
เปาหมายการพฒันาจังหวัด ตัวชี้วัดความสําเร็จ และประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
 

1. เปาหมายการพัฒนาจังหวัด :  

“จังหวัดอุตรดิตถ เปนเมืองท่ีประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีผลผลิตทาง
การเกษตรที่ปลอดภัย การทองเที่ยวมีการพัฒนา และการคาชายแดนมีมูลคา
สูงข้ึน” 

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงเปาหมายการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาระดับชาต ิระดับภาค และระดับจังหวดั 

 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
เปาหมายการพัฒนา  
ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง 
ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนา
แลว ดวยการพัฒนาตาม
ปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 
 
 
ทิศทางการพฒันา
ภาคเหนือ 

 

เปาหมายการพัฒนา  
ฐานเศรษฐกิจสรางสรรค
มูลคาสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
กับประเทศในกลุมอนุ
ภูมิภาคลุมแมนาโขง 

 

 
 
 
 
 
แผนพฒันาจังหวดั
อุตรดิตถ  
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

 

เปาหมายการพัฒนา  
จังหวัดอุตรดิตถ เปนเมืองท่ี
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีผลผลิตทางการเกษตรท่ี
ปลอดภัย การทองเท่ียวมี
การพัฒนา และการคา
ชายแดนมีมูลคาสงูขึ้น 

 

 
 
 

 

ดานความ
มั่นคง 

ดานการสราง
ความสามารถ
ในการแขงขัน 

ดานการ
พัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย 

ดานการ
สรางโอกาส
และความ
เสมอภาค
ทางสังคม 

ดานการสราง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต
ท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

ดานการปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

พัฒนาการทองเที่ยว
และธุรกิจบริการ
ตอเนื่องใหมีคุณภาพ 
สามารถสราง
มูลคาเพิ่มอยางย่ังยืน
และกระจาย
ประโยชนอยาง
ท่ัวถึง…. 

ใชโอกาสจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และ
การเชื่อมโยงกับอนุ
ภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC 
เพ่ือขยายฐาน 
เศรษฐกิจของภาค 

ยกระดบัเปนฐานการ
ผลิตเกษตรอินทรีย
และเกษตรปลอดภัย
เชื่อมโยงสู
อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปที่สราง
มูลคาเพิ่มสูง 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
และแกไขปญหา
ความยากจน พัฒนา
ระบบดูแลผูสูงอายุ
อยางมีสวนรวมของ
ครอบครัวและชุมชน
ยกระดับทักษะฝมือ
แรงงานภาคบริการ 

อนุรักษและฟนฟูปา
ตนนาใหคงความ
สมบูรณ จัดระบบ
บริหารจัดการนา
อยางเหมาะสมและ
เชื่อมโยงพื้นที่เกษตร
ใหทั่วถึง.... 

เสรมิสราง
บานเมืองใหนา
อยู สรางชุมชน
และครอบครัว
เขมแข็ง เพื่อใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

พัฒนาเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ OTOP 
ใหมีคุณภาพ
ปลอดภัยได
มาตรฐาน และมี
การบริหารจัดการ
ดานการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาทุนทาง
วัฒนธรรม      
ภูมิปญญาทองถิ่น 
และทรพัยากร  
ธรรมชาติ เพ่ือ
สงเสริมและ
สนับสนุนการ
ทองเที่ยวอยาง
ย่ังยืน 

อนุรักษ ฟนฟู 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
แหลงนํ้า และ
สงเสริมพัฒนา
พลังงานที่เปน
มิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

เพิ่มศักยภาพ 
การคา การลงทุน 
ระบบ Logistic 
และความสัมพันธ
กับประเทศเพื่อน
บาน 



2. ตัวชี้วัดความสําเร็จ : 
 

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัดของ

แผนงาน พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2561-2565

 -รายไดเฉล่ียตอหัว รอยละ 15 รอยละ 15 รอยละ 15 รอยละ 15 รอยละ 15 รอยละ 15

กลุมประชากร

รอยละ40 เพ่ิมข้ึน

ไมตํ่ากวารอยละ15

ตอป

 - คาสัมประสิทธ์ิ 0.46                   0.45                     0.44                      0.43                   0.42                0.44                     

ความไมเสมอภาค

ดานรายไดลดลง

เทาคาเฉล่ีย

ประเทศ (0.42)

เม่ือส้ินสุดแผน

 - จํานวนคดี รอยละ 3 รอยละ 5 รอยละ 7 รอยละ 9 รอยละ 11 รอยละ 7

ยาเสพติดลดลง

รอยละ 2 ตอป

 - อัตราขยายตวั รอยละ 3 รอยละ 4 รอยละ 5 รอยละ 6 รอยละ 7 รอยละ 5

GPP ภาคเกษตร

เพ่ิมข้ึนรอยละ 1

ตอป

 - รายไดการ รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 20 รอยละ 25 รอยละ 30 รอยละ 20

