
แผนแผนพัฒนาอ าเภอพัฒนาอ าเภอพิชัยพิชัย  55  ปีปี  

(พ.ศ.2561 (พ.ศ.2561 --  25625655))  

อ าเภอพิชัย   จังหวดัอุตรดิตถ์อ าเภอพิชัย   จังหวดัอุตรดิตถ์  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอพิชัย 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 

         
 
 

                 

           
 
 

วิสัยทัศน์อ ำเภอพิชัย 
“เมืองเกษตรกรรม   วัฒนธรรมดเีด่น  เน้นคุณภาพชีวติ 

เศรษฐกิจพอเพียง  ท่องเทีย่วเชิงประวัตศิาสตร์” 
 



 

 

ส่วนที่ 1 

 
 ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาของอ าเภอพิชัย 

1.1 ความเป็นมาของอ าเภอ 
1.2 ค าขวัญอ าเภอ 
1.3 ขอ้มูลสภาพทั่วไปและการวิเคราะห์สถานการณ์ใน

ปัจจุบัน 
1.4 วิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา

จังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
1.5 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
1.6 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาส าคัญของอ าเภอ

ในช่วงที่ผ่านมา (ในปีงบประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา) 
1.7 ข้อมูลความเสี่ยงการเกิดสถานการณ์โรคระบาดใน

พื้นที่ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและ
ข้อมูลความเสี่ยงด้านสาธารณภัยในพ้ืนที่ 

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

 
 
 
 



๒ 
 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของอ าเภอ ประกอบด้วย 

1.1 ความเป็นมาของอ าเภอ 
  ในอดีตตัวเมืองพิชัยเดิม ตั้งอยู่ริมแม่น้้ำน่ำนทำงฝั่งตะวันออกตรงสถำนีพิชัย ยังมีก้ำแพงเมืองและ 
วัดเก่ำในเมืองปรำกฏเป็นหลักฐำนอยู่จนถึงเวลำปัจจุบัน เมืองพิชัยปรำกฏชื่อในพงศำวดำรเหนือร่วมกับเมือง
สวรรคโลกและเมืองพิษณุโลก  ท้ำให้มีกำรสันนิษฐำนว่ำมีมำก่อนกำรสร้ำงพระนครศรีอยุธยำ  ตำมในพระรำช
พงศำวดำรกรุงศรีอยุธยำและกรุงรัตนโกสินทร์ต่ำงก็กล่ำวถึงเมืองพิชัยกับเหตุกำรณ์ในประวัติศำสตร์ในช่วงต่ำง ๆ 
เช่นใน พ.ศ.  ๒๐๓๗  สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถ  โปรดให้สร้ำงก้ำแพงเมืองพิชัยครั้งท้ำศึกกับเจ้ำติโลกรำช
แห่งเมืองเชียงใหม่  และครั้งส้ำคัญในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  ที่กล่ำวถึงสงครำมกับพม่ำและ
บทบำทของพระยำพิชัยดำบหัก  เจ้ำเมืองพิชัย  ดูเหมือนคนทั่วไปในทุกวันนี้ส่วนใหญ่จะรู้จักเมืองพิชัยในลักษณะ 
ที่สัมพันธ์กับพระยำพิชัยดำบหัก  ที่ทำงบ้ำนเมืองถือว่ำเป็นต้นตระกูลไทยคนหนึ่ง  จนท้ำให้เกิดนิทำนนิยำยต่ำง  ๆ  
เกี่ยวกับวีรบุรุษท่ำนนี้  

 

ในศิลำจำรึกกรุงสุโขทัยไม่ได้กล่ำวถึงชื่อเมืองพิชัยเลย แต่ในกฎหมำยเก่ำ คือกฎหมำยลักษณะนำยทหำรหัวเมือง                 
ซึ่งตรำขึ้นเมื่อ  พ.ศ. ๑๙๙๗  ในรัชสมัยของพระบรมไตรโลกนำถออกชื่อเมืองพิชัยว่ำ “ออกญำผู้ครองเมืองพิชัย    
พิจิตร  นครสวรรค์  จันทบูร  ไชยำ  พัทลุง  ชุมพร นำ ๕,๐๐๐  พระพิชัยสงครำม  พระรำมค้ำแหง                           
นำ ๕,๐๐๐”  จำกหลักฐำนทำงด้ำนโบรำณคดีและประวัติศำสตร์  เมืองพิชัยเกิดเป็นเมืองขึ้นในสมัยสมเด็จ                 
พระบรมไตรโลกนำถเท่ำนั้น  ดังปรำกฏกล่ำวถึงในพระรำชพงศำวดำรกรุงศรีอยุธยำฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์           
ว่ำ  ใน  พ.ศ.  ๒๐๓๓  แรกก่อก้ำแพงเมืองพิชัย  ซึ่งเป็นระยะเวลำที่ทำงกรุงศรีอยุธยำท้ำสงครำมกับเมืองเชียงใหม่
นั่นเอง  แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมำยควำมว่ำ  บริเวณที่เป็นเมืองพิชัยนี้ไม่ได้มีผู้คนมำก่อน  คงเป็นบริเวณที่มีชุมชนหมู่บ้ำน
เกิดขึ้นแล้วตำมริมฝั่งล้ำน้้ำน่ำนที่เป็นเส้นทำงคมนำคมที่ส้ำคัญแต่โบรำณ  นอกจำกหลักฐำนทำงพงศำวดำร                 
ที่กล่ำวถึงกำรสร้ำงเมืองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถแล้ว  หลักฐำนทำงโบรำณคดีอันได้แก่  ซำกศำสน
สถำน  เศษภำชนะดินเผำเคลือบและเผำแกร่งแบบสุโขทัยและเครื่องลำยครำมของจีนสมัยรำชวงศ์เหม็ง ต่ำงก็
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สนับสนุนกำรเกิดของเมืองในระยะนี้ทั้งสิ้น  ในขณะเดียวกันหลักฐำนทำงโบรำณคดีกลับสนองให้เห็นว่ำ ชุมชนใน
สมัยเมืองสุโขทัยที่มีมำก่อนเมืองพิชัยนั้น อยู่ตรงสบตรอน คือ บริเวณที่ล้ำน้้ำตรอนไหลจำกที่สูงและภูเขำทำง
ตะวันออก  มำบรรจบกับล้ำน้้ำที่อยู่เหนือเขตอ้ำเภอพิชัยขึ้นไป บริเวณดังกล่ำวนี้มีซำกเวียงที่มีคูน้้ำล้อมรอบสำม
ชั้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำตั้งอยู่ พบร่องรอยของเตำถลุงเหล็ก เศษภำชนะเคลือบและเผำแกร่งทั้งของจีนและของสุโขทัย
มำกมำย เวียงนี้คือ เมืองตรอน ที่ปำกน้้ำตรอนยังไม่ห่ำงจำกบริเวณเมืองทุ่งยั้งและเมืองฝำง (ต.ขุนฝำง อ.เมือง) 
เท่ำใด  เมื่อเกิดกำรสร้ำงเมืองพิชัยขึ้น  ท้ำให้เป็นเมืองที่มีควำมส้ำคัญในบริเวณนี้ขึ้นมำ  หำใช่เหตุผลทำงกำรเป็น
ชุมทำงกำรค้ำกำรคมนำคมไม่ หำกเป็นทำงยุทธศำสตร์ ซึ่งเป็นเรื่องกำรสงครำมโดยตรง อำจแบ่งออกเป็นสอง
ช่วงเวลำ ช่วงแรกเป็นเรื่องกำรสงครำมระหว่ำงอยุธยำและล้ำนนำ ในขณะที่ช่วงหลังเป็นเรื่องระหว่ำงอยุธยำกับ
พม่ำ นั่นคือ ในสมัยพระบำทสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถนั้น เกิดปัญหำขัดแย้งทำงกำรเมืองกำรปกครองในเขต
แคว้นสุโขทัย ซึ่งถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของรำชอำณำจักรอยุธยำ ก่อนรัชสมัยของสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถ 
บรรดำหัวเมืองในแคว้นสุโขทัยจะมีเจ้ำนำยของทำงสุโขทัยปกครองกันเอง  โดยทำงอยุธยำแต่งตั้งให้ด้ำรงต้ำแหน่ง
เป็นประเพณทีี่มีมำก่อนที่สุโขทัยจะถูกผนวกเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยำ 

ครั้งสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถมี
กำรปฏิรูปกำรปกครอง  ล้มเลิก
ไม่ ให้ เจ้ ำนำยทำงสุ โขทัยที่ เสี ย
โอกำสและประโยชน์ได้หันไปเข้ำ
กับพระยำติ โลกรำชแห่งแคว้น
ล้ำนนำ  ยกกองทัพมำตีแคว้น
สุโขทัย  ได้เข้ำยึดเมืองส้ำคัญของ
สุโขทัยไว้  คือ  เมืองทุ่งยั้ง  เมือง
ศรีสัช-นำลัยและสุโขทัย  รวมทั้ง
คุกคำมที่จะยึดครองบรรดำหัว
เมืองส้ำคัญของแคว้นด้วย เป็นเหตุ

ให้สมเด็จพระบรมไตรโลกนำถต้องเสด็จจำกพระนครศรีอยุธยำขึ้นมำครองเมืองเหนือ คือ พิษณุโลก ซึ่งก่อนหน้ำ
นั้นคือ  เมืองสองแคว  ต้ำแหน่งของเมืองอยู่ทำงฝั่งตะวันออกของล้ำน่ำน  พอสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถเสด็จมำ   
ทรงขยำยเมืองทั้งสองฝั่งน้้ำ  สร้ำงป้อมปรำกำรขึ้นใหม่ว่ำ พิษณุโลก มีหลักฐำนกล่ำวถึงในลิลิตยวนพ่ำย อันเป็น
พระรำชนิพนธ์ของพระบรมรำชำธิรำชที่ 3 เพ่ือเยินยอพระเกียรติของสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถ ในกำรท้ำศึกได้
ชัยชนะชำวเชียงใหม่หรือพวกยวนในกำรชิงเมืองเชลียงหรือเชียงชื่น 

  ในกำรเสด็จขึ้นไปครองเมืองพิษณุโลกและท้ำสงครำมกับล้ำนนำที่ยืดเยื้อกว่ำ ๗ ปีนี้ ท้ำให้
นักปรำชญ์หลำยท่ำนเห็นว่ำ เมืองไทยมีรำชธำนีสองแห่ง และพระมหำกษัตริย์สองพระองค์ปกครองบ้ำนเมืองใน
เวลำเดียวกันคือพระนครศรีอยุธยำหรือเมืองใต้ มีสมเด็จพระบรมรำชำธิรำชที่ ๓ พระรำชโอรสของสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนำถปกครองเมืองพิษณุโลก  นอกจำกเป็นเมืองส้ำคัญแล้ว  ยังเป็นเมืองฐำนทัพที่ทำงอยุธยำสร้ำงเพ่ือ
ต่อต้ำนกำรรุกรำนของล้ำนนำ  ในกำรท้ำสงครำมสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถส่งกองทัพขึ้นไปทั้งทำงล้ำน้้ำน่ำนและ
น้้ำยม  เพ่ือปะทะกับกองทัพล้ำนนำที่ยึดครองทุ่งยั้ง  เชลียงหรือศรีสัชนำลัยและสุโขทัยไว้ได้  เมืองพิชัยจึงถูกสร้ำง
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ขึ้นมำเพ่ือเป็นเมืองหน้ำด่ำนป้องกันกำรรุกล้้ำของล้ำนนำ และในขณะเดียวกันก็เป็นฐำนทัพที่จะส่งกองทัพเข้ำ
โจมตีและขับไล่กองทัพล้ำนนำที่ยึดครองทุ่งยั้งและเมืองเชลียง ในลิลิตยวนพ่ำยเรียกว่ำ เมืองเชียงชื่น จำกหลักฐำน
ทำงโบรำณคดีมีร่องรอยให้เห็นว่ำ สมเด็จพระบรมไตรโลกนำถให้ควำมส้ำคัญกับบริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้้ำ
น่ำน  ตั้งแต่เมืองพิษณุโลกไปจนถึงเมืองพิชัย เพรำะพบร่องรอยของชุมชนโบรำณทั้งเมืองและหมู่บ้ำนกระจำยอยู่
ทั่วไปเหตุที่เป็นเช่นนี้เพรำะนอกจำกสะดวกแก่กำรคมนำคมเคลื่อนย้ำยก้ำลังพลแล้ว ทำงฝั่งตะวันออกของล้ำน้้ำ
น่ำน  ยังเป็นแหล่งเคลื่อนย้ำยของผู้คนจำกล้ำนช้ำงในลุ่มน้้ำโขงเข้ำมำด้วยเข้ำใจว่ำในกำรสงครำมระหว่ำงอยุธยำ
และเชียใหม่ ครั้งที่มีกำรเกี่ยวข้องกับก้ำลังคนทำงล้ำนช้ำงอยู่ไม่น้อย จนเป็นเหตุให้มีกำรสร้ำงก้ำแพงเมืองนครไทย  
ที่อยู่ริมฝั่งล้ำน้้ำแควน้อยอันเป็นเส้นทำงที่ติดต่อไปยังเมืองลำวทำงฝั่งน้้ำโขงด้วย เมืองนครไทยมีมำก่อนหน้ำนี้ แต่
คงถูกอยุธยำเข้ำปกครองและสร้ำงก้ำแพงเมืองขึ้นใหม่ด้วยเมืองพิชัยเป็นเมืองขนำดเล็ก ตัวเวียงมีผังเป็นรูป
สี่เหลี่ยมขนำดประมำณ ๑,๐๐๐ x ๗๒๐ เมตร มีคูน้้ำล้อมรอบชั้นเดียว ด้ำนยำวขนำนกับล้ำน้้ำน่ำน ก้ำแพงก่อด้วย
ดิน ยังเหลืออยู่ในสภำพดีหลำยตอน บำงตอนสูง ๔ เมตร  ภำยในเมืองมีซำกพระเจดีย์และวิหำรที่ส้ำคัญหลำยแห่ง  
แห่งส้ำคัญ  เรียกว่ำ  จอม
ปรำสำท  อยู่ทำงตอนกลำง
ของเมือง  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ
ตัวเมืองถูกรำษฎรแผ้วถำง
และปรับพ้ืนที่เพ่ือท้ำไร่และ
นำเสี ยมำกแล้ว   พบเศษ
ภ ำ ช น ะ ดิ น เ ผ ำ เ ค ลื อ บ
แบบสังคโลกสุโขทัยภำชนะ
ดิน เผำแกร่ ง  และ เครื่ อ ง
เ คลื อบ ถ้ ว ย ช ำ มจี น สมั ย
รำชวงศ์เหม็งลงมำกระจำย
กันอยู่ทั่วไปในรูปถ่ำยจำก
รำยงำนกำรส้ำรวจของ  อำจำรย์มำนิต วัลลิโภดม แห่งกองโบรำณคดีกรมศิลปำกร  แสดงให้เห็นว่ำ โคกเนินที่
เรียกว่ำ จอมปรำสำท นั้น  เป็นศำสน-สถำนที่มีกำรซ่อมแซมและสร้ำงใหม่ขึ้นหลำยครำว  เหตุนี้ จึงพบโบรำณวัตถุ
เช่น  พระพุทธรูปที่เป็นในสมัยอยุธยำตอนปลำยปะปนอยู่เป็นจ้ำนวนมำก  ทำงด้ำนเหนือของตัวเมือง  มีร่องรอย
ของแนวถนนเก่ำที่แสดงให้เห็นว่ำคงมีกำรติดต่อกับชุมชนที่อยู่แถบบ้ำนท่ำดินแดงและท่ำข้ำม นอกบริเวณ มีวัด
ส้ำคัญที่ปัจจุบันยังคงมีสภำพเป็นวัดอยู่คือ วัดหน้ำพระธำตุ ภำยในพระวิหำรของวัดมีพระพุทธรูปเป็นพระประธำน 
นั่งขัดสมำธิเพชรองค์หนึ่ง ลักษณะเป็นพระพุทธรูปที่ม ีอำยุตำมสมัยอยุธยำตอนต้นขึ้นไป ซึ่งหำกจะดูโบรำณสถำน
และโบรำณวัตถุที่มีอำยุอยู่ก่อนหน้ำเมืองพิชัยในบริเวณนี้ก็เห็นจะมีที่วัดหน้ำพระธำตุแห่งนี้เท่ำนั้น นอกจำกวัดหน้ำ
พระธำตุแล้วยังมีชุมชนหมู่บ้ำนที่ยังมีชื่อบ้ำนโรงช้ำงโรงม้ำและบ้ำนหัวค่ำย ใกล้ๆ กับเมือง ชื่อเช่นนี้สะท้อนให้เห็น
ว่ำ เมืองมีฐำนะเป็นเมืองหน้ำด่ำนและฐำนทัพอย่ำงชัดเจน หลังรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถลงมำ  เมือง
พิชัยก็ยังด้ำรงควำมเป็นแหล่งชุมชนที่ส้ำคัญสืบมำ  เพรำะเป็นที่ที่มีผู้คนทำงฝั่งแม่น้้ำโขงเคลื่อนย้ำยเข้ำมำ ในสมัย
ที่เกิดสงรำมกับพม่ำ ก็มีผู้คนหนีข้ำศึกเข้ำมำตั้งถิ่นฐำน  เพรำะนอกจำกอยู่ห่ำงไกลกำรรุกรำนแล้ว  ยังมีตัวเวียงที่
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เป็นป้อมปรำกำรกันข้ำศึกศัตรู
ได้  ถ้ำหำกสู้ไม่ได้ก็อำจหนีขึ้น
ไปทำงเหนือหรือทิศตะวันออก
ได้  ดั ง นั้ น  จึ ง เ ห็ น ไ ด้ จ ำ ก
หลักฐำนทำงพงศำวดำรและ
ประวั ติ ศำสตร์ ว่ ำ   สมั ยที่
สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช
ทรงรวบรวมผู้คนเพ่ือต่อสู้พม่ำ
นั้ น   เ มื อ ง พิชั ย และ เมื อ ง
สวรรคโลก  เป็นเมืองส้ำคัญที่
ทั้งพม่ำและไทยต้องเอำใจ ใน
ชั้นแรกนั้นทั้งเจ้ำเมืองพิชัยและเมืองสวรรคโลก  ภักดีต่อสมเด็จพระนเรศวร  แต่ต่อมำเกิดเอำใจไปเข้ำฝ่ำยพม่ำ
และแข็งเมืองต่อพระนเรศวร  จนต้องใช้ก้ำลังปรำบปรำมอยู่นำนจึงสำมำรถตีเมืองทั้งสองได้  และโปรดให้ประหำร
ชีวิตเจ้ำเมืองทั้งสองเสีย 

  หลังรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมำจนถึงสมัยอยุธยำตอนปลำยและปลำยสมัยกรุงธนบุรีเมืองพิชัย
ก็ยังคงด้ำรงฐำนะควำมเป็นเมืองหน้ำด่ำนและเมืองฐำนทัพตลอดมำ  ในกำรท้ำศึกกับพม่ำสมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรี            
ก็ได้อำศัยเมืองเช่นเดียวกัน เพรำะเป็นเมืองหน้ำด่ำนที่จะต้ำนกองทัพพม่ำที่ลงมำจำกทำงเมืองเชียงใหม่  มำยัง
เมืองพิษณุโลก โดยเหตุนี้จึงทรงตั้งพระยำพิชัยดำบหักเป็นเจ้ำเมืองท่ำนเป็นผู้ท้ำสงครำมกับพม่ำจนดำบหัก ได้เป็น
นำยทหำรคู่พระทัยของสมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรี  ควำมโดดเด่นของพระยำพิชัยดำบหักที่เป็นผลให้มีคนรู้จักเมือง
พิชัยจนถึงปัจจุบันนี้คือ กำรเป็นบุคคลที่มีควำมสื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้ำนำยและบ้ำนเมือง  จนยอมเสียสละชีวิตเพ่ือ
รักษำคุณควำมดีนี้ได้ประกำรหนึ่ง  อีกประกำรหนึ่งคือ  เป็นผู้ที่มีควำมกล้ำหำญ  มีฝีมือแกร่งกล้ำทั้งกำรสู้รบด้วย
ดำบและเชิงมวยควำมโดดเด่นประกำรหลังนี้ท้ำให้บรรดำลูกหลำนที่เป็นคนเมืองพิชัยกลำยเป็นคนเมืองนักสู้  และ
เมื่อสิ้นสุดภำวะสงรำมกับพม่ำแล้ว  ก็มีกำรถ่ำยทอดวิชำมวยกันต่อมำ  จนเป็นที่รู้จักกันในวงกำรหมัดมวยไทยสมัย
หลังๆ  ลงมำ เมืองพิชัยเป็นเมืองส้ำคัญอีกครั้งในสมัยรัชกำลที่๓ เมื่อเจ้ำอนุวงศ์ซึ่งเป็นเจ้ำเมืองเวียงจันทน์เป็นขบถ  
เมืองพิชัยกลำยเป็นเมืองหน้ำด่ำนตรวจตรำรักษำกำรณ์หัวเมืองแพร่  น่ำนจนถึงเมืองหลวงพระบำงภำยหลังอำจจะ
ด้วยล้ำน้้ำน่ำนมีหำดทรำยกว้ำงอยู่หน้ำเมืองท้ำให้เมืองพิชัยกลำยเป็นเมืองห่ำงฝั่ง ท้ำให้ลดควำมส้ำคัญลง  ผู้คนจึง
ย้ำยไปอยู่ในชุมชนทำงกำรค้ำแห่งใหม่ท่ีบ้ำนโพ-ท่ำอิฐ ซึ่งเป็นที่ชุมนุมกำรค้ำระหว่ำงหัวเมืองทำงเหนือ ไม่ว่ำจะเป็น
แพร่ น่ำน หลวงพระบำง สิบสองปันนำ  และหัวเมืองทำงใต้  เพรำะเหนือขึ้นไปกำรเดินเรือไม่เป็นกำรสะดวกอีก
ต่อไป จำกรำษฎรอพยพไปอยู่ต้ำบลท่ำอิฐ (ซึ่งเป็นที่ตั้งตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ในปัจจุบันนี้) จนกระทั่งถึงสมัยรัชกำลที่  
๕ พระองค์ทรงกรุณำ โปรดเกล้ำฯ ให้ตั้งต้ำบลท่ำอิฐเป็นเมืองขึ้นเรียกว่ำ เมืองอุตรดิตถ์ และโปรดให้เป็นเมืองขึ้น
กับอ้ำเภอพิชัย  ซึ่งในตอนนั้นเมืองพิชัยแบ่งกำรปกครองออกเป็น ๕ เมือง คือ เมืองอุตรดิตถ์ เมืองตรอน เมืองลับ
แล และเมืองน้้ำปำด 

  ใน พ.ศ.๒๔๔๒ รัชกำลที่ ๕ โปรดเกล้ำฯ ให้ย้ำยศำลำกลำงเมืองพิชัยไปตั้งที่เมืองอุตรดิตถ์                        
โดยยังไม่ได้เปลี่ยนไปใช้ชื่อเมืองอุตรดิตถ์ แต่ใช้ชื่อ “เมืองพิชัย” อยู่ เพ่ิงเปลี่ยนชื่อมำเป็น “เมืองอุตรดิตถ์” เมื่อปี              
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พ.ศ.๒๔๕๘ ในสมัยรัชกำลที่ ๖ ส่วนพื้นที่อันเป็นที่ตั้งเมืองพิชัยเก่ำ โปรดเกล้ำฯ ให้เรียกว่ำ อ้ำเภอพิชัย เรื่อยมำจน
ปัจจุบันนี้ 

ประวัติผู้ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอ 

 ๑.  พระวิชิตคีรี พ.ศ.         - ๒๔๔๗ 
 ๒.  ขุนสำรำนิยำนุบำล  (เปลี่ยน  รังสินนท์) พ.ศ. ๒๔๔๗ - ๒๔๔๙ 
 ๓.  นำยชุ่ม  มหำดเล็ก พ.ศ. ๒๔๔๙ - ๒๔๕๐ 
 ๔.  หลวงสัตภัณฑคีรี พ.ศ. ๒๔๕๐ - ๒๔๕๓ 
 ๕.  ขุนพิทักษ์ภักดี  (นำค) พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๕๙ 
 ๖.  พระบริบณ์วุฒิรำษฎร  (ชุบ  ศรลัมพ์) พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๖๗ 
 ๗.  นำยถวน  ตันทัต พ.ศ. ๒๔๖๗ - ๒๔๖๙ 
 ๘.  ขุนสิมะสิงห์สวัสดิ์  (ใหญ่  สิมะสิงห์) พ.ศ. ๒๔๖๙ - ๒๔๗๐ 
 ๙.  หลวงรักษ์ระเบียบกิจ  (อ้วน  อมำตยกุล) พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๗๒ 
 ๑๐. หลวงวิจำรณ์นิกรกิจ  (ไชยศิริ  ประถมชัย)  พ.ศ. ๒๔๗๒ - ๒๔๗๙ 
 ๑๑.  นำยอุไร  มุตตำมะระ พ.ศ. ๒๔๗๙ - ๒๔๘๐ 
 ๑๒.  ขุนบริรักษ์ประชำนันท์  (ทองอยู่  ศรีเมือง) พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๔๘๐ 
 ๑๓.  หลวงนิคมพรรณำเขตต์  (เขียน  สีหะอ้ำไพ) พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๔๘๑ 
 ๑๔.  นำยไชย  อัมพะเศวต พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๔๘๔ 
 ๑๕.  ร.ต.สงัด  ศรีเพ็ญ พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๘๘ 
 ๑๖.  นำยสุข  ชมวงค์ พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๒๔๘๙ 
 ๑๗.  นำยมำนิต  จันทสิทธิ์ พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๔๙๐ 
 ๑๘.  นำยฤกษ์  เทศนำบุญ พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๔๙๒ 
 ๑๙.  นำยเยียน  โพธิ์สุวรรณ พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๒๔๙๓ 
 ๒๐.  นำยเจริญ  นิรมล พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๔๙๕ 
 ๒๑.  นำยเริ่ม อุปถัมภ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๔๙๘ 
 ๒๒.  นำยแม้น  หน่อทอง พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๔๙๙ 
 ๒๓.  นำยสิทธิเดช  นรัตถรักษำ พ.ศ. ๒๔๙๙ - ๒๕๐๖ 
 ๒๔.  นำยเสรี เมืองพรหม พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๕๐๗ 
 ๒๕.  นำยสะอำด  สอนธรรม พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๑๒ 
 ๒๖.  นำยผิน แดงสอน พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๑๖ 
 ๒๗.  นำยเอกศักดิ์  วัฒนสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๑๘ 
 ๒๘.  นำยอ้ำพร  เกษเทศ พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๑ 
 ๒๙.  ร.ต.พิชัย วรรณพัฒน์ พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๒๔ 
 ๓๐.  นำยศิริวัฒน์  ผดุงกูล พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๒๗ 
 ๓๑.  นำยไพบูลย์  บุญธรรมช่วย 8 ก.ค. ๒๕๒๗ – 2 ธ.ค. ๒๕๓๑ 
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 ๓๒.  นำยประเสริฐ  ศิริผล 3 ธ.ค. ๒๕๓๑ – 11 ธ.ค. ๒๕๓๕ 
 ๓๓.  นำยไพบูลย์  ชำญศิลป์ 11 ก.ค. ๒๕๓๕ – 7 พ.ย. ๒๕๓๖ 
 ๓๔.  นำยสุขสันต์  วนะภูติ 8 พ.ย. ๒๕๓๖ – 30 ก.ค. ๒๕๓๘ 
 ๓๕.  นำยนุรัตน์  สังขวรรณะ 1 พ.ย. ๒๕๓๘ –  30 ก.ย.๒๕๔๑ 
 ๓๖.  นำยณรงค์  อ่อนสอำด 2 พ.ย. ๒๕๔๑ – 21 พ.ย. ๒๕๔๒ 
 ๓๗.  นำยวิฑูรย์  เฮียงก่อ 22 พ.ย. ๒๕๔๒ – 31 ต.ค. ๒๕๔๗ 
 ๓๘.  นำยสุรีย์  จิระเสวี 1 พ.ย. ๒๕๔๗ – 24 ธ.ค. ๒๕๕๐ 
 ๓๙.  นำยธงชัย  เตยะธิติ 8 ธ.ค. ๒๕๕๐ – 9 พ.ย. ๒๕๕๑ 
 ๔๐.  นำยสมหวัง  พ่วงบำงโพ 24 พ.ย. ๒๕๕๑ – 12 ธ.ค. ๒๕๕๔ 
 ๔๑.  นำยสุชำติ  ธีระวงษ์พิทักษ ์ 13 ธ.ค. ๒๕๕๔ – 10 มี.ค. ๒๕๕๖ 
 ๔๒.  นำยสมหวัง  พ่วงบำงโพ 11 มี.ค. 2๕๕๖ – 13 ม.ค. ๒๕๕๗ 
 ๔๓.  นำยสถิตย์พงษ์  ศิวะวำมร 13 ม.ค. ๒๕๕๗ – 30 ก.ย. ๒๕๕๘ 
 ๔๔.  นำยประสงค์  อุไรวรณ์ 9 พ.ย. ๒๕๕๘ – 6 พ.ย. ๒๕๕๙ 
 ๔๕.  นำยเจษฎำ  ลิ้มศรีตระกูล 7 พ.ย. ๒๕๕๙ – 14 พ.ย. 2561 
 46. นำยปรัชญำ  เสรฐิลือชำ 14 พ.ย. 2561 – 6 เม.ย. 2563 
 47. นำยปรีชำ  สมชัย 6 เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน  

