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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของอ ำเภอ ประกอบด้วย 

1.1 ควำมเป็นมำของอ ำเภอลับแล 

อ ำเภอลับแล หรือ เมืองลับแล เป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเมืองล้านนาโบราณมีมาตั้งแต่

สมัยก่อนกรุงสุโขทัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เคยเสด็จมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2444 ความเป็นมาของ

ค าว่า “ลับแล” นั้น ตามข้อสันนิษฐานของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ[1]ว่า เดิมชาวเมืองแพร่ เมืองน่าน หนี

ข้าศึกและความเดือดร้อนมาซุ่มซ่อนตั้งชุมชนอยู่บริเวณนี้ เนื่องจากเป็นที่ป่ารก หลบซ่อนตัวง่ายและ ภูมิประเทศเป็น

เมืองอยู่ในหุบเขามีที่เนินสลับกับที่ต่ า คนต่างเมืองถ้าไม่คุ้นเคยกับภูมิประเทศจะหลงทางได้ง่าย อ าเภอลับแลนอกจาก

จะมีโบราณสถานแบบล้านนาโบราณที่น่าสนใจมากมายแล้ว ยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมพ้ืนเมือง

ล้านนา เช่น  ผ้าตีนจกและไม้กวาด เป็นแหล่งปลูกลางสาด ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด 
ลับแลเป็นชื่อของหัวเมืองในภาคเหนือ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีมาตั้งแต่อดีตกาล มีต านานการสร้างบ้านเมืองตั้งแต่

สมัยอาณาจักรโยนกนครราวพุทธศักราช 1,500 ได้อพยพมาจากหัวเมืองทางเหนือเพ่ือหนีสงครามและโรคระบาดที่

บริเวณวัดใหม่ ต าบลฝายหลวงในปัจจุบัน และอีกส่วนหนึ่งคือเมืองกัมโภชนคร (ทุ่งยั้ง) ที่เป็นเมืองหน้าด่านของ

อาณาจักรสุโขทัย ณ บริเวณวัดบรมธาตุทุ่งยั้งในปัจจุบัน ต่อมาเมื่อมีการจัดการบริหารบ้านเมืองในรูปแบบปัจจุบัน  มี

การสร้างที่ว่าการอ าเภอลับแลตั้งอยู่ที่เมืองทุ่งยั้ง บริเวณใกล้เวียงเจ้าเงาะ ต่อมา พ.ศ.2444 พระศรีพนมมาศได้ย้าย

ที่ว่าการอ าเภอไปตั้งอยู่ที่ม่อนจ าศีล (ห่างจากที่ว่าการอ าเภอปัจจุบันไปทางเหนือ 1 กิโลเมตร) ครั้นถึงสมัยพิศาลตีระ 

เห็นว่าไกลจากตัวเมือง ล าบากแก่ราษฎรไป-มาติดต่อ ประกอบระยะนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลที่ 5) เสด็จพระพาสเมืองลับแล ได้ทรงมีพระราชประสงค์และสงวนที่ม่อนจ าศีล เป็นที่ประดิษฐ์พระเหลือ 

(ทองเหลือจากการหล่อพระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลก) เพราะเคยเป็นที่ตั้งพลับเพลารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งก็คือที่ว่าการอ าเภอปัจจุบันนี้ 

 

 1.2 ค ำขวัญอ ำเภอ 

งำมพระแท่นศิลำอำสน์     ถิ่นลำงสำดรสดี 

 

 

 

 

 

เมืองพระศรีพนมมำศ     แหล่งไม้กวำดตองกง  

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2444
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%94
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ดงหอมแดงเลื่องช่ือ     งำมระบือน้ ำตกแม่พูล 

 

 

 

 

อ าเภอลับแล ได้น าสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ ได้แก่ แหล่งส าคัญทางพุทธศาสนาที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ  แหล่ง

ผลไม้ที่มีรสชาตดี การประกอบอาชีพ ท าชีพไม้กวาดตองกง  การปลูกหอมแดง และสถานที่ท่องเที่ยว มาเป็นค าขวัญ

ของอ าเภอ 

 

 1.3 มูลสภำพทั่วไปและกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

1.  ที่ตั้ง 

อ าเภอลับแลมีพ้ืนที่ทั้งหมด 506.02 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุตรดิตถ์ 9 กิโลเมตร 

ไปตามทางหลวงหมายเลข 102 ประมาณ 3 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 1041   อีก 6 

กิโลเมตร  

อำณำเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่ 

ทิศใต ้  ติดต่อกับ อ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพพ้ืนที่มีลักษณะพ้ืนที่ราบลุ่มทางตอนใต้ ค่อนสูงขึ้นทางตอนกลางและเป็นภูเขาทางตอนเหนือและ          

ทางตะวันตก มีพ้ืนที่ราบประมาณ 117 ตารางกิโลเมตร ภูเขา มีพ้ืนที่ภูเขาประมาณ 306 ตารางกิโลเมตร แม่น้ าไม่มี

ล าน้ าสายใหญ่ไหลผ่าน แต่มีล าน้ าที่เกิดจากเทือกเขาน้อยใหญ่ทางตอนเหนือ เช่น คลองแม่พร่อง หนองพระแล     

หนองนาเกลือ บึงมาย คลองพระเสด็จ 

ลักษณะภูมิอำกำศ 

ลักษณะทางอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู  

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ ๓๕ องศา สูงสุด ๔๒ องศา 
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ลักษณะทำงสังคม 

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีภาษาท่ีใช้พูดเป็นภาษาค าเมืองทางด้านโซนเหนือ และโซนใต้ มีภาษา

ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ ส าเนียงคล้ายภาษาสุโขทัย ที่เรียกกันว่าภาษาท้องถิ่น 

สภำพกำรตั้งชุมชน 

ชุมชนทุ่งยั้ง   ซึ่งเชื่อว่าเป็นชุมชนเก่าแก่  ตั้งอยู่ในเขตเมืองทุ่งยั้ง  มีโบราณสถาน และโบราณวัตถุจ านวนมาก  

ได้แก่  วัดพระแท่นศิลาอาสน์  วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง  เวียงเจ้าเงาะ  วัดฤาษีทรงธรรม  วัดฤาษีส าราญ  เป็นต้น   มี

ประเพณีท่ีส าคัญ  คือ  งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ , ประเพณีอัฐมีบูชา  มีส าเนียงภาษาพูดเหมือนสุโขทัย  สภาพ

พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม  เหมาะแก่การท านา  หอมแดง 

ชุมชนศรีพนมมำศ  เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยและค้าขาย  เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการประจ าอ าเภอลับแล 

ชุมชนแม่พูล  นำนกกก   เป็นพ้ืนที่เกษตรเชิงท่องเที่ยงและการผลิตผลไม้  พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ ฯ และเขตป่าเตรียมการตามมติคณะรัฐมนตรี 

แหล่งน้ ำที่ส ำคัญ 

1. คลองแม่พร่อง ซึ่งมีต้นน้ ามาจากน้ าตกแม่พูล และน้ าตกผามูบ ไหลจากทางเหนือสู่ทางใต้ สู้พ้ืนที่ต าบล  

แม่พูลไหลมาบรรจบกันที่บ้านท่วมแล้ง ต าบลฝายหลวง และไหลผ่านเขตต าบลศรีพนมมาศ มีความยาวประมาณ 50 

กิโลเมตร เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่ส าคัญของอ าเภอลับแล และมีน้ าไหลตลอดปี มีฝายน้ าล้นกั้นเก็บน้ าอยู่หลายแห่ง 

เช่น ฝายหลวง ฝายห้วยพูล และฝายตาด ฯลฯ 

2. หนองพระแล อยู่หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งยั้ง มีเนื้อที่ประมาณ 130 ไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ าจืด และเพ่ือ

การเกษตรในฤดูแล้ง ทางอ าเภอมีโครงการขุดลอกและปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่ต้องใช้งบประมาณเป็น

จ านวนมาก ขณะนี้ก็ได้มีการปรับปรุงขุดลอกไปแล้ว 

3. หนองนาเกลือ อยู่หมู่ที่ 4 ต าบลฝายหลวง มีเนื้อที่ประมาณ 118 ไร่ 

4. บึงมาย เป็นบึงขนาดใหญ่อยู่ในเขตต าบลไผ่ล้อม ต าบลทุ่งยั้ง และต าบลด่านแม่ค ามัน เป็นแหล่งประมงน้ า

จืดขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 6,800 ไร่ 

5. คลองพระเสด็จ เป็นคลองท่ีไหลผ่านหมู่ที่4, 5, 7 ต าบลด่านแม่ค ามัน มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร 
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๒. กำรปกครอง  

กำรปกครองท้องท่ีในเขตอ ำเภอลับแล 

อ าเภอลับแล แบ่งเขตการปกครองท้องที่ออกเป็น  7  ต าบล 65  หมู่บ้าน  ดังนี ้

หมู่ที่ 
ต าบล 

ฝายหลวง 

ต าบล 

แม่พูล 

ต าบล 

ชัยจุมพล 

ต าบล 

ทุ่งยั้ง 

ต าบล 

ด่านแม่ค ามนั 

ต าบล 

ไผ่ล้อม 

ต าบล 

นานกกก 

1 
บ้าน 

ฝายหลวง 

บ้าน 

แสนสิทธ ิ

บ้าน 

น้ าใส 

บ้าน 

ป่าเผือก 

บ้าน 

ด่านฯเหนือ 

บ้าน 

ไผ่ล้อม 

บ้าน 

ขุนห้วย 

2 
บ้าน 

น้ าท่วม 

บ้าน 

ไร ่

บ้าน 

ต้นขาม 

บ้าน 

ทุ่งยั้งเหนือ 

บ้าน 

ช าผักหนาม 

บ้าน 

ไผ่เขียว 

บ้าน 

ชายเขา 

3 
บ้าน 

นาร ี

บ้าน 

แม่พูล 

บ้าน 

ห้องสูง 

บ้าน 

ทุ่งยั้งใต ้

บ้าน 

เนินกว้าว 

บ้าน 

เกาะตาเพ็ชร 

บ้าน 

นานกกก

เหนือ 

4 
บ้าน 

ฟากท่า 

บ้าน 

นอกด่าน 

บ้าน 

คุ้ม 

บ้าน 

ตาล 

บ้าน 

ด่านฯกลาง 

บ้าน 

ดงสระแก้ว 

บ้าน 

นานกกกใต ้

5 
บ้าน 

ทุ่งเอ้ียง 

บ้าน 

ผักราก 

บ้าน 

นาทะเล 

บ้าน 

ห้วยไร่ 

บ้าน 

ด่านฯใต ้

บ้าน 

ดงสระแก้ว 

บ้าน 

หัวนา 

6 
บ้าน 

ต้นม่วง 

บ้าน 

ด่านห้วยใต ้

บ้าน 

ช าปา่หวาย 

บ้าน 

พระแท่น 

บ้าน 

บ่อทอง 

บ้าน 

ท้ายเตย 
- 

7 
บ้าน 

ท้องลับแล 

บ้าน 

ผามูบ 

บ้าน 

ห้วยช้าง 

บ้าน 

พงกะช ี

บ้าน 

ด่านฯใต ้

บ้าน 

ทุ่งสวรรค์ 
- 

8 

บ้าน 

ท่วมแล้งปา่

ลอม 

บ้าน 

ห้วยใต้ 

บ้าน 

ร่องยาง 

บ้าน 

ตลิ่งต่ า 

บ้าน 

ด่านฯพฒันา 
- - 

9 
บ้าน 

วัดป่า 

บ้าน 

ต้นงั่ว 

บ้าน 

น้ าใสใต ้

บ้าน 

เนินซ่าน 
- - - 

10 

บ้าน 

ท้องลับแล

พัฒนา 

บ้าน 

ห้วยโป่ง 

บ้าน 

ป่าสัก 

บ้าน 

หัวดุม 
- - - 

11 
บ้าน 

ทุ่งพัฒนา 

บ้าน 

มหาราช 

บ้าน 

ปากทาง 
- - - - 
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หมู่ที่ 
ต าบล 

ฝายหลวง 

ต าบล 

แม่พูล 

ต าบล 

ชัยจุมพล 

ต าบล 

ทุ่งยั้ง 

ต าบล 

ด่านแม่ค ามนั 

ต าบล 

ไผ่ล้อม 

ต าบล 

นานกกก 

12 
บ้าน 

ต้นม่วง 
- - - - - - 

13 

บ้าน 

ปากทาง

เหนือ 

- - - - - - 

 

จ านวนก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  จ านวน  236 คน แยกเป็นรายต าแหน่ง ดังนี้ 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) 

ก านัน 

สารวัตรก านัน 

แพทย์ประจ าต าบล 

ผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 

7 

14 

7 

58 

131 

20 

รวม 237 

กำรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ ำเภอลับแล 

อ าเภอลับแล มีการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

เทศบาลต าบล  4  แห่งได้แก่ 

เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ  

เทศบาลต าบลหัวดง 

เทศบาลต าบลทุ่งยั้ง  

เทศบาลต าบลพระเสด็จ 

องค์การบริหารส่วนต าบล 6แห่ง ได้แก่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนานกกก  

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พูล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลชัยจุมพล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลฝายหลวง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ล้อม  

 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามัน 
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ชื่อเทศบาลต าบล / 

ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบล 

นายกเทศมนตรีต าบล / 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ปลัดเทศบาลต าบล / 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

1. เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ 

2. เทศบาลต าบลหัวดง 

3. เทศบาลต าบลทุ่งยั้ง 

4. เทศบาลต าบลพระเสด็จ 

5. องค์การบริหารส่วนต าบล 

นานกกก 

6. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พูล 

7. องค์การบริหารส่วนต าบล 

ฝายหลวง 

8. องค์การบริหารส่วนต าบล 

ชัยจุมพล 

9. องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ล้อม 

10. องค์การบริหารส่วนต าบล 

ด่านแม่ค ามัน 

นายเจษฎา  ศรุติสุต 

นายอุเทน  โล่พานิช 

นายชวลิต  ประภัสสร 

นายสนาม  กอนวงษ์ 

นายอาน  แปลงดี 

 

นายจรูญ  ปัญญายงค์ 

นายชูชาติ  จันทร์วัฒนพงษ์ 

 

นายมาตร์  อินมา 

 

นายวิรัช  เล่าย ี

นายเวช  อ่อนวงษ์ 

- 

นางพวงพรรณ  ขันปิงปุ๊ด 

นายยุทธพงษ์  มั่นถึง 

นายอนันต์  จันทร์หงษ์ 

นายชินวัฒน์  แดงกองโค 

 

- 

นางวรรณา  กุลพรม 

 

นายอดุลย์  คันทะเรศน์ 

 

นายบุญทรง  สุกันทา 

นางนคภิญญ์  เมฆธูป 

 

 

3.  หน่วยงำนต่ำงๆ ในพื้นที่ 

อ าเภอลับแลมีส่วนราชการ / หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่  ดังนี้ 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน ระดับจังหวัด 

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ส านักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ส านักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 บ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ส่วนราชการ/หน่วยงาน ระดับอ าเภอ 

 ที่ท าการปกครองอ าเภอ 

 สถานีต ารวจภูธรลับแล 

สถานีต ารวจภูธรด่านแม่ค ามัน 

 โรงพยาบาลลับแล (จ านวน  ๓๐  เตียง ) 

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 (ค่ายพระศรีพนมมาศ) 

 ที่ท าการไปรษณีย์ลับแล 

 ที่ท าการไปรษณีย์ทุ่งยั้ง 

ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยลับแล 

 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 

 ส านักงานเกษตรอ าเภอลับแล 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

 ส านักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 

 ส านักงานที่ดินอ าเภอ 

 ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ 

 ส านักงานสรรพากรอ าเภอ 

 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 

 ส านักงานสัสดีอ าเภอ 

ศูนย์การเรียนรู้กีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์อ าเภอ 

ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิน 

 ธนาคารออมสิน สาขาลับแล 

 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลับแล 

หน่วยงำนอ่ืนๆ 

 สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล 

 

๔.  ประชำกร 

จ ำนวนประชำกร 

จ านวนประชากร ของอ าเภอลับแลมีทั้งสิ้น จ านวน  55,230  คน  เป็นชาย  27,020  คน             

เป็นหญิง   28,210   คน  โดยแยกเป็นรายต าบล และในเขตเทศบาลต าบล  ดังนี้ 
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ต าบล จ านวนครัวเรือน ชาย(คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

ต าบลฝายหลวง 

ต าบลแม่พูล 

ต าบลชัยจุมพล 

ต าบลทุ่งยั้ง 

ต าบลด่านแม่ค ามัน 

ต าบลไผ่ล้อม 

ต าบลนานกกก 

เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ 

3,992 

1,736 

3,704 

1,710 

1,599 

937 

1,047 

1,175 

4905 

4595 

4266 

5072 

2437 

2928 

1406 

1411 

4844 

4674 

4517 

5170 

2617 

3372 

1410 

1606 

9749 

9269 

8783 

10242 

5054 

6300 

2816 

3017 

รวม 21,811 27020 28210 55230 

ที่มา  :  ข้อมูลครัวเรือนและประชากรที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ณ  เดือน พฤษภาคม  2562 

กำรประกอบอำชีพ 

ประชากรในอ าเภอลับแลประกอบอาชีพแตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศและการตั้งชุมชนดังนี้ 

1) บริเวณตอนเหนือของอ าเภอ ได้แก่ ต าบลแม่พูล ต าบลฝายหลวง ต าบลนานกก  

- พ้ืนที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน พ้ืนที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท าสวนผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน 

ลางสาด มังคุด ลองกอง  มะไฟ โดยเฉพาะ ทุเรียนพันธุ์หลงลับแล  และพันธุ์หลินลับแล ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียง

มากที่สุด และเป็นที่นิยมของผู้บริโภค อันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของอ าเภอลับแล  

 - พ้ืนที่ราบระหว่างภูเขาใช้ท านา นอกนี้ยังมีผลผลิตจากป่าตองกงใช้ท าไม้กวาด เป็นอุตสาหกรรมใน

ครอบครัว อาจกล่าวได้ว่าบริเวณนี้เป็นเขตเศรษฐกิจของอ าเภอลับแล ผลผลิตสวนผลไม้ท ารายได้ให้กับอ าเภอ  ลับแล

รวมมูลค่าประมาณนับร้อยล้านบาท 

2) บริเวณตอนกลางของอ าเภอ  ได้แก่ ต าบลชัยจุมพล  เขตเทศบาลต าบลศรีพนมมาศ  

- เป็นที่ราบสลับกับท่ีสูง มีการตั้งถิ่นฐานและการประกอบอาชีพ ดังนี้ 

บริเวณที่สูง เป็นที่อยู่อาศัยจะปลูกพืชสวนเป็นสินค้า ได้แก่ หมาก มะพร้าว ซึ่งมีทุกหลังคาเรือน สามารถท า

รายได้รองลงมาจากผลไม้หลัก 

บริเวณที่ราบ จะมีบริเวณอยู่ไม่มากนัก แต่มีการใช้พ้ืนที่ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า คือ ฤดูฝนใช้ท านา ส่วนฤดูหนาวใช้

ปลูกผัก โดยเฉพาะหอมแดง พริก เป็นหลัก 

บริเวณตอนกลาง ผลิตสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย สินค้าดังกล่าว คือ ผ้าซิ่นตีน

จก และการท าผ้าห่ม พ้ืนที่เกือบทั้งหมดเป็นที่ราบลุ่ม ผลผลิตจากบริเวณนี้ คือ ข้าว การผลิตได้ผลเกือบสมบูรณ์ 

เพราะมีระบบชลประทานเข้าช่วย บางพ้ืนที่สามารถท านาได้ปีละ 2 ครั้ง 

3) บริเวณตอนใต้ของอ าเภอ  ได้แก่ ต าบลทุ่งยั้ง ต าบลไผ่ล้อม และต าบลด่านแม่ค ามัน 

พ้ืนที่เกือบทั้งหมดเป็นที่ราบลุ่ม ผลผลิตจากบริเวณนี้ คือ ข้าว การผลิตได้ผลเกือบสมบูรณ์ เพราะมีระบบ

ชลประทานเข้าช่วย บางพ้ืนที่สามารถท านาได้ปีละ 2 ครั้ง และปลูกหอมแดงนอกฤดูท านา 
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อำชีพที่ส ำคัญของชำวอ ำเภอลับแล 

1. การท าสวนผลไม ้

วิถีชีวิตและอาชีพของชาวลับแลส่วนใหญ่ คือ การท าสวนผลไม้ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เพราะชาวลับแลท า

สวนผลไม้ได้ทั้งในที่ราบและบนภูเขา ซึ่งท ามาตั้งแต่บรรพบุรุษ อ าเภอลับแลมีผลไม้ออกมาให้กินกันตลอดปี ทั้ง

ลองกอง ลางสาด ทุเรียน และมังคุด ชาวลับแลปลูกทุเรียนกันบนภูเขาด้วยการใช้หนังสติ๊กยิงส่งเมล็ดทุเรียนพันธุ์ดีขึ้น

ไปตกบนภูเขา รอให้เมล็ดเจริญงอกเงย เติบโตตามธรรมชาติ เจ้าของสวนใส่ปุ๋ยบ้างตามวาระ จากนั้นทุเรียนจะผลิดอก

ออกผล ชาวสวนเก็บผลผลิตด้วยการใช้ลวดสลิงข้ามเขา และใช้การชักรอกเข่งบรรทุกทุเรียนจากเขาลูกหนึ่งมายังอีก

ลูกหนึ่ง จากนั้นก็ใช้มอเตอร์ไซด์เป็นพาหนะในการขนทุเรียนลงจากเขา มอเตอร์ไซด์คันหนึ่งบรรทุกผลทุเรียนใน

ตะกร้าทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เที่ยวละหลายสิบลูก ทุเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับอ าเภอลับแล คือ ทุเรียนพันธุ์หลง -

หลินลับแล นอกจากนี้ยังมีลางสาดที่คงชื่อเสียงมายาวนานจนถูกบรรจุไว้ในค าขวัญจังหวัดอุตรดิตถ์ท่ีว่า เหล็กน้ าพ้ีลือ

เลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผลไม้นานาพันธุ์

อยู่บนพื้นที่ที่เต็มไปด้วยภูเขาของเมืองลับแลนี้เอง ที่ท าให้เกิดค าพูดที่ว่า ภูเขำกินได้ 

2. การปลูกหอม 

หอม เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของชาวลับแล  มีการปลูกมาประมาณ  ๓๐ กว่าปีมาแล้ว  เป็นการปลูกไว้เพ่ือ

ขาย  โดยมีพ่อค้ามารับซื้อ  และขายดีมาก เริ่มแรกยังมีคนปลูกไม่มากนัก แต่ด้วยความที่เป็นงานเบา เพราะใช้เวลา

ปลูกเพียง ๒ เดือนก็ได้เงินจากการขายหอมแล้ว ชาวบ้านจึงหันมาปลูกหอมกันมากขึ้น การปลูกหอมจะปลูกปีละ ๒ 

ครั้ง หอมฝน ปลูกราวเดือนกันยายนถึงตุลาคม  และหอมแล้ง ปลูกราวเดือนมีนาคมถึงเมษายน โดยหอมลับแลนั้นมี

ลักษณะเด่น คือ ทนต่อโรค และมีสีแดงเข้ม  น่ารับประทาน หากเป็นหอมที่อ่ืนจะเป็นสีน้ าตาล การปลูกหอมใน

สมัยก่อนนั้น ปลูกเอาไว้เพ่ือใช้ในการบริโภคในชีวิตประจ าวันเท่านั้น ต่อมาเมื่อมีการบริโภคจากชาวบ้านมากยิ่งขึ้นก็

ท าให้มีการปลูกหอมเพ่ือไว้จ าหน่าย เพ่ือเป็นอาชีพเสริม เมื่อราคาของหอมแดงมีราคาสูงมากยิ่งขึ้น ก็มีผู้คนสนใจที่จะ

ปลูกหอมเป็นอาชีพหลักมาจนถึงปัจจุบัน จนถือว่าหอมเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของอ าเภอลับแล โดยใน

แต่ละปีสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอ าเภอลับแล เป็นจ านวนเงินหลายสิบล้านบาท 

3.  ถักไม้กวาดตองกง 

                ไม้กวาดตองกง  ถือเป็นงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุตรดิตถ์  การท าไม้กวาดตองกงถือเป็น

อาชีพเสริมของชาวลับแล  มีเอกลักษณ์เด่นคือ มีผ้าสีแดงมัดติดอยู่ตรงปลายด้ามไม้กวาด  ซึ่งโดยส่วนใหญ่ชายจะเป็น

คนน าดอกหญ้าตองกงจากบนเขามาตากไว้ให้แห้ง  ส่วนหญิงหลังจากการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรก็จะถักไม้

กวาดเป็นอาชีพเสริม  

 

๕. กำรศึกษำ  

อ าเภอลับแลมีสถานศึกษาของรัฐดังนี้ 

๑.โรงเรียนระดับก่อน- ประถมศึกษาจ านวน  ๒1  แห่ง ดังนี้ 
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๑. โรงเรียนวัดน้ าใส 

๒. โรงเรียนวัดนาทะเล 

๓. โรงเรียนบ้านช าผักหนาม 

๔. โรงเรียนบ้านห้วยทราย 

๕.โรงเรียนด่านแม่ค ามัน 

6. โรงเรียนวัดห้องสูง 

7.โรงเรียนบ้านหัวดุม 

8.โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 

9.โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 

๑0. โรงเรียนวัดสว่าง 

๑1. โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 

๑2. โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 

๑3.โรงเรียนวัดดอนสัก 

14.โรงเรียนวัดใหม ่

15.โรงเรียนบ้านห้วยใต ้

16. โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ า) 

17. โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 

18. โรงเรียนนานกกก 

19. โรงเรียนอนุบาลชุมชนหวัดง 

๒0. โรงเรียนเทศบาลศรีพนมาศพิทยากร 

๒1. โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร)  

๒.โรงเรียนระดับมัธยม  มี ๓  แห่ง  ดังนี้  

๑. โรงเรียนลับแลพิทยาคม 

๒. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 

๓.โรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม  

๓. ห้องสมุด  

1.ห้องสมุดประชาชนอ าเภอลับแล 

(ตั้งอยู่ ณ ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลับแล) 
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4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลับแล  (กศน.) จ านวน 1 แห่ง  

สรุปผลการลงทะเบียน  ภาคเรียนที ่ 1/2562  ดังนี ้

กศน. / ศรช. 
ประถม 

รวม 
ม.ต้น 

รวม 
ม.ปลาย 

รวม 
รวม 

ทั้งสิ้น ใหม่ เก่า ใหม่ เก่า ใหม่ เก่า 

ค่ายพระศรี (ครูกฤษณะ)   0   0  33 33  

ค่ายพระศรี (ครูสามารถ) 1  1 7 1 8 18 5 23  

ค่ายพระศรี (ครูวัชรา)  2 2  15 15  16 16  

ค่ายพระศรี (ครูยุทธพงษ ์   0  13 13  19 19  

อสม.(ครูอาวุธ) 1 1 2 3 13 16 3 19 22  

อสม.(ครูชาติ)  4 4  22 22 2 12 14  

ครูกันยา ผสม           

กศน.ต.ไผ่ล้อม (ครูพีรญา) 7 11 18 13 7 20 10 16 26  

กศน.ต.ศรีพนมมาศ (ครูพัชริ

นทร์) 

17 14 31 1 7 8 10 14 24  

กศน.ต.ชัยจุมพล (ครูสุกัญญา)   0 7 10 17 8 41 49  

ศรช.ต.ชัยจุมพล (ครูกมลชนก) 9 2 11 20 14 34 14 22 36  

ศรช.ทต.ศรีพนมมาศ (ครูปัทมา) 39 1 40 12 8 20 3 19 22  

ครูสุพร มาน้อย           

ศรช.ทต.หัวดง (ครูวารุณี)    6 18 24 16 41 57  

กศน.ต.นานกกก (ครูจารุวรรณ) 25 1 26 3 14 17 7 16 23  

กศน.ต.แม่พูล (ครูอาริยา) 6 42 48 6 2 8 3 3 6  

กศน.ต.ฝายหลวง (ครูศิริลักษณ)์ 2 5 7 7 14 21 11 23 34  

ครูนุชภาวรรณ  พุ่มจีน           

กศน.ต.ทุ่งยั้ง (ครูพิมพา) 5 6 11 8 12 20 13 20 33  

กศน.ต.ด่านแม่ค ามนั (ครูจิรายุ) 1 10 11 4 20 24 8 21 29  

ศรช.ทุ่งยั้ง – ไผ่ล้อม (ครูพรศรี) 15 4 19 12 11 23 9 32 41  

ศรช.ต.ฝายหลวง (ครูทิพรัตน์) 22 12 34 6 18 24 6 17 23  

รวม 150 115 265 115 219 334 141 389 530 1129 

จ านวนนักเรียนระดับประถม  รวม  265 คน 

จ านวนนักเรียนระดับมัธยมต้น  รวม  334 คน 

จ านวนนักเรียนระดับมัธยมปลาย รวม  530 คน 
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แนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดของของนักศึกษา กศน. 

จ านวนนักศึกษา กศน.อ าเภอลับแล ณ ปัจจุบันมีจ านวนคงที่ไม่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง แต่ในอนาคตเป็นไปได้ที่

จะเพ่ิมข้ึน เพราะนักเรียนที่เรียนในระบบมักจะออกกลางคันและเข้ามาสมัครเรียนกับ กศน. 

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การขาดแคลนครู ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 

จ านวนครู กศน.อ าเภอลับแล ไม่ขาด พอเพียงต่อนักศึกษา เพราะส านักงาน กศน. ให้สัดส่วนอัตรานักศึกษา 

80 คน ต่อครู 1 คน และมีครู กศน. ครบทุกต าบล 

6.  สำธำรณสุข 

๑. สถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน/ศูนย์บริการสาธารณสุข/คลินิก 

1. โรงพยาบาลลับแล 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่พูล 

3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผามูบ 

4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนานกกก 

5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลฝายหลวง 

6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท้องลับแล 

7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชัยจุมพล 

8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคุ้ม 

9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไผ่ล้อม 

10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงสระแก้ว 

11. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งยั้ง 

12. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลด่านแม่ค ามัน 

๑.) สถานการณ์โรคท่ีเฝ้าระวัง 

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังประจ าเดือน ๕ อันดับแรก  ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓1 พฤษภาคม ๒๕๖2  พบการ

เกิดโรคติดต่ออันดับแรก ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง  จ านวน ๑๘ ราย อัตราป่วย ๓๒.๔๙  ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ

โรคตาแดง จ านวน ๑๖ราย อัตราป่วย ๒๘.๘๘ ต่อแสนประชากร  โรคปอดบวม จ านวน ๑๓ ราย  อัตราป่วย ๒๓.๔๖ 

ต่อแสนประชากร  โรคไข้หวัดใหญ่   จ านวน  ๑๒ ราย  อัตราป่วย ๒๑.๖๖  ต่อแสนประชากร  และโรคอีสุกอีใส 

จ านวน  ๕ ราย  อัตราป่วย ๙.๐๒  ต่อแสนประชากร    

๒.) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 

ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม 25๖2 ถึง ๒๒  มิถุนายน 25๖2  อ าเภอลับแล  มีรายงานผู้ป่วยจ านวนทั้งสิ้น 

จ านวนทั้งสิ้น 46 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย   83.02  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  พบผู้ป่วยมาก

ที่สุดที่ต าบลชัยจุมพล ๒๓ ราย , ต าบลฝายหลวง ๑๓ ราย , ต าบลศรีพนมมาศ  ๔ ราย ต าบลด่านแม่ค ามัน ๑ ราย  

และต าบลแม่พูล ๕ ราย  
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จ านวนผู้ป่วยที่พบในสัปดาห์สุดท้าย ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖2 

ล าดับ สถานบริการ วันเริ่มป่วย วันพบผู้ป่วย เพศ อายุ หมู่ ต าบล 
สถานที่สัมผัสโรค

กลางวัน 

1 รพ.สต.แม่พูล 3 16/06/2019 18/06/2019 หญิง 39 10 แม่พูล บ้าน 

2 รพ.สต.บ้านคุ้ม13 18/06/2019 18/06/2019 ชาย 30 4 ชัยจุมพล ว.เทคนิค 

3 รพ.สต.แม่พูล 4 17/08/2019 19/06/2019 หญิง 20 9 แม่พูล บ้าน 

4 รพ.ลับแล9 13/06/2019 19/06/2019 หญิง 12 1 ชัยจุมพล รร.อ.ณ. 

