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           แบบ จ.1-1 
(Project Idea รายโครงการ) 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea)  
 

หัวข้อ                              รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์ 
2. ความส าคัญของโครงการ  
    หลักการ และเหตุผล 

รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
จังหวัดได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด จังหวัด
อุตรดิตถ์ได้ส ารวจสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่พบว่า
ประชาชนยังมปีัญหา ความต้องการให้ส่วนราชการและอ าเภอไปด าเนินการแก้ไข
ปัญหา ทั้งปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสังคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การ
ประกอบอาชีพ สุขภาพ การศึกษา การด ารงชีวิตตั้งแต่เด็กจนผู้สูงวัย ดังนั้น จึงมี
ความจ าเป็นที่จังหวัดที่จะต้องจัดสรรงบประมาณของจังหวัดเพ่ือแก้ไขปัญหา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านโครงสร้างทางสังคม การศึกษา สาธารณสุข  
อาชีพ รายได้ การรับบริการจากภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มี
สุขภาพ มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสมจนสามารถเพ่ิงพาตนเองได้  

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2. เพ่ือสร้างงาน สร้างรายให้กับประชานในพ้ืนที่ 
3. เพื่อเสริมสร้างให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่ มีความมั่นคง และปลอดภัย 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  จ.อุตรดิตถ์ 
5.  กิจกรรมหลัก  

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์ 
   1,126,556,540 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ 
393,363,025 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 

5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
     งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนารายได้และส่งเสริมอาชีด 
192,320,904 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 
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5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
     งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การขยายโอกาสและต่อยอดการบริการ 
161,278,080 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 
8.  งบประมาณ งบจังหวัด 
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แบบ จ.1-1 

                    (Project Idea รายโครงการ) 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea)  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการ 
    และเหตุผล 

รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน
ความมั่นคง และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความ
เป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา ประเทศสู่ความ
มั่งคั่ง และยั่งยืน จังหวัดได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ 
ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี  เ พ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด 
ประกอบกับจังหวัดอุตรดิตถ์ยังมีปัญหาการพัฒนาหมู่บ้าน 
ชุมชน เมืองให้มีความน่าอยู่มีปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงข่ายคมนาคม ปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัย ยาเสพติด 
สภาพแวดล้อม สาธารณภัยที่ต้องได้รับการแก้ไข หาแนวทาง
ป้องกัน พัฒนา เพ่ือให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่ และมีความปลอดภัย
ในการด ารงชีวิต และในแต่ละปีประชาชนได้เสนอปัญหาความ
ต้องการให้รัฐเข้าไปแก้ไขซึ่งมีปัญหาซึ่งมีจ านวนมาก โดย
จังหวัดได้ใช้งบประมาณของจังหวัดลงไปแก้ไข แต่แต่ก็ยังไม่
ครบถ้วนครอบคลุม ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จังหวัดจะต้องน า
งบประมาณไปพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือให้หมู่บ้าน ชุมชน เมืองมีความน่าอยู่ 
2. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  จ.อุตรดิตถ์ 
5.  กิจกรรมหลัก  

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายคมนาคม 
7,080,766,702 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย 
230,151,450 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 
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5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
     งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
118,888,000 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส่วนราชการและทุกอ าเภอในจังหวัด 
ทุกส่วนราชการและทุกอ าเภอในจังหวัด 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 
8.  งบประมาณ 
  

งบจังหวัด 
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แบบ จ.1-1 

(Project Idea รายโครงการ) 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea)  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการ 
    และเหตุผล 

รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  และจังหวัดได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเกษตร 
กรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้
มาตรฐาน และมีการบริหารจัดการด้านการตลาดที่ดี และ
เนื่องจากจังหวัดอุตรดิตถ์มีรายได้ส่วนใหญ่จากภาคการเกษตร 
แต่เกษตรยังมีรายได้น้อย  เพราะผลผลิตมีราคาถูก แต่ต้นทุนการ
ผลิตสูง ถูกกดราคาผลผลิตไม่สามารถก าหนดราคาหรือแข่งขันใน
ตลาด ผลผลิตออกมาแล้วไม่มีผู้รับซื้อหรือซื้อในราคาท่ีต่ ากว่า
ต้นทุน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จังหวัดจะต้องมีการพัฒนาด้าน
การเกษตรให้ครบวงจรตั้งแต่ปัจจัย ต้นทุนการผลิต การบริหาร
จัดการผลผลิตการเกษตร การตลาดเพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้จาก
การขายผลผลิตมากขึ้น 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรมากข้ึน 
2.เพ่ือให้มีผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย 
3.เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  จ.อุตรดิตถ์ 
5.  กิจกรรมหลัก  

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานในการผลิต 
621,064,730 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การบริหารจัดการ และ Logistic  
64,499,505 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 