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

1.2 ค าขวัญอ าเภอ 

“ถิ่นก้ำเนิดพระยำพิชัย  ไส้หรอกใหญ่รสเด็ด แกงเผ็ดหอยขม 
รื่นรมย์ดนตรีมังคละ หลวงพ่อโตพระคู่เมือง” 

 
  

 
 
 
 
 



๘ 
 
 
 
 
 
 

1.3 ข้อมูลสภาพทั่วไปและการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน 

ลักษณะท่ัวไปของอ าเภอพิชัย 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

  ตัวเมืองพิชัยเดิม  ตั้งอยู่ริมแม่น้้ำน่ำนทำงฝั่งตะวันออกตรงสถำนีพิชัย  ยังมีซำกก้ำแพงเมืองและ
วัดเก่ำภำยในเมืองปรำกฏเป็นหลักฐำนอยู่จนถึงเวลำปัจจุบัน  เมืองพิชัยปรำกฏชื่อในพงศำวดำรเหนือร่วมกับ
เมืองสวรรคโลกและเมืองพิษณุโลก ท้ำให้มีกำรสันนิษฐำนว่ำมีมำก่อนกำรสร้ำงพระนครศรีอยุธยำ  แต่ในพระ
รำชพงศำวดำรกรุงศรีอยุธยำและกรุงรัตนโกสินทร์ต่ำงก็กล่ำวถึงเมืองพิชัยกับเหตุกำรณ์ในประวัติศำสตร์
ในช่วงต่ำง ๆ  เช่น  ใน  พ.ศ. 2037  สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถ  โปรดให้สร้ำงก้ำแพงเมืองพิชัยครั้ง
ท้ำศึกกับพระเจ้ำติโลกรำชแห่งเมืองเชียงใหม่  และครั้งส้ำคัญในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  
ที่กล่ำวถึงสงครำมกับพม่ำและบทบำทของพระยำพิชัยดำบหัก  เจ้ำเมืองพิชัย ดูเหมือนคนทั่วไปในทุกวันนี้  
ส่วนใหญ่จะรู้จักเมืองพิชัยในลักษณะที่สัมพันธ์กับพระยำพิชัยดำบหัก ที่ทำงบ้ำนเมืองถือว่ำเป็นต้นตระกูลไทย
คนหนึ่ง  จนท้ำให้เกิดนิทำนนิยำยต่ำง ๆ เกี่ยวกับวีระบุรุษท่ำนนี้ 

  ปัจจุบันอ้ำเภอพิชัย  เป็นหนึ่งในจ้ำนวน  9  อ้ำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์  ตั้งอยู่หมู่ที่  3  ต้ำบล
ในเมือง  อ้ำเภอพิชัย  ห่ำงจำกจังหวัดอุตรดิตถ์โดยทำงรถยนต์ประมำณ  48  กิโลเมตรและโดยทำงรถไฟ 
40 กิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อกับอ้ำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

เนื้อที ่
  อ้ำเภอพิชัย มีพ้ืนที่ประมำณ  736.๗  ตำรำงกิโลเมตร หรือคิดเป็นเนื้อที่ประมำณ  ๔๖
0,437.5  ไร่ 

อาณาเขตติดต่อ 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ้ำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ อ้ำเภอพรหมพิรำม   จังหวัดพิษณุโลก 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ้ำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์  
      และอ้ำเภอวัดโบสถ์   จังหวัดพิษณุโลก 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ้ำเภอศรีนครและอ้ำเภอสวรรคโลก  
      จังหวัดสุโขทัย 
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 แผนที่อ าเภอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ 

  สภำพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่ม มีแม่น้้ำน่ำนไหลผ่ำนจำกทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ผ่ำนท้องที่ต้ำบล
ท่ำสัก ไร่อ้อย คอรุม ในเมือง ท่ำมะเฟือง บ้ำนหม้อ และต้ำบลพญำแมน ทำงทิศตะวันออกมีสภำพเป็นที่รำบจด
ภูเขำ สภำพดินทั่วไปเป็นดินปนทรำย พ้ืนดินสูงกว่ำระดับน้้ำทะเลประมำณ 50-100 เมตร  

 การใช้พื้นที่มีพ้ืนที่ทั้งหมด ประมำณ  736.7 ตำรำงกิโลเมตร  หรือประมำณ  ๔๖0,437.5  ไร ่

 การใช้ที่ดิน 

  1. พื้นที่กำรเกษตร 406,945  ไร่  คิดเป็น  93.57 %   ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
   1.1) พื้นที่ท้ำนำ  283,293  ไร่  คิดเป็น  65.18 %   ของพ้ืนที่กำรเกษตร 
   1.2) พ้ืนที่ท้ำไร่    64,483  ไร่  คิดเป็น   14.83 %   ของพ้ืนที่กำรเกษตร 
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   1.3) พ้ืนที่ท้ำสวน   4,990  ไร่   คิดเป็น   1.13 %    ของพ้ืนที่กำรเกษตร 
   1.4) พื้นที่กำรเกษตรอื่นๆ  17,701 ไร่  คิดเป็น  4.05%  ของพ้ืนที่กำรเกษตร 
  2. พ้ืนที่ป่ำไม้  48,678 ไร่  คิดเป็น 8.38 % ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

  (ข้อมูลจำก ส้ำนักงำนเกษตรอ้ำเภอพิชัยที่มีล่ำสุด พ.ศ. 2561) 
  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอำกำศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ 
    - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ ภุมภำพันธ์ – พฤษภำคม 
    - ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่ มิถุนำยน – ตุลำคม 
    - ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่ พฤศจิกำยน – มกรำคม 

 ด้านการปกครอง 
  อ้ำเภอพิชัยแบ่งเขตกำรปกครองตำม  พ.ร.บ.  ลักษณะปกครองท้องที่  พ.ศ.  2457  เป็นต้ำบล
หมู่บ้ำน  อ้ำเภอพิชัยมี  11  ต้ำบล  98  หมู่บ้ำน     

1. ต้ำบลคอรุม  มี 12  หมู่บ้ำน 
2. ต้ำบลไร่อ้อย  มี 11  หมู่บ้ำน 
3. ต้ำบลท่ำสัก  มี 10  หมู่บ้ำน 
4. ต้ำบลท่ำมะเฟือง มี 11  หมู่บ้ำน 

  5. ต้ำบลบ้ำนดำรำ         มี  9  หมู่บ้ำน 
  6. ต้ำบลในเมือง           มี  9  หมู่บ้ำน 
  7. ต้ำบลบ้ำนหม้อ         มี  8  หมู่บ้ำน 
  8. ต้ำบลบ้ำนโคน           มี  8  หมู่บ้ำน 
  9. ต้ำบลพญำแมน         มี  7  หมู่บ้ำน 
  10.ต้ำบลนำยำง            มี  7  หมู่บ้ำน 
  11. ต้ำบลนำอิน  มี  7  หมู่บ้ำน 

และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ้ำนวน 13  แห่ง  ประกอบด้วย   เทศบำลต้ำบล  2  แห่ง   
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล 11 แห่ง ดังนี้ 
  1. เทศบำลต้ำบลในเมือง 
   2. เทศบำลต้ำบลท่ำสัก 
   3. องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลในเมือง 
   4. องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลท่ำสัก 
   5. องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลไร่อ้อย 
   6. องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบ้ำนดำรำ 
   7. องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลคอรุม 
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   8. องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบ้ำนโคน 
   9. องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลท่ำมะเฟือง 
   10. องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลพญำแมน 
   11. องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบ้ำนหม้อ 
   12. องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลนำอิน 
   13. องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลนำยำง 
 

  การบริหารราชการในเขตอ าเภอพิชัย 
   หน่วยงานสังกัดส่วนภูมิภาค จ านวน 18 แห่ง ประกอบด้วย 

1. ที่ท้ำกำรปกครองอ้ำเภอพิชัย 
2. ส้ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ้ำเภอพิชัย 
3. ส้ำนักงำนที่ดินจังหวัด  สำขำอ้ำเภอพิชัย 
4. ส้ำนักงำนเกษตรอ้ำเภอพิชัย 
5. ส้ำนักงำนปศุสัตว์อ้ำเภอพิชัย 
6. ส้ำนักงำนประมงอ้ำเภอพิชัย 
7. ส้ำนักงำนป่ำไม้อ้ำเภอพิชัย 
8. ส้ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นอ้ำเภอพิชัย 
9. นิคมสหกรณ์พิชัย 
10. ส้ำนักงำนสำธำรณสุขอ้ำเภอพิชัย 
11. โรงพยำบำลพิชัย 
12. ศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียน 
13. โรงเรียนพิชัย 
14. ส้ำนักงำนสรรพำกรเขตพ้ืนที่พิชัย 
15. หน่วยสัสดีอ้ำเภอพิชัย 
16. สถำนีต้ำรวจภูธรอ้ำเภอพิชัย 
17. สถำนีต้ำรวจภูธรต้ำบลนำอิน 
18. สถำนีต้ำรวจภูธรต้ำบลพญำแมน 

 
  หน่วยงานในสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อ าเภอ จ านวน 1 แห่ง คือ  

1. วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย 
 

  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีจ านวน 10 แห่งคือ 
1.  ส้ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อ้ำเภอพิชัย 
2.  ส้ำนักงำนไปรษณีย์ สำขำพิชัย 
3.  ส้ำนักงำนไปรษณีย์ สำขำท่ำสัก 
4.  ส้ำนักงำนบริกำรชุมสำยโทรศัพท์อ้ำเภอพิชัย 
5.  สถำนีรถไฟพิชัย 
 

 ธนาคารในพื้นที่ 

- ธนำคำรกรุงไทย จ้ำกัด (มหำชน)  สำขำพิชัย 
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- ธนำคำรกรุงเทพ จ้ำกัด (มหำชน)  สำขำพิชัย 
- ธนำคำรออมสิน  สำขำพิชัย 
- ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร   สำขำพิชัย 
- ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร   สำขำพญำแมน 
- ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำขำท่ำสัก 
 

   
 ๓.๒ จ้ำนวนประชำกร  

  อ้ำเภอพิชัยมีประชำกรทั้ งสิ้น  จ้ำนวน 75,594 คน แยกออกเป็น ชำย 36,693 คน                    
หญิง 38,901 คน โดยแยกเป็นรำยต้ำบลและในเขตเทศบำล ดังนี้  

ล าดับที่ ต าบล/เทศบาล จ านวนหลังคาเรือน 
จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 

๑ เทศบำลต้ำบลในเมือง 1,006 873 1,017 1,890 

๒ เทศบำลต้ำบลท่ำสัก 566 597 648 1,245 

๓ ต้ำบลในเมือง 2,812 3,354 3,595 6,949 

๔ ต้ำบลบ้ำนดำรำ 2,073 3,098 3,247 6,345 

๕ ต้ำบลไร่อ้อย 2,169 3,317 3,380 6,697 

๖ ต้ำบลท่ำสัก 2,065 2,818 2,880 5,698 

๗ ต้ำบลคอรุม 3,283 4,464 4,973 9,437 

๘ ต้ำบลบ้ำนหม้อ 2,031 2,739 3,003 5,742 

๙ ต้ำบลท่ำมะเฟือง 2,152 2,823 3,028 5,851 

๑๐ ต้ำบลบ้ำนโคน 1,730 2,403 2,551 4,954 

๑๑ ต้ำบลพญำแมน 2,313 2,863 3,101 5,964 

๑๒ ต้ำบลนำอิน 1,780 3,001 3,001 6,002 

๑๓ ต้ำบลนำยำง 3,035 4,343 4,477 8,820 

รวม 27,015 36,693 38,901 75,594 
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ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2563 

  
 การศึกษา 
  อ้ำเภอพิชัยมีสถำนศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน เปิดสอนตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนจนถึงระดับ
ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำและอำชีวศึกษำ ได้แก่ 

  การศึกษาในระบบโรงเรียน 
   - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก    จ้ำนวน 45 แห่ง 
   - โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ   จ้ำนวน 51 แห่ง 
   - โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ   จ้ำนวน   3 แห่ง 
   - ระดับอำชีวศึกษำ (วิทยำลัยกำรอำชีพพิชัย) จ้ำนวน   1 แห่ง 
  การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีสถานศึกษา จ านวน 1 แห่ง 

 
 

ด้านสาธารณสุข 
  อ้ำเภอพิชัย มีจ้ำนวนสถำนพยำบำลแผนปัจจุบันที่มีเตียงไว้ค้ำงคืน จ้ำนวน 1 แห่ง จ้ำนวนเตียง

ผู้ป่วย 60 เตียง ได้แก่โรงพยำบำลพิชัย และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบล จ้ำนวน 13 แห่ง  
  บุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ส้ำคัญ คือมีแพทย์ 5 คน ทันตแพทย์ 4 คน เภสัชกร 7 คน พยำบำล
วิชำชีพ 52 คน 
 
 ศาสนา 
  ประชำกรของอ้ำเภอพิชัยส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ 

    - วัด  จ้ำนวน 54 แห่ง 
    - ส้ำนักสงฆ ์ จ้ำนวน  4 แห่ง 

    - ศำลเจ้ำ จ้ำนวน  2 แห่ง 
 ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ส าคัญ 

เนื่องจำกผู้คนในอ้ำเภอพิชัยมีกำรอพยพเข้ำมำอยู่แต่ดั้งเดิมและในระยะเวลำต่ำงกันเท่ำที่ส้ำรวจ
พบพอจะแบ่งออกเป็น กลุ่มคนไทยภำคกลำง กลุ่มคนลำวที่อพยพเข้ำมำแต่ครั้งสมัยรำชกำลที่ 1 และรัชกำลที่ 3 
แห่ง  กรุงรัตนโกสินทร์ และกลุ่มคนจีนแต้จิ๋ว ที่อพยพโยกย้ำยเข้ำมำค้ำขำยอยู่ในตลำดพิชัย ซึ่งมีสถำนีรถไฟตั้งอยู่
ในรำว           สมัยรัชกำลที่ 5 ดังนั้น ระบบควำมเชื่อประเพณี พิธีกรรมจึงอยู่ในขอบข่ำยตำมลักษณะของกลุ่ม
ชำติพันธ์ต่ำง ๆ                ที่อำศัยอยู่ในอ้ำเภอพิชัยส้ำหรับควำมเชื่อประเพณีและพิธีกรรมที่ส้ำคัญ ได้แก่ 
  1.ประเพณีการบวช   
  กำรบวชเป็นประเพณีของชำวพุทธชำยไทยที่นับถือศำสนำพุทธส่วนมำกนิยมบวชในเดือน 5 
เดือน   6 จนถึงเดือน 8 ก่อนเข้ำพรรษำพอดี 
  2.ประเพณีสลากภัต 
  เป็นกำรท้ำบุญถวำยพระโดยกำรจับสลำก  โดยมีชื่อเจ้ำภำพติดที่ฉลำก เมื่อจับได้เจ้ำภำพนั้น จะ
ถวำยของที่น้ำมำ  ประเพณีสลำกภัตนิยมท้ำกันในฤดูที่มีผลไม้อุดมสมบูรณ์ในระหว่ำงเดือน 6 ถึงเดือน 8 เมื่อถึง
เวลำนี้   ทำงวัดจะแจกฎีกำบอกบุญไปตำมญำติโยม  และไม่ก้ำหนดตำยตัวว่ำจะต้องท้ำกันทุกวัด 
  3.ประเพณีท าบุญสารท 
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  วันสำรท  คือวันแรม  15  ค่้ำ  เดือน  10  ชำวบ้ำนจะน้ำอำหำร  กระยำสำรทและกล้วยไข่ไป                
ตักบำตรกันที่วัดและชำวบ้ำนแต่ก่อนนั้นจะกวนขนมกระยำสำรทกันแทบทุกบ้ำนเมื่อชำวบ้ำนตักบำตรเรียบร้อย
แล้วก็จะแจกจำ่ยกระยำสำรทแบ่งให้เพ่ือนบ้ำนเป็นกำรแลกเปลี่ยน 
  4.ประเพณีลอยกระทง 
  ในวันเพ็ญ  เดือน  12  ชำวบ้ำนจะจัดท้ำกระทงใบตอง  หรือวัสดุอ่ืน ๆ ไปลอยในล้ำน้้ำเป็นกำร  
ลอยเครำะห์และบูชำแม่คงคำ 
 
 
 
  5. ประเพณีเทศน์มหาชาติ 

จัดขึ้นเป็นประจ้ำทุกปี  ในช่วงระหว่ำงเดือน  11  และเดือน  12  ซึ่งเชื่อกันว่ำ  หำกได้ฟังเทศ
จบทุกกัณฑ์  จะได้อำนิสงค์ท่ียิ่งใหญ่  มีกำรประดับช่อธง  ต้นกล้วยและอ้อยเป็นกำรจ้ำลองป่ำในเรื่องรำวชำดกใน
พุทธศำสนำ  เมื่อเทศน์จบพระคำถำแล้ว  จะมีกำรน้ำไปแจกจ่ำยเพื่อไปใช้ในพิธีขวัญข้ำวอีกทีหนึ่ง 
  6.ประเพณีการแห่ต้นผึ้ง 
  เป็นของชำวบ้ำนเชื้อสำยลำวเวียง และลำวหลวงพระบำง ที่ถูกกวำดต้อนเข้ำมำในสมัยรัชกำล          
ที่ 1 เช่น  ที่บ้ำนกองโค  ต้ำบลคอรุม อ้ำเภอพิชัย จงหวัดอุตรดิตถ์  ที่จัดขึ้นเพ่ือบูชำพระพุทธเจ้ำในช่วงสงกรำนต์
ทุกปี 
  7. ประเพณีการกวนข้าวทิพย์ 
  ข้ำวทิพย์หรือข้ำวมธุปำยำสเป็นประเพณีเนื่องในพุทธศำสนำเมื่อพระพุทธเจ้ำจะตรัสรู้นำงสุชำดำ            
ได้น้ำอำหำรซึ่งกวนเป็นข้ำวมธุปำยำส  ถวำยพระพุทธเจ้ำ  ในวันเพ็ญ  15  ค่้ำ  เดือน  6  ในอ้ำเภอพิชัยมีกำร
กวนข้ำวทิพย์แห่งเดียวที่บ้ำนดง หมู่ที่ 3 ต้ำบลพญำแมน อ้ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ในช่วงเดือน  6 

8. ประเพณีการไหลเรือเทียน 
  เป็นประเพณีที่มีขึ้นที่บ้ำนกองโค  ต้ำบลคอรุม อ้ำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ ท้ำกันปีละครั้ง
ในช่วงออกพรรษำแล้ว  จะมีกำรน้ำเรือเทียนไปลอยในแม่น้้ำ  โดยมีกำรประดิษฐ์เป็นรูปต่ำง  ๆ 
  9. ประเพณีแห่เจ้าแม่ทับทิม 
  เป็นประเพณีของชำวจีนแต้จิ๋วที่อพยพมำตำมเส้นทำงรถไฟสู่หัวเมืองศำลเจ้ำแม่ทับทิมมีอยู่                   
จ้ำนวนมำก เช่น ศำลเจ้ำแม่ทับทิมที่ปำกน้้ำโพ  หรือที่อ้ำเภอตำคลี เป็นต้น ส่วนในจังหวัดอุตรดิตถ์ศำลเจ้ำแม่
ทับทิมมีแห่งเดียวคือ ที่อ้ำเภอพิชัย เริ่มสร้ำงศำลเจ้ำแม่ทับทิมขึ้นในรำว พ.ศ. 2438 บริเวณหมู่ท่ี 3 ต้ำบลในเมือง                     
เดิมอยู่ในแอ่ง เป็นศำลขนำดเล็กสภำพไม่มั่นคงนัก ด้ำนหน้ำมีลำนกว้ำง สำมำรถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในยำม
เทศกำลเจ้ำแม่ทับทิมเป็นที่นับถือของชำวพิชัยเป็นอย่ำงมำกในยำมที่กำรคมนำคมใช้ทำงน้้ำเป็นส่ วนใหญ่ พวก
พ่อค้ำที่ผ่ำนบริเวณศำลเจ้ำแม่จะต้องหยุดสักกำระเป็นประจ้ำ ปัจจุบันชำวอ้ำเภอพิชัยยังมีเหรียญเจ้ำแม่ทับทิม
ห้อยไว้ส้ำหรับให้ปลอดภัยในกำรเดินทำง หรือสตรีที่กลัวกำรคลอดบุตรยำก จะไปขอน้้ำมนต์มำดื่มกิน และจะมี
กำรแห่เจ้ำแม่ทับทิมเป็นประจ้ำทุกปีในรำวเดือนพฤศจิกำยนหรือธันวำคม 
  10. การเล่นดนตรีมังคละ 
  ดนตรีมังคละเป็นวงดนตรีที่นิยมเล่นกันในแถบจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก รวมทั้งท้องถิ่นในอ้ำเภอ
พิชัย  ซึ่งนิยมเล่นกันอย่ำงมำกในอดีต ปัจจุบัน พบว่ำมีกำรเก็บเครื่องดนตรีมังคละไว้เฉย ๆ เพรำะขำด  ผู้เล่น  
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เนื่องจำกผู้เล่นไม่ครบ และบำงรำยเสียชีวิตไปแล้ว ตำมหมู่บ้ำน เช่น ในต้ำบลคอรุมต้ำบล ในเมือง ต้ำบลท่ำ
มะเฟือง ต้ำบลพญำแมน  ต้ำบลบ้ำนดำรำ ต้ำบลนำยำง ต้ำบลบ้ำนหม้อ ต้ำบลนำอิน ต้ำบลบ้ำนโคน และใน
ปัจจุบัน  ยังมีวงที่มำมำรถเล่นได้ครบคนอยู่ คือ ที่บ้ำนหัวค่ำย บ้ำนหำดทับยำ บ้ำนกองโคเครื่องดนตรีมั งคละ 
ประกอบไปด้วยกลองมังคละ เป็นกลองขนำดเล็ก  หน้ำเดียว  ใช้ไม้ตีที่ท้ำด้วยหวำยกลองคู่  เป็นกลองขึงสองหน้ำ
เหมือนกับกลองมลำยู  เป็นตัวผู้หนึ่งและตัวเมียอีกหนึ่งฆ้อง  มี  3  ใบ  คือ  ฆ้องคู่  2  ใบ  และฆ้องกระแต  1  
ใบปี่ชวำ  รูปร่ำงลักษณะคล้ำยปี่ไฉน  คือท้ำเป็นสองท่อนนอกจำกเครื่องดนตรีหลักทั้งสี่ชิ้นแล้ว  ยังมีกำรน้ำเอำ
เครื่องดนตรีบำงชิ้นมำเพ่ิม  เช่น  ฉิ่ง  ฉำบ  กลองร้ำมะนำ  กรับ  เป็นต้น  จำกค้ำบอกเล่ำ  เพลงทั้งหมดมี
ประมำณ  32  เพลง  แต่ที่เล่นประจ้ำมีอยู่  10  เพลงเท่ำนั้น  ท่วงท้ำนองของเพลงค่อนข้ำงเสียงดังขรม  ใช้เล่น
ได้ทั้งในงำนมงคลและงำนศพ  สันนิษฐำนว่ำจะมีกำรเล่นดนตรีชนิดนี้มำตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยำ  และในลังกำ
ยังคงพบกำรเล่นดนตรีมังคละที่สำมำรถเปรียบเทียบกับกำรเล่นดนตรีพ้ืนบ้ำนชนิดนี้ได้เป็นอย่ำงดี 

ด้านเศรษฐกิจ 
 กำรประกอบอำชีพ ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม คือ ปลูกข้ำว ซึ่งนับว่ำเป็นพืช
เศรษฐกิจและเป็นรำยได้หลักของประชำชนในเขตอ้ำเภอพิชัย นอกจำกนี้ยังมีผลผลิตทำงกำรเกษตรอ่ืนๆ ได้แก่ 
ข้ำวโพด อ้อย ถั่วเหลือง พริก ส่วนกำรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ เลี้ยงไว้เพ่ือกำรจ้ำหน่ำย เพ่ือกำรบริโภค  

สัตว์เลี้ยง จ านวน (ตัว) 

สุกร 

โคเนื้อ 

กระบือ 

เป็ด 

ไก่ไข่ 

ไก่พ้ืนเมือง 

แพะ 

แกะ 

7,976 

7,519 

5,693 

13,064 

240,000 

124,148 

464 

106 

                ที่มำ: ส้ำนักงำนปศุสัตว์อ้ำเภอพิชัย ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2563 

สถาบันทางการเงิน 

- ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำขำอ้ำเภอพิชัย 
- ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำขำต้ำบลพญำแมน 
- ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำขำต้ำบลท่ำสัก 
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- ธนำคำรออมสิน สำขำอ้ำเภอพิชัย 
- ธนำคำรกรุงเทพ จ้ำกัด สำขำพิชัย 
- ธนำคำรกรุงไทย จ้ำกัด (มหำชน) สำขำพิชัย 

 
แหล่งท่องเที่ยว 

  อ้ำเภอพิชัย  มีสถำนที่ท่ีท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ที่ส้ำคัญ  ได้แก่ 
  ๑. ก้ำแพงเมืองพิชัยเก่ำ 
  เป็นเมืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ อยู่ทำงฝั่งตะวันออกของล้ำน้้ำน่ำน เป็นสถำนที่ทำงประวัติศำสตร์ซึ่ง
กรมศิลปำกรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบรำณสถำน เมืองเก่ำมีรูปลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ รูปเรียวเล็กน้อย ก้ำแพงดิน
บำงส่วนถูกท้ำลำยไปแล้ว มีร่องรอยคูน้้ำผ่ำนกลำงเมือง เมื่อครั้งที่ส้ำรวจทำงโบรำณคดีในช่วงแรก ๆ พบโคกเนิน
ดินภำยในตัวเมือง  ๑๒  แห่ง แต่ปัจจุบันอำจไม่หลงเหลืออีกแล้ว นอกจำกนี้ยังพบซำกแนวป้อมในทิศต่ำงๆ ๔ 
แห่ง สันนิษฐำนว่ำสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถ  โปรดให้สร้ำงขึ้นเพ่ือเป็นเมืองหน้ำด่ำน  ก้ำแพงเมืองท้ำเป็นก้ำแพง
ดินพอกสูง  เหลืออยู่แต่ฐำนเดิมและมำสร้ำงใหม่ในสมัยสมเด็จพระบรมรำชำธิรำชที่ ๓ ประมำณ  พ.ศ. ๒๐๑๕ 
โดยรอบก้ำแพงเมืองมีคูเมือง ๓ ด้ำน อีกด้ำนหนึ่งติดริมฝั่งแม่น้้ำน่ำน ขณะนี้ยังมีแนวก้ำแพงดินและ คูเมือง
เหลืออยู่บำงตอนในบริเวณเมืองยังมีซำกเจดีย์ ๔ -๕  องค์ และวัด ๑ วัด คือวัดหน้ำพระธำตุ ซึ่งเป็นสถำนที่
ประดิษฐำนหลวงพ่อโต ต้ำบลในเมือง อันเป็นที่เคำรพสักกำระของชำวเมืองมำแต่โบรำณ 

 

