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

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
 

ชื่อโครงการ : พัฒนำกำรเกษตรแบบครบวงจร 
กิจกรรมหลัก : กำรบริหำรจัดกำร และ ผลผลิตทำงกำรเกษตร วงเงิน 20,999,651 บาท 
 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด พัฒนำเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มคีุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน และมี
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 
แผนงาน กำรพัฒนำกำรเกษตร ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน และมีกำรตลำดที่ครอบวงจร 
หน่วยด าเนินการ : วิทยำลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยอนันต์  โดรณ ต าแหน่ง : ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-412917 
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 
 
(1) หลักการและเหตุผล 
      (1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออ่ืนๆ) 
   ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  (กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร) แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำง
ยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ก ำหนด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดอุตรดิตถ์ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำเกษตรกรรม อุตสำหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ กลยุทธ์ ส่งเสริม 
พัฒนำกระบวนกำรผลิตภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ให้มีประสิทธิภำพและคุณภำพ ด้วยระบบ Zoning ที่สอดคล้องกับ
กำรตลำด และกำรบริหำรจัดกำรตลำดสินค้ำทุกประเภท ดังนั้น จังหวัดอุตรดิตถ์จึงให้ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำโครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด และควำมต้องกำรของประชำชนใน
พ้ืนที่ 
 
      (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 และ
ท ำไร่ ซึ่งเป็นผลมำจำกปัญหำส ำคัญ 2 ประกำรคือ ต้นทุนกำรผลิตสูง เนื่องจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น ปุ๋ย น้ ำยำฆ่ำศัตรูพืช ได้มีรำคำ
แพงขึ้นเกือบทุกปีตำมภำวะเงินเฟ้อที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับรำคำผลผลิตตกต่ ำ ท ำให้เกษตรกรโดยเฉพำะชำวนำและชำวไร่ ต้อง
ประสบปัญหำขำดทุน 
 
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน)  

- เร่งด่วนมำก 
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(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 2563 สิ้นสุดปี กันยำยน 2564 
       (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 
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(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. กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรผลติมะขำม
หวำนอุตรดติถ์ แบบครบวงจร/
7,813,800 บำท (มรอ./สนง.เกษตร
จังหวัดฯ) 

    

2. ยกระดับสินค้ำและผลผลิตทำงกำร
เกษตรคณุภำพสูงส ำหรับเกษตรกร และ
วิสำหกิจชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ และ
จังหวัดใกล้เคียง/7,132,000 บำท (มรอ.) 

    

3. พัฒนำหน่วยรับรองระบบกำรจดักำร
ด้ำนกำรเกษตรและอำหำรจังหวัด
อุตรดิตถ์ เพื่อเพิม่ควำมได้เปรียบในกำร
แข่งขันและกำรยอมรับในระดับสำกล/
5,820,351 บำท (มรอ.) 

    

2. เกษตรอัจฉริยะ/233,500 บำท 
(วิทยำลัยเทคนิคอุตรดติถ์) 

 
 

  
 

 

 
(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 
(7) วงเงินของโครงการ จ านวน 20,999,651 บาท  

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

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

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

     มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) .......................................................... 
     ไม่มี 
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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      
   เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จจะมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ หรือหน่วยงำนที่มีควำมพร้อมในกำร
ดูแล และบ ำรุงรักษำต่อไป 
 (11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  
   - ไม่มี 
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 (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
 

ชื่อโครงการ : พัฒนำกำรเกษตรแบบครบวงจร 
กิจกรรมหลัก : กำรประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด วงเงิน 2,550,000 บาท 
 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด พัฒนำเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มคีุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน และมี
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 
แผนงาน กำรพัฒนำกำรเกษตร ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน และมีกำรตลำดที่ครอบวงจร 
หน่วยด าเนินการ : ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอลับแล  
ผู้รับผิดชอบ : นำยศิวัช  ฟูบินทร์ ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอลับแล หมายเลขโทรศัพท์ 081-8676086 
 
(1) หลักการและเหตุผล 
      (1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออ่ืนๆ) 
   ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  (กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร) แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำง
ยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ก ำหนด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดอุตรดิตถ์ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำเกษตรกรรม อุตสำหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ กลยุทธ์ ส่งเสริม 
พัฒนำกระบวนกำรผลิตภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ให้มีประสิทธิภำพและคุณภำพ ด้วยระบบ Zoning ที่สอดคล้องกับ
กำรตลำด และกำรบริหำรจัดกำรตลำดสินค้ำทุกประเภท ดังนั้น จังหวัด อุตรดิตถ์จึงให้ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำโครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด และควำมต้องกำรของประชำชนใน
พ้ืนที่ 
 
      (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 หรือ มี
อุปทำนมำกกว่ำอปุสงค์ ซึ่งวิธีกำรที่สำมำรถแกปัญหำรำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำได้ คือ ต้องควบคุมปริมำณกำรผลิตไม่ให้มีมำกเกิน
กวำควำมต้องกำรบริโภค (ควบคุมด้ำนอุปทำนของสินค้ำ) และ/หรือเพ่ิมควำมต้องกำรบริโภคให้สอดคล้องกบปริมำณกำรผลิตที่
มีมำกข้ึน (เพ่ิมอุปสงค์ของสินค้ำ) ทั้งนี้กำรเพิ่มควำมต้องกำรบริโภคสินค้ำสำมำรถท ำได้โดยกำรเพ่ิมหรือขยำยตลำด แต่หำกไม่มี
กำรควบคุมปริมำณกำรผลิตให้เหมำะสม ในที่สุดเมื่อควำมต้องกำรบริโภคถึงจุดอ่ิมตัว ก็จะเกิดปัญหำรำคำตกต่ ำเช่นเดิม ดังนั้น
กำรควบคุมปริมำณกำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรบริโภคจึงเป็นแนวทำงที่จะสำมำรถแก้ปัญหำรำคำผลผลิตตกต่ ำได้
อย่ำงยั่งยืน 
 
 
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน)  

- เร่งด่วนมำก 
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(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

 1) เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรตลำด และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์สินค้ำเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุตรดิตถ ์
2) เพ่ือให้กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญในเชิงเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ 

      (2.2) สถานภาพของโครงการ 
              โครงกำรเดิม                             โครงกำรใหม่ 
      (2.3) ประเภทของโครงการ 
              พัฒนำ                  ด ำเนินกำรปกติ 
       (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี  เริ่มต้นปี ตุลำคม 2563 สิ้นสุดปี กันยำยน 2564 
       (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. 63 ม.ค. – มี.ค. 64 เม.ย. – มิ.ย. 64 ก.ค. – ก.ย. 64 

1. เพิ่มประสิทธิภำพกำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม
ในงำนเทศกำลทุเรียนและผลไมเ้มอืง 
ลับแล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
/550,000 บำท (อ ำเภอลับแล) 
2. ก่อสร้ำงอำคำรส ำหรับจ ำหน่ำยและ 
รับซื้อสินค้ำพืชผลทำงกำรเกษตร หมู่ที่ 9 
/2,000,000 บำท (อ ำเภอลับแล) 
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(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 
(7) วงเงินของโครงการ จ านวน 2,550,000 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 
 
       (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(FS) 
                  ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
                  ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
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(10) วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ      
   เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จจะมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ หรือหน่วยงำนที่มีควำมพร้อมในกำร
ดูแล และบ ำรุงรักษำต่อไป 
 
 (11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  
   - ไม่มี 
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 (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
 

ชื่อโครงการ : พัฒนำกำรเกษตรแบบครบวงจร 
กิจกรรมหลัก : พัฒนำปัจจัยพ้ืนฐำนในกำรผลิต วงเงิน 6,551,640 บาท 
 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด พัฒนำเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มคีุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน และมี
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ 
แผนงาน กำรพัฒนำกำรเกษตร ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน และมีกำรตลำดที่ครอบวงจร 
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 
หน่วยด าเนินการ : ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอบ้ำนโคก  
ผู้รับผิดชอบ : เรือตรีวิทยำ  เกล้ำวิกรณ์ ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอบ้ำนโคก หมายเลขโทรศัพท์ 055-486124 
หน่วยด าเนินการ : มหำวิทยำลัยรำชภัฎอุตรดิตถ์  
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้ำ ต าแหน่ง : อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฎอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-146601 
 
(1) หลักการและเหตุผล 
      (1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออ่ืนๆ) 
   ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  (กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร) แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำง
ยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ก ำหนด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดอุตรดิตถ์ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำเกษตรกรรม อุตสำหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ กลยุทธ์ ส่งเสริม 
พัฒนำกระบวนกำรผลิตภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ให้มีประสิทธิภำพและคุณภำพ ด้วยระบบ Zoning ที่สอดคล้องกับ
กำรตลำด และกำรบริหำรจัดกำรตลำดสินค้ำทุกประเภท ดังนั้น จังหวัดอุตรดิตถ์จึงให้ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำโครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด และควำมต้องกำรของประชำชนใน
พ้ืนที่ 
 
      (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 ทั้งที่
จังหวัดอุตรดิตถ์มีกำรผลิตสินค้ำเกษตรหลำกหลำยชนิด ทั้งพืช สัตว์ และประมง  สำเหตุหนึ่งมำจำกกำรท ำกำรเกษตรที่พ่ึงพำ
กำรใช้ปุ๋ยเคมีและสำรเคมี ที่มีต้นทุนสูงขึ้นเป็นล ำดับ  ในขณะที่รำคำสินค้ำเกษตรผันผวนและเกษตรกรไม่มีโอกำสก ำหนดรำคำ
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ผลิตผลที่ตนผลิตได้  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 ควำมอุดม
สมบูรณ์ของดิน ควำมเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีกำรรวมกลุ่มเพ่ื อพัฒนำและส่งเสริมอำชีพสร้ำง
รำยได้ในครัวเรือนตำมแนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนให้เข้มแข็งมุ่งเน้นกำรท ำงำน
ร่วมกันแบบบูรณำกำรทุกภำคส่วน โดยค ำนึงถึงศักยภำพของพ้ืนที่และควำมต้องกำรของชุมชนเป็นหลัก อีกทั้งหำกมีกำรจัดท ำ
แผนกำรผลิตและแผนกำรตลำดที่เหมำะสม กำรที่รัฐบำลมีนโยบำยกำรจัดกำรพ้ืนที่กำรผลิตที่เหมำะสม กำรส่งเสริมกำรเกษตร
ระบบแปลงใหญ่ จะส่งผลให้จังหวัดอุตรดิตถ์สำมำรถที่จะขับเคลื่อนสินค้ำเศรษฐกิจให้มีศักยภำพโดยได้รับควำมร่วมมือจำกภำค
รำชกำรและเอกชน กำรบริหำรสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญอย่ำงมีประสิทธิภำพจะช่วยให้สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรผลิตกำรตลำดอย่ำงครบวงจร 

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 ำเนินกำรปกติ 
       (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี  เริ่มต้นปี ตุลำคม 2563 สิ้นสุดปี กันยำยน 2564 
       (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 
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   (4.2) ผลผลิต : 1. เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ 90 ได้รับควำมรู้และ น ำไปปรับปรุงกระบวนกำรผลิต    
  2. เกษตรกรได้รับควำมรู้กำรผลิตไม้ผลเศรษฐกิจให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนระบบ GAP 

 

   
 (4.3) ผลลัพธ์ :  

1. จังหวัดอุตรดิตถ์มีพ้ืนที่ปลูกพืชตำมศักยภำพควำมเหมำะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
2. เกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต และมีรำยได้เพ่ิมขึ้น 
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. 63 ม.ค. – มี.ค. 64 เม.ย. – มิ.ย. 64 ก.ค. – ก.ย. 64 

1. ส่งเสรมิและพัฒนำกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรปลอดภัย (GAP) /225,570  
(สนง.เกษตรจังหวัดฯ) 

  
 

 
 

 

2. ส่งเสรมิและพัฒนำกำรผลิตมะม่วง 
หิมพำนต์คณุภำพ/130,530 บำท  
(สนง.เกษตรจังหวัดฯ) 

    

3. ส่งเสรมิและพัฒนำกำรผลิตมะม่วง 
หิมพำนต์คณุภำพ/130,530 บำท  
(สนง.เกษตรจังหวดัฯ) 

    

4. ส่งเสรมิกำรด ำเนินงำนกลุม่ยุว
เกษตรกรตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดอุตรดติถ์/710,200 บำท  
(สนง.เกษตรจังหวัดฯ) 

    

5. เพิ่มผลผลติกุ้งก้ำมกรำมในแหลง่น้ ำใน
จังหวัดอุตรดติถ์/2,832,000 บำท  
(สนง.ประมงจังหวัดฯ) 

    

6. ปรับระบบกำรเลี้ยงสัตว์ปีกรำยย่อย
เพื่อกำรป้องกันโรค/421,850 บำท  
(สนง.ปศุสัตว์จังหวัดฯ) 

    

7. ปรับระบบกำรเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ
เพื่อกำรป้องกันโรค/128,660 บำท  
(สนง.ปศุสัตว์จังหวัดฯ) 

    

8. ส่งเสรมิกำรปลูกพืชใช้น้ ำน้อย  
เพื่อฟ้ืนฟูกลุ่มเกษตรกร/1,000,000 บำท 
(อ ำเภอบ้ำนโคก) 
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9. สร้ำงอำชีพเลี้ยงสตัว์น้ ำ เพ่ือสรำ้ง
รำยได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร/1,000,000 
บำท (อ ำเภอบ้ำนโคก) 

    

 
(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 
(7) วงเงินของโครงการ จ านวน 6,551,640 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      
   - 
(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  
   - ไม่มี 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
ชื่อโครงการ : พัฒนำคุณภำพชีวิตคนอุตรดิตถ์ 
กิจกรรมหลัก :  กำรพัฒนำรำยได้และส่งเสริมอำชีพ   วงเงิน  7,120,750  บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองน่ำอยู่ สร้ำงชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งเพ่ือให้มีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี 
แผนงาน กำรพัฒนำคนทุกเพศ ทุกวัย ครอบครัว ชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง เพิ่มรำยได้และมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
หน่วยด าเนินการ : มหำวิทยำลัยรำชภัฎอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้ำ ต าแหน่ง :อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฎอุตรดิตถ์ 
สถานที่ติดต่อ : มหำวิทยำลัยรำชภัฎอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 06-1271-3388 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุตรดิตถ์  
ผู้รับผิดชอบ : นำยอมรศักดิ์ ปิ่นทอง  ต าแหน่ง : ศึกษำธิกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
สถานที่ติดต่อ : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 09-3135-3887 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวนิตยำวรรณ เลื่อนลอย ต าแหน่ง : พัฒนำกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
สถานที่ติดต่อ : ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-411686 
หน่วยด าเนินการ : ที่ว่ำกำรอ ำเภอตรอน 
ผู้รับผิดชอบ : นำยสกุลไชย จูมทอง ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอตรอน 
สถานที่ติดต่อ : ที่ว่ำกำรอ ำเภอตรอน หมายเลขโทรศัพท์ 055-491006 
 
(1) หลักการและเหตุผล 
      (1.1) ที่มา : ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำน
กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ได้
ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่  กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ก ำหนดประเด็นกำร
พัฒนำที่ 1 กำรเสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิตที่ดี จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ดังนั้น จังหวัดอุตรดิตถ์จึงให้ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำโครงกำรตำมแผนพัฒนำจังหวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด และตอบสนองต่อกำรรับบริกำรของประชำชนในพื้นท่ี 
     
  (1.2) สรุปสาระส าคัญ 
             สภาพปัญหา/ความต้องการ : กำรพัฒนำทักษะก ำลังคนเป็นสิ่งที่ส ำคัญเพ่ือใช้ในกำรประกอบ
อำชีพซึ่งเป็นกำรเสริมสร้ำงทักษะขั้นพ้ืนฐำนที่จะช่วยส่งเสริมให้ประชำชนมีรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพเพ่ิม
มำกขึ้น ดังนั้น ภำครัฐจึงต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำทักษะ และสนับสนุนช่องทำงในกำรส่งเสริม
อำชีพเพ่ือให้มีรำยได้เพ่ิมข้ึน และน ำไปสู่คุณภำพชีวิตดีขึ้น  

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน)  
- เร่งด่วนมำก 

 (2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
      1. เพ่ือสร้ำงรำยได้และสร้ำงอำชีพให้กับประชำชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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      2.เพ่ือพัฒนำให้ประชำชนมีทักษะ และศักยภำพในกำรประกอบอำชีพมำกข้ึน 
      3.เพ่ือส่งเสริมให้มีช่องทำงกำรสร้ำงรำยได้ในพ้ืนที่ 
(2.2) สถานภาพของโครงการ 
              โครงกำรเดิม                             โครงกำรใหม่ 
    (2.3) ประเภทของโครงการ 
              พัฒนำ                  ด ำเนินกำรปกติ 
       (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี  เริ่มต้นปี ตุลำคม 2563 สิ้นสุดปี กันยำยน 2564 
       (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพ้ืนที่ด ำเนินกำร เช่น อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำนเป็นต้น)                  
       ประชำชนในพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์  สถำนที่เอกชนในกรุงเทพมหำนคร/ปริมณฑล/ต่ำงจังหวัด 
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชำชนในพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ 
      (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชำชนในพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
     (4.1) เป้าหมายโครงการ  
      ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 80 ของจ ำนวนประชำกร 
     (4.2) ผลผลิต : กลุ่มเป้ำหมำยมีทักษะในกำรประกอบอำชีพ และมีรำยได้เพ่ิมข้ึน   
     (4.3) ผลลัพธ์ : ประชำนมีทักษะในกำรประกอบอำชีพ  มีรำยได้ และมีคุณภำพชีวิตดีขึ้น 
     (4.4) ผลกระทบ : 
            เชิงบวก : มีช่องทำงกำรหำรำยได้ในพ้ืนที่ แพร่หลำย มีกำรจ้ำงงำนคนในชุมชน สำมำรถสร้ำงรำยได้
เพ่ิมข้ึน ท ำให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
            เชิงลบ   : ไม่มี 
 
(5) แนวทางการด าเนินงาน 
 (แสดงรำยละเอียดกิจกรรมที่จะท ำภำยใต้โครงกำรที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท ำเครื่องหมำย 
 ลงในช่องระยะเวลำที่จะเริ่มด 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.พัฒนำทักษะสมรรถนะอำชีพ
เสริมสร้ำงศักยภำพก ำลังคนจังหวัด
อุตรดิตถ์ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือ
รองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ
และสังคม 
งบประมำณ 1,486,100 บำท 
หน่วยงำน : ม.รำชภัฎอุตรดิตถ์ 

    

2. Smart Junior คนคุณภำพสู่งำน
อำชีพยุค 4.0 
งบประมำณ 899,650 บำท 
หน่วยงำน : สนง.ศึกษำธิกำรจ.อต. 
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กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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

3.จัดกำรแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ 
OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ (Road 
Show) 
งบประมำณ 3,000,000 บำท 
หน่วยงำน : สนง.พช.จ.อต. 

