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ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

ที ่ กิจกรรม 
ประมาณการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑. การจัดประชุมหารือเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนต่างๆ 

ตามมาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ แห่ ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

1,000,000 

๒. การจัดประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. 500,000 
๓. การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือพัฒนาประเด็น 

การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
1,000,000 

๔. การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมาตรา 
๑๘ วรรคสี่ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

500,000 

๕. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 5,000,000 
๖. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพ่ือเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดท าแผน รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผน 
500,000 

๗. การติดตามประเมินผล 500,000 
 รวมทั้งสิ้น 9,000,000 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
ชื่อโครงการ : พัฒนำคุณภำพชีวิตคนอุตรดิตถ์  วงเงิน 55,942,190 บาท 
กิจกรรมหลัก :  พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และคุณภำพชีวิต  วงเงิน 16,198,090 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองน่ำอยู่ สร้ำงชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งเพ่ือให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
แผนงาน กำรพัฒนำคนทุกเพศ ทุกวัย ครอบครัว ชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง เพิ่มรำยได้และมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยเกษม ตั้งเกษมส ำรำญ ต าแหน่ง : นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
สถานที่ติดต่อ : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-411439 
หน่วยด าเนินการ : ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยสหวิช อภชิัยวิศรุตกุล ต าแหน่ง : ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ 
สถานที่ติดต่อ : ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-415981 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ต าแหน่ง : ศึกษำธิกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
สถานที่ติดต่อ : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 08-9457-4654 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำงจรรยำ รัตนเลขำ ต าแหน่ง : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
สถานที่ติดต่อ : ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 06-1397-7232 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยสุรพันธ์ เจริญทรัพย ์  ต าแหน่ง : วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
สถานที่ติดต่อ : ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  หมายเลขโทรศัพท์ 08-1870-5210 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 (1) หลักการและเหตุผล 

(1.1) ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา  
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ก ำหนดประเด็นการ
พัฒนาที่ 1 กำรเสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิตที่ดี กลยุทธ์ : เพ่ิมศักยภำพบุคลำกรและ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ให้สะอำด โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ประชำชน ดังนั้น จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงให้
ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำโครงกำรตำมแผนพัฒนำจังหวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด      
และตอบสนองต่อกำรรับบริกำรของประชำชนในพื้นท่ี 
       (1.2) สรุปสาระส าคัญ 
               สภาพปัญหา/ความต้องการ : แนวโน้มด้ำนประชำกรในจังหวัดอุตรดิตถ์มีจ ำนวนมำกขึ้น จึงท ำให้วัยแรงงำนต้อง
รับภำระกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพชีวิตทั้งด้ำนกำรอุปโภคและบริโภค ส่งผลกระทบต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกในครอบครัว
สำเหตุของควำมใกล้ชิดลดลง จึงต้องมีกำรพัฒนำกระบวนกำรชุมชนให้เข้มแข็งที่ให้คนในชุมชนเป็นแกนหลักในกำรร่วมคิดร่วม
ท ำเพ่ือชุมชน กำรจัดกำรควำมรู้ในชุมชนและหนุนเสริมจำกท้องถิ่นและภำคส่วนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท้องถิ่นสำมำรถบริหำร
จัดกำรสภำพปัญหำ เกิดกำรบูรณำกำรแผนงำนและกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ในพ้ืนที่  

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน)  
- เร่งด่วนมำก 
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(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
     1. เพ่ือพัฒนำให้คนทุกช่วงวัยในจังหวัดอุตรดิตถ์มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
               2. เพ่ือเสริมสร้ำงให้ครอบครัว และชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง  
     3. เพ่ือพัฒนำศักยภำพคนให้พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      (2.2) สถานภาพของโครงการ 
              โครงกำรเดิม                 โครงกำรใหม ่
      (2.3) ประเภทของโครงการ 
              พัฒนำ                  ด ำเนินกำรปกติ 
       (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลำคม 2564 สิ้นสุดปี กันยำยน 2565 
       (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพ้ืนที่ด ำเนินกำร เช่น อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำนเป็นต้น)                  
      อ ำเภอทุกอ ำเภอ/ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์/ศูนย์ประสำนงำน อพ.สธ. ภำคเหนือตอนล่ำง  
                มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชำชนชำวจังหวัดอุตรดิตถ์ และทุกภำคส่วนในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
      (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้บริหำร/หวัหน้ำสว่นรำชกำร ระดับจังหวัด ของจังหวัดอุตรดิตถ์ และประชำชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 (4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
      (4.1) เป้าหมายโครงการ  
       ตัวช้ีวัด : กลุ่มเป้ำหมำยมีคุณภำพชีวิตทีด่ีขึ้น และมีศักยภำพในกำรด ำเนินชีวิตมำกขึ้น 
     (4.2) ผลผลิต :     
     (4.3) ผลลัพธ์ : ประชำชนทุกช่วงวัยมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น  
     (4.4) ผลกระทบ : 
              เชิงบวก : ประชำชนทุกกลุ่มวัยมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น มีควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิต  
                          และสำมำรถชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข และยั่งยืน 
              เชิงลบ : ไม่มี 
(5) แนวทางการด าเนินงาน (แสดงรำยละเอียดกิจกรรมที่จะท ำภำยใต้โครงกำรที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท ำเครื่องหมำย   
       ลงในช่องระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินงำนของแต่ละกิจกรรมส ำคัญด้วย) 

 
 
 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค.64 ม.ค. – มี.ค.65 เม.ย. – มิ.ย.65 ก.ค. – ก.ย.65 

1. คนอุตรดิตถ์ปลอดภัย ป้องกันภัยอัมพฤกษ์ 
อัมพำต (โรคหลอดเลือดสมอง) ได้ด้วยตนเอง 
งบประมำณ 1,280,000 บำท 
หน่วยงำน สนง.สำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

    

2. ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโรคอุบัติใหม่  
เพ่ือลดกำรระบำดและกำรเจ็บป่วยของ
ประชำชนจังหวัดอุตรดิตถ์  
งบประมำณ 306,800 บำท 
หน่วยงำน สนง.สำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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 (6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 
 (7) วงเงินของโครงการ จ านวน 16,198,090 บาท  

       (ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำยด้วย) 
 (8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
               (ต้องมีเหตุผลควำมจ ำเป็นและเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ไม่มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค.64 ม.ค. – มี.ค.65 เม.ย. – มิ.ย.65 ก.ค. – ก.ย.65 

3. ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน
เพ่ือลดกำรสูญเสียชีวิตและควำมพิกำรของ
ประชำชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 671,300 บำท 
หน่วยงำน สนง.สำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

    

4. เพ่ิมโอกำสกำรรอดชีวิตให้ประชำชนในพื้นท่ี
ห่ำงไกลจำกภำวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
งบประมำณ 10,100,000 บำท 
หน่วยงำน สนง.สำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

    

5. เปิดเวทีปั้นเยำวชนค้นหำตัวตน-อำชีพ 
ที่ใช่ในอนำคต งบประมำณ 1,429,490 บำท 
หน่วยงำน สนง.ศึกษำธิกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ 

    

6. เสริมสร้ำงทักษะชีวิต เยำวชนอุตรดิตถ์ 4.0 
งบประมำณ 1,266,800 บำท 
หน่วยงำน สนง.ศึกษำธิกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ 

    

7. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตโดยกำรน ำหลักศีล 5 มำปฏิบัติ 
งบประมำณ 312,000 บำท 
หน่วยงำน สนง.พระพุทธศำสนำจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

    

8. ขับเคลื่อนกำรพัฒนำอำหำรปลอดภัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 737,100 บำท 
หน่วยงำน สนง.สำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

    

9. อุตรดิตถ์เมืองคนดี 
งบประมำณ 94,600 บำท 
หน่วยงำน สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์/
ทปค.อต. 

    



(9) ความพร้อมของโครงการ 
      (9.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

      ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำร  
          หรือได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยแล้ว และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 
      อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำรแล้ว แตอ่ยู่ในระหว่ำง 
          จัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำงๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำมกฎหมำย 
      อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด ำเนินกำร 

     (9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
        มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) ................................................................. 

     มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) .......................................................... 
     ไม่มี 

    (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
     บุคลำกรมีประสบกำรณ์   ทั้งหมด   บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์ 
      เครื่องมือด ำเนินกำร   มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที 

            มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพ่ิมเติม  
            ไม่มี ต้องจัดหำเพ่ิมเติม 

      เทคนิคในกำรบริหำรจดักำร   มีประสบกำรณ์สูง 
            มีประสบกำรณ์ปำนกลำง  
            ไม่มีประสบกำรณ ์      

      (9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                  ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
                  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
        คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 
       (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(FS) 
                  ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
                  ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 

(10) วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ      
         - 
 (11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  

-  
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
ชื่อโครงการ : พัฒนำคุณภำพชีวิตคนอุตรดิตถ์    วงเงิน 57,142,190 บาท 
กิจกรรมหลัก : กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร   วงเงิน 29,291,300 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ สร้ำงชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง 
เพ่ือให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
แผนงาน : กำรพัฒนำคนทุกเพศ ทุกวัย ครอบครัว ชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง เพ่ิมรำยได้และมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยประเดิม เดชำยนต์บัญชำ  ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์  
หมายเลขโทรศัพท์ 055 -411037 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอท่ำปลำ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม  ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอท่ำปลำ  หมายเลขโทรศัพท์ 055 -499096 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอลับแล 
ผู้รับผิดชอบ : นำยศิวัช ฟูบินทร์ ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอลับแล  หมายเลขโทรศัพท์ 055 -431089 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอน  ำปำด  
ผู้รับผิดชอบ : นำยศุภชัย บุญทิพย์ ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอน  ำปำด หมายเลขโทรศัพท์ 055- 481181 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอตรอน  
ผู้รับผิดชอบ : นำยสกุลไชย จูมทอง ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอตรอน หมายเลขโทรศัพท์ 055- 491114 
 
 (1) หลักการและเหตุผล 
      (1.1) ที่มา: ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3      
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ก ำหนดประเด็น
การพัฒนาจังหวัด เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ สร้ำงชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งเพ่ือให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี  
ดังนั น จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงให้ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำโครงกำรตำมแผนพัฒนำจังหวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด และตอบสนองต่อกำรรับบริกำรของประชำชนในพื นที่  
      (1.2) สรุปสาระส าคัญ 
              สภาพปัญหา/ความต้องการ:ประชำชนในพื นที่อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ ำเภอท่ำปลำ อ ำเภอลับแล 
อ ำเภอน  ำปำด และอ ำเภอตรอน มีน  ำในกำรอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอซึ่งจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตและจะท ำให้
ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ น ดังนั น จึงมคีวำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบด ำเนินกำรแก้ไข  

ความเร่งด่วน: (ระบุระดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน)  
- เร่งด่วนมำก 

 (2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ:  

1. เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือนร้อนในภำวะขำดแคลนน  ำอุปโภคบริโภคของประชำชน 
2. เพ่ือให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ น มีน  ำสะอำดอุปโภคบริโภคอย่ำงเพียงพอและทั่วถึง 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
               โครงกำรเดิม  โครงกำรใหม่ 
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 (2.3) ประเภทของโครงการ 
               พัฒนำ  ด ำเนินกำรปกติ 

(2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลำคม 2564 สิ นสุดปีกันยำยน 2565 
(2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ: (ระบุพื นที่ด ำเนินกำร เช่น อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำนเป็นต้น)                  

หมู่ที่ 7 ต ำบลจริม อ ำเภอท่ำปลำ  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยเจริญ ต ำบลผำเลือด อ ำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
หมู่ที่ 1,2,4,5,10 ต ำบลนำนกกก อ ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
หมู่ที ่2 ต ำบลน  ำไคร้ อ ำเภอน  ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
หมู่ที่ 5 ต ำบลข่อยสูง อ ำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
หมู่ที่ 10 บ้ำนม่อนหินขำว ต ำบลผำจุก อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์  

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชำชนในพื นท่ีอ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ ำเภอท่ำปลำ อ ำเภอลับแล  

อ ำเภอน  ำปำด และอ ำเภอตรอน 
      (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชำชนในพื นท่ีอ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ ำเภอท่ำปลำ อ ำเภอลับแล  

อ ำเภอน  ำปำด และอ ำเภอตรอน 
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
      (4.1) เป้าหมายโครงการ  
     ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 90 ของจ ำนวนประชำกรที่ได้รับน  ำสะอำดในกำรอุปโภคบริโภค 
      (4.2) ผลผลิต : ระบบประปำหมู่บ้ำนที่มีมำตรฐำน    
      (4.3) ผลลัพธ์ : 1. สำมำรถแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนในภำวะขำดแคลนน  ำอุปโภคบริโภคของประชำชน 
         2. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ น มีน  ำสะอำดอุปโภคบริโภคอย่ำงเพียงพอ และทั่วถึง 
      (4.4) ผลกระทบ : 
               เชิงบวก : ประชำชนมีควำมต้องกำรน  ำประปำสะอำด เพ่ืออุปโภคบริโภคตลอดทั งปี 
               เชิงลบ : ไม่มี 
(5) แนวทางการด าเนินงาน (แสดงรำยละเอียดกิจกรรมที่จะท ำภำยใต้โครงกำรที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ      
      และท ำเครื่องหมำย ลงในช่องระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินงำนของแต่ละกิจกรรมส ำคัญด้วย) 
 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค.64 ม.ค. – มี.ค.65 เม.ย. – มิ.ย.65 ก.ค. – ก.ย.65 

1. ก่อสร้ำงลำนกีฬำระดับชุมชน  
บ้ำนวังชมภู หมู่ที่ 7 ต ำบลจริม  
อ ำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 9,900,000 บำท 
หน่วยงำน : อ ำเภอท่ำปลำ 

    

2. ก่อสร้ำงระบบประปำผิวดินขนำด 
ใหญ่มำก (ตำมแบบกรมทรัพยำกรน  ำ)  
หมู่ที่ 8 ต ำบลผำเลือด อ ำเภอท่ำปลำ  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 10,000,000 บำท 
หน่วยงำน : อ ำเภอท่ำปลำ 
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กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค.64 ม.ค. – มี.ค.65 เม.ย. – มิ.ย.65 ก.ค. – ก.ย.65 

3. ปรับปรุงระบบประปำ เจำะบ่อบำดำล 
ขนำด 6" ท่อ P.V.C ชั น 13.5 จ ำนวน 1 จุด  
หมู่ที่ 1 ต.นำนกกก อ.ลับแล 
งบประมำณ 195,100 บำท 
หน่วยงำน : อ ำเภอลับแล 

    

4. ต่อเติมระบบถังพักกรองน  ำประปำหอถังสูง 
หมู่ 2 ต ำบลน  ำไคร้ อ.น  ำปำด 
งบประมำณ 414,000 บำท 
หน่วยงำน : อ ำเภอน  ำปำด 

    

5. ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน แบบบำดำล
ขนำดกลำง บ้ำนแหลมถ่อน หมู่ที่ 5  
ต ำบลข่อยสูง อ ำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 2,072,600 บำท 
หน่วยงำน : อ ำเภอตรอน 

    

6. ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำนแบบผิวดิน
ขนำดใหญ่มำก ระบบประปำหมู่บ้ำนแห่งที่ 2 
หมู่ที่ 10 บ้ำนม่อนหินขำว ต ำบลผำจุก 
อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 4,754,000 บำท 
หน่วยงำน : อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

    

7. ปรับปรุงระบบประปำ เจำะบ่อบำดำล 
ขนำด 6" ท่อ P.V.C ชั น 13.5 จ ำนวน 2 จุด 
หมู่ที่ 2 ต.นำนกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 390,200 บำท 
หน่วยงำน : อ ำเภอลับแล 

    

8. ปรับปรุงระบบประปำ เจำะบ่อบำดำล 
ขนำด 6" ท่อ P.V.C ชั น 13.5 หมู่ที่ 4  
ต.นำนกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 195,100 บำท 
หน่วยงำน : อ ำเภอลับแล 

    

9. ปรับปรุงระบบประปำ เจำะบ่อบำดำล 
ขนำด 6"  ท่อ P.V.C ชั น 13.5 หมู่ที่ 5  
ต.นำนกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 195,100 บำท 
หน่วยงำน : อ ำเภอลับแล 
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กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค.64 ม.ค. – มี.ค.65 เม.ย. – มิ.ย.65 ก.ค. – ก.ย.65 

10. ปรับปรุงระบบประปำ จุดที่ 1 ขุดเจำะบ่อ
บำดำล ขนำด 6 นิ ว ลึก 100 เมตร หมู่ที่ 10 
งบประมำณ 491,000 บำท 
หน่วยงำน : อ ำเภอลับแล 

    

11. ปรับปรุงระบบประปำ จุดที่ 1 ขุดเจำะ 
บ่อบำดำล ขนำด 6 นิ ว ลึก 70 เมตร หมู่ที่ 10 
งบประมำณ 491,000 บำท 
หน่วยงำน : อ ำเภอลับแล 

    

12. ขยำยเขตท่อประปำระบบประปำบำดำล 
ขนำดใหญ่ 2 นิ ว ระยะทำง 1,900 เมตร  
หมู่ที่ 2 บ้ำนชำยเขำบก 
งบประมำณ 193,200 บำท 
หน่วยงำน : อ ำเภอลับแล 

    

 
(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 
(7) วงเงินของโครงการจ านวน 29,291,300 บาท  

      (ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำยด้วย) 
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
               (ต้องมีเหตุผลควำมจ ำเป็นและเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ไม่มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(9) ความพร้อมของโครงการ 
      (9.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

  ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพื นที่ด ำเนินกำร หรือ 
      ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยแล้ว และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 
  อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพื นที่ด ำเนินกำรแล้ว  
      แต่อยู่ในระหว่ำงจัดเตรียมพื นที่ หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำงๆ หรือเตรียมกำรขอ 
      อนุญำตตำมกฎหมำย 
  อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพื นที่ด ำเนินกำร 

   (9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
  มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้)  ................................................. 

 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) ........................................ ....  
 ไม่มี 
 
 
 

30 



 

 

   (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
บุคลำกรมีประสบกำรณ์  ทั งหมด   บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์ 
เครื่องมือด ำเนินกำร   มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที 

 มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพ่ิมเติม  
  ไม่มี ต้องจัดหำเพิ่มเติม 

เทคนิคในกำรบริหำรจัดกำร  มีประสบกำรณ์สูง 
 มีประสบกำรณ์ปำนกลำง  
 ไม่มีประสบกำรณ์ 

 

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 

  คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 
 
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 

 ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
 ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 

(10) วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ  
        เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ หรือหน่วยงานที่มีความพร้อม     
ในการดูแล และบ ารุงรักษาต่อไป 
 
 (11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  

-  
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 
 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 

ชื่อโครงการ : พัฒนำคุณภำพชีวิตคนอุตรดิตถ์ วงเงิน 57,142,190 บาท 
กิจกรรมหลัก: กำรพัฒนำรำยได้และส่งเสริมอำชีพ  วงเงิน 10,452,800 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองน่ำอยู่ สร้ำงชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งเพ่ือให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
แผนงาน : กำรพัฒนำคนทุกเพศ ทุกวัย ครอบครัว ชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง เพ่ิมรำยได้และมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
หน่วยด าเนินการ: ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ :นำยสมมำตร อนันต์ธรำทรัพย ์  ต าแหน่ง: จัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
สถานที่ติดต่อ: ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 08-1801-6261 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยนิพนธ์ อุปกำรัตน์  ต าแหน่ง : ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 
สถานที่ติดต่อ: ส ำนักงำนประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 09-8747-2709 
หน่วยด าเนินการ: ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสุรีย์ แสงทอง ต าแหน่ง : รักษำรำชกำรแทนประชำสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สถานที่ติดต่อ : ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-412729 
หน่วยด าเนินการ : ที่ว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนโคก 
ผู้รับผิดชอบ : เรือตรี วิทยำ เกล้ำวิกรณ์  ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอบ้ำนโคก 
สถานที่ติดต่อ : ที่ว่ำกำรอ ำเภอบ้ำนโคก หมายเลขโทรศัพท์ 055-486124 
 

(1) หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา: ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำ

และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์     
ที่กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรเสริมสร้ำง
บ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิตที่ดี จังหวัดอุตรดิตถ์ดังนั้น จังหวัดอุตรดิตถ์  จึงให้
ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำโครงกำรตำมแผนพัฒนำจังหวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จังหวัด และตอบสนองต่อกำรรับบริกำรของประชำชนในพ้ืนที่ 
      (1.2) สรุปสาระส าคัญ 
              สภาพปัญหา/ความต้องการ: กำรพัฒนำทักษะก ำลังคนเป็นสิ่งที่ส ำคัญเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำชีพ  
ซึ่งเป็นกำรเสริมสร้ำงทักษะขั้นพ้ืนฐำนที่จะช่วยส่งเสริมให้ประชำชนมีรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพเพ่ิมมำกขึ้น 
ดังนั้น ภำครัฐจึงต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำทักษะ และสนับสนุนช่องทำงในกำรส่งเสริมอำชีพเพ่ือให้
มีรำยได้เพ่ิมข้ึน และน ำไปสู่คุณภำพชีวิตดีขึ้น  

ความเร่งด่วน: (ระบุระดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน)  
- เร่งด่วนมำก 

 (2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ:  
      1. เพ่ือสร้ำงรำยได้และสร้ำงอำชีพให้กับประชำชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
     2. เพ่ือพัฒนำให้ประชำชนมีทักษะ และศักยภำพในกำรประกอบอำชีพมำกข้ึน 
     3. เพ่ือส่งเสริมให้มีช่องทำงกำรสร้ำงรำยได้ในพ้ืนที่ 
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(2.2) สถานภาพของโครงการ 
              โครงกำรเดิม   โครงกำรใหม่ 

(2.3) ประเภทของโครงการ 
     พัฒนำ   ด ำเนินกำรปกติ 

(2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ตุลำคม 2564 สิ้นสุดปี กันยำยน 2565 
(2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ: (ระบุพ้ืนที่ด ำเนินกำร เช่น อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำนเป็นต้น)                  

    ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์/อ ำเภอบ้ำนโคก อ ำเภอท่ำปลำ และอ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์  
 (3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชำชนในพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ 
      (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ประชำชนในพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ 
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
      (4.1) เป้าหมายโครงการ  
     ตัวช้ีวัด : ประชำชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สร้ำงอำชีพและมีรำยได้ 

(4.2) ผลผลิต:กลุ่มเป้ำหมำยมีทักษะในกำรประกอบอำชีพ และมีรำยได้เพ่ิมข้ึน   
      (4.3) ผลลัพธ์:ประชำนมีทักษะในกำรประกอบอำชีพ  มีรำยได้ และมีคุณภำพชีวิตดีขึ้น 
      (4.4) ผลกระทบ : 
              เชิงบวก : มีช่องทำงกำรหำรำยได้ในพ้ืนที่ แพร่หลำย มีกำรจ้ำงงำนคนในชุมชน สำมำรถสร้ำงรำยได้เพ่ิมขึ้น  
                              ท ำให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
             เชิงลบ : ไม่มี 
(5) แนวทางการด าเนินงาน (แสดงรำยละเอียดกิจกรรมที่จะท ำภำยใต้โครงกำรที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ        
     และท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินงำนของแต่ละกิจกรรมส ำคัญด้วย) 
 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค.64 ม.ค. – มี.ค.65 เม.ย. – มิ.ย.65 ก.ค. – ก.ย.65 

1. พัฒนำฐำนกำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ในสถำนศึกษำ งบประมำณ 200,000 บำท 
หน่วยงำน อ ำเภอบ้ำนโคก 

    

2. จ้ำงงำนระยะสั้นในชุมชนแก่แรงงำนที่ได้รับ
ผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) และนักศึกษำ 
จบใหม่ งบประมำณ 7,294,800 บำท 
หน่วยงำน สนง.จัดหำงำนจังหวัดอุตรดิตถ์ 

    

3. ส่งเสริมคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้วยกำรท ำภำชนะรักษ์โลก  
งบประมำณ 300,000 บำท 
หน่วยงำน อ ำเภอบ้ำนโคก 
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กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค.64 ม.ค. – มี.ค.65 เม.ย. – มิ.ย.65 ก.ค. – ก.ย.65 

4. ส่งเสริมกำรปลูกพืชใช้น้ ำน้อย เพ่ือฟ้ืนฟู
กลุ่มเกษตรกรอ ำเภอบ้ำนโคก  
งบประมำณ 1,000,000 บำท 
หน่วยงำน อ ำเภอบ้ำนโคก 

    

5. สร้ำงอำชีพเลี้ยงสัตว์น้ ำ เพ่ือสร้ำงรำยได้
ให้แก่กลุ่มเกษตรกร อ ำเภอบ้ำนโคก 
งบประมำณ 1,000,000 บำท 
หน่วยงำน อ ำเภอบ้ำนโคก 

    

6. ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพ่ือแก้ปัญหำที่ดิน
ท ำกินของเกษตรกร 
งบประมำณ 458,000 บำท 
หน่วยงำน สนง.ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ 

    

7. ประชำสัมพันธ์โครงกำรยกระดับวิถีชีวิตใหม่
ด้วยกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตรตลอด
ห่วงโซ่คุณค่ำในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 200,000 บำท 
หน่วยงำน สนง.ประชำสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

    

 

(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 
(7) วงเงินของโครงการจ านวน 10,452,800 บาท  

      (ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำยด้วย) 
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
               (ต้องมีเหตุผลควำมจ ำเป็นและเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ไม่มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
(9) ความพร้อมของโครงการ 
      (9.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

  ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำร หรือ 
      ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยแล้ว และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 
  อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำรแล้ว  
      แต่อยู่ในระหว่ำง 
  จัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ/อุปสรรคต่ำง ๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำมกฎหมำย 
  อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
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(9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
  มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้)  ....................................................... 

 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) .................................................. 
 ไม่มี 

(9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
 บุคลำกรมีประสบกำรณ์  ทั้งหมด   บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์ 
 เครื่องมือด ำเนินกำร   มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที 

  มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพ่ิมเติม  
  ไม่มี ต้องจัดหำเพิ่มเติม 

เทคนิคในกำรบริหำรจัดกำร  มีประสบกำรณ์สูง 
  มีประสบกำรณ์ปำนกลำง  
  ไม่มีประสบกำรณ์ 

 

(9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
  คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 
 
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(FS) 
  ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
  ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 

(10) วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ  
         - 
 
 (11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  
 -  
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
 

ชื่อโครงการ : พัฒนำเมืองให้น่ำอยู่ และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  วงเงิน 55,842,768 บาท 
กิจกรรมหลัก : กำรพัฒนำป้องกัน แก้ไขปัญหำสำธำรณภัย   วงเงิน 50,370,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ สร้ำงชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
แผนงาน : กำรเสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้มีควำมน่ำอยู่ มั่นคง และควำมปลอดภัย 
หน่วยด ำเนินกำร : ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นายทวนทอง ศิริมงคลวิชย์ ์ ต ำแหน่ง : โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์์ 
หมำยเลขโทรศัพท ์08-1811-2040  
หน่วยด ำเนินกำร : ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นางสุรีย์ แสงทอง์ ต ำแหน่ง : รักษาราชการแทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
หมำยเลขโทรศัพท ์055-412729 
หน่วยด ำเนินกำร : อ าเภอน  าปาด  
ผู้รับผิดชอบ : นายศุภชัย บุญทิพย์์ต ำแหน่ง : นายอ าเภอน  าปาด หมำยเลขโทรศัพท ์055-์481181 
หน่วยด ำเนินกำร : อ าเภอตรอน  
ผู้รับผิดชอบ : นายสกุลไชย จูมทอง์ต ำแหน่ง : นายอ าเภอตรอน หมำยเลขโทรศัพท ์055-์491114 
 
(1)์หลักกำรและเหตุผล 
์์์์์์(1.1)์ที่มำ : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออ่ืนๆ) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม           
ข้อ 4.1.3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น  าล าคลองและแหล่งน  าธรรมชาติทั งประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19 
การบริหารจัดการน  าทั งระบบ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน  า
และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน สาธารณภัยส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างมาก      
จึงควรให้ความส าคัญ ดูแลจัดการกับความเสี่ยงนั นให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสาธารณภัย 
และควรเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดผลกระทบล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดสาธารณภัยแต่กลับให้ความส าคัญกับมาตรการเชิงรับ
กับการฟื้นฟู และให้ความช่วยเหลือหลังเกิดสาธารณภัยซึ่งแม้จะมีความส าคัญ แต่เป็นมาตรการที่ต้องใช้ทรัพยากรทั งของภาครัฐ
และเอกชนเป็นจ านวนมาก และเมื่อเกิดสาธารณภัยในวงกว้าง ความสามารถในการดูแลจัดการให้ผู้ได้รับผลกระทบทั งหมดสามารถ
ฟ้ืนคืนกลับมาประกอบอาชีพ และด ารงชีวิตได้อีกครั งนั นอาจไม่สามารถท าได้อย่างทั่วถึง 
 

์์์์์์(1.2)์สรุปสำระส ำคัญ 
์์์์์์์์์์์์์์สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร : สภาพตลิ่งมีความเสียหายจากล าน  ากัดเซาะเข้ามาในพื นที่ตลอดแนว ท าให้พื นที่
ได้รับความเสียหาย อาจส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงมีความต้องการที่จะขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งดังกล่าว และควรมีระบบบริหารจัดการประชาสัมพันธ์เพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ 

ควำมเร่งด่วน : เร่งด่วนมาก 
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(2)์ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร 
์์์์์์(2.1)์วัตถุประสงค ของโครงกำร :  
     1. เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
     2. เพ่ือป้องกันการกัดเซาะของกระแสน  าไมให้ตลิ่งพังทลาย 
              3. เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ น 
์์์์์์(2.2)์สถำนภำพของโครงกำร 
                โครงการเดิม                  โครงการใหม่ 
์์์์์์(2.3)์ประเภทของโครงกำร 
                พัฒนา                  ด าเนินการปกติ 
์์์์์์์(2.4)์ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  1 ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2564 สิ นสุดปี กันยายน 2565 
์์์์์์์(2.5)์สถำนที่ด ำเนินโครงกำร : หลังโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ /หลังวัดพงสะดือ/อ าเภอตรอน/อ าเภอน  าปาด 
(3)์กลุ่มเป้ำหมำย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
์์์์์์(3.1)์กลุ่มเป้ำหมำย : ประชาชน ครู และนักเรียนในพื นที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนตลิ่งพังทลาย  

    ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ น 
์์์์์์(3.2)์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชน ครู และนักเรียนในพื นที่ 
(4)์เป้ำหมำย์ผลลัพธ ์และผลกระทบโครงกำร 
์์์์์์(4.1)์เป้ำหมำยโครงกำร์ 

ตัวช้ีวัด์:  - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตรอน บริเวณหลังโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์  
์์์์์์์์์์์์์์์หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

       - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตรอน บริเวณหลังวัดพงสะตือ อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
       - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ผลิตและเผยแพร่สปอตรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ  
         ทางสถานวีิทยุกระจายเสียง 
       - ผลิตและเผยแพร่ คลิปสั น  

          - ผลิตและเผยแพร่สกู๊ปโทรทัศน์/รายงานพิเศษ 
          - จัดท า Content ผลิตและเผยแพร่ Info ข่าวทั่วไปในพื นที่ 

       - จัดซื อเครื่องพ่นเคมีชนิดละออง (ULV) แบบติดรถยนต์ ต าบลท่าแฝก 
       - เรียงหินป้องกันตลิ่งพังริมคลองตรอน หมู่ 8 ต าบลน  าอ่าง อ าเภอตรอน 

์์์์์์(4.2)์ผลผลิต : เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตรอน มีความยาวขึ น มีการประชาสัมพันธ์ บริหารจัดการน  า การป้องกัน 
      และบรรเทาสาธารณภัย และมีการเรียงหินเพื่อป้องกันตลิ่งพัง 

์์์์์์(4.3)์ผลลัพธ  : ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนตลิ่งพังทลาย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
      และพลังงานมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ น 

   ์์์(4.4)์ผลกระทบ์: 
              เชิงบวก : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ น มีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ น 
              เชิงลบ : ไม่มี 
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(5)์แนวทำงกำรด ำเนินงำน์(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท า 



     เครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย) 
          

กิจกรรมย่อย ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 
ต.ค.์–์ธ.ค.64 ม.ค.์–์มี.ค.65 เม.ย.์–์มิ.ย.65 ก.ค.์–์ก.ย.65 

1. ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลองตรอน บริเวณ
หลังโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์   
งบประมาณ 17,038,000 บาท 
หน่วยงาน สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ 

    

2. ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลองตรอน  
บริเวณหลังวัดพงสะตือ  
งบประมาณ 29,920,000 บาท 
หน่วยงาน สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ 

    

3. ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการน  าการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
(น  าท่วม ภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน การบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อม)  
งบประมาณ 112,000 บาท 
หน่วยงาน สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

    

4. จัดซื อเครื่องพ่นเคมีชนิดละออง (ULV)  
แบบติดรถยนต์ ต าบลท่าแฝก  
งบประมาณ 800,000 บาท 
หน่วยงาน อ าเภอน  าปาด 

    

5. เรียงหินป้องกันตลิ่งพังริม คลองตรอน หมู่ 8  
ต.น  าอ่าง  
งบประมาณ 2,500,000 บาท 
หน่วยงาน อ าเภอตรอน 

    

 

์(6)์วิธีด ำเนินกำร์์ ด าเนินการเอง   จ้างเหมา 
 

์(7)์วงเงินของโครงกำร  จ ำนวน์50,370,000 บำท 

 

์(8)์ภำรกิจขององค กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(9)์ควำมพร้อมของโครงกำร 
์์์์์์(9.1)์พื้นที่ด ำเนินโครงกำร 



      ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสม และก าหนดพื นที่ด าเนินการ หรือ 
          ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถด าเนินการได้ทันที 
      อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสม และก าหนดพื นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง 
          จัดเตรียมพื นที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
      อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื นที่ด าเนินการ 
 

์์์์์(9.2)์แบบรูปรำยกำร/แผนกำรปฏิบัติงำน 
        มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์/ 

         สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์/อ าเภอน  าปาด/อ าเภอตรอน 
     มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .......................................................... 
     ไม่มี 

์์์์์(9.3)์ควำมพร้อมของบุคลำกร์เครื่องมือ์และเทคนิคกำรด ำเนินกำร 
     บุคลากรมีประสบการณ์  ทั งหมด   บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
      เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

             มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม  
             ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

      เทคนิคในการบริหารจดัการ    มีประสบการณ์สูง 
             มีประสบการณ์ปานกลาง  
             ไม่มีประสบการณ์ 

       (9.4)์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
                  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
        คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 
       (9.5)์รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม(FS) 
                  ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
                  ต้องท ารายงานการศึกษา 
 

์(10)์วิธีกำรบริหำรจัดกำร์หรือกำรดูแลบ ำรุงรักษำ์เม่ือโครงกำรแล้วเสร็จ์เพื่อให้เกิดควำมย่ังยืนของโครงกำร์:   
         เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จจะมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ หรือหน่วยงำนที่มีควำมพร้อมในกำรดูแล  
         และบ ำรุงรักษำต่อไป 
 
์(11)์ปัญหำ์อุปสรรค์และข้อจ ำกัด์:์์- 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
 

ชื่อโครงการ : พัฒนำเมืองให้น่ำอยู่ และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  วงเงิน 55,842,768 บาท 
กิจกรรมหลัก : พัฒนำ รักษำควำมปลอดภัย และควำมมั่นคง     วงเงิน   5,472,768 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้ำนควำมมั่นคง 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ สร้ำงชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
แผนงาน : กำรเสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้มีควำมน่ำอยู่ มั่นคง และควำมปลอดภัย 
หน่วยด ำเนินกำร : ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยสหวิช อภชิัยวิศรุตกุล  ต ำแหน่ง : ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ หมำยเลขโทรศัพท์ 055-415981 
หน่วยด ำเนินกำร : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยแพทย์เกษม ตั้งเกษมส ำรำญ ต ำแหน่ง : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
หมำยเลขโทรศัพท์ 055- 411439 
หน่วยด ำเนินกำร : ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำงจรรยำ รัตนเลขำ ต ำแหน่ง : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
หน่วยด ำเนินกำร : ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยนพฤทธิ์ จิตปรีดำ ต ำแหน่ง : รักษำรำชกำรแทนยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
 (1) หลักกำรและเหตุผล 
      (1.1) ที่มำ : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออ่ืนๆ) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่ 12 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง          
ให้ควำมส ำคัญกับควำมมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดจนกำรพัฒนำ
ศักยภำพให้ประเทศ โดยวัตถุประสงค์ ของนโยบำย 9 ข้อ ที่ส ำคัญ คือ เพื่อรักษำไว้ซึ่งกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเสริมสร้ำงส ำนึกคนในชำติให้มีควำมจงรักภักดีและธ ำรงรักษำไว้ซึ่งสถำบัน รวมถึง เพ่ือกำร
สนับสนุนกำรสร้ำงควำมปรองดองในชำติ ตลอดจนให้จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัย นอกจำกนี้เพ่ือกำรเตรียมควำม
พร้อมของชำติ กำรพัฒนำศักยภำพกำรป้องกันประเทศ และกำรอยู่ร่วมกับประเทศต่ำงๆ อย่ำงสันติประกอบกับในแผนรักษำ
ควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ประกอบด้วย 9 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ กำรแก้ปัญหำด้ำนยำเสพติด ด้ำนผู้หลบหนีเข้ำเมือง     
ด้ำนกำรก่อกำรร้ำยและอำชญำกรรมข้ำมชำติ ด้ำนควำมมั่นคงพิเศษ ด้ำนก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ด้ำนกำร
สนับสนุน ส่งเสริมกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ ด้ำนกำรพัฒนำเพ่ือเสริมควำมมั่นคงของชำติ     
ด้ำนกำรด ำเนินกำรภำคประชำชนเพ่ือควำมมั่นคงของชำติ และด้ำนกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน โดยมีมำตรกำรสนับสนุน        
6 มำตรกำร ประกอบด้วย กำรบริหำรจัดกำรและกำรประเมินผล กำรข่ำวกรองและกำรต่อต้ำนข่ำวกรอง กำรจัดระเบียบชุมชน
และกำรสร้ำงพลังประชำชน กำรปฏิบัติกำรข่ำวสำร กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงระดับพ้ืนที่ และกำรเตรียมควำม
พร้อมส ำหรับเผชิญสถำนกำรณ์เร่งด่วน 
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      (1.2) สรุปสำระส ำคัญ 
             สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร : สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ส่งผลต่อควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมีทั้งสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในจังหวัดอุตรดิตถ์  ซึ่งยังคงทรงตัวจำกปัจจัยกำรด ำรงอยู่ของนักค้ำ    
รำยย่อยที่เป็นเครือข่ำยยำเสพติดของนักค้ำรำยส ำคัญ ผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดกลับไปมีพฤติกำรณ์เสพซ้ ำ และบำงส่วนยกระดับไปเป็น
ผู้ค้ำรำยย่อย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเขตเมืองและเทศบำล และมีแนวโน้มกำรแพร่ระบำยเพ่ิมสูงขึ้น และก่อให้เกิดปัญหำ
อำชญำกรรมในจังหวัด ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องมีกำรแก้ไข ป้องกัน บ ำบัด รักษำ ฟ้ืนฟู ทั้งผู้อยู่ในเรือนจ ำและนอกเรือนจ ำ ดังนั้น 
จึงจ ำเป็นต้องมีกำรบูรณำกำรกับทุกภำคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 

ควำมเร่งด่วน : เร่งด่วนมำก 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงกำร :  
    1. เพ่ือให้ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    2. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดแบบมีส่วนร่วมและมีกำรบูรณำกำรทุกภำคส่วน 
             3. เพ่ือให้ชุมชนน่ำอยู่ปลอดภัยจำกอำชญำกรรมด้ำนกำรกระท ำผิด 
      (2.2) สถำนภำพของโครงกำร 
                โครงกำรเดิม                  โครงกำรใหม่ 
      (2.3) ประเภทของโครงกำร 
                พัฒนำ                  ด ำเนินกำรปกติ 
       (2.4) ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  1 ปี เริ่มต้นปี ตุลำคม 2564 สิ้นสุดปี กันยำยน 2565 
       (2.5) สถำนที่ด ำเนินโครงกำร :  

     1. หน่วยวิทยบริกำรวิทยำลัยสงฆ์พุทธชินรำช มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วัดหมอนไม้  
         อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. พ้ืนที่อ ำเภอบ้ำนโคกทั้ง 4 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลม่วงเจ็ดต้น ต ำบลบ้ำนโคก ต ำบลนำขุม ต ำบลบ่อเบี้ย 
3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์/โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยำ อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
    โรงเรียนวังกะพ้ีพิทยำคม อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์/โรงเรียนแสนตอวิทยำ อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์/ 
    โรงเรียนอุตรดิตถ์ อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์/โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์/ 
    โรงเรียนด่ำนแม่ค ำมันพิทยำคม อ ำเภอลับแล/โรงเรียนลับแลพิทยำ อ ำเภอลับแล/ 
    โรงเรียนลับแลศรีวิทยำ อ ำเภอลับแล/โรงเรียนสำธิตมหำ วิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
4. เรือนจ ำจังหวัดอุตรดิตถ์ / องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
5. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ต ำบลชัยจุมพล อ ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ำยปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ หรือสถำนที่ที่เหมำะสม 

(3) กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (3.1) กลุ่มเป้ำหมำย :  

1. จัดอบรมพัฒนำพระภิกษุ 1 รุ่น 200 รูป 
2. ด ำเนินกำรจัดมหกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด TO BE NUMBER ONE อ ำเภอบ้ำนโคก  
3. เสริมสร้ำงจิตส ำนึกรักควำมยุติธรรม กำรรับรู้กฎกติกำที่เหมำะสมกับช่วงอำยุของเด็กแต่ละวัย โดยปลูกฝัง       

บ่มเพำะ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยำวชนในวัยเรียน ให้เป็น “คนเก่ง” ที่มีควำมพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม 
และมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่ำทันในกำรป้องกันตนเองจำกภัยต่ำงๆ เพ่ือมิให้ตนเองตกเป็นเหยื่อหรือตก เป็นผู้กระท ำควำมผิด และ
สำมำรถด ำรงชีพในสังคมได้อย่ำงปกติสุข 
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4. กำรเสริมสร้ำงพลังเครือข่ำยภำคประชำชน และเสริมสร้ำงกำรรับรู้ด้ำนกำรป้องกันอำชญำกรรมด้วยกำรป้องกัน
กำรกระท ำผิดซ้ ำในชุมชน 

5. ประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียน+ลงนำมขยำยควำมร่วมมือ 
6. งำนมหกรรมรวมพลสมำชิก TO BE NUMBER ONE (เมืองทองธำนี) 
7. ฝึกอบรมฯ ชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน (ชรบ.) 1,700 คน รวม 17 รุ่น 

      (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชำชน เยำวชน เครือข่ำยสมำชิกชมรม To Be Number One ทุกประเภท  
มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยจำกอำชญำกรรมด้ำนกำรกระท ำผิด  

 

(4) เป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงกำร 
      (4.1) เป้ำหมำยโครงกำร  
       ตัวช้ีวัด :  ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม ในกำรปฏิบัติงำน 
                           เสริมสร้ำงให้เป็นศูนย์กลำงกำรบรูณำกำร สำมำรถปฏิบัติกำรรักษำควำมปลอดภัยในพ้ืนที่หมู่บ้ำนได้ 

      อย่ำงยั่งยืน ลดปัญหำยำเสพติดในพ้ืนที่ และประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน แก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียน 
      คดีท่ีเกี่ยวข้องกับยำเสพติดได้ 

      (4.2) ผลผลิต : ผู้ผ่ำนกำรอบรมได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถเปลี่ยนแปลงทัศนคติไม่กระท ำผิด/ทุกอ ำเภอมีชมรม  
     To Be Number One/ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรเฝ้ำระวังและป้องกันปัญหำยำเสพติด 

      (4.3) ผลลัพธ์ : ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ สมรรถนะคุณธรรมจริยธรรม ในกำรปฏิบัติงำน 
                          เพ่ือเสริมสร้ำงให้เป็นศูนย์กลำงกำรบรูณำกำร สำมำรถปฏิบัติกำรรักษำควำมปลอดภัยในพ้ืนที่หมู่บ้ำนได้ 

     อย่ำงยั่งยืน ลดปัญหำยำเสพติดในพ้ืนที่ และท ำให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน สำมำรถแก้ไขปัญหำ 
     เรื่องร้องเรียนคดีที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติดได้ 

      (4.4) ผลกระทบ : 
              เชิงบวก : ประชำชนมีคุณภำพชีวิตดีขึ้น มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
              เชิงลบ : ไม่มี 
(5) แนวทำงกำรด ำเนินงำน (แสดงรำยละเอียดกิจกรรมที่จะท ำภำยใต้โครงกำรที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท ำ 
     เครื่องหมำย ลงในช่องระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินงำนของแต่ละกิจกรรมส ำคัญด้วย) 
          

กิจกรรมย่อย ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 
ต.ค. – ธ.ค.64 ม.ค. – มี.ค.65 เม.ย. – มิ.ย.65 ก.ค. – ก.ย.65 

1. พัฒนำบุคลำกรทำงพระพุทธศำสนำเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 108,800 บำท 
หน่วยงำน สนง.พระพุทธศำสนำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

    

2. มหกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
TO BE NUMBER ONE  
งบประมำณ 2,700,000 บำท 
หน่วยงำน ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ 

    

3. ป้องกันและแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมกลุ่มเด็ก 
และเยำวชน งบประมำณ 223,048 บำท 
หน่วยงำน สนง.ยุติธรรมจังหวดัอุตรดิตถ์ 
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กิจกรรมย่อย ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 
ต.ค. – ธ.ค.64 ม.ค. – มี.ค.65 เม.ย. – มิ.ย.65 ก.ค. – ก.ย.65 

4. เสริมสร้ำงพลังเครือข่ำยภำคประชำชนในกำร
ป้องกันอำชญำกรรมในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 172,070 บำท 
หน่วยงำน สนง.ยุติธรรมจังหวดัอุตรดิตถ์ 

    

5. ป้องกันปัญหำยำเสพติดในกลุ่มเป้ำหมำย 
งบประมำณ 284,100 บำท 
หน่วยงำน สนง.สำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

    

6. กำรฝึกอบรมจัดตั้งทบทวนชุดรักษำ 
ควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน (ชรบ.)  
งบประมำณ 1,984,750 บำท 
หน่วยงำน ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ 

    

 

 (6) วิธีด ำเนินกำร   ด ำเนินกำรเอง   จ้ำงเหมำ 
 

(7) วงเงินของโครงกำร  จ ำนวน 5,472,768 บำท 
 

(8) ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ไม่มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(9) ควำมพร้อมของโครงกำร 
      (9.1) พื้นที่ด ำเนินโครงกำร 

      ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำร หรือ 
          ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยแล้ว และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 
      อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำรแล้ว แต่อยู่ในระหว่ำง 
          จดัเตรียมพื้นท่ี หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำง ๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำมกฎหมำย 
      อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 

     (9.2) แบบรูปรำยกำร/แผนกำรปฏิบัติงำน 
        มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) ................................................................. 

     มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) .......................................................... 
     ไม่มี 

     (9.3) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรด ำเนินกำร 
     บุคลำกรมีประสบกำรณ์  ทั้งหมด   บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์ 
      เครื่องมือด ำเนินกำร   มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที 

             มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพ่ิมเติม  
             ไม่มี ต้องจัดหำเพิ่มเติม 
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      เทคนิคในกำรบริหำรจดักำร    มีประสบกำรณ์สูง 



             มีประสบกำรณ์ปำนกลำง  
             ไม่มีประสบกำรณ์ 

       (9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                  ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
                  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
        คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 
       (9.5) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม(FS) 
                  ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
                  ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
 

 (10) วิธีกำรบริหำรจัดกำร หรือกำรดูแลบ ำรุงรักษำ เม่ือโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดควำมย่ังยืนของโครงกำร :   
         - 
 
 (11) ปัญหำ อุปสรรค และข้อจ ำกัด :  - 
 
                
 
 



 

 (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
 
ชื่อโครงการ : พัฒนำกำรเกษตรแบบครบวงจร     วงเงิน 97,341,900 บาท 
กิจกรรมหลัก : พัฒนำปัจจัยพ้ืนฐำนในกำรผลิต      วงเงิน 83,567,600 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด พัฒนำเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน      
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 
แผนงาน กำรพัฒนำกำรเกษตร ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน และมีกำรตลำดที่ครอบวงจร 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวอุไรรัตน์  ค ำชื่นวงศ์ ต าแหน่ง : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055- 403195 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยประโชติ นิลรัตน์ ต าแหน่ง : เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-411769 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนประมงจังหวัดอุตรดิตถ์  
ผู้รับผิดชอบ : นำยนิพนธ์  อุปกำรัตน์ ต าแหน่ง : ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-411372 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์  
ผู้รับผิดชอบ : นำงกิตติวดี  โชติปรำยน ต าแหน่ง : ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-816803 
ผู้รับผิดชอบ : นำยกรกฎ  ชยุตรำรัตน์ ต าแหน่ง : สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055- 444089 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  
(1) หลักการและเหตุผล 
      (1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออ่ืนๆ) 
   ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  (กำรพัฒนำภำคกำรผลิต
และบริกำร) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่ 12 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน ยุทธศำสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและ
ยกระดับมำตรฐำนสินค้ำเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ก ำหนด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดอุตรดิตถ์ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำ
เกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มี
ประสิทธิภำพ กลยุทธ์ ส่งเสริม พัฒนำกระบวนกำรผลิตภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ให้มีประสิทธิภำพและคุณภำพ ด้วย
ระบบ Zoning ที่สอดคล้องกับกำรตลำด และกำรบริหำรจัดกำรตลำดสินค้ำทุกประเภท ดังนั้น จังหวัดอุตรดิตถ์จึงให้
ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำโครงกำรตำมแผนพัฒนำจังหวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด และ
ควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
      (1.2) สรุปสาระส าคัญ 
             สภาพปัญหา/ความต้องการ : ปัจจุบันสินค้ำเกษตรมีกำรแข่งขันในด้ำนคุณภำพและมำตรฐำนปลอดภัยมำกขึ้น
เกษตรกรผู้ผลิตจ ำเป็นต้องพัฒนำกำรผลิตอย่ำงเหมำะสม มีกำรลดต้นทุนกำรผลิต ท ำกำรเกษตรดีที่เหมำะสม และท ำกำรผลิต 



 

สินค้ำเกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้ได้ผลผลิตมีคุณภำพปลอดภัยเป็นที่ต้องกำรตลำด สำมำรถเพ่ิมรำยได้มำกขึ้นประกอบกับ
สถำนกำรณ์น้ ำในปัจจุบันมีแนวโน้มที่คำดว่ำจะไม่เพียงพอต่อภำคกำรเกษตรในอนำคต และสถำนกำรณ์รำคำผลผลิตทำงกำร
ประชำกรในอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตร  ร้อยละ 29 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด มำจำก ภำคเกษตร    
แต่เมื่อเทียบกับจ ำนวนประชำกรของจังหวัด  พบว่ำสัดส่วนของรำยได้กับจ ำนวนประชำกรภำคเกษตรกรไม่สอดคล้องกัน       
ทั้งที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีกำรผลิตสินค้ำเกษตรหลำกหลำยชนิด ทั้งพืช สัตว์ และประมง  สำเหตุหนึ่งมำจำกกำรท ำกำรเกษตรที่
พ่ึงพำกำรใช้ปุ๋ยเคมีและสำรเคมี ที่มีต้นทุนสูงขึ้นเป็นล ำดับ  ในขณะที่รำคำสินค้ำเกษตรผันผวนและเกษตรกรไม่มีโอกำสก ำหนด
รำคำผลิตผลที่ตนผลิตได้  ซึ่งหำกสำมำรถส่งเสริมให้เกษตรกรพ่ึงพำตนเองตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงก็จะช่วยให้ต้นทุน           
ท ำกำรเกษตรลดลง  และเมื่อร่วมกับกำรส่งเสริมให้เกษตรกรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์ (Value Added 
and Value Creation)  จำกกำรแปรรูปและปรับปรุงคุณภำพ ย่อมส่งผลให้เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมมำกขึ้น สำมำรถยกระดับ
ควำมเป็นอยู่และมีคุณภำพชีวิตดีขึ้น วิธีกำรเพ่ิมรำยได้เกษตรกรให้สูงขึ้น มีหลำยวิธี ได้แก่ กำรเพิ่มปริมำณผลผลิตต่อไร่  
กำรลดต้นทุนกำรผลิต กำรแปรรูปสินค้ำเกษตร ฯลฯ  แต่วิธีกำรเหล่ำนี้มีข้อจ ำกัดในตัวเอง ท ำให้เกษตรกรไม่สำมำรถเพ่ิมรำยได้
ให้มำกขึ้นได้ทำงออกหนึ่งของกำรเพ่ิมรำยได้ให้เกษตรกรคือกำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผู้บริโภคระดับกลำงและระดับสูง  
มีควำมต้องกำรมำก รวมถึงตลำดโลกที่มีควำมต้องกำรบริโภคอำหำรปลอดภัยมำกขึ้น จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ให้
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำภำคเกษตร โดยในแต่ละปีมีกำรบูรณำกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ กระบวนกำรผลิต กำรแปรรูป 
ภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ในหลำยพ้ืนที่เพ่ือมุ่งพัฒนำผลผลิตให้มีคุณภำพและมำตรฐำนปลอดภัยต่อผู้บริโภค         
รวมถึง กำรบริหำรจัดกำรปัจจัยโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำรเกษตรเพ่ือกำรใช้ประโยชน์อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งด้ำนแหล่งน้ ำ   
ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน ควำมเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีกำรรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนำและส่งเสริ ม
อำชีพสร้ำงรำยได้ในครัวเรือนตำมแนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนให้เข้มแข็งมุ่งเน้นกำร
ท ำงำนร่วมกันแบบบูรณำกำรทุกภำคส่วน โดยค ำนึงถึงศักยภำพของพ้ืนที่และควำมต้องกำรของชุมชนเป็นหลัก อีกทั้งหำกมีกำร
จัดท ำแผนกำรผลิตและแผนกำรตลำดที่เหมำะสม กำรที่รัฐบำลมีนโยบำยกำรจัดกำรพ้ืนที่กำรผลิตที่เหมำะสม กำรส่งเสริม
กำรเกษตรระบบแปลงใหญ่ จะส่งผลให้จังหวัดอุตรดิตถ์สำมำรถที่จะขับเคลื่อนสินค้ำเศรษฐกิจให้มีศักยภำพโดยได้รับควำม
ร่วมมือจำกภำครำชกำรและเอกชน กำรบริหำรสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญอย่ำงมีประสิทธิภำพจะช่วยให้สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรผลิตกำรตลำด
อย่ำงครบวงจร 

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน)  
- เร่งด่วนมำก 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
  1. เพ่ือพัฒนำเกษตรกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรผลิตให้สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตและเพ่ิมรำยได้จำกผลผลิต 
       2. เพ่ือให้กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญในเชิงเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์   
             3. เพ่ือให้ผลผลิตทำงกำรเกษตรมีคุณภำพ 
  4. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ ำ 
 
      (2.2) สถานภาพของโครงการ 
              โครงกำรเดิม                             โครงกำรใหม่ 
      (2.3) ประเภทของโครงการ 
              พัฒนำ                  ด ำเนินกำรปกต ิ
       (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี  เริ่มต้นปี ตุลำคม 2564 สิ้นสุดปี กันยำยน 2565 
       (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นท่ีด ำเนินกำร เช่น อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำนเป็นต้น)                  
  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร 



 

      (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชำชนทั่วไป ส่วนรำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน 
 
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
      (4.1) เป้าหมายโครงการ  
      ตัวช้ีวัด : เกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ สำมำรถน ำไปปฏิบัติในกำรท ำกำรเกษตรเพื่อให้มีกำรลดต้นทุน 
กำรผลิต และสร้ำงรำยได้เพ่ิมข้ึน 
    (4.2) ผลผลิต : 1. เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ 90 ได้รับควำมรู้และน ำไปปรับปรุงกระบวนกำรผลิต    

  2. เกษตรกรได้รับควำมรู้กำรผลิตไม้ผลเศรษฐกิจให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนระบบ GAP 
 

    (4.3) ผลลัพธ์ :  
1. จังหวัดอุตรดิตถ์มีพ้ืนที่ปลูกพืชตำมศักยภำพควำมเหมำะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
2. เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต และมีรำยได้เพ่ิมข้ึน 
3. เกษตรกร ได้รับควำมรู้กำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย GAP และสินค้ำเกษตรอินทรีย์ และน ำไปปรับใช้

ในกำรผลิต 
    (4.4) ผลกระทบ : 
            เชิงบวก : เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมข้ึน ลดต้นทุนกำรผลิต 
            เชิงลบ : ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) แนวทางการด าเนินงาน 
 (แสดงรำยละเอียดกิจกรรมที่จะท ำภำยใต้โครงกำรที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง
ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินงำนของแต่ละกิจกรรมส ำคัญด้วย) 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค. 64 ม.ค. – มี.ค. 65 เม.ย. – มิ.ย. 65 ก.ค. – ก.ย. 65 

1. เพิ่มผลผลติกุ้งก้ำมกรำมในแหลง่น้ ำจังหวัดอุตรดติถ์ 
งบประมำณ 4,134,000 บำท (สนง.ประมงจังหวัดฯ) 

  
 

 
 

 

2. ปรับระบบกำรเลี้ยงสุกรเพื่อกำรป้องกันโรค งบประมำณ 
186,060 บำท (สนง.ปศุสัตว์จังหวัดฯ) 

    

3. สร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรส ำหรับโค-กระบือ 
งบประมำณ 261,900 บำท (สนง.ปศุสัตว์จังหวัดฯ) 

    

4. ปรับระบบกำรเลี้ยงสัตว์ปีกรำยย่อยเพื่อกำรป้องกันโรค 
งบประมำณ 421,850 บำท (สนง.ปศุสัตว์จังหวัดฯ) 

    

5. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร สรำ้งควำมมั่นคงด้ำนอำชีพเกษตร 
งบประมำณ 220,000 บำท (สนง.สหกรณ์จังหวัดฯ) 

    



 

6. ส่งเสรมิและพัฒนำอำชีพในพ้ืนท่ี คทช. จังหวัดอุตรดติถ์ 
งบประมำณ 114,860 บำท (สนง.สหกรณ์จังหวัดฯ) 

    

7. ฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนำ 
อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ งบประมำณ 121,080 บำท (สนง.
สหกรณ์จังหวัดฯ) 

    

8. กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลติและกำรตลำดเมล็ดพันธุ์ถ่ัว
เขียวคุณภำพ งบประมำณ 120,100 บำท (สนง.สหกรณ์
จังหวัดฯ) 

    

9. ส่งเสรมิอำชีพกำรเลีย้งโคในระบบสหกรณ์ งบประมำณ 
172,950 บำท (สนง.สหกรณ์จังหวัดฯ) 

    

10. ส่งเสริมและพัฒนำสินค้ำเกษตรปลอดภัย (GAP) 
งบประมำณ 213,200 บำท (สนง.เกษตรจังหวัดฯ) 

    

11. สง่เสริมและพัฒนำกำรผลิตมะปรำงหวำน/มะยงชิด 
งบประมำณ 113,500 บำท (สนง.เกษตรจังหวัดฯ) 

    

12. ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตลองกอง/ลำงสำด 
งบประมำณ 110,000 บำท (สนง.เกษตรจังหวัดฯ) 

    

13. เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตกำแฟ งบประมำณ 500,000 
บำท (สนง.เกษตรจังหวัดฯ) 

    

14. พัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัตงิำนอำสำสมคัรเกษตร
จังหวัดอุตรดติถ์ งบประมำณ 955,000 บำท (สนง.เกษตร
จังหวัดฯ) 
 
 
 

    

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค. 64 ม.ค. – มี.ค. 65 เม.ย. – มิ.ย. 65 ก.ค. – ก.ย. 65 

15. พัฒนำศักยภำพระบบกำรผลติสินค้ำข้ำว 
มำตรฐำนปลอดภัยครบวงจรสูเ่กษตร 
สร้ำงมลูค่ำ งบประมำณ 2,770,900 บำท (สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดฯ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง) 

    

16. พัฒนำศักยภำพระบบกำรผลติสินค้ำพืชผัก 
มำตรฐำนปลอดภัยครบวงจรสูเ่กษตร 
สร้ำงมลูค่ำ 2,873,100 บำท (สนง.เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดฯ และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง) 

    

17. เพิ่มศักยภำพกำรผลติของผู้เลีย้งปลำ 
ในกระชังล ำน้ ำน่ำนแบบครบวงจร 8,808,000 บำท  
(สนง.ประมงจังหวัดฯ และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง) 

    

18. ผักปลอดภัย สร้ำงรำยได้ สร้ำงอำชีพ สร้ำงภูมิคุม้กันท่ีดี
แก่เกษตรกรให้อยูด่ ีกินดี สู่ควำมยั่งยืน งบประมำณ  
10,130,000 บำท (สนง.สหกรณ์จงัหวัดฯ) 

    

19. พัฒนำกำรผลิต กำรแปรรูป และกำรจ ำหน่ำย สร้ำง
มูลค่ำเพิม่สินค้ำเกษตรสู่ควำมยั่งยนื งบประมำณ 
13,585,000 บำท (สนง.สหกรณ์จงัหวัดฯ) 

    

20. เกษตรอินทรีย์สู่ควำมยั่งยืน งบประมำณ 23,505,000 
บำท (สนง.สหกรณ์จังหวัดฯ) 

    

21. ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนสู่ตลำดสำกล จำกข้ำวพิษณุโลก     



 

 
(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 
(7) วงเงินของโครงการ จ านวน 83,567,600 บาท  

      (ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำยด้วย) 
 

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลควำมจ ำเป็นและเกินศักยภำพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)  
   มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ไม่มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
(9) ความพร้อมของโครงการ 
      (9.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

      ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพื้นที่ด ำเนินกำร หรือ 
          ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยแล้ว และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 
      อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพื้นที่ด ำเนินกำรแล้ว แตอ่ยู่ในระหว่ำง 
          จัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำง ๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำต 
          ตำมกฎหมำย 
      อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด ำเนินกำร 

     (9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
        มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) ................................................................. 

     มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) .......... ................................................ 
     ไม่มี 

     (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
     บุคลำกรมีประสบกำรณ์   ทั้งหมด   บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์ 
      เครื่องมือด ำเนินกำร   มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที 

            มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพิ่มเติม  
            ไม่มี ต้องจัดหำเพิ่มเติม 

      เทคนิคในกำรบริหำรจัดกำร   มีประสบกำรณ์สูง 
            มีประสบกำรณ์ปำนกลำง  
            ไม่มีประสบกำรณ ์

       (9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                  ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
                  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
        คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 
       (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(FS) 

80 งบประมำณ 14,250,000 บำท (สนง.สหกรณ์จังหวัดฯ) 



 

                  ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
                  ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 

(10) วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ      
   - 
(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  
   - ไม่มี 
                
                



 

 (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
 

ชื่อโครงการ : พัฒนำกำรเกษตรแบบครบวงจร     วงเงิน 97,341,900 บาท 
กิจกรรมหลัก : กำรประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด    วงเงิน 1,250,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด พัฒนำเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มคีุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน       
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 
แผนงาน กำรพัฒนำกำรเกษตร ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน และมีกำรตลำดที่ครอบวงจร 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  
ผู้รับผิดชอบ :                      ต าแหน่ง : ประชำสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-412729 
หน่วยด าเนินการ : ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอลับแล  
ผู้รับผิดชอบ : นำยจรัญ  กำญจนปัญญำนนท์ ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอลับแล หมายเลขโทรศัพท์ 081-8676086 
(1) หลักการและเหตุผล 
      (1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออ่ืนๆ) 
   ยุทธศำสตร์ชำติ 20  ปี ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  (กำรพัฒนำภำคกำรผลิต
และบริกำร) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน ยุทธศำสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรสินค้ำเกษตรและห่วงโซ่อุปทำน จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ก ำหนด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดอุตรดิตถ์ยุทธศำสตร์ที่ 2    
พัฒนำเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน และมีกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตร
ประสิทธิภำพ กลยุทธ์ ส่งเสริม พัฒนำกระบวนกำรผลิตภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ให้มีประสิทธิภำพและคุณภำพด้วยระบบ 
Zoning ที่สอดคล้องกับกำรตลำด และกำรบริหำรจัดกำรตลำดสินค้ำทุกประเภท ดังนั้น จังหวัดอุตรดิตถ์จึงให้ควำมส ำคัญใน
กำรจัดท ำโครงกำรตำมแผนพัฒนำจังหวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดและควำมต้องกำรของ
ประชำชนในพ้ืนที่ 
      (1.2) สรุปสาระส าคัญ 
             สภาพปัญหา/ความต้องการ : โครงสร้ำงเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยภำคเกษตรเป็นหลัก กว่ำ 30% 
โดยด้ำนกำรเพำะปลูกเป็นโครงสร้ำงหลัก 76% ได้แก่ ข้ำวเป็นผลผลิตหลัก 42% รองลงมำคือทุเรียน 7% ลองกอง 4 % 
ข้ำวโพด 4% อ้อย 3% สับปะรด 3% มะขำมหวำน 3% หอมแดง 2% มะม่วง 2% หอมแดง 2%มันส ำปะหลัง 2% และอ่ืนๆ 
2% จะเห็นได้ว่ำโดยสภำพพ้ืนที่ และภูมิอำกำศเหมำะแก่กำรท ำเกษตรกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
สินค้ำเกษตรยังคงเป็นสินค้ำหลักในโครงสร้ำงเศรษฐกิจของจังหวัด 
  สำเหตุส ำคัญที่สุดที่ท ำให้รำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำ คือ ปริมำณผลผลิตมีมำกกว่ำควำมต้องกำรบริโภค         
หรือมีอุปทำนมำกกว่ำอุปสงค์ ซึ่งวิธีกำรที่สำมำรถแกปัญหำรำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำได้ คือ ต้องควบคุมปริมำณกำรผลิตไม่ให้มี
มำกเกินกว่ำควำมต้องกำรบริโภค (ควบคุมด้ำนอุปทำนของสินค้ำ) และ/หรือเพ่ิมควำมต้องกำรบริโภคให้สอดคล้องกับปริมำณ
กำรผลิตที่มีมำกขึ้น (เพ่ิมอุปสงค์ของสินค้ำ) ทั้งนี้กำรเพ่ิมควำมต้องกำรบริโภคสินค้ำสำมำรถท ำได้โดยกำรเพ่ิมหรือขยำยตลำด 
แต่หำกไม่มีกำรควบคุมปริมำณกำรผลิตให้เหมำะสม ในที่สุดเมื่อควำมต้องกำรบริโภคถึงจุดอิ่มตัว ก็จะเกิดปัญหำรำคำตกต่ ำ 
 
 
เช่นเดิม ดังนั้นกำรควบคุมปริมำณกำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรบริโภคจึงเป็นแนวทำงที่จะสำมำรถแก้ปัญหำรำคำ
ผลผลิตตกต่ ำได้อย่ำงยั่งยืน เพ่ิมช่องทำงกำรตลำด และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์สินค้ำเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุตรดิตถ ์

 ความเร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน)  
  - เร่งด่วนมำก 



 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

 1) เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรตลำด และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์สินค้ำเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
2) เพ่ือให้กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญในเชิงเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ 
3) จัดกิจกรรมชมสวน ชิมทุเรียนและผลไม้อุตรดิตถ์ (Fruits Tour) เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ผลไม้อุตรดิตถ์ (เยี่ยมชมสวน

ผลไม้ เช่น สวนทุเรียน ลำงสำด/ลองกอง อินทผลัม ฟังเรื่องเล่ำ วิธีกำรปลูกผลไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
4) กำรสร้ำงเนื้อหำกำรประชำสัมพันธ์/จัดท ำ Content ผลิตและเผยแพร่รำยงำนพิเศษ/ คลิปวิดีโอ อินโฟกรำฟฟิค 

      (2.2) สถานภาพของโครงการ 
              โครงกำรเดิม                             โครงกำรใหม่ 
      (2.3) ประเภทของโครงการ 
              พัฒนำ                  ด ำเนินกำรปกติ 
       (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี  เริ่มต้นปี ตุลำคม 2564 สิ้นสุดปี กันยำยน 2565 
       (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพ้ืนที่ด ำเนินกำร เช่น อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำนเป็นต้น)                  
  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร 
      (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชำชนทั่วไป ส่วนรำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน 

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
      (4.1) เป้าหมายโครงการ  
      ตัวช้ีวัด : เกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ สำมำรถน ำไปปฏิบัติในกำรท ำกำรเกษตรเพื่อให้มีกำรลดต้นทุน 
กำรผลิต และสร้ำงรำยได้เพ่ิมขึ้น 
   (4.2) ผลผลิต :  

1. เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ 90 ได้รับควำมรู้และสำมำรถน ำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตร
ในระบบแปลงใหญ่ไปใช้ในกำรวำงแผนกำรผลิตกำรตลำด    
   (4.3) ผลลัพธ์ :  

เกษตรกรมีกำรวำงแผนกำรผลิตกำรตลำดเพ่ือจัดกำรสินค้ำเกษตรได้ด้วยตนเอง หำกเกิดปัญหำก็สำมำรถแก้ไข
ได้อย่ำงยั่งยืน และเกิดกำรบูรณำกำรท ำงำนของทุกภำคส่วนด้วยกิจกรรมท่ีหลำกหลำย 
   (4.4) ผลกระทบ : 
            เชิงบวก : เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมข้ึน ลดต้นทุนกำรผลิต 
            เชิงลบ : ไม่มี 
(5) แนวทางการด าเนินงาน 
 (แสดงรำยละเอียดกิจกรรมที่จะท ำภำยใต้โครงกำรที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง
ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินงำนของแต่ละกิจกรรมส ำคัญด้วย) 
          

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค. 64 ม.ค. – มี.ค. 65 เม.ย. – มิ.ย. 65 ก.ค. – ก.ย. 65 

1. ประชำสัมพันธ์โครงกำรยกระดบัวิถี
ชีวิตใหม่ด้วยกำรเกษตรและอุตสำหกรรม
เกษตรตลอดห่วงโซคุ่ณคำ่ ในพ้ืนท่ีจังหวัด
อุตรดิตถ์ งบประมำณ 200,000 บำท 
(สนง.ประชำสมัพันธ์จังหวัดฯ) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

2. ประชำสัมพันธ์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
งบประมำณ 500,000 บำท  

    



 

(สนง.ประชำสมัพันธ์จังหวัดฯ)   
2. กำรงำนเทศกำลทุเรียน และทเุรียน 
และผลไม้เมืองลับแล งบประมำณ
550,000 บำท (อ ำเภอลับแล) 

  
 

 
 

 

 
(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 
(7) วงเงินของโครงการ จ านวน 1,250,000 บาท  

      (ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำยด้วย) 
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลควำมจ ำเป็นและเกินศักยภำพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)  
   มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ไม่มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (9) ความพร้อมของโครงการ 
      (9.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

      ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำร หรือ 
          ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยแล้ว และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 
      อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำรแล้ว แตอ่ยู่ในระหว่ำง 
          จัดเตรียมพ้ืนที ่หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำง ๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำต 
          ตำมกฎหมำย 
      อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 
 
 
 

     (9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
        มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) ................................................................. 

     มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) .......................................................... 
     ไม่มี 

     (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
     บุคลำกรมีประสบกำรณ์   ทั้งหมด   บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์ 
      เครื่องมือด ำเนินกำร   มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที 

            มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพ่ิมเติม  
            ไม่มี ต้องจัดหำเพ่ิมเติม 

      เทคนิคในกำรบริหำรจดักำร   มีประสบกำรณ์สูง 
            มีประสบกำรณ์ปำนกลำง  
            ไม่มีประสบกำรณ ์

       (9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                  ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
                  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
        คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 



 

       (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(FS) 
                  ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
                  ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 

(10) วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ      
   - ไม่มี 
 
 (11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  
   - ไม่มี 
                
                



 

 
 (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 
 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 

 

ชื่อโครงการ : พัฒนำกำรเกษตรแบบครบวงจร     วงเงิน 97,341,900 บาท 
กิจกรรมหลัก : กำรบริหำรจัดกำร และ ผลผลิตทำงกำรเกษตร    วงเงิน 12,524,300 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด พัฒนำเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มคีุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน       
และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 
แผนงาน กำรพัฒนำกำรเกษตร ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน และมีกำรตลำดที่ครอบวงจร 
หน่วยด าเนินการ : มหำวิทยำลัยรำชภัฎอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้ำ ต าแหน่ง : อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฎอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-146601 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยประโชติ นิลรัตน์ ต าแหน่ง : เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-411769 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอท่ำปลำ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยจักรพรรณ  สุวรรณภักดี ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอท่ำปลำ หมายเลขโทรศัพท์ 055- 499096 
 

(1) หลักการและเหตุผล 
      (1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออ่ืนๆ) 
   ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  (กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและ
บริกำร) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่ำงยั่งยืน ยุทธศำสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและยกระดับ
มำตรฐำนสินค้ ำ เกษตร จั งหวัด อุตรดิตถ์ ได้ ก ำหนด ยุทธศำสตร์กำร พัฒนำจั งหวัด อุตรดิตถ์ยุทธศำสตร์ ที่  2                      
พัฒนำเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่
มีประสิทธิภำพ กลยุทธ์ ส่งเสริม พัฒนำกระบวนกำรผลิตภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ให้มีประสิทธิภำพและคุณภำพด้วย
ระบบ Zoning ที่สอดคล้องกับกำรตลำด และกำรบริหำรจัดกำรตลำดสินค้ำทุกประเภท ดังนั้น จังหวัดอุตรดิตถ์จึงให้
ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำโครงกำรตำมแผนพัฒนำจังหวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด       
และควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ 
      (1.2) สรุปสาระส าคัญ 
             สภาพปัญหา/ความต้องการ : โครงสร้ำงเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยภำคเกษตรเป็นหลัก กว่ำ 30% 
โดยด้ำนกำรเพำะปลูกเป็นโครงสร้ำงหลัก 76% ได้แก่ ข้ำวเป็นผลผลิตหลัก 42% รองลงมำคือทุเรียน 7% ลองกอง 4% 
ข้ำวโพด 4% อ้อย 3% สับปะรด 3% มะขำมหวำน 3% หอมแดง 2% มะม่วง 2% หอมแดง 2%มันส ำปะหลัง 2% และอ่ืนๆ 
2% จะเห็นได้ว่ำโดยสภำพพ้ืนที่ และภูมิอำกำศเหมำะแก่กำรท ำเกษตรกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
สินค้ำเกษตรยังคงเป็นสินค้ำหลักในโครงสร้ำงเศรษฐกิจของจังหวัด 
 
 
 
 
 
  อย่ำงไรก็ตำมเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่ยังมีฐำนะยำกจน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเกษตรกรผู้ท ำนำ   
และท ำไร่ ซึ่งเป็นผลมำจำกปัญหำส ำคัญ 2 ประกำรคือ ต้นทุนกำรผลิตสูง เนื่องจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น ปุ๋ย น้ ำยำฆ่ำศัตรูพืช      



 

ได้มีรำคำแพงขึ้นเกือบทุกปีตำมภำวะเงินเฟ้อที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับรำคำผลผลิตตกต่ ำ ท ำให้เกษตรกรโดยเฉพำะชำวนำและ
ชำวไร่ ต้องประสบปัญหำขำดทุน 
 ความเร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน)  

 - เร่งด่วนมำก 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

  (1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรกรรมในพ้ืนที่ที่เหมำะสม ตำมนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ 
เกษตรกรรม (Zoning) ของรัฐบำล แบบบูรณำกำร 

(2) เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สำรอินทรีย์ชีวภำพ ทดแทนกำรใช้สำรเคมี ลดต้นทุนกำรผลิต เพ่ิมรำยได้ให้แก่ 
เกษตรกร  

(3) เพ่ือพัฒนำเกษตรกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรผลิตให้สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตและเพ่ิมรำยได้จำก
ผลผลิต 

(4) เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน ในระดับอ ำเภอ และระดับจังหวัด 
(5) เพ่ือให้เกษตรกรพัฒนำกำรเกษตรตำมควำมต้องกำรและศักยภำพกำรผลิตของแต่ละต ำบล 

              (6) เพ่ือให้ผลผลิตทำงกำรเกษตรมีคุณภำพ       
(2.2) สถานภาพของโครงการ 
              โครงกำรเดิม                             โครงกำรใหม่ 
      (2.3) ประเภทของโครงการ 
              พัฒนำ                  ด ำเนินกำรปกติ 
       (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี  เริ่มต้นปี ตุลำคม 2564 สิ้นสุดปี กันยำยน 2565 
       (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพ้ืนที่ด ำเนินกำร เช่น อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำนเป็นต้น)                  
  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร 
      (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชำชนทั่วไป ส่วนรำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน 
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
      (4.1) เป้าหมายโครงการ  
      ตัวช้ีวัด : เกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ สำมำรถน ำไปปฏิบัติในกำรท ำกำรเกษตรเพื่อให้มีกำรลดต้นทุน 
กำรผลิต และสร้ำงรำยได้เพ่ิมขึ้น 
    (4.2) ผลผลิต : 1. จ ำนวนเกษตรกรได้รับควำมรู้กำรผลิตไม้ผลเศรษฐกิจให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนระบบ GAP    

  2. เกษตรกรที่ได้รับรองสินค้ำเกษตรปลอดภัย GAP แล้ว เข้ำสู่ระยะปรับเปลี่ยนตำมระบบกำรรับรอง
มำตรฐำน 

 
    (4.3) ผลลัพธ์ :  

1. จังหวัดอุตรดิตถ์มีพ้ืนที่ปลูกพืชตำมศักยภำพควำมเหมำะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
            2. เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต และมีรำยได้เพ่ิมข้ึน 
            3. มีเกษตรกรต้นแบบในกำรผลิตไม้ผลให้มีคุณภำพดี ตำมมำตรฐำนระบบ GAP 
    (4.4) ผลกระทบ : 
            เชิงบวก : เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมข้ึน ลดต้นทุนกำรผลิต 
            เชิงลบ : ไม่มี 
(5) แนวทางการด าเนินงาน 



 

 (แสดงรำยละเอียดกิจกรรมที่จะท ำภำยใต้โครงกำรที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง
ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินงำนของแต่ละกิจกรรมส ำคัญด้วย) 
          

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค. 63 ม.ค. – มี.ค. 64 เม.ย. – มิ.ย. 64 ก.ค. – ก.ย. 64 

1. ส่งเสรมิและพัฒนำกำรรับรองผลผลิต
ด้ำนกำรเกษตรและอำหำรจังหวัด
อุตรดิตถ์ งบประมำณ 11,064,200 บำท 
(มรอ./สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ) 

    

2. ส่งเสรมิและพัฒนำกำรแปรรูป
ผลิตภณัฑ์จำกมะขำม  งบประมำณ
355,100 บำท (สนง.เกษตรจังหวัด) 

    

3. จัดงำนมหกรรมสินคำ้เกษตรและตลำด
เกษตรกร จังหวดัอุตรดิตถ์ งบประมำณ
605,000 บำท (สนง.เกษตรจังหวัด) 

    

4. ก่อสร้ำงลำนตำกพืชผลทำงกำรเกษตร  
หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองโป้ ต ำบลร่วมจติ 
อ ำเภอท่ำปลำ จังหวัดอตุรดติถ์ 
งบประมำณ 500,000 บำท  
(อ ำเภอท่ำปลำ) 

 
 

  
 

 

 

(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 
(7) วงเงินของโครงการ จ านวน 12,524,300 บาท  

      (ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำยด้วย) 

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลควำมจ ำเป็นและเกินศักยภำพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)  
   มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ไม่มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
(9) ความพร้อมของโครงการ 
      (9.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

      ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำร หรือ 
          ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยแล้ว และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 
      อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำรแล้ว แตอ่ยู่ในระหว่ำง 
          จัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำง ๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำต ตำมกฎหมำย 
      อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด ำเนินกำร 

     (9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
        มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) ................................................................. 

     มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) .......................................................... 
     ไม่มี 

     (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 



 

     บุคลำกรมปีระสบกำรณ์   ทั้งหมด   บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์ 
      เครื่องมือด ำเนินกำร   มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที 

            มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพ่ิมเติม  
            ไม่มี ต้องจัดหำเพ่ิมเติม 

      เทคนิคในกำรบริหำรจดักำร   มีประสบกำรณ์สูง 
            มีประสบกำรณ์ปำนกลำง  
            ไม่มีประสบกำรณ ์

       (9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                  ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
                  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
        คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 
       (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(FS) 
                  ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
                  ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
 

(10) วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ      
   เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จจะมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ หรือหน่วยงำนที่มีควำมพร้อมในกำร
ดูแล และบ ำรุงรักษำต่อไป 
 (11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  
   - ไม่มี 
                
                



1 

 

 (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
 

ชื่อโครงการ : พัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และอุตสำหกรรมแบบครบวงจร  วงเงิน 14,525,000 บาท 
กิจกรรมหลัก : กำรประชำสัมพันธ์ ด้ำนผลิตภัณฑ์ และกำรตลำด    วงเงิน 14,525,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด พัฒนำเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มคีุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน และมี
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 
แผนงาน กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และอุตสำหกรรมให้มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน และมีกำรตลำดที่ครบวงจร 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวนิตยำวรรณ  เลื่อนลอย ต าแหน่ง : พัฒนำกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-411686 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำงณัฐพร  มหำไพบูลย์ ต าแหน่ง : พำณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-817742 
 

(1) หลักการและเหตุผล 
      (1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออ่ืนๆ) 
   ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน แผนพัฒนำฉบับที่ 12 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์กำรด ำเนินงำนเชิงยุทธศำสตร์ในกำรเชื่อมโยงจำก
ท้องถิ่นสู่สำกลในกำรพัฒนำ คุณภำพ มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ OTOP ไปสู่ตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  
กระทรวงมหำดไทย จึงได้ก ำหนดให้ “กำรส่งเสริมอำชีพผลิตสินค้ำ OTOP” เป็นนโยบำยเร่งด่วนที่ส ำคัญ เพ่ือสร้ำงอำชีพและ
รำยได้ให้กับประชำชนในชุมชนท้องถิ่น โดยมอบหมำยให้กรมกำรพัฒนำชุมชน ส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
อย่ำงยั่งยืนเป็นรำกฐำนเศรษฐกิจ ของประเทศ ซึ่งเริ่มจำกกำรรวมกลุ่มของประชำชนระดับฐำนรำกในกำรจัดกำรทรัพยำกรที่มี
อยู่ ในท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน มีเอกลักษณ์เฉพำะท้องถิ่นซึ่งเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรสร้ำง
พลังกำรพ่ึงตนเองและ ช่วยเหลือกันของชุมชน  เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรประกอบอำชีพทั้งในระดับบุคคล ระดับครัวเรือน ระดับ
กลุ่ม ชุมชน หมู่บ้ำน ต ำบล ตลอดจนเครือข่ำยกลุ่มอำชีพต่ำงๆ ให้มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรตำมแนว ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถพัฒนำ ต่อยอดไปถึงระดับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ต่อไป โดยหลักกำรพ้ืนฐำน 
(1) ภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่สำกล (Local yet Global) ผลิตสินค้ำและบริกำรที่ใช้ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสำกล (2) พ่ึงตนเองและคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ (Self – Reliance – Creativity) สร้ำงกิจกรรมที่อำศัยศักยภำพของ
ท้องถิ่น คิดค้นพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด เป็นเอกลักษณ์เฉพำะของชุมชนไม่ซ้ ำแบบกันและเป็นที่ยอมรับทั่วไป และ(3) 
กำรสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Development) สร้ำงบุคลำกรที่มีควำมคิดกว้ำงไกลมีควำมรู้ ทักษะ 
ควำมสำมำรถในกำรผลิตและบริกำรมีจิตวิญญำณแห่งกำรสร้ำงสรรค์ 

      (1.2) สรุปสาระส าคัญ 
             สภาพปัญหา/ความต้องการ : จังหวัดอุตรดิตถ ์ เป็นจังหวัดที่มีผู้ประกอบกำรและผู้ผลิตชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) 
เป็นจ ำนวนมำกและหลำกหลำยที่กระจำยครอบคลุมทั่วจังหวัด เป็นผลท ำให้รำษฎรในแต่ละชุมชนมีงำนท ำในท้องถิ่น มีรำยได้
จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ สำมำรถช่วยเหลือครอบครัวได้ในระดับหนึ่ง  ในปัจจุบันองค์ประกอบสภำวะของกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำ  ผู้ผลิตชุมชน ในจังหวัดอุตรดิตถ์ จะต้องได้รับกำรพัฒนำ สนับสนุนเพ่ือแก้ไขปัญหำหรือจุดอ่อนด้ำนต่ำงๆ เช่น ปัญหำ
ด้ำนคุณภำพผลิตภัณฑ์ รูปแบบ สีสัน และบรรจุภัณฑ์ และองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจ มีควำมต้องกำรเพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์
ด้วยกำรออกแบบลวดลำยและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้ทันสมัยและสวยงำม เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด  ตรงกับควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำในปัจจุบัน  ซึ่งจะส่งผลให้ยอดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และรำยได้เพ่ิมข้ึนด้วย 

ความเร่งด่วน : (ระบุระดบัควำมจ ำเป็นเร่งด่วน)  
- เร่งด่วนมำก 



2 

 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
  1. เพ่ือท ำกำรพัฒนำยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ำ OTOP และ SMEs  ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนที่สูงขึ้น 
       2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรได้มีช่องทำงกำรตลำด และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กับผู้บริโภคที่หลำกหลำย ทั้งภำยใน
จังหวัดและต่ำงจังหวัด   
             3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรจดทะเบียนสินค้ำ GI และกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำ GI และกำรเชื่อมโยงตลำด
ภำยในประเทศ/ตลำดประเทศ 
      (2.2) สถานภาพของโครงการ 
              โครงกำรเดิม                             โครงกำรใหม่ 
      (2.3) ประเภทของโครงการ 
              พัฒนำ                  ด ำเนินกำรปกติ 
       (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี  เริ่มต้นปี ตุลำคม 2564 สิ้นสุดปี กันยำยน 2565 
       (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพ้ืนที่ด ำเนินกำร เช่น อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำนเป็นต้น)                  
  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบกำร ผลิตภัณฑ์ OTOP / SME 
      (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชำชนทั่วไป ส่วนรำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน 
 
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
      (4.1) เป้าหมายโครงการ  
      ตัวช้ีวัด : 1. มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP / SMEs มีมูลค่ำกำรจ ำหน่ำย เพ่ิมขึ้น 
       2. ผลิตภัณฑ์ OTOP / SMEs  ได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพ มำตรฐำน 
   (4.2) ผลผลิต : ผู้ประกอบกำรและผู้ผลิต ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตสินค้ำมีคุณภำพและมำตรฐำน
เพ่ือเข้ำสู่กำรรับรองมำตรฐำน 
   (4.3) ผลลัพธ์ : ผลิตภัณฑ์ได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพและมีมำตรฐำนท ำให้มีรำยได้เพ่ิมมำกข้ึน 
   (4.4) ผลกระทบ : 
            เชิงบวก : ผู้ผลิต ผูป้ระกอบกำร OTOP /SME  พัฒนำผลิตภัณฑ์ให้คุณภำพมำตรฐำน และมีรำยได้เพ่ิมข้ึน 
            เชิงลบ : ไม่มี 
 
 
(5) แนวทางการด าเนินงาน 
 (แสดงรำยละเอียดกิจกรรมที่จะท ำภำยใต้โครงกำรที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง
ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินงำนของแต่ละกิจกรรมส ำคัญด้วย) 
          

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค. 63 ม.ค. – มี.ค. 64 เม.ย. – มิ.ย. 64 ก.ค. – ก.ย. 64 

1. จัดแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP 
จังหวัดอุตรดติถ์ ระดับภูมภิำค/
งบประมำณ 3,000,000 บำท  
(สนง.พัฒนำชุมชนจังหวัดฯ) 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

2. จัดแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP 
จังหวัดอุตรดติถ์  
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งบประมำณ 5,000,000 บำท 
(สนง.พัฒนำชุมชนจังหวัดฯ) 
3. ส่งเสรมิศักยภำพและอัตลักษณส์ินค้ำ
สิ่งบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์จังหวัดอุตรดติถ์ 
งบประมำณ 6,525,000 บำท  
(สนง.พำณิชย์จังหวัดฯ) 

    

 
(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 
(7) วงเงินของโครงการ จ านวน 14,525,000   บาท  

      (ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำยด้วย) 
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลควำมจ ำเป็นและเกินศักยภำพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)  
   มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ไม่มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (9) ความพร้อมของโครงการ 
      (9.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

      ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำร หรือ 
          ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยแล้ว และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 
      อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำรแล้ว แตอ่ยู่ในระหว่ำง 
          จัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำง ๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำต 
          ตำมกฎหมำย 
      อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 
 

     (9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
        มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) ................................................................. 

     มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) .......................................................... 
     ไม่มี 

     (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
     บุคลำกรมีประสบกำรณ์   ทั้งหมด   บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์ 
      เครื่องมือด ำเนินกำร   มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที 

            มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพ่ิมเติม  
            ไม่มี ต้องจัดหำเพ่ิมเติม 

      เทคนิคในกำรบริหำรจดักำร   มีประสบกำรณ์สูง 
            มีประสบกำรณ์ปำนกลำง  
            ไม่มีประสบกำรณ ์

       (9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                  ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
                  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
        คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 
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       (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(FS) 
                  ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
                  ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 

(10) วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ      
   ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงำนภำคี รวมถึงผู้ประกอบกำร ภำคเอกชน ร่วมกันบริหำร
จัดกำรหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม เพ่ือต่อยอดกำรด ำเนินงำน และส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ดูแลและบริหำร
จัดกำรเพ่ือควำมยั่งยืน 
 
 (11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  
   - ไม่มี 
                
                



 

 
(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

 
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
 

ชื่อโครงการ : โครงกำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมในจังหวัดอุตรดิตถ์  วงเงิน 190,203,900 บาท 
กิจกรรมหลัก : ก่อสร้ำงเส้นทำงคมนำคม     วงเงิน 86,864,500 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ สร้ำงชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
แผนงาน  กำรเสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้มีควำมน่ำอยู่มั่นคง และควำมปลอดภัย 
หน่วยด าเนินการ : แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  
ผู้รับผิดชอบ : นำยบัณฑิต รักษำดี    ต าแหน่ง : แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 
สถานที่ติดต่อ : แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  หมายเลขโทรศัพท์ 055-428085 
หน่วยด าเนินการ : ที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยประเดิม  เดชำยนต์บัญชำ  ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
สถานที่ติดต่อ : ที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์  หมายเลขโทรศัพท์ 055-4413440 
หน่วยด าเนินการ : ที่ว่ำกำรอ ำเภอน  ำปำด 
ผู้รับผิดชอบ : นำยศุภชัย  บุญทิพย์   ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอน  ำปำด 
สถานที่ติดต่อ : ที่ว่ำกำรอ ำเภอน  ำปำด   หมายเลขโทรศัพท์ 055-481032 
 

(1) หลักการและเหตุผล 
      (1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออ่ืนๆ) ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  
ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำง
ยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำจังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ สร้ำงชุมชน
และครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี กลยุทธ์ : พัฒนำและปรับปรุง โครงข่ำยคมนำคมผังเมืองทุกระดับ ระบบ
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรระบบประปำและโครงสร้ำงพื นฐำน ดังนั น จังหวัดอุตรดิตถ์จึงให้ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำโครงกำร
ตำมแผนพัฒนำจังหวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล ประเด็นกำรพัฒนำจังหวัด และควำมต้องกำรของประชำชนในพื นที่ 
      (1.2) สรุปสาระส าคัญ 
             สภาพปัญหา/ความต้องการ : เนื่องจำกเส้นทำงคมนำคมของจังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดควำมเสียหำย ช ำรุด เป็นหลุม
เป็นบ่อเวลำฝนตก และเป็นเส้นทำงหลักในกำรสัญจรไปมำ มีประชำชนใช้เส้นทำงเป็นจ ำนวนมำก และมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิด
อุบัติเหตุต่อผู้ใช้เส้นทำงสัญจรไปมำ ดังนั น จึงจ ำเป็นต้องปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทำงดังกล่ำว เพ่ือให้ประชำชนเดินทำงสัญจรไป
มำได้อย่ำงปลอดภัย ลดอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุ และอันตรำยบนทำงหลวงและเส้นทำงในชุมชน 
             ความเร่งด่วน : มีควำมเร่งด่วนมำก 
 
 
 
 
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

1. เพ่ือท ำให้ประชำชนผู้ใช้เส้นทำงในกำรสัญจรไป มำ ได้สะดวกและมีควำมปลอดภัยต่อร่ำงกำยและทรัพย์สิน 
2. เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื นที่ 



 

      (2.2) สถานภาพของโครงการ 
              โครงกำรเดิม                 โครงกำรใหม ่
      (2.3) ประเภทของโครงการ 
              พัฒนำ                  ด ำเนินกำรปกติ 
       (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 ปี  เริ่มต้นตุลำคม 2564  สิ นสุดกันยำยน 2565 
       (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : ทำงหลวงหมำยเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์  และเส้นทำง
สัญจรในพื นที่อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ ำเภอน  ำปำด  
 

     (3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชำชนผู้ใช้เส้นทำงในพื นที่ วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์  อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และอ ำเภอน  ำปำด  
      (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชำชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ และพื นที่ใกล้เคียง 

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
    (4.1) เป้าหมายโครงการ  
    ตัวช้ีวัด :  ประชำชนผู้ใช้เส้นทำงมีควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงมำกขึ น  
   (4.2) ผลผลิต : ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทำงดังกล่ำว ให้สำมำรถใช้เส้นทำงในกำรสัญจรไปมำได้อย่ำงปลอดภัย 
   (4.3) ผลลัพธ์ : รำษฎรในพื นที่ต ำบล อ ำเภอ สำมำรถใช้เส้นทำงในกำรสัญจรไปมำได้อย่ำงปลอดภัย  
   (4.4) ผลกระทบ : 
            เชิงบวก : รำษฎรมีควำมปลอดภัยในกำรสัญจรและลดอุบัติเหตุ 
            เชิงลบ : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) แนวทางการด าเนินงาน 
 (แสดงรำยละเอียดกิจกรรมที่จะท ำภำยใต้โครงกำรที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท ำเครื่องหมำย   
ลงในช่องระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินงำนของแต่ละกิจกรรมส ำคัญด้วย) 
          

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค. 64 ม.ค. – มี.ค. 65 เม.ย. – มิ.ย. 65 ก.ค. – ก.ย. 65 

1. ยกระดับมำตรฐำนและเพ่ิมประสิทธิภำพ
ทำงหลวง ทำงหลวงหมำยเลข 1045 ตอน
ควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์  
กม.19+400 - กม.21+900 ต.บ้ำนด่ำน  

    



 

อ.เมอืงอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ ์งบประมำณ 
50,000,000 บำท 
(แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ท่ี 2) 
2. ก่อสร้ำงถนน คสล.(สำยห้วยสัก) หมู่ที่ 9  
ต.น  ำไคร้ อ.น  ำปำด จ.อุตรดิตถ์ งบประมำณ 
592,000 บำท (อ ำเภอน  ำปำด) 

    

3. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
บ้ำนเพื่อนพ่ึง(ภำฯ) บ้ำนห้วยคอม หมู่ที่ 4  
ต.น  ำไผ่  อ.น  ำปำด จ.อุตรดิตถ ์งบประมำณ 
485,000 บำท  (อ ำเภอน  ำปำด)   

    

4. ก่อสร้ำงถนน คสล.(สำยริมคลอง-วังผำชัน)  
หมู่ 3 ต.น  ำไคร้ อ.น  ำปำด จ.อุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 455,000 บำท  (อ ำเภอน  ำปำด) 

    

5. ก่อสร้ำงถนน คสล. สำยบุ่งผักข้ำว หมู่ที่ 4 
ต.เด่นเหล็ก อ.น  ำปำด จ.อุตรดิตถ ์งบประมำณ 
2,414,000 บำท  (อ ำเภอน  ำปำด) 

    

6. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วม
ใจ บ้ำนห้วยเนียม หมู่ที่ 5 ต.น  ำไผ ่ 
อ.น  ำปำด จ.อุตรดิตถ ์งบประมำณ 514,000 
บำท  (อ ำเภอน  ำปำด) 

    

7. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม ซอยซ ำผักคำว
บ้ำนห้วยเนียม หมู่ที่ 5 ต.น  ำไผ ่อ.น  ำปำด 
 จ.อุตรดิตถ์ งบประมำณ 448,000 บำท  
(อ ำเภอน  ำปำด)  
 

    

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค. 64 ม.ค. – มี.ค. 65 เม.ย. – มิ.ย. 65 ก.ค. – ก.ย. 65 

8. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบให้น  ำล้นผ่ำนเพื่อกำรเกษตรและ 
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศล ำห้วยคลองตรอน  
บ้ำนต้นขนุน หมู่ที่ 3 ต.น  ำไผ่ อ.น  ำปำด  
จ.อุตรดิตถ์ งบประมำณ 360,000 บำท  
(อ ำเภอน  ำปำด) 

    

9. ก่อสร้ำงถนน คสล. สำยนำเหล่ำใหญ่ หมู่ที่ 
3 ต.เด่นเหล็ก อ.น  ำปำด จ.อุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 3,235,000 บำท  (อ ำเภอน  ำปำด) 

    

10. ก่อสร้ำงถนน คสล.สำยนำกอก หมู่ที่ 3  
ต.เด่นเหล็ก อ.น  ำปำด จ.อุตรดิตถ ์งบประมำณ 
3,412,500 บำท  (อ ำเภอน  ำปำด) 

    

11. ก่อสร้ำงถนน คสล.(สำยวังฮำง) หมู่ที่ 2 
 ต.น  ำไคร้ อ.น  ำปำด จ.อุตรดิตถ ์งบประมำณ 
495,000 บำท  (อ ำเภอน  ำปำด) 

    



 

12. ก่อสร้ำงถนน คสล.(สำยห้วยลึก) หมู่ 7  
ต.น  ำไคร้ อ.น  ำปำด จ.อุตรดิตถ์ งบประมำณ 
489,000 บำท  (อ ำเภอน  ำปำด) 

    

13. ก่อสร้ำงถนน คสล. (สำยหลังสระ
สำธำรณะ) ม.5 ต.น  ำไคร้ อ.น  ำปำด จ.อุตรดิตถ ์
งบประมำณ 476,000 บำท (อ ำเภอน  ำปำด) 

    

14. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำน
นำงสิน แช่มฟัก - คลองเขื่อนทดน  ำผำจุก  
บ้ำนพระฝำง  หมู่ที่ 3 ต.ผำจกุ อ.เมือง
อุตรดิตถ์  จ.อุตรดิตถ์ งบประมำณ 2,949,000 
บำท  (อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์) 

    

15. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยข้ำง
บ้ำนนำยธรรมนูญถึงวัดพระบำทน  ำพุบ้ำน 
พระฝำง หมู่ที่ 4  ต.ผำจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์   
จ.อุตรดิตถ์ งบประมำณ 636,000 บำท   
(อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์) 
 
 
 

    

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค. 64 ม.ค. – มี.ค. 65 เม.ย. – มิ.ย. 65 ก.ค. – ก.ย. 65 

16. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำง
ท้ำยซอย 4 ถึงถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 
1045 บ้ำนวังยำง หมู่ที่ 1 ต.ผำจุก อ.เมือง
อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ งบประมำณ 766,000 
บำท (อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์) 

    

17. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำย
ยุทธศำสตร์จำกบ้ำนวังยำง หมู่ที่ 2 -  
บ้ำนหมอนไม้  หมู่ที่ 6  (ช่วงที่ 2)   
ต.ผำจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 3,700,000 บำท (อ ำเภอเมือง
อุตรดิตถ์) 

    

18. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำย
ยุทธศำสตร์จำกบ้ำนวังยำง หมู่ที่ 2 -  
บ้ำนหมอนไม้  หมู่ที่ 6  (ช่วงที่ 3)   
ต.ผำจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 4,820,000 บำท  (อ ำเภอเมือง
อุตรดิตถ์) 

    

19. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำน
นำยยุทธนำ พุธสอน บ้ำนผำจักร หมู่ที่ 8  
ต.ผำจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 943,000 บำท  (อ ำเภอเมือง

    



 

 
 
(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 
 

(7) วงเงินของโครงการ จ านวน 86,864,500   บาท  
 

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ในกิจกรรมย่อยที่ 1) 
              โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ไม่มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ในกิจกรรมย่อยที่ 2-22) 
 

(9) ความพร้อมของโครงการ 
      (9.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

      ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพื นที่ด ำเนินกำร หรือ 
          ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยแล้ว และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 
      อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพื นที่ด ำเนินกำรแล้ว แตอ่ยู่ในระหว่ำง 
          จัดเตรียมพื นที่ หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำง ๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำมกฎหมำย 
      อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพื นที่ด ำเนินกำร 

     (9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
        มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) ................................................................. 

     มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) .......................................................... 
     ไม่มี 

     (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
     บุคลำกรมีประสบกำรณ์ ทั งหมด   บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์ 
      เครื่องมือด ำเนินกำร  มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันท ี

            มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพ่ิมเติม  
            ไม่มี ต้องจัดหำเพ่ิมเติม 

อุตรดิตถ์) 
20. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยทุ่ง 
ร้องนำตอง จำกที่นำนำงถำวร ทองอุ่นถึงถนน
เลียบคลองเขื่อนทดน  ำผำจุก บ้ำนหมอนไม้  
หมู่ 6 ต.ผำจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 750,000 บำท   
(อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์) 

    

21. ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยแยก ทล.1045  
บ้ำนเนินตำตุ้ม - บ้ำนน  ำวน ม.3  
ต.บ้ำนด่ำน อ.เมืองอุตรดิตถ ืจ.อุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 7,398,000 บำท  (อ ำเภอเมือง
อุตรดิตถ์) 
 

    

22. ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยลำนตำกข้ำว ม.3  
ต.บ้ำนด่ำน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ งบประมำณ 
1,487,000 บำท  (อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์) 

    



 

      เทคนิคในกำรบริหำรจดักำร   มีประสบกำรณ์สูง 
            มีประสบกำรณ์ปำนกลำง  
            ไม่มีประสบกำรณ ์
 
 
 
 
 

       (9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                  ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
                  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
         คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 
       (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(FS) 
                  ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
                  ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
 
(10) วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืน 
      ของโครงการ  
       เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่ หรือหน่วยงำนที่มีควำมพร้อมในกำรดูแล และ  บ ำรุงรักษำ
ขอรับมอบไปดูแลบ ำรุงรักษำต่อไป 
 
(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  
       ไม่มี 
 
                
 
 



 

(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
 

ชื่อโครงการ : โครงกำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมในจังหวัดอุตรดิตถ์  วงเงิน 190,203,900 บาท 
กิจกรรมหลัก : ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทำงคมนำคม    วงเงนิ 103, 339,400 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ สร้ำงชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
แผนงาน  กำรเสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้มีควำมน่ำอยู่มั่นคง และควำมปลอดภัย 
หน่วยด าเนินการ : แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  
ผู้รับผิดชอบ : นำยกฤษณ์  หย่ ำวิไล   ต าแหน่ง : แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 
สถานที่ติดต่อ : แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1  หมายเลขโทรศัพท์ 055-411005 
หน่วยด าเนินการ : แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  
ผู้รับผิดชอบ : นำยบัณฑิต รักษำดี    ต าแหน่ง : แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 
สถานที่ติดต่อ : แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  หมายเลขโทรศัพท์ 055-428085 
หน่วยด าเนินการ : ที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยประเดิม  เดชำยนต์บัญชำ  ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
สถานที่ติดต่อ : ที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์  หมายเลขโทรศัพท์ 055-4413440 
หน่วยด าเนินการ : ที่ว่ำกำรอ ำเภอพิชัย  
ผู้รับผิดชอบ : นำยปรีชำ  สมชัย    ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอพิชัย 
สถานที่ติดต่อ : ที่ว่ำกำรอ ำเภอพิชัย   หมายเลขโทรศัพท์ 055-421023 
หน่วยด าเนินการ : ที่ว่ำกำรอ ำเภอท่ำปลำ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยจักรพรรณ  สุวรรณภักดี   ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอท่ำปลำ 
สถานที่ติดต่อ : ที่ว่ำกำรอ ำเภอท่ำปลำ   หมายเลขโทรศัพท์ 055-499096 
หน่วยด าเนินการ : ที่ว่ำกำรอ ำเภอตรอน 
ผู้รับผิดชอบ : นำยสกุลไชย  จูมทอง   ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอตรอน 
สถานที่ติดต่อ : ที่ว่ำกำรอ ำเภอตรอน   หมายเลขโทรศัพท์ 055-491114 
หน่วยด าเนินการ : ที่ว่ำกำรอ ำเภอน  ำปำด 
ผู้รับผิดชอบ : นำยศุภชัย  บุญทิพย์   ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอน  ำปำด 
สถานที่ติดต่อ : ที่ว่ำกำรอ ำเภอน  ำปำด   หมายเลขโทรศัพท์ 055-481032 
หน่วยด าเนินการ : ที่ว่ำกำรอ ำเภอฟำกท่ำ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยสุพัฒน์  ศรีสวัสดิ์   ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอฟำกท่ำ 
สถานที่ติดต่อ : ที่ว่ำกำรอ ำเภอฟำกท่ำ   หมายเลขโทรศัพท์ 055-489078 
 
 
 
 
(1) หลักการและเหตุผล 
      (1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออ่ืนๆ) ยุทศำสตร์ชำติ 20 ปี  
ได้ก ำหนดยุทศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำง



 

ยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำจังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ สร้ำงชุมชน
และครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี  กลยุทธ์ : พัฒนำและปรับปรุง โครงข่ำยคมนำคมผังเมืองทุกระดับ ระบบ
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรระบบประปำและโครงสร้ำงพื นฐำน ดังนั น จังหวัดอุตรดิตถ์จึงให้ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำโครงกำร
ตำมแผนพัฒนำจังหวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล ประเด็นกำรพัฒนำจังหวัด และควำมต้องกำรของประชำชนใน
พื นที่ 
      (1.2) สรุปสาระส าคัญ 
             สภาพปัญหา/ความต้องการ : เนื่องจำกเส้นทำงคมนำคมของจังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดควำมเสียหำย ช ำรุด และเป็น
เส้นทำงหลักในกำรสัญจรไปมำ มีประชำชนใช้เส้นทำงเป็นจ ำนวนมำก และมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้เส้นทำง
สัญจรไปมำ ดังนั น จึงจ ำเป็นต้องปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทำงดังกล่ำว เพ่ือให้ประชำชนเดินทำงสัญจรไปมำได้อย่ำงปลอดภัย    
ลดอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุ และอันตรำยบนทำงหลวงและเส้นทำงในชุมชน และจุดยืนทำงยุทธศำสตร์จังหวัดที่จะพัฒนำเส้นทำง
คมนำคมและโครงข่ำยคมนำคมเพ่ือเชื่อมต่อกับเขตกำรค้ำชำยแดนภูดู่ เพ่ือรองรับกำรคมนำคมขนส่งและระบบโลจิสติก 
             ความเร่งด่วน : มีควำมเร่งด่วนมำก 
 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

1. เพ่ือท ำให้ประชำชนผู้ใช้เส้นทำงในกำรสัญจรไป มำ ได้สะดวกและมีควำมปลอดภัยต่อร่ำงกำยและทรัพย์สิน 
2. เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื นที่ 

      (2.2) สถานภาพของโครงการ 
              โครงกำรเดิม                 โครงกำรใหม ่
      (2.3) ประเภทของโครงการ 
              พัฒนำ                  ด ำเนินกำรปกติ 
       (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 ปี  เริ่มต้นตุลำคม 2564  สิ นสุดกันยำยน 2565 
       (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : ทำงหลวงหมำยเลข 117 ทำงหลวงหมำยเลข 1268 ทำงหลวงหมำยเลข 1045         
ทำงหลวงหมำยเลข 1324 เส้นทำงสัญจรภำยในพื นที่ อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ ำเภอพิชัย อ ำเภอท่ำปลำ อ ำเภอตรอน  
อ ำเภอน  ำปำด อ ำเภอฟำกท่ำ 
 

     (3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชำชนผู้ใช้เส้นทำงในพื นที่ อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ ำเภอพิชัย อ ำเภอท่ำปลำ อ ำเภอตรอน 
อ ำเภอน  ำปำด และอ ำเภอฟำกท่ำ 
      (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชำชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ และพื นที่ใกล้เคียง 

 

 

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
    (4.1) เป้าหมายโครงการ  
    ตัวช้ีวัด :  ประชำชนผู้ใช้เส้นทำงมีควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงมำกขึ น  
   (4.2) ผลผลิต : ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทำงดังกล่ำว ให้สำมำรถใช้เส้นทำงในกำรสัญจรไปมำได้อย่ำงปลอดภัย 
   (4.3) ผลลัพธ์ : รำษฎรในพื นที่ต ำบล อ ำเภอ สำมำรถใช้เส้นทำงในกำรสัญจรไปมำได้อย่ำงปลอดภัย  
   (4.4) ผลกระทบ : 
            เชิงบวก : รำษฎรมีควำมปลอดภัยในกำรสัญจรและลดอุบัติเหตุ 
            เชิงลบ : ไม่มี 
(5) แนวทางการด าเนินงาน 
 (แสดงรำยละเอียดกิจกรรมที่จะท ำภำยใต้โครงกำรที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท ำเครื่องหมำย  ลงใน 



 

ช่องระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินงำนของแต่ละกิจกรรมส ำคัญด้วย) 
          

 
 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค. 64 ม.ค. – มี.ค. 65 เม.ย. – มิ.ย. 65 ก.ค. – ก.ย. 65 

4. ก่อสร้ำงปรับปรุงระบบระบำยน  ำ ทำงหลวง
หมำยเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน  
วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม.9+500 - 10+243  
ต ำบลงิ วงำม อ ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 1,300,000 บำท 
(แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ท่ี 2) 

    

5. ซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สำยเลียบคลอส่งน  ำบ้ำนพญำแมน-ทล.1324 หมู่
ที่ 1 ต ำบลพญำแมน อ ำเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์ งบประมำณ 1,842,600 บำท  
(อ ำเภอพิชัย)  

    

6. เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตสำยป่ำแดด  
หมู่ที่ 7 ต ำบลท่ำสัก อ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 1,020,000 บำท (อ ำเภอพิชัย) 

    

7. เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำยฟำกช ำ      

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
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1. ปรับปรุงทำงหลวงผ่ำนย่ำนชุมชน  
ทำงหลวงหมำยเลข 117 ตอนควบคุม  
0403 ตอน ป่ำขนุน - วังผำชนั ระหว่ำง กม.
262+560 - กม.265+000 ต ำบลน  ำพี  อ ำเภอ
ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 36,000,000 บำท 
(แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ท่ี 1) 

    

2. ปรับปรุงทำงหลวงผ่ำนย่ำนชุมชน ทำงหลวง
หมำยเลข 117 ตอนควบคุม 0402 ตอน ไร่
อ้อย - อุตรดิตถ์ ระหว่ำง กม.238+620 - กม.
239+700 ต ำบลบ้ำนเกำะ อ ำเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์งบประมำณ 30,000,000 บำท  
(แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ท่ี 1) 

    

3. ก่อสร้ำงปรับปรุงระบบระบำยน  ำ ทำงหลวง
หมำยเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นำ
เจริญ - ปำงไฮ กม.119+900 - กม.120+500 
ต ำบลม่วงเจ็ดต้น อ ำเภอบ้ำนโคก จังหวัด
อุตรดิตถ์ งบประมำณ 8,000,000 บำท 
 (แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2)   

    



 

2 หมู่ที่ 9 ต ำบลท่ำสัก อ ำเภอพิชัย  
จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมำณ 1,240,000 บำท  
(อ ำเภอพิชัย) 
8. ก่อสร้ำงถนนลำดยำง แบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสำยคลองปลำยนำ - หนองเพนียด  
หมู่ที่ 4 ต ำบลพญำแมน อ ำเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์ งบประมำณ 2,062,000 บำท  
(อ ำเภอพิชัย) 

    

9. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยใต้
สะพำนปรมินทร์ หมู่ที่ 4 ต ำบลบ้ำนดำรำ อ ำเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมำณ 595,000 
บำท (อ ำเภอพิชัย) 

    

10. ปรับปรุงถนนลูกรังสำยโรงพยำบำลฟำกท่ำ- 
วัดโพธิ์ชัย หมู่ที่ 1 บ้ำนฟำกท่ำ ต.ฟำกท่ำ  
อ.ฟำกท่ำ จ.อุตรดิตถ์ งบประมำณ 495,000 
บำท (อ ำเภอฟำกท่ำ) 
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11. ปรับปรุงถนนลูกรังสำยนำกุ่ม  หมู่ที่ 2  
บ้ำนนำหน่ ำ ต ำบลฟำกท่ำ อ.ฟำกท่ำ จ.อุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 495,000 บำท (อ ำเภอฟำกท่ำ) 

    

12. ปรับปรุงถนนลูกรังสำยนำดง - นำเหล่ำ  
หมู่ที่ 3 บ้ำนกกต้อง ต ำบลฟำกท่ำ อ.ฟำกท่ำ  
จ.อุตรดิตถ์ งบประมำณ 495,000 บำท  
(อ ำเภอฟำกท่ำ) 

    

13. ปรับปรุงถนนลูกรังสำยนำบุ่ง หมู่ที่ 4  
บ้ำนนำไพร ต ำบลฟำกท่ำ อ.ฟำกท่ำ จ.อุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 495,000 บำท (อ ำเภอฟำกท่ำ) 

    

14. ปรับปรุงถนนลูกรังสำยนำบุ่ง  หมู่ที่ 10  
บ้ำนดงต้นผึ ง ต ำบลฟำกท่ำ อ ำเภอฟำกท่ำ  
จ.อุตรดิตถ์ งบประมำณ 495,000 บำท  
(อ ำเภอฟำกท่ำ) 

    

15. ปรับปรุงถนนลูกรังสำยหน้ำ อบต.ฟำกท่ำ  
หมู่ที่ 11 บ้ำนนำช้ำงโทน ต ำบลฟำกท่ำ 
 จ.อุตรดิตถ์ งบประมำณ 495,000 บำท  
(อ ำเภอฟำกท่ำ) 

    

16. ก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยนิคมฯ ซอย 20 ม.1 
ต.สองคอน อ.ฟำกท่ำ จ.อุตรดิตถ์ งบประมำณ 
499,700 บำท (อ ำเภอฟำกท่ำ) 

    



 

17. ก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยนิคมฯ ซอย 21  
ม.1ต.สองคอน อ.ฟำกท่ำ จ.อุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 499,700 บำท (อ ำเภอฟำกท่ำ) 

    

18. ก่อสร้ำงถนน คสล. สำย 18 ม.6  
ต.สองคอน อ.ฟำกท่ำ จ.อุตรดิตถ์ งบประมำณ 
499,700 บำท (อ ำเภอฟำกท่ำ) 

    

19. ก่อสร้ำงถนน คสล.สำย 19 ม.6 ต.สองคอน 
อ.ฟำกท่ำ จ.อุตรดิตถ์ งบประมำณ 499,700 
บำท (อ ำเภอฟำกท่ำ) 

    

20. ก่อสร้ำงถนน คสล.ซอย 22 หน้ำโรงเรียน 
วังกอง ม.7 ต.สองคอน อ.ฟำกท่ำ จ.อุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 499,700 บำท (อ ำเภอฟำกท่ำ) 
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21. ก่อสร้ำงถนน คสล.ซอย5 จำกบ้ำนนำยทัย - 
บ้ำนนำยหวัน ม.9 ต.สองคอน อ.ฟำกท่ำ  
จ.อุตรดิตถ์ งบประมำณ 409,000 บำท  
(อ ำเภอฟำกท่ำ) 

    

22. ซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้ำนต้นแดง หมู่ที่ 3 ต ำบลนำงพญำ  
อ ำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์  
งบประมำณ 1,960,000 บำท (อ ำเภอท่ำปลำ) 

    

23. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทำง 
ถนนสำยบ้ำนด่ำน - บ้ำนหนองโบสถ์   
หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองโบสถ์ ต ำบลร่วมจิต  
อ ำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมำณ 
2,995,000 บำท (อ ำเภอท่ำปลำ) 

    

24. ก่อสร้ำงถนนลำดยำงซอยข้ำงวัดห้วยอ้อย  
หมู่ที่ 5 บ้ำนเนินสูง (ผัง37) ถึง หมู่ที่ 9  
บ้ำนจริม (ผัง13) (เสริมผิวแอสฟัลท์ติก)  
ต ำบลจริม อ ำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 2,090,000 บำท (อ ำเภอท่ำปลำ) 

    

25. ก่อสร้ำงถนนลำดยำง หมู่ที่ 8 บ้ำนชัยมงคล 
(ผัง12) ถึงหมู่ท่ี 5 บ้ำนเนินสูง (ผัง38) (เสริมผิว
แอสฟัลท์ติก) ต ำบลจริม อ ำเภอท่ำปลำ จังหวัด
อุตรดิตถ์ งบประมำณ 2,830,000 บำท  
(อ ำเภอท่ำปลำ) 

    

26. เสริมผิวถนนลำดยำงแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสำยหน้ำโรงเรียนชุมชนบ้ำนดง  
หมู่ที่ 3 ต ำบลพญำแมน อ ำเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์ งบประมำณ 838,000 บำท  

    



 

(อ ำเภอพิชัย) 
27. ซ่อมสร้ำงผิวจรำจรแอสฟัลติกส์คอนกรีตสำย
บ้ำนเต่ำไห หมู่ที่ 3 ต ำบลท่ำสัก อ ำเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมำณ 2,000,000 บำท 
(อ ำเภอพิชัย) 
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28. ก่อสร้ำงและบูรณำะทำงลำดยำง สย อต.ถ.
80-01 บ้ำนหำดสองแคว-บ้ำนช ำทองหมู่ที่ 1,2,3 
ต ำบลหำดสองแคว อ ำเภอตรอน จังหวัด 
อุตรดิตถ์ งบประมำณ 500,000 บำท  
(อ ำเภอตรอน) 

    

29. ปรับปรุงถนนลำดยำงสำยหลังโรงเรียน- 
สำมแยก ต ำบลเด่นเหล็ก อ.น  ำปำด จังหวัด 
อุตรดิตถ์ งบประมำณ 4,340,000 บำท  
(อ ำเภอน  ำปำด) 

    

30.เสริมผิวจรำจรแอสท์ฟัลท์ติกคอนกรีต 
จ ำนวน 5 ขุด บริเวณ ถนนสุขำถิบำล 1  
อ ำเภอตรอน จังหวัด อุตรดิตถ ์งบประมำณ 
1,688,000 บำท (อ ำเภอตรอน) 

    

31. ซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลติกคอนกรีตสำยทำง
บ้ำนพระฝำง หมู่ที่ 4 - บ้ำนเด่นกระต่ำยหมู่ที่ 11 
ต ำบลผำจุก  อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ งบประมำณ 3,363,000 บำท  
(อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์) 

    

 
(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 
 

(7) วงเงินของโครงการ จ านวน 103, 339,400 บาท  
 

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ในกิจกรรมย่อยที่ 1,2,3, และ 4) 
              โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ในกิจกรรมย่อยที่ 5,6,7,8,9,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 และ 25) 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ในกิจกรรมย่อยที่ 11,13,26,27,28,29,30,31,32 และ 33) 
 
 
 
 



 

 
 

(9) ความพร้อมของโครงการ 
      (9.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

      ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพื นที่ด ำเนินกำร หรือ 
          ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยแล้ว และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 
      อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพื นที่ด ำเนินกำรแล้ว แตอ่ยู่ในระหว่ำง 
          จัดเตรียมพื นที่ หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำง ๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำมกฎหมำย 
      อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพื นที่ด ำเนินกำร 

     (9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
        มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) ................................................................. 

     มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) .......................................................... 
     ไม่มี 
 

     (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
     บุคลำกรมีประสบกำรณ์ ทั งหมด   บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์ 
      เครื่องมือด ำเนินกำร  มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที 

            มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพ่ิมเติม  
            ไม่มี ต้องจัดหำเพ่ิมเติม 

      เทคนิคในกำรบริหำรจดักำร   มีประสบกำรณ์สูง 
            มีประสบกำรณ์ปำนกลำง  
            ไม่มีประสบกำรณ ์

       (9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                  ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
                  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
         คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 
       (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(FS) 
                  ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
                  ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
(10) วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืน 
      ของโครงการ  
       เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่ หรือหน่วยงำนที่มีควำมพร้อมในกำรดูแล และ  บ ำรุงรักษำ
ขอรับมอบไปดูแลบ ำรุงรักษำต่อไป 
(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  
       ไม่มี 



1 

 

 
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
ชื่อโครงการ : พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน  วงเงิน  34,687,990 บาท 
กิจกรรมหลัก : กำรประชำสัมพันธ์และด้ำนวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น วงเงิน   2,790,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม  ภูมิปัญญำท้องถิ่น และทรัพยำกรธรรมชำติเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 
                                      กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 
แผนงาน : กำรน ำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรท่องเที่ยวอย่ำงสร้ำงสรรค์ และยั่งยืน 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอพิชัย  
ผู้รับผิดชอบ : นำยปรีชำ สมชัย  ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอพิชัย   
สถานที่ติดต่อ อ ำเภอพิชัย  หมายเลขโทรศัพท์ 055-421023 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  
ผู้รับผิดชอบ : นำงสุรีย์  แสงทอง      ต าแหน่ง : รักษำรำชกำรแทนประชำสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สถานที่ติดต่อ ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์   หมายเลขโทรศัพท์ 055-412729 
 

 (1) หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ก ำหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำทุนทำง
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญำท้องถิ่น และกำรท่องเที่ยว กลยุทธ์ : ท ำนุบ ำรุง รักษำ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้
ยั่งยืน ดังนั้น จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงให้ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำโครงกำรตำมแผนพัฒนำจังหวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของ
รัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์มีประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ต้องอนุรักษ์ และสืบทอดไว้
ตลอดจนต้องมีกำรจัดกิจกรรมงำนประเพณี วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวให้ประชำชนมีรำยได้มำกขึ้น 

 
      (1.2) สรุปสาระส าคัญ 
             สภาพปัญหา/ความต้องการ : จังหวัดอุตรดิตถ์ มีประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำที่ยำวนำน มีศิลปวัฒนธรรมที่

หลำกหลำย มีเทศกำลงำนประเพณีทำงวัฒนธรรมที่ส ำคัญในแต่ละปีที่จัดขึ้นในจังหวัดอุตรดิตถ์ เช่น งำนพระยำพิชัยดำบหัก
และงำนกำชำด งำนลำงสำด ลองกองหวำน กำรท่องเที่ยวอำรยธรรม 3 วัฒนธรรม กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ กำรท่องเที่ยว
เพ่ือสุขภำพ และงำนอื่นๆ นอกจำกนี้จังหวัดยังมีวัฒนธรรมอันดีงำม ทั้งวิถีชีวิตชำวบ้ำน ภูมิปัญญำท้องถิ่น ศิลปะกำรต่อสู้ ที่ควร
ค่ำแก่กำรรักษำไว้ ให้คนรุ่นหลังสืบไป และกำรอนุรักษ์ บ ำรุงรักษำสถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ไว้เป็นสถำนที่ท่องเที่ยว
ส ำคัญของจังหวัดต่อไป 
                   หน่วยงำนที่ด ำเนินงำนกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม งำนประเพณีที่ส ำคัญ งำนเทศกำลประจ ำปีของจังหวัดและ
ของอ ำเภอ แต่ยังขำดงบประมำณ จึงต้องกำรงบประมำณสนับสนุนในกำรจัดงำนประเพณีและงำนเทศกำลต่ำงๆ เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีไว้ตลอดไป และเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้ำงรำยได้แก่รำษฎรและชุมชน
เพ่ิมมำกข้ึน และจ ำเป็นต้องมีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในจังหวัดซึ่งจะท ำให้ประชำชนมีรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยวมำกขึ้น  

ความเร่งด่วน : มีควำมเร่งด่วนมำก 
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(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
           1) เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภำยในจังหวัด และเป็นกำรอนุรักษ์ และสืบสำนวัฒนธรรมอันดีในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
               ทีจ่ัดขึ้นเป็นประจ ำทุกปี 
  2) เพื่ออนุรักษ์ และฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีของจังหวัดไว้ให้คนรุ่นหลังสืบไป 
  3) เพื่อสร้ำงมูลค่ำแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมควำมรู้แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด สร้ำงควำมตระหนักรู้  
  4) เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของจังหวัดและส่งผลให้รำษฎร 
               มีรำยได้มำกข้ึน 
      (2.2) สถานภาพของโครงการ 
              โครงกำรเดิม                 โครงกำรใหม ่
      (2.3) ประเภทของโครงการ 
              พัฒนำ                  ด ำเนินกำรปกติ 
       (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี  เริ่มต้นปี ตุลำคม 2564  สิ้นสุดปี กันยำยน 2565 
       (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ :  

- บ้ำนเกิดพระยำพิชัยดำบหัก อ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  - จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง 
      (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชำชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดใกล้เคียง 
 

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
      (4.1) เป้าหมายโครงการ  

    ตัวชีว้ัด มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน สร้ำงมูลค่ำแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนสำมำรถบริหำรจัดกำรท่องเที่ยว 
ได้ด้วยตนเอง ได้รูปแบบกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ 
      (4.2) ผลผลิต : มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยว สร้ำงมูลค่ำแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนสำมำรถบริหำรจัดกำร
ท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง ได้รูปแบบกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ 
      (4.3) ผลลัพธ์ : ประชำชนทุกภำคส่วน นักท่องเที่ยว ได้ร่วมกันสืบสำนประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดอุตรดิตถ์   
และปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้เห็นควำมส ำคัญและอนุรักษ์ไว้ต่อไป และประชำชนมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวมำกขึ้น 
 

      (4.4) ผลกระทบ  
               เชิงบวก  มีนักท่องเที่ยวมำเที่ยวในจังหวัดมำกขึ้น และประชำชนมีรำยได้มำกข้ึน 
               เชิงลบ  ไม่มี 
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(5) แนวทางการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำบริกำร 
 

(7) วงเงินของโครงการ จ านวน 2,790,000 บาท 
           

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ไม่มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(9) ความพร้อมของโครงการ 
      (9.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

      ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำร หรือ 
          ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยแล้ว และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 
      อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำรแล้ว แต่อยู่ในระหว่ำง 
          จัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำง ๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำมกฎหมำย 
      อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด ำเนินกำร 

     (9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
        มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) ................................................................. 

     มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) .......................................................... 
     ไม่มี 
 
 
 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค. 64 ม.ค. – มี.ค. 65 เม.ย. – มิ.ย. 65 ก.ค. – ก.ย. 65 

1.ก่อสร้ำงอำคำรศูนย์บริกำรข้อมูล
กำรท่องเที่ยว  บ้ำนเกิดพระยำพิชัย
ดำบหัก อ ำเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์/ 840,000 บำท (อ.พิชัย) 
 

    

2.ส่งเสริมประชำสัมพันธ์กำร
ท่องเที่ยว ของดี  งำนเทศกำล
ประเพณีและสถำนที่ส ำคัญใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ / 1,550,000 บำท 
(สนง.ประชำสัมพันธ์ จ.อต.) 

    

3.สื่อสัญจร(เฟรม @ ทริปอุตรดิตถ์) 
/ 400,000 บำท (สนง.
ประชำสัมพันธ์ จ.อต.) 
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     (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 

     บุคลำกรมีประสบกำรณ์ ทั้งหมด   บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์ 
      เครื่องมือด ำเนินกำร  มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที 

            มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพ่ิมเติม  
            ไม่มี ต้องจัดหำเพ่ิมเติม 

      เทคนิคในกำรบริหำรจดักำร   มีประสบกำรณ์สูง 
            มีประสบกำรณ์ปำนกลำง  
            ไม่มีประสบกำรณ ์

       (9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                  ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
                  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
         คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 
 
 
(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(FS) 
                  ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
                  ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
 
(10) วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ :   
        - 
(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด :  - 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
ชื่อโครงการ : พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน  วงเงิน  34,687,990 บาท 
กิจกรรมหลัก : กำรจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและพัฒนำของที่ระลึก วงเงิน  10,694,990 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม  ภูมิปัญญำท้องถิ่น และทรัพยำกรธรรมชำติเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 
                                      กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 
แผนงาน : กำรน ำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรท่องเที่ยวอย่ำงสร้ำงสรรค์ และยั่งยืน 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวปรำรถนำ  มงคลธวัช   ต าแหน่ง : วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
สถานที่ติดต่อ ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์    หมายเลขโทรศัพท์ 055-403093 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอลับแล 
ผู้รับผิดชอบ : นำยจรัญ กำญจนปัญญำนนท์ ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอลับแล   
สถานที่ติดต่อ อ ำเภอลับแล   หมายเลขโทรศัพท์ 055-431089 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอบ้ำนโคก  
ผู้รับผิดชอบ : เรือตรวีิทยำ เกล้ำวิกรณ์  ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอบ้ำนโคก  
สถานที่ติดต่อ อ ำเภอบ้ำนโคก   หมายเลขโทรศัพท์ 055-486124 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอพิชัย  
ผู้รับผิดชอบ : นำยปรีชำ สมชัย  ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอพิชัย   
สถานที่ติดต่อ อ ำเภอพิชัย    หมายเลขโทรศัพท์ 055-421023 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอฟำกท่ำ  
ผู้รับผิดชอบ : นำยสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์  ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอฟำกท่ำ  
สถานที่ติดต่อ อ ำเภอฟำกท่ำ   หมายเลขโทรศัพท์ 055-489078 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนจังหวัดอุตรดิตถ์  
ผู้รับผิดชอบ : นำยพยงค์ ยำเภำ                      ต าแหน่ง : หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
สถานที่ติดต่อ ส ำนักงำนจังหวัดอุตรดิตถ์     หมายเลขโทรศัพท์ 055-411977 
 

 (1) หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ก ำหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำทุนทำง
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญำท้องถิ่น และกำรท่องเที่ยว กลยุทธ์ : ท ำนุบ ำรุง รักษำ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้
ยั่งยืน ดังนั้น จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงให้ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำโครงกำรตำมแผนพัฒนำจังหวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของ
รัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์มีประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ต้องอนุรักษ์ และสืบทอดไว้
ตลอดจนต้องมีกำรจัดกิจกรรมงำนประเพณี วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวให้ประชำชนมีรำยได้มำกขึ้น 
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      (1.2) สรุปสาระส าคัญ 

             สภาพปัญหา/ความต้องการ : จังหวัดอุตรดิตถ์ มีประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำที่ยำวนำน มีศิลปวัฒนธรรมที่
หลำกหลำย มีเทศกำลงำนประเพณีทำงวัฒนธรรมที่ส ำคัญในแต่ละปีที่จัดขึ้นในจังหวัดอุตรดิตถ์ เช่น งำนพระยำพิชัยดำบหัก
และงำนกำชำด งำนลำงสำด ลองกองหวำน กำรท่องเที่ยวอำรยธรรม 3 วัฒนธรรม กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ กำรท่องเที่ยว
เพ่ือสุขภำพ และงำนอื่นๆ นอกจำกนี้จังหวัดยังมีวัฒนธรรมอันดีงำม ทั้งวิถีชีวิตชำวบ้ำน ภูมิปัญญำท้องถิ่น ศิลปะกำรต่อสู้ ที่ควร
ค่ำแก่กำรรักษำไว้ ให้คนรุ่นหลังสืบไป และกำรอนุรักษ์ บ ำรุงรักษำสถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ไว้เป็นสถำนที่ท่องเที่ยว
ส ำคัญของจังหวัดต่อไป 
                   หน่วยงำนที่ด ำเนินงำนกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม งำนประเพณีที่ส ำคัญ งำนเทศกำลประจ ำปีของจังหวัดและ
ของอ ำเภอ แต่ยังขำดงบประมำณ จึงต้องกำรงบประมำณสนับสนุนในกำรจัดงำนประเพณีและงำนเทศกำลต่ำงๆ เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีไว้ตลอดไป และเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้ำงรำยได้แก่รำษฎรและชุมชน
เพ่ิมมำกขึ้น และจ ำเป็นต้องมีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในจังหวัดซึ่งจะท ำ ให้ประชำชนมีรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยวมำกข้ึน  

ความเร่งด่วน : มีควำมเร่งด่วนมำก 
 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
           1) เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภำยในจังหวัด และเป็นกำรอนุรักษ์ และสืบสำนวัฒนธรรมอันดีในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
               ที่จัดขึ้นเป็นประจ ำทุกปี 
  2) เพื่ออนุรักษ์ และฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีของจังหวัดไว้ให้คนรุ่นหลังสืบไป 
  3) เพื่อสร้ำงมูลค่ำแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมควำมรู้แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด สร้ำงควำมตระหนักรู้  
  4) เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของจังหวัดและส่งผลให้รำษฎร 
               มีรำยได้มำกข้ึน 
      (2.2) สถานภาพของโครงการ 
              โครงกำรเดิม                 โครงกำรใหม ่
      (2.3) ประเภทของโครงการ 
              พัฒนำ                  ด ำเนินกำรปกติ 
       (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี  เริ่มต้นปี ตุลำคม 2564  สิ้นสุดปี กันยำยน 2565 
       (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ :  

- วัดพระบรมธำตุ ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล 
- หอวัฒนธรรมจังหวัดฯ ต.ท่ำอิฐ อ.เมืองฯ 
- อ.เมืองฯ และบริเวณพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง 
- ต ำบลบ้ำนโคก ต ำบลนำขุม ต ำบลม่วงเจ็ดต้นและต ำบลบ่อเบี้ย อ ำเภอบ้ำนโคก 
- ต ำบลฟำกท่ำ อ ำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์  
- สนำมกีฬำพระยำพิชัย อ.เมืองฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
- อ.ลับแล 

 

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง 
      (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชำชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดใกล้เคียง 
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(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
      (4.1) เป้าหมายโครงการ  

    ตัวชีว้ัด มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน สร้ำงมูลค่ำแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนสำมำรถบริหำรจัดกำรท่องเที่ยว 
ได้ด้วยตนเอง ได้รูปแบบกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ 
      (4.2) ผลผลิต : มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยว สร้ำงมูลค่ำแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนสำมำรถบริหำรจัดกำร
ท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง ได้รูปแบบกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ 
      (4.3) ผลลัพธ์ : ประชำชนทุกภำคส่วน นักท่องเที่ยว ได้ร่วมกันสืบสำนประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดอุตรดิตถ์   
และปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้เห็นควำมส ำคัญและอนุรักษ์ไว้ต่อไป และประชำชนมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวมำกขึ้น 
 

      (4.4) ผลกระทบ  
               เชิงบวก  มีนักท่องเที่ยวมำเที่ยวในจังหวัดมำกขึ้น และประชำชนมีรำยได้มำกข้ึน 
               เชิงลบ  ไม่มี 
 

(5) แนวทางการด าเนินงาน 
กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค. 64 ม.ค. – มี.ค. 65 เม.ย. – มิ.ย. 65 ก.ค. – ก.ย. 65 
1.จัดงำนเทศกำลและประเพณีท่ีส ำคัญ 
(ส่งเสริมเผยแพร่มรดกภูมิปัญญำ "งำน
ประเพณีอัฐมีบูชำ"/ 736,600 บำท (สนง.
วัฒนธรรม จ.อต. และอ ำเภอลับแล) 

  

   

2.สืบสำนงำนศิลป์ถิ่นเมืองท่ำเหนือ  
@หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์/ 
480,000 บำท (สนง.วัฒนธรรม จ.อต.) 