 ๒. คูปรำสำท 

  เป็นสถำนที่ซ่ึงกรมศิลปำกร ได้ข้ึนทะเบียนเป็นโบรำณสถำนเช่นเดียวกับเมืองพิชัยเก่ำ คือ คูเมือง
พิชัยเก่ำ  อยู่ระหว่ำงกลำงก้ำแพงดินทั้งสองข้ำงเป็นคูส้ำหรับชักน้้ำจำกแม่น้้ำน่ำนเข้ำไปใช้ภำยในตัวเมือง  
ชำวบ้ำนเรียกว่ำ  คูปรำสำท  นั้นนี้บริเวณดังกล่ำวยังพบพระปรำงค์ ก่อสร้ำงโดยใช้ศิลำแลงและอิฐมอญ ยุคสุโขทัย
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ตอนต้นผสมศิลปะขอม อำยุประมำณเกือบ 1,000 ปี อยู่ในพ้ืนที่หมู่ 2 บ้ำนหน้ำพระธำตุ ต.ในเมือง อ.พิชัย ห่ำง
จำกถนนสำยหลักเข้ำสู่ อ.พิชัย เพียง 100 เมตร ปัจจุบันทรุดโทรมแตกหักพังลงไปตำมกำลเวลำ คงเหลือแต่เศษ
ซำกศิลำแลงและอิฐมอญกระจัดกระจำยเต็มพ้ืนที่ ที่ส้ำคัญพบร่องรอยกำรขุดเป็นหลุมขนำดใหญ่  ตลอดทั้ง 4 ทิศ
ใต้ฐำนพระปรำงค์เพ่ือขุดหำของมีค่ำ ซึ่งพระปรำงค์ ดังกล่ำวอยู่ในส่วนหนึ่งของแนวเขตก้ำแพงเมือง - คูเมืองเก่ำ
ของเมืองพิชัย เนื้อที่กว่ำ 200 ไร่ และได้รับกำรประกำศขึ้นทะเบียนโบรำณสถำน ตั้งแต่ปี 2478  ลักษณะ
เป็นศำสนสถำน ใช้ในกำรประกอบพิธีทำงศำสนำ อ้ำเภอพิชัยได้ประสำนส้ำนักศิลปำกรที่ 6 สุโขทัย ในกำรเข้ำมำ
บูรณะซ่อมแซม นอกจำกจะมีควำมส้ำคัญทำงประวัติศำสตร์แล้ว ยังพัฒนำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองเก่ำ
สุโขทัย 

 

  ๓. วัดหน้ำพระธำตุ 

  ตั้งอยู่ใกล้แม่น้้ำน่ำน  มีถนนจำกสถำนีรถไฟจนถึงวัดนี้  มีโบรำณวัตถุ โบรำณสถำน ที่สันนิษฐำน
ว่ำ น่ำจะมีอำยุคู่มำกับเมืองพิชัย พระพุทธรูปในวิหำร ซึ่งชำวบ้ำนเรียกว่ำ หลวงพ่อโต ซึ่งสมเด็จกรมพระยำนริศรำ

นุวัตติวงศ์ ทรงพระนิพนธ์เมื่อเสด็จเยี่ยม
เมืองพิชัยว่ำ วัดหน้ำพระธำตุเป็นวัดเก่ำแก่
และมีหลวงพ่อโต รำษฎรนับถือมำก มำไหว้
ทุกปี ในช่ ว งตรุ ษสงกรำนต์  พระวิหำร
ประดิษฐำนพระพุทธบำทส้ ำ ริ ดและมี
ป ร ำส ำทจ้ ำ ล อ งหลั ง หนึ่ ง ไ ว้ พ ร ะบรม
สำรีริกธำตุด้ำนหลังวิหำรมีศิลำแลง และซำก
อิฐ กรมศิลปำกรได้ เคยขึ้นทะเบียนเป็น
โบรำณสถำนไว้แล้วเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ แต่
ปัจจุบันหมดสภำพไป เนื่องจำกเมื่อ พ .ศ. 
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๒๕๑๒ และ พ.ศ. ๒๕๑๓ ถูกคนร้ำยขุดเพ่ือหวังทรัพย์สมบัติและใช้แทรกเตอร์ไถจนหมดสภำพเป็นฐำนพระปรำงค์
อย่ำงสิ้นเชิง 

   

 

  ๔. บ้ำนเกิดพระยำพิชัยดำบหัก 
  เป็นสถำนที่เกิดของท่ำนพ่อพระยำพิชัยดำบหัก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ บ้ำนห้วยคำ ต้ำบลในเมือง              
มีสถำนที่ส้ำคัญ ได้แก่ อนุสำวรีย์ท่ำนพ่อพระยำพิชัยดำบหัก พิพิธภัณฑ์ทำงประวัติศำสตร์ของเมืองพิชัย  บ้ำนเกิด
จ้ำลองท่ำนพ่อพระยำพิชัยดำบหัก  เป็นต้น 

 

  ๕. วัดเอกำ 
  เป็นวัดอยู่ในต้ำบลคอรุม  เหนือวัดขวำงชัยภูมิข้ึนมำ มีชื่อปรำกฏอยู่ในพระรำชพงศำวดำรกรุงศรี
อยุธยำ ตอนที่ทัพพม่ำยกทัพตีเมืองพิชัย  ได้ตั้งค่ำยอยู่ที่วัดเอกำ ปัจจุบันยังพอมองเห็นร่องรอยซำกฐำน
โบรำณสถำนอยู่บ้ำงเล็กน้อย และพบศิลำแลง ที่ใช้ท้ำเสำอำคำร อีกทั้งเสมำหินชนวนสมัยอยุธยำจ้ำนวนหนึ่ง และ
สันนิษฐำนว่ำเป็นสถำนที่ทำงประวัติศำสตร์  เชื่อกันว่ำเป็นสถำนที่ซึ่งพระยำพิชัยได้สู่รบกับข้ำศึกศัตรูจนดำบหัก 
   ๖. วัดโพธำรำมหรือวัดโพธิ์   
  อยู่ติดกับวัดมหำธำตุทำงทิศใต้ โบสถ์ที่วัดโพธิ์นี้ สมเด็จกรมพระยำนริศรำนุวัตติวงศ์ได้เสด็จที่วัด
นี้และบันทึกถึงโบสถ์หลังหนึ่ง  ซึ่งปัจจุบันถูกซ่อมแซมและทำสีใหม่จนหมดแล้ว 
  ๗. วัดโรงม้ำ 
  อยู่ทำงทิศใต้นอกเมืองเก่ำ มีซำกอำคำรโบรำณสถำนปรำกฏอยู ่
  ๘. วัดกุฎีทอง 
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  เป็นวัดร้ำง อยู่ทำงทิศใต้ของเมืองพิชัยเก่ำ เหนือวัดมหำธำตุไปไม่ไกลนัก และทำงรถไฟสำยเหนือ
ตัดผ่ำนกลำงวัด  มีเจดีย์ที่ถูกขุดคุ้ยท้ำลำยอย่ำงมำกเหลืออยู่องค์หนึ่ง 
 
 
 
  ๙. วัดเสมำ 
  เป็นวัดร้ำง อยู่นอกเมืองพิชัยไปทำงเหนือ เหลือผนังโบสถ์ท้ำด้วยศิลำแลง ซึ่งปัจจุบันหลงเหลือ
เพียงร่องรอยศิลำแลงเหลืออยู่เท่ำนั้น มีหลักฐำนกล่ำวถึงว่ำ เคยมีกำรขุดกรุได้พระที่เรียกกันสำมัญว่ำ พระก้ำแพง
ยืนและพระก้ำแพงเขย่ง ซึ่งก็คือ พระพิมพ์ที่เป็นพระยืนและปำงลีลำนั้นเอง 
  ๑๐. วัดไสยำสน์ 
  วัดร้ำงตั้งอยู่ริมคลองกะชี  มีซำกอิฐและ
ศิลำแลงเหลืออยู่ 
  ๑๑. วัดขวำงชัยภูมิ 
  อยู่ทำงฝั่งตะวันตกของแม่น้้ำ คนละฟำก
กับตัวเมืองพิชัย เล่ำกันว่ำเมื่อครั้งท้ำสงครำมกับพม่ำ  ทัพ
ทหำรไทยตั้งทัพขวำงไว้ จึงเรียกบริเวณนี้ว่ำ ขวำงชัยภูมิ 
จนมีกำรสร้ำงวัดขึ้นในภำยหลัง จึงเรียกกันว่ำ วัดขวำง
ชยัภูมิ หมู่ที่ ๑ ต้ำบลคอรุม อ้ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  ๑๒. บ้ำนห้วยคำ 
  เป็นหมู่บ้ำนอยู่ในหมู่บ้ำนคลองละวำน 
ต้ำบลในเมืองและเป็นสถำนที่เกิดของพระยำพิชัยดำบหัก  
อยู่ทำงทิศใต้นอกตัวเมืองพิชัยเก่ำ และอยู่เหนือสถำนีรถไฟ
เล็กน้อย เก็บรักษำพระพุทธรูปปูนปั้นและซำกฐำนอำคำรที่
ปรับเปลี่ยนและสร้ำงใหม่จนหำเค้ำเดิมได้ยำก 
  ๑๓. วัดเขำบันไดม้ำ 
  เป็นแหล่งโบรำณสถำน ประเภทศำสนำสถำนเกี่ยวกับพุทธศำสนำ เนื่องจำกมีตรวจพบซำกเจดีย์
และซำกอำคำรวิหำรอยู่บนยอดเขำ ซึ่งเป็นเขตพุทธำวำสและใช้เป็นเป็นสถำนที่ประกอบพิธีทำงศำสนำ รวมถึงพ้ืน
ศิลำแลงปูเรียงเป็นขั้นบันไดตั้งแต่ตีนเขำไปจนถึงบนเขำนับได้ท้ังหมด 426 ขั้น ทั้งหมดอยู่ในยุคเดียวกัน เชื่อว่ำแต่
เดิมน่ำจะมีพระสงฆ์อำศัยอยู่ และบริเวณจุดนี้มีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเส้นทำงภำยในชุมชนเขตอ้ำเภอพิชัยด้วย 
จำกำรส้ำรวจขุดพบโบรำณวัตถุในพ้ืนที่โบรำณสถำน ซึ่งเป็นเศษสิ่งของเครื่องใช้ภำชนะดินเผำเนื้อแกร่งทั้งแบบ
เคลือบและไม่เคลือบ ประเภท ไหและกระปุก แหล่งผลิตมำจำกเตำแม่น้้ำน้อย จ.สิงห์บุรี และจำกแหล่งเตำศรีสัช
นำลัย จ.สุโขทัย ซึ่งมีอำยุอยู่ในรำวพุทธศตวรรษที่ 20-21 ระหว่ำงปี พ.ศ.1901-2100 นอกจำกนี้ ยังพบเศษ
จำรึกหินทรำย อักษรไทยสุโขทัย ภำษำไทย ที่คำดว่ำแตกหักจำกแท่งหินทรำยส่วนหนึ่ง ที่ช่ำงสมัยโบรำณได้มีกำร
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สลักจำรึกอักษรเอำไว้ เบื้องต้นสรุปได้ว่ำ โบรำณสถำนเขำบันไดม้ำเป็นโบรำณสถำนที่อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 
หรือในสมัยสุโขทัยมำแล้ว ส้ำหรับจำรึกที่ได้มำนั้นถูกส่งไปเก็บรักษำเอำไว้ที่หอสมุดแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร  
  
 
 
 4. ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

อ้ำเภอพิชัย มีหน่วยงำนในด้ำนควำมมั่นคงและสงบเรียบร้อย จ้ำนวน   3    แห่งได้แก่ 
1.สถำนีต้ำรวจภูธรพิชัย 
2.สถำนีต้ำรวจภูธรพญำแมน 
3.สถำนีต้ำรวจภูธรนำอิน 
และ  มีอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน    จ้ำนวน 1,367 คน 

 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1 ทรัพยากรน้ า 
  แหล่งน้้ำผิวดิน เส้นทำงสำยหลักของอ้ำเภอพิชัยคือ แม่น้้ำน่ำน นอกจำกนี้มีล้ำน้้ำสำขำอีกได้แก่   

คลองช้ำ คลองละวำน คลองน้้ำไหล คลองกะชี และคลองกล้วย 
  อ้ำเภอพิชัย ยังมีบึงและหนองน้้ำธรรมชำติขนำดใหญ่ (มีเนื้อที่กว่ำ 100 ไร่ ขึ้นไป) ได้แก่ บึงหล่ม   

บึงช่อ และบึงเบิก 
  แหล่งน้้ำใต้ดิน มีคุณภำพดี สำมำรถน้ำมำปรับปรุงเป็นน้้ำสะอำด ท้ำระบบประปำหมู่บ้ำนให้
รำษฎรใช้อุปโภคบริโภค 

  แหล่งน้้ำชลประทำน ระบบชลประทำนในอ้ำเภอพิชัย ประกอบด้วย โครงกำรชลประทำนสูบน้้ำ
ด้วยพลังงำนไฟฟ้ำ เพ่ือส่งน้้ำให้แก่พ้ืนที่เกษตรกรรม 

 

  5.2 ทรัพยากรป่าไม้ 
  อ้ำเภอพิชัยมีป่ำไม้ เป็นป่ำไม้เบญพรรณ มีไม้เบญพรรณนำนำชนิด ได้แก่ ไม้สัก ไม้แดง ไม้เต็ง            

และไม้รัง ปัจจุบันเนื้อที่ป่ำไม้ 190.08 ตำรำงกิโลเมตร ส้ำหรับพื้นที่ป่ำไม้อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมป่ำไม้ 
 

 6. โครงสร้างพ้ืนฐาน 

  6.1 ไฟฟ้า 
  อ้ำเภอพิชัยได้หน่วยงำนบริกำรจ้ำนวน 1 แห่ง คือ ส้ำนักงำนไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ้ำเภอพิชัย
  
  6.2 แหล่งน้ า 
  การประปา มีระบบประปำให้บริกำรในเขตชุมชน คือ เทศบำล ทุกแห่ง ส้ำหรับในเขตชุมชน  มี
ระบบประปำหมู่บ้ำนขนำดย่อม นอกจำกนี้ยังมีระบบประชำขนำดใหญ่ของกรมอนำมัย กรมโยธำธิกำรฯ และกรม
ทรัพยำกรน้้ำที่กระจำยสนับสนุน 
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  กรมชลประทาน 
  อ้ำเภอพิชัยมีแหล่งน้้ำที่ส้ำคัญ ได้แก่ แม่น้้ำน่ำน, คลองละมุง, คลองละวำน, คลองกะชี, คลอง
กล้วย, บึงหล่ม, บึงช่อ, และบึงเบิก 
 
 
  6.3 การคมนาคม 
  อ้ำเภอพิชัยมีกำรคมนำคมติดต่อระหว่ำงอ้ำเภอและจังหวัด รวมทั้งกำรคมนำคมภำยในต้ำบลและ
หมู่บ้ำนที่ส้ำคัญ มีดังนี ้
  6.3.1 การคมนาคมทางถนน 
   1.ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 11 
   2.ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 117 
   3.ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1204 
  6.3.2 การคมนาคมทางรถไฟ 
  สถำนีรถไฟ จ้ำนวน 5 แห่ง  
   -สถำนีรถไฟพิชัย 
   -สถำนีรถไฟท่ำสัก 
   -สถำนีรถไฟชุมทำงบ้ำนดำรำ 
   -สถำนีรถไฟไร่อ้อย 
   -สถำนีรถไฟบ้ำนโคน 
  6.3.3 การสื่อสารและโทรคมนาคม 
   -ที่ท้ำกำรไปรษณีย์ 2 แห่ง 
   -ส้ำนักงำนบริกำรโทรศัพท์ 2 แห่ง 
 7. ด้านสาธารณสุข 
  อ้ำเภอพิชัย มีจ้ำนวนสถำนพยำบำลแผนปัจจุบันที่มีเตียงไว้ค้ำงคืน จ้ำนวน 1 แห่ง จ้ำนวนเตียง
ผู้ป่วย 60 เตียง ได้แก่โรงพยำบำลพิชัย และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบล จ้ำนวน 13 แห่ง  
  บุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ส้ำคัญ คือมีแพทย์ 5 คน ทันตแพทย์ 4 คน เภสัชกร 7 คน พยำบำล
วิชำชีพ 52 คน 
 8. สินค้าและผลไม้ส าคัญของอ าเภอพิชัย 
  อ้ำเภอพิชัยมีสินค้ำและผลไม้ที่น่ำสนใจ ได้แก่ ข้ำวไรซ์เบอรี่ มะปรำงไข่  ทองม้วน ทองพับ กล้วย
ตำก ผลิตภัณฑ์จำกไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวำ 
 
๑.๔ วิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 วิสัยทัศน์ 

“เมืองแห่งคุณภำพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย กำรท่องเที่ยวพัฒนำ กำรค้ำชำยแดนเติบโต” 



๒๒ 
 

 เป้าประสงค์ : 

  1. ประชำชนและชุมชนมีควำมเข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิตที่ดีมีควำมมั่นคงและ ยั่งยืน 
  2. เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ด้ำนกำรเกษตรกรรม อุตสำหกรรม กำร แปรรูปสินค้ำ 
ผลิตภัณฑ์ OTOP 
 
 3. เป็นเมือง 3 วัฒนธรรม ที่มี อัตลักษณ์ และยกระดับคุณภำพกำร ท่องเที่ยว 
 4.  ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และพลังงำนมีควำมอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน 
 5. ระบบบริหำรกำรค้ำชำยแดน กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว ควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงประเทศมี
ศักยภำพสูงขึ้น 

 

 พันธกิจ :  
  ๑. พัฒนำให้เป็นเมืองน่ำอยู่ มีควำมรู้ คู่คุณธรรม มีวินัย มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงำม และมี
กำรสืบสำน ต่อไป มีควำมม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืนในกำรด้ำรงชีวิต 
  ๒. ส่งเสริม พัฒนำ ผลผลิตด้ำนกำร เกษตรกรรม อุตสำหกรรม กำรแปรรูป สินค้ำ OTOP ให้มี
คุณภำพ ประสิทธิภำพ ปลอดภัย และมีระบบ กำรตลำดที่ดี 
  ๓. ส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมใน กำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง กำรปกครองและ
ควำมสมัครสมำน สำมัคคีของประชำชน 
  ๔. พัฒนำอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้้ำและพลังงำน 
  ๕.ส่งเสริมพัฒนำจุดผ่ำนแดนถำวรภูดู่ และกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์ที่ดี 
ทัง้ภำยในและ ระหว่ำงประเทศ 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
  ๑. เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชน และครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
  กลยุทธ์ :- 
  1.1 พัฒนำและปรับปรุง โครงข่ำยคมนำคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 
ระบบประปำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
  1.2 เพ่ิมศักยภำพบุคลำกรและระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ให้สะอำด โปร่งใส ตรวจสอบได้
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ประชำชน  
  1.3 พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยกำรสร้ำงโอกำสยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และเข้ำถึง
แหล่งข้อมูลสำรสนเทศได้อย่ำงทั่วถึง  
  1.4 ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ประชำชน สร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ ปลอดภัย 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
  1.5 เสริมสร้ำงสถำบันครอบครัวและชุมชนให้มีควำมมั่นคงเข้มแข็ง ปลอดยำเสพติด  
  1.6 ส่งเสริมกำรมีงำนท้ำและเพ่ิมรำยได้ของประชำชนอย่ำงทั่วถึงและลดควำมเหลื่อมล้้ำ 
 



๒๓ 
 

   ๒. พัฒนำเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพ ปลอดภัยได้มำตรฐำน และ
มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 
 
 
 
  กลยุทธ์ :- 
  2.1 ส่งเสริม พัฒนำกระบวนกำรผลิตภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ให้มีประสิทธิภำพและ
คุณภำพ ด้วยระบบ Zoning ที่สอดคล้องกับ กำรตลำด และกำรบริหำรจัดกำรตลำดสินค้ำทุกประเภท  
  2.2 เสริมสร้ำงศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรให้กับภำคกำรผลิตทุกด้ำน ทุกองค์กรให้เข้มแข็ง  
  2.3 ส่งเสริมกำรศึกษำกำรวิจัย กำรสร้ำงนวัตกรรม และพัฒนำสู่ Thailand 4.0 

 ๓. พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และกำรท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ :- 
  3.1 ท้ำนุบ้ำรุง รักษำ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน  
  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทยเพ่ือใช้ในกำรผลิต สินค้ำ
บริกำร กำรเพ่ิมรำยได้  
  3.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทำงวัฒนธรรมประวัติศำสตร์ กำรท่องเที่ยว กับเพ่ือนบ้ำน ทั้งภำยใน
และต่ำงประเทศ  
  3.4 พัฒนำกำรท่องเที่ยวทุกด้ำน ทุกพ้ืนที่ โดยเน้นกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์และ
ยกระดับกำรท่องเที่ยวให้สูงขึ้น 

  
  ๔. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้้ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ :- 
                     4.1 กำรสร้ำงสมดุลกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ พร้อมกับกำรอนุรักษ์ พัฒนำ ฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและ สิ่งแวดล้อม และขยำยผลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ  
  4.2 กระจำยกำรถือครองที่ดินอย่ำงเป็นธรรม และด้ำเนินกำรจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ของ
ประชำชนให้เพียงพอแก่กำรอยู่อำศัยและ กำรเกษตรกรรม  
  4.3 ส่งเสริมพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสภำพแวดล้อมของเมืองและท้องถิ่นภำยใต้กำรมีส่วนร่วม
ของชุมชน 4.4 ส่งเสริม บ้ำรุงรักษำ และคุ้มครองคุณภำพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและก้ำจัด ภำวะมลพิษที่มี
ผลต่อสุขภำพอนำมัย สวัสดิกำรและคุณภำพชีวิตของประชำชน  
  4.5 ส่งเสริม สนับสนุน กำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำนให้มีประสิทธิภำพ
สูงสุด 
  ๕. เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับ ประเทศเพ่ือนบ้ำน 
  กลยุทธ์ :- 



๒๔ 
 

   5.1 พัฒนำจุดผ่ำนแดนถำวรภูดู่ ในทุกด้ำนเพ่ือให้เป็นประตูสู่ประเทศเพ่ือนบ้ำนและนำนำชำติ  
   5.2 พัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว ในทุกมิติทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  
   5.3 พัฒนำสัมพันธไมตรีและควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ  
   5.4 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และระบบ Logistics ที่เอ้ือต่อกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่สินค้ำและกำร
บริกำร  
   5.5 สนับสนุนให้มีกำรปรับปรุง พัฒนำกำรท่องเที่ยว สินค้ำและบริกำร บนพ้ืนฐำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์และยุคดิจิตอล 
 
1.5 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
 ความต้องการของประชาชนในพื้นที่  
ที ่ ประเด็น ประเด็นปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
๑ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
๑.๑ ปัญหำกำรตัดไม้ท้ำลำยป่ำ 
๑.๒ ปัญหำภัยธรรมชำติที่มีควำมรุนแรงมำกขึ้น เช่น วำตภัย ภัยแล้ง และ
อุทกภัย 
๑.3 ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรน้้ำที่มีประสิทธิภำพ 
๑.4 ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรขยะในชุมชน 

๒ ด้านเศรษฐกิจ ๒.๑ปัญหำด้ำนปัจจัยกำรผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตรไม่เพียงพอ เช่น ต้นทุน
ทำงกำรผลิต ได้แก่ค่ำแรงอุปกรณ์วัตถุดิบ และเมล็ดพันธุ์พืชมีรำคำสูงข้ึน 
๒.๒ ขำดกำรเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร 
๒.๓ ปัญหำสินค้ำกำรเกษตรไม่ได้คุณภำพ/มำตรฐำนกำรผลิตตำมควำม
ต้องกำรของตลำด 
๒.๔ ปัญหำหนี้สินของเกษตรกร เนื่องจำกต้นทุนกำรผลิตสูง กำรพ่ึงพำกำร
ใช้สำรเคมีในปริมำณมำก 
๒.๕ ปัญหำหนี้สินของเกษตรกร 

๓ ด้านสังคม ๓.๑ กำรเพ่ิมขึ้นของปัญหำอำชญำกรรมและปัญหำยำเสพติดในพ้ืนที่ มี
ผลกระทบต่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
๓.๒ ปัญหำด้ำนสุขภำพของเกษตรกรจำกกำรใช้สำรเคมี กำรเข้ำสู่สังคม
ผู้สูงอำยุ  ซ่ึงมีจ้ำนวนมำกข้ึน ปัญหำด้ำนสุขภำพมีมำกข้ึนปัญหำขำดกำร
ดูแลจำกคนในครอบครัวปัญหำภำระของสังคม ปัญหำโรคไข้เลือดออก โรค
ไม่ติดต่อ เช่น โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง ฯลฯ  

๔ ด้านสาธารรูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๔.๑ ปัญหำถนนเส้นทำงคมนำคมภำยในชุมชนและเส้นทำงขนส่งผลผลิต
ทำงกำรเกษตรช้ำรุด และไม่ครอบคลุม 
๔.๒ ปัญหำไฟฟ้ำในหมู่บ้ำนไม่เพียงพอ 

 
 
 
 



๒๕ 
 

 
 
 
 



 

 
๒๖ 

 
สรุปปัญหา/ความต้องการของพ้ืนที่ อ าเภอพิชัย (แยกเป็นรายต าบล)  

ต าบล ประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการ 

สาเหตุของปัญหา/ความ
ต้องการ 

แนวทางแก้ไข 

บ้านดารา 

๑. ปัญหำกำรขำดระบบ
บริหำรจัดกำรขยะที่มี 
ประสิทธิภำพ 

๑.๑ปัญหำกำรเพ่ิมขึ้นของ
จ้ำนวนประชำกร 
๑.๒ชำวบ้ำนในพื้นที่ขำด
จิตส้ำนึกในกำร 
จัดกำรขยะในครัวเรือน 

๑.๑สร้ำงจิตส้ำนึกในกำรจัดกำร
ขยะให้กับประชำชนในพ้ืนที่ 
๑.๒. พัฒนำและสร้ำงระบบกำร
บริหำรจัดกำรขยะในพ้ืนที่อย่ำง
เป็นระบบ 
 

๒. ปัญหำกำรขำดระบบ
บริหำรจัดกำรน้้ำที่มี 
ประสิทธิภำพ 

๒.๑ปัญหำภัยแล้งในพ้ืนที่ 
๒.๒ปัญหำกำรเพ่ิมขึ้นของ
จ้ำนวนประชำกร/ 
พ้ืนที่เพำะ/ขำดกำรวำงแผนกำร
เพำะปลูกให้ 
เหมำะสมกับฤดูกำล 

๒. พัฒนำและสร้ำงระบบกำร
บริหำรจัดกำรน้้ำในพ้ืนที่อย่ำงเป็น
ระบบ 

๓.ปัญหำโครงสร้ำงพื้นฐำน ๓.๑ ปัญหำถนนช้ำรุด 
๓.๒ ปัญหำไฟฟ้ำในหมู่บ้ำนไม่
เพียงพอ 

๓. จัดท้ำโครงกำรพัฒนำระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำนในชุมชนให้
ทัว่ถึงต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชน 
 

ท่ำสัก 
 

๑. ปัญหำกำรระบบบริหำร
จัดกำรน้้ำ 

๑.๑ ปัญหำน้้ำท่วมพ้ืนที่
กำรเกษตรในช่วงฤดูน้้ำหลำก 

๑.๑พัฒนำและสร้ำงระบบกำร
บริหำรจัดกำรน้้ำในพ้ืนที่อย่ำงเป็น
ระบบ 

๒. ปัญหำกำรแพร่ระบำดของ
ยำเสพติดในพ้ืนที่ 

๒.๑กำรแพร่ระบำดของยำเสพ
ติดในพ้ืนที่และต่ำงพ้ืนที่ 

๒.๑หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ิม
มำตรกำร/ควำมเข้มงวดในกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในพ้ืนที่เสี่ยง/
กลุ่มเสี่ยง 
 

๓ ปัญหำหนี้สินทั้งในและนอก
ระบบ 

๓.๑เกษตรกรเพำะปลูกผลผลิต
ทำงกำรเกษตร ขำดกำรพ่ึงพำ
ตนเอง ต้นทุนกำรผลิตในภำค
กำรเกษตรมีต้นทุนสูง และใช้
จ่ำย 

๓.๑ส่งเสริมให้เกษตรกรลด
ปริมำณกำรใช้สำรเคมี 
และใช้สำรอินทรีย์ในกำร
เพำะปลูกให้มำกข้ึนเน้นกำรผลิต
แบบพ่ึงตนเองและด้ำเนินชีวิตโดย
น้อมน้ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 



 

 
๒๗ 

ต าบล ประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการ 

สาเหตุของปัญหา/ความ
ต้องการ 

แนวทางแก้ไข 

ท่ำสัก 
 

๔.ปัญหำผลกระทบจำก
สำรเคมีในภำคกำรเกษตร 

๔.๑ ปัญหำกำรเจ็บป่วยของ
ประชำชนซึ่งเกิดจำกกำรใช้
สำรเคมีในภำคกำรเกษตร 

๔.๑ส่งเสริมให้เกษตรกรลด
ปริมำณกำรใช้สำรเคมี 
และใช้สำรอินทรีย์ในกำร
เพำะปลูกให้มำกข้ึนเน้นกำรผลิต
แบบพ่ึงตนเองและด้ำเนินชีวิตโดย
น้อมน้ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ไร่อ้อย ๑. ปัญหำกำรขำดระบบ
บริหำรจัดกำรน้้ำที่มี 
ประสิทธิภำพ 