  

 

  

4..ก่อสร้ำงแพขำยสินค้ำตลำดท่ำน้ ำ
ไทยวน หมู่ที่ 7 บริเวณท่ำน้ ำ 
คลองตรอนวัดไชยมงคล  
ต ำบลน้ ำอ่ำง อ ำเภอตรอน 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 1,735,000 บำท 
หน่วยงำน : อ ำเภอตรอน 

 

 

   

  
(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 
(7) วงเงินของโครงการ จ านวน   7,120,750 บาท  

      (ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำยด้วย) 
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ต้องมีเหตุผลควำมจ ำเป็นและเกินศักยภำพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  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 หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำม
กฎหมำย 
      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 เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของ
โครงการ      
      มีศูนย์กลำงข้อมูลขนำดใหญ่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ บูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดูแล และด ำเนินกำร
ประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง 
 (11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  
   - ไม่มี 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 
 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 

ชื่อโครงการ : พัฒนำคุณภำพชีวิตคนอุตรดิตถ์ 
กิจกรรมหลัก : กำรขยำยโอกำสและสร้ำงควำมยั่งยืน  วงเงิน  1,894,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองน่ำอยู่ สร้ำงชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งเพ่ือให้มีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี 
แผนงาน กำรพัฒนำคนทุกเพศ ทุกวัย ครอบครัว ชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง เพิ่มรำยได้และมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
หน่วยด าเนินการ : วิทยำลัยอำชีพพิชัย  
ผู้รับผิดชอบ : นำยวรวัฒน์ เหล็กสิงห์ ต าแหน่ง : ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
สถานที่ติดต่อ : วิทยำลัยอำชีพพิชัย หมายเลขโทรศัพท์ 055-832043 
หน่วยด าเนินการ : ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยสหวิช อภชิัยวิศรุตกุล ต าแหน่ง :  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ 
สถานที่ติดต่อ : ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-415981 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำงดุษฎี ถำวรจตุรวัฒน์ ต าแหน่ง : ประชำสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สถานที่ติดต่อ : ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-412616 
 
(1) หลักการและเหตุผล 
      (1.1) ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3     
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12 ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ก ำหนด
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ก ำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัด เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ สร้ำงชุมชนและครอบครัว
เข้มแข็งเพ่ือให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี  ดังนั้น จังหวัดอุตรดิตถ์จึงให้ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำโครงกำรตำมแผนพัฒนำ
จังหวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด และตอบสนองต่อกำรรับบริกำร
ของประชำชนในพื้นที่ 
      (1.2) สรุปสาระส าคัญ 
             สภาพปัญหา/ความต้องการ : เนื่องจำกส่วนรำชกำรที่มีภำรกิจในกำรให้บริกำรประชำชนซึ่งมีกำร
จัดกิจกรรมเป็นประจ ำทุกเดือน เพ่ือให้ข้อมูลข่ำวสำร  ควำมรู้ และกำรให้บริกำรจำกภำครัฐ  แต่ส่วนรำชกำรที่
มีภำรกิจยังขำดงบประมำณในกำรด ำเนินกำร ทั้งกำรออกหน่วยบริกำรประชำชน กำรจัดท ำแผนพัฒนำใน
ระดับหมู่บ้ำน กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร ตลอดจนกำรให้บริกำรแก่ประชำชนในกำรออกหน่วย ดังนั้น จึงมี
ควำมจ ำเป็นที่ต้องขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเพ่ือสร้ำงโอกำส และให้บริกำรประชำชนให้ทั่วถึงมำกข้ึน  
  

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน)  
- เร่งด่วนมำก 
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 (2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
      1. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติรองรับกำรด ำเนินงำนตำมระเบียบฯ ในกำร
จัดท ำแผนและประสำนแผนพัฒนำพ้ืนที่ 
          2. เพ่ือตอบสนองนโยบำยจังหวัด/กลุ่มงำนจังหวัด/อ ำเภอ 
      3. เพ่ือสร้ำงควำมสุขให้แก่ประชำชน  
      4. เพ่ือสร้ำงเสริมจิตอำสำให้แก่นักเรียนที่เป็นเยำวชนในกำรออกไปให้บริกำรในแต่ละครั้ง 
                5. เพ่ือขอรับงบประมำณสนับสนุนในกำรออกให้บริกำรเนื่องจำกสถำนศึกษำขำดแคลนงบประมำณ       
 
(2.2) สถานภาพของโครงการ 
              โครงกำรเดิม                             โครงกำรใหม่ 
    (2.3) ประเภทของโครงการ 
              พัฒนำ                  ด ำเนินกำรปกติ 
       (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี  เริ่มต้นปี ตุลำคม 2563 สิ้นสุดปี กันยำยน 2564 
       (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพ้ืนที่ด ำเนินกำร เช่น อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำนเป็นต้น)                  
       ประชำชนในพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชำชนในพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ 
      (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชำชนในพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
     (4.1) เป้าหมายโครงการ  
      ตัวช้ีวัด : รอ้ยละ 80 ของจ ำนวนประชำกรได้รับควำมพึงพอใจจำกกำรให้บริกำร 
     (4.2) ผลผลิต :  ประชำชนเข้ำร่วมรับบริกำร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 100 คน    
     (4.3) ผลลัพธ์ : ลดภำระค่ำใช้จ่ำยของประชำชน และเกิดควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรท ำงำน     
                       เพ่ือป้องกัน แก้ไข  พัฒนำหมู่บ้ำนให้เกิดควำมเข้มแข็ง  
     (4.4) ผลกระทบ : 
            เชิงบวก : ลดภำระค่ำใช้จ่ำยของประชำชน และเกิดควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรท ำงำน 
              เพ่ือป้องกัน แก้ไข  พัฒนำหมู่บ้ำนให้เกิดควำมเข้มแข็ง 
            เชิงลบ   : ไม่มี 
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(5) แนวทางการด าเนินงาน 
 (แสดงรำยละเอียดกิจกรรมที่จะท ำภำยใต้โครงกำรที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท ำเครื่องหมำย 
 ลงในช่องระยะเวลำที่จะเริ่มด 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.เพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนในกำร 
จัดท ำแผนและประสำนแผน 
พัฒนำพื้นที่ (One Plan) 
งบประมำณ 944,000 บำท 
หน่วยงำน : ที่ท ำกำรปกครองจ.อต. 

 

 

   

2.อ ำเภอยิ้มเคลื่อนที่ชำวอำชีวะร่วม
ใจส่งสุขให้ประชำชน 
งบประมำณ 50,000 บำท  
หน่วยงำน : ว.กำรอำชีพพิชัย 

    

3.ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนตำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด 
งบประมำณ 900,000 บำท 
หน่วยงำน : สนง.ปชส.จ.อต. 

 

 

 

 

  

  
(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 
(7) วงเงินของโครงการ จ านวน  1,894,000  บาท  

      (ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำยด้วย) 
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ต้องมีเหตุผลควำมจ ำเป็นและเกินศักยภำพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  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 หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำม
กฎหมำย 
      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 เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของ
โครงการ      
      มีศูนย์กลำงข้อมูลขนำดใหญ่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ บูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดูแล และด ำเนินกำร
ประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง 
 (11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  
   - ไม่มี 
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 (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
 
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
ชื่อโครงการ : พัฒนำคุณภำพชีวิตคนอุตรดิตถ์ 
กิจกรรมหลัก :  พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และคุณภำพชีวิต วงเงิน  53,951,219 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองน่ำอยู่ สร้ำงชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งเพ่ือให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
แผนงาน กำรพัฒนำคนทุกเพศ ทุกวัย ครอบครัว ชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง เพิ่มรำยได้และมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำงจิตติมำ กรีอำรี  ต าแหน่ง : พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สถานที่ติดต่อ : ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-414061 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 
ผู้รับผิดชอบ : นำยชัชชัย ทับทิมอ่อน ต าแหน่ง : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 
สถานที่ติดต่อ : ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1042-2513 , 08-7177-1200 
หน่วยด าเนินการ : มหำวิทยำลัยรำชภัฎอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร. เรืองเดช วงศ์หล้ำ  ต าแหน่ง : อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิต์  
สถานที่ติดต่อ :มหำวิทยำลัยรำชภัฎอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-4166601 ตอ่ 1738 , 08-9565-5156 
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 ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวนิตยำวรรณ เลื่อนลอย ต าแหน่ง : พัฒนำกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
สถานที่ติดต่อ : ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-411686 
หน่วยด าเนินการ :  วิทยำลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยอนันต์ โดรณ  ต าแหน่ง : ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 
สถานที่ติดต่อ : วิทยำลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-412917 , 09-5892-9944 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอตรอน 
ผู้รับผิดชอบ : นำยสกุลไชย จูมทอง ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอตรอน 
สถานที่ติดต่อ : อ ำเภอตรอน หมายเลขโทรศัพท์ 055-491116 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยเกษม ตั้งเกษมส ำรำญ  ต าแหน่ง : นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
สถานที่ติดต่อ : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ์หมายเลขโทรศัพท์ 055-411439 
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(1) หลักการและเหตุผล 
      (1.1) ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ที่  การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ก ำหนดประเด็นการพัฒนา
ที ่1 กำรเสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิตที่ดี กลยุทธ์ : เพ่ิมศักยภำพบุคลำกรและระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ให้สะอำด โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ประชำชน ดังนั้น จังหวัดอุตรดิตถ์จึงให้
ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำโครงกำรตำมแผนพัฒนำจังหวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด 
และตอบสนองต่อกำรรับบริกำรของประชำชนในพื้นที่ 
 
      (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 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
     1. เพ่ือพัฒนำให้คนทุกช่วงวัยในจังหวัดอุตรดิตถ์มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
               2. เพ่ือเสริมสร้ำงให้ครอบครัว และชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง  
     3. เพ่ือพัฒนำศักยภำพคนให้พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
      (2.2) สถานภาพของโครงการ 
              โครงกำรเดิม                             โครงกำรใหม่ 
      (2.3) ประเภทของโครงการ 
              พัฒนำ                  ด ำเนินกำรปกติ 
       (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี  เริ่มต้นปี ตุลำคม 2563 สิ้นสุดปี กันยำยน 2564 
       (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพ้ืนที่ด ำเนินกำร เช่น อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำนเป็นต้น)                  
       จังหวัดอุตรดิตถ์  
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชำชนชำวจังหวัดอุตรดิตถ์ และทุกภำคส่วนในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
      (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้บริหำร/หัวหน้ำส่วนรำชกำร ระดับจังหวัด ของจังหวัดอุตรดิตถ์  
              และประชำชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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(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 และสำมำรถชีวิตในสังคมได้อย่ำง    
มีควำมสุข และยั่งยืน 
            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.ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรฆ่ำตัว
ตำยจังหวัดอุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 669,800 บำท 
หน่วยงำน : สนง.สสจ.อต. 

  
 
 

  

2.ขับเคลื่อนอนำมัยเจริญพันธุ์ 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำกำร 
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
“อุตรดิตถ์โมเดล” 
งบประมำณ 500,000 บำท 
หน่วยงำน : สนง.สสจ.อต. 

  
 

  

3.ขับเคลื่อนกำรป้องกันควบคุมโรค
ไข้หูดับจังหวัดอุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 100,000 บำท 
หน่วยงำน : สนง.สสจ.อต. 

  
 

  

4.พัฒนำระบบเฝ้ำระวัง ป้องกันกำร
ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคเนื้อเน่ำ
แบบบูรณำกำร จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 
2563 
งบประมำณ 144,800 บำท 
หน่วยงำน : สนง.สสจ.อต. 

  
 
 

  

5.สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำคุณภำพ
ชีวิตประชำชนตำมประเด็นกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ 
(พชอ.) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ ำปี 
2564/1,784,000 บำท 
หน่วยงำน : สนง.สสจ.อต. 
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กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค. 63 ม.ค. – มี.ค.64 เม.ย. – มิ.ย. 64 ก.ค. – ก.ย. 64 

6.พัฒนำระบบดูแลผู้เปรำะบำงและ
ผู้มีภำวะพ่ึงพิงจังหวัดอุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 1,296,400 บำท 
หน่วยงำน : สนง.สสจ.อต. 

 
 
 

 
 
 

  

7.ส่งเสริมกำรใช้โฟเลตในหญิงวัย
เจริญพันธุ์โดยแกนน ำอสม.จังหวัด
อุตรดิตถ์ ปี 2564 
งบประมำณ 1,917,260 บำท 
หน่วยงำน : สนง.สสจ.อต. 

  
 

  

8.ขับเคลื่อนกำรพัฒนำอำหำร
ปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 721,265 บำท 
หน่วยงำน : สนง.สสจ.อต. 

 
 
 
 

   

9.อำหำรปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค  
อ ำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 166,800 บำท 
หน่วยงำน : อ ำเภอตรอน 

 
 
 
 

   

10.รวมพลังส่งเสริมเด็กปฐมวัยตำม
วิถีพอเพียงครอบครัวอบอุ่นสู่ชุมชน
เข้มแข็ง 
งบประมำณ 939,500 บำท 
หน่วยงำน : สนง.ศึกษำธิกำรจ.อต. 
 

  
 
 

  

11. พัฒนำระบบรองรับสังคมสูงวัย
แบบบูรณำกำรที่มีคุณภำพโดย
องค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์และ
ภำคีเครือข่ำย/1,000,000 บำท 
หน่วยงำน : ม.รำชภัฎอุตรดิตถ์ 

 
 

   

12.เทศกำลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ปี 
2564 /1,261,500 บำท 
หน่วยงำน : สนง.พมจ.อต. 

 
 

   

13.เปิดโลกนวัตกรรมควำมรอบรู้
ด้ำนสุขภำพเพ่ือเด็กวัยเรียนสุขภำพ
ดี สู่ควำมยั่งยืน 
งบประมำณ 230,990 บำท 
หน่วยงำน : สนง.สพป.อต.1 

 
 

   

14.อบรมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ำย
พุทธบุตร)/ 1,548,000 บำท 
หน่วยงำน : ที่ท ำกำรปกครองจ.อต. 
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กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค. 63 ม.ค. – มี.ค.64 เม.ย. – มิ.ย. 64 ก.ค. – ก.ย. 64 

15. พัฒนำระบบกำรส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กปฐมวัย จังหวัด
อุตรดิตถ์ งบประมำณ 5,888,720 
บำท   หน่วยงำน : สนง.สสจ.อต. 

  
 

  

16.คนอุตรดิตถ์ปลอดภัย ป้องกัน
ภัยอัมพฤกษ์ อัมพำต(โรคหลอด
เลือดสมอง) ได้ด้วยตนเอง 
งบประมำณ 1,280,000 บำท 
หน่วยงำน : สนง.สสจ.อต. 

  
 
 

  

17.ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
กำรแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือลดกำรสูญเสีย
ชีวิตและควำมพิกำรของประชำชน
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 530,604 บำท 
หน่วยงำน : สนง.สสจ.อต. 

   
 
 

 

18. เสริมสร้ำงเยำวชนสู่สังคมยุคไร้
พรมแดน 
งบประมำณ  967,810 บำท 
หน่วยงำน :  สนง.ศึกษำธิกำรจ.อต. 

 
 

   

19.เพ่ิมศักยภำพกำรสื่อสำรภำษำ 
อังกฤษสู่ระเบียงเศรษฐกิจสำย
อำเซียน GMS Economic 
Coridors (English for GMS 
Economic Coridors) 
งบประมำณ 1,047,620 บำท 
หน่วยงำน : สนง.ศึกษำธิกำรจ.อต. 

 
 

   

20.สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้ำน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจ ำปี 
2564 
งบประมำณ 576,000 บำท 
หน่วยงำน : สนง.พช.จ.อต. 

  
 

  

21.เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้
สถำบันครอบครัวและชุมชน 
งบประมำณ 750,000 บำท 
หน่วยงำน : สนง.พช.จ.อต. 

  
 
 

  

22.ศูนย์กำรเรียนรู้ปัญญำประดิษฐ์
และหุ่นยนต์ 
งบประมำณ 2,055,300 บำท 
หน่วยงำน : ว.เทคนิค อต. 
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(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 
(7) วงเงินของโครงการ จ านวน 53,951,219  บาท  

      (ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำยด้วย) 
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ต้องมีเหตุผลควำมจ ำเป็นและเกินศักยภำพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 
  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 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 ์
       

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

23.พัฒนำระบบสื่อสำรในภำวะ
ฉุกเฉินทำงด้ำนกำรแพทย์และ
สำธำรณสุข 
งบประมำณ 4,745,100 บำท 
หน่วยงำน : สนง.สสจ.อต. 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

24.พัฒนำศักยภำพกำรผลิตและ
แปรรูปสมุนไพร โรงพยำบำลพิชัย 
งบประมำณ 23,830,000 บำท 
หน่วยงำน : สนง.สสจ.อต. 