  
   

3.เส้นทำงท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักของจังหวัดอุตรดิตถ์/ 
560,000 บำท ( สนง.วัฒนธรรม จ.อต.) 

 
   

4."จัดงำนสืบสำนประเพณีของดีอ ำเภอ
บ้ำนโคก ประจ ำปี 2565"/ 500,000 บำท 
(อ.บ้ำนโคก)  

 
   

5.จัดงำนเทิดเกียรติวีรชนคนกล้ำและบูชำ
เถ้ำอัฐิพระยำพิชัยดำบหัก/1,547,190 
บำท (อ.พิชัย)  

 
   

6.งำนของดีอ ำเภอฟำกท่ำ ประจ ำปี 
2565/ 571,200 บำท (อ.ฟำกท่ำ)  

 
   

7.จัดงำนพระยำพิชัยดำบหักฯ 
/2,500,000(สนจ.อต.และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง) 

 
   

8.จัดงำนเทศกำลลองกองและ 
ลำงสำดหวำน/ 2,000,000 บำท
(สนจ.อต.และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง) 
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(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำบริกำร 
 

(7) วงเงินของโครงการ จ านวน 10,694,990 บาท 
           

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ไม่มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(9) ความพร้อมของโครงการ 
      (9.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

      ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำร หรือ 
          ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยแล้ว และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 
      อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำรแล้ว แต่อยู่ในระหว่ำง 
          จัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำง ๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำมกฎหมำย 
      อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด ำเนินกำร 

     (9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
        มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) ................................................................. 

     มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) .......................................................... 
     ไม่มี 

     (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
     บุคลำกรมีประสบกำรณ์ ทั้งหมด   บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์ 
      เครื่องมือด ำเนินกำร  มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที 

            มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพ่ิมเติม  
            ไม่มี ต้องจัดหำเพ่ิมเติม 

      เทคนิคในกำรบริหำรจดักำร   มีประสบกำรณ์สูง 
            มีประสบกำรณ์ปำนกลำง  
            ไม่มีประสบกำรณ ์

       (9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                  ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
                  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
         คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค. 64 ม.ค. – มี.ค. 65 เม.ย. – มิ.ย. 65 ก.ค. – ก.ย. 65 
9.สนับสนุนงำนประเพณี งำนเทศกำล
ส ำคัญต่ำงๆ ในจังหวัด/ 1,500,000 บำท 
(ส ำนักงำนจังหวัดและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง) 

  

   

10.กำรจัดงำนนมัสกำรพระแท่น 
ศิลำอำสน์ พระอำรำมหลวง / 300,000 
(อ.ลับแล) 
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(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(FS) 
                  ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
                  ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
 
(10) วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :   
        - 
(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด :  - 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
ชื่อโครงการ : พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน  วงเงิน  34,687,990 บาท 
กิจกรรมหลัก : พัฒนำทรัพยำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว วงเงิน  21,203,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม  ภูมิปัญญำท้องถิ่น และทรัพยำกรธรรมชำติเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 
                                      กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 
แผนงาน : กำรน ำทนุทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรท่องเที่ยวอย่ำงสร้ำงสรรค์ และยั่งยืน 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอพิชัย  
ผู้รับผิดชอบ : นำยปรีชำ สมชัย  ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอพิชัย   
สถานที่ติดต่อ อ ำเภอพิชัย    หมายเลขโทรศัพท์ 055 -421023 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอท่ำปลำ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยจักรพรรณ สุวรรณภักดี  ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอท่ำปลำ 
สถานที่ติดต่อ อ ำเภอท่ำปลำ   หมายเลขโทรศัพท์ 055-499096  
 

 (1) หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ก ำหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำทุนทำง
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญำท้องถิ่น และกำรท่องเที่ยว กลยุทธ์ : ท ำนุบ ำรุง รักษำ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้
ยั่งยืน ดังนั้น จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงให้ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำโครงกำรตำมแผนพัฒนำจังหวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของ
รัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์มีประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ต้องอนุรักษ์ และสืบทอดไว้
ตลอดจนต้องมีกำรจัดกิจกรรมงำนประเพณี วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวให้ประชำชนมีรำยได้มำกขึ้น 

 
(1.2) สรุปสาระส าคัญ 
             สภาพปัญหา/ความต้องการ : จังหวัดอุตรดิตถ์ มีประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำที่ยำวนำน มีศิลปวัฒนธรรมที่

หลำกหลำย มีเทศกำลงำนประเพณีทำงวัฒนธรรมที่ส ำคัญในแต่ละปีที่จัดขึ้นในจังหวัดอุตรดิตถ์ เช่น งำนพระยำพิชัยดำบหัก
และงำนกำชำด งำนลำงสำด ลองกองหวำน กำรท่องเที่ยวอำรยธรรม 3 วัฒนธรรม กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ กำรท่องเที่ยว
เพ่ือสุขภำพ และงำนอื่นๆ นอกจำกนี้จังหวัดยังมีวัฒนธรรมอันดีงำม ทั้งวิถีชีวิตชำวบ้ำน ภูมิปัญญำท้องถิ่น ศิลปะกำรต่อสู้ ที่ควร
ค่ำแก่กำรรักษำไว้ ให้คนรุ่นหลังสืบไป และกำรอนุรักษ์ บ ำรุงรักษำสถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ไว้เป็นสถำนที่ท่องเที่ยว
ส ำคัญของจังหวัดต่อไป 
                   หน่วยงำนที่ด ำเนินงำนกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม งำนประเพณีที่ส ำคัญ งำนเทศกำลประจ ำปีของจังหวัดและ
ของอ ำเภอ แต่ยังขำดงบประมำณ จึงต้องกำรงบประมำณสนับสนุนในกำรจัดงำนประเพณีและงำนเทศกำลต่ำงๆ เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีไว้ตลอดไป และเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้ำงรำยได้แก่รำษฎรและชุมชน
เพ่ิมมำกข้ึน และจ ำเป็นต้องมีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในจังหวัดซึ่งจะท ำให้ประชำชนมีรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยวมำกขึ้น  

ความเร่งด่วน : มีควำมเร่งด่วนมำก 
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(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
           1) เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภำยในจังหวัด และเป็นกำรอนุรักษ์ และสืบสำนวัฒนธรรมอันดีในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
               ที่จัดขึ้นเป็นประจ ำทุกปี 
  2) เพื่ออนุรักษ์ และฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีของจังหวัดไว้ให้คนรุ่นหลังสืบไป 
  3) เพ่ือสร้ำงมูลค่ำแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมควำมรู้แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด สร้ำงควำมตระหนักรู้  
  4) เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของจังหวัดและส่งผลให้รำษฎร 
               มีรำยได้มำกข้ึน 
      (2.2) สถานภาพของโครงการ 
              โครงกำรเดิม                 โครงกำรใหม ่
      (2.3) ประเภทของโครงการ 
              พัฒนำ                  ด ำเนินกำรปกติ 
       (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี  เริ่มต้นปี ตุลำคม 2564  สิ้นสุดปี กันยำยน 2565 
       (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ :  

- บ้ำนเกิดพระยำพิชัยดำบหัก บ้ำนห้วยคำ หมู่ที่ 9  ต ำบลในเมืองอ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  
- หมู่ที่ 1 ต ำบลท่ำปลำ อ ำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง 
      (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชำชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดใกล้เคียง 
 

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
      (4.1) เป้าหมายโครงการ  

    ตัวชีว้ัด มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน สร้ำงมูลค่ำแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนสำมำรถบริหำรจัดกำรท่องเที่ยว 
ได้ด้วยตนเอง ได้รูปแบบกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ 
      (4.2) ผลผลิต : มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยว สร้ำงมูลค่ำแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนสำมำรถบริหำรจัดกำร
ท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง ได้รูปแบบกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ 
      (4.3) ผลลัพธ์ : ประชำชนทุกภำคส่วน นักท่องเที่ยว ได้ร่วมกันสืบสำนประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดอุตรดิตถ์   
และปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้เห็นควำมส ำคัญและอนุรักษ์ไว้ต่อไป และประชำชนมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวมำกขึ้น 
 

      (4.4) ผลกระทบ  
               เชิงบวก  มีนักท่องเที่ยวมำเที่ยวในจังหวัดมำกขึ้น และประชำชนมีรำยได้มำกข้ึน 
               เชิงลบ  ไม่มี 
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(5) แนวทางการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำบริกำร 
 

(7) วงเงินของโครงการ จ านวน 21,203,000 บาท 
           

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ไม่มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค. 64 ม.ค. – มี.ค. 65 เม.ย. – มิ.ย. 65 ก.ค. – ก.ย. 65 

1."ก่อสร้ำงถนนลำดยำงสำยรอบ
อนุสรณ์สถำนบ้ำนเกิดพระยำพิชัย
ดำบหัก บ้ำนห้วยคำ ม.9 ต.ในเมือง 
อ.พิชัย/ 9,090,000 บำท (อ.พิชัย) 

  

   

2."ก่อสร้ำงศูนย์เรียนรู้ นิเวศน์ 
วัฒนธรรมเพื่อกำรพัฒนำมนุษย์ 
อ ำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์ " / 
7,000,000 บำท (อ.ท่ำปลำ) 

  

   

3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอนุสรณ์
สถำนบ้ำนเกิดพระยำพิชัยดำบหัก 
บ้ำนห้วยคำ หมู่ที่ 9  ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
/2,000,000 บำท (อ.พิชัย) 

 

   

4.ก่อสร้ำงอำคำรทำงเชื่อมระหว่ำง
อนุสรณ์สถำน-บ้ำนเรือนไทย บ้ำน
เกิดพระยำพิชัยดำบหัก อ ำเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์/ 2,313,000 บำท  
(อ.พิชัย) 

 

   

5.ก่อสร้ำงอำคำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ชุมชนและสินค้ำของที่ระลึก บ้ำน
เกิดพระยำพิชัยดำบหัก อ ำเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์/800,000  บำท (อ.
พิชัย) 
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(9) ความพร้อมของโครงการ 
      (9.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

      ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำร หรือ 
          ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยแล้ว และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 
      อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำรแล้ว แต่อยู่ในระหว่ำง 
          จัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำง ๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำมกฎหมำย 
      อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด ำเนินกำร 

     (9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
        มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) ................................................................ . 

     มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) .......................................................... 
     ไม่มี 

     (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
     บุคลำกรมีประสบกำรณ์ ทั้งหมด   บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์ 
      เครื่องมือด ำเนินกำร  มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที 

            มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพ่ิมเติม  
            ไม่มี ต้องจัดหำเพ่ิมเติม 

      เทคนิคในกำรบริหำรจดักำร   มีประสบกำรณ์สูง 
            มีประสบกำรณ์ปำนกลำง  
            ไม่มีประสบกำรณ ์

       (9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                  ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
                  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
         คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 
       (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(FS) 
                  ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
                  ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
 
(10) วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ :   
         เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จจะมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ หรือหน่วยงำนที่มีควำมพร้อมในกำรดูแล 
และบ ำรุงรักษำต่อไป 
 
(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด :  - 
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 (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
 

ชื่อโครงการ : พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วงเงิน  400,000 บาท 
กิจกรรมหลัก : ประชำสัมพันธ์พัฒนำกำรท่องเที่ยวและกำรตลำด   วงเงิน  400,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 
แผนงาน  กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติเพ่ือกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  
ผู้รับผิดชอบ : นำงสุรีย์  แสงทอง      ต าแหน่ง : รักษำรำชกำรแทนประชำสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สถานที่ติดต่อ ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์   หมายเลขโทรศัพท์ 055-412729 
 

(1) หลักการและเหตุผล 
 
      (1.1) ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ก ำหนดยุทศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรสร้ำง 
ควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ก ำหนดยุทธศาสตร์ที่ 3          
พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม  ภูมิปัญญำท้องถิ่น และกำรท่องเที่ยว กลยุทธ์ : ส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทำงวัฒนธรรมประวัติศำสตร์ 
กำรท่องเที่ยว กับเพ่ือนบ้ำน ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ ดังนั้น จังหวัดอุตรดิตถ์จึงให้ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำโครงกำร              
ตำมแผนพัฒนำจังหวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด 
      (1.2) สรุปสาระส าคัญ 
             สภาพปัญหา/ความต้องการ :  กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวจะเป็นเส้นทำงลัดไปสู่กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ ของ
ประเทศซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ มุ่งหวังให้กำรท่องเที่ยวเป็นภำคบุกเบิกท่ีจะน ำผลประโยชน์ทั้งหลำยมำสู่ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศด้วยกำรลงทุนที่ไม่สูงนัก  โดยหวังว่ำกำรท่องเที่ยวจะดึงดูดเงินตรำจำกในประเทศและต่ำงประเทศ ท ำให้คนใน
ท้องถิ่น มีงำนท ำและมีรำยได้ จังหวัดอุตรดิตถ์มีแหล่งท่องท้องถิ่น ชุมชน ที่จะต้องได้รับกำรพัฒนำเพ่ือให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชนที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้ชุมชนในท้องถิ่นได้  
              ความเร่งด่วน : มีควำมเร่งด่วนมำก 
 
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

     1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนเพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้คนในชุมชนมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 
      2. พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
      3. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษำ และท่องเที่ยว 

      (2.2) สถานภาพของโครงการ 
              โครงกำรเดิม                 โครงกำรใหม ่
      (2.3) ประเภทของโครงการ 
              พัฒนำ                  ด ำเนินกำรปกติ 
       (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 ปี เดือนพฤศจิกำยน 2564 สิ้นสุดเดือน กันยำยน 2565 
       (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : - หอประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
         - สนำมกีฬำพระยำพิชัยดำบหัก อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษำ พ่อค้ำ ประชำชน นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดอุตรดิตถ์และต่ำงจังหวัด 
      (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน สถำนศึกษำในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
 (4.1) เป้าหมายโครงการ  
      ตัวช้ีวัด :  นักเรียน นักศึกษำ เด็ก เยำวชน ประชำชน และนักท่องเที่ยว เข้ำใช้บริกำร เยี่ยมชม และศึกษำเรียนรู้ 
อย่ำงน้อยเดือนละ 600 คน 
 (4.2) ผลผลิต :  
 1. ได้วิทยำกรพี่เลี้ยงที่ผ่ำนกำรอบรมน ำศิลปะมวยพระยำพิชัยไปถ่ำยทอดต่อได้ 30 คน 

 2. ได้ตัวอย่ำงท่ำมวยพระยำพิชัยดำบหักที่ถูกต้องไว้เป็นต้นแบบในกำรเผยแพร่ระดับจังหวัดอย่ำงน้อย 5 ต้นแบบ 
 3. แหล่งเรียนรู้มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม จ ำนวน 5 แห่ง 
  4. มีกำรประชำสัมพันธ์ สื่อสำรสร้ำงกำรับรู้กำรจัดงำนผ่ำนสื่อช่องทำงต่ำงๆ อย่ำงน้อย 2 ช่องทำง อำทิ สื่อ

ป้ำยไวนิลขนำดใหญ่และขนำดเล็ก โปสเตอร์ และรถแห่ 
(4.3) ผลลัพธ์ :  

 1) ผู้เข้ำร่วมอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทักษะเกี่ยวกับศิลปะกำรต่อสู้มวยพระยำพิชัยดำบหักและ
สำมำรถน ำไปถ่ำยทอดต่อให้เด็กนักเรียนในสังกัดได้ 

 2) แหล่งเรียนรู้มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมได้รับกำรพัฒนำให้เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของชุมชน 

 3) นักท่องเที่ยวและประชำชนได้รับทรำบกำรจัดงำนผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ของจังหวัด และคำดว่ำจะเข้ำมำ
เที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์เพ่ิมมำกข้ึน  
 
(4.4) ผลกระทบ : 
            เชิงบวก : จังหวัดอุตรดิตถ์มีแหล่งท่องเที่ยวซึ่งพัฒนำมำจำกแหล่งเรียนรู้มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น และ
เกิดควำมภำคภูมิใจในเอกลักษณ์ของควำมเป็นไทย ชุมชนมีสถำนที่ท่องเที่ยวและรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  
            เชิงลบ : ไม่มี 
 
(5) แนวทางการด าเนินงาน 
          

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค. 62 ม.ค. – มี.ค. 62 เม.ย. – มิ.ย. 62 ก.ค. – ก.ย. 62 

1.ประชำสัมพันธ์พัฒนำกำร
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/ 400,000 
บำท (สนง.ประชำสัมพันธ์จังหวัด
อุตรดิตถ์) 

 
 

   

 
(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 
 
(7) วงเงินของโครงการ จ านวน 400,000 บาท  
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(8) ความพร้อมของโครงการ 
      (8.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

      ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำร หรือ 
          ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยแล้ว และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 
      อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำรแล้ว แตอ่ยู่ใน
ระหว่ำงจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำง ๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำมกฎหมำย 
      อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด ำเนินกำร 

    
    (8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
        มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) ................................................................. 

     มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) .......................................................... 
     ไม่มี 

 
     (8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 

     บุคลำกรมีประสบกำรณ์ ทั้งหมด   บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์ 
      เครื่องมือด ำเนินกำร  มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที 

            มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพ่ิมเติม  
            ไม่มี ต้องจัดหำเพ่ิมเติม 

      เทคนิคในกำรบริหำรจดักำร   มีประสบกำรณ์สูง 
             มีประสบกำรณ์ปำนกลำง  
             ไม่มีประสบกำรณ 

       (8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                  ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
                  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
        คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 
 
       (8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(FS) 
                  ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
                  ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
 
(9) วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ  
        1) ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถถ่ำยทอดศิลปะกำรต่อสู้ “มวยพระยำพิชัยดำบหัก” 
 2) ด ำเนินกำรแล้วเสร็จจะมอบให้ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้ดูแล บ ำรุงรักษำ 
  
(10) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 
 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 

ชื่อโครงการ : พัฒนำศักยภำพกำรค้ำ กำรลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้ำน  วงเงิน 81,500,000 บาท 
กิจกรรมหลัก : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรเพ่ือกำรค้ำกำรลงทุน  

  และกำรเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน   วงเงิน 81,500,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด เพ่ิมศักยภำพกำรค้ำ กำรลงทุน ระบบ Logistic และควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
แผนงาน กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
หน่วยด าเนินการ : แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ส ำนักงำนทำงหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) กรมทำงหลวง   
หัวหน้าส่วนราชการ : นำยบัณฑิต รักษำดี     ต าแหน่ง : ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 
สถานที่ติดต่อ แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ท่ี 2 เลขท่ี 212 หมู่ 3 ต.งิ้วงำม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  หมายเลขโทรศัพท์ 055-428085 

 
(1) หลักการและเหตุผล 

(1.1) ที่มา : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศ ถนนเป็นทำงคมนำคมหลักที่ใช้ขนส่งสัญจรไปมำซึ่งระบบ
ทำงหลวง ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยเพ่ิมศักยภำพกำรค้ำ กำรลงทุน ระบบ Logistic และควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือน
บ้ำน ท ำให้เกิดกำรพัฒนำในหลำยด้ำนของจังหวัด  และสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน แผนพัฒนำเศรษฐกิจสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่ำงยั่งยืน แผนพัฒนำจังหวัดตำมประเด็นกำรพัฒนำประเด็นที่  5 เพ่ิมศักยภำพกำรค้ำ กำรลงทุน ระบบ Logistic                   
และควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำน 

(1.2) สรุปสาระส าคัญ 
          สภาพปัญหา/ความต้องการ : เนื่องจำกจังหวัดอุตรดิตถ์มีชำยแดนที่ติดต่อกับ สปป.ลำว โดยมีถนนเส้นทำง
หลักท่ีสำมำรถเชื่อมต่อไปยัง สปป.ลำว ได้ ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องพัฒนำเส้นทำงคมนำคมเพ่ือให้กำรสัญจร ไปมำได้สะดวกรวดเร็ว 
และเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำรค้ำ กำรขนส่งกับประเทศเพ่ือนบ้ำน รวมทั้งกำรออกแบบวำงผังพ้ืนที่ชำยแดนเพ่ือรองรับกำรเติบโตใน
อนำคต ซึ่งเป็นกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำให้มีควำมสอดคล้อง เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่และกำรขยำยตัวของประชำกร เศรษฐกิจ 
สังคม รวมทั้ง กำรรักษำสภำพแวดล้อมและสำมำรถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ พัฒนำที่ครอบคลุมในเรื่องของกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน กำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือรับรองกำรขยำยตัวเมืองและกำรเติบโตของภำคเศรษฐกิจ 
         ความเร่งด่วน :  มีควำมเร่งด่วนมำก 
 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
                (1)  เพ่ือพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโครงข่ำยคมนำคมขนส่ง ยกระดับกำรให้บริกำรของทำงหลวงให้สำมำรถอ ำนวย
ควำมสะดวกและปลอดภัยในกำรคมนำคมได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพทั้งในจังหวัด และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
      (2) เพ่ือก ำหนดกรอบกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน พัฒนำส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ
กำรค้ำชำยแดน ส่งเสริมให้เมืองน่ำอยู่โดยพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนที่เพียงพอ ส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์
ชุมชนให้มีควำมสวยงำม 

      (2.2) สถานภาพของโครงการ 
                โครงกำรเดิม                  โครงกำรใหม่ 
      (2.3) ประเภทของโครงการ 
              พัฒนำ                  ด ำเนินกำรปกติ 
       (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ เริ่มต้นตุลำคม 2564 สิ้นสุดกันยำยน 2565 
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       (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ :   

     1. ทำงหลวงหมำยเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน นำไพร - ม่วงเจ็ดต้น กม.384+500 - กม.387+50                
ต ำบลม่วงเจ็ดต้น อ ำเภอบ้ำนโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ทำงหลวงหมำยเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกำ - เด่นชำติ 
กม.0+000 - กม.1+000 ต ำบลม่วงเจ็ดต้น อ ำเภอบ้ำนโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. ทำงหลวงหมำยเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นำเจริญ – ปำงไฮ กม.107+900 - กม.111+400 
ต ำบลบ้ำนโคก อ ำเภอบ้ำนโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3. ทำงหลวง 1339 ตอนควบคุม0101 ตอนห้วยมุ่น - น้ ำปำด กม.19+900 - กม.45+730 (เป็นตอนๆ)              
ต ำบลน้ ำไผ่ อ ำเภอน้ ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์   
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  ประชำชนชุมชนสองข้ำงทำง ประชำชนผู้ใช้เส้นทำง นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบกำรขนส่งสินค้ำ 
หน่วยงำนรัฐ เอกชน ประชำชนในเขตพ้ืนที่อ ำเภอบ้ำนโคก และพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืนๆ ทั้งในฝั่งพม่ำ ลำว ไทย จีน 
      (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  ประชำชนชุมชนสองข้ำงทำง ประชำชนผู้ใช้เส้นทำง นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบกำรขนส่งสินค้ำ 
หน่วยงำนรัฐ เอกชน ประชำชนในเขตพ้ืนที่อ ำเภอบ้ำนโคก และพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืนๆ ทั้งในฝั่งพม่ำ ลำว ไทย จีน 
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
      (4.1) เป้าหมายโครงการ  

1. ควำมพึงพอใจของประชนผู้ใช้เส้นทำง ควำมพึงพอใจของผู้ประกอบกำรในกำรขนส่ง Logistic สะดวกรวดเร็ว 
อัตรำอุบัติเหตุทีล่ดลง เวลำที่ประหยัดได้จำกกำรเดินทำงบนทำงหลวงสำยหลัก 

2. ระยะทำงที่ได้รับกำรปรับปรุง ขยำยเพ่ือเชื่อมโยง/เข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว เขตพ้ืนที่เศรษฐกิจกำรค้ำชำยแดน
เพ่ิมข้ึน 
     (4.2) ผลผลิต   
             มีผังเมืองรวมอ ำเภอบ้ำนโคก และ ทำงหลวงมีมำตรฐำนสูงขึ้นสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย              
ในกำรคมนำคมได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 
    (4.3) ผลลัพธ์ :  

   (1) ทำงหลวงได้รับกำรปรับปรุงพัฒนำมีประสิทธิภำพในกำรบริกำร กำรสัญจรมีควำม สะดวก รวดเร็วปลอดภัย 
รองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ เพ่ิมศักยภำพกำรค้ำ กำรลงทุน ระบบ Logistic และควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำน              
กำรเชื่อมโยงระหว่ำงจังหวัด กำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ผ่ำนย่ำนชุมชน 

  (2) มีแนวทำงควบคุมกำรพัฒนำพ้ืนที่เป็นระเบียบ ตอบสนองต่อควำมต้องกำร และวัตถุประสงค์เชิงพ้ืนที่ได้ 
    (4.4) ผลกระทบ :  
           เชิงบวก   : คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว เพ่ิมความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง 
            เชิงลบ   : ควำมขัดแย้งจำกกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน กำรเก็งก ำไรที่ดิน  แรงงำนข้ำมชำติ ทรัพยำกรพ้ืนที่                           
สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
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(5) แนวทางการด าเนินงาน      
 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่เริ่มด าเนินการ 
 ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 

1) "ยกระดับมำตรฐำนและเพ่ิมประสิทธิภำพ 
ทำงหลวง ทำงหลวงหมำยเลข 117 ตอนควบคุม 0501 
ตอน นำไพร - ม่วงเจ็ดต้น  
กม.384+500 - กม.387+500 ต ำบล 
ม่วงเจ็ดต้น อ ำเภอบ้ำนโคก จังหวัด 
อุตรดิตถ์ ทำงหลวงหมำยเลข 1083  
ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกำ - เด่นชำติ กม.
0+000 - กม.1+000 ต ำบลม่วงเจ็ดต้น อ ำเภอบ้ำนโคก 
จังหวัดอุตรดิตถ์"  / 40,000,000 บำท (แขวงทำงหลวง
อุตรดิตถ์ที่ 2) 

    

 

 

 

 

 

 

2) "ยกระดับมำตรฐำนและเพ่ิมประสิทธิภำพ 
ทำงหลวง ทำงหลวงหมำยเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 
ตอน นำเจริญ - ปำงไฮ  
กม.107+900 - กม.111+400 ต ำบล 
บ้ำนโคก อ ำเภอบ้ำนโคก จังหวัดอุตรดิตถ์" / 
30,000,000 บำท (แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2)  

    

3) "บ ำรุงรักษำทำงหลวง งำนซ่อมทำงผิวแอสฟัลต์ 
หมำยเลขทำงหลวง 1339 ตอนควบคุม0101 ตอนห้วย
มุ่น - น้ ำปำด กม.19+900 - กม.45+730 (เป็นตอนๆ) 
ต ำบลน้ ำไผ่ อ ำเภอน้ ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์" / 
11,500,000 บำท (แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2) 

    

 

(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง     จ้ำงเหมำ   

(7) วงเงินของโครงการ  จ ำนวน 81,500,000 บำท             

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
               โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                ไม่มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(9) ความพร้อมของโครงการ 
      (9.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

      ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำร หรือ 
          ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยแล้ว และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 
      อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำรแล้ว แต่อยู่ในระหว่ำง 
          จัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำง ๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำมกฎหมำย 
      อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
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     (9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
        มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) ................................................................ . 

     มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) .......................................................... 
     ไม่มี 

     (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
     บุคลำกรมีประสบกำรณ์ ทั้งหมด   บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์ 
      เครื่องมือด ำเนินกำร  มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที 

            มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพ่ิมเติม  
            ไม่มี ต้องจัดหำเพ่ิมเติม 

      เทคนิคในกำรบริหำรจดักำร   มีประสบกำรณ์สูง 
            มีประสบกำรณ์ปำนกลำง  
            ไม่มีประสบกำรณ ์

       (9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
  คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 
       (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(FS) 
  ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
     ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
 
(10) วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ :   
       เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จจะมอบหมำยให้ แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 เป็นผู้ดูแลดูแล บ ำรุงรักษำต่อไป 
 
(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด :  - 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
ชื่อโครงการ : เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำน    วงเงิน 1,000,000 บาท 
กิจกรรมหลัก : สำนสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำน     วงเงิน 1,000,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนา : เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำกำรลงทุน และควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
แผนงาน กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
1.หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นำงณัฐพร  มหำไพบูลย์   ต าแหน่ง : พำณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สถานที่ติดต่อ ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-817742 
2.หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  
ผู้รับผิดชอบ : นำงสุรีย์  แสงทอง      ต าแหน่ง : รักษำรำชกำรแทนประชำสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สถานที่ติดต่อ ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์   หมายเลขโทรศัพท์ 055-412729 
 
(1) หลักการและเหตุผล 

(1.1) ที่มา : ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีกรอบแนวคิดด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำภำคกำรผลิต และบริกำรให้สำมำรถแข่งขันได้ เกิดควำมยั่งยืน ประชำชนมีคุณภำพชีวิตและมีรำยได้
ที่ดีข้ึน สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินด้ำนกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริหำร
ภำครัฐมุ่งเน้นกำรสร้ำงโอกำส สร้ำงอำชีพ รำยได้ที่มั่นคง โดยกำรกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดควำมเข้มแข็ง ด้วยอัตลักษณ์
ของท้องถิ่น สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและควำมคุ้มค่ำ ผ่ำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนภำยใต้กำรบูรณำกำร มีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนที่
ด ำเนินกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจนเชื่อมโยงระหว่ำงชุมชน อ ำเภอ จังหวัด และภูมิภำค ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำย
รัฐบำลที่เร่งขับเคลื่อน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ในกำรสร้ำงควำมมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐำนรำก และเพ่ือลดควำม
เหลื่อมล้ ำของสังคม เกิดชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน โดยกำรน ำนวัตกรรมำผสมผสำนกับวิถีชีวิต ในกำรผลิตสินค้ำท้องถิ่นหรือ
ผลิตภัณฑ์โอทอป ภำยใต้แนวคิด ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย (Happiness Oriented) พร้อมกับผนวกกำรท่องเที่ยวของชุมชนเข้ำ
ไปจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทำงภำคเหนือตอนล่ำงอยู่ในเขตร้อยต่อระหว่ำงวัฒนธรรมล้ำนนำ ล้ำนช้ำง และไทยกลำง 
เป็นผลให้ลักษณะวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ ภำษำถิ่นและงำนประเพณีพ้ืนบ้ำนต่ำง ๆ มีลักษณะผสมผสำน แต่สำมำรถอยู่ร่วมกันได้
อย่ำงลงตัวโดยเฉพำะบริเวณพ้ืนที่ 3 อ ำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย อ ำเภอบ้ำนโคก อ ำเภอฟำกท่ำ และอ ำเภอน้ ำปำด ที่มี
เส้นทำงเชื่อมต่อกัน โดยมีอ ำเภอบ้ำนโคกเป็นอ ำเภอที่มีจุดผ่ำนแดนถำวรอยู่ในพ้ืนที่ ซึ่งตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
จังหวัดอุตรดิตถ์โดยอยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นระยะทำงประมำณ 180 กิโลเมตร มีแนวเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้ำน
ทำงด้ำนทิศตะวันออก มีแนวเขตติดต่อกับ เมืองทุ่งมีไช เมืองปำกลำย เมืองแก่นท้ำว และเมืองบ่ อแตน แขวงไชยะบุลี 
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) ทำงบกเป็นระยะทำง 115 กิโลเมตร โดยใช้แนวสันเขำเป็นเส้นแบ่งเขตแดน 
และจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ก ำหนด Positioning ไว้คือ “กำรเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ และกำรท่องเที่ยวส ำคัญที่เชื่อมโยงจังหวัด
อุตรดิตถ์กับสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน”  
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(1.2) สรุปสาระส าคัญ 

        สภาพปัญหา/ความต้องการ : จำกกำรประเมินศักยภำพทำงยุทธศำสตร์ของพื้นที่ พบว่ำ มีจุดเด่นที่ส ำคัญ คือ  
มีช่องทำงกำรค้ำและกำรส่งออกที่ส ำคัญคือจุดผ่ำนแดนถำวรภูดู่ ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจขอ งจังหวัด รวมถึงยัง
เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำเที่ยวในพ้ืนที่ โดยแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่มีควำมสมบูรณ์และแหล่งถึงดูดนักท่องเที่ยว   
ที่ส ำคัญ ได้แก่ ภูทุ่งแร้ง  ภูแลลำว และภูสอยดำว แต่ยังพบว่ำควำมสำมำรถในกำรดึงดูดนักท่องเที่ยวยังไม่มำก เนื่องจำก
นักท่องเที่ยวต้องใช้ระยะเวลำในกำรเดินทำงจำกจังหวัดต่ำงๆ มำพักท่ีตัวเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คืน และต้องใช้เวลำอีกครึ่งวัน 
เพ่ือเดินทำงต่อไปยังจุดผ่ำนด่ำนถำวรภูดู่ จำกนั้นต้องพักหน้ำด่ำนอีก 1 คืน จึงจะผ่ำนด่ำนภูดู่เพ่ือไปท่องเที่ยวต่อเมืองต่ำงๆ 
ของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว นักท่องเที่ยวจึงต้องเสียเวลำในกำรพัก 2 คืน และเมื่อเทียบกับกำรเดินทำงโดย
เครื่องบิน จะใช้เวลำที่สั้นกว่ำ แต่ถ้ำสำมำรถลดระยะเวลำกำรพัก ให้เหลือที่อุตรดิตถ์ 1 คืน ได้ น่ำจะช่วยให้นักท่องเที่ยว
ตัดสินใจในกำรใช้จุดผ่ำนแดนภูดู่มำกขึ้น ดังนั้นเพ่ือให้เป็นกำรเพ่ิมทำงเลือกให้นักท่องเที่ยว จึงเห็นว่ำควรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว
เพ่ือเป็นเมืองพัก นั้นคือ อ ำเภอน้ ำปำด ซึ่งวัฒนธรรม และมีประเพณีตลอดทั้งปี รวมถึงมีผลไม้ที่ ส ำคัญ คือ สับปะรดห้วยมุ่น 
และกระเทียมน้ ำปำด รวมถึงประเพณีบุญบั้งไฟ และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ เช่น อุทยำนแห่งชำติสักใหญ่ วนอุทยำน
ถ้ ำจันทร์ เป็นต้น    
 ดังนั้น กำรน ำร่องพัฒนำเครือข่ำยกำรท่องเที่ยวพ้ืนที่ชำยแดนไทย -ลำว ในอ ำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีแหล่ง
ท่องเที่ยวเด่นของอ ำเภอเป็นตัวน ำร่องเพ่ือให้กำรพัฒนำรูปแบบกำรท่องเที่ยวโดยกำรส่งเสริมศักยภำพชุมชนอ ำเภอน้ ำปำด    
เพ่ือรองรับกำรเป็นเมืองพักตำมเส้นทำงสู่จุดผ่ำนแดนภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ และยังสำมำรถสร้ำงต้นแบบโดยกำรใช้กลไกของรัฐ 
เอกชน วิชำกำรและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำโดยหวังว่ำรูปแบบกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรจัดกำรท่องเที่ยวบนฐำน
วัฒนธรรมวิถีชีวิตจะมีบทบำทส ำคัญในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมด้ำนกำรท่องเที่ยวและอ ำนวยประโยชน์มำสู่คุณภำพชีวิตของคน
ชุมชนให้เกิดควำมยั่งยืนต่อไป 
 ความเร่งด่วน : มีควำมเร่งด่วนมำก เนื่องจำกปัจจุบันจุดผ่ำนด่ำนถำวรภูดู่ ยังไม่สำมำรถพัฒนำในบริเวณด่ำนได้ด้วย
ข้อก ำหนดทำงกฎหมำย จึงจ ำเป็นต้องหำเมืองพัก เพ่ือให้เกิดกระแสเศรษฐกิจ ที่สำมำรถเชื่องโยงไปถึงกำรสัญจรข้ำมแดน และ
เข้ำสู่กระบวนกำรพัฒนำเชิงนโยบำยต่อไปในอนำคต และอ ำเภอน้ ำปำด มีควำมเหมำะสมที่สุด ทั้งสภำพภูมิอำกำศ ประเพณี 
วัฒนธรรม และกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ตำมเส้นทำงท่องเที่ยวได้  
 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

1. เพ่ือศึกษำและวิเครำะห์ศักยภำพทุนทำงวัฒนธรรม ทุนทำงสิ่งแวดล้อม และทุนทำงด้ำนอำหำรเพ่ือรองรับ 
   กำรท่องเที่ยว 
2. เพ่ือพัฒนำศักยภำพและพัฒนำรูปแบบกำรท่องเที่ยวของชุมชน 
3. เพ่ือก ำหนดรูปแบบและเส้นทำงกำรท่องเที่ยว รอบอ ำเภอน้ ำปำด โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 

       (2.2) สถานภาพของโครงการ 
                โครงกำรเดิม                  โครงกำรใหม่ 
       (2.3) ประเภทของโครงการ 
                พัฒนำ                  ด ำเนินกำรปกติ 
       (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี  เริ่มต้นปี 2564 สิ้นสุดปี 2565 
       (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : ในพ้ืนทีจ่ังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  ชุมชนในอ ำเภอน้ ำปำดตำมเส้นทำงอุตริดตถ์ – จุดผ่ำนแดนภูดู่ 
      (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  สมำคมกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น ประชำสัมพันธ์จังหวัด 
ชุมชนตำมเส้นทำงกำรท่องเที่ยว 
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(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
      (4.1) เป้าหมายโครงการ  

ได้เส้นทำงกำรท่องเที่ยวในหนึ่งวัน และที่พัก 1 คืน ก่อนเดินทำงไปยังจุดผ่ำนแดนภูดู่ จ ำนวน 1 เส้นทำง 
      (4.2) ผลผลิต : 1. ได้ข้อมูลทุนทรัพยำกรในชุมชนเพื่อกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
       2. ได้ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอ ำเภอน้ ำปำด 
       3. ได้รูปแบบกำรพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวในอ ำเภอน้ ำปำด   
      (4.3) ผลลัพธ์ : 1 เกิดกำรพัฒนำชุมชนเพ่ือรองรับกำรเป็นเมืองพัก 
       2. เพ่ิมทำงเลือกให้นักท่องเที่ยวในกำรพักท่ีอ ำเภอน้ ำปำด และเที่ยวต่อไปยัง สปป.ลำว ได้อย่ำงสมบูรณ์ 
      (4.4) ผลกระทบ : 
        เชิงบวก : เพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจในท้องถิ่น และสร้ำงแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวในกำรใช้จุดผ่ำนแดนภูดู่สัญจร 
                          ข้ำมประเทศ   
            เชิงลบ  :  - 
 (5) แนวทางการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค. 64 ม.ค. – มี.ค. 65 เม.ย. – มิ.ย. 65 ก.ค. – ก.ย. 65 

1. สร้ำงกำรรับรู้เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจกำรค้ำชำยแดน /400,000 
บำท (สนง.พำณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์) 

    

2.ประชำสัมพันธ์ขยำยผลกำรพัฒนำควำม
ร่วมมือกำรค้ำชำยแดน (จุดผ่อนปรน) ที่มี
ศักยภำพ-ตลำดกำรค้ำชำยแดนไทย - 
ลำว /400,000 บำท (สนง.ประชำสัมพันธ์
จังหวัดอุตรดิตถ์) 

    

3.ประชำสัมพันธ์“กำรพัฒนำแผนที่น ำ
ทำงส ำหรับกำรขนส่งที่ชำญฉลำดและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม / 200,000 บำท  
(สนง.ประชำสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์) 

    

 
(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  ในบำงกิจกรรม   จ้ำงเหมำ  ในบำงกิจกรรม 

(7) วงเงินของโครงการ จ านวน 1,000,000 บาท  
           

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ไม่มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(9) ความพร้อมของโครงการ 
      (9.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

      ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำร หรือ 
          ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยแล้ว และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 
      อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำรแล้ว แต่อยู่ในระหว่ำง 
          จัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำง ๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำมกฎหมำย 
      อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 

     (9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
        มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) ................................................................. 

     มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) .......................................................... 
     ไม่มี 

     (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
     บุคลำกรมีประสบกำรณ์ ทั้งหมด   บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์ 
      เครื่องมือด ำเนินกำร  มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที 

            มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพ่ิมเติม  
            ไม่มี ต้องจัดหำเพ่ิมเติม 

      เทคนิคในกำรบริหำรจดักำร   มีประสบกำรณ์สูง 
            มีประสบกำรณ์ปำนกลำง  
            ไม่มีประสบกำรณ ์

       (9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                  ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
                  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
         คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 
       (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(FS) 
                  ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
                  ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
 
(10) วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ :   
       - 
 
(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด :  - 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
 

ชื่อโครงการ : พัฒนำแหล่งน  ำ และบริหำรจัดกำรน  ำอย่ำงยั่งยืน   วงเงิน   89,207,700 บาท 
กิจกรรมหลัก : กำรบริหำรจัดกำรน  ำ           วงเงิน   32,846,500 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ  แหล่งน  ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  กำรพัฒนำแหล่งน  ำ และกำรบริหำรจัดกำรน  ำอย่ำงยั่งยืน 

หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอทองแสนขัน 
ผู้รับผิดชอบ : นำยสำโรช  ภทัรชำนนท์ ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอทองแสนขัน หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 418175 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอน  ำปำด  
ผู้รับผิดชอบ : นำยศุภชัย  บุญทิพย์ ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอน  ำปำด หมายเลขโทรศัพท์ 055- 481032 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยประเดิม  เดชำยนต์บัญชำ ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055- 413440 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอลับแล  
ผู้รับผิดชอบ : นำยจรัญ  กำญจนปัญญำนนท์ ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอลับแล หมายเลขโทรศัพท์ 055- 431089 
 
 (1) หลักการและเหตุผล 
      (1.1) ที่มา : ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ได้ก ำหนดยุทศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต  
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (วำงระบบบริหำรจัดกำรน  ำให้มีประสิทธิภำพ) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ได้ก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำจังหวัดประเด็นที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ  แหล่งน  ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำน                  
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ : กำรสร้ำงสมดุลกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ พร้อมกับกำรอนุรักษ์  พัฒนำ ฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และขยำยผลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ดังนั น จังหวัดอุตรดิตถ์จึงให้ควำมส ำคัญ
ในกำรจัดท ำโครงกำรตำมแผนพัฒนำจังหวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด                       
และควำมต้องกำรของประชำชนในพื นท่ี 
      (1.2) สรุปสาระส าคัญ 
             สภาพปัญหา/ความต้องการ : เนื่องจำกเกษตรกรมีแหล่งน  ำใช้ในกำรเกษตรแต่มีระบบส่งน  ำที่ไม่มีประสิทธิภำพ  
ไม่สำมำรถส่งน  ำให้ใช้ได้ในพื นที่กำรเกษตรอย่ำงทั่วถึง ดังนั น จึงจ ำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรน  ำโดยกำรสร้ำงล ำเหมืองส่งน  ำ
เพ่ือให้สำมำรถน ำน  ำจำกแหล่งน  ำไปใช้ในกำรเกษตรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และท่ัวถึง  
             ความเร่งด่วน : มีควำมเร่งด่วนมำก 
 
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
              1. เพ่ือบริหำรจัดกำรน  ำที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดให้ใช้ประโยชน์ได้อย่ำงคุ้มค่ำ และทั่วถึง 
              2. เพ่ือเพ่ิมพื นที่ทำงกำรเกษตร 
              3. เพ่ือให้เกษตรมีรำยได้เพ่ิมขึ น 
      (2.2) สถานภาพของโครงการ 
              โครงกำรเดิม               โครงกำรใหม่ 
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      (2.3) ประเภทของโครงการ 
              พัฒนำ               ด ำเนินกำรปกติ 
       (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี  เริ่มต้นตุลำคม  2564  สิ นสุดกันยำยน  2565 
       (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ :  
               อ ำเภอทองแสนขัน อ ำเภอน  ำปำด อ ำเภอตรอน อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ ำเภอลับแล 

 
 (3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
      (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรในพื นที่ หมู่ที่ 6,7,14 อ.ทองแสนขัน หมู่ที่ 2,3,4,7,8 อ.น  ำปำด หมู่ที่ 2,9 อ.ตรอน 
        หมู่ที่ 4,10,12 อ.เมืองอุตรดิตถ์ หมู่ที่ 5 อ.ลับแล 
      (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชำชนในพื นท่ีใกล้เคียง 
 
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
    (4.1) เป้าหมายโครงการ  
      ตัวช้ีวัด : เกษตรกรมีน  ำใช้ในกำรเกษตรอย่ำงทั่วถึงมีปริมำณน  ำใช้ในพื นที่กำรเกษตรมำกขึ น 
   (4.2) ผลผลิต : ล ำเหมือง คสล. 6 แห่ง /รำงระบำยน  ำ 3 แห่ง / ฝำยส่งน  ำ 2 แห่ง /วำงท่อส่งน  ำ 2 แห่ง/ท่อลอดเหลี่ยม 1 แห่ง  
            คลองส่งน  ำ 2 แห่ง 
   (4.3) ผลลัพธ์ : เกษตรกรมีน  ำใช้ในกำรเกษตรอย่ำงทั่วถึงและเพ่ิมพื นที่ทำงกำรเกษตร  
   (4.4) ผลกระทบ : 
            เชิงบวก : เกษตรกรมีผลผลิตทำงกำรเกษตร และมีรำยไดเ้พ่ิมขึ น 
            เชิงลบ : ไม่มี 
(5) แนวทางการด าเนินงาน 
          

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค. 
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1.ซ่อมแซมคลองส่งน  ำฝำยหลวงจำกบ้ำน
นำยสุริยัน ภักดี ถึงคลองฝำยหนองปลำซิว 
หมู่ที่ 6 ต ำบลบ่อทอง อ.ทองแสนขัน 
งบประมำณ 1,880,000 บำท 

    

2.ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ ค.ส.ล.แบบมีฝำ
ปิดบ้ำนนำยพร ชอบธรรม - สี่แยกบ้ำน
นำยสุรชำติ  เกิดอ่วม หมู่ที่ 14  
อ.ทองแสนขันงบประมำณ 553,000 บำท 

    

3.ซ่อมสร้ำงรำงระบำยน  ำ สำยบ้ำนนำงมำ 
 แก้ไข ถึงบ้ำนนำงออน ฝำระกัน หมู่ที่ 7 
อ.ทองแสนขัน งบประมำณ 322,500 บำท 

    

4.ก่อสร้ำงล ำเหมือง คสล.นำพ่อนวลหมู่ที่ 
3 บ้ำนนำกวำง ต ำบลบ้ำนฝำย อ.น  ำปำด 
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งบประมำณ 1,080,000 บำท 
กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
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5.ก่อสร้ำงล ำเหมือง คสล. สำยนำโคก หมู่
ที่ 3,4 ต ำบลเด่นเหล็ก อ.น  ำปำด 
งบประมำณ 1,002,000 บำท 

    

6.ก่อสร้ำงฝำยน  ำล้นนำปลำซิว  หมู่ที่ 7  
บ้ำนช ำบุ่น ต ำบลบ้ำนฝำย อ.น  ำปำด 
งบประมำณ 600,000 บำท 

    

7.ก่อสร้ำงเหมือง คสล.(สำยนำยสมคิด 
วงษ์ตัน) หมู่8 ต ำบลน  ำไคร้ อ.น  ำปำด 
งบประมำณ 432,000 บำท 

    

8.ก่อสร้ำงล ำเหมือง คสล.(สำยนำนำวัง
ยำง) หมู่ 8 ต ำบลน  ำไคร้ อ.น  ำปำด 
งบประมำณ 495,000 บำท 

    

9.ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำภำยในหมู่บ้ำน
จำกบ้ำนนำยประดิษฐ์ - บ้ำนนำยตี๋  พรม
น้อย หมู่ที่ 2 บ้ำนใหม่ ต ำบลบ้ำนฝำย  
อ.น  ำปำด งบประมำณ 2,280,000 บำท 

    

10.ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝำปิด หมู่ที่ 2 ต ำบลห้วยมุ่น 
อ.น  ำปำด งบประมำณ 3,955,000 บำท 

    

11.โครงกำรก่อสร้ำงซ่อมแซมคลองส่งน  ำ
สถำนีสูบน  ำบ้ำนไชยมงคล หมู่ที่ 9 ต ำบล 
น  ำอ่ำง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 1,000,000 บำท 

    

12.โครงกำรก่อสร้ำงซ่อมแซมคลองส่งน  ำ
สถำนีสูบน  ำหลวงป่ำยำง หมู่ที่ 2 ต ำบล 
น  ำอ่ำง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 1,000,000 บำท 

    

13. วำงท่อส่งน  ำเพ่ือกำรเกษตรบริเวณ
สระหลวง บ้ำนพระฝำง หมู่ที่ ๔ ต ำบลผำ
จุก อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 8,500,000 บำท 

    

14.วำงท่อส่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร บริเวณ
สระโรงเรียนม่อนหินขำว หมู่ที่ 10 - สระ
น  ำ บ้ำนป่ำแดงหลง หมู่ที่ 12  ต ำบลผำจุก   
อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 6,280,000 บำท 
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กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค. 64 ม.ค. – มี.ค. 65 เม.ย. – มิ.ย. 65 ก.ค. – ก.ย. 65 
15.ก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม 1 แห่ง 
หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งยั ง อ.ลับแล 
งบประมำณ 2,957,000 บำท 

    

 
(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 
 
(7) วงเงินของโครงการ จ านวน 32,846,500    บาท  

      
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(9) ความพร้อมของโครงการ 
      (9.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

      ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพื นที่ด ำเนินกำร หรือ 
          ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยแล้ว และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 
      อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพื นที่ด ำเนินกำรแล้ว แตอ่ยู่ในระหว่ำง 
          จัดเตรียมพื นที่ หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำง ๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำมกฎหมำย 
      อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพื นที่ด ำเนินกำร 

     (9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
        มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) ................................................................. 

     มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) .......................................................... 
     ไม่มี 

     (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
     บุคลำกรมีประสบกำรณ์ ทั งหมด   บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์ 
      เครื่องมือด ำเนินกำร  มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที 

            มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพ่ิมเติม  
            ไม่มี ต้องจัดหำเพ่ิมเติม 

      เทคนิคในกำรบริหำรจดักำร   มีประสบกำรณ์สูง 
            มีประสบกำรณ์ปำนกลำง  
            ไม่มีประสบกำรณ ์
 

       (9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                  ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
                  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
         คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 
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       (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(FS) 
                  ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
                  ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
 
(10) วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืน 
      ของโครงการ  
       เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่ หรือหน่วยงำนที่มีควำมพร้อมในกำรดูแล และ  บ ำรุงรักษำ
ขอรับมอบไปดูแลบ ำรุงรักษำต่อไป 
 
(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  
       ไม่มี 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
 

ชื่อโครงการ : พัฒนำแหล่งน  ำ และบริหำรจัดกำรน  ำอย่ำงยั่งยืน   วงเงิน  89,207,700 บาท 
กิจกรรมหลัก : กำรพัฒนำแหล่งน  ำ       วงเงิน  56,361,200 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ  แหล่งน  ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  กำรพัฒนำแหล่งน  ำ และกำรบริหำรจัดกำรน  ำอย่ำงยั่งยืน 

หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอทองแสนขัน 
ผู้รับผิดชอบ : นำยสำโรช  ภทัรชำนนท์ ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอทองแสนขัน หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 418175 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอท่ำปลำ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยจักรพรรณ  สุวรรณภักดี ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอท่ำปลำ  หมายเลขโทรศัพท ์055 - 499096 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอน  ำปำด  
ผู้รับผิดชอบ : นำยศุภชัย  บุญทิพย์ ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอน  ำปำด หมายเลขโทรศัพท์ 055- 481032 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอลับแล  
ผู้รับผิดชอบ : นำยจรัญ  กำญจนปัญญำนนท์ ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอลับแล หมายเลขโทรศัพท์ 055- 431089 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอตรอน 
ผู้รับผิดชอบ : นำยสกุลไชย  จูมทอง  ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอตรอน หมายเลขโทรศัพท์ 055- 491114 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยประเดิม  เดชำยนต์บัญชำ ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055- 413440 
 
 (1) หลักการและเหตุผล 
      (1.1) ที่มา : ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ได้ก ำหนดยุทศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต 
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (วำงระบบบริหำรจัดกำรน  ำให้มีประสิทธิภำพ) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ได้ก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำจังหวัดประเด็นที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ  แหล่งน  ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ : กำรสร้ำงสมดุลกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ พร้อมกับกำรอนุรักษ์  พัฒนำ ฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และขยำยผลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ดังนั น จังหวัดอุตรดิตถ์จึงให้ควำมส ำคัญ
ในกำรจัดท ำโครงกำรตำมแผนพัฒนำจังหวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด และควำม
ต้องกำรของประชำชนในพื นท่ี 
      (1.2) สรุปสาระส าคัญ 
             สภาพปัญหา/ความต้องการ : เนื่องจำกเกษตรกรมีแหล่งน  ำใช้ในกำรเกษตรแต่มีระบบส่งน  ำที่ไม่มีประสิทธิภำพ  
ไม่สำมำรถส่งน  ำให้ใช้ได้ในพื นที่กำรเกษตรอย่ำงทั่วถึง ดังนั น จึงจ ำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรน  ำโดยกำรสร้ำงล ำเหมืองส่งน  ำ
เพ่ือให้สำมำรถน ำน  ำจำกแหล่งน  ำไปใช้ในกำรเกษตรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และทั่วถึง  
             ความเร่งด่วน : มีควำมเร่งด่วนมำก 
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
              1. เพ่ือบริหำรจัดกำรน  ำที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดให้ใช้ประโยชน์ได้อย่ำงคุ้มค่ำ และทั่วถึง 
              2. เพ่ือเพ่ิมพื นที่ทำงกำรเกษตร 
              3. เพ่ือให้เกษตรมีรำยได้เพ่ิมขึ น 
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      (2.2) สถานภาพของโครงการ 
              โครงกำรเดิม               โครงกำรใหม่ 
      (2.3) ประเภทของโครงการ 
              พัฒนำ               ด ำเนินกำรปกติ 
       (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี  เริ่มต้นตุลำคม  2564  สิ นสุดกันยำยน  2565 
       (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ :  
  1. หมู่ที่ 4 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน 

2. หมู่ที่ 6 ต.ร่วมจิต อ.ท่ำปลำ 
3. หมู่ที่ 2 ต.บ้ำนฝำย อ.น  ำปำด 
4. พื นที ่ต.ชัยจุมพล ต.ด่ำนแม่ค ำมัน ต.ทุ่งยั ง ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล 
5. หมู่ที่ 2- 5 ต.น  ำอ่ำง อ.ตรอน 
6. พื นที่ ต.ผำจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์  
 

 (3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรในพื นที่  หมู่ที่ 4 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน หมู่ที่ 6 ต.ร่วมจิต อ.ท่ำปลำ 
หมู่ที่ 2 ต.บ้ำนฝำย อ.น  ำปำด  พื นที ่ต.ชัยจุมพล ต.ด่ำนแม่ค ำมัน ต.ทุ่งยั ง ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล หมู่ที่ 2- 5 ต.น  ำอ่ำง อ.ตรอน 
พื นที่ ต.ผำจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ 
      (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชำชนในพื นท่ีใกล้เคียง 
 
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
    (4.1) เป้าหมายโครงการ  
      ตัวช้ีวัด : มีน  ำใช้ในกำรเกษตรและมีแหล่งระบำยน  ำได้มำกขึ นจำกปีผ่ำนมำ 
   (4.2) ผลผลิต : ก่อสร้ำงฝำยน  ำล้น 1 แห่ง /ขุดสระน  ำเพ่ือกำรเกษตร 1 แห่ง/ ขุดลอก 4 แห่ง/เจำะบ่อบำดำล 45 แห่ง 
   (4.3) ผลลัพธ์ : ประชำชนมีน  ำใช้อย่ำงเพียงพอ และป้องกันอุทกภัย 
   (4.4) ผลกระทบ : 
            เชิงบวก : มีแหล่งกักเก็บน  ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และแหล่งน  ำป้องกันน  ำท่วมในฤดูฝน 
            เชิงลบ : ไม่มี 
 
 
(5) แนวทางการด าเนินงาน 
          

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค. 64 ม.ค. – มี.ค. 65 เม.ย. – มิ.ย. 65 ก.ค. – ก.ย. 65 

1.ก่อสร้ำงฝำยน  ำล้นห้วยเจ็ดศอก หมู่ที่ 
4 ต ำบลบ่อทอง อ ำเภอทองแสนขัน 
งบประมำณ 350,000 บำท 

    

2.ขุดสระน  ำเพ่ือกำรเกษตร หมู่ที่ 6 บ้ำน 
หนองย่ำร ำ ต ำบลร่วมจิต อ ำเภอท่ำปลำ 
จ. อุตรดิตถ์ งบประมำณ 234,000 บำท 
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3.ขุดลอกอ่ำงเก็บน  ำห้วยม่วงใหญ่ หมู่ที่ 
2 บ้ำนใหม่ ต ำบลบ้ำนฝำย อ.น  ำปำด 
งบประมำณ 234,000 บำท 

    

4.เจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตร ขนำด
ท่อ พีวีซี Ø 4 นิ ว ลึก 80 ม. จ ำนวน  4 
บ่อ หมู่ที่ 1 ต ำบลชัยจุมพล อ.ลับแล 
งบประมำณ 1,140,000 บำท 

    

5.เจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตร ขนำด
ท่อ พีวีซี Ø 4 นิ ว ลึก 80 ม. จ ำนวน  4 
บ่อ หมู่ที่ 2 ต ำบลชัยจุมพล อ.ลับแล 
งบประมำณ 441,000 บำท 

    

6.เจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตร ขนำด
ท่อ พีวีซี Ø 4 นิ ว ลึก 80 ม. จ ำนวน  4 
บ่อ หมู่ที่ 3 ต ำบลชัยจุมพล อ.ลับแล 
งบประมำณ 441,000 บำท 

    

7.เจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตร ขนำด
ท่อ พีวีซี Ø 4 นิ ว ลึก 80 ม. จ ำนวน  4 
บ่อ หมู่ที่ 4 ต ำบลชัยจุมพล อ.ลับแล 
งบประมำณ 441,000 บำท 

    

8.เจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตร ขนำด
ท่อ พีวีซี Ø 4 นิ ว ลึก 80 ม. จ ำนวน  4 
บ่อ หมู่ที่ 5 ต ำบลชัยจุมพล อ.ลับแล 
งบประมำณ 441,000 บำท  

    

9.เจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตร ขนำด
ท่อ พีวีซี Ø 4 นิ ว ลึก 80 ม. จ ำนวน  4 
บ่อ หมู่ที่ 6 ต ำบลชัยจุมพล อ.ลับแล 
งบประมำณ 441,000 บำท 

    

10.เจำะบ่อบำดำลเพ่ือกำรเกษตร ขนำด
ท่อ พีวีซี Ø 4 นิ ว ลึก 80 ม. จ ำนวน  4 
บ่อ หมู่ที่ 7 ต ำบลชัยจุมพล อ.ลับแล 
งบประมำณ 441,000 บำท 

    

11.เจำะบ่อบำดำลเพ่ือกำรเกษตร ขนำด
ท่อ พีวีซี Ø 4 นิ ว ลึก 80 ม. จ ำนวน  4 
บ่อ หมู่ที่ 8 ต ำบลชัยจุมพล อ.ลับแล 
งบประมำณ 441,000 บำท 

    

12.เจำะบ่อบำดำลเพ่ือกำรเกษตร ขนำด
ท่อ พีวีซี Ø 4 นิ ว ลึก 80 ม. จ ำนวน  4 
บ่อ หมู่ที่ 9 ต ำบลชัยจุมพล อ.ลับแล 
งบประมำณ 441,000 บำท  
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กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
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13.เจำะบ่อบำดำลเพ่ือกำรเกษตร ขนำด
ท่อ พีวีซี Ø 4 นิ ว ลึก 80 ม. จ ำนวน  4 
บ่อ หมู่ที่ 10 ต ำบลชัยจุมพล อ.ลับแล 
งบประมำณ 441,000 บำท  

    

14.เจำะบ่อบำดำลเพ่ือกำรเกษตร ขนำด
ท่อ พีวีซี Ø 4 นิ ว ลึก 80 ม. จ ำนวน  4 
บ่อ หมู่ที่ 11 ต ำบลชัยจุมพล อ.ลับแล 
งบประมำณ 331,000 บำท 

    

15.ขุดเจำะบ่อบำดำลกำรเกษตร ขนำด
บ่อ 6 นิ ว ควำมลึก 100 ม. (นำงพิมพ์
สุภำ หิรัญ) อ.ลับแล 
งบประมำณ 322,000 บำท 

    

16.ขุดเจำะบ่อบำดำลกำรเกษตร ขนำด
บ่อ 6 นิ ว ควำมลึก 100 ม. (นำยนิพนธ์ 
เลิศจันทร์) อ.ลับแล 
งบประมำณ 322,000 บำท 

    

17.ขุดเจำะบ่อบำดำลกำรเกษตร ขนำด
บ่อ 6 นิ ว ควำมลึก 100 ม. (นำงล ำเพย 
ชัยมงคล) อ.ลับแล 
งบประมำณ 322,000 บำท 

    

18.ขุดเจำะบ่อบำดำลกำรเกษตร ขนำด
บ่อ 6 นิ ว ควำมลึก 100 ม. (นำยตำด มี
รัตน์) อ.ลับแล 
งบประมำณ 322,000 บำท 

    

19.ขุดเจำะบ่อบำดำลกำรเกษตร ขนำด
บ่อ 6 นิ ว ควำมลึก 100 ม. (นำยแสวง 
โพธิ์จันทร์) อ.ลับแล 
งบประมำณ 322,000 บำท 

    

20.ขุดเจำะบ่อบำดำลกำรเกษตร ขนำด
บ่อ 6 นิ ว ควำมลึก 100 ม. (นำยบุญเลิศ  
ทองวัน) อ.ลับแล 
งบประมำณ 322,000 บำท 

    

21.ขุดเจำะบ่อบำดำลกำรเกษตร ขนำด
บ่อ 6 นิ ว ควำมลึก 100 ม.  
(นำงโรย นำครุ้ง) อ.ลับแล 
งบประมำณ 322,000 
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22. ขุดเจำะบ่อบำดำลกำรเกษตร ขนำด
บ่อ 6 นิ ว ควำมลึก 100 ม. (นำยคม  
ไกรทอง) อ.ลับแล 

งบประมำณ 322,000 บำท 

    

23.พัฒนำระบบแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร
(เจำะบ่อบำดำล) ม.2 บ้ำนไผ่เขียว 
จ ำนวน 5 บ่อ อ.ลับแล 
1.นำนำยทัด ปำนโป่ง 
งบประมำณ 97,950 บำท 

    

24.พัฒนำระบบแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(เจำะบ่อบำดำล) ม.2 บ้ำนไผ่เขียว 
จ ำนวน 5 บ่อ อ.ลับแล 
2.นำนำยคนอง ค ำเพ็ง"  
งบประมำณ 97,950 บำท 

    

25.พัฒนำระบบแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(เจำะบ่อบำดำล) ม.2 บ้ำนไผ่เขียว 
จ ำนวน 5 บ่อ อ.ลับแล 
3.นำนำยสมหมำย เกิดส่ง 
งบประมำณ 97,950 บำท 

    

26.พัฒนำระบบแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(เจำะบ่อบำดำล) ม.2 บ้ำนไผ่เขียว 
จ ำนวน 5 บ่อ อ.ลับแล 
4.นำนำงรัชนี เรืองหล ำ 
งบประมำณ 97,950 บำท 

    

27.พัฒนำระบบแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(เจำะบ่อบำดำล) ม.2 บ้ำนไผ่เขียว 
จ ำนวน 5 บ่อ อ.ลับแล 
5.นำนำยฉลวย  สังข์เงิน 
งบประมำณ 97,950 บำท 

    

28.พัฒนำระบบแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(เจำะบ่อบำดำล) ม.4 บ้ำนดงสระแก้ว 
จ ำนวน 4 บ่อ อ.ลับแล 
1. นำนำยสมจิตร หวำดเพ็ชร 
งบประมำณ 97,950 บำท 

    

29.พัฒนำระบบแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(เจำะบ่อบำดำล) ม.4 บ้ำนดงสระแก้ว 
จ ำนวน 4 บ่อ อ.ลับแล 
2.นำนำยประทิน เมฆหมอ 
งบประมำณ 97,950 บำท 
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31.พัฒนำระบบแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(เจำะบ่อบำดำล) ม.4 บ้ำนดงสระแก้ว 
จ ำนวน 4 บ่อ อ.ลับแล 
4.นำนำยประจวบ สังข์เงิน 
งบประมำณ 97,950 บำท 

    

32.พัฒนำระบบแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(เจำะบ่อบำดำล) ม.5 บ้ำนดงสระแก้ว 
จ ำนวน 5 บ่อ อ.ลับแล 
1.นำนำงสำวอรพิน เกตุทิม 
งบประมำณ 97,950 บำท 

    

33.พัฒนำระบบแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(เจำะบ่อบำดำล) ม.5 บ้ำนดงสระแก้ว 
จ ำนวน 5 บ่อ อ.ลับแล 
2.นำนำงกัลนิกำ ชูอยู่ 
งบประมำณ 97,950 บำท 

    

34.พัฒนำระบบแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(เจำะบ่อบำดำล) ม.5 บ้ำนดงสระแก้ว 
จ ำนวน 5 บ่ออ.ลับแล 
3.นำนำยหยิบ ทิมรุณ 
งบประมำณ 97,950 บำท 

    

35.พัฒนำระบบแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(เจำะบ่อบำดำล) ม.5 บ้ำนดงสระแก้ว 
จ ำนวน 5 บ่อ อ.ลับแล 
4.นำนำยสุพจน์ ดูสะอำด 
งบประมำณ 97,950 บำท 

    

36.พัฒนำระบบแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(เจำะบ่อบำดำล) ม.5 บ้ำนดงสระแก้ว 
จ ำนวน 5 บ่อ อ.ลับแล 
5.นำนำยพร  เต็มจิ๋ว 
งบประมำณ 97,950 บำท 

    

37.พัฒนำระบบแหล่งน  ำเพ่ือ 
กำรเกษตร (เจำะบ่อบำดำล) ม.6 บ้ำนท้ำย
เตย จ ำนวน 5 บ่อ1.นำนำยสนม มำนุ่น อ.
ลับแล งบประมำณ 97,950 บำท 

    

38.พัฒนำระบบแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(เจำะบ่อบำดำล) ม.6 บ้ำนท้ำยเตย 
จ ำนวน 5 บ่อ อ.ลับแล 
2.นำนำงจ ำนรรจ์ เมืองก้อน 
งบประมำณ 97,950 บำท 
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40.พัฒนำระบบแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(เจำะบ่อบำดำล) ม.6 บ้ำนท้ำยเตย 
จ ำนวน 5 บ่อ อ.ลับแล 
4.นำนำงเรณู เปียจอย 
งบประมำณ 97,950 บำท 

    

41.พัฒนำระบบแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(เจำะบ่อบำดำล) ม.6 บ้ำนท้ำยเตย 
จ ำนวน 5 บ่อ อ.ลับแล 
5.นำนำยคณพศ  อยู่ยิ่ง 
งบประมำณ 97,950 บำท 

    

42.พัฒนำระบบแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(เจำะบ่อบำดำล) ม.7 บ้ำนทุ่งสวรรค์  
จ ำนวน 5 บ่อ อ.ลับแล 
1.นำนำยสันติ คงเกตุ 
งบประมำณ 97,950 บำท 

    

43.พัฒนำระบบแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(เจำะบ่อบำดำล) ม.7 บ้ำนทุ่งสวรรค์  
จ ำนวน 5 บ่อ อ.ลับแล 
2.นำน.ส.ปรำณี คงเกตุ 
งบประมำณ 97,950 บำท 

    

44.พัฒนำระบบแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(เจำะบ่อบำดำล) ม.7 บ้ำนทุ่งสวรรค์  
จ ำนวน 5 บ่อ อ.ลับแล 
3.นำนำยมงคล  คงเกตุ 
งบประมำณ 97,950 บำท 

    

45.พัฒนำระบบแหล่งน  ำเพ่ือกำร 
เกษตร (เจำะบ่อบำดำล) ม.7 บ้ำนทุ่งสวรรค์ 
จ ำนวน 5 บ่อ 4.นำนำงน  ำง้วน ปรำพรม   
อ.ลับแล งบประมำณ 97,950 บำท 

    

46.พัฒนำระบบแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(เจำะบ่อบำดำล) ม.7 บ้ำนทุ่งสวรรค์  
จ ำนวน 5 บ่อ อ.ลับแล 
5.นำนำยนิกร รุ่งทอง 
งบประมำณ 97,950 บำท 

    

47.ขุดสระเก็บน  ำสำธำรณะประโยชน์ 
หมู่ที่ 1 บ้ำนน  ำใส อ.ลับแล 
ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 492,000 บำท 
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48.ขุดสระเก็บน  ำในที่สำธำรณะ
ประโยชน์บริเวณศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
จังหวัดอุตรดิตถ์ขนำดกว้ำง 40 เมตร 
ยำว 40 เมตร ลึก 9 เมตร ตำมแบบ
แปลนเลขที่ ทต.038/2562 ของ ทต.ทุ่ง
ยั ง ก ำหนด อ.ลับแล 
งบประมำณ 1,230,000 บำท 

    

49.ก่อสร้ำงโครงกำรเรียงหินอ่ำงเก็บน  ำ
หนองพระแล เพ่ือป้องกันน  ำกัดเซำะ 
ตำมแบบแปลนเลขที่ 11/2563 เทศบำล
ต ำบลทุ่งยั งก ำหนด อ.ลับแล 
งบประมำณ 6,950,000 บำท 

    

50. ขุดลอกด่ำนแม่ค ำมัน บริเวณหน้ำวัด
ใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 1 อ.ลับแล 
งบประมำณ 464,900 บำท 

    

51.ขุดลอกด่ำนแม่ค ำมัน บริเวณหน้ำ
ประปำ หมู่ที่ 8 อ.ลับแล 
งบประมำณ 464,900 บำท 

    

52.ขุดลอกพระทุ่งยั ง หมู่ที่ 5 อ.ลับแล 
งบประมำณ 471,600 บำท 

    

53.ขุดลอกคลองห้วยงิ ว หมู่ที่ 5 และหมู่
ที่ 7 อ.ลับแล 
งบประมำณ 471,000 บำท 

    

54.แก้ไขปัญหำกำรจัดกำรน  ำเพ่ืออุปโภค
บริโภค และน  ำเพ่ือกำรเกษตร  หมู่ที่ 6 
ต ำบลทุ่งยั ง อ.ลับแล 
งบประมำณ 2,500,000 บำท  

    

55.แก้ไขปัญหำกำรจัดกำรน  ำเพ่ืออุปโภค
บริโภค และน  ำเพ่ือกำรเกษตร  หมู่ที่ 6 
ต ำบลไผ่ล้อม อ.ลับแล 
งบประมำณ 495,000 บำท 

    

56.พัฒนำระบบแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(เจำะบ่อบำดำล) หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งยั ง 11 บ่อ 
อ.ลับแล งบประมำณ 3,564,000 บำท 

    

57.พัฒนำระบบแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร  
(เจำะบ่อบำดำล) หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งยั ง 6 บ่อ 
 อ.ลับแล งบประมำณ  4,860,000 บำท  
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กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค. 64 ม.ค. – มี.ค. 65 เม.ย. – มิ.ย. 65 ก.ค. – ก.ย. 65 

59.พัฒนำระบบแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร  
(เจำะบ่อบำดำล) หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งยั ง 8 บ่อ 
 อ.ลับแล งบประมำณ 2,592,000 บำท 

    

60.โครงกำรขุดลอกคลองตรอน บริเวณ  
หมู่ที่ 2  - บริเวณหมู่ท่ี 5 ต ำบลน  ำอ่ำง 
อ ำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  
งบประมำณ 5,000,000 บำท 

    

61.โครงกำรขุดลอกห้วยน  ำช ำ ม.2 ต.น  ำ
อ่ำง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 7,000,000 บำท 

    

62.โครงกำรขุดลอกคลองละวำน  
ต ำบลหำดสองแคว อ ำเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 5,000,000 บำท 

    

63.ขุดเจำะบ่อน  ำบำดำล จ ำนวน ๖ บ่อ 
บ้ำนเด่นกระต่ำย หมู่ที่ 11 บ้ำนม่อนหิน
ขำว  หมู่ที่ 10 บ้ำนวังยำง  หมู่ที่ 2 
ต ำบลผำจุก อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 1,470,000 บำท 

    

 
(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 
 
(7) วงเงินของโครงการ จ านวน   56,361,200 บาท  

      
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(9) ความพร้อมของโครงการ 
      (9.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

      ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพื นที่ด ำเนินกำร หรือ 
          ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยแล้ว และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 
      อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพื นที่ด ำเนินกำรแล้ว แตอ่ยู่ในระหว่ำง 
          จัดเตรียมพื นที่ หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำง ๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำมกฎหมำย 
      อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพื นที่ด ำเนินกำร 
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     (9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
        มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) ................................................................. 

     มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) .......................................................... 
     ไม่มี 

     (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
     บุคลำกรมีประสบกำรณ์ ทั งหมด   บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์ 
      เครื่องมือด ำเนินกำร  มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที 

            มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพ่ิมเติม  
            ไม่มี ต้องจัดหำเพ่ิมเติม 

      เทคนิคในกำรบริหำรจดักำร   มีประสบกำรณ์สูง 
            มีประสบกำรณ์ปำนกลำง  
            ไม่มีประสบกำรณ ์
 

       (9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                  ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
                  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
         คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 
       (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(FS) 
                  ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
                  ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
 
(10) วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืน 
      ของโครงการ  
       เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่ หรือหน่วยงำนที่มีควำมพร้อมในกำรดูแล และ  บ ำรุงรักษำ
ขอรับมอบไปดูแลบ ำรุงรักษำต่อไป 
 
(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  
       ไม่มี 
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 (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
                       แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
ชื่อโครงการ : อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู บริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม    วงเงิน 2,100,000.- บาท 
กิจกรรมหลัก : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม      วงเงิน 2,100,000.- บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนา : อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ แหล่งน  ำและส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอน  ำปำด  
ผู้รับผิดชอบ :นำยศุภชัย  บุญทิพย์  ต าแหน่ง  นำยอ ำเภอน  ำปำด 
สถานที่ติดต่อ : ที่ว่ำกำรอ ำเภอน  ำปำด ถนนเพชรำนุรักษ์ ต ำบลแสนตอ อ ำเภอน  ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 
หมายเลขโทรศัพท์ : 055-481032 
ผู้รับผิดชอบ : นำยพยงค์ ยำเภำ ต าแหน่ง : หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดอุตรดิตถ์  สถานที่ติดต่อ ศำลำกลำงจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ถนนประชำนิมิต อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 หมายเลขโทรศัพท์  055-411-677 
(1) หลักการและเหตุผล 
     (1.1) ที่มา : จำกยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)ในยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  ในยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโต                
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน มีเป้ำหมำยในกำรอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และใช้ทรัพยำกร ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม รวมทั ง ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเหนือ ยุทธศำสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่ำต้นน  ำให้คงควำมสมบูรณ์ 
จัดระบบบริหำรจัดกำรน  ำอย่ำงเหมำะสมและเชื่อมโยงพื นที่เกษตรให้ทั่วถึงป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษหมอกควัน  

 ลักษณะภูมิอำกำศ ภูมิอำกำศของจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นภูมิอำกำศเขตฝนเมืองร้อน (Tropical savannah Climatic )               
ซึ่งจะมีช่วงฝนกับช่วงที่แห้งแล้งแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงเดือนธันวำคม – เมษำยน อำกำศจะแห้งและ
เกิดหมอกควันจำกกำรเผำป่ำ และกำรเผำตอซังข้ำว ไร่อ้อยและข้ำวโพด จำกกำรท ำกำรเกษตรในพื นที่ต่ำงในทุกอ ำเภอ ซึ่งเป็น 
ผลจำกควำมเชื่อและควำมเคยชินในกำรประกอบอำชีพและกำรด ำรงชีพ ประกอบกับอำกำศเย็นในช่วงแล้ง ท ำให้หมอกควัน
ลอยต่ ำปกคลุมพื นที่อยู่อำศัยท ำให้เกิดมลพิษทำงอำกำศ ส่งผลสุขภำพของประชำนในพื นที่ป่วยด้วยโรคทำงเดินหำยใจ อำกำศ
ไม่แจ่มใส ท้องฟ้ำปกคลุมด้วยหมอกควันเป็นระยะเวลำยำวนำน แหล่งท่องเที่ยวไม่มีนักท่องเที่ยวมำเยือน ประชำชนขำดรำยได้
ส่งผลให้เศรษฐกิจไม่ดีทิ งถ่ินฐำนไปท ำงำนต่ำงจังหวัด  

กำรพัฒนำจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นต้นแบบจังหวัดที่มีสิ่งแวดล้อมดี ตลอดจนควบคุมและก ำจัด ภำวะมลพิษที่มีผลต่อ
สุขภำพอนำมัย ในระดับภำคเหนือตอนล่ำง 1 จึงเป็นอีกโครงกำรหนึ่งที่จะท ำให้ประชำชนได้รับควำมรู้และเจคติที่ดีและถูกต้อง 
ในกำรรู้จักใช้และพัฒนำทรัพยำกรที่มีอยู่ในพื นที่อย่ำงมีคุณค่ำ และพัฒนำกำรใช้และพัฒนำทรัพยำกรของประชำชนในแต่ละ
พื นที่ให้เกิดคุณค่ำและยั่งยืนต่อไปในอนำคต 
  (1.2) สรุปสาระส าคัญ 
               สภาพปัญหา/ความต้องการ :   
                   ปัญหาสิ่งแวดล้อม ของจังหวัด บริเวณในเมืองจะเป็นปัญหำเรื่องขยะมูลฝอย บริเวณรอบนอกเมืองจะเป็นปัญหำ
กำรบุกรุก ท ำลำยป่ำสงวน เพื่อน ำไม้มำสร้ำงที่อยู่อำศัย และเพ่ือขยำยพื นที่กำรเพำะปลูก เพ่ือกำรเพ่ิมควำมต้องกำรด้ำนอำหำร
และกำรเกษตร รวมทั ง มีกำรเผำเศษวัสดุกำรเกษตร เป็นปัญหำเกี่ยวกับมลภำวะด้ำนอำกำศ เกิดผลเสียตำมมำมำกมำย              
ซึ่งเป็นปัญหำที่แก้ไขได้ยำก อยู่ที่จิตส ำนึกของคน  และนับวันจะเริ่มเสื่อมโทรมลงโดยตลอด เพ่ือเป็นกำรปลูกจิตส ำนึกกำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงควรเริ่มสร้ำงจิตส ำนึกคนให้ควำมส ำคัญกับปัญหำที่เกิดขึ นและช่วยกัน แก้ปัญหำสิ่งแวดล้อมตั งแต่วันนี  
เพ่ืออนำคตให้รุ่นลูกหลำนต่อไป 
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             ความเร่งด่วน : (ระบุควำมจ ำเป็นเร่งด่วน)  -  ปัญหำในด้ำนสิ่งแวดล้อมนั นก ำลังเป็นปัญหำที่คนทั่วโลกได้ตระหนักถึง    
เพรำะสภำพแวดล้อมในปัจจุบันเป็นพิษและส่งผลกระทบที่ท ำให้สภำพแวดล้อมนั นย่ ำแย่ลง อันจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตทั งคน สัตว์
และพืช ต่อไป  
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
       (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :   

1. เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกในกำรใช้ทรัพยำกรทำงธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของพื นที่อ ำเภอต่ำงๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    ให้กับเยำวชนในพื นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ 
2. เพ่ือจัดตั งและพัฒนำกลุ่มเยำวชนจิตอำสำอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของพื นที่อ ำเภอต่ำงๆ  
    ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
3. เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกให้หน่วยกำรศึกษำ สถำนศึกษำและชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม ขยะ 
4. เพ่ือสร้ำงรกระบวนกำรบริหำรจัดกำรก ำจัดขยะในหน่วยงำนกำรศึกษำ สถำนศึกษำและชุมชนให้มีประสิทธิภำพ  
   สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้ขยะเป็นผลิตภัณฑ์ 4.0 

       (2.2) สถานภาพของโครงการ 
              โครงกำรเดิม                  โครงกำรใหม่ 
       (2.3) ประเภทของโครงการ 
              พัฒนำ                   ด ำเนินกำรปกติ 
        (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ท ำทุกปีเริ่มต้นปี ตุลำคม 2564 สิ นสุด กันยำยน 2565 ด ำเนินกำรตั งแต่ปี 2564 – 2565  
       (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื นที่ด ำเนินกำร เช่น อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำนเป็นต้น)  
     หมู่ที่ 1-9 ต ำบลท่ำแฝก อ ำเภอน  ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์ , 9 อ ำเภอ 
 (3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชำชนในพื นท่ีหมู่ที่ 1-9 ต ำบลท่ำแฝก อ ำเภอน  ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์ , เจ้ำหน้ำที่ของส่วน
รำชกำร อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถำนศึกษำ จ ำนวน 390 คน ประกอบด้วย หัวหน้ำส่วนรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่ 
ส่วนรำชกำรส่วนภูมิภำคระดับจังหวัด 33 คน นำยอ ำเภอ/ผู้แทนอ ำเภอ 9 คน ผู้บริหำร/หน้ำที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 80 คน 
บริหำร/เจ้ำหน้ำที่สถำนศึกษำ จ ำนวน 268 คน 
       (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชำชนในพื นท่ีหมู่ที่ 1-9 ต ำบลท่ำแฝก อ ำเภอน  ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์ , นักเรียน
นักศึกษำ ประชำชนทั่วไป 
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
       (4.1) เป้าหมายโครงการ  
      ตัวช้ีวัด :  

 ร้อยละ 80 ประชำชนในพื นที่หมู่ที่ 1-9 ต ำบลท่ำแฝก อ ำเภอน  ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีส ำนึกในกำรใช้ทรัพยำกรทำง
ธรรมชำติและอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของพื นที่ท้องถิ่นตนเอง  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
       (4.2) ผลผลิต :   

1. ประชำชนในพื นท่ีหมู่ที่ 1-9 ต ำบลท่ำแฝก อ ำเภอน  ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดควำมตระหนักในกำรใช้ทรัพยำกร
ทำงธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของพื นที่อ ำเภอต่ำงๆในจังหวัดอุตรดิตถ์เพ่ือป้องกันปัญหำที่อำจจะเกิดขึ นในอนำคต  

2. บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม/โครงการ จติส านึกเรื่องมลพิษในทำงที่พัฒนำขึ น 
       (4.3) ผลลัพธ์ : 1. ทรัพยำกรทำงธรรมชำติอุดมสมบูรณ์ มีป่ำต้นน  ำ 

                                 2. ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในพื นที่ต่ำงๆ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
           3. จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกำรมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตำมบริบทของพื นที่อย่ำงเหมำะสม 

       (4.4) ผลกระทบ : 
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            เชิงบวก :  1. เกิดพื นที่กำรเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เยำวชนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 
                         2. สภำพควำมเป็นอยู่ สุขภำพและเศรษฐกิจของประชำกรอุตรดิตถ์ดีขึ น 
                3. สภำพแวดล้อมสถำนศึกษำ ชุมชนมีควำมสะอำด มีระเบียบวินัย สังคมปรำศจำกมลพิษ 
            เชิงลบ :   - 

 
(5) แนวทางการด าเนินงาน 
 (แสดงรำยละเอียดกิจกรรมที่จะท ำภำยใต้โครงกำรที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง
ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินงำนของแต่ละกิจกรรมส ำคัญด้วย) 
 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค. 64 ม.ค. – มี.ค. 65 เม.ย. – มิ.ย. 65 ก.ค. – ก.ย. 65 

1.อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรสร้ำง
จิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
งบประมำณ 1,200,000 บำท 

  
 

  

2.ปลูกป่ำเสื่อมโทรม ต ำบลท่ำแฝก 
อ.น  ำปำด 
งบประมำณ 450,000 บำท 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

3. จัดท ำแนวกันไฟ หมู่ที่ 1-9 ต ำบล
ท่ำแฝก อ.น  ำปำด 
งบประมำณ 450,000 บำท 
 

    

 
(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 
(7) วงเงินของโครงการ  จ านวน  2,100,000  บาท 
      (ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำยด้วย) 
(8) ภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
      โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลควำมจ ำเป็นและเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

      มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ไม่มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(9) ความพร้อมของโครงการ 
      (9.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

      ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพื นที่ด ำเนินกำร หรือ 
          ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยแล้ว และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 
      อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพื นที่ด ำเนินกำรแล้ว แตอ่ยู่ในระหว่ำง 
          จัดเตรียมพื นที่ หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำง ๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำต 
          ตำมกฎหมำย 
      อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพื นที่ด ำเนินกำร 
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       (9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
        มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) ................................................................. 

     มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) .......................................................... 
     ไม่มี 

  
    (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 

     บุคลำกรมีประสบกำรณ์   ทั งหมด   บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์ 
      เครื่องมือด ำเนินกำร   มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที 

            มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพ่ิมเติม  
            ไม่มี ต้องจัดหำเพ่ิมเติม 

      เทคนิคในกำรบริหำรจดักำร   มีประสบกำรณ์สูง 
            มีประสบกำรณ์ปำนกลำง  
            ไม่มีประสบกำรณ ์

       
     (9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                  ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
                  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
         คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 
       (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(FS) 
                  ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
                  ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
 
 (10) วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ  

ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องด้ำนดูแลบ ำรุงรักษำ เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนของโครงกำร 
   
(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  
       ........................................................................................................................................................................ ................ 
       ................................................................................................................................................................................. ......... 
                
 
 
 

                                                                                            
 



1 

 

 
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
 

ชื่อโครงการ : โครงกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทน บริหำรจัดกำรขยะ  
        และกำรเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    วงเงิน 6,285,500 บาท 
กิจกรรมหลัก : กำรผลิตพลังงำนทดแทน และก ำจัดขยะอย่ำงถูกวิธี               วงเงิน 6,285,500 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ  แหล่งน  ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  กำรผลิตพลังงำนทดแทน และก ำจัดขยะอย่ำงถูกวิธี 

หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวพัฒน์นรี  กมลสุรเชษฐ์ ต าแหน่ง : พลังงำนจังหวัดอุตรดิตถ์  
สถานที่ติดต่อ ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัดอุตรดิตถ์ ศำลำกลำงจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชำนิมิตร ต ำบลท่ำอิฐ  
                  อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1700-1732 
 
(1) หลักการและเหตุผล 
.  
 