จําหนายสินคา

otop เพ่ิมข้ึน

รอยละ 5 ตอป

 - รายไดจาการ รอยละ 2 รอยละ 3 รอยละ 4 รอยละ 5 รอยละ 6 รอยละ 4

ทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน

รอยละ 1 ตอป

 - จํานวนนักทอง รอยละ 2 รอยละ 3 รอยละ 4 รอยละ 5 รอยละ 6 รอยละ 4

เท่ียวเพ่ิมข้ึน

รอยละ 1 ตอป

แผนงานท่ี 6 

ธรรมชาติ เพ่ือการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ

แผนงานท่ี 7  - พ้ืนท่ีปาเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.25 รอยละ 0.50 รอยละ 0.75 รอยละ 1 รอยละ 1.5 รอยละ 0.75

การอนุรักษ ฟนฟูปาตนนํ้า รอยละ 0.25 ตอป

โดยการมีสวนรวมของชุมชน

แผนงานท่ี 8

การพัฒนาแหลงนํ้า และการ  - สัดสวนพ้ืนท่ี รอยละ 70 รอยละ 65 รอยละ 60 รอยละ 55 รอยละ 50 รอยละ 60

บริหารจัดการนํ้าอยางย่ังยืน (หมูบ าน) ท่ีประสบ

อุทกภัย และภัย

แลงลดลงเหลือ

รอยละ 50

ส้ินสุดแผน

แผนงานท่ี 9 

การสงเสริมพลังงานทดแทน การ สัดสวนของขยะ รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 20 รอยละ 25 รอยละ 15

บริหารจัดการขยะ และเทคโนโลยี มูลฝอยชุมชนท่ี

ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ไดรับการจัดการ

อยางถูกตอง

รอยละ 5 ตอป

แผนงานท่ี 10  - มูลคาการคา รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 20 รอยละ 25 รอยละ 20

การพัฒนาศักยภาพ ชายแดนเพ่ิมข้ึน

การคา การลงทุน รอยละ 5 ตอป

กับประเทศเพ่ือนบาน  - จํานวนคนผาน รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 20 รอยละ 25 รอยละ 20

แผนงานท่ี 11 เข า-ออกดาน

การเสริมสราง ชายแดนเพ่ิมข้ึน

ความสัมพันธกับ รอยละ 5 ตอป

ประเทศเพ่ือนบาน

การพัฒนาแหลงทองเท่ียวทาง

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 อนุรักษ  ฟนฟู ทรัพยากร

ธรรมชาติ  แหลงนํ้า และส งเสริมพัฒนาพลังงาน

ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 เพ่ิมศักยภาพการคาการ 

ลงทุน และความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน

ทองเท่ียวอยางสรางสรรค และ

ย่ังยืน

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม แผนงานท่ี 5 การนําทุนทาง

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินมาใช

ส งเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวอยางย่ังยืน ในการสงเสริมสนับสนุนการ

คุณภาพ ไดมาตรฐาน และมีการ

ตลาดท่ีครบวงจร

แผนงานท่ี 4

การพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP 

SMEs และอุตสาหกรรมให มี

ปลอดภัยไดมาตรฐาน และมีการบริหารจัดการ ปลอดภัย มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 

ดานการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการตลาดท่ีครบวงจร

ปลอดภัย

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเกษตรกรรม แผนงานท่ี 3

อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ OTOP ให มีคุณภาพ การพัฒนาการเกษตรให มีความ

แผนงานท่ี 2

การเสริมสรางบานเมืองให มี

ความนาอยู  มั่นคง และความ

เพ่ิมรายได และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  เสริมสรางบานเมืองให แผนงานท่ี 1

นาอยู  สร างชุมชนและ ครอบครัวเขมแข็ง การพัฒนาคนทุกเพศ ทุกวยั 

เพ่ือให มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ครอบครัว ชุมชนให มีความเขมแข็ง 

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน คาเปาหมาย

 
 
 



3. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด และแผนงานภายใตประเด็นการพัฒนา 

1. เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู สรางชุมชนและครอบครัวเขมแข็ง เพือ่ใหมคีุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

โดยมีเปาประสงคของประเด็นการพัฒนา คือ ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะทางสังคม 
ไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ มีความสามารถในการ
แกปญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี และอยูรวมกันอยาง   
สงบสุข มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน มีความปลอดภัยในสังคมชุมชน การคุมครองสิทธิเสรภีาพ และดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 แผนงาน 

1.1 การพัฒนาคนทุกเพศ ทุกวัย ครอบครัว ชุมชน ใหมีความเขมแข็ง เพิ่มรายได และมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