 
 
 

 
 
 

  
 

  



7 

 

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

(10) วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ      
      มีศูนย์กลำงข้อมูลขนำดใหญ่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ บูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดูแล และด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์
อย่ำงต่อเนื่อง 
 (11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  
   - ไม่มี 
                
                



1 

 

 
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
ชื่อโครงการ : พัฒนำคุณภำพชีวิตคนอุตรดิตถ์ 
กิจกรรมหลัก : กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร อำคำร สถำนที่ วงเงิน 4,363,800 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ สร้ำงชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งเพ่ือให้มี
คุณภำพชีวิตที่ดี 
แผนงาน กำรพัฒนำคนทุกเพศ ทุกวัย ครอบครัว ชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง เพิ่มรำยได้และมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
หน่วยด าเนินการ : ที่ว่ำกำรอ ำเภอตรอน 
ผู้รับผิดชอบ : นำยสกุลไชย จูมทอง ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอตรอน 
สถานที่ติดต่อ : ที่ว่ำกำรอ ำเภอตรอน หมายเลขโทรศัพท์ 055-491006 
  
(1) หลักการและเหตุผล 
      (1.1) ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3     
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12 ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ก ำหนด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ สร้ำงชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งเพ่ือให้มีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี  ดังนั้น จังหวัดอุตรดิตถ์จึงให้ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำโครงกำรตำมแผนพัฒนำจังหวัดเพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด และตอบสนองต่อกำรรับบริกำรของประชำชนในพ้ืนที่ 
      (1.2) สรุปสาระส าคัญ 
             สภาพปัญหา/ความต้องการ : ประชำชนในพ้ืนที่หมู่ที่ 5 ต ำบลข่อยสูง และต ำบลวังแดงมีน้ ำ         
ในกำรอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอซึ่งจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตและจะท ำให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น 
จึงมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบด ำเนินกำรแก้ไข ประกอบกับประชำชนในพ้ืนที ่ได้เสนอในที่ประชุมประชำคม
เป็นโครงกำรที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำต ำบลและบรรจุไว้ในแผนยุทธศำสตร์พัฒนำอ ำเภอ 

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน)  
- เร่งด่วนมำก 

 (2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
      1. เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือนร้อนในภำวะขำดแคลนน้ ำอุปโภคบริโภคของประชำชน 
                2. เพ่ือให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น มีน้ ำสะอำดอุปโภคบริโภคอย่ำงเพียงพอและท่ัวถึง  
      (2.2) สถานภาพของโครงการ 
                โครงกำรเดิม                 โครงกำรใหม่ 
      (2.3) ประเภทของโครงการ 
                พัฒนำ                  ด ำเนินกำรปกติ 
      (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี  เริ่มต้นปี ตุลำคม 2563 สิ้นสุดปี กันยำยน 2564 
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      (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพ้ืนที่ด ำเนินกำร เช่น อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำนเป็นต้น)                  
       เขตพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในเขตอ ำเภอตรอน เป็นต้น 
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชำชนในพื้นท่ีหมู่ที่ 5 ต ำบลวังแดงและต ำบลข่อยสูง อ ำเภอตรอน  
                 จังหวัดอุตรดิตถ์ จ ำนวน 438 ครัวเรือน 
      (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชำชนในพ้ืนที่หมู่ที่ 5 ต ำบลวังแดงและต ำบลข่อยสูง อ ำเภอตรอน  
              จังหวัดอุตรดิตถ์ 
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
      (4.1) เป้าหมายโครงการ  
      ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 90 ของจ ำนวนประชำกรที่ได้รับน้ ำสะอำดในกำรอุปโภคบริโภค 
   (4.2) ผลผลิต :  ระบบประปำหมู่บ้ำนที่มีมำตรฐำน    
   (4.3) ผลลัพธ์ : 1. สำมำรถแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนในภำวะขำดแคลนน้ ำอุปโภคบริโภคของประชำชน 
     2. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน มีน้ ำสะอำดอุปโภคบริโภคอย่ำงเพียงพอและทั่วถึง 
   (4.4) ผลกระทบ : 
            เชิงบวก : ประชำชนมีควำมต้องกำรน้ ำประปำสะอำด เพ่ืออุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี 
            เชิงลบ   : ไม่มี 
 
 
(5) แนวทางการด าเนินงาน 
 (แสดงรำยละเอียดกิจกรรมที่จะท ำภำยใต้โครงกำรที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท ำเครื่องหมำย 
 ลงในช่องระยะเวลำที่จะเริ่มด 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. ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน
แบบผิวดินระดับกลำง หมู่ที่ 5 บ้ำน
ใหม่เยำวชน ต ำบลวังแดง อ ำเภอ 
ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 2,350,600 บำท 
หน่วยงำน : อ ำเภอตรอน 

  
 

  

2. ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน 
ม.5 บ้ำนแหลมถ่อน ต.ข่อยสูง 
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 2,013,200 บำท 
หน่วยงำน : อ ำเภอตรอน 

  
 

  

  
 
(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 
(7) วงเงินของโครงการ จ านวน 4,363,800  บาท  

      (ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำยด้วย) 



3 

 

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ต้องมีเหตุผลควำมจ ำเป็นและเกินศักยภำพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  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 หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำม
กฎหมำย 
      อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด ำเนินกำร 

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

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

 
    (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 

     บุคลำกรมีประสบกำรณ์   ทั้งหมด   บำงส่วน  ไมม่ีประสบกำรณ์ 
      เครื่องมือด ำเนินกำร   มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันที 

            มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพ่ิมเติม  
         ไม่มี ต้องจัดหำเพ่ิมเติม 

      เทคนิคในกำรบริหำรจดักำร   มีประสบกำรณ์สูง 
            มีประสบกำรณ์ปำนกลำง  
            ไม่มีประสบกำรณ์       

      (9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                  ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
                  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
        คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 
 
   (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(FS) 
                  ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
                  ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
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(10) วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของ
โครงการ      
      มีศูนย์กลำงข้อมูลขนำดใหญ่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ บูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดูแล และด ำเนินกำร
ประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง 
 (11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  
   - ไม่มี 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
ชื่อโครงการ : พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 
กิจกรรมหลัก : กำรจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและพัฒนำของที่ระลึก วงเงิน 10,251,360 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม  ภูมิปัญญำท้องถิ่น และทรัพยำกรธรรมชำติเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 
                                      กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 
แผนงาน : กำรน ำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรท่องเที่ยวอย่ำงสร้ำงสรรค์ และยั่งยืน 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนจังหวัดอุตรดิตถ์  
ผู้รับผิดชอบ : นำยพยงค์ ยำเภำ                      ต าแหน่ง : หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
สถานที่ติดต่อ ส ำนักงำนจังหวัดอุตรดิตถ์     หมายเลขโทรศัพท์ 055-411977 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์     
ผู้รับผิดชอบ : นำงกิตติวดี โชติปรำยน    ต าแหน่ง : ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์     
สถานที่ติดต่อ ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์     หมายเลขโทรศัพท์ 055-563560 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวปรำรถนำ  มงคลธวัช   ต าแหน่ง : วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
สถานที่ติดต่อ ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์    หมายเลขโทรศัพท์ 08-9901-1106 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอลับแล 
ผู้รับผิดชอบ : นำยศิวัช ฟูบินทร์   ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอลับแล   
สถานที่ติดต่อ อ ำเภอลับแล   หมายเลขโทรศัพท์ 055 -431089 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอพิชัย  
ผู้รับผิดชอบ : นำยปรัชญำ เสริฐลือชำ  ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอพิชัย   
สถานที่ติดต่อ อ ำเภอพิชัย    หมายเลขโทรศัพท์ 055 -421023 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอฟำกท่ำ  
ผู้รับผิดชอบ : นำยสมศักดิ์ สุขประเสริฐ     ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอฟำกท่ำ  
สถานที่ติดต่อ อ ำเภอฟำกท่ำ   หมายเลขโทรศัพท์ 055- 489078 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอบ้ำนโคก  
ผู้รับผิดชอบ : เรือตรีวิทยำ เกล้ำวิกรณ์  ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอบ้ำนโคก  
สถานที่ติดต่อ อ ำเภอบ้ำนโคก   หมายเลขโทรศัพท์ 055- 486124 
 
(1) หลักการและเหตุผล 

(1.1) ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำม
เขม้แข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 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 เช่ น 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 
 
(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 2563  สิ้นสุดปี กันยำยน 2564 
       (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : ในพ้ืนที่ จ.อุตรดิตถ์  
 
(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 
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      (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. 63 ม.ค. – มี.ค. 64 เม.ย. – มิ.ย. 64 ก.ค. – ก.ย. 64 

1.กำรจัดกำรประกวดไก่พ้ืนเมืองไทย 
(งำนพระยำพิชัยดำบหกและงำน
กำชำดจังหวัดอุตรดิตถ์) /146,500 
บำท(สนง.ปศุสัตว์ จ.อต.) 

     

2.กำรจัดงำนประเพณีอัฐมีบูชำ  
จังหวัดอุตรดิตถ์ /1,082,000 บำท/
อ.ลับแล(สนง.วัฒนธรรม จ.อต.) 

     

3.จัดงำนเทศกำลลองกองและ 
ลำงสำดหวำน/ 2,000,000 บำท
(สนจ.อต.และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง) 

     

4.จัดงำนพระยำพิชัยดำบหักฯ 
2,000,000 บำท/ (สนจ.อต.และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง) 

     

5.กำรจัดงำนนมัสกำรพระแท่น 
ศิลำอำสน์ ประจ ำปี 2564/ 
300,000 (อ.ลับแล) 

      

6.สนับสนุนงำนประเพณี งำน
เทศกำลส ำคัญต่ำงๆ ในจังหวัด/
2,000,000 บำท (ส ำนักงำนจังหวัด
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง) 

     

7.จัดงำนสืบสำนประเพณีของดี
อ ำเภอบ้ำนโคก ประจ ำปี 2564 
/500,000 บำท (อ.บ้ำนโคก) 

     

8.จัดงำนของดีอ ำเภอฟำกท่ำ/ 
577,200 บำท (อ.ฟำกท่ำ) 

    

9.จัดงำนเทิดเกียรติวีรชนคนกล้ำ 
และบูชำเถ้ำอัฐิพระยำพิชัยดำบหัก 
/1,645,660 บำท (อ.พิชัย) 
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(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำบริกำร 
 
(7) วงเงินของโครงการ จ านวน 10,251,360 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 
       (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 : พัฒนำศักยภำพกำรค้ำ กำรลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
กิจกรรมหลัก : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน วงเงิน 84,000,000 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 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นำยทวนทอง ศิริมงคลวิชย์  ต าแหน่ง : โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ 
สถานที่ติดต่อ ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  หมายเลขโทรศัพท์ 055-413348 

 (1) หลกัการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศ ถนนเป็นทำงคมนำคมหลักท่ีใช้ขนส่งสัญจรไปมำซึ่งระบบ

ทำงหลวง ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยเพิ่มศักยภำพกำรค้ำ กำรลงทุน ระบบ Logistic และควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือน
บ้ำน ท ำให้เกิดกำรพัฒนำในหลำยด้ำนของจังหวัด  และสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจสังคม
แห่งชำติฉบับที่ 12 แผนพัฒนำจังหวัดตำมประเด็นกำรพัฒนำประเด็นที่  5  

(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 
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              พัฒนำ                  ด ำเนินกำรปกติ 
       (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ เริ่มต้นตุลำคม 2563 สิ้นสุดกันยำยน 2564 
       (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ :   

    1. ทำงหลวงหมำยเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นำเจริญ – ปำงไฮ กม.130+460 - กม.133+450 ,กม.  
       115+900- กม.15+387  ต ำบลบ่อเบี้ย อ ำเภอบ้ำนโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. พ้ืนที่อ ำเภอบ้ำนโคก 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 
อัตรำอุบัติเหตุที่ลดลง เวลำที่ประหยัดได้จำกกำรเดินทำงบนทำงหลวงสำยหลัก 

2. ผังเมืองรวมอ ำเภอบ้ำนโคกผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผังเมืองระดับจังหวัด(อุตรดิตถ์) 
     (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 กำร
เชื่อมโยงระหว่ำงจังหวัด กำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ผ่ำนย่ำนชุมชน 

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

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่เริ่มด าเนินการ 
 ต.ค.-ธ.ค.63 ม.ค.-มี.ค.64 เม.ย.-มิ.ย.64 ก.ค.-ก.ย.64 

1) ยกระดับมำตรฐำนและเพ่ิมประสิทธิภำพทำงหลวง 
ทำงหลวงหมำยเลข 1268 ตอนควบคุม 0200  
ตอนนำเจริญ - ปำงไฮกม.115+900 - กม.119+387 
อ ำเภอบ้ำนโคก จังหวัดอุตรดิตถ์/47,000,000 บำท 
(แขวงทำงหลวง อต.ที่ 2) 

    

 

 

 

 

 

 

2) บูรณะทำงผิวแอสฟัลล์ ทำงหลวงหมำยเลข 1268     
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ตอนควบคุม 0200 นำเจริญ - ปำงไฮ กม.130+460 - 
กม.133+450/10,000,000 บำท 
(แขวงทำงหลวง อต.ที่ 2) 
3) วำงและจัดท ำผังเมืองรวมอ ำเภอบ้ำนโคก 
/27,000,000 บำท (สนง.โยธำธิกำรและผังเมืองฯ) 

    

 

 (6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง     จ้ำงเหมำ   

(7) วงเงินของโครงการ  จ ำนวน 84,000,000 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 

     (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 
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                  ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
 
 (10) วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ :   
      เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จแขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 และส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองฯ จะรับมอบมำบริหำรจัดกำร 
และดูแล บ ำรุงรักษำ 
 
(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด :  - 
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 (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
 

ชื่อโครงการ : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมหลัก : กำรสร้ำงเครือข่ำย กำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน วงเงิน 417,380 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ แหล่งน  ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน กำรสร้ำงเครือข่ำย กำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  
ผู้รับผิดชอบ : .นำยชัชชัย ทบัทิมอ่อน     ต าแหน่ง : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 
สถานที่ติดต่อส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 หมายเลขโทรศัพท์ 055-817760 
 
(1) หลักการและเหตุผล 
       (1.1) ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ก ำหนดยุทศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการ
เติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 
กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ก ำหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ และแหล่งน  ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : กำรสร้ำงสมดลุกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ พร้อมกับกำรอนุรักษ์  พัฒนำ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม และขยำยผลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ดังนั น จังหวัดอุตรดิตถ์จึงให้ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำโครงกำร
ตำมแผนพัฒนำจังหวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด ดังนั น จังหวัดอุตรดิตถ์จึงให้
ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำโครงกำรตำมแผนพัฒนำจังหวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จังหวัดซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่มีพื นที่ป่ำเป็นป่ำต้นน  ำจึงมีควำมส ำคัญท่ีจะสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมกับทุกภำค
ส่วนเพื่อให้มีกำรรักษำป่ำ ต้นไม้ และทรัพยำกรธรรมชำติอ่ืนๆ ที่ส่งกระทบต่อป่ำต้นน  ำ 
      (1.2) สรุปสาระส าคัญ 
             สภาพปัญหา/ความต้องการ : ทรัพยำกรธรรมชำติ นับเป็นปัจจัยที่ส ำคัญต่อกำรด ำรงชีวิต ดังนั น จึงต้องมีกำรสร้ำง
จิตส ำนึกให้กับนักเรียนซึ่งจะเป็นแกนน ำส ำคัญในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเจ้ำหน้ำที่ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพืชพรรณ
ไม้ และกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งจะก่อประโยชน์ในท้องถิ่น จึงจ ำเป็นที่จะต้องฝึกอบรมปฏิบัติกำรให้ควำมรู้แก่บุคลำกรที่
เกี่ยวข้องในกำรส ำรวจและจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น หรืองำนที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรใน
พื นที่ซึ่งบุคคลเหล่ำนี จะเป็นเครือข่ำย และมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติได้เป็นอย่ำงดี              
           ความเร่งด่วน : มีควำมเร่งด่วนมำก 
 
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
       (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
             1. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส ำนึกในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม  
             2. เพ่ือปลูกฝังจิตส ำนึกผ่ำนกระบวนกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงควำมส ำคัญ และประโยชน์ของพันธุกรรมพืช
ในจังหวัด 
             3. เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกให้นักเรียนเห็นคุณค่ำ และมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเป็นโครงกำรตำม
พระรำชด ำริในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
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       (2.2) สถานภาพของโครงการ 
              โครงกำรเดิม                              โครงกำรใหม่ 
       (2.3) ประเภทของโครงการ 
              พัฒนำ                  ด ำเนินกำรปกติ 
        (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ .1ปี  เริ่มต้นปี 2563 สิ นสุดปี 2564 
        (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : ณ ห้องประชุมพิชัยนที ชั น 4 อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ITC มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏอุตรดิตถ์ และโรงเรียนอนุบำลอุตรดิตถ์ 
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
       (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : 1. ผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  
                                    2. ครูโรงเรียนที่เป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
       (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชำชนทั่วไป ส่วนรำชกำร นักเรียน ภำครัฐและภำคเอกชน 
 
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
     (4.1) เป้าหมายโครงการ  
      ตัวช้ีวัด :  1. ผู้บริหำร และครูที่เข้ำร่วมโครงกำร  นักเรียน ร้อยละ 80 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช และทรัพยำกร ภำยใต้โครงกำรอันเนื่องพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ) 
                           2. โรงเรียนที่เป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ร้อนละ 100 มีกำรพัฒนำงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน ที่มีระบบกำรจัดกำรที่ชัดเจนมำกขึ น 
    (4.2) ผลผลิต : 1. ผู้บริหำรโรงเรียน และครู มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงควำมส ำคัญในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สนองรำช
ด ำริ “งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน” 
                      2. โรงเรียนที่เป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน มีกำรพัฒนำงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ที่มีระบบ
กำรจัดกำรที่ชัดเจนมำกขึ น 
 (4.3) ผลลัพธ์ : ประชำชนมีคุณภำพชีวิตดีขึ น และมีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และ
ทรัพยำกรธรรมชำติ มำกยิ่งขึ น 
  (4.4) ผลกระทบ : 
            เชิงบวก :  มีควำมร่วมมือในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติมำกขึ น 
            เชิงลบ : ไม่มี 
(5) แนวทางการด าเนินงาน 
          

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค. 61 ม.ค. – มี.ค. 62 เม.ย. – มิ.ย. 62 ก.ค. – ก.ย. 62 

1.อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมรำชกุมำรี (อพ.สธ) 
งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
งบประมำณ 217,380 บำท 

 
 
 
 

 

 
 

  

2. พัฒนำงำน สร้ำงจิตส ำนึก  
รักษ์สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
ปีงบประมำณ 2564 งบประมำณ 
200,000 บำท  
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(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 

(7) วงเงินของโครงการ จ านวน 417,380 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 หรือเตรียมกำรขออนุญำต ตำมกฎหมำย 
      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  
             ไมม่ีประสบกำรณ 

       (9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                  ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
                  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
        คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 
       (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(FS) 
                  ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
                  ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
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(10) วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืน 
      ของโครงการ  
       มอบหมำยภำรกิจให้ผู้เข้ำกำรอบรม ไปด ำเนินกำรในโรงเรียน และติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
 
(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  
       หำกได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณน้อย กลุ่มเป้ำหมำยจะลดลงตำมสัดส่วน ซึ่งจะด ำเนินกำรได้ไม่ครอบคลุมแลละหำก
ไม่ได้รับงบประมำณ นักเรียน จะไม่ได้รับประสบกำรณ์ตรง ตลอดจนกำรปลูกฝังให้อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี กำรมีจิตสำธำรณะ กำรมีวิธีชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง และกำรมีจิตสำธำรณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 
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 (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
                       แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
ชื่อโครงการ : อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู บริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมหลัก : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   วงเงิน 1,698,250.- บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนา : อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ แหล่งน  ำและส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุตรดิตถ ์ร่วมกับ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์   
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำววิชุดำ แดนเมือง / นำยจักกฤช  ต าแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
สถานที่ติดต่อ : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุตรดิตถ์  
หมายเลขโทรศัพท ์: 055-429274 
(1) หลักการและเหตุผล 
     (1.1) ที่มา : จำกยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)ในยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  ในยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน มีเป้ำหมำยในกำรอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟู และใช้ทรัพยำกร ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
อย่ำงเหมำะสม รวมทั ง ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเหนือ ยุทธศำสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่ำต้นน  ำให้คงควำมสมบูรณ์ จัดระบบ
บริหำรจัดกำรน  ำอย่ำงเหมำะสมและเชื่อมโยงพื นที่เกษตรให้ทั่วถึงป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษหมอกควัน 

  จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั งอยู่ในเขตภำคเหนือตอนล่ำงของประเทศไทย  มีพื นที่ 7,832.592  ตำรำงกิโลเมตร  คิดเป็นร้อยละ 4.62      
ของภำคเหนืออยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร  โดยทำงรถไฟประมำณ 485 กิโลเมตร และทำงรถยนต์ตำมทำงหลวงหมำยเลข 11ระยะทำง
ประมำณ 491 กิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อ  ดังนี ทิศเหนือติดกับจังหวัดแพร่ และจังหวัดน่ำน ทิศใต้  ติดกับจังหวัดพิษณุโลก ทิศตะวันออก
ติดกับจังหวัดพิษณุโลก และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ซึ่งมีพรมแดนติดต่อกันยำวประมำณ 120  กิโลเมตร ทิศตะวันตก ติดกับ
จังหวัดสุโขทัย สภำพภูมิประเทศส่วนใหญ่ทำงด้ำนทิศเหนือและทิศตะวันออกมีสภำพเป็น ลูกคลื่นลอนลำดถึงเป็นลูกคลื่นลอนชั น บำงแห่ง
เป็นภูเขำสูงประกอบด้วยเทือกเขำน้อยใหญ่สลับกันไป  มีควำมสูงของพื นที่ตั งแต่ 300–1,100 เมตรจำกระดับน  ำทะเลปำนกลำง ส่วนทำงทิศ
ใต้และทิศตะวันตกทำงอ ำเภอทองแสนขัน  มีสภำพเป็นลูกคลื่นสลับที่รำบและทำงตะวันตก ได้แก่ อ ำเภอพิชัย อ ำเภอตรอน บำงส่วนของ
อ ำเภอเมืองและอ ำเภอลับแล จะเป็นที่รำบลุ่มแม่น  ำมีค่ำควำมสูงของพื นที่ประมำณ 50 – 70  เมตร จำกระดับน  ำทะเล ปำนกลำง อย่ำงไรก็
ตำมสำมำรถแบ่งภูมิประเทศบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกได้ 3 ลักษณะ คือ ที่รำบลุ่มแม่น  ำน่ำน  เกิดบริเวณสองฝั่งของแม่น  ำ และล ำน  ำสำขำ
ที่ไหลมำบรรจบกับแม่น  ำน่ำน  ลักษณะดินมีควำมอุดมสมบรูณ์ค่อนค่ำงต่ ำและเสื่อมโทรม ดินมีควำมอุดมสมบรูณ์ตำมธรรมชำติค่ำประมำณ 
1,481,829.1 ไร่ หรือประมำณร้อยละ 22.24 ของพื นที่มีปัญหำ เนื่องจำกมีกำรใช้ประโยชน์พื นที่ดินเป็นระยะเวลำยำวนำน โดยขำดกำร
ปรับปรุงดิน ประกอบกับพื นที่ส่วนใหญ่มีควำมลำดชันสูงท ำให้เกิดกำรชะล้ำงพังทลำยของดินอย่ำงกว้ำงขวำง ควำมอุดมสมบรูณ์และดินจึง
เสื่อมโทรมลงเรื่อย  ๆที่มีควำมลำดชันสูงประกอบกับปริมำณฝนชุกในแต่ละปี และมีกำรใช้ทรัพยำกรดินและป่ำไม้ที่ไม่ถูกต้องและเหมำะสม
ล้วนแต่ท ำให้เกิดกำรชะล้ำงพังทลำยของดินอย่ำงกว้ำงขวำงและรุนแรง  ดินมีเนื อดินเป็นดินร่วนปนทรำย ซึ่งดินที่มีเนื อดินเป็นดินร่วนปน
ทรำย นอกจำกควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ  

 ลักษณะภูมิอำกำศ ภูมิอำกำศของจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นภูมิอำกำศเขตฝนเมืองร้อน (Tropical savannah Climatic ) ซึ่งจะ
มีช่วงฝนกับช่วงที่แห้งแล้งแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงเดือนธันวำคม – เมษำยน อำกำศจะแห้งและเกิด
หมอกควันจำกกำรเผำป่ำ และกำรเผำตอซังข้ำว ไร่อ้อยและข้ำวโพด จำกกำรท ำกำรเกษตรในพื นที่ต่ำงในทุกอ ำเภอ ซึ่งเป็น 
ผลจำกควำมเชื่อและควำมเคยชินในกำรประกอบอำชีพและกำรด ำรงชีพ ประกอบกับอำกำศเย็นในช่วงแล้ง ท ำให้หมอกควันลอยต่ ำ      
ปกคลุมพื นที่อยู่อำศัยท ำให้เกิดมลพิษทำงอำกำศ ส่งผลสุขภำพของประชำนในพื นที่ป่วยด้วยโรคทำงเดินหำยใจ อำกำศไม่แจ่มใส ท้องฟ้ำ
ปกคลุมด้วยหมอกควันเป็นระยะเวลำยำวนำน แหล่งท่องเที่ยวไม่มีนักท่องเที่ยวมำเยือน ประชำชนขำดรำยได้ส่งผลให้เศรษฐกิจไม่ดี      
ทิ งถิ่นฐำนไปท ำงำนต่ำงจังหวัด  
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กำรพัฒนำจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นต้นแบบจังหวัดที่มีสิ่งแวดล้อมดี ตลอดจนควบคุมและก ำจัด ภำวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภำพอนำมัย      
ในระดับภำคเหนือตอนล่ำง 1 จึงเป็นอีกโครงกำรหนึ่งที่จะท ำให้ประชำชนได้รับควำมรู้และเจคติที่ดีและถูกต้อง ในกำรรู้จักใช้และพัฒนำทรัพยำกรที่มี
อยู่ในพื นที่อย่ำงมีคุณค่ำ และพัฒนำกำรใช้และพัฒนำทรัพยำกรของประชำชนในแต่ละพื นที่ให้เกิดคุณค่ำและยั่งยืนต่อไปในอนำคต 
  (1.2) สรุปสาระส าคัญ 
               สภาพปัญหา/ความต้องการ :   
                   ปัญหาสิ่งแวดล้อม ของจังหวัด บริเวณในเมืองจะเป็นปัญหำเรื่องขยะมูลฝอย บริเวณรอบนอกเมืองจะเป็นปัญหำกำรบุกรุก 
ท ำลำยป่ำสงวน เพ่ือน ำไม้มำสร้ำงที่อยู่อำศัย และเพ่ือขยำยพื นที่กำรเพำะปลูก เพ่ือกำรเพ่ิมควำมต้องกำรด้ำนอำหำรและกำรเกษตร รวมทั งมี
กำรเผำเศษวัสดุกำรเกษตร เป็นปัญหำเกี่ยวกับมลภำวะด้ำนอำกำศ เกิดผลเสียตำมมำมำกมำย ซึ่งเป็นปัญหำที่แก้ไขได้ยำก อยู่ที่จิตส ำนึกของคน  
และนับวันจะเริ่มเสื่อมโทรมลงโดยตลอด เพ่ือเป็นกำรปลูกจิตส ำนึกกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงควรเริ่มสร้ำงจิตส ำนึกคนให้ควำมส ำคัญกับ
ปัญหำที่เกิดขึ นและช่วยกัน แก้ปัญหำสิ่งแวดล้อมตั งแต่วันนี  เพ่ืออนำคตให้รุ่นลูกหลำนต่อไป 
             ความเร่งด่วน : (ระบุควำมจ ำเป็นเร่งด่วน)  -  ปัญหำในด้ำนสิ่งแวดล้อมนั นก ำลังเป็นปัญหำที่คนทั่วโลกได้ตระหนักถึง    
เพรำะสภำพแวดล้อมในปัจจุบันเป็นพิษและส่งผลกระทบที่ท ำให้สภำพแวดล้อมนั นย่ ำแย่ลง อันจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตทั งคน สัตว์และพืช 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 2563 สิ นสุดกันยำยน 2564 ด ำเนินกำรตั งแต่ปี 2563 – 2564  
       (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื นที่ด ำเนินกำร เช่น อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำนเป็นต้น)  
 1. โรงเรียนและสถำนศึกษำทุกแห่งภำยในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเทศบำลทุกต ำบล 
3. มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
4. เขื่อนสิริกิติ์ 
5. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 
 

 (3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  

1. เด็กและเยำวชน โรงเรียนในสังกัด กศน. สช. สอศ.  สังกัด สพฐ ทุกโรงเรียนและสถำนศึกษำในสังกัดจังหวัด  
อุตรดิตถ์ที่สมัครใจเข้ำร่วมโครงกำร  

  2. กลุ่มผู้น ำชุมชน ในพื นที่ อ ำเภอต่ำงๆ 9 อ ำเภอ  
3. คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่  
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       (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :    นักเรียน,นักศึกษำ ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชน สังคม จังหวัดอุตรดิตถ์ 
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
       (4.1) เป้าหมายโครงการ  
      ตัวช้ีวัด :  

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีจิตส ำนึกในกำรใช้ทรัพยำกรทำงธรรมชำติและอนุรักษ์ ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมของพื นที่ท้องถิ่นตนเอง 

2. กลุ่มผู้น ำชุมชน ทุกต ำบล ในพื นที่ อ ำเภอ 9 อ ำเภอ 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
       (4.2) ผลผลิต :   

1. เยำวชนเกิดควำมตระหนักในกำรใช้ทรัพยำกรทำงธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของพื นที่อ ำเภอต่ำงๆในจังหวัด
อุตรดิตถ์เพ่ือป้องกันปัญหำที่อำจจะเกิดขึ นในอนำคต  

2. มีกลุ่มเยำวชนจิตอำสำกำรใช้ รักษำดูแลและพัฒนำทรัพยำกรทำงธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของพื นที่อ ำเภอต่ำงๆ 
ในจังหวัดอุตรดิตถ์  

3. บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำร จิตส ำนึกเรื่องมลพิษในทำงที่พัฒนำขึ น 
       (4.3) ผลลัพธ์ :  1. ทรัพยำกรทำงธรรมชำติอุดมสมบูรณ์ มีป่ำต้นน  ำ 

                                2. ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในพื นที่ต่ำงๆ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
         3. จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกำรมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตำมบริบทของพื นที่อย่ำง  
     เหมำะสม 

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

            เชิงลบ :   - 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค. 61 ม.ค. – มี.ค. 62 เม.ย. – มิ.ย. 62 ก.ค. – ก.ย. 62 
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1.สร้ำงเยำวชนจิตอำสำรักษ์ป่ำ
พัฒนำสิ่งแวดล้อมอุตรดิตถ์ 
งบประมำณ 967,810 บำท 
 

 
 
 

 
 
 

 

  
 
 
 

2. Zero Waste Smart Life : ชีวิต
ที่ฉลำดปรำศจำกมลพิษ 
งบประมำณ 730,440 บำท 
 

    

 
(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 
 
(7) วงเงินของโครงการ จ านวน........... 1,698,250...................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 
          จดัเตรียมพื นท่ี หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำง ๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำต 
          ตำมกฎหมำย 
      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 
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      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  
       ........................................................................................................................................................................ ................ 
       .................................................................................................................................................. ........................................ 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
ชื่อโครงการ : เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
กิจกรรมหลัก : สร้ำงควำมสัมพันธ์อย่ำงยั่งยืน วงเงิน 3,000,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้ำนกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
ประเด็นการพัฒนา : เพ่ิมศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนระบบ Logistic และควำมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้ำน 
แผนงาน  กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นำงณัฐพร  มหำไพบูลย์   ต าแหน่ง : พำณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สถานที่ติดต่อ ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-817742 
(1) หลักการและเหตุผล 
      (1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือ อื่นๆ) 
              (1) รัฐบำลมีนโนบำยในกำรส่งเสริมกำรค้ำชำยแดนและกำรค้ำผ่ำนแดน โดยอำศัยปัจจัยควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ 
กำรท่องเที่ยว และวัฒนธรรมระหว่ำงประเทศเพ่ือนบ้ำน และจังหวัดอุตรดิตถ์และกลุ่มจังหวัดภำคเหนือ มีควำม ตกลงตำม
กรอบควำมร่วมมือระดับภูมิภำคต่ำง ๆ อำทิ GMS , BIMSTEC, AEC, NSEC, CVEC, LIMEC ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจกำรค้ำและมิติกำรพัฒนำด้ำนอื่นๆ   
             (2) จังหวัดอุตรดิตถ์ มีภูมิศำสตร์ที่เหมำะสมในกำรเป็นจุดเชื่อมโยงโครงข่ำยเส้นทำงเศรษฐกิจที่ส ำคัญระหว่ำง
ภำคเหนือตอนบน ภำคเหนือตอนล่ำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศเพ่ือนบ้ำน ซึ่งเป็นกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจระหว่ำง
ภูมิภำค โดยเฉพำะกำรพัฒนำด่ำนผ่ำนแดนภูดู่ ให้สำมำรถรองรับควำมเจริญด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน และเกิดควำมสัมพันธ์ในด้ำน
ต่ำงๆ ที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อทั้งสองประเทศ ดังนั้นจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำควำมสัมพันธ์กับประเทศ
เพ่ือนบ้ำนทำงด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำ โดยบูรณำกำรควำมร่วมมือทุกมิติทั้งในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐร่วมกับภำคเอกชนอย่ำง
เป็นรูปธรรม  

        (3) ในปัจจุบันกลไกในกำรขับเคลื่อนมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ประเทศให้แนบแน่น ระหว่ำงประชำชนทั้งสองประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐหรือภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะผู้ประกอบกำร
ค้ำชำยแดนที่มีศักยภำพท้ังรำยเดิมและรำยใหม่ ที่จะต้องมีกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นพันธมิตรทำงกำรค้ำ 
      (1.2) สรุปสาระส าคัญ 
             สภาพปัญหา/ความต้องการ : กำรพัฒนำควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำน จะช่วยผลักดันให้มีกำรขยำยกำรค้ำ 
กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมร่วมมืออ่ืนๆ กับสำธำรณรัฐประชำชนลำวอย่ำงยั่งยืน 
 ความเร่งด่วน : เร่งสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงประเทศ และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ให้กับ
ผู้ประกอบกำรไทยให้สำมำรถแข่งขันได้ในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) และนำนำประเทศ  
 
 
 
 
 
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

     (1)  เพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ประกอบกำรค้ำจังหวัดอุตรดิตถ์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  
           หรือประเทศตำมกรอบควำมร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจ  
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 (2)  เพื่อขยำยโอกำสทำงกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว ระหว่ำงประเทศ 
    (3)  เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน ผ่ำนช่องทำงด่ำนภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์   

       (2.2) สถานภาพของโครงการ 
                โครงกำรเดิม                  โครงกำรใหม่ 
       (2.3) ประเภทของโครงการ 
               พัฒนำ                  ด ำเนินกำรปกติ 
       (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี  เริ่มต้นปี ตุลำคม 2563  สิ้นสุดปี  กันยำยน 2564 
       (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดชำยแดน สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  
                ประเทศตำมระเบียงเศรษฐกิจ   
  (3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้ประกอบกำรค้ำ, ผู้ประกอบกำรค้ำชำยแดน ,ผู้ส่งออก, ผู้ประกอบกำร SMEs ,  
              ผู้ประกอบกำร OTOP,สถำบันเกษตรกร และประชำชนผู้บริโภค ที่เก่ียวข้องกับกำรค้ำ กำรลงทุน  
              และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศไทยกับ สปป.ลำว และประเทศอ่ืนๆ ในควำมร่วมมือ 
      (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
              ภำครัฐ  ภำคธุรกิจ  และประชำชน ที่เก่ียวข้องกับกำรส่งเสริมกำรค้ำกับประเทศเพ่ือนบ้ำน และประเทศอ่ืนๆ  
 (4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
      (4.1) เป้าหมายโครงการ  

(1) กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรค้ำชำยแดนและประเทศอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่ำ 3 กิจกรรม  
(2) ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  

      (4.2) ผลผลิต :  
   (1) จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน และด้ำนอ่ืน ๆ 

               (2) จ ำนวนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน และด้ำนอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจังหวัดอุตรดิตถ์ 
         กับ สปป.ลำว  

      (4.3) ผลลัพธ์ : (1) เกิดควำมร่วมมือด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน และควำมสัมพันธ์ที่ดี ของผู้ประกอบกำรค้ำชำยแดน  
                    ธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง และหน่วยงำนภำครัฐ 

            (2) มูลค่ำกำรค้ำ กำรลงทุน ของธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกำรค้ำชำยแดนขยำยตัวเพ่ิมข้ึน 
      (4.4) ผลกระทบ : 
             เชิงบวก  : ผู้ประกอบกำรมีช่องทำงกำรตลำดเพ่ิมข้ึน และโดยมีเครือข่ำยธุรกิจกำรค้ำในตลำด AEC : สปป.ลำว และ
ประเทศคู่ค้ำอ่ืนๆ  
            เชิงลบ  :  กำรด ำเนินกำรด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องด ำเนินกำรด้วยควำมรอบคอบ
และมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  
 
 (5) แนวทางการด าเนินงาน 

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

1. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำกับ
ประเทศเพ่ือนบ้ำน/3,000,000 บำท/
สนง.พำณิช จ.อต. 