       (1.1) ที่มา : ปัจจุบันพื นที่กำรเกษตรกรรมประสบปัญหำด้ำนกำรสูบน  ำเพ่ือใช้ในกำรเพำะปลูก กำรท ำนำ ท ำไร่                
ซึ่งมีพื นที่กำรเกษตรที่ห่ำงไกลจำกระบบสูบน  ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำ ปัจจุบันพื นที่เหล่ำนี ใช้เครื่องยนต์สูบน  ำที่ใช้เชื อเพลิงน  ำมัน
เบนซินในกำรสูบน  ำเพ่ือส่งไปยังพื นที่กำรเกษตร โดยใช้น  ำจำกแหล่งน  ำต่ำงๆ ภำยในพื นที่ อีกทั งยังขำดระบบส่งน  ำที่ดี                  
(ล ำเหมืองไส้ไก่) ท ำให้ทรัพยำกรน  ำสูญเสียไปในกำรส่งน  ำไปยังพื นที่เป้ำหมำย เพ่ือเป็นกำรแก้ปัญหำดังกล่ำว จังหวัดอุตรดิตถ์       
จึงได้มีแนวคิดในกำรน ำระบบระบบสูบน  ำพลังงำนแสงอำทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้มำใช้ส ำหรับสูบน  ำเพ่ือกำรเกษตรในพื นที่ดังกล่ำว 
เนื่องจำกมีควำมสะดวก ในกำรเข้ำถึงพื นที่เป้ำหมำย ลดกำรสูญเสียจำกระบบส่งน  ำ อีกทั งเป็นกำรช่วยผลักดันและส่งเสริม
โครงกำรด้ำนพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำนภำยใต้ แผนยุทธศำสตร์พลังงำนจังหวัดและระดับชุมชน ส่งผลให้เกิดกิจกรรม
ด้ำนพลังงำนทดแทนในจังหวัดและชุมชนที่มีควำมพร้อมทั งทำงด้ำนศักยภำพพลังงำน พื นที่ และกำรยอมรับของชุมชน                  
ซึ่งเป็นกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์พลังงำนจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำประเทศด้ำนพลังงำน ในประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำพลังงำนที่ยังยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 4 (ขอจังหวัดอุ ตรดิตถ์) 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกร ส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแหล่งน  ำ ซึ่งเป็นกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์
พลังงำนจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำประเทศด้ำนพลังงำน ซึ่งจะท ำให้เกิดผลด้ำนกำรปฏิบัติ  และสำมำรถจัดกำร
ตนเองในพื นที่ที่มีศักยภำพ ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพ่ึงพำตนเองด้ำนพลังงำนในที่สุด และให้เกิดผลด้ำนกำรปฏิบัติ สำมำรถจัดกำร
ตนเองทำงด้ำนพลังงำนได้ โดยจะด ำเนินกำรในพื นที่ที่มีศักยภำพ เป็นชุมชนทีม่ีควำมพร้อมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและน ำไปสู่ 
กำรพ่ึงพำตนเอง ด้ำนพลังงำนในที่สุด 
 

 (1.2) สรุปสาระส าคัญ 
      สภาพปัญหา/ความต้องการ : เนื่องจำกพลังงำนไฟฟ้ำมีควำมส ำคัญและถือเป็นต้นทุนในภำคกำรเกษตร  
เกษตรกรจึงหันมำพ่ึงพำตนเองให้มำกขึ นและมีกำรวำงแผนกำรใช้พลังงำนซึ่งมีกำรใช้พลังงำนทดแทนเพ่ิมขึ นที่ค ำนึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนเป็นส ำคัญ ซึ่งท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ของคนในชุมชนด้ำนกำรใช้พลังงำน รวมถึงกำรปลุกฝัง
และกำรเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชนให้ใช้พลังงำนอย่ำงรู้คุณค่ำ พร้อมๆไปกับกำรตระหนักถึงสถำนกำรณ์พลังงำนในปัจจุบัน
และอนำคต  
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             ความเร่งด่วน : โครงกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนในกำรสูบน  ำเพื่อกำรเกษตร โดยใช้พลังงำนแสงอำทิตย์  
จะเป็นกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สอดคล้องกับกำรแก้ปัญหำภัยแล้ง เพ่ือกำรเกษตร โดยสำมำรถ 
ลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งกำรด ำเนินงำนที่เน้นกำรจัดรูปแบบด้ำนกำรผลิต กำรใช้ และกำรแก้ปัญหำ 
ให้ประชำชนพึ่งตนเองตำมศักยภำพด้ำนพลังงำนที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซ่ึงจะสร้ำงควำมยั่งยืนและม่ันคงทำงด้ำนพลังงำน สังคม  
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม แบบครบวงจรตำมแนวพระรำชด ำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” อีกด้วย 
 
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
       (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
               1. เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พลังงำนแสงอำทิตย์เพ่ือลดต้นทุนในกำรผลิต 

     2. เพ่ือให้เกิดชุมชนที่สำมำรถบริหำรจัดกำรตนเองทำงด้ำนพลังงำน และน ำไปสู่กำรลดต้นทุนกำรใช้พลังงำน 
เพ่ือกำรเกษตร 
               3. เพ่ือให้เกษตร/ชุมชนพ่ึงพำตนเองและสำมำรถบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำนได้ด้วยตนเอง 
  4. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงำนให้กับกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเพ่ิมสัดส่วนกำรผลิตพลังงำน 
       (2.2) สถานภาพของโครงการ 
              โครงกำรเดิม                 โครงกำรใหม ่
       (2.3) ประเภทของโครงการ 
              พัฒนำ                  ด ำเนินกำรปกติ 
        (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี  เริ่มต้นปี 2564  สิ นสุดปี 2565 
        (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ :  

1. กลุ่มวิสำหกิจชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
2. บ้ำนบุ่งประชำนิมิตร ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
       (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : 1. ประชำชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
         2. ประชำชนในพื นท่ีบ้ำนบุ่งประชำนิมิตร ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 
       (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 1. ประชำชนในพื นท่ีใกล้เคียง 
             2. กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น  ำบริเวณรอบบ้ำนบุ่งประชำนิมิตร ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
     (4.1) เป้าหมายโครงการ  
      ตัวช้ีวัด : 1. สำมำรถลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำได้อย่ำงน้อย 108,920 หน่วยต่อปี หรือเทียบเท่ำค่ำพลังงำน 9.28  toe/ปี 
                          2. เพ่ิมค่ำใช้พลังงำนทดแทนในกำรสูบน  ำเพ่ือกำรเกษตรโดยใช้พลังงำนแสงอำทิตย์ แทนกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ 
                          3. สำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 68,075 kgCo2/ปี  
                          4. กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น  ำบริเวณรอบบ้ำนบุ่งประชำนิมิตร ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์    
    (4.2) ผลผลิต : 1. ระบบสูบน  ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ 3 แห่ง 
    2. มีเทคโนโลยีพลังงำนทดแทนในกำรสูบน  ำเพ่ือกำรเกษตรโดยใช้พลังงำนแสงอำทิตย์ ในระดับชุมชน  
เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภำพและปัญหำของชุมชน 
   (4.3) ผลลัพธ์ : 1. มีน  ำใช้ในกำรเกษตรและเพ่ิมพื นที่ทำงกำรเกษตร /ผู้ป่วยได้บริโภคอำหำรที่ปลอดสำรพิษ 
         2. กลุ่มเกษตรกรที่เข้ำร่วม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรน ำพลังงำนแสงอำทิตย์มำใช้ประโยชน์กับ  
รถสูบน  ำน  ำท่อพญำนำคแบบเคลื่อนที่ 
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(4.4) ผลกระทบ : 
            เชิงบวก : 1. เกษตรกรมีผลผลิตทำงกำรเกษตรเพ่ิมขึ น/ผู้ป่วยมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ น 
     2. กำรใช้เซลล์แสงอำทิตย์ในกำรสูบน  ำเพ่ือกำรเกษตรเป็นกำรพ่ึงตนเองทำงด้ำนพลังงำน 
            เชิงลบ : ไม่มี 
 

(5) แนวทางการด าเนินงาน 
          

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค. 64 ม.ค. – มี.ค. 65 เม.ย. – มิ.ย. 65 ก.ค. – ก.ย. 65 

1) ติดตั งตู้อบแห้งพลังงำน
แสงอำทิตย์ ขนำด 2 x 2 เมตรพื นที่
ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 166,500 บำท 

  
 

 
 

 
 

2) ติดตั งเทคโนโลยีพลังงำน
แสงอำทิตย์ให้กับกลุ่มเป้ำหมำย
ขนำด 100 กิโลวัตต์ ในพื นที่        
ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 6,119,000 บำท 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 
 

(7) วงเงินของโครงการ จ านวน 6,285,500 บาท  

       

(8) ภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
      โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลควำมจ ำเป็นและเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

      มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ไม่มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
(9) ความพร้อมของโครงการ 
       (9.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

      ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพื นที่ด ำเนินกำร หรือ 
          ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยแล้ว และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 
      อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสม และก ำหนดพื นที่ด ำเนินกำรแล้ว แตอ่ยู่ในระหว่ำง 
          จัดเตรียมพื นที่ หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำง ๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำมกฎหมำย 
      อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพื นที่ด ำเนินกำร 
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   (9.2) แบบรปูรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
          มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) ................................................................. 

     มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) .......................................................... 
     ไม่มี 
 

      (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
       บุคลำกรมีประสบกำรณ์  ทั งหมด   บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์ 
        เครื่องมือด ำเนินกำร  มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที 

           มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพ่ิมเติม 
  
            ไม่มี ต้องจัดหำเพ่ิมเติม 

       เทคนิคในกำรบริหำรจัดกำร  มีประสบกำรณ์สูง 
            มีประสบกำรณ์ปำนกลำง  
            ไม่มีประสบกำรณ ์
 

       (9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                 ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
                 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
        คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 
        ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
       (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(FS) 
                  ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
                  ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
 
(10) วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืน 
      ของโครงการ  
        - เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จจะมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่ หรือหน่วยงำนที่มีควำมพร้อมในกำรดูแล  
และบ ำรุงรักษำต่อไป 

- เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จจะมอบหมำยให้ (ระบุหน่วยงำนที่จะรับโอนทรัพย์สิน) : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผักขวง 
ต ำบลผักขวง อ ำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ และด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมให้เกษตรกรในพื นที่รู้หลักกำรท ำงำนของระบบ
เซลล์แสงอำทิตย์รถสูบน  ำท่อพญำนำคพลังงำนแสงอำทิตย์แบบเคลื่อนที่ และวิธีกำรดูแลบ ำรุงรักษำและใช้ประโยชน์ตำม
ระเบียบฯ ต่อไป 
 
(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  
       ไม่มี 
 
                



โครงการ
(จ านวน)

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ
(จ านวน)

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ
(จ านวน)

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ
(จ านวน)

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ
(จ านวน)

งบประมาณ
(บาท)

3 301,988,858 16 565,098,670 19 867,087,528

2 111,866,900 14 2,802,880,900 16 2,914,747,800

2 35,087,990 1 607,000 3 35,694,990

3 97,593,200 1 122,000,000 4 219,593,200

2 82,500,000  -  - 2 82,500,000

 - 9,000,000  -  - 9,000,000

12 638,036,948 32 3,490,586,570 44 4,128,623,518

รวมทัง้สิน้แหล่งงบประมาณ

ประเดน็การพัฒนาที ่3 พฒันาทุนทาง
วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิน่ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืน

ประเดน็การพัฒนาที ่4 อนุรักษ ์ฟืน้ฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติ  แหล่งน า้ และ
ส่งเสริมพฒันาพลังงานทีเ่ป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

ประเดน็การพัฒนาที ่5 เพิม่ศักยภาพ 
การค้า การลงทุน ระบบ Logistics และ
ความสัมพนัธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน

รวมทัง้สิน้

จังหวัด กระทรวง กรม อปท. เอกชน
ประเดน็การพัฒนา

แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏบิตัริาชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2565
จังหวัด อุตรดติถ์

เปา้หมายการพัฒนา : จังหวัดอุตรดติถ์เปน็เมืองทีป่ระชาชนมีคุณภาพชวีิตทีด่ ีมีผลผลิตทางการเกษตรทีป่ลอดภยั การทอ่งเทีย่วมีการพัฒนา และการค้าชายแดนมีมูลค่าสูงขึน้

สรุปโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าป ีพ.ศ.2565 ของจังหวัด

ประเดน็การพัฒนาที ่1  เสริมสร้าง
บ้านเมืองใหน้่าอยู ่สร้างชุมชนและ 
ครอบครัวเข้มแข็ง เพือ่ใหม้ีคุณภาพ
ชีวิตทีดี่

ค่าใชจ้่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบรูณาการ

ประเดน็การพัฒนาที ่2 พฒันาเกษตร
กรรมอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ OTOP 
ใหม้ีคุณภาพ ปลอดภยัได้มาตรฐาน และ
มีการบริหารจัดการด้านการตลาดทีม่ี
ประสิทธิภาพ
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แบบ จ.2

ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ัด
โครงกำร

หน่วย
ด ำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

      867,087,528

      301,988,858

1 ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรสร้ำง
โอกำสควำมเสมอภำค
และเท่ำเทียมกันทำง
สังคม 

แผนงำนที่ 1 กำรพัฒนำ
คนทุกเพศ 
ทุกวัย ครอบครัว ชมุชน
ให้มคีวำม
เขม้แขง็ เพ่ิมรำยไดแ้ละ
มคุีณภำพชวีิตที่ดี

55,942,190

        29,291,300

1.ก่อสร้างลานกีฬาระดับชุมชน 
บา้นวงัชมภ ู หมู่ที ่7 ต าบลจริม         
อ าเภอทา่ปลา  จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชนในพืน้ทีม่ีสถานทีใ่นการ
ออกก าลังกายและมีคุณภาพชีวติดีขึน้

อ.ทา่ปลา 9,900,000          

2. ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก หมู่ที ่8 ต าบลผาเลือด 
อ าเภอทา่ปลา จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภคเพยีงพอ อ.ทา่ปลา 10,000,000         

3.ปรับปรุงระบบประปา เจาะบอ่บาดาล 
ขนาด 6" ทอ่ P.V.C ชั้น 13.5
จ านวน  1 จุด หมู่ที ่1 ต.นานกกก 
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ราษฎณ 300 ครัวเรือน มีน้ าในการ
ใช้บริโภคอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              195,100

4.ต่อเติมระบบถังพกักรองน้ าประปา 
หอถังสูง หมู่ 2 ต าบลน้ าไคร้ อ.น้ าปาด
จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภคเพยีงพอ อ.น้ าปาด              414,000

5.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
แบบบาดาลขนาดกลาง 
บา้นแหลมถ่อน หมู่ที ่5 ต าบลข่อยสูง 
อ าเภอตรอน จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภคเพยีงพอ อ.ตรอน           2,072,600

6.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น
แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ระบบ
ประปาหมู่บา้นแหง่ที ่2 หมู่ที ่10 
บา้นม่อนหนิขาว ต าบลผาจุก 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชนมีน้ าเพยีงพอต่อการอุปโภค
บริโภคและใช้ในการเกษตร

อ.เมืองอุตรดิตถ์           4,754,000

7.ปรับปรุงระบบประปา เจาะบอ่บาดาล 
ขนาด 6" ทอ่ P.V.C ชั้น 13.5
จ านวน  2 จุด หมู่ที ่2 ต.นานกกก   
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ราษฎร 620 ครัวเรือน มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              390,200

8.ปรับปรุงระบบประปา 
เจาะบอ่บาดาล ขนาด 6"  
ทอ่ P.V.C ชั้น 13.5 หมู่ที ่4            
ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ราษฎร 320 ครัวเรือน มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              195,100

9.ปรับปรุงระบบประปา เจาะบอ่บาดาล 
ขนาด 6"  ทอ่ P.V.C ชั้น 13.5
หมู่ที ่5 ต.นานกกก อ.ลับแล 
จ.อุตรดิตถ์

ราษฎร 332 ครัวเรือน มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              195,100

10.ปรับปรุงระบบประปา จุดที ่1 
ขุดเจาะบอ่บาดาล ขนาด 6 นิว้ 
ลึก 100 เมตร  หมู่ที ่10 ต.นานกกก  
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ราษฎร 121 ครัวเรือน มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              491,000

11.ปรับปรุงระบบประปา จุดที ่1 
ขุดเจาะบอ่บาดาล ขนาด 6 นิว้ 
ลึก 70 เมตร  หมู่ที ่10 ต.นานกกก   
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ราษฎร 121 ครัวเรือน มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              491,000

12.ขยายเขตทอ่ประปาระบบประปา
บาดาลขนาดใหญ่ 2 นิว้ ระยะทาง     
1,900 เมตร หมู่ที ่2 บา้นชายเขาบก
ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ราษฎร 350 ครัวเรือน มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              193,200

      1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 1.2
              พัฒนำทรัพยำกร
              มนุษย์ และคุณภำพ
              ชวีิต

16,198,090

โครงกำรตำมแผนปฏบิตัริำชกำรประจ ำป ีพ.ศ.2565 ของจังหวัด
ประเดน็กำรพัฒนำ/โครงกำรตำม

แผนพัฒนำจังหวัด

           1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1.1 
                  พัฒนำระบบสำธำรณู
                  ปโภค สำธำรณูปกำร
                  อำคำรสถำนที่

     1.1 โครงกำรที่ 1 พัฒนำคุณภำพ
          ชวีิตคนอุตรดติถ์

ประเดน็กำรพัฒนำที่ 1 เสริมสร้ำง
บำ้นเมอืงให้น่ำอยู่ สร้ำงชมุชนและ
ครอบครัวเขม้แขง็  เพ่ือให้มคุีณภำพ
ชวีิตที่ดี

  1.โครงกำรของจังหวัด
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ัด
โครงกำร

หน่วย
ด ำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

ประเดน็กำรพัฒนำ/โครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัด

1. คนอุตรดิตถ์ปลอดภยั ปอ้งกันภยั
อัมพฤกษ์ อัมพาต (โรคหลอดเลือด  
สมอง) ได้ด้วยตนเอง

(9 อ าเภอ 613 หมู่บา้น จ านวน 613 
หมู่บา้นๆละ 1 เคร่ือง)
1.ประชาชนกลุ่มวยัท างาน และผู้สูงอายุ 
สามารถเข้าถึงบริการการวดัความดัน
โลหติอย่างนอ้ย 1 คร้ัง/เดือน
2.ประชาชนกลุ่มเส่ียงโรคความดัน      
โลหติสูงได้รับการสนบัสนนุใหว้ดั       
ความดันโลหติทีบ่า้น เพือ่สร้างความ   
ตระหนกัรู้เกี่ยวกับค่าความดันโลหติ   
ด้วยตนเองและเกิดการปรับเปล่ียน    
พฤติกรรม
3.ประชาชนกลุ่มวยัท างาน และผู้สูงอายุ
สามารถเข้าถึงส่ือความรู้การปอ้งกันโรค
ความดันโลหติสูงและโรคหลอดเลือดสมอง

สนง.สาธารณสุข
จังหวดัอุตรดิตถ์

          1,280,000

2. ขับเคล่ือนการด าเนนิงานโรค
อุบติัใหม่ เพือ่ลดการระบาดและ      
การเจ็บปว่ยของประชาชนจังหวดัอุตรดิตถ์

1. ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการ
ประเมินจบหลักสูตรระบาดวทิยาและ
สอบสวนควบคุมโรคติดต่อ ร้อยละ 
100
2.โรงพยาบาล/ส านกังานสาธารณสุข
อ าเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล/ส านกังานสาธารณสุขจังหวดั
อุตรดิตถ/์องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
มีบคุลากรตามมาตรฐานสอบสวนควบคุม
โรคติดต่อ ร้อยละ 100

สนง.สาธารณสุข
จังหวดัอุตรดิตถ์

             306,800

3. ขับเคล่ือนการด าเนนิงานการแพทย์
ฉุกเฉินเพือ่ลดการสูญเสียชีวติและ    
ความพกิารของประชาชนจังหวดั      
อุตรดิตถ์

1. ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการ           
ประเมินจบหลักสูตรการปฐมพยาบาล
และช่วยปฏบิติัการแพทย์ขัน้พืน้ฐาน
(EMR) ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิติั 
ร้อยละ 100
2. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่/มูลนธิ/ิ
สมาคม/หนว่ยปฏบิติัการในระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน มีบคุลากรตามมาตรฐาน
การจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ปฏบิติังาน ร้อยละ 100

สนง.สาธารณสุข
จังหวดัอุตรดิตถ์

             671,300

4.เพิม่โอกาสการรอดชีวติใหป้ระชาชน
ในพืน้ทีห่า่งไกลจากภาวะฉุกเฉินและ  
ภยัพบิติั

1. อัตราผู้ปว่ยอาการไม่คงทีข่ณะส่งต่อ 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 1
2. อัตราพร้อมใช้อุปกรณ์ช่วยชีวติ      
ส าหรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินและ   
ส่งต่อผู้ปว่ย ร้อยละ 100
3. อัตราประชาชนสามารถเข้าถึง      
บริการการแพทย์ฉุกเฉินเพิม่ขึน้        
ร้อยละ 20

สนง.สาธารณสุข
จังหวดัอุตรดิตถ์

         10,100,000

5.เปดิเวทปีัน้เยาวชนค้นหาตัวตน-     
อาชีพทีใ่ช่ในอนาคต

อัตราการเรียนต่อของนกัเรียนเพิม่    
มากขึน้/ค้นพบความถนดัของตนเอง   
ในการเลือกเรียนตามความสนใจ

สนง.ศึกษาธกิาร
จังหวดัอุตรดิตถ์

          1,429,490

6. เสริมสร้างทกัษะชีวติ เยาวชนอุตรดิตถ์
 4.0

ร้อยละ 70 ของเยาวชนทีเ่ข้าร่วม       
โครงการ มีทกัษะชีวติ ไม่ยุง่เกี่ยวกับ   
สารเสพติด และมีภมูิคุ้มกันในการ      
ใช้ส่ือ ICT

สนง.ศึกษาธกิาร
จังหวดัอุตรดิตถ์

          1,266,800

7. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติโดยการน า
หลักศีล 5 มาปฏบิติั

นกัเรียน นกัศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
หลักธรรมทางพระพทุธศาสนาและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวติ
ประจ าวนัของตนเองและครอบครัวได้รับ
การปลูกฝังหลักศีลธรรมทาง
พระพทุธศาสนาโดยมีความรู้คู่คุณธรรม
และน าความรู้ไปถ่ายทอดขยายผลไป  
ยังผู้ใกล้ชิดในครอบครัว เพือ่นบา้น     
และชุมชน จ านวน 400 คน

สนง.
พระพทุธศาสนา
จังหวดัอุตรดิตถ์

             312,000
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ัด
โครงกำร

หน่วย
ด ำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

ประเดน็กำรพัฒนำ/โครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัด

8.ขับเคล่ือนการพฒันาอาหาร        
ปลอดภยัจังหวดัอุตรดิตถ์

1) อาหารสดทีจ่ าหนา่ยมีความปลอดภยั 
2) สถานทีผ่ลิตน้ าบริโภคฯและน้ าแข็ง 
มีมาตรฐาน
3) น้ าบริโภคฯและน้ าแข็งทีผ่ลิตใน
จังหวดัอุตรดิตถ์มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด
4) มีต้นแบบตลาดสดนา่ซ้ือทีไ่ด้มาตรฐาน
ประจ าจังหวดัและอ าเภอ จ านวน 9 แหง่ 
5) มีถนนอาหารปลอดภยัประจ าจังหวดั
รองรับการทอ่งเทีย่วจังหวดัอุตรดิตถ์ 
6) ร้านอาหาร/แผงลอย/ตลาดสด/     
ตลาดนดัใหผ่้านเกณฑ์มาตรฐาน

สนง.สาธารณสุข
จังหวดัอุตรดิตถ์

             737,100

9. อุตรดิตถ์เมืองคนดี จ านวนครอบครัวคุณธรรมและคนดี
ศรีอุตรดิตถ์ 9 อ าเภอ 67 ต าบล 
613 หมู่บา้น ในจังหวดัอุตรดิตถ์

สนง.วฒันธรรม 
จ.อต/ทปค.อต.

               94,600

           1.1.3 กิจกรรมหลักที่ 
                  1.3 พัฒนำ
           รำยได ้และส่งเสริม
           อำชพี

10,452,800

1. พฒันาฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพยีงในสถานศึกษา

ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงได้รับการพฒันาใหม้ี
ประสิทธภิาพ

อ.บา้นโคก              200,000

2. จ้างงานระยะส้ันในชุมชนแก่        
แรงงานทีไ่ด้รับผลกระทบจากการ      
ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   
2019 (COVID-19) และนกัศึกษา      
จบใหม่

 - ร้อยละ 100 ของประชาชนทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และนกัศึกษาจบใหม่ ได้รับการเสริม
สร้างความรู้ ทกัษะ ภายใต้แนวทาง
การด าเนนิงานวถิีใหม่ (New Normal)
มีงานท า เปน็เวลา 10 เดือน
 - ผู้ถูกจ้างงานได้รับการเสริมสร้าง    
ความรู้ได้รับทราบภารกิจและการ      
ด าเนนิงานของกรมการจัดหางาน      
ภายใต้แนวทางการด าเนนิงานวธิใีหม่  
(New Normal) เพือ่ใหส้ามารถพฒันา 
ความรู้ ความสามารถ เข้าถึงแหล่งงาน 
เพิม่โอกาสในการมีงานท า มีอาชีพใน  
พืน้ทีต่นเองได้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 65

สนง.จัดหางาน จ.อต.           7,294,800

3. ส่งเสริมคุณภาพชีวติเปน็มิตร        
กับส่ิงแวดล้อมด้วยการท าภาชนะ      
รักษ์โลก

ร้อยละ 80 อ าเภอบา้นโคกสามรถ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติแทนการใช้
พลาสติกลดปริมาณขยะ

อ.บา้นโคก              300,000

4. ส่งเสริมการปลูกพชืใช้น้ านอ้ย 
เพือ่ฟืน้ฟกูลุ่มเกษตรกรอ าเภอบา้นโคก

ลดปญัหาความเดือดร้อนทีเ่กิดขึน้
จากภยัแล้ง

อ.บา้นโคก           1,000,000

5. สร้างอาชีพเล้ียงสัตวน์้ า เพือ่สร้าง   
รายได้ใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกร อ าเภอ     
บา้นโคก

ผลการเล้ียงสัตวน์้ าประเภทกบในพืน้ที่
อ าเภอบา้นโคก เพิม่ขึน้

อ.บา้นโคก           1,000,000

6. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพ             
เพือ่แก้ปญัหาทีดิ่นท ากินของเกษตรกร

เกษตรกรมีความรู้การเพาะเล้ียง
สัตวน์้ าและมีรายได้เพิม่ขึน้

สนง.ประมงจังหวดั
อุตรดิตถ์

             458,000

7. ประชาสัมพนัธุโ์ครงการยกระดับวถิี
ชีวติใหม่ด้วยการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรตลอดหว่งโซ่คุณค่าในพืน้ทีจ่ังหวดั
อุตรดิตถ์

สามารถสร้างการรับรู้และเผยแพร่
ประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้
ได้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

สนง.ประชาสัมพนัธ์
จังหวดัอุตรดิตถ์

             200,000

2 ยุทธศำสตร์ดำ้น
ควำมมัน่คง

แผนงำนที่ 2 กำร
เสริมสร้ำงบำ้นเมอืงให้มี
ควำมน่ำอยู่ มัน่คง และ
ควำมปลอดภยั

        55,842,768

   1.2.1  กิจกรรมหลักที่ 2.1
           พัฒนำ รักษำควำม
          ปลอดภยั และควำม
          มัน่คง

         5,472,768

1. พฒันาบคุลากรทางพระพทุธ
ศาสนาเพือ่ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติดในจังหวดัอุตรดิตถ์

พระภกิษุเข้ารับการอบรมพฒันามีความรู้
ความเข้าใจในการปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติดของพระสงฆ์ และ
สามารถน าความรู้ เทศนาส่ังสอน
ส่ังสอนประชาชน เยาวชน ในพืน้ที่
ต้ังวดั โดยอบรมตามหลักสูตร 
จ านวน 200 รูป

สนง.พระพทุธ
ศาสนาจังหวดั
อุตรดิตถ์

             108,800

   1.2 โครงกำรที่ 2 พัฒนำเมอืง
        ให้น่ำอยู่และปลอดภยัในชวีิต
        และทรัพย์สิน
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ควำม
ส ำคัญ
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ประเดน็กำรพัฒนำ/โครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัด

2. มหกรรมรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

1. ร้อยละ 80 ของผู้มีอายุ 6-24 ป ี
เปน็สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE
2. ร้อยละ 80 ของสมาชิก ชมรม TO BE
 NUMBER ONE มีความรู้ ความเข้าใจ 
ทศันคติและพฤติกรรมเชิงบวก 
“เปน็หนึง่โดยไม่พึง่ยาเสพติด”
3. อ าเภอบา้นโคกมีชมรม TO BE 
NUMBER ONE ประเภทชุมชน 1 ต าบล
4. ร้อยละ 80 ของหนว่ยงานหลักมี
แผนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ทีท่ าการปกครอง
จังหวดัอุตรดิตถ์
(ศอ.ปส.จ.อต.)

          2,700,000

3. ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอาชญากรรม
กลุ่มเด็กและเยาวชน

นกัเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ 
ร้อยละ 60 มีจิตส านกึและทศันคติ
ในเร่ืองความมีวนิยัต่อตนเอง สังคม 
ความซ่ือสัตย์สุจริต ความยุติธรรม ความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ลดปญัหา
ทีเ่กิดขึน้ในสังคม เปน็เยาวชนทีดี่ของสังคม

สนง.ยุติธรรม
จังหวดัอุตรดิตถ์

             223,048

4. เสริมสร้างพลังเครือข่ายภาคประชาชน
ในการปอ้งกันอาชญากรรมในพืน้ที่
จังหวดัอุตรดิตถ์

เครือข่ายภาคประชาชนทีอ่ยูใ่นพืน้ที่
ทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 60

สนง.ยุติธรรม
จังหวดัอุตรดิตถ์

             172,070

5. ปอ้งกันปญัหายาเสพติด              
ในกลุ่มเปา้หมาย

1.ชมรม TO BE NUMBER ONE 
ในจังหวดัอุตรดิตถ์ จ านวน 10 แหง่
2.เครือข่าย TO BE NUMBER ONE 
ภายในจังหวดัเพิม่ขึน้ จ านวน 10 แหง่

สนง.สาธารณสุข
จังหวดัอุตรดิตถ์

             284,100

6. การฝึกอบรมจัดต้ังทบทวนชุดรักษา
ความปลอดภยัหมู่บา้น (ชรบ.)

ชุดรักษาความปลอดภยัหมู่บา้น        
ชายแดนมีความรู้ ความเข้าใจถึง        
ระเบยีบ ข้อกฎหมายทีจ่ะต้องในการ  
ปฏบิติัภารกิจด้านต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง    
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับจากการ      
ฝึกอบรมทบทวนไปพฒันาตนเองและ 
น าไปพฒันาหมู่บา้น ต าบลได้ต่อไป

ทีท่ าการปกครอง
จังหวดัอุตรดิตถ์

          1,984,750

  1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2..2 
        กำรพัฒนำปอ้งกัน แก้ไข
        ปญัหำสำธำรณภยั

        50,370,000

1. ก่อสร้างเขือ่นปอ้งกันตล่ิง            
ริมคลองตรอน บริเวณหลังโรงเรียน    
ตรอนตรีสินธุ ์หมู่ที ่2 ต าบลบา้นแก่ง 
อ าเภอตรอน จังหวดัอุตรดิตถ์          
ความยาว 250 เมตร

สามารถปอ้งกันตล่ิงพงัได้ 250 เมตร สนง.โยธาธกิาร     
และผังเมือง         
จ.อุตรดิตถ์

         17,038,000

2. ก่อสร้างเขือ่นปอ้งกันตล่ิงริมคลอง
ตรอน บริเวณหลังวดัพงสะตือ หมู่ที ่7
ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอตรอน จังหวดั
อุตรดิตถ์ ความยาว 500 เมตร

สามารถปอ้งกันตล่ิงพงัได้ 500 เมตร สนง.โยธาธกิาร     
และผังเมือง         
จ.อุตรดิตถ์

         29,920,000

3. ประชาสัมพนัธท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมบริหารจัดการน้ า       
การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั   
(น้ าทว่ม ภยัแล้ง ไฟปา่ หมอกควนั    
การบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม)

สามารถสร้างการรับรู้และเผยแพร่
ประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้
ได้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

สนง.ประชาสัมพนัธ์
จังหวดัอุตรดิตถ์

             112,000

4. จัดซ้ือเคร่ืองพน่เคมีชนดิละออง (ULV)
 แบบติดรถยนต์ ต าบลทา่แฝก
อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์

จ านวนครุภณัฑ์ในการปอ้งกันและควบคุม
โรคทีพ่อพอ

อ.น้ าปาด              800,000

5. โครงการเรียงหนิปอ้งกันตล่ิงพงั     
ริมคลองตรอน หมู8่ ต.น้ าอ่าง อ.ตรอน
จ.อุตรดิตถ์

ราษฎรมีความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

อ.ตรอน           2,500,000

1.3 โครงกำรที่ 3 พัฒนำเส้นทำง
คมนำคมในจังหวัดอุตรดติถ์

5 ยุทธศำสตร์ดำ้น
ควำมมัน่คง

แผนงำนที่ 2 กำร
เสริมสร้ำงบำ้นเมอืงให้มี
ควำมน่ำอยู่ มัน่คง และ
ควำมปลอดภยั

      190,203,900

  1.3.1 กิจกรรมหลัก 3.1
         ปรับปรุง ซ่อมแซม 
         เส้นทำงคมนำคม

      103,339,400
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แผนพัฒนำจังหวัด

1.ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน 
ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 
0403 ตอน ปา่ขนนุ - วงัผาชัน
ระหวา่ง กม.262+560 - กม.65+000
ต าบลน้ าพี ้อ าเภอทองแสนขัน        
จังหวดัอุตรดิตถ์

1.ระยะทางทีไ่ด้รับการปรับปรุง 
ขยายเพือ่เชื่อมโยง/เข้าถึงแหล่ง
ทอ่งเทีย่ว เขคพืน้ทีเ่ศรษฐกิจและ      
การค้าชายแดนเพิม่ขึน้ 2.440 กิโลเมตร
2..ความพงึพอใจของประชาชนผู้ใช้     
เส้นทางความพงึพอใจของ               
ผู้ประกอบการ ร้อยละ 90

แขวงทางหลวง
อุตรดิตถ์ที ่1

         36,000,000

2. ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม
0402 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ 
ระหวา่ง กม.238+620 - กม.39+700
ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
จังหวดัอุตรดิตถ์

1.ระยะทางทีไ่ด้รับการปรับปรุง ขยายเพือ่
เชื่อมโยง/เข้าถึงแหล่งทอ่งเทีย่ว เขคพืน้ที่
เศรษฐกิจและการค้าชายแดน
เพิม่ขึน้ 1.080 กิโลเมตร
2.ความพงึพอใจของประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง ความพงึพอใจของผู้ประกอบการ
 ร้อยละ 90

แขวงทางหลวง
อุตรดิตถ์ที ่1

         30,000,000

3. ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ า  
ทางหลวงหมายเลข1268 ตอนควบคุม
0200 ตอน นาเจริญ -ปางไฮ           
กม.119+900 - กม.120+500 ต าบล
ม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบา้นโคก จังหวดั   
อุตรดิตถ์

การใช้เส้นทางสัญจรไปมา
มีความปลอดภยัมากขึน้

แขวงทางหลวง
อุตรดิตถ์ที ่2

             800,000

4. ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ า   
ทางหลวงหมายเลข1045 ตอนควบคุม
0201 ตอน วงัสีสูบ -เขือ่นสิริกิต์ิ
กม.9+500 - 10+243 ต าบลง้ิวงาม 
อ าเภอเมือง จังหวดัอุตรดิตถ์

การใช้เส้นทางสัญจรไปมา
มีความปลอดภยัมากขึน้

แขวงทางหลวง
อุตรดิตถ์ที ่2

          1,300,000

5. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลอส่งน้ าบา้นพญาแมน-ทล.
1324 หมู่ที ่1 ต าบลพญาแมน อ าเภอ
พชิัย จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชใช้เส้นทางไปมา
ได้อย่างสะดวก และปลอดภยั

อ าเภอพชิัย           1,842,600

6. เสริมผิวแอสฟลัทค์อนกรีต
สายปา่แดด หมู่ที ่7 ต าบลทา่สัก      
อ าเภอพชิัย จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชใช้เส้นทางไปมา
ได้อย่างสะดวก และปลอดภยั

อ าเภอพชิัย           1,020,000

7. เสริมผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีต
สายฟากช า 2 หมู่ที ่9 ต าบลทา่สัก 
อ าเภอพชิัย จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชใช้เส้นทางไปมา
ได้อย่างสะดวก และปลอดภยั

อ าเภอพชิัย           1,240,000

8. ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
สายคลองปลายนา - หนองเพนยีด   
หมู่ที ่4 ต าบลพญาแมน อ าเภอพชิัย   
จังหวดัอุตรดิตถื

ประชาชใช้เส้นทางไปมา
ได้อย่างสะดวก และปลอดภยั

อ าเภอพชิัย 2,062,000          

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายใต้สะพานปรมินทร์ หมู่ที ่4        
ต าบลบา้นดารา อ าเภอพชิัย จังหวดั  
อุตรดิตถ์

ประชาชใช้เส้นทางไปมา
ได้อย่างสะดวก และปลอดภยั

อ าเภอพชิัย 595,000             

10.ปรับปรุงถนนลูกรัง                  
สายโรงพยาบาลฟากทา่-วดัโพธิช์ัย    
หมู่ที ่1 บา้นฟากทา่ ต าบลฟากทา่    
อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์

ราษฎรร้อยละ 70 จากจ านวน         
413 ครัวเรือน  หมู่ที ่1 ต าบลฟากทา่ 
มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจร  
ไป-มา ได้สะดวกรวดเร็ว

อ.ฟากทา่ 495,000             

11. ปรับปรุงถนนลูกรังสายนากุ่ม 
หมู่ที ่2 บา้นนาหน่ า ต าบลฟากทา่ 
อ.ฟากทา่ จังหวดัอุตรดิตถ์

ราษฎรร้อยละ 70 จากจ านวน  
283 ครัวเรือน หมู่ที ่2 ต าบลฟากทา่ 
มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจร  
ไป - มา ได้สะดวกรวดเร็ว

อ.ฟากทา่ 495,000             

12. ปรับปรุงถนนลูกรังสายนาดง -
นาเหล่า หมู่ที ่3 บา้นกกต้อง 
ต าบลฟากทา่ อ.ฟากทา่ จังหวดัอุตรดิตถ์

ราษฎรร้อยละ 70 จากจ านวน         
263 ครัวเรือน หมู่ที ่3 ต าบลฟากทา่ 
มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสัญจร        
ไป - มา ได้สะดวกรวดเร็ว

อ.ฟากทา่ 495,000             

13. ปรับปรุงถนนลูกรังสายนาบุง่ 
หมู่ที ่4 บา้นนาไพร ต าบลฟากทา่ 
อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์

ราษฎรร้อยละ 70 จากจ านวน  
234 ครัวเรือน  หมู่ที ่4  ต าบลฟากทา่
มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจร 
 ไป - มา  ได้สะดวกรวดเร็ว

อ.ฟากทา่ 495,000             

14. ปรับปรุงถนนลูกรังสายนาบุง่     
หมู่ที ่10 บา้นดงต้นผ้ึง ต าบลฟากทา่ 
อ าเภอฟากทา่ จังหวดัอุตรดิตถ์

ราษฎรร้อยละ 70 จาก จ านวน  
129 ครัวเรือน  หมู่ที ่1 ต าบลฟากทา่
มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจร  
ไป - มา ได้สะดวกรวดเร็ว

อ.ฟากทา่ 495,000             

15.ปรับปรุงถนนลูกรังสายหนา้ อบต.
ฟากทา่ หมู่ที ่11 บา้นนาช้างโทน    
ต าบลฟากทา่ จังหวดัอุตรดิตถ์

ราษฎรร้อยละ 70 จาก จ านวน  
154 ครัวเรือน หมู่ที ่11 ต าบลฟากทา่
มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจร  
ไป - มา ได้สะดวกรวดเร็ว

อ.ฟากทา่ 495,000             
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16. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนคิมฯ     
ซอย 20 ม.1 ต.สองคอน อ.ฟากทา่ 
จังหวดัอุตรดิตถ์

ราษฎรร้อยละ 70 จากจ านวน  
378 ครัวเรือน  หมู่ที ่1  ต าบล
สองคอน มีถนน คสล. สัญจร ไป - มา
ได้สะดวกรวดเร็ว

อ.ฟากทา่              499,700

17. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยนคิมฯ    
ซอย 21 ม.1ต.สองคอน อ.ฟากทา่ 
จังหวดัอุตรดิตถ์

ราษฎรร้อยละ 70 จากจ านวน         
120 ครัวเรือน หมู่ที ่1 ต าบลสองคอน
มีถนน คสล. สัญจรไป - มา ได้สะดวก 
รวดเร็ว

อ.ฟากทา่ 498,000             

18. ก่อสร้างถนน คสล. สาย 18 ม.6 
ต.สองคอน อ.ฟากทา่ จังหวดัอุตรดิตถ์

ราษฎรร้อยละ 70 จากจ านวน          
94 ครัวเรือน หมู่ที ่6  ต าบลสองคอน
มีถนน คสล.สัญจร ไป - มา ได้สะดวก  
รวดเร็ว

อ.ฟากทา่ 499,700             

19. ก่อสร้างถนน คสล.สาย 19 ม.6  
ต.สองคอน อ.ฟากทา่ จังหวดัอุตรดิตถ์

ราษฎรร้อยละ 70 จากจ านวน         
95 ครัวเรือน หมู่ที ่6  ต าบลสองคอน
มีถนน คสล. สัญจร  ไป - มา 
ได้สะดวกรวดเร็ว

อ.ฟากทา่              499,700

20.ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 22 
หนา้โรงเรียน วงักอง ม.7 ต.สองคอน 
อ.ฟากทา่ จังหวดัอุตรดิตถ์

ราษฎรร้อยละ 70 จากจ านวน         
164 ครัวเรือน หมู่ที ่7  ต าบลสองคอน
มีถนน คสล. สัญจร ไป - มา ได้สะดวก 
รวดเร็ว

อ.ฟากทา่              499,700

21. ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5        
จากบา้นนายทยั - บา้นนายหวนั ม.9 
ต.สองคอน อ.ฟากทา่ จังหวดัอุตรดิตถ์

ราษฎรร้อยละ 70 จากจ านวน         
127 ครัวเรือน หมู่ที ่9 ต าบลสองคอน
มีถนน คสล. สัญจร ไป - มา ได้สะดวก 
รวดเร็ว

อ.ฟากทา่ 409,000             

22.ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นต้นแดง หมู่ที ่3 ต าบลนางพญา 
อ าเภอทา่ปลา จังหวดัอุตรดิตถ์

ปรับปรุงซ่อมด าเนนิการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 2 ช่วง    
ช่วงที ่1กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 640.00
เมตร หนา โดยเฉล่ีย 0.15 เซนติเมตร
ไหล่ทานดินถมกวา้งข้างละ 0.20 เมตร
ช่วงที ่2กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 110.00
เมตร หนาโดยเฉล่ีย 0.15 เซนติเมตร 
ไหล่ทางดินถมกวา้งข้างละ 0.20 เมตร

อ.ทา่ปลา 1,960,000          

23.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นทางถนนสายบา้นด่าน - บา้น    
หนองโบสถ์  หมู่ที ่7 บา้นหนองโบสถ์
ต าบลร่วมจิต อ าเภอทา่ปลา จังหวดั
อุตรดิตถ์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
ความกวา้ง 4.00 เมตร ความยาว      
1,400.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร    
พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 5,600 ตารางเมตร   
เส้นทางถนนสายบา้นด่าน -บา้นหนอง
โบสถ์  รหสัสายทาง อต.ถ 69-029   
หมู่ที ่7 บา้นหนองโบสถ์ ต าบลร่วมจิต
อ าเภอทา่ปลา จังหวดัอุตรดิตถ์

อ.ทา่ปลา 2,995,000          

24.ก่อสร้างถนนลาดยางซอยข้างวดั   
หว้ยอ้อย หมู่ที ่5 บา้นเนนิสูง (ผัง37)
ถึง หมู่ที ่9 บา้นจริม (ผัง13)            
(เสริมผิวแอสฟลัทติ์ก)  ต าบลจริม      
อ าเภอ ทา่ปลาจังหวดัอุตรดิตถ์

ถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟลัทติ์ก      
ซอยข้างวดัหว้ยอ้อย หมู่ที ่5           
บา้นเนนิสูง (ผัง37) – หมู่ที ่9 บา้นจริม
(ผัง 13) ต าบลจริม อ าเภอทา่ปลา 
จังหวดัอุตรดิตถ์ ขนาดกวา้ง 5.00      
เมตร ยาว 800 เมตรหนาเฉล่ีย 0.05  
เมตร ตารางเมตร รหสัทางหลวง       
ทอ้งถิน่ อต.ถ.  4-0019

อ.ทา่ปลา 2,090,000          

25.ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที ่8     
บา้นชัยมงคล (ผัง12) ถึง หมู่ที ่5      
บา้นเนนิสูง  (ผัง38)  (เสริมผิว         
แอสฟลัทติ์ก) ต.จริม อ าเภอทา่ปลา    
จังหวดัอุตรดิตถ์

ก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ที ่8          
บา้นชัยมงคล (ผัง12)  ถึงหมู่ที ่5       
บา้นเนนิสูง ( ผัง38 ) (เสริมผิว          
แอสฟลัทติ์ก) ต าบลจริม อ าเภอทา่ปลา
จังหวดัอุตรดิตถ์ ระยะทางยาว 1,100  
เมตร ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พืน้ทีผิ่วจราจร       
ไม่นอ้ยกวา่ 5,500 ตารางเมตร
รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ อต.ถ. 4-0022 
สายทาง เนนิสูง – เนนิสูง

อ.ทา่ปลา 2,830,000          

26.เสริมผิวถนนลาดยางแบบ          
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายหนา้โรงเรียน
ชุมชนบา้นดง หมู่ที ่3 ต าบลพญาแมน
อ าเภอพชิัย จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชใช้เส้นทางไปมา
ได้อย่างสะดวก และปลอดภยั

อ าเภอพชิัย              838,000

27.ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟลัติกส์
คอนกรีตสายบา้นเต่าไห หมู่ที ่3 ต าบล
ทา่สัก อ าเภอพชิัย จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชนในพืน้ทีม่ีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว

อ าเภอพชิัย           2,000,000

28.ก่อสร้างและบรูณาะทางลาดยาง  
สาย อต.ถ.80-01 บา้นหาดสองแคว-
บา้นช าทองหมู่ที ่1,2,3 ต าบล        
หาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวดั    
อุตรดิตถ์

ประชาชนสามารถใช้เส้นทางไป มา
ได้สะดวกและปลอดภยั

อ าเภอตรอน 4,340,000          
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29.ปรับปรุงถนนลาดยางสายหลัง
โรงเรียน-สามแยก ต าบลเด่นเหล็ก 
อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก อ.น้ าปาด              500,000

30.เสริมผิวจราจรแอสทฟ์ลัทติ์ก       
คอนกรีต จ านวน 5 จุด บริเวณถนน 
สุขาถิบาล 1

ประชาชนในพืน้ทีม่ีถนนส าหรับใช้ใน 
การคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

อ าเภอตรอน           1,688,000

31.ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัติก         
คอนกรีตสายทางบา้นพระฝาง หมู่ที ่4
- บา้นเด่นกระต่ายหมู่ที ่11 ต าบล    
ผาจุก  อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวดั
อุตรดิตถ์

ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกและ
ปลอดภยั

อ.เมืองอุตรดิตถ์           3,363,000

  1.3.2 กิจกรรมหลัก 3.2
         ก่อสร้ำงเส้นทำงคมนำคม

        86,864,500

1. ยกระดับมาตรฐานและเพิม่
ประสิทธภิาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 
ตอน วงัสีสูบ - เขือ่นสิริกิต์ิ 
กม.19+400 - กม.21+900 ต าบล   
บา้นด่าน อ าเภอเมือง จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง
ไปทอ่งเทีย่ว และสัญจร
เดินทางไปมาได้สะดวก
มีความปลอดภยั

แขวงทางหลวง
อุตรดิตถ์ที ่2

         50,000,000

2. ก่อสร้างถนน คสล.(สายหว้ยสัก)    
หมู่ที ่9 ต าบลน้ าไคร้ อ.น้ าปาด

ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก อ.น้ าปาด              592,000

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบา้นเพือ่นพึง่(ภาฯ) บา้นหว้ยคอม
หมู่ที ่4 ต าบลน้ าไผ่  อ.น้ าปาด        
จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก อ.น้ าปาด              485,000

