 662,000 662,000 662,000 
 

662,000 1 ทต.น้ าริด 
(อ.เมืองฯ) 

111.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
ม.4 

560,000 560,000 560,000 560,000 
 

560,000 1 ทต.น้ าริด 
(อ.เมืองฯ) 

112.ก่อสร้างฝายกั้นน้ า คสล. ฝาย
ม่อนถ้ า  ม.10 

909,000 909,000 909,000 909,000 
 

909,000 1 ทต.น้ าริด 
(อ.เมืองฯ) 

113.ก่อสร้างล าเหมือง คสล. ล า
เหมืองขมุ ม. 10 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 

2,000,000  
1 

ทต.น้ าริด 
(อ.เมืองฯ) 

114.ก่อสร้างบล็อกคอนเวอรส์ 
บริเวณโป่งกวาง ม.7 ท่ีนายหมวก 
เทพพุทธา ถึง ม.16 ต.ง้ิวงาม 

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 

 

 
5,200,000 

 
1 

ทต.น้ าริด 
(อ.เมืองฯ) 

115.ก่อสร้างลานตากคอนกรีต
เสรมิเหล็กบริเวณที่สาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 4 

2,026,000 2,026,000 2,026,000 2,026,000 

 
 

2,026,000 
1 ทต.น้ าริด 

(อ.เมืองฯ) 
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116.ก่อสร้างลานตากคอนกรีต
เสรมิเหล็กบริเวณที่สาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 9 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

 
 

3,000,000 
1 ทต.น้ าริด 

(อ.เมืองฯ) 

117.ก่อสร้างลานตากคอนกรีต
เสรมิเหล็กบริเวณที่สาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ที1่0 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

 
 

3,000,000 
1 ทต.น้ าริด 

(อ.เมืองฯ) 

118.ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้า ร.ร.
น้ าริด วิทยา ม.7 
 

2,000,000 

 
 

2,000,000 

 
 

2,000,000 

 
 

2,000,000 

 
 

2,000,000 
1 ทต.น้ าริด 

(อ.เมืองฯ) 

119. โครงการถนนลาดยางสาย
ทางเข้านานายด่วน-เขตร่วมจิต 
กว้าง 6 ม.ยาว 1 กม.หมู่ที่ 8  ต.
หาดงิ้ว อ.เมือง 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

 
 
 

3,000,000 

 
1 

อบต.หาดงิ้ว 
(อ.เมืองฯ) 

120. โครงการสร้างถนนลาดยาง
นางจรรยา-นานายวุ่น ไพบูลย์ กวา้ง 
6 ม.ยาว 1 กม. หมู่ที่ 4 ต.หาดง้ิว 
อ.เมือง 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

 
 
6,000,000 

 
1 

อบต.หาดงิ้ว 
(อ.เมืองฯ) 

121. โครงการถนนลาดยาง
ซ่อมแซมถนนสายร่วมจิต-วังแดง 2 
กม. หมู่ที่ 5 (ถนนนิคมฯ) ต.หาดงิว้ 
อ.เมือง 

8,130,000 8,130,000 8,130,000 8,130,000 

 
 
8,130,000 

 
1 

อบต.หาดงิ้ว 
(อ.เมืองฯ) 

122.โครงการสร้างถนนลาดยางหมู่
ที่ 8 สายม่อนแก้ว หมู่ที่ 8-5 ยาว 
2.5 กม.กว้าง 4 ม.ต.หาดงิ้ว อ.
เมือง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

 
 
5,000,000 

 
1 

อบต.หาดงิ้ว 
(อ.เมืองฯ) 

123.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 ม.ยาว 
1,100ม.สายบ้านสามแสน หมู่ที่ 5 
บ้านอ.สงัด ค าน้อย ต.หาดงิ้ว อ.
เมือง 

4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 

 
 

 
4,800,000 

 
1 

อบต.หาดงิ้ว 
(อ.เมืองฯ) 

124.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 ทางเขา้
ไร่นายจันทร์ดี เช่ือม ม.8-4 กว้าง 
4 ม. ยาว 800 ม.(นายจัม๊) ต.หาด
ง้ิว อ.เมือง 

700,000 700,000 700,000 700,000 

 
 

 
700,000 

 
1 

อบต.หาดงิ้ว 
(อ.เมืองฯ) 

125.โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมูท่ี่ 8 คสล.ลานตากข้าว กว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม.(100 คร.) ต.หาดงิ้ว อ.เมอืง 

500,000 500,000 500,000 500,000 
 
500,000 

 
1 

อบต.หาดงิ้ว 
(อ.เมืองฯ) 

126.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 กว้าง 4 
ม.ยาว 350 ม.หนา 15 ซม. สาย
ห้วยโปร่ง – ต.แสนตอ ต.หาดงิ้ว อ.
เมือง 

875,000 875,000 875,000 875,000 

 
 

 
875,000 

 
1 

อบต.หาดงิ้ว 
(อ.เมืองฯ) 
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127.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 จากไร่
นางอ๊อด ค าขันตี-บ้านนายจันด ี
พรมโสภา ทะลุทางเลียบคลอง 
กว้าง 3 ม.ยาว 600 ม. 
 
 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

 
 
 
 
1,800,000 

 
 

1 

อบต.หาดงิ้ว 
(อ.เมืองฯ) 

128.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าไร่นาย
ประหยดั สีเงินดี กว้าง 3 ม. ยาว 
600 ม. 

1,041,000 1,041,000 1,041,000 1,041,000 

 
 
1,041,000 

 
1 

อบต.หาดงิ้ว 
(อ.เมืองฯ) 

129. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายใน หมู่ที่ 1 - 9 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
 

5,000,000 1 
ทต.หาดกรวด 

(อ.เมืองฯ) 
130. โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ไผ่ใหญไ่ปหนองปล้อง หมู่ที่ 7 

9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 
 

9,500,000 2 
ทต.หาดกรวด 

(อ.เมืองฯ) 
131. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 
 

10,000,000 2 
ทต.หาดกรวด 

(อ.เมืองฯ) 
132. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้านไผ่ใหญ่ –บ้าน
ดงช้างดี หมู่ที่ 7 - 8 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

 
 

6,000,000 2 
ทต.หาดกรวด 

(อ.เมืองฯ) 

133. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 - หมูท่ี่ 
3  (ช่วงที่ 2) 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 

 
 

7,000,000 2 
ทต.หาดกรวด 

(อ.เมืองฯ) 

134. โครงการขยายถนนลาดยาง
สายวังหมูหมู่ที่ 4 – ดงช้างดี หมูท่ี่ 
8 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

 
 

10,000,000 2 
ทต.หาดกรวด 

(อ.เมืองฯ) 

135. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย 
ป่าแดง - ห้วยพกิุล 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 

 
 

8,000,000 2 
ทต.หาดกรวด 

(อ.เมืองฯ) 

136. โครงการขอรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหาด
กรวด 

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 

 
 

5,500,000 1 
ทต.หาดกรวด 

(อ.เมืองฯ) 

137. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านวังหมูหมู่ 4 - บ้านดงช้างดี หมู่ 
8 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 

 
 

3,500,000 1 
ทต.หาดกรวด 

(อ.เมืองฯ) 

138. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้านวังหมู หมู่ที่ 4 
– บ้านดงช้างดี หมู่ที่ 8 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 

 
 

8,000,000 1 
ทต.หาดกรวด 

(อ.เมืองฯ) 

139. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายบ้านซ่าน ห้วยพิกุล (ซอย 19) 
หมู่ที่ 6 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 1 
ทต.หาดกรวด 

(อ.เมืองฯ) 

140. โครงการก่อสร้างท่อระบาย 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000  
 1 ทต.หาดกรวด 
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น้ าบริเวณต่างๆ ท่ีมีน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  

8,000,000 (อ.เมืองฯ) 

141. โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ าตามซอยต่างๆ และรางระบายน้ า
ในหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านท่า 

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 

 
 

