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ส่วนที่  1 
 

❖ ข้อมูลทั่วไปของอำเภอน้ำปาด   
 
     1.1  ความเป็นมาของอำเภอ 

อำเภอน้ำปาด มีผู้คนเข้ามาตั้ งหลักแหล่งอยู่บ้างจนเป็นชุมชนแล้วในสมัยปลายอยุธยา ดังหลักฐาน                   
ในพระราชพงศาวดาร ปรากฏคำว่า เมืองน้ำปาด ในบรรดาเมืองที่เจ้าพระฝางสามารถยึดไว้ไดใ้นอำนาจเมื่อคราวก่อนเสีย
กรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองแล้ว 

 

ช่ือเรียกอำเภอน้ำปาด มีที่มาจากการอพยพของชาวเวียงจันทน์โดยการนำของพญาปาด ซ่ึงได้มาตัง้ถ่ินฐานอยู่
ที่บ้านสองคอนริมแม่น้ำในเขตอำเภอฟากท่าในปจัจุบนั ต่อมาเมื่อมีคนมากข้ึนจึงอพยพไปทางใต้ สร้างเมืองใหม่ข้ึ นที่ตำบล      
บ้านฝาย แม่น้ำที่น้ันจึงได้ช่ือว่า น้ำปาด ตามช่ือของพญาปาด สำหรับพลเมืองทีบ่้านสองคอน เมื่อมีจำนวนเพิ่มมากข้ึนจึงได้
ขยายข้ามไปอยู่ฝ่ังตรงข้าม เรียกว่า ฟากท่า ซ่ึงมีความหมายถึง คนละฝ่ังน้ำปาดเป็นอำเภอที่อยู่ติด ชายแดน มแีม่น้ำปาด               

ซ่ึงเป็นแม่น้ำสายสำคัญของชาวอำเภอไหลผ่าน แต่เดิมที่ว่าการอำเภอน้ำปาดตั้งอยู่ ณ บ้านฝาย ซ่ึงเป็นเมืองเก่า                   
(ค่ายทหาร) มีพญาปาดเป็นผู้ครองเมืองน้ี ต่อมาได้ย้ายมาตั้งที่แสนตอซ่ึงเป็นที่ตั้งอำเภอปัจจุบัน ที่ได้ช่ื อว่าอำเภอน้ำปาด
เพราะช่ือของพญาปาด เมื่อประมาณ พ.ศ. 2313 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไดท้รงปราบปรามรวบรวมหัวเมืองต่าง ๆ 
ที่ตั้งตัวเป็นใหญ่ข้ึนหลังกรุงศรีอยุธยาแตก เช่น นครสวรรค์ พิษณุโลก (ซ่ึงถูกยึดไว้ได้ก่อนโดยเจ้าพระฝางภิกษุจาก                
เมืองสวางคบุรี หรือเมืองฝาง ภายหลังจากที่พ่ายแพ้พระเจ้าตากสิน เจ้าพระฝางได้หลบหนีและหายสาบสูญไป) ด่านซ้าย 
เลย น่าน แพร่ และสวางคบุรีหรือเมืองฝาง ปัจจุบันอยู่ในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ไว้ได้หมดทุกหัวเมือง รวมทั้งเมืองน้ำปาด
ด้วย ซ่ึ ง โป รด เก ล้า ให้ ข้ึ นกับ เมืองพิ ชัย  ต่อมาป ระม าณ  พ .ศ . 2325 สม เด็จ เจ้ าพ ระย ามห ากษั ต ริ ย์ศึ ก                                  
(สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) จับพระเจ้าตากสินปลงพระชนม์และได้จับเจ้าหวัเมืองต่าง ๆ  ทุกหัวเมืองในเวลา
ต่อมาไล่ ๆ กัน พระยาพิชัยดาบหัก เจ้าเมืองพิชัยถูกจับ แต่มีข้อเสนอว่าจะอยู่รับใช้แผ่นดินต่อไปหรือจะให้ประหาร                 
พระยาพิชัยดาบหกัเป็นเจ้าเมืองที่ซ่ือสัตย์และมคีวามจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินตลอดมาจึงขอยอมตายเพื่อเกียรติ
และศักดิ์ศรี โดยไม่ยอมเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนาย ยอมให้ประหารชีวิตตามพระเจ้าตากสินไป 

 

ช่ือเรียกอำเภอน้ำปาด มีที่มาจากการอพยพของชาวเวียงจันทน์โดยการนำของพญาปาด 
ตั้งแต่น้ันมาหลังจากพระยาพชัิยดาบหกัถูกประหารแล้ว เมืองพิชัยยังคงเป็นเมืองใหญ่ ทำหน้าทีป่กครองและ             

เก็บ ส่วยจากเมืองใหญ่ น้อยในอาณา เขต รวมทั้ ง เมือง น้ำปาดซ่ึงมี เจ้ าเมืองปกครองต่อมา คือ พระคันทคีรี                              
ประมาณป ีพ.ศ. 2425  และได้ย้ายเมืองเก่าจากบ้านฝายมาตัง้เมืองใหม่ทีบ่รเิวณบ้านลุ่ม ปัจจุบันคือบ้านแสนตอ หมู่ที่ 4  
ตำบลแสนตอ (ช่ือว่า "เมืองแสนตอ" สมัยน้ันเมื่อประมาณ 111 ปีแล้ว) 

 

ต่อมามี การจัดตั้ ง มณ ฑลพิษ ณุ โลก ข้ึน เมืองน้ ำป าดจึ ง ได้ รับการจัดตั้ ง เป็น กิ่ งอำเภอน้ ำป าด                                        
ข้ึนกับ อำเภอท่าปลา และได้ยกฐานะเป็น อำเภอน้ำปาด ในปี พ.ศ. 2440 
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https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87_%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2325
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2425
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2440
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ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปล่ียนแปลงเขตอำเภอท่าปลากับอำเภอน้ำปาด             
โดยอำเภอน้ำปาดได้รับโอนตำบลท่าแฝกมาข้ึนในการปกครอง เน่ืองจากราษฎรตำบลท่าแฝก (ซ่ึงถูกอ่างเก็บน้ำ เข่ือนสิริกิติ์        
ตัดขาดจากพื้นที่อ่ืนของอำเภอท่าปลา) ได้รับความลำบากในการเดินทางไปติดต่อราชการและขอรับบริการต่าง ๆ ที่ตัว
อำเภอท่าปลาซ่ึงอยู่ห่างออกไป  116  กิโลเมตร  ถ้าย้ายมาข้ึนกับอำเภอน้ำปาดซ่ึงตัวอำเภอตั้งอยู่ระหว่างทางและมี
ระยะทางห่างเพียง 59 กิโลเมตร ราษฎรจะได้รับความสะดวกมากกว่า พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
14 กุมภาพันธ์ ปีเดียวกัน 

 
 
 

 
 

 
       1.2 คำขวัญประจำอำเภอ “กระเทียมมีช่ือ เลื่องลือสักใหญ่ ศูนย์รวมใจพญาปาด งามธรรมชาติภูสอยดาว” 

    
 
 
 
 
 
 

        1.3  ข้อมูลสภาพท่ัวไปและการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 
    1) ลักษณะที่ตั้ง 

อำเภอน้ำปาด เป็นอำเภอหน่ึงในจำนวน 9 อำเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ทางทศิตะวันออก 
เฉียงเหนือของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีระยะทางห่างจากตังจงัหวดั ประมาณ 72 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
               อำเภอน้ำปาด มีเน้ือที่ประมาณ 17,957.7  ตารางกิโลเมตร (หรือประมาณ 11,223,562 ไร่) ได้รับการ
จัดตั้งเป็นอำเภอ เมื่อปี พ.ศ.2440 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/13_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2558
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C
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2) อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ   ต.ปิงหลวง ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น  จ.น่าน 
ทิศใต้  ติดต่อกับ   ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 

      ต.บ้านกง  อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

      ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ   จ.พิษณุโลก 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

       ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 
 

3) ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่ โดยทั่วไปเป็นป่าและภูเขา อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ประมาณ 710,045 ไร่ (ร้อยละ 

77.02 ของพื้นที่อำเภอน้ำปาด) พื้นที่ราบในการเพาะปลูกส่วนมากจะเป็นที่ราบลุ่มริมน้ำปาดและ คลองตรอน มีพื้นที่ 
ประมาณ  107,589 ไร่  (ร้อยละ  11.67 ของพื้นที่ อำ เภอทั้ งห มด ) นอกจากน้ัน เป็นพื้ นที่ ชุมชนและที่
สาธารณประโยชน์มีพื้นที่ประมาณ 104,241 ไร่ (ร้อยละ 11.30 ของพื้นที่ทั้งหมด) 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ลักษณะภูมิประเทศ 

                ลำน้ำที่สำคัญ 

        ลำน้ำที่สำคัญที่ประชาชนใช้ในการเกษตรกรรมและบรโิภค คือ 
        - ลำน้ำปาด    ไหลผ่าน  ตำบลเด่นเหล็ก    หมู่ที่ 1,2,3 
      ตำบลบ้านฝาย  หมู่ที่ 1,2,4,5,6 
      ตำบลแสนตอ  หมู่ที่ 1,4,5 
        - ลำน้ำพาย      ไหลผ่าน  ตำบลเด่นเหล็ก     หมู่ที่ 2,3,4,5,6 
        - ลำน้ำพังงา      ไหลผ่าน  ตำบลน้ำไผ่   หมู่ที่ 1,2 
      ตำบลบ้านฝาย       หมู่ที่ 1,2,3 
      ตำบลแสนตอ    หมู่ที่ 4,6 
       - คลองตรอน ไหลผ่าน  ตำบลน้ำไผ่    หมู่ที่ 3,4,5,7 
      ตำบลน้ำไคร้    หมู่ที่ 2,3,6 
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4) ลักษณะภูมิอากาศ                
ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ 
-  ฤดูร้อน     เริ่มตั้งแต่ มีนาคม – มิถุนายน  
-  ฤดูฝน       เริ่มตั้งแต่  กรกฎาคม – กันยายน 
-  ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
 

          5) เขตการปกครอง 
การปกครองแบ่งเขตการปกครอง ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457  เป็นตำบล 

หมู่บ้าน มี จำนวน  7  ตำบล 58 หมู่บ้าน ดังน้ี  
        1. ตำบลแสนตอ (Saen To) จำนวน 9 หมู่บ้าน 
        2. ตำบลบ้านฝาย (Ban Fai) จำนวน 9 หมู่บ้าน 
        3. ตำบลเด่นเหล็ก  (Den Lek)    จำนวน 6 หมู่บ้าน  
        4. ตำบลน้ำไคร้ (Nam Khrai)  จำนวน 9 หมู่บ้าน 
         5. ตำบลน้ำไผ่ (Nam Phai)  จำนวน 8 หมู่บ้าน 
        6. ตำบลห้วยมุ่น (Huai Mun)  จำนวน 8 หมู่บ้าน 
        7. ตำบลท่าแฝก (Tha Faek) จำนวน 9 หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 การปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ที่ว่าการอำเภอน้ำปาดในปจัจุบนั 
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โดยมี การปกครอง ในรูปแบบหมู่บ้ านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป .) จำนวน 39 หมู่บ้ าน                 
และหมู่บ้านปกติ 19 หมู่บ้าน  
เทศบาล  จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่ 
   เทศบาลตำบลน้ำปาด 
องค์การบริหารส่วนตำบล  7  แห่ง  ได้แก่ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบา้นฝาย 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก 
   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร ้
   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลหว้ยมุ่น 
   องค์การบริหารส่วนตำบลทา่แฝก 

(1) หน่วยงานราชการร/รัฐวิสาหกจิ 
      (1) ที่ทำการปกครองอำเภอ      จำนวน  1 แห่ง 
      (๒) สถานีตำรวจภูธร      จำนวน 2 แห่ง 

(3) กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที ่316   จำนวน 1 แห่ง 
(4) ที่ทำการไปรษณย์ีโทรเลข     จำนวน 1 แห่ง   
(5) สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด    จำนวน 1 แห่ง 
(6) สำนักงานสรรพากรอำเภอน้ำปาด   จำนวน 1 แห่ง 
(7) สำนักงานบริการโทรศพัท์      จำนวน 1 แห่ง 
(8) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำปาด     จำนวน 1 แห่ง 
(9) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เข่ือนสิริกิติ์)  จำนวน 1 แห่ง 

     
 

 
 

 

    
 
         (2) ธนาคารหรือสถาบันการเงนิ 

  ธนาคาร  จำนวน 3  แห่ง  ได้แก่  ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน 
  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

  (3) หน่วยงานอื่นๆ  
        - สมาคมกู้ภัยอำเภอน้ำปาด 
  (4) กลุ่มพลังมวลชนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาพ้ืนที่ 
        - กลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) 
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        4) จำนวนประชากร  
        มีจำนวนประชากรทั้งส้ิน  33,471  คน  ชาย  16,802 คน  หญิง  16,669 คน  ประชากรสามารถ 
แยกเป็นรายตำบล  ครัวเรือน 11,857 หลัง 
 

  ลำดับที่ 
ตำบล 

ครัวเรือน 
(หลัง) 

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) หมายเหตุ 

1 
       

2 
      3 
      4 
      5 
      6 

 7 

แสนตอ (นอกเขตเทศบาล) 
แสนตอ (ในเขตเทศบาล) 
บ้านฝาย 
เด่นเหล็ก 
น้ำไคร้ 
น้ำไผ่ 
ห้วยมุ่น 
ท่าแฝก 

2,195 
1,581 
2,403 
1,345 
1,902 
1,388 
1,134 
1,487 

2,571          
1,408 
3,406 
2,059 
2,895 
2,042 
1,509 
2,320 

 

2,620 
1,565 
3,423 
2,058 
2,931 
1,966 
1,485 
2,186 

 

5,191 
2,973 
6,829 
4,117 
5,826 
4,008 
2,994 
4,506 

 

 

                      รวม 11,857 16,802 16,669 33,471  
ที่มา – สำนักทะเบียนอำเภอน้ำปาด (ข้อมูล ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  2563)    

  
 5) ด้านการศึกษา     

-  โรงเรียนมัธยม  1  แห่ง  คือ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สอนในระดับมัธยมศกึษาปีที ่1–6 
            -  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จำนวน 32 โรงเรียน 
  -  โรงเรียนเอกชน  1 แห่ง คือ  โรงเรียนสหคริสเตียน  สอนในระดับช้ันอนุบาล – มัธยมศึกษา ปีที่ 6 

         

 

 
 
 

      

6) ด้านการสาธารณสุข 
  - โรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง       จำนวน    1  แห่ง 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)  จำนวน   10 แห่ง 
  - สถานบริการสาธารณสุขชุมชน        จำนวน    1  แห่ง 
  - คลินิคเอกชน         จำนวน    5  แห่ง 
  - ร้านขายยาแผนปัจจุบนั        จำนวน    3  แห่ง 
    อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ  100 % 
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 7) ศาสนาและวัฒนธรรม 
  วัดพุทธศาสนา   25 แห่ง 
 สำนักสงฆ์   17 แห่ง 
 ที่พักสงฆ์   19 แห่ง 

          ประชากรส่วนใหญนั่บถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.12 และนับถือศาสนาอ่ืน ๆ ร้อยละ 0.88 

 

 8) การคมนาคม 
   8.1 การคมนาคมตดิตอ่ระหว่างอำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บา้น 
มีรายละเอียด  ดังน้ี 
     1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1047 
     2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1268 
    3. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1146 

- ทางหลวงชนบทของ รพช.ถนนลาดยาง  สายบ้านต้นม่วง  ม.4 ต.เด่นเหล็ก 
- ทางหลวงชนบทของ โยธาธิการ ถนนลาดยาง สายบ้านชำบุ่น ม.7 ต.บ้านฝาย 

 
 
 
 
 
 