5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
     งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การตลาด 
54,458,950 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 
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6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส่วนราชการและทุกอ าเภอในจังหวัด 
ทุกส่วนราชการและทุกอ าเภอในจังหวัด 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 
8.  งบประมาณ 
  

งบจังหวัด 
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แบบ จ.1-1 

(Project Idea รายโครงการ) 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea)  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และอุตสาหกรรมแบบครบวงจร 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการ 
    และเหตุผล 

รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  และจังหวัดได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีการ
บริหารจัดการด้านการตลาดที่ดี สอดคล้องกับจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มี
การสร้างรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP  SMEs ซ่ึงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้า ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น  
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการออกแบบสินค้าให้
น่าซื้อ และดึงดูดผู้ซื้อสินค้า รวมทั้งต้องมีการบริหารจัดการ มี
การตลาดทีค่รบวงจร และทันสมัย เพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภค และ
ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อมากข้ึน  

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพ่ือให้ผู้ผลิต OTOP SMEs มีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
มากขึ้น 
2. เพื่อเพ่ิมมูลค่าของสินค้า OTOP SMEs  
3. เพื่อเพ่ิมช่องทางการตลาดแบบครบวงจร 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  จ.อุตรดิตถ์ 
5.  กิจกรรมหลัก  

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานในการผลิต 
264,117,100 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การบริหารจัดการ และ Logistic  
31,975,028  บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 

5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
     งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การตลาด 
178,600,000 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 
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แบบ จ.1-1 

(Project Idea รายโครงการ) 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea)  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการ 
    และเหตุผล 

รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  และจังหวัดได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาทุนทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว ดังนั้น เพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประกอบกับจังหวัด
อุตรดิตถ์มีวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม มีความเป็นอัตลักษณ์ และมี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาช้านานที่สามารถพัฒนา เพ่ิม
ศักยภาพและต่อยอดให้สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน และจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาตั้งแต่
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทุกด้าน การบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว ของที่ระลึกและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว
ตลอดปี และมีการตลาดที่จะท าให้มีการพัฒนาและสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
2.เพ่ือให้การท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นที่รู้จักแพร่หลายมาก
ขึ้น 
3. เพื่อให้วัฒนธรรม ประเพณีได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลัง 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  จ.อุตรดิตถ์ 
5.  กิจกรรมหลัก  

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว 
184,090,500 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและพัฒนาของที่ระลึก  
235,249,620 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 

5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 การประชาสัมพันธ์และการตลาด 
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     งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

97,842,200 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 

 

 

  



10 
 

แบบ จ.1-1 

(Project Idea รายโครงการ) 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea)  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการ 
    และเหตุผล 

รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  และจังหวัดได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทุนทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว ดังนั้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด จังหวัดจึง
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดซึ่งจะเพ่ิมศักยภาพ
ในการแข่งขัน และสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติที่ต้องได้รับการพัฒนา ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์เพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืนตั้งแต่การพัฒนา
บุคลากรการท่องเที่ยว การบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และมีการประชาสัมพันธ์และการตลาด
เพ่ือให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากข้ึน ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีได้มากข้ึน 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
2.เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
มากขึ้น 
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวให้
เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  จ.อุตรดิตถ์ 
5.  กิจกรรมหลัก  

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว 
92,966,000 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและพัฒนาของที่ระลึก  
2,500,000 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 
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5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
     งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การประชาสัมพันธ์และการตลาด 
- 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 
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แบบ จ.1-1 

(Project Idea รายโครงการ) 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea)  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าแบบมีส่วนร่วม 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการ 
    และเหตุผล 

รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  4 การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  และจังหวัดได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งน้ า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
จังหวัด และจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่อยู่ในต้นน้ า มีเข่ือนสิริกิติ์ที่
สามารถกักเก็บน้ าจากป่าต้นน้ า และเป็นน้ าเพ่ือการเกษตร ดังนั้น จึง
มีความจ าเป็นที่ต้องอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป่าต้นน้ าโดยกระบวนการมี
ส่วนรวมของชุมชน ของทุกภาคส่วนในจังหวัดเพ่ือให้มีความอุดม
สมบูรณ์ซึ่งจะเพ่ิมปริมาณกักเก็บของน้ า และป้องกันอุทกภัยซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายได้ 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพ่ือให้ป่าต้นน้ ามีความอุดมสมบูรณ์โดยความร่วมมือของทุก 
ภาคส่วน 
2.เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า 
3.เพ่ือสร้างรายได้และใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างยั่งยืน 
 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  จ.อุตรดิตถ์ 
 

5.  กิจกรรมหลัก  
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าแบบมีส่วนร่วม 
133,592,580 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 
 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
16,867,450 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 
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5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
     งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
128,837,900 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 
 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 
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แบบ จ.1-1 