๑.1 ปัญหำน้้ำท่วมพ้ืนที่
กำรเกษตร 
๑.๓ปัญหำกำร ขำดกำรวำง
แผนกำรเพำะปลูกให้เหมำะสม
กับฤดูกำล 

๒. พัฒนำและสร้ำงระบบกำร
บริหำรจัดกำรน้้ำในพ้ืนที่อย่ำงเป็น
ระบบ 

๒. ปัญหำสินค้ำกำรเกษตร
ไม่ได้คุณภำพ 
มำตรฐำนกำรผลิตตำมควำม
ต้องกำรของตลำด 

๒.๑เกษตรกรใช้สำรเคมี
เพำะปลูกมำกเกินไป 
๒.๒ปัญหำดินเสื่อมคุณภำพ 

๒.๑ส่งเสริมให้เกษตรกรลด
ปริมำณกำรใช้สำรเคมี 
และใช้สำรอินทรีย์ในกำร
เพำะปลูกให้มำกข้ึนและกำรน้อม
น้ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงมำ 
ประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับพ้ืนที่ 

๓. ปัญหำกำรแพร่ระบำดของ
ยำเสพติดในพ้ืนที่ 

๓.๑กำรแพร่ระบำดของยำเสพ
ติดในพ้ืนที่และต่ำงพ้ืนที่ 

๓.๑หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ิม
มำตรกำร/ควำมเข้มงวดในกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในพ้ืนที่เสี่ยง/
กลุ่มเสี่ยง 

๔.ปัญหำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนกำรคมนำคม 

๔.๑ ถนนช้ำรุด เนื่องจำกมีสภำพ
เก่ำ 

๔.๑ จัดท้ำโครงกำรพัฒนำ
ซ่อมแซมระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
โดยเฉพำะระบบคมนำคมในชุมชน 
 

คอรุม 
 

๑. ปัญหำกำรระบำยน้้ำจำก
ต่ำงพ้ืนที่ 

๑.1 ปัญหำกำรระบำยน้้ำจำก
แม่น้้ำยมในพ้ืนที่อ้ำเภอสวรรค
โลก จังหวัดสุโขทัย 
๑.๒ปัญหำกำรเพ่ิมขึ้นของ
จ้ำนวนประชำกร/ 
พ้ืนที่เพำะ/ขำดกำรวำงแผนกำร
เพำะปลูกให้เหมำะสมกับฤดูกำล 
 

๑. พัฒนำและสร้ำงระบบกำร
บริหำรจัดกำรน้้ำในพ้ืนที่อย่ำงเป็น
ระบบ 
๒. ประสำนควำมร่วมมือในกำร
บริหำรจัดกำรน้้ำร่วมกันระหว่ำง
จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดอุตรดิตถ์ 



 

 
๒๘ 

ต าบล ประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการ 

สาเหตุของปัญหา/ความ
ต้องการ 

แนวทางแก้ไข 

คอรุม 
 

๒. ปัญหำรำคำสินค้ำ
กำรเกษตรตกต่้ำและสินค้ำ
ไม่ได้คุณภำพมำตรฐำนกำร
ผลิตตำมควำมต้องกำรของ
ตลำด 

๒.๑เกษตรกรใช้สำรเคมี
เพำะปลูก 
๒.๒เกษตรกรขำดควำมรู้กำรใช้
เทคโนโลยีกำรเกษตร 
๒.๓ ต้นทุนกำรผลิตในภำค
กำรเกษตรมีต้นทุนสูง 

๒.๑ส่งเสริมให้เกษตรกรลด
ปริมำณกำรใช้สำรเคมี 
และใช้สำรอินทรีย์ในกำร
เพำะปลูกให้มำกข้ึนและน้ำ
เทคโนโลยีกำรเกษตรตำมหลัก
วิชำกำรมำใช้ในกำรผลิต 
๒.๒ส่งเสริมให้เกษตรกรลด
ปริมำณกำรใช้สำรเคมี 
และใช้สำรอินทรีย์ในกำร
เพำะปลูกให้มำกข้ึนเพ่ือลดต้นทุน
ในกำรผลิต 

๓. ปัญหำกำรแพร่ระบำดของ
ยำเสพติดในพ้ืนที่ 

๓.๑กำรแพร่ระบำดของยำเสพ
ติดในพ้ืนที่และต่ำงพ้ืนที่ 

๓.๑หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ิม
มำตรกำร/ควำมเข้มงวดในกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในพ้ืนที่เสี่ยง/
กลุ่มเสี่ยง 

ในเมือง ๑. ปัญหำกำรผลิตด้ำน
กำรเกษตร 
 

1.๑ เกษตรกรยังนิยมใช้สำรเคมี
ในกระบวนกำรผลิตพืชผล
ทำงเกษตรในอัตรำสูง 

๑.๓  ผลผลิตกำรเกษตรยังไม่มี
คุณภำพเกษตรกรยังขำดองค์
ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตร
ใหม่ๆ 
 

1.๑  ลดกำรใช้สำรเคมีใน
กระบวนกำรผลิตทำงกำร
เกษตร(ส่งเสริมกำรเกษตร
อินทรีย์)เพ่ือลดต้นทุนกำร
ผลิต 

๑.2 ส่งเสริมกำรแปรรูปทำงกำร
เกษตร 

๑.3 ส่งเสริมอำชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รำยได้เกษตรกร 

๑.4  ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น และสินค้ำOTOP 

๒.ปัญหำด้ำนคุณภำพชีวิต 
 

๒.๑ ประชำชนส่วนใหญ่ยังมี
รำยได้น้อยกว่ำรำยจ่ำย 
 

๒.๑  ส่งเสริมและปลูกฝังกำร
ด้ำเนินชีวิตตำมแนวปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดรำยจ่ำย 
เพ่ิมรำยได้ 

๓. ปัญหำกำรขำดระบบ
บริหำรจัดกำรขยะที่มี 
ประสิทธิภำพ 

๓.๑ปญัหำกำรเพิ่มขึ้นของจ้ำนวน
ประชำกร 
๓.๒ชำวบ้ำนในพื้นที่ขำดจิตส้ำนึกใน
กำร 
จัดกำรขยะในครัวเรือน 
๓.๓ ปญัหำขยะจำกนอกพ้ืนท่ี 

๓.๑สร้ำงจิตส้ำนึกในกำรจัดกำร
ขยะให้กับประชำชนในพ้ืนที่ 
๓.๒. พัฒนำและสร้ำงระบบกำร
บริหำรจัดกำรขยะในพ้ืนที่อย่ำง
เป็นระบบ 



 

 
๒๙ 

ต าบล ประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการ 

สาเหตุของปัญหา/ความ
ต้องการ 

 

แนวทางแก้ไข 

บ้ำนหม้อ ๑.ปัญหำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนกำรคมนำคม 

๑.๑ ถนนเส้นทำงคมนำคม
ภำยในชุมชนและเส้นทำงขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรช้ำรุด และ
ไม่ครอบคลุม 
 
 

๑.๑ จัดท้ำโครงกำรพัฒนำ
ซ่อมแซมระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
โดยเฉพำะระบบคมนำคมในชุมชน 
 
 

๒.ปัญหำและควำมต้องกำร
ด้ำนแหล่งน้้ำเพ่ือกำรเกษตร 

๒.๑ ปัญหำแหล่งน้้ำธรรมชำติใน
พ้ืนที่ตื้นเขิน 
๒.๒ ปัญหำระบบน้้ำเพื่อกำร
ชลประทำนไม่เพียงพอและยังไม่
ทั่วถึง 

๒.๑ จัดท้ำโครงกำรพัฒนำฟ้ืนฟู
แหล่งน้้ำพ้ืนที่ให้สำมำรถกักเก็บ
น้้ำได้เต็มประสิทธิภำพ 
๒.๒ จัดท้ำโครงกำรพัฒนำและ
สร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ
เพ่ือกำรชลประทำนในพ้ืนที่อย่ำง
เป็นระบบ 
 
 

๓. ปัญหำรำคำสินค้ำ
กำรเกษตรตกต่้ำและต้นทุนใน
กำรผลิตสูง 

๓.๑เกษตรกรใช้สำรเคมี
เพำะปลูกมำกเกินไป 
๓.๒เกษตรกรขำดควำมรู้กำรใช้
เทคโนโลยีกำรเกษตร 
 

๓.๑ส่งเสริมให้เกษตรกรลด
ปริมำณกำรใช้สำรเคมี 
และใช้สำรอินทรีย์ในกำร
เพำะปลูกให้มำกข้ึนและน้ำ
เทคโนโลยีกำรเกษตรตำมหลัก
วิชำกำรมำใช้ในกำรผลิต 
๓.๒ส่งเสริมให้เกษตรกรลด
ปริมำณกำรใช้สำรเคมี 
และใช้สำรอินทรีย์ในกำร
เพำะปลูกให้มำกข้ึนเพ่ือลดต้นทุน
ในกำรผลิต 
 
 

๔. ปัญหำกำรระบบบริหำร
จัดกำรขยะ 
 

๑.๑ปัญหำกำรเพิ่มขึ้นของ
จ้ำนวนประชำกร 
๑.๒ชำวบ้ำนในพื้นที่ขำด
จิตส้ำนึกในกำร 
จัดกำรขยะในครัวเรือน 

๑.๑สร้ำงจิตส้ำนึกในกำรจัดกำร
ขยะให้กับประชำชนในพ้ืนที่ 
๑.๒. พัฒนำและสร้ำงระบบกำร
บริหำรจัดกำรขยะในพ้ืนที่อย่ำง
เป็นระบบ 
 
 



 

 
๓๐ 

ต าบล ประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการ 

สาเหตุของปัญหา/ความ
ต้องการ 

แนวทางแก้ไข 

ท่ำมะเฟือง ๑. ปัญหำสินค้ำกำรเกษตร
ไม่ได้คุณภำพ 
มำตรฐำนกำรผลิตตำมควำม
ต้องกำรของตลำด 

๑.๑เกษตรกรใช้สำรเคมี
เพำะปลูกมำกเกินไป 
๑.๒ปัญหำดินเสื่อมคุณภำพ 

๑.๑ส่งเสริมให้เกษตรกรลด
ปริมำณกำรใช้สำรเคมี 
และใช้สำรอินทรีย์ในกำร
เพำะปลูกให้มำกข้ึนและกำรน้อม
น้ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงมำ 
ประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับพ้ืนที่ 
 

๒. ปัญหำน้้ำท่วมในฤดูน้้ำ
หลำก 

๒.๑ ปัญหำน้้ำท่วมพ้ืนที่
กำรเกษตร 
 

๒. พัฒนำและสร้ำงระบบกำรบริหำร
จัดกำรน้้ำในพ้ืนท่ีอย่ำงเป็นระบบ 

๓.ปัญหำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนคมนำคมยังครอบคลุมไม่
ทั่วถึงและช้ำรุด 

๓.๑ ถนนเส้นทำงคมนำคม
ภำยในชุมชนและเส้นทำงขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรช้ำรุด และ
ไม่ครอบคลุม 

๓.๑ จัดท้ำโครงกำรพัฒนำ
ซ่อมแซมระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
โดยเฉพำะระบบคมนำคมในชุมชน 
 

๔. ปัญหำกำรขำดทุนในกำร
ผลิตภำคกำรเกษตร 

๔.๑เกษตรกรใช้สำรเคมี
เพำะปลูกมำกเกินไป 
 ขำดกำรพ่ึงพำตนเอง ต้นทุนกำร
ผลิตในภำคกำรเกษตรมีต้นทุนสูง 

๔.๑ส่งเสริมให้เกษตรกรลด
ปริมำณกำรใช้สำรเคมี 
และใช้สำรอินทรีย์ในกำร
เพำะปลูกให้มำกข้ึนและน้ำ
เทคโนโลยีกำรเกษตรตำมหลัก
วิชำกำรมำใช้ในกำรผลิต 
 

พญำแมน ๑. ปัญหำระบบบริหำรจัดกำร
น้้ำ 

๑.๑ ปัญหำน้้ำท่วมพ้ืนที่
กำรเกษตรในช่วงฤดูน้้ำหลำก 

๑.๑พัฒนำและสร้ำงระบบกำร
บริหำรจัดกำรน้้ำในพ้ืนที่อย่ำงเป็น
ระบบ 
 

๒. ปัญหำกำรขำดทุนในกำร
ผลิตภำคกำรเกษตร 

๒.๑เกษตรกรใช้สำรเคมี
เพำะปลูกมำกเกินไป 
 ขำดกำรพ่ึงพำตนเอง ต้นทุนกำร
ผลิตในภำคกำรเกษตรมีต้นทุนสูง 

๒.๑ส่งเสริมให้เกษตรกรลด
ปริมำณกำรใช้สำรเคมี 
และใช้สำรอินทรีย์ในกำร
เพำะปลูกให้มำกข้ึนและน้ำ
เทคโนโลยีกำรเกษตรตำมหลัก
วิชำกำรมำใช้ในกำรผลิต 

๓.ปัญหำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนกำรคมนำคม 

๓.๑ ถนนเส้นทำงคมนำคม
ภำยในชุมชนและเส้นทำงขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรช้ำรุด และ
ไม่ครอบคลุม 

๓.๑ จัดท้ำโครงกำรพัฒนำ
ซ่อมแซมระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
โดยเฉพำะระบบคมนำคมในชุมชน 



 

 
๓๑ 

ต าบล ประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการ 

สาเหตุของปัญหา/ความ
ต้องการ 

แนวทางแก้ไข 

บ้ำนโคน ๑.ปัญหำโครงสร้ำงพื้นฐำน ๑.๑ ถนนเส้นทำงคมนำคม
ภำยในชุมชนและเส้นทำงขนส่ง
ผลผลิตทำงกำรเกษตรช้ำรุด และ
ไม่ครอบคลุม 
๑.๒ ระบบน้้ำประปำไม่ทั่วถึง
และระบบประปำช้ำรุด เนื่องจำก
มีสภำพเก่ำ 
 

๑.๑ จัดท้ำโครงกำรพัฒนำระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำนโดยเฉพำะ
เส้นทำงคมนำคมและระบบกำร
ผลิตน้้ำประปำในชุมชนให้ทั่วถึง
ต่อควำมต้องกำรของประชำชน 

๒. ปัญหำกำรขำดทุนในกำร
ผลิตภำคกำรเกษตร 

๒.๑เกษตรกรใช้สำรเคมี
เพำะปลูกมำกเกินไป 
 ขำดกำรพ่ึงพำตนเอง ต้นทุนกำร
ผลิตในภำคกำรเกษตรมีต้นทุนสูง 

๒.๑ส่งเสริมให้เกษตรกรลด
ปริมำณกำรใช้สำรเคมี 
และใช้สำรอินทรีย์ในกำร
เพำะปลูกให้มำกข้ึนและน้ำ
เทคโนโลยีกำรเกษตรตำมหลัก
วิชำกำรมำใช้ในกำรผลิต 
 

๓.ปัญหำด้ำนคุณภำพชีวิต 
 

๒.๑ ประชำชนส่วนใหญ่ยังมี
รำยได้น้อยกว่ำรำยจ่ำย 
๒.๒ ปัญหำหนี้สินในครัวเรือน 
 

๒.๑  ส่งเสริมและปลูกฝังกำร
ด้ำเนินชีวิตตำมแนวปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง  
๒.๒ สนับสนุนจัดท้ำอำชีพเสริม 
เพ่ือลดรำยจ่ำย เพ่ิมรำยได้  
๒.๓ ฝึกอบรมและส่งเสริมกำร
จัดท้ำบัญชีครัวเรือน 
 

๔. ปัญหำระบบบริหำรจัดกำร
น้้ำเพื่อกำรเกษตร 

๔.๑ ปัญหำระบบน้้ำเพื่อ
กำรเกษตรไม่เพียงพอ 
 

๔.๑พัฒนำและสร้ำงระบบกำร
บริหำรจัดกำรน้้ำในพ้ืนที่อย่ำงเป็น
ระบบ 
 

๕. ปัญหำกำรแพร่ระบำดของ
ยำเสพติดในพ้ืนที่ 

๕.๑กำรแพร่ระบำดของยำเสพ
ติดในพ้ืนที่และจำกพ้ืนที่ใกล้เคียง 

๕.๑หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ิม
มำตรกำร/ควำมเข้มงวดในกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในพ้ืนที่เสี่ยง/
กลุ่มเสี่ยง 
๕.๒ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมให้คนใน
ชุมชนร่วมกันเฝ้ำระวังปัญหำยำ
เสพติดในพ้ืนที่ 
 



 

 
๓๒ 

ต าบล ประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการ 

สาเหตุของปัญหา/ความ
ต้องการ 

แนวทางแก้ไข 

นำยำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ปัญหำกำรตัดไม้ท้ำลำยป่ำ
ในพ้ืนที่ 

๑.๑ชำวบ้ำนในพื้นที่ขำด
จิตส้ำนึกในกำร 
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
๑.๒เกิดไฟป่ำ/ลักลอบเผำป่ำเพ่ือ
หำของป่ำ 

๑.๑สร้ำงจิตส้ำนึกในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกร ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมให้กับประชำชนใน
พ้ืนที่และให้หน่วยงำนป่ำไม้บังคับ
ใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวด /กำรขอ
คืนผืนป่ำ 
๑.๒เพ่ิมควำมเข้มงวดในกำรเฝ้ำ
ระวังกำรเกิดไฟป่ำ 

๒. ปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำ ๒.๑ปัญหำภัยแล้งในพ้ืนที่ 
๒.๒ปัญหำกำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำต้น
น้้ำเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่กำรเกษตร 

๒. พัฒนำและสร้ำงระบบกำร
บริหำรจัดกำรน้้ำในพ้ืนที่อย่ำงเป็น
ระบบ 

๓. ปัญหำกำรขำดระบบ
บริหำรจัดกำรขยะที่มี 
ประสิทธิภำพ 

๓.๑ปัญหำกำรเพ่ิมขึ้นของ
จ้ำนวนประชำกร 
๓.๒ชำวบ้ำนในพื้นที่ขำด
จิตส้ำนึกในกำร 
จัดกำรขยะในครัวเรือน 

๓.๑สร้ำงจิตส้ำนึกในกำรจัดกำร
ขยะให้กับประชำชนในพ้ืนที่ 
๓.๒. พัฒนำและสร้ำงระบบกำร
บริหำรจัดกำรขยะในพ้ืนที่อย่ำง
เป็นระบบ 

4.ปัญหำโครงสร้ำงพื้นฐำน 4.๑ ปัญหำถนนช้ำรุด 
4.๒ น้้ำประปำไม่สะอำด ประปำ
ช้ำรุด หอกระจำยข่ำวไม่ทั่วถึง 

4. จัดท้ำโครงกำรพัฒนำระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำนโดยเฉพำะ
เส้นทำงคมนำคมและระบบกำร
ผลิตน้้ำประปำในชุมชนให้ทั่วถึง
ต่อควำมต้องกำรของประชำชน 

5. ปัญหำรำคำสินค้ำ
กำรเกษตรตกต่้ำและต้นทุนใน
กำรผลิตภำคกำรเกษตรสูง 

5.๑เกษตรกรใช้สำรเคมี
เพำะปลูกมำกเกินไป 
5.๒เกษตรกรขำดควำมรู้กำรใช้
เทคโนโลยีกำรเกษตร 
 

5.๑ส่งเสริมให้เกษตรกรลด
ปริมำณกำรใช้สำรเคมี 
และใช้สำรอินทรีย์ในกำร
เพำะปลูกให้มำกข้ึนและน้ำ
เทคโนโลยีกำรเกษตรตำมหลัก
วิชำกำรมำใช้ในกำรผลิต 
5.๒ส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมน้ำ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงมำประยุกต์ใช้ 

6. ปัญหำหนี้สินทั้งในและ
นอกระบบ 

6.๑ เกษตรกรเพำะปลูกผลผลิต
ทำงกำรเกษตร ขำดกำรพ่ึงพำ
ตนเอง ต้นทุนกำรผลิตในภำค
กำรเกษตรมีต้นทุนสูง และใช้
จ่ำย 

6.๑ ส่งเสริมให้เกษตรกรลดปริมำณ
กำรใช้สำรเคม ี
และใช้สำรอินทรีย์ในกำรเพำะปลกูให้
มำกขึ้นเน้นกำรผลติแบบพึ่งตนเองและ
ด้ำเนินชีวติโดยน้อมน้ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 



 

 
๓๓ 

ต าบล ประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการ 

สาเหตุของปัญหา/ความ
ต้องการ 

แนวทางแก้ไข 

นำอิน ๑. ปัญหำกำรตัดไม้ท้ำลำยป่ำ
ในพ้ืนที่ 

๑.๑ ชำวบ้ำนในพื้นที่ขำด
จิตส้ำนึกในกำร 
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
๑.๒ เกิดไฟป่ำ/ลักลอบเผำป่ำ
เพ่ือหำของป่ำ 

๑.๑ สร้ำงจิตส้ำนึกในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกร ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมให้กับประชำชนใน
พ้ืนที่และให้หน่วยงำนป่ำไม้บังคับ
ใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวด 
๑.๒ เพ่ิมควำมเข้มงวดในกำรเฝ้ำ
ระวังกำรเกิดไฟป่ำ 

๒. ปัญหำกำรขำดระบบ
บริหำรจัดกำรน้้ำที่มี 
ประสิทธิภำพ 

๒.๑ ปัญหำภัยแล้งในพ้ืนที่ 
๒.๒ ปัญหำกำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำต้น
น้้ำเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่กำรเกษตร 

๒.๑ พัฒนำและสร้ำงระบบกำร
บริหำรจัดกำรน้้ำในพ้ืนที่อย่ำงเป็น
ระบบ 
๒.๒ จัดหำแหล่งน้้ำขนำดเล็กใน
พ้ืนที่กำรเกษตร  

๓.ปัญหำโครงสร้ำงพื้นฐำน ๓.๑ ปัญหำถนนช้ำรุด 
๓.๒ น้้ำประปำไม่สะอำดและไม่
ทั่วถึง 

๓.๑ จัดท้ำโครงกำรพัฒนำระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำนโดยเฉพำะ
เส้นทำงคมนำคมและระบบกำร
ผลิตน้้ำประปำในชุมชนให้ทั่วถึง
ต่อควำมต้องกำรของประชำชน 

๔. ปัญหำกำรใช้สำรเคมีใน
ภำคกำรเกษตร 

๔.๑ เกษตรกรใช้สำรเคมี
เพำะปลูกมำกเกินไป 
 ขำดกำรพ่ึงพำตนเอง ต้นทุนกำร
ผลิตในภำคกำรเกษตรมีต้นทุนสูง 

๔.๑ ส่งเสริมให้เกษตรกรลด
ปริมำณกำรใช้สำรเคมี 
และใช้สำรอินทรีย์ในกำร
เพำะปลูกให้มำกข้ึนและน้ำ
เทคโนโลยีกำรเกษตรตำมหลัก
วิชำกำรมำใช้ในกำรผลิต 
 

 



 

 
๓๔ 

1.6 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาส าคัญของอ าเภอในช่วงท่ีผ่านมา (ในปีงบประมาณ 2 ปีท่ีผ่านมา) 
 อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 18 โครงการ รวมงบประมาณ 41,383,150  บาท ดังนี้ 

 
ที ่

 
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

(หมู่ที่/ 
ต าบล) 

หน่วย
รับผิดชอบ โครงการที่ใช้งบประมาณ

ตามนโยบายพิเศษของ
รัฐบาล 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

โครงการที่ใช้งบประมาณของ
หน่วยงาน(งบ Function)ที่

ด าเนินการในภูมิภาค 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของเอกชน 

ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 ก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยบ้ำนนำยระเหย 

หมู่ที่ 7 ต้ำบลพญำแมน อ้ำเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดติถ ์

495,400 – – – – หมู่ที่ 7 
ต้ำบลพญำ
แมน 

ทปค.อ.พิชัย 

2 ก่อสร้ำงถนน คสล. สำยหน้ำโรงเรยีน
ชุมชนบ้ำนดง หมู่ที่ 3 ต้ำบลพญำแมน 
อ้ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ์

919,800 – – – – หมู่ที่ 3 
ต้ำบลพญำ
แมน 

ทปค.อ.พิชัย 

3 ขุดลอกคลองไทรใหญ่ หมู่ที่ 4 ต้ำบล
บ้ำนหม้อ อ้ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ์

1,088,400 – – – – หมู่ที่ 4 
ต้ำบลบ้ำน
หม้อ 

ทปค.อ.พิชัย 

4 ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 
1 บ้ำนหำดทับยำ ต้ำบลท่ำมะเฟอืง 
อ้ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ์

1,720,000 – – – – หมู่ที่ 1 
ต้ำบลท่ำ
มะเฟือง 

ทปค.อ.พิชัย 

5 โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำ หมู่ที่ 
4,5 และ 7 ต้ำบลนำยำง อ้ำเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดติถ ์

– 8,500,000 – – – หมู่ที่ 4,5 
และ 7 
ต้ำบลนำยำง 

ทปค.อ.พิชัย 



 

 
๓๕ 

 
ที ่

 
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

(หมู่ที่/ 
ต าบล) 

หน่วย
รับผิดชอบ โครงการที่ใช้งบประมาณ

ตามนโยบายพิเศษของ
รัฐบาล 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

โครงการที่ใช้งบประมาณของ
หน่วยงาน(งบ Function)ที่

ด าเนินการในภูมิภาค 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของเอกชน 

ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 
6 ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำนแบบผิวดิน

ขนำดใหญ่ หมู่ที่ 7 ต้ำบลนำอิน อำ้เภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  

– 4,174,300 – – – หมู่ที่ 7 
ต้ำบลนำอิน 

ทปค.อ.พิชัย 

7 โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมูบ่้ำน
แบบบำดำลขนำดใหญ่ บ้ำนห้วยคำ หมู่
ที่ 9 ต้ำบลในเมือง อ้ำเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ ์

– 3,800,000 – – – หมู่ที่ 9 
ต้ำบลใน
เมือง 

ทปค.อ.พิชัย 

8 ซ่อมสร้ำงผิวทำงเคพซิล สำยซอยร่วมใจ 
2 หมู่ที่ 6 ต้ำบลไร่อ้อย อ้ำเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดติถ ์

994,000 – – – – หมู่ที่ 6 
ต้ำบลไร่อ้อย 

ทปค.อ.พิชัย 

9 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง (Cape 
Seal) สำยทุ่งป่ำกระถิน – ทุ่งหมื่นผำน 
หมู่ที่ 6 ต้ำบลพญำแมน อ้ำเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดติถ ์

1,370,000 – – – – หมู่ที่ 6 
ต้ำบลพญำ
แมน 

ทปค.อ.พิชัย 

10 โครงกำรขุดลอกคลองไทรใหญ่ หมู่ที่ 4 
ต้ำบลบ้ำนหม้อ อ้ำเภอพิชัย 

– 1,088,400 – – – หมู่ที่ 4 
ต้ำบลบ้ำน
หม้อ 

ทปค.อ.พิชัย 



 

 
๓๖ 

 
ที ่

 
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

(หมู่ที่/ 
ต าบล) 

หน่วย
รับผิดชอบ โครงการที่ใช้งบประมาณ

ตามนโยบายพิเศษของ
รัฐบาล 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

โครงการที่ใช้งบประมาณของ
หน่วยงาน(งบ Function)ที่

ด าเนินการในภูมิภาค 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของเอกชน 

ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 
11 โครงกำรขุดลอกคลองมะเกลือ หมู่ที่ 6 

ต้ำบลท่ำมะเฟือง อ้ำเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ ์
 

– 5,510,900 – – – หมู่ที่ 6 
ต้ำบลท่ำ
มะเฟือง 

ทปค.อ.พิชัย 

12 โครงกำรขุดลอกหนองรัง – หนองแร่ 
หมู่ที่ 2 ต้ำบลพญำแมน อ้ำเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดติถ ์
 

– 2,900,000 – – – หมู่ที่ 2 
ต้ำบลพญำ
แมน 

ทปค.อ.พิชัย 

13 โครงกำรขุดลอกสระหนองอ้ำยส้ม หมู่ที่ 
6 ต้ำบลท่ำมะเฟือง อ้ำเภอพิชัย จงัหวัด
อุตรดิตถ ์
 

– 2,700,000 – – – หมู่ที่ 6 
ต้ำบลท่ำ
มะเฟือง 

ทปค.อ.พิชัย 

รวมเป็นจ านวน.....13.....โครงการ 2,364,000 12,199,300 - - - - - 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การส่งเสริมอาชีพในการเกษตร ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ 
1 ฝึกอบรมหลักสตูรกำรส่งเสรมิเกษตรกร