 
8.2 การสาธารณูปโภค 

(1) มีการประปาระดับอำเภอและตำบล หมู่บ้าน  ดังน้ี 
- การประปาหมูบ่้าน         จำนวน    45  แห่ง 
- ประปาเทศบาลตำบลน้ำปาด  จำนวน      1  แห่ง  

 
8.3 ระบบบริการพื้นฐาน 

 - การคมนาคมระหว่างอำเภอกับจังหวัด 
 ทางบก  เดินทางโดยรถยนต์  ทั้งส่วนตัวและรถโดยสาร ทั้งรถสองแถว  และรถประจำทาง ออกทุกช่ัวโมง              
สภาพถนนลาดยางแอสฟัสท์ตลอดสาย ใช้เวลาเดินทางประมาณหน่ึงช่ัวโมงเศษ  ระยะทาง  72  กิโลเมตร  โดยใช้เส้นทาง 
ทางหลวง  หมายเลข  1047  และ  1045 
 ทางน้ำ  อำเภอน้ำปาด ไม่มีแม่น้ำสะดวกพอที่จะใช้เรือแล่นติดต่อได้อำเภอน้ำปาด  สามารถติดต่อกับจังหวัด       
ได้สะดวกทุกฤดูกาล  โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินถนนสายอุตรดิตถ์ – น้ำปาด – ฟากท่า ซ่ึงเป็นถนนสายลาดยางตลอด
เส้นทางอีกเส้นทางหน่ึง  การคมนาคมภายในอำเภอเป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง ถนนสายน้ำพี้ผ่านตำบลน้ำไคร้ตรงไป
อำเภอทองแสนขันเล้ียวขวาที่สามแยกวังผาชัน  ผ่านบ้านน้ำพี้  อำเภอทองแสนขัน  เข้าสู่ตัวเมืองอุตรดิตถ์ 
 การติดต่อระหว่างตำบลและหมู่บ้านได้โดยเส้นทางรถยนต์ทั้งเส้นทางหลวงแผ่นดิน (หมายเลข 1047,1268 
และ 1146) และทางหลวงชนบท  ซ่ึงส่วนมากเป็นลูกรังนอกจากน้ันเป็น ถนนลาดยางและถนนคอนกรีตซ่ึงอยู่ใน            
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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9) สภาพทางเศรษฐกิจ 
      9.1 การเกษตร 
 อำเภอน้ำปาดมีพื้นที่การเกษตรทัง้ส้ิน 101,678 ไร่ 

     ครัวเรือนเกษตรกร จำนวน 7,421 ครัวเรือน 
สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ๆ  แยก ได้ดังน้ี 
 

ที่ พืชเศรษฐกิจ พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่/ปี) 
จำนวนครัวเรือนที่

ปลูก 

1 ข้าวนาปี 25,480.00 530.00 4,333.00 

2 ข้าวไร่ 2,278.00 500.00 346.00 

3 ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 46,437.00 1,000.00 3,105.00 

4 ถ่ัวเขียวผิวมัน 1,806.00 230.00 169.00 

5 มันสำปะหลัง 4,936.00 3,500.00 528.00 

6 อ้อยโรงงาน 783.00 10,000.00 51.00 

7 หอมแดง 1,035.00 2,000.00 104.00 

8 กระเทียม 52.00 1,500.00 19.00 

9 สับปะรด 17,064.00 4,500.00 562.00 

10 ไม้ผล 670.00 - 139.00 

11 ไม้ยืนต้น 1,137.00 - 209.00 
       หมายเหตุ ครัวเรือน 1 ครัวเรือนปลูกพืชหลายชนิด 
       (ที่มา : ข้อมูลพืชเศรษฐกิจปี 2562/63 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด) 

9.2  การพาณิชย์ 
- มีสถานีบริการน้ำมันเช้ือเพลิงขนาดใหญ่ จำนวน  3  แห่ง 
- มีธนาคาร  จำนวน 3 แห่ง  ได้แก่  ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน 
  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ด้านปศุสัตว์และประมง 
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        ด้านปศุสัตว์  เกษตรกรส่วนมากจะเป็นเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์รายย่อย สัตว์เล้ียงทั่วๆ ไป เช่น โค  
กระบือ เป็ด ไก่ สุกร 
         ด้านประมง เกษตรกรส่วนมากจะเพาะเล้ียงสัตว์น้ำเป็นรายย่อย เล้ียงเป็นอาชีพเสริมหรือเล้ียงบริโภค          
ในครัวเรือน เน่ืองจากสภาพดินและน้ำไม่เหมาะสมต้องอาศัยน้ำฝนหรือน้ำธรรมชาติและสถานที่ที่ใช้เพาะเล้ียง ต้องอยู่ใน
พื้นที่ที่เก็บกักน้ำได้ ทำให้ไม่สามารถขยายผลการเพาะเล้ียงให้กว้างขวางได ้ปลาที่เล้ียงส่วนใหญ่ เป็นปลากินพืช หรือปลา                 
ที่เพาะเล้ียงง่าย     
 

 
 
 
 
              
 
    
 

9.3 การอุตสาหกรรม 
- อำเภอน้ำปาด มีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำดืม่  จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หจก.สตาร์ดร๊อป , หจก.สุวารี  
วอร์เตอร์  
  โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ หจก.กิตติชัยคอนกรีต 
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10) ด้านอุตสาหกรรมแหล่งท่องเที่ยว   
 (1)  สถานบริการ 3 แห่ง  ได้แก่ บ้านไม้, กังสดาล, ละมุน , ปลายนาตาอุ้ย 
(2)  โรงแรม  9  แห่ง ได้แก่ 
    - โรงแรมกิจสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์   
  - โรงแรมตากะยายรสีอร์ท หมู่ที่ 4 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  - โรงแรมตากะยายรสีอร์ท 2 หมู่ที่ 4 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  - โรงแรมบ้านวิวัฒน์รีสอร์ท หมู่ที่ 4 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  - โรงแรมน้ำปาดรีสอร์ท หมู่ที่ 4 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  - โรงแรมสุนีรัตน์รีสอร์ท หมู่ที่ 6 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  - โรงแรมบ้านค้ำคูณ  หมู่ที่ 4  ตำบลแสนตอ  อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  - บ้านพีมรีสอร์ท  หมู่ที่ 4  ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  - วังน้ำเย็นรีสอร์ท หมู่ที่ 4 ตำบลแสนตอ  อำเภอน้ำปาด จังหวัดอตุรดิตถ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
10.1 ผลผลิตและรายได้  

- ประชากรในเขตอำเภอน้ำปาด มีรายไดเ้ฉล่ียคนละ      66,623.57     บาท/คน/ปี  
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    อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว น้ำตกภูสอยดาว สวนสนภูสอยดาว  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาดถนนลาดยาง
ตลอดทาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอน้ำปาด ประมาณ 70 กิโลเมตร สภาพน้ำตกเป็นน้ำตกขนาดใหญ่มี 7 ช้ัน เดินทางเท้า
ข้ึนไปอีก 7.5 กิโลเมตรจะพบ ลานสวนสน ซ่ึงมีเน้ือที่หลายพันไร่ สภาพป่ายังมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาตอีิกมาก 
  วนอุทยาน สักใหญ่ อุทยานแห่งชาติคลองตรอน น้ำตกต้นขนุน น้ำตกตาดมงคล น้ำตกนากวาง   น้ำตกห้วยคอม       
ซ่ึงแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในอำเภอน้ำปาด ได้ถูกค้นพบเมื่อไม่นาน ทำให้ยังคงความเป็นธรรมชาตทิี่สมบรูณส์วยงาม 
 
 
      
   
 
 

 
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว 

 

วนอุทยาน สักใหญ่ อุทยานแห่งชาติคลองตรอน น้ำตกต้นขนุน น้ำตกตาดมงคล น้ำตกนากวาง   น้ำตกห้วยคอม         
ซ่ึงแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในอำเภอน้ำปาด ได้ถูกค้นพบเมื่อไม่นาน ทำให้ยังคงความเป็นธรรมชาตทิี่สมบรูณส์วยงาม 

 
 
 
 
 
 

 
อุทยานแห่งชาติต้นสกัใหญ่ 

 
10.2  งานประเพณี วัฒนธรรม 
1. งานพญาปาด และเทศกาลหอม กระเทียม จะจัดในช่วงเดือนมีนาคม ของทุกปี 
2. งานสงกรานต์ประจำป ีและสรงน้ำพญาปาด จะจัดในช่วง วันที่ 10 –15 เมษายน ของทุกปี  
3. ทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา และทอดกฐินประจำปี  
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       11)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
     11.1 ทรัพยากรดิน 
    สภาพดิน  โดยทั่วไปเป็นดินเหนียว  ดินทรายและดนิร่วนปนทราย 
     11.2 ทรัพยากรน้ำ 
    แม่น้ำปาด  1 สาย   คลองตรอน  1 สาย 
    สระเก็บน้ำ ,ฝายน้ำล้น ,หนองน้ำ  232 แห่ง 
     11.3 ทรัพยากรป่าไม้ 
    ท้องที่อำเภอน้ำปาด  มีไม้เบญจพรรณเกือบทกุชนิด  และมีไม้สักมากที่สุด  ในตำบลน้ำไคร ้ อีกทั้งยังมี        
ต้นสักใหญ่ที่สุดในโลก และได้รับการจัดตัง้เป็น “อุทยานสักใหญ่” ซ่ึงมีที่ตั้ง  ณ  บ้านปางเกลือ  หมู่ที่  4  ตำบลน้ำไคร้          
ซ่ึงมีระยะห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์  ประมาณ  57  กิโลเมตร  และห่างจากตัวอำเภอน้ำปาด  ประมาณ  18  
กิโลเมตร  การเดินทางสะดวกถนนลาดยางตลอด 
     ประวัติสักใหญ่  เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2470  มีผู้คนเคยพบป้ายเขียนว่า  ต้นสักใหญ่ และมีลูกศร                 
ชีปักไว้ที่ภูเวียนคา และมีทางเท้าเข้ามา  ป้ายน้ีปักอยู่ระหว่าง กม. 56 – 57  ถนนบ้านแก่ง – น้ำปาด  หรือ                         
ถนนสาย 1047 ในปัจจุบัน  ซ่ึงสมัยน้ันเป็นทางเกวียน  และทางชักลากไม้ของบริษัทผู้รับสัมปทานทำไม้สัก                    
ที่ต้นสักใหญ่มีรั้วล้อมด้วย  ลวดหนาม  4  เส้น  ล้อมไว้ทั้ง  4  ด้าน  ทราบว่าผู้ทำไม้สักสมัยน้ีทำก้ันไว้  เพราะเห็นว่า
เป็นต้นสักที่ใหญ่มากและเท่าที่ทราบไม้สักต้นน้ีต้นเล็กกว่าต้นสักที่ประเทศพม่า และต่อมาสักใหญ่พม่าถูกไฟป่าไหม้
เสียหาย  สักใหญ่ของเราจึงได้เป็นสักใหญ่ที่สุดในโลก 
       เมื่อ  พ.ศ.2495 – 2496  วัดความยาวโดยรอบได้  9.48 เมตร  ต่อมาเมื่อปี  2507  วัดความ
ยาวโดยรอบได้  9.60  เมตร  สูงประมาณ  47  เมตร  ครั้งสุดท้ายวัดได ้ 9.76  เมตร และจังหวัดได้ทำถนน ปรับปรุง
บริเวณ ตัดแต่งต้นไม้ตดัแต่งกอไผ่เพื่อใหเ้ป็นที่เหมาะสมแก่การเที่ยวชม 
       ในปี  พ.ศ. 2511  ได้ขอจัดตั้งเป็น วนอุทยาน  ปัจจุบันเปล่ียนเป็น  อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่                 
เน้ือที่ประมาณ 1,000 ไร่  อายุของต้นสักน้ี  จา กการวิเคราะห์ โดยอาศัยจากส่ิงแวดล้อม จากตอไม้สักเก่า ๆ              
จึงพอประมาณได้ว่าไมน้่อยกว่า  1,000 ปี  ซ่ึงประชาชนในถ่ินใกล้เคียงถือว่าเป็นต้นไมศ้ักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านผ่านไป - มา
กราบไหว้และถือว่าเป็นศริิมงคลแก่ผู้พบเห็น  เพราะเป็นต้นไม้ธรรมชาติทีม่ีเพียงต้นเดียว และเป็นอันดับหน่ึงของโลก  
  

12) ด้านความม่ันคงและความสงบเรยีบร้อย 
1. สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำปาด     1  แห่ง 
2. สถานีตำรวจภูธรตำบล     1 แห่ง 
3. หน่วยบริการประชาชน  6  แห่ง  ที่  ต.น้ำไคร้, สามแยกสักใหญ่, บ้านปากปาด, ต.น้ำไผ่,  
    ต.ห้วยมุ่น และต.ท่าแฝก 
4. กองร้อย อส.อ.น้ำปาด      1 แห่ง 
5. กองร้อย ตชด.ที่ 316               1 แห่ง 
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13) ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
อำเภอน้ำปาด  จึงเป็นจุดเช่ือมทางเศรษฐกิจกับจังหวัดและตลาดการค้าชายแดนเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ด่านถาวรภู่ดู่

และด่านผ่านแดนบ้านห้วยพร้าว  เขตติดต่อ สปป.ลาว  อำเภอน้ำปาด เป็นจุดพักระหว่างเดินทาง  สำหรับผู้จะเดนิทาง
ต่อไป อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก และเดินทางไปที่ สปป.ลาว  อีกทั้งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแหล่งค้าส่งออกของอำเภอ
ด้านเหนือของจังหวัด คือ อำเภอ    น้ำปาด  ฟากท่า  บ้านโคก  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ดินมีคุณภาพ 
ผลิตพืชได้ดี แรงงานราคาถูก เอ้ืออำนวยต่ออุตสาหกรรมการแปรรปูผลผลิต  และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งผลิต            
พืชเศรษฐกิจ  เช่น เมล็ดพันธ์ข้าวเหนียว กข.6 ส่งออกอำเภอข้างเคียงและประเทศใกล้เคียงได้ 
 

ศักยภาพและโอกาสของอำเภอ 
 อำเภอน้ำปาด  มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  มีต้นสักใหญ่ที่สุดในโลก  และคลองตรอน (อุทยา น
แห่งชาติต้นสักใหญ่)  ลานสนภูสอยดาว (อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว)  อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและยังใกล้กับ               
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ เช่น  เข่ือนสิริกิติ์  พิพิธภัณฑ์บ่อเหล็กน้ำพี้  และบ้านพระยาพิชัยดาบหัก       
ทั้งยังมีหมู่บ้านหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของอำเภอน้ำปาด  คือ ผ้าทอลายน้ำไหล  ผ้าล้อ (ผ้าคลุมไหล่) 
ตลอดจนการคมนาคมที่สะดวกทั้งภายในหมู่บ้าน อำเภอ จังหวัด อำเภอใกล้เคียง จังหวัดใกล้เคียง (จังหวัดพิษณุโลก)              
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และแหล่งท่องเที่ยวตา่ง ๆ  
 อำเภอน้ำปาด  จึงเป็นจุดเช่ือมทางเศรษฐกิจกับจังหวัดและตลาดการค้าชายแดนเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ด่านถาวรภู่ดู่
และด่านผ่านแดนบ้านห้วยพร้าว  เขตติดต่อ สปป.ลาว  อำเภอน้ำปาด เป็นจุดพักระหว่างเดินทาง  สำหรับผู้จะเดินทาง
ต่อไป อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก และเดินทางไปที่ สปป.ลาว  อีกทั้งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแหล่งค้าส่งออกของอำเภอ
ด้านเหนือของจังหวัด คือ อำเภอ    น้ำปาด  ฟากท่า  บ้านโคก  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ดินมีคุณภาพ 
ผลิตพืชได้ดี แรงงานราคาถูก เอ้ืออำนวยต่ออุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิต  และสามารถพั ฒนาเป็นแหล่งผลิต            
พืชเศรษฐกิจ  เช่น เมล็ดพันธ์ข้าวเหนียว กข.6 ส่งออกอำเภอข้างเคียงและประเทศใกล้เคียงได้ 
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 1.4) วิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจงัหวัดอุตรดิตถ์ 
วิสัยทัศน์(Vision) : “ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต ” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy issue) : 
 1. เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  มีคุณภาพชีวิตและ
สุขภาวะที่ดี และการขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ :- 
1.1 พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ระบบประปาโครงสร้าง
พื้นฐาน และระบบผังเมือง  
1.2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภาครฐั ให้สะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได้  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัอุตรดิตถ์ ๒๕๖๑  
1.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษา และเข้าถึงแหล่งข้อมูล  สารสนเทศได้อย่าง
ทั่วถึง  
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหป้ระชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ปลอดภัย มั่นคง  มั่งคั่ง ย่ังยืน  
ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1.5 เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มคีวามมัน่คงเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด และสังคม  ผู้สูงอายุ  
1.6 ส่งเสริมการมีงานทำและเพิ่มรายได้ของประชาชนอย่างทัว่ถึง และลดความเหล่ือมล้ำ  
 
2. พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีการบริหาร
จัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธภิาพ  
กลยุทธ์ :- 
2.1 ส่งเสริม พัฒนากระบวนการผลิต ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ  ตามนโยบายของ
รัฐบาลและสอดคล้องกับการตลาด ในสินค้าทุกประเภท  
2.2 เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันการบริหารจัดการให้กับภาคการผลิตทกุด้าน ทุกองค์กรให้เข้มแข็ง  
2.3 เสริมสร้างการศึกษาการวิจัย การสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์และพัฒนาสู่ Thailand 4.0  
2.4 ส่งเสริมพัฒนาการบริการประชาชนของภาครัฐและระบบบรหิารจดัการภาครัฐใหม้ีธรรมาภิบาล   
 
3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยว และการบริหารจดัการภาครัฐ  
กลยุทธ์ :- 
3.1 ทำนุบำรุง รักษา และสืบทอด ศิลปวัฒนธรรมประเพณที้องถ่ินใหย่ั้งยืน  
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า  บริการการ การเพิ่มรายได้  
3.3 ส่งเสริมเช่ือมโยงเส้นทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวกับเพื่อนบ้านทัง้ภายใน และต่างประเทศ  
3.4 พัฒนาการท่องเที่ยวทุกด้าน ทุกพื้นที่ โดยเน้นการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์มีศักยภาพและ  ยกระดับการทอ่งเที่ยว 
ให้สูงข้ึน  
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4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งน้ำ และส่งเสริมพัฒนาพลงังานทีเ่ป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ :-    
4.1 การสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิพร้อมกับการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ  
4.2 กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ของประชาชน ให้เพียงพอแก่การอยู่
อาศัยและการเกษตรกรรม หรือการประกอบอาชีพ  
4.3 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของเมืองและท้องถ่ินโดยการมีส่วนร่วมของ  ชุมชนและทุกภาคส่วน 
4.4 ส่งเสริม บำรุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพส่ิงแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและกำจัด ภาวะ มลพิษที่มีผลต่อสุขภาพ
อนามัย สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
4.5 ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พลังงานและการบรหิารจัดการด้านพลังงานใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุด  
 
5. เพิ่มศักยภาพ การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ว และความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ   
กลยุทธ์ :-  
5.1 พัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ในทุกด้านเพื่อให้เป็นประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทีม่ี  ศักยภาพ  
5.2 พัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ในทุกมิติ ทุกด้าน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
5.3 พัฒนาสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับตา่งประเทศ  
5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ Logistics ที่เอ้ือต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและการ บริการทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ  
5.5 สนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนาการท่องเที่ยวสินค้าและบริการ บนพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  เทคโนโลยีดิจิตอล 
และ Uttaradit 4.0 
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1.5 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที ่ อำเภอ....น้ำปาด...... 
(แยกเป็นรายตำบล) 

ตำบล ประเด็นปัญหา/ความต้องการ สาเหตุของปัญหา/ความตอ้งการ แนวทางแก้ไข 

บ้านฝาย 

1.ต้องการส่ิงสาธารณูปโภคและโครงสรา้งพื้นฐาน 
 

- ถนนเข้าสู่หมู่บ้านในพ้ืนที่ตำบลบา้นฝาย 
 

1. ก่อสร้างถนนลาดยางเข้าสู่หมู่บ้านใน
พ้ืนที่ตำบลบ้านฝาย 

2.การขาดแคลนแหล่งน้ำเพ่ืออุปโภคบริโภค และ
เพ่ือการเกษตร 

- เมื่อถึงฤดูแล้งแหล่งน้ำดิบในพ้ืนทีต่ำบลบา้นฝาย        
ขาดแคลน แหล่งเก็บกักน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติทีม่ี
อยู่เกิดการตื้นเขินไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ 

1. สร้างอ่างเก็บน้ำหรือสระน้ำขนาดใหญ่
เพ่ือกักเก็บน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอ ด้าน  
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

3.ขยายพ้ืนที่ทำกิน เน่ืองจากที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์
และอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวน 

- ขยายพ้ืนที่ทำกิน เน่ืองจากที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ และ
อยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวน ของหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 

1. ช้ีแจงระเบียบและกฎหมายให้กับ
ประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง     
ให้ชัดเจน เพ่ือดำนเนการให้ถูกต้องตามที่
กฎหมายกำหนด 

4. การบุกรุกที่ดิน, ที่สาธารณประโยชน์ - การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์และทาง
สาธารณประโยชน์  หมู่ที่  9 

1. ช้ีแจงระเบียบและกฎหมายให้กับ
ประชาชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ชัดเจน เพ่ือดำนเนการได้ถูกต้องตามที่
กฎหมายกำหนด 

ท่าแฝก 

1.ปัญหาขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินและทีอ่ยู่
อาศัย 

นำไปสู่ปัญหาทีต่ามมาทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมความ
เป็นอยู่ ความมั่นคงในทรพัย์สิน ข้อพิพาททั้งคนใน
ครอบครัว คนในชุมชน หรือแม้แต่เกิดข้อพิพาทกับ
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของพื้นที่เอง ถูกสังคมภายนอกมอง
ว่าเป็น “ผู้บุกรุก” ทั้งๆที่เป็นกลุ่มคนที่เสียสละเพ่ือ
ประโยชน์โดยส่วนรวมของคนส่วนใหญ่ในประเทศใน
การก่อสร้างเข่ือนสิริกิติ์ 

1. ภาครัฐและท้องถ่ินร่วมมือกันในการ
จัดทำแผนที่รายแปลงและแนวเขตให้
ชัดเจน 
2. ออกหนังสือรับรองหรือเอกสารสิทธิ์ให้
ถูกต้องและจัดทำโดยเร็ว 
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3. ดำเนินการโครงการจัดทีด่ินทำกินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เพ่ือที่ภาครัฐ
สามารถดำเนินการทางดา้นสาธารณปูโภค
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือบรรเทาทุกข์และอำนวย
ความสะดวกให้กับคนในชุมชน และเพ่ือ
ไม่ให้รุกล้ำป่าเพ่ิมข้ึน 

 
                    

ตำบล ประเด็นปัญหา/ความต้องการ สาเหตุของปัญหา/ความตอ้งการ แนวทางแก้ไข 

ท่าแฝก 

2. ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

- ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 
- ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 
- ก่อสร้างแก้มลิง 
- ก่อสร้างสระเก็บน้ำขนาดใหญ ่
- ก่อสร้างระบบประปาผิวดนิขนาดใหญทุ่กหมู่บ้าน 

เพ่ือเป็นแหล่งน้ำไว้ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

1. ขออนุญาตก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำใน
พ้ืนที่ป่า 
2. ภาครัฐและท้องถ่ินจัดสรรงบประมาณ
ในการก่อสร้าง 

3. ปัญหาเส้นทางคมนาคมหลัก ทางหลวงหมายเลข 
1339 ชำรุด  การสัญจรลำบากในบางช่วง เส้นรอง
ในหมู่บ้านบางหมูบ่้านยังเป็นลูกรัง เดินทาง
ยากลำบาก เช่น หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 2 

- ก่อสร้างถนนลาดยาง 
- ก่อสร้างถนน คสล. 
- ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พ้ืนที่ทำการเกษตร 

ให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

1. ภาครัฐและท้องถ่ินจัดสรรงบประมาณ
ในการก่อสร้าง 

4. ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ - สนับสนุนการปลูกพืชแบบผสมผสาน 
- จัดฝึกอบรมอาชีพเสริม 
- ประกันราคาพืชผลการทางเกษตร 

2. ภาครัฐ,ท้องถ่ินและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเข้าไปดูแลและสนับสนุนให้
ประชาชนหันมาปลูกพืชแบบผสมผสาน  
2. จัดสรรงบประมาณและสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ในการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริม
ต่างๆ 
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ตำบล ประเด็นปัญหา/ความต้องการ สาเหตุของปัญหา/ความตอ้งการ แนวทางแก้ไข 

น้ำไผ่ 

1. ที่ดินทำกิน 
 

 

1.เป็นพ้ืนที่ป่าน้ำปาด ป่าสงวนแห่งชาติคลองตรอนผ่ังซ้าย -ฝ่ัง
ขวา อุทยานแห่งชาติสักใหญ่ และเขตรักษษพันธ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง- 
ภูทอง ไม่สามารถออกเอกสารสิทธ์ที่ดินได้ และเกิดการขัดแย้ง
ระหว่างราษฎรกับเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 
 

1. กันเขตที่ดินที่ราษฎร ได้ทำประโยชน์
แล้วออกเอกสารสิทธ์ ให้ราษฎร 

2. น้ำอุปโภค-บริโภคและน้ำทำ
การเกษตรไม่เพียงพอ 

2.เป็นพ้ืนที่ ป่าน้ำปาด ป่าสงวนแห่งชาตคิลองตรอน ฝ่ังซ้าย- ฝ่ัง
ขวา อุทยานแห่งชาติสักใหญ่และเขตรกัษาพันธุ์สัตว์ปา่ ภูเมี่ยง-ภู
ทอง ไม่ได้รับอนุญาตใหก่้อสร้างฝายน้ำล้นประปาภูเขา และอ่าง
เก็บน้ำเพ่ือการเกษตรได้ ราษฎรจึงได้รบัความเดือดร้อน 
 

2. อนุญาตให้ก่อสร้างฝายหินก่อสำหรับ
ประปาภูเขา และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพ่ือ
การเกษตรได้ในพ้ืนที่ปา่ฯ 

3. ที่ทิ้งขยะ 2.เป็นพ้ืนที่ ป่าน้ำปาด ป่าสงวนแห่งชาตคิลองตรอน ฝ่ังซ้าย- ฝ่ัง
ขวา อุทยานแห่งชาติสักใหญ่และเขตรกัษาพันธุ์สัตว์ปา่ ภูเมี่ยง-  
ภูทองไม่ได้อนุญาตใหใ้ช้เปน็พ้ืนที่ทิ้งขยะ 
 

3. อนุญาตให้ใช้เป็นพ้ืนที่ทิ้งขยะไดใ้น
พ้ืนที่ป่าฯ 

ห้วยมุ่น 1. ปัญหาขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
ทำกินและที่อยู่อาศัย 

นำไปสู่ปัญหาทีต่ามมาทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมความเปน็อยู่ 
ความมั่นคงในทรพัย์สิน ข้อพิพาททั้งคนในครอบครัว คนในชุมชน 
หรือแม้แต่เกิดข้อพิพาทกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของพื้นที่เอง 

1. ภาครัฐและท้องถ่ินร่วมมือกันในการ
จัดทำแผนที่รายแปลงและแนวเขตให้
ชัดเจน 
2. ดำเนินการโครงการจัดทีด่ินทำกินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เพ่ือที่ภาครัฐ
สามารถดำเนินการทางดา้น
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานเพ่ือบรรเทา
ทุกข์และอำนวยความสะดวกใหกั้บคนใน
ชุมชน และเพ่ือไม่ให้รุกล้ำป่าเพ่ิมข้ึน 
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ประวัติผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอน้ำปาด 
1. พระคันทคีรี 
2. พระสงครามภักดี 
3. พระสว่างคบุรานุรักษ์   2445 - 2453 
4. พระกงไกรลาส   2453 - 2460 
5. หลวงตรอนตรีสิน   2460 - 2461 
6. หลวงเพชรานุรักษ์   2461 - 2468 
7. พระภูธรธุรานุรักษ์   2468 - 2470 
8. นายน่ิม  พูดดี    2470 - 2472 
9. ขุนวิเศษไชยสัตย์   2472 - 2473 
10. หลวงวิเชียรพิทักษ์   2473 - 2475 
11. ขุนพิทักษ์ราชกิจ   2475 - 2477 
12. ขุนประชาภักดีบริบาล  2477 - 2480 
13. ขุนเปล้ืองประศาสน์   2480 - 2481 
14. ขุนจิตต์ธุรานุรักษ์   2481 - 2487 
15. ขุนราษฎร์มงคลารักษ์  2487 - 2489 
16. นายสอน  การสมพรต  2489 - 2490 
17. ม.ล.อัมพร  สนิทวงศ์   2490 - 2492 
18. นายทำนุ  อัครพสุชาติ  2492 - 2503 
19. นายวิบูล  ยุวะเวช   2503 - 2510 
20. นายสุนีย์  โชติมา        3  มิ.ย. 2510 - 18  ส.ค. 2513 
21. นายพินิจ  บาลี    18 ส.ค. 2513 - 10 พ.ย. 2515 
22. นายปรีชา  ศรีนานาง              10 พ.ย. 2515 -  2  ส.ค. 2516 
23. นายเทียม  นาคขาว               10 ก.ย. 2516 -  10 พ.ย. 2517 
24. นายวิชิต  จำนงบุตร              พ.ย. 2517 -   2  ก.ค.2519 
25. นายอนุชาติ  แก้ววิวัฒน์           2519 -  2521 
26. ร.อ.ส่งศรี  ศัตรูล้ี                    2521 -  2523 
27. นายบำรุง  วอนเพียร            22 ส.ค. 2523  -  5 ต.ค. 2527 
28. นายสำเริง  เช้ือชวลิต              6 ต.ค. 2527  - 5 ธ.ค. 2531 
29. นายพิษณุ   สวัสดี   6 ธ.ค. 2531 - 2 ธ.ค. 2533 
30. นายปรีชา  หุ่นสุวรรณ            3 ธ.ค. 2533 - 16 ต.ค. 2537 
31. นายจักริน   เปล่ียนวงษ์   17 ต.ค. 2537 -  1 พ.ย. 2541 
32. นายประพันธ์  ภู่งาม     2 พ.ย. 2541 - 10 ธ.ค. 2544 
33. นายสุทัศน์  สร้อยน้ำ             11 ธ.ค. 2544 - 31 มี.ค. 2547 
34. นายสุชาติ  ธีระวงษ์พิทักษ์    12 เม.ย.2547 - 11 พ.ย. 2550          
35. นายสถิตย์พงษ์  ศิวะวามร   12 พ.ย. 2550 - 12 ม.ค. 2557 
36. นายสัมฤทธิ์  อ่ิมอก   13 ม.ค. 2557 - 30  ก.ย. 2558 
37. นายสมลักษ์  ยกน้อยวงษ์  16 พ.ย. 2558 - 6 พ.ย. 2559 
38. นายปรีชา  สุทนต์   21 พ.ย. 2559 - 15 ต.ค. 2560 
39. นายสมศักดิ์  ชุ่มแจ่ม   16 ต.ค. 2560 - 14 พ.ย. 2561 
40. นายศุภชัย  บุญทิพย์   15 พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน
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1.6 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสพคัญของอำเภอในช่วงที่ผ่านมา  
  ➢ อำเภอน้ำปาด  ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  จำนวน.....10 ..โครงการ  รวมงบประมาณ....17,148,000 ...บาท  ดังน้ี 

ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 
พ้ืนที่ 

ดำเนินการ 
(หมู่ที่/
ตำบล) 

หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

โครงการที่ใช้
งบประมาณตาม
นโยบายพิเศษ
ของรัฐบาล 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ         

งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของหน่วยงาน 
(งบ Function) 

ที่ดำเนินการในภูมิภาค 

โครงการที่ใช้ 
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ

เอกชน 

ได้รับการจัดสรร
(บาท) 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคดา้นสังคม  
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน

น้อย หมู่ที่ 4 บ้านม่วง ตำบลบ้านฝาย 
อำเภอน้ำปาด 

         
 

985,000  
  หมู่ที่ 4 

ตำบล 
บ้านฝาย  

ปค.                
อ.น้ำปาด 

2 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ
ห้วยพังงา (ท่าดกลาง) หมู่ที่ 3  
ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด 

 
5,000,000 

 
 

  หมู่ที่ 3 
ตำบล 
บ้านฝาย 

ปค. 
อ.น้ำปาด 

3 โครงการก่อสร้างถนน คลล. สายเหล่าหก
ศอก หมู่ที่ 3 ตำบลเด่นเหล็ก  
อำเภอน้ำปาด 

 
2,458,000 

 
 

  หมู่ที่ 3 
ตำบล 
เด่นเหล็ก 

ปค. 
อ.น้ำปาด 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
อนุรักษ์เจริญ หมู่ที่ 6 บ้านเพีย  
ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด 

 
1,471,000 

 
 

  หมู่ที่ 6 
ตำบลน้ำไผ่ 
 

ปค.  
อ.น้ำปาด 

 
5 

โครงการซ่อมแซมถนน คสล. จากบ้าน
นายจำนง – บ้านฟากนา (มีคาน คสล. 
บริเวณทุ่งนา) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาย 
อำเภอน้ำปาด 

 
1,026,000 

 
 

  หมู่ที่ 3 
ตำบล 
บ้านฝาย 

ปค.  
อ.น้ำปาด 
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ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 
พ้ืนที่ 

ดำเนินการ 
(หมู่ที่/
ตำบล) 

หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

โครงการที่ใช้
งบประมาณตาม
นโยบายพิเศษ
ของรัฐบาล 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ         

งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของหน่วยงาน 
(งบ Function) 

ที่ดำเนินการในภูมิภาค 

โครงการที่ใช้ 
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ

เอกชน 

ได้รับการจัดสรร
(บาท) 

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

6 โครงการซ่อมแซมสะพานแขวนบ้าน
ห้วยเนียม หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำไผ่  
อำเภอน้ำปาด  

654,000 
 

 

  หมู่ที่ 5 
ตำบลน้ำไผ่  
 

ปค. 
อ.น้ำปาด 
 
 
 

7 โครงการก่อสร้างลำเหมือง ค.ส.ล.      
ลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาย 
(2ช่วง) อำเภอน้ำปาด 
 

 
1,180,000 

 
 

  หมู่ที่ 3   
ตำบล 
บ้านฝาย 
 

ปค.  
อ.น้ำปาด 

8 โครงการก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กนาทุ่งใหญ่  
หมู่ 1,2,6 และ8 ตำบลน้ำไคร ้ 
อำเภอน้ำปาด 

 
2,000,0000 

 
 

  หมู่ 1,2,6 
และ8  
ตำบลน้ำไคร้  
 

ปค.  
อ.น้ำปาด 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 
บ้านป่าก้ัง ตำบลท่าแฝก  
อำเภอน้ำปาด 

 
1,152,000 

 
 

  หมู่ 5  
ตำบลท่แฝก  
 

ปค. 
อ.น้ำปาด 
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ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 
พ้ืนที่ 

ดำเนินการ 
(หมู่ที่/
ตำบล) 

หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

โครงการที่ใช้
งบประมาณตาม
นโยบายพิเศษ
ของรัฐบาล 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ         

งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของหน่วยงาน 
(งบ Function) 

ที่ดำเนินการในภูมิภาค 

โครงการที่ใช้ 
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ

เอกชน 

ได้รับการจัดสรร
(บาท) 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
10 โครงการจัดงานพญาปาด เทศกาล

หอม – กระเทียม และของดี 
อำเภอน้ำปาด 

 
2,000,000 

 
 

  - ปค. 
อ.น้ำปาด 

รวมเป็น
จำนวน 
...10...
โครงการ 

17,148,000 
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อำเภอน้ำปาด  ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน....26.....โครงการ  รวมงบประมาณ..... 13,096,000.......บาท  ดงัน้ี 

ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 
พ้ืนที่ 

ดำเนินการ 
(หมู่ที่/
ตำบล) 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ตามนโยบายพิเศษของ

รัฐบาล 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของงบ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด   

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของหน่วยงาน 
(งบ Function) 

ที่ดำเนินการในภูมิภาค 

โครงการที่ใช้ 
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ

เอกชน 

ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคดา้นสังคม  
1 โครงการปรับปรุงถนนสู่ที่ทำกิน

สายห้วยดู่ใต้ หมู่ที่ 2  
บ้านนากล่ำ ตำบลน้ำไคร้ 
 

 
499,000 

 

   หมู่ที่ 2  
ตำบลน้ำไคร ้
 

ปค. 
อ.น้ำปาด 

2 โครงการปรับปรุงถนนสู่ที่ทำกิน
สายอ่างห้วยม่วง หมู่ที่ 9  
บ้านห้วยแมง ตำบลน้ำไคร ้

            
496,000  

 

   หมู่ที่ 9  
ตำบลน้ำไคร ้
 

ปค. 
อ.น้ำปาด 

3 โครงการปรับปรุงถนนสู่ที่ทำกิน
สายปากห้วยดู่ หมู่ที่ 8   
บ้านนากล่ำ ตำบลน้ำไคร้ 

              
488,000  

 

   หมู่ที่ 4  
ตำบล 
เด่นเหล็ก 
 

ปค. 
อ.น้ำปาด 

4 โครงการปรับปรุงถนนสู่ที่ทำกิน
สายท่าล่ี หมู่ที่ 1   
บ้านน้ำไคร้ ตำบลน้ำไคร้ 

              
494,000  

 

   หมู่ที่ 1   
ตำบลน้ำไคร ้

ปค. 
อ.น้ำปาด 
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ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 
พ้ืนที่ 

ดำเนินการ 
(หมู่ที่/
ตำบล) 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ตามนโยบายพิเศษของ

รัฐบาล 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของงบ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด   

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของหน่วยงาน 
(งบ Function) 

ที่ดำเนินการในภูมิภาค 

โครงการที่ใช้ 
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ

เอกชน 

ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) 
5 โครงการปรับปรุงถนนสู่ที่ทำกิน

สายห้วยผ้ึง หมู่ที่ 3   
บ้านห้วยแมง ตำบลน้ำไคร ้

              
478,000  

 

   หมู่ที่ 3   
ตำบลน้ำไคร ้

ปค. 
อ.น้ำปาด 

6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย
ลงหินคลุกพร้อมเกรดบดอัดแน่น 
(สายนาหนองผักบุ้ง) หมู่ที่ 3 
บ้านห้วยหูด ตำบลแสนตอ 

            
500,000  

 

   หมู่ที่ 3 
ตำบล 
แสนตอ 

ปค. 
อ.น้ำปาด 

7 โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นหนิ
คลุกบดอัดแน่น (สายหลัง
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ซอย 
2) หมู่ที่ 4 บ้านแสนตอ  
ตำบลแสนตอ 

            
500,000  

 

   หมู่ที่ 4 
ตำบล 
แสนตอ 

ปค. 
อ.น้ำปาด 

8 โครงการปรับปรุงถนนสู่เดิมเป็น
หินคลุกบดอัดแน่น (สายหลัง
หนองอังกุฎ) หมู่ที่ 5 บ้านสวน 
ตำบลแสนตอ 

            
348,000  

 

   หมู่ที่ 5 
ตำบล 
แสนตอ 

ปค. 
อ.น้ำปาด 

9 โครงการปรับปรุงถนนสู่เดิมเป็น
หินคลุกบดอัดแน่น (สายห้วยไคร้
ใต้) หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไคร้ 
ตำบลแสนตอ 

            
500,000  

 

   หมู่ที่ 2  
ตำบล 
แสนตอ 

ปค. 
อ.น้ำปาด 
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ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 
พ้ืนที่ 

ดำเนินการ 
(หมู่ที่/
ตำบล) 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ตามนโยบายพิเศษของ

รัฐบาล 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของงบ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด   

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของหน่วยงาน 
(งบ Function) 

ที่ดำเนินการในภูมิภาค 

โครงการที่ใช้ 
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ

เอกชน 

ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) 
10 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

สายบ้านลุงโรย(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 
2 บ้านนากลาง ตำบลบ้านฝาย 
 

              
420,000  

 

   หมู่ที่ 2 
ตำบล 
บ้านฝาย 

ปค. 
อ.น้ำปาด 

11 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
(สายน้ำตรอนข้างโรงเรียนบ้านน้ำ
ไคร้) หมู่ที่ 1 บ้านน้ำไคร้ ตำบล
น้ำไคร้ 
 

             
483,000 

 

   หมู่ที่ 1 
ตำบลน้ำไคร ้
 

ปค. 
อ.น้ำปาด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5. ด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม 
12 โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. 

สายลำเหมืองกกงิ้ว  ขนาดปาก
และก้นด้านในกว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 310 เมตร  
บ้านนากวาง หมู่ที่ 3   
ตำบลบ้านฝาย  อำเภอน้ำปาด   
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

500,000 
 

    หมู่ที่ 3   
ตำบล 
บ้านฝาย 

ปค. 
อ.น้ำปาด 
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ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 
พ้ืนที่ 

ดำเนินการ 
(หมู่ที่/
ตำบล) 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ตามนโยบายพิเศษของ

รัฐบาล 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของงบ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด   

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของหน่วยงาน 
(งบ Function) 

ที่ดำเนินการในภูมิภาค 

โครงการที่ใช้ 
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ

เอกชน 

ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) 
13 โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.

สายนาน้ำพาย ความยาว 250 
เมตร  ขนาดกว้าง 1.00 เมตร 
 สูง 0.80 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร บ้านนาน้ำพาย หมู่ที่ 2  
ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ์  
 

       458,000  
 

    หมู่ที่ 2  
ตำบล 
เด่นเหล็ก 

ปค. 
อ.น้ำปาด 

14 โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.
สายนาเหล่าใหญ่  ความยาว 
280 เมตร  ขนาดกว้าง 1.00 
เมตร สูง 0.90 เมตร  หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร บ้านเด่นเหล็ก หมู่ที่ 
3  ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ์  
 

       492,000  
 

    หมู่ที่ 3  
ตำบลเด่น
เหล็ก 

ปค. 
อ.น้ำปาด 
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ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 
พ้ืนที่ 

ดำเนินการ 
(หมู่ที่/
ตำบล) 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ตามนโยบายพิเศษของ

รัฐบาล 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของงบ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด   

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของหน่วยงาน 
(งบ Function) 

ที่ดำเนินการในภูมิภาค 

โครงการที่ใช้ 
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ

เอกชน 

ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) 
15 โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.

สายนาหินตาก ความยาว 250 
เมตร  ขนาดกว้าง 0.80 เมตร  
สูง 0.60 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 4   
ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ์  
 

       353,000  
 

    หมู่ที่ 4   
ตำบล 
เด่นเหล็ก 

ปค. 
อ.น้ำปาด 

16 โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.
สายเดิ่นมะขามเตี้ย  ความยาว 
400 เมตร ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร สูง 0.50 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร บ้านปากห้วยแค  
หมู่ที่ 5  ตำบลเด่นเหล็ก 
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  
 

       451,000  
 

    หมู่ที่ 5  
ตำบล 
เด่นเหล็ก 

ปค. 
อ.น้ำปาด 
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ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 
พ้ืนที่ 

ดำเนินการ 
(หมู่ที่/
ตำบล) 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ตามนโยบายพิเศษของ

รัฐบาล 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของงบ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด   

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของหน่วยงาน 
(งบ Function) 

ที่ดำเนินการในภูมิภาค 

โครงการที่ใช้ 
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ

เอกชน 

ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) 
17 โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.

สายนาน้ำตรอน ความยาว 300 
เมตร ขนาดกว้าง 0.70 เมตร  
สูง 0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร 
บ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำไคร้ 
อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

       431,000  
 

    หมู่ที่ 1 
ตำบลน้ำไคร ้

ปค. 
อ.น้ำปาด 

18 โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.
สายนานางมะลิ  สาทอง ความ
ยาว 275 เมตร ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร สูง 0.50 เมตร หนา 
0.12 เมตร บ้านปางเกลือ  
หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำ
ปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

       364,000  
 

    หมู่ที่ 4 
ตำบลน้ำไคร ้

ปค. 
อ.น้ำปาด 
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ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 
พ้ืนที่ 

ดำเนินการ 
(หมู่ที่/
ตำบล) 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ตามนโยบายพิเศษของ

รัฐบาล 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของงบ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด   

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของหน่วยงาน 
(งบ Function) 

ที่ดำเนินการในภูมิภาค 

โครงการที่ใช้ 
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ

เอกชน 

ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) 
19 โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.

สายร้องห้วยน้ำไหล นายเปล้ือง 
พาทีชอบ ความยาว 230 เมตร 
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร สูง 
0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร 
บ้านห้วยน้ำไหล หมู่ที่ 5 ตำบล
น้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

       317,000  
 

    หมู่ที่ 5 
ตำบลน้ำไคร ้

ปค. 
อ.น้ำปาด 

20 โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.
สายนาทุ่งใหญ่ ความยาว 360 
เมตร ขนาดกว้าง 0.60 เมตร สูง 
0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร 
บ้านวังผาชัน หมู่ที่ 6 ตำบล 
น้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

       497,000  
 

    หมู่ที่ 6 
ตำบล 
น้ำไคร้ 

ปค. 
อ.น้ำปาด 
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ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 
พ้ืนที่ 

ดำเนินการ 
(หมู่ที่/
ตำบล) 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ตามนโยบายพิเศษของ

รัฐบาล 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของงบ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด   

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของหน่วยงาน 
(งบ Function) 

ที่ดำเนินการในภูมิภาค 

โครงการที่ใช้ 
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ

เอกชน 

ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) 
21 โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.

สายนาโคก ความยาว 242 เมตร 
ขนาดกว้างบน 0.80 เมตร  ล่าง 
0.50 เมตร สูง 0.50 เมตร หนา 
0.12 เมตร บ้านนากล่ำ หมู่ที่ 8 
ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

       496,000  
 

    หมู่ที่ 8 
ตำบลน้ำไคร ้

ปค. 
อ.น้ำปาด 

22 โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.
สายโพนมะค่า ความยาว 360 
เมตร ขนาดกว้าง 0.60 เมตร   
สูง 0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร 
บ้านนากล่ำ หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำไคร้ 
อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

       497,000  
 

    หมู่ที่ 8 
ตำบลน้ำไคร ้

ปค. 
อ.น้ำปาด 
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ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 
พ้ืนที่ 

ดำเนินการ 
(หมู่ที่/
ตำบล) 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ตามนโยบายพิเศษของ

รัฐบาล 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของงบ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด   

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของหน่วยงาน 
(งบ Function) 

ที่ดำเนินการในภูมิภาค 

โครงการที่ใช้ 
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ

เอกชน 

ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) 
23 โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.