2,800,000 1 
ทต.หาดกรวด 

(อ.เมืองฯ) 

142. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนสายอต.2035 แยกทางหลวง
หมายเลข 11ถึงบ้านหาดกรวด 
(เส้นร้านเจ๊ม่วย) 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

 
 

6,000,000 2 
ทต.หาดกรวด 

(อ.เมืองฯ) 

143. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สาย 
ป่าแดง – ห้วยพิกุล หมู่ที่ 5 

11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 

 
 

11,000,000 2 
ทต.หาดกรวด 

(อ.เมืองฯ) 

144. โครงการก่อสร้างประปา
ขนาดใหญ่บรเิวณสระหนองแขม 
หมู่ที่ ๖ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

 
 

5,000,000 1 
ทต.หาดกรวด 

(อ.เมืองฯ) 

145. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าห้วย
น้ าจาง (ฝั่งไผ่ใหญ่) หมู่ที่ 7 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 
 

2,500,000 1 
ทต.หาดกรวด 

(อ.เมืองฯ) 
146. โครงการก่อสร้างประปาผิว
ดินขนาดใหญ่จดุส านักสงฆ์ป่าแดง 
หมู่ที่ 5 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

 
 

3,000,000 1 
ทต.หาดกรวด 

(อ.เมืองฯ) 

147. โครงการก่อสร้างประปา
บาดาลขนาดใหญ่มากจุดส านักสงฆ์
ป่าแดง หมู่ที่ 5 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

 
 

5,000,000 1 
ทต.หาดกรวด 

(อ.เมืองฯ) 

148. โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน หมู่ 8 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
3,000,000 

1 
ทต.หาดกรวด 

(อ.เมืองฯ) 
149. โครงการก่อสร้างประปาผิว
ดินจุดบ้านนายบุญยัง  บุญธูป หมูท่ี่ 
6 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

 
 

3,000,000 1 
ทต.หาดกรวด 

(อ.เมืองฯ) 

150. โครงการก่อสร้างประปาขา
สูงพร้อมระบบ หมู่ที่ 1  

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
 

3,000,000  
1 

อบต.ขุนฝาง 
(อ.เมืองฯ) 

151. โครงการขุดสระน้ าสาธารณะ 
หมู่ที่ 2 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 

1,000,000 
 

1 
อบต.ขุนฝาง 
(อ.เมืองฯ) 

152.โครงการก่อสร้างประปาขาสูง
พร้อมระบบส่งน้ า  หมู่ที่ 3 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
 

3,000,000  
1 

อบต.ขุนฝาง 
(อ.เมืองฯ) 

153.โครงการก่อสร้างประปาขาสูง 
หมู่ที่ 7 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
 

3,000,000 
 

1 
อบต.ขุนฝาง 
(อ.เมืองฯ) 

154. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 3 ข้าง อส. ทิศตะวันตก 

๑,863,๐๐๐ ๑,863,๐๐๐ ๑,863,๐๐๐ ๑,863,๐๐๐ 
 

๑,863,๐๐๐ 1 
ทต.ท่าเสา 
(อ.เมืองฯ) 

155. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 7 ซอยเลียบคลองชลประทาน 
(ฝั่งขวา) 

4,061,000 4,061,000 4,061,000 4,061,000 

 
 

4,061,000 1 
ทต.ท่าเสา 
(อ.เมืองฯ) 

156. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1,836,000 1,836,000 1,836,000 1,836,000  1 ทต.ท่าเสา 
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หมู่ที่ 8 ซอยเลียบคลองชลประทาน
ต่อเนื่องถนนใหญ่ผ่านบ้านนายมนญู 
เนียมจุ้ย 

 
1,836,000 

(อ.เมืองฯ) 

157. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนแอส-ฟสัท์ตกิคอนกรตี หมู่ที่ 5 
(ก านันวิชาญ) 

2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 

 
 

2,625,000 1 
ทต.ท่าเสา 
(อ.เมืองฯ) 

158. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนแอส-ฟสัท์ตกิคอนกรตี  หมู่ที่ 7 

1,755,000 1,755,000 1,755,000 2,625,000 
 

2,625,000 1 
ทต.ท่าเสา 
(อ.เมืองฯ) 

159. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนสายหลักแอสฟสัท์ติก คอนกรีต 
หมู่ที่ 8 และไหล่ทางผิวถนนหน้า
ค่ายสถานวีิทยภุาค 3 

5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000 

 
 

5,100,000 1 
ทต.ท่าเสา 
(อ.เมืองฯ) 

160. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่ 6 สายทุ่งท่าเสา 

2,030,000 2,030,000 2,030,000 2,030,000 
 

2,030,000 1 
ทต.ท่าเสา 
(อ.เมืองฯ) 

161. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  3 (ข้าง
โรงเรียนแสนตอวิทยา) 

2,474,000 2,474,000 2,474,000 2,474,000 

 
 

2,474,000 1 
อบต.แสนตอ 

(อ.เมืองฯ) 

162. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กท้ายหมู่บ้านถึงที่
สาธารณะ  หมู่ท่ี  4 

1,925,000 1,925,000 1,925,000 1,925,000 

 
 

1,925,000 1 
อบต.แสนตอ 

(อ.เมืองฯ) 

163.  ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก  หมู่ที่  5 (สายหลังโรงเรยีน
แสนตอวิทยา) 

1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 

 
 

1,925,000 1 
อบต.แสนตอ 

(อ.เมืองฯ) 

164.  ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็กตั้งแตห่ม่อนน้ าตาไหลถึงเด่น
แฝกถึงนาหนองแป้น หมู่ที่ 6 

7,517,000 7,517,000 7,517,000 7,517,000 

 
 

7,517,000 1 
อบต.แสนตอ 

(อ.เมืองฯ) 

165.  ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก  หมู่ที่  8 (ทางเข้าหมู่บา้น
หนองหมู หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านห้วย
ปลาดุก ต าบลน้ าพ้ี) 

4,486,000 4,486,000 4,486,000 4,486,000 

 
 
4,486,000 1 

อบต.แสนตอ 
(อ.เมืองฯ) 

166.  ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก   หมู่ที่  8 (จากบ้านนายท้อน   
จันทร์โฉม ถึงบ้านนายระยอง มียา) 

1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 

 
 

1,260,000 1 
อบต.แสนตอ 

(อ.เมืองฯ) 

167.  ก่อสร้างถนนดินลูกรัง   หมู่
ที่  3 ต าบลแสนตอเช่ือม หมู่ท่ี 1  
ต าบลหาดงิ้ว (บ้านห้วยโปร่ง) 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

 
 

1,800,000 1 
อบต.แสนตอ 

(อ.เมืองฯ) 

168.  ก่อสร้างถนนลูกรัง   หมู่ที่  
4 ต าบลแสนตอ เชื่อม หมู่ที่ 5 
ต าบลบ้านด่าน 

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 

 
 

3,600,000 1 
อบต.แสนตอ 

(อ.เมืองฯ) 

169.  ปรับปรุงถนนลูกรังสายใต้  
ถึงอ่างเก็บน้ าห้วยจาน  หมู่ที่  4 

1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 
 

1,540,000 1 
อบต.แสนตอ 

(อ.เมืองฯ) 

170.  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 
 

3,100,000 1 อบต.แสนตอ 
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2564 พ.ศ. 2565 

ผิวเรียบ ภายในหมู่บา้น  หมู่ที่  8 (อ.เมืองฯ) 

171.  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
ผิวเรียบเชื่อมระหว่างต าบลถ้ าฉลอง 
ถึง หมู่ที่  8 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 

 
 

1,900,000 1 
อบต.แสนตอ 

(อ.เมืองฯ) 

172. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผวิ
เรียบเชื่อมระหว่างต าบลน้ าพ้ี   ถึง 
หมู่ที่  8 

3,335,000 3,335,000 3,335,000 3,335,000 

 
 

3,335,000 1 
อบต.แสนตอ 

(อ.เมืองฯ) 