5 รพ.ลับแล10 17/06/2019 19/06/2019 ชาย 4 2 ชัยจุมพล รร.ห้องสูง 

6 รพ.สต.แม่พูล5 17/06/2019 19/06/2019 หญิง 14 10 แม่พูล รร.เทศบาลท่าอิฐ 

  

 ส านักงานสาธารณสุขอ า เภอลับแล ได้ด า เนินการก ากับ  ติดตามการด า เนินงานควบคุมโรค  

ไข้เลือดอก ตามข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอ าเภอลับแล ให้ด าเนินการตามมาตรการ ๖ 

ป ๑ ข และ ๕ ส ๓ เก็บ ๓ โรค ทุกหมู่บ้านทีมีการระบาดของโรคไข้เลือดออก  

 

7.  ศำสนำและวัฒนธรรม 

๑. การนับถือศาสนาประชากรในพื้นที่อ าเภอลับแลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

มีวัดในเขตพ้ืนที่อ าเภอลับแลดังนี้ 

 วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง  วัดม่อนใหญ่ ต าบลฝายหลวง 

 วัดไชยจุมพล ต าบลชัยจุมพล วัดดอนไชย ต าบลชัยจุมพล 

 วัดนาทะเล ต าบลชัยจุมพล วัดน้ าใส ต าบลชัยจุมพล 

 วัดม่อนนางเหลียว ต าบลชัยจุมพล วัดร่มโพธิญาณ ต าบลชัยจุมพล 

 วัดร่องเสี้ยว ต าบลชัยจุมพล วัดห้องสูง ต าบลชัยจุมพล 

 วัดด่านแม่ค ามัน ต าบลด่านแม่ค ามัน วัดใหม่เจริญสุข ต าบลด่านแม่ค ามัน 

 วัดกุฏิพระฤๅษีทรงธรรม ต าบลทุ่งยั้ง วัดพระบรมธาตุ ต าบลทุ่งยั้ง 

 วัดพระยืนพุทธบาทยุคล (วัดพระยืน) ต าบลทุ่งยั้ง วัดฤๅษีส าราญ ต าบลทุ่งยั้ง 

 วัดนานกกก ต าบลนานกกก วัดดงสระแก้ว ต าบลไผ่ล้อม 

 วัดไผ่ล้อม ต าบลไผ่ล้อม วัดโพธิ์ทอง ต าบลไผ่ล้อม 

 วัดสว่างอารมณ์ ต าบลไผ่ล้อม วัดเจดีย์คีรีวิหาร ต าบลฝายหลวง 

 วัดดอนสัก ต าบลฝายหลวง วัดดอยมูล ต าบลฝายหลวง 

 วัดท้องลับแล ต าบลฝายหลวง วัดทุ่งเอ้ียง ต าบลฝายหลวง 

 วัดห้วยผึ้ง ต าบลฝายหลวง วัดใหม่เชียงแสน ต าบลฝายหลวง 

 วัดม่อนพัฒนาราม ต าบลฝายหลวง วัดดอนแก้ว ต าบลแม่พูล 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A4%E0%B9%85%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A4%E0%B9%85%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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 วัดดอนค่า ต าบลแม่พูล วัดผักราก ต าบลแม่พูล 

 วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์ ต าบลแม่พูล วัดหัวดง ต าบลแม่พูล 

 วัดประทุมคงคา ต าบลแม่พูล วัดป่ายาง ต าบลศรีพนมมาศ 

 วัดม่อนปรางค์ ต าบลศรีพนมมาศ วัดเสาหิน ต าบลศรีพนมมาศ 

 

2. วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ส าคัญ 

งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์   จัดงานวันขึ้น ๘ ค่ า เดือน ๓ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๓ ในเดือน

กุมภาพันธ์ ของทุกปีซึ่งเป็นวันมาฆบูชาของทุกปี  ณ  วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระยืนพุทธบาทยุคล และวัดพระ

นอนพุทธบาทไสยาสน์ ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอ ลับแล มีการจัดงานสมโภช งานมหรสพ และการออกร้านสินค้าพ้ืนเมือง  

 

 

 

ประเพณีถวายพระเพลิงพุทธสรีระ  (อัฐมีบูชา)  จัดงานวันขึ้น  ๑๕ ค่ า เดือน ๖ (วันวิสาขบูชา) จนถึง

วันแรม  ๘  ค่ า  เดือน  ๖  คือประมาณเดือนพฤษภาคม ณ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล ในงานมีการจ าลองพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า การน้อมจิตร าลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธ-เจ้า ตลอดจนพระธรรมค าสั่งสอน

ของพระองค์ มีการตกแต่งวัดอย่างสวยงาม พร้อมปฏิบัติธรรมและเทศนาธรรม 

 

 

 

ประเพณีแห่น้ าขึ้นโรง  เพ่ือความอุดมสมบูรณ์และความอยู่ดีมีสุขของราษฎร  จัดขึ้นในวันขึ้น  ๑๓  ค่ า  

เดือน  ๖  ของทุกปี บริเวณเชิงดอยม่อนอารักษ์ อ าเภอลับแล มีการ กรวดน้ ารดน้ าให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว 

ด้วยการน าน้ าอบและน้ าหอมไปสรงตามศาลเจ้า ซึ่งเป็นที่นับถือในหมู่บ้าน โดยมีขบวนพิธีจากหมู่บ้านต่าง ๆ อัญเชิญ

น้ าศักดิ์สิทธิ์และเครื่องสักการะไปรอบเมือง แวะสักการะอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ สรงน้ าพระเถระผู้ใหญ่ในวัดเจดีย์

ศรีวิหาร สักการะดวงวิญญาณบริเวณอนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร การแสดงถวายหน้า อนุสาวรีย์ และฟ้อนร า 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99


 

15 

ประเพณีก้างบูยา   จัดเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ  ไปแล้ว  จะจัดในวันพระระหว่างเทศกาล

เข้าพรรษา  เริ่มตั้งแต่  แรม  ๘  ค่ า  เดือน  ๗  ถึงแรม  ๑๕  ค่ า  เดือน  ๑๐ 

 

 

 

 8.  กำรคมนำคม 

มีการติดต่อกันโดยสะดวก เนื่องจากมีถนนลาดยางตลอดสาย มีพาหนะรถโดยสารประจ าทางและรถแท็กซี่

รับผู้โดยสารตลอดวัน มีการสื่อสารโทรศัพท์สาธารณะครอบคลุมทั้งอ าเภอ 

การคมนาคมระหว่างอ าเภอ มีถนนสายส าคัญ ดังนี้ 

สายที่ 1 ถนนอินใจมี เป็นถนนลาดยาง มีสภาพดีใช้ได้ตลอดปี จากจังหวัดอุตรดิตถ์ถึงอ าเภอลับแล ระยะทาง 

6 กิโลเมตร 

สายที ่2 ถนนศรีพนมมาศ (ทางหลวงหมายเลข 1041) จากพระแท่นศิลาอาสน์ถึงอ าเภอลับแล ระยะทาง 6 

กิโลเมตร โดยแยกจากถนนบรมอาสน์ (ทางหลวงหมายเลข 102) เป็นถนนลาดยางสภาพดีใช้ได้ตลอดปี 

สายที่ 3 เป็นถนนลาดยางสภาพดีของ ร.พ.ช. แยกจากทางหลวงอุตรดิตถ์ เขื่อนสิริกิติ์ เข้ามาทางบ้านชาน

เขา อ าเภอเมือง ผ่านต าบลนานกกก ไปเชื่อมกับถนนสายเขาน้ าตกที่ตลาดหัวดง ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร  

สายที่ 4 เป็นถนนลาดยาง จากอ าเภอตรอนผ่านบึงมาย ผ่านดงสระแก้วเข้าต าบลไผ่ล้อม ระยะทางประมาณ 

20 กิโลเมตร 

9.  ด้ำนเศรษฐกิจ 

1) ด้านการเกษตร 

พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของอ าเภอลับแล 

ชนิดพืช 
ต้นทุนการ

ผลิต 
ราคา/กก. ราคาปี 2557 ราคาปี 2558 

แนวโน้ม 

การเพ่ิม/ลด 

ในการปลูก 

ข้าวเจ้า 3,880 6.50 6.50 – 7 6 – 6.50 ลดลง 

หอมแบ่ง 21,950 18.75 15 – 20 15 – 25 เท่าเดิม 

หอมแดง 15,150 10.75 8 – 10 10 – 15 เท่าเดิม 

ทุเรียนหมอนทอง 12,000 45 - 85 40 - 60 56 - 60 เพ่ิมข้ึน 

ทุเรียนหลงลับแล 12,000 300 – 500 120 – 250 120 – 250 เพ่ิมข้ึน 

ทุเรียนหลินลับแล 12,000 350 – 800 250 – 350 200 – 350 เพ่ิมข้ึน 

ลองกอง 1,500 25 – 45 20 – 40 25 – 45 ลดลง 

ลางสาด 9,500 20 – 25 12 – 25 12 – 25 ลดลง 

 



 

16 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบการท าเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ การใช้สารเคมีภาคการเกษตร การใช้แรงงาน

ภาคการเกษตร เครื่องจักร ฯลฯ  

 

การท าเกษตร

อินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย 

การใช้สารเคมีภาค

การเกษตร 

แรงงานภาค

การเกษตร 
เครื่องจักรกล 

การท าเกษตร

อินทรีย์ในพ้ืนที่ เป็น

เพียงการเริ่มต้นที่

เกษตรกรบางคนคิด 

ในปัจจุบัน

เกษตรกรเริ่มเห็น

ความส าคัญของการ

ท าเกษตรปลอดภัย  

การใช้สารเคมีใน

ภาคเกษตรส าหรับ

การผลิตข้าวและ

พืชผัก ยังคงใช้ใน 

การผลิตข้าว

ส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้

แรงงานภาคเกษตร 

 ส่วนพืชผัก 

การผลิตข้าวใช้

รถไถในการเตรียม

ดิน, เครื่องปลูก 

และรถเกี่ยวนวด 

 

การท าเกษตร

อินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย 

การใช้สารเคมีภาค

การเกษตร 

แรงงานภาค

การเกษตร 
เครื่องจักรกล 

จะท า เพื่อเพ่ิม

มูลค่าสินค้า แต่

เนื่องจากในการท า

การเกษตรเชิง

การค้า เกษตรกร

ส่วนใหญ่ยังต้งพึ่งพา

การใช้สารเคมี ทั้ง

ยาก าจัดวัชพืช 

แมลงศัตรูพืชและ

โรคพืชกันอย่าง

แพร่หลาย ดังนั้น

การท าเกษตร

อินทรีย์ที่ต้องใช้

ความพยายามจึงมี

น้อยมาก 

ทั้งข้าว และพืชผัก

ตลอดจนไม้ผล จึง

เข้าร่วมในการ

ฝึกอบรม การผลิต

พืชปลอดภัย ตาม

มาตรฐาน GAP เพ่ิม

มากขึ้น เพ่ือ

ยกระดับราคา

ผลผลิต ในการท า

เกษตรปลอดภัย 

เกษตรกรสามารถใช้

ปุย๋เคมี และสารเคมี

ได้ แต่ต้องใช้ตาม

ความเหมาะสมและ

อยู่ในระดับที่

ปลอดภัย ตาม

หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่

ก าหนดไว้ 

ปริมาณที่มาก ทั้ง

สารก าจัดวัชพืชโรค

และแมลงศัตรูพืช 

ส่วนการผลิตไม้

ผลที่ส าคัญ การใช้

สารเคมียังอยู่ใน

ปริมาณที่น้อย 

โดยเฉพาะสารก าจัด

วัชพืช เกษตรกรไม่

ใช้ เนื่องจากพ้ืนที่

ส่วนใหญ่เป็นที่ภูเขา 

โดยเฉพาะหอมแบ่ง 

หอมแดง ยังคงใช้

แรงงานคนในการ

ปลูกและเก็บเก่ียว 

 ไม้ผลใช้แรงงาน

ในการตัดหญ้า, การ

เก็บเก่ียว 

ข้าว 

พืชผัก หอมแบ่ง 

หอมแดง ใช้รถใถใน

การเตรียมดิน  

 ใช้รถบรรทุก

ทางการเกษตร งาน

ผลผลิต 

 ไม้ผลมีการใช้

เครื่องตัดหญ้า โดย

แรงงานคนและใช้

รถกระบะในการขน

ผลผลิตหรือ

มอเตอร์ไซค์

บางส่วน 
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2) ด้านการพาณชิย์ 

อ าเภอลับแลมีร้านสะดวกซ้ือ และร้านค้าอุปโภคบริโภคท่ัวไป แนวโน้มมีเพ่ิมขึ้นทุกปี 

ร้านขายวัสดุอุปกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่ 

 ร้านหัวดงวัสดุก่อสร้าง  ร้านเฉลิมการค้า 

 ร้านสมศรีการเกษตร    ร้านค้าสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล 

 สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล  สาขาหัวดง  สาขาไผ่ล้อม  สาขาตลิ่งต่ า 

 ร้านแสงรวีการเกษตร   ร้านนาทะเลการเกษตร 

 ร้านน้ าใสการเกษตร 

ไม่มีร้านค้าเกษตรอินทรีย์ 

3) ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 

สรุปจ านวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่สมัครลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 – 2558 

ปีที่ลงทะเบียน รายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่อยู่ 

2561 Sareyaa ผ้ามัดย้อม ม.2 ต.ทุ่งยั้ง 

2561 น้ าพริกคลุก ม.7 ต.ชัยจุมพล 

2561 นายเดือน เกตุสุวรรณ ต.ไผ่ล้อม 

2561 นางชนัตติกาญจน์ พุ่มกลับ ม.2 ต.แม่พูล 

2561 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านไผ่

เขียว 

ม.2 ต.ไผ่ล้อม 

2561 น.ส.รัตนาภรณ์ ไหมเขียว ต. ฝายหลวง 

2561 จิรายุทธิ์ บุญนัน ม.8 ต.ทุ่งยั้ง 

2560 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท าผลไม้แปรรูปเมืองแม่ม่าย 

อุตรดิตถ์ 

ม.5 ต.ฝายหลวง 

2560 กลุ่มสัมมาชีพบ้านวัดป่า ม.9 ต.ฝายหลวง 

2560 หม่อนกะดอย เมี่ยงค าสมุนไพร ม.4 ต.แม่พูล 

2560 กลุ่มทุเรียนบ้านน้ าท่วม ม.2 ต.ฝายหลวง 

2560 ณิชชดา กระเป๋าผ้า ต.ฝายหลวง 

2560 กลุ่มผักกาดดองบ้านหนอง ต.ศรีพนมมาศ 

2560 บ้านสวนใบตอง ม.4 ต.นานกกก 

2560 F&K สลักลาย ม.6 ต.ทุ่งยั้ง 

2560 กลุ่มสัมมาชีพบ้านเกาะตาเพชร ม.3 ต.ไผ่ล้อม 

2560 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านขุนห้อย ม.1 ต.นานกกก 

2560 กลุ่มท าไม้กวาดบ้านท้องลับแล ม.7 ต.ฝายหลวง 
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ปีที่ลงทะเบียน รายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่อยู่ 

2560 ผ้ายางเอนกประสงค์ ม.2 ต.แม่พูล 

2560 กะปิหวานคุณชาร์ม ม.5 ต.ไผ่ล้อม 

2560 บริษัททรัพย์ลับแล จ ากัด ม.5 ต.ทุ่งยั้ง 

2560 นายรินทร์ ปัญญาแจ้ ม.8 ต.ทุ่งยั้ง 

2560 วิสาหกิจชุมชนท าข้าวแคบบ้านยางกะไดใต้ ต. ศรีพนมมาศ 

2560 กลุ่มข้าวปลอดสารพิษ ม.4 ต.ด่านแม่ค ามัน 

2560 ขนมเปี๋ยะคุณนก ม.3 ต.ไผ่ล้อม 

2560 นายรัตน์ ใสนวน ม.9 ต.แม่พูล 

2560 กลุ่มจักรสานบ้านต้นม่วง ม.6 ต.ฝายหลวง 

2560 รินรดา ผักพ้ืนบ้านผลไม้ตามฤดูกาล ม.8 ต.แม่พูล 

2560 ตระกูล ม ม.10 ต.แม่พูล 

2560 สไตล์ลิสต์ทรีตเม้น  ม.8 ต.ฝายหลวง 

2560 สวนพูนสิริ ม.9 ต.ฝายหลวง 

2560 กลุ่มนารีเมืองลับแล ม.3 ต.ฝายหลวง 

2560 ขนมหวานบ้านอั่งเปา ม.1 ต.ทุ่งยั้ง 

2560 บ้านขนมอบ ม.1 ต.ทุ่งยั้ง 

2560 วิสาหกิจชุมชนกาแฟดอยลับแล ม.7 ต.แม่พูล 

2558 นางเรณู  ทองศรี ม.9 ต.แม่พูล 

2558 นายชัยลักษณ์ สุขเกษม ต.ฝายหลวง 

2558 กลุ่มไม้ผลคุณภาพเมืองลับแล ม.6 ต.แม่พูล 

2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจิตรานานกกก ม.3 ต.นานกกก 

2558 เกศรินทร์ จีนบุญมี ม.1 ต.ไผ่ล้อม 

2558 F&K มัลเบอร์รี่ ม.6 ต.ทุ่งยั้ง 

2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้ตามฤดูกาล ต.ฝายหลวง ม.4 ต.ฝายหลวง 

2558 กลุ่มโรงเรียนท ากุนท าใช้บ้านดงสระแก้ว ม.4 ต.ไผ่ล้อม 

2558 บ้านสุขภาพดีลับแล 388 ต.ศรีพนมมาศ  

2558 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์บ้านชายเขาบก ม.2 ต.นานกกก 

2558 ทุเรียนกวน ครูสมจิตร์ ม.6 ต.ฝายหลวง 

2558 ใบหม่อนฟาร์ม ม.5 ต.แม่พูล 

2558 นางวิไล แสงเทียน ม.1 ต.ชัยจุมพล 

2558 กลุ่มแปรรูปทุเรียนลับแล แม่น้องกวาง ม.6 ต.แม่พูล 
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ปีที่ลงทะเบียน รายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่อยู่ 

2558 น.ส.เขียว พุ่มพร ม.2 ต.ทุ่งยั้ง 

2558 บ้านลูกสาว ต.ศรีพนมมาศ 

2558 นางศรีนวล สกุลเสน ม.6 ต.ทุ่งยั้ง 

2559 นางเวียน นาคหมู ม.12 ต.ฝายหลวง 

2558 น.ส.ธนิตา เมืองก่อ ม.4 ต.แม่พูล 

2557 น้ าอ้อยข้าวเกรียบว่าว ม.2 ต.ทุ่งยั้ง 

2557 วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ต าบลไผ่ล้อม ม.1 ต.ไผ่ล้อม 

2557 วิสาหกิจชุมชนท านาข้าวเกษตรปลอดสารพิษ ม.1 ต.ไผ่ล้อม 

2557 กลุ่มอาชีพเย็บกระเป๋าผ้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

บ้านไผ่ล้อม 

ม.1 ต.ไผ่ล้อม 

2557 นางสุดาวัลย์ สืบจ้อน ม.9 ต.แม่พูล 

2557 กังวาน วิ้งค์ ม.13 ต.ฝายหลวง 

2557 สภากรุ๊ป ม.8 ต.ฝายหลวง 

2558 นางสาวลัดดา ศรีสืบวงค์ ม.4 ต.แม่พูล 

2557 วิสาหกิจชุมชนข้าวพันผักภูมิลับแล ม.2 ต.ฝายหลวง 

2557 นายสุนทร เกิดเจริญ ม.2 ต.นานกกก 

2557 กลุ่มอาชีพผ้าห่มนวม-ที่นอน ม.1 ต.ฝายหลวง 

2557 ร้านปราณีผ้าไทย ม.1 ต.ทุ่งยั้ง 

2557 กลุ่มแม่บ้านน้ าท่วมร่วมใจ ต.ฝายหลวง 

2559 พิชยา น้ ามันมะพร้าว ม.13 ต.ฝายหลวง 

2557 ตะวันฉายของฝากเมืองลับแล ม.1 ต.แม่พูล 

2557 นางวัชรี ศรีแพง ม.10 ต.ทุ่งยั้ง 

2557 ผ้าทอฝายหลวง ม.12 ต.ฝายหลวง 

2558 บริษัทฟากนครดอทคอม จ ากัด ม.9 ต.ทุ่งยั้ง 

2557 สภาผ้าไทย ม.8 ต.ฝายหลวง 

2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์ลับแล ต.แม่พูล 

2557 นายบุญลือ สุขเจริญ ม.4 ต.แม่พูล 

2557 ลักขณา ทุเรียนทอดกรอบ ม.11 ต.ฝายหลวง 

2557 กล้วยกวนแม่เพ้ียน ต.ศรีพนมมาศ 

2558 กลุ่มทอผ้าบ้านคุ้ม ม.4 ต.ชัยจุมพล 

2557 นางฟลีมใจ อุไรวรณ์ ม.2 ต.ไผ่ล้อม 
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ปีที่ลงทะเบียน รายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่อยู่ 

2557 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรน้ าใสใต้ ม.9 ต.ชัยจุมพล 

2557 ผู้ผลิตน้ าผึ้งคุณภาพ (น้ าผึ้งอินทรีย์) และผลิตภัณฑ์

จากผึ้ง 

ม.4 ต.นานกกก 

2557 กลุ่มร่องยางนางเหลียว ม.8 ต.ชัยจุมพล 

2558 น้ าพริกเจ๊ม่วย ม.9 ต.ทุ่งยั้ง 

 

4) ด้านการท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของอ าเภอลับแล 

1. วดัพระแทน่ศิลาอาสน์งานเทศกาลนมัสการพระแท่นศิลาอาสน ์   ณ วนัเพ็ญ เดอืนสาม อันเป็น
วันมาฆบูชา จะเริ่มตั้งแต ่วนัขึ้น 8 ค่ า ถึง วนัขึน้ 15 ค่ า เดอืนสาม จะมีการจัดงานเป็นประจ าทุกป ีและมี
จ านวนนกัท่องเที่ยวมาท าบญุและจับจ่ายซื้อสินค้าพื้นบา้นเพิ่มขึน้ทุกปี 

2. วดัพระบรมธาตุทุ่งยัง้วดัพระบรมธาตุทุ่งยัง้มีประเพณีประจ าปีที่ส าคญัคือ ประเพณีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ ทุกวันแรม 8 ค่ า เดือน 6 ของทุกป ีโดยเป็นวนังานสลากภัตของวดัและจะมกีารจดัแสดงพุทธ
ประวัตติอนถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

3. เวียงเจ้าเงาะ หรือเมืองทุง่ยั้งแหล่งประวัตศิาสตร์เวียงเจ้าเงาะ ตั้งอยู่ที่ต าบลทุ่งยัง้ อ าเภอลบัแล 
จังหวดัอตุรดิตถ์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 102 ประมาณ 3 กิโลเมตรเศษ เหน็ปา้ยบอกทางแยกเข้าเวียงเจา้
เงาะทางด้านขวามือ การเดนิทางสะดวกปลอดภัย บริเวณที่ตั้งเวียงเจา้เงาะอยู่ทางดา้นทิศตะวันตกเฉียงเหนอื
ของมมุเมืองทุ่งยั้ง มีเนื้อที่ประมาณ 129 ไร1่ งาน 61 ตารางวา หรืออยู่ห่างจากวดัพระแท่นศิลาอาสน์ไปทาง
ทิศตะวันออกประมาณ 800 เมตร แต่ถงึแม้กรมศิลปากรยังมไิดขุ้ดค้นพบเพิ่มเตมิแตม่ีต านานที่สืบต่อกนัมา
เล่าขานกันว่า เวียงเจ้าเงาะมีฐานะเปน็เมืองลูกหลวง เชน่เดียวกับเมืองศรีสัชนาลัยของจังหวดัสุโขทัย โดย
สังเกตเหน็ได้จากพระบรมธาตุเมอืงทุ่งยัง้ในอดีตมทีรงเป็นพุ่มขา้วบณิฑ์ แต่ปัจจบุันได้บรูณะซ่อมแซมเปน็ทรง
ลังกาครอบทรงเดิมเอาไว้ในรัชกาลที4่ เป็นต้นมา 

4. วดัดอนสกับานประตวูิหารวดัดอนสัก หรือ บานประตูวดัดอนสัก ตัง้อยู่ที่    วดัดอนสัก หมู ่3 
บ้านฝายหลวง อ าเภอลับแล ห่างจากตัวจงัหวัดอตุรดติถ ์   9 กิโลเมตรเศษ เปน็คู่บานประตไูม้จ าหลักโบราณ
สมัยอยุธยาที่มคีวามสวยงาม  คูห่นึง่ในจังหวดัอตุรดิตถ ์และเปน็บานประตูพุทธศาสนสถานที่มีความสวยงาม
มากที่สดุ 1 ใน 3 คูข่องจงัหวดัอุตรดติถ ์คือ บานประตูวหิารวัดพระฝาง, บานประตูพระวหิารวัดพระแทน่ศิลา
อาสน์ และบานประตวูิหารวัดดอนสกั โดยประตูวดัดอนสักนีเ้ป็น 1 ใน 2 คู ่บานประตูส าคญัของจังหวดั
อุตรดิตถ์ ที่ยงัคงหลงเหลือมาจนถงึปัจจุบนั 

5. วดัเจดีย์คีรวีิหารวัดเจดียค์ีริวหิาร ตัง้อยู่ในเขตการปกครอง คณะสงฆม์หานิกาย เลขที ่135 บ้าน
วัดป่า หมู่ที่ 9 ต าบลฝายหลวง อ าเภอลับแล จงัหวัดอตุรดติถ์ มีเนื้อที่ 28 ไร ่2 งาน 13 วา ไดร้ับวิสุงคามสีมา 
เมื่อวนัที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2471 
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6. น้ าตกแม่พูล  เปน็ต้นน้ าล าธารส าคัญของอ าเภอลับแล ไหลจากไหลเ่ขาเหนือลงมาทางใต้  มีหลาย
ชั้นดว้ยกันและสวยงามเต็มไปดว้ยต้นไมแ้ละสวนผลไม ้เช่นทุเรียน ลางสาด กาแฟ ท าให้ร่มรื่นเยน็สบายเหมาะ
แก่การพักผ่อนเปน็อย่างยิ่ง จึงมีนักท่องเที่ยวทั้งในและตา่งประเทศ เขา้มาทอ่งเที่ยวอยู่เป็นประจ า  

7. อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ  ตั้งเป็นสง่าอยู่ตรง  สีแ่ยกตลาดลับแล 
อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูต่รงแยกตลาดลับแลปัจจบุัน  สรา้งขึน้โดยพ่อค้าประชาชนและ
ข้าราชการจงัหวัดอุตรดติถ ์ 

8. อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมารอยู่หมู ่ 7  บ้านทอ้งลับแล  ต าบลฝายหลวง อยูห่่างจากตัวจงัหวัด 12 
กม. จากอ าเภอลบัแล ใช้ทางหลวงหมายเลข 1043 เปน็อนุสาวรียข์องปฐมผูค้รองเมืองลับแล บนเนินเขา
ด้านหลังอนุสาวรีย์มีทางขึน้ไปยังจดุชมวิว มองเหน็ภูมิประเทศของเมืองลับแล 

9. วัดดงสระแก้วอุโบสถไม้สักทอง เป็นอาคารไม้สักทอง ยกพ้ืนคนลอดได้ ทรงไทยประยุกต์ หลังคา
ลดชั้นไล่ระดับแบบภาคกลาง มีหน้าบัน สร้างใน พ.ศ. 2484 ปัจจุบันผู้ศรัทธานิยมมาลอดใต้ถุนอุโบสถหลังนี้ 
เนื่องจากเชื่อว่าเป็นศิริมงคล  

10. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอ าเภอลับแล  วัดพระแท่นศิลาอาสน์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองลับแล วัดพระ
แท่นศิลาอาสน์ เดิมเป็นศาลาการเปรียญไว้ส าหรับญาติโยมที่เดินทางมาไกลเพ่ือท าบุญได้มาพักผ่อนตอน
กลางคืน แต่ในปัจจุบันนี้การคมนาคมดีขึ้นศาลาการเปรียญแห่งนี้ไม่มีใครมาอาศัยค้างแรมจึงถูกทิ้งร้างไว้ 

11. พิพิธภัณฑ์เมืองลับแลตั้งอยู่ทางด้านขวามือก่อนเข้าสู่เมืองลับแล โดยได้รวบรวมวิถีชีวิต ประวัติของ

เมือง และการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองลับแล  พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล ได้จ าลองให้เห็นถึงวิถีการใช้ชีวิตของชาวเมือง    

ลับแลในสมัยก่อน เมื่อเดินข้ามสะพานไม้ ที่ได้น าเครื่องปั่นฝ้ ายมาประดับตรงสะพานจะพบกี่ทอผ้าขนาดใหญ่         

ซึ่งบ่งบอกถึงวิถีการทอผ้าของสาวๆ เมืองลับแล และปัจจุบันอ าเภอลับแล เป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรม เช่น ผ้าตีนจก 

ไม้กวาด 

12. สวนสาธารณะหนองพระแลตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งยั้ง ห่างจากที่ว่าการอ าเภอลับแลประมาณ 6 

กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีพ้ืนที่ประมาณ 134 ไร่ พ้ืนที่เป็นอ่างเก็บน้ าธรรมชาติประมาณ 80 ไร่ 

พ้ืนดิน 54 ไร่ มีปลาหลากหลายพันธุ์ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ออกก าลังกาย 

 

10.  ด้ำนสังคม 

(1) สถานบริการและสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 

สถานบันเทิง / สถานบริการในพ้ืนที่ 

1) จันทร์เพชร  2) ด่านเกวียน  3) ครัวเกษตร 

สถานประกอบการที่คล้ายสถานบันเทิง 

1) ไก่จ๋า คาราโอเกะ  2) นายหัว คาราโอเกะ  3) เด่นนภา คาราโอเกะ 

4) มิกซ์จูน โอเกะ  5) แสงจันทร์  คาราโอเกะ  
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(2) โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท   มีโรงแรมและที่พักท่ีได้รับอนุญาตในพ้ืนที่อ าเภอลับแล ดังนี้ 

1) โรงแรมเนินทอง  หมู่ที่ 2 ต าบลชัยจุมพล จ านวนห้องพัก  24  ห้อง 

2) โรงแรมธีรภัทร  หมู่ที่ 2 ต าบลชัยจุมพล จ านวนห้องพัก 27 ห้อง 

3) บ้านสวนแสงตะวัน  จ านวนห้องพัก 11 ห้อง 

4) ลับแลรีสอร์ทโฮมสเตย์ ต าบลศรีพนมมาศ จ านวนห้องพัก 4 ห้อง 

5) บ้านพลอยพนาโฮมสเตย์ จ านวนห้องพัก 4 หลัง 

6) บ้านสวนโชติรักษาโฮมสเตย์ หมู่ที่ 13 ต าบลฝายหลวง จ านวนห้องพัก 4 ห้อง 

7) อิงดอย หมู่ที่ 4 ต าบลแม่พูล จ านวนห้องพัก 3 ห้อง 

8) ไร่อิงภูรีสอร์ท หมู่ที่ 2 ต าบลด่านแม่ค ามัน จ านวนห้องพัก 4 ห้อง 

สถานที่พักท่ีไม่เป็นโรงแรม ได้แก่  ณ ลับแล  จ านวนผู้ใช้บริการโรงแรม ที่พักรีสอร์ท เพ่ิมมากข้ึน 

(3) ภัตตาคาร / ร้านอาหาร 

- มีร้านอาหารและสามารถบริการลูกค้า เช่น ร้านลานโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล 

- อ าเภอลับแล อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ 9 กิโลเมตร ท าให้ไม่ค่อยมีร้านอาหารใหญ่ๆ 

ส่วนมากจะเป็นร้านอาหารทั่วไป เพราะเดินทางสะดวกใกล้เมือง จึงท าให้ร้านอาหารขนาดใหญ่อยู่ในตัวจังหวัด 

11.  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

1. ป่าไม้ ในเขตอ าเภอลับแลมีเทือกเขาสลับซับซ้อนเป็นจ านวนมาก ทั้งทางตอนเหนือและด้านตะวันตกของ

อ าเภอ ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดแพร่ มีเอกเขาสลับซับซ้อนมาก เทือกเขาท่ีส าคัญ คือ เทือกเขาฤาษี เป็นภูเขาท่ีกั้น

เขตจังหวัดอุตรดิตถ์กับจังหวัดสุโขทัย มียอดเขาสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 680 เมตร  ดังนั้นทรัพยากรของ

อ าเภอลับแลก็คือ ป่าไม้และของป่า เช่น ตองกง ส าหรับท าไม้กวาด และไม้ไผ่ส าหรับท าเครืองจักรสาน ส่วนป่าไม้คง

เหลืออยู่เฉพาะที่เป็นป่าสงวน คือ ป่าห้วยช้างถึงห้วยปู่เจ้า และบ้านนานกกก ซึ่งขณะนี้ถูกท าลายไปไม่น้อย โดย

ราษฎรไปปลูกสวนไม้ยืนต้นแทน เช่น ทุเรียน ลางสาด 

  ๑.๑ ป่าสงวนแห่งชาติ(ป่านานกกก)   มีพ้ืนที่ จ านวน  ๒๔,๘๕๐  ไร ่

  ๑.๒ ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าหว้ยช้าง ห้วยปู่เจ้า)   มีพื้นท่ี จ านวน  ๑๙,๙๗๕  ไร ่

  ๑.๓ ป่าไม้ถาวร  (ป่าหมายเลข  ๕๙)  มีพ้ืนที่  จ านวน  ๘๖,๖๙๙  ไร่  

ป่าไม้ในพ้ืนที่อ าเภอลับแล ถ้าไม่มีการป้องกัน ดูแลรักษา  อนาคตจะถูกราษฎรในพื้นที่ยึดถือครอบครองเป็น

พ้ืนที่สวนทุเรียน และจะท าให้สภาพป่าหมดไป เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในอนาคตได้  

2. แร่ธาตุ พบแหล่งแร่หินเขียวนาคกระสวย ในเขตพ้ืนที่ต าบลชัยจุมพล ต าบลฝายหลวง แต่ได้รับการคัดค้าน

ของราษฎรในการขอสัมปทาน เนื่องจากเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม 

3. ดิน ได้แบ่งกลุ่มดินในท้องที่อ าเภอลับแลได้ดังนี้ กลุ่มดินนา 40% กลุ่มดินไร่ 5% กลุ่มดินภูเขา 20% 

และพ้ืนที่ภูเขา 35% ทางตอนบนของอ าเภอ 
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12.  ด้ำนควำมม่ันคงและควำมสงบเรียบร้อย 

1) หน่วยงานรักษาความสงบและกองก าลังในพื้นที่พร้อมอัตราก าลัง เช่น 

- อัตราก าลังสถานีต ารวจภูธรลับแล 

ประทวน สัญญาบัตร รวม 

93 26 119 

- อัตราก าลังสถานีต ารวจภูธรด่านแม่ค ามัน 

ประทวน สัญญาบัตร รวม 

22 26 48 

สถิติฐำนควำมผิดคดีอำญำ (คดี 4 กลุ่ม) เปรียบเทียบ หน่วยงำน สภ.ลับแล 

ระหว่ำงวันที่ 01 พ.ค. 2560 – 31 พ.ค. 2560 

เปรียบเทียบกับวันที่ 01 พ.ค. 2561 – 31 พ.ค. 2561 

ประเภทความผิด 

01 พ.ค.60 – 

31 พ.ค.60 

01 พ.ค.61 – 

31 พ.ค.61 

เปรียบเทียบ 

รับแจ้ง จับ 

% 

อัตรา

คดีต่อ

แสน 

ปราบปราม 

รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ +เพิ่ม 

-ลด 

% เป้าหมาย 

(%) 

ผลปฏิบัต ิ

(%) 

1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย และเพศ (ภาพรวม) 

1.1 ฆ่าผู้อื่น (อุกฉกรรจ์) 

1.2 ท าร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย 

1.3 พยายามฆ่า 

1.4 ท าร้ายร่างกาย 

1.5 ข่มขืนกระท าช าเรา 

1.6 อื่นๆ 

2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ภาพรวม) 

2.1 ปล้นทรัพย์ (คดีอุกฉกรรจ์) 

2.2 ชิงทรัพย์ 

2.3 วิ่งราวทรัพย์ (ม.336) 

2.4 ลักทรัพย์ 

2.5 กรรโชกทรัพย์ 

2.6 ฉ้อโกง 

2.7 ยักยอกทรัพย์ 

2.8 ท าให้เสียทรัพย์ 

2.9 รับของโจทย์ 

2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่ 

2.11 วางเพลิง 

2.12 อื่นๆ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

4 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

3 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

600 

0.00 

0.00 

0.00 

300 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

57.14 

0.00 

0.00 

0.00 

75.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

100 

0.00 

0.00 

0.00 

0.22 

0.00 

0.00 

0.22 

0.00 

0.00 

0.00 

1.52 

0.00 

0.00 

0.00 

0.87 

0.00 

0.22 

0.00 

0.00 

0.22 

0.00 

0.00 

0.22 

97.37 

100.00 

100.00 

80.00 

100.00 

100.00 

100.00 

83.87 

0.00 

0.00 

100.00 

79.07 

0.00 

100.00 

100.00 

0.00 

100.00 

0.00 

100.00 

90.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

57.14 

0.00 

0.00 

0.00 

75.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

100.00 

0.00 

0.00 

0.00 
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ประเภทความผิด 

01 พ.ค.60 – 31 

พ.ค.60 

01 พ.ค.61 – 31 

พ.ค.61 

เปรียบเทียบ 

รับแจ้ง จับ 

% 

อัตราคดี

ต่อแสน 
ปราบปราม 

รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ +เพิ่ม 

-ลด 

% ผลปฏิบัต ิ

(%) 

3. ฐานความผิดพิเศษ (รวมข้อมูลเฉพาะ 3.1-3.17) 

3.1 พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

3.2 พรบ.คุ้มครองเด็ก 

3.3 พรบ.ลิขสิทธิ์ 

3.4 พรบ.สิทธิบัตร 

3.5 พรบ.เครื่องหมายการค้า 

3.6 พรบ.ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

3.7 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กโทรนิกส์ 

(ป.อาญา ม.269/1-269/7) 

3.8 พรบ.ป่าไม้ 

3.9 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 

3.10 พรบ.อุทยานแห่งชาติ 

3.11 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

3.12 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3.13 พรบ.งาช้าง 

3.14 พรบ.การขุดดินและถมดิน 

3.15 พรบ.ศุลกากร 

3.16 พรบ.ฟอกเงิน 

3.17 พรบ.ห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.22 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

0.22 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 จับกุม 

(ราย) 

ผู้ต้อง 

หา(คน) 

จับกุม 

(ราย) 

ผู้ต้อง 

หา(คน) 

+เพิ่ม 

-ลด 

%  

4. ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 

4.1 ยาเสพติด 

4.1.1 ผลิต 

4.1.2 น าเข้า 

4.1.3 ส่งออก 

4.1.4 จ าหน่าย 

4.1.5 ครอบครองเพื่อจ าหน่าย 

19 

17 

0 

0 

0 

0 

8 

20 

19 

0 

0 

0 

0 

9 

42 

36 

0 

0 

0 

4 

6 

45 

41 

0 

0 

0 

5 

9 

23 

19 

0 

0 

0 

4 

-2 

121.05 

111.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

-25.00 
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 จับกุม 

(ราย) 

ผู้ต้อง 

หา(คน) 

จับกุม 

(ราย) 

ผู้ต้อง 

หา(คน) 

+เพิ่ม 

-ลด 

%  

4.1.6 ครอบครอง 

4.1.7 เสพยาเสพติด 

4.1.8 อื่นๆ 

4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด 

4.2.1 อาวุธปืนสงคราม(ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้) 

4.2.2 อาวุธปืนธรรมดา(ไม่มีทะเบียน) 

4.2.3 อาวุธปืนธรรมดา(มีทะเบียน) 

4.2.4 วัตถุระเบิด 

4.2.5 อื่นๆ 

4.3  การพนัน 

4.3.1 บ่อนการพนัน(เล่นพนันตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป) 

4.3.2 สลากกินรวบ 

4.3.3 ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์ 

4.3.4 การพนันอื่นๆ 

4.4 ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร 

4.5 ความผิดเกี่ยวกับ พรบ.คนเข้าเมือง 

4.6 ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ

ค้าประเวณี 

4.7 ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ 

4.8 ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

4.8.1 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

4.8.2 พรบ.สุรา พ.ศ.2493 

0 

9 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

5 

21 

0 

4 

0 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

2 

0 

2 

5 

22 

0 

4 

0 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

5 

12 

0 

2 

0 

2 

1 

0 

-1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

2 

0 

2 

 

0.00 

133.33 

0.00 

100 

0.00 

200 

0.00 

0.00 

-100 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 
รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 

+เพิ่ม 

-ลด 
% 

 

ฐานความผิดโจรกรรมรถยนต์ 

ฐานความผิดรถจักรยานยนต์ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.00 

0.00 
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สถิติฐำนควำมผิดคดีอำญำ (คดี 4 กลุ่ม) เปรียบเทียบ หน่วยงำน สภ.ด่ำนแม่ค ำมัน 

ระหว่ำงวันที่ 01 พ.ค. 2560 – 31 พ.ค. 2560 

เปรียบเทียบกับวันที่ 01 พ.ค. 2561 – 31 พ.ค. 2561 

ประเภทความผิด 

01 พ.ค.60 – 

31 พ.ค.60 

01 พ.ค.61 – 

31 พ.ค.61 

เปรียบเทียบ 

รับแจ้ง จับ 

% 

อัตรา

คดีต่อ

แสน 

ปราบปราม 

รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ +เพิ่ม 

-ลด 

% เป้าหมาย 

(%) 

ผลปฏิบัต ิ

(%) 

1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย และเพศ (ภาพรวม) 

1.1 ฆ่าผู้อื่น (อุกฉกรรจ์) 

1.2 ท าร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย 

1.3 พยายามฆ่า 

1.4 ท าร้ายร่างกาย 

1.5 ข่มขืนกระท าช าเรา 

1.6 อื่นๆ 

2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ภาพรวม) 

2.1 ปล้นทรัพย์ (คดีอุกฉกรรจ์) 

2.2 ชิงทรัพย์ 

2.3 วิ่งราวทรัพย์ (ม.336) 

2.4 ลักทรัพย์ 

2.5 กรรโชกทรัพย์ 

2.6 ฉ้อโกง 

2.7 ยักยอกทรัพย์ 

2.8 ท าให้เสียทรัพย์ 

2.9 รับของโจทย์ 

2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่ 

2.11 วางเพลิง 

2.12 อื่นๆ 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

8 

0 

0 

1 

4 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

8 

0 

0 

1 

4 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

8 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

2 

0 

2 

0 

0 

1 

3 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

7 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

1 

0 

2 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

2 

1 

-1 

0 

0 

0 

-1 

-1 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

200 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

100 

0.00 

0.00 

0.00 

-100 

-25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

100 

0.00 

0.00 

0.00 

100 

100 

0.00 

87.50 

0.00 

0.00 

0.00 

100 

0.00 

0.00 

50 

0.00 

100 

0.00 

0.00 

100 

0.65 

0.00 

0.00 

0.00 

0.44 

0.22 

0.00 

1.74 

0.00 

0.00 

0.00 

0.65 

0.00 

0.00 

0.44 

0.00 

0.44 

0.00 

0.00 

0.22 

100 

0.00 

0.00 

100 

100 

100 

100 

86.96 

0.00 

100 

100 

87.50 

0.00 

100 

66.67 

100 

0.00 

0.00 

100 

90 

100 

0.00 

0.00 

0.00 

100 

100 

0.00 

87.50 

0.00 

0.00 

0.00 

100 

0.00 

0.00 

50 

0.00 

100 

0.00 

0.00 

100 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

ประเภทความผิด 

01 พ.ค.60 – 31 

พ.ค.60 

01 พ.ค.61 – 31 

พ.ค.61 

เปรียบเทียบ 

รับแจ้ง จับ 

% 

อัตราคดี

ต่อแสน 
ปราบปราม 

รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ +เพิ่ม 

-ลด 

% ผลปฏิบัต ิ

(%) 