สายนานายสมคิด วงษ์ตัน  
ความยาว 295 เมตร ขนาดกว้าง 
0.60 เมตร สูง 0.50 เมตร หนา 
0.12 เมตร บ้านนากล่ำ หมู่ที่ 8 
ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

       407,000  
 

    หมู่ที่ 8 
ตำบลน้ำไคร ้

ปค. 
อ.น้ำปาด 

24 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.
สายนาใต้ ความยาว 270 เมตร 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร  
ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 
เมตร บ้านนาผักฮาด หมู่ที่ 1  
ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

       500,000  
 

    หมู่ที่ 1  
ตำบลน้ำไผ่ 

ปค. 
อ.น้ำปาด 
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ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 
พ้ืนที่ 

ดำเนินการ 
(หมู่ที่/
ตำบล) 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ตามนโยบายพิเศษของ

รัฐบาล 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของงบ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด   

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของหน่วยงาน 
(งบ Function) 

ที่ดำเนินการในภูมิภาค 

โครงการที่ใช้ 
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของ

เอกชน 

ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) ได้รับการจัดสรร(บาท) 
25 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.

สายเหมืองนาโป่ง ความยาว 
100 เมตร ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร บ้านนาผักฮาด  
 หมู่ที่ 1  ตำบลน้ำไผ่  
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

       187,000  
 

    หมู่ที่ 1  
ตำบลน้ำไผ่ 

ปค. 
อ.น้ำปาด 

26 โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตล่ิง
พัง (ลำห้วยแมง) จำนวน 3 จุด 
บ้านห้วยแมง หมู่ที่ 3  
ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

     1,940,000  
 

    หมู่ที่ 3  
ตำบลน้ำไคร ้

ปค. 
อ.น้ำปาด 

รวมเป็นจำนวน....26.....โครงการ 13,096,000 
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1.7 ข้อมูลความเส่ียงการเกิดสถานการณ์โรคระบาดในพ้ืนที่ ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดิน และข้อมูลความเส่ียงด้านสาธารณภัยในพ้ืนที่  
 

ความเส่ียง หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประเภทภัย/ประเภทโรค ผลกระทบ ประเภททางเลือกในการ
จัดการภัยพิบัติ/

สถานการณ์โรคระบาดใน
พ้ืนที่ 

มาตรการ/วิธีลดความเส่ียง 

การเกิดโรคระบาดในพ้ืนที่ - ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำปาด 
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด 

โรคคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid – 19 ) 

- แรงงานตกงาน ขาดรายได้ 
และเดินทางกลับภูมิลำเนา  
- สินค้าขาดตลาด เกิดการกักตุน
สินค้า 
-หน้ากากอนามัยและแอลกอ
ฮอร์ขาดแคลน  

- การป้องกัน/หลีกเลี่ยง  
- การลดผลกระทบ  
- การเตรียมความพร้อม 

- ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน
ให้อยู่ในที่พำนัก และกักตัว 14 วัน 
- จัดเตรียมสถานที่รองรับกักตัว
ระดับตำบล (Local Quarantine ) 
ให้พร้อมทุกตำบลเพ่ือรองรับผู้ที่มา
จากต่างประเทศและต่างจังหวัด 
กรณีที่อยู่อาศัยตนเองไม่พร้อม/ไม่
เหมาะสมเป็นที่กักตัว 
- ชี้แจ้ง ทำความเข้าใช้ และใช้
มาตรการ Social Distancing     
ซึ่งการทำ Social Distancing จะ
ช่วยลดอัตรการแพร่ระบาดของไวรัส
จากคนสู่คน 
- วางมาตรการควบคุมการกักตุน
สินค้า และในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
- วางแผนจัดระบบขนส่งสินค้า 
เคร่ืองอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิต มีการกำหนดจุดบริการ
อาหาร เพ่ือดูแลประชาชนในระดับ
หมู่บ้าน / ชุมชน 
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ความเส่ียง หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประเภทภัย/ประเภทโรค ผลกระทบ ประเภททางเลือกในการ
จัดการภัยพิบัติ/

สถานการณ์โรคระบาดใน
พ้ืนที่ 

มาตรการ/วิธีลดความเส่ียง 

ภัยพิบัติ - ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำปาด - ภัยแล้ง 
- วาตภัย 

- ขาดน้ำในการอุปโภค บริโภค 
- บ้านเรือน ทรัพย์สินเกิดความ
เสียหาย 

- การป้องกัน/หลีกเลี่ยง  
- การลดผลกระทบ  
- การเตรียมความพร้อม 

- จัดทำบัญชีหมู่บ้านและชุมชนที่มี
ความเสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัย
แล้ง และจัดทำแผนเฉพาะกิจ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่าง
เป็นระบบให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งใน
ระดับ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด ตามสภาพ
ปัญหาเพ่ือกำหนดแนวทางแก้ไข
ตามลำดับความสำคัญ ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว และให้จัดทำ
แผนการดำ เนินงานทั้งระบบอย่าง
ชัดเจน 
- พิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง โดยให้ดำเนินการอย่าง
รวดเร็ว 
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➢ สรุปงบประมาณที่อำเภอได้รบัการสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการ/ กิจกรรมตามแผนพัฒนาอำเภอ 
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อาจนำเสนอเป็นภาพกราฟแท่งหรือกราฟวงกลมประกอบ) 

ลำดับ แหล่งงบประมาณ 
จำนวนโครงการ/กิจกรรมทัง้หมด 

(รวมทุกยุทธศาสตร)์ 
จำนวน(บาท) หมายเหตุ 

1 
โครงการที่ใช้งบประมาณตามนโยบาย
พิเศษของรัฐบาล 

  
 

2 
 

โครงการที่ใช้งบประมาณของงบจังหวัด 
 

10 17,148,000  

3 
โครงการที่ใช้งบประมาณของหน่วยงาน 
(งบ Function) ที่ดำเนินการในภูมิภาค 

  
 

4 
โครงการที่ใช้งบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  
 

5 
 

โครงการที่ใช้งบประมาณของเอกชน 
 

   

รวม 
 

10 17,148,000 
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 ➢ สรุปงบประมาณที่อำเภอได้รบัการสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการ/ กิจกรรมตามแผนพัฒนาอำเภอ 
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อาจนำเสนอเป็นภาพกราฟแท่งหรือกราฟวงกลมประกอบ) 

ลำดับ แหล่งงบประมาณ 
จำนวนโครงการ/กิจกรรมทัง้หมด 

(รวมทุกยุทธศาสตร)์ 
จำนวน(บาท) หมายเหตุ 

1 
โครงการที่ใช้งบประมาณตามนโยบาย
พิเศษของรัฐบาล 

15 7,890,000 
 

2 
 

โครงการที่ใช้งบประมาณของงบจังหวัด 
 

11 5,206,000  

3 
โครงการที่ใช้งบประมาณของหน่วยงาน 
(งบ Function) ที่ดำเนินการในภูมิภาค 

  
 

4 
โครงการที่ใช้งบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  
 

5 
 

โครงการที่ใช้งบประมาณของเอกชน 
 

   

รวม 
 

26 13,096,000 
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ภาพรวมของบริบทอ าเภอ Context  Map          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงสร้างพื้นฐาน 
-ทางหลวงแผ่นดิน 3 สาย 
-ทางหลวงชนบท 2 สาย 
-การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 1 แห่ง 
-ส านกังานบริการโทรศพัท์ 1 แห่ง 
-ทีท่ าการไปรษณยี์ 1 แห่ง 
-ประปาหมู่บ้าน 49 แห่ง 
-ประปาเทศบลงต าบล 1 แห่ง 
-โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง 1 แห่ง 
-สถานบริการสาธารณสุขชุมชน 1 แห่ง 
-คลนิกิเอกชน 7 แห่ง 

 

เศรษฐกิจ/การลงทุนภาคเอกชน 
-พชืเศรษฐกจิ, สบัปะรด, ข่าวโพด, ข้าวนาปี, 
หอม-กระเทยีม, ข้าวไร่, มนัส าปะหลงั, อ้อยโรงงาน 
-โรงแรม 5 แห่ง 
-สถานประกอบการ  5 แห่ง 
-โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง 
-สถานบีริการน ้ามนั 3 แห่ง 
-ธนาคาร 3 แห่ง 

 

การปกครอง 
-7 ต าบล 7 อบต. 
-1 เทศบาล 

-58 หมู่บ้าน ประชากร 33,471  คน 
-สถานตี ารวจภูธร 2 แห่ง 
-หน่วยบริการประชาชน 6 แห่ง 
-กองร้อย อส.อ.น ้าปาด 1 แห่ง 
-กองร้อย ตชด.316 1 แห่ง 
- รายได้ประชากร/คน/ปี  66,623.57  บาท 

 
ทรัพยากรธรรมชาติ/ส่ิงแวดล้อม 

-ล าน ้าปาด 1 สาย 
-ล าน ้าพาย 1 สาย 
-ล าน ้าพงังา 1 สาย 
-คลองตรอน 1 สาย 
-สระเกบ็น ้า,ฝายน ้าล้น,หนองน ้า 232 แห่ง 
-พื้นท ีส่่วนใหญ่เป็นภูเขา 
-มไีม้เบญจพรรณเกอืบทุกชนดิ 

ปัจจัยลบ ความเส่ียง 
-ลกัลอบตดัไม้ท าลายป่า 
-การบุกรุกป่าอุทยานแห่งชาติ 
-น ้าท่วม, น ้าป่าไหลหลาก, ไฟป่า, ภยัหนาว, 
ภยัแล้ง 
-ยาเสพติด 
-เกษตรกรไร้ท ีท่ ากนิ 

 

ศึกษา วัฒนธรรม สังคม ศักยภาพ
คนท้องถ่ิน 

-กศน. 1 แห่ง 
-โรงเรียนมธัยม 1 แห่ง 
-โรงเรียนประถมศึกษา 10 แห่ง 
-โรงเรียนเอกชน 1 แห่ง 
- 2 ศาสนา (พุทธ,คริสต์) 
-งานพญาปาดและเทศกาลหอมกระเทยีม 

ส่ิงดึงดูด/น่าสนใจของอ าเภอ 

-อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว 
-น ้าตกภูสอยดาว 
-สวนสนภูสอยดาว 
-อุทยานแห่งชาติต้นสกัใหญ่ 

 

ภาพรวมของบรบิท อ าเภอ  น ้าปาด    จงัหวดั  อุตรดติถ์ 
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ส่วนท่ี 2 บทวิเคราะห์การพัฒนา ประกอบด้วย 
2.1 การวิเคราะห์ศักยภาพของอำเภอน้ำปาด 
 1) ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนอำเภอน้ำปาด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพอ่ืนๆ ดังน้ี 

- โรงแรม 5 แห่ง 
- สถานประกอบการ  5 แห่ง 
- โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง 
- สถานีบริการน้ำมัน 2 แห่ง 
- ธนาคาร 4 แห่ง 
ซ่ึงประชากรในเขตอำเภอน้ำปาด มีรายได้เฉล่ียคนละ  66,623.57  บาท/คน/ปี  
2) ด้านการเกษตร ประชากรในเขตอำเภอน้ำปาปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น สับปะรด, ข่าวโพด, ข้าวนาปี, หอม-

กระเทียม, ข้าวไร่, มันสำปะหลัง, อ้อยโรงงาน โดยผลไม้ที่มีช่ือเสียงคือ สับปะรดห้วยมุน่ที่ข้ึนทะเบียน GI กระเทียมและ
หอมแดง ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างช่ือเสียงและรายได้ใหกั้บประชาชนในเขตอำเภอน้ำปาดจำนวนมาก 

  3) ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา อำเภอน้ำปาด มีระบบด้านสาธารณสุขดังน้ี 
  - โรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง       จำนวน    1  แห่ง 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)  จำนวน   10 แห่ง 
  - สถานบริการสาธารณสุขชุมชน        จำนวน    1  แห่ง 
  - คลินิคเอกชน         จำนวน    5  แห่ง 
  - ร้านขายยาแผนปัจจุบนั        จำนวน    4  แห่ง 
     อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ  100 % 
    ด้านการศึกษา ของอำเภอน้ำปาดประกอบด้วย    

-  โรงเรียนมัธยม  1  แห่ง  คือ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สอนในระดับมัธยมศกึษาปีที ่1–6 
            -  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จำนวน 32 โรงเรียน 
  -  โรงเรียนเอกชน  1 แห่ง คือ  โรงเรียนสหคริสเตียน  สอนในระดับช้ันอนุบาล – มัธยมศึกษา ปีที่ 6 

 4.) ด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและแรงงาน ด้านการพาณชิและแรงงานของอำเภอน้ำปาด ประกอบดว้ย 
- มีสถานีบริการน้ำมันเช้ือเพลิงขนาดใหญ่ จำนวน  3  แห่ง 
- มีธนาคาร  จำนวน 4  แห่ง  ได้แก่  ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน 
  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

      ด้านการอุตสาหกรรม ของอำเภอน้ำปาด ประกอบด้วย 
- อำเภอน้ำปาด มีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำดืม่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หจก.สตาร์ดร๊อป ,  
   หจก.สุวารี วอร์เตอร์  

  -  โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ หจก.กิตติชัยคอนกรีต 

5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  - ทรัพยากรดิน 

      สภาพดิน  โดยทั่วไปเป็นดินเหนียว  ดินทรายและดนิร่วนปนทราย 
             - ทรัพยากรน้ำ 
      แม่น้ำปาด  1 สาย   คลองตรอน  1 สาย 
      สระเก็บน้ำ ,ฝายน้ำล้น ,หนองน้ำ  232 แห่ง 
             - ทรัพยากรป่าไม้ 
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ท้องที่อำเภอน้ำปาด  มีไม้เบญจพรรณเกือบทุกชนิด  และมีไม้สักมากทีสุ่ด  ในตำบลน้ำไคร้  อีกทั้งยัง
มีต้นสักใหญ่ที่สุดในโลก และได้รับการจดัตัง้เป็น “อุทยานสักใหญ่” ซ่ึงมีที่ตั้ง  ณ  บ้านปางเกลือ  หมู่ที่  4  ตำบลน้ำไคร้          
ซ่ึงมี ระย ะห่ า งจ ากตั วจั งห วัด อุต รดิ ต ถ์   ป ระม าณ   57   กิโลเม ต ร   และห่ า งจ ากตั วอำ เภอน้ ำป า ด                            
ประมาณ  18  กิโลเมตร  การเดินทางสะดวกถนนลาดยางตลอด  
     ประวัติสักใหญ่  เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2470  มีผู้คนเคยพบป้ายเขียนว่า  ต้นสักใหญ่ และมีลูกศร                
ชีปักไว้ที่ภูเวียนคา และมีทางเท้าเข้ามา  ป้ายน้ีปักอยู่ระหว่าง กม. 56 – 57  ถนนบ้านแก่ง – น้ำปาด  หรือ                         
ถนนสาย 1047 ในปัจจุบัน  ซ่ึงสมัยน้ันเป็นทางเกวียน  และทางชักลากไม้ของบริษัทผู้รับสัมปทานทำไม้สัก                    
ที่ต้นสักใหญ่มีรั้วล้อมด้วย  ลวดหนาม  4  เส้น  ล้อมไว้ทั้ง  4  ด้าน  ทราบว่าผู้ทำไม้สักสมัยน้ีทำก้ันไว้  เพราะเห็นว่า
เป็นต้นสักที่ใหญ่มากและเท่าที่ทราบไม้สักต้นน้ีต้นเล็กกว่าต้นสักที่ประเทศพม่า และต่อมาสักใหญ่พม่าถูกไฟป่าไหม้
เสียหาย  สักใหญ่ของเราจึงได้เป็นสักใหญ่ที่สุดในโลก 
       เมื่อ  พ.ศ.2495 – 2496  วัดความยาวโดยรอบได้  9.48 เมตร  ต่อมาเมื่อปี  2507  วัดความ
ยาวโดยรอบได้  9.60  เมตร  สูงประมาณ  47  เมตร  ครั้งสุดท้ายวัดได ้ 9.76  เมตร และจังหวัดได้ทำถนน ปรับปรุง
บริเวณ ตัดแต่งต้นไม้ตดัแต่งกอไผ่เพื่อใหเ้ป็นที่เหมาะสมแก่การเที่ยวชม 
       ในปี  พ.ศ. 2511  ได้ขอจัดตั้งเป็น วนอุทยาน  ปัจจุบันเปล่ียนเป็น  อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่                 
เน้ือที่ประมาณ 1,000 ไร่  อายุของต้นสักน้ี  จากการวิเคราะห์ โดยอาศัยจากส่ิงแวดล้อม จากตอไม้สักเก่า ๆ              
จึงพอประมาณได้ว่าไมน้่อยกว่า  1,000 ปี  ซ่ึงประชาชนในถ่ินใกล้เคียงถือว่าเป็นต้นไมศ้ักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านผ่านไป - มา
กราบไหว้และถือว่าเป็นศริิมงคลแก่ผู้พบเห็น  เพราะเป็นต้นไม้ธรรมชาติทีม่ีเพียงต้นเดียว และเป็นอันดับหน่ึงของโลก  
     6) ด้านความม่ันคง ด้านความม่ันคงและความสงบเรยีบร้อย ประกอบด้วยดังนี้ 

1. สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำปาด     1  แห่ง 
2. สถานีตำรวจภูธรตำบล     1 แห่ง 
3. หน่วยบริการประชาชน  6  แห่ง  ที่  ต.น้ำไคร้, สามแยกสักใหญ่, บ้านปากปาด, ต.น้ำไผ่,  
    ต.ห้วยมุ่น และต.ท่าแฝก 
4. กองร้อย อส.อ.น้ำปาด      1 แห่ง 
5. กองร้อย ตชด.ที่ 316               1 แห่ง 

    7) ด้านอื่น ของอำเภอน้ำปาด มีดังนี้ 
       ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
       อำเภอน้ำปาด จึงเป็นจุดเช่ือมทางเศรษฐกิจกับจังหวัดและตลาดการค้าชายแดนเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ด่าน

ถาวรภู่ดู่และด่านผ่านแดนบ้านห้วยพร้าว  เขตติดต่อ สปป.ลาว อำเภอน้ำปาด เป็นจุดพักระหว่างเดินทาง สำหรับผู้จะ
เดินทางต่อไป อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก และเดินทางไปที่ สปป.ลาว  อีกทั้งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแหล่งค้าส่งออก
ของอำเภอด้านเหนือของจังหวัด คือ อำเภอน้ำปาด ฟากท่า บ้านโคก ราษฎรส่วนใหญ่ปร ะกอบอาชีพเกษตรกรรม          
ดินมีคุณภาพ ผลิตพืชได้ดี แรงงานราคาถูก เอ้ืออำนวยต่ออุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิต และสามารถพัฒนาเป็น               
แหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจ เช่น เมล็ดพันธ์ข้าวเหนียว กข.6 ส่งออกอำเภอข้างเคียงและประเทศใกล้เคียงได้  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



40 
 

2.2  การกำหนดตำแหน่งการพฒันาอำเภอ (Positioning) 
ตำแหน่งการพัฒนาของอำเภอ....น้ำปาด...  จังหวัด...อุตรดติถ์..... 

“ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” 
  

ตารางวิเคราะห์ตำแหนง่ในการพฒันาอำเภอ 
 

ประเด็นศักยภาพ 

การวิเคราะห์และการประเมิน ผลรวมคะแนน
การวิเคราะห์
และประเมิน 

(เต็ม 25 
คะแนน) 

ความสำคัญ 
(5) 

ความเร่งด่วนใน
การดำเนินการ 

(5) 

ความเป็น
ประโยชน์

(ผลกระทบ)ต่อ
พื้นท่ี 
(5) 

ความเป็นไป
ได้ 

ในการพัฒนา 
(5) 

ความสอดคล้อง
กับสภาพของ

จังหวัด 
(5) 

1. สนับสนุน ส่งเสริมให้
หน่วยงานส่วนราชการ 
องค์กรต่างๆ ในพื้นที่ให้
สามารถดำรงและคงไว้
ซ่ึงอัตลักษณ์ และสามารถ
ถ่ายทอดไปยัง
กลุ่มเป้าหมายต่างๆได ้

5 5 4 4 5 23 

2. พัฒนาพื้นที่ในด้าน
ต่างๆ เพื่อเป็นพื้น
ฐานรองรับการพัฒนา  
ไปสู่สังคมที่มีความมัน่คง     
มั่งคั่ง และย่ังยืน 

5 5 5 5 5 25 

3. ปลูกฝังอุดมการณ์และ
ปลูกจิตสำนึกของ
ประชาชนให้เช่ือมั่นและ
ศรัทธาในหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนำไปประยุกษ์ใช้
ในการดำรงชีวิต 
ประจำวันได้ 

5 4 5 4 5 23 
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2.3  การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของพื้นทีอ่ำเภอ (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง  (Strengths) 

1. มีทรัพยากรทางธรรมชาตทิี่อุดมสมบรูณ์  
2. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตทิีม่ีช่ือเสียงระดบัประเทศ เช่น อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว  

วนอุทยาสักใหญ่ ฯ เป็นต้น 
3. การประสานความร่วมมือระหว่างทอ้งถ่ิน ฝ่ายปกครองและส่วนราชการในอำเภอ ค่อนข้างเข้มแข็ง  

 มีความสัมพันธ์ที่ดีตอ่กัน 
4. มีสินค้าของดีอำเภอน้ำปาดที่มช่ืีอเสียงระดับประเทศ เช่น กระเทียม ผ้าทอ ฯ เป็นต้น 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. ขาดแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
2. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและห่างไกล ทำให้การคมนาคมและการส่ือสารไม่คอ่ยสะดวก 
3. ระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน ไม่เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ 
4. กลุ่มอาชีพเกษตรต่างๆ ยังไม่มีความเข้มแข็งพอ 

โอกาส (Opportunities) 
1. นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมด้านการทอ่งเที่ยว 
2. ได้รับจัดสรรงบประมาณแบบบรูณาการจากจังหวัด 

ภัยคุกคาม(Threats) 
1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำและไมแ่น่นอน 
2. ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย เป็นต้น 
3. ขาดแหล่งรองรับสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มอาชีพตา่งๆ 
4. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 
5. การเกิดโรคระบาดในพ้ืนที่ 
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2.4  การวิเคราะห์ทศิทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นทีอ่ำเภอ (TOWS Matrix) 
                          
                       
 
 
 
                          ปัจจัยภายใน 
 
 
    ปัจจัยภายนอก 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1. มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์  
S2. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มี
ช่ือเสียงระดับประเทศ เช่น อุทยาน
แห่งชาติภูสอยดาว วนอุทยาสักใหญ่ ฯ 
เป็นต้น 
S3. การประสานความร่วมมือระหว่าง
ท้องถ่ิน ฝ่ายปกครองและส่วนราชการ
ในอำ เภอ  ค่ อ น ข้ า ง เข้ ม แ ข็ ง   มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
S4. มี สินค้าของดีอำเภอน้ำปาดที่มี
ช่ือเสียงระดับประเทศ เช่น กระเทียม   
ผ้าทอ ฯ เป็นต้น 

จุดอ่อน (Weaknnesses) 
W1. ขาดแห ล่งน้ำ อุป โภค บริ โภค 
และทำการเกษตรในช่วงฤดแูล้ง 
W.2 พื้นที่ ส่วนใหญ่ เป็ นภูเขาและ
ห่างไกล ทำให้การคมนาคมและการ
ส่ือสารไม่ค่อยสะดวก 
W3. ระบบสาธารณูปโภค โครงสร้าง
พื้นฐาน ไม่เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ 
W4. กลุ่มอาชีพเกษตรต่างๆ ยังไม่มี
ความเข้มแข็งพอ 
 

โอกาส (Opportunites) 
O1. นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยว 
O2. ได้ รับจัดสรรงบประมาณแบบ
บูรณาการจากจังหวัด 
 
 

SO : กลยุทธ์เชิงรุก 
(ใช้ความเข้มแข็งจากภายในแสวง
ประโยชน์จากโอกาศภายนอก) 
SO 1) เตรียมความพร้อมของ
ประชาชน เพื่อให้รองรับการพัฒนา
ต่างๆ จากนอกพื้นที่ 
SO 2) เพื่อเตรียมความพร้อมของ
ประชาชนในทุกด้านเพื่อเผชิญรูปแบบ
การดำเนินชีวิตเปล่ียนไป 
SO 3) เตรียมความพร้อมของ
ประชาชนในทุกด้านเผ่ือเผชิญกับ
รูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปล่ียนไป 
SO 4) ขยายผลโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

WO :  กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
(ขจัดความอ่อนแอภายในโดยฉวย
ประโยชน์จากโอกาสภายนอก) 
WO 1) จัดทำแผน/โครงการรอง
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
WO 2) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับใช้เป็น
แหล่งพักสินค้าและระบายสินคา้ 
WO 3) ประสานหน่วยงาน ส่วน
ราชการ ที่เก่ียวข้องในการจัดทำแผน/
โครงการที่เก่ียวกับการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูป่า ที่คนกับป่าสมารถใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกันได้ 
 

ภัยคุกคาม (Opportunities) 
T1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่
ตกต่ำและไม่แน่นอน 
T2. ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง วาตภัย 
อัคคีภัย อุทกภัย เป็นต้น 
T3. ขาดแหล่งรองรับสินค้า ผลผลิต
ทางการเกษตรของกลุ่มอาชีพต่างๆ 
T4. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 
T5. การเกิดโรคระบาดในพ้ืนที่ 

ST :  กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
(ใช้ความเข้มแข็งภายในหลีกเล่ียงส่ิงกีด
ขวางภายนอก) 
ST 1) พัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ที่มีอยู่ใน
พื้นที่ให้สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อการ
พัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยไม่เสียความสมดุลย์ของ
ระบบนิเวศน์ให้ได้มากที่สุด 
ST 2) - ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน
ให้อยู่ในที่พำนัก และกักตัว 14 วัน 
 
 

WT : กลยุทธ์เชิงรับ 
(ลดความอ่อนแอภายในและหลีกเลี่ยงสิ่งกีด
ขวางภายนอก 
WT 1) สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ในการ
ให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่น 
WT 2) สนับสนุนส่งเสริมให้ภาคเอกชนหัน
มาให้ความสนใจและลงทุนในพ้ืนที่ให้มาก
ขึ้น 
WT 3) - จัดเตรียมสถานที่รองรับกักตัว
ระดับตำบล (Local Quarantine ) ให้
พร้อมทุกตำบลเพ่ือรองรับผู้ที่มาจาก
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- จัดเตรียมสถานที่รองรับกักตัวระดับตำบล 
(Local Quarantine ) ให้พร้อมทุกตำบล
เพ่ือรองรับผู้ที่มาจากต่างประเทศและ
ต่างจังหวัด กรณีที่อยู่อาศัยตนเองไม่พร้อม/
ไม่เหมาะสมเป็นที่กักตัว 
- ชี้แจง ทำความเข้าใช้ และใช้มาตรการ 
Social Distancing ซึ่งการทำ Social 
Distancing จะช่วยลดอัตรการแพร่ระบาด
ของไวรัสจากคนสู่คน 
 

ต่างประเทศและต่างจังหวัด กรณีที่อยู่อาศัย
ตนเองไม่พร้อม/ไม่เหมาะสมเป็นที่กักตัว 
- ชี้แจ้ง ทำความเข้าใช้ และใช้มาตรการ 
Social Distancing  ซึ่งการทำ Social 
Distancing จะช่วยลดอัตรการแพร่ระบาด
ของไวรัสจากคนสู่คน 
- วางมาตรการควบคุมการกักตุนสินค้า   
และในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
- วางแผนจัดระบบขนส่งสินค้า เคร่ือง
อุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต     
มีการกำหนดจุดบริการอาหาร เพ่ือดูแล
ประชาชนในระดับหมู่บ้าน / ชุมชน 
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2.5  การกำหนดก้าวย่าง  3  ระยะ (3 HoriZons) 
 

แผนก้าวย่าง 3 ระยะ – 3 Horizons Plan 
อ าเภอน ้าปาด                               จงัหวดัอุตรดติถ์ 
 
          ระยะใกล้ (ปัจจุบัน)                                ระยะกลาง                                      ระ ยะไกล 
 
 
             - ศึกษาความต้องการของผู้ผลิตและ            - สำรวจตลาดกลางในแหล่งที่มีการบริโภค    
            ผู้บริโภค                                            สับปะรด                                                                                                                                                                    
 
 
  
 
 
 
 
             
               
 
              
              

              
 
 
 
 
             
 
             
              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
          

วนัน ี้ยงัไม่รู้    
ต้องหาข้อมูลเพิม่เติม 

 
 

 

 
หาได้โดยอาศยังบและ 
ทรพัยากรจาก 

Fuctions และ 
จงัหวดั                              

         
       

 

 
ท าโดยอ าเภอมงีบ 
และทรพัยากร 

- อำเภอน้ำปาดจะเป็นแหล่งผลิต 

สับปะรด ที่มีคุณภาพสูงเพ่ือส่งออก
และแปรรูปเพ่ิม มูลค่าครบวงจร 
- ขยายตลาดความต้องการ
ผลิตภัณฑ์พลอย ได้จากการปลูก
และผลิตเพ่ิมความยั่งยืน 
 

- การค้นคว้าและวิจัยการแปรรูปสามารถ
ผลภัณฑ์อะไรบ้าง     
- ขอความร่วมมือสถาบันการศึกษา/
อาชีวะ ศึกษาในการค้นคิดเคร่ืองจักรกล
การผลิต 
- ปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับคุณภาพ 
ผลผลิต 
 

- จัดประกวดุณภาพผลิตปริมาณต่อไร่ - จัดตั้งศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้า 
(Distribution Center) 

- สนับสนุนให้ชาวบ้านค้นหาและพร้อมที่
จะ ปรับปรุงวิธีการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
- ทำประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงเร่ืองราว
ให้ เกิดความต้องการสับปะรดอย่าง
กว้างขวาง 
- สื่อสารโครงการให้หน่วยงานที่มี
งบประมาณสนับสนุน   
- จัดเวทีระดมความคิด เช่น พบปะ ผู้ปลูก 
ผู้ผลิต และแลกเปลี่ยนความรู้ 
 

- Desing  Podge  Brand 
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❖ สว่นท่ี  3  ข้อมูลยุทธศาสตร์แผนพัฒนาอำเภอ  5  ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  มีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
  3.1 เป้าหมายการพัฒนาอำเภอ  “ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพ่ิมพูนผลผลิต พัฒนาคุณภาพชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”  
     3.2 พันธกิจ    
 1) พัฒนาและปรับปรุง ระบบสาธารณปูโภคและโครงสรา้งพืน้ฐานโดยเฉพาะแหล่งน้ำ 
 2) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มคีวามเหมาะสมและอุดมสมบรูณ์ ตลอดจนพัฒนา 
ส่งเสริมและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
 3) พัฒนาศักยภาพชุมชน คุณค่าทางสังคมและความเข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ิน 
 4) ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการดา้นการศกึษา สาธารณสุข ศาสนา รวมถึงการทำนุ บำรุง รักษา
วัฒนธรรมท้องถ่ินและภูมิปัญญาชาวบา้น 
 5) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  การกระจายรายไดอ้ย่างเป็นธรรมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ  
      3.3  วัตถุประสงค์ 

1.  เป็นดินแดนแห่งความสงบสุข  มีศิลปวัฒนธรมประเพณีทีด่งีาม   มีจริยธรรม   เป็นระเบียบ 
     เรียบร้อย เศรษฐกิจมั่นคง     
2.  ประชาชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตทีด่ี   และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  และ  

      การเมืองการปกครอง 
3. ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การแปรรูปสินค้า  ผลิตภัณฑ์ OTOP มีคุณภาพ  
     ปลอดภัย  และมีระบบการตลาดทีด่ี 
4.  มีการพัฒนาที่ย่ังยืน  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  พลังงาน  วัฒนธรรม และ  

        ประเพณีที่งดงาม 
5.  มีศักยภาพการคา้  การลงทนุ  การทอ่งเที่ยว และความสัมพนัธ์อันดี ทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