4. ก่อสร้างถนน คสล.(สายริมคลอง -  
วงัผาชัน) หมู่ที ่3 ต าบลน้ าไคร้         
อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก อ.น้ าปาด              455,000

5. ก่อสร้างถนน คสล. สายบุง่ผักข้าว
หมู่ที ่4 ต าบลเด่นเหล็ก อ.น้ าปาด
จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก อ.น้ าปาด           2,414,000

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยร่วมใจ บา้นหว้ยเนยีม หมู่ที ่5    
ต าบลน้ าไผ่ อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก อ.น้ าปาด              514,000

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ซอยซ าผัก
คาวบา้นหว้ยเนยีม หมู่ที ่5 ต าบลน้ าไผ่ 
อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก อ.น้ าปาด              488,000

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบใหน้้ าล้นผ่านเพือ่การเกษตรและ
ทอ่งเทีย่วเชิงนเิวศล าหว้ยคลองตรอน 
บา้นต้นขนนุ หมู่ที ่3 ต าบลน้ าไผ่ 
อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก อ.น้ าปาด              360,000

9.ก่อสร้างถนน คสล.สายนาเหล่าใหญ่
หมู่ที ่3 ต าบลเด่นเหล็ก อ.น้ าปาด    
จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก อ.น้ าปาด           3,235,000

10.ก่อสร้างถนน คสล.สายนากอก   
หมู่ที ่3 ต าบลเด่นเหล็ก อ.น้ าปาด    
จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก อ.น้ าปาด           3,412,500

11. ก่อสร้างถนน คสล. (สายวงัฮาง) 
หมู่ที ่2 ต าบลน้ าไคร้ อ.น้ าปาด        
จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก อ.น้ าปาด              495,000

12. ก่อสร้างถนน คสล.(สายหว้ยลึก) 
หมู่ที ่7 ต าบลน้ าไคร้ อ.น้ าปาด        
จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก อ.น้ าปาด              489,000

13.ก่อสร้างถนน คสล. (สายหลังสระ
สาธารณะ) ม.5 ต.น้ าไคร้ อ.น้ าปาด
จ.อุตรดิตถ์

ราษฎรสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมา
ได้สะดวก รวดเร็ว

อ.น้ าปาด              476,000

14.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบา้นนางสิน แช่มฟกั - คลองเขือ่น
ทดน้ าผาจุกบา้นพระฝาง หมู่ที ่3
ต าบลผาจุก อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์     
จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกและ
ปลอดภยั

อ.เมืองอุตรดิตถ์           2,949,000

15.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายข้างบา้นนายธรรมนญูถึงวดัพระบาท
น้ าพบุา้นพระฝาง หมู่ที ่4  ต าบลผาจุก 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกและ
ปลอดภยั

อ.เมืองอุตรดิตถ์              636,000

8



ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ัด
โครงกำร

หน่วย
ด ำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

ประเดน็กำรพัฒนำ/โครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัด

16.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางทา้ยซอย 4 ถึงถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1045 บา้นวงัยาง 
หมู่ที ่1 ต าบลผาจุก อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์
 จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกและ
ปลอดภยั

อ.เมืองอุตรดิตถ์              766,000

17.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายยุทธศาสตร์จากบา้นวงัยาง หมู่ที่2
- บา้นหมอนไม้ หมู่ที ่6 (ช่วงที ่2)     
ต าบลผาจุก อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์     
จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกและ
ปลอดภยั

อ.เมืองอุตรดิตถ์           3,700,000

18.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายยุทธศาสตร์จากบา้นวงัยาง       
หมู่ที ่2 - บา้นหมอนไม้  หมู่ที ่6       
(ช่วงที ่3)  ต าบลผาจุก อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ์  จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกและ
ปลอดภยั

อ.เมืองอุตรดิตถ์           4,820,000

19.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบา้นนายยุทธนา พธุสอน         
บา้นผาจักร หมู่ที ่8 ต าบลผาจุก      
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกและ
ปลอดภยั

อ.เมืองอุตรดิตถ์              943,000

20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุง่ร้องนาตอง จากทีน่านางถาวร
ทองอุ่นถึงถนนเลียบคลองเขือ่นทดน้ า
ผาจุก บา้นหมอนไม้ หมู่ 6 ต าบล
ผาจุก อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวดั
อุตรดิตถ์

ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวกและ
ปลอดภยั

อ.เมืองอุตรดิตถ์              750,000

21. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยก   
ทล.1045 บา้นเนนิตาตุ้ม- บา้นน้ าวน
ม.3 ต.บา้นด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์      
จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว

อ.เมืองอุตรดิตถ์ 7,398,000          

22. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายลานตาก
ข้าว ม.3 ต.บา้นด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์

1.การคมนาคมของประชาชน เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน
2.เส้นทางการเกษตรสามารถน าพชืผล
ทางการเกษตรสู่ตลาดได้เร็วขึน้ 
และไม่เกิดความเสียหายในระหวา่งการ
ขนส่ง

อ.เมืองอุตรดิตถ์ 1,487,000          

565,098,670

2.1 กระทรวงมหำดไทย       562,160,000
     2.1.1 กรมโยธำธิกำรและ
ผังเมอืง

      562,160,000

1. โครงการก่อสร้างถนนสาย 32 
ตามผังเมืองรวม ระยะที ่2 ตอน
ถนนส าราญร่ืน ซอย 8 เชื่อมถนน
พาดวารี อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ความ
ยาว 3,135 เมตร

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

ก่อสร้างถนนสาย ง2 ตามผังเมืองรวม 
ระยะที ่2 ตอนถนนส าราญร่ืน ซอย 8 
เชื่อมถนนพาดวารี อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
ความยาว 3,135 เมตร และสะพาน คสล.
 ความยาว 250 เมตร

ประชาชนสามารถเดินทางสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ส านกังานโยธา
ธกิารและผังเมือง
จังหวดัอุตรดิตถ์

250,000,000       

2. โครงการพฒันาสวนสาธารณะ
และลานกิจกรรมชุมชนบา้นโคก

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

1. อาคารอัฒจันทร์และสนามฟตุบอล
2. สนามบาสเก็ตบอล         
3. ศาลาพกัผ่อน                
4. งานไฟฟา้ภายนอก          
5. งานระบบประปาบริเวณ
6. งานก่อสร้างพืน้ดาดแข็ง(Hardspace 
7. งานจัดสวน(Softspace)   
8. อาคารเอนกประสงค์
9. อาคารศูนย์ฟืน้ฟผูู้สูงอายุ  
10. หอ้งน้ าสาธารณะ 3 หลัง

มีพืน้ทีส่ าหรับจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพนัธก์ับประเทศเพือ่นบา้นและ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพืน้ที่
และมีคุณภาพชีวติดีขึน้

ส านกังานโยธา
ธกิารและผังเมือง
จังหวดัอุตรดิตถ์

76,000,000         

3. โครงการจัดรูปทีดิ่นฯ 
ย่านศิลาอาสน์

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

ก่อสร้างถนนโครงการเขตทาง          
20 เมตร  และ 9 เมตร

ประชาชนสามารถเดินทางในพืน้ที ่    
ได้อย่างสะดวก

ส านกังานโยธา
ธกิารและผังเมือง
จังหวดัอุตรดิตถ์

146,160,000       

4. โครงการจัดรูปทีดิ่นฯ 
ทา่อิฐล่าง-พาดวารี

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

ก่อสร้างถนนโครงการ                    
เขตทาง 20 เมตร

ประชาชนสามารถเดินทางในพืน้ที ่    
ได้อย่างสะดวก

ส านกังานโยธา
ธกิารและผังเมือง
จังหวดัอุตรดิตถ์

90,000,000         

  2.2 กระทรวงแรงงำน          2,570,020
       2.2.1 กรมพัฒนำฝีมอืแรงงำน          2,462,020

1. โครงการฝึกอบรมแรงงาน
ผู้สูงอายุเพือ่เพิม่โอกาสในการ
ประกอบอาชีพ

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพือ่เพิม่โอกาส
ในการประกอบอาชีพ

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้สูงอายุเข้ารับการ
ฝึกตามเปา้หมาย 80 คน
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุทีส่ าเร็จการ
ฝึกอบรมได้ตามมาตรฐานการฝึกไม่ต่ า
กวา่ร้อยละ 85

สนง.พฒันาฝีมือ
แรงงานอุตรดิตถ์

             216,000

2.โครงกำรของกระทรวง กรม
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ัด
โครงกำร

หน่วย
ด ำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

ประเดน็กำรพัฒนำ/โครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัด

2. โครงการฝึกอบรมกลุ่มเปา้หมาย
เฉพาะเพือ่เพิม่โอกาสในการ
ประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ)

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

ฝึกอบรมกลุ่มเปา้หมายเฉพาะเพือ่เพิม่
โอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงาน
นอกระบบ)

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้ตามเปา้หมาย 100 คน
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเปา้หมายทีส่ าเร็จการ
ฝึกอบรมได้ตามการฝึกไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 85

สนง.พฒันาฝีมือ
แรงงานอุตรดิตถ์

             270,000

3. โครงการยกระดับเพือ่เพิม่
ศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

1.หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าท างาน สนง.พฒันาฝีมือ
แรงงานอุตรดิตถ์

             114,000

2.หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สนง.พฒันาฝีมือ
แรงงานอุตรดิตถ์

             320,000

3.หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ 
(ผู้ได้รับผลกระทบโควคิ)

สนง.พฒันาฝีมือ
แรงงานอุตรดิตถ์

             448,000

4. โครงการยกระดับแรงงานไทยให้
ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพือ่รองรับ
การแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

1.พฒันาศักยภาพแรงงานเพือ่รองรับการ
จ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สนง.พฒันาฝีมือ
แรงงานอุตรดิตถ์

             178,020

2.ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติ สนง.พฒันาฝีมือ
แรงงานอุตรดิตถ์

             340,000

5. โครงการพฒันาทกัษะแรงงาน
ด้านการทอ่งเทีย่วและบริการ

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

พฒันาทกัษะแรงงานด้านการทอ่งเทีย่ว
และบริการ

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้ตามเปา้หมาย 80 คน
เชิงคุณภาพ : ประสิทธภิาพการผลิต  
ของปจัจัยด้านแรงานเพิม่ขึน้ไม่นอ้ย  
กวา่ร้อยละ 5

สนง.พฒันาฝีมือ
แรงงานอุตรดิตถ์

             256,000

6. โครงการพฒันามาตรฐานฝีมือ
แรงงานแหง่ชาติและพฒันาบคุลากร
รองรับอุตสาหกรรม
โลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

พฒันามาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติ
และพฒันาบคุลากรรองรับ
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้ตามเปา้หมาย 100 คน
เชิงคุณภาพ : ประสิทธภิาพการผลิต  
ของปจัจัยด้านแรงานเพิม่ขึน้ไม่นอ้ย  
กวา่ร้อยละ 5

สนง.พฒันาฝีมือ
แรงงานอุตรดิตถ์

             320,000

  2.1.2 กรมจัดหำงำน 108,000            
1. โครงการจ้างงานเพือ่ลด
ผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และเทา่เทยีมกันทาง
สังคม 

จ้างงานเพือ่ลดผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) มีรายได้ มีงานท า

สนง.จัดหางาน จ.อต. 108,000             

    2.3 กระทรวงยุตธิรรม             368,650
        2.3.1 กรมคุมประพฤติ             160,450
1. โครงการกิจกรรมแก้ไขฟืน้ฟู
ผู้กระท าผิด

ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง

กิจกรรมสู่ทางสายใหม่ การอบรมทกัษะ
ชีวติการปอ้งกันการเสพซ้ า อบรมพลังรัก
ครอบครัวอบอุ่น อบรมความรู้กฎหมาย
รณรงค์เมาไม่ขับ ปจัฉิมนเิทศ

ร้อยละ 85 ของผู้กระท าผิดทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมแก้ไขฟืน้ฟแูล้วสามารถปฏบิติั
ตามเง่ือนไขการควบคุมความประพฤติ
ครบถ้วน

สนง.คุมประพฤติ
จังหวดัอุตรดิตถ์

               47,550

2. โครงการสงเคาะหผู้์กระท าผิด ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง

การใหก้ารสงเคราะหท์นุประกอบ      
อาชีพ เพือ่ส่งเสริมสนบัสนนุให ้        
ผู้กระท าผิดมีรายได้และการสงเคราะห์
ในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมและ  
ความต้องการของผู้กระท าผิด

ร้อยละ 80 ของผู้กระท าผิดทีไ่ด้รับการ
สงเคราะหป์ระกอบอาชีพโดยสุจริตและ
ไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ า

สนง.คุมประพฤติ
จังหวดัอุตรดิตถ์

               30,000

3. โครงการอาสาสมัครคุมประพฤติ
ปฏบิติังานคดี

ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง

อาสาสมัครคุมประพฤติปฏบิติังานคดีที่
ได้รับมอบหมายจากส านกังานฯ ใหข้่วย
รับรายงานตัว สอบปากค า ออกติดตาม 
สอดส่อง และใหก้ารช่วยปรึกษาเบือ้งต้น
รวมทัง้ส่งต่อการช่วยเหลือได้

ร้อยละ 70 ของอาสาสมัครคุมประพฤติที่
ได้ปฏบิติังานคดีแจ้งผลกลับหรือรายงาน
ผลการด าเนนิงานมายังส านกังานฯ

สนง.คุมประพฤติ
จังหวดัอุตรดิตถ์

               44,400

4. โครงการติดตาม ดูแลช่วยเหลือ
สงเคราะหผู้์กระท าผิดทีพ่น้/ผ่าน
การคุมประพฤติหรือการฟืน้ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอีก 1 ปี

ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง

กิจกรรมการด าเนนิการติดตาม ดูแล
ช่วยเหลือ สงเคราะหผู้์กระท าผิดทีพ่น้/
ผ่านการคุมประพฤติหรือการฟืน้ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอีก 1ปี
โดยพนกังานคุมประพฤติด าเนนิการ   
เองและมอบหมายอาสาสมัคร          
คุมประพฤติช่วยด าเนนิการแทน

ร้อยละ 70 ขอการด าเนนิการติดตาม 
อีก 1 ป ีผู้พน้/ผ่านการคุมประพฤติ
ไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีก

สนง.คุมประพฤติ
จังหวดัอุตรดิตถ์

               38,500

     2.3.2 กรมรำชทัณฑ์ 208,200            
1. โครงการปรับปรุงระบบบ าบดัน้ า
เสียภายในเรือนจ าจังหวดัอุตรดิตถ์

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวติทีเ่ปน็มิตร
กับส่ิงแวดล้อม

ปรับปรุงระบบบ าบดัน้ าเสียภายใน
เรือนจ าจังหวดัอุตรดิตถ์

ระบบบ าบดัน้ าเสียภายในเรือนจ าจังหวดั
อุตรดิตถ์ได้รับการปรับปรุง แก้ไข

เรือนจ าจังหวดั
อุตรดิตถ์

208,200             

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้ตามเปา้หมาย 280 คน
เชิงคุณภาพ : ประสิทธภิาพการผลิตของ
ปจัจัยด้านแรงานเพิม่ขึน้ไม่นอ้ย   
กวา่ร้อยละ 5

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานได้ตามเปา้หมาย 
400 คน
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติ ได้รับ
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือทีก่ าหนด
ตามกฎหมาย ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 85.43
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ัด
โครงกำร

หน่วย
ด ำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

ประเดน็กำรพัฒนำ/โครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัด

2,914,747,800

111,866,900
3 ยุทธศำสตร์ดำ้นกำร

สร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขนั

แผนงำนที่ 3 กำร
พัฒนำกำรเกษตรให้มี
ควำมปลอดภยั มี
คุณภำพไดม้ำตรฐำน 
และมกีำรตลำดที่ครบ
วงจร

97,341,900

83,567,600

1. เพิม่ผลผลิตกุ้งก้ามกราม              
ในแหล่งน้ าจังหวดัอุตรดิตถ์

ผลผลิตกุ้งก้ามกรามเพิม่ขึน้ ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 3

สนง.ประมงจังหวดั
อุตรดิตถ์

          4,134,000

2. ปรับระบบการเล้ียงสุกร
เพือ่การปอ้งกันโรค

จ านวนกลุ่มเกษตรกรทีไ่ด้รับรองฟาร์ม
ทีม่ีระบบการปอ้งกันโรคและการเล้ียง
สัตวท์ีเ่หมาะสม (GFM)

สนง.ปศุสัตว ์จ.อต.              186,060

3. สร้างความมั่นคงทางอาหาร
ส าหรับโค-กระบอื

เกษตรกรผู้เล้ียงโค-กระบอืในพืน้ทีใ่ห้
มีอาหารทดแทนช่วงฤดูแล้ง

สนง.ปศุสัตว ์จ.อต.              261,900

4. ปรับระบบการเล้ียงสัตวป์กี
รายย่อยเพือ่การปอ้งกันโรค

จ านวนเกษตรกรทีไ่ด้รับการรับรองฟาร์ม
ทีม่ีระบบปอ้งกันโรคและการ เล้ียงสัตวท์ี่
เหมาะสม (GFM)

สนง.ปศุสัตว ์จ.อต.              421,850

5. ประชุมเชิงปฏบิติัการ                
สร้างความมั่นคงด้านอาชีพเกษตร

เกษตรกรผู้สมัครโครงการสามารถน า
ความรู้ไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ได้จ านวน 45 คน

สนง.สหกรณ์ จ.อต.              220,000

6. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพในพืน้ที่
คทช. จังหวดัอุตรดิตถ์

ร้อยละ 60 ของเกษตรกรทีเ่ข้าร่วม
โครงการได้น าความรู้เร่ืองการ
ประกอบอาชีพมีรายได้เพิม่ขึน้

สนง.สหกรณ์ จ.อต.              114,860

7. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกษตร   
ทฤษฎใีหม่ โคก หนอง นา อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ์

ร้อยละ 80 ของเกษตรกรทีเ่ข้าร่วม
โครงการได้น าความรู้เร่ืองเกษตร
ทฤษฎใีหม่ไปใช้ในการบริหารจัดการ
พืน้ทีเ่กษตรกรรม

สนง.สหกรณ์ จ.อต.              121,080

8. การพฒันาศักยภาพการผลิตและ
การตลาดเมล็ดพนัธุถ์ัว่เขียวคุณภาพ

 - เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพนัธุ ์  
ถัว่เขียวปริมาณเพิม่ขึน้ร้อยละ 10
 - สหกรณ์สามารถด าเนนิการรวบรวม
ผลผลิตได้ปริมาณเพิม่ขึน้ร้อยละ 10

สนง.สหกรณ์ จ.อต.              120,100

9. ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงโค            
ในระบบสหกรณ์

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเล้ียงโคเพิม่ขึน้ร้อยละ 80

สนง.สหกรณ์ จ.อต.              172,950

10. ส่งเสริมและพฒันาสินค้าเกษตร
ปลอดภยั (GAP)

เกษตรกรมีความรู้เร่ืองการผลิต
ด้านการเกษตรตามมาตรฐาน GAP 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

สนง.เกษตรจังหวดั
อุตรดิตถ์

             213,300

11. ส่งเสริมและพฒันาการผลิต        
มะปรางหวาน/มะยงชิด

เกษตรกรมีความรู้เร่ืองการดูแลรักษา
โรคและแมลงศัตรู มะปรางหวาน/
มะยงชิดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

สนง.เกษตรจังหวดั
อุตรดิตถ์

             113,500

12. ส่งเสริมและพฒันาการผลิตลองกอง/
ลางสาด

เกษตรกรมีความรู้เร่ืองการส ารวจ 
เฝ้าระวงัและปอ้งกันก าจัดแมลงวนัผลไม้ 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

สนง.เกษตรจังหวดั
อุตรดิตถ์

             111,000

13. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตกาแฟ 1. เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟมีความรู้เร่ือง
การผลิตกาแฟคุณภาพดี การแปรรูป 
และการตลาด ได้ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80
2. แปลงเรียนรู้การผลิตกาแฟคุณภาพ 
จ านวน 2 แปลง
3. ผลิตภรัฑ์กาแฟแปรรูป 
จ านวน 2 ผลิตภณัฑ์

สนง.เกษตรจังหวดั
อุตรดิตถ์

             500,000

14. พฒันาศักยภาพในการปฏบิติังาน
อาสาสมัครเกษตรจังหวดัอุตรดิตถ์

1. อาสาสมัครเกษตรจังหวดัอุตรดิตถ์ 
ได้รับการส่งเสริมและพฒันาเพือ่เพิม่
ศักยภาพในการปฏบิติังาน จ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80
2. อาสาสมัครเกษตรจังหวดัอุตรดิตถ์ 
ได้รับการพฒันาเปน็ Smart Farmer 
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80

สนง.เกษตรจังหวดั
อุตรดิตถ์

             955,000

           1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1.1
                  พัฒนำปจัจัยพ้ืนฐำน
                  ในกำรผลิต 
               

  1.โครงกำรของจังหวัด

ประเดน็กำรพัฒนำที่ 2 พัฒนำเกษตร
กรรม อุตสำหกรรม ผลิตภณัฑ์
OTOP ให้มคุีณภำพปลอดภยัได้
มำตรฐำนและมกีำรบริหำรจัดกำร
ดำ้นกำรตลำดที่มปีระสิทธิภำพ

     1.1 โครงกำรที่ 1 พัฒนำกำร
          เกษตรแบบครบวงจร
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ัด
โครงกำร

หน่วย
ด ำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

ประเดน็กำรพัฒนำ/โครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัด

15. พฒันาศักยภาพระบบการผลิตสินค้า
ข้าวมาตรฐานปลอดภยัครบวงจร
สู่เกษตรสร้างมูลค่า

1.  ระดับขัน้ความส าเร็จในการจัดท า
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่การผลิตสินค้า
ข้าวมาตรฐานปลอดภยั/อินทรีย์
2. จ านวนเกษตรกรได้รับการพฒันา
ศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูป 
การตลาด ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80.00
3.  จ านวนพืน้ทีก่ารผลิตข้าวมาตรฐาน
ปลอดภยั (GAP)/อินทรีย์ เพิม่ขึน้ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 5.00
4.  จ านวนกลุ่มบริหารจัดการปจัจัยการ
ผลิต ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80.00
5.  จ านวนผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้จากวตัถุดิบ
สินค้าข้าวมาตรฐานปลอดภยั 1 ชนดิ
6.  ระดับขัน้ความส าเร็จในการจัดต้ัง
หนว่ยประสานเพือ่สนบัสนนุการรับรอง
ระบบการจัดการภาคการผลิตทีม่ีระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
(GMP/HACCP)                           
7. ผลิตภณัฑ์สินค้าข้าว มาตรฐาน      
ปลอดภยั สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่      
ผู้บริโภค ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80

สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวดั
อุตรดิตถ์

          2,770,900

16. พฒันาศักยภาพระบบการผลิต   
สินค้าพชืผักมาตรฐานปลอดภยั       
ครบวงจรสู่เกษตรสร้างมูลค่า

1. ระดับขัน้ความส าเร็จในการจัดท า
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่การผลิตสินค้า
พชืผักมาตรฐานปลอดภยั
2. จ านวนเกษตรกรได้รับการพฒันา
ศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูป 
การตลาด ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80.00
3. จ านวนพืน้ทีก่ารผลิตพชืผักมาตรฐาน
ปลอดภยั (GAP) เพิม่ขึน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 4.00
4. จ านวนกลุ่มบริหารจัดการปจัจัยการ
ผลิต ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80.00
5. ระดับความส าเร็จในการจัดต้ัง
แปลงเรียนรู้และสาธติการผลิตพชืผัก
ปลอดภยัด้วยเทคโนโลยี (Internet of 
Thing : IOT)
6. ผลิตภณัฑ์สินค้าพชืผักมาตรฐาน
ปลอดภยั สร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผู้บริโภค
 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวดั
อุตรดิตถ์

          2,873,100

17. เพิม่ศักยภาพการผลิตของผู้เล้ียง
ปลาในกระชังล าน้ านา่นแบบครบวงจร

เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึน้ร้อยละ 20 สนง.ประมง
จังหวดัอุตรดิตถ์
และหนว่ยงาน
ทีเ่กี่ยวข้อง

          8,808,000

18. ผักปลอดภยั สร้างรายได้ สร้างอาชีพ
 สร้างภมูิคุ้มกันดีแก่เกษตรกร
ใหอ้ยูดี่ กินดี สู่ความยัง่ยืน

 - สามารถยกระดับมาตรฐานผักปลอดภยั
 10 โรงเรียน 
 - สหกรณ์จ าหนา่ยผลผลิตผัก
ปลอดภยัได้เพิม่ขึน้ ร้อยละ 50

สนง.สหกรณ์ จ.อต. 10,130,000         

19. พฒันาการผลิต การแปรรูป       
และการจ าหนา่ย  สร้างมูลค่าเพิม่     
สินค้าเกษตรสู่ความยัง่ยืน

 - มีสินค้าทางเกษตร 5 ผลิตภณัฑ์
 - เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึน้จากเดิม
20%
 - สหกรณ์มีช่องทางการจัดจ าหนา่ย
สินค้าได้เพิม่ขึน้อย่างนอ้ย 5 แหง่

สนง.สหกรณ์ จ.อต. 13,585,000         

20. เกษตรอินทรีย์สู่ความยัง่ยืน  - ปรับเปล่ียนแปลงนา GAP ให้
เปน็นาอินทรีย์ 2,000 ไร่
 - เพิม่มูลค่าผลผลิตของสมาชิก
ในโครงการเกษตรอินทรีย์ใหม้ากขึน้
20%
 - ลดต้นทนุใหก้ับสมาชิกในโครงการ10%
 - ขายสินค้าไปยังต่างประเทศได้มูลค่า
เพิม่ขึน้ 30%
 - ขยายตลาดการส่งออกของสหกรณ์
เมืองลับแล จ ากัด ได้ไม่นอ้ยกวา่ 2
ประเทศ

สนง.สหกรณ์ จ.อต. 23,505,000         

12



ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ัด
โครงกำร

หน่วย
ด ำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

ประเดน็กำรพัฒนำ/โครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัด

21. ฟืน้ฟเูศรษฐกิจชุมชนสู่ตลาด
สากล จากข้าวพษิณุโลก 80

 - สามารถขยายพืน้ทีแ่ปลงปลูกข้าว
พษิณุโลก 80 ทีไ่ด้รับมาตรฐษน GAP
จากเดิม 401 ไร่เปน็ 1,000 ไร่
 - สามารถสร้างอาชีพเพิม่รายได้        
ใหเ้กษตรกรในชุมชนจากการแปรรูป 
ผลิตภณัฑ์
 - สามารถเพิม่ช่องทางการจ าหนา่ย
จากตลาดออนไลนแ์ละออฟไลน์

สนง.สหกรณ์ จ.อต. 14,250,000         

     1.1.2 กิจกรรมหลัก 1.2 
           กำรบริหำรจัดกำร และ
           ผลผลิตทำงกำรเกษตร 

        12,524,300

1. ส่งเสริมและพฒันาการรับรองผลผลิต
ด้านการเกษตรและอาหารจังหวดัอุตรดิตถ์

 - มีหนว่ยประสานงานการส่งเสริมการ
ขอรับรองมาตรฐานความปลอดภยัของ
ผลิตภณัฑ์สินค้าเกษตรและอาหาร 
 - บคุลากรหนว่ยงานภาครัฐ และ
มหาวทิยาลัย มีความรู้และทกัษะการเปน็
ผู้ตรวจประเมิน 
 - เกษตรกรและผู้ประกอบการค้าส่งผลไม้
 ในเร่ืองความส าคัญของการขอมาตรฐาน
การรับรองผลผลิตเกษตร
ปลอดภยัและอาหาร
 - เกษตรกร และโรงคัดแยกผักและผลไม้
ใหไ้ด้รับการตรวจประเมินใหไ้ด้
มาตรฐานสากล
 - ได้ผลประเมินความเปน็ไปได้ในการ
จัดต้ังหนว่ยรับรองระบบการจัดการภาค
การผลิตทีม่ีระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล เพือ่ด าเนนิการต่อไป

สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวดั
อุตรดิตถ์ ร่วมกับ 
มหาวทิยาลัย
ราชภฏัอุตรดิตถ์

         11,064,200

2. ส่งเสริมและพฒันาการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์จากมะขาม

1. เกษตรกรได้รับความรู้เร่ืองการการ
แปรรูปมะขาม อย่างนอ้ยร้อยละ 80
2. ผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้จากการแปรรูปมะขาม 
อย่างนอ้ยจ านวน 2 ผลิตภณัฑ์

สนง.เกษตรจังหวดั
อุตรดิตถ์

             355,100

3. จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตร        
และตลาดเกษตรกร จังหวดัอุตรดิตถ์

กลุ่มองค์กรเกษตรกร/วสิาหกิจ
ชุมชน/ตลาดเกษตรกร และเครือข่าย
จ านวน 15 ราย มียอดขายเพิม่ขึน้ 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10

สนง.เกษตรจังหวดั
อุตรดิตถ์

             605,000

4.ก่อสร้างลานตากพชืผลทางการ      
เกษตร หมู่ที ่5 บา้นหนองโป ้          
ต าบลร่วมจิต อ าเภอทา่ปลา            
จังหวดัอุตรดิตถ์

ด าเนนิการก่อสร้างลานตากพชืผล    
ทางการเกษตร ขนาดความกวา้ง       
31.30 เมตร ความยาว 31.30 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกวา่
979.69 ตารางเมตร

อ.ทา่ปลา              500,000

    1.1.3 กิจกรรมหลัก 1.3 
           กำรประชำสัมพันธ์ 
          ดำ้นผลผลิตและ
          กำรตลำด

         1,250,000

1. ประชาสัมพนัธโ์ครงการยกระดับ
วถิีชีวติใหม่ด้วยการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรตลอดหว่งโซ่
คุณค่า ในพืน้ทีจ่ังหวดัอุตรดิตถ์

สามารถสร้างการรับรู้และเผยแพร่
ประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้
ได้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

สนง.ประชาสัมพนัธ์
จังหวดัอุตรดิตถ์

             200,000

2. ประชาสัมพนัธท์อ่งเทีย่วเชิงเกษตร สามารถสร้างการรับรู้และเผยแพร่
ประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้
ได้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

สนง.ประชาสัมพนัธ์
จังหวดัอุตรดิตถ์

             500,000

3. การงานเทศกาลทเุรียน และทเุรียน 
และผลไม้เมืองลับแล  

เกษตรกร และประชาชนในพืน้ที่
มีรายได้จากการจ าหนา่ยทเุรียนและ
ผลไม้ ผลิตภณัฑ์แปรรูป สินค้าทอ้งถิน่
ในงานเพิม่ขึน้

อ.ลับแล              550,000

4 ยุทธศำสตร์ดำ้นกำร
สร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขนั

แผนงำนที่ 4 กำร
ผลิตภณัฑ์ OTOP 
SMEsและอุตสำหกรรม
ให้มคุีณภำพ 
ไดม้ำตรฐำนและ
มกีำรตลำดที่ครบวงจร

14,525,000

14,525,000

   1.2 โครงกำรที่ 2 พัฒนำผลิตภณัฑ์
        OTOP SMEs และ
       อุตสำหกรรมแบบครบวงจร

         1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 2.1
                 กำรประชำสัมพันธ์
                 ดำ้นผลิตภณัฑ์ และ
                 กำรตลำด
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ัด
โครงกำร

หน่วย
ด ำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

ประเดน็กำรพัฒนำ/โครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัด

1. จัดแสดงและจ าหนา่ยสินค้า OTOP
จังหวดัอุตรดิตถ์ ระดับภมูิภาค

 - Otop Trader ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
Otop จังหวดัอุตรดิตถ์ มีช่องทางการ
จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ หนึง่ต าบล         
หนึง่ผลิตภณัฑ์ (Otop) จ านวน        
5 ช่องทาง
 - Otop Trader ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
Otop จังหวดัอุตรดิตถ์ มีรายได้จาก
การจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ หนึง่ต าบล 
หนึง่ผลิตภณัฑ์ (Otop) เพิม่ขึน้
ร้อยละ 5
 - สินค้า Otop จังหวดัอุตรดิตถ์ได้รับ
การเผยแพร่ประชาสัมพนัธท์างส่ือ
วทิยุ Facebook อย่างนอ้ย 5 คร้ัง
และทางงโทรทศันอ์ย่างนอ้ย 1 คร้ัง

สนง.พฒันาชุมชน
จังหวดัอุตรดิตถ์

          3,000,000

2. จัดแสดงและจ าหนา่ยสินค้า OTOP 
จังหวดัอุตรดิตถ์

 - Otop Trader ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
Otop จังหวดัอุตรดิตถ์ มีช่องทางการ
จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ หนึง่ต าบล 
หนึง่ผลิตภณัฑ์ (Otop) จ านวน        
5 ช่องทาง
 - Otop Trader ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
Otop จังหวดัอุตรดิตถ์ มีรายได้จาก
การจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ หนึง่ต าบล 
หนึง่ผลิตภณัฑ์ (Otop) เพิม่ขึน้
ร้อยละ 5

สนง.พฒันาชุมชน
จังหวดัอุตรดิตถ์

          5,000,000

3. ส่งเสริมศักยภาพและอัตลักษณ์สินค้า
ส่ิงบง่ชี้ทางภมูิศาสตร์จังหวดัอุตรดิตถ์

1. จ านวนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ได้รับการพฒันาศักยภาพ
ด้านการตลาดไม่นอ้ยกวา่ 100 คน
2. จ านวนสินค้าทีไ่ด้รับการส่งเสริม    
และพฒันาเพิม่มูลค่าสินค้า ไม่นอ้ยกวา่
2 รายการ  
3. เกิดการเชื่อมโยงการค้า/คู่ค้า       
ไม่นอ้ยกวา่ 5 ราย

สนง.พาณิชย์จังหวดั
อุตรดติถ์

          6,525,000

    2,802,880,900
 2.1 โครงกำรของกระทรวง
      เกษตรและสหกรณ์

    2,802,880,900

     2.1.1 ส ำนักงำนกำร
ปฏริูปที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรม

         3,220,000

1. โครงการพฒันาเกษตรกรรมยัง่ยืน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

1.กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตร     
ในเขตปฏรูิปทีดิ่น

เกษตรกรจ านวน 100 ราย เพิม่พืน้ที ่ 
วนเกษตร 1,000 ไร่

ส.ป.ก.อุตรดิตถ์              700,000

2. โครงการส่งเสริมการด าเนนิงาน
อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

1. กิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์        
การใช้หญ้าแฝก

เกษตรกรในเขตปฏรูิปทีดิ่นได้รับการ
ส่งเสริมและอนรัุกษ์ดินและน้ าในเขต
ปฏรูิปทีดิ่น

ส.ป.ก.อุตรดิตถ์                15,000

2. กิจกรรมอนรัุกษ์พนัธกุรรมพชืฯ เด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขตปฏรูิปทีดิ่น
ได้รับการส่งเสริมและสร้างจิตส านกึใน
การอนรัุกษ์พนัธกุรรมพชื

ส.ป.ก.อุตรดิตถ์                65,000

3. กิจกรรมการเพิม่ศักยภาพ           
ระบบงานเกษตรฯ

เด็กและเยาวชนโรงเรียนในถิน่ทรุกันดาร
ได้รับการส่งเสริมพฒันาศักยภาพ
ระบบงานเกษตร

ส.ป.ก.อุตรดิตถ์                40,000

4. กิจกรรมคลินคิเกษตรเคล่ือนที่ เกษตรกร ประชาชน ได้รับบริการ
ด้านกฎหมายปฏรูิปทีดิ่น

ส.ป.ก.อุตรดิตถ์                15,000

3. โครงการพฒันาเกษตรกรรมยัง่ยืน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์      
ในเขตปฏรูิปทีดิ่น

เกษตรกร 30 ราย พืน้ที ่60 ไร่ ส.ป.ก.อุตรดิตถ์              350,000

4. โครงการสร้างและพฒันา
เกษตรกรรุ่นใหม่

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

1. กิจกรรมพฒันายกระดับเกษตรกร  
รุ่นใหม่ในเขตปฏรูิปทีดิ่น
2. กิจกรรมสร้างและพฒันา
ผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้
เพิม่ขึน้ร้อยละ 3

ส.ป.ก.อุตรดิตถ์                83,000

5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้า
เกษตร

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิม่
ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร
ในเขตปฏรูิปทีดิ่น

ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิต
สินค้าเกษตรในเขตปฏรูิปทีดิ่น 
จ านวน 1 ศูนย์

ส.ป.ก.อุตรดิตถ์                25,000

6. โครงการพฒันาศักยภาพ
เกษตรกรในเขตปฏรูิปทีดิ่น

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

1. กิจกรรมการส่งเสริมพชืสมุนไพร    
ในเขตปฏรูิปทีดิ่น

เกษตรกร จ านวน 40 ราย เพิม่ศักยภาพ
การแปรรูป และการปลูกพชืสมุนไพร
ทอ้งถิน่

ส.ป.ก.อุตรดิตถ์                50,000

2. กิจกรรมพฒันาผู้แทนเกษตรกร ได้อาสาสมัครปฏรูิปทีดิ่น (อสปก.) 
เพือ่ประสานงานปฏรูิปทีดิ่นในพืน้ที่

ส.ป.ก.อุตรดิตถ์                20,000

3. กิจกรรมพฒันาธรุกิจชุมชนในเขต 
ปฏรูิปทีดิ่น

กลุ่มเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร
ในเขตปฏรูิปทีดิ่นได้รับการส่งเสริม
และพฒันา

ส.ป.ก.อุตรดิตถ์              100,000

  2. โครงกำรของกระทรวง กรม
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ัด
โครงกำร

หน่วย
ด ำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

ประเดน็กำรพัฒนำ/โครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัด

7. โครงการส่งเสริมและสร้างทกัษะ
ในการประกอบอาชีพ
ทัง้ในและนอกภาคการเกษตร

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

กิจกรรมการพฒันาและส่งเสริม        
ศิลปหตักรรม

เกษตรกร จ านวน 15 ราย มีรายได้
เพิม่ขึน้ร้อยละ 5

ส.ป.ก.อุตรดิตถ์                27,000

กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาเกษตรทฤษฎี
ใหม่ในเขตปฏรูิปทีดิ่น

เกษตรกรในเขตปฏรูิปทีดิ่นได้รับการ
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่

ส.ป.ก.อุตรดิตถ์              160,000

8. โครงการบริหารจัดการทีดิ่นท า
กินแก่เกษตรกรรายย่อยและ
ผู้ด้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

1. กิจกรรมจัดทีดิ่น เกษตรกรในเขตปฏรูิปทีดิ่นได้รับอนญุาต
ใหเ้ข้าท าประโยชนใ์นเขตปฏรูิปทีดิ่น

ส.ป.ก.อุตรดิตถ์           1,000,000

2. กิจกรรมตรวจสอบทีดิ่น คุ้มครองทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม ตรวจสอบ
การถือครองทีดิ่นเกษตรกรทีไ่ด้รับอนญุาต
ใหเ้ข้าท าประโยชน์

ส.ป.ก.อุตรดิตถ์              500,000

3. กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการด้านงาน
ปฏรูิปทีดิ่น แก้ไขปญัหาทีดิ่นท ากิน

ส.ป.ก.อุตรดิตถ์                70,000

    2.1.2 กรมชลประทำน     2,799,660,900
1. ระบบส่งน้ าและระบบระบายน้ า 
พร้อมอาคารประกอบ พืน้ทีฝ่ั่งซ้าย 
(สัญญาที ่1) โครงการเขือ่นทดน้ าผา
จุก จังหวดัอุตรดิตถ์ (งานเปดิใหม่)
ด าเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ. 
2565-2568
งบประมาณทัง้ส้ิน จ านวน 
960,000,000 บาท แบง่ออกเปน็
งบประมาณป ีพ.ศ. 2565 จ านวน 
192,000,000 บาท
งบประมาณป ีพ.ศ. 2566 จ านวน 
271,999,000 บาท
งบประมาณป ีพ.ศ. 2567 จ านวน 
271,999,000 บาท
งบประมาณป ีพ.ศ. 2568 จ านวน 
224,002,000 บาท

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวติทีเ่ปน็มิตร
กับส่ิงแวดล้อม

ก่อสร้างระบบส่งน้ าและระบบระบายน้ า
พร้อมอาคารประกอบ

สามารถส่งน้ าใหพ้ืน้ทีช่ลประทาน
ประมาณ 42,410 ไร่

ส านกังานก่อสร้าง
ชลประทานที ่4
ขนาดใหญ่

       192,000,000

2. ระบบส่งน้ าและระบบระบาย
น้ า พร้อมอาคารประกอบ พืน้ทีฝ่ั่ง
ขวา (สัญญา1) โครงการเขือ่นทดน้ า
ผาจุก จังหวดัอุตรดิตถ์
 (งานเปดิใหม่)
ด าเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ.
2565-2567
งบประมาณทัง้ส้ิน จ านวน 
940,000,000 บาท แบง่ออกเปน็
งบประมาณป ีพ.ศ. 2565 
จ านวน 188,000,000 บาท
งบประมาณป ีพ.ศ. 2566 
จ านวน 266,333,000 บาท
งบประมาณป ีพ.ศ. 2567
 จ านวน 485,667,000 บาท

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวติทีเ่ปน็มิตร
กับส่ิงแวดล้อม

ก่อสร้างระบบส่งน้ าและระบบ
ระบายน้ าพร้อมอาคารประกอบ

สามารถส่งน้ าใหพ้ืน้ทีช่ลประทาน
ประมาณ 62,740 ไร่

ส านกังานก่อสร้าง
ชลประทานที ่4
ขนาดใหญ่

       188,000,000

3. โครงการสถานสูีบน้ าด้วยไฟฟา้
พืน้ที ่ต.น้ าพีแ้ละต.ปา่คาย 
ขนาด 0.65 ลูกบาศก์เมตร/วนิาที
จ านวน 3 เคร่ือง พร้อมระบบส่ง
น้ า(ระยะที ่3) ความยาว 
17,001.623 เมตร พืน้ทีรั่บประโยชน์
 12,000 ไร่  โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาผาจุก ต าบลน้ าพี,้ปา่คาย
,ถ้ าฉลอง,ผาเลือด อ าเภอเมือง,ทอง
แสนขัน จังหวดัอุตรดิตถ์

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวติทีเ่ปน็มิตร
กับส่ิงแวดล้อม

ก่อสร้างสถานสูีบน้ าด้วยพลังงานไฟฟา้ มีพืน้ทีท่ีไ่ด้รับประโยชนจ์ากการ
ใช้น้ า 12,000 ไร่

โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา
ผาจุก

       450,000,000
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ัด
โครงกำร

หน่วย
ด ำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

ประเดน็กำรพัฒนำ/โครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัด

4. ระบบส่งน้ าสายใหญ่ฝ่ังขวา 
พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที ่1
โครงการเขือ่นทดน้ าผาจุก จังหวดั
อุตรดิตถ์ (งานต่อเนือ่ง) 
ด าเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ.
2556-2565
งบประมาณทัง้ส้ิน จ านวน 
1,982,000,000 บาท แบง่ออกเปน็
งบประมาณป ีพ.ศ. 2556-2563 
จ านวน 696,945,300 บาท
งบประมาณป ีพ.ศ. 2564 จ านวน 
210,587,400 บาท
งบประมาณป ีพ.ศ. 2565 จ านวน 
1,074,467,300 บาท

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวติทีเ่ปน็มิตร
กับส่ิงแวดล้อม

ก่อสร้างระบบสุ่งน้ าพร้อมอาคาร
ประกอบ

มีพืน้ทีท่ีไ่ด้รับประโยชนจ์ากการ
ใช้น้ าเพือ่การเกษตรเพิม่ขึน้

ส านกังานก่อสร้าง
ชลประทานขนาด
ใหญ่ที ่4

     1,074,467,300

5. งานก่อสร้างระบบส่งน้ าสายใหญ่
ฝ่ังซ้าย พร้อมอาคารประกอบ
โครงการเขือ่นทดน้ าผาจุก จังหวดั
อุตรดิตถ์ (งานต่อเนือ่ง)
ด าเนนิการในปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2558-2565
งบประมาณทัง้ส้ิน จ านวน 
1,474,700,700 บาท แบง่ออกเปน็
งบประมาณป ีพ.ศ. 2558-2563 
จ านวน 791,489,600 บาท
งบประมาณป ีพ.ศ. 2564 
จ านวน 130,572,500 บาท
งบประมาณป ีพ.ศ. 2565 
จ านวน 552,637,900 บาท

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวติทีเ่ปน็มิตร
กับส่ิงแวดล้อม

ก่อสร้างระบบส่งน้ าพร้อมอาคาร
ประกอบ

มีพืน้ทีท่ีไ่ด้รับประโยชนจ์ากการ
ใช้น้ าเพือ่การเกษตรเพิม่ขึน้

ส านกังานก่อสร้าง
ชลประทานขนาด
ใหญ่ที ่4

       552,937,900

6. ระบบส่งน้ าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย 
พร้อมอาคารประกอบ (สัญญาที ่2)
โครงการเขือ่นทดน้ าผาจุก จังหวดั
อุตรดิตถ์ (งานต่อเนือ่ง)
ด าเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ.
2563-2566
งบประมาณทัง้ส้ิน จ านวน 
980,000,000 บาท แบง่ออกเปน็
งบประมาณป ีพ.ศ. 2563 
จ านวน 196,000,000 บาท
งบประมาณป ีพ.ศ. 2564 
จ านวน 99,488,700 บาท
งบประมาณป ีพ.ศ. 2565 
จ านวน 342,255,700 บาท
งบประมาณป ีพ.ศ. 2566 
จ านวน 342,255,600 บาท

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวติทีเ่ปน็มิตร
กับส่ิงแวดล้อม

ก่อสร้างระบบส่งน้ าพร้อมอาคาร
ประกอบ

มีพืน้ทีท่ีไ่ด้รับประโยชนจ์ากการ
ใช้น้ าเพือ่การเกษตรเพิม่ขึน้

ส านกังานก่อสร้าง
ชลประทานขนาด
ใหญ่ที ่4

       342,255,700

35,694,990

35,087,990
6 ยุทธศำสตร์ดำ้นกำร

สร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขนั

แผนงำนที่ 5 กำรน ำทุน
ทำงวัฒนธรรม ภมูิ
ปญัญำท้องถ่ินมำใชใ้น
กำรส่งเสริมสนับสนุน
กำรท่องเที่ยวอย่ำง
สร้ำงสรรค์และยั่งยืน

34,687,990

21,203,000

1. ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายรอบอนสุรณ์สถานบา้นเกิด
พระยาพชิัยดาบหกั บา้นหว้ยคา 
หมู่ที ่9 ต.ในเมือง อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์

มีนกัทอ่งเทีย่วและประชาชนในพืน้ที่
ใช้เส้นทางสัญจรไปมาและเดินทาง
ทอ่งเทีย่วไปแหล่งทอ่งเทีย่วไม่นอ้ยกวา่
2,100 คน

อ.พชิัย           9,090,000

2. ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ นเิวศน ์วฒันธรรม
เพือ่การพฒันามนษุย์ อ าเภอทา่ปลา 
จังหวดัอุตรดิตถ์

มีศูนย์วฒันธรรมอ าเภอทา่ปลา เปน็
แหล่งเรียนรู้วฒันธรรมใหก้ับประชาชน
ในพืน้ที่

อ.ทา่ปลา 7,000,000          

  1.โครงกำรของจังหวัด

     1.1 โครงกำรที่ 1 พัฒนำกำร
          ท่องเที่ยวเชงิประวัตศิำสตร์
          วัฒนธรรม ภมูปิญัญำท้องถ่ิน
          อย่ำงยั่งยืน

1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนำ
ทรัพยำกรดำ้นกำรท่องเที่ยว

ประเดน็กำรพัฒนำที่ 3 พัฒนำทุน
ทำงวัฒนธรรม ภมูปิญัญำท้องถ่ิน
และทรัพยำกรธรรมชำต ิเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ัด
โครงกำร

หน่วย
ด ำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

ประเดน็กำรพัฒนำ/โครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัด

3. ปรับปรุงภมูิทศัน ์บริเวณอนสุรณ์
สถานบา้นเกิดพระยาพชิัยดาบหกั    
บา้นหว้ยคา หมู่ที ่9  ต าบลในเมือง 
อ าเภอพชิัย จังหวดัอุตรดิตถ์

จ านวนนกัทอ่งเทีย่ว ผู้มาชมและเรียนรู้
ประวติัศาสตร์  และประชาชน เข้ามา
ทอ่งเทีย่ว เยีย่มชมอนสุรณ์สถานบา้นเกิด
พระยาพชิัยดาบหกัเพิม่มากขึน้

อ.พชิัย           2,000,000

4. ก่อสร้างอาคารทางเชื่อมระหวา่ง
อนสุรณ์สถาน-บา้นเรือนไทย บา้นเกิด
พระยาพชิัยดาบหกั อ าเภอพชิัย จังหวดั
อุตรดิตถ์

จ านวนนกัทอ่งเทีย่วทีม่าใช้บริการข้อมูล
ของศูนย์บริการข้อมูลการทอ่งเทีย่ว

อ.พชิัย           2,313,000

5. ก่อสร้างอาคารจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์
ชุมชนและสินค้าของทีร่ะลึก บา้นเกิด
พระยาพชิัยดาบหกั อ าเภอพชิัย จังหวดั
อุตรดิตถ์

จ านวนนกัทอ่งเทีย่วทีม่าใช้บริการข้อมูล
ของศูนย์บริการข้อมูลการทอ่งเทีย่ว

อ.พชิัย              800,000

        10,694,990

1. จัดงานเทศกาลและประเพณี
ทีส่ าคัญ (ส่งเสริมเผยแพร่มรดก
ภมูิปญัญา "งานประเพณีอัฐมีบชูา"

 - จัดกิจกรรมประชาสัมพนัก์ารเผยแพร่
การจัดงาน อย่างนอ้ย 2 ช่องทาง
 - ส่ือมวลชน องค์กรเครือข่ายภาครัฐ 
ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพนัธม์รดกภมูิปญัญางานอัฐมี
บชูาเพิม่ขึน้จากปทีีผ่่านมา
 - นกัทอ่งเทีย่วและประชาชนทัว่ไป มา
เทีย่วชมงานประเพณีอัญมีบชูาเพิม่มาก
ขึน้จากปทีีผ่่านมา

สนง.วฒันธรรม 
จ.อต. และ
อ าเภอลับแล

             736,600

2. สืบสานงานศิลปถ์ิน่เมืองทา่เหนอื 
@หอวฒันธรรมจังหวดัอุตรดิตถ์

จัดสาธติภมูิปญัญาทอ้งถิน่และ         
การแสดงวฒันธรรม 10 คร้ัง เดือนละ
1 คร้ัง

สนง.วฒันธรรม 
จ.อต.