3. ฐานความผิดพิเศษ (รวมข้อมูลเฉพาะ 3.1-3.17) 

3.1 พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

3.2 พรบ.คุ้มครองเด็ก 

3.3 พรบ.ลิขสิทธิ์ 

3.4 พรบ.สิทธิบัตร 

3.5 พรบ.เครื่องหมายการค้า 

3.6 พรบ.ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

3.7 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กโทรนิกส์ 

(ป.อาญา ม.269/1-269/7) 

3.8 พรบ.ป่าไม้ 

3.9 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 

3.10 พรบ.อุทยานแห่งชาติ 

3.11 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

3.12 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3.13 พรบ.งาช้าง 

3.14 พรบ.การขุดดินและถมดิน 

3.15 พรบ.ศุลกากร 

3.16 พรบ.ฟอกเงิน 

3.17 พรบ.ห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา 
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 จับกุม 

(ราย) 

ผู้ต้อง 

หา(คน) 

จับกุม 

(ราย) 

ผู้ต้อง 

หา(คน) 

+เพิ่ม 

-ลด 

%  

4. ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 

4.1 ยาเสพติด 

4.1.1 ผลิต 

4.1.2 น าเข้า 

4.1.3 ส่งออก 

4.1.4 จ าหน่าย 

4.1.5 ครอบครองเพื่อจ าหน่าย 

46 
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3 

23 

48 

40 
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24 

148 

132 

1 

0 

0 

13 

37 

163 

130 

1 

0 

0 

19 

42 

102 

91 

1 

0 

0 

10 

14 

221.74 

221.95 

0.00 

0.00 

0.00 

333.33 

60.87 

 

การออกแบบรายงานนี้มาเพื่อ

วิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรมเป็น

การเฉพาะ จะท าให้สามารถสะท้อน

ปัญหาอาชญากรรม ที่เกิดขึน้ได้อย่าง

แท้จริงมากกว่าการน าจ านวนคดทีี่รับ

แจ้งมาวเิคราะห์ โดยแบบรายงานนี ้

 



 

28 
 

 จับกุม 

(ราย) 

ผู้ต้อง 

หา(คน) 

จับกุม 

(ราย) 

ผู้ต้อง 

หา(คน) 

+เพิ่ม 

-ลด 

%  

4.1.6 ครอบครอง 

4.1.7 เสพยาเสพติด 

4.1.8 อื่นๆ 

4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด 

4.2.1 อาวุธปืนสงคราม(ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้) 

4.2.2 อาวุธปืนธรรมดา(ไม่มีทะเบียน) 

4.2.3 อาวุธปืนธรรมดา(มีทะเบียน) 

4.2.4 วัตถุระเบิด 

4.2.5 อื่นๆ 

4.3  การพนัน 

4.3.1 บ่อนการพนัน(เล่นพนันตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป) 

4.3.2 สลากกินรวบ 

4.3.3 ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์ 

4.3.4 การพนันอื่นๆ 

4.4 ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร 

4.5 ความผิดเกี่ยวกับ พรบ.คนเข้าเมือง 

4.6 ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ

ค้าประเวณี 

4.7 ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ 

4.8 ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

4.8.1 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

4.8.2 พรบ.สุรา พ.ศ.2493 
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0.00 

0.00 

0.00 

จะเป็นการนับสถิติตามฐานความผิด

ในคดีอาญา ตัวอย่างเช่น ในการ

รับค าร้องทกุข์ (รับคดี) ในคดอีาญา 1 

คดี อาจมีมากกว่า 1 ฐานความผิด 

เช่น คดขี่มขนืผูอ้ื่นและฆ่า ถือไดว้่า

เป็น 1 คดี แต่มี 2 ฐานความผิด สถิติ

ที่จะปรากฏในแบบรายงานนี้จะเป็น

ฐานความผิดฆ่าผู้อืน่โดยเจตนา 1 

ฐานความผิดและฐานความผิดข่มขืน 

1 ฐานความผิด เป็นต้น ค าอธิบาย

ส่วนทีเ่กี่ยวข้องตามเอกสารประกอบ 

 
รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 

+เพิ่ม 

-ลด 
% 

 

ฐานความผิดโจรกรรมรถยนต์ 

ฐานความผิดรถจักรยานยนต์ 
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 1.4 เป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัดและประเด็นยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำจังหวัด 

วิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
วิสัยทัศน์ 

"เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลติปลอดภัย การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต" 

เป้ำประสงค์  

1. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงและ ยั่งยืน 
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การ แปรรูปสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP 
3. เป็นเมือง 3 วัฒนธรรม ที่มี อัตลักษณ์ และยกระดับคุณภาพการ ท่องเที่ยว 
4.  ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน 
5. ระบบบริหารการค้าชายแดน การลงทุน การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศมีศักยภาพสูงขึ้น 
 

พันธกิจ   

๑. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความรู้ คู่คุณธรรม มีวินัย มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม และมีการสืบสาน 
ต่อไป มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในการด ารงชีวิต 

๒. ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูป สินค้า OTOP ให้มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีระบบ การตลาดที่ดี 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมใน การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและความสมัครสมาน 
สามัคคีของประชาชน 

๔. พัฒนาอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ าและพลังงาน 

๕. ส่งเสริมพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ และการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งภายในและ 
ระหว่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ : 

๑. เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชน และครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

กลยุทธ์ :- 
  1.1 พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  1.2 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้สะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได้และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ประชาชน  
  1.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษา และเข้าถึงแหล่งข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างทั่วถึง  



 

 
30 

  1.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ปลอดภัย มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  1.5 เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด  
  1.6 ส่งเสริมการมีงานท าและเพ่ิมรายได้ของประชาชนอย่างทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ า 
 

  ๒. พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีการบริหาร
จัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ :- 
  2.1 ส่งเสริม พัฒนากระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
ด้วยระบบ Zoning ที่สอดคล้องกับ การตลาด และการบริหารจัดการตลาดสินค้าทุกประเภท  
  2.2 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการให้กับภาคการผลิตทุกด้าน ทุกองค์กรให้เข้มแข็ง  
  2.3 ส่งเสริมการศึกษาการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และพัฒนาสู่ Thailand 4.0 
 

๓. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ :- 
  3.1 ท านุบ ารุง รักษา และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน  
  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยเพ่ือใช้ในการผลิต สินค้า
บริการ การเพ่ิมรายได้  
  3.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว กับเพ่ือนบ้าน ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ  
  3.4 พัฒนาการท่องเที่ยวทุกด้าน ทุกพ้ืนที่ โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์และ
ยกระดับการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น 
 

 ๔. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งน้ า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ :- 
                     4.1 การสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับการอนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 
  4.2 กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และด าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ของประชาชนให้
เพียงพอแก่การอยู่อาศัยและ การเกษตรกรรม  
  4.3 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของเมืองและท้องถิ่นภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 4.4 ส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและก าจัด ภาวะมลพิษที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัย สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  4.5 ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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 ๕. เพ่ิมศักยภาพ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์กับ ประเทศเพ่ือนบ้าน 

กลยุทธ์  

   5.1 พัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ในทุกด้านเพ่ือให้เป็นประตูสู่ประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติ  
   5.2 พัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ในทุกมิติทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
   5.3 พัฒนาสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับต่างประเทศ  
   5.4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบ Logistics ที่เอ้ือต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและการ
บริการ  
   5.5 สนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนาการท่องเที่ยว สินค้าและบริการ บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และยุคดิจิตอล 
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 1.5 ประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ 

สรุปปัญหำ/ควำมต้องกำรของพ้ืนที่อ ำเภอลับแล 

(แยกเป็นรำยต ำบล) 

ต ำบล ประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำร สำเหตุของปัญหำ/ควำมต้องกำร แนวทำงแก้ไข 

ต าบลแม่พูล,  

นานกกก,  

ฝายหลวง 

1. ปัญหาที่ดินท ากิน 1. ที่ดินท ากินไม่มีเอกสารสิทธิ์ ส่วนใหญ่จะเป็นการ

บุกรุกแผ้วถางป่าท าการเกษตร 

2. ที่ดินท ากินมีจ ากัดส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตป่าไม้ 

1. ให้หน่วยราชการจัดท าเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากินแก่

ราษฎร 

2. รัฐต้องก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้

ในทางปฏิบัติ 

2. การขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-

บริโภค และการเกษตร 

1. แหล่งเก็บกักน้ าตามธรรมชาติและท่ีสร้างข้ึน มี

น้อยไม่เพียงพอต่อการเก็บกักน้ าไว้ใช้ประโยชน์ 

2. แหล่งเก็บกักน้ า มีสภาพตื้นเขินช ารุด ท าให้ไม่

สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ 

3. การท าลายป่า ซึ่งเป็นต้นน้ าล าธาร 

4. ระบบประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอต่อผู้บริโภค 

1. สร้างแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ิมขึ้น เช่น สร้างฝายชะลอน้ า , 

ขุดลอกล าเหมือง 

2. ปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ าให้มีสภาพดีขึ้น สามารถเก็บน้ า

ได้ 

3. จัดหาแหล่งกักเก็บน้ าขนาดย่อยในพ้ืนที่ท าการเกษตร

นอกเขตชลประทาน 

4. ไม่ตัดไม้ท าลายป่า 

5. ปลูกป่าเพ่ิมข้ึนเพ่ือเป็นต้นน้ า 

6. ให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้มีน้ าเพียงพอต่อ

ผู้บริโภค โดยเจาะระบบประปาเพ่ิม 
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ต ำบล ประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำร สำเหตุของปัญหำ/ควำมต้องกำร แนวทำงแก้ไข 

ต าบลแม่พูล,  

นานกกก,  

ฝายหลวง 

3. การระบาดของโรคศัตรูพืชในทุเรียน หนอน

เจาะเมล็ดทุเรียน 

1. มีการระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน 

เนื่องจากได้มีการรับซื้อทุเรียนจากแหล่งที่อ่ืน โดยมี

ศัตรูพืชหนอนติดมาและน ามาทิ้งในพื้นที่ ท าให้มีการ

แพร่ระบาด 

1. ให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในการเผยแพร่

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของศัตรูพืช 

2. การรณรงค์ให้มีการก าจัดหนอนไม่ให้แพร่ระบาดใน

หลายวิธ ี

4. ปัญหายาเสพติด 1. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

2. เนื่องจากพ้ืนที่ติดต่อกับเขตต่ออ าเภอเมือง 

1. รณรงค์ให้ความรู้ถึงโทษของยาเสพติด 

2. ส่งตัวผู้ติดยาเสพติดเข้าบ าบัด 

3. มีการปราบปรามผู้ค้า ผู้ขายอย่างจริงจัง 

4. ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ

ติด 

5. ปัญหาการพนัน 1. มีการเล่นการพนันเนื่องจากว่างเว้นจากฤดูผลไม้ 1. ต้องการหาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรเพ่ิมรายได้ 

6. ปัญหาลักทรัพย์ 1. เนื่องจากมีผู้ติดยาเสพติดท าให้เกิดลักขโมยของ

คนอ่ืนไปขายเพ่ือซื้อยามาเสพ 

2. ผลผลิตของผลไม้ เช่นทุเรียนมีน้อย ผู้บริโภคมี

ความต้องการมาก เช่น ทุเรียนหลงลับแล และหลิน

ลับแล จึงท าให้มีราคาสูง เป็นเหตุให้มีการขโมย

ทุเรียน 

1. ให้รณรงค์ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

2. จัดหากล้องวงจรปิดติดตามจุดในหมู่บ้าน 

3. ต้องดูแลผลผลิตในสวนของตนเอง 
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ต ำบล ประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำร สำเหตุของปัญหำ/ควำมต้องกำร แนวทำงแก้ไข 

ต าบลแม่พูล,  

นานกกก,  

ฝายหลวง 

7. ปัญหาการว่างงาน 1. เนื่องจากเป็นช่วงที่ไม่มีผลผลิตจากผลไม้ 1. จัดอบรมให้อาชีพเสริมแก่ผู้ว่างงาน เพื่อให้มีรายได้เพ่ิม 

8. ปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ดิน

โคลนถล่ม ภาวะแห้งแล้ง 

1. เนื่องจากมีการแผ้วถางป่าและตัดต้นไม้ใหญ่ ท า

ให้เป็นภูเขาหัวโล้น มีแต่ต้นไม้เล็ก และปลูกพืช

เศรษฐกิจ เช่น ทุเรียน ลองกอง 

2. น้ าป่าไหลหลาก และน้ าท่วมฉับพลัน 

3. ไฟป่าจากความแห้งแล้งและจากมวลมนุษย์ 

4. ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง 

1. รณรงค์ไม่ให้ตัดไม้ท าลายป่า 

2. ปลูกต้นไม้เพ่ิม 

3. ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภัยต่างๆ เพ่ือป้องกันและ

แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 

4. จัดให้มีระบบเตือนภัยเพ่ือแจ้งประชาชน 

9. ปัญหาเรื่องขยะ 1. มีการทิ้งขยะลงในแม่น้ าล าคลอง ท าให้คลองตื้น

เขิน 

2. ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง 

1. รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้งหรือน าไปใช้

ประโยชน์อย่างอ่ืน 

2. จัดหาที่ทิ้งขยะไว้ให้พอเพียง 

10. ปัญหาโรคไข้เลือดออก 1. สภาพที่อยู่อาศัยที่ขาดสุขลักษณะเป็นแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงลาย 

2. พื้นที่มีป่าไม้มาก ท าให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุง/ยุงชุม 

1. ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยไม่ให้เป็นแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุง 

11. ปัญหาการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไม่ทั่วถึง 1. เนื่องจากในหมู่บ้านมีหอกระจายข่าวไม่ทั่วถึงทุก

จุด ท าให้ไม่ได้รับข่าวสาร 

1. จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ/ติดตั้ง/ปรับปรุง/

ซ่อมแซมหอกระจายข่าว 

2. ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ/ติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม

หอกระจายข่าว 
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ต ำบล ประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำร สำเหตุของปัญหำ/ควำมต้องกำร แนวทำงแก้ไข 

เทศบาลต าบล

ศรีพนมมาศ 

1. ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ าท าการเกษตร 1. ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับท าการเกษตร 1. จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร เช่น ขุดบ่อบาดาล 

2. ปัญหายาเสพติด 1. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

2. เนื่องจากพ้ืนที่ติดต่อกับเขตต่ออ าเภอเมือง 

1. รณรงค์ให้ความรู้ถึงโทษของยาเสพติด 

2. ส่งตัวผู้ติดยาเสพติดเข้าบ าบัด 

3. มีการปราบปรามผู้ค้า ผู้ขายอย่างจริงจัง 

4. ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ

ติด 

3. ปัญหาโรคไข้เลือดออก 1. เนื่องจากสภาพที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ 

2. เนื่องจากพ้ืนที่เป็นชุมชนแออัด 

1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

2. รณรงค์ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

3. จัดระเบียบผังเมืองใหม่ 

4. ปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ 1. มีน้ าท่วมขัง 1. ปรับปรุงคูคลองไม่ให้ตื้นเขิน เพ่ือให้น้ าไหลได้สะดวก 

5. ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 1. เนื่องจากมีการปลูกผลผลิตชนิดเดียวกันเป็น

จ านวนมาก 

1. แก้ไขปัญหาผลผลิตราคาตกต่ า 

6. ปัญหาค่าครองชีพตกต่ า 1. เนื่องจากมีการว่างงานผผลิตราคาตกต่ า 

2. มีการกู้ยืมเงินนอกระบบ 

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ 

2. จัดให้ผู้กู้เงินอยู่ในระบบธนาคาร 

7. ปัญหาขยะในชุมชน 1. ในชุมชนไม่มีที่ก าจัดขยะ 1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดงบประมาณในการ

ก าจัดขยะ 
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ต ำบล ประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำร สำเหตุของปัญหำ/ควำมต้องกำร แนวทำงแก้ไข 

เทศบาลต าบล

ศรีพนมมาศ 

8. ปัญหาอาชญากรรม 1. มีการลักทรัพย์ในชุมชน 1. ติดตั้งจุดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ิมข้ึน 

2. ช่วยการสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน 

ต าบล 

ชัยจุมพล 

1. ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค 

บริโภค และการเกษตร 

1. ไม่มีแหล่งน้ าท าการเกษตร เพราะอยู่นอกเขต

ชลประทาน 

2. แหล่งเก็บกักน้ าตามธรรมชาติมีน้อย ไม่เพียงพอ

ต่อการท าการเกษตร 

3. สภาพคู คลองตื้นเขิน ท าให้ไม่สามารถกักเก็บน้ า

ไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง 

4. ระบบประปาหมู่บ้านมีน้ าไม่เพียงพอต่อผู้บริโภค 

1. สร้างแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ิมขึ้น เช่น การขุดสระท าแก้มลิง 

ขุดลอกล าคลอง ขุดบ่อบาดาล 

2. ขุดลอกคูคลองส าหรับกักเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

3. จัดหาแหล่งน้ าดิบเพื่อท าน้ าประปาเพ่ิมข้ึน เช่น ขุดเจาะ

บ่อบาดาล 

4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมระบบประปาที่ช ารุด 

2. ปัญหาพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ า 1. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า เช่น หอมแดง 

หอมแบ่ง ข้าว พืชไร่ชนิดต่างๆ  

2. ปลูกพืชชนิดเดียวกันเป็นจ านวนมาก 

3. ปุ๋ย/ยา มีราคาแพง 

1. หามาตรการในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า 

2. ลดปริมาณการปลูกพืชชนิดเดียวกัน 

3. ผลิตพืชที่ลดการใช้ยาและสารเคมี 

3. ปัญหาเกี่ยวกับถนนในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็น

บ่อ 

1. เนื่องจากถนนเป็นลูกรัง รถบรรทุกดินวิ่ง ท าให้

ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ฤดูฝนน้ าท่วมขัง ฤดูแล้ง ฝน

กระจาย 

2. ไม่มีการปรับปรุงถนนหนทางภายในหมู่บ้าน 

1. จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนลูกรังให้เป็น

ถนนลาดยาง 

2. ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านจากดินลูกรังเป็นถนน คสล. 
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ต ำบล ประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำร สำเหตุของปัญหำ/ควำมต้องกำร แนวทำงแก้ไข 

ต าบล 

ชัยจุมพล 

4. ปัญหาค่าครองชีพตกต่ า 1. พืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ า 

2. ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายรับ 

3. ไม่มีที่ดินท ากิน 

1. ใช้จ่ายอย่างประหยัด โดยน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. จัดหาที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกร 

3. ส่งเสริมอาชีพเสริม เช่น การทอผ้าพ้ืนเมือง การท าขนม 

5. ปัญหายาเสพติด 1. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

2. เนื่องจากพ้ืนที่ติดต่อกับเขตต่ออ าเภอเมือง 

1. รณรงค์ให้ความรู้ถึงโทษของยาเสพติด 

2. ส่งตัวผู้ติดยาเสพติดเข้าบ าบัด 

3. มีการปราบปรามผู้ค้า ผู้ขายอย่างจริงจัง 

4. ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

6. ปัญหาโรคไข้เลือดออก 1. มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเนื่องจากสภาพที่อยู่อาศัยที่

ขาดสุขลักษณะ 

1. รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุง 

2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย ไม่รก เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ 

7. ปัญหาผักตบชวาในพ้ืนที่ 1. ในล าคลองมีผักตบชวาจ านวนมาก ท าให้น้ าไหล

ไม่สะดวก 

1. รณรงค์ก าจัดผักตบชวาในพ้ืนที่แม่น้ าล าคลอง 

 

ต าบล 

ด่านแม่ค ามัน 

1. ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

2. ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 

1. ไม่มีแหล่งน้ าส าหรับท าการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

เพราะอยู่นอกเขตชลประทาน 

2. ไม่มีรางระบายน้ าข้างถนน 

3. ถนนในซอย/หมู่บ้านเป็นถนนลูกรังท าให้น้ าท่วมขัง 

1. จัดหาแหล่งน้ าหรือแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

โดยการขุดสระ/ท าแก้มลิง และขุดเจาะบ่อบาดาล/ขุดลอก

ล าเหมือง 

2. สร้างรางระบายน้ าเพื่อแก้ไขน้ าท่วมขังถนนในหมู่บ้าน 

3. ปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนน คสล. 
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ต ำบล ประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำร สำเหตุของปัญหำ/ควำมต้องกำร แนวทำงแก้ไข 

ต าบล 

ด่านแม่ค ามัน 

3. ปัญหายาเสพติด 1. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

2. เนื่องจากพ้ืนที่ติดต่อกับเขตต่ออ าเภอเมือง 

1. รณรงค์ให้ความรู้ถึงโทษของยาเสพติด 

2. ส่งตัวผู้ติดยาเสพติดเข้าบ าบัด 

3. มีการปราบปรามผู้ค้า ผู้ขายอย่างจริงจัง 

4. ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ

ติด 

4. ปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อม (ผักตบชวา) 1. มีปัญหาผักตบชวาในพ้ืนที่ 1. ช่วยกันรณรงค์ก าจัดผักตบชวาในพ้ืนที่ 

5. ปัญหารายได้ค่าครองชีพต่ า 1. เนื่องจากพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ า 

2. การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 

1. ส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนเพื่อเพ่ิมรายได้ 

2. ใช้จ่ายอย่างประหยัดโดยน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

6. ปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภค 1. น้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอ เนื่องจาก

ประชากรเพ่ิมมากข้ึน 

1. จัดหาแหล่งน้ าดิบเพื่อท าน้ าประปาเพ่ิม 

7. ปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า 1. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า เช่น ข้าว 

 

1. หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาตกต่ าของพืชผลทาง

การเกษตร 

2. ให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ย

อินทรีย์ 
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ต ำบล ประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำร สำเหตุของปัญหำ/ควำมต้องกำร แนวทำงแก้ไข 

ต าบลทุ่งยั้ง, 

ไผ่ล้อม 

1. ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ า เพื่อการอุปโภค 

และเพ่ือการเกษตร 

1. ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ๋ 

2. อยู่นอกเขตชลประทาน 

3. ระบบประปาในหมู่บ้านไม่เพียงพอต่อจ านวน

ประชากร 

1. สร้างแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับให้เกษตรกรขุดสระน้ า ขุด

บ่อบาดาล ท าแก้มลิง 

2. เพิ่มแหล่งบ่อน้ าดิบ ส าหรับท าน้ าประปา 

2. ปัญหาการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในหมู่บ้าน 1. เนื่องจากในหมู่บ้านมีหอกระจายข่าวตามจุดน้อย 

ไม่ทั่วถึง 

2. หอกระจายข่าวเดิมช ารุด ไม่มีงบประมาณ

ซ่อมแซม 

1. ให้หมู่บ้านจัดท าโครงการหอกระจายข่าวได้ ในกรณีที่มี

งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล 

3. ปัญหาถนนในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ น้ า

ท่วมขัง 

1. ถนนในหมู่บ้านบางแห่งเป็นดินลูกรัง ฝนตกท าให้

เป็นหลุม มีน้ าขัง 

1. ปรับปรุงถนนดินลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีต หรือ คสล. 

4. ปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติมีน้ าท่วมขัง 1. เนื่องจากมีการสร้างบ้านเรือนและมีการถมที่ ท า

ให้ไม่มีน้ าไหลระบายออก เกิดภาวะน้ าท่วมขัง 

1. โดยการขุดลอกล าคลองหรือขุดรางระบายน้ า 

5. ปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน 1. ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านไม่เพียงพอ เนื่องจากมี

การสร้างบ้านขยายออกจากเขตไฟฟ้า 

1. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะไปให้ทั่วถึง 

7. ปัญหาผักตบชวาในพ้ืนที่ 1. ในล าคลองมีผักตบชวาจ านวนมาก ท าให้น้ าไหล

ไม่สะดวก 

1. รณรงค์ก าจัดผักตบชวาในพ้ืนที่แม่น้ าล าคลอง 
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สรุปปัญหำควำมต้องกำรของหมู่บ้ำน/ชุมชน ตำมโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน  ประจ ำปี 2561 

ต ำบลศรีพนมมำศ 

ชุมชนตลำดลับแล 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน 

ปรับปรุงทางเท้าให้เป็นถนนสายหลัก 

ขุดลอกท่อระบายน้ าถนนอินใจมี 

ปรับปรุงหลังคาโดมตลาดสด (ไม่เอาสีเขียว) 

ปรับปรุงรางระบายน้ าภายในตลาด 

ปรับปรุงรั้วกั้นสุนัขเข้าตลาดสด 

ปรับปรุงก๊อกน้ า/กระเบื้อง ภายในตลาดสด 

ปรับปรุงระบบน้ าเสียหลังโรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศ 

จัดระเบียบสายไฟ/เคเบิล ถนนเขาน้ าตก 

ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนตลาด 

ส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ในชุมชน (ปปช.+เยาวชน) (ขนม) 

สร้างเสริมสุขภาพให้คนภายในชุมชนมีสุขภาพดี 

ตัดแต่งต้นไม้หลังธนาคารออมสิน (ต้นสาละ) 

 

 

ชุมชนบ้ำนหนอง 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

ขุดลอกล าเหมือง แก้ไขปัญหาน้ าขัง 

ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร 

ปรับปรุงระบบน้ าเสียโรงฆ่าสัตว์ 

ปรับปรุงซ่อมแซมท่อข้ามถนน ซอย 7 ช่วงบ้านนายน้อย จันทะเคียน และหน้าบ้านนาง

อารีย์ ดีปัญญา 

ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนเกาะล าไย ช่วงบ้านนายน้อย  จันทะเคียน 

ซ่อมแซมรั้วบริเวณรอบโรงปุ๋ย กระจกโค้งตามมุมอับภายในชุมชน 

ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน 

จุดรวบรวมขยะอันตรายและการก าจัดขยะในชุมชน 

ปรับปรุงเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง สนามกีฬาชุมชน เพ่ิมเติมอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 

ปรับปรุงไหล่ทางถนนภายในชุมชน 

ปรับปรุงเต็นท์ของชุมชน (ช ารุด) 
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ชุมชนยำงกะไดใต้ 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

ปรับปรุงรางระบายน้ าภายในชุมชน ช่วงบ้านนางสาวสมศรี ศรี

เจริญ 

ขุดลอกล าเหมืองภายในชุมชน 

ปรับปรุงที่ท าการชุมชน 

ปรับปรุงไหล่ทางถนนราษฎร์บ ารุง ซอย 2 

ปรับปรุงน้ าท่วมขังหน้าบ้านนางแสง อินต๊ะวิชัย 

เพ่ิมเติมเสียงตามสาย ซอย 7 นางค าแสง ยุทธพงษ์ 

ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายชุมชนช่วงบ้านนางเภา คชกุล และนาง

ปริม ทองประเทือง 

จัดการขยะภายในชุมชน 

ส่งเสริมการเพ่ิมรายได้ในชุมชน 

ปรับปรุงรางระบายน้ า ซอย 5 

ปรับปรุงระบบน้ าประปา 

การให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) 

ปรับปรุงหอกระจายข่าวของชุมชน 

สวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน 

 

 

ชุมชนคอกช้ำง 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

ปรับปรุงถนน คสล.เรียบคลองแม่พร่อง 

ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล.ช่วงบ้านนางวงษ์ ขุนอาสา 

ซ่อมแซมฝายน้ าล้น สะพานศรีท่าข้าม 

ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในชุมชน 

ก าจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ า 

ส่งเสริมพลังงานทดแทน 

ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนเขาน้ าตก 

แก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 

เพ่ิมจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด/แก้ไขปัญหาอาชญากรรม 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
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ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

12 

13 

14 

15 

ส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน 

ดูแลสัตว์ภายในชุมชน (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย) 

ปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร (บ่อบาดาล) 

ส่งเสริมอาชีพ/เพ่ิมรายได้ของคนในชุมชน 

 

 

ชุมชนฟำกท่ำ หัวร้อง ป่ำยำง 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

ขุดลอกล าคลองห้วยแม่อินทร์ 

สุขภาพของประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่ติดต่อเช่น โรคความ

ดัน เบาหวาน หัวใจ ต้องการออกก าลังกายโดยการปั่นจักรยาน 

(โครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน) 

ปรับปรุงที่ท าการชุมชน (ตาข่ายกันนก) 

ปรับปรุงฝายน้ าล้นที่ท าการชุมชน 

ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ที่ท าการชุมชน 

ส่งเสริมสวัสดิการเด็ก สตรี ผูสู้งอายุ และผู้พิการ 

แก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 

แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 

ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

แก้ไขปัญหาสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 

แก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขมูลฐาน 

ซ่อมแซมถนนช่วงบ้านนายกอน  แก้วเปี้ย 

แก้ไขปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้ 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน 

การจัดการขยะในชุมชน 

ปรับปรุงระบบน้ าประปา (โบตะกอน) 
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ชุมชนยำงกะไดเหนือ 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

ขุดลอกล าเหมืองช่วงบ้านนางมะลิ เผื่อแผ่ 

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ สารเคมีน้ าเน่าเสียในชุมชน 

ขุดลอกคลองห้วงน้อยและปรับปรุงผนังกั้นน้ า 

ส ารวจลูกน้ ายุงลาย 

โครงสารสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 

โครงการค้นหาผู้ป่วยเรื้อรังในชุมช 

ขอสวัสดิการ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ 

แก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนและการจัดการขยะภายในชุมชน 

โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลและวัสดุอุปกรณ์ที่ท าการชุมชนยางกะไดเหนือ 

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน 

ปรับปรุงคุณภาพน้ าดื่มในชุมชน 

ปรับปรุงถนนบริเวณทางเข้าที่ท าการชุมชนยางกะไดเหนือ 

ปรับปรุงระบบน้ าเพ่ือการเกษตร 

สนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

ต ำบลแม่พูล 

หมู่ที่ 1 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

พยุงราคาผลผลิตลางสาด ลองกอง 

แก้ไขปัญหาการพนัน ลักเล็กขโมยน้อย 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทาง ซอยบ้านนาปอย สายใต้ 

ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานบ้านพันแหวน 

แก้ไขปัญหาโรคแมลงศัตรูผลผลิต 

อบรมให้ความรู้อาชีพการแปรรูปผลไม้ 

การรณรงค์ป้องกันลูกน้ ายุงลาย 

ส่งเสริมอาชีพข้าวแคบ 

แก้ไขปัญหามลพิษการเผาเศษวัชพืช 

ปรับปรุงระบบน้ าประปาในหมู่บ้าน 
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หมู่ที่ 2 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ขุดลอกล าเหมืองภายในหมู่บ้าน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าฝายหมาก 

ล้างท่อระบายน้ า บริเวณตลาดหัวดง 

แก้ไขปัญหาแมลงก่อกวนผลผลิต 

จัดท าตู้น้ าแร่หยอดเหรียญ 

ส่งเสริมการท าอาชีพไม้กวาดตองกง 

แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 

 

 

หมู่ที่ 3 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ปรับปรุงห้องเก็บของและห้องน้ าศาลากลางหมู่บ้าน 

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

แก้ไขปัญหาโรคระบาดในผลผลิต 

พยุงราคาผผลิต (ลางสาด-ลองกอง) 

การเรียงหินพนังกั้นน้ าซอย 1 

จัดท าผลิตภัณฑ์น้ าดื่มในหมู่บ้าน 

แก้ไขปัญหาน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอก่อสร้างฝายน้ าล้น (ห้วยช าหวาย) 

 

 

หมู่ที่ 4 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ าในพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 

แก้ไขปัญหาโรคระบาดด้านการเกษตร 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 

ปรับปรุงซ่อมแซมเสาปูนศาลากลางหมู่บ้าน 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านและภูเขา 

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ซ่อมแซมถนนสายห้วยผักหละ 
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หมู่ที่ 5 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแห่งใหม่ 

แก้ไขปัญหาโรคแมลงระบาด 

แก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า 

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ปรับปรุงคอสะพานระหว่างหมู่ที่ 5 ไปหมู่ที่ 2 

ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล.ห้อยกอสีสุก 

จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายในหมู่บ้าน 

อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร 

 

 

หมู่ที่ 6 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านและภูเขา 

ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน 

แก้ไปัญหายาเสพติด 

 

 

หมู่ที่ 7 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้าน 

แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 

ท าก าแพงกันตลิ่งพังข้างวัดศรีอุทุมพรคณารักษ์ 

ปรับปรุงหัวสะพานห้วยคั่ง 

ส่งเสริมอาชีพการท ากระเป๋า 

ส่งเสริมการท าไม้กวาด 

ขุดลอกคลองระบายน้ าหน้าวัดศรีอุทุมพรคณารักษ์ 
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หมู่ที่ 8 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 

ควบคุมไข้เลือดออก 

แก้ไขปัญหาไฟป่า 

ปรับปรุงหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน 

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ก่อสร้างระบบประปาภูเขา 

 

 

หมู่ที่ 9 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

 

ปรับปรุงเครื่องเสียงหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน 

ซ่อมแซมกุฏิวัดที่ผุพัง เสียหาย 

เพ่ิมเบี้ยผู้สูงอายุ/พิการ 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 

เยี่ยมเยียนผู้พิการ 

 

 

หมู่ที่ 10 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน 

ปรับปรุงสวนสุขภาพในหมู่บ้าน 

ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือใช้ในการเกษตร 

ก าจัดวัชพืชในล าคลองภายในหมู่บ้าน 

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ราษฎรในหมู่บ้าน 
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หมู่ที่ 11 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

จัดตั้งเครื่องกรองน้ าในหมู่บ้าน 

แก้ไขปัญหายาเสพติดและลักเล็กขโมยในหมู่บ้าน 

ขุดลอกคลองและฝายย่าหูด 

แก้ไขโรคแมลงระบาดในสวนผลไม้ 

จัดหาเครื่องออกก าลังกาย 

ปรับปรุงถนน รางระบายน้ าสายผามูบ - บ่อแก้ว 

 

 

ต ำบลไผ่ล้อม 

หมู่ที่ 1 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

จัดหาที่กักเก็บน้ าดิบเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

ปรับระบบท่อน้ าประปาหมู่บ้าน 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน/ออกก าลังกาย 

ส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เพ่ิมราคาผลผลิตให้สูงขึ้น ลดต้นทุนการผลิต 

ขุดลอกคูคลอง 

 

 

หมู่ที่ 2 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 

ส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์ 

ลดต้นทุนการผลิต 

ส่งเสริมการตั้งกลุ่มอาชีพอบรมท าข้าวแตน 

รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

คัดแยกขยะอันตราย น าไปไว้ ณ จุดรวบรวมขยะอันตราย 

ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในหมู่บ้าน 
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หมู่ที่ 3 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ปรับปรุงขยายระบบประปา (ท่อส่งน้ าประปา) 

ลดต้นทุนการผลิต/ลดการใช้สารเคมี 

เพ่ิมการรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติด/ตรวจปัสสาวะผู้เสพ/ผู้ขายให้

เข้มงวด 

สร้างส านึกให้ประชาชนทิ้งขยะให้เป็นที่ 

รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลายโดยใช้ทรายอะเบต 

ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 

เพ่ิมถังเก็บน้ าเพราะน้ าไม่เพียงพอ 

ปรับปรุงถนนให้มีสภาพใช้งานได้ 

 

 

หมู่ที่ 4 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ต่อยอดติดตั้งระบบระบบแผงโซลาเซลล์ 

ปรับปรุงระบบประปา (เก่า) 

ปรับปรุงเพิ่มถังกรองน้ าใส 

เพ่ิมระบบไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 

ลดต้นทุนการผลิต 

เพ่ิมระบบการจัดสรรน้ าชลประทาน 

ส่งเสริมอาชีพกับผู้สูงอายุ/ผู้ว่างงาน 

รณรงค์สร้างจิตส านึกการทิ้งขยะ 

แก้ไขปัญหาการส่งเสียงดังรบกวนของวัยรุ่น/คนต่างถ่ิน 

 

 

หมู่ที่ 5 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

ปรับปรุงระบบการกรองน้ าระบบประปาหมู่บ้าน 

ปรับปรุงถนนในการล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร 

เพ่ิมจุดไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองปิง 

ปรับปรุงขยายต่อเติมศาลาเฉลิมพระเกียรติ 
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ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ขุดลอกคูคลอง 

เพ่ิมราคาผลผลิต/ลดต้นทุนการผลิต 

ต้องการให้ชลประทานขยายเส้นทางน้ าใสการเกษตร 

ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในหมู่บ้าน 

รณรงค์ไม่เผาตอฟาง 

รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

 

 

หมู่ที่ 6 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

สร้างถังเก็บน้ าดิบใต้ดิน กว้าง 2 เมตร ลึก 4 เมตร 

ปรับปรุงขยายท่อประปาหมู่บ้าน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน/ยกระดับไหล่ทาง 