173. ก่อสร้างถนนลาดยางเข้า
หมู่บ้าน  หมู่ที่  8 (คุ้มที่  3  ต าบล
แสนตอ  เช่ือมหมู่ที่  5 ต าบลน้ าพี้) 

4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 

 
 

4,320,000 1 
อบต.แสนตอ 

(อ.เมืองฯ) 

174.  ขุดลอกคลองห้วยสัก  หมูท่ี่  
8 

1,324,000 1,324,000 1,324,000 1,324,000 
 

1,324,000 1 
อบต.แสนตอ 

(อ.เมืองฯ) 
175.  ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมเท
คอนกรีตอ่างเก็บน้ า  หมู่ที่  6 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 

2,000,000 1 
อบต.แสนตอ 

(อ.เมืองฯ) 
176.  ขุดลอกคลองนาทุ่งยั้ง  หมู่ที่  
7 

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 
 

1,250,000 1 
อบต.แสนตอ 

(อ.เมืองฯ) 
177.  ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสบู
น้ าด้วยไฟฟ้าบ้านปากสิงห์ พร้อม
แพสูบน้ าคลองส่งน้ าและอุปกรณ์ 
หมู่ที่  7 

1,923,000 1,923,000 1,923,000 1,923,000 

 
 

1,923,000 1 
อบต.แสนตอ 

(อ.เมืองฯ) 

178.  ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้าและคลองส่งน้ าสายนาขวัญ
หมู่ที่ 7 

21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 

 
 

21,000,000 1 
อบต.แสนตอ 

(อ.เมืองฯ) 

179.  วางท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่  6 (ท่ีนายสมเกียรติ ธูปแดง
ถึงที่นายหิ่ง เงินจันทร์) 

8,300,000 8,300,000 8,300,000 8,300,000 

 
 

8,300,000 1 
อบต.แสนตอ 

(อ.เมืองฯ) 

180.  ขุดลอกคลอง  หมู่ที่  3  ถึง 
หมู่ที่  2 (จากอ่างเก็บน้ าห้วยเฮี้ยะ 
ถึง แม่น้ าน่าน) 

1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 

 
 

1,875,000 1 
อบต.แสนตอ 

(อ.เมืองฯ) 

181.  ขุดลอกอ่างเก็บน้ าบา้นทุ่ง
หมู่ที่ 4 

3,070,000 3,070,000 3,070,000 3,070,000 
 

3,070,000 1 
อบต.แสนตอ 

(อ.เมืองฯ) 
182.โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายบ.หล่อวัฒนาจ ากัดบ้านง้ิวงาม
หมู่ที่ 4                          

2,954,000 2,954,000 2,954,000 2,954,000 

 
 

2,954,000 
1 ทต.ง้ิวงาม 

(อ.เมืองฯ) 

183.โครงการเสรมิผิวลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น
สาย อต.ถ 27-005    (บ้านง้ิวงาม  
- บ้านไฮฮ่้า) 

5,745,000 5,745,000 5,745,000 5,745,000 

 
 

5,745,000 

1 ทต.ง้ิวงาม 
(อ.เมืองฯ) 

184.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งใหม่นาล้อม
หมู่ที่ 15 

489,100 489,100 489,100 489,100 

 
 

489,100 
1 ทต.ง้ิวงาม 

(อ.เมืองฯ) 
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185.โครงการเสรมิผิวลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายใน
หมู่บ้านบ้านน้ าไผ่หมู่ที่ 11 

1,043,200 1,043,200 1,043,200 1,043,200 

 
 

1,043,200 
1 ทต.ง้ิวงาม 

(อ.เมืองฯ) 

186.โครงการเสรมิผิวลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น 
สาย อต.ถ 27-010  (สายข้าง
ตลาดนดัแม่ค ามี -บ้านนางจีบ
ขันกฤษ) หมู่ที่ 8 

415,300 415,300 415,300 415,300 

 
 

 
415,300 

1 ทต.ง้ิวงาม 
(อ.เมืองฯ) 

187.โครงการเสรมิผิวลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น
สาย อต.ถ 27-001  (บ้านวังสีสบู 
- คลองริด) 

523,000 523,000 523,000 523,000 

 
 

523,000 

1 ทต.ง้ิวงาม 
(อ.เมืองฯ) 

188.โครงการขยายถนน คสล.  
พร้อมรางระบายน้ า ถนนสายเจรญิ
ธรรม หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านเกาะ 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ ์

2,104,000 2,104,000 2,104,000 2,104,000 

 
 

 
2,104,000 

 
 

1 

ทต.บ้านเกาะ 
(อ.เมืองฯ) 

189.โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ซอยเทพพาสถิตและซอยเทพ
ลีลา หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านเกาะ 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ ์

1,145,000 1,145,000 1,145,000 1,145,000 

 
 
 

1,145,000 

 
 

1 

ทต.บ้านเกาะ 
(อ.เมืองฯ) 

190.โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ซอย 8 หมู่ที่ 10 ต าบลบ้าน
เกาะ อ าเภอเมืองอุตรดติถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ ์

1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 

 
 

1,550,000 

 
 

1 

ทต.บ้านเกาะ 
(อ.เมืองฯ) 

191.โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 2  
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์

1,628,000 1,628,000 1,628,000 1,628,000 

 
 

1,628,000 

 
 

1 

ทต.บ้านเกาะ 
(อ.เมืองฯ) 

192.โครงการปรับปรุงผิวทางลาดยาง  
Asphaltic Concrete หมู่ที่ 5 ต าบลปา่
เซ่าอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

1,326,000 1,326,000 1,326,000 1,326,000 

 
 

1,326,000 

 
 

1 

ทต.ป่าเซ่า 
(อ.เมืองฯ) 

193.โครงการขุดขยายสระน้ าเพือ่
เพิ่มปริมาณกักเก็บน้ าเพื่ออุปโภค-
บริโภค หมู่ที่ 4 บ้านยางโทน ต าบล
วังดิน อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ปริมาณดินขุด จ านวน 43,251 
ลบ.ม.  
 

1,820,000 1,820,000 1,820,000 1,820,000 

 
 
 
 

1,820,000 

 
 
 

1 

 
 
 

อบต.วังดิน 
(อ.เมืองฯ) 

194.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 
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สายห้วยเหล็ก หมู่ที่ 7 กว้าง 6 
เมตร ยาว 3,000 เมตร  ต าบล
บ้านด่าน 

7,500,000 1 อบต.บ้านด่าน 
(อ.เมืองฯ) 

195.โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านเนินตา
ตุ้ม-บ้านน้ าวน หมู่ 4,9 กว้าง 6 
เมตร ยาว 1,860 เมตร 

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 

 
 

7,500,000 

 
1 

 
อบต.บ้านด่าน 

(อ.เมืองฯ) 

196.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี (AC) สาย
หนองโบสถ์ หมู่ 11 กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,600 เมตร 

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 

 
 

5,500,000 

 
1 

อบต.บ้านด่าน 
(อ.เมืองฯ) 

197.โครงการปรับปรุงถนนแบบ
แอสฟัลติกสายเปรมอ านวยสุข ม.4 
ต.วังกะพี้ 

3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 

 
 

3,150,000 1 
ทต.วังกะพี ้
(อ.เมืองฯ) 

198 โครงการระบบประปาบาดาล
ขนาดใหญ่  ม.5 ต.วังกะพี้ 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 
 

2,500,000 1 
ทต.วังกะพี ้
(อ.เมืองฯ) 

199. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกสายคนั
คลอง ชลประทานฝั่งซ้าย  ม.7 ต.
วังกะพี ้

5,670,000 5,670,000 5,670,000 5,670,000 

 
 

5,670,000 1 
ทต.วังกะพี ้
(อ.เมืองฯ) 

200.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบดับเบิล้เซอรเ์ฟสสายสายคลอง
ตาล  ม.9 ต.วังกะพี ้

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

 
 