           

 

(6) วิธีด าเนินการ  ด ำเนินกำรเอง  ในบำงกิจกรรม   จ้ำงเหมำ  ในบำงกิจกรรม 

(7) วงเงินของโครงการ จ ำนวน 3,000,000 บำท             
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(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 
       (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 : เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
กิจกรรมหลัก : สำนสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำน   วงเงิน 2,672,800 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : กำรสร้ำงควำมสมำรถในกำรแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนา : เพ่ิมศักยภำพ กำรค้ำกำรลงทุน และควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
แผนงาน กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
หน่วยด าเนินการ : มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
หัวหน้าส่วนราชการ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้ำ ต าแหน่ง : อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
เจ้าหน้าที่ : ดร.กิตติ เมืองตุ้ม ต าแหน่ง : รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ สถานที่ติดต่อ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 088-834-4434 

(1) หลักการและเหตุผล 
(1.1) ที่มา : ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2575) โดยมีกรอบแนวคิดด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำร

แข่งขัน ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำภำคกำรผลิต และบริกำรให้สำมำรถแข่งขันได้ เกิดควำมยั่งยืน ประชำชนมีคุณภำพชีวิตและมีรำยได้
ที่ดีข้ึน สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินด้ำนกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริหำร
ภำครัฐมุ่งเน้นกำรสร้ำงโอกำส สร้ำงอำชีพ รำยได้ที่มั่นคง โดยกำรกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดควำมเข้มแข็ง ด้วยอัตลักษณ์
ของท้องถิ่น สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและควำมคุ้มค่ำ ผ่ำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนภำยใต้กำรบูรณำกำร มีส่วนร่วมขอ งทุกภำคส่วนที่
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 และเมืองบ่แตน แขวงไชยะบุลี สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) ทำงบกเป็นระยะทำง 115 กิโลเมตร โดยใช้แนวสันเขำเป็นเส้นแบ่งเขตแดน และ
จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ก ำหนด Positioning ไว้คือ “กำรเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ และกำรท่องเที่ยวส ำคัญท่ีเชื่อมโยงจังหวัดอุตรดิตถ์กับ
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน”  

(1.2) สรุปสาระส าคัญ 
        สภาพปัญหา/ความต้องการ : จำกกำรประเมินศักยภำพทำงยุทธศำสตร์ของพื้นที่ พบว่ำ มีจุดเด่นที่ส ำคัญ คือ  
มีช่องทำงกำรค้ำและกำรส่งออกที่ส ำคัญคือจุดผ่ำนแดนถำวรภูดู่ ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจของจังหวัด รวมถึงยัง
เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำเที่ยวในพื้นที่ โดยแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่มีควำมสมบูรณ์และแหล่งถึงดูดนักท่องเที่ยว   
 
 
ที่ส ำคัญ ได้แก่ ภูทุ่งแร้ง  ภูแลลำว และภูสอยดำว แต่ยังพบว่ำควำมสำมำรถในกำรดึงดูดนักท่องเที่ยวยังไม่มำก เนื่องจำก
นักท่องเที่ยวต้องใช้ระยะเวลำในกำรเดินทำงจำกจังหวัดต่ำงๆ มำพักท่ีตัวเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คืน และต้องใช้เวลำอีกครึ่งวัน 
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เพ่ือเดินทำงต่อไปยังจุดผ่ำนด่ำนถำวรภูดู่ จำกนั้นต้องพักหน้ำด่ำนอีก 1 คืน จึงจะผ่ำนด่ำนภูดู่เพ่ือไปท่องเที่ยวต่อเมืองต่ำงๆ 
ของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว นักท่องเที่ยวจึงต้องเสียเวลำในกำรพัก 2 คืน และเมื่อเทียบกับกำรเดินทำงโดย
เครื่องบิน จะใช้เวลำที่สั้นกว่ำ แต่ถ้ำสำมำรถลดระยะเวลำกำรพัก ให้เหลือที่อุตรดิตถ์ 1 คืน ได้ น่ำจะช่วยให้นักท่องเที่ยว
ตัดสินใจในกำรใช้จุดผ่ำนแดนภูดู่มำกขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เป็นกำรเพ่ิมทำงเลือกให้นักท่องเที่ยว จึงเห็นว่ำควรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว
เพ่ือเป็นเมืองพัก นั้นคือ อ ำเภอน้ ำปำด ซึ่งวัฒนธรรม และมีประเพณีตลอดทั้งปี รวมถึงมีผลไม้ที่ส 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 2563 สิ้นสุดปี 2564 
       (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : ในพ้ืนที่อ ำเภอน้ ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
  (3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  ชุมชนในอ ำเภอน้ ำปำดตำมเส้นทำงอุตริดตถ์ – จุดผ่ำนแดนภูดู่ 
      (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  สมำคมกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น ประชำสัมพันธ์จังหวัด 
ชุมชนตำมเส้นทำงกำรท่องเที่ยว 
 (4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
      (4.1) เป้าหมายโครงการ  

ได้เส้นทำงกำรท่องเที่ยวในหนึ่งวัน และที่พัก 1 คืน ก่อนเดินทำงไปยังจุดผ่ำนแดนภูดู่ จ ำนวน 1 เส้นทำง 
      (4.2) ผลผลิต : 1. ได้ข้อมูลทุนทรัพยำกรในชุมชนเพื่อกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
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       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. 63 ม.ค. – มี.ค. 64 เม.ย. – มิ.ย. 64 ก.ค. – ก.ย. 64 

1. ส่งเสริมศักยภำพชุมชนอ ำเภอน้ ำปำด  
เพ่ือรองรับกำรเป็นเมืองพักตำมเส้นทำงสู่จุด
ผ่ำนแดนภูดู่ /2,672,800 บำท  
(ม.รำชภัฏอุตรดิตถ์) 

    

 
(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  ในบำงกิจกรรม   จ้ำงเหมำ  ในบำงกิจกรรม 

(7) วงเงินของโครงการ จ านวน 2,672,800 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 
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            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 ำเนินกำรแล้วเสร็จจะมอบหมำยให้ องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ว่ำกำรอ ำเภอน้ ำปำด ดูแลบ ำรุงรักษำ  
และใช้ประโยชน์ตำมระเบียบฯ ต่อไป 
 
(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด :  - 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
 

ชื่อโครงการ : พัฒนำแหล่งน  ำ และบริหำรจัดกำรน  ำอย่ำงยั่งยืน 
กิจกรรมหลัก : กำรบริหำรจัดกำรน  ำ      วงเงิน   7,202,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ  แหล่งน  ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  กำรพัฒนำแหล่งน  ำ และกำรบริหำรจัดกำรน  ำอย่ำงยั่งยืน 

หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอท่ำปลำ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม       ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอพิชัย  หมายเลขโทรศัพท ์055 -499096 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอน  ำปำด  
ผู้รับผิดชอบ :  นำยศุภชัย  บุญทิพย์  ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอน  ำปำด หมายเลขโทรศัพท์ 055- 481045 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอฟำกท่ำ  
ผู้รับผิดชอบ : นำยสมศักดิ์  สุขประเสริฐ   ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอฟำกท่ำ หมายเลขโทรศัพท์ 055- 489078 
 
(1) หลักการและเหตุผล 
      (1.1) ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ก ำหนดยุทศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (วำงระบบบริหำรจัดกำรน  ำให้มีประสิทธิภำพ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ได้ก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำจังหวัดประเด็นที ่4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ  แหล่งน  ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ : กำรสร้ำงสมดุลกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ พร้อมกับกำรอนุรักษ์  พัฒนำ ฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และขยำยผลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ดังนั น จังหวัดอุตรดิตถ์จึงให้ควำมส ำคัญ
ในกำรจัดท ำโครงกำรตำมแผนพัฒนำจังหวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์        กำรพัฒนำจังหวัด และ
ควำมต้องกำรของประชำชนในพื นที่ 
      (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 
      (2.2) สถานภาพของโครงการ 
              โครงกำรเดิม               โครงกำรใหม่ 
      (2.3) ประเภทของโครงการ 
              พัฒนำ               ด ำเนินกำรปกติ 
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       (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี  เริ่มต้นตุลำคม  2563  สิ นสุดกันยำยน  2564 
       (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ :  
  1. หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5  หมู่ที่ 9 ต ำบลน  ำหมัน อ.ท่ำปลำ 

2. หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4  ต ำบลเด่นเหล็ก อ.น  ำปำด 
3. หมู่ที่ 1 – 5 ต.บ้ำนเสี ยว อ.ฟำกท่ำ  
 

 (3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรในพื นที่ หมู่ที่ 2 651 ครัวเรือน หมู่ที่ 5  312 ครัวเรือน  หมู่ที่ 9  340 ครัวเรือน  
ต ำบลน  ำหมัน อ.ท่ำปลำ หมู่ที่ 3  400 ครัวเรือน หมู่ที่ 4  164 ครัวเรือน  ต ำบลเด่นเหล็ก อ.น  ำปำด  และ หมู่ที่ 1 – 5  
ต.บ้ำนเสี ยว อ.ฟำกท่ำ  
      (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชำชนในพื นท่ีใกล้เคียง 
 
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
    (4.1) เป้าหมายโครงการ  
      ตัวช้ีวัด : เกษตรกรมีน  ำใช้ในกำรเกษตรอย่ำงทั่วถึงมีปริมำณน  ำใช้ในพื นที่กำรเกษตรมำกขึ น 
   (4.2) ผลผลิต : ล ำเหมือง คสล. 13 แห่ง /รำงระบำยน  ำ 1 แห่ง 
   (4.3) ผลลัพธ์ : เกษตรกรมีน  ำใช้ในกำรเกษตรอย่ำงทั่วถึงและเพ่ิมพื นที่ทำงกำรเกษตร  
   (4.4) ผลกระทบ : 
            เชิงบวก : เกษตรกรมีผลผลิตทำงกำรเกษตร และมีรำยไดเ้พ่ิมขึ น 
            เชิงลบ : ไม่มี 
 
(5) แนวทางการด าเนินงาน 
          

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
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1.ก่อสร้ำงล ำเหมือง คสล. (สำยหมู่ที่ 2 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9)  หมู่ที่ 2 ต ำบลน  ำหมัน 
อ ำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์/937,000 
บำท (อ.ท่ำปลำ) 

    

2.ก่อสร้ำงล ำเหมือง คสล. สำยเหล่ำป่ำสัก 
หมู่ที่ 4 บ้ำนต้นม่วง ต ำบลเด่นเหล็ก 
อ ำเภอน  ำปำด/323,000 บำท (อ.น  ำปำด) 

    

3.ก่อสร้ำงล ำเหมือง คสล. (สำยห้วยบุญ
นำค - นำนำยล ำดวน แก้วมหำดไทย) หมู่
ที่ 2 ต ำบลน  ำหมัน อ ำเภอท่ำปลำ จังหวัด
อุตรดิตถ์ 
/729,000 บำท (อ.ท่ำปลำ) 

    

4.ก่อสร้ำงล ำเหมือง คสล. สำยนำใหญ่ หมู่
ที่ 3 บ้ำนเด่นเหล็ก ต ำบลบ้ำนเด่น
เหล็ก/323,000 บำท  (อ.น  ำปำด) 
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5.ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ คสล. (สำยนำย
ประภำส เหรียญเจริญ - นำยปัน อำรินทร์) 
หมู่ที่ 5 ต ำบลน  ำหมัน อ ำเภอท่ำปลำ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
/679,000 บำท (อ.ท่ำปลำ) 

    

6.ก่อสร้ำงล ำเหมือง คสล. (สำยโรงบ่ม) 
หมู่ที่ 9 ต ำบลน  ำหมัน อ ำเภอท่ำปลำ 
จังหวัดอุตรดิตถ์/290,000 บำท  
(อ.ท่ำปลำ) 

    

7.ก่อสร้ำงคลองส่งน  ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยนำน  ำปำด ม.5  
ต.บ้ำนเสี ยว อ.ฟำกท่ำ  
จ.อุตรดิตถ์/363,000 บำท  
(อ.ฟำกท่ำ) 

    

8.ก่อสร้ำงคลองส่งน  ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยทุ่งหลวง ม.2 ต.บ้ำนเสี ยว อ.ฟำกท่ำ 
จ.อุตรดิตถ์/ 
451,000 บำท (อ.ฟำกท่ำ) 

    

9.ก่อสร้ำงคลองส่งน  ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยนำหนองบัว ม.2  
ต.บ้ำนเสี ยว อ.ฟำกท่ำ  
จ.อุตรดิตถ์/544,000 บำท 
(อ.ฟำกท่ำ) 

    

10.ก่อสร้ำงคลองส่งน  ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยบนและสำยล่ำง ม.1  
ต.บ้ำนเสี ยว อ.ฟำกท่ำ จ.อุตรดิตถ์ 
/502,000 บำท (อ.ฟำกท่ำ) 

    

11.ก่อสร้ำงคลองส่งน  ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยหอกรองม.2 ต.บ้ำนเสี ยว อ.ฟำกท่ำ จ.
อุตรดิตถ์/451,000 บำท/(อ.ฟำกท่ำ) 

    

12.ก่อสร้ำงคลองส่งน  ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยนำทุ่งหลวงม.2 ต.บ้ำนเสี ยว อ.ฟำกท่ำ 
จ.อุตรดิตถ์/340,000 บำท (อ.ฟำกท่ำ) 

    

13.ก่อสร้ำงคลองส่งน  ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยนำป่ำช้ำ ม.3  
ต.บ้ำนเสี ยว อ.ฟำกท่ำ  
จ.อุตรดิตถ์/502,000 บำท 
(อ.ฟำกท่ำ) 
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14.ก่อสร้ำงคลองส่งน  ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยนำโพธิ์ ม.4 ต.บ้ำน
เสี ยว อ.ฟำกท่ำ จ.
อุตรดิตถ์/399,000 บำท/(อ.ฟำกท่ำ) 

    

15.ก่อสร้ำงคลองส่งน  ำคอนกรีต
เสริมเหล็กสำนนำหนองขอนแก่น 
หมู่ที่ 4 ต ำบลบ้ำนเสี ยว อ ำเภอฟำก
ท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์/369,000/(อ.
ฟำกท่ำ) 

    

 
(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 
 
(7) วงเงินของโครงการ จ านวน   7,202,000 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 นท่ี 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 ์
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       (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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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด(ระดับกิจกรรมย่อย) 
 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 

 
ชื่อโครงการ : พัฒนำแหล่งน  ำ และบริหำรจัดกำรน  ำอย่ำงยั่งยืน 
กิจกรรมหลัก : กำรพัฒนำแหล่งน  ำ      วงเงิน  11,778,200 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ  แหล่งน  ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  กำรพัฒนำแหล่งน  ำ และกำรบริหำรจัดกำรน  ำอย่ำงยั่งยืน 
หน่วยด าเนินการ : อ ำเภอลับแล อ ำเภอพิชัย อ ำเภอท่ำปลำ อ ำเภอตรอน  อ ำเภอฟำกท่ำ อ ำเภอทองแสนขัน  
ผู้รับผิดชอบ : นำยศิวัช ฟูบินทร์                     ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอลับแล 
สถานที่ติดต่อ ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอลับแล   หมายเลขโทรศัพท์ 055-431089 
ผู้รับผิดชอบ : นำยปรัชญำ เสริฐลือชำ   ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอพิชัย 
สถานที่ติดต่อ ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอพิชัย            หมายเลขโทรศัพท์ 055-421023 
ผู้รับผิดชอบ : นำยสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม   ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอท่ำปลำ 
สถานที่ติดต่อ ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอท่ำปลำ           หมายเลขโทรศัพท์ 055-499096 
ผู้รับผิดชอบ : นำยสกุลไชย  จูมทอง   ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอตรอน 
สถานที่ติดต่อ ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอตรอน           หมายเลขโทรศัพท์ 055-491114 
ผู้รับผิดชอบ : นำยสมศักดิ์  สุขประเสริฐ   ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอฟำกท่ำ 
สถานที่ติดต่อ : ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอฟำกท่ำ           หมายเลขโทรศัพท์ : 055-489078 
ผู้รับผิดชอบ : นำยสำโรช  ภทัรชำนนท์   ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอทองแสนขัน 
สถานที่ติดต่อ ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอทองแสนขัน           หมายเลขโทรศัพท์ 055-418175 
 
(1) หลักการและเหตุผล 
      (1.1) ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ก ำหนดยุทศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (วำงระบบบริหำรจัดกำรน  ำให้มีประสิทธิภำพ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำประเด็นที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ  แหล่งน  ำ 
และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ : กำรสร้ำงสมดุลกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ พร้อม
กับกำรอนุรักษ์  พัฒนำ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และขยำยผลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ดังนั น 
จังหวัดอุตรดิตถ์จึงให้ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำโครงกำรตำมแผนพัฒนำจังหวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล ประเด็น        
กำรพัฒนำจังหวัด และควำมต้องกำรของประชำชนในพื นที่ 
      (1.2) สรุปสาระส าคัญ 
             สภาพปัญหา/ความต้องการ : ปัจจุบันสภำพทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุตรดิตถ์แม้จะยังไม่อยู่
ในขั นวิกฤต แต่มีกำรบุกรุกเข้ำใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรต่ำงๆ เกินศักยภำพ  ก่อให้เกิดควำมเสื่อมโทรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ทรัพยำกรน  ำ  ที่ประสบกับปัญหำกำรขำดแคลนน  ำ  โดยเฉพำะน  ำท ำกำรเกษตร และน  ำกำรอุปโภคบริโภค  เป็นผลมำจำกกำร
ขำดควำมสมดุลของระบบนิเวศและกำรใช้ประโยชน์ของประชำชน  จังหวัดอุตรดิตถ์ และประชำชนในพื นที่ที่ใช้ประโยชน์จำก
แหล่งน  ำ ได้เล็งเห็นถึงควำมเดือดร้อนของประชำชนจำกปัญหำดังกล่ำว  จึงมีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  ำที่มี
สภำพเสื่อมโทรมให้กลับคืนสูส่ภำพสมบูรณ ์ควบคู่ไปกับกำรเพ่ิมปริมำณน  ำให้เพียงพอกับกำรใช้ประโยชน์ของประชำชน 
ความเร่งด่วน : มีควำมเร่งด่วนมำก 
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(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
              1. เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรเก็บกักของแหล่งน  ำธรรมชำติให้พอเพียงต่อกำรท ำกำรเกษตร กำรอุปโภค บริโภคของ
ประชำชนในจังหวัด 
              2. เพ่ือฟ้ืนฟูแหล่งน  ำที่มีสภำพเสื่อมโทรมให้กลับคืนสภำพ และรักษำสมดุลของระบบนิเวศ 
              3. เพ่ือบรรเทำปัญหำอุทกภัยและภัยแล้ง 
      (2.2) สถานภาพของโครงการ 
              โครงกำรเดิม                 โครงกำรใหม ่
      (2.3) ประเภทของโครงการ 
              พัฒนำ                  ด ำเนินกำรปกติ 
       (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี  เริ่มต้นตุลำคม 2563  สิ นสุด กันยำยน 2564 
       (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ :  
   1.หมู่ที่ 3 ต.ป่ำคำย อ ำเภอทองแสนขัน 
           2. หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 13 ต ำบลฝำยหลวง ม.4 ต.ชัยจมุพล อ ำเภอลับแล 
           3. หมู่ที่ 9 ต ำบลน  ำอ่ำง   อ ำเภอตรอน 
  4. หมู่ที่ 6 ต ำบลพญำแมน   อ ำเภอพิชัย 
  5. หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ต.ฟำกท่ำ อ ำเภอฟำกท่ำ 
  6. หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 8 ต ำบลท่ำปลำ หมู่ที่ 3 ต ำบลน  ำหมัน อ ำเภอท่ำปลำ  
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชำชน 