เพ่ิมราคาผลผลิต/ลดต้นทุนการผลิต 

ท าปุ๋ยอินทรีย์/น้ าหมักชีวภาพ 

ส่งเสริมอาชีพจักสาน 

ส่งเสริมอาชีพท ากล้วย, เผือก, มันฉาบ 

ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ / เลี้ยงปลา 

ปลูกฝังจิตส านึกในการคัดแยกขยะ 

ก าจัดวัชพืช ท าความสะอาดคูคลอง 

ท าความสะอาดท่อระบายน้ า 

รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

ตรวจสารเสพติด 

จัดให้มีสายตรวจตราความเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
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หมู่ที่ 7 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ปรับปรุงเพิ่มระบบกรองน้ าประปาหมู่บ้าน 

ขยายท่อสร้างน้ าระบบประปาหมู่บ้าน 

เพ่ิมจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

ขุดลอกคลอง 

ขยายท่อระบายน้ าหลังบ้านนางประถม เครือเมือง 

เพ่ิมราคาผลผลิต 

ลดต้นทุนการผลิต / ท าปุ๋ยหมักอินทรีย์, น้ าหมักชีวภาพ 

ส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน / ผู้สูงอายุ / ผู้ว่างงาน 

รณรงค์ไม่ทิ้งขยะข้างทาง / คัดแยกขยะ 

 

 

ต ำบลด่ำนแม่ค ำมัน 

หมู่ที่ 1 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางสายหน้าบ้านนางใหม่ ศักดาไปโรงเรียนด่าน

แม่ค ามันสองฝั่งรวมระยะทาง 100 เมตร 

โครงการเสริมสร้างฝ้าเพดาน ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลด่านแม่ค ามัน 

โครงการเพิ่มความปลอดภยจัดท าป้ายชะลอความเร็วในชุมชนสายหน้า

โรงเรียนด่านแม่ค ามัน หมู่ที่ 1 ต าบลด่านแม่ค ามัน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าสายนานางมารุณ บุญเอ่ียม 

ขยายเขตไฟฟ้ารายทางสาธารณะ ระยะทาง 1 กิโลเมตร สายหลังบ้าน 

 

 

หมู่ที่ 2 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

 

3 

โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลากลาบ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลด่านแม่ค ามัน 

โครงการก่อสร้างพนังก้ันดินบริเวณหน้าบ้านนายสุพจน์ แสงทอง (หน้าบ้าน

นายด า) หมู่ที่ 2 ต าบลด่านแม่ค ามัน 

โครงการปรับปรุงเสียงตามสายของหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลด่านแม่ค ามัน 
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ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

4 

 

5 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายลิ แก้ววงษ กว้าง 3 เมตร ยาว 180 

เมตร 

โครงการต่อเติมถนน คสล.สายบ้านนายฟุ้ง ใจมา ยาว 60 เมตร 

 

 

หมู่ที่ 3 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

 

 

4 

 

5 

ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล.สายบ้านนายแก้ว ปินนอ ระยะทาง 100 

เมตร ปรับปรุงห้องน้ าสาธารณะบริเวณศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย 

โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นจุดล าห้วยทราย 2 จุด ดังนี้ 

- จุดนานายเทิม ชัยมงคล  

- จุดนานายสมศักดิ์ มีศรี 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าสายในหมู่บ้านเนินกว้าว – ห้วยทราย พร้อม

บ่อพัก 500 เมตร (โค้งบ้านแม่ขามา แก้วผงสุข) 

โครงการติดตั้งวงจรปิดทางสาธารณะภายในหมู่บ้าน 

 

 

หมู่ที่ 4 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน 

โครงการขุดลอกล าเหมืองสายนานายแตง สังวร - ข้าง รพ.สต.ด่านแม่ค ามัน 

ระยะทาง 300 เมตร 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญมี จันทิมา กว้าง 3 เมตร ยาว 

300 เมตร 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าซอยบ้านนางทิพย์ เหล็กนาค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายส ารวย เฟื่องมณี ยาว 200 เมตร 
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หมู่ที่ 5 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

 

2 

3 

 

4 

5 

 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าสายบ้านนายสรรเพ็ชร เสมานาถ – นายอ่อน 

การินตา ระยะทาง 300 เมตร 

โครงการขยายไหล่ทางสายทางบ้านนายวาด อ่อนวงษ์ ระยะทาง 500 เมตร 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านนางส ารวย ปาโม้ (สายริมคลอง) 

เสาไฟฟ้า พร้อมแสงสว่าง ระยะทาง 500 เมตร 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายหอม ขุนผา ระยะทาง 50 เมตร 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเสวย กุลพรม – บ้านนายสมบูรณ์ 

สุกใส ระยะทาง 200 เมตร 

 

 

หมู่ที่ 6 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ จ านวน 2 แห่ง  - ศาลาเอนกประสงค์

บ้านห้วยบ่อทอง   - ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยช้าง 

โครงการขยายเขตเสียงตามสายบ้านห้วยมุ่น+บ้านห้วยช้าง+บ้านห้วยบ่อทอง

ใต ้

โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ าบ้านนางสงัดหนุนเพิ่ม พร้อมประตูปิด - เปิด 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประสิทธิ์ ชัยหวัง - บ้านนายเส็ง 

เพ็ชรเอี่ยม ระยะทาง 300 เมตร 

โครงการก่อสร้างประตูน้ าปิด - เปิด หนองบ่อทอง 

 

 

หมู่ที่ 7 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

 

2 

 

3 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าซอยบ้านนายเฟ้อ จิ๋วจันทร์ และซอยบ้านนาย

แทน ฟักมี ระยะทาง 400 เมตร 

ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล.สายบ้านนางแวว นามไข  กว้าง 4 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

โครงการก่อสร้างล าเหมืองสูบน้ าจากคลองด่าน - หนองแช่แห้ง 
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ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

4 

 

5 

 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าซอยบ้านนายประภาษ ทองทิพย์ ยาว 50 

เมตร 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ซอยบ้านนางหลอด นิลสนธิ ยาว 500 

เมตร 

 

 

หมู่ที่ 8 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

 

4 

5 

โครงการเจาะบ่อบาดาลศาลากลางบ้าน 

โครงการต่อเติมศาลากลางบ้าน 

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหลังบ้านกว้าง 5 เมตร ยาว 1,500  

เมตร 

โครงการขยายเตไฟฟ้าสาธารณะสายริมคลอง 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านห้วยช้างระยะทาง 1,500 เมตร 

 

 

ต ำบลชัยจุมพล 

หมู่ที่ 1 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

จัดซื้อเครื่องพ่นยาก าจัดยุง 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 

ขยายไหล่ทางแยกบ้านน้ าใส 

ซ่อมแซมถนนสายนางสุข สิทธิปัญญา 

ซ่อมแซมถนนสามแยก สายวัดน้ าใส หน้าร้านรุ่งเรือง 

 

 

หมู่ที่ 2 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

ซ่อมแซมและขยายรางระบายน้ า (ฝายจอมแจ้ง) 

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายจอมแจ้ง 

ซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 

ก่อสร้างฝายเก็บน้ า บริเวณฝายจอมแจ้ง (ด้านล่าง) 
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ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

15 

16 

ประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร 

ดูแลควบคุมราคาสารเคมีและปุ๋ยเคมีทางการเกษตร 

แก้ไขปัญหาแรงงานโดยใช้วิธีลงแขกเกี่ยวข้าว 

รณรงค์การก าจัดขยะให้ถูกต้อง 

ควบคุม ดูแลและกวดขันการตรวจสภาพรถและปฏิบัติตามกฎหมาย 

สนับสนุนงบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์ ให้กับกลุ่มอาชีพ 

จัดสรรงบประมาณเพ่ือเพ่ิมเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ 

ต้องการให้มีสายตรวจมาตรวจตราเฝ้าระวังถนนสายหลัก/สายรอง ในหมู่บ้าน 

จัดกิจกรรม Re-x-Ray ประชาชนคัดกรอกผู้เสพ/ผู้ค้าและส่งข้อมูลให้กับผู้ที่

เกี่ยวข้องด าเนินการ 

น าผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบ าบัดฟื้นฟู 

เพ่ิมอัตราโทษกับผู้ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 

 

 

หมู่ที่ 3 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

วางท่อ คสล.บริเวณบ้านนายเหม็น เฟ่ืองมณี 

วางท่อ คสล.บริเวณบ้านนายวาง  มะตัน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านนายวิเชียร 

วางท่อ คสล.ในล าเหมือง บริเวณ สนง.แรงงาน 

เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรบริเวณ สนง.แรงงาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางบ้าน 

โครงการน้ าดื่มสะอาดเพ่ือชุมชน 
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หมู่ที่ 4 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ขยายเขตไฟฟ้าซอยหลังบ้าน นายจงจรูญ 

ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า ซอยข้างวัดดอนไชย-หน้าวัดนาทะเล 

ซ่อมแซมถนนสาย รพ.สต.บ้านคุ้ม - ช าป่าหวาย 

ซ่อมแซมถนนสายบริเวณหน้าบ้านนายรุจ ดวงแก้ว 

ขุดเจาะบ่อบาดาลในระบบประปาหมู่บ้าน 

ขุดลอกคลองแม่พร่องพร้อมสร้างฝายกักเก็บน้ า 

ขุดลอกน าผักตบชวาออก 

หน่วยงานเจ้าหน้าที่ดูแล กวดขัน ยาเสพติดภายในหมู่บ้าน 

 

 

หมู่ที่ 5 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ปรับปรุงน้ าประปาไม่พอใช้ (บ้านเอ้ืออาทร/บ้านนาทะเล) 

อินเตอร์เน็ตไร้สาย 

ถนนเสียหายหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 

ไฟฟ้าไม่ทั่วถึง 

ราคาหอมแดงตกต่ า 

ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูง 

โรคและแมลงระบาด 

คุณภาพน้ าไม่สะอาด 

ฝุ่นละอองจากรถบรรทุกดิน 

ฝุ่นละอองจากการท าเกษตรกรรม 

อาชีพเสริมของเหล่าแม่บ้าน 

ฝึกอาชีพส าหรับผู้พิการและผู้ดูแล 

ไข้เลือดออกระบาด 

โรคความดัน/เบาหวาน 

การให้บริการ อสม.ไม่ทั่วถึง 

ปัญหาการลักขโมยทรัพย์สิน 

ยาเสพติด 
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หมู่ที่ 6 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

ถนน คสล.ช ารุด บริเวณแยกซอยปั้นเตา 

ถนนสายบ้านนางสายัน ช ารุด 

ถนน ซอย รพ.สต.ชัยจุมพล ช ารุด 

ขาดระบบไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร สายช าป่าหวาย - นาทะเล 

ขาดระบบไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร สายปั้นเตา - น้ าแลน 

ขาดระบบไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร สายบ้านนายบุญเลิศ มั่นยวน - เกาะกลางนา 

ขาดระบบไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร สายบ้นนางสายัน - ไร่กิ่งก้านใบ 

การตัดไม้ท าลายป่า / ปัญหาไฟป่า 

กลิ่นไม่พึงประสงค์ (ควันจากการเผา, กลิ่นมูลหมู) 

โรคพิษสุนัขบ้า ต้องการวัคซีนในการป้องกัน 

ปัญหาด้านยาเสพติด 

 

 

หมู่ที่ 7 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

 

 

8 

9 

10 

ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวทั้ง 2 จุด (บ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 7, บ้านผู้ช่วย

ผู้ใหญ่หมู่ที่ 7) 

ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล.สายบ้านห้วยช้าง 

ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล.ข้างบ้านผู้ใหญ่เมิด ทองนุ่ม 

ระบบกรองน้ าประปาทั้ง 2 จุด 

เพ่ิมเติมถังเก็บน้ าส่งประปาทั้ง 2 จุด 

ขุดลอกสระเก็บน้ าจ านวน 4 ที ่ 

1. บริเวณไร่นายประสาท  ดอกพุฒ 

2. บริเวณไร่นายทอง  แย้มบัว 

3. บริเวณไร่นายปาน  นาคพุ่ม 

4. บริเวณไร่นางตา  ทิเริม 

กลิ่นมูลสัตว์จากฟาร์มเลี้ยงหมูในพ้ืนที่ 

ฝุ่นละอองจากการเผาอ้อย 

ส่งผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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หมู่ที่ 8 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะทุ่งร่องยาง 

ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล.ทุ่งร่องยาง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าตั้งแต่บ้านนายบุญช่วย ถึงสามแยกตลาดน้ าใส 

ก่อสร้างรางระบายน้ าถนนกลางหมู่บ้าน 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร 

ปรับปรุงล าเหมืองรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด 

ให้สนับสนุนในการประกอบอาชีพทอผ้าพ้ืนเมือง 

ให้สนับสนุนในการประกอบอาชีพท าขนม 

ให้สนับสนุนยาฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าทุกปี 

ให้สนับสนุนยาส าหรับป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ส่งผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้ารับการบ าบัด 

 

 

หมู่ที่ 9 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปากลางหมู่บ้าน 

ปรับปรุงประปาหอถังเหล็ก 

ปรับปรุงระบบกรองประปาหมู่บ้าน 

ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า 

หน่วยงานภาครัฐช่วยส่งเสริมและแก้ไขผลผลิตทางการเกษตร 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมว 

เพ่ิมสวัสดิการให้ อสม. 

สอดส่องดูแลความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัว 

แจ้งเบาะแสผู้ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
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หมู่ที่ 10 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างถนนในหมู่บ้าน 

ปรับปรุงหอกระจายข่าวสารในหมู่บ้าน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายในหมู่บ้าน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายแผน จันคุ้ม 

ปรับปรุงซ่อมแซมแรงดันกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้านไม่เพียงพอ 

ปรับปรุงแก้ไขปัญหาคูคลอง ล าเหมือง เรื่องการไหลของน้ า 

มลพิษจากสารเคมี ด้านการเกษตร 

มลพิษด้านกลิ่นมูลหมู 

ดูแลส่งเสริมอาชีพช่วงฤดูแล้ง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมว 

แจ้งเบาะแสผู้ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 

 

 

หมู่ที่ 11 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในหมู่บ้าน ซอย 2 

ปรับปรุงหอกระจายข่าวสารภายในหมู่บ้าน 

ปรับปรุงซ่อมแซมเป็นถนน คสล. เดิมเป็นถนนลูกรัง 

ปรับปรุงแก้ไขปัญหาแหล่งน้ า/ขยายเขตประปาในพ้ืนที่ 

โรคระบาดพิษสุนัขบ้า, ยุงลาย 

ปรับปรุงค่าตอบแทนของ อสม.ให้เพิ่มขึ้น 

 

 

ต ำบลนำนกกก 

หมู่ที่ 1 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

 

ปรับปรุงระบบกรองน้ าประปาหมู่บ้าน 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ปรับปรุงถนนเข้าสวนผลไม้ สายห้วยชายเขาโดยใช้หินคลุก 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชีพทางเกษตร                  

(จ านวน 5 บ่อ) 
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หมู่ที่ 2 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

ปรับปรุงระบบน้ าประปาในหมู่บ้าน 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 

ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หอกระจายข่าว 

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า (คุ้มชัยเจริญ) 

 

 

หมู่ที่ 3 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ปรับปรุงเสียงตามสาย 

แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 

อบรมโรคระบาดในผลไม้ 

ปรับปรุงระบบน้ าประปาในหมู่บ้าน 

สัมมนาอาชีพชุมชน (จักรสาน 

ติดตั้งกล้องวงตรปิดในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างระบายน้ าในหมู่บ้าน 

 

 

หมู่ที่ 4 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ปรับปรุงระบบน้ าประปาในหมู่บ้าน 

ซ่อมแซมถนน(คสล.) สายห้อยปู่ป้อม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า (ป้อมต ารวจ) 

ขยายไหล่ทางซอยเรดบูล 

ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก 

อบรมแก้ไขปัญหาโรคระบาดในผลไม้ 

แก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน 

คัดแยกขยะ 
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หมู่ที่ 5 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ปรับปรุงระบบน้ าประปาในหมู่บ้าน 

ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว 

จัดอบรมด้านการเกษตร 

ป้องกันโรคในชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า สายสามแยกประหยัด 

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

 

ต ำบลทุ่งยั้ง 

หมู่ที่ 1 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน 

โครงการน้ าดื่มสะอาดของชุมชน 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

เพ่ิมเงินกองทุนหมู่บ้านพัฒนากองทุน 

โครงการต่อเติมหลังคาหน้าเมรุวัดฤาษีส าราญ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนางสาววิลัย ขวัญมุข 

โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมบ้านนางสาวลัดดา มัน่อิม่ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายบุญน า 

โครงการขุดลอกเหมืองทุ่งนาแคถึงหมู่ที่ 2 ต.ทุ่งยั้ง 

โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด อ่างเก็บน้ า 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านนายช านาญ มณีแกม 

โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวและเสียงตามสายหมู่บ้าน 

โครงการขุดอ่างเก็บน้ าที่ข้างศูนย์การศึกษาพิเศษฯ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบ้านนายเซ็นต์ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าข้างวัดฤาษีส าราญ 

ติดตั้งกล้อง CCTV ประจ าจุดส าคัญในหมู่บ้าน 

โครงการเสริมสันฝายบริเวณฝายตลาด 

โครงการปรับปรุงเครื่องออกก าลังกายในหมู่บ้าน 

โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพ 
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หมู่ที่ 2 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 

ปรับปรุงหอกระจายข่าวและเสียงตามสายหมู่บ้าน 

ปรับปรุงระบบน้ าดื่มสะอาดหมู่บ้าน 

ปรับปรุงเตาเผาศพเมรุวัดทุ่งเอ้ียง 

โครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวบริเวณสวนสาธารณะหนองพระแล 

ปรับปรุงคัดแยกขยะในครัวเรือน และการจัดการขยะภายในชุมชน 

ซื้อเต็นท์ประจ าหมู่บ้าน 

แก้ไขปัญหาแหล่งมั่วสุมของเยาวชนในพื้นท่ีเวียงเจ้าเงาะและหนองพระแล 

 

 

หมู่ที่ 3 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน 

ปรับปรุงน้ าดื่มสะอาดของหมู่บ้าน 

ปรับปรุงบ่อน้ าเพ่ือการเกษตรหมู่บ้าน 

ติดตั้งกล้อง CCTV ภายในหมู่บ้าน 

โครงการพัฒนาตลาดสด สะอาด ปลอดภัย 

ปัญหาการทิ้งขยะ 

ป้ายจราจรลดความเร็วในหมู่บ้าน 

แผงโซล่าเซลล์บ่อน้ าประปาหมู่บ้าน 

ปรับปรุงสถานที่ออกก าลังกายภายในชุมชน 

มีเสียงรบกวนจากมอเตอร์ไซต์เสียงดัง 

 

 

หมู่ที่ 4 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

ปรับปรุงหอกระจายข่าวและเสียงตามสายหมู่บ้าน 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 

ปรับปรุงฝารางระบายน้ าบริเวณบ้านผู้ช่วยบรรจง 
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ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ติดตั้งกล้อง CCTV ภายในหมู่บ้าน 

ขยายไฟรายทางตั้งแต่ท้ายหมู่บ้านถึงบ้านเนินซ่าน 

ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นคอนกรีตบริเวณดงตาข าถึงเนินไม้แดง 

ปรับปรุงซ่อมแซมไฟหมู่บ้าน 

ขยายเขตไฟรายทางบริเวณบ้านนางพวง อิ่มเพ็ง พร้อมท าที่ก้ันอุบัติเหตุ 

ปรับปรุงถนนลูกรังเป็น คสล.ตั้งแต่ท้ายหมู่บ้านถึงบ้านเนินซ่าน 

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านบริเวณบ้านนายสมหมาย 

 

 

หมู่ที่ 5 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

ปรับปรุงถนนลูกรังเป็น คสล.บริเวณซอย 4 ยาว 810 เมตร 

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน 

ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล.บริเวณบ้านนายโท รอดตาล 

ปรับปรุงหอกระจายข่าวและเสียงตามสายหมู่บ้าน 

ขยายลานตากพืชผลการเกษตรในหมู่บ้าน 

ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล.บริเวณซอย 6 บ้านนายลอง 

ขยายไฟรายทางจากโค้งบ้านนายไฉนถึงบ้านนางเรณู 

ปรับปรุงสถานที่ออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน 

ขยายเขตไฟฟ้ารายทางจากสะพานน้ าโจนถึงบ้านนางโรย 

ขยายเขตไฟฟ้าเข้าบ่อการเกษตรบ้านนางทองอยู่ รักถ่ิน 

เคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าในหมู่บ้านบริเวณบ้านนางสมคิด มั่นอ่ิม เนื่องจากกีด

ขวางการจราจรภายในหมู่บ้าน 

ฉีกวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์เลี้ยงภานในหมู่บ้าน 
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หมู่ที่ 6 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ปรับปรุงหอกระจายข่าวและเสียงตามสายหมู่บ้าน 

ปรับปรุงระบบน้ าประปาข้างบ้านนายประมวล แย้มชื่น 

ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน 

ปรับปรุงรางระบายน้ าจาก รพ.สต.ทุ่งยั้งถึงบ้านนายสังเวียน เจี้ยมกลิ่น 

ปรับปรุงคุณภาพน้ าในวัดพระยืน 

ปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้านจากแยกเนินซ่านถึงบ้านนายชาติ 

ปรับปรุงฝายน้ าล้นบริเวณบ้านนางพะยอม ชาวดง 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายธนิต แก้วคต 

จัดหารถดูดสิ่งปฏิกูล 

 

 

หมู่ที่ 7 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

12 

13 

14 

15 

ปรับปรุงประบบประปาหมู่บ้าน (ถังกรองน้ าขนาดใหญ่) 

ปรับปรุงถนนลูกรังซอย 3 หนองดู่ เป็น คสล. 

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังซอยแสนสุข 

ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน คสล.แยกคุ้ม 2 ซอย 5 ใกล้บ้านผู้ใหญ่มังกร 

ขยายเขตไฟฟ้าลายทางบริเวณซุ้มประตูทางเข้าบ้านพงกะชี 

ปรับปรุงสถานที่ออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนสายปั้มตามี (สามแยกคลองตาโพน) 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (เปลี่ยนท่อเมน) 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอย 1 ร่มเย็น 

ปรับปรุงถนนลาดยางสายหลักในหมู่บ้าน 

ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบริเวณซอย 7 บ้านนายตองถึงเทศบาลต าบล

พระเสด็จ 

ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ภายในหมู่บ้าน 

ติดตั้งกล้องวงจรปิดทางเข้าหมู่บ้าน 

ขยายเขตไฟฟ้าลายทางซอย 2 แสนสุข 

ขอเพ่ิมไฟฟ้าจาก 2 เฟสเป็น 3 เฟส ทั้งหมู่บ้าน 
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หมู่ที่ 8 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 

ปรับปรุงหอกระจายข่าวและเสียงตามสายหมู่บ้าน 

ปรับปรุงถนนลูกรังเป็น คสล.บริเวณย้านนายรินทร์ 

เป่าล้างบ่อบาดาลบ้านห้วยขมิ้น (ตลิ่งต่ า) 

ปรับปรุงรางระบายน้ าบริเวณตลาด 

 

 

หมู่ที่ 9 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน 

ปรับปรุงหอกระจายข่าวและเสียงตามสายหมู่บ้าน 

เจาะบ่อบาดาลเสริมระบบประปาบริเวณอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน 

ปรับปรุงระบบประปาบริเวณบ้านนายจวน แก้วกุลศรี 

เพ่ิมไฟฟ้ารายทางบริเวณถนนสายหลักในหมู่บ้าน 

 

 

หมู่ที่ 10 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน 

ปรับปรุงหอกระจายข่าวและเสียงตามสายหมู่บ้าน 

ปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนางรวย เป็น คสล. 

ขยายเขตไฟฟ้าทางสายคลองอาจ-เทศบาลพระเสด็จ 

ปรับปรุงถนนลูกรังเป็น คสล.สายคลองอาจ – พระเสด็จ 

ปรับปรุงถนนลูกรังซอยเจริญสุข 
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ต ำบลฝำยหลวง 

หมู่ที่ 1 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 

จัดหาแหล่งน้ าดิบ (บ่อบาดาล) เพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภคของหมู่บ้าน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน 

ขุดลอกรางระบายน้ าในหมู่บ้าน 

ซ่อมแซมถนนสายห้วยไม้ซาง 

จัดหาปั้มน้ ามันหยอดเหรียญในหมู่บ้าน 

จัดหาตลาดจ าหน่ายสินค้าในหมู่บ้าน 

จัดหาอินเตอร์เน็ตฟรีในหมู่บ้าน 

แก้ไขปัญหาถังขยะบริเวณตลาดฝายหลวงมีกลิ่นเหม็น 

ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ในหมู่บ้าน 

ฝีกอบรมการป้องกันโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อในหมู่บ้าน 

จัดหาที่ดินท ากินเพ่ือการเกษตร 

 

 

หมู่ที่ 2 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 

ปรับปรุงถนนซอยทางเข้าวัดดอยมูล 

ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งคลองแม่พร่อง 

เพ่ิมแสงสว่างไฟฟ้าสาธารณะถนนสายทุ่งแม่ล่าม – นานกกก 

ระยะทาง 2 กม. 

แก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า 

แก้ไขปัญหาโรคแมลงในทุเรียน ลองกอง 

ท ากรงเหล็กรอบบริเวณถังขยะ 

จัดให้มีถังขยะแยกประเภท 

แก้ไขปัญหาการทิ้งขยะลงคลองแม่พร่อง 

แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 

จัดหาอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 

จัดหาอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
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ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

13 

14 

15 

16 

17 

จัดหาลานออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน 

แก้ไขปัญหาโรคเรื้อรัง (เบาหวาน, ความดัน) 

จัดให้มีการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง (ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ) 

ติดตั้งกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน 7 จุด 

แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 

 

 

หมู่ที่ 3 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน เป็นถนน คสล. (สายห้วยตาด – ห้วยปู่เจ้า) 

แก้ไขปัญหาราคาหอมแดง – หอมแบ่งตกต่ า 

เพ่ิมเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

แก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่า 

แก้ไขปัญหาโรคเบาหวานในหมู่บ้าน 

แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 

 

 

หมู่ที่ 4 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 

ปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร 

จัดหาถังขยะให้เพียงพอในหมู่บ้าน 

เพ่ิมเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 

แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 

แก้ไขปัญหาการว่างงานในหมู่บ้าน 

ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างถนนเข้าหมู่บ้านม่อนนางแหลม 

ซ่อมแซมถนนสายบ้านหัวร้อง เลียบคลองแม่พร่อง ขนาดกว้าง 3 เมตร 

ยาว 60 เมตร 
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ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

10 

 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะทางการเกษตรตั้งแต่ม่อนนางแหลมทางเข้าม่อนผู 

ระยะทาง 2 กม. 

ซ่อมแซมถนนพร้อมรางระบายน้ าซอยบ้าน นายป่วน สุวรรณรอด 

ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านม่อนนางแหลม 

ปรับปรุงน้ าประปา ในหมู่บ้าน เนื่องจากมีกลิ่นเหม็น 

แก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า 

แก้ไขปัญหาเรื่องไฟไหม้ป่า 

แก้ไขปัญหาโรคเบาหวาน / ความดัน 

แก้ไขปัญหาผู้สูงอายุ / ผู้พิการติดเตียง 

แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 

แก้ไขปัญหาขาดยารักษาโรค 

แก้ไขปัญหาสุราเรื้อรัง 

แก้ไขปัญหาลักขโมยในหมู่บ้านม่อนนางแหลม 

 

 

หมู่ที่ 5 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ปรับปรุง/ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ 

โครงการความปลอดภัยในหมู่บ้าน (ติดตั้งกล้องวงจรปิด) 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ถังกรองน้ า) 

ท ารางระบายน้ า (ซอยบ้านก านัน) ระยะทางยาว 500 เมตร 

ท ารางระบายน้ า (ซอยบ้านนายนา กุลพรม) ระยะทางยาว 100 เมตร 

แก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า 

ส่งเสริมอาชีพกลุ่มไม้กวาด กลุ่มข้าวแคบ 

แก้ไขปัญหาเบาหวาน ความดัน 

แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 

แก้ไขปัญหายาเสพติด 
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หมู่ที่ 6 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ 

ปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้าน 

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด จ านวน 10 จุด 

ซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 4 หมู่ที่ 6 ยะระทางยาว 200 เมตร 

แก้ไขปัญหาหนอนใต้เจาะทุเรียน 

แก้ไขปัญหาทิ้งขยะในล าคลอง 

จัดหาตลาดจ าหน่ายสินค้า 

 

 

 

หมู่ที่ 7 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

ปรับปรุงหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน 

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ 

ปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้าน 

ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรพร้อมเสา (สายวัดม่อนใหญ่) 

ปรับปรุงรางระบายน้ าซอยบ้านนายเฉย จันทร์แจ 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยบ้านนายทอง ปีปวน 

ปรับปรุงถนน คสล.สายม่อนพร้าว ระยะทาง 1,000 เมตร กว้าง 

3 เมตร 

ขาดแคลนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ขาดแคลนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 

แก้ไขปัญหาผู้สูงอายุติดเตียง 

ขาดแคลนยาโรคเบาหวาน/ความดัน 

ขาดแคลนถังดับเพลิง 

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

แก้ไขปัญหาลักขโมย 
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หมู่ที่ 8 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรสายห้วยตาดน้อย ระยะทาง 1.9 กิโลเมตร 

ปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้าน 

ปรับปรุงถนนสายห้วยหวาย ระยะทาง 500 เมตร กว้าง 3 เมตร 

ซ่อมแซมถนนซอยบ้านนางอ าพร ใจศรี ระยะทาง 200 เมตร 

ต่อเติมรางระบายน้ าบ้านนายน้อย มูลค าดี ระยะทาง 150 เมตร 

ท าลูกระนาดตรงคอสะพานแม่พร่อง ม.8 

ซ่อมแซมสะพานเชื่อมต่อ ม.8 – 1 

อบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์ 

แก้ไขปัญหาแมลงในผลไม้ 

แก้ไขปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ 

แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มไก่ 

หาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า 

จัดฝึกอบรมอาชีพ 

แก้ไขปัญหาเรื่องยุง/ไข้เลือดออก 

แก้ไขปัญหาโรคเบาหวาน/ความดัน/ไขมัน 

แก้ไขปัญหาผู้สูงอายุ/ผู้พิการติดเตียง 

ต้องการวัคซีนพิษสุนัขบ้า/ไข้หวัดใหญ่ 

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

แก้ไขปัญหาการลักขโมย 

ติดตั้งกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน จ านวน 6 จุด 

 

 

หมู่ที่ 9 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้าน 

ปรับปรุงรางระบายน้ าในหมู่บ้าน 

ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรสายทุ่งนาทาย 

ขุดลอกล าคลองภายในหมู่บ้าน 

พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองผักบุ้งเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
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ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

เพ่ิมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

แก้ไขปัญหาเรื่องยุง 

แก้ไขปัญหาขาดแคลนวัคซีนสุนัขและไข้หวัดใหญ่ 

ฝึกอบรมเรื่องสุขภาพ 

ติดตั้งกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน 4 จุด 

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจดูแลภายในหมู่บ้าน 

 

 

 

หมู่ที่ 10 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

ปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้าน 

ปรับปรุงหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน 

ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะซอยลุงบัว และซอยสะพานสูง 

ซ่อมแซมถนนสายเลียบล าเหมืองแม่แซะ ระยะทาง 300 เมตร 

กว้าง 2.50 เมตร 

ก่อสร้างลานตากข้าวในหมู่บ้าน 

แก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกต่ า 

แก้ไขปัญหาขยะในหมู่บ้าน 

แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นขี้หมูจากฟาร์มหมู 

ก่อสร้างโกดังเก็บหอมประจ าหมู่บ้าน 

แก้ไขปัญหาขาดแคลนวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 

แก้ไขปัญหาเรื่องยุง 

ติดตั้งกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน จ านวน 2 จุด 

แก้ไขปัญหาลักขโมยในหมู่บ้าน 

แก้ไขปัญหายาเสพติด 
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หมู่ที่ 11 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ 

ปรับปรุงหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน 

ปรับปรุงถนน คสล.ซอยแสนกุลนา ระยะทาง 300 เมตร กว้าง 3 

เมตร 

ปรับปรุงฝายน้ าล้นในหมู่บ้าน (สะพานคลองหม้อ) เพื่อใช้ใน

การเกษตร 

ขุดลอกสระหนองไผ่ 

ขุดลอกคลองงิ้ว 

ขุดลอกคลองหม้อ 

แก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ า 

แก้ไขปัญหาที่ทิ้งขยะ 

แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากขี้หมู 

แก้ไขปัญหาไฟป่า 

แก้ไขปัญหาวัคซีน (ผักตบชวาในคลองหม้อ/คล้องงิ้ว) 

ต้องการอาชีพเสริม 

แก้ไขปัญหาขาดแคลนวัคซีนสุนัขบ้า 

แก้ไขปัญหาเรื่องยุง 

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

แก้ไขปัญหาลักขโมย 

 

 

หมู่ที่ 12 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ปรับปรุงหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน 

ปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้าน 

แก้ไขปัญหาโรคเบาหวาน/ความดัน 

ปรับปรุงถนนสายม่อนธาตุ/บ้านนารี 

ปรับปรุงต่อเติมโกดังเก็บหอมประจ าหมู่บ้าน 

ปรับปรุงลานตากข้าวประจ าหมู่บ้าน 

แก้ไขผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
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ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

อบรมความรู้ด้านการผลิตพืชผลทางการเกษตร 

แก้ไขปัญหาเรื่องทิ้งขยะไม่เป็นที่ 

ส่งเสริมอาชีพกลุ่มท าข้าวแคบ 

แก้ไขปัญหาผู้สูงอายุ/ผู้พิการติดเตียง 

แก้ไขปัญหาขาดแคลนวัคซีนพิษสุนัขบ้า 

แก้ไขปัญหาเรื่องยุง 

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ติดตั้งกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน จ านวน 5 จุด 

 

 

หมู่ที่ 13 

ที ่ ปัญหำ / ควำมต้องกำร หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ปรับปรุงหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน 

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 

ปรับปรุงถนนซอยร้องป่าว่าน ระยะทาง 500 เมตร กว้าง 4 เมตร 

ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะซอยมั่นคง 

ปรับปรุงถนนสายหนองนาเกลือ ระยะทาง 500 เมตร กว้าง 6 

เมตร 

ต้องการภาชนะเก็บน้ าใช้ส าหรับอุปโภคและบริโภค 

ขุดลอกคลองสายนาหวายเหนือเพ่ือการเกษตร 

ขุดลอกคลองหนองผักบุ้งเพ่ือการเกษตร 

เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 

แก้ไขปัญหาไฟป่า 

แก้ไขปัญหาเรื่องทิ้งขยะไม่เป็นที่ 

ต้องการอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 

แก้ไขปัญหาวัคซีนพิษสุนัขบ้า 

แก้ไขปัญหาเรื่องยุง 

แก้ไขปัญหาโรคเบาหวาน/ความดัน 

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

แก้ไขปัญหาลักขโมย 
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 1.6 ผลกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำส ำคัญของอ ำเภอในช่วงท่ีผ่ำนมำ (ในปีงบประมำณ 2 ปีที่ผ่ำนมำ) 

           อ ำเภอลับแล  ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวน  5  โครงกำร รวมงบประมำณ  11,680,800  บำท ดังนี้ 

ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 

พ้ืนที่ด าเนินการ  

(หมู่ที่/ต าบล) 

หน่วย

รับผิดชอบ 

โครงการที่ใช้

งบประมาณตาม

นโยบายพิเศษของ

รัฐบาล 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของงบ

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของ

หน่วยงาน (งบ 

Function) ที่

ด าเนินการใน

ภูมิภาค 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของ

เอกชน 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการ

จัดสรร (บาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมที่ดี ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง และมีความม่ันคงในชีวิต 

1 โครงการพัฒนาโครงข่าย

คมนาคมสายห้วยตาด หมู่ที่ 

3 บ้านนารี ต าบลฝายหลวง 

อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 3,640,000    หมู่ที่ 3 บ้านนารี 

ต าบลฝายหลวง 

อ าเภอลับแล 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 อ.ลับแล 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายพระเสด็จ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งยั้ง 

อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 1,549,900    หมู่ที่ 5 ต าบทุ่งยั้ง 

อ าเภอลับแล 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 อ.ลับแล 
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ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 

พ้ืนที่ด าเนินการ  

(หมู่ที่/ต าบล) 

หน่วย

รับผิดชอบ 

โครงการที่ใช้

งบประมาณตาม

นโยบายพิเศษของ

รัฐบาล 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของงบ

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของ

หน่วยงาน (งบ 

Function) ที่

ด าเนินการใน

ภูมิภาค 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของ

เอกชน 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการ

จัดสรร (บาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมที่ดี ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง และมีความม่ันคงในชีวิต 

3 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม 

คสล.บริเวณหนองยายทิพย์ 

หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอ

ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 495,900    หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งยั้ง 

อ าเภอลับแล จังหวัด

อุตรดิตถ์ 

 

4 โครงการก่อสร้างก าแพงกัน

ตลิ่ง คสล.ชุมชนแม่พูล ต าบล

แม่พูล อ าเภอลับแล จังหวัด

อุตรดิตถ์ 

  2,000,000       ต าบลแม่พูล อ าเภอ 

ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 อ.ลับแล 
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ที ่
ประเด็นยุทธศาสตร์/

โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 

พ้ืนที่ด าเนินการ  

(หมู่ที่/ต าบล) 

หน่วย

รับผิดชอบ 

โครงการที่ใช้

งบประมาณตาม

นโยบายพิเศษของ

รัฐบาล 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของงบ

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของ

หน่วยงาน (งบ 

Function) ที่

ด าเนินการในภูมิภาค 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของ

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของ

เอกชน 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

 5 โครงการพัฒนาโครงข่าย

คมนาคม คสล.สายห้วยตาด

น้อย หมู่ที่ 8 บ้านท่วมแล้ง 

ต าบลฝายหลวง อ าเภอ        

ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2,196,000         หมู่ที่ 8 บ้านท่วมแล้ง 

ต าบลฝายหลวง 

อ าเภอลับแล จังหวัด

อุตรดิตถ์ 

 อ.ลับแล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูป และผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัย และมีความมั่นคงทางอาหาร ระบบการตลาดทีมีประสิทธิภาพและ