3,000,000 1 
ทต.วังกะพี ้
(อ.เมืองฯ) 

201. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ ดับเบิ้ลเซอร์เฟส
สายคันคลอง ชลประทานฝั่งขวา  
ม.7ต.วังกะพี้ 

3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 

 
 
 

3,240,000 1 
ทต.วังกะพี ้
(อ.เมืองฯ) 

202.โครงการวางท่อเหล็กส่งน้ า
สถานีสูบน้ าบา้นวังกะพี้  ม.4 ต.วงั
กะพี ้

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

 
 

2,000,000 1 
ทต.วังกะพี ้
(อ.เมือง) 

203.โครงการปรับปรุงผิวถนน     
แอสฟัลตดิ หมู่ที่ 5 ต าบลวังดิน 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัด
อุตรดิตถ ์

- - - - 

 
885,900 

1 
อบต.วังดิน 
(อ.เมือง) 

204.โครงการปรับปรุงผิวถนน 
แอสฟัลตดิ หมู่ที่ 10  ต าบลวังดิน 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ ์

- - - - 

 
661,900 

1 
อบต.วังดิน 
(อ.เมือง) 

205.โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(เสริมผิวPARA 
ASPHALTIC CONCRETE) กว้าง 
5.00 เมตร สถานท่ีสี่แยกบ้านนาย

- - - - 

 
 
 
 
 

1 
ทต.บ้านเกาะ 

(อ.เมือง) 
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สุชิน อินทะสอน หมู่ท่ี 6 ถึงข้าง
โรงเรียนบ้านป่าเซา่(ประชานสุรณ)์
หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ
เมืองอุตรดติถ์ จังหวัดอุตรดิตถ ์

1,661,000 

206.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าอาคาร
เรียนสวางคบุรีโรงเรียนอนุบาล 
เมืองอุตรดติถ์ เทศบาลต าบลผาจกุ 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ ์

- - - - 

 
 
 

822,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมือง) 

207.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายท้ายซอย 4-
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
1045 บ้างวันยาง หมู่ที่ 1                
ต าบลผาจุก อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์

- - - - 

 
 

500,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมือง) 

208.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายตรงข้าม
บริษัทมงคลสมัยจ ากดั-สาย
ยุทธศาสตร์ บ้านผาจุก หมู่ที่ 5 
ต าบลผาจุก อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์

- - - - 

 
 

500,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมือง) 

209.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้าน
นายเดชา ท้าวเทพถึงบ้านนาง
ดวงใจ อ้ึงประสูติบ้านคลองนาพง 
หมู่ที่ 7 ต าบลผาจุก อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์

- - - - 

 
 
 

500,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมือง) 

210.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งร้อนนา
ตอง-คลองระบายน้ า(ช่วงที่ 2) บ้าน
หมอนไม้ หมู่ที่ 6 ต าบลผาจุก 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ ์

- - - - 

 
 

750,000 
1 

ทต.ผาจุก 
(อ.เมือง) 

211.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นนายสม
จิตต์ ปาด้วง-สระเขาแม่แล บ้านผา
จักร หมู่ที่ 8 ต าบลผาจุก อ าเภอ
เมืองอุตรดติถ์ จังหวัดอุตรดิตถ ์

- - - - 

 
 

500,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมือง) 

212.โครงการสร้างถนน คลส.สาย
โปร่งกวาง จากหมู่ท่ี 7 ต าบลน้ ารดิ 
ไป หมู่ท่ี 3 บลง้ิวงาม อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอตุรดิตถ ์

- - - - 

 
 

6,600,000 1 
ทต.น้ าริด  
(อ.เมือง) 

213.โครงการก่อสร้างถนน คลส. -        - - -  1 ทต.น้ าริด 
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บัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 

งบประมำณด ำเนินกำร 
แหล่งที่มำ

ของ
งบประมำณ 

หน่วยด ำเนินกำร 
พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 พ.ศ. 2565 

หมู่ที่ ต าบลน้ าริด อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอตุรดิตถ์  

3,740,000 (อ.เมือง) 

214.โครงการสร้างถนน คลส.หมูท่ี่ 
9 ต าบลน้ าริด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดติถ ์

- - - - 

 
6,270,000 1 

ทต.น้ าริด 
(อ.เมือง) 

215.ปรับผิวจราจรถนนสายเข้า
บ้านห้วยโปร่ง หมู่ที่ 6 ต าบลวังดนิ 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ ์

- - - 1,174,000 

 
 
- 1 

อบต.วังดิน 
(อ.เมือง) 

216.ปรับปรุงผิวจราจรถนน           
แอสฟัสตดิ หมู่ที่ 5 ต าบลวังดิน 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ ์

- - - 885,900 

 
- 
 1 

อบต.วังดิน 
(อ.เมือง) 

217.ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาย
บ้านวังข่าบ้านห้วยโปร่ง ต าบลวัง
ดิน อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ ์

- - - 1,264,000 

 
 

        - 1 
อบต.วังดิน 
(อ.เมือง) 

218.ปรับปรุงผิวจราจรสายวังดิน-
บ้านวังข่า หมู่ที่ 1 ต าบลวังดิน 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ ์

- - - 1,049,000 

 
 
- 1 

อบต.วังดิน 
(อ.เมือง) 

219.ปรับปรุงผิวจราจรถนน          
แอสฟัลท์ติด หมู่ที่ 10 ต าบลวังดนิ 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์  

- - - 661,900 

 
 
- 1 

อบต.วังดิน 
(อ.เมือง) 

รวม ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑  
จ ำนวน  219  โครงกำร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม กำรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพ
ปลอดภัย มีควำมม่ันคงทำงอำหำร ระบบกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ และระบบ
เศรษฐกิจที่ดี 

 

บัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 

งบประมำณด ำเนินกำร แหล่งที่มำ
ของ

งบประมำณ 
 

หน่วย
ด ำเนินกำร พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 

 

พ.ศ. 
2565 

(กลยุทธ์  2.1 ส่งเสริม พฒันากระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าโดยมุ่งพัฒนาผลผลิต
ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค) 

1.  ก่อสร้างลานตากข้าว  หมู่ที่  6 8,915,000 8,915,000 8,915,000 8,915,000 
 

8,915,000 1 
อบต.แสนตอ 
(อ.เมืองฯ) 

2.  ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 
4 

1,847,400 1,847,400 1,847,400 1,847,400 
 

1,847,400 1 
อบต.แสนตอ 
(อ.เมืองฯ) 

รวม ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  
จ ำนวน    2     โครงกำร     

   

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3 พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และกำรท่องเที่ยว 

 

บัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 

งบประมำณด ำเนินกำร แหล่งที่
มำของ
งบประ
มำณ 

 

หน่วย
ด ำเนินกำร พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 

 

พ.ศ.  
2564 

(กลยุทธ3์.4พัฒนาการท่องเที่ยวทุกด้าน ทุกพ้ืนที่ โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ และศักยภาพสูง) 
๑. โครงการถนน คสล.ขึ้นพระพุทธบาทสี่
รอย กว้าง 4 ม.ยาว 680 ม.พร้อมราง
ระบายน้ าและวางท่อ 2 จุด ต.หาดงิ้ว อ.
เมือง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

 
 

2,000,000 2 
อบต.หาดงิ้ว 
(อ.เมืองฯ) 

๒. โครงการางระบายน้ าทางขึ้นมอ่นพระ
บาทกว้าง 50 ซม. ยาว 600 ม. ต.หาด
ง้ิว อ.เมือง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 
 

1,000,000 2 
อบต.หาดงิ้ว 
(อ.เมืองฯ) 

๓. โครงการขยายไฟฟ้าขึ้นม่อนพระบาท
ยาว 1,000 ม. ต.หาดงิ้ว   อ.เมือง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 

1,000,000 2 
อบต.หาดงิ้ว 
(อ.เมืองฯ) 

รวม ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑  
จ ำนวน   3   โครงกำร     
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ ำ และพลังงำน 

บัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 

งบประมำณด ำเนินกำร แหล่งที่มำ
ของ

งบประมำณ 
 

หน่วย
ด ำเนินกำร พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 

 

 

พ.ศ. 
2565 

(กลยุทธ์  4.1  การสร้างสมดลุการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับการอนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
ป้องกันตลิ่งพังทลายการพัฒนาแหล่งน้ า การบริหารจดัการน้ าอย่างบูรณาการเป็นระบบและคุ้มค่าและสนับสนุนขยายผลโครงการตามแนว
พระราชด าริ) 
1. โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ าแบบมอเตอรจ์มใต้น้ า 
(Submersible Pump)ในต าบลผาจุก 

3,324,000 3,324,000 3,324,000 3,324,000 

 
 

3,324,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

2. โครงการขุดสระกักเก็บน้ าขนาดใหญ่
เพื่อใช้ในการเกษตร หมู่ที่ 3  บ้านพระ
ฝาง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

 
 

2,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

3.โครงการขุดสระเก็บน้ า  หมู่ที่ 7  
บ้านคลองนาพง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 

1,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

4.โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ าเพื่อ
การเกษตร บ้านป่าแดงหลง  หมู่ที่ ๑๒ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
 

5,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

5.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบ
น้ าด้วยไฟฟ้า  บ้านพระฝาง  1   หมู่ที่ 
3 

298,000 298,000 298,000 298,000 

 
298,000 1 

ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบ
น้ าด้วยไฟฟ้า  บ้านพระฝาง 2  หมู่ที่ 4 

365,000 365,000 365,000 365,000 
 

365,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

7.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบ
น้ าด้วยไฟฟ้า  บ้านวังยาง 1 หมู่ที ่6 

481,000 481,000 481,000 481,000 
 

481,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

8.โครงการขุดบ่อบาดาล  7 จุดบา้นวัง
ยาง  หมู่ที่ 1      

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 
 

2,100,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

9.โครงการขุดบ่อบาดาล  2 จุดบา้น
พระฝาง  หมู่ที่ 3 

600,000 600,000 600,000 600,000 
 

600,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

10.โครงการขดุบ่อบาดาล  3 จุดบ้าน
พระฝาง  หมู่ที่ 4 

900,000 900,000 900,000 900,000 
 

900,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

11.โครงการขดุบ่อบาดาล  4 จุดบ้าน
หมอนไม้   หมู่ที่ 6 

800,000 800,000 800,000 800,000 
 

800,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

12.โครงการขดุบ่อบาดาล  4 จุดบ้าน
คลองนาพง หมู่ที่ 7 

800,000 800,000 800,000 800,000 
 

800,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

13.โครงการขดุบ่อบาดาล  8 จุดบ้าน
ผาจักร   หมู่ที่ 8 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 
 

1,600,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

14.โครงการขดุบ่อบาดาล  2 จุด 
บ้านวังยาง  หมู่ที่ 14 

600,000 600,000 600,000 600,000 
 

600,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

15.โครงการขดุลอกคลองฝางแล้งตั้งแต่
บริเวณนานายแซ  บุญเอี่ยม  พร้อมท า
คันกั้นน้ า  3  จุด  บ้านวังยาง  หมู่ที่ 1 
 

900,000 900,000 900,000 900,000 

 
 

900,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

16.โครงการขดุลอกคลองห้วยตะคุ บ้าน
วังยาง  หมู่ที่ 2 

300,000 300,000 300,000 300,000 
 

300,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

17.โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่สระป่าแดง  หมู่ 200,000 200,000 200,000 200,000  1 ทต.ผาจุก 
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บัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 

งบประมำณด ำเนินกำร แหล่งที่มำ
ของ

งบประมำณ 
 

หน่วย
ด ำเนินกำร พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 

 

 

พ.ศ. 
2565 

ที่ 4  ถึงพื้นที่นางสนุ่น ดีใจ บา้นพระฝาง   หมู่
ที่ 3 

200,000 (อ.เมืองฯ) 

18.โครงการขดุลอกคลองนา เมือง
จันทร์บ้านพระฝาง  หมู่ที่ 3 

200,000 200,000 200,000 200,000 
 

200,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

19.โครงการขดุลอกคลองนาหนองปลา
ไหล  บ้านพระฝาง  หมู่ที่ 3 

100,000 100,000 100,000 100,000 
 

100,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

20.โครงการขดุลอกคลองด้วน  ตัง้แต่
ถนนสายบ้านเด่นกระต่ายเลียบปา่แดง
น้อยไปถึงที่นายพนม  จีนทา บ้านพระ
ฝาง หมู่ที่ 4  

300,000 300,000 300,000 300,000 

 
 

300,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

21.โครงการขดุลอกคลองบ้านผาจุก หมู่
ที่ 5 

150,000 150,000 150,000 150,000 
 

150,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

22.โครงการขดุลอกคลองทุ่งร้องนาตอง  
บ้านหมอนไม้  หมู่ที่ 6 

100,000 100,000 100,000 100,000 
 

100,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

23.โครงการขดุลอกคลองห้วยตะคุ บ้าน
หมอนไม้  หมู่ที่ 6 

300,000 300,000 300,000 300,000 
 

300,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

24.โครงการขดุลอกคลองนาพง  หมู่ที่ 
7 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 

 

100,000 
1 

ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

25.โครงการขดุลอกช าไผ่  บ้านผาจักร  
หมู่ที่ 8 

500,000 500,000 500,000 500,000 
 

500,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

26.โครงการขดุลอกคลองใส้ไก่ บา้น
หนองบัว  หมู่ที่ 9 

150,000 150,000 150,000 150,000 
 

150,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

27.โครงการขดุลอกสระบริเวณโรงเรียน
บ้านเด่นกระต่าย  หมู่ที่ 11 

500,000 500,000 500,000 500,000 
 

150,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

28โครงการขดุลอกคลองสาธารณะ หมู่
ที่ 11 

500,000 500,000 500,000 500,000 
 

500,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

29.โครงการขดุสระ บรเิวณส านักสงฆ์  
หมู่12 

500,000 500,000 500,000 500,000 
 

500,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

30.โครงการขดุลอกคลองห้วยตุคนุ้อย
บ้านหาดฝาง   หมู่ที่ 13 

100,000 100,000 100,000 100,000 
 

100,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

31.โครงการขดุลอกคลองไสไ้ก่บรเิวณ
พื้นที่การเกษตร  บ้านหาดฝาง  หมู่ที่ 
13 

100,000 100,000 100,000 100,000 

 
100,000 1 

ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

32.โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า บริเวณ
นานายพรม  อินทะนะ  บ้านวังยาง  หมู่
ที่ 1 

400,000 400,000 400,000 400,000 

 
400,000 1 

ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

33.โครงการวางท่อส่งน้ าพลังงานไฟฟ้า
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  บ้านวังยาง 2 
 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 

 
8,000,000 1 

ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

34.โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า
คลองปะกง  บ้านพระฝาง  หมู่ที่ 3 

600,000 600,000 600,000 600,000 
 

600,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

35.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าคลอง 400,000 400,000 400,000 400,000 
 

400,000 1 ทต.ผาจุก 
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2563 
พ.ศ. 