ปลอดสำรพิษเพื่อสิ่งแวดล้อม  
– 499,950 – – – อบต.คอรุม ทปค.อ.พิชัย 

รวมเป็นจ านวน.....1...โครงการ - 499,950  - - - - 



 

 
๓๗ 

 
ที ่

 
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

(หมู่ที่/ 
ต าบล) 

หน่วย
รับผิดชอบ โครงการที่ใช้งบประมาณ

ตามนโยบายพิเศษของ
รัฐบาล 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

โครงการที่ใช้งบประมาณของ
หน่วยงาน(งบ Function)ที่

ด าเนินการในภูมิภาค 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของเอกชน 

ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
๑ โครงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวบ้ำนเกิด

พระยำพิชัยดำบหัก หมู่ที่9 ตำ้บลใน
เมือง อ้ำเภอพิชัย 

- 2,142,000 - - - ต.ในเมือง ทปค.อ.พิชัย 

2 โครงกำรจดังำนบ้ำนเกิดถิ่นก้ำเนิดพระ
ยำพิชัยดำบหัก 

– 450,000 – – – ต.ในเมือง ทปค.อ.พิชัย 

รวมเป็นจ านวน.....2...โครงการ - 2,592,000 - - - - - 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ด ารงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ พัฒนาแหล่งน้ า การจัดการสิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
1 โครงกำรก่อสร้ำงคลองระบำยน้้ำ

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต้ำบลท่ำ
สัก อ้ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ์

1,950,000 – – – – หมู่ที่ 1 
ต้ำบลท่ำสัก 

 

2 ก่อสร้ำงคลองระบำยน้้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 ต้ำบลท่ำสัก 

1,080,000 – – – – หมู่ที่ 5 
ต้ำบลท่ำสัก 

 

รวมเป็นจ านวน....2....โครงการ 3,030,000  - - - - - 

 
 
 
 



 

 
๓๘ 

 อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 5 โครงการ  รวมงบประมาณ 16,156,760 บาท ดังนี้ 
 
ที ่

 
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

(หมู่ที่/ 
ต าบล) 

หน่วย
รับผิดชอบ โครงการที่ใช้งบประมาณ

ตามนโยบายพิเศษของ
รัฐบาล 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของหน่วยงาน(งบ 

Function)ที่ด าเนินการใน
ภูมิภาค 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ

เอกชน 

ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร
(บาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยใต้

สะพำนปรมินทร์ หมู่ที่ 4 ต้ำบลบำ้น
ดำรำ อ้ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดติถ ์
 

– 3,822,000 – – – หมู่ที่ 4 
ต้ำบลบ้ำน
ดำรำ 

 

2 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำย
หนองปล้อง หมู่ที่ 7 ต้ำบลบำ้นดำรำ 
อ้ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ์
 

– 4,018,000 – – – หมู่ที่ 7 
ต้ำบลบ้ำน
ดำรำ 

 

3 ก่อสร้ำงถนนลำดยำงสำยทุ่งป่ำกระถิน – 
ทุ่งหมื่นผำน ต้ำบลพญำแมน อ้ำเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ์

– 3,812,200 – – – ต้ำบลพญำ
แมน อ้ำเภอ
พิชัย 

 

4 ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำนขนำดใหญ่ 
หมู่ที่ 6 ต้ำบลนำยำง อ้ำเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดติถ ์

– 3,445,200 – – – หมู่ที่ 6 
ต้ำบลนำยำง 

 

รวมเป็นจ านวน.....4.....โครงการ  15,097,400 - - - - - 



 

 
๓๙ 

 
ที ่

 
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

(หมู่ที่/ 
ต าบล) 

หน่วย
รับผิดชอบ โครงการที่ใช้งบประมาณ

ตามนโยบายพิเศษของ
รัฐบาล 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของหน่วยงาน(งบ 

Function)ที่ด าเนินการใน
ภูมิภาค 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ

เอกชน 

ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร
(บาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การส่งเสริมอาชีพในการเกษตร ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ 
1         
2         

รวมเป็นจ านวน.....๒...โครงการ - – – - - - - 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
๑ โครงกำรจดังำนบ้ำนเกิดถิ่นก้ำเนิดพระ

ยำพิชัยดำบหักและของดีอ้ำเภอพิชัย 
- 1,059,360 - - - ต.ในเมือง ทปค.อ.พิชัย 

รวมเป็นจ านวน.....๑...โครงการ - 1,059,360 - - - - - 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ด ารงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ พัฒนาแหล่งน้ า การจัดการสิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
1         
2         

รวมเป็นจ านวน....-....โครงการ - - - - - - - 



 

 
๔๐ 

สรุปงบประมาณที่อ าเภอได้รับการสนับสนุนเพื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาอ าเภอ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561  
 สรุปงบประมาณที่อ าเภอได้รับการสนับสนุนเพื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาอ าเภอ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ล าดับ แหล่งงบประมาณ จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

(รวมทุกยุทธศาสตร์) 
จ านวน(บาท) หมายเหตุ 

๑. โครงกำรที่ใช้งบประมำณตำม
นโยบำยพิเศษของรัฐบำล 

8 9,617,600 - 

๒. โครงกำรที่ใช้งบประมำณของงบ
จังหวัด 

10 31,765,550 - 

๓. โครงกำรที่ใช้งบประมำณของ
หน่วยงำน(งบFunction)ท่ี
ด้ำเนินกำรในภูมิภำค 

- - - 

๔. โครงกำรที่ใช้งบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - 

๕. โครงกำรที่ใช้งบประมำณของ
เอกชน 

- - - 

รวม 18 41,383,151  
 

 สรุปงบประมาณที่อ าเภอได้รับการสนับสนุนเพื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาอ าเภอ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ แหล่งงบประมาณ จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 
(รวมทุกยุทธศาสตร์) 

จ านวน(บาท) หมายเหตุ 

๑. โครงกำรที่ใช้งบประมำณตำม
นโยบำยพิเศษของรัฐบำล 

- - - 

๒. โครงกำรที่ใช้งบประมำณของงบ
จังหวัด 

5 16,156,760 - 

๓. โครงกำรที่ใช้งบประมำณของ
หน่วยงำน(งบFunction)ท่ี
ด้ำเนินกำรในภูมิภำค 

- - - 

๔. โครงกำรที่ใช้งบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - 

๕. โครงกำรที่ใช้งบประมำณของ
เอกชน 

- - - 

รวม 5 16,156,760  
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1.7 ข้อมูลความเสี่ยงการเกิดสถานการณ์โรคระบาดในพืน้ที่ ท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และข้อมูลความเสี่ยงด้านสาธารณภัยในพื้นที ่
ความเสี่ยง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(หน่วยงำนหลัก/รอง/ภำคี) 
ประเภทของภัย/ 

ประเภทโรค 
(ที่อาจเกิดขึ้น) 

ผลกระทบ ประเภททางเลือกในการ
จัดการภัยพิบัติ/สถานการณ์ 

โรคระบาดในพื้นที่ 

มาตรการ/วิธีลดความ
เสี่ยง 

กำรเกิดโรคระบำด - ที่ท้ำกำรปกครองอ้ำเภอ 
- ส้ำนักงำนสำธำรณสุขอ้ำเภอ 
- สถำนีต้ำรวจในพื้นที่ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID – 19)  
- โรคไข้เลือดออก 

- ประชำชนในพื้นท่ีได้รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำด และมำตรกำรกำร
ป้องกันโรค 
 

- กำรป้องกัน/หลีกเลี่ยง 
- กำรลดผลกระทบ 
- กำรเตรียมควำมพร้อม 
- กำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยง 

จัดท้ำคู่มือ สร้ำงกำรรับรู้
ควำมเข้ำใจในโรคต่ำงๆ 
และจัดทีมคณะท้ำงำนใน
กำรจัดกำรโรค กำรประชุม
วำงแผน ค้นหำ คัดกรอง 
และรักษำ 
 

ภัยแล้งในพื้นที่ - ที่ท้ำกำรปกครองอ้ำเภอ 
- ส้ำนักงำนเกษตรอ้ำเภอ 
- ส้ำนักงำนปศุสัตว์อ้ำเภอ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- กำรขำดแคลนน้้ำในกำร
อุปโภค/ บริโภค  

ประชำในพื้นที่โดยเฉพำะพ้ืนที่
ต้ำบลนำอิน และต้ำบลนำยำง 
ขำดแคลนน้้ำใน    กำรอุปโภค 
บริโภค  

- กำรป้องกัน/หลีกเลี่ยง 
- กำรลดผลกระทบ 
- กำรเตรียมควำมพร้อม 
- กำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยง 

จัดหำแหล่งน้้ำส้ำรองใน
พ้ืนที่ ควบคุมกำรใช้น้้ำของ
ประชำชน ประสำนงำนกำร
จัดส่งน้้ำจำกต่ำงพ้ืนที่ 
 

อุทกภัยในพ้ืนที่ - ที่ท้ำกำรปกครองอ้ำเภอ 
- ส้ำนักงำนเกษตรอ้ำเภอ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

น้้ำท่วม - บ้ำนเรือนประชำชนได้รับควำม
เสียหำยจำกน้้ำท่วมขัง และน้้ำล้น
ตลิ่งบริเวณแม่น้้ำน่ำน 
- พืชผลทำงกำรเกษตรได้รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์น้้ำท่วม 
และฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน 

- กำรป้องกัน/หลีกเลี่ยง 
- กำรลดผลกระทบ 
- กำรเตรียมควำมพร้อม 
- กำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยง 

- วำงระบบกำรบริหำร
จัดกำรน้้ำในพ้ืนที่ใน
สำมำรถระบำยน้้ำได้ทันต่อ
สถำนกำรณ์ 
- สร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจ
ให้กับประชำชนถึงควำม
เสี่ยงที่อำจเกิดข้ึน 
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ไฟป่ำ - ที่ท้ำกำรปกครองอ้ำเภอ 
- ส้ำนักงำนเกษตรอ้ำเภอ 
- หน่วยงำนกรมป่ำไม้ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไฟป่ำ - พ้ืนที่ปำ่ได้รับควำมเสียหำย - กำรป้องกัน/หลีกเลี่ยง 
- กำรลดผลกระทบ 
- กำรเตรียมควำมพร้อม 
- กำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยง 

- สร้ำงแนวป้องกันไฟป่ำ 
- ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย
แก่ผู้ลักลอบอย่ำงเข้มงวด 
จัดชุดส้ำรวจ ทีมปฏิบัติกำร
เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ สร้ำง
กำรตระหนักรู้ให้แก่
ประชำชน 

วำตภัย - ที่ท้ำกำรปกครองอ้ำเภอ 
- ส้ำนักงำนสำธำรณสุขอ้ำเภอ 
- ส้ำนักงำนเกษตรอ้ำเภอ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วำตภัย - บ้ำนเรือนประชำชนได้รับควำม
เสียหำย 

- กำรป้องกัน/หลีกเลี่ยง 
- กำรลดผลกระทบ 
- กำรเตรียมควำมพร้อม 
- กำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยง 

- สร้ำงควำมรับรู้ควำม
เข้ำใจถึงควำมเสี่ยงที่อำจ
เกิดข้ึน ถึงแนวทำงปฏิบัติ 
จัดหำพื้นที่ปลอดภัยให้
ประชำชนพักพิงชั่วครำว 
- เตรียมควำมพร้อมในกำร
ป้องกันเมื่อเกิดสถำนกำรณ์ 

 
 



 

ส่วนที่ ๒ 

บทวิเคราะห์การพัฒนา 
 2.1 การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่อ าเภอ 
 2.2 การก าหนดต าแหน่งการพัฒนาอ าเภอ (Positioning) 
 2.3 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของพื้นที่อ าเภอ(SWOT Analysis) 
 2.4 การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อ าเภอ 
 (TOWS Matrix) 
 ๒.5 การก าหนดก้าวย่าง ๓ ระยะ (3 Horizons) 
 
 
************************************* 
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๒.1 การวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่อ าเภอ 
 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่  

ที ่ ประเด็น ประเด็นปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
๑ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
๑.๑ ปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า 
๑.๒ ปัญหาภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากขึ้น เช่น วาตภัย ภัยแล้ง และ
อุทกภัย 
๑.3 ปัญหาการบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ 
๑.4 ปัญหาการบริหารจัดการขยะในชุมชน 

๒ ด้านเศรษฐกิจ ๒.๑ปัญหาด้านปัจจัยการผลิตสินค้าทางการเกษตรไม่เพียงพอ เช่น ต้นทุน
ทางการผลิต ได้แก่ค่าแรงอุปกรณ์วัตถุดิบ และเมล็ดพันธุ์พืชมีราคาสูงข้ึน 
๒.๒ ขาดการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
๒.๓ ปัญหาสินค้าการเกษตรไม่ได้คุณภาพ/มาตรฐานการผลิตตามความ
ต้องการของตลาด 
๒.๔ ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง การพ่ึงพาการ
ใช้สารเคมีในปริมาณมาก 
๒.๕ ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 

๓ ด้านสังคม ๓.๑ การเพ่ิมขึ้นของปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ มี
ผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๓.๒ ปัญหาด้านสุขภาพของเกษตรกรจากการใช้สารเคมี การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ  ซึ่งมีจ านวนมากขึ้น ปัญหาด้านสุขภาพมีมากขึ้นปัญหาขาดการ
ดูแลจากคนในครอบครัวปัญหาภาระของสังคม ปัญหาโรคไข้เลือดออก โรค
ไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ  

๔ ด้ านสาธารรูป โภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๔.๑ ปัญหาถนนเส้นทางคมนาคมภายในชุมชนและเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรช ารุด และไม่ครอบคลุม 
๔.๒ ปัญหาไฟฟ้าในหมู่บ้านไม่เพียงพอ 

 
การวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่อ าเภอ/การวิเคราะห์ภาพรวมของบริบทอ าเภอ Context Map 
 ภาพรวมบริบทของอ าเภอพิชัย Context mapเป็นการสรุปสถานการณ์และปัจจัยของภาวะแวดล้อมใน
แง่มุมต่างๆเช่น ด้านเศรษฐกิจ การลงทุนในภาคเอกชน การศึกษา วัฒนธรรม สังคม โครงการสร้างพ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สิ่งที่ดึงดูดน่าสนใจ การปกครอง ภาพรวมของแผนหลักองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ และอ่ืนๆ ให้ครบทุกมิติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบัน อันจะน าไปสู่
การวิเคราะห์แนวโน้ม โอกาส ความเสี่ยง รวมถึงแรงกดดันต่างๆ ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการบริหารพ้ืนที่
อ าเภอรวมทั้งประชาชนในพื้นท่ี 
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๒.2 การก าหนดต าแหน่งการพัฒนาของอ าเภอ (Positioning) 
 เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาและวิสัยทัศน์มีความสัมพันธ์กับศักยภาพและสมรรถนะของอ าเภอ
และเพ่ือสนองต่อความต้องการของประชาชน นโยบาย/แผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์ระดับชาติ โดยการ
ค้นหาและสร้างสรรค์ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ (Image and Identity) เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและ
วิสัยทัศน์ของอ าเภอและเป็นที่ยอมรับของผู้คนที่เกี่ยวข้อง (ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่) จึงได้ก าหนดต าแหน่งการพัฒนา 
(Positioning)ของอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ คือ  ต าแหน่งการพัฒนาของอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์                
“เป็นแหล่งผลิตข้าวและเกษตรอินทรีย์ ครบวงจร ได้มาตรฐาน” 
 
๒.3 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่อ าเภอ (SWOTAnalysis) 
 จุดแข็ง(Strength) 
 ๑. มีแม่น้ าน่านเป็นแม่น้ าสายหลัก ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค 
 ๒. มีสถานีรถไฟ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการขนถ่ายสินค้า ประชาชนในภาคเหนือ 
 ๓. มีระบบการคมนาคมทางบกที่เชื่อมโยงสู่อ าเภอและจังหวัดอ่ืน ๆ ได้สะดวก 
 ๔. เป็นแหล่งผลิตข้าวที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ๕. เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนาน 
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 จุดอ่อน (Weaknesses) 
 ๑. เป็นอ าเภอทางผ่านจากภาคกลางสู่ภาคเหนือตอนบน 
 ๒. ขาดจุดดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว 
 ๓. วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนประชาชนไม่สามารถน ามาแปรรูปเพื่อการพาณิชย์ 
 ๔. ขาดแหล่งน้ าและระบบชลประทานที่เพียงพอ 
 ๕. เกษตรกรมีปัญหาหนี้สินนอกระบบ 
 ๖. ขาดทักษะความสามารถในการด าเนินงานด้านการตลาดเชิงรับ 
 
 โอกาส(Opportunities) 
 ๑. มีช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้หลายทาง 
 ๒. มีเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านเกษตรที่สามารถน ามาปรับปรุงโครงสร้างการเกษตร 
 ๓. มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ 
 ๔. ทุกภาคส่วนราชการให้การสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการและงบประมาณ 
 ๕. มีแหล่งน้ าธรรมชาติหลายแห่งสามารถท าการเกษตรได้หลายครั้งต่อปี 
 
 ภัยคุกคาม(Threats) 
 ๑. ต้นทุนในการผลิตผลทางการเกษตรสูง 
 ๒. มีปัญหาภัยธรรมชาติแปรปรวนท าให้ประสบปัญหาท าการเกษตรล าบาก 
 ๓. ผลผลิตการเกษตรมีราคาไม่แน่นอนและมีความผกผันสูง 
 ๔. ขาดการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 ๕. การเพ่ิมขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ  
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2.4 การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อ าเภอ (TOWS Matrix) 
 
          ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) 
S๑.มีแม่น้ าน่านเป็นแม่น้ าสายหลัก 
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค 
S๒.มีสถานีรถไฟ ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ในการขนถ่ายสินค้า ประชาชนใน
ภาคเหนือ 
S๓.มีระบบการคมนาคมทางบกที่
เชื่อมโยงสู่อ าเภอและจังหวัดอ่ืน ๆ 
ได้สะดวก 
S๔.เป็นแหล่งผลิตข้าวที่ใหญ่ที่สุด
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
S๕.เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีมา
ยาวนาน 

จุดอ่อน(Weaknesses) 
W๑.เป็นอ าเภอทางผ่านจากภาค
กลางสู่ภาคเหนือตอนบน 
W๒.ขาดจุดดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยว 
W๓ . วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี อ ยู่ ใ น ชุ ม ช น
ประชาชนไม่สามารถน ามาแปรรูป
เพ่ือการพาณิชย์ 
W๔ . ข า ด แ ห ล่ ง น้ า แ ล ะ ร ะ บ บ
ชลประทานที่เพียงพอ 
W๕.เกษตรกรมีปัญหาหนี้สินนอก
ระบบ 
W๖.ขาดทักษะความสามารถในการ
ด าเนินงานด้านการตลาดเชิงรับ 
 

โอกาส (Opportunities) 
O๑.มีช่องทางการจ าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรได้หลายทาง 
O๒.มี เทคโนโลยีองค์ความรู้ด้าน
เกษตรที่สามารถน ามาปรับปรุง
โครงสร้างการเกษตร 
O๓ . มี ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ 
O๔ .ทุกภาคส่วนราชการให้การ
สนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการและ
งบประมาณ 
O๕.มีแหล่งน้ าธรรมชาติหลายแห่ง
สามารถท าการเกษตรได้หลายครั้ง
ต่อปี 
 

SO : กลยุทธ์เชิงรุก 
(ใช้ความเข้มแข็งจากภายในแสวง 
ประโยชน์จากโอกาสภายนอก) 
๑) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว
อินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัย 
๒) ยกระดับคุณภาพสินค้าและ 
ขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้า 
OTOP 
๓) การพัฒนาด้านการศึกษาให้ 
สอดคล้องกับความต้องการและ 
ทิศทางการพัฒนาของพ้ืนที่ 
๔) ส่งพัฒนาและส่งเสริมด้านการ 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

WO : กลยุทธเชิงแก้ไข(ขจัดความ
อ่อนแอภายในโดยฉวยประโยชน์
จากโอกาสภายนอก) 
๑) การปรับปรุง/ซ่อมแซม/ขยาย 
โครงข่ายเส้นทางคมนาคมเชื่อม
ต่อไปยังจังหวัดข้างเคียง 
๒) การพัฒนาการแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตรและเพ่ิมชองการตลาดให้
สินค้าการเกษตร 
๓ )  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวและสร้างการเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
๔)  ส่ ง เ ส ริ มอาชี พ เ สริ ม โดย ใช้
เทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านเกษตรแก่
เกษตรกร เ พ่ือลดรายจ่าย เ พ่ิม
รายได้  

ภัยคุกคาม(Threats) 
T๑.ต้นทุนในการผลิตผลทางการ
เกษตรสูง 
T๒.มีปัญหาภัยธรรมชาติแปรปรวน
ท าให้ประสบปัญหาท าการเกษตร
ล าบาก 
T๓.ผลผลิตการเกษตรมีราคาไม่
แน่นอนและมีความผกผันสูง 

ST : กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
(ใช้ความเข้มแข็งภายในหลีกเลี่ยง 
สิ่งกีดขวางภายนอก) 
๑) ส่งเสริมและพัฒนาปลูกข้าวและ
พืชให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับ
ส ภ า พ พ้ื น ที่ แ ล ะต ร ง กั บ ค ว า ม
ต้องการของตลาด 
๒) ส่งเสริมการท าการเกษตรโดย

WT: กลยุทธ์เชิงรับ(ลดความ
อ่อนแอภายในและหลีกเลี่ยงสิ่งกีด
ขวางภายนอก) 
๑) พัฒนาคุณภาพเพ่ือเ พ่ิมมูลค่า
ของสินค้าการเกษตรหลักในพื้นที่ 
๒ )  พัฒนาแหล่ งน้ า และระบบ
ชลประทาน เ พ่ื อการ เกษตร ให้
ครอบคลุมแก่พ้ืนที่เกษตรกรรม 



๔๘ 

T๔.ขาดการสนับสนุนด้ านการ
ท่องเที่ยวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
T๕ .กา ร เ พ่ิ ม ขึ้ น ขอ งประชากร
ผู้สูงอายุ 
 

พ่ึงตนเอง ลดการใช้สารเคมีเพ่ือลด
ต้นทุนในการผลิต 
๓ )  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด สิ น ค้ า
การ เกษตรและกระจายตลาด
ออกไปยังจังหวัดข้างเคียง 
4) การพัฒนาและสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

๓) พัฒนาขีดความสามารถในการ
ด าเนินงานด้านการตลาดเชิงรับแก่
เกษตรกรและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
4) การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์/
กลุ่มผู้สูงอายุ 

 
๒.5 การก าหนดก้าวย่าง (๓ Horizons) 
 การวิเคราะห์ก้าวย่าง๓ระยะ(๓ Horizons) คือการก าหนดต าแหน่งการพัฒนาของอ าเภอ โดยจัดล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วนของแผนงาน/โครงการของพ้ืนที่ ว่าอ าเภอควรจะด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ในด้านใด/ประเด็นใด
อะไรในล าดับก่อน - ล าดับหลัง (Action) ประเด็นใดเกื้อหนุนอะไรใคร/หน่วยงานใดเป็นคนท า จะช่วยให้อ าเภอ
มองเห็นถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆท่ีจะท าให้  Action นั้นๆไม่เกิดข้ึนรวมทั้งการบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้  ดังนั้น
อ าเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้วิเคราะห์ก้าวย่าง ๓ ระยะ (๓ Horizons) ได้ดังนี้  
 

ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
"เป็นแหล่งผลิตข้าวและเกษตรอินทรีย์ ครบวงจร ได้มาตรฐาน" 
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© 3 Horizons is a tool based on Systemic Thinking Principles, created by Prof. Bruce McKenzie, SDA, Australia. 
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ส่วนที่ ๓ 

 ข้อมูลยุทธศาสตร์แผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) 
  ๓.๑ เป้าหมายการพัฒนาอ าเภอ (วิสัยทัศน์อ าเภอ) 
  ๓.๒ พันธกิจ 
  ๓.๓ วัตถุประสงค์ (เปา้หมายรวม) 
  ๓.๔ ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ (ประเด็นยุทธศาสตร์) 
  3.5 เป้าหมายเชิงยุทศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
  3.6 แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) ของแต่ละประเด็นการพัฒนา 

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



๕๐ 
 

ส่วนท่ี ๓ 
ข้อมูลแผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) 

อ าเภอพิชัย จังหวัดอตุรดิตถ ์
 

๓.๑ เป้าหมายการพัฒนาอ าเภอ (วิสัยทัศน์อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์) 
 
 “เมืองเกษตรกรรม    วัฒนธรรมดีเด่น    เน้นคุณภาพชีวิต  

      เศรษฐกิจพอเพียง     ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์” 
 

๓.๒ พันธกิจ 
 ภารกิจและงานส าคัญท่ีอ าเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ จะต้องขับเคลื่อนให้ส าเร็จและบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่
ก าหนดไว้ประกอบด้วย 4 พันธกิจ ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓. ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 

 

๓.๓ วัตถุประสงค์ (เป้าหมายรวม) 
 ๑. การส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตร และการปศุสัตว์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า รายได้แก่เกษตรกร และ                 
มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอต่อความต้องการ  
 ๒. ดินแดนแห่งความสงบสุข ร่มเย็น ประชาชนมีความมั่นคงในการด าเนินชีวิต ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีรายได้และค่าครองชีพที่เหมาะสม และการพัฒนาด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
 ๓. เป็นแหล่งวัฒนธรรมเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในการที่จะส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 ๔. โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ แหล่งน้ าเพ่ือ การอุปโภคและบริโภค
เพียงพอต่อความต้องการ 
 

๓.๔ ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ (ประเด็นยุทธศาสตร)์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชน และครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิต 

ที่ด ี
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย
ได้มาตรฐาน และมีการบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งน้ า  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เพ่ิมศักยภาพ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว  
 



๕๑ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :เสรมิสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชน และครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

ของแต่ละ
เป้าประสงค์ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
๒๕๖5 

๑.ประชาชนมีความเขม้แข็ง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๑.ร้อยละของประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีเข้าถึง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

80 85 90 95 98 1.พัฒนาและปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภคตลอด
ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและ
สังคมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

2.ส่งเสริมการดูแลรักษา
สุขภาพสุขอนามัยและการ
ป้องกันโรคติดต่อ 

2. อัตราผู้ป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก 
ลดลง (ร้อยละ/ป)ี 

5 5 5 5 5 2. ป้องกันและเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ 

 3. จ านวนประชากรอายุ ๓๕ 
ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัด
กรองโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง (ร้อยละ/ปี) 

90 90 90 90 90 3. ส่งเสริมสุขภาพให้กับ
ประชานชนทั่วไปและการ
พัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ผู้สูงอาย ุ

3.ส่งเสริมการดูแลผู้สูงอาย ุ 4. จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการ
ดูแลที่ดี (ร้อยละ/ปี) 

80 
 

90 
 

90 
 

90 90 4. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อ
เตรียมความพร้อมการเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ  

5. มีกิจกรรม/กลุ่มผู้สูงอายุที่
เหมาะสม 

5 7 9 11 12 

4. ส่งเสรมิให้ประชาชนมี
น้ าประปาที่สะอาดได้
คุณภาพเหมาะสมในการ
อุปโภค/บริโภค 

6. จ านวนประชากรที่ได้ได้มี
น้ าประปาสะอาดส าหรับการ
อุปโภค/บริโภคเพียงพอต่อ
ความต้องการ (ร้อยละ/ปี) 

80 80 100 100 100 5.พัฒนาระบบการผลิต
น้ าประปาที่สะอาดได้
มาตรฐานเพื่อการอปุโภค/
บริโภค 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย

ได้มาตรฐาน และมีการบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

ของแต่ละ
เป้าประสงค์ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
๒๕๖5 

๑. ส่งเสรมิและพัฒนาการ
ผลิตและจ าหน่ายสินค้า
เกษตรและปศุสัตว์ 
ปลอดภัยเพื่อ 
สร้างรายได้กลุ่ม 
เกษตรกรในพ้ืนที่ 

๑. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ด้าน
การเกษตรและปศุสัตว์ที่ดี
เหมาะสม (คน/ปี) 

100 150 200 250 250 ๑. ส่งเสรมิและ
พัฒนาการการเกษตร
ปลอดภัย และการปศุ
สัตว์ 

๒.จ านวนเกษตรกรที่ใช้
สารอินทรีย์ในการเพาะปลูก
พืช (คน/ปี) 

100 150 200 250 250 

๓. มีกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิต
สินค้าทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 
(กลุ่ม/ปี) 

3 5 7 10 10 

 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์
ของแต่ละ

เป้าประสงค์ 
พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
พ.ศ. 