ระบบเศรษฐกิจที่ดี 

  -               

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว 

  -               

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์พ้ืนฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า และพลังงาน 

  -               
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ที ่
ประเด็นยุทธศาสตร์/

โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 

พ้ืนที่ด าเนินการ  

(หมู่ที่/ต าบล) 

หน่วย

รับผิดชอบ 

โครงการที่ใช้

งบประมาณตาม

นโยบายพิเศษของ

รัฐบาล 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของงบ

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของ

หน่วยงาน (งบ 

Function) ที่

ด าเนินการในภูมิภาค 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของ

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของ

เอกชน 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมศักยภาพ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

  -               

รวมจ านวน  5  โครงการ               
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 อ ำเภอลับแล  ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  จ ำนวน   6   โครงกำร รวมงบประมำณ  9,665,300   บำท ดังนี้ 

ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 

พ้ืนที่ด าเนินการ  

(หมู่ที่/ต าบล) 

หน่วย

รับผิดชอบ 

โครงการที่ใช้

งบประมาณตาม

นโยบายพิเศษของ

รัฐบาล 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของงบ

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของ

หน่วยงาน (งบ 

Function) ที่

ด าเนินการใน

ภูมิภาค 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของ

เอกชน 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการ

จัดสรร (บาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมที่ดี ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง และมีความม่ันคงในชีวิต 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

หนองโสน-บึงมาย หมู่ที่ 5 

ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 6,071,000    หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไร่ 

ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอ 

ลับแล จังหวัด

อุตรดิตถ์ 

 อ.ลับแล 

2 โครงการก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 

ต าบลด่านแม่ค ามัน อ าเภอ         

ลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 2,860,100    หมู่ที่ 7 ต าบลด่านแม่

ค ามัน อ าเภอลับแล 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 อ.ลับแล 
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ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 

พ้ืนที่ด าเนินการ  

(หมู่ที่/ต าบล) 

หน่วย

รับผิดชอบ 

โครงการที่ใช้

งบประมาณตาม

นโยบายพิเศษของ

รัฐบาล 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของงบ

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของ

หน่วยงาน (งบ 

Function) ที่

ด าเนินการใน

ภูมิภาค 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของ

เอกชน 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการ

จัดสรร (บาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมที่ดี ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง และมีความม่ันคงในชีวิต 

3 โครงการขุดลอกล าห้วยงิ้ว 

หมู่ที่ 5 , 7 ต าบลด่านแม่ค า

มัน อ าเภอลับแล จังหวัด

อุตรดิตถ์ 

 256,400    หมู่ที่ 5 และหมู่ท่ี 7 

ต าบลด่านแม่ค ามัน 

อ าเภอลับแล  

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 อ.ลับแล 

4 โครงการขุดลอกห้วยเคาะ 

หมู่ที่ 6 บ้านช าป่าหวาย 

ต าบลชัยจุมพล 

 อ าเภอลับแล จังหวัด

อุตรดิตถ์ 

 232,500    หมู่ที่ 6 บ้านช าป่า

หวาย ต าบลชัยจุมพล 

อ าเภอลับแล จังหวัด

อุตรดิตถ์ 

 อ.ลับแล 
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ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 

พ้ืนที่ด าเนินการ  

(หมู่ที่/ต าบล) 

หน่วย

รับผิดชอบ 

โครงการที่ใช้

งบประมาณตาม

นโยบายพิเศษของ

รัฐบาล 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของงบ

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของ

หน่วยงาน (งบ 

Function) ที่

ด าเนินการใน

ภูมิภาค 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของ

เอกชน 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการ

จัดสรร (บาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูป และผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัย และมีความมั่นคงทางอาหาร ระบบการตลาดทีมีประสิทธิภาพและ

ระบบเศรษฐกิจที่ดี 

  -               

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว 

 -        

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์พ้ืนฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า และพลังงาน 

  5. โครงการอบรมเพ่ือให้

ความรู้ความเข้าใจตระหนัก

ถึงภัยจากอุทกภัยและดิน

ถล่ม 

   138,900       ต าบลนานกกก 

ต าบลแม่พูล 

ต าบลฝายหลวง 

อ าเภอลับแล  

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 อ.ลับแล 
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ที ่ ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 

พ้ืนที่ด าเนินการ  

(หมู่ที่/ต าบล) 

หน่วย

รับผิดชอบ 

โครงการที่ใช้

งบประมาณตาม

นโยบายพิเศษของ

รัฐบาล 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของงบ

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของ

หน่วยงาน (งบ 

Function) ที่

ด าเนินการใน

ภูมิภาค 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

โครงการที่ใช้

งบประมาณของ

เอกชน 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ได้รับการ

จัดสรร (บาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมศักยภาพ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

  6. โครงการอบรมเพ่ิม

ช่องทางตลาดจ าหน่าย

ทุเรียน อ าเภอลับแล จังหวัด

อุตรดิตถ์ 

   106,400       ต าบลนานกกก 

ต าบลแม่พูล 

ต าบลฝายหลวง 

ต าบลด่านแม่ค ามัน 

อ าเภอลับแล 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 อ.ลับแล 

รวมจ านวน  6  โครงการ               
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  1.7 ข้อมูลควำมเสี่ยงกำรเกิดสถำนกำรณ์โรคระบำดในพื้นที่ ที่ดินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน และข้อมูลควำมเสี่ยงด้ำนสำธำรณภัยในพื้นที่ 

  รำษฎรส่วนใหญ่พื้นที่อ ำเภอลับแลประกอบอำชีพเกษตรกรรมท ำสวนทุเรียน ลองกอง มังคุด ปลูกหอมแดง ปลูกข้ำว ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อม

เพื่อรับกับสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงภัย ด้ำนต่ำงๆ อำทิ ภัยแล้ง อุทกภัย อัคคีภัย และโรคระบำดในพืช เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดด เพลี้ยสีน้ ำตำล หนอนใต้ อ่ืนๆ 

 

ควำมเสี่ยง หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ประเภทของภัย/ประเภทโรค 

(ที่อำจจะเกิด) 
ผลกระทบ 

ประเภททำงเลือกในกำรจัดกำรภัยพิบัติ 

/สถำนกำรณ์โรคระบำด 

ในพื้นที่ 

มำตรกำร/วิธีลด 

ควำมเสี่ยง 

ประเภทพืชผล 

ในพื้นที่ 

- ส านักงานเกษตร 

อ าเภอลับแล 

- ที่ท าการปกครองอ าเภอ 

ลับแล 

อุทกภัย/ภัยแล้ง/อัคคภีัย ไฟป่า 

โรคระบาดเช่น แมลงวันหัวเขียว 

หนอนใต้ เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดด 

ท าให้พื้นที่ทางการเกษตรของราษฎร

ได้รับความเสียหาย 

- การป้องกัน/หลีกเลี่ยง 

- การลดผลกระทบ 

- การเตรยีมความพร้อม 

- การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเสีย่ง 

จัดท าคู่มือแผนรองรับภาวะ

ฉุกเฉินและภัยพิบัติ เช่น 

อัคคีภัย ความเสี่ยง 

โรคระบาด 

การเกิดโรคระบาด

ในพื้นที่ 

- ส านักงานสาธารณสุข 

อ าเภอลับแล 

- ที่ท าการปกครองอ าเภอ 

ลับแล 

โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019  

(COVID - 19) 

เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  

(COVID - 19) 

- การป้องกัน/หลีกเลี่ยง 

- การลดผลกระทบ 

- การเตรยีมความพร้อม 

- การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเสีย่ง 

จัดท าคู่มือแผนรองรับภาวะ

ฉุกเฉินและภัยพิบัติ เช่น 

อัคคีภัย ความเสี่ยง 

โรคระบาด 

การป้องกันการบุก

รุกที่ดินอันเป็นสา

ธารณสมบัติของ

แผ่นดิน 

- ที่ท าการปกครองอ าเภอ 

ลับแล 

-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทุกแห่ง 

ที่ดินท ากิน ราษฎรไมม่ีที่กินท ากินเป็นของตัวเอง  

ท าให้บุกรุกท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัต ิ

ของแผ่นดิน ที่ว่างเปล่าไม่มสีิ่งก่อสร้าง 

- การป้องกัน การป้องกันการให้ความรู้

โดยการเข้าประชาคม

หมู่บ้านเพื่อให้ราษฎรได้

ทราบ ท่ีธารณสมบตัิของ

แผ่นดิน 



 

 



 

 
 

ส่วนที่ ๒ 

บทวิเครำะห์กำรพัฒนำ 
2.1  กำรวิเครำะห์ศักยภำพของพื้นที่อ ำเภอ 
2.2  ภำพรวมของบรบิทอ ำเภอ Context Map 
2.3  กำรก ำหนดต ำแหน่งกำรพัฒนำอ ำเภอ (Positioning) 
2.4  กำรประเมินศักยภำพทำงยุทธศำสตร์ของพื้นที่อ ำเภอ (SWOT Analysis) 
2.5  กำรวิเครำะห์ทิศทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพื้นทีอ่ ำเภอ (TOWS Matrix) 
2.6  กำรก ำหนดก้ำวย่ำง 3 ระยะ (3 Horizons) 
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2.1  กำรวิเครำะห์ศักยภำพของพื้นที่อ ำเภอ 

ด้ำนกำรเกษตร 

อ าเภอลับแลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เศรษฐกิจส่วนใหญ่ก็มาจากผลผลิตของพืชผลที่ท า

กันมา ได้แก่ พืชผลไม้ ซึ่งจะมีอยู่ทางตอนเหนือของอ าเภอ จะมีชื่อเสียงทางด้านผลผลิตทุเรียน จะมีพันธุ์หลงลับแล 

และทุเรียนพันธุ์หลินลับแล ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภค นอกจากนี้ก็ยังมีลองกอง ลางสาด มังคุด ที่ท ารายได้ทางด้าน

เศรษฐกิจในส่วนของพืชผลทางการเกษตรอีกด้าน เช่น ข้าว หอมแดง หอมแบ่ง ก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของลับแล 

ด้ำนเศรษฐกิจ 

อ าเภอลับแลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศและการค้าชุมชน 

1) บริเวณตอนเหนือของอ าเภอ ได้แก่ ต าบลแม่พูล ต าบลฝายหลวง ต าบลนานกกก มีลักษณะภูเขาสูง

สลับซับซ้อน พ้ืนที่อันมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าสวนผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน ลางสาด ลองกอง มังคุด ลองกอง 

มะไฟ สัปปะรด โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์หลงลับแล และพันธุ์หลินลับแล ถือว่าเป็นผลไม้ท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด และเป็นที่

นิยมของผู้บริโภคอันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 

2) บริเวณตอนกลางของอ าเภอ ได้แก่ ต าบลชัยจุมพล เขตเทศบาลศรีพนมมาศ เป็นที่ราบสลับกับที่สูง 

ที่สูงจะปลูกพืชสวนเป็นสินค้า ได้แก่ หมาก มะพร้าว ที่ราบจะปลูกข้าว ปลูกหอมแดง หอมแบ่ง เป็นพืชเศรษฐกิจที่

ส าคัญ 

ด้ำนสังคม สำธำรณสุข กำรศึกษำ 

ด้านสังคม 

อ าเภอลับแลเป็นเมืองล้านนาโบราณมีมาตั้งแต่สมัยก่อนกรุงสุโขทัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ได้เคยเสด็จมาเมื่อปี พ.ศ. 2444  ภูมิประเทศเป็นเมืองอยู่ในหุบเขามีเนินสลับกับที่ต่ า คนต่างเมืองถ้าไม่

คุ้นเคยกับภูมิประเทศจะหลงทางได้ง่าย ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีภาษาที่ใช้พูดเป็นภาษาค าเมืองด้าน

โซนเหนือ และโซนใต้มีภาษาซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือส าเนียงคล้ายภาษาสุโขทัย ที่เรียกว่า ภาษาท้องถิ่น มีชุมชน

ที่เก่าแก่ ได้แก่ ชุมชนทุ่งยั้ง มีโบราณสถาน และโบราณสถานจ านวนมาก ได้แก่ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ (พระอาราม

หลวง)พระบรมธาตุทุ่งยั้ง เวียงเจ้าเงาะ วัดฤาษีทรงธรรม วัดฤาษีส าราญ ประเพณีที่ส าคัญ มี งานนมัสการพระแท่น

ศิลาอาสน์ ประเพณีอัฐมีบูชา ประเพณีค้างปูยา  

ด้านสาธารณสุข 

มีสถานพยาบาลของรัฐ จ านวน 12 แห่ง มีโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง จ านวน 1 แห่ง ประชากรมี

สุขภาพอนามัยที่แข็งแรง อัตราการเจ็บป่วยที่ผ่านมาปี 59 มีโรคคอตีบ จ านวน 1 ราย และสถานการณ์โรค

ไข้เลือดออก จ านวน 16 ราย ได้มีการรณรงค์ป้องกันลูกน้ ายุงลายทุกสัปดาห์ 

ด้านการศึกษา   อ าเภอลับแล มีสถานศึกษา ดังนี้ 

1) โรงเรียนระดับก่อน-ประถมศึกษา จ านวน 21 แห่ง 

2) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 3 แห่ง 

3) มีห้องสมุด 1 แห่ง 

4) มีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จ านวน 1 แห่ง 
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สรุปผลการลงทะเบียน  ภาคเรียนที่  1/2562  ดังนี ้

กศน. / ศรช. 
ประถม 

รวม 
ม.ต้น  

รวม 
ม.ปลาย 

รวม 
รวม 

ทั้งสิ้น ใหม่ เก่า ใหม่ เก่า  ใหม่ เก่า 

ค่ายพระศรี (ครูกฤษณะ)   0    0  33 33  

ค่ายพระศรี (ครูสามารถ) 1  1 7 1  8 18 5 23  

ค่ายพระศรี (ครูวัชรา)  2 2  15  15  16 16  

ค่ายพระศรี (ครูยุทธพงษ ์   0  13  13  19 19  

อสม.(ครูอาวุธ) 1 1 2 3 13  16 3 19 22  

อสม.(ครูชาติ)  4 4  22  22 2 12 14  

ครูกันยา ผสม            

กศน.ต.ไผ่ล้อม (ครูพีรญา) 7 11 18 13 7  20 10 16 26  

กศน.ต.ศรีพนมมาศ(ครูพัชรินทร์) 17 14 31 1 7  8 10 14 24  

กศน.ต.ชัยจุมพล (ครูสุ

กัญญา) 

  0 7 10  17 8 41 49  

ศรช.ต.ชัยจุมพล(ครูกมลชนก) 9 2 11 20 14  34 14 22 36  

ศรช.ทต.ศรีพนมมาศ (ครู

ปัทมา) 

39 1 40 12 8  20 3 19 22  

ครูสุพร มาน้อย            

ศรช.ทต.หัวดง (ครูวารุณี)    6 18  24 16 41 57  

กศน.ต.นานกกก  

(ครูจารุวรรณ) 

25 1 26 3 14  17 7 16 23  

กศน.ต.แม่พูล (ครูอาริยา) 6 42 48 6 2  8 3 3 6  

กศน.ต.ฝายหลวง 

(ครูศิริลักษณ์) 

2 5 7 7 14  21 11 23 34  

ครูนุชภาวรรณ  พุ่มจีน            

กศน.ต.ทุ่งยั้ง (ครูพิมพา) 5 6 11 8 12  20 13 20 33  

กศน.ต.ด่านแม่ค ามัน(ครูจิรายุ) 1 10 11 4 20  24 8 21 29  

ศรช.ทุ่งยั้ง–ไผ่ล้อม (ครูพรศรี) 15 4 19 12 11  23 9 32 41  

ศรช.ต.ฝายหลวง (ครูทิพ

รัตน์) 

22 12 34 6 18  24 6 17 23  

รวม 150 115 265 115 219  334 141 389 530 1129 
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จ านวนนักเรียนระดับประถม  รวม  265 คน 

จ านวนนักเรียนระดับมัธยมต้น  รวม  334 คน 

จ านวนนักเรียนระดับมัธยมปลาย รวม  530 คน 

จ านวนนักเรียน กศน.ปัจจุบัน มีจ านวนคงท่ีไม่ได้เพ่ิมขึ้นหรือลดลงแต่อย่างใด 

จ านวนครู กศน. มีเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา อัตรานักศึกษา 80 คน ต่อครู 1 คน และมีครู กศน. 

ครบทุกต าบล 

เนื่องจากอ าเภอลับแลอยู่ติดกับอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จึงท าให้มีอัตรานักเรียนน้อย เพราะนักเรียนส่วน

ใหญ่ไปเรียนในตัวเมอืง 

ด้ำนอุตสำหกรรม พำณิชยกรรม และแรงงำน 

ด้านอุตสาหกรรม 

อ าเภอลับแลไม่มีอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ส่วนมากจะเป็นการท าในครัวเรือน มีผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 

เช่น การทอผ้าซิ่นตีนจก การจักสานไม้ไผ่ การท าน้ าพริก การท าข้าวเกรียบว่าว การท าข้าวแคบ ข้าวพันผัก โดยมีการ

จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ 

ด้านพาณิชย์ 

มีร้านสะดวกซ้ือและร้านอุปโภค บริโภค ที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี ส่วนใหญ่จะมีร้านขายวัสดุอุปกรณ์

การเกษตรในพื้นที่ 

แรงงาน 

แรงงานในหมู่บ้านเป็นแบบรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก 

ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ป่าไม้ของอ าเภอลับแลจะอยู่ในเขตที่มีเทือกเขาสลับซับซ้อนเป็นจ านวนมาก ทั้งทางตอนเหนือและ

ตะวันออกของอ าเภอมีเทือกเขาท่ีส าคัญคือ เทือกเขาฤาษีกั้นระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์กับจังหวัดสุโขทัย  

ทรัพยากรของอ าเภอลับแล คือ ป่าไม้และของป่า เช่น ตองกง ส าหรับท าไม้กวาด และไม้ไผ่ส าหรับท า

เครื่องจักสาน (เข่ง) ป่าไม้คงเหลืออยู่เฉพาะที่เป็นป่าสงวน คือ ป่าห้วยช้างกับป่าห้วยปู่เจ้า และบ้านนานกกก ซึ่งถูก

ท าลายโดยราษฎรได้บุกรุกท าสวนไม้ยืนต้น เช่น ทุเรียน ลางสาว ท าให้แนวโน้มป่าไม้ลดลง 

แร่ธาตุ  พบแหล่งแร่หินเขียวนาคกระสวย ในเขตพื้นที่ต าบลชัยจุมพล ต าบลฝายหลวง 

ดิน มีดินนา ดินไร่ ดินภูเขาภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม ดินโคลนถล่ม ดินสไลด์ ไฟป่า  
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ด้ำนควำมม่ันคง 

มีหน่วยงานรักษาความสงบ และกองก าลังในพ้ืนที่ พร้อมอัตราก าลัง ดังนี้ 

มีสถานีต ารวจภูธร จ านวน 2 แห่ง คือ สถานีต ารวจภูธรลับแล และสถานีต ารวจภูธรด่านแม่ค ามัน 

มีกองก าลังทหารในพื้นที่ จ านวน 1 แห่ง คือ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ค่ายพระศรีพนมมาศ 

ปัญหาการจราจร การจราจรไม่มีปัญหาเพราะมีถนนหลักเข้าตัวเมืองจังหวัด จ านวน 3 สาย 

การเกิดอุบัติเหตุ ก็มีบ้างเล็กน้อย บนถนนรถไม่พลุกพล่าน 

ปัญหาความมั่นคง เกี่ยวกับยาเสพติด จะมีการค้าขาย เนื่องจากเป็นเขตติดต่ออ าเภอเมือง ส่วนใหญ่จะ

เป็นคนนอกพ้ืนที่ ท าให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ ในส่วนของอ าเภอได้มีการแก้ไขปัญหาโดยน าผู้เสพ   

เข้าบ าบัดและรณรงค์ให้หมู่บ้านปลอดยาเสพติดหรือลดน้อยลง 

ปัญหาการพนัน มีการลักลอบเล่นการพนันลักษณะเป็นบ่อนวิ่งในพ้ืนที่อ าเภอลับแล เนื่องจากเป็นเขต

ติดต่ออ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ระยะประมาณ 7 กิโลเมตร และทางจังหวัดได้มีการเตรียมจับกุมบ่อนวิ่งแต่ไม่สามารถจับได้ 
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ภำพรวมของบริบทอ ำเภอ Context Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภำพรวมของบริบท อ ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

สิ่งดึงดูด/น่ำสนใจของอ ำเภอ 
-พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล –ต้นสักสยำมินทร์หน้ำอ ำเภอ
ลับแล  –พิพิธภัณฑ์ผ้ำทอไท-ยวน – วดัพระบรมธำตุ
ทุ่งยั้ง -วัดพระแท่นศิลำอำสน - สวนสำธำรณะหนอง
พระแล-ประตูวัดดอนสัก  - โบสถ์ไม้สักวัดดงสระแก้ว 

-น้ ำตกแม่พูล  - งำนมหัศจรรย์ทเุรียนหลง-หลิน เมือง
ลับแล 

 

- 

-อุทยานแห่งชาตต้ินสกัใหญ่ 

 

ศึกษำ วัฒนธรรม สังคม  
ศักยภำพคนท้องถิ่น 

-กศน. 1 แห่ง  -โรงเรียนมัธยม 3 แห่ง 
-โรงเรียนประถมศกึษำ 23 แห่ง 
-วัด 36 แห่ง  -งำนอัฐมีบูชำ                                
–งำนนมัสกำรพระแท่นศิลำอำสน์              
- วัฒนธรรม ล้ำนนำ เชียงแสน               
– ภำษำท้องถิ่น 3 ภำษำ 
- ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- โบรำณสถำน 

ปัจจัยลบ ควำมเสี่ยง 
-ลักลอบตัดไม้ท ำลำยป่ำ 
-กำรบุกรกุป่ำสงวน 
-น้ ำท่วม, น้ ำป่ำไหลหลำก, ดินโคลน
ถล่ม,   ไฟป่ำ, ภัยหนำว,ภัยแล้ง 
-ภัยธรรมชำติ 
-ยำเสพติด 
-เกษตรกรไร้ที่ท ำกิน / ไม่มีที่ท ำกิน 

 

ทรัพยำกรธรรมชำติ/สิ่งแวดล้อม 
-ล ำคลองแม่พร่อง 1 สำย 
-ล ำห้วยพญำใจ 1 สำย 
-สระเก็บน้ ำ,ฝำยน้ ำล้น,หนองน้ ำ 150 
แห่ง 
-พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำ 
-มีไม้เบญจพรรณเกือบทุกชนิด 

โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
-ทำงหลวงแผ่นดิน 2 สำย 
-ทำงหลวงชนบท 2 สำย 
-กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 1 แห่ง 
-ที่ท ำกำรไปรษณีย์ 1 แห่ง 
-มีประปำทุกหมู่บ้ำน 65 หมู่       
-ประปำเทศบำลต ำบล 3 แห่ง          
-โรงพยำบำลขนำด 30 เตียง 1 
แห่ง 

 

กำรปกครอง 
-7 ต ำบล 6 อบต. 
-4 เทศบำล 6 ชุมชน 
-65 หมู่บ้ำน ประชำกร 55,367 คน 
-สถำนีต ำรวจภูธร 2 แห่ง 
-หน่วยบริกำรประชำชน 4 แห่ง -ค่ำย 
ป.พัน 20 1 แห่ง-ส่วนรำชกำรระดับ
จังหวัด 8 แห่ง 
- รำยได้ประชำกร/คน/ปี  55,136 
บาท 

 

เศรษฐกิจ/กำรลงทุนภำคเอกชน 
-พืชเศรษฐกจิ, ทุเรียน,ลำงสำด,ลองกอง,หอม
แบ่ง,หอมแดง,พริก,ข้ำว 
-โรงแรม 3 แห่ง 
-สถำนีบริกำรน้ ำมัน 6 แห่ง 
-ธนำคำร 2 แห่ง-สหกรณ์กำรเกษตร 4 แห่ง 
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2.2  กำรก ำหนดต ำแหน่งกำรพัฒนำอ ำเภอ (Positioning) 

ต าแหน่งการพัฒนาของอ าเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

“เป็นแหล่งผลผลิตการเกษตรลือชื่อ สืบสานคิลปวัฒนธรรมประเพณี 

และการท่องเที่ยวท้องถิ่นทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม” 

ตารางวิเคราะห์ต าแหน่งในการพัฒนาอ าเภอ 

 

ประเด็น 

ศักยภาพ 

การวิเคราะห์และการประเมิน 
ผลรวมคะแนน

การวิเคราะห์

และประเมิน 

(เต็ม 25 

คะแนน) 

ความ 

ส าคัญ 

(5) 

ความ

เร่งด่วน 

การ

ด าเนินการ 

(5) 

ความเป็น

ประโยชน์ 

(ผลกระทบ)  

ต่อพื้นที ่

(5) 

ความเป็น 

ไปได้ใน 

การพัฒนา 

(5) 

ความสอดคล้อง

กับสภาพของ

จังหวัด 

(5) 

1. สนับสนุนและพัฒนา

ผลผลิตทางการเกษตรให้มี

คุณภาพที่ดีและสามารถ

ส่งผลผลิตออกไปยัง

ต่างประเทศไทย 

2. ปลูกฝังอุดมการณ์และ

ปลูกจิตส านึกของประชาชน 

อนุรักษ์และสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่นให้คงได้สืบไป 

3. พัฒนาและส่งเสริมแหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ

ทางวัฒนธรรมให้เป็นสถานที่

พักผ่อนและเป็นที่รู้จักของ

นักท่องเที่ยว 

 

- - - - - - 
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2.3  กำรประเมินศักยภำพทำงยุทธศำสตร์ของพ้ืนที่อ ำเภอ (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths) 

๑. การคมนาคมสะดวกมีเขตติดต่อกับตัวเมืองอุตรดิตถ์ 

๒. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น น้ าตกแม่พูล 

๓. มีพืชเศรษฐกิจที่ท ารายได้และท าชื่อเสียงให้จังหวัดอุตรดิตถ์และอ าเภอลับแล คือทุเรียน พันธุ์หลง-หลิน ลับแล 

๔. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และมีประเพณีส าคัญและมีแห่งเดียวในโลก  เช่น ประเพณีอัฐมีบูชา 

(ประเพณีเผาพระพุทธเจ้า) 

5. มีแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ เช่น บึงมาย 

6. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของคนทั่วไป เช่น หนองพระแล  

7. มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 

8. มีสภาพแวดล้อมที่ดี 

9. มีสินค้า OTOP ที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ผ้าทอ ผ้าซิ่นตีนจก 

จุดอ่อน  (Weaknesses) 

1. พื้นที่ใกล้ภูเขา ท าให้เกิดเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ ดินโคลนถล่ม 

2. มีปัญหายาเสพติด 

3. มีการบุกรุกป่าสงวน 

4. มีการเผาป่า เพ่ือท าไร่สวนผลไม้ 

5. ขาดแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค และท าการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 

โอกำส  (Opportunities)  

1. ท าให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้น 

2. เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงด้านผลผลิตทางการเกษตร เช่น ทุเรียนหลง-หลินลับแล 

3. ท าให้มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ 

4. พัฒนายกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว 

5. พัฒนาการค้าและการลงทุน 

6. พัฒนาภาคบริการ 

7. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 

ภัยคุกคำม  (Threats)  

1. แรงงานต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพในพ้ืนที่มากขึ้น 

2. เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

3. ภาวะภัยแล้ง ไฟป่า ดินโคลนถล่ม  

4. มีอาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึน 
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2.4  กำรวิเครำะห์ทิศทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพื้นที่อ ำเภอ (TOWS Matrix) 

 

 

 

ปัจจัยภายใน 

 

 

 

 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) 

๑. การคมนาคมสะดวกมีเขตติดต่อ

กับตัวเมืองอุตรดิตถ์ 

๒. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

เช่น น้ าตกแม่พูล 

๓. มีพืชเศรษฐกิจที่ท ารายได้และท า

ชื่อเสียงให้จังหวัดอุตรดิตถ์และ

อ าเภอลับแล คือทุเรียน พันธุ์หลง-

หลิน ลับแล    

๔. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรม และมีประเพณีส าคัญและ

มีแห่งเดียวในโลก  เช่น ประเพณีอัฐ

มีบูชา (ประเพณีเผาพระพุทธเจ้า) 

5. มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ 

6. เป็นสังคมท่ีมีความเข้มแข็งและ

เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์สืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตแบบ

ล้านนา 

จุดอ่อน  (Weaknesses) 

1. พื้นที่ใกล้ภูเขา ท าให้เกิดเสี่ยงต่อ

การเกิดภัยพิบัติ ดินโคลนถล่ม 

2. มีปัญหายาเสพติดเป็นแหล่งพัก

ยาเสพติด 

3. มีการบุกรุกป่าสงวน 

4. มีการเผาป่า เพ่ือท าไร่สวนผลไม้ 

5. ขาดแคลนแหล่งน้ าอุปโภค 

บริโภค และท าการเกษตรในช่วงฤดู

แล้ง 

6. แหล่งท่องเที่ยวมีข้อจ ากัดในการ

พัฒนา 

 

โอกำส  (Opportunities)  

1. ท าให้เศรษฐกิจดีขึ้น 

2. เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงด้าน

ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ทุเรียน

หลง-หลินลับแล 

3. ท าให้มีการติดต่อค้าขายกับ

ต่างประเทศ 

4. นโยบายรัฐที่สนับสนุนและให้

ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก 

5. นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการเพิ่ม

ศักยภาพการแข่งขันทางการค้าและ 

SO : กลยุทธ์เชิงรุก 

(ใช้ความเข้มแข็งจากภายในแสวง

ประโยชน์จากโอกาสภายนอก) 

1) พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ทุกๆ 

ด้านในการเข้าสู่อาเซียน 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่ง

ท่องเที่ยว 

3) ขยายช่องทางตลาดพืชเศรษฐกิจ

ทุกช่องทาง 

4) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม

และด ารงไว้ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ

ท้องถิ่น 

WO : กลยุทธ์เชิงแก้ไข  

(ขจัดความอ่อนแอภายในโดยฉวย

ประโยชน์จากโอกาสภายนอก) 

1) อบรมให้ความรู้แก่ราษฎร

ตระหนักถึงธรรมชาติต่างๆ 

2) รณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 

3) รณรงค์ไม่ให้มีการเผาป่าบุกรุก

ป่าสงวน 

4) จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-

บริโภค โดยการขุดสระน้ า เจาะบ่อ

บาดาล 
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โอกำส  (Opportunities) 

การลงทุน 

SO : กลยุทธ์เชิงรุก 

 

WO : กลยุทธ์เชิงแก้ไข 

5) ประสานหน่วยงาน ส่วนราชการ

ที่เก่ียวข้องในการจัดท าแผน

โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ 

6) จัดกิจกรรมในการก าจัด

ผักตบชวาในพ้ืนที่ 

ภัยคุกคำม  (Threats)  

1. แรงงานต่างด้าวเข้ามาประกอบ

อาชีพในพ้ืนที่มากขึ้น 

2. เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพย์สิน 

3. ภัยธรรมชาติที่เกิดในพ้ืนที่ ภาวะ

ภัยแล้ง ไฟป่า น้ าท่วม ดินโคลนถล่ม  

4. มีอาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึน 

5. มีข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ของทางราชการที่ไม่เอ้ือต่อการ

พัฒนาพื้นที่ 

ST : กลยุทธ์เชิงป้องกัน 

(ใช้ความเข้มแข็งภายในหลีกเลี่ยงสิ่ง

กีดขวางภายนอก) 

1) ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคม

ให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

2) พัฒนาความรู้ ของบุคลากรใน

หน่วยงานต่างๆ ผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น 

เพ่ือให้ปรับตัวและด ารงอยู่กับความ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึนใน

ปัจจุบัน 

3) สนับสนุนและส่งเสริมให้หมู่บ้าน

ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี 

WT : กลยุทธ์เชิงรับ 

(ลดความอ่อนแอภายในและ

หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางภายนอก) 

1) พัฒนาระบบความปลอดภัยใน

พ้ืนที่และติดตามดูแลแก้ไขปัญหาได้

ทันท่วงที 

2) พัฒนาให้มีแหล่งน้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภค 

3) สนับสนุนและส่งเสริมแหล่ง

ท่องเที่ยว 

4) ป้องกันและปราบปรามเรื่องยา

เสพติดให้เป็นงวด 
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2.5 กำรก ำหนดก้ำวย่ำง 3 ระยะ (3 Horizons) 
แผนกา้วย่าง 3 ระยะ – 3 Horizons Plan 

อ าเภอลบัแล                     จงัหวดัอุตรดติถ์ 

          ระยะใกล้ (ปัจจุบัน)                                ระยะกลาง                                      ระยะไกล 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เพิ่มตลาดเพื่อส่งออกผลผลิต
ทางการเกษตร 
- ควบคุมมาตรฐานผลผลิต 
- พัฒนาไกล์ภาษาอื่นๆ (จีน) 

- ส ารวจตลาดเพื่อการส่งออก - อ าเภอลับแลจะเป็นแหล่งผลิต
ทุเรียนพันธุ์หลงลับแล –พันธุ์หลินลับ
แลที่มีคณุภาพเพื่อส่งออกไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้าน 
- ขยายตลาดความต้องการผลิตของ
ทุเรียนพันธุ์หลง-หลินลับแล 

- ค้นคว้าและวิจัยผลผลติ 
- ขอสนับสนุนงบประมาณในการซื้อ
เครื่องคัดผลผลติให้ไดม้าตรฐานใน
ด้านคุณภาพ 

- ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกทุเรียน 
- ให้ความรู้วิธีการป้องกันโรคระบาดจากศัตรูพืช 
- ประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายแก่
ผู้บริโภค 
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน 
- ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการผู้ปลูก 
ผู้บริโภค 

- ประกวดทุเรยีนพันธุ์หลงลับแล 
- ประกวดทุเรยีนพันธุ์หลินลับแล 

- จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ผลผลิตของ
ทุเรียนพันธุ์หลงลับแล และพันธ์ุหลิน
ลับแล 

วนัน ีย้งัไมรู้่ 
ต้องหาขอ้มูล

เพ ิม่ 

หาได้โดย
อาศยังบและ
ทรพัยากร
จาก Functions 
และจงัหวดั 

ท าได้โดย
อ าเภอมงีบและ
ทรพัยากร 

- การอบรมพัฒนาผลผลิตใหม้ี
คุณภาพ 
 

- จัดหาพันธุ์ทุเรียนเพื่อพัฒนาพันธ์ให้
ดีขึ้น 
 



 

 

 

 

 

ส่วนที่๓ 

 ข้อมูลยุทธศำสตร์แผนพัฒนำอ ำเภอ 5 ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
  ๓.๑ เป้ำหมำยกำรพัฒนำอ ำเภอ(วิสัยทัศน์ของอ ำเภอ) 
  ๓.๒ พันธกิจ 

  ๓.๓ วัตถุประสงค์(เป้ำหมำยรวม) 
  ๓.๔ ประเด็นกำรพัฒนำอ ำเภอ(ประเด็นยุทธศำสตร์) 
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 ส่วนที่ 3  ข้อมูลแผนพัฒนำอ ำเภอ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) อ ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

3.1 เป้ำหมำยกำรพัฒนำอ ำเภอ (วิสัยทัศน์อ ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์) : 

 แหล่งผลผลิตการเกษตรลือชื่อ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและท่องเที่ยวท้องถิ่นทาง

ธรรมชาติและทางวัฒนธรรม 

3.2  พันธกิจ  :  

๑.  ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตดา้นการเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP การแปรรูปสินค้าให้มีคุณภาพ 

ปลอดภัยและมีระบบการตลาดที่ดี 

๒.  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณี            

ที่ดีงาม 

๓.  ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ทั้งภายในและต่างประเทศ  ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ไมตรี

อันดีระหว่างประเทศในภูมิภาค 

 

3.3  วัตถุประสงค์ (เป้ำประสงค์รวม)  :  

๑.  ผลผลิตด้านการเกษตร การแปรรูปสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP  มีคุณภาพปลอดภัยและมีระบบ

การตลาดที่ดี 

๒.  เป็นดินแดนแห่งความสงบสุข มีศิลปวัฒนธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม 

๓.  มีศักยภาพการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์อันดี ทั้งภายในและระหว่าง

ประเทศ 
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3.4  ประเด็นยุทธศำสตร์  : 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำภำคเกษตรกรรม กำรแปรรูป และผลผลิต OTOP ให้มีคุณภำพ ปลอดภัย 

และมีควำมม่ันคงทำงอำหำร 

เป้าประสงค ์

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 

2562 

พ.ศ. 

2563 

พ.ศ. 

2564 

1. พัฒนาภาค

เกษตรกรรม   

การแปรรูป และ

ผลผลติ OTOP 

ให้มีคุณภาพ 

ปลอดภัย และมี

ความมั่นคงทาง

อาหาร 

1. ร้อยละของ

เกษตรกรที่มีผลผลิตที่

มีคุณภาพด ี

2. ร้อยละของ

ประชาชนที่ประชาชน

มีรายได้จากผลผลิต 

3. ร้อยละของผล 

ผลิตทางการเกษตร

เพิ่มข้ึน 

 

50 

 

 

50 

 

 

50 

 

60 

 

 

60 

 

 

60 

70 

 

 

70 

 

 

70 

80 

 

 

80 

 

 

80 

1. ส่งเสริมพัฒนากระบวนการผลิต 

ภาคเกษตรกรรม การแปรรูปสินค้า 

เพื่อเพิ่มมูลค่า โดย มุ่งพัฒนา

ผลผลติที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อ

ผู้บริโภค 

2. ส่งเสริมพัฒนาการปลูกพชื การ

ปศุสัตว์ ทีส่อดคล้องกับการตลาด 

โดยส่งเสริมการลดต้นทนุการผลิต 

เพิ่มรายได้ในภาคการเกษตร 

3. เสริมสร้างศักยภาพ การบรหิาร

จัดการให้กับภาคเกษตร สถาบนั

เกษตรกร และผู้ประกอบการ  

ตลอดจนการส่งเสริมกลุ่ม OTOP 

ให้มีความเข้มแข็ง 

4. ส่งเสริมการศึกษาวิจัย การสร้าง

นวัตกรรม และการบริหารจัดการ

ตลาดสนิค้าเกษตรกรรม และการ

แปรรูป และผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มี

คุณภาพ และปลอดภัย 

5. ส่งเสริมการมีงานท าและรายได้

ของประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อเป็น

รากฐานการพฒันาเศรษฐกิจ และ

ลดปัญหาความยากจน 

6. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบ

สาธารณปูการ และแหลง่น้ าเพื่อ

การเกษตร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ และกำรท่องเที่ยว 

เป้าประสงค ์

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 

2562 

พ.ศ. 