2564 

 

 

พ.ศ. 
2565 

น้ าพุ  บ้านพระฝาง  หมู่ที่ 4 (อ.เมืองฯ) 

36.โครงการต่อท่อสูบน้ าเพื่อการเกษตร
สายทุ่งร้องนาตอง  บ้านหมอนไม้ หมู่ที่ 
6 

400,000 400,000 400,000 400,000 

 
400,000 1 

ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

37.โครงการก่อสร้างทางระบายน้ า คส
ล.บริเวณทุ่งหนองแห้ว  บ้านหมอนไม้ 
หมู่ที่ 6 

300,000 300,000 300,000 300,000 

 
300,000 1 

ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

38.โครงการวางท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร
สายนานายนเรศ  สิทธิถาวร – นานาย
จังท้าวเทพ  บ้านคลองนาพง  หมู่ที่ 7 

300,000 300,000 300,000 300,000 

 
300,000 1 

ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

39.โครงการวางท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร
ข้างบ้านนางสายทอง  กล่ าเหม็ง  นา
นางละม่อม  ค าบ ารุง 

300,000 300,000 300,000 300,000 

 
300,000 1 

ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

40.โครงการวางท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
จากนานายประสตูิ  เอี่ยมมี – นานาย
สงวนพรมแก้ว  บ้านคลองนาพง  หมู่ที่ 
7 

300,000 300,000 300,000 300,000 

 
 

300,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

41.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตรบริเวณบ้านนายสะอาด      
แปลงกิริยา   บ้านม่อนหินขาว  หมู่ที่ 
10 

400,000 400,000 400,000 400,000 

 
 

400,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

42.โครงการวางท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร
บริเวณบา้นนายยัง  สังสี  บ้านม่อนหิน
ขาว หมู่ที่ 10 

450,000 450,000 450,000 450,000 

 
450,000 1 

ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

43.โครงการขยายท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร  บริเวณตั้งแตส่ถานีสบูน้ า 
หมู่ที่ 1 ถึงบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 

 
 

3,500,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

44.โครงการต่อเตมิคลองส่งน้ า คสล. 
หมู่ที่ 2  ถึงหมู่ที่ 6 บ้านวังยาง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 

2,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

45.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าจาก
คลองส่งน้ าถึงนานายเสนาะ ยิ้มพรม หมู่
ที่ 3 บ้านพระฝาง 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

 
1,500,000 1 

 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

46.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร  จากบ้านหมอนไม้  หมู่ที่ 6 
ถึงห้วยตะคุ บ้านวังยาง  หมู่ที่ 2 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

 
 

2,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

47.โครงการขยายท่อส่งน้ า(PVC) เพื่อ
การเกษตร  บ้านหมอนไม้  หมู่ท่ี 6 
 

700,000 700,000 700,000 700,000 

 
700,000 1 

ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

48.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร  แบบตัวยู บริเวณทุ่งนา นาย
สมใจเชื้อณรงค์  บ้านหมอนไม้ หมู่ที่  6 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

 
 

1,800,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

49.โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ า 
คสล.  บรเิวณทุ่งร้องนาตอง  หมูท่ี่ 6 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 
 

2,500,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 
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50.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่ง
น้ าเพื่อการเกษตร  หมู่ที่ 6  บ้านหมอน
ไม ้

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 

 
2,800,000 1 

ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

51.โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ าและ
สถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้าน
คลองนาพง หมู่ที่ 7 

3,580,000 3,580,000 3,580,000 3,580,000 

 
3,580,000 1 

ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

52.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล. 
เพื่อการเกษตร สายบ่อลูกรัง –  หน้า
โรงเรียนวดัผาจักร   หมู่ที่ 8 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 
1,000,000 1 

ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

53.โครงการก่อสร้างคลอง  คสล. จาก
นานางวันเพ็ญ  ถึงนานายบุญสืบ วันทา 
หมู่ที่ 8 บ้านผาจักร   

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 
1,000,000 1 

ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

54.โครงการขยายเขตคลองส่งน้ า ต่อ
จากของเดิมถึงช าริน  หมู่ที่ 8 บ้านผา
จักร   

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

 
 

4,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

55.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร (คลองไสไ้ก่) รอบหมูบ่า้น
และ  ที่นาหมู่ที่ 9  บ้านนหนองบวั   

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

 
 

3,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

56.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล. 
จากสายหลังโรงเรียนวัดม่อนหินขาว  
หมู่ที 10  

500,000 500,000 500,000 500,000 

 
500,000 1 

ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

57.โครงการขยายคลองส่งน้ ารูปตัวสาย
หลังบ้านนายสะอาดแปงกิรยิา หมูท่ี่ 10 
บ้านม่อนหินขาว 

500,000 500,000 500,000 500,000 

 
500,000 1 

ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

58.โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ า  เพือ่
การเกษตร  จากหมู่ท่ี 1 ถึง หมู่ที่ 10  
บ้านม่อนหินขาว 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

 
2,000,000 1 

ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

59.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า สาย
บ้านนางสาย  สายแสง  หมู่ที่ 10 บ้าน
ม่อนหินขาว 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

 
1,200,000 1 

ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

60.โครงการจัดท าพนังกั้นน้ าคลองฝาง
แล้งจ านวน 1 จุด บริเวณบา้นนายอรุณ  
ชัยยศหมู่ที่ 12  บ้านป่าแดงหลง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 
 

1,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

61.โครงการวางท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร
บ้านป่าแดงหลง  หมู่ที่ 12  
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

 
2,000,000 1 

ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

62.โครงการก่อสร้างคลองไสไ้ก่เช่ือม
จากคลองส่งน้ าหมู่ที่ 1 (นานายวชัิย   
สังข์ทอง)  

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

 
 

2,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

63.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว
ยู หมู่ที่ 2  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 

1,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

64.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า รูป
ตัวยู หมู่ที่ 9 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 

1,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 
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65.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบ
น้ าของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า   บ้านวัง
ยาง 2หมู่ที่ 1  

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 

 
 

8,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

66.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบ
น้ าของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  บ้านวัง
ยาง 1หมู่ที่ 6 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

 
2,500,000 1 

ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

67.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่ง
น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า บ้านพระฝาง 
๒ หมู่ที่ ๔ 

13,480,000 13,480,000 13,480,000 13,480,000 

 
 

13,480,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

68.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่ง
น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  บ้านผาจักร       
หมู่ที่ 8 

524,000 524,000 524,000 524,000 
 

524,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

69.โครงการก่อสร้างคลองลอย บริเวณ
นาครูก้าน  พันธุ์เถา  หมู่ที่ 1 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 

2,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

70.โครงการขดุลอกคลองฝางแล้ง  
ตั้งแต่บริเวณนานายแซ  บุญเอี่ยม  
พร้อมท าคันกั้นน้ า 3 จุด บ้านวังยาง  
หมู่ที่ ๑ 

900,000 900,000 900,000 900,000 

 
 

900,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

71.โครงการขดุสระน้ าขนาดใหญเ่พื่อ
การเกษตร  บริเวณสายทางหมากลับ 
(ทางไปบ่อขยะ)  บ้านพระฝาง  หมู่ที่ 3 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 
1,000,000 1 

ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

72.โครงการขดุสระกักเก็บน้ าขนาด
ใหญ่เพื่อใช้ในการเกษตร  หมู่ที่ 3  บ้าน
พระฝาง 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

 
 

2,500,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

73.โครงการขดุลอกคลองตั้งแต่เขต
ติดต่อหมู่ที่ 4  ต.บ้านดา่น ถึงฝายน้ าล้น
หลังโรงเรียนวัดคลองนาพง  หมู่ที่ 7 
(คาบเกี่ยวพ้ืนท่ีก่อสร้างเขื่อนผาจกุ) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 
 

1,000,000  
1 

 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

74.โครงการขดุสระเก็บน้ า  หมู่ที่ 7  
บ้านคลองนาพง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 

2,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

75.โครงการขดุลอกสระเก็บน้ า หน้า
ศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่ 11  บา้น
เด่นกระต่าย 

500,000 500,000 500,000 500,000 

 
 

500,000 
1 

ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

76.โครงการขดุลอกคลองฝางแล้ง ยาว 
6,000 เมตร  บ้านป่าแดงหลง หมู่ที่ 
12 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 

 
 

7,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

77.โครงการขดุสระกักเก็บน้ า  หมู่ที่ 2  
บ้านวังยาง 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 
 

7,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

78.โครงการขดุสระกักเก็บน้ า  หมู่ที่ 4 
บ้านพระฝาง 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 
 

