
ประเด็นการพัฒนาที่ 1  เสริมสร้างบา้นเมืองใหน่้าอยู ่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือใหม้ี
คุณภาพชีวิตที่ดี

      18,947,900

1         4,125,800

           439,300
กิจกรรมย่อย

1 ขับเคล่ือนการพฒันาอาหารปลอดภยัจังหวัดอุตรดิตถ์            439,300 สนง.สสจ.อต.

         3,686,500
กิจกรรมย่อย

1 พฒันาทกัษะสมรรถนะอาชีพเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนจังหวัดอุตรดิตถ์ในศตวรรษที่ 21 
เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

           931,500 ม.ราชภฎัอุตรดิตถ์

2 Smart Junior คนคุณภาพสู่งานอาชีพยุค 4.0            574,900 สนง.ศึกษาธิการ จ.อต.
3 จัดการแสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ (Road Show)          2,180,100 สนง.พช.อต.
2         1,822,100

        1,822,100
กิจกรรมย่อย

1 รณรงค์ปอ้งกันปญัหายาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ์            192,100 สนง.สสจ.อุตรดิตถ์

2 ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอาชญากรรมกลุ่มเด็กและเยาวชน              82,000 สนง.ยุติธรรม จ.อต.

3 มหกรรมรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด To be number one          1,548,000 อ าเภอบา้นโคก/อ าเภอ
น  าปาด/อ าเภอตรอน/
อ าเภอทองแสนขัน/
อ าเภอทา่ปลา/อ าเภอ
ลับแล/อ าเภอพชิัย/
อ าเภอฟากทา่

3       13,000,000

      10,000,000
กิจกรรมย่อย

1 บรูณะทางผิวแอสฟลัต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 น  าปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.
61+ 250 - กม.63+300 ต าบลทา่แฝก อ าเภอน  าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ระยะทาง 2.050 กิโลเมตร

       10,000,000 แขวงทางหลวง อต.ที่ 2

        3,000,000
กิจกรรมย่อย

1 ติดตั งไฟฟา้แสงสว่างทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 วังสีสูบ - ผาเลือด ระหว่าง กม.
17+575 - กม.18+523 (เปน็ตอนๆ) ต าบลบา้นด่าน อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

           500,000 แขวงทางหลวง อต.ที่ 2

2 ติดตั งไฟฟา้แสงสว่างทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 วังสีสูบ - เขือ่นสิริกิต์ิ ระหว่าง กม.
31+585 - กม.32+635  (เปน็ตอนๆ) ต าบลร่วมจิต อ าเภอทา่ปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

           500,000 แขวงทางหลวง อต.ที่ 2

3 ติดตั งไฟฟา้แสงสว่างทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 น  าปาด - นาไพร ระหว่าง กม.
345+850 - กม.353+290 (เปน็ตอนๆ) ต าบลบา้นเสี ยว อ าเภอฟากทา่ จังหวัดอุตรดิตถ์

           500,000 แขวงทางหลวง อต.ที่ 2

4 ติดตั งไฟฟา้แสงสว่างทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 นาเจริญ - 
ปางไฮ ระหว่าง กม.77+586 - กม.77+971 ต าบลหว้ยมุ่น อ าเภอน  าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

           500,000 แขวงทางหลวง อต.ที่ 2

กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความปลอดภยัเส้นทางคมนาคม

กิจกรรมหลัก ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์

กิจกรรมหลัก พัฒนา รักษาความปลอดภยั และความมั่นคง

โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการพัฒนาเมืองใหน่้าอยู ่และปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

กิจกรรมหลัก พัฒนาทรัพยากรมุนษย์ และคุณภาพชีวิต

กิจกรรมหลัก การพัฒนารายได้ และส่งเสริมอาชีพ

สรุปโครงการงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

ประเด็นการพัฒนา/โครงการจังหวัด/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน

แผน 64/สรปุโครงการงบจังหวดัปี 2564 (มคีา่ใชจ้า่ย)/chatthida 1



ประเด็นการพัฒนา/โครงการจังหวัด/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน

5 ติดตั งไฟฟา้ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 วังผาชัน - น  าปาด 
ระหว่าง กม.297+580 - กม.302+617 (เปน็ตอนๆ) ต าบลน  าไคร้ อ าเภอน  าปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ์

           500,000 แขวงทางหลวง อต.ที่ 2

6 ติดตั งไฟฟา้แสงสว่างทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ร่วมจิต - น  าพร้า 
ระหว่าง กม.3+160 - กม.5+880 (เปน็ตอนๆ) ต าบลร่วมจิต อ าเภอทา่ปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

           500,000 แขวงทางหลวง อต.ที่ 2

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ OTOP ใหม้ีคุณภาพปลอดภยั
ได้มาตรฐาน และมีการบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

        9,661,000

1         4,171,200

        3,812,800
กิจกรรมย่อย

1 ส่งเสริมและพฒันาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยั (GAP)            178,400 สนง.เกษตร จ.อต.
2 ส่งเสริมและพฒันาการผลิตมะม่วงหมิพานต์คุณภาพ              84,000 สนง.เกษตร จ.อต.
3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ              78,900 สนง.เกษตร จ.อต.
4 ส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง จังหวัดอุตรดิตถ์            372,900 สนง.เกษตร จ.อต.