2563 

พ.ศ. 

2564 

2. พัฒนาทนุทาง

วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์ 

และการ

ท่องเที่ยว 

1. ร้อยละของจ านวน

นักท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึน 

2. นักท่องเที่ยวมี

ความพึงพอใจเก่ียวกับ

แหล่งท่องเที่ยว 

3. จ านวนแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ได้รับการ

ปรับปรุงพฒันาให้ดีขึ้น 

4. จ านวนแหล่ง

ท่องเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร์เพิ่มมาก

ขึ้น 

 

50 

 

50 

 

 

50 

 

 

50 

 

60 

 

60 

 

 

60 

 

 

60 

70 

 

70 

 

 

70 

 

 

70 

80 

 

80 

 

 

80 

 

 

80 

1. ท านุ บ ารุง รักษา และสบืทอด

ประวัติศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม 

ประเพณีท้องถิ่น โดยการเชื่อมโยง

กับการพัฒนาทางสังคม การ

ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการพัฒนา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปญัญา

ไทย เพื่อใช้ในการผลติ สินคา้ 

บริการ การประกอบอาชีพ และ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมี

รายได ้

3. ส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทาง

วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์กับ 

เพื่อนบ้านทั้งภายในและ

ต่างประเทศ 

4. มีการพัฒนาการท่องเที่ยวทกุ

ด้าน โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ และ

ศักยภาพสูง 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  เพิ่มศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยวและก้ำวไกลสู่อำเซียน 

เป้าประสงค ์

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 

2562 

พ.ศ. 

2563 

พ.ศ. 

2564 

3. เพิ่มศักยภาพ 

การค้า การ

ลงทุน การ

ท่องเที่ยวและ

ก้าวไกลสู่

อาเซียน 

1. ร้อยละของจ านวน

ประชากรที่มีรายได้

จากการประกอบ

อาชีพ 

2. ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจในการก้าว

เข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

3. ประชาชนมีความ

พร้อมในการก้าวเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 
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1. เสริมสร้างความร่วมมือและ

ความรู้เกี่ยวกับการค้า การลงทนุ 

และการบริการ ให้กับ

ผู้ประกอบการทั้งภายในและ

ต่างประเทศ 

2. พัฒนาศักยภาพการแข่งขัน ของ

ผู้ประกอบการ พัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมจากแหล่งผลิตสูผู่้บริโภค 

ตลอดจนเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ

และระบบ Logistics  ให้เอ้ือ

ประโยชน์ต่อการค้า การลงทนุ การ

ท่องเที่ยว เน้นการเพิ่มมูลค่าให้กับ

การค้าในตลาดเดิม และแสวงหา

ตลาดใหม่ 

3. พัฒนาสินค้าและบริการ 

เสริมสร้างความปลอดภัย และ

สุขอนามัย ให้มีคุณภาพมาตรฐาน  

เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค คู่ค้าและ

นักท่องเที่ยว 

4. สนับสนุนให้มีการปรับปรุง 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ โดย

การมีส่วนร่วมของชุมชน และ

เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบา้น 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่๔ 
 โครงกำรภำยใต้ประเดน็ยุทธศำสตร ์
   

************************************* 
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ส่วนที่ ๔ 

โครงกำรภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ประเด็นยุทธศำสตร ์ที ่๑ : เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเขม้แข็ง มีคุณภำพชีวิตที่ดี 

บัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 

งบประมำณด ำเนินกำร (บำท) 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 

หน่วย
ด ำเนินกำร 
/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนำและปรับปรุง โครงข่ำยคมนำคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ระบบประปำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าหนองนาเกลือ   5,000,000 5,000,000  1 อ.ลับแล/ทต.      
ศรีพนมมาศ 

โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต     7,700,000 7,700,000  1 อ.ลับแล/ทต.       
ศรีพนมมาศ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองลับแลให้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ 
และเมืองท่องเที่ยว 

  20,000,000 20,000,000  1 อ.ลับแล/ทต.      
ศรีพนมมาศ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7   1,000,000 1,000,000  1 อ.ลับแล/อบต.
แม่พูล 

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7   1,500,000 1,500,000  1 อ.ลับแล/อบต.
แม่พูล 

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8   2,500,000 2,500,000  1 อ.ลับแล/อบต   .
แม่พูล 

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายผามูบ-บ่อแก้ว   4,900,000 4,900,000  1 อ.ลับแล/อบต.       
แม่พูล 

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายผามูบ-ห้วยใต้   4,900,000 4,900,000  1 อ.ลับแล/อบต.แม่พูล 
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บัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 

งบประมำณด ำเนินกำร (บำท) 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 

หน่วย
ด ำเนินกำร 
/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนำและปรับปรุง โครงข่ำยคมนำคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ระบบประปำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9   3,000,000 3,000,000  1 อ.ลับแล/อบต.แม่พูล 

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4   3,000,000 3,000,000  1 อ.ลับแล/อบต.แม่พูล 

โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายต้นขนุน –  
โจ้โก้เก๊าแก หมู่ที่ 11 ต.แม่พูล อ.ลับแล 

  3,500,000 3,500,000  1 อ.ลับแล/อบต.แม่พูล 

โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวนตะวันตก 
หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 9 ต.แม่พูล  อ.ลับแล 

  37,670,000 37,670,000  1 อ.ลับแล/อบต.แม่พูล 

โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวน
ตะวันออก หมู่ที่ 11 ต.แม่พูล อ.ลับแล 

  13,300,000 13,300,000  1 อ.ลับแล/อบต.แม่พูล 

โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยค าปิ หมู่ที่ 6 
ต.แม่พูล 

  2,170,000 2,170,000  1 อ.ลับแล/อบต.แม่พูล 

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกชุมชนปั้นเตา-นาทะเลบ หมู่ที่ 6 ต าบล 
ชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  

  11,620,000 11,620,000  1 อ.ลับแล/อบต.    

ชัยจุมพล 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อต.ถ. 28 – 002 สายแยกทาง
หลวง 1041 – ในดงนาทะเล หมู่ที่ 5 ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์   

  8,268,000 8,268,000  1 อ.ลับแล/อบต.    

ชัยจุมพล 
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บัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 

งบประมำณด ำเนินกำร (บำท) 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 

หน่วย
ด ำเนินกำร 
/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนำและปรับปรุง โครงข่ำยคมนำคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ระบบประปำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

โครงการขุดลอกคลองแม่พร่อง หมู่ที่ 4 ที่ กม. 2+150 - ที่ กม.  2 + 750       
ต.ชัยจุมพล 

  727,000 727,000  1 อ.ลับแล/อบต.
ชัยจุมพล 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ 1-หมู่ 9 ต.ชัยจุมพล    2,500,000 2,500,000  1 อ.ลับแล/อบต.
ชัยจุมพล 

โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง คสล. หมู่ที่ 10 ต.ชัยจุมพล   2,500,000 2,500,000  1 อ.ลับแล/อบต.
ชัยจุมพล 

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติก ชุมชนปั้นเตา-นาทะเล หมู่ที่ 6 ต.ชัยจุมพล   11,620,000 11,620,000  1 อ.ลับแล/อบต.
ชัยจุมพล 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในดงนาทะเล   2,230,000 2,230,000  1 อ.ลับแล/อบต.
ชัยจุมพล 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายเรียบคลองแม่พร่องฝั่ง
ทิศตะวันออก 

  2,900,000 2,900,000  1 อ.ลับแล/อบต.
ชัยจุมพล 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยมุ่น – ห้วยช้าง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยมุ่น ต.
ชัยจุมพล 

  2,500,000 2,500,000  1 อ.ลับแล/อบต.
ชัยจุมพล 
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บัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 

งบประมำณด ำเนินกำร (บำท) 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 

หน่วย
ด ำเนินกำร 
/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนำและปรับปรุง โครงข่ำยคมนำคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ระบบประปำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต สายชุมชนปั้นเตา                    
(อต.ถ 28 – 012) หมู่ที่ 6 ต าบลชัยจุมพล 

  4,170,000 4,170,000  1 อ.ลับแล/อบต.
ชัยจุมพล 

โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในต าบลฝาย
หลวง สายห้วยหวาย-หนองข่อย หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งพัฒนา ต าบลฝายหลวง 
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  4,164,000 4,164,000  1 อ.ลับแล/อบต.
ฝายหลวง 

โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในต าบลฝาย
หลวง ซอยฟาร์มไก่-ร้องปู่จง  หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งพัฒนา ต าบลฝายหลวง 
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  3,180,000 3,180,000  1 อ.ลับแล/อบต.
ฝายหลวง 

โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในต าบลฝาย
หลวง สายม่อนดินแดง (ผู้ใหญ่อาจ)  หมู่ที่ 4  บ้านม่อนป่างิ้ว                         
ต าบลฝายหลวง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  2,810,000 2,810,000  1 อ.ลับแล/อบต.
ฝายหลวง 

โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในต าบลฝาย
หลวง ซอยโรงเหล้า (ม่อนปู่จวก) หมู่ที่ 11-4 บ้านทุ่งพัฒนา–บ้านม่อนป่างิ้ว 
ต าบลฝายหลวง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  1,805,000 1,805,000  1 อ.ลับแล/อบต.
ฝายหลวง 

โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในต าบลฝาย
หลวง สายนาทาย- หัวนา หมูท่ี่ 9 บ้านวัดป่า ต าบลฝายหลวง อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  6,234,000 6,234,000  1 อ.ลับแล/อบต.
ฝายหลวง 
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บัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 

งบประมำณด ำเนินกำร (บำท) 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 

หน่วย
ด ำเนินกำร 
/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนำและปรับปรุง โครงข่ำยคมนำคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ระบบประปำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

โครงการก่อสร้างอาคารเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตร (โกดังแขวนหอม) หมู่ที่ 10 
ต าบลฝายหลวง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  2,859,000 2,859,000  1 อ.ลับแล/อบต.
ฝายหลวง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหวาย หมู่ที่ 11           
ต าบลฝายหลวง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  4,164,000 4,164,000  1 อ.ลับแล/อบต.
ฝายหลวง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 – 3 ต าบลด่านแม่ค ามัน 
อ าเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  2,624,000 2,624,000  1 อ.ลับแล/อบต.
ฝายหลวง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่อนดินแดง (ผู้ใหญ่อาจ)        
หมู่ที่ 4  ต าบลฝายหลวง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  2,810,000 2,810,000  1 อ.ลับแล/อบต.
ฝายหลวง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายซอยฟาร์มไก่ – ร้องปู่จง     
หมู่ที่ 11 ต าบลฝายหลวง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  3,180,000 3,180,000  1 อ.ลับแล/อบต.
ฝายหลวง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายนาทาย-หัวนา หมู่ที่ 9   
ต าบลฝายหลวง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  6,234,000 6,234,000  1 อ.ลับแล/อบต.
ฝายหลวง 

โครงการก่อสร้างอาคารเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตร(โกดังแขวนหอม)           
ต าบลฝายหลวง 

  2,859,000 2,859,000  1 อ.ลับแล/อบต.
ฝายหลวง 
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บัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 

งบประมำณด ำเนินกำร (บำท) 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 

หน่วย
ด ำเนินกำร 
/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนำและปรับปรุง โครงข่ำยคมนำคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ระบบประปำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายม่อนผู-ท่าเสา หมู่ที่ 4 ต.ฝายหลวง   8,000,000 8,000,000  1 อ.ลับแล/อบต.
ฝายหลวง 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยหวาย-หนองข่อย หมู่ที่ 11 ต.ฝายหลวง   4,164,000 4,164,000  1 
อ.ลับแล/อบต.ฝายหลวง 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายม่อนดินแดง (ผู้ใหญ่อาจ) หมู่ที่ 4               
ต.ฝายหลวง 

  2,810,000 2,810,000  1 อ.ลับแล/อบต.
ฝายหลวง 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาทาย-หัวนา หมู่ที่ 9 บ้านวัดป่า                
ต.ฝายหลวง 

  6,234,000 6,234,000  1 อ.ลับแล/อบต.
ฝายหลวง 

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.3 สายห้วยปู่เจ้า-อ้างเก็บน้ า             
ต.ฝายหลวง 

  10,080,000 10,080,000  1 อ.ลับแล/อบต.
ฝายหลวง 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4 สายนาทวาย ต.ฝายหลวง   2,445,000 2,445,000  1 อ.ลับแล/อบต.
ฝายหลวง 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 สายดงยาว-ห้วยตาดบ้านนารี  
ต.ฝายหลวง 

  3,600,000 3,600,000  1 อ.ลับแล/อบต.
ฝายหลวง 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 สายช าบอน-ห้วยตูบข้าว   7,200,000 7,200,000  1 
อ.ลับแล/อบต.ฝายหลวง 

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ า ม. 12 สายบ้านต้นม่วง -         
บ้านแม่พูล  ต.ฝายหลวง 

  1,988,000 1,988,000  1 อ.ลับแล/อบต.
ฝายหลวง 
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บัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 

งบประมำณด ำเนินกำร (บำท) 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 

หน่วย
ด ำเนินกำร 
/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนำและปรับปรุง โครงข่ำยคมนำคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ระบบประปำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 สายป่างค่าง-ท่าเสา   2,640,000 2,640,000  1 อ.ลับแล/อบต.

ฝายหลวง 
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางพระเสด็จ หมู่ที่ 5, 6, 7, 8, 
10 ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  12,110,000 12,110,000  1 อ.ลับแล/ทต.
พระเสด็จ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไผ่งาม หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  2,765,600 2,765,600  1 อ.ลับแล/ทต.
พระเสด็จ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายแบน ขุดข า – บ้านนายลือ (ต่อจาก
เดิม) หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไร่ ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  1,324,350 1,324,350  1 อ.ลับแล/ทต.
พระเสด็จ 

โครงการขุดลอกบึงมาย (แก้มลิง) หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล   29,216,000 29,216,000  1 อ.ลับแล/ทต.
พระเสด็จ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายแบน ขุดข า – บ้านนายลือ           
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไร่  ต.ทุ่งยั้ง 

  1,324,350 1,324,350  1 อ.ลับแล/ทต.
พระเสด็จ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น           
อต.ถ.36-066 สายหนองยายทิพย์-พระเสด็จ หมู่ที่ 9,10 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล 

  3,008,000 3,008,000  1 อ.ลับแล/ทต.
พระเสด็จ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-
024 สายบ้านตลิ่งต่ า(ปั้มตามี)-บ้านพงกะชี หมู่ที่ 7,8 (ต่อจากเดิม) ต.ทุ่งยั้ง 

  3,460,000 3,460,000  1 อ.ลับแล/ทต.
พระเสด็จ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 36-
079 สายหนองยายทิพย์-คลองช้าง(ตอน1) หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งยั้ง 

  2,686,000 2,686,000  1 อ.ลับแล/ทต.
พระเสด็จ 
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บัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 

งบประมำณด ำเนินกำร (บำท) 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 

หน่วย
ด ำเนินกำร 
/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนำและปรับปรุง โครงข่ำยคมนำคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ระบบประปำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

โครงการก่อสร้างก าแพงกันตลิ่งบริเวณบ้านนางรัก แสนจันต๊ะ – บ้านนาง
น้อย อุ่นทอง หมู่ที่ 8 ต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  3,345,000 3,345,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งบริเวณบ้านนายบุญตาม เหล็กมูล หมู่ที่ 1 
ต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  500,000 500,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

โครงการขุดเจาะบาดาลบริเวณสวนนายสวิน ม่วงวงษ์ หมู่ที่ 8 ต าบลแม่พูล 
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  300,000 300,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

โครงการก่อสร้างก าแพงกันตลิ่งหลังบ้านนายเสมา เตชัย หมู่ที่ 10 ต าบลแม่
พูล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  200,000 200,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

โครงการเรียงหินป้องกันการกัดเซาะในกล่องแกรเบี้ยน หมู่ที่ 1 ต าบลแม่พูล 
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  1,858,100 1,858,100  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งบริเวณบ้าน นางใส กาพิน หมู่ที่ 10              
ต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  2,000,000 2,000,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

โครงการก่อสร้างห้องเย็นเพื่อจัดเก็บผลผลิตทางการเกษตร   20,000,000 20,000,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

โครงการก่อสร้างอาคารส าหรับจ าหน่ายและรับซื้อสินค้าพืชผลทางการเกษตร   2,006,600 2,006,600  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 
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บัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 

งบประมำณด ำเนินกำร (บำท) 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 

หน่วย
ด ำเนินกำร 
/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนำและปรับปรุง โครงข่ำยคมนำคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ระบบประปำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบกรองน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านม่อนเจริญ   254,500 254,500  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6  นิ้ว บริเวณประปาศูนย์ OTOP   345,400 345,400  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6  นิ้ว บริเวณประปาฝายห้วยโป่ง   339,700 339,700  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

ป้องกันการกัดเซาะและอุทกภัยในเขตชุมชนเมือง บริเวณบ้านนางลอน หมู่ 5   3,345,000 3,345,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

ป้องกันการกัดเซาะและอุทกภัยในเขตชุมชนเมือง บริเวณบ้านนางปิ่นมณี ม.5   1,433,000 1,433,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

ป้องกันการกัดเซาะและอุทกภัยในเขตชุมชนเมือง   บริเวณบ้านนายอุดม 
สร้อยพิทักษ์ ม.9 
 

  2,389,000 2,389,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

ป้องกันการกัดเซาะและอุทกภัยในเขตชุมชนเมือง  บริเวณบ้านนายพยัพ    
สุกสา ม.3 

  2,389,000 2,389,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

ป้องกันการกัดเซาะและอุทกภัยในเขตชุมชนเมือง  บริเวณบ้านนางลอน หมู่ 5 
 

  3,345,000 3,345,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 
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บัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 

งบประมำณด ำเนินกำร (บำท) 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 

หน่วย
ด ำเนินกำร 
/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนำและปรับปรุง โครงข่ำยคมนำคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ระบบประปำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางรับน้ าฝนอาคารตลาดกลางผลไม้เพ่ือ         
การส่งออก 

  1,009,600 1,009,600  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

ก่อสร้างก าแพงกันตลิ่ง บริเวณ บ้าน นางรัก แสนจันต๊ะ – บ้านนางน้อย –  
อุ่นทอง ม.8 

  3,345,000 3,345,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

ก่อสร้างผนังกันตลิ่งบริเวณบ้าน นายบุญตาม เหล็กมูล ม.1 ต าบลแม่พูล   500,000 500,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

ก่อสร้างก าแพงกันตลิ่งหลังบ้าน นายเสมา เตชัย ม. 10 ต าบลแม่พูล   200,000 200,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

เรียงหินป้องกันการกัดเซาะในกล่องแกรเบี้ยน  ม.1 ต าบลแม่พูล   1,858,000 1,858,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

ก่อสร้างผนังกันตลิ่งบริเวณบ้าน นางใส กาพิน ม.10 ต าบลแม่พูล   2,000,000 2,000,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

เรียงหินกันตลิ่งบริเวณบ้านนายจีรศักดิ์ เทพจันทร์ ม.1 ต าบลแม่พูล   1,560,000 1,560,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 
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บัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 

งบประมำณด ำเนินกำร (บำท) 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 

หน่วย
ด ำเนินกำร 
/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนำและปรับปรุง โครงข่ำยคมนำคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ระบบประปำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

ก่อสร้างก าแพงกันตลิ่ง ตั้งแต่สะพานบ้าน นายพร – สะพานบ้าน                 
น.ส.แก้ว ตะสุก ม.10 ต าบลแม่พูล 

  1,760,000 1,760,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

ก่อสร้างก าแพงกันตลิ่ง คสล. บ้านนายสมศักดิ์ ม.5 ต าบลแม่พูล   2,200,000 2,200,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

ก่อสร้างฝายห้วยแม่พูล (ก่ิวเหี๊ยะ)พร้อมประตูเปิด-ปิด ม.3 ต าบลแม่พูล   1,355,500 1,355,500  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

เรียงหินบริเวณบ้าน นางลัดดา นามอนุ (สะพาน ม.9) ต าบลแม่พูล 
 

  1,792,000 1,792,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

ก่อสร้างก าแพงกันตลิ่ง คสล. บ้านนายสมศักดิ์ ม.5 ต าบลแม่พูล   2,200,000 2,200,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

เรียงหินบ้าน นายสมภาร วินติ๊บ ม.8 ต าบลแม่พูล   1,000,000 1,000,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

ก่อสร้างก าแพงกันตลิ่ง บ้านนายส่ง ค าชม ถึงบ้าน นางใบ เสนาป่า ซอย 1   
หมู่ 3  ต าบลแม่พูล 

  2,200,000 2,200,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

ก่อสร้างผนังกันตลิ่งบริเวณบ้าน นางใส กาพิน ม.10 ต าบลแม่พูล   2,000,000 2,000,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

เรียงหินกันตลิ่งบริเวณบ้านนายจีรศักดิ์ เทพจันทร์ ม.1 ต าบลแม่พูล   1,560,000 1,560,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 
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บัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 

งบประมำณด ำเนินกำร (บำท) 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 

หน่วย
ด ำเนินกำร 
/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนำและปรับปรุง โครงข่ำยคมนำคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ระบบประปำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

ก่อสร้างก าแพงกันตลิ่ง ตั้งแต่สะพานบ้านนายพร – สะพาน บ้าน น.ส.แก้ว 
ตะสุก ม.10 ต าบลแม่พูล 
 

  1,760,000 1,760,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

ก่อสร้างก าแพงกันตลิ่ง คสล. บ้านนายสมศักดิ์ ม.5 ต าบลแม่พูล   2,200,000 2,200,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

เรียงหินบ้านนายสมภาร วินติ๊บ ม.8 ต าบลแม่พูล   1,000,000 1,000,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

ก่อสร้างก าแพงกันตลิ่ง บ้านนายส่ง ค าชม ถึงบ้าน นางใบ เสนาป่า ซอย 1  
ม. 3 ต าบลแม่พูล 

  2,200,000 2,200,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

ก่อสร้างก าแพงกันตลิ่งบริเวณเหนือสะพานบ้านหัวฝาย ม.5 ต าบลแม่พูล 
 

  5,700,000 5,700,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

ก่อสร้างผนังกันดิน บ้านนายย้าย  จันทร์น้ าท่วม ม.1 ต าบลแม่พูล   1,350,000 1,350,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

ก่อสร้างก าแพงกันตลิ่ง คลองแม่พูล บริเวณบ้านนางดี ตันทิพย์ ถึง                  
บ้าน นายประเสริฐ เมืองก่อ ม.10 

  2,200,000 2,200,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 
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บัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 

งบประมำณด ำเนินกำร (บำท) 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 

หน่วย
ด ำเนินกำร 
/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนำและปรับปรุง โครงข่ำยคมนำคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ระบบประปำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

เรียงหินป้องกันการกัดเซาะในกล่องแกรเบี้ยน  ม.1 ต าบลแม่พูล   1,858,100 1,858,100  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

โครงการขุดลอกล าเหมืองตั้งแต่หน้าฝายตาดและในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบล
ทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  500,000 500,000  1 อ.ลับแล/ทต.
ทุ่งยั้ง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ร.ต.พันธ์ศักดิ์ ถึงบ้านนาง
ประทิน หมู่ที่ 1  ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  1,500,000 1,500,000  1 อ.ลับแล/ทต.
ทุ่งยั้ง 

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่หน้าวัดฤาษีส าราญถึงศูนย์
การศึกษาพิเศษ จ.อุตรดิตถ์ หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

  500,000 500,000  1 อ.ลับแล/ทต.
ทุ่งยั้ง 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ตั้งแต่ปากซอยมะขามเฒ่า ถึงบริเวณบ้านนายตี๋ 
หมู่ที่ 2  ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  80,000 80,000  1 อ.ลับแล/ทต.
ทุ่งยั้ง 

โครงการก่อสร้างหลังคากันฝนหน้าเมรุวัดพระบรมธาตุ หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งยั้ง 
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  1,500,000 1,500,000  1 อ.ลับแล/ทต.
ทุ่งยั้ง 

โครงการปรับปรุงขุดลอกรางระบายน้ า บริเวณสามแยกหน้าวัดพระบรมธาตุ
ถึงคลองเหมือง  หมู่ที่ 3  ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอ ลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  100,000 100,000  1 อ.ลับแล/ทต.
ทุ่งยั้ง 
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บัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 

งบประมำณด ำเนินกำร (บำท) 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 

หน่วย
ด ำเนินกำร 
/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนำและปรับปรุง โครงข่ำยคมนำคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ระบบประปำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

โครงการเทดาดคอนกรีตเสริมเหล็กข้างล าเหมือง หน้าบ้านนายต่าย คล้ายชม 
หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  300,000 300,000  1 อ.ลับแล/ทต.
ทุ่งยั้ง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายแรม  มีเชย หมู่ที่ 4 
ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  

  100,000 100,000  1 อ.ลับแล/ทต.
ทุ่งยั้ง 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพร้อมอุปกรณ์
ระบบสูบน้ า จ่ายน้ า  ซอยหล่มนาง3หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

  500,000 500,000  1 อ.ลับแล/ทต.
ทุ่งยั้ง 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายประมวล  แย้มชื่น  หมู่ที่ 6 
ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  150,000 150,000  1 อ.ลับแล/ทต.
ทุ่งยั้ง 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ตั้งแต่บ้านนางบาง  ใยนาค  ถึงบ้านนางชิด 
หงส์โตสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  300,000 300,000  1 อ.ลับแล/ทต.
ทุ่งยั้ง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท่ีนานางชวน ถึงท่ีนานาง
สมบูรณ์  จันมี หมู่ที่ 2 ต าบล  ไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  250,000 250,000  1 อ.ลับแล/ทต.
ทุ่งยั้ง 

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า ตั้งแต่บ้านนายเรือง รอดจันทร์ถึงบ้าน        
นายทรัพย์ อยู่ยิ่ง หมู่ที่ 2 ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  300,000 300,000  1 อ.ลับแล/ทต.
ทุ่งยั้ง 
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บัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 

งบประมำณด ำเนินกำร (บำท) 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 

หน่วย
ด ำเนินกำร 
/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนำและปรับปรุง โครงข่ำยคมนำคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ระบบประปำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท่ีนานางชวน ถึงท่ี            
นานางสมบูรณ์  จันมี หมู่ที่ 2 ต าบล ไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  250,000 250,000  1 อ.ลับแล/ทต.
ทุ่งยั้ง 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังตั้งแต่บ้านนางจ าปา  เทศคลังถึงบ้านอาจารย์
สมนึก แก้วกุลศรี  หมู่ที่ 3 ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  300,000 300,000  1 อ.ลับแล/ทต.
ทุ่งยั้ง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ า ซอยบ้านนาย
ชาญ  แย้มเยื้อนถึงบ้านอาจารย์บุญธรรม  อ่ าเมือง หมู่ที่ 6 ต าบลไผ่ล้อม 
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  

  600,000 600,000  1 อ.ลับแล/ทต.
ทุ่งยั้ง 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (สายหน้าบ้าน-หลังบ้าน) หมู่ที่ 7 ต าบล            
ด่านแม่ค ามัน อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  3,340,592 3,340,592  1 อ.ลับแล/อบต.  
ด่านแม่ค ามนั 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 – 3 ต าบลด่านแม่ค ามัน 
อ าเภอลับแล    จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  2,624,000 2,624,000  1 อ.ลับแล/อบต.  
ด่านแม่ค ามนั 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.สายคลองงิ้ว – คลองไผ่  ต.ด่านแม่ค ามัน   5,000,000 5,000,000  1 อ.ลับแล/อบต.  
ด่านแม่ค ามนั 

โครงการขุดลอกล าเหมืองห้วยบ่อทองทางพระเสด็จลงคลองด่าน   2,000,000 2,000,000  1 อ.ลับแล/อบต.  

ด่านแม่ค ามนั 
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บัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 

งบประมำณด ำเนินกำร (บำท) 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 

หน่วย
ด ำเนินกำร 
/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนำและปรับปรุง โครงข่ำยคมนำคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ระบบประปำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานายบุญธรรม เทพปาน          
หมู่ที่ 5 ต าบลไผ่ล้อม   อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์   

  3,873,000 3,873,000  1 อ.ลับแล/อบต.           
ไผ่ล้อม 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทานสาย 2     
ต าบลไผ่ล้อม 

  5,000,000 5,000,000  1 อ.ลับแล/อบต.       
ไผ่ล้อม 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทานสาย 2          
ต าบลไผ่ล้อม 

  5,000,000 5,000,000  1 อ.ลับแล/อบต.      
ไผ่ล้อม 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2  ต าบลไผ่ล้อม   500,000 500,000  1 อ.ลับแล/อบต.         
ไผ่ล้อม 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  ต าบลไผ่ล้อม   600,000 600,000  1 อ.ลับแล/อบต.         
ไผ่ล้อม 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  ต าบลไผ่ล้อม   3,873,000  3,873,000  1 อ.ลับแล/อบต.        
ไผ่ล้อม 

โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5  ต าบลไผ่ล้อม   1,500,000 1,500,000  1 อ.ลับแล/อบต.        
ไผ่ล้อม 

โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  ต าบลไผ่ล้อม   5,000,000 5,000,000  1 อ.ลับแล/อบต.           
ไผ่ล้อม 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานายบุญธรรม เทศปาน 
ตั้งแต่บริเวณคลองชลประทาน 4  ถึงบริเวณนานายประสิทธิ์ เพ็งนุ่ม  

  3,873,000 3,873,000  1 อ.ลับแล/อบต.           
ไผ่ล้อม 
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บัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 

งบประมำณด ำเนินกำร (บำท) 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 

หน่วย
ด ำเนินกำร 
/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนำและปรับปรุง โครงข่ำยคมนำคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ระบบประปำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่สาธารณะ หมู่ที่ 4 ต าบล
นานกกก อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  2,189,000 2,189,000  1 อ.ลับแล/อบต.            

นานกกกก 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายล้องขามป้อม หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4 ม         
ยาว 500 ม 

  1,000,000 1,000,000  1 อ.ลับแล/อบต.            
นานกกกก 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ ากลึง หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 500 ม.   1,000,000 1,000,000  1 อ.ลับแล/อบต.            
นานกกกก 

โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ต าบลนานกกก   500,000 500,000  1 อ.ลับแล/อบต.            
นานกกกก 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่สาธารณะ หมู่ที่ 4 ต าบล
นานกกก อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  2,189,000 2,189,000  1 อ.ลับแล/อบต.            
นานกกกก 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหนองนาเกลือ   20,000,000 20,000,000  1 อ.ลับแล/ทต.
ศรีพนมมาศ 

กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสภำพแวดล้อม ของเมืองและท้องถิ่นภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลเทศบาลต าบลทุ่งยั้ง หมู่ 3 ต.ทุ่งยั้ง   3,947,000 3,947,000  1 อ.ลับแล/ทต.
ทุ่งยั้ง 
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บัญชีรำยกำร 
ชุดโครงกำร 

งบประมำณด ำเนินกำร (บำท) 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 

หน่วย
ด ำเนินกำร 
/รับผิดชอบ พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒ พ.ศ.25๖๓ พ.ศ.25๖๔ พ.ศ.2565 

กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสภำพแวดล้อม ของเมืองและท้องถิ่นภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าฝายแม่พูลก่อสร้างถนนและขยายคอ
สะพานบ้านนายพร ศิริเกตุ หมู่ที ่10 

  8,650,800 8,650,800  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   7,700,000 7,700,000  1 อ.ลับแล/ทต.

ศรีพนมมาศ 
กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริม บ ำรุงรักษำ และคุ้มครองคุณภำพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและก ำจัดภำวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภำพอนำมัย สวัสดิกำรและคุณภำพชีวิตประชำชน 

ติดตั้งกล้อง CCTV ภายในเขตเทศบาลต าบลหัวดง    1,242,000 1,242,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

ก่อสร้างลานกีฬาบริเวณ รร.เทศบาลหัวดง หมู่ที่ 3 ต าบลแม่พูล 
 

  2,500,000 2,500,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

ก่อสร้างลานกีฬาบริเวณ OTOP 74  หมู่ที่ 9 ต าบลแม่พูล 
 

  2,326,000 2,326,000  1 อ.ลับแล/ทต.
หัวดง 

 



 

114 
แผนควำมต้องกำรระดับอ ำเภอ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

อ ำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำของจังหวัด : อุตรดิตถ์ 

ประเด็นการพัฒนาของ
จังหวัด 

แหล่งงบประมาณ รวมท้ังสิ้น 
จังหวัด กระทรวง  กรม อปท. เอกชน 

โครงการ 
(จ านวน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ 
(จ านวน) 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

โครงการ 
(จ านวน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ 
(จ านวน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ 
(จ านวน

) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ประเดน็การพัฒนาที ่1 132 472,303,392       132 472,303,392 

ประเดน็การพัฒนาที ่2           

ประเดน็การพัฒนาที ่3 3 20,297,800         3 20,297,800 

ประเดน็การพัฒนาที ่4 3 6,068,000       3 6,068,000 

รวมท้ังสิ้น 138 498,669,192       138 498,669,192 

 
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดข้อที่ 1 : เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิตท่ีดี 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
ล ำดับ

ควำมส ำคัญ 
ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผนงำน กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัด

โครงกำร 
หน่วย

ด ำเนินงำน 
 งบประมำณ 

(บำท)  

1. โครงกำรท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณหรือกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรจำกงบจังหวัด 
1) โครงการที่ 1 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติก ชุมชนปั้น
เตา (อต.ถ28-012) หมู่ที่ 6 ต าบลชัยจุมพล 

      ตชว. ทปค.อ.ลับแล   

    1.1) กิจกรรมหลัก ก่อสร้างผิวทางแอสฟัสติก 
คอนกรีต ชนิดผิวทาง AC  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 1,500.00 เมตร   หนา 0.05 เมตร   

      กิจกรรมย่อยที่ 1)..............  
กิจกรรมย่อยที่ 2)............... 

    4,170,000 

2) โครงการที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล.สายแยก ทล.
1041 - ในดงนาทะเล  หมู่ที่ 5      
ต าบลชัยจุมพล  อ าเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

       ตชว. ทปค.อ.ลับแล   

    2.1) กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร หนา  0.20 เมตร  ยาว 
2,120.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
10,600.00 ตารางเมตร 

      กิจกรรมย่อยที่ 1)..............  
กิจกรรมย่อยที่ 2)............... 

           7,830,000 

3) โครงการที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุ่งนาป่า หมู่ที่ 2 ต าบลชัยจุมพล 

       ตชว. ทปค.อ.ลับแล   

    3.1) กิจกรรมหลักก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร หนา  0.15 เมตร  ยาว 
1,450.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
8,700.00 ตารางเมตร 

      กิจกรรมย่อยที่ 1)............  
กิจกรรมย่อยที่ 2)............... 

           4,340,000 

4) โครงการที่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเรียบคลองแม่พร่อง ฝั่งทิศตะวันออก ต าบลชัย
จุมพล  อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

       ตชว. ทปค.อ.ลับแล   

    4.1) กิจกรรมหลักก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร หนา  0.15 เมตร  ยาว 
2,354.00 เมตร  

      กิจกรรมย่อยที่ 1)............  
กิจกรรมย่อยที่ 2)...............  

           4,300,000 

/5.โครงการที่ 5... 



 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
ล ำดับ

ควำมส ำคัญ 
ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผนงำน กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัด

โครงกำร 
หน่วย

ด ำเนินงำน 
 งบประมำณ 

(บำท)  

1. โครงกำรท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณหรือกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรจำกงบจังหวัด (ต่อ)  
5) โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่ 1-ม.9  ต าบลชัยจุมพล 

       ตชว. ทปค.อ.ลับแล   

    5.1) กิจกรรมหลักก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ต าบลชัยจุมพล  ขนาดราง
ระบายน้ ากว้าง  0.50  เมตร   ลึก 0.50  เมตร  
หนา  0.10 เมตร   ยาว  660.00  เมตร 

      กิจกรรมย่อยที่ 1).............  
กิจกรรมย่อยที่ 2)............... 

    2,970,000 

6) โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน  
อต.ถ.36-066 สายหนองยายทิพย-์พระเสด็จ หมู่
ที่ 9 , 10 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 

       ตชว. ทปค.อ.ลับแล   

    6.1) กิจกรรมหลักก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,957 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก (รวมพื้นที่หูช้าง) ไม่น้อยกว่า 
5,893.83 ตารางเมตร 

      กิจกรรมย่อยที่ 1).............. 
กิจกรรมย่อยที่ 2)............... 

    3,008,000 

7) โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน  
อต.ถ.36-024 สายบ้านตลิ่งต่ า (ปั้มตามี)-บ้านพง
กะชี หมู่ที่ 7,8 (ต่อจากเดิม) ต.ทุ่งยั้งารก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน  
อต.ถ.36-024 สายบ้านตลิ่งต่ า (ปั้มตามี)-บ้านพง
กะชี หมู่ที่ 7,8 (ต่อจากเดิม) ต.ทุ่งยั้ง 

       ตชว. ทปค.อ.ลับแล   

    7.1) กิจกรรมหลักก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,670 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 6,680 ตารางเมตร 

      กิจกรรมย่อยที่ 1)...............  
กิจกรรมย่อยที่ 2)............... 