(Project Idea รายโครงการ) 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea)  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาแหล่งน้ า และบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการ 
    และเหตุผล 

รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  4 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  และ
จังหวัดได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งน้ า และส่งเสริม
พัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด และจังหวัดได้เห็นความส าคัญ
ของแหล่งน้ าซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการด ารงชีพ และใช้ในการเกษตร
ซึ่งหากมีการพัฒนาแหล่งน้ า มีการบริหารจัดการแหล่งน้ าทั้งน้ า
แล้ง และน้ าหลาก มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าได้อย่างคุ้มค่า
และหลากหลาย  จะท าให้การด ารงชีวิต  การประกอบอาชีพของ
ประชาชนดีขึ้น มีรายได้เพ่ิมข้ึน เนื่องจากส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรซึ่งใช้น้ าเป็นปัจจัยหลัก 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพ่ือให้มีแหล่งน้ าใช้อย่างเพียงพอทั้งน้ าอุปโภค บริโภค และน้ า
เพ่ือการเกษตร 
2. เพื่อให้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือสามารถใช้แหล่งน้ าได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  จ.อุตรดิตถ์ 
5.  กิจกรรมหลัก  

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาแหล่งน้ า 
607,383,400 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การบริหารจัดการน้ า 
641,240,036 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 
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5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
     งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การรักษาและใช้ประโยชน์ 
136,432,100 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 
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แบบ จ.1-1 

(Project Idea รายโครงการ) 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea)  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน กาบริหารจัดการขยะ และ

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการ 
    และเหตุผล 

รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่  4 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  และ
จังหวัดได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งน้ า และส่งเสริม
พัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด และจังหวัดได้เห็นความส าคัญ
ของการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งปัจจุบันพลังงานบาง
ชนิดก าลังจะหมดไป จึงจ าเป็นต้องใช้พลังงานทดแทนเพ่ือให้มี
พลังงานใช้อย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับสถานการณ์  ปัญหาขยะ
จ าเป็นต้องได้รับการก าจัดอย่างถูกวิธี  และมีวิธีการบริหารจัดการ
เพ่ือไม่ให้มีปริมาณขยะเพ่ิมข้ึน  

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพ่ือให้มีพลังงานทดแทนใช้ได้อย่างยั่งยืน 
2. เพื่อให้บ้านเมืองมีความน่าอยู่ปลอดขยะ 
3. เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  จ.อุตรดิตถ์ 
5.  กิจกรรมหลัก  

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การผลิตพลังงานทดแทนและก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
47,226,000 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 
 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การบริหารจัดการพลังงานทดแทนและขยะ 
98,140,000 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 
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5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
     งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
2,200,000 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 
 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 
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แบบ จ.1-1 

(Project Idea รายโครงการ) 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea)  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการ 
    และเหตุผล 

 รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และจังหวัดได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 เพ่ิมศักยภาพ การค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนั้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด อีกท้ังจังหวัด
อุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว และมีการ
ค้าขายกันมาช้านาน จนได้รับให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ เมื่อวันที่ 
19 พฤษภาคม 2556 มีมูลค่าการค้าชายแดนปีละ 200-300 ล้าน
บาท หากมีการพัฒนาการค้า การลงทุน กับประเทศเพ่ือนบ้านมาก
ขึ้นก็จะสามารถสร้างมูลค่าการค้าชายแดนมากข้ึน และเป็นโอกาส
ในการค้าไปสู่ประเทศในภูมิภาค 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพ่ือให้มีมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 
2. เพ่ือให้มีการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านมากขึ้น 
3. เพื่อให้การค้ากับประเทศมีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  จ.อุตรดิตถ์ 
5.  กิจกรรมหลัก  

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาโครสร้างพ้ืนฐานด้านการค้าการลงทุน 
20,000,000 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การบริหารจัดการ การค้า การลงทุน 
300,000 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 

5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
     งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การเชื่อมโยงตลาด 
53,220,000 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 
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แบบ จ.1-1 

(Project Idea รายโครงการ) 
การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea)  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการ 
    และเหตุผล 

 รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และจังหวัดได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 เพ่ิมศักยภาพ การค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนั้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด อีกท้ังจังหวัด
อุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว มีการ
ติดต่อสื่อสาร สานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
มีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นประจ า
ทุกปี  และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้มีความแน่น 
แฟ้นยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี สร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน มีการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพ่ือให้มีความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพ่ือให้ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. เพ่ือแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

4.  พื้นที่เป้าหมาย  จ.อุตรดิตถ์ 
5.  กิจกรรมหลัก  

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประเทศเพ่ือนบ้าน 
1,020,000 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 
 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สานสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
2,390,000 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 
 
 



20 
 

5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
     งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน 
400,000 บาท 
หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ 
ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ส่วนราชการและอ าเภอในจังหวัด 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 

 

 