7,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

79.โครงการขดุสระกักเก็บน้ า  หมู่ที่ 6 
บ้านหมอนไม ้

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
 

3,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

80.โครงการขดุสระกักเก็บน้ า  หมู่ที่ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
 

3,000,000 1 ทต.ผาจุก 
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บัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 

งบประมำณด ำเนินกำร แหล่งที่มำ
ของ

งบประมำณ 
 

หน่วย
ด ำเนินกำร พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 

2562 
พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 

 

 

พ.ศ. 
2565 

11บ้านเด่นกระต่าย (อ.เมืองฯ) 

81.โครงการขดุลอกอ่างเก็บน้ าห้วย
หนองปล้อง หมู่ที่ 11  บ้านเด่นกระต่าย 

500,000 500,000 500,000 500,000 
 

500,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

82.โครงการขดุลอกคลองฝางแล้งตั้งแต่
บริเวณนานายแซ  บุญเอี่ยม  พร้อมท า
คันกั้นน้ า  3 จุด  บ้านวังยาง  หมู่ที่ 1 

900,000 900,000 900,000 900,000 

 
900,000 1 

ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

83.โครงการขดุสระกักเก็บน้ า  บริเวณ
ส านักสงฆ์  หมู่ที่ 12 บ้านเด่นกระต่าย 

500,000 500,000 500,000 500,000 
 

500,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

84.โครงการขดุลอกคลองช าไผ่  บ้านผา
จักรหมู่ที่ 8 

500,000 500,000 500,000 500,000 
 

500,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

85.โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า บริเวณ
นานายพรม อินทะนะ  บ้านวังยาง  หมู่
ที่ 1 

400,000 400,000 400,000 400,000 

 
400,000 1 

ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

86.โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า  คลอง
ปะกงบ้านพระฝาง  หมู่ที่ 3 

600,000 600,000 600,000 600,000 
 

600,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

87.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า    
คลองน้ าพุ  บ้านพระฝาง  หมู่ที่ 4 

400,000 400,000 400,000 400,000 
 

400,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

88.โครงการก่อสร้างอ่างกักเก็บน้ า
หนองหอย  บ้านคลองนาพง  หมู่ที่ 7 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
 

5,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

89.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า บ้าน
ผาจักร  หมู่ท่ี 8 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 

1,000,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

90.โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า  แบบ 
มข. เพื่อการเกษตร  บ้านป่าแดงหลง  
หมู่ที่ 12 

500,000 500,000 500,000 500,000 

 
500,000 1 

ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

91.โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า  คลอง
ฝางแล้ง  บ้านวังยาง  หมู่ที่ 14 

400,000 400,000 400,000 400,000 
 

400,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

92.โครงการขดุบ่อบาดาล 7 จดุบ้านวัง
ยาง  หมู่ที่ 14 

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 
 

2,100,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

93.โครงการขดุบ่อบาดาล 2 จดุบ้าน
พระฝาง   หมู่ที่ 3 

600,000 600,000 600,000 600,000 
 

600,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

94.โครงการขดุบ่อบาดาล 3 จดุบ้าน
พระฝาง   หมู่ที่ 4 

900,000 900,000 900,000 900,000 
 

900,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

95.โครงการขดุบ่อบาดาล 4 จดุบ้าน
หมอนไม้   หมู่ที่ 6 

800,000 800,000 800,000 800,000 
 

800,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

96.โครงการขดุบ่อบาดาล 4 จดุบ้าน
คลองนาพง   หมู่ที่ 7 

800,000 800,000 800,000 800,000 
 

800,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

97.โครงการขดุบ่อบาดาล 8 จดุบ้านผา
จักร  หมู่ท่ี 8 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 
 

1,600,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

98.โครงการขดุบ่อบาดาล 2 จดุบ้านวัง
ยาง  หมู่ที่ 14 

600,000 600,000 600,000 600,000 
 

600,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 

99.โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ าแบบมอเตอรจ์มใต้น้ า 
(Submersible  Pump) ในต าบลผาจุก 

3,324,000 3,324,000 3,324,000 3,324,000 

 
 

3,324,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมืองฯ) 
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พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. 

2564 

 

 

พ.ศ. 
2565 

101.ขยายคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 7-6ยาว 975 เมตร  

1,588,000 1,588,000 1,588,000 1,588,000 
 

1,588,000 2 
อบต.หาดงิ้ว 
(อ.เมืองฯ) 

102.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล.ชนิดหลายช่องข้างไร่นางห่วง วงษ์
ภักดี หมู่ที่ 7 กว้าง 2.10x2.10 ม. 

314,000 314,000 314,000 314,000 
 

314,000 1 
อบต.หาดงิ้ว 
(อ.เมืองฯ) 

105.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
ชนิดหลายช่องบ้านอาจารย์สงัด ค าน้อย หมู่ที่ 
5 กวา้ง 2.10x2.10 ม.ยาว 6 ม.จ านวน 2 
ช่องทางน้ า 

833,000 833,000 833,000 833,000 
 
 

833,000 1 
อบต.หาดงิ้ว 
(อ.เมืองฯ) 

106.ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.2527 
คลองยายเหลียว หมู่ท่ี 2 สันฝายสูง 
1.50 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. กว้าง 8 ม.  

477,000 477,000 477,000 477,000 
 

833,000 2 
อบต.หาดงิ้ว 
(อ.เมืองฯ) 

107.ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.2527 
ท้ายสะพานโรงเรยีนเก่า หมู่ที่ 9 สันฝาย
สูง 2 ม. ผนังข้างสูง 3.5 ม. กว้าง 15 
ม. 

729,000 729,000 729,000 729,000 

 
 

729,000 2 
อบต.หาดงิ้ว 
(อ.เมืองฯ) 

108.ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.2527 
ท้ายสะพานศาลปู่ หมู่ท่ี 2 สันฝายสูง 2 
ม. ผนังข้างสูง 3.5 ม. กว้าง 15 ม. 

729,000 729,000 729,000 729,000 
 

729,000 2 
อบต.หาดงิ้ว 
(อ.เมืองฯ) 

109.ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.2527 
บ้านนายบุญส่ง ค าฟัก หมู่ที่ 5 สนัฝาย
สูง 1.5 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. กว้าง 8 ม. 

477,000 477,000 477,000 477,000 
 

477,000 2 
อบต.หาดงิ้ว 
(อ.เมืองฯ) 

110. ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.2527 
บ้านนายสมบัติ  ค าสร้อย หมู่ที่ 2 สัน
ฝายสูง 1 ม. ผนังข้างสูง 2.5 ม. กว้าง 
6 ม. 

373,000 373,000 373,000 373,000 

 
 

373,000 2 
อบต.หาดงิ้ว 
(อ.เมืองฯ) 

111. ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.2527 
สะพานสวนผู้ใหญ่แมว หมู่ที่ 9 สนัฝาย
สูง 2 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. กว้าง 12 ม. 

639,000 639,000 639,000 639,000 
 
 

639,000 
2 

อบต.หาดงิ้ว 
(อ.เมืองฯ) 

112. ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.2527 
ห้วยนาน้อยบริเวณสวนสักนายสมเกียรติ 
อินก่อ หมู่ที่ 7   สันฝายสูง 1.5 ม. ผนัง
ข้างสูง 3 ม. กว้าง 8 ม. 

477,000 477,000 477,000 477,000 

 
 

 
477,000 

2 
อบต.หาดงิ้ว 
(อ.เมืองฯ) 

113. ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.2527 
ห้วยสามแสนทางข้ามนายบญุชู อินเมฆ 
หมู่ที่ 5   สันฝายสูง 2 ม. ผนังข้างสูง 3 
ม. กว้าง 12 ม. 