1.หมู่ที่ 3 ต.ป่ำคำย อ ำเภอทองแสนขัน  ครัวเรือน 
           2. หมู่ที่ 1  264 ครัวเรือน หมู่ที่ 2 317 ครัวเรือน หมู่ที่ 3 449 ครัวเรือน หมู่ที่  4 506 ครัวเรือน  หมู่ที่ 5 
169 ครัวเรือน หมู่ที่ 6 342 ครัวเรือน หมู่ที่ 7 235 ครัวเรือน หมู่ที่ 8 290 ครัวเรือน หมู่ที่ 9 180 ครัวเรือน หมู่ที่ 10 385 
ครัวเรือน หมู่ที่ 11 322 ครัวเรือน หมู่ที่ 12  176 ครัวเรือน  หมู่ที่ 13  363 ครัวเรือน ต ำบลฝำยหลวง  หมู่ที่ 4  200 ครัวเรือน 
ต.ชัยจุมพล อ ำเภอลับแล   
           3. หมู่ที่ 9  ต ำบลน  ำอ่ำง   อ ำเภอตรอน  
  4. หมู่ที่ 6 ต ำบลพญำแมน   อ ำเภอพิชัย ครัวเรือน 
  5. หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ต.ฟำกท่ำ อ ำเภอฟำกท่ำ 
  6. หมู่ที่ 1  575 ครัวเรือน หมู่ที่ 8  250 ครัวเรือน น ต ำบลท่ำปลำ  
                        หมู่ที่ 3 140 ครัวเรือน ต ำบลน  ำหมัน อ ำเภอท่ำปลำ  
      (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชำชนในพื นท่ีใกล้เคียง 
 
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
    (4.1) เป้าหมายโครงการ  
      ตัวช้ีวัด : มีน  ำใช้ในกำรเกษตรและมีแหล่งระบำยน  ำได้มำกขึ นจำกปีผ่ำนมำ  
   (4.2) ผลผลิต : มีแหล่งน  ำกักเก็บน  ำและป้องกันอุทกภัย 22 แห่ง 
   (4.3) ผลลัพธ์ : ประชำชนมีน  ำใช้อย่ำงเพียงพอ และป้องกันอุทกภัย 
   (4.4) ผลกระทบ : 
            เชิงบวก : มีแหล่งกักเก็บน  ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และแหล่งน  ำป้องกันน  ำท่วมในฤดูฝน 
            เชิงลบ : ไม่มี 
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(5) แนวทางการด าเนินงาน 
          

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

1. ก่อสร้ำงฝำย คสล. (ระหว่ำงนำง 
ล ำพรวน วิชัยสุนทร - นำงมลทิน  
ข ำทอง) หมู่ที่ 3 ต ำบลน  ำหมัน 
อ ำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์  
/496,000 บำท (อ.ท่ำปลำ) 

    

2. ขุดลอกล ำห้วยสำขำห้วยภูนก 
บริเวณบ้ำนนำงลุน ศรีบุรัม หมู่ที่ 1 
ต ำบลท่ำปลำ อ ำเภอท่ำปลำ จังหวัด
อุตรดิตถ์/499,000 บำท (อ.ท่ำปลำ) 

    

3. ขุดลอกคลองห้วยริ น  หมู่ที่ 3  
ต.ป่ำคำย อ.ทองแสนขัน/ 
326,800บำท (อ.ทองแสนขัน) 

     

4. ขุดลอกคลองทรำย (ช่วงที่ 2) หมู่
ที่ 6 บ้ำนทุ่งป่ำกระถิน ต ำบลพญำ
แมน อ ำเภอพิชัย /700,000 บำท 
(อ ำเภอพิชัย) 

    

5. ปรับปรุงซ่อมแซมฝำยน  ำล้นสี
สวำท หมู่ที่ 9 ต ำบลน  ำอ่ำง อ ำเภอต
รอน จังหวัดอุตรดิตถ์/1,265,500
บำท (อ.ตรอน) 

    

6. ขุดลอกคลองแม่พร่อง หมู่ที่ 4  
ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล/727,000 บำท 
(อ ำเภอลับแล) 

    

7.พัฒนำแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(ขุดเจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตร 
หมู่ที่ 1 บ้ำนเชียงแสน ต ำบลฝำย
หลวง อ ำเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์/489,300 บำท (อ.ลับแล) 

    

8. พัฒนำแหล่งน  ำเพื่อกำรเกษตร 
(ขุดเจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตร 
หมู่ที่ 2 บ้ำนน  ำท่วม ต ำบลฝำยหลวง 
อ ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
อุ/489,300 บำท (อ.ลับแล) 

    

9. ขุดลอกล ำห้วยสำขำห้วยภูนก 
บริเวณหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต ำบลท่ำปลำ หมู่ที่ 8  
ต.ท่ำปลำ อ.ท่ำปลำ จังหวัด
อุตรดิตถ์/452,000 บำท (อ.ท่ำปลำ) 
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10. พัฒนำแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(ขุดเจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตร) 
หมู่ที่ 3 บ้ำนนำรี ต ำบลฝำยหลวง 
อ ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์/ 
489,300 บำท (อ.ลับแล) 

    

11. พัฒนำแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(ขุดเจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตร) 
หมู่ที่ 4 บ้ำนม่อนป่ำงิ ว ต ำบลฝำย
หลวง อ ำเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์/489,300 บำท (อ.ลับแล) 

    

12. พัฒนำแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(ขุดเจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตร 
หมู่ที่ 5 บ้ำนทุ่งเอี ยง ต ำบลฝำย
หลวง อ ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
/489,300 บำท (อ.ลับแล) 

    

13. พัฒนำแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(ขุดเจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตร) 
หมู่ที่ 6 บ้ำนต้นม่วง ต ำบลฝำยหลวง 
อ ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์/ 
489,300 บำท (อ.ลับแล) 

    

14. พัฒนำแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(ขุดเจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตร 
หมู่ที่ 7 บ้ำนบ้ำนท้องลับแล ต ำบล
ฝำยหลวง อ ำเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์/489,300 บำท (อ.ลับแล) 

    

15. พัฒนำแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(ขุดเจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตร  
หมู่ที่ 8 บ้ำนท่วมแล้ง ต ำบลฝำย
หลวง อ ำเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์/489,300 บำท (อ.ลับแล) 

    

16. พัฒนำแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(ขุดเจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตร 
หมู่ที่ 9 บ้ำนวัดป่ำ ต ำบลฝำยหลวง 
อ ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์/ 
489,300 บำท (อ.ลับแล) 

    

17. พัฒนำแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(ขุดเจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตร 
หมู่ที่ 10 บ้ำนท้องลับแลพัฒนำ 
ต ำบลฝำยหลวง อ ำเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์/489,300 บำท  
(อ.ลับแล) 
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18. พัฒนำแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(ขุดเจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตร หมู่
ที่ 11 บ้ำนทุ่งพัฒนำ ต ำบลฝำยหลวง 
อ ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์/ 
489,300 บำท (อ.ลับแล) 

    

19. พัฒนำแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(ขุดเจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตร หมู่
ที่ 12 บ้ำนต้นม่วงใต ้ต ำบลฝำยหลวง 
อ ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์/ 
489,300 บำท (อ.ลับแล) 

    

20. พัฒนำแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร 
(ขุดเจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตร  
หมู่ที่ 13 บ้ำนปำกทำงเหนือ ต ำบล
ฝำยหลวง อ ำเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์/489,300 บำท (อ.ลับแล) 

    

21. ขุดลอกฝำยห้วยมุ่น หมู่ที่ 1  
บ้ำนฟำกท่ำ ต ำบลฟำกท่ำ  
จังหวัดอุตรดิตถ์/486,000 บำท  
(อ.ฟำกท่ำ) 

     

22. ขุดลอกอ่ำงเก็บน  ำห้วยกลำง  
หมู่ที่ 2 บ้ำนนำหน่ ำ ต ำบลฟำกท่ำ 
อ ำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ/์ 
492,000 บำท (อ.ฟำกท่ำ) 

     

 
(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 
 

(7) วงเงินของโครงการ จ านวน 11,778,200 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 
 
                
 
 
 



  

 

 

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

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
ชื่อโครงการ : ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทน บริหำรจัดกำรขยะ และกำรใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมหลัก : กำรบริหำรจัดกำรพลังงำนทดแทน และขยะ   วงเงิน  522,900.- บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนา ....อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ แหล่งน  ำและส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน กำรบริหำรจัดกำรพลังงำนทดแทน และขยะ 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวพัฒน์นรี กมลสุรเชษฐ์ ต าแหน่ง : พลังงำนจังหวัดอุตรดิตถ์  
สถานที่ติดต่อ สนง.พลังงำนจังหวัดอุตรดิตถ์ ศำลำกลำงจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชำนิมิตร ต ำบลท่ำอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์  จ.อต. 
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1700-1732 
(1) หลักการและเหตุผล 
       (1.1) ท่ีมา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออ่ืนๆ)  

รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 18 สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งน  า และส่งเสริมการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบัน
ประเทศไทยให้ความส าคัญกับพลังงาน และส่งเสริมพลังงานทดแทนมากขึ น โดยเฉพาะแก๊สชีวภาพที่เป็นพลังงานที่สะอาด เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และช่วยลดการพ่ึงพาการใช้เชื อเพลิงปิโตเลียมได้ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแก๊สชีวภาพได้แก่ เศษอาหารเหลือทิ งหรือมูลสัตว์     
ที่เกษตรกรเลี ยงไว้ในชุมชนอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น โค สุกร กระบือ เป็นต้น 
       แก๊สชวีภาพที่ผลิตได้สามารถน าไปใช้เป็นพลังงานเชื อเพลิงซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปแบบต่าง  ๆได้ เช่น พลังงานความร้อน 
พลังงานกล และพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเกษตรกรสามารถน าระบบแก๊สชีวภาพไปใช้ประโยชนโ์ดยไดร้ับการส่งเสริมจากหน่วยงานราชการ 
ทั งนี ต้องเน้นความเหมาะสมกับการใช้งานส าหรับหนึ่งครัวเรือนและท าให้แรงงานในท้องถิ่นสามารถจัดท าและก่อสร้างระบบแก๊สชีวภาพ
ด้วยตัวเองได้ ส านักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบภารกิจด้านพลังงาน ได้เห็นความส าคัญของ
โครงการฯ ซึ่งจะท าให้เกิดการประหยัดพลังงานและมีการพัฒนาใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้กับครัวเรือนในพื นที่ ในการลดใช้แก๊ส LPG 
ในครัวเรือนต่อไป 
       (1.2) สรุปสาระส าคัญ 
               สภาพปัญหา/ความต้องการ : เนื่องจากเชื อเพลิงมีความส าคัญและถือเป็นต้นทุนในภาคการเกษตร เกษตรกรจึง
หันมาพึ่งพาตนเองให้มากขึ นและมีการวางแผนการใช้พลังงาน ที่ค านึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนเป็นส าคัญ ซึ่งท าให้
เกิดการเรียนรู้ของคนในชุมชนด้านการใช้พลังงาน รวมถึงการปลุกฝังและการเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชนให้ใช้พลังงานอย่าง
รู้คุณค่า พร้อม ๆ ไปกับการตระหนักเห็นถึงสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันและอนาคต 
                ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) โครงการสร้างครัวเรือนต้นแบบการผลิตเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนจากของเสียในครัวเรือน โดยใช้มูลสัตว์ จะเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สอดคล้องกับการ
แก้ปัญหาภัยแล้งเพ่ือการเกษตร โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการด าเนินงานที่เน้นงานที่
จัดรูปแบบด้านการผลิตการใช้ และการแก้ปัญหา ให้ประชาชนพึ่งตนเองตามศักยภาพด้านพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่ง จะสร้าง
ความยั่งยืนและมั่นคงทางด้านพลังงาน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม แบบครบวงจรตามแนวพระราชด าริ “เศรษฐกิจ
พอเพียง” อีกด้วย 
  

    ความคุ้มค่า : 



  

 

งบประมาณในการสร้างระบบก๊าซชีวภาพ ขนาด 6 ลบ.เมตร 
   = 12,000 บาท 
   ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 1 ระบบ ผลิตก๊าซได้ 
   เทียบเท่าก๊าซ LPG 1.5 กิโลกรัมก๊าซ LPG /วัน 
   ระยะเวลา 1 ปี ผลิตก๊าซแทน LPG  ได้ = 365 วัน x 1.5 กก.LPG 
   = 365x1.5 = 547.5 กก. LPG/ปี. 
   คิดเป็น LPG กก.ละ 22 บาท 
    = 547.5 กก. LPG x 22 บาท 
   = 12,045 บาท 

ดังนั นจะมีระยะคืนทุนอยู่ที่ 12,000/12045 =0.99 ปี 
    = 1 ปี 
   
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
       (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 ๑.เพ่ือสร้างครัวเรือนต้นแบบการลดใช้แก๊ส LPG ในครัวเรือน โดยการใช้แก๊สชีวภาพทดแทน 

๒.เพ่ือลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากมูลสัตว์ เศษอาหาร และน  าเสียจากครัวเรือน 
๓.เพ่ือให้เกิดพลังงานทดแทนในชุมชน 
๔.เพ่ือให้เกิดวิทยากรชุมชนด้านพลังงานทดแทน และการติดตั งบ่อหมักแก๊สชีวภาพขึ น 

       (2.2) สถานภาพของโครงการ 
                โครงการเดิม                             โครงการใหม่ 
       (2.3) ประเภทของโครงการ 
                พัฒนา                  ด าเนินการปกติ 
        (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี  เริ่มต้นปี 2563 สิ นสุดปี 2564 
        (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล หมู่บ้านเป็นต้น)                  
                ชุมชนภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
       (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรผู้ที่มีการเลี ยงสัตว์ เช่น โค สุกร ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
       (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรผู้ที่มีการเลี ยงสัตว์ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
     (4.1) เป้าหมายโครงการ  
      ตัวช้ีวัด : 1. สามารถการใช้ LPG ได้อย่างน้อย 10,950 กก./ปี 
       2. มีการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนจากแก๊สชีวภาพโดยใช้มูลสัตว์ แทน LPG จ านวน 20 ครัวเรือน 
    (4.2) ผลผลิต :  1. มีต้นแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (บ่อหมักแก๊สชีวภาพ) โดยใช้เศษอาหาร หรือมูลสัตว์ 
           2. มีสัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีพลังงานเพิ่มขึ น และลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 
    (4.3) ผลลัพธ์ : 1. กลุ่มเกษตรกรในพื นที่เป้าหมายได้รับผลประโยชน์จากโครงการ 

        2. กลุ่มเกษตรกรในพื นที่เข้าร่วม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบ่อหมักแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ 
 

   (4.4) ผลกระทบ : 



  

 

            เชิงบวก : การใช้แก๊สชีวภาพแทน LPG เป็นการพ่ึงตนเองด้านพลังงาน 
            เชิงลบ : ต้องมีการปรับปรุงเตาแก๊สบางส่วน 
 
(5) แนวทางการด าเนินงาน 
 (แสดงรำยละเอียดกิจกรรมที่จะท ำภำยใต้โครงกำรที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง
ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินงำนของแต่ละกิจกรรมส ำคัญด้วย) 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค. 61 ม.ค. – มี.ค. 62 เม.ย. – มิ.ย. 62 ก.ค. – ก.ย. 62 

1. สร้ำงครัวเรือนต้นแบบกำรผลิต
เทคโนโลยีพลังงำนทดแทนจำกของ
เสียในครัวเรือน งบประมำณ 
522,900 บำท 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 
 
(7) วงเงินของโครงการ จ านวน........... 522,900...................บาท  
      (ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำยด้วย) 
(8) ภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
      โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลควำมจ ำเป็นและเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

      มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ไม่มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
(9) ความพร้อมของโครงการ 
      (9.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

    *  ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสม และก าหนดพื นที่ด าเนินการ หรือ 
          ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถด าเนินการได้ทันที (เป็นพื นที.่.......................................................) 
          (ให้แนบเอกสารด้วย) 
    *  อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสม และก าหนดพื นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง 
          จัดเตรียมพื นที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย (เป็นพื นที่ 
          ............................................) (ให้แนบเอกสารด้วย) 
    *  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื นที่ด าเนินการ (เป็นพื นที่...................................................) 
          (ให้แนบเอกสารด้วย) 

     (9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
        มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ส านักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ 

     มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .......................................................... 
     ไม่มี 

 
 
      



  

 

 (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
     บุคลากรมีประสบการณ์   ทั งหมด   บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
      เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

            มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม  
            ไม่มี ต้องจัดหาเพ่ิมเติม 

      เทคนิคในการบริหารจดัการ   มีประสบการณ์สูง 
            มีประสบการณ์ปานกลาง  
            ไม่มีประสบการณ ์

        (9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
                  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
        คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 
        (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(FS) 
                  ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
                  ต้องท ารายงานการศึกษา 
 
(10) วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ            
      - ด าเนินการแล้วเสร็จจะมอบให้  ผู้ฝึกอบรม เป็นผู้ดูแล บ ารุงรักษา  
      - มีเอกสารการบันทึกข้อตกลง หรือบันทึกการยินยอมจากหน่วยงานที่จะรับมอบ  
            ไม่มีเอกสารบันทึกข้อตกลง หรือบันทึกการยินยอมจากหน่วยงานที่จะรับมอบ 
            มีเอกสารบันทึกข้อตกลง หรือบันทึกการยินยอมจากหน่วยงานที่จะรับมอบ 
   อยู่ระหว่างจัดท าเอกสารบันทึกข้อตกลง หรือบันทึกการยินยอมจากหน่วยงานที่จะรับมอบ 
(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  
       งบประมาณสนับสนุนมีจ ากัด 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
 

ชื่อโครงการ : โครงกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทน บริหำรจัดกำรขยะ และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมหลัก : กำรผลิตพลังงำนทดแทน และก ำจัดขยะอย่ำงถูกวิธี             วงเงิน 6,526,950 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 จังหวัดอุตรดิตถ ์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1700-1732 
 