  1.2 การเสริมสรางบานเมอืงใหมีความนาอยู มั่นคง และปลอดภัย 

2. พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ OTOP ใหมีคุณภาพปลอดภัยได
มาตรฐาน และมีการบริหารจัดการดานการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

โดยมีเปาประสงคของประเด็นการพัฒนา คือ บริหารจัดการผลผลิตทั้งภาคเกษตร อยางเปนระบบครบ
วงจร โดยมีการวางแผนการผลิตใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อการแปร
รูปสรางมูลคาและความตองการของผูบริโภคในตลาด สงเสริมการทําเกษตรแบบผสมสาน วนเกษตร เกษตร
อินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม และเกษตรปลอดภัย รวมถึงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP โดยการนํา   
อัตลักษณของชุมชน/ทองถ่ิน มาพัฒนาเปนสินคาในระดับสากล 

แผนงาน 
1.1 การพัฒนาการเกษตร ใหมีคณุภาพปลอดภัยไดมาตรฐาน และมีการตลาดที่ครอบวงจร 
1.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP SMEs และอุตสาหกรรม ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน และมี

การตลาดที่ครบวงจร 

3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

โดยมีเปาประสงคของประเด็นการพัฒนา คือ พัฒนาเตรียมความพรอมเชิงพื้นท่ีในการรองรับ
นักทองเท่ียว เนนการพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยวท่ีสอดคลองกับศักยภาพและขีดความสามารถในการ
รองรับนักทองเที่ยวของพื้นท่ีแหลงทองเที่ยว และใหความสําคัญกับมิติของการพัฒนาการทองเที่ยวในดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนความสมดุลของการพัฒนาการทองเท่ียวโดยสงเสริมการ
จัดการทรัพยากรทองถิ่นของชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง และพัฒนาเชื่อมโยงสินคาทางการเกษตร ผลิตภัณฑ
ชุมชน (OTOP) เขาสูภาคธุรกิจบริการทองเที่ยว 

แผนงาน 
3.1 การนําทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน มาใชในการสงเสริมและสนับสนุนการ

ทองเที่ยวอยางสรางสรรคและยั่งยืน 
 3.2 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษ 
 
 



4. อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และแหลงน้ํา และสงเสริมพัฒนาพลังงานที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม 

โดยมีเปาประสงคของประเด็นการพัฒนา คือ การรักษาและฟนฟูทรัพยากรปาไมของจังหวัดอุตรดิตถ 
ลุมน้ํานานและลําน้ําสาขา เพื่อใหทุกภาคสวนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักและรวมมือกันในการดูแลรักษาปาตน
น้ํา ไมวาจะเปนการเพิ่มพื้นที่ปาไมโดยการฟนฟูสภาพปา การปองกันและปราบปรามไมใหมีการบุกรุกเขาไป
ทําลายปา การสรางเครือขายความรวมมือของชุมชนและภาคสวนตางๆของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ ตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของรัฐบาล ตั้งแตตนน้ํา 
กลางน้ํา ปลายน้ํา ใหสามารถแกไขปญหาน้ําแลง น้ําทวม น้ําเสีย การขาดแคลนน้ําภาคการผลิต น้ําอุปโภค
บริโภค และการรักษาระบบนิเวศ สนับสนุนสงเสริมการใชพลังงานทดแทน พลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทั้ง
ในภาคครวัเรือนและภาคการผลิต และการบริหารจัดการขยะอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

แผนงาน 
 4.1 การอนุรักษฟนฟูปาตนนํ้า โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
 4.2 การพัฒนาแหลงน้ํา และบรหิารจัดการน้ําอยางยั่งยืน 
 4.3 การสงเสริมการใชพลังงานทดแทน การบริหารจัดการขยะ และเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

5. เพิ่มศักยภาพ การคา การลงทุน ระบบ Logistic และความสัมพันธกับประเทศ   
เพื่อนบาน 

โดยมีเปาประสงคของประเด็นการพัฒนา คือ ผลักดันใหมีการพัฒนาดานชายแดนภูดูใหมีศักยภาพ 
อํานวยความสะดวกในการสงเสริมการคาชายแดน โดยสงเสริมและสนับสนุนจัดตั้งดานศุลกากร ศูนยกระจาย
สินคา รวมไปถึงระบบคมนาคมขนสงและโลจิสติกส พัฒนาความความสัมพันธทางสังคมขามพรมแดนระหวาง
จังหวัดอุตรดิตถกับประเทศเพ่ือนบาน 

แผนงาน 
 5.1 การพัฒนาศักยภาพการคา การลงทุน กับประเทศเพื่อนบาน 
 5.2 การเสริมสรางความสัมพนัธกับประเทศเพื่อนบาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