๒๕๖๓ 
พ.ศ. 

2564 
พ.ศ.

๒๕๖5 

๒.พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรและเส้นทาง
คมนาคมเพื่อขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

๔.จ านวนเส้นทางคมนาคมที่
ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
(เส้นทาง/ปี) 

5 5 5 5 5 ๒.พัฒนาแหล่งน้ าและ
เส้นทางคมนาคมเพื่อ

การเกษตร 
๕.จ านวนแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรที่ได้รับการพัฒนา/
ซ่อมแซม (แห่ง/ปี) 

5 5 5 5 5 

3. พัฒนาคุณภาพสินค้าและ
เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับ
สินค้า OTOP 

๑. จ านวนผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการOTOP ได้รับ
การพัฒนาทักษะด้านการผลิต
และยกระดบัคุณภาพ
มาตรฐาน(จ านวนผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ) 

๓ ๓ ๓ ๓ 3 ๓.พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าและเพิ่ม
ช่องทาการตลาดให้กับ
สินค้า OTOP 

๒. จ านวนสินค้า OTOPที่
ได้รับการสนับสนุนการเพิ่ม
ช่องทางการตลาด(จ านวน
ผลิตภัณฑ์/ปี) 

5 5 10 10 10 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

ของแต่ละ
เป้าประสงค์ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
๒๕๖5 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ 

๑.จ านวนแหล่งท่องเท่ียวที่
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 

1 1 1 1 1 ๑ . ส่งเสริมและ 
ประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเที่ยว 

๒.สัดส่วนจ านวนนกัท่องเที่ยว
ของสถานที่ท่องเท่ียวแต่ละ
แห่งในพื้นที่มีจ านวนเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ/ปี) 

5 5 5 5 5 

๓. จ านวนการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเท่ียว(ครั้ง/ปี) 

2 2 2 2 2 

๒ . ส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.จ านวนการจัดกจิกรรมเพื่อ
ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญหา
ท้องถิ่นของชุมชน (ครั้ง/ปี) 

10 10 10 10 10 ๒. ส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓. ส่งเสรมิการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.จ านวนโครงการที่ส่งเสริม
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 3 3 3 3 ๓. ส่งเสรมิ บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 



๕๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งน้ า 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

ของแต่ละ
เป้าประสงค์ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
๒๕๖5 

๑. ดูแลและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความอุดม
สมบูรณ์มากขึ้น 

๑.๑ จ้ำนวนฝำยชะลอน ้ำ 
ได้รับกำรปรับปรุงซ่อมแซม
หรือสร้ำงฝำยชะลอน ำ้ในพื นที่
ป่ำต้นน ้ำ(แห่ง) 

5 5 5 5 5 ๑. ดูแลรักษาแลฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
แหล่งน้ า 

1.2 พื้นที่ป่าที่ได้รับคืนได้รับ
การปลูกต้นทดแทน/การปลูก
ป่าเพิ่มเติม(แปลง) 

3 3 3 3 3 

1.3 จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับ
การฟื้นฟูและอนุรักษ ์

10 10 10 10 10 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เพ่ิมศักยภาพ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์

ของแต่ละ
เป้าประสงค์ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
๒๕๖5 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว เพื่อสร้างราย ได้
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 

1.1 จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
ให้ได้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

5 5 5 5 5 1.พัฒนาและเพิ่ม 
ประสิทธิภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 

๑.๒ จ้ำนวนกำรจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและ
ประชำสัมพันธ์ดำ้นกำร
ท่องเที่ยว 

5 5 5 5 5 2.ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเที่ยว  

๑.๓ มีกำรจัดตั งศูนย์
ประสำนงำนด้ำนกำร
ท่องเที่ยวของอ้ำเภอ(ศูนย์) 

1 1 1 1 1 3.พัฒนาระบบการ 
บริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว 



ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชน และครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ (Critical Issues)    1. ปัญหาระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานคมนาคมยังมีประสิทธิภาพเพียงพอและยังไม่สามารถเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายเดียวกันได้ 

       ภายในอ าเภอ 
   ๒. ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งเกิดจากโรคระบาด และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

 
            แนวทางในการพัฒนา 1                                                              แนวทางในการพัฒนา 2  
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน 

 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนงานที่ ๑ 
พัฒนาเส้นทางคมนาคม 

แผนงานที่ ๒ 
พัฒนาระบบน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค 

แผนงานที่ ๑ 
ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขอนามัย
และการป้องกันโรคติดต่อ 

แผนงานที่ ๒ 
ส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ 



๕๕ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีการบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ (Critical Issues)    1. ปัญหาเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตรและระบบการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร 

   ๒. ปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ า และสินค้าไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานความต้องการของตลาด 
 
            แนวทางในการพัฒนา 1                                                              แนวทางในการพัฒนา 2  
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าและ
ระบบการบริหารจัดการน้ า 

 พัฒนาคุณภาพสินค้า 

แผนงานที่ ๑ 
พัฒนาเส้นทางคมนาคมในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร 

แผนงานที่ ๒ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ า
ให้สามารถมีน้ าท าการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง และป้องกันการเกิด
น้ าท่วมในฤดูฝน 

แผนงานที่ ๑ 
ส่งเสริมและการเกษตรปลอดภัย 
ลดการใช้สารเคมี 

แผนงานที่ ๒ 
พัฒนาตลาดกลางในการจ าหน่าย
สินค้า 

แผนงานที่ ๓ 
พัฒนาคุณภาพสินค้าและเพ่ิม
ช่องทางการตลาดให้กับสินค้า 
OTOP 



๕๖ 
 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว 
ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ (Critical Issues)    สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นเพียงทางผ่านเพ่ือไปยังจังหวัดอ่ืนเท่านั้น 
 
            แนวทางในการพัฒนา 1                                                                แนวทางในการพัฒนา 2  
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้าน
การท่องเที่ยว 

 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนา 

แผนงานที่ ๑ 
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์  เพื่อสร้างรายได้
ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

แผนงานที่ ๑ 
จั ด กิ จ กร รม เ พ่ื อส่ ง เ ส ริ มแล ะ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 



๕๗ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งน้ า 
ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ (Critical Issues)    ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าต้นน้ าเพื่อท าการเกษตร 
 
      แนวทางในการพัฒนา 1                                                              
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดู แ ล  รั ก ษ า  แ ล ะ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งน้ า 

แผนงานที่ ๑ 
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

แผนงานที่ ๒ 
อนุรักษ์ป่าชุมชน และป่าต้นน้ า 

แผนงานที่ ๓ 
ป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่า 

แผนงานที่ ๔ 
สร้างฝายชะลอน้ า เพ่ือเพ่ิมความ
ชุ่มชื้นให้พ้ืนที่ป่า 



๕๘ 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : เพ่ิมศักยภาพ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 
ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ (Critical Issues)    สถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามาน้อย ท าให้เกิดปัญหาในการจ าหน่ายสินค้า สามารถจ าหน่ายสินค้าได้น้อย 
 
            แนวทางในการพัฒนา 1                                                                แนวทางในการพัฒนา 2  
 
 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของ
แหล่งท่องเที่ยว 

 ส่งเสริมการค้า การลงทุน 

แผนงานที่ ๑ 
พัฒนาแหล่งท่องเท่ยวด้านโรงสร้าง
พ้ืนฐาน 

แผนงานที่ ๑ 
พัฒนาตลาดสินค้า  และตลาด
ชุ มชน ให้ มี ขี ดส ามารถในการ
แข่งขัน 

แผนงานที่ ๒ 
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 



ส่วนที ่๔ 
 โครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนา 
   

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

ส่วนที่ ๔ 
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ที ่๑ : เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเขม้แข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผัง
เมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
ประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

        

โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางต าบลพญาแมน พร้อมลู่วิ่ง และ
โรงยิมส์อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านดง ต าบลพญาแมน อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดติถ ์

    42671000 1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน  าบ้านพญา
แมน-ทล.1324 หมู่ที่ 1 ต าบลพญาแมน อ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ ์

    1842600 1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟลัท์ติกคอนกรีต สายคลองปลายนา-
หนองเพนียด หมู่ 4 ต าบลพญาแมน อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ์

    2062000 1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งพัฒนา-สาย
พอเพียง ทล.1324   หมู่ที่ 6 ต าบลพญาแมน อ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ ์

    7020000 1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 



๖๑ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผัง
เมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
ประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

        

โครงการเสรมิผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรตี สายหน้า
โรงเรียนชุมชนบ้านดง หมู่ที่ 3 ต าบลพญาแมน อ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ ์

    1842600 1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟลัท์ติกคอนกรีต สายคลองปลายนา-
หนองเพนียด หมู่ 4 ต าบลพญาแมน อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ์

    2062000 1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งพัฒนา-สาย
พอเพียง ทล.1324   หมู่ที่ 6 ต าบลพญาแมน อ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ ์

    7020000 1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

โครงการเสรมิผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรตี สายหน้า
โรงเรียนชุมชนบ้านดง หมู่ที่ 3 ต าบลพญาแมน อ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ ์

    838000 1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ(พาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต) 
สายบ้านดงห้วยคา-คลองน  าไหล หมู่ที่ 3 ต าบลพญาแมน อ าเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ์

    10000000 1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 



๖๒ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผัง
เมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
ประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

        

โครงการเสรมิผิวแอสฟัลท์คอนกรตีสายปา่แดด หมู่ที่ 7  ต าบลท่าสกั 
อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ์

    1020000 1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

โครงการเสรมิผิวแอสฟัลท์คอนกรตีสายฟากช า 2 หมู่ที่ 9   ต าบลท่า
สัก อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ์

    1240000 1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลนายาง อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดติถ ์

    4283000 1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต. นายาง/  

อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายรอบอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยา
พิชัยดาบหัก บ้านห้วยคา ม.9 ต.ในเมือง อ.พิชัย 

    9090000 1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ในเมือง/ 
อ.พิชัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใตส้ะพานปรมินทร์ หมู่ที่ 4 
ต าบลบ้านดารา อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดติถ์ กว้าง 4.00 ม. , 6.00 
ม. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 958 ตร.ม.  

    595000  2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 

อบต. บ้าน
ดารา/ อ.พิชัย 



๖๓ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายสระประมง หมู่ที่ ๓    380000  1 2 
ด้านการสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางต าบลพญาแมน ให้เป็นมาตรฐาน 
กกท. หมู่ที่ 2 จ านวน 1 แห่ง ยาว 193.00 เมตร กว้าง 117.00 
เมตร ตามแบบแปลนท่ีทาง อบต. ก าหนด 
 

   20000000  1 2 
ด้านการสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

อบต.พญาแมน/
อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างโรงยิมเอนกประสงค์สนามกีฬากลางต าบลพญาแมน 
หมู่ที่ ๒ จ านวน ๑ แห่ง 
 

   7800000  1 2 
ด้านการสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

อบต.พญาแมน/
อ.พิชัย 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บึงตาบาน    2476000  1 2 
ด้านการสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

อบต.บ้านหม้อ/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจ า อ าเภอพิชัย    33,338,000  1 2 
ด้านการสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

อบต.บ้านหม้อ/อ.
พิชัย 

ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมและพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร หมู่ที่ 7 บ้านไร่เจรญิ ต าบลบ้านโคน อ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ ์

   1986000  1 2 
ด้านการสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

อ าเภอพิชยั/ 
อบต. บ้านโคน 
เพิ่มเติมเข้า
แผนพัฒนา
จังหวัด 



๖๔ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทุ่งโพบาย หมู่ที่ 2 ต าบลท่าสัก 
ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,985 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 8,955 ตารางเมตร 

   495000  1 2 
ด้านการสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบึงบน หมู่ที่ 5 ต าบลท่าสัก  
ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,560 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 5,460 ตารางเมตร 

   413000  1 2 
ด้านการสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรตี รหสัสายทาง อต.ถ 
๓๕-๐๐๔ สายซอยพุ่มพวง 

   2620000  1 2 
ด้านการสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบา้นเต่าไห  
หมู่ที่ 3 ต าบลท่าสัก ระยะทางยาว  1,200 ม. กว้าง 6.00 ม. หรอื
มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 5,040 ตร.ม. 
 

    2000000 1 2 
ด้านการสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวค่ายหมู่ที่ 4 –
บ้านเกิด พระยาพิชัยดาบหัก หมูท่ี่ 9 ต าบลในเมือง อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดติถ ์

  8616000   1 2 
ด้านการสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

อบต.ในเมือง/อ.
พิชัย 

ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมและพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรียงงาม ต าบลบ้านโคน อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดติถ ์

    1541000 1 2 
ด้านการสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

อ าเภอพิชยั/ 
อบต. บ้านโคน 
เพิ่มเติมเข้า
แผนพัฒนา
จังหวัด 



๖๕ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ข้างโรงพยาบาลพิชัย ม.1- ม.2 ต าบลในเมือง อ าเภอพิชัยจังหวัด
อุตรดิตถ ์
 

   6448000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ในเมือง/
อ.พิชัย 

โครงการซอมสร้างผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๑๐ 
พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์  

   5420000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่า
มะเฟือง/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อต.ถ.34-015 
สายในดง หมู่ที่ 9 บ้านหนองปากดง ต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดติถ ์
 

   8500000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่า
มะเฟือง/อ.
พิชัย 

โครงการขยายผิวทางจราจรเป็นถนนสี่ช่องทาง ทางแยกจากถนน
สาย117 เข้าอ าเภอพิชัย อต.1104 (อต.ถ.51-003) 
 
 

 33,134,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

กรมทางหลวง
ชนบท 

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น  าน่านรองรับการขยายผิวทาง
จราจรเป็นถนนสี่ช่องทาง ทางแยกจากถนนสาย117 เข้าอ าเภอพิชัย 
อต.1104 (อต.ถ.51-003) 
 

  60,000,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

กรมทางหลวง
ชนบท 



๖๖ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการระบายน  าจากคลองกะชีลงสู่แม่น  าน่าน   เพื่อแก้ไขและ
บรรเทาปญัหาน  าท่วมพื นท่ี อ.พิชัย ในระยะยาว ม.3 ต.ไร่อ้อย 
 

 2,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

โครงการเขื่อน
ผาจุก 

โครงการฝังท่อใต้ดินจากบ่อหลาลงบึงน  าด้วน ยาว 500 เมตร ขนาด
ท่อซีเมนเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 นิ ว ม.๒ ต.ไร่อ้อย 
 

 900,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/อ.
พิชัย 

โครงการปรับปรุงถนนลายยางสายหน้า อบต.นาอิน  ถึงถนนสาย
เอเชีย ต.นาอิน 
 

18,000,000     1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นาอิน/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพชีลสาย บ้านคลองกระชี 
– บ้านห้วยคา ม.7 ต.ในเมือง ขนาดกว้าง6 เมตร  ยาว 2,175 
เมตร 

 7,300,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ในเมือง/
อ.พิชัย 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ระยะทาง  2,000 
เมตร  ม.4   ต.ในเมือง 

 1,500,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ในเมือง/
การไฟฟ้า 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร 
Asphaltic-Concreteสายสี่แยก ธกส.- สามแยกหน้าสถานรีถไฟบ้าน
ในเมือง  ม.3 ต.ในเมือง ขนาดกวา้ง   6 เมตร  ยาว 900 ม. 

  3,000,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ในเมือง/
อ.พิชัย 



๖๗ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองละวานพร้อมก่อสร้างถนนเชิงลาด
(บริเวณบ้านนายมอญ ดีเพ็ง)บ้านคลองละวาน ม.6 ต.ในเมือง อ.
พิชัย 

  2,500,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ในเมือง/
อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายรอบอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยา
พิชัยดาบหัก บ้านห้วยคา ม.9 ต.ในเมือง อ.พิชัย 

  8,000,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ในเมือง/ 
อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวค่าย หมู่ที่4-
บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก บ้านห้วยคา หมู่ที่9 ต าบลในเมือง 

  9,500,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ในเมือง /
อ.พิชัย 

โครงการซ่อมถนนลาดยางสาย พญาแมน-บ้านขอมแบบผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 

18,800,000     1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านขอม-บ้านหนองไผ่แบบผิว
ทางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต เชื่อมจังหวัดสุโขทัย 

15,280,000     1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย ทุ่งป่ากระถิน-ทุ่งหมื่นผาน ต.พญา
แมน 

3,890,000     1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 



๖๘ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรตี สายบ้าน
ดง-พญาแมน ช่วงที่1 ม.๒,๓,๔,๗ ต.พญาแมน 

  3,300,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายนา 3 แถว ระหว่าง ม.๔,๙,๑๐ ต.
ท่ามะเฟือง ระยะทาง ๔.๘ กม. 

 11,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่า
มะเฟือง/อ.
พิชัย 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนลาดยาง สายรังนก ม.๘ ต.ท่า
มะเฟือง ระยะทาง ๔.๕ กม. 

 11,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่า
มะเฟือง/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างรางระบายน  าถนนสาย 4018 ต.บ้านดารา 1,500,000     1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
ดารา/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาบนาพระ ม.๗ ต.บ้านดารา 9,500,000     1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

กรมทหารช่าง 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายใต้สะพานปรมินทร์ ม.4 ต.บ้านดารา 3,900,000     1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
ดารา/อ.พิชัย 



๖๙ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองปล้อง ม.7 ต.บ้านดารา 4,100,000     1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
ดารา/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลตต์ิกคอนกรีต สายหน้า 
อบต.บ้านดารา ม.9 ต.บ้านดารา อ.พิชัย 

  2,000,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
ดารา/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลตต์ิกคอนกรีต สายบึงยาวฝัง่
ตะวันออก ม.3 ต.บา้นดารา อ.พิชัย 

  3,200,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
ดารา/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าสถานีรถไฟชุมทางบ้านดารา ต.
บ้านดารา  
อ.พิชัย 

  850,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
ดารา/อ.พิชัย 

โครงการเสรมิผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรตี สายบ้าน
ล่าง-ป้อมต ารวจ ต.บ้านดารา อ.พชัิย 

  2,000,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
ดารา/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นคันคลองน  าไหล ต.พญาแมน 
ถึง  
ต.ท่ามะเฟือง 

1,250,000 1,250,000    3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่า
มะเฟือง 



๗๐ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังริมแม่น  าน่าน(บรเิวณบ้านนายสม
ทรง) ความยาว ๒๐๐ เมตร ม.๒ ต.ไร่อ้อย  

 2,900,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

กรมเจ้าท่า 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว AC สี่แยกบ้านวังผักรุง-นาคะนงึ 
กว้าง 6 เมตร ยาว 9,000 เมตร   ม.๓ ต.ไร่อ้อย 
 

  27,000,000 27,000,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/อ.
พิชัย 

โครงการถนนลาดยาง ซอยนาโปรง่เชื่อมหมู่8 กว้าง 6 เมตร ยาว 
5,000 เมตร ม.5 ต.ไร่อ้อย 

  15,000,000 15,000,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณรมิน  าน่านยาว 100 
เมตร เขตตดิต่อ ม.๑๐ ต.ไร่อ้อย - ม.1 ต.ในเมือง  

8,000,000 8,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

กรมเจ้าท่า 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางถนนสายรมิน  าน่าน ตั งแตส่ะพานข้าม
แม่น  าไร่อ้อย-เขตต าบลบ้านดารา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
ม.๓ ต.ไร่อ้อย 

1,915,000     1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัสท์ติกส์คอนกรีตสายทางแยก
บ้าท่าดินแดงถึงบ้านคลองวัดไพร(ช่วง2)หมู่ที่5และหมู่ที8่ ต.ไร่อ้อย 
อ.พิชัย 

 11,670,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/อ.
พิชัย 



๗๑ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยบึงช่อ ม. ๗ ต.ไร่อ้อย ถึง ม.๖ 
บ้านช าสอง ต.ท่าสัก กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

1,200,000     1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ทางหลวง
ชนบท 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวAC สายบ้านคลองวัดไพรเชื่อม
บ้านคลองกะชี ม.๗ ต.ในเมือง กว้าง 6 เมตรยาว 1,000 เมตร 

  3,000,000 3,000,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านท่าดินแดง ม.๑๐ ต.ไร่อ้อย-บ้าน
คลองวัดไพร ม.๘ ต.ไร่อ้อย กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร 

   4,000,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างประตูระบายน  า เขตคลองไม้แตง ม.๑ ต.บ้านหม้อ 250,000 250,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ซอยสันตสิุข ม.1 ต.บ้านหม้อ 360,000 360,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้านหม้อ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ซอยมั่นคง ม.1 ต.บ้านหม้อ 240,000 240,000    3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้านหม้อ 



๗๒ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. ซอยพุทธรักษ์ ม.1 ต.บ้านหมอ้ 360,000 360,000    3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้านหม้อ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน  า  คสล. ซอยบ้านทรายทอง   ม.1 ต.
บ้านหม้อ อ.พิชัย 

360,000 360,000    3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้านหม้อ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายยายชี-คลองไผ่สสีุก  ม.1 ต.บ้าน
หม้อ 

576,000 576,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ซอยเนตรนภา ม.1 ต.บ้านหมอ้ 480,000 480,000    3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้านหม้อ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ซอยเจรญิสุข ม.1 ต.บา้นหม้อ 360,000 360,000    3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้านหม้อ 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดสายทุ่งหลวง ม.1 ต.บ้านหม้อ 720,000 720,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 



๗๓ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดสายบ้านหม้อ สายรอบคลองกรดุ 
ม.1 ต.บา้นหม้อ 

320,000 320,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหม้อ-ต าบลนายาง  15,000,000 15,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านหมอ้- ฟากบึง ต.นาอิน 36,000,000 36,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.ซ่อยแม่รายทาง ม.๒ ต.บา้น
หม้อ 

360,000 360,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดเลียบคลองไม้แดงดา้นทิศ
ตะวันออก(นาตาเก๊า) ม.1 ต.บ้านหม้อ 

444,800 444,800    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการซ่อมสะพานคอนกรีตข้ามคลองไม้แดง คลองปลาเคา้ ต.บ้าน
หม้อ 

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

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 



๗๔ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลองไม้แดง ต.บ้านหม้อ 2,000,000 2,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้านหม้อ/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาเฟ้น หลังอาคารเอนกประสงค์ ต.
บ้านหม้อ 

616,000 616,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน อต.58-001 
สายบ้านหม้อ-ดอนโพ ขนาดผิวทางกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2.7 
กิโลเมตร   

  8,068,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน อต.58-002 
สายบ้านหม้อ-ดอนโพ ขนาดผิวทางกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1.660 
กิโลเมตร   

  4,996,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลองไม้แดง ม.๓ ต.บ้านหม้อ ๓,๒๕๐,๐๐๐ ๓,๒๕๐,๐๐๐    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย ๒๐๔๕ ม.๑,ม.๑ ,ม.๓ ต.บ้าน
หม้อ 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 



๗๕ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายข้างคลองไทรใหญ่ ม.๔ ต.
บ้านหม้อ 

๙๖๐,๐๐๐ ๙๖๐,๐๐๐    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายนอกทางรถไฟดา้นทิศ
ตะวันออก 
ม.๔-๘ ต.บ้านหม้อ 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายวงแหวนไร่เจริญ ม.๔ ต.บ้านหม้อ ๑๑,๑๖๐,๐๐๐ ๑๑,๑๖๐,๐๐๐    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยจรูญทรัพย์๒ ม.๕ ต.บา้นหม้อ ๓๘๔,๐๐๐ ๓๘๔,๐๐๐    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสะแก-ทุง่สรวง ม.๕ ต.บ้านหม้อ ๑๕,๔๘๐,๐๐๐ ๑๕,๔๘๐,๐๐๐    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสหกรณ-์ชล้าย ม.ค. ต.บา้นหม้อ ๔๑๖,๐๐๐ ๔๑๖,๐๐๐    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 



๗๖ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ ารุงราษฎร์ ม.๕ ต.
บ้านหม้อ 

๓๔๕,๐๐๐ ๓๔๕,๐๐๐    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ทุ่งพิง ม.๖ ต.บ้านหม้อ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายหากสาแล ซอย 
๑,๓,๔,๕,๖ ม.๖ ต.บ้านหม้อ 

๘๙๖,๐๐๐ ๘๙๖,๐๐๐    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านสุวรรณต่อนายประดา 8000,000 800,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายปลักไอ้เบิก 3,000,000 3,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.รอบโรงเรียนบ้านดอนโพ 500,000 500,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 



๗๗ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. ซอยไปนาทุ่งนา หมู่ที่ 7  
ต าบลบ้านหม้อ 

384,000 384,000    3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้านหม้อ 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายนาตาเก่ง  หมู่ที่  7 ต าบล
บ้านหม้อ 

640,000 640,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายปลักกระทุ่ม  หมู่ที่ 7 ต าบลบ้าน
หม้อ 

3,900,000 3,900,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากทางรถไฟ-ทุ่งนา (ผ่านหน้าบ้านตา
เยี่ยม)            หมู่ที่ 7 ต.บ้านหม้อ 

3,000,000 3,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายเลียบคลองในถึงปลายนา
ตาหวัน         หมู่ที่ 7 ต.บ้านหมอ้ 

640,000 640,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการเสรมิผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีต(Asphalt Concrete) ซอย
ประสานมิตร หมู่ที่8 ขนาดผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 
0.540 กม. 