639,000 639,000 639,000 639,000 

 
 

639,000 2 
อบต.หาดงิ้ว 
(อ.เมืองฯ) 

114. โครงการปรับภูมิทัศน์หาดทราย
บ้านไร่ข้างตลิ่งแม่น้ าน่าน หมู่ที่ 8 ต.
หาดงิ้ว อ.เมือง 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

 
 

4,000,000 2 
อบต.หาดงิ้ว 
(อ.เมืองฯ) 

115. โครงการก่อสร้างเขื่อนเรยีงหิน
ป้องกันน้ ากัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ 1, 5, 6 

70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 

 
 

70,000,000 2 
ทต.หาด
กรวด 

(อ.เมืองฯ) 
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พ.ศ. 
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พ.ศ. 
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116. โครงการก่อสร้างถนนเลยีบริมน้ า
น่านหมู่ที่ 1 - 4 

25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 

 

 
25,000,000 2 

ทต.หาด
กรวด 

(อ.เมืองฯ) 

117. โครงการป้องกันน้ ากัดเซาะตลิ่ง
คันคลองจระเข้พัง หมู่ที่ 1 - 6 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

 
 

5,000,000 2 
ทต.หาด
กรวด 

(อ.เมืองฯ) 
118.โครงการขุดลอกสระหนองร ีหมู่ที่ 
5 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 
 
 

2,500,000 1 ทต.หาดกรวด 
(อ.เมืองฯ) 

119. โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตรคลองจระเข้เขตติดต่อบ้านหัว
ดาน หมู่ที่ 6 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 

 
 

7,000,000 1 
ทต.หาด
กรวด 

(อ.เมืองฯ) 

120. โครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ า
คลองจระเข้ หมู่ที่ 3 ต่อหมู่ที่ 4 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 

 
 

7,000,000 1 
ทต.หาด
กรวด 

(อ.เมืองฯ) 

121. โครงการขุดสระน้ าป่าแดง หมู่ที่ 
3 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

 
 

10,000,000 2 
ทต.หาด
กรวด 

(อ.เมืองฯ) 
122. โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ าด้วย
ไฟฟ้าสถานีบ้านทับใหม่ หมู่ 1 และ
คลองส่งน้ าด้วยไฟฟ้าสถานีบ้านวังหมู 
หมู่ 4 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

 
 

4,000,000 1 
ทต.หาด
กรวด 

(อ.เมืองฯ) 

123. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นงบ
ชลประทานเขื่อนผาจุก คลองส่งน้ าผา
จุกหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

 
 

 

6,000,000 2 
ทต.หาด
กรวด 

(อ.เมืองฯ) 

124.  ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
บริเวณที่ท าการ อบต.แสนตอ 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 

 

 
9,000,000 1 

อบต.แสน
ตอ 

(อ.เมืองฯ) 
125.  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยเฮีย้ะ  
หมู่ที่  2,3,5 (หลังโรงเรยีนแสนตอ
วิทยา) 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 

 
 

15,000,000 1 
อบต.แสน

ตอ 
(อ.เมืองฯ) 

126.โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ า
คอนกรีตสถานสีูบน้ าบ้านวังกะพี้ ม.4 ต.
วังกะพิ ้

1,063,900 1,063,900 1,063,900 1,063,900 

 

 
1,063,900 1 

ทต.วังกะพี ้
(อ.เมืองฯ) 

127. โครงการก่อสร้างผนังรมิตลิง่โดย
เรียงหินยาวแนว  ม.6 ต.วังกะพิ ้

20,000,000 20,000,000 
 
20,000,000 

 
20,000,000 

 
20,000,000 1 

ทต.วังกะพี ้
(อ.เมืองฯ) 

128. โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ า
คอนกรีตสถานสีูบน้ าวังโป่ง 1 ม.8 ต.วัง
กะพิ ้

3,191,500 3,191,500 3,191,500 3,191,500 

 
3,191,500 1 

ทต.วังกะพี ้
(อ.เมืองฯ) 

129.โครงการวางท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตรสายอ่างโป่งแดงยาว-ที่นาย
จรูญ ปั้นมีบ้านเด่นกระต่าย หมู่ที่ 11
ต าบลผาจุก อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดติถ ์

- - - - 

 
 
 

500,000 1 
ทต.ผาจุก 
(อ.เมือง) 
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130.วางท่อระบายน้ าบ้านนายสมบัติ 
ส่องแสง-บ้านนายไชยา เพชรปาน หมู่ที่ 
16 ต าบลง้ิวงาม อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดติถ ์

- - - - 

 
 

643,000 1 
ทต.ง้ิวงาม 
(อ.เมือง) 

131. โครงการซ่อมแซมสถานสีูบน้ า
ด้วนไฟฟ้าบ้านช่องลม-ห้วยโปร่ง หมูท่ี่ 
2 ต าบลหาดงิ้ว อ าเภอเมืองอุตรดติถ์ 
จังหวัดอุตรดติถ ์

- - - - 

 
 

1480000 1 
อบต.หาดงิ้ว 

(อ.เมือง) 

รวม ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  
จ ำนวน   131    โครงกำร 

    
 

  

(กลยุทธ์ 4.4 ส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคมุและก าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิการและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนท่ีเกี่ยวขอ้ง) 
1. โครงการก่อสรา้งฝายน้ าล้น หมู่ที่ 2 
บ้านห้วยฉลอง (พื้นที่นายจ าเนียร  เงิน
หลวง) 

500,000 500,000 500,000 500,000 
 

500,000 1 
อบต.ถ้ า
ฉลอง 

(อ.เมืองฯ) 
2. โครงการก่อสรา้งฝายน้ าล้น หมู่ที่ 2 
บ้านห้วยฉลอง (จุดพื้นที่การเกษตร น.ส.
สม  เพ็ชรสวสัดิ์) 

500,000 500,000 500,000 500,000 
 

500,000 1 
อบต.ถ้ า
ฉลอง 

(อ.เมืองฯ) 
3. โครงการก่อสรา้งฝายน้ าล้น หมู่ที่ 2 
บ้านห้วยฉลอง (จุดพื้นท่ีการเกษตร นาง
มารศรี จันทร์ดี) 

500,000 500,000 500,000 500,000 
 

500,000 1 
อบต.ถ้ า
ฉลอง 

(อ.เมืองฯ) 
4. โครงการก่อสรา้งฝายน้ าล้น หมู่ที่ 2 
บ้านห้วยฉลอง (จุดพื้นท่ีการเกษตร นาย
หลั่น เรือนอินทร์) 

500,000 500,000 500,000 500,000 
 

500,000 1 
อบต.ถ้ า
ฉลอง 

(อ.เมืองฯ) 
5. โครงการก่อสรา้งฝายน้ าล้น  หมู่ที่ 3 
บ้านวังถ้ า (จุดพื้นที่การเกษตร นาย
จ าเนียร เหมือนเพ็ชร) 

350,000 350,000 350,000 350,000 
 

350,000 1 
อบต.ถ้ า
ฉลอง 

(อ.เมืองฯ) 

6. โครงการก่อสรา้งฝายน้ าล้น หมู่ที่ 3
บ้านวังถ้ า (จุดนายนิตย์ ตายศ) 

350,000 350,000 350,000 350,000 
 

350,000 1 
อบต.ถ้ า
ฉลอง 

(อ.เมืองฯ) 
7. โครงการก่อสรา้งฝายน้ าล้น พร้อมขุด
ลอกคลอง หมู่ที่ 3  บ้านวังถ้ า    (จุด
นายเสนอ แสนหอม) 

350,000 350,000 350,000 350,000 
 

350,000 1 
อบต.ถ้ า
ฉลอง 

(อ.เมืองฯ) 
รวม ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  
จ ำนวน   7   โครงกำร 
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                            ภำคผนวก                  
 

 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนอ ำเภอแบบบูรณำกำร (ก.บ.อ.) 
 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนอ ำเภอแบบบูรณำกำร (ก.บ.อ.)  
ที่รับรองแผนพัฒนำอ ำเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนในป ีพ.ศ. 2563 

 ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรงำนอ ำเภอแบบบูรณำกำรอ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เร่ือง ประกำศใช้
แผนพัฒนำอ ำเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563 
อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ ์
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