 
       3.4  ประเด็นการพัฒนาอำเภอ 
ประเด็นการพัฒนาอำเภอ ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความม่ันคงภายในพื้นที ่ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน และ ลดปัญหาความยากจน 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา 
(กลยุทธ์) 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ 
2561    
-
2565 

1. เกษตรกรมีแหล่งน้ำ
เพียงพอต่อการทำ
การเกษตรในทุกฤดูกาล 
2. ประชาชนได้รับความ
สะดวก สบาย จากการ
ใช้ประโยชน์จาก ระบบ
สาธารณูปโภคข้ัน
พื้นฐานเพิ่มมากข้ึน 
3. ผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มข้ึน 
4.พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรชุมชน ให้มี
ความเข้าใจในหลักการ

1. ร้อยละของ
เกษตรกรที่มีน้ำ
เพียงพอต่อการทำ
การเกษตร ในทุก
ฤดูกาล 
2. ร้อยละของ
ประชาชนที่
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายจากการ
ใช้ประโยชน์จาก
ระบบสาธารณูปโภค
ข้ันพื้นฐาน 
เพิ่มมากข้ึน 
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1. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคข้ัน
พื้นฐาน 
2. พัฒนาแหล่งน้ำให้
เพียงพอต่อการทำ
การเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง 
3. เพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรในชุมชน 
พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
การบริหารจดัการ
ภาครัฐ 
4. เสริมสร้างชุมชนให้
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บริหารจัดการภาครัฐ 
5.เพิ่มความมั่นคง 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตลอดจน
ความสงบเรียบร้อย
ภายในพื้นที่ 
6. เกิดความสมัครสมาน
สามัคคีกันในชุมชน 
7 .ให้ มี ก า ร กร ะ จ า ย
รายได้อย่างเป็นธรรม 
และ เพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ 
8.ช่วยเหลือประชาชน
ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 

3. ร้อยละของ
ผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มข้ึน 
4. ร้อยละของ
บุคลากรในชุมชนที่
ได้รับการพัฒนา 
5. ร้อยละของการ
เกิดคดีอาชญกรรม  
ลักทรัพย์ 
6. จำนวนคดี
ทะเลาะวิวาท 
7.ร้อยละที่เพิ่มข้ึน
ของรายได้ของ
ประชาชน 
8.ร้อยละของจำนวน
ประชาการที่ว่างงาน 
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10 

มีความเข้มแข็ง ปลอด
ยาเสพติด และมีความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
5. ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความ
เข้มแข็งใน การร่วมกัน
พัฒนาชุมชน   
อันเป็น บ่อเกิดแห่ง
ความสามัคคี
สมานฉันท์ 
6. ส่งเสริมให้มีการ
กระจายรายได้อย่าง 
เป็นธรรม และขยาย
โอกาสในการประกอบ
อาชีพ 
7. ช่วยเหลือ 
สนับสนุนให้ประชาชน
มีงานทำและรายได้
ในช่วงภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ำ 
 

 
ประเด็นการพัฒนาอำเภอ ที่ 2 ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐาน และมีจัดการด้าน
การตลาดที่มีประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา 
(กลยุทธ์) 

พ.ศ. 
256

1 

พ.ศ. 
256

2 

พ.ศ. 
256

3 

พ.ศ. 
256

4 

พ.ศ. 
256
5 

พ.ศ 
2561    

- 
2565 

1.พัฒนากระบวนการ
ผลิตภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ 
OTOP ให้มีคุณาพ  
2. เสริมสร้างบริหาร
จัดการผลิตทุกด้าน 

1. จำนวนตลาด
กลางในการจำหน่าย
ผลผลิตด้าน
เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ OTOP  
ที่ได้มาตรฐาน 
2.ร้อยละผลผลิต
ทางการเกษตรเพิ่ม
มากข้ึน 
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1. พัฒนาภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ 
OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัย 
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ประเด็นการพัฒนาอำเภอ ที่ 3 ด้านการส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา 
รวมถึง การทำนุ บำรุง รักษาวัฒนธรรมท้องถิน่ภูมิปัญญาชาวบ้าน การท่องเที่ยวและการบริหารจดัการภาครัฐ 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา 
(กลยุทธ์) 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
256
5 

พ.ศ 
256
1    -
256
5 

1. พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ศาสนาให้ดี
ข้ึน ตลอดจนพัฒนา
ความรู้คู่คุณธรรม 
2.พัฒนาคุณภาพชีวิต 
การสาธารณสุข สุขภาพ
อนามัยให้มีประสิทธิภาพ 
3. สืบทอด รักษา
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน 

1. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
บุคลากรในชุมชนที่
ได้รับการพัฒนา 
2 .ร้อยละของ
จำนวนประชากรที่
เข้ารับการรักษาตัว
ด้วยโรคต่างๆ 
3.ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมงาน
ประเพณีต่าง ๆ  
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20 
 
 
 

40 

1. พัฒนา ส่งเสริม การ
จัดการศึกษาและพัฒนา
ความรู้คู่คุณธรรม 
2. ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุข สุขอนามัย
และการกีฬา 
3. ทำนุ บำรุง รักษาและ 
สืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน และภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน 

ประเด็นการพัฒนาอำเภอที ่4  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มที่ย่ังยืน 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา 
(กลยุทธ์) 

พ.ศ. 
256

1 

พ.ศ. 
256

2 

พ.ศ. 
256

3 

พ.ศ. 
256

4 

พ.ศ. 
256
5 

พ.ศ 
2561    

- 
2565 

1. ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมได้รับการ
ฟื้นฟ ู
2. ประชาชนมีจิตสำนึกที่
ดีข้ึนในการหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
3. สภาพแวดล้อมภายใน
ชุมชนได้รับการปรบัปรุง 
พัฒนาให้ดีข้ึน 
4. มีการบริหารจัดการที่
ดีเก่ียวกับมลพิษและขยะ 
มูลฝอย 
5. แหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ได้รับการปรบัปรุง 
พัฒนาให้ดีข้ึน 

1. ร้อยละของพื้นที่
ป่าได้รับการฟื้นฟู 
2. ร้อยละของพื้นที่
ป่าที่ถูกทำลาย 
3. ร้อยละของพื้นที่
ที่ได้รับการปรบัปรงุ 
4. ปริมาณกล่ิน
และสารพิษที่
ตกค้าง 
5. จำนวนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับ
การปรับปรุงพฒันา
ให้ 
ดีข้ึน 
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0 
 
 

1 

50 
 

0 
 

25 
 

0 
 
 

1 

60 
 

0 
 

30 
 

0 
 
 

1 

60 
 

0 
 

30 
 

0 
 
 

1 

1. การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตติลอดจน
สร้างจิตสำนึกในการรักษาป่า
ไม้และธรรมชาติ 
2. การบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ 
3. ส่งเสริม บำรุงรักษา
ส่ิงแวดล้อมตลอดจนควบคุม
และกำจัดมลภาวะ มลพิษ 
และการจัดการขยะมูลฝอยที่
มีประสิทธิภาพ 
4. การพัฒนาและปรับปรงุ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
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ประเด็นการพัฒนาอำเภอที ่5 ด้านการค้า การลงทุน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา 
(กลยุทธ์) 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
256
5 

พ.ศ 
256
1    -
256
5 

1. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคบริเวณ
ด่านช่ายแดน 
2. พัฒนาพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพและ
บริหารจัดการอย่างมี
ระบบ 

- ร้อยละการพัฒนา
จุดผ่านแดนห้วย
พร้าวยังไม่มีการ
พัฒนาพื้นที่ 
โครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ Logistics 
ที่เอ้ือต่อการสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าและ
บริการ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

20 
 
 

30 
 
 

40 
 

50 
 

60 60 1. มีการแลกเปล่ียนข้อมูล
การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยวบริเวณชายแดน 
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ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
ประเด็นการพัฒนาอำเภอ ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในพื้นที่ ขยายโอกาสในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน และ และลดปัญหาความยากจน 
ประเด็นปัญหาสำคัญ (Critical Issues) : 1. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนและระบบชลประทานยังไม่เพียงพอต่อความต่อ 
                                                 ความต้องการของประชาชน 
           2. ปํญหายาเสพติดระบาดในพ้ืนที่ 
           3. ปัญหาชนกลุ่มน้อยแถบชายแดนลักลอบเข้าประเทศ 

       4. ประชาชนในพ้ืนที่ขาดความสมาฉันทส์ามัคคีปรองดองและประชากรขาดศกัยภาพในการดำรงชีพ 
       5. บุคลากรในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ความาสมารถในการปฏิบัตหิน้าที่ 
       6. ประชาชนในพ้ืนที่ขาดการส่งเสริมสนับสนุนปในการประกอบอาชีพ เน่ืองจากยากจน และขาดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ 

 
 
                                 
     
 
  
 
 
    
     
 
  
 
 
 
 
 
 

แผนงานที่ 1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา (1) 

แผนงานที่ 3. เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในชุมชน พร้อม
ทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แนวทางการพัฒนา (3) แนวทางการพัฒนา (4) 
 

แผนงานที่ 4. เสริมสร้างชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด และมีความ
ม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางการพัฒนา (5) 
 

แผนงานที่ 5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
เข้มแข็งใน การร่วมกันพัฒนาชุมชน   
อันเป็น บ่อเกิดแห่งความสามัคคีสมานฉันท์ 

แนวทางการพัฒนา (1) 
 

แผนงานที่ 2. พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

แผนงานที่ 6. ส่งเสริมให้มีการกระจายรายได้อย่าง 
เป็นธรรม และขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา (6) 

แนวทางการพัฒนา (7) 
 

แผนงานที่ 7. ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ประชาชนมีงานทำและรายได้ 
ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 
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ประเด็นการพัฒนาอำเภอ ที่ 2 ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐาน และมีจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธภิาพ  
ประเด็นปัญหาสำคัญ (Critical Issues) : 1. ขาดองค์ความรูใ้นการทำการเกษตรกรรม ทำการเกษตรเชิงเดี่ยวแทนการทำการเกษตรแบบผสมผสาน 
           2. ขาดการบริหารจัดการด้านการผลิตทกุด้าน 
             3. ไม่มีตลาดกลางในการจำหน่ายผลผลิตด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้มาตรฐาน 
 
 
  
            
 
 
 
 
ประเด็นการพัฒนาอำเภอ ที่ 3 ด้านการส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา รวมถึง การทำนุ บำรุง รักษาวัฒนธรรมท้องถิน่ 
ภูมิปัญาชาวบ้าน การท่องเที่ยวและการบริหารจดัการภาครัฐ 
ประเด็นปัญหาสำคัญ (Critical Issues) : 1. ปัญหาเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ขาดการส่งเสริมทางการศกึษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ 
           2. ปัญหาประชาชนในพ้ืนที่ขาดการบรหิารจดัการที่ด ีเป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรค 

       3. สังคมสมัยใหม่ทำให้วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน ขาดการสืบทอด และหายไปตามกาลเวลา 
       4. แหล่งท่องเที่ยวเส่ือมโทรมไม่มีการบำรงุรักษาใหก้ลับคนืสภาพเดิม 

 
 
    
     
 
  
 
 

แผนงานที่ 1. พัฒนา ส่งเสริม การจัดการศึกษา 
และพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม 

แนวทางการพัฒนา (1) แนวทางการพัฒนา (2) 
 

แผนงานที่ 2. สง่เสริมการบริการ
สาธารณสุข สุขอนามัยและการกีฬา
และมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

แนวทางการพัฒนา (3) 
 

แผนงานที่ 3. ทำนุ บำรุง รักษาและ 
สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และภูมิ
ปัญญาชาวบ้านสมานฉันท์ 

แนวทางการพัฒนา (1) 
 

แผนงานที่ 1. พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัย 

แนวทางการพัฒนา (4) 
 

แผนงานที่ 4.  การพัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
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ประเด็นการพัฒนาอำเภอที ่4  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มที่ย่ังยืน 
ประเด็นปัญหาสำคัญ (Critical Issues) : 1. ขยายพ้ืนที่ทำกิน เน่ืองจากที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์และอยู่ในพ้ืนที่ปา่สงวน 
            2. การบุกรุกที่ดิน, ที่สาธารณประโยชน์ 
            3. ขาดพ้ืนที่และการกำจัดขยะที่เหมาะสม  
 
 
     
 
  
 
 
 
 
 
ประเด็นการพัฒนาอำเภอ ที่ 5 ด้านการค้า การลงทุน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ประเด็นปัญหาสำคัญ (Critical Issues) : 1. จุดผ่านแดนห้วยพร้าวยังไม่มกีารพัฒนาพ้ืนที่ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบ Logistics ที่เอ้ือต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบรกิาร ทั้งในและ

ต่างประเทศ  
 

แผนงานที่ 1. การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการรักษาป่าไม้และธรรมชาติ 

แนวทางการพัฒนา (1) แนวทางการพัฒนา (2) 
 

แผนงานที่ 2. การบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ 

แนวทางการพัฒนา (3) 
 

แผนงานที่ 3. ส่งเสริม บำรุงรักษา
สิ่งแวดล้อมตลอดจนควบคุมและกำจัด
มลภาวะ มลพิษ และการจัดการขยะมูล
ฝอยที่มีประสิทธิภาพ 

แผนงานที่ 1. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยวบริเวณชายแดน 

แนวทางการพัฒนา (1) 
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❖ ส่วนท่ี  4  โครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนาอำเภอ  ประกอบด้วย 
เป้าหมายการพัฒนาอำเภอ  “ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพ่ิมพูนผลผลิต พัฒนาคุณภาพชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” 
ประเด็นการพัฒนาอำเภอ ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในพื้นที่ ขยายโอกาสในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน และ และลดปัญหาความยากจน 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

 

งบประมาณดำเนินการ แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ หน่วยดำเนิน 

การ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565    
(แนวทางการพัฒนาอำเภอ (1)) 
แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
 

        

1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 3 บ้านนากวาง       
ตำบลบ้านฝาย 

   1,300,000  
1 4 อำเภอน้ำปาด 

2. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง แบบเรียงหินลำห้วยเดื่อ 
หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

   5,959,000  
1 4 อำเภอน้ำปาด 

3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : กิจกรรมการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตำบลท่าแฝก 

   900,000  
1 4 อำเภอน้ำปาด 

4. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแมง     
ตำบลน้ำไคร้ 

   1,100,000  
1 4 อำเภอน้ำปาด 

5. ก่อสร้างรางระบบน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด สายวังอ้ายก่อย          
หมู่ที่ 3 บ้านนากวาง ตำบลบ้านฝาย 

   2,326,000  
1 4 อำเภอน้ำปาด 

6. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายนาแขก - นาฟากน้ำ หมู่ที่ 2      
บ้านห้วยไคร้ ตำบลแสนตอ 

   1,206,000  
1 4 อำเภอน้ำปาด 
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บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

 

งบประมาณดำเนินการ แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ หน่วยดำเนิน 

การ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565    
7. ก่อสร้างถนน คสล. สายนาเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านเด่นเหล็ก 
ตำบลเด่นเหล็ก 

   3,564,000  
1 4 อำเภอน้ำปาด 

8. ก่อสร้างถนน คสล. สายเหล่าเสือ หมู่ที่ 3 บ้านนากวาง   
ตำบลบ้านฝาย 

   4,400,000  
1 4 อำเภอน้ำปาด 

9. ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยหูด    877,000  1 4 อำเภอน้ำปาด 
10. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังโรงเรียนสหคริสเตียน หมู่ที่ 4 
บ้านแสนตอ ตำบลแสนตอ 

   1,847,000  
1 4 อำเภอน้ำปาด 

11. ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กปากเหมืองแบง่ 
หมู่ที่ 8 บ้านนากล่ำ ตำบลน้ำไคร้ 

   556,000  
1 4 อำเภอน้ำปาด 

12. ก่อสร้างถนน คสล. สายบุ้งผักข้าว หมู่ที่ 4 บ้านต้นม่วง    2,057,000  1 4 อำเภอน้ำปาด 
13. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเหล่าเสือ หมู่ที่ 6 บ้านนาคันทุง 
ตำบลแสนตอ 