             480,000

3. เส้นทางทอ่งเทีย่วชุมชนเชื่อมโยง
แหล่งทอ่งเทีย่วหลักของจังหวดัอุตรดิตถ์

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว    
เชิงประวติัศาสตร์ ศาสนา และ          
วฒันธรรมในจังหวดั 3 กิจกรรม
 - การประชาสัมพนัธเ์ส้นทางทอ่งเทีย่ว
ชุมชนเชื่อมโยงแหล่งทอ่งเทีย่วหลักของ
จังหวดัมากวา่ 3 ช่องทาง
 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความพงึพอใจร้อยละ 80

สนง.วฒันธรรม 
จ.อต.

             560,000

4. จัดงานสืบสานประเพณีของดี
อ าเภอบา้นโคก ประจ าป ี2565

1. ประชาชนชาวอ าเภอบา้นโคก
มีการแลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรมกับ
ประชาชนเมืองปากลาย เมืองทุง่มีไช 
เมืองบอ่แตน เมืองแก่นทา้ว 
ไม่นอ้ยกวา่ 1 เร่ือง
2.  ความสัมพนัธร์ะหวา่งประชาชน
อ าเภอบา้นโคกกับประชาชนเมือง
ปากลาย เมืองทุง่มีไช เมืองบอ่แตน    
เมืองแก่นทา้ว มีความสัมพนัธท์ีดี่ขึน้ โดย
มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน ในด้านอื่นๆ
อย่างนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง
3.ปริมาณนกัทอ่งเทีย่วเข้ามาทอ่งเทีย่ว
ในอ าเภอบา้นโคก ไม่นอ้ยกวา่ 5 %   
ของปทีีผ่่านมา (จ านวนนกัทอ่งเทีย่ว  
เฉล่ีย 2,000 คนต่อวนั)

อ.บา้นโคก              500,000

5. จัดงานเทดิเกียรติวรีชนคนกล้าและ
บชูาเถ้าอัฐิพระยาพชิัยดาบหกั

จ านวนนกัทอ่งเทีย่วทีม่าเทีย่วชมงาน
เทดิเกียรติวรีชนคนกล้าและบชูาเถ้าอัฐิ
พระยาพชิัยดาบหกัเพิม่ขึน้ ร้อยละ 20

อ.พชิัย           1,547,190

6. งานของดีอ าเภอฟากทา่ ประจ าป ี2565 ประชาชนชาวอ าเภอฟากทา่ได้แสดงออก
ถึงศิลปะ วฒันธรรม 
ประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ 
ใหเ้ปน็ทีรู้่จักอย่างแพร่หลาย

อ.ฟากทา่              571,200

7. จัดงานพระยาพชิัยดาบหกั มีการสืบสานงานพระยาพชิัยดาบหกั
และส่งเสริมการทอ่งเทีย่วและกระตุ้น
เศรษฐกิจ 1 คร้ัง

สนจ.อต.และ
หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

          2,500,000

8. จัดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน มีนกัทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้จากช่วงปกติ
ร้อยละ 5

สนจ.อต.และ
หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

          2,000,000

9. งานเทศกาล ประเพณีทีส่ าคัญ
ในจังหวดั

มีนกัทอ่งเทีย่วเดินทางทอ่งเทีย่ว        
ในพืน้ทีเ่พิม่ขึน้จากปทีีผ่่านมา

สนจ.อต.และ
หนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง

          1,500,000

1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 1.2
                  กำรจัดกิจกรรม
                  ท่องเที่ยวและพัฒนำ
                  ของที่ระลึก
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ัด
โครงกำร

หน่วย
ด ำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

ประเดน็กำรพัฒนำ/โครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัด

10. การจัดงานนมัสการพระแทน่
ศิลาอาสน ์พระอารามหลวง

พทุธศาสนกิชนได้ร าลึกถึงพระรัตนตรัย
สามารถด ารงต้นใหอ้ยูใ่นศิลธรรมอันดี
และประเพณี และจรรโลงพระพทุธ
ศาสนา

อ.ลับแล              300,000

1.1.3 .กิจกรรมหลักที่ 1.3 กำร
ประชำสัมพันธ์และดำ้นวัฒนธรรม
และภมูปิญัญำท้องถ่ิน

         2,790,000

1. ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการข้อมูลการ
ทอ่งเทีย่ว  บา้นเกิดพระยาพชิัยดาบหกั 
อ าเภอพชิัย จังหวดัอุตรดิตถ์

จ านวนนกัทอ่งเทีย่วทีม่าใช้บริการข้อมูล
ของศูนย์บริการข้อมูลการทอ่งเทีย่ว

อ.พชิัย              840,000

2. ส่งเสริมประชาสัมพนัธ์
การทอ่งเทีย่ว ของดี  งานเทศกาล
ประเพณีและสถานทีส่ าคัญในจังหวดั
อุตรดิตถ์

สามารถสร้างการรับรู้และเผยแพร่
ประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้
ได้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

สนง.ประชาสัมพนัธ์
จังหวดัอุตรดิตถ์

          1,550,000

3. ส่ือสัญจร(เฟรม @ ทริปอุตรดิตถ)์ สามารถสร้างการรับรู้และเผยแพร่
ประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้
ได้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

สนง.ประชาสัมพนัธ์
จังหวดัอุตรดิตถ์

             400,000

7             400,000

1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1.1 กำร
ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและ
กำรตลำด

            400,000

1. ประชาสัมพนัธพ์ฒันาการทอ่งเทีย่ว
เชิงอนรัุกษ์

สามารถสร้างการรับรู้และเผยแพร่
ประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้
ได้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

สนง.ประชาสัมพนัธ์
จังหวดัอุตรดิตถ์

             400,000

            607,000
2.1 โครงกำรของกระทรวง
     วัฒนธรรม

607,000

     2.1.1 ส ำนักงำนปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม

607,000

   1. โครงการปรับปรุงร้ัวรอบพืน้ที ่
และปรับปรุงประตูทางเข้าใหม่ หอ
วฒันธรรมจังหวดัอุตรดิตถ์

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

1.งานปรับปรุงร้ัวรอบพืน้ที ่และปรับปรุง
ประตูทางเข้าใหม่ หอวฒันธรรมจังหวดั
อุตรดิตถ์

นกัเรียน นกัศึกษา เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และนกัทอ่งเทีย่ว เข้าใช้บริการ
 เยีย่มชม และศึกษาเรียนรู้ อย่างนอ้ย
เดือนละ 600 คน

ส านกังาน          
วฒันธรรมจังหวดัฯ

607,000

219,593,200

97,593,200
11 ยุทธศำสตร์ดำ้นกำร

สร้ำงกำรเตบิโตบน
คุณภำพชวีิตที่เปน็มติร
กับสิ่งแวดล้อม

แผนงำนที่ 7 กำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูปำ่ตน้น้ ำ
โดยกำรมสี่วนร่วมของ
ชมุชน

2,100,000

         2,100,000

1.อบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างจิตส านกึ
ในการอนรัุกษ์ทรัพยากร

ผู้บริหาร/เจ้าหนา้ทีท่ีเ่กี่ยวข้องมี
ความรู้และตระหนกัถึงการอนรัุกษ์
พนัธกุรรมพชืไม่นอ้ยกวา่ 390 ราย

ส านกังานจังหวดั
อุตรดิตถ์

          1,200,000

2. ปลูกปา่เส่ือมโทรม ต าบลทา่แฝก 
อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์

จ านวนต้นไม้ทีเ่พิม่ขึน้และจ านวน
ประชาชนทีเ่ข้าร่วมโครงการ

อ.น้ าปาด              450,000

2. จัดท าแนวกันไฟ หมู่ที ่1-9 
ต าบลทา่แฝก อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์

จ านวนประชาชนทีเ่ข้าร่วมโครงการ และ
จ านวนแนวกันไฟ

อ.น้ าปาด              450,000

10 ยุทธศำสตร์ดำ้นกำร
สร้ำงกำรเตบิโตบน
คุณภำพชวีิตที่เปน็มติร
กับสิ่งแวดล้อม

แผนงำนที่ 8 กำรพัฒนำ
แหล่งน้ ำ และกำร
บริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำง
ยั่งยืน

89,207,700

1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 2.1 กำร
พัฒนำแหล่งน้ ำ

56,361,200

1. ก่อสร้างฝายน้ าล้นหว้ยเจ็ดศอก    
หมู่ที ่4 ต าบลบอ่ทอง อ าเภอ         
ทองแสนขัน จังหวดัอุตรดิตถ์

ร้อยละ80 ของเกษตรมีความพงึพอใจ อ.ทองแสนขัน              350,000

2. ขุดสระน้ าเพือ่การเกษตร 
หมู่ที ่6 บา้นหนองย่าร า ต าบลร่วมจิต 
อ าเภอทา่ปลา จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชนต าบลร่วมจิต หมู่ที ่6 
จ านวน 157 ครัวเรือน 434 คน 
มีน้ าอุปโภค –บริโภคอย่างเพยีงพอ    
ร้อยละ 100

อ.ทา่ปลา 234,000             

   1.2 โครงกำรที่ 2 พัฒนำแหล่งน้ ำ
        และบริหำรจัดกำรน้ ำ
        อย่ำงยั่งยืน

           1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1.1
                  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
                  ทรัพยำกรธรรมชำติ
                  และสิ่งแวดล้อม
               

     1.1 โครงกำรที่ 1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
          บริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

      1.2 โครงกำรที่ 2 พัฒนำกำร
           ท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์

ประเดน็กำรพัฒนำที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำต ิแหล่งน้ ำ และ
ส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เปน็มติรตอ่
สิ่งแวดล้อม

  1.โครงกำรของจังหวัด

  2. โครงกำรของกระทรวง กรม
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ัด
โครงกำร

หน่วย
ด ำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

ประเดน็กำรพัฒนำ/โครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัด

3. ขุดลอกอ่างเก็บน้ าหว้ยม่วงใหญ่ 
หมู่ที ่2 บา้นใหม่ ต าบลบา้นฝาย
อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์

พชืผลทางการเกษตรเพิม่ขึน้ 
รายได้ เพิม่ขึน้

อ.น้ าปาด           1,140,000

4. เจาะบอ่บาดาลเพือ่การเกษตร     
ขนาดทอ่ พวีซีี Ø 4 นิว้ ลึก 80 ม.    
จ านวน 4 บอ่ หมู่ที ่1 ต าบลชัยจุมพล
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

พืน้ทีก่ารเกษตร มีน้ าส าหรับ
ใช้ในการเกษตร

อ.ลับแล              441,000

5. เจาะบอ่บาดาลเพือ่การเกษตร     
ขนาดทอ่ พวีซีี Ø 4 นิว้ ลึก 80 ม.    
จ านวน 4 บอ่ หมู่ที ่2 ต าบลชัยจุมพล
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              441,000

6. เจาะบอ่บาดาลเพือ่การเกษตร      
ขนาดทอ่ พวีซีี Ø 4 นิว้ ลึก 80 ม.
จ านวน  4 บอ่ หมู่ที ่3 ต าบลชัยจุมพล
อ าเภอลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              441,000

7. เจาะบอ่บาดาลเพือ่การเกษตร
ขนาดทอ่ พวีซีี Ø 4 นิว้ ลึก 80 ม.    
จ านวน 4 บอ่ หมู่ที ่4 ต าบลชัยจุมพล
อ าเภอลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              441,000

8. เจาะบอ่บาดาลเพือ่การเกษตร      
ขนาดทอ่ พวีซีี Ø 4 นิว้ ลึก 80 ม.    
จ านวน 4 บอ่ หมู่ที ่5 ต าบลชัยจุมพล
อ าเภอลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              441,000

9. เจาะบอ่บาดาลเพือ่การเกษตร     
ขนาดทอ่ พวีซีี Ø 4 นิว้ ลึก 80 ม.    
จ านวน 4 บอ่ หมู่ที ่6 ต าบลชัยจุมพล
อ าเภอลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              441,000

10. เจาะบอ่บาดาลเพือ่การเกษตร 
ขนาดทอ่ พวีซีี Ø 4 นิว้ ลึก 80 ม.    
จ านวน  4 บอ่ หมู่ที ่7 ต าบลชัยจุมพล
อ าเภอลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              441,000

11. เจาะบอ่บาดาลเพือ่การเกษตร 
ขนาดทอ่ พวีซีี Ø 4 นิว้ ลึก 80 ม.     
จ านวน  4 บอ่ หมู่ที ่8 ต าบลชัยจุมพล
อ าเภอลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              441,000

12. เจาะบอ่บาดาลเพือ่การเกษตร 
ขนาดทอ่ พวีซีี Ø 4 นิว้ ลึก 80 ม.     
จ านวน  4 บอ่ หมู่ที ่9 ต าบลชัยจุมพล
อ าเภอลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              441,000

13. เจาะบอ่บาดาลเพือ่การเกษตร 
ขนาดทอ่ พวีซีี Ø 4 นิว้ ลึก 80 ม. 
จ านวน 4 บอ่ หมู่ที ่10 ต าบล        
ชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              441,000

14. เจาะบอ่บาดาลเพือ่การเกษตร 
ขนาดทอ่ พวีซีี Ø 4 นิว้ ลึก 80 ม.     
จ านวน  4 บอ่ หมู่ที ่11 ต าบล
ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              331,000

15. ขุดเจาะบอ่บาดาลการเกษตร     
ขนาดบอ่ 6 นิว้ ความลึก 100 ม.      
(นางพมิพสุ์ภา หรัิญ) อ าเภอลับแล    
จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              322,000

16. ขุดเจาะบอ่บาดาลการเกษตร     
ขนาดบอ่ 6 นิว้ ความลึก 100 ม.      
(นายนพินธ ์เลิศจันทร์) อ าเภอลับแล
จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              322,000

17. ขุดเจาะบอ่บาดาลการเกษตร     
ขนาดบอ่ 6 นิว้ ความลึก 100 ม.      
(นางล าเพย ชัยมงคล) อ าเภอลับแล   
จ.อุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              322,000

18. ขุดเจาะบอ่บาดาลการเกษตร     
ขนาดบอ่ 6 นิว้ ความลึก 100 ม.     
นายตาด มีรัตน)์ อ าเภอลับแล จังหวดั
อุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              322,000

19. ขุดเจาะบอ่บาดาลการเกษตร    
ขนาดบอ่ 6 นิว้ ความลึก 100 ม.      
(นายแสวง โพธิจ์ันทร์) อ าเภอลับแล 
จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              322,000
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20. ขุดเจาะบอ่บาดาลการเกษตร     
ขนาดบอ่ 6 นิว้ ความลึก 100 ม.     
นายบญุเลิศ  ทองวนั) อ าเภอลับแล 
จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              322,000

21. ขุดเจาะบอ่บาดาลการเกษตร    
ขนาดบอ่ 6 นิว้ ความลึก 100 ม.      
(นางโรย  นาครุ้ง) อ าเภอลับแล        
จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              322,000

22. ขุดเจาะบอ่บาดาลการเกษตร     
ขนาดบอ่ 6 นิว้ ความลึก 100 ม.     
(นายคม  ไกรทอง) อ าเภอลับแล       
จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              322,000

23. พฒันาระบบแหล่งน้ า              
เพือ่การเกษตร (เจาะบอ่บาดาล) ม.2 
บา้นไผ่เขียว จ านวน 5 บอ่              
(นานายทดั ปานโปง่) อ าเภอลับแล   
จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล                97,950

24. พฒันาระบบแหล่งน้ า              
เพือ่การเกษตร (เจาะบอ่บาดาล) ม.2 
บา้นไผ่เขียว จ านวน 5 บอ่             
(นานายคนอง ค าเพง็) อ าเภอลับแล  
จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล                97,950

25. พฒันาระบบแหล่งน้ า              
เพือ่การเกษตร (เจาะบอ่บาดาล) ม.2 
บา้นไผ่เขียว จ านวน 5 บอ่              
(นานายสมหมาย เกิดส่ง)               
อ าเภอลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล                97,950

26. พฒันาระบบแหล่งน้ า
เพือ่การเกษตร (เจาะบอ่บาดาล) ม.2 
บา้นไผ่เขียว จ านวน 5 บอ่             
(นานางรัชน ีเรืองหล า)                 
อ าเภอลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล                97,950

27. พฒันาระบบแหล่งน้ า               
เพือ่การเกษตร (เจาะบอ่บาดาล) ม.2 
บา้นไผ่เขียว จ านวน 5 บอ่             
(นานายฉลวย  สังข์เงิน) อ าเภอลับแล
จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล                97,950

28. พฒันาระบบแหล่งน้ า               
เพือ่การเกษตร (เจาะบอ่บาดาล) ม.4 
บา้นดงสระแก้ว จ านวน 4 บอ่         
(นานายสมจิตร หวาดเพช็ร)            
อ าเภอลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล                97,950

29. พฒันาระบบแหล่งน้ า               
เพือ่การเกษตร (เจาะบอ่บาดาล) ม.4  
บา้นดงสระแก้ว จ านวน 4 บอ่         
(นานายประทนิ เมฆหมอก)             
อ าเภอลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล                97,950

30. พฒันาระบบแหล่งน้ า              
เพือ่การเกษตร (เจาะบอ่บาดาล) ม.4 
บา้นดงสระแก้วจ านวน 4 บอ่          
(นานางประเทอืง พมิพโ์พธิ์)             
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล                97,950

31. พฒันาระบบแหล่งน้ า               
เพือ่การเกษตร (เจาะบอ่บาดาล) ม.4 
บา้นดงสระแก้ว จ านวน 4 บอ่         
(นานายประจวบ สังข์เงิน) อ.ลับแล   
จ.อุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล                97,950

32. พฒันาระบบแหล่งน้ า              
เพือ่การเกษตร (เจาะบอ่บาดาล) ม.5  
บา้นดงสระแก้ว จ านวน 5 บอ่          
(นานางสาวอรพนิ เกตุทมิ ) อ.ลับแล  
จ.อุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล                97,950

33. พฒันาระบบแหล่งน้ า              
เพือ่การเกษตร (เจาะบอ่บาดาล) ม.5 
บา้นดงสระแก้ว จ านวน 5 บอ่         
(นานางกัลนกิา ชูอยู่) อ าเภอลับแล   
จ.อุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล                97,950
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34. พฒันาระบบแหล่งน้ า               
เพือ่การเกษตร (เจาะบอ่บาดาล) ม.5 
บา้นดงสระแก้ว จ านวน 5 บอ่         
(นานายหยิบ ทมิรุณ) อ าเภอลับแล   
จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล                97,950

35. พฒันาระบบแหล่งน้ า               
เพือ่การเกษตร (เจาะบอ่บาดาล) ม.5 
บา้นดงสระแก้ว จ านวน 5 บอ่         
(นานายสุพจน ์ดูสะอาด) อ.ลับแล     
จ.อุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล                97,950

36. พฒันาระบบแหล่งน้ า               
เพือ่การเกษตร (เจาะบอ่บาดาล) ม.5  
บา้นดงสระแก้ว จ านวน 5 บอ่          
(นานายพร  เต็มจิ๋ว)  อ.ลับแล          
จ.อุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล                97,950

37. พฒันาระบบแหล่งน้ า               
เพือ่การเกษตร(เจาะบอ่บาดาล) ม.6   
บา้นทา้ยเตย จ านวน 5 บอ่            
(นานายสนม มานุน่)  อ.ลับแล        
จ.อุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล                97,950

38. พฒันาระบบแหล่งน้ า               
เพือ่การเกษตร (เจาะบอ่บาดาล) ม.6  
บา้นทา้ยเตย จ านวน 5 บอ่             
(นานางจ านรรจ์ เมืองก้อน) อ.ลับแล 
จ.อุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล                97,950

39. พฒันาระบบแหล่งน้ า               
เพือ่การเกษตร (เจาะบอ่บาดาล) ม.6  
บา้นทา้ยเตย จ านวน 5 บอ่            
(.นานายจรินทร์ ภูโ่ต) อ.ลับแล         
จ.อุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล                97,950

40. พฒันาระบบแหล่งน้ า               
เพือ่การเกษตร (เจาะบอ่บาดาล) ม.6  
บา้นทา้ยเตย จ านวน 5 บอ่             
(นานางเรณู เปยีจอย) อ.ลับแล        
จ.อุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล                97,950

41. พฒันาระบบแหล่งน้ า               
เพือ่การเกษตร (เจาะบอ่บาดาล) ม.6  
บา้นทา้ยเตย จ านวน 5 บอ่             
(.นานายคณพศ  อยูย่ิง่) อ.ลับแล       
จ.อุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล                97,950

42. พฒันาระบบแหล่งน้ า               
เพือ่การเกษตร (เจาะบอ่บาดาล) ม.7  
บา้นทุง่สวรรค์  จ านวน 5 บอ่          
(นานายสันติ คงเกตุ) อ.ลับแล          
จ.อุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล                97,950

43. พฒันาระบบแหล่งน้ า               
เพือ่การเกษตร (เจาะบอ่บาดาล) ม.7  
บา้นทุง่สวรรค์  จ านวน 5 บอ่          
(นาน.ส.ปราณี คงเกตุ) อ.ลับแล        
จ.อุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล                97,950

44. พฒันาระบบแหล่งน้ า               
เพือ่การเกษตร (เจาะบอ่บาดาล) ม.7  
บา้นทุง่สวรรค์  จ านวน 5 บอ่          
(นานายมงคล  คงเกตุ) อ.ลับแล        
จ.อุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล                97,950

45. พฒันาระบบแหล่งน้ า               
เพือ่การเกษตร (เจาะบอ่บาดาล) ม.7 
บา้นทุง่สวรรค์  จ านวน 5 บอ่          
(นานางน้ าง้วน ปราพรม) อ.ลับแล     
จ.อุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล                97,950

46. พฒันาระบบแหล่งน้ า               
เพือ่การเกษตร (เจาะบอ่บาดาล) ม.7 
บา้นทุง่สวรรค์  จ านวน 5 บอ่          
(.นานายนกิร รุ่งทอง)  อ.ลับแล        
จ.อุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล                97,950

47. ขุดสระเก็บน้ าสาธารณะ
ประโยชน ์หมู่ที ่1 บา้นน้ าใส 
ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              492,000
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48. ขุดสระเก็บน้ าในทีส่าธารณะ
ประโยชนบ์ริเวณศูนย์การศึกษาพเิศษ 
จังหวดัอุตรดิตถ์ ขนาดกวา้ง 40 เมตร 
ยาว 40 เมตร ลึก 9 เมตร ต.ทุง่ยัง้     
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล           1,230,000

49. ก่อสร้างโครงการเรียงหนิ          
อ่างเก็บน้ าหนองพระแล เพือ่ปอ้งกัน  
น้ ากัดเซาะ ต าบลทุง่ยัง้ อ.ลับแล       
จ.อุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล           6,950,000

50. ขุดลอกด่านแม่ค ามัน               
บริเวณหนา้วดัใหม่เจริญสุข หมู่ที ่1    
ต.ด่านแม่ค ามัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              464,900

51. ขุดลอกด่านแม่ค ามัน บริเวณหนา้
ประปา หมู่ที ่8 ต.ด่านแม่ค ามัน อ.ลับแล
 จ.อุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              464,900

52. ขุดลอกคลองพระทุง่ยัง้ หมู่ที ่5
ต.ด่านแม่ค ามัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              471,600

53. ขุดลอกคลองหว้ยง้ิว หมู่ที ่5 
และหมู่ที ่7 ต.ด่านแม่ค ามัน อ าเภอลับแล
 จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              471,000

54. แก้ไขปญัหาการจัดการน้ าเพือ่
อุปโภคบริโภค และน้ าเพือ่การเกษตร
หมู่ที ่6 ต าบลทุง่ยัง้  อ าเภอลับแล 
จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล           2,500,000

55. แก้ไขปญัหาการจัดการน้ าเพือ่
อุปโภคบริโภค และน้ าเพือ่การเกษตร
หมู่ที ่6 ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล 
จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล              495,000

56. พฒันาระบบแหล่งน้ าเพือ่การเกษตร 
(เจาะบอ่บาดาล) หมู่ที ่5 ต.ทุง่ยัง้ 11 บอ่
 อ าเภอลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล           3,564,000

57. พฒันาระบบแหล่งน้ าเพือ่การเกษตร 
(เจาะบอ่บาดาล) หมู่ที ่7 ต.ทุง่ยัง้ 6 บอ่ 
อ าเภอลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล           1,944,000

58. พฒันาระบบแหล่งน้ าเพือ่การเกษตร 
(เจาะบอ่บาดาล) หมู่ที ่8 ต.ทุง่ยัง้ 15 บอ่
 อ าเภอลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล           4,860,000

59. พฒันาระบบแหล่งน้ าเพือ่การเกษตร 
(เจาะบอ่บาดาล) หมู่ที ่9 ต.ทุง่ยัง้ 8 บอ่ 
อ าเภอลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพืน้ทีม่ีน้ าใช้ส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ.ลับแล           2,592,000

60. ขุดลอกคลองตรอน บริเวณ 
หมู่ที ่2  - บริเวณหมู่ที ่5 ต าบล
น้ าอ่าง อ าเภอตรอน จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชนมีน้ าใช้ในการเกษตร อ.ตรอน           5,000,000

61. ขุดลอกหว้ยน้ าช า ม.2 ต.น้ าอ่าง 
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนมีน้ าใช้ในการเกษตร อ.ตรอน           7,000,000

62. ขุดลอกคลองละวาน 
ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวดั
อุตรดิตถ์

ประชาชนมีน้ าใช้ในการเกษตร อ.ตรอน           5,000,000

63. ขุดเจาะบอ่น้ าบาดาล               
จ านวน 6 บอ่ บา้นเด่นกระต่าย       
หมู่ที ่11 บา้นม่อนหนิขาว หมู่ที ่10  
บา้นวงัยาง  หมู่ที ่2 ต าบลผาจุก       
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวดัอุตรดิตถ์

มีน้ าเพยีงพอต่อการอุปโภคบริโภคและใช้
ในการเกษตร

อ.เมืองอุตรดิตถ์           1,470,000

        32,846,500

1. ซ่อมแซมคลองส่งน้ าฝายหลวง
จากบา้นนายสุริยัน ภกัดี ถึงคลองฝาย
หนองปลาซิว หมู่ที ่6 ต าบล
บอ่ทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนมีน้ าใช้ในการเกษตร
อย่างทัว่ถึง

อ.ทองแสนขัน           1,880,000

2. ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.
แบบมีฝาปดิบา้นนายพร ชอบธรรม
 - ส่ีแยกบา้นนาย สุรชาติ  เกิดอ่วม  
หมู่ที ่14 อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

สามารถปอ้งกันน้ าทว่มขังได้ในฤดูฝน อ.ทองแสนขัน              553,000

         1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2.2
                กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ
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3. ซ่อมสร้างรางระบายน้ า              
สายบา้นนางมา แก้ไข ถึงบา้นนางออน
ฝาระกัน  หมู่ที ่7 อ.ทองแสนขัน       
จ.อุตรดิตถ์

สามารถปอ้งกันน้ าทว่มขังได้ในฤดูฝน อ.ทองแสนขัน              322,500

4. ก่อสร้างล าเหมือง คสล.นาพอ่นวล 
หมู่ที ่3 บา้นนากวาง ต าบลบา้นฝาย  
อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์

พชืผลทางการเกษตรเพิม่ขึน้ 
รายได้ เพิม่ขึน้

อ.น้ าปาด           1,080,000

5. ก่อสร้างล าเหมือง คสล.สายนาโคก 
หมู่ที ่3,4 ต าบลเด่นเหล็ก อ.น้ าปาด   
จ.อุตรดิตถ์

พชืผลทางการเกษตรเพิม่ขึน้ 
รายได้ เพิม่ขึน้

อ.น้ าปาด           1,002,000

6. ก่อสร้างฝายน้ าล้นนาปลาซิว  
หมู่ที ่7 บา้นช าบุน่ ต าบลบา้นฝาย
อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์

พชืผลทางการเกษตรเพิม่ขึน้ 
รายได้ เพิม่ขึน้

อ.น้ าปาด              600,000

7. ก่อสร้างเหมือง คสล.                 
(สายนาย สมคิด วงษ์ตัน) หมู่ 8        
ต าบลน้ าไคร้ อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนมีน้ าใช้ในการเกษตร อ.น้ าปาด              432,000

8. ก่อสร้างล าเหมือง คสล.              
(สายนานาวงัยาง) หมู่ 8 ต าบลน้ าไคร้
อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนมีน้ าใช้ในการเกษตร อ.น้ าปาด              495,000

9. ก่อสร้างรางระบายน้ า                
ภายในหมู่บา้นจากบา้นนายประดิษฐ์ 
 - บา้นนายต๋ี  พรมนอ้ย หมู่ที ่2       
บา้นใหม่ ต าบลบา้นฝาย อ.น้ าปาด    
จ.อุตรดิตถ์

การระบายน้ าดีขึน้ ลดปญัหาน้ าทว่มขัง อ.น้ าปาด           2,280,000

10. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต    
เสริมเหล็กพร้อมฝาปดิ หมู่ที ่2 
ต าบลหว้ยมุ่น อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์

สามารถลดปญัหาการทว่มขังได้ อ.น้ าปาด           3,955,000

11. ก่อสร้างซ่อมแซมคลองส่งน้ า       
สถานสูีบน้ าบา้นไชยมงคล หมู่ที ่9     
ต าบลน้ าอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนได้ใช้น้ าในการท าการ
เกษตรอย่างเพยีงพอและทัว่ถึง

อ.ตรอน           1,000,000

12. ก่อสร้างซ่อมแซมคลองส่งน้ า
สถานสูีบน้ าหลวงปา่ยาง หมู่ที ่2 
ต าบลน้ าอ่างอ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนได้ใช้น้ าในการท าการ
เกษตรอย่างเพยีงพอและทัว่ถึง

อ.ตรอน           1,000,000

13. วางทอ่ส่งน้ าเพือ่การเกษตร       
บริเวณสระหลวง บา้นพระฝาง         
หมู่ที ่4 ต าบลผาจุก อ าเภอเมือง       
อุตรดิตถ์ จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชนได้ใช้น้ าในการท าการ
เกษตรอย่างเพยีงพอและทัว่ถึง

อ.เมืองอุตรดิตถ์           8,500,000

14. วางทอ่ส่งน้ าเพือ่การเกษตร        
บริเวณสระโรงเรียนม่อนหนิขาว        
หมู่ที ่10 - สระน้ า บา้นปา่แดงหลง   
หมู่ที ่12 ต าบลผาจุก อ าเภอเมือง    
อุตรดิตถ์ จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชนได้ใช้น้ าในการท าการ
เกษตรอย่างเพยีงพอและทัว่ถึง

อ.เมืองอุตรดิตถ์           6,280,000

15. ก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล.          
สายหลังโรงเรียนม่อนหนิขาว หมู่ที ่10
ต าบลผาจุก อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์      
จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชนได้ใช้น้ าในการท าการ
เกษตรอย่างเพยีงพอและทัว่ถึง

อ.เมืองอุตรดิตถ์           2,957,000

16. ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม 
หมู่ที ่5 ต.ทุง่ยัง้ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

สามารถลดใช้สัญจรไปมาและระบาย
น้ าจากการทว่มขังได้

อ.ลับแล              510,000

12 ยุทธศำสตร์ดำ้นกำร
สร้ำงกำรเตบิโตบน
คุณภำพชวีิตที่เปน็มติร
กับสิ่งแวดล้อม

         6,285,500

     1.3.1 กิจกรรมหลักที่ 3.1
            กำรผลิตพลังงำน
            ทดแทน และก ำจัด
            ขยะอย่ำงถูกวิธี

         6,285,500

1.ส่งเสริมตู้อบแหง้พลังงานแสงอาทติย์
ขนาด 2 x 2 เมตร ใหก้ับกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนในจังหวดัอุตรดิตถ์

1. ชุมชนลดระยะเวลาในกระบวนการ
ผลิตขัน้ตอนการตากได้ร้อยละ 50
2. เพิม่ปริมาณผลิตภณัฑ์ได้ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 20

สนง.พลังงาน
จังหวดัอุตรดิตถ์

             166,500

2. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
ในระดับพืน้ที ่(สถานสูีบน้ าด้วยไฟฟา้
จากพลังงานแสงอาทติย์เพือ่การเกษตร)

1. สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟา้ได้
อย่างนอ้ย 90,000 หนว่ยต่อป ีหรือ
เทยีบเทา่ค่าพลังงาน 7.67 toe/ปี
2. เพิม่การใช้พลังงานทดแทนในการสูบ
น้ าเพือ่การเกษตรโดยใช้พลังงาน
แสงอาทติย์แทนการใช้พลังงานไฟฟา้  
จากการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค       

สนง.พลังงาน
จังหวดัอุตรดิตถ์

          6,119,000

      122,000,000
2.1 โครงกำรของกระทรวง
     มหำดไทย

122,000,000

1.3 โครงกำรที่ 3 ส่งเสริมกำรใช้
 พลังงำนทดแทน บริหำรจัดกำรขยะ
และ เทคโนโลยีที่เปน็มติรกับ
สิ่งแวดล้อม

  2. โครงกำรของกระทรวง กรม
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     2.1.1 กรมโยธำธิกำรและ
ผังเมอืง

122,000,000

1. โครงการก่อสร้างเขือ่นปอ้งกัน
ตล่ิงริมน้ านา่น อ าเภอพชิัย 
จังหวดัอุตรดิตถ์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวติทีเ่ปน็มิตร
กับส่ิงแวดล้อม

1. ก่อสร้างเขือ่นปอ้งกันตล่ิง
ริมน้ านา่นหนา้วดัโรงม้า หมู่ที ่1,2,7 
ต าบลบา้นหม้อ อ าเภอพชิัย จังหวดั
อุตรดิตถ์ ยาว 1,200 เมตร
2. ก่อสร้างเขือ่นปอ้งกันตล่ิงริมน้ านา่น
บริเวณตลาดเทศบาลต าบลทา่สัก      
(ระยะที ่1)  ต าบลทา่สัก อ าเภอพชิัย  
จังหวดัอุตรดิตถ์ ยาว 400 เมตร

 - สามารถปอ้งกันตล่ิงพงัและปอ้งกันการ
สูญเสียทรัพย์สินของราษฎรริมน้ า
นา่นได้ เปน็ความยาว 1,200 เมตร
 - สามารถปอ้งกันตล่ิงพงัและปอ้งกันการ
สูญเสียทรัพย์สินของราษฎรริมน้ า
นา่นได้ เปน็ความยาว 400 เมตร

ส านกังานโยธา
ธกิารและผังเมือง
จังหวดัอุตรดิตถ์

122,000,000       

82,500,000

82,500,000
8 ยุทธศำสตร์ดำ้นกำร

สร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขนั

แผนงำนที่ 10 กำร
พัฒนำศักยภำพกำรค้ำ 
กำรลงทุนกับประเทศ
เพ่ือนบำ้น

81,500,000

81,500,000

1. ยกระดับมาตรฐานและ               
เพิม่ประสิทธภิาพทางหลวง ทางหลวง 
หมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501    
ตอน นาไพร -ม่วงเจ็ดต้น กม.84+500
- กม.387+500 ต าบลม่วงเจ็ดต้น      
อ าเภอบา้นโคก จังหวดัอุตรดิตถ์       
ทางหลวงหมายเลข 1083              
ตอนควบคุม 0100 ตอน หว้ยนอ้ยกา
-เด่นชาติ กม.0+000 - กม.1+000    
ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบา้นโคก      
จังหวดัอุตรดิตถ์

 - ระยะทางทีไ่ด้รับการปรับปรุง
ขยายเพือ่เชื่อมโยง/เข้าถึงแหล่ง
ทอ่งเทีย่ว เขตพืน้ทีเ่ศรษฐกิจและ
การค้าชายแดนเพิม่ขึน้ 4.00 กม.
 - ความพงึพอใจของประชาชนผู้ใช้     
เส้นทาง และผู้ประกอบการ             
ร้อยละ 90
 - อัตราอุบติัเหตุทีล่ดลง 40%
 - เวลาในการเดินทางของสายทาง
ช่วงดังกล่าวลดลงกวา่ 25%             
การเดินทางบนทางหลวงสายหลัก

แขวงทางหลวง
อุตรดิตถ์ที ่2

         40,000,000

2. ยกระดับมาตรฐานและ               
เพิม่ประสิทธภิาพทางหลวง ทางหลวง 
หมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200  
ตอน นาเจริญ - ปางไฮ กม.107+900 
- กม.111+400 ต าบลบา้นโคก         
อ าเภอบา้นโคก จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และผู้ประกอบการ
ในการขนส่ง Logistic
เดินทางได้สะดวก รวดเร็ว มีอัตรา
อุบติัเหตุทีล่ดลง และประหยุดเวลา     
ในการเดินทางบนทางหลวงสายหลัก

แขวงทางหลวง
อุตรดิตถ์ที ่2

         30,000,000

3. บ ารุงรักษาทางหลวง งานซ่อม
ทางผิวแอสฟลัต์ หมายเลขทางหลวง 
1339 ตอนควบคุม0101 ตอนหว้ยมุ่น
 - น้ าปาด กม.19+900 -  กม.45+730 
(เปน็ตอนๆ) ต าบลน้ าไผ่ อ าเภอน้ าปาด 
จังหวดัอุตรดิตถ์

 - ระยะทางทีไ่ด้รับการปรับปรุง
ขยายเพือ่เชื่อมโยง/เข้าถึงแหล่ง
ทอ่งเทีย่ว เขตพืน้ทีเ่ศรษฐกิจและ
การค้าชายแดนเพิม่ขึน้ 2.300 กม.
 - ความพงึพอใจของประชาชนผู้ใช้
เส้นทาง และผู้ประกอบการ ร้อยละ
90
 - อัตราอุบติัเหตุทีล่ดลง 10%

แขวงทางหลวง
อุตรดิตถ์ที ่2

         11,500,000

9 ยุทธศำสตร์ดำ้นกำร
สร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขนั

แผนงำนที่ 10 กำร
พัฒนำศักยภำพกำรค้ำ
กำรลงทุนกับประเทศ
เพ่ือนบำ้น

1,000,000

1,000,000

1. สร้างการรับรู้เพือ่ขับเคล่ือนการพฒันา
เศรษฐกิจการค้าชายแดน

ร้อยละความพงึพอใจ                     
ของผู้ประกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

สนง.พาณิชย์
จังหวดัอุตรดิตถ์

             400,000

2. ประชาสัมพนัธข์ยายผลการ
พฒันาความร่วมมือการค้าชายแดน    
(จุดผ่อนปรน) ทีม่ีศักยภาพ-ตลาดการค้า
ชายแดนไทย - ลาว

สามารถสร้างการรับรู้และเผยแพร่
ประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้
ได้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

สนง.ประชา
สัมพนัธจ์ังหวดั
อุตรดิตถ์

             400,000

3. ประชาสัมพนัธ“์การพฒันาแผนที่
น าทางส าหรับการขนส่งทีช่าญฉลาด
และเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

สามารถสร้างการรับรู้และเผยแพร่
ประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้
ได้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

สนง.ประชา
สัมพนัธจ์ังหวดั
อุตรดิตถ์

             200,000

มีการบริหารงานจังหวดัแบบบรูณาการ
ทีม่ีประสิทธภิาพสูงขึน้ ตอบสนอง      
นโยบายของรัฐบาลได้ทกุด้าน

ส านกังานจังหวดั
อุตรดิตถ์

9,000,000

    4,128,623,518รวมทั้งสิ้น

   1.1 โครงกำรที่ 1 โครงกำรพัฒนำ
       ศักยภำพกำรค้ำ กำรลงทุนกับ
       ประเทศเพ่ือนบำ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวดั
แบบบรูณาการ

   1.2 โครงกำรที่ 2 เสริมสร้ำงควำม
        สัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบำ้น

ประเดน็กำรพัฒนำที่ 5 เพ่ิม
ศักยภำพกำรค้ำ กำรลงทุน และ
ควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบำ้น

  1.โครงกำรของจังหวัด

         1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1.1 
                กำรพัฒนำโครงสร้ำง
               พ้ืนฐำน สำธำรณูปโภค 
               สำธำรณูปกำรเพ่ือกำรค้ำ
              กำรลงทุน และกำรเชือ่ม
              โยงกับประเทศเพ่ือนบำ้น
               

         1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 2.1 
         สำนสัมพันธ์กับประเทศ
         เพ่ือนบำ้น
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