(1) หลักการและเหตุผล 
 

       (1.1) ที่มา : ปัจจุบันพื นที่กำรเกษตรกรรมประสบปัญหำด้ำนกำรสูบน  ำเพ่ือใช้ในกำรเพำะปลูก กำรท ำนำ ท ำไร่ ซึ่งมีพื นที่
กำรเกษตรที่ห่ำงไกลจำกระบบสูบน  ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำ ปัจจุบันพื นที่เหล่ำนี ใช้เครื่องยนต์สูบน  ำที่ใช้เชื อเพลิงน  ำมันเบนซินใน
กำรสูบน  ำเพื่อส่งไปยังพื นที่กำรเกษตร โดยใช้น  ำจำกแหล่งน  ำต่ำงๆ ภำยในพื นที่ อีกทั งยังขำดระบบส่งน  ำที่ดี (ล ำเหมืองไส้ไก่) ท ำ
ให้ทรัพยำกรน  ำสูญเสียไปในกำรส่งน  ำไปยังพื นที่เป้ำหมำย เพ่ือเป็นกำรแก้ปัญหำดังกล่ำว จังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้มีแนวคิดในกำร
น ำระบบระบบสูบน  ำพลังงำนแสงอำทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้มำใช้ส ำหรับสูบน  ำเพื่อกำรเกษตรในพื นที่ดังกล่ำว เนื่องจำกมีควำม
สะดวก ในกำรเข้ำถึงพื นที่เป้ำหมำย ลดกำรสูญเสียจำกระบบส่งน  ำ อีกทั งเป็นกำรช่วยผลักดันและส่งเสริมโครงกำรด้ำนพลังงำน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงำนภำยใต้   แผนยุทธศำสตร์พลังงำนจังหวัดและระดับชุมชน ส่งผลให้เกิดกิจกรรมด้ำนพลังงำน
ทดแทนในจังหวัดและชุมชนที่มีควำมพร้อมทั งทำงด้ำนศักยภำพพลังงำน พื นที่ และกำรยอมรับของชุมชน ซึ่งเป็นกำรขับเคลื่อน
แผนยุทธศำสตร์พลังงำนจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำประเทศด้ำนพลังงำน ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำ
พลังงำนที่ยังยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 4 (ขอจังหวัดอุตรดิตถ์) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยำกร 
ส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแหล่งน  ำ ซึ่งเป็นกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์พลังงำนจังหวัดให้สอดคล้อง
กับแนวทำงกำรพัฒนำประเทศด้ำนพลังงำน ซึ่งจะท ำให้เกิดผลด้ำนกำรปฏิบัติ และสำมำรถจัดกำรตนเองในพื นที่ที่มีศักยภำพ  
ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพ่ึงพำตนเองด้ำนพลังงำนในที่สุด และให้เกิดผล   ด้ำนกำรปฏิบัติ สำมำรถจัดกำรตนเองทำงด้ำนพลังงำนได้ 
โดยจะด ำเนินกำรในพื นที่ที่มีศักยภำพ เป็นชุมชนที่มีควำมพร้อมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและน ำไปสู่กำรพ่ึงพำตนเองด้ำนพลังงำน
ในที่สุด 
 

 (1.2) สรุปสาระส าคัญ 
 สภาพปัญหา/ความต้องการ : เนื่องจำกพลังงำนไฟฟ้ำมีควำมส ำคัญและถือเป็นต้นทุนในภำคกำรเกษตร  เกษตรกรจึง
หันมำพ่ึงพำตนเองให้มำกขึ นและมีกำรวำงแผนกำรใช้พลังงำนซึ่งมีกำรใช้พลังงำนทดแทนเพ่ิมขึ นที่ค ำนึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนเป็นส ำคัญ ซึ่งท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ของคนในชุมชนด้ำนกำรใช้พลังงำน  
รวมถึงกำรปลุกฝังและกำรเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชนให้ใช้พลั งงำนอย่ำงรู้คุณค่ำ พร้อมๆไปกับกำรตระหนัก                 
ถึงสถำนกำรณ์พลังงำนในปัจจุบันและอนำคต  
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             ความเร่งด่วน : โครงกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนในกำรสูบน  ำเพ่ือกำรเกษตร โดยใช้พลังงำนแสงอำทิตย์  
จะเป็นกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สอดคล้องกับกำรแก้ปัญหำภัยแล้ง เพ่ือกำรเกษตร โดยสำมำรถลด
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 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 2563  สิ นสุดปี 2564 
        (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ :  

1. ในพื นที่เทศบำลต ำบลป่ำเซ่ำ อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2. พื นทีเ่กษตรเขตเทศบำลต ำบลพระเสด็จ ต ำบลพระเสด็จ อ ำเภอลับแล 

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
       (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : 1. ประชำชน ต.ป่ำเซ่ำ  
         2.ผู้พื นที่เกษตรเขตเทศบำลต ำบลพระเสด็จ ต ำบลพระเสด็จ อ ำเภอลับแล      
       (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 1. ประชำชนในพื นท่ีใกล้เคียง 
             2. กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น  ำบริเวณรอบบึงมำย เทศบำลต ำบลพระเสด็จ ต ำบลทุ่งยั ง          
อ ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
(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  ำบริเวณรอบบึงมำย เทศบำลต ำบลพระเสด็จ ต ำบลทุ่งยั ง อ ำเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์     
    (4.2) ผลผลิต : 1. ระบบสูบน  ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ 3 แห่ง 
    2. มีเทคโนโลยีพลังงำนทดแทนในกำรสูบน  ำเพ่ือกำรเกษตรโดยใช้พลังงำนแสงอำทิตย์ ในระดับชุมชน  
เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภำพและปัญหำของชุมชน 
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   (4.3) ผลลัพธ์ : 1. มีน  ำใช้ในกำรเกษตรและเพ่ิมพื นที่ทำงกำรเกษตร /ผู้ป่วยได้บริโภคอำหำรที่ปลอดสำรพิษ 
         2. กลุ่มเกษตรกรที่เข้ำร่วม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรน ำพลังงำนแสงอำทิตย์มำใช้ประโยชน์กับรถ
สูบน  ำน  ำท่อพญำนำคแบบเคลื่อนที่ 
    (4.4) ผลกระทบ : 
            เชิงบวก : 1. เกษตรกรมีผลผลิตทำงกำรเกษตรเพ่ิมขึ น/ผู้ป่วยมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ น 
     2. กำรใช้เซลล์แสงอำทิตย์ในกำรสูบน  ำเพ่ือกำรเกษตรเป็นกำรพ่ึงตนเองทำงด้ำนพลังงำน 
            เชิงลบ : ไม่มี 
 

(5) แนวทางการด าเนินงาน 
          

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค. 62 ม.ค. – มี.ค. 63 เม.ย. – มิ.ย. 63 ก.ค. – ก.ย. 63 

1) ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนใน
ระดับพื นที่ (สถำนีสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนแสงอำทิตย์เพ่ือ
กำรเกษตร) 
งบประมำณ 5,714,000 บำท 

  
 

 
 

 
 

2) ส่งเสริมกำรใช้พลังงำน
แสงอำทิตย์ ส ำหรับกำรสูบน  ำท่อ
พญำนำคแบบเคลื่อนที่ 
งบประมำณ 812,950 บำท 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 
 

(7) วงเงินของโครงการ จ านวน 6,526,950 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 

    



4 

 

 
   (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 

       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 และ  
บ ำรุงรักษำต่อไป 

- เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จจะมอบหมำยให้ (ระบุหน่วยงำนที่จะรับโอนทรัพย์สิน) : เทศบำลต ำบลพระเสด็จ ต ำบลพระ
เสด็จ อ ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมให้เกษตรกรในพื นที่รู้หลักกำรท ำงำนของระบบเซลล์แสงอำทิตย์
รถสูบน  ำท่อพญำนำคพลังงำนแสงอำทิตย์แบบเคลื่อนที่ และวิธีกำรดูแลบ ำรุงรักษำและใช้ประโยชน์ตำมระเบียบ  ต่อไป 
 
(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  
       ไม่มี 
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 (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 

 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 
 

ชื่อโครงการ : พัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และอุตสำหกรรมแบบครบวงจร 
กิจกรรมหลัก : กำรตลำด วงเงิน 9,000,000 บาท 
 
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) 
   กำรด ำเนินงำนเชิงยุทธศำสตร์ในกำรเชื่อมโยงจำกท้องถิ่นสู่สำกลในกำรพัฒนำ คุณภำพ มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 
OTOP ไปสู่ตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  กระทรวงมหำดไทย จึงได้ก ำหนดให้ “กำรส่งเสริมอำชีพผลิตสินค้ำ OTOP” 
เป็นนโยบำยเร่งด่วนที่ส ำคัญ เพื่อสร้ำงอำชีพและรำยได้ให้กับประชำชนในชุมชนท้องถิ่น โดยมอบหมำยให้กรมกำรพัฒนำชุมชน 
ส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่ำงยั่งยืนเป็นรำกฐำนเศรษฐกิจ ของประเทศ ซึ่ งเริ่มจำกกำรรวมกลุ่มของ
ประชำชนระดับฐำนรำกในกำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่ ในท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน มี
เอกลักษณ์เฉพำะท้องถิ่นซึ่งเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรสร้ำงพลังกำรพ่ึงตนเองและ ช่วยเหลือกันของชุมชน  เพ่ือแก้ไขปัญหำกำร
ประกอบอำชีพทั้งในระดับบุคคล ระดับครัวเรือน ระดับกลุ่ม ชุมชน หมู่บ้ำน ต ำบล ตลอดจนเครือข่ำยกลุ่มอำชีพต่ำงๆ ให้มี
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรตำมแนว ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถพัฒนำ ต่อยอดไปถึงระดับวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม (SMEs) ต่อไป โดยหลักกำรพ้ืนฐำน (1) ภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่สำกล (Local yet Global) ผลิตสินค้ำและ
บริกำรที่ใช้ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล (2) พ่ึงตนเองและคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ (Self – 
Reliance – Creativity) สร้ำงกิจกรรมที่อำศัยศักยภำพของท้องถิ่น คิดค้นพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด เป็นเอกลักษณ์
เฉพำะของชุมชนไม่ซ้ 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 : (ระบุระดับควำมจ ำเป็นเร่งด่วน)  
- เร่งด่วนมำก 
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(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
  1. เพ่ือท ำกำรพัฒนำยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ำ OTOP และ SMEs  ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนที่สูงขึ้น 
       2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรได้มีช่องทำงกำรตลำด และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กับผู้บริโภคที่หลำกหลำย ทั้งภำยใน
จังหวัดและต่ำงจังหวัด   
             3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน 
      (2.2) สถานภาพของโครงการ 
              โครงกำรเดิม                             โครงกำรใหม่ 
      (2.3) ประเภทของโครงการ 
              พัฒนำ                  ด ำเนินกำรปกติ 
       (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี  เริ่มต้นปี ตุลำคม 2563 สิ้นสุดปี กันยำยน 2564 
       (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.  ส่งเสริมและพัฒนำผลติภณัฑท์้องถิ่น 
สู่ตลำดเป้ำหมำย/4,000,000 บำท  
(สนง.พำณิชย์จังหวัดฯ) 
2. จัดแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ OTOP 
จังหวัดอุตรดติถ์ (โดมแอร์)/5,000,000 
บำท (สนง.พัฒนำชุมชนจังหวัดฯ) 
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(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 
(7) วงเงินของโครงการ จ านวน 9,000,000   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 
       (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(FS) 
                  ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
                  ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
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(10) วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ      
   ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงำนภำคี รวมถึงผู้ประกอบกำร ภำคเอกชน ร่วมกันบริหำร
จัดกำรหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม เพ่ือต่อยอดกำรด ำเนินงำน และส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ดูแลและบริหำร
จัดกำรเพ่ือควำมยั่งยืน 
 
 (11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  
   - ไม่มี 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 
 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 

 

ชื่อโครงการ : พัฒนำเมืองให้น่ำอยู่ และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กิจกรรมหลัก : พัฒนำ รักษำควำมปลอดภัย และควำมมั่นคง  วงเงิน 4,934,500 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนควำมม่ันคง 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ สร้ำงชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
แผนงาน กำรเสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้มีควำมน่ำอยู่ มั่นคง และควำมปลอดภัย 
หน่วยด าเนินการ : ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยสหวิช อภชิัยวิศรุตกุล  ต าแหน่ง : ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-415981 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยแพทย์เกษม ตั้งเกษมส ำรำญ ต าแหน่ง : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 055- 411439 
หน่วยด าเนินการ : ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยนพฤทธิ์ จิตปรีดำ ต าแหน่ง : พนักงำนคุมประพฤติช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทนยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 055-830832 ต่อ 0 
หน่วยด ำเนินกำร : อ ำเภอพิชัย  
ผู้รับผิดชอบ : นำยปรัชญำ เสริฐลือชำ ต ำแหน่ง : นำยอ ำเภอพิชัย  หมำยเลขโทรศัพท์ 055 -421023 
หน่วยด ำเนินกำร : อ ำเภอลับแล 
ผู้รับผิดชอบ : นำยศิวัช ฟูบินทร์  ต ำแหน่ง : นำยอ ำเภอลับแล  หมำยเลขโทรศัพท์ 055 -431089 
หน่วยด ำเนินกำร : อ ำเภอท่ำปลำ 
ผู้รับผิดชอบ : นำยสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม   ต ำแหน่ง : นำยอ ำเภอท่ำปลำ  หมำยเลขโทรศัพท์ 055 -499096 
หน่วยด ำเนินกำร : อ ำเภอทองแสนขัน  
ผู้รับผิดชอบ : นำยสำโรช ภัทรชำนนท์   ต ำแหน่ง : นำยอ ำเภอทองแสนขัน หมำยเลขโทรศัพท์ 055- 418114 
หน่วยด ำเนินกำร : อ ำเภอตรอน  
ผู้รับผิดชอบ : นำยสกุลไชย จูมทอง ต ำแหน่ง : นำยอ ำเภอตรอน หมำยเลขโทรศัพท์ 055- 491114 
หน่วยด ำเนินกำร : อ ำเภอน  ำปำด  
ผู้รับผิดชอบ : นำยศุภชัย บุญทิพย์  ต ำแหน่ง : นำยอ ำเภอน  ำปำด หมำยเลขโทรศัพท์ 055- 481181 
หน่วยด ำเนินกำร : อ ำเภอฟำกท่ำ  
ผู้รับผิดชอบ : นำยสมศักดิ์ สุขประเสริฐ    ต ำแหน่ง : นำยอ ำเภอฟำกท่ำ หมำยเลขโทรศัพท์ 055- 489078 
หน่วยด ำเนินกำร : อ ำเภอบ้ำนโคก  
ผู้รับผิดชอบ : เรือตรีวิทยำ เกล้ำวิกรณ์ ต ำแหน่ง : นำยอ ำเภอบ้ำนโคก หมำยเลขโทรศัพท์ 055- 486124 
(1) หลักการและเหตุผล 
      (1.1) ที่มา : (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 รวมถึงเพ่ือกำร
สนับสนุนกำรสร้ำงควำมปรองดองในชำติ ตลอดจนให้จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัย นอกจำกนี้เพ่ือกำรเตรียมควำม
พร้อมของชำติ กำรพัฒนำศักยภำพกำรป้องกันประเทศ และกำรอยู่ร่วมกับประเทศต่ำงๆ อย่ำงสันติประกอบกับในแผนรักษำ
ควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ประกอบด้วย 9 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ กำรแก้ปัญหำด้ำนยำเสพติด ด้ำนผู้หลบหนีเข้ำเมือง ด้ำน
กำรก่อกำรร้ำยและอำชญำกรรมข้ำมชำติ ด้ำนควำมมั่นคงพิเศษ ด้ำนก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ด้ำนกำร
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สนับสนุน ส่งเสริมกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ ด้ำนกำรพัฒนำเพ่ือเสริมควำมมั่นคงของชำติ ด้ำน
กำรด ำเนินกำรภำคประชำชนเพ่ือควำมมั่นคงของชำติ และด้ำนกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน โดยมีมำตรกำ รสนับสนุน 6 
มำตรกำร ประกอบด้วย กำรบริหำรจัดกำรและกำรประเมินผล กำรข่ำวกรองและกำรต่อต้ำนข่ำวกรอง กำรจัดระเบียบชุมชน
และกำรสร้ำงพลังประชำชน กำรปฏิบัติกำรข่ำวสำร กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงระดับพ้ืนที่ และกำรเตรียมควำม
พร้อมส ำหรับเผชิญสถำนกำรณ์เร่งด่วน 
 

      (1.2) สรุปสาระส าคัญ 
             สภาพปัญหา/ความต้องการ : สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ส่งผลต่อควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมีทั้งสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งยังคงทรงตัวจำกปัจจัยกำรด ำรงอยู่ของนักค้ำรำย
ย่อยท่ีเป็นเครือข่ำยยำเสพติดของนักค้ำรำยส ำคัญ ผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดกลับไปมีพฤติกำรณ์เสพซ้ ำ และบำงส่วนยกระดับไปเป็นผู้ค้ำ
รำยย่อย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเขตเมืองและเทศบำล และมีแนวโน้มกำรแพร่ระบำยเพ่ิมสูงขึ้น และก่อให้เกิดปัญหำอำชญำกรรม
ในจังหวัด ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องมีกำรแก้ไข ป้องกัน บ ำบัด รักษำ ฟ้ืนฟู ทั้งผู้อยู่ในเรือนจ ำและนอกเรือนจ ำ ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้อง
มีกำรบูรณำกำรกับทุกภำคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 

ความเร่งด่วน : เร่งด่วนมำก 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
    1. เพ่ือให้ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    2. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดแบบมีส่วนร่วมและมีกำรบูรณำกำรทุกภำคส่วน 
              3. เพ่ือให้ชุมชนน่ำอยู่ปลอดภัยจำกอำชญำกรรมด้ำนกำรกระท ำผิด 
      (2.2) สถานภาพของโครงการ 
              โครงกำรเดิม                  โครงกำรใหม ่
      (2.3) ประเภทของโครงการ 
              พัฒนำ                  ด ำเนินกำรปกติ 
       (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 ปี เริ่มต้นปี ตุลำคม 2563 สิ้นสุดปี กันยำยน 2564 
       (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : จังหวัดอุตรดิตถ์ 
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (3.1) กลุ่มเป้าหมาย :  

1. นักโทษที่จะได้รับกำรปล่อยตัว 180 คน  
2. เครือข่ำยยุติธรรมชุมชนในจังหวัดฯ 608 คน           
3. ประชำชน เยำวชน เครือข่ำยสมำชิกชมรม To Be Number One ทุกประเภท  
4. ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้น ำชุมชน ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนยำเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์  
5. ประชำชนในจังหวัดอุตรดิตถ์     
 
  

  (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ส่วนรำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน และประชำชนในพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
      (4.1) เป้าหมายโครงการ  
      ตัวช้ีวัด :  1. ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ สมรรถะคุณธรรมจริยธรรม ในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือเสริมสร้ำง 
                              ให้เป็นศูนย์กลำงกำรบรูณำกำรกำรขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำล/มท./กรมกำรปกครองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 

2. ท ำให้สำมำรถปฏิบัติกำรรักษำควำมปลอดภัยในพื้นที่หมู่บ้ำนได้อย่ำงยั่งยืน  ลดปัญหำยำเสพติด 
                              ในพ้ืนที่  และท ำให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน สำมำรถแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนคดีที่เก่ียวข้อง 
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                             กับยำเสพติดได้ 
3. นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ 60 มีจิตส ำนึกและทัศนคติในเรื่องควำมมีวินัยต่อตนเอง สังคม  
   ควำมซือ่สัตย์สุจริต ควำมยุติธรรม  
4. เครือข่ำยยุติธรรมชุมชนในพ้ืนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ร้อยละ 60 ได้ดูแลช่วยเหลือให้ค ำแนะน ำผู้พ้นโทษ 
   ไม่ให้กระท ำผิดซ้ ำ 
5. มีแกนน ำชมรม To be number one 10 แห่ง/ผู้เสพยำเสพติดเข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัดรักษำ  
   ร้อยละ 100 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมเชิงบวก เป็นหนึ่งโดยพ่ึงยำเสพติด 

   (4.2) ผลผลิต : 1. เครือข่ำยยุติธรรมชุมชนสำมำรถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้พ้นโทษไม่กลับไปกระท ำผิดซ้ ำอีก  
                       2. ร้อยละ 80 ของสมำชิก ทุกอ ำเภอมีชมรม To Be Number One ประเภทชุมชน 1 ต ำบล  
                           และมีกำรจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจ  

3. มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนยำเสพติด  
4. ผู้ผ่ำนกำรอบรมได้รับควำมรู้ คุวำมเข้ำใจ 

   (4.3) ผลลัพธ์ : 1. อำชญำกรรมด้ำนกำรกระท ำผิดซ้ ำของผู้พ้นโทษในชุมชนลดลง 2.แกนน ำสมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำรมี
ควำมรู้และทักษะในกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงจิตใจ 3.ทุกภำคส่วน เครือข่ำยมีส่วนในกำรป้องกันยำเสพติด 4.เยำวชนและ
ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรเฝ้ำระวังและป้องกันปัญหำยำเสพติด 5.ผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติดได้รับกำรคัดกรองและน ำเข้ำสู่
กระบวนกำรบ ำบัด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม  
   (4.4) ผลกระทบ : 
            เชิงบวก : ประชำชนมีคุณภำพชีวิตดีขึ้น มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
            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 

รณรงค์ป้องกันปัญหำยำเสพติด จังหวัด
อุตรดิตถ์/497,000 บำท (สสจ.อุตรดิตถ์) 

    

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค. 63 ม.ค. – มี.ค. 64 เม.ย. – มิ.ย. 64 ก.ค. – ก.ย. 64 
ป้องกันและแก้ไขอำชญำกรรมกลุ่มเด็กและ
เยำวชน/190,390 (สนง.ยุติธรรม จ.อต.) 