   700,000  
1 4 อำเภอน้ำปาด 

14. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองมงกุฎ หมู่ที่ 5 บ้านสวน 
ตำบลแสนตอ 

   669,000  
1 4 อำเภอน้ำปาด 

15. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายกงไกลลาส ซอย 2 หมู่ที่ 7              
บ้านหัวนา ตำบลแสนตอ 

   865,000  
1 4 อำเภอน้ำปาด 

16. ก่อสร้างถนน คสล.สายสระน้ำชำ หมู่ที่ 3 บ้านเด่นเหล็ก 
ตำบลเด่นเหล็ก 

   445,000  
1 4 อำเภอน้ำปาด 

17. ก่อสร้างถนน คสล. สายเดิ่มมะขามเตี้ย หมู่ที่ 5           
บ้านปากห้วยแค ตำบลเด่นเหล็ก 

   445,000  

1 4 อำเภอน้ำปาด 
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บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

 

งบประมาณดำเนินการ แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ หน่วยดำเนิน 

การ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565    
18. ก่อสร้างถนน คสล. แบบให้น้ำล้นผ่านข้ามห้วยลำใหญ่   
บ้านห้วยเนียม หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำไผ่ 

   789,000  
1 4 อำเภอน้ำปาด 

19. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายหลังโรงเรียน - สามแยก 
ตำบลเด่นเหล็ก 

    
500,000 1 4 อำเภอน้ำปาด 

20. ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมูบ่้านจากบา้นนายประดิษฐ์ 
- บ้านนายตี๋  พรมน้อย หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ตำบลบ้านฝาย 

    
2,280,000 1 4 อำเภอน้ำปาด 

21. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม   
ฝาปิด หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยมุ่น 

    
3,955,000 1 4 อำเภอน้ำปาด 

22.โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายห้วยสัก) หมู่ที่ 9            
ตำบลน้ำไคร้ 

    
592,000 1 4 อำเภอน้ำปาด 

23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเพ่ือนพ่ึง
(ภาฯ) บ้านห้วยคอม หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำไผ่  

    
485,000 1 4 อำเภอน้ำปาด 

24. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายริมคลอง-วังผาชัน) หมู่ 3 
ตำบลน้ำไคร้ 

    
455,000 1 4 อำเภอน้ำปาด 

25. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบุ่งผักข้าว หมู่ที่ 4        
ตำบลเด่นเหล็ก 

    
2,414,000 1 4 อำเภอน้ำปาด 

26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ    
บ้านห้วยเนียม หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำไผ่  

    
514,000 1 4 อำเภอน้ำปาด 

27. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายโพนธาตุ-ปากเหมืองแบ่ง) 
ม.8 ตำบลน้ำไคร ้

    
487,000 1 4 อำเภอน้ำปาด 

28. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายนาน้ำตรอน) ม.6     
ตำบลน้ำไคร้ 

    
476,000 1 4 อำเภอน้ำปาด 
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บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

 

งบประมาณดำเนินการ แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ หน่วยดำเนิน 

การ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565    
29. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายข้างโรงเรียน-หนองข้ีแฮ้ง 
ม.3) ตำบลน้ำไคร ้

    
485,000 1 4 อำเภอน้ำปาด 

30. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ซอยซำผักคาวบ้าน
ห้วยเนียม หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำไผ่ 

    
488,000 1 4 อำเภอน้ำปาด 

31. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายร้องห้วยน้ำไหล) ม.5 
ตำบลน้ำไคร้ 

    
424,000 1 4 อำเภอน้ำปาด 

32. โครงการก่อสร้าสถนน คสล.(สายห้วยตาไก่) ม.7              
ตำบลน้ำไคร้ 

    
498,000 1 4 อำเภอน้ำปาด 

33. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายท้ายบ้านไปศาลปูต่า) ม.6 
ตำบลน้ำไคร้ 

    
523,000 1 4 อำเภอน้ำปาด 

34. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายห้วยระเบี่ย) ม.1             
ตำบลน้ำไคร้ 

    
495,000 1 4 อำเภอน้ำปาด 

35. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายห้วยโป่งฝ่ังขวา) ม.1   
ตำบลน้ำไคร้ 

    
487,000 1 4 อำเภอน้ำปาด 

36. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบให้น้ำล้นผ่าน
เพ่ือการเกษตรและท่องเที่ยวเชิงนิเวศลำห้วยคลองตรอน          
บ้านต้นขนุน หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำไผ่  

    

360,000 1 4 อำเภอน้ำปาด 

37. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 3 
ตำบลเด่นเหล็ก 

    
3,235,000 1 4 อำเภอน้ำปาด 

38. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนากอก หมู่ที่ 3              
ตำบลเด่นเหล็ก 

    
3,412,500 1 4 อำเภอน้ำปาด 
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บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

 

งบประมาณดำเนินการ แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ หน่วยดำเนิน 

การ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565    
39. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายหลังสระสาธารณะ) ม.5 
ตำบลน้ำไคร้ 

    
424,000 1 4 อำเภอน้ำปาด 

40. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายหลังวัด) ม.5 ตำบลน้ำไคร้     
480,000 1 4 อำเภอน้ำปาด 

41. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายหนองใหญ่ บริเวณไร่    
นางเจิม นายเครื่อง) ม.9 ตำบลน้ำไคร ้

    
493,000 1 4 อำเภอน้ำปาด 

42. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยสะอ้ืน) ม.2 ตำบลน้ำไคร ้     
352,000 1 4 อำเภอน้ำปาด 

43. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายวังฮาง) หมู่ที่ 2         
ตำบลน้ำไคร้ 

    
495,000 1 4 อำเภอน้ำปาด 

44. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายห้วยลึก) หมู่ 7          
ตำบลน้ำไคร้ 

    
489,000 1 4 อำเภอน้ำปาด 

45. โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายห้วยผ้ึง) ม.4 ตำบลน้ำไคร้     
498,000 1 4 อำเภอน้ำปาด 

รวมประเด็นการพัฒนาอำเภอที ่1 จำนวน 45 โครงการ    30,005,000 
 

25,796,500 
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เป้าหมายการพัฒนาอำเภอ  “ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพ่ิมพูนผลผลิต พัฒนาคุณภาพชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” 
ประเด็นการพัฒนาอำเภอที ่4  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มที่ย่ังยืน 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

 

งบประมาณดำเนินการ แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ หน่วย

ดำเนินการ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

(แนวทางการพัฒนาอำเภอ (4)) 
แผนงานที่ 1. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

     
   

1. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบหนิก่อลำห้วยหมู หมู่ที่ 4 
แสนตอ 

   6,437,000  1 5 อำเภอน้ำปาด 

2. ก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายเหล่าป่าสัก หมู่ที่ 4          
บ้านต้นม่วง ตำบลเด่นเหล็ก 

   323,000  1 5 อำเภอน้ำปาด 

3. ก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านเด่นเหล็ก 
ตำบลเด่นเหล็ก 

   323,000  1 5 อำเภอน้ำปาด 

4. โครงการปลูกป่าเส่ือมโทรม ตำบลทา่แฝก     450,000 1 5 อำเภอน้ำปาด 
5. โครงการจัดทำแนวกันไฟ หมู่ที่ 1-9 ตำบลท่าแฝก     450,000 1 5 อำเภอน้ำปาด 
6. โครงการจัดซ้ือเครื่องพ่นเคมีชนิดละออง(ULV)            
แบบติดรถยนต์ ตำบลท่าแฝก 

    800,000 1 5 อำเภอน้ำปาด 

7. ก่อสร้างลำเหมือง คสล.นาพ่อนวลหมู่ที่ 3 บ้านนากวาง 
ตำบลบ้านฝาย 

    
1,080,000 1 5 อำเภอน้ำปาด 

8. โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาโคก หมู่ที่ 3,4 
ตำบลเด่นเหล็ก 

    
1,002,000 1 5 อำเภอน้ำปาด 

9. ก่อสร้างฝายน้ำล้นนาปลาซิว หมู่ที่ 7 บ้านชำบุ่น  
ตำบลบ้านฝาย 

    
600,000 1 5 อำเภอน้ำปาด 

10. โครงการจัดซ้ือเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทติย์    
แบบเคล่ือนที่ หมู่ที่ 1-9 ตำบลท่าแฝก 

    
1,000,000 1 5 อำเภอน้ำปาด 
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บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

 

งบประมาณดำเนินการ แหล่งท่ีมา
ของ

งบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ หน่วย

ดำเนินการ พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

11. โครงการต่อเติมระบบถังพกักรองน้ำประปาหอถังสูง     
หมู่ 2 ตำบลน้ำไคร ้

    
414,000 1 5 อำเภอน้ำปาด 

12. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงใหญ่ หมู่ที่  2 บ้านใหม่          
ตำบลบ้านฝาย 

    
1,140,000 1 5 อำเภอน้ำปาด 

13. โครงการก่อสร้างเหมือง คสล.(สายนายสมคิด วงษ์ตัน)    
หมู่ 8 ตำบลน้ำไคร ้

    
432,000 1 5 อำเภอน้ำปาด 

14. โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.(สายนานาวังยาง) หมู่ 8 
ตำบลน้ำไคร้ 

    
495,000 1 5 อำเภอน้ำปาด 

15. โครงการก่อสร้างฝายซะลอน้ำ หมู่ที่ 1-9 ตำบลท่าแฝก     900,000 1 5 อำเภอน้ำปาด 
รวมประเด็นการพัฒนาอำเภอที ่4 จำนวน 15 โครงการ 

   
7,083,000 

 
8,763,000 
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ภาคผนวก 
➢ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) 
➢ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) 
ที่รับรองแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ. 2563 
➢ ประกาศคณะกรรมการบรหิารงานอำเภอแบบบูรณาการ อำเภอน้ำปาด 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563 
อำเภอน้ำปาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



60 
 

 



61 
 

 



62 
 

 



63 
 

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบรหิารงานอำเภอ (กบอ.) 
ครั้งที่ 4/2563 

วันพุธที่  1  กรกฎาคม  2563   เวลา 9.30  น. 
ณ  ห้องประชุมอำเภอน้ำปาด (ช้ัน 2)  

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

ผู้มาประชุม 
1.นายศุภชัย  บุญทิพย์      นายอำเภอน้ำปาด 
2.นายเอกชัย  อ่อนกล่ัน      ท้องถ่ินอำเภอน้ำปาด 
3.ร.ต.อ.สมศักดิ์  อุตสาหปัน      แทน ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 316 
4.นายนฤพนธ์  โตสวัสดิ์       รักษาการปศุสัตวอ์ำเภอน้ำปาด 
5.นายรูม  อินแจ้       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทา่แฝก 
6.น.ส.พิทย์ฐาพร  แย้มมูล       แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศกึษาอุตรดติถ์ เขต 2 
7.พ.ต.ท.กฤตเมธ  ถนอมมิตร      แทน  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน้ำปาด 
8.นายเกริกฤทธิ์  สานต๊ะ       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ 
9.นางชุตินันท์  ภูมิภาค       แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย 
10.นางอุบลรัตน์  ผาเพียว       หัวหน้าสำนักงานขนส่ง สาขาน้ำปาด 
11.ร.ท.ภูวเดช  ใจยศ       สัสดีอำเภอน้ำปาด 
12.นายชรินทร์  จูมปา       หัวหน้าสำนักงานสรรพกรพื้นทีอุ่ตรดติถ์ สาขาน้ำปาด 
13.พ.ต.ท.วสันต์  วงษ์ยอด      แทน สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรเด่นเหล็ก 
14.นายอนุพงศ์  นาจรัส       พัฒนาการอำเภอน้ำปาด 
15.ว่าที่ ร.ต.หญิง แสงเดือน อินสา      แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ 
16.นายอิชย์อธิป  บุญศักดิ์เลิศ       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำปาด 
17.นายวันชัย  พิมพ์อูป       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหว้ยมุ่น 
18.นายแทน  เขียวเทศ      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ 
19.นายชูเดช  เรือนคำ       สาธารณสุขอำเภอน้ำปาด 
20.น.ส.นงนุช  มีมา       รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอน้ำปาด 
21.นายปิยศักดิ์  อัมราพร      เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดติถ์ สาขาน้ำปาด 
22.นางวิไล  บุญทา       แทน นายกแทนมนตรีตำบลน้ำปาด 
23. น.ส.สุนทรีย์  เตินขุนทด      ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำปาด 
24.นายบุณยวัฒน์ ธรรมมาศรี             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก 
25.นายปรีชา  โคทอง       กำนันตำบลน้ำไผ่ 
26.นายเพิ่มพูน  พิมพ์สาร      กำนันตำบลเด่นเหล็ก 
27.นายลมัย  ด้วงแพง       กำนันตำบลแสนตอ 
28.นายไพบูลย์  มาทำมา      กำนันตำบลน้ำไคร ้
29.นายเด่น  บุญพันธ์       กำนันตำบลห้วยมุ่น 
30.นายลวน  อิสระ       กำนันตำบลท่าแฝก 
31.นายวิทิตพงศ ์ ตัวขยัน       ปลัดอำเภอ 

 

เริ่มประชุม  เวลา  9.30  น.  
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ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1. ด้วยกระทรวงมหาดไทยไดก้ำหนดแนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดบัอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 เพื่อให้การจัดทำแผนชุมชน/หมูบ่้าน 
แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถ่ิน และแผนพัฒนาอำเภอมีเอกภาพและเกิดความสอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค 
   2. คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ. ทำหน้าที่ขับเคล่ือนการดำเนินการต่าง ๆ  ในพื้นที่อำเภอ 
โดยรวมไปถึงการดำเนินงานตามโครงการยกระดบัศักยภาพในระดบัพื้นที่ เพื่อเช่ือมโยงและบูรณาการแผนในระดบัพื้นทีไ่ดอ้ย่าง   
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคณะกรรมการบรหิารงานอำเภอ (กบอ.) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการและคา่ใช้จ่าย
ของหมู่บ้าน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
 

มติที่ประชุม  ทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งทีแ่ล้ว ครั้งที่  3/2563  เม่ือวันที่  2  มีนาคม  2563               
เวลา 9.30 น.  

 

มติที่ประชุม  รับรอง 
 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
๓.1 การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 
ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำปาด ในฐานะ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี ฉบับทบทวน   

ปี พ.ศ. 2563 ได้ประสานข้อมูลโครงการ/แผนชุมชน/หมูบ่้าน แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถ่ิน และแผนพัฒนาอำเภอ 
มีเอกภาพและเกิดความสอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในพื้นที่ โดยคัดเลือกโครงการ/แผนงานที่ต้อง
ด ำ เนินกา รในพื้ นที่ และ จ ะนำ ไป สู่ การ บ รร ลุ ผลสำ เร็จ ต าม ป ระ เด็ น ยุ ท ธศ าสต ร์ และ วิ สั ยทั ศ น์ ของอำ เภ อ                                  
ให้คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ดำเนินการกล่ันกรองโครงการ/แผนงานดังกล่าวร่วมกับข้อมูลปัญหา/ความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่  โดยใช้กรอบแผนพัฒนาอำเภอเป็นแนวทางในการคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ          
เพื่ อจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี  ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 แล้วจัดส่งให้จังหวัดทราบต่อไป  (รายละเอียดปรากฏ                
ตามเอกสารแนบท้าย) 

 

มติที่ประชุม   ทราบ 
   3.2 การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 
   ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำปาด  จัดทำแผนพัฒนาอำเภอฉบับทบทวน  ปี พ.ศ. 2563  นำเสนอร่าง
แผนพัฒนาอำเภอฯ ให้คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ประกาศใช้แผนพัฒนาอำเภอฯ 
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบตอ่ไป 
 

มติที่ประชุม   ทราบ 
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