5 เพิ่มผลผลิตกุง้ก้ามกรามในแหล่งน  าในจังหวัดอุตรดิตถ์          2,106,100 สนง.ประมง จ.อต.

6 ปรับระบบการเลี ยงสัตว์ปกีรายย่อยเพื่อการปอ้งกันโรค            246,200 สนง.ปศุสัตว์ จ.อต.
7 ปรับระบบการเลี ยงโคเนื อและกระบอืเพื่อการปอ้งกันโรค              67,200 สนง.ปศุสัตว์ จ.อต.
8 ส่งเสริมการปลูกพชืใช้น  าน้อยเพื่อฟื้นฟกูลุ่มเกษตรกรอ าเภอบา้นโคก            316,800 อ าเภอบา้นโคก
9 สร้างอาชีพเลี ยงสัตว์น  าเพื่อสร้างรายได้ใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกรอ าเภอบา้นโคก            362,300 อ าเภอบา้นโคก

           358,400
กิจกรรมย่อย

1 เพิ่มประสิทธิภาพการพฒันายุทธศาสตร์การทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรกรรมในงานเทศกาลทเุรียน และทเุรียน
 และผลไม้เมืองลับแล  ประจ าปงีบประมาณ 2564

           358,400  อ าเภอลับแล

2         5,489,800
        5,489,800

กิจกรรมย่อย
1 ส่งเสริมผลิตภณัฑ์ทอ้งถิน่สู่ตลาดเปา้หมาย          1,801,800 สนง.พาณิชย์ จ.อต.

2 จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์  (โดมแอร์)          3,688,000 สนง.พช.อต.
ประเด็นการพัฒนาที่ 3  พัฒนาทนุทางวัฒนธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน  และทรัพยากร
ธรรมชาติ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการทอ่งเที่ยวอย่างยัง่ยืน

        6,612,400

1         6,612,400
        6,612,400

กิจกรรมย่อย
1 การจัดงานประเพณีอัฐมีบชูา จังหวัดอุตรดิถ์            836,600 สนง.วัฒนธรรม.จ.อต.

/อ.ลับแล

2 จัดงานเทศกาลลองกอง และลางสาดหวาน          1,305,000 สนจ.อต.
3 จัดงานพระยาพชิัยดาบหกั          1,505,000 สนจ.อต.
4 การจัดงานนมัสการพระแทน่ศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ประจ าป ี2564            250,000 อ าเภอลับแล
5 สนับสนุนงานประเพณี งานเทศกาลส าคัญต่างๆ ในจังหวัด            700,000 สนจ.อต.และหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง
6 จัดงานสืบสานประเพณีของดีอ าเภอบา้นโคก ประจ าป ี2564            342,100 อ าเภอบา้นโคก

7 ของดีอ าเภอฟากทา่ ประจ าปงีบประมาณ 2564            503,700 อ าเภอฟากทา่

8 จัดงานเทดิเกียรติวีรชนคนกล้าและบชูาเถ้าอัฐิพระยาพชิัยดาบหกั          1,170,000 อ าเภอพชิัย

กิจกรรมหลัก พัฒนาปจัจัยพ้ืนฐานในการผลิต

กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์ ด้านผลผลิตและการตลาด

โครงการพัฒนาผลิตภณัฑ์ OTOP SMEs และอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์ ด้านผลิตภณัฑ์ และการตลาด

โครงการพัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถ่ินอย่างยัง่ยืน
กิจกรรมหลัก การจัดกิจกรรมทอ่งเที่ยวและพัฒนาของที่ระลึก 

โครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร

แผน 64/สรปุโครงการงบจังหวดัปี 2564 (มคีา่ใชจ้า่ย)/chatthida 2



ประเด็นการพัฒนา/โครงการจังหวัด/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน

ประเด็นการพัฒนาที่  4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งน้ าและส่งเสริมพัฒนา
พลังงานที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

           438,700

1            438,700
           438,700

กิจกรรมย่อย
1 สร้างเยาวชนจิตอาสารักษป์า่พฒันาส่ิงแวดล้อมอุตรดิตถ์            438,700 สนง.ศึกษาธิการ จ.อต.

ประเด็นการพัฒนาที่ 5. เพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทนุ ระบบ Logistic และ
ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบา้น

      57,000,000

1       57,000,000
      57,000,000

กิจกรรมย่อย
1 ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 

0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.115+900 - กม.119+387 ต าบลม่วงเจ็ดต้น  อ าเภอบา้น
โคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 3.487 กิโลเมตร

       47,000,000 แขวงทางหลวง อต.ที่ 2

2 บรูณะทางผิวแอสฟลัต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 นาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.
127+400 - กม.130+265 ต าบลบอ่เบี ย อ าเภอบา้นโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  ระยะทาง 
2.865 กิโลเมตร

       10,000,000 แขวงทางหลวง อต.ที่ 2

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ          9,000,000 สนจ.อต.
รวม 9 โครงการ 38 กิจกรรม      101,660,000

กิจกรรมหลัก อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทนุกับประเทศเพ่ือนบา้น
กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพ่ือการค้า การลงทนุ และการเชือ่มโยงกับประเทศเพ่ือนบา้น

โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

แผน 64/สรปุโครงการงบจังหวดัปี 2564 (มคีา่ใชจ้า่ย)/chatthida 3