    3,460,000 

8) โครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน  
อต.ถ.36-079 สายหนองยายทิพย-์คลองช้าง 
(ตอน1) หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งยั้ง 
 

       ตชว. ทปค.อ.ลับแล   

    8.1) กิจกรรมหลักก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,780 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก (รวมพื้นที่หูช้าง) ไม่น้อยกว่า 
5,354.48 ตารางเมตร 
 

      กิจกรรมย่อยที่ 1)..............  
กิจกรรมย่อยที่ 2)............... 

    2,686,000 

9) โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างอาคารส าหรับ
จ าหน่ายรับซื้อสินค้าพืชผลทางการเกษตร  
ต าบลแม่พูล 

       ตชว. ทปค.อ.ลับแล   

    9.1) กิจกรรมหลักก่อสร้างอาคารส าหรับ
จ าหน่ายรับซื้อสินค้าพืชผลทางการเกษตร  
ต าบลแม่พูล 
 

      กิจกรรมย่อยที่ 1)..............  
กิจกรรมย่อยที่ 2)............... 

    2,006,600 

10) โครงการที่ 10 โครงการป้องกันการกัดเซาะ
และอุทกภัยในเขตเมืองบริเวณบ้านนายอุดม สร้อย
พิทักษ์ ม.9 
 

       ตชว. ทปค.อ.ลับแล   

    10.1) กิจกรรมหลักก่อสร้างก าแพงกันตลิ่ง 
คสล.สูง 4 เมตร ความยาวรวม 100 เมตร 

      กิจกรรมย่อยที่ 1)..............  
กิจกรรมย่อยที่ 2)............... 

    2,398,000 

11) โครงการที่ โครงการป้องกันการกัดเซาะและ
อุทกภัยในเขตเมืองบริเวณบ้านนายพยัพ สุกสา ม.3 
ต าบลแม่พูล 

       ตชว. ทปค.อ.ลับแล   
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    11.1) กิจกรรมหลักก่อสร้างก าแพงกันตลิ่ง 
คสล.สูง 4 เมตร ความยาวรวม 100 เมตร 

      กิจกรรมย่อยที่ 1)..............  
กิจกรรมย่อยที่ 2)............... 

    2,398,000 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
ล ำดับ

ควำมส ำคัญ 
ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผนงำน กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัด

โครงกำร 
หน่วย

ด ำเนินงำน 
 งบประมำณ 

(บำท)  

1. โครงกำรท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณหรือกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรจำกงบจังหวัด (ต่อ) 
12) โครงการที่ 12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมราง
รับน้ าฝนอาคารตลาดกลางผลไม้เพื่อการส่งออก 

       ตชว. ทปค.อ.ลับแล   

    12.1) กิจกรรมหลักปรับปรุงซ่อมแซมรางรับ
น้ าฝนอาคารตลาดกลางผลไม้เพื่อการส่งออก 

      กิจกรรมย่อยที่ 1)............... 
กิจกรรมย่อยที่ 2)............... 

    1,009,600 

13) โครงการที่ 13 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
บริเวณ รร.เทศบาลหัวดง ม.3 

    ตชว. ทปค.อ.ลับแล  

13.1) กิจกรรมหลักก่อสร้างลานกีฬา กว้าง 22 ม. 
ยาว 42 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 924 ตร.ม. 

      2,500,000 

14) โครงการที่ 14 โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หน้าฝายแม่พูลก่อสร้างถนนและขยายคอ
สะพานบ้านนายพร ศิริเกตุ ม.10 

    ตชว. ทปค.อ.ลับแล  

14.1) กิจกรรมหลัก ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า
ฝายแม่พูล ขุดลอกปริมาณดิน 13,450 ลบ.ม. 
ขยายคอสะพานบ้านนายพร  ศิริเกตุ 

      8,650,800 

15) โครงการที่ 15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทานสาย 1  
ฝั่งซ้าย ต้ังแต่คลองเหมืองปลาไหลถึงคลองช้าง 
หมู่ที่ 1 ต าบลไผ่ล้อมอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

    ตชว. ทปค.อ.ลับแล  

15.1) กิจกรรมหลักก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 
เมตร ยาว 6,200 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

      11,904,000 

16) โครงการที่ 16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทานสาย 2  
ฝั่งซ้าย ต้ังแต่ถนนสายไผ่ล้อม-ดงสระแก้ว  
ถึงคันบึงมาย หมู่ที่ 2 ต าบลไผ่ล้อม  อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

    ตชว. ทปค.อ.ลับแล  

16.1) กิจกรรมหลักก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 
เมตร ยาว 6,000 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

      11,520,000 

17) โครงการที่ 17 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านไผ่เขียว สายคลอง 
ตาบู่ จากบริเวณบ้านนางฟลีมใจ อุไรวรณ์ ถึงที่ ดต. 
มิตร อุไรวรณ์ 

    ตชว. ทปค.อ.ลับแล  

17.1) กิจกรรมหลักปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 350 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

      925,000 

18) โครงการที่ 18 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายศาลปู่ หมู่ที่ 7   
จากถนนสายไผ่ล้อม-ปลายราง ถึงศาลปู่ 

    ตชว. ทปค.อ.ลับแล  

18.1) กิจกรรมหลักปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6 
เมตร ยาว 680 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

      2,774,400 

19) โครงการที่ 19 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายฉางข้าว หมู่ที่ 5   
ต้ังแต่บ้านนายบุญลือ  แตงสุวรรณ ถึงต้นสงวน  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 970  เมตร หนา 0.15 
เมตร 

    ตชว. ทปค.อ.ลับแล  
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19.1) กิจกรรมหลักปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 970 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

      2,987,600 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
ล ำดับ

ควำมส ำคัญ 
ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผนงำน กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัด

โครงกำร 
หน่วย

ด ำเนินงำน 
 งบประมำณ 

(บำท)  

20) โครงการที่ 20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายน้ ากลึง  หมู่ที่ 4 ต าบลนานกกก อ าเภอลับแล  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

    ตชว. ทปค.อ.ลับแล  

20.1) กิจกรรมหลักก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 500 เมตร  ) 

      1,000,000 

21) โครงการที่ 22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายล้องขามป้อม  หมู่ที่ 2 ต าบลนานกกก  
อ าเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

    ตชว. ทปค.อ.ลับแล  

21.1) กิจกรรมหลักก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 500 เมตร   

      1,000,000 

22) โครงการที่ 22 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
แหล่งน้ าหนองนาเกลือ 

    ตชว. ทปค.อ.ลับแล  

22.1) กิจกรรมหลักพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ า
หนองนาเกลือ   (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

      20,000,000 

23) โครงการที่ 23 โครงการส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

    ตชว. ทปค.อ.ลับแล  

23.1) กิจกรรมหลักงานก่อสร้างสนามฟุตซอลและ
หลังคาคลุมสนามฟุตซอล 

      7,700,000 

24) โครงการที่ 24 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง
ลับแลให้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ และ
เมืองท่องเที่ยว 

    ตชว. ทปค.อ.ลับแล  

24.1) กิจกรรมหลักปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองลับแลฯ       20,000,000 

2. โครงกำรท่ีขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณหรือกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจำกกระทรวง  กรม (งบ Function) 

1) โครงการ.............................               

    1.1) โครงการของกรม.............................               
              1.1) กิจกรรมหลักที่ 1.......................       กิจกรรมย่อยที่ 1)..............  

กิจกรรมย่อยที่ 2)............... 
     

3. โครงกำรท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณหรือกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัด 

1) โครงการที่ 1.............................               

4. โครงกำรควำมร่วมมือกับภำคเอกชน (ถ้ำมี) 

1) โครงการที่ 1.............................               
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118 
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดข้อที่ 2 : พัฒนำเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP  ให้มีคุณภำพ ปลอดภัยได้
มำตรฐำน และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
ล ำดับ

ควำมส ำคัญ 
ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผนงำน กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัด

โครงกำร 
หน่วย

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ 

(บำท) 
1. โครงกำรท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณหรือกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรจำกงบจังหวัด 
1) โครงการที่ 1 .............................         ตชว.     

    1.1) กิจกรรมหลักที่ 1.......................       กิจกรรมย่อยที่ 1)................ 
กิจกรรมย่อยที่ 2)............... 

      

    1.2) กิจกรรมหลักที่ 1.......................       กิจกรรมย่อยที่ 1)................ 
กิจกรรมย่อยที่ 2)............... 

      

.................................................................       ...........................................       

2. โครงกำรท่ีขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณหรือกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจำกกระทรวง  กรม (งบ Function) 

1) โครงการของกระทรวง......................... 
 

              

    1.1) โครงการของกรม........................... 
 

              

            1.1.1) โครงการที่ 1.................. 
 

              

              1.1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1.....       กิจกรรมย่อยที่ 1)................ 
กิจกรรมย่อยที่ 2)............... 

      

...............................................................               

   1.2) โครงการของกรม.......................... 
 

              

            1.2.1) โครงการที่ 1.................. 
 

              

              1.2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1.....       กิจกรรมย่อยที่ 1)................ 
กิจกรรมย่อยที่ 2)............... 

      

ประเด็นกำรพัฒนำ 
ล ำดับ

ควำมส ำคัญ 
ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผนงำน กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัด

โครงกำร 
หน่วย

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ 

(บำท) 

3. โครงกำรท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณหรือกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัด 

1) โครงการที่ 1 .............................               

4. โครงกำรควำมร่วมมือกับภำคเอกชน (ถ้ำมี) 
1) โครงการที่ 1 .............................               
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119 
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดข้อที่ 3 : พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และกำรท่องเที่ยว 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
ล ำดับ

ควำมส ำคัญ 
ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผนงำน กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัด

โครงกำร 
หน่วย

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ 

(บำท) 

1. โครงกำรท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณหรือกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรจำกงบจังหวัด 
1) โครงการที่ 1 การจัดงานเทิดเกียรติวีรชนคน
กล้า และบูชาเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหัก 

1       ตชว.     

    1.1) กิจกรรมหลักที่ 1 จัดงานเทิดเกียรติวีร
ชนคนกล้า และบูชาเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหัก 

      กิจกรรมย่อยที่ 1)................ 
กิจกรรมย่อยที่ 2)............... 

    1,645,660 

    1.2) กิจกรรมหลักที่ 1.......................       กิจกรรมย่อยที่ 1)................ 
กิจกรรมย่อยที่ 2)............... 

      

2) โครงการที่ 2 .............................         ตชว.     
    2.1) กิจกรรมหลักที่ 1.......................       กิจกรรมย่อยที่ 1)................ 

กิจกรรมย่อยที่ 2)............... 
      

.................................................................       ...........................................       

2. โครงกำรท่ีขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณหรือกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจำกกระทรวง  กรม (งบ Function) 

1) โครงการของกระทรวง.........................               

    1.1) โครงการของกรม...........................               
            1.1.1) โครงการที่ 1..................               
              1.1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1.....       กิจกรรมย่อยที่ 1)................ 

กิจกรรมย่อยที่ 2)............... 
      

            1.1.2) โครงการที่ 2..................               

              1.1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1.....       กิจกรรมย่อยที่ 1)................ 
กิจกรรมย่อยที่ 2)............... 

      

...............................................................               

   1.2) โครงการของกรม..........................               
            1.2.1) โครงการที่ 1..................               
              1.2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1.....       กิจกรรมย่อยที่ 1)................ 

กิจกรรมย่อยที่ 2)............... 
      

3. โครงกำรท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณหรือกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัด 

1) โครงการที่ 1 .............................               

4. โครงกำรควำมร่วมมือกับภำคเอกชน (ถ้ำมี) 

1) โครงการที่ 1 .............................               

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

120 
ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดข้อที่ 4 : อนุรักษ์  ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน้ ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
ล ำดับ

ควำมส ำคัญ 
ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผนงำน กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัด

โครงกำร 
หน่วย

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ 

(บำท) 

1. โครงกำรท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณหรือกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรจำกงบจังหวัด 
1) โครงการที่ 1 โครงการปรับภูมิทัศน ์
บึงตาบาน 

3       ตชว.     

ประเด็นกำรพัฒนำ 
ล ำดับ

ควำมส ำคัญ 
ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผนงำน กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัด

โครงกำร 
หน่วย

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ 

(บำท) 

1. โครงกำรท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณหรือกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรจำกงบจังหวัด 
    1.1) กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการปรับ 
ภูมิทัศน์บึงตาบาน งานก่อสร้างลานวางเครื่อง
ออกก าลังกายกลางแจ้ง และงานทางเดิน 
ส าหรับออกก าลังกาย 

      กิจกรรมย่อยที่ 1)................ 
กิจกรรมย่อยที่ 2)............... 

           2,476,000  

2) โครงการที่ 2 โครงการขุดลอกคลองทราย 
หมู่ที่ 6 ต าบลพญาแมน อ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

13       ตชว.     

    2.1) กิจกรรมหลักที่ 1  ขุดลอกคลอง
ทราย หมู่ที่ 6 ต าบลพญาแมน อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

      กิจกรรมย่อยที่ 1)................ 
กิจกรรมย่อยที่ 2)............... 

              958,600  

.................................................................       ...........................................       

1) โครงการของกระทรวง.........................               

    1.1) โครงการของกรม...........................               

            1.1.1) โครงการที่ 1..................               

              1.1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1.....       กิจกรรมย่อยที่ 1)................ 
กิจกรรมย่อยที่ 2)............... 

      

            1.1.2) โครงการที่ 2..................               

              1.1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1.....       กิจกรรมย่อยที่ 1)................ 
กิจกรรมย่อยที่ 2)............... 

      

...............................................................               
   1.2) โครงการของกรม..........................               

            1.2.1) โครงการที่ 1..................               

              1.2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1.....       กิจกรรมย่อยที่ 1)................ 
กิจกรรมย่อยที่ 2)............... 

      

3. โครงกำรท่ีต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณหรือกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัด 

1) โครงการที่ 1 .............................               

4. โครงกำรควำมร่วมมือกับภำคเอกชน (ถ้ำมี) 

1) โครงการที่ 1 .............................               

                

 
 
 
  
 

 

 

 

/1.1 กิจกรรมหลกัที่ 1... 



 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) รายโครงการ 
ภายใต้แผนความต้องการระดับอ าเภอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด   1. เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี  
    

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัสติก ชุมชนปั้นเตา (อต.ถ28-012) หมู่ที่ 6 ต าบลชัยจุมพล 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและ

เหตุผล 
เนื่องด้วยถนนลูกรังสายชุมชนปั้นเตา  หมู่ที่ 6  ต าบลชัยจุมพล  ปัจจุบันเป็น
ถนนลูกรังเป็นฝุ่น ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนปั้นเตา ได้รับความเดือดร้อน มี
ปัญหาด้านสุขภาพระบบหายใจ    และมีอุปสรรค์ในการด ารงชีวิตประจ าวัน    
และจากสภาพปญัหาข้างต้นจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาถนนลูกรัง
สายชุมชนปั้นเตา หมู่ที่ 6 ต าบลชัยจุมพล      ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่ออ านวยความสะดวก และความปลอดภัยในการคมนาคม อีกทั้งยังแก้ไข
ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองจากสภาพถนนท่ีเป็นลูกรังได ้                                                                              

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการคมนาคม   
2. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนดรอ้นจากฝุ่นละอองจากสภาพถนนลกูรัง    
 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการด าเนินชีวิตของประชาชน 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ประชาชน 401 ครัวเรือน  965  คน มีถนนได้มาตรฐานสัญจรไป-มา ได้สะดวก 
ลดอุบัตเิหตุบนท้องถนน เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และไม่ท าให้
เกิดฝุ่นละอองสรา้งความเดือนร้อนให้ประชาชน 

5. พ้ืนที่เป้าหมาย หมู่ที่ 6   ต าบลชัยจุมพล  อ าเภอลับแล  จังหวัดอุตรดติถ์ 
6.  กิจกรรมหลัก ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานท่ีเป็นกิจกรรมหลักท่ีส่งผลใหโ้ครงการ 

บรรลุวตัถุประสงค ์

  6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
ก่อสร้างผิวทางแอสฟสัติกคอนกรตี ชนิดผิวทาง AC  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 1,500.00 เมตร   หนา 0.05 เมตร   

  งบประมาณ 4,170,000.-  บาท 
  ผู้รับผิดชอบ ที่ท าการปกครองอ าเภอลับแล 
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จังหวัดอุตรดติถ ์,องค์การบริหารสว่นต าบลชัยจุมพล 
7. หน่วยงานด าเนินงาน ที่ท าการปกครองอ าเภอลับแล 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 5   เดือน  เริ่มต้นเดือนมกราคม 2564  สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2564 
9. งบประมาณ 4,170,000.- บาท 

10. ผลผลิต (output) 
ถนนแอสฟัสติกคอนกรตี ชนิดผิวทาง AC  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 
1,500.00 เมตร   หนา 0.05 เมตร  

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. ประชาชนในต าบลชัยจุมพลมีถนนท่ีมีสภาพดีในการคมนาคม 2.สามารถ
แก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู ่และสุขภาพของ
ประชาชนได ้   3. แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง สภาพถนนท่ีเป็นหลมุเป็นบ่อในฤดู
ฝนได ้
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122 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) รายโครงการ 

ภายใต้แผนความต้องการระดับอ าเภอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 1. เสรมิสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู ่สรา้งชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี  
    

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ 
ก่อสร้างถนน คสล.สายแยก ทล.1041 - ในดงนาทะเล  หมู่ที่ 5      
ต าบลชัยจมุพล  อ าเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ ์

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

เนื่องด้วยถนนสายในดงนาทะเล  หมู่ที่ 5  ต าบลชัยจุมพล ปัจจุบันเป็นถนน
ลูกรังท่ีมีสภาพช ารุดและเป็นฝุ่น ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินชีวิต
ของผู้สัญจร และผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านเอื้ออาทรอุตรดติถ์ (ลับแล)    และ
ถนนสายนี้มีความส าคญัในการเดนิทางเข้าไปท าการเกษตรของเกษตรกรจ านวน
มาก และเป็นถนนสายส าคญัในการขนผลผลิตทางการเกษตรออกมาจ าหน่าย  
จึงมีความจ าเป็นทีต่้องพัฒนาถนนลูกรังสายนี ้เป็นถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการคมนาคม           
2. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองจากสภาพถนนลูกรัง  
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการด าเนินชีวิตของประชาชน 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ประชาชน 943  ครัวเรือน  1,800  คน มีถนนได้มาตรฐานสัญจรไป-มา ได้
สะดวก ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และไม่
ท าให้เกิดฝุ่นละอองสรา้งความเดือนร้อนให้ประชาชน 

5. พ้ืนที่เป้าหมาย หมู่ที่ 5   ต าบลชัยจุมพล   อ าเภอลับแล  จังหวัดอุตรดติถ์ 

6.  กิจกรรมหลัก   

  6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา  0.20 เมตร  ยาว 2,120.00 
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  10,600.00 ตารางเมตร 

  งบประมาณ 7,830,000.- บาท 
  ผู้รับผิดชอบ ที่ท าการปกครองอ าเภอลับแล 
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จังหวัดอุตรดติถ์ , องค์การบริหารส่วนต าบลชัยจุมพล 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ที่ท าการปกครองอ าเภอลับแล 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  4  เดือน  เริ่มต้นเดือนมกราคม 2564   สิ้นสุดเดือนเมษายน 2564 

9. งบประมาณ 7,830,000.- บาท 

10. ผลผลิต (output) 
ถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา  0.20 เมตร  ยาว 2,400.00 เมตร  หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  12,000.00 ตารางเมตร 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. ประชาชนในต าบลชัยจุมพลมีถนนท่ีมีสภาพดีในการคมนาคม 2.สามารถแก้ไข
ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู ่และสุขภาพของประชาชนได้    
3. แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง สภาพถนนท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อในฤดูฝนได ้



 

123 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) รายโครงการ 

ภายใต้แผนความต้องการระดับอ าเภอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 1. เสรมิสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู ่สรา้งชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี  
แผนงาน............................................................................................................. 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาป่า หมู่ที่ 2 ต าบลชัยจุมพล 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและ

เหตุผล 
เนื่องด้วยถนนสายทุ่งนาป่า  หมู่ที่ 2  ต าบลชัยจมุพล ปัจจุบันเป็นถนนลูกรังท่ีมี
สภาพช ารดุและเป็นฝุ่น   และถนนสายนี้มีความส าคัญในการเดินทางเข้าไปท า
การเกษตรของเกษตรกรจ านวนมาก และเป็นถนนสายส าคัญในการขนผลผลิต
ทางการเกษตรออกมาจ าหน่าย  จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาถนนลูกรังสายทุ่งนา
ป่าโดยการก่อสรา้งเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการคมนาคม        
2. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองจากสภาพถนนลูกรัง  
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการด าเนินชีวิตของประชาชน 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ประชาชน 291  ครัวเรือน  787  คน มีถนนได้มาตรฐานสัญจรไป-มา ได้สะดวก 
ลดอุบัตเิหตุบนท้องถนน เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และไม่ท าให้
เกิดฝุ่นละอองสรา้งความเดือนร้อนให้ประชาชน 

5. พ้ืนที่เป้าหมาย หมู่ที่ 2   ต าบลชัยจุมพล  อ าเภอลับแล   จังหวัดอุตรดิตถ ์
6.  กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา  0.15 เมตร  ยาว 1,450.00 

เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  8,700.00 ตารางเมตร 

  งบประมาณ 4,340,000.- บาท 
  ผู้รับผิดชอบ อ าเภอลับแล 
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จังหวัดอุตรดติถ ์ ,องค์การบริหารส่วนต าบลชัยจุมพล 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ที่ท าการปกครองอ าเภอลับแล 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  4  เดือน  เริ่มต้นเดือนมกราคม 2564   สิ้นสุดเดือนเมษายน 2564 

9. งบประมาณ 4,340,000.-  บาท 
10. ผลผลิต (output) ถนน คสล.ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา  0.15 เมตร  ยาว 1,450.00 เมตร  หรือ

มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  8,700.00 ตารางเมตร 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. ประชาชนในต าบลชัยจุมพลมีถนนท่ีมีสภาพดีในการคมนาคม 2.สามารถแก้ไข
ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู ่และสุขภาพของประชาชน
ได ้  3.แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง สภาพถนนท่ีเป็นหลุ่มเป็นบ่อในฤดูฝนได้ 

 
 
 



 

124 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) รายโครงการ 

ภายใต้แผนความต้องการระดับอ าเภอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 1. เสรมิสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู ่สรา้งชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี  
แผนงาน............................................................................................................. 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองแม่พร่อง ฝั่งทิศตะวนัออก ต าบล

ชัยจุมพล  อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดติถ์ 

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

เนื่องด้วย ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลชัยจุมพล ที่ท าการเกษตรบรเิวณเลียบคลอง
แม่พร่องประสบปัญหาในการสญัจรและการขนผลผลติทางการเกษตร เนื่องจาก
ปัจจุบันถนนเลียบคลองแม่พร่องเป็นถนนลูกรังซึ่งมีสภาพช ารุด และในฤดูฝน
ถนนถูกกัดเซาะ อาจท าให้เกดิอุบตัิเหตุ และการขนผลผลิตล่าช้าไดร้ับความ
เสียหายได ้  จึงต้องการถนน คสล.เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการคมนาคม                

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ประชาชน 2,911 คน ของประชากรหมู่ที่ 2 ,4,8 และ9  ต าบลชัยจมุพล ได้ใช้
ถนนเลียบคลองแม่พร่องฝั่งทิศตะวันออกในการสัญจรไป-มา และเกษตรก็ได้ใช้
ถนนในการเข้าไปยังพ้ืนท่ีท าการเกษตรได้สะดวก ปลอดภัย 

5. พ้ืนที่เป้าหมาย หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 8  หมู่ที่ 9  ต าบลชัยจุมพล  อ าเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ ์

6.  กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา  0.15 เมตร  ยาว 2,354.00 
เมตร  

  งบประมาณ 4,300,000.-  บาท 
  ผู้รับผิดชอบ ที่ท าการปกครองอ าเภอลับแล 
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จังหวัดอุตรดติถ์ , องค์การบริหารส่วนต าบลชัยจุมพล 
7. หน่วยงานด าเนินงาน ที่ท าการปกครองอ าเภอลับแล 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  4  เดือน  เริ่มต้นเดือนมกราคม 2564   สิ้นสุดเดือนเมษายน 2564 

9. งบประมาณ 4,300,000.-  บาท 
10. ผลผลิต (output) คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา  0.15 เมตร  ยาว 2,354.00 เมตร  

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                                                 
2.การคมนาคมมีความสะดวกปลอดภัย    3. การเข้าไปท ากิจกรรมทางการ
เกษตร การขนส่งผลผลิตการเกษตรมีความสะดวกขึ้น 

 
 
 
 



 

125 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) รายโครงการ 

ภายใต้แผนความต้องการระดับอ าเภอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด   1. เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี  
    

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1-ม.9  ต าบลชัยจุมพล 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและ

เหตุผล 
ด้วยถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1- หมู่ที9่  ต าบลชัยจุมพล  เป็นถนนที่มีการใช้รถใช้
ถนนอย่างมาก เป็นทางผ่านไปยังต าบลทุ่งยั้งและต าบลศรีพนมมาศปัจจุบันเมื่อฝน
ตกจะมีน้ าท่วมขังบรืเวณถนนและไหลเข้าสู่บ้านเรือนของประชาชน ประชาชน
ได้รับความเดือนร้อนเป็นยา่งมาก 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังถนน และไหลเขา้สู่บ้านเรือนของประชาชน 
4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ประชาชน 1,368 คน ครัวเรือน  420 ครัวเรือน  ได้รับการแก้ไขปญัหาน้ าท่วมขัง

ถนน และไหลเข้าสู่บ้านเรือน และประชาชนท่ัวไปที่ใช้ถนน สัญจรไป-มา มีความ
สะดวกปลอดภยั   

5. พ้ืนที่เป้าหมาย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9   ต าบลชัยจุมพล  อ าเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ ์
6.  กิจกรรมหลัก ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานท่ีเป็นกิจกรรมหลักท่ีส่งผลใหโ้ครงการ 

บรรลุวตัถุประสงค ์

  6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที ่1-หมู่ที่ 9ต าบลชัยจมุพล  ขนาดรางระบายน้ า
กว้าง  0.50  เมตร   ลึก 0.50  เมตร  หนา  0.10 เมตร   ยาว  660.00  เมตร  

  งบประมาณ 2,970,000.- บาท 
  ผู้รับผิดชอบ ที่ท าการปกครองอ าเภอลับแล 
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จังหวัดอุตรดติถ ์,องค์การบริหารสว่นต าบลชัยจุมพล 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ที่ท าการปกครองอ าเภอลับแล 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 5   เดือน  เริ่มต้นเดือนมกราคม 2564  สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2564 

9. งบประมาณ 2,970,000.-   บาท  

10. ผลผลิต (output) 
รางระบายน้ ากว้าง  0.50  เมตร   ลึก 0.50  เมตร  หนา  0.10 เมตร   ยาว  
660.00  เมตร  

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบรเิวณถนนในฤดูฝนได ้     2.ไม่มีน้ าไหลเข้าสู่บ้านเรือน
เมื่อฝนตก 
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แบบสรุปโครงกำรแบบย่อ (Project Brief)  รำยโครงกำร 

ภำยใต้แผนควำมต้องกำรระดับอ ำเภอ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 
ประเด็นกำรพัฒนำจังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง 
                                    มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
แผนงำน  : การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
กลยุทธ ์  :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบ Logistics ที่เอ้ือต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและการบริการ 
ยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำอ ำเภอ : ……………………………………………………………………………………………………. 

 
หัวข้อ รำยละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
อต.ถ.36-066 สายหนองยายทิพย์-พระเสด็จ หมู่ที่ 9,10  
ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 

2. ความส าคัญของโครงการ 1. ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน โดยเฉพาะเส้นทางการคมนาคมขนส่ง
เพ่ือการเกษตรและการสัญจรในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลพระเสด็จ ยังเป็น
ปัจจัยหลักอันดับต้นๆ ของพ้ืนที่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนรวมถึงการอ านวยการต่อการคมนาคมขนส่งที่จะรองรับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนระดับ
รากหญ้าเพ่ือไปมาหาสู่กัน รองรับการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของ
เกษตรกร  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 2 รัฐบาลได้ให้นโยบาย  
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยให้ความส าคัญกับการ
ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา เพ่ือสร้างโอกาส
ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคมสร้างความม่ันคงและการลด
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิงแวดล้อมเพ่ือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ ได้ให้ความส าคัญกับพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเมืองเพ่ือรองรับ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็นการกระจายความเจริญสู่ชุมชนให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

2. สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร 
    ในระดับอ าเภอการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งในระดับชุมชน เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสามารถลดอุบัติเหตุทางท้องถนน เพ่ือลดการสูญเสียชีวิต
ของประชาชน ปัญหาสภาพถนนที่ช ารุด หรือสภาพเดิมเป็นดินหรือลูกรัง 
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หัวข้อ รำยละเอียด 
 หลายชุมชนก าลังรอคอยความหวังให้ภาครัฐเข้าไปช่วยเหลืออย่าง

เร่งด่วน และยังมีอีกหลายเส้นทางท่ียังไม่ได้รับพัฒนาและท่ัวถึง ดังนั้น 
จึงเป็นสาเหตุหลักท่ีต้องพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนที่ดีขึ้น 
    ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-066 สายหนองยายทิพย์ 
พระเสด็จ หมู่ที่ 9,10 ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็น
เส้นทางเชื่อมโยงระหว่าง 2 หมู่บ้านและเชื่อมโยงหมู่บ้านในพื้นที่
ใกล้เคียง ระยะทางรวมทั้งหมด ยาว 1,957 เมตร อยู่ในรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลพระเสด็จ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อการคมนาคมขนส่งระหว่างชุมชนกับชุมชน หรือระหว่างชุมชนกับ
ตัวเมืองมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
2. เพื่อลดต้นทางการขนส่งสินค้าการเกษตร 

4. ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละของโครงการเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น     
ร้อยละ 95 

5. พื้นที่เป้าหมาย ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-066 สายหนองยายทิพย์ 
พระเสด็จ หมู่ที่ 9,10 ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์   

5. กิจกรรมหลัก  
   5.1  กิจกรรมหลักท่ี 1 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างทางประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 1 เส้นทาง
3,008,000.00  บาท 
ส่วนราชการและอ าเภอ ที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนราชการ อ าเภอ และอปท.ในจังหวัด 

6. หน่วยงานด าเนินงาน เทศบาลต าบลพระเสด็จ  อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. งบประมาณ 3,008,000.00  บาท 
9. ผลผลิต (Output) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,957 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (รวม
พ้ืนที่หูช้าง) ไม่น้อยกว่า 5,893.83 ตารางเมตร 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ การคมนาคมขนส่งระหว่างชุมชนกับชุมชน หรือระหว่างชุมชนกับตัว
เมืองมคีวามสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 



 

128 
แบบสรุปโครงกำรแบบย่อ (Project Brief)  รำยโครงกำร 

ภำยใต้แผนควำมต้องกำรระดับอ ำเภอ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ประเด็นกำรพัฒนำจังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง 
                                    มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
แผนงำน  : การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
กลยุทธ์  :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบ Logistics ที่เอ้ือต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและการบริการ 
ยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำอ ำเภอ : ……………………………………………………………………………………………………. 

 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น  

อต.ถ.36-024 สายบ้านตลิ่งต่ า (ปั้มตามี)-บ้านพงกะชี หมู่ที่ 7,8 (ต่อ
จากเดิม) ต.ทุ่งยั้ง 

2. ความส าคัญของโครงการ 1. ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน โดยเฉพาะเส้นทางการคมนาคมขนส่ง
เพ่ือการเกษตรและการสัญจรในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลพระเสด็จ ยังเป็น
ปัจจัยหลักอันดับต้นๆ ของพ้ืนที่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนรวมถึงการอ านวยการต่อการคมนาคมขนส่งที่จะรองรับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนระดับ
รากหญ้าเพ่ือไปมาหาสู่กัน รองรับการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของ
เกษตรกร  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 2 รัฐบาลได้ให้นโยบาย  
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยให้ความส าคัญกับการ
ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา เพ่ือสร้างโอกาส
ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคมสร้างความม่ันคงและการลด
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิงแวดล้อมเพ่ือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ ได้ให้ความส าคัญกับพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเมืองเพ่ือรองรับ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็นการกระจายความเจริญสู่ชุมชนให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

2. สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร 
    ในระดับอ าเภอการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งในระดับชุมชน เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสามารถลดอุบัติเหตุทางท้องถนน เพ่ือลดการสูญเสียชีวิต
ของประชาชน ปัญหาสภาพถนนที่ช ารุด หรือสภาพเดิมเป็นดินหรือลูกรัง 
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หัวข้อ รำยละเอียด 
 หลายชุมชนก าลังรอคอยความหวังให้ภาครัฐเข้าไปช่วยเหลืออย่าง

เร่งด่วน และยังมีอีกหลายเส้นทางท่ียังไม่ได้รับพัฒนาและท่ัวถึง ดังนั้น 
จึงเป็นสาเหตุหลักท่ีต้องพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนที่ดีขึ้น 
   ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-024 สายบ้านตลิ่งต่ า (ปั้มตามี)-
บ้านพงกะชี หมู่ที่ 7,8 ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็น
เส้นทางเชื่อมโยงระหว่าง 2 หมู่บ้านและเชื่อมโยงหมู่บ้านในพื้นที่
ใกล้เคียง ระยะทางรวมทั้งหมด ยาว 1,670 เมตร อยู่ในรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลพระเสด็จ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อการคมนาคมขนส่งระหว่างชุมชนกับชุมชน หรือระหว่างชุมชนกับ
ตัวเมืองมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
2. เพื่อลดต้นทางการขนส่งสินค้าการเกษตร 

4. ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละของโครงการเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น     
ร้อยละ 95 

5. พื้นที่เป้าหมาย ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-024 สายบ้านตลิ่งต่ า (ปั้มตามี)-
บ้านพงกะชี หมู่ที่ 7,8 ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์   

5. กิจกรรมหลัก  
   5.1  กิจกรรมหลักท่ี 1 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างทางประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 1 เส้นทาง
3,460,000.00  บาท 
ส่วนราชการและอ าเภอ ที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนราชการ อ าเภอ และอปท.ในจังหวัด 

6. หน่วยงานด าเนินงาน เทศบาลต าบลพระเสด็จ  อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. งบประมาณ 3,460,000.00  บาท 
9. ผลผลิต (Output) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,670 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อย
กว่า 6,680 ตารางเมตร 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ การคมนาคมขนส่งระหว่างชุมชนกับชุมชน หรือระหว่างชุมชนกับตัว
เมืองมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากข้ึน 
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แบบสรุปโครงกำรแบบย่อ (Project Brief)  รำยโครงกำร 

ภำยใต้แผนควำมต้องกำรระดับอ ำเภอ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นกำรพัฒนำจังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง 
                                    มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
แผนงำน  : การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
กลยุทธ  :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบ Logistics ที่เอ้ือต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและการบริการ 
ยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำอ ำเภอ : ……………………………………………………………………………………………………. 