  857,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 



๗๘ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยตาสาน 600,000 600,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการซ่อมแซมสะพานคอนกรตีตาบับ 1,000,000 1,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครองการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. ซอยประสานมติร  (คู่ขนาน) 1,440,000 1,440,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายหนองปรือ  หมู่ที่ 8 ต าบล
บ้านหม้อ 

640,000 640,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาเหนือ-สายเอเซีย ม.๔ ต.นายาง    7,200,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองละวาน ขนาดกว้าง      4 เมตร
ยาว 60 เมตร  ม.6  ต.ในเมือง 

     1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ในเมือง/
อ.พิชัย 



๗๙ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการสร้างถนนลูกรังบดอัด 2 ฝั่งคลองห้วยคา       กว้าง 4 
เมตร  ยาว 3,200 เมตร   ม.9 ต.ในเมือง 

     1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ในเมือง/
อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายเลียบทาง
รถไฟฝั่งตะวันออก บ้านในเมือง ม.๓ ต.ในเมือง 

  4,000,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ในเมือง/
อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองตับ ม.10 ต.ท่าสัก  3,260,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนายฝ้าย ฟักตั ว ม.1 ต.ท่าสัก  2,040,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

โครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีตสายซอยรม่เย็น ม.2 ต.ทา่
สัก 

 1,130,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นละออ ม.๘ ต.ท่าสัก  1,950,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 



๘๐ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบนเนิน(ที่เหลือ) ม.2 ต.ท่าสัก 
 

 1,500,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฟากช า ม.9 ต.ท่าสัก  1,185,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนายพจน์ อินทร์จง ม.๕ ต.ท่าสกั    1,400,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.สายเต่าไหใต้ ต.ท่าสัก 2,150,000     1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างรางระบายน  าสายซอยสังวาล ม.๖ ต.ท่าสัก  1,800,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างคลอง คสล.จากหน้าวัดช าหนึ่ง-ลงคลองช า หมู่ที่5 
ต าบลท่าสัก 

  2,500,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 



๘๑ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที ่ ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน  ากัดเซาะตลิ่งหมู่ที่  5  ต.บ้านโคน 
ระยะทาง 800 เมตร 

10,000,000 10,000,000    2 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

กรมเจ้าท่า 

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน  ากัดเซาะตลิ่งหมู่ที่ 3  ต.บ้านโคน 
ระยะทาง 600 เมตร 

7,500,00 7,500,00    2 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

กรมเจ้าท่า 

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน  ากัดเซาะตลิ่งหมู่ที่  2  ต.บ้านโคน 
ระยะทาง 60 เมตร 
 

750,000 750,000    2 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

กรมเจ้าท่า 

โครงการก่อสร้างท่อลอดระบายน  าบึงเบิก  หมู่ที่ 7   ต.บ้านโคน 
จ านวน  1 จุด 

500,000 500,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้านโคน/
อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก หมูท่ี่  
1       ต.บ้านโคน - เขต ต.ศรภีิรมย์  อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  
ขนาดกว้าง  6 เมตร      ยาว 2,500 เมตร 

5,250,000 5,250,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้านโคน/
อ.พิชัย 

โครงการถนนลาดยาง  สายบ้านคลองเรียงงาม หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 3 ต.
บ้านโคน - เขต ต.ศรีภิรมย์  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก   ขนาด
กว้าง  6  เมตร  ยาว 2,500  เมตร 

7,727,000 7,727,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้านโคน/
อ.พิชัย 



๘๒ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  สายศาลาธาร ถึงสะพานด า  หมู่ที่ 5 
ต.บ้านโคน  ขนาดกว้าง  6  เมตร  ยาว 1,000 เมตร   

1,920,000 1,920,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้านโคน/
อ.พิชัย 

โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสายคลองละมุง ม.๙ ต.ท่าสัก 1,540,000     3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/
การไฟฟ้า 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสวาธารณะบริเวณแยกท่าสัก ต.ท่าสัก 1,060,000     3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/
การไฟฟ้า 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายหน้าบ้านนายเบิ ม ซื่อตรง ม.5 ต.ท่าสกั  3,750,000    3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/
การไฟฟ้า 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายป่าแดด ม.7 ต.ท่าสัก  1,200,000    3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/
การไฟฟ้า 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสามเฟสสายบ้านนางเหลีย่ม มลีาภ ม.๘ ต.
ท่าสัก 

  1,200,000   3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/
การไฟฟ้า 



๘๓ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสามเฟสสายบ้านนางระเบียบ ราชสุก ม.9 
ต.ท่าสัก 

  1,200,000   3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/
การไฟฟ้า 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสามเฟสสายฟาร์มไก่ ม.10 ต.ท่าสัก    9,000,000  3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/การ
ไฟฟ้า 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น คันคลองทราบ คลองล าราง 
ม.๖ ต.พญาแมน  

1,000,000 1,250,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

โครงการซ่อมถนนลาดยางสาย ทล1324 แบบผิวทางแอสฟับทต์ิ
กคอนกรีต 

 33,600,000 33,600,000 33,600,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

โครงการขุดลอกร่องระบายน  าสายสหกรณ์ ม.๒,๖,๙ ต.ท่ามะเฟือง 650,000 650,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย ม.๒,๓,๔,๗ แบบแอสฟัสท์ติกคอ
นกรีต ตสายพญาแมน-บ้านดง อตถ.65-002 

    10,300,000 1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 



๘๔ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายสระประมงหมู่บ้าน ม.๓ ,ม.๗ ต.
พญาแมน 

 1,625,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างก าแพงกันตลิ่ง ม.2 ต.พญาแมน     50,000,000 2 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

กรมเจ้าท่า 
 

โครงการก่อสร้างก าแพงกันตลิ่ง ม.4 และแนวขุดลอกเปลี่ยนทางน  า
ใหม่ หน้าวัดพระยาปันแดน ต.พญาแมน 

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000  2 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

กรมเจ้าท่า 

โครงการก่อสร้างสะพานท่อลอดเหลี่ยม คลองตาด้วง ทล.สาย 
1324 พญาแมน-ทุ่งป่ากระถิน 

 1,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านคลองวัดไพร-บ้านห้วยซึ ง 
กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร ม.๘ ต.ไร่อ้อย 

 5,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/
อบจ.อต. 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยจงอยู่สุข-แหลมเรยีง กว้าง 6 
เมตร ยาว 2,500 เมตร  

   2,000,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/อ.
พิชัย 



๘๕ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยสระประมง กว้าง 6 เมตร 
ยาว 700 เมตร ม.4 ต.ไร่อ้อย 

   1,000,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองหัวม้า-บึงช่อ กว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร ม.7 ต.ไร่อ้อย 

   3,500,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยแม่สมร กว้าง 6 เมตร ยาว 300 
เมตร  

   800,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/อ.
พิชัย 

โครงการขุดลอกคลองระบายน  าทุง่น  าเตียน ยาว 1,500 เมตร กว้าง
ตามสภาพคลอง 

   900,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างรางระบายน  า ๒ ข้างถนน จากปั๊ม PT สะพานข้าม
คลอง ม.๑ ต.คอรุม 

 12,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรังบดอักซอยทุ่งโกร่ง-นาต้นประดู่ 
ม.๓ ต.คอรุม 

 7,200,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 



๘๖ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.๘ ต.คอรมุสายซอย4-ไร่อ้อย   6,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย๒ ม.๑๒ ต.คอรุม  5,700,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทุ่งทิง-ทุ่งโกร่ง ม.๖ ต.คอรุม  5,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทุ่งทิง-ไทรเอน ม.๓ ต.คอรุม  3,600,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยประตปูิด-เปิดน  า ม.๑๒ ต.คอรุม  2,700,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอมเช่ือมคลองละมุง ม.๑๐ ต.คอรุม  3,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 



๘๗ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างคลอง คสล.สายนานางวัชรี ฤทธิ์วาณิช ม.1  ต.ท่า
สัก 

 6,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านเต่าไห ม.
3  ต.ท่าสัก 

   10,800,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหลังวัดประชาศรัทธาธรรม ม.4  ต.
ท่าสัก 

  670,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบึงบน ม.5  ต.ท่าสัก   2,800,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

โครงการวางท่อระบายน  า คสล.จากหน้าวัดช าหนึ่ง - ลงคลองช า ม.5  
ต.ท่าสัก 

 2,500,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายพุ่มพวง ม.5  ต.ท่าสัก    3,400,00  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 



๘๘ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. สายหน้าบ้านนางสมญาติ สินที 
- บ้านนายเสมอ มลูแสง ม.6  ต.ท่าสัก 

 1,300,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปา่แดดเชื่อมสายบ้านเนินกว้าว ม.7  
ต.ท่าสัก 

  720,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประชาร่วมใจ ม.7  ต.ท่าสัก    1,000,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างคลองส่งน  าจากนานายสนิท - ลงคลองช า ม.9  ต.
ท่าสัก 

 840,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองตับ ม.10  ต.ท่าสัก    3,500,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายหลัง รร.บ้านนาอิซางถึง
ทุ่งพญานอน ม.1 

   1,360,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 



๘๙ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายหนองหีบลมถึงสายเอเชีย
ฝั่งตะวันออก   ม.1  ต.นายาง 

   680,000  3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายคลองบง ม.2 ต.นายาง  170,000    3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นายาง 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายสระหลวง หนองกวาง ต.
นายาง 

 340,000    3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นายาง 

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่นสายแยกหนองอ้ายดอกถึง
นาคะนึง ม.3 ต.นายาง 

  850,000   3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่นสายหนองมะว้าถึงหนอง
อ้ายดอก ม.3 ต.นายาง 

  1,020,000   3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองอึ่งเชื่อมร้องแฝก ม.4 ต.นายาง   1,020,000   3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 



๙๐ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายคลองยาง ม.4 ต.นายาง   510,000   3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายหนองไผ่ขวาง ต.นายาง    680,000  3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นายาง 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายหนองอีนิล ต.นายาง   510,000   3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นายาง 

โครงการปรับปรุงดินลูกรังสายหนองข้าวเจ้า ม.5 ต.นายาง    850,000  3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นายาง 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาเต้ ม.5 ต.นายาง   1,020,000   3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองไผ่ใหญ่ ม.7 ต.นายาง    1,700,000  3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 



๙๑ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองไผ่น้อย ม.7 ต.นายาง   510,000   3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 

โครงการขยายเขตทางถนนลาดยางสายหนองกระทวนถึงสายเอเชีย 
ม.4 ต.นายาง 

  3,600,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากถนนสระหลวงถึงสายเอเชีย ม.1 
ต.นายาง 

  7,200,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนายาง ม.7 เชื่อมต าบลบ้านหม้อ 
ม.1 ต.นายาง 

  7,200,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหัวเขาหนองกวางถึงนาคะนึง ม.2 
ต.นายาง 

  3,600,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองสองถึงสายเอเชีย ต.นายาง   5,400,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 



๙๒ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาเหนือถึงสายเอเชีย ม.4 ต.นา
ยาง 
 

7,200,000 
(ปีละ 2,000 เมตร) 

7,200,000 
(ปีละ 2,000 เมตร) 

7,200,000 
(ปีละ 2,000 เมตร) 

7,200,000(ปี

ละ 2,000 เมตร) 
 1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร่างถนนลาดยางสายร้องมะคอกถึงสายเอเชีย ม.4 ต.
นายาง 
 

 3,600,000 
(ปีละ 1,000 เมตร) 

3,600,000 
(ปีละ 1,000 เมตร) 

3,600,000(ปี

ละ 1,000 เมตร) 
3,600,000 

(ปีละ 1,000 เมตร) 
1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองไผ่ ม.4 ต.นายาง  5,400,000 
(ปีละ 1,500 เมตร) 

5,400,000 
(ปีละ 1,500 เมตร) 

5,400,000(ปี

ละ 1,500 เมตร) 
5,400,000 

(ปีละ 1,500 เมตร) 
1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที ่
6 ต.บ้านโคน 

 2,788,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้านโคน/
อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ ม.7 ม.6,ม.2 และหมู่ 5 ต.นา
อิน 

4,174,300     1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นาอิน/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที ่
3 ต.บ้านโคน 

 2,788,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้านโคน/
อ.พิชัย 



๙๓ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที ่
1 ต.บ้านโคน อ าเภอพิชัย 

2,788,000     3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้านโคน 

โครงการขยายท่อเมนประปา ม.9 ต.ท่าสัก 610,000     3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก 

เสรมิผิวถนนลาดยาง (แอสฟลัท์ตกิคอนกรีต) สายบ้านดง-บ้านพญา
แมน ช่วงที่ 1 หมู่ 2, 3, 4, 7 

  3,300,000 1,591,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายกลางบ้าน หมู่ 2, 
3, 4, 7 

   7,510,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายโพธ์ิเงิน หมู่ 2 ต.พญาแมน   1,153,900   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัท์ติด สายคลองปลายนา-หนอง
พะเนียด หมู่ 4 ต.พญาแมน 

  1,680,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 



๙๔ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สาย ทล 117-
กลางบ้านดง 
 (ช่วงที่ 1) หมู่ 2, 3, 4, 7 ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ ์

 1,916.000 1,916.000 1,916.000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

ซอ่มสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สาย ทล 117-
กลางบ้านดง 
 (ช่วงที่ 2) หมู่ 1, 2, 3, 4 ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ ์

 1,916,000 1,916,000 1,916,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีลสายทุ่งป่ากระถิน-ทุ่งหมื่น
ผาน  
ต.พญาแมน ช่วงหมู่ที่ 3-5 ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ ์

  6,000,000    2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายเรยีบคลองส่งน  าสหกรณ์ ถึง
สระประมง หมู่ 3 ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ ์

 1,183,600 1,183,600 1,183,600  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง สายในบึง-คลองส่งน  าบ้านบึง หมู่ 1 ต.พญา
แมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ ์
 

 2,671,500 2,671,500 2,671,500  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซลี สายบ้านขอม-ทุ่งหมื่นผาน หมู่ 5 
ต.พญาแมน 

  2,784,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 



๙๕ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่
ที่ 2, 3, 4, 7 ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดติถ ์

 7,510,000 7,510,000 7,510,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้านดง
(ช่วงที่2)  
หมู่ที่ 2, 3, 4, 7 ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ ์

  2,870,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

ก่อสร้างสะพานข้ามคลองเหมืองตาเขียว - หนองรัง  ทล.1324 หมู่
ที่ 2  
ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ ์

  2,000,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

ก่อสร้างโรงยมิอเนกประสงคส์นามกีฬากลางต าบลพญาแมน หมู่ที่ 2 
ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ ์

 7,558,000 7558000 7558000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พชัิย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหนองกระพรวด-ทุ่งหมื่นผาน หมู่ 3 ต.
พญาแมน 

  2,400,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสายทุ่งพัฒนา หมู่ที่6 ต.พญาแมน   2,600,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 



๙๖ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการซ่อมสร้างถนนซอยร่มเยน็ หมู่ที่  2  ต.ท่าสัก  3,000,000    3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

ซ่อมแซมคลองปูนส่งน  าระยะ 1 กม.  หมู่ที่  2  ต.ท่าสัก  3,000,000    3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

ปรับปรุงถนนแอสฟัลทต์ิก 2 กม.  หมู่ที ่3  ต.ท่าสัก  5,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ทางหลวง
ชนบท 

วางท่อเมนประปาขนาด 4นิ ว 3นิ ว ยาว 1กม. เพื่อมีน  าอุปโภค-
บริโภคตลอดป ี หมู่ที่ 7  ต.ท่าสัก 

 1,000,000    3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายอ านาจ 
ขันทอง เช่ือม ม.7 บ้านดารา ระยะทาง 2.5กม. หมู่ที่  7   ต.ท่าสัก 

     1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

ระบบระบายน  า เช่น บล็อกคอนเวิร์ส – ท่อ  หมู่ที่  10  ต.ท่าสัก  5,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 



๙๗ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

พัฒนาถนนเข้าไร่นาของเกษตรกรในหมู่บ้าน  หมู่ที่  10  ต.ท่าสัก  7,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

ไฟฟ้าสามเฟส ภายในหมู่บ้าน หมทูี่ 1 ต.ท่าสัก      2 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

การไฟฟ้า 

ไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 ต.ท่าสัก      3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก 

โครงการติดตั งไฟแสงสว่างเสาสูงในหมู่บ้าน 30 ต้น  หมู่ที่ 2  ต.ท่า
สัก 

 1,500,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

ปรับปรุงที่ดินสาธารณะเป็นแหล่งศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจ หมู่ที่ 3  
ต.ท่าสัก 

 5,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

ก่อสร้างศูนย์บริการประชาชนในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3  ต.ท่าสัก  500,000    3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก 



๙๘ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

อาคารคัดแยกขยะรไีซเคิลและอุปกรณ ์   หมู่ที่ 3  ต.ท่าสัก  300,000    3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก 

เสาไฟแสงสว่างในหมู่บ้าน 30 ต้น  หมู่ที่ 3  ต.ท่าสัก  1,500,000    2 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ทางหวงชนบท 

ต่อเติมอาคารเอนกประสงค ์  หมู่ที่ 4 ต.ท่าสัก   500,000   3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก 

ลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ออกก าลังกาย หมูที่ 4 ต.ท่าสัก   900,000   3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก 

ลานกีฬา  หมู่ที่ 4 ต.ท่าสัก   1,000,000   3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก 

ขยายไฟฟ้าเป็นระบบ 3 เฟส   หมู่ที่ 10  ต.ท่าสัก  3,000,000    2 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

การไฟฟ้า 



๙๙ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการเสียงตามสายในหมู่บ้าน เพื่อการประชาสัมพันธ์  หมู่ที่ 10  
ต.ท่าสัก 

 400,000    3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก 

กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์  หมูท่ี่ 3 ต.ท่าสัก 150,000     3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก 

โครงการถนนคอนกรตีรอบสระประมง  หมู่ที่  2  ต.พญาแมน 1,500,000     3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบจ. 

ถนนอัดบดแน่นสายเลาะคลองตาด้วง  หมู่ที่  2  ต.พญาแมน 500,000     3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบจ. 

รางระบายน  าในหมู่บ้าน  หมู่ที่  2  ต.พญาแมน 100,000     3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบจ. 

ปรับปรุงร่องระบายน  าจากสนามกฬีาลงสระประมงหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  
ต.พญาแมน 

100,000     3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบจ. 



๑๐๐ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านดง-ห้วยคา รอบทุ่งหมื่นผาน 
(9กม.)  หมู่ที่ 3  ต.พญาแมน 

     3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบจ. 

"โครงการปรับปรุงถนนลุกรังสายเลียบคลองป่ายางทุ่ง ให้เป็น
ถนนลาดยาง ยาว 2.2กม."  หมู่ที่ 5  ต.พญาแมน 

     1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล.(Boxculvert) พร้อมประตูปิด-เปิด 
เหมืองตาเสริฐ หมู่ 3 

 720,000 720,000 720,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

โครงการถนนลาดยาง สายแก่นปา่งิ ว ม.6 ระยะทาง2กม.  หมู่ที่  6  
ต.พญาแมน 

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

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองสง่น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้าน
พญาปันแดน ตั งแต่นานายบุญถึง อ่อนแผน ถึงนานายถวิล ย่วนตรง 
หมู่ 4 

 300,000 300,000 300,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล. (Boxculvert) พร้อมประตูปิด-เปิด บริเวณ
หลังวัดบ้านขอม หมู่ท่ี 5 

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

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 



๑๐๑ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล. (Boxculvert) พร้อมประตูปิด-เปิด คลอง
ป่ายาง หมู่ที่ 3 

 1,080,000 1,080,000 1,080,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

ก่อสร้างท่อเหลีย่มคสล. (Boxculvert)พร้อมประตูปิด-เปิด ปาก
คลองป่ายางหมู่ที่ 3 
 

 500,000 500,000 500,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล. (Boxculvert) พร้อมประตูปิด-เปิด คลอง
พับ หมู่ที่ 1 

 550,000 550,000 550,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

ขุดลอกกลางทุ่งหมื่นผาน หมู่ที่ 3  472,000 472,000 472,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลองละวาน   หมู่ที่  6   ต.ใน
เมือง 

 5,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ในเมือง/
อ.พิชัย 

ก่อสร้างถนนเลีย่งเมืองเพื่อยกระดบัคุณภาพระบบคมนาคม  หมู่ที่ 3 
ทต.ในเมือง 
 

  15,000,000   3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ทต.ในเมือง 



๑๐๒ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ขุดลอกและวางท่อระบายน  าทุ่งคลองถ่าง  หมู่ที่  1,11  ต.คอรุม  3,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 

ก่อสร้างรางระบายน  า 2 ข้างทาง  หมู่ที่ 1  ต.คอรุม  1,200,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 

โครงการถนนลาดยางเพื่อการเกษตรเส้นคลองระบาย ระยะ 3 กม.
หมู่ที่ 3  ต.คอรมุ 

 10,000,000 10,000,000 10,000,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 

โครงการวางระบบท่อระบายน  าซอย 1,2,6   หมู่ที่  3  ต.คอรมุ  1,000,000 1,000,000 1,000,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 

โครงการถนนคอนกรตีเสริมเหล็กซอย 7  หมู่ที่  3  ต.คอรมุ  800,000 800,000 800,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 

โครงการถนนบดอดัลูกรัง  หมู่ที่  4  ต.คอรุม    3,000,000  3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม 



๑๐๓ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ถนนลาดยาง ทุ่งทิง-ทุ่งโกรง ระยะ 1.5 กม  หมู่ท่ี  6  ต.คอรุม  5,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 

ก่อสร้างถนนในซอยให้เป็นลาดยาง   หมู่ที่  7  ต.คอรุม  2,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 

ก่อสร้างถนนอัดบทตายซอยเพื่อบรรทุกพืชผลการเกษตร  หมู่ที่  7    
ต.คอรุม 

 2,500,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นป่ากระทุ่ม หมู่ที่9 ต าบลคอรมุ   5,483,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 

พัฒนาโครงข่ายคมนาคมในเขตหมู่บ้านสายเลยีบคลองน  าไหล หมู่ที่ 
12 บ้านบางนาเหนือ ต.คอรมุ 

  1,997,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 

พัฒนาโครงข่ายคมนาคมในเขตหมู่บ้านสายเลยีบคลองบก หมู่ที่ 12 
บ้านบางนาเหนือ ต.คอรมุ 
 

  1,997,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/   
อ.พิชัย 



๑๐๔ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

พัฒนาโครงข่ายคมนาคมในเขตหมู่บ้านสายเลยีบคลองบก 2/1 หมู ่
12 บ้านคลองน  าไหล ต.คอรุม 

  1,997,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/   
อ.พิชัย 

พัฒนาโครงข่ายคมนาคมในเขตหมู่บ้านสายเลยีบคลองละมุงหมู่ที่ 8 
บ้านคลองกล้วย ต.คอรุม 

  1,997,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/   
อ.พิชัย 

พัฒนาโครงข่ายคมนาคมในเขตหมู่บ้านสายเลยีบคลองละมุง หมู่ที่ 
10 บ้านหนองลี ต.คอรมุ 

  1,997,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/ อ.
พิชัย 

พัฒนาโครงข่ายคมนาคมในเขตหมู่บ้านสายข้างโรงเรยีนป่าแต้ว หมู ่
4 ต.คอรมุ 
 

  963,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 

พัฒนาโครงข่ายคมนาคมในเขตหมู่บ้านสายดงยาง 1/1 หมู่ที่ 7 บา้น
บางนา ต.คอรุม 

  1,994,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/ อ.
พิชัย 

พัฒนาโครงข่ายคมนาคมในเขตหมู่บ้านสายท่าเดื่อเช่ือมถนนสายอต.
117 หมู่ที่ 5 บ้านท่าเดื่อ ต.คอรมุ 

  1,931,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 



๑๐๕ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

พัฒนาโครงข่ายคมนาคมในเขตหมู่บ้านสายทุ่งโกร่ง หมู่ท่ี ๓ ต.คอรมุ   1,990,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/ อ.
พิชัย 

พัฒนาโครงข่ายคมนาคมในเขตหมู่บ้านสายทุ่งหนองเสือ หมู่ที่ 8 
บ้านคลองกล้วย ต.คอรุม 

  1,997,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 

พัฒนาโครงข่ายคมนาคมในเขตหมู่บ้านสายบัวหลวง หมู่ที่ 4 บ้านป่า
แต้ว ต.คอรุม 

  673,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 

พัฒนาโครงข่ายคมนาคมในเขตหมู่บ้านสายประตูน  าเช่ือมหน้าร.ร 
กองโค หมู่ 3 บ้านกองโค ต.คอรมุ 
 

  976,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 

พัฒนาโครงข่ายคมนาคมในเขตหมู่บ้านสายรอเจริญ หมู่ที่ 1 บ้าน
ปากคลอง ต.คอรุม 

  721,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/   
อ.พิชัย 

พัฒนาโครงข่ายคมนาคมในเขตหมู่บ้านสายรอบบึง หมู่ที่ 7 บ้านบาง
นา ต.คอรุม 

  1,994,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/   
อ.พิชัย 



๑๐๖ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

พัฒนาโครงข่ายคมนาคมในเขตหมู่บ้านสายกลางบ้านเช่ือมหนอง
เกสร หมู่9 บ้านคลองน  าไหล ต.คอรุม 

  1,999,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/   
อ.พิชัย 

พัฒนาโครงข่ายคมนาคมในเขตหมู่บ้านสายนากลาง หมู่ 2 บ้านม่วง
ตาล ต.คอรุม 

  1,997,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/   
อ.พิชัย 

พัฒนาโครงข่ายคมนาคมในเขตหมู่บ้านสายหนองชะร้ายเช่ือมต่อ
ต าบลบ้านหม้อ 

  1,999,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/   
อ.พิชัย 

พัฒนาโครงข่ายคมนาคมในเขตหมู่บ้านสายหนองหม้อแกง 
หมู่ที่ 5 บ้านท่าเดื่อ ต.คอรุม 

  1,530,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/   
อ.พิชัย 

โครงการไฟฟ้าเพื่อแสงสว่างถนนสาย  117  ม.3  ต.คอรุม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

กรมทางหลวง 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายวงแหวน-ไร่เจรญิ  ม.4   ต.บา้น
หม้อ 

 20,000,000 20,000,000 20,000,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 



๑๐๗ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองปรือ  ม.8  ต.บ้านหม้อ  5,000,000 5,000,000 5,000,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

ก่อสร้างถนนลาดยางไผ่สสีุก  ม.1  ต.บ้านหม้อ  6,000,000 6,000,000 6,000,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

ก่อสร้างสะพานข้ามคลองใน  ม.2  ต.บ้านหม้อ  5,000,000 5,000,000 5,000,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

ก่อสร้างสะพานข้ามคลองตาเก๊า  ม.2   ต.บ้านหม้อ  5,000,000 5,000,000 5,000,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังคลองไม้แดง ม.1  ต.บ้านหม้อ  500,000    3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้านหม้อ 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไฝ่สสีขุ  ม.1  ต.บ้านหม้อ  500,000    3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้านหม้อ 



๑๐๘ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 
 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังป่าแดง-ตายาง  ม.1  ต.บ้านหม้อ  500,000    3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้านหม้อ 

ถนนลาดยางสายหนองหม้อแตก ม.3  ต.บ้านหม้อ  3,000,000    2 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ทล.ชนบท 

ถนนลาดยางสายนานอก-เขตนาอิน  ม.3  ต.บ้านหม้อ   5,000,000   2 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ทล.ชนบท 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย1หาดสาแล 2กม.  ม..6  ต.บ้าน
หม้อ 

 5,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองวังคก 50ม.  ม..6  ต.บ้านหม้อ  15,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซ.พกิุงเล็ก 2กม.  ม..6  ต.บ้านหม้อ  10,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 



๑๐๙ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 
 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างถนนสายทุ่งพิง 1.2 กม    ม..6  ต.บ้านหม้อ  3,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาส าโรง  ม.8  ต.บ้านหม้อ  5,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบึงซ่าน ระยะทาง 1,000 เมตร ม.3 ต.
ไร่อ้อย 

  1,900,000   2 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/
การไฟฟ้า 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว ACซอยร่วมใจ1 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,550 เมตร ม.6 ต.ไร่อ้อย 

  3,000,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/อ.
พิชัย 

โครงการปรับปรุงถนนสหกรณ์พิชัยภูเบนทร-์ม.9 ต.ไร่อ้อย กว้าง 5 
เมตร ยาว 3,000 เมตร ม.4 ต.ไร่อ้อย 

  2,500,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/อ.
พิชัย 

ขยายเขตไฟฟ้าสายหน้าบ้าน ระยะทาง 1,000 เมตร ม.6  ต.ไร่อ้อย   1,900,000   2 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/
การไฟฟ้า 



๑๑๐ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 
 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ขยายเขตไฟฟ้าสี่แยกไร่อ้อย ครัวตาพงษ์ ระยะทาง 1,000 เมตร ม.
5 ต.ไร่อ้อย 

  1,900,000   2 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/
การไฟฟ้า 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวACสายบ้านคลองคล้า-บ้านน  าขุม
(คันคลองละมุง) กว้าง 6 เมตร ยาว 5,700 เมตร 

  18,000,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/อ.
พิชัย 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว AC แยก ทล 1255-ต.คอรุม(ข้าง
วัดคลองละมุง)กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร ม.4 ต.ไร่อ้อย 

  10,000,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/อ.
พิชัย 

โครงการสร้างศูนยส์ุขภาพชุมชน 3 วัย  ม.10   ต.ไร่อ้อย    500,000  2 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

สาธารณสุข 

โครงการก่อสร้างระบบประปา  ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1  ต าบลบ้านหมอ้ 3,000,000     3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้านหม้อ 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที ่
4 ต.บ้านโคน 

2,788,000     3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้านโคน 



๑๑๑ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งทีม่า 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยทุธ์ท่ี  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการขยายท่อเมนประปา ระยะทาง 2,764 เมตร  ม.๗ ต.ท่าสกั 670,000     3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านขนาดใหญ่ ม.๖ ต.นายาง  2,500,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านแบบบาดาล(วัดหนองกวาง) ม.
2 ต.นายาง 

   3,480,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน ม.7 ต.นายาง 1,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ ม.๑๐ ต.คอรุม ๔,๗๐๐,๐๐๐     1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ ม.๙ ต.คอรุม ๔,๗๐๐,๐๐๐     1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 



๑๑๒ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

โครงการก่อสร้างถังน  าใสขนาด 10 ลบ.ม. ม.๑ ต.ไร่อ้อย  500,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างระบบประปา ขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านหม้อ 3,000,000     3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการก่อสร้างระบบประปา ขนาดใหญ่  หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านหม้อ  3,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.บ้าน
หม้อ/อ.พิชัย 

โครงการขยายท่อเมนประปา ม.9 ต.ท่าสัก 610,000     3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก 

โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที2่ บริเวณ
เหมืองตาเขียว ต.พญาแมน 
 

  3,700,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

กลยุทธ์ที่  2  เพ่ิมศักยภาพบุคลากรและระบบบริหารจัดการภาครัฐ ให้สะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

- - - - - - - - - 



๑๑๓ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่   3  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษา และเข้าถึงแหล่งข้อมลูสารสนเทศได้อย่างท่ัวถึง 

โครงการก่อสร้างศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) และห้องสมุด
ประจ าต าบลนายาง 
 

 100,000 100,000 100,000  3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นายาง 

โครงการก่อสร้างศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ(ICT)และห้องสมดุ
ประจ าต าบลไร่อ้อย  

  2,000,000   3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย 

กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ปลอดภัย มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการติดตั งกล้องวงจรปิดศูนยร์าชการและจุดเสี่ยง  100,000 100,000 100,000  3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขนั 

อบต.นายาง 

โครงการติดตั งศูนยค์วามปลอดภัยภายในต าบล  300,000    3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขนั 

อบต.นายาง 

โครงการก่อสร้างศูนยส์ุขภาพต าบล  1,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขนั 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการผูสู้งอายุ (อาคารกิจกรรม)  ต.พญาแมน 
 

 3,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขนั 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 



๑๑๔ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  5  เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชมุชนให้มีความมัน่คงเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด 

โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้านฟ้าเรือง กว้าง 20 เมตร ยาว 20 
เมตร ม.๑ ต.ไร่อ้อย 

   200,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขนั 

อบต.ไร่อ้อย/อ.
พิชัย 

มหกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  300,000 300,000 300,000 1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขนั 

อ าเภอพิชัย / 
ทุก อปท. 