 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น  

อต.ถ.36-079 สายหนองยายทิพย์-คลองช้าง (ตอน1) หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งยั้ง 
2. ความส าคัญของโครงการ 1. ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน โดยเฉพาะเส้นทางการคมนาคมขนส่ง

เพ่ือการเกษตรและการสัญจรในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลพระเสด็จ ยังเป็น
ปัจจัยหลักอันดับต้นๆ ของพ้ืนที่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนรวมถึงการอ านวยการต่อการคมนาคมขนส่งที่จะรองรับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนระดับ
รากหญ้าเพ่ือไปมาหาสู่กัน รองรับการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของ
เกษตรกร  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 2 รัฐบาลได้ให้นโยบาย  
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยให้ความส าคัญกับการ
ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา เพ่ือสร้างโอกาส
ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคมสร้างความม่ันคงและการลด
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิงแวดล้อมเพ่ือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ ได้ให้ความส าคัญกับพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเมืองเพ่ือรองรับ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็นการกระจายความเจริญสู่ชุมชนให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

2. สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร 
    ในระดับอ าเภอการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งในระดับชุมชน เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสามารถลดอุบัติเหตุทางท้องถนน เพ่ือลดการสูญเสียชีวิต
ของประชาชน ปัญหาสภาพถนนที่ช ารุด หรือสภาพเดิมเป็นดินหรือลูกรัง 
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หัวข้อ รำยละเอียด 
 หลายชุมชนก าลังรอคอยความหวังให้ภาครัฐเข้าไปช่วยเหลืออย่าง

เร่งด่วน และยังมีอีกหลายเส้นทางท่ียังไม่ได้รับพัฒนาและท่ัวถึง ดังนั้น 
จึงเป็นสาเหตุหลักท่ีต้องพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนที่ดีขึ้น 
    ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-079 สายหนองยายทิพย์-คลอง
ช้าง (ตอน1) หมู่ที่ 9  ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็น
เส้นทางเชื่อมโยงหมู่บ้านในพื้นที่ใกล้เคียง ระยะทางรวมทั้งหมด ยาว 
1,780 เมตร อยู่ในรับผิดชอบของเทศบาลต าบลพระเสด็จ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อการคมนาคมขนส่งระหว่างชุมชนกับชุมชน หรือระหว่างชุมชนกับ
ตัวเมืองมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
2. เพื่อลดต้นทางการขนส่งสินค้าการเกษตร 

4. ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละของโครงการเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น     
ร้อยละ 95 

5. พื้นที่เป้าหมาย ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-079 สายหนองยายทิพย์-คลอง
ช้าง (ตอน1) หมู่ที่ 9  ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

5. กิจกรรมหลัก  
   5.1  กิจกรรมหลักท่ี 1 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างทางประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 1 เส้นทาง
2,686,000.00  บาท 
ส่วนราชการและอ าเภอ ที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนราชการ อ าเภอ และอปท.ในจังหวัด 

6. หน่วยงานด าเนินงาน เทศบาลต าบลพระเสด็จ  อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. งบประมาณ 2,686,000.00  บาท 
9. ผลผลิต (Output) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,780 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (รวม
พ้ืนที่หูช้าง) ไม่น้อยกว่า 5,354.48 ตารางเมตร 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ การคมนาคมขนส่งระหว่างชุมชนกับชุมชน หรือระหว่างชุมชนกับตัว
เมืองมคีวามสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากข้ึน 
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ  (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดข้อที่ 1  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาคน ชุมชนและครอบครัว
เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี และการขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หัวข้อ รายละเอียด 

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารส าหรับจ าหน่ายรับซื้อสินค้า
พืชผลทางการเกษตร ต าบลแม่พูล 

2.ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลหัวดงส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท าสวนผลไม้ทุเรียน ลางสาด ลองกอง  
ซึ่งในฤดูการผลิตที่ผลไม้ออกสู่ตลาดจ านวนมาก เกษตกร
ชาวสวนจะประสบปัญหาในการขาดพ้ืนที่อาคารจ าหน่าย
ผลผลิตที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย เมื่อมีอาคารจะท า
ให้เกษตรกรมีพ้ืนที่ในการจ าหน่ายผลผลิตสู่ผู้ซื้อได้
โดยตรงสร้างรายได้เพ่ิมมูลค่าให้กับเกษตรกรชาวสวน 

3.วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกษตรกรมีอาคารสถานที่ในการจ าหน่ายและรับ
ซื้อสินค้าและพืชผลทางการเกษตร 

4.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จ านวนผู้ใช้สถานที่ 
5.พ้ืนที่เป้าหมาย ม.1 , ม.2 
6.กิจกรรมหลัก  
   6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
         งบประมาณ 
         ผู้รับผิดชอบ 
         หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างอาคารส าหรับจ าหน่ายรับซื้อสินค้าพืชผลทาง
การเกษตร 
2,006,600 
อ.ลับแล / ทต.หัวดง 

   6.2 กิจกรรมหลักท่ี 1 
         งบประมาณ 
         ผู้รับผิดชอบ 
         หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

7.หน่วยด าเนินงาน กองช่าง ทต.หัวดง 
8.ระยะเวลาด าเนินงาน พ.ศ.2564 - 2565 
9.งบประมาณ 2,006,600 
10.ผลผลิต (Out put) อาคารส าหรับจ าหน่ายรับซื้อสินค้าพืชผลทางการเกษตร 
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ประชาชมมีสถานที่ส าหรับจ าหน่ายและรับซื้อสินค้าและ

พืชผลทางการเกษตร 
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ  (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดข้อที่ 1  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาคน ชุมชนและครอบครัว
เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี และการขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการป้องกันการกัดเซาะและอุทกภัยในเขตเมืองบริเวณ

บ้านนายอุดม สร้อยพิทักษ ์ม.9 
2.ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ในปี พ.ศ.2549 พื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลหัวดง 

เกิดเหตุการณ์อุทกภัยดินโคลนถล่ม สร้างความเสียหาย
ให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจ านวนมาก 
เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว หรือหาก
เกิดเหตุการณ์อุทกภัยซ้ า การป้องกันการกัดเซาะจะช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีให้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้  

3.วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการพังทลายของตล่ิงจากน้ ากัดเซาะ 
4.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จ านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 
5.พ้ืนที่เป้าหมาย ม.9 
6.กิจกรรมหลัก  
   6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 
         งบประมาณ 
         ผู้รับผิดชอบ 
         หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างก าแพงกันตลิ่ง คสล.สูง 4 เมตร ความยาวรวม 
100 เมตร 
2,398,000 
อ.ลับแล 
ทต.หัวดง 

   6.2 กิจกรรมหลักท่ี 1 
         งบประมาณ 
         ผู้รับผิดชอบ 
         หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

7.หน่วยด าเนินงาน กองช่าง ทต.หัวดง 
8.ระยะเวลาด าเนินงาน พ.ศ.2564 - 2565 
9.งบประมาณ 2,398,000 
10.ผลผลิต (Out put) ก าแพงกันตลิ่ง คสล.สูง 4 เมตร ความยาวรวม 100 

เมตร 
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ป้องกนัน้ ากัดเซาะตลิ่งบ้านเรือนของประชาชน 
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ  (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดข้อที่ 1  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาคน ชุมชนและครอบครัว
เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี และการขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการป้องกันการกัดเซาะและอุทกภัยในเขตเมืองบริเวณ

บ้านนายพยัพ สุกสา ม.3 ต าบลแม่พูล 

2.ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ในปี พ.ศ.2549 พื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลหัวดง 
เกิดเหตุการณ์อุทกภัยดินโคลนถล่ม สร้างความเสียหาย
ให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจ านวนมาก 
เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว หรือหาก
เกิดเหตุการณ์อุทกภัยซ้ า การป้องกันการกัดเซาะจะช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีให้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้  

3.วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการพังทลายของตล่ิงจากน้ ากัดเซาะ 

4.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จ านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 

5.พ้ืนที่เป้าหมาย ม.3 
6.กิจกรรมหลัก  
   6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 
         งบประมาณ 
         ผู้รับผิดชอบ 
         หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างก าแพงกันตลิ่ง คสล.สูง 4 เมตร ความยาวรวม 
100 เมตร 
2,398,000 
อ.ลับแล 
ทต.หัวดง 

   6.2 กิจกรรมหลักท่ี 1 
         งบประมาณ 
         ผู้รับผิดชอบ 
         หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

7.หน่วยด าเนินงาน กองช่าง ทต.หัวดง 
8.ระยะเวลาด าเนินงาน พ.ศ.2564 - 2565 
9.งบประมาณ 2,398,000 

10.ผลผลิต (Out put) ก าแพงกันตลิ่ง คสล.สูง 4 เมตร ความยาวรวม 100 
เมตร 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ป้องกนัน้ ากัดเซาะตลิ่งบ้านเรือนของประชาชน 
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ  (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดข้อที่ 1  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาคน ชุมชนและครอบครัว
เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี และการขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางรบัน้ าฝนอาคารตลาดกลาง

ผลไม้เพื่อการส่งออก 
2.ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลหัวดงส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพท าสวนผลไม้ทุเรียน ลางสาด ลองกอง  
ในฤดูการผลิตที่ผลไม้ออกสู่ตลาดจ านวนมากซึ่งเป็นฤดู
ฝนมีผู้ค้ามาเช่าอาคารในการรับซื้อ ผลผลิตทุเรียน 
ลองกอง เพื่อจ าหน่ายส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาคาร
ตลาดกลางผลไม้เพื่อการส่งออกของเทศบาลมีอายุการใช้
งานมาเป็นระยะเวลานานหลายปี จึงเกิดความช ารุดของ
รางรับน้ าฝน อันอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกและก่อห้
เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตได้ 

3.วัตถุประสงค์ เพื่อให้อาคารตลาดกลางผลไม้เพื่อการส่งออกผลผลิตทางการ
เกษตรของเกษตรกรมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน 

4.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน ์
5.พ้ืนที่เป้าหมาย ม.9 
6.กิจกรรมหลัก  
   6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 
         งบประมาณ 
         ผู้รับผิดชอบ 
         หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงซ่อมแซมรางรับน้ าฝนอาคารตลาดกลางผลไม้ 
 
1,009,600 
อ.ลับแล 
ทต.หัวดง 

   6.2 กิจกรรมหลักท่ี 1 
         งบประมาณ 
         ผู้รับผิดชอบ 
         หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

7.หน่วยด าเนินงาน กองช่าง ทต.หัวดง 
8.ระยะเวลาด าเนินงาน พ.ศ.2564 - 2565 
9.งบประมาณ 1,009,600 
10.ผลผลิต (Out put) ปรับปรุงซ่อมแซมรางรับน้ าฝนอาคารตลาดกลางผลไม้เพื่อ

การส่งออก 
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) อาคารส าหรับจ าหน่ายและรับซือ้สินค้าพืชผลทางการเกษตร

มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน 
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ  (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดข้อที่ 1  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาคน ชุมชนและครอบครัว
เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี และการขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานกีฬาบริเวณ รร.เทศบาลหัวดง ม.3 

 
2.ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล ปัจจุบนัในพืน้ที่เขตเทศบาลต าบลหัวดงมีการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติดจ านวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชน 
เยาวชน เด็กนักเรียน ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์เสริมสรา้ง
สุขภาพร่างกายให้แข็งแรงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
เทศบาลฯจงึมีความประสงค์ทีจ่ะก่อสร้างลานกีฬา  ที่มี
มาตรฐานและปลอดภัยในการออกก าลังกายให้แก่ประชาชน 

3.วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ประชาชนและนักเรียนมลีานกีฬาที่มีมาตรฐานและ
ปลอดภัยในการออกก าลังกายสร้างสุขภาพร่างการที่แข็งแรง 

4.ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน ์
5.พื้นที่เป้าหมาย รร.เทศบาลหัวดง ม.3 
6.กิจกรรมหลัก  
   6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
         งบประมาณ 
         ผู้รับผิดชอบ 
         หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ก่อสร้างลานกีฬา กว้าง 22 ม. ยาว 42 ม. หรือมีพื้นที่    ไม่
น้อยกว่า 924 ตร.ม. 
2,500,000 
อ.ลับแล 
ทต.หัวดง 

   6.2 กิจกรรมหลักที่ 1 
         งบประมาณ 
         ผู้รับผิดชอบ 
         หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

7.หน่วยด าเนินงาน กองช่าง ทต.หัวดง 
8.ระยะเวลาด าเนินงาน พ.ศ.2564 - 2565 
9.งบประมาณ 2,500,000 
10.ผลผลิต (Out put) ลานกีฬา 
11.ผลที่คาดวา่จะได้รับ (Outcome) ประชาชนและนักเรียนมลีานกีฬาที่มีมาตรฐานและปลอดภัยใน

การออกก าลังกาย 
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ  (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดข้อที่ 1  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาคน ชุมชนและครอบครัว
เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี และการขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทศัน์หน้าฝายแม่พูลก่อสร้างถนนและขยายคอสะพานบ้านนายพร ศิริเกตุ 

ม.10 
2.ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลหัวดง มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ตลาดผลไม้หัวดง  และเป็นเส้นทางผ่านไปยัง 
น้ าตกแม่พูล ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของอ าเภอลับแลและจังหวัดอุตรดิตถ์ มีอาหารพื้นบ้านอันเป็นอัต
ลักษณ์ของท้องถิ่น ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจ านวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ประกอบ
กับในพื้นที่ของเทศบาลฯ มีฝายแม่พูลซึ่งเป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว้างขวางเหมาะแก่การส่งเสริมให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของเทศบาลฯ เทศบาลจึงมีความประสงค์ที่จะก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าฝาย
แม่พูล ก่อสร้างถนนและขยายคอสะพาน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและรองรับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวและเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง 

3.วัตถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
4.ตัวชี้วัดและคา่
เป้าหมาย 

จ านวนผู้ใช้ประโยชน ์

5.พื้นที่เป้าหมาย  
6.กิจกรรมหลัก  
   6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
         งบประมาณ 
         ผู้รับผิดชอบ 
         หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

1.ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าฝายแม่พูล 
2.ขุดลอกปริมาณดิน 13,450 ลบ.ม. 
3.ขยายคอสะพานบ้านนายพร  ศิริเกตุ 
8,650,800 
อ.ลับแล 
ทต.หัวดง 

   6.2 กิจกรรมหลักที่ 1 
         งบประมาณ 
         ผู้รับผิดชอบ 
         หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 

7.หน่วยด าเนินงาน กองช่าง ทต.หัวดง 
8.ระยะเวลาด าเนินงาน พ.ศ.2564 - 2565 
9.งบประมาณ 8,650,800 
10.ผลผลิต (Out put) พื้นที่สีเขียวแหล่งท่องเที่ยวและถนน 
11.ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
(Outcome) 

มีจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 
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แบบสรุปโครงกำรแบบย่อ (Project Brief) รำยโครงกำร 

ภำยใต้แผนควำมต้องกำรระดับอ ำเภอ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ประเด็นกำรพัฒนำจังหวัด ข้อที่ 1 เสรมิสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ สร้ำงชมุชนและครอบครัวเข้มแขง็ เพ่ือให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
แผนงำน  (เป็นโครงกำรภำยใต้แผนงำนตำมแบบ จ.1) 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ช่ือโครงการ 
   

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทานสาย 1  
ฝั่งซ้าย ตั้งแต่คลองเหมืองปลาไหลถึงคลองช้าง หมู่ที่ 1 ต าบลไผ่ล้อม 
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ์

        

2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตผุล 
  
  
  

เนื่องด้วยถนนลูกรังคันคลองชลประทานสาย 1 หมู่ที่ 1  ต าบลไผล่อ้ม 
เป็นเส้นทางสญัจรในการขนผลผลติทางการเกษตร ปัจจุบันมสีภาพ 
ช ารุด เป็นหลุมบ่อ ท าให้การสัญจรไมส่ะดวก ประชาชนไดร้ับความเดือดร้อน 
ในการใช้เส้นทางสัญจรไป-มา  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและ 
ทรัพย์สินได ้ จึงมีความประสงค์จะด าเนินการก่อสรา้งถนนเป็นถนน คสล. 

        เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   

1. เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐาน ใช้ในการสัญจรของประชาชน 
2. เพื่อลดการเกดิอุบัติเหตุในการใช้เส้นทางของประชาชน 
3. เพื่อให้การขนส่งผลผลติทางการเกษตรออกสู่ตลาดอย่างมีคณุภาพ 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย   ประชาชน 400 ครัวเรือน  จ านวน  1,000 คน มีถนนได้มาตรฐานในการ 
        สัญจรไป-มา 

5. พื้นที่เป้าหมาย 
 

หมู่ที่ 1 ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ์
  

6.กิจกรรมหลัก 
   

1. ส ารวจพ้ืนท่ีด าเนินการ 
2. ประมาณการ งานก่อสรา้ง 
3. ส่งโครงการของบประมาณกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

        
        6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
              งบประมาณ 
              ผู้รับผิดชอบ 
              หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 6,200 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
11,904,000  บาท 
อ าเภอลับแล 

จังหวัดอุตรดติถ์ , อบต. ไผ่ล้อม 
7. หน่วยงานด าเนินงาน 
  

ที่ว่าการอ าเภอลับแล 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
  

180 วัน  ตั้งแต่เดือน มกราคม - มิถุนายน 2564 

9. งบประมาณ  11,904,000  บาท 

10. ผลผลติ (output)  ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 6,200 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
          

11. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
(Outcome) 

มีถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กท่ีไดม้าตรฐานและประชาชนใช้เส้นทางสญัจรไดส้ะดวก 
 

 
 
 



 

139 
แบบสรุปโครงกำรแบบย่อ (Project Brief) รำยโครงกำร 

ภำยใต้แผนควำมต้องกำรระดับอ ำเภอ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ประเด็นกำรพัฒนำจังหวัด ข้อที่ 1 เสรมิสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ สร้ำงชมุชนและครอบครัวเข้มแขง็ เพ่ือให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
แผนงำน  (เป็นโครงกำรภำยใต้แผนงำนตำมแบบ จ. 1) 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ช่ือโครงการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทานสาย 2 ฝั่งซ้าย ตั้งแต่ถนน

สายไผล่้อม-ดงสระแก้ว ถึงคันบึงมาย หมู่ที่ 2 ต าบลไผ่ล้อม   
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ์

  

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

เนื่องด้วยถนนลูกรังคันคลองชลประทานสาย 2 หมู่ที่ 2  ต าบลไผล่อ้ม เป็นเส้นทางสญัจร
ในการขนผลผลติทางการเกษตร ปัจจุบันมีสภาพช ารุด เป็นหลมุบ่อ ท าให้การสัญจรไม่
สะดวก ประชาชนไดร้ับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสญัจรไป-มา  ซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตและทรัพยส์ินได ้ จึงมีความประสงค์จะด าเนินการกอ่สร้างถนนเป็นถนน 
คสล.  เพื่ออ านวยความสะดวกในการสญัจรของประชาชน 

      

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐาน ใช้ในการสัญจรของประชาชน 
2. เพื่อลดการเกดิอุบัติเหตุในการใช้เส้นทางของประชาชน 

      3. เพื่อให้การขนส่งผลผลติทางการเกษตรออกสู่ตลาดอย่างมีคณุภาพ 
4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  ประชาชน 400 ครัวเรือน  จ านวน  1,000 คน มีถนนได้มาตรฐานในการสัญจรไป-มา 

        

5. พื้นที่เป้าหมาย  หมู่ที่ 2 ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ์
         

6.กิจกรรมหลัก  1. ส ารวจพ้ืนท่ีด าเนินการ 
2. ประมาณการ งานก่อสรา้ง 
3. ส่งโครงการของบประมาณกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

        
        6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
              งบประมาณ 
               ผู้รับผิดชอบ 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 6,000 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
11,520,000  บาท 
อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดติถ์ , อบต. ไผ่ล้อม 

             หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
7. หน่วยงานด าเนินงาน ที่ว่าการอ าเภอลับแล 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงา 
  

 
180 วัน  ตั้งแต่เดือน มกราคม - มิถุนายน 2564 
 

9. งบประมาณ 11,520,000  บาท 
10. ผลผลติ (output) 
  
  
  

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 6,000 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
 

11. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ (Outcome)  มีถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กท่ีไดม้าตรฐานและประชาชนใช้เส้นทางสญัจรไดส้ะดวก 

        
 
 



 

140 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) รายโครงการ 

ภายใต้แผนความต้องการระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ข้อที่ 1 เสริมสรา้งบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
แผนงาน  (เป็นโครงการภายใต้แผนงานตามแบบ จ.1) 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ช่ือโครงการ 
  

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านไผเ่ขียว สายคลองตาบู ่จาก
บริเวณบา้นนางฟลีมใจ อุไรวรณ์ ถึงที่ ดต. มิตร อุไรวรณ ์

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 
   

เนื่องด้วยถนน คสล. สายคลองตาบู่หมู่ที่ 2 ต าบลไผ่ล้อม ปัจจุบันช ารุด 
ถนนแตกร้าว ทรุดตัว ประชาชนท่ีใช้เส้นทางสัญจร ไดร้ับความเดือนร้อน 
การสญัจรไมส่ะดวก จากสภาพปญัหาดังกล่าว จึงมคีวามจ าเป็นต้อง 
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บ้านไผ่เขียว สายคลองตาบู่ให้อยู่ 

        ในสภาพใช้งานได้ด ีเพื่ออ านวยความสะดวกในการสญัจรของประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   

1. เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐาน ใช้ในการสัญจรของประชาชน 
2. เพื่อลดการเกดิอุบัติเหตุในการใช้เส้นทางของประชาชน 
3. เพื่อให้การขนส่งผลผลติทางการเกษตรออกสู่ตลาดอย่างมีคณุภาพ 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ประชาชน 300 ครัวเรือน  จ านวน 500 คน  มีถนนไดม้าตรฐานในการสญัจรไป – มา 

5. พื้นที่เป้าหมาย  หมู่ที่ 2 ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ์
6.กิจกรรมหลัก 
  
  

 
1. ส ารวจพ้ืนท่ีด าเนินการ 

2. ประมาณการ งานก่อสรา้ง 
3. ส่งโครงการของบประมาณกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

        6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1  
             งบประมาณ 
             ผู้รับผิดชอบ 
             หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
925,000 บาท 
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ , อบต. ไผล่้อม 
 

7. หน่วยงานด าเนินงาน  ที่ว่าการอ าเภอลับแล 
  

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  60 วัน  ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
  

9. งบประมาณ  952,000  บาท 
  

10. ผลผลติ (output)  ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
  

11. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ (Outcome)  
มีถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กท่ีไดม้าตรฐานและประชาชนใช้เส้นทางสญัจร 
ได้สะดวก 

 
 



 

141 
แบบสรุปโครงกำรแบบย่อ (Project Brief) รำยโครงกำร 

ภำยใต้แผนควำมต้องกำรระดับอ ำเภอ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ประเด็นกำรพัฒนำจังหวัด ข้อที่ 1 เสรมิสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ สร้ำงชมุชนและครอบครัวเข้มแขง็ เพ่ือให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
แผนงำน  (เป็นโครงกำรภำยใต้แผนงำนตำมแบบ จ. 1) 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ช่ือโครงการ  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  สายศาลปู่ หมู่ท่ี 7  จากถนนสายไผ่

ล้อม-ปลายราง ถึงศาลปู่ 
  

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตผุล 
   

เนื่องด้วยถนน คสล. สายศาลปู่ หมู่ที่ 7 ต าบลไผ่ล้อม ปัจจุบันช ารุด 

ถนนแตกร้าว ทรุดตัว ประชาชนท่ีใช้เส้นทางสัญจร ไดร้ับความเดือนร้อน 
การสญัจรไมส่ะดวก จากสภาพปญัหาดังกล่าว จึงมคีวามจ าเป็นต้อง 
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7  สายคลองศาลปู่ให้อยู ่
ในสภาพใช้งานได้ด ีเพื่ออ านวยความสะดวกในการสญัจรของประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  

1. เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐาน ใช้ในการสัญจรของประชาชน 

2. เพื่อลดการเกดิอุบัติเหตุในการใช้เส้นทางของประชาชน 
3. เพื่อให้การขนส่งผลผลติทางการเกษตรออกสู่ตลาดอย่างมีคณุภาพ 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  ประชาชน 250 ครัวเรือน  จ านวน 500 คน  มีถนนไดม้าตรฐานในการ 
5. พื้นที่เป้าหมาย    พื้นที่ หมู่ที่  7 บ้านทุ่งสวรรค์ ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลบัแล   
6.กิจกรรมหลัก 
   

1. ส ารวจพ้ืนท่ีด าเนินการ 
2. ประมาณการ งานก่อสรา้ง 
3. ส่งโครงการของบประมาณกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

        6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
             งบประมาณ 
             ผู้รับผิดชอบ  
             หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 680 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
2,774,400  บาท 
อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดติถ์ , อบต. ไผ่ล้อม 

7. หน่วยงานด าเนินงาน   ที่ว่าการอ าเภอลับแล 
  

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  120 วัน ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 
  

9. งบประมาณ   2,774,400  บาท 
  

10. ผลผลติ (output)  ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 680 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
  

11. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ (Outcome) 
  

มีถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กท่ีไดม้าตรฐานและประชาชนใช้เส้นทางสญัจร 
ได้สะดวก 

 

 



 

142 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) รายโครงการ 
ภายใต้แผนความต้องการระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ข้อที่ 1 เสริมสรา้งบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

แผนงาน  (เป็นโครงการภายใต้แผนงานตามแบบ จ.1) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ช่ือโครงการ     โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  สายฉางข้าว หมู่ที่ 5   

ตั้งแต่บ้านนายบญุลือ  แตงสุวรรณ ถึงต้นสงวน  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 970  เมตร หนา 0.15 เมตร 

      
        
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตผุล เนื่องด้วยถนน คสล. สายฉางข้าว หมู่ที่ 5 ต าบลไผ่ล้อม ปัจจุบันช ารดุ 
      ถนนแตกร้าว ทรุดตัว ประชาชนท่ีใช้เส้นทางสัญจร ไดร้ับความเดือนร้อน 
      การสญัจรไมส่ะดวก จากสภาพปญัหาดังกล่าว จึงมคีวามจ าเป็นต้อง 
      ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5  สายฉางข้าวให้อยู ่
      ในสภาพใช้งานได้ด ีเพื่ออ านวยความสะดวกในการสญัจรของประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   1. เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐาน ใช้ในการสัญจรของประชาชน 
      2. เพื่อลดการเกดิอุบัติเหตุในการใช้เส้นทางของประชาชน 
        3. เพื่อให้การขนส่งผลผลติทางการเกษตรออกสู่ตลาดอย่างมีคณุภาพ 
4. ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย     ประชาชน 300 ครัวเรือน  จ านวน 800 คน  มีถนนไดม้าตรฐานในการ 
5. พื้นที่เป้าหมาย     พื้นที่หมู่ท่ี 5 ต าบลไผล่้อม อ าเภอลับแล จังหวัดอตุรดติถ ์

6.กิจกรรมหลัก    1. ส ารวจพ้ืนท่ีด าเนินการ 
      2. ประมาณการ งานก่อสรา้ง 
        3. ส่งโครงการของบประมาณกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

        6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1   ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 970 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
             งบประมาณ    2,987,600  บาท 
             ผู้รับผิดชอบ    อ าเภอลับแล 
             หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   จังหวัดอุตรดติถ์ , อบต. ไผ่ล้อม 

7. หน่วยงานด าเนินงาน    ที่ว่าการอ าเภอลับแล 
          
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน   120 วัน ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 
          
9. งบประมาณ    2,987,600  บาท 
          

10. ผลผลติ (output)    ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 970 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
          
11. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ (Outcome)   มีถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กท่ีไดม้าตรฐานและประชาชนใช้เส้นทางสญัจร 
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แบบสรุปโครงกำรแบบย่อ (Project Brief) รำยโครงกำร 

ภำยใต้แผนควำมต้องกำรระดับอ ำเภอ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 1. เสรมิสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู ่สรา้งชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี  
    

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร ก่อสร้างถนน คสล.สายน้ ากลึง  หมู่ที่ 4  

ต าบลนานกกก  อ าเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ ์
2. ควำมส ำคัญของโครงกำร หลักกำรและ

เหตุผล 
เนื่องด้วยถนนสายน้ ากลึง  หมู่ที่ 4  ต าบลนานกกก ปัจจุบันเป็นถนนหิน
คลุกมสีภาพช ารดุและเป็นฝุ่น ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินชีวิต
ของผู้สัญจร และถนนสายนี้มคีวามส าคญัในการเดินทางเข้าไปท าการเกษตร
ของเกษตรกรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกมาจ าหน่าย  จึงมีความ
จ าเป็นที่ต้องพัฒนาถนนหินคลุกสายนี้ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 1. เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการคมนาคม           
2. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนดรอ้นจากฝุ่นละอองจากสภาพถนนหนิคลุก 
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการด าเนินชีวิตของประชาชน 

4.  ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย ประชาชน 280  ครัวเรือน 744  คน มีถนนได้มาตรฐานสัญจรไป-มา ได้
สะดวก ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
และไม่ท าให้เกิดฝุ่นละอองสร้างความเดือนร้อนให้ประชาชน 

5. พ้ืนที่เป้ำหมำย หมู่ที่ 4   ต าบลนานกกก   อ าเภอลับแล  จังหวัดอุตรดติถ์ 
6.  กิจกรรมหลัก   

  6.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร   

  งบประมาณ 1,000,000.- บาท 

  ผู้รับผิดชอบ อ าเภอลับแล 

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จังหวัดอุตรดติถ์ , องค์การบริหารส่วนต าบลนานกกก 

7. หน่วยงำนด ำเนินงำน ที่ท าการอ าเภอลับแล 

8. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  4  เดือน  เริ่มต้นเดือนมกราคม 2564   สิ้นสุดเดือนเมษายน 2564 

9. งบประมำณ 1,000,000.- บาท 

10. ผลผลิต (output) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร   
11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ (Outcome) 1. ประชาชนในต าบลนานกกกมีถนนท่ีมีสภาพดีในการคมนาคม 2.สามารถ

แก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู ่และสุขภาพของ
ประชาชนได้ 3. แก้ไขปัญหาน้ าทว่มขัง สภาพถนนท่ีเป็นหลมุเป็นบอ่ในฤดู
ฝนได ้
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แบบสรุปโครงกำรแบบย่อ (Project Brief) รำยโครงกำร 
ภำยใต้แผนควำมต้องกำรระดับอ ำเภอ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 1. เสรมิสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู ่สรา้งชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี  
    

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร ก่อสร้างถนน คสล.สายล้องขามปอ้ม  หมู่ที่ 2  

ต าบลนานกกก  อ าเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ ์

2. ควำมส ำคัญของโครงกำร หลักกำรและ
เหตุผล 

เนื่องด้วยถนนสายล้อมขามป้อม  หมู่ที่ 2  ต าบลนานกกก ปัจจุบันเป็นถนนหิน
คลุกมสีภาพช ารดุและเป็นฝุ่น ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินชีวิตของ
ผู้สญัจร และถนนสายนี้มีความส าคัญในการเดินทางเข้าไปท าการเกษตรของ
เกษตรกรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกมาจ าหน่าย  จึงมีความจ าเป็นที่
ต้องพัฒนาถนนหินคลุกสายนี ้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 1. เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการคมนาคม           
2. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองจากสภาพถนนหนิคลุก 
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการด าเนินชีวิตของประชาชน 

4.  ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย ประชาชน 191  ครัวเรือน 499  คน มีถนนได้มาตรฐานสัญจรไป-มา ได้
สะดวก ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
ไม่ท าให้เกิดฝุ่นละอองสร้างความเดือนร้อนให้ประชาชน 

5. พ้ืนที่เป้ำหมำย หมู่ที่ 2 ต าบลนานกกก   อ าเภอลบัแล  จังหวัดอุตรดิตถ ์
6.  กิจกรรมหลัก     
  6.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร   
  งบประมาณ 1,000,000.- บาท 
  ผู้รับผิดชอบ อ าเภอลับแล 
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จังหวัดอุตรดติถ์ , องค์การบริหารส่วนต าบลนานกกก 

7. หน่วยงำนด ำเนินงำน ที่ท าการอ าเภอลับแล 
8. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  4  เดือน  เริ่มต้นเดือนมกราคม 2564   สิ้นสุดเดือนเมษายน 2564 

9. งบประมำณ 1,000,000.- บาท 
10. ผลผลิต (output) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร   

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ (Outcome) 1. ประชาชนในต าบลนานกกกมีถนนท่ีมีสภาพดีในการคมนาคม 2.สามารถ
แก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู ่และสุขภาพของ
ประชาชนได้ 3. แก้ไขปัญหาน้ าทว่มขัง สภาพถนนท่ีเป็นหลมุเป็นบอ่ใน           
ฤดูฝนได ้
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) รายการโครงการ 

ภายใต้แผนความต้องการระดับอ าเภอ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดข้อท่ี 1 เสรมิสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคณุภาพชีวิตที่ดี 
แผนงาน  การพัฒนาก่อสร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

  

หัวข้อ รำยละเอียด 

1.ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาและปรบัปรุงแหลง่น้ าหนองนาเกลือ 

2.ความส าคญัของโครงการ หลักการและเหตผุล เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาและให้บริการน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค
ส าหรับประชาชนส่งเสรมิให้ประชาชนมีน้ าสะอาดเพื่อเป็นน้ าดืม่และใช้
อย่างเพียงพอตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการน้ าสะอาดใน
ชุมชนซึ่งรัฐจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคและ
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อปรับปรุงแหล่งผลติน้ าประปาหนองนาเกลือและ 

บ่อบาดาล 
4.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภคบรโิภคและท าการเกษตรกรรมอย่าง

เพียงพอได้ตลอดทั้งปี 
5.พื้นที่เป้าหมาย อ่างเก็บน้ าหนองนาเกลือ 

6.กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าหนองนาเกลือ   (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
7.หน่วยงานด าเนินงาน ที่ท าการปกครองอ าเภอลับแล 

8.ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563  
9.งบประมาณ 20,000,000 บาท 

10.ผลผลิต (output) 1.แหล่งผลติน้ าผิวดิน 1 แห่ง 

2.แหล่งน้ าใตด้ิน 5 แห่ง 

11.ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ (Outcome) ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภคบริโภคและท าการเกษตรอยา่งเพียงพอไดต้ลอด
ทั้งป ี
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief รายการโครงการ 

ภายใต้แผนความต้องการระดับอ าเภอ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดข้อท่ี 1 เสรมิสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคณุภาพชีวิตที่ดี 
แผนงาน  การพัฒนาคนทุกเพศ ทุกวัย ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มรายได้และคณุภาพชีวติที่ดี 
 

หัวข้อ รำยละเอียด 

1.ช่ือโครงการ โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2.ความส าคญัของโครงการ หลักการและเหตผุล ในปัจจุบันเทศบาลต าบลศรีพนมมาศมีสนามกีฬาเทศบาลฯ ส าหรับ
การจัดแข่งขัน กีฬา ฝึกซ้อมกีฬา เป็นท่ีออกก าลังกายและจดั
กิจกรรมต่างๆของทุกภาคส่วนแตป่ัจจุบันยังไมม่ีสนามฟุตซอลและ
หลังคาคุมสนามฟุตซอลเพื่อรองรบัการจัดกิจกรรมต่างๆของ
เทศบาลต าบลศรีพนมมาศได้อย่างเต็มศักยภาพ 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ มีสนามฟตุซอลทีไ่ด้มาตรฐาน เพื่อให้เด็ก เยาวชน 

และประชาชนได้ใช้เป็นสถานท่ีเลน่ ออกก าลังกาย 

ฝึกซ้อม แข่งขันกีฬา และจดักิจกรรมต่างๆ 

4.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 1.มสีนามฟุตซอลที่ได้มาตรฐานมากข้ึน 

2.เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดอ้อกก าลังกายและเล่นกีฬาเพิ่ม
มากขึ้น ท าให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นจุดเริ่มต้น
ในการสร้างนักกีฬาสู่ความเป็นเลศิและนักกีฬาทีมชาต ิ

5.พื้นที่เป้าหมาย สนามกีฬาเทศบาลต าบลศรีพนมมาศ 

6.กิจกรรมหลัก งานก่อสร้างสนามฟตุซอลและหลงัคาคลุมสนามฟุตซอล 

   6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1  
        งบประมาณ 

        ผู้รับผิดชอบ 

        หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

7,700,000บาท 

อ าเภอลับแล 

จังหวัดอุตรดติถ์, เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ 

7.หน่วยงานด าเนินงาน ที่ท าการปกครองอ าเภอลับแล 

8.ระยะเวลาในการด าเนินงาน 120 วัน 

9.งบประมาณ 7,700,000 บาท 

10.ผลผลิต (output) สนามฟุตซอล และหลังคาคลุมสนามฟุตซอล ความกว้าง 22.00 
เมตร ความยาว 42.00 เมตร (ตามรายละเอยีดแบบแปลนท่ี
เทศบาลก าหนด 

11.ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ (Outcome) 1.มสีนามฟุตซอลที่ได้มาตรฐาน สามารถรอรับการฝึกซ้อมและ
จัดการแข่งขันกีฬา ในระดบัต าบล ระดับอ าเภอ และระดบัจังหวัด 

2.เด็กเยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกล
จากอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งหลายเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
ระบบครอบครัวและชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง. 
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) รายการโครงการ 

ภายใต้แผนความต้องการระดับอ าเภอ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดข้อท่ี 3 พัฒนาทุนวัฒนธรรม ภูมิปญัญาทอ้งถิ่น และการท่องเที่ยว 

แผนงาน   การน าทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการสง่เสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่าง  สร้างสรรค์และยั่งยืน 

 

หัวข้อ รำยละเอียด 

1.ช่ือโครงการ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์เมืองลับแลให้เป็นแหล่งประวัตศิาสตร์
เศรษฐกิจ และเมืองท่องเที่ยว 

2.ความส าคญัของโครงการ หลักการและเหตผุล เนื่องจากถนนสายหลัก ถนนเขาน้ าตก-ถนนศรีพนมมาศสภาพถนน
มีทางเท้าสองข้างทางท าให้ถนนมีสภาพคับแคบ การสญัจรไปมาไม่
สะดวกอาจท าใหเ้กิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพ่ือเป็นการขยายเขตถนน
ให้กว้างขึ้น จ าเป็นต้องหรือทางเท้า เพ่ือขยายถนนให้มีความกว้าง 
พร้อมท้ังปรับผิวจราจรเส้นทางหลกัท่ีเสื่อมสภาพจากการใช้งานให้
อ านวยความสะดวกมีความปลอดภัยในการคมนาคมและภายใน
เขตเทศบาลมีภมูิทัศน์เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงามมาก
ยิ่งข้ึน 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อขยายและปรับผิวจราจรถนนสายหลัก ให้มีสภาพคล่องตัว 
สะดวกต่อการคมนาคม 

2.เพื่อลดการเกดิอุบัติเหตุในการใช้เส้นทางจราจร 

3.เพื่อให้สภาพภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลให้มีความสวยงาม เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

4.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 1.การเกิดอุบัตเิหตลุดน้อยลง 

2.ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
จราจรมากขึ้น 

3.ประชาชน ในเขตเทศบาลฯมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

5.พื้นที่เป้าหมาย ภายในเขตเทศบาลต าบลศรีพนมมาศ 

6.กิจกรรมหลัก ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองลับแลฯ 
   6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1  
        งบประมาณ 

    ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองลับแลฯ 

20,000,000 บาท 

อ าเภอลับแล 

จังหวัดอุตรดติถ์, เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ 
7.หน่วยงานด าเนินงาน ที่ท าการปกครองอ าเภอลับแล 

8.ระยะเวลาในการด าเนินงาน 120 วัน 

9.งบประมาณ 20,000,000 บาท 

10.ผลผลิต (output) ถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลต าบลศรีพนมมาศ 

11.ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ (Outcome) 1.ถนนสายหลักสามารถสญัจรไป-มา ไดส้ะดวก 

2.ลดการเกดิอุบัติเหตุบนท้องถนน 

3.ภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลมีความเป็นระเบียบ 

ปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม 



 

 

 

 

 

 

 

   
 ภำคผนวก 

 

 

 

 

 ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรงำนอ ำเภอ (กบอ.) 
 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนอ ำเภอ(กบอ.)   
 ประกำศใช้แผนพัฒนำอ ำเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