โครงการก่อสร้างโรงยิมเอนกประสงค์สนามกากลางต าบลพญาแมน 
หมู่ที่2 ต าบลพญาแมน 

  7,800,000    2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขนั 

อบต.พญา
แมน/อ.พิชัย 

ป้องกันปราบปรามปญัหายาเสพตดิ          3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขนั 

ทุก อปท. 

กลยุทธ์ที่  6  ส่งเสริมการมีงานท าและเพ่ิมรายได้ของประชาชนอย่างท่ัวถึง และลดความเหลื่อมล้ า 

โครงการเสรมิอาชีพให้แก่ประชาชนและพัฒนากระบวนการผลติด้าน
การเกษตร ต.ท่าสัก 

 1,500,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ท่าสัก/อ.
พิชัย 

สร้างกลุม่ท าการเลี ยงโค กระบือ  ต.นาอิน 5,000,000     1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

จังหวัด 



๑๑๕ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 

 พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒                                                                                                                                                              พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  6  ส่งเสริมการมีงานท าและเพ่ิมรายได้ของประชาชนอย่างท่ัวถึง และลดความเหลื่อมล้ า 

โครงการพัฒนาอาชีพการเลี ยงสุกร  ต.นาอิน  

300,000 300,000 300,000  2 

2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

สนง.ปศอ.พิชัย 

โครงการพัฒนาอาชีพการเลี ยงสุกร  ต.นาอิน  

300,000 300,000 300,000  2 

2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

สนง.ปศอ.พิชัย 

โครงการพัฒนาอาชีพการเลี ยงโคขุน  ต.ท่ามะเฟือง  

800,000 800,000 800,000  2 

2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

สนง.ปศอ.พิชัย 

โครงการพัฒนาเลี ยงไกเ่ขียวพาล ี  300,000 300,000 300,000 2 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ที ่2 : พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP  ให้มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีการบรหิารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 
/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.25๖5 

กลยุทธ์ที่  ๑  ส่งเสรมิ พัฒนากระบวนการผลิตภาคการ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ด้วย
ระบบ Zoning ที่สอดคล้องกับการตลาดและการบริหารจัดการ
ตลาดสินค้าทุกประเภท 

        

โครงการส่งเสริมการตั งกลุ่มอดัฟางเพื่อสร้างรายไดล้ดรายจ่าย ต.
นายาง 
 

251,500     1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 

โครงการต่อเติมลานตากข้าว  ม.7 ต.คอรุม 
 

 1,000,000   2000000 1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 

ก่อสร้างอาคารเพื่อเก็บพืชผลการเกษตร   ม.7   ต.คอรมุ 
 

 1,500,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจชุมชน  หมู่ที่ 3 ต.คอรุม 
 

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

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 

โครงการยกระดับพัฒนาสินค้า OTOP      2 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

พัฒนาชุมชน 



๑๑๗ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 
/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.25๖5 

กลยุทธ์ที่  2  เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการให้กับภาคการผลิตทุกด้าน ทุกองค์กรให้เข้มแข็ง 

โครงการก่อสร้างโรงสีชุมชนและตอ่เติมลานตากผลผลติทางการ
เกษตร ม.๗ ต.คอรุม 

 2,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรกว้าง 80 เมตร 
ยาว 80 เมตร ม.๒ ต.ไร่อ้อย 

   3,200,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรกว้าง 20 เมตร 
ยาว 20 เมตร ม.3 ต.ไร่อ้อย 

   200,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร กว้าง 40 เมตร 
x 40 เมตร ม.๑๑ ต.ไร่อ้อย 

   950,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/อ.
พิชัย 

ส่งเสริมกลุม่อาชีพ   หมู่ที่ 3  ต.ในเมือง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ทต.ในเมือง 

"พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและ 
OTOP ด้านการบรรจภุัณฑ์ การตลาด และช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์" 

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

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

พช. 



๑๑๘ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

หน่วย
ด าเนินการ 
/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.25๖5 

กลยุทธ์ที่  2  เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการให้กับภาคการผลิตทุกด้าน ทุกองค์กรให้เข้มแข็ง 

ตลาดนดัชุมชนคนพิชัยมีรายได้ ทอ่งเที่ยวสุขใจ ชุมชนมีส่วนร่วม  1,100,000 1,100,000 1,100,000  2 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

พช. 

โครงการก่อสร้างโรงสีชุมชนและตอ่เติมลานตากผลผลติทางการ
เกษตร ม.๗ ต.คอรุม 

 2,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรกว้าง 80 เมตร 
ยาว 80 เมตร ม.๒ ต.ไร่อ้อย 

   3,200,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรกว้าง 20 เมตร 
ยาว 20 เมตร ม.3 ต.ไร่อ้อย 

   200,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/อ.
พิชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ที ่3 : พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเท่ียว 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด าเนินการ 
/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.25๖5 

กลยุทธ์ที่  ๑  ท านุบ ารุง รักษา และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ย่ังยืน 

การจัดกิจกรรมลอยกระทง ประกวดกระทง      3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขนั 

 

ทุก อปท 

กิจกรรมรดน  าด าหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์       3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขนั 

 

ทุก อปท 

โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นชุมชน  หมู่ที่ 3   ต.ในเมือง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,00
0 

 3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขนั 

ทต.ในเมือง 

กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยเพ่ือใช้ในการผลิต สินค้าบริการ การเพ่ิมรายได้ 

โครงการก่อสร้างศูนย์ศลิปและวัฒนธรรมท้องถิ่น  3,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขนั 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 

กลยุทธ์ที่   3  ส่งเสริมเชื่อมโยงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว กับเพ่ือนบ้าน ทั้งภายในและต่างประเทศ 

โครงการการจัดงานเทิดเกียรติวีรชนคนกล้า และบูชาเถ้าอัฐิ
พระยาพิชัยดาบหัก 

  1,645,660 1,645,660 1,547,19
0 

 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

 

อ าเภอพิชัย 



๑๒๐ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด าเนินการ 
/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.25๖5 

กลยุทธ์ที่   3  ส่งเสริมเชื่อมโยงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว กับเพ่ือนบ้าน ทั้งภายในและต่างประเทศ 

โครงการอนุรักษ์ก าแพงเมืองพิชัยเก่าและโบราณสถาน ต าบลใน
เมือง 

     2 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ส านักศิลปากรที่6 

จัดท าที่ท่องเที่ยวบริเวณอ่างหนองทองและเขาบันไดม้า  ต.นาอิน      2 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ส านักศิลปากรที่
6/อบต.นาอิน 

กลยุทธ์ที่   4  พัฒนาการท่องเท่ียวทุกด้าน ทุกพ้ืนที่  โดยเน้น
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมที่มีอตัลักษณ์ และยกระดับการ
ท่องเท่ียวให้สูงขึ้น 

        

ปรับภูมิทัศน์ บริเวณภายในบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก หมู่ที่ 9 
บ้านห้วยคา ต าบลในเมือง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ์

    2000000  2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

อบต.ในเมือง/อ.
พิชัย 

ก่อสร้างอาคารบริการข้อมลูการทอ่งเที่ยว บริเวณบ้านเกิดพระยา
พิชัยดาบหัก อ าเภอพิชัย จังหวัดอตุรดติถ์ 

    840,000  2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

อ.พิชัย 

ก่อสร้างอาคารจ าหน่ายผลติภณัฑชุ์มชนและสินค้าของที่ระลึก 
บริเวณบา้นเกิดพระยาพิชัยดาบหกั อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดติถ ์

    800,000  2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

 

อ.พิชัย 



๑๒๑ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด าเนินการ 
/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.25๖5 

กลยุทธ์ที่   4  พัฒนาการท่องเท่ียวทุกด้าน ทุกพ้ืนที่  โดยเน้นการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลกัษณ์ และยกระดับการท่องเท่ียวให้สูงขึ้น 

ก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอนสุรณส์ถานและบ้านเรือนไทย บริเวณ
บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยคา ต าบลในเมือง 
อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ์

    2,313,000  2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

อ.พิชัย 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์สวนสาธารณะสะพานปรมินทร์  200,000    3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

อบต.บ้านดารา 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณหน้าวัดไร่อ้อย ริมน  าน่านเพื่อ
เป็นที่พักผ่อนและออกก าลังกาย ม.6 ต.ไร่อ้อย 

  1,000,000   3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย 

"ปรังปรุงภูมิทัศน์บรเิวณหนา้วัดพระยาปันแดน ริมน  าน่านเพื่อ
เป็นที่พักผ่อนและออกก าลังกาย" หมู่ที่ 4  ต.พญาแมน 

     3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

อบต.พญาแมน 

พัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  2 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

พัฒนาชุมชน 

จ าท าซุ้มประตสูู่เมืองท่านพ่อบริเวณสายเอเชียที่  ต.นายาง  10,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

 

อ.พิชัย 



๑๒๒ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด าเนินการ 
/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.25๖5 

กลยุทธ์ที่   4  พัฒนาการท่องเท่ียวทุกด้าน ทุกพ้ืนที่  โดยเน้นการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลกัษณ์ และยกระดับการท่องเท่ียวให้สูงขึ้น 

         

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนถนนริมน  าน่าน  หมู่ 3 ต.คอ
รุม 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

อบต.คอรุม 

โครงการเทดิเกียรติวีรชนคนกล้าและบูชาเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบ
หัก 

1,914,000 1,410,700 800,000 800,000  1,3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

อปท./อ.พิชัย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ที ่4 : อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งน้ า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
หน่วยด าเนินการ 

/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ 
พ.ศ.25

๖5 
กลยุทธ์ที่  ๑  การสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับการอนุรกัษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

โครงการขุดลอกคลองทราย หมู่ที ่6 บ้านทุ่งป่ากระถิน ต าบลพญา
แมน 
 

   958600   2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

อบต.พญาแมน/อ.
พิชัย 

โครงการป้องกันและดูแลเขตป่าชมุชนและป่าสงวนแห่งชาติในพื นท่ี
ต าบลนาอิน 
 

10,000 10,000 10,000 10,000  3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

อบต.นาอิน/อ.พิชัย 



๑๒๓ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
หน่วยด าเนินการ 

/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ 
พ.ศ.25

๖5 
กลยุทธ์ที่  ๑  การสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับการอนุรกัษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์สระน  าสาธารณะหนองกระเทียม ม.๒ ต.คอ
รุม 
 

 2,500,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

อบต.คอรุม/อ.พิชัย 

โครงการปรับปรุงฝายน  าล้น คลองบ้านขอม ม.๕ ต.พญาแมน 
 

 350,000    3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

อบต.พญาแมน 

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม คสล.(Box culvert) พร้อมประตูปดิ-
เปิด เหมืองตาเสริฐ หมู่ที่3 ต.พญาแมน 
 

  800,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

อบต.พญาแมน/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม คสล.(Box culvert) พร้อมประตูปดิ-
เปิด คลองป่ายาง หมู่ที3่ ต.พญาแมน 
 

  1,080,00
0 

  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

อบต.พญาแมน/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม คสล.(Box culvert) พร้อมประตูปดิ-
เปิด คลองพับ หมู่ที่1 ต.พญาแมน 
 

  600,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

อบต.พญาแมน/อ.
พิชัย 

โครงการขุดลอกกลางทุ่งหมื่นผาน หมู่3 ต.พญาแมน   500,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

อบต.พญาแมน/อ.
พิชัย 



๑๒๔ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
หน่วยด าเนินการ 

/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ 
พ.ศ.25

๖5 
กลยุทธ์ที่  ๑  การสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับการอนุรกัษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวและศึกษา  หมู่ที่ 10  ต.
ท่าสัก 

     3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

อบต.ท่าสัก 

อนุรักษ์ป่าชุมชน ต.นาอิน      3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

อบต.นาอิน 

โครงการขุดลอกคลองช าเลี้ย ม.1 ต.นายาง  650,000 650,000 650,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 

โครงการผันน้ าจากคลองส่งน้ าเขื่อนทดน้ าผาจุกเขา้คลองเหมือง
บริเวณฝายตากอบ 

 3,000,000 3,000,000 3,000,000  2 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

โครงการเขื่อนผา
จุก 
 

โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ าช าบอน  ม.1 ต.นายาง   2,050,000 2,050,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 

โครงการขุดลอกคลองบง หมู่ที่ 1,2,3,6 ต.นายาง   5,000,000 5,000,000  1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 



๑๒๕ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
หน่วยด าเนินการ 

/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ 
พ.ศ.25

๖5 
กลยุทธ์ที่  ๑  การสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับการอนุรกัษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ

โครงการขุดลอกคลองห้วยใหญ่ ม.1 ต.นายาง   650,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 

โครงการเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง คลองเหมืองกลางหมู่บา้น ม.4-ม.7 ต.
นายาง 

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

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 

โครงการขุดคลองดินกันเขตที่สาธารณะ นสล.ทุ่งตูม บ้านคลองวัดไพร 
ม.๘ ต.ไร่อ้อย  

2,290,00
0 

    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด คลองดงสมอ ม.4 ต.ไร่อ้อย   800,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด คลองวัดไพร ม.8 ต.ไร่อ้อย   800,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/อ.
พิชัย 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ (อพ.สธ.) ต.บ้านหม้อ 

10,000 10,000    3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

อบต.บ้านหม้อ/อ.
พิชัย 



๑๒๖ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
หน่วยด าเนินการ 

/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ 
พ.ศ.25

๖5 
กลยุทธ์ที่  ๑  การสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับการอนุรกัษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ

โครงการระบายน  าจากคลองกะชีลงสู่แม่น  าน่าน   เพื่อแก้ไขและ
บรรเทาปญัหาน  าท่วมพื นท่ี อ.พิชัย ในระยะยาว  

 XXXXXXX    2 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

โครงการเขื่อนผา
จุก 

โครงการขุดลอกสระน  าหนองอ้ายส้มทั งหมดเนื อท่ี 30  ไร่ ม.๖ ต.นา
ยาง 

5,500,000     1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

อบต.นายาง/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม(บล็อคคอนเวิรส์)หนองปรือ-คลอง
ไม้แดง บรเิวณบ้านนายพเยาว์ นาคบัว  ต.บ้านหม้อ 

1,280,000 1,280,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

 

อบต.บ้านหม้อ/อ.
พิชัย 

โครงการขุดลอกรอบบึงบัว ระยะทาง  1,300 เมตร   ต.บ้านโคน  500,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

 

อบต.บ้านโคน/อ.
พิชัย 

กลยุทธ์ที่  2  กระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรม และด าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ของประชาชนให้เพียงพอแก่การอยู่อาศัยและเกษตรกรรม 

โครงการจดัสรรที่ดินเพื่อการเกษตร      2 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

 

สปก. 



๑๒๗ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
หน่วยด าเนินการ 

/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ 
พ.ศ.25

๖5 
กลยุทธ์ที่   3  ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของเมืองและท้องถิ่นภายใต้การมสี่วนร่วมของชุมชน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กีฬาและนันทนาการ  หมู่ที่  3  ทต.ใน
เมือง 

2,000,000     3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

ทต.ในเมือง 

สร้างสวนสาธารณะชุมชน ต.ในเมอืง   หมู่ที่ 3   ต.ในเมือง      3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

ทต.ในเมือง 

กลยุทธ์ที่   4  ส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและก าจัด ภาวะมลพิษที่มีผลต่อสขุภาพอนามัย สวัสดิการและคุณภาพชีวติของประชาชน 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก       3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

อปท./รพ.สต ทุก
แห่ง 

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข    600,000 600,000 600,000  3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

อปท./รพ.สต ทุก
แห่ง 

กลยุทธ์ที่   4  ส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและก าจัด ภาวะมลพิษที่มีผลต่อสขุภาพอนามัย สวัสดิการและคุณภาพชีวติของประชาชน 

โครงการก่อสร้างศูนย์บริการผู้สูงอายุ ต.บ้านดารา 1,000,000     1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

 

อบต.บ้านดารา/อ.
พิชัย 



๑๒๘ 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (บาท) 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
หน่วยด าเนินการ 

/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ 
พ.ศ.25

๖5 
กลยุทธ์ที่   4  ส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและก าจัด ภาวะมลพิษที่มีผลต่อสขุภาพอนามัย สวัสดิการและคุณภาพชีวติของประชาชน 

โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้านฟ้าเรือง กว้าง 20 เมตร ยาว 20 
เมตร ม.๑  
ต.ไร่อ้อย 

   200,000  3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

อบต.ไร่อ้อย/อ.
พิชัย 

โครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ  500,000 500,000   1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

อบต.นายาง 

โครงการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย  80,000 80,000 80,000  3 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

อบต.นายาง 

กลยุทธ์ที่   5  ส่งเสริม สนับสนุน  การอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

เตาเผาขยะไรม้ลพิษไร้ควัน  หมู่ที่ 6  ต.บ้านดารา  2,000,000    1 2 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

อบต.บ้านดารา/อ.
พิชัย 

 
 
 



 
บันทึกรายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาอ าเภอพิชัย 5 ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ครั้งที่ ๑ /๒๕63 
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๑0.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมพระยาพิชัยดาบหัก ชั้น 2 หอประชุมอ าเภอพิชัย อ าเภอพิชัย จังหวดัอุตรดิตถ์ 
............................................ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายปรีชา  สมชัย   นายอ าเภอพิชัย   ประธานฯ 
2. นายมงคล  ขอร้อง   ปลัดอาวุโสอ าเภอพิชัย 
3. นายอภินันท ์  ลอยฟ้า   ปลัดอ าเภอพิชัย 
4. นางสาวรัชนี  ศรีสมุดค า  ปลัดอ าเภอพิชัย 

 5. นางสาวธนาพร พรมเสน   ปลัดอ าเภอพิชัย 
 6. พ.ต.อ. สมศักดิ์ อู่ตุ้ม   ผู้ก ากับการ สภ.พิชัย  
 7. พ.ต.ท. สุรเชษฐ์ เขียวไทร  สารวัตรใหญ่ สภ. นาอิน 
 8. พ.ต.ท. ศิริพงษ์ สิทธิเลิศ   สารวัตร สภ. พญาแมน 
 9. ร.ท. สุรพล  แจ้งเอ่ียม  สัสดีอ าเภอพิชัย 
 10. นายก าจร  อยู่เจริญกิจ  เกษตรอ าเภอพิชัย 
 11. นายเมือง  เพชรแบน  สาธารณสุขอ าเภอพิชัย 
 1๒. นางบุณฑริกา ยอดไพบูลย์  พัฒนาการอ าเภอพิชัย 
 ๑3. นายมานิตย์  นครกัณฑ ์  ปศุสัตว์อ าเภอพิชัย 
 ๑๔. นายโชคชัย  เผ่าชู   ประมงอ าเภอ 

15. นางรุ้งทอง  วิรัชลาภ   แทน จพง.ที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย 
 16. นางภารดี  เสือจงภู   สรรพากรอ าเภอพิชัย 
 17. นายอารัญ  จันทร์ฟัก  ท้องถิ่นอ าเภอพิชัย 

18. นายจลัญ  อินตายวง  ผู้อ านวยการโรงเรียนพิชัย 
๑9. นายบุญชัย  พุกใหญ่   ผอ. กศน. อ.พิชัย 
20. นายสมจิตต์  เชื้อบุญมี  แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
21. นายกิตติชัย  ค าสวัสดิ์   จนท.พลศึกษาอ าเภอพิชัย 
๒2. นายยงยุทธ  ยังผ่อง   แทน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ อต. 1 วังเบน  
23. นายบรรจงศักดิ ์ พาหุกุล   ผู้จัดการ ธกส. สาขาพญาแมน 
24. นายสมชาย  แจงกลาง  ผู้ประสานงานสหกรณ์ระดับอ าเภอ 
25. นายก าพล  อยู่เจริญกิจ  นายกเทศมนตรีต าบลในเมือง 
๒6. นายณุกูล  เดือนหงาย  แทน นายกเทศมนตรีต าบลท่าสัก 
๒7. นายวิรัช  ทับม่วง   แทน นายก อบต. ในเมือง 
28. นายราชันย์  โล่ห์ประเสริฐ  นายก อบต. ไร่อ้อย 
29. นายประภาส อุปรี   แทน นายก อบต. คอรุม 
30. นายธรรมมาส พูลเกต ุ   แทน นายก อบต. บ้านหม้อ 
31. นางสุกัญญา  ทรัพย์เมือง  แทน นายก อบต. บ้านโคน 
32. นางสาวนันท์นภัส วัชรพงศ์ภิญโญ  แทน นายก อบต. ท่ามะเฟือง 
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/33. นายเชด... 
33. นายเชด  อ่ าฉาย   แทน นายก อบต. พญาแมน 
34. ว่าที่ร้อยตรี รักศักดิ์ รัตนเสถียร  แทน นายก อบต. นาอิน 
35. นายชัย  บุญฤทธิ์   นายก อบต. นายาง 
36. นายทวีวัฒน์  อินมาสม  ก านันต าบลบ้านหม้อ 
37. นายธวัช  น้อยทิม   ก านันต าบลไร่อ้อย 
38. นายสุจินธ์  ค าสอน   ก านันต าบลท่าสัก 
39. นายประสิทธิ์ วิศว์วิสุทธิ์  ก านันต าบลในเมือง 
40. นายส าราญ  พงษ์เอม   แทน ก านันต าบลบ้านดารา 
41. นางสาวสุวิมล กิ่งแก้ว   แทน ก านันต าบลบ้านโคน 
42. นายอภิสิทธิ์  บุญเสือ   ก านันต าบลพญาแมน 
43. นางล าเจียก  จ ารูญศิริ   ก านันต าบลนายาง 
44. นายเดียว  เขียวดี   ก านันต าบลนาอิน 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ) 
1. นายประสงค์  นาจรัส   ปลัดอ าเภอพิชัย  

 2. นายเกียรติคุณ อ่อนกลั่น  ปลัดอ าเภอพิชัย 
 3. นายคมสัน  ดอยลอม  ป่าไม้อ าเภอพิชัย 
 4. นายเอก  กิ่งจันทร์   ประธานชมรมครูฯ อ าเภอพิชัย 
 5. นพ. ทศนาถ  อ าพนนวรัตน์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 6. นายถวิล  จาดเอี่ยม  หัวหน้าไปรษณีย์พิชัย 
 7. นายพีรยุทธ  นันตะสุข  หัวหน้าหมวดทางหลวงพิชัย 
 8. นายจักรกฤช  อุนะพ านัก  ผจก. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอพิชัย 
 9. นางศรีทอง  ประพันธ์ศิริ  ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาพิชัย 
 10. น.ส.ทัศนีย์  เดชพงษ ์  ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาพิชัย 
 11. นายกิตติพงศ์         อยู่คง   ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาพิชัย 
 12. นายเอกอดุลย์ หงส์ห้า   ผู้จัดการ ธกส. สาขาพิชัย 
 13. นายภูมิเลิศ  เลิศวรวิทย์  ผู้จัดการ ธกส. สาขาท่าสัก 
 14. นายธงชัย  บุญธรรมมา  กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 15. นายสายันต์  ทองแต้ม  นายก อบต. บ้านดารา 
 16. นายชัยวัฒน์  พุ่มพวง   นายก อบต. ท่าสัก 
 17. นายขาว  เผือกเหลือง  ก านันต าบลท่ามะเฟือง 

1๒. นายบุญเติม  สุวรรณศิริ  สจ. เขต 2 
๑๓. นายสมรักษ์  ศรีอุทัย   สจ. เขต ๓  
1๔. นายไพศาล  ภูริสัตย์   สจ. เขต 4 
15. นายไว  พลอยบุตร  ผู้แทนภาคเอกชน 
16. นายอิทธิรัตน์ บุญคง   ผู้แทนภาคประชาสังคม 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวนัฏชนก ค าวังพฤกษ์  เสมียนตราอ าเภอพิชัย 
 2. นายประพันธ์  แจ้งเอ่ียม  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 3. นายอิทธิพล  ฟ้าแลบ   นักวิชาการ ศูนย์บูรณาการฯ  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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เริ่มประชมุเวลา  ๑0.๓๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายปรีชา  สมชัย นายอ าเภอพิชัย ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม                    
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน     ตามท่ีอ าเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้คณะกรรมการ
บริหารงานอ าเภอ (กบอ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ กรอบแผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)                         
โดยจัดท าแผนงาน/โครงการที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือเป็นเครื่องมือ                       
ก าหนดทิศทางการพัฒนาอ าเภอ ให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน  รวมทั้ง
เป็นตัวเชื่อมกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งรัฐบาลได้มีการก าหนดแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 จ านวน 10 ด้าน สู่การปฏิบัติในช่วง 5 ปีข้างหน้าโดยก าหนดให้สอดคล้องกับ                          
“กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” กับ 6 ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ (พัฒนาและส่งเสริมทุนมนุษย์ , สร้างความเป็น
ธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม, สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันอย่างยั่งยืน , การเติบโต                  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน, ความมั่นคง, เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐ              
และธรรมาภิบาล) บวกอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญในการขับเคลื่อนในอีก 5 ปีข้างหน้า                    
(การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์, วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม, การพัฒนาภาคเมือง
และพ้ืนที่เศรษฐกิจ, การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค) ซึ่งทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ระดับภาค                 
ได้ให้ ความส าคัญกับประเด็นปัญหาความมั่นคงและทิศทางการพัฒนาภาคตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที ่
ตลอดจนทิศทางการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจภาคกับประเทศเพ่ือนบ้านและประชาคมอาเซียน จังหวัดอุตรดิตถ์               
ซึ่งอยู่ในภาคเหนือ ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ คือ เป็นฐานทรัพยากรป่าไม้และ
แหล่งต้นน้ าของประเทศ เป็นประตูเชื่อมโยงการค้าและบริการออกสู่กลุ่มอนุภาคลุ่มน้ าโขงตอนบนและเอเชียใต้  
ตามแนวเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ (NSEC) และแนวเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (EWEC) เป็นฐานการผลิตพืชผัก              
ไม้ผล ธัญพืช อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตรและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมธรรมชาติและ                 
ศูนย์หัตถกรรม และให้อ าเภอตั้งหรือปรับปรุงค าสั่งคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (กบอ.) เพ่ือให้เป็นกลไกหลัก             
ในการจ าท าแผนพัฒนาอ าเภอ และเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานทบทวนแผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561 -
2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563  
มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว 
   ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 

ประธาน  ตามค าสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่  7192/๒๕63 ลงวันที่ 29 กันยายน ๒๕63 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ อ าเภอพิชัย ขึ้นใหม่ เพ่ือบูรณาการในการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่หมู่บ้าน ชุมชน ต าบล และอ าเภอ ให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาใน
ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาคและประเทศ ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า น าไปสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 โดยให้คณะกรรมการบริหารงานอ าภอแบบบูรณา
การ (กบอ.) ประสานหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทบทวนเนื้อหาแผนพัฒนาอ าเภอให้
มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง พิจารณา 
ประธาน  ๔.๑ พิจารณากรอบแผนพัฒนาอ าเภอ (เอกสารหมายเลข ๑) ในหัวข้อที่ ๒ วิสัยทัศน์อ าเภอ
พิชัย ที่มีอยู่เดิม  (แผนพัฒนาอ าเภอพิชัย พ.ศ.๒๕61 - 2565)  

“เมืองเกษตรกรรม วัฒนธรรมดีเด่น เน้นคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์” นั้น จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันเสนอวิสัยทัศน์อ าเภอขึ้นใหม่  ว่าจะก าหนดกรอบการพัฒนา           
ไปในทิศทางใด     

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้คงเดิม 

 
ประธาน         ๔.๒ พิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองโครงการเพื่อให้ความเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ  แผนงาน/
โครงการฯ จากแผนชุมชนระดับต าบล ทั้ง ๑๑ ต าบล 

 ๔.๒.๑ สรุปสภาพปัญหารายต าบล (เอกสารหมายเลข ๒)  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๔.๒.๒ แผนงาน/โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ (เอกสารหมายเลข ๓) 
ประธาน         ในการเสนอโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ควรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์                        
โดยวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหาโดยใช้กลยุทธ์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)             

ประธาน   มีผู้ใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุม 

ที่ประชุม ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๐๐  น. 

 

 

                                      ลงชื่อ                ผู้บันทึก/ตรวจรายงานการประชุม 
 (นางสาวธนาพร  พรมเสน) 
 ปลัดอ าเภอ 
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