    

มหกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
ยำเสพติด To be number one อ ำเภอ 
บ้ำนโคก/2,450,000(อ ำเภอบ้ำนโคก/อ ำเภอ
น้ ำปำด/อ ำเภอตรอน/อ ำเภอทองแสนขัน/
อ ำเภอท่ำปลำ/อ ำเภอลับแล/อ ำเภอพิชัย/
อ ำเภอฟำกท่ำ ) 

    

เพ่ิมศักยภำพพนักงำนฝ่ำยปกครองในกำร
รักษำควำมสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหำ
ให้กับประชำชนในพ้ืนที่/1,207,700 บำท  
(ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัด) 

    

ฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษำควำมปลอดภัย     
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หมู่บ้ำน (ชรบ.) ป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
ยำเสพติดในพ้ืนที่อ ำเภอตรอน  
/ 279,470 (อ.ตรอน) 
บูรณำกำรป้องกันอำชญำกรรมในชุมชน/
109,940 บำท (สนง.ยุติธรรม จ.อต.) 

    

เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) /200,000 
บำท (สนจ.อต.) 

    

 

 (6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง   จ้ำงเหมำ 
 

(7) วงเงินของโครงการ  จ านวน 4,934,500 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 
       (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(FS) 
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                  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 : พัฒนำเมืองให้น่ำอยู่ และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้ำงควำมปลอดภัยเส้นทำงคมนำคม        วงเงิน 3,000,000 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 055-411005 
 
(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 สำธำรณูปกำรระบบประปำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ดังนั้น จังหวัดอุตรดิตถ์จึงให้ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำโครงกำร
ตำมแผนพัฒนำจังหวัดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล ประเด็นกำรพัฒนำจังหวัด และควำมต้องกำรของประชำชนใน
พ้ืนที่ 
      (1.2) สรุปสาระส าคัญ 
             สภาพปัญหา/ความต้องการ : เนื่องจำกทำงหลวงหมำยเลข 1106 1045 1163 1268 และหมำยเลข 117 เป็น
เส้นทำงหลักในกำรสัญจรไปมำ มีประชำชนใช้เส้นทำงเป็นจ ำนวนมำก แต่บริเวณสองข้ำงทำงบำงจุดยังมีควำมมืด และมีควำม
เสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้เส้นทำงสัญจรไปมำ ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องติดไฟแสงสว่ำงเพ่ือให้ประชำชนเดินทำงสัญจรไปมำได้
อย่ำงปลอดภัย ลดอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุ และอันตรำยบนทำงหลวง 
             ความเร่งด่วน : มีควำมเร่งด่วนมำก 
 
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

1. เพ่ือท ำให้ประชำชนผู้ใช้เส้นทำงในกำรสัญจรไป มำ ได้สะดวกและมีควำมปลอดภัยต่อร่ำงกำยและทรัพย์สิน 
2. เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพ้ืนที่ 

      (2.2) สถานภาพของโครงการ 
              โครงกำรเดิม                 โครงกำรใหม ่
      (2.3) ประเภทของโครงการ 
              พัฒนำ                  ด ำเนินกำรปกติ 
       (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 ปี  เริ่มต้นตุลำคม 2563  สิ้นสุดกันยำยน 2564 
       (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : ทำงหลวงหมำยเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 วังสีสูบ – ผำเลือด กม.17+575 - กม.
18+523 ,ทำงหลวงหมำยเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม.31+585 - กม.32+635,ทำงหลวงหมำยเลข 
1163 ตอนควบคุม 0100 ร่วมจิต - น้ ำพร้ำ กม.3+160 - กม.5+880,ทำงหลวงหมำยเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 นำเจริญ - 
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ปำงไฮ กม.77+586 - กม.77+971,ทำงหลวงหมำยเลข 117 ตอนควบคุม 0501 วังผำชัน - น้ ำปำด กม.297+580 - กม.
302+617,ทำงหลวงหมำยเลข 117 ตอนควบคุม 0502 น้ ำปำด - นำไพร กม.345+850 - กม.353+290 
 
     (3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชำชนผู้ใช้เส้นทำงในพ้ืนที่ วังสีสูบ – ผำเลือด ,วังสีสูบ – เขื่อนสิริกิติ์,ร่วมจิต – น้ ำพร้ำ,นำเจริญ 
– ปำงไฮ,วังผำชัน – น้ ำปำด และ น้ ำปำด – นำไพร 
      (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชำชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
    (4.1) เป้าหมายโครงการ  
    ตัวช้ีวัด :  ประชำชนผู้ใช้เส้นทำงมีควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงมำกข้ึน  
   (4.2) ผลผลิต : ไฟแสงสว่ำงทำงหลวง 6 แห่ง 
   (4.3) ผลลัพธ์ : รำษฎรในพ้ืนที่ต 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. 63 ม.ค. – มี.ค. 64 เม.ย. – มิ.ย. 64 ก.ค. – ก.ย. 64 

1.ติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำงทำงหลวง
หมำยเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 
วังสีสูบ - ผำเลือด กม.17+575 - กม.
18+523 (เป็นตอนๆ)/500,000 บำท 
(แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ท่ี 2) 

    

2.ติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำงทำงหลวง
หมำยเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 
วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ กม.31+585 - 
กม.32+635 (เป็นตอนๆ)/500,000 
บำท (แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ท่ี 2) 

    

3.ติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำงทำงหลวง
หมำยเลข 117 ตอนควบคุม 0502  
น้ ำปำด - นำไพร กม.345+850 - กม.
353+290 (เป็นตอนๆ) (แขวงทำง
หลวงอุตรดิตถ์ที่ 2)   

    

4.ติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำงทำงหลวง
หมำยเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 
นำเจริญ - ปำงไฮ กม.77+586 - กม.
77+971/500,000 บำท (แขวงทำง
หลวงอุตรดิตถ์ที่ 2   
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กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค. 63 ม.ค. – มี.ค. 64 เม.ย. – มิ.ย. 64 ก.ค. – ก.ย. 64 

5.ติดตั้งไฟฟ้ำ ทำงหลวงหมำยเลข 
117 ตอนควบคุม 0501 วังผำชัน - น้ ำ
ปำด กม.297+580 - กม.302+617  
(เป็นตอนๆ) (แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์
ที่ 2) 

    

6.ติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำงทำงหลวง
หมำยเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 
ร่วมจิต - น้ ำพร้ำ กม.3+160 - กม.
5+880 (เป็นตอนๆ)/500,000 บำท 
(แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ท่ี 2)  

    

 
(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 
 
(7) วงเงินของโครงการ จ านวน 3,000,000 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 แตอ่ยู่ในระหว่ำง 
          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 
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            มีประสบกำรณ์ปำนกลำง  
            ไม่มีประสบกำรณ ์
 

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

 
 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
กิจกรรมหลัก : ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม    วงเงิน 107,167,400 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
แผนงาน การเสริมสร้างบ้านเมืองให้มีความน่าอยู่ มั่นคง และความปลอดภัย 
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองฯ 
ผู้รับผิดชอบ : นายธาตรี  บุญมาก ต าแหน่ง : นายอ าเภอเมืองฯ  หมายเลขโทรศัพท์ 08-1867-6085 
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองอ าเภอพิชัย 
ผู้รับผิดชอบ : นายปรัชญา เสริฐลือชา  ต าแหน่ง : นายอ าเภอพิชัย หมายเลขโทรศัพท์ 08-1867-6097 
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองอ าเภอตรอน 
ผู้รับผิดชอบ : นายสกุลไชย  จูมทอง ต าแหน่ง : นายอ าเภอตรอน  หมายเลขโทรศัพท์ 08-1867-6092 
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองอ าเภอท่าปลา 
ผู้รับผิดชอบ : นายสมศักดิ์  ชุ่มแจ่ม  ต าแหน่ง : นายอ าเภอท่าปลา หมายเลขโทรศัพท์ 08-1867-6114 
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองอ าเภอน  าปาด 
ผู้รับผิดชอบ : นายศุภชัย บุญทิพย์ ต าแหน่ง : นายอ าเภอน  าปาด หมายเลขโทรศัพท์ 08-1867-6199 
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองอ าเภอฟากท่า 
ผู้รับผิดชอบ : นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ ต าแหน่ง : นายอ าเภอฟากท่า  หมายเลขโทรศัพท์ 08-1867-6125 
หน่วยด าเนินการ : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 
ผู้รับผิดชอบ :  นายกฤษณ์  หย่ าวิไล : ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที ่1 หมายเลขโทรศัพท์ 08-2471-7616. 

 (1) หลักการและเหตุผล 
      (1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออ่ืนๆ) 
  ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นที่ 4 โครงสร้างพื นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคมพื นที่
และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ โดยเชื่อมดยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ สร้างและ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ิมพื นที่และเมืองเศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ รักษาและเสริมสร้าง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลัก
ในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน  า ประเด็น
การพัฒนาของจังหวัด เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พบว่าในพื นที่ของ
จังหวัดอุตรดิตถ์ยังจ าเป็นต้องจัดท าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน การพัฒนาเส้นทางคมนาคม และการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ถนนเส้นทางเดิมให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดังนั นจังหวัดอุตรดิตถ์จึงให้ความส าคัญในการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคม ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และตามความต้องการของประชาชนในพื นที่   
      (1.2) สรุปสาระส าคัญ 
             สภาพปัญหา/ความต้องการ : เส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างหมู่บ้านภายในต าบล อ าเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรของราษฎร มีสภาพเป็นถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ ในช่วงฤดูฝนมี
น  าท่วมขังในฤดูแล้งมีฝุ่นละอองท าให้การขนส่งพืชผลออกสู่ตลาดการเกษตรเป็นไปด้วยความยากล าบากและเกิดอุบัติ เหตุต่อ
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ชีวิตและทรัพย์สินบ่อยครั งจากสภาพถนนที่ไม่พร้อมใช้งาน  จึงมีความต้องการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ปรับปรุง 
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอต่างๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ์  

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) เร่งด่วน 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
  1. เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางคมนาคมไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  2. เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนาถนน เส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัย ให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ น 
  3. เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ีและมีความเป็นอยู่ดีขึ น 
  4. เพ่ือใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ให้มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 
      (2.2) สถานภาพของโครงการ 
              โครงการเดิม                             โครงการใหม่ 
      (2.3) ประเภทของโครงการ 
              พัฒนา                  ด าเนินการปกติ 
      (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี  เริ่มต้นปี ตุลาคม 2563  สิ นสุดปี กันยายน 2564 
      (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล หมู่บ้านเป็นต้น)                  
                  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื นท่ีเป้าหมาย  และพื นที่ใกล้เคียง 
      (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
 
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
      (4.1) เป้าหมายโครงการ  
      ตัวช้ีวัด :  - ราษฎรใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยมากขึ น  
                 - ราษฎรมีคุณภาพชีวิตดีขึ น 
   (4.2) ผลผลิต : เส้นทางคมนาคมที่สัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 26 เส้นทาง  
   (4.3) ผลลัพธ์ : ราษฎรได้มีเส้นทางคมนาคม สัญจรไปมา ที่มีความม่ันคง แข็งแรง มีความปลอดภัยในการสัญจร และมีการ
ขนส่งสินค้า พืชผลทางการเกษตร การค้าขาย ท าให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ของประชาชนดียิ่งขึ น 
   (4.4) ผลกระทบ : 
            เชิงบวก : ราษฎรมีคุณภาพชีวิตดีขึ น   
            เชิงลบ : ไม่มี 
(5) แนวทางการด าเนินงาน 
 (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย) 
          

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

1.ซ่อมบ ารุงทางโดยเสริมผิวแอสฟัลต์
คอนกรีต สายบ้านหนองหัวนา หมู่ 8 
ต าบลสองคอน อ าเภอฟากท่า 
งบประมาณ 1,459,000 บาท 
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กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค. 63 ม.ค. – มี.ค. 64 เม.ย. – มิ.ย. 64 ก.ค. – ก.ย. 64 

2.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอล
ฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแมง 
ต าบลน  าไคร้ อ.น  าปาด งบประมาณ 
1,100,000 บาท 

    

3.ซ่อมสร้างผิวถนนลาดยางแบบ
(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านข่อย
สูง- บ้านแหลมถ่อน หมู่ที่ 1,5 ต าบล
ข่อยสูง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งบประมาณ 1,618,000บาท 

    

4.ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ(พารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ 6 บ้าน
สักลาย - บ้านด่านแม่ค ามัน ต.ข่อยสูง 
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์งบประมาณ 
2,618,000 บาท 

    

5.ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทุ่งโพบาย 
หมู่ที่ 2 ต าบลท่าสัก อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 
495,000 บาท 

    

6.ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตสายบ้านเต่าไห หมู่ที่ 3 ต าบลท่า
สัก อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งบประมาณ 2,000,000 บาท 

    

7.ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต สายเลียบ
คลองส่งน  าบ้านพญาแมน-ทล.1324 
หมู่ที่ 1 ต.พญาแมน อ.พิชัย
งบประมาณ 1,842,600 บาท 

    

8.ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต รหัสสายทาง อต.ถ 35-004 
สายซอยพุ่มพวง หมู่ที่ 5 ต าบลท่าสัก 
อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
งบประมาณ 2,620,000 บาท 

    

9.ปรับปรุงถนนลูกรัง สายป่าแดด หมู่
ที่ 7ต าบลท่าสัก อ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์  
งบประมาณ 480,000 บาท 

    

10.ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบึงบน หมู่
ที่5 ต าบลท่าสัก อ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์ 
งบประมาณ 413,000 บาท 
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11.ปรับปรุงถนนลูกรัง สายสระ
ประมง หมู่ที่ 3 ต าบลพญาแมน 
อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ์
งบประมาณ 380,000 บาท 

    

12.ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
บ้านบึงพาด – บ้านแหลมคูณ  
ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 
งบประมาณ 6,144,000 บาท 

    

13.ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเข้า
บ้านห้วยโปร่ง หมู่ที่ 6 ต าบลวังดิน 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งบประมาณ 1,174,000 บาท 

    

14.ซ่อมสร้างถนนดินลูกรัง สายนิคม 
สหกรณ์ 9 เชื่อมต่อสายนิคม 
สหกรณ์ 10 ม.4 ต.บ้านเสี ยว 
อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 
 งบประมาณ 259,000 บาท 

    

15.ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลติค 
หมู่ที่ 5 ต าบลวังดิน อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 
885,900 บาท 

    

16.ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านวัง
ข่า-บ้านห้วยโปร่ง ต าบลวังดิน อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ  
1,264,000 บาท 
 

    

17.ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายวังดิน-
บ้านวังข่า หมู่ 1  ต าบลวังดิน อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์งบประมาณ 
1,049,000 บาท 

    

18.ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลติค 
หมู่ 10 ต าบลวังดิน อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 
661,900 บาท 

    

19.บูรณะทางผิวแอสฟัลล์ ทางหลวง
หมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 
น  าปาด-ปากนาย กม.96+362-กม.
98+382  
งบประมาณ 10,000,000 บาท 
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20.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
บริเวณ หมู่ที่ 9 บ้านจริม (ผัง 35) - 
หมู่ที่ 5 บ้านเนินสูง (ผัง 36) (เสริมผิว
แอสฟัลท์ติก) ต าบลจริม อ าเภอท่า
ปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 
2,950,000 บาท 

    

21.เสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ถนน อต.ถ.69-004 หมู่ที่ 6 
ต าบลร่วมจิต อ าเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ งบประมาณ 8,580,000 
บาท 

    

22.เสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบ้านเนินสูง – บ้าน
คลองชมพู (หมู่ที่ 9 – หมู่ที่ 6)ต าบล
หาดล้า อ าเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ งบประมาณ  2,590,000
บาท 

    

23.เสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายผัง 6 – ผัง 7 บ้าน
คลองชมภู – บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 
บ้านคลองชมภู  ต าบลหาดล้า อ าเภอ
ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์งบประมาณ 
1,470,000  บาท 

    

24.เสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1030 ม. 
บ้านหนองย่าร า-บ้านนาน้อย หมู่6 ต าบล
ร่วมจิต อ าเภอท่าปลา จังหวัดอตุรดิตถ์
งบประมาณ 1,670,000 บาท 

    

25.ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบพาราแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สาย
บ้านแหลมคูณ - บ้านชุมทาง  
ต.หาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ์  
งบประมาณ 3,444,000 บาท 

    

26.ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน 
ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 
0402 ตอนไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ ระหว่าง 
กม.238+620 - กม. 239+700 ต าบล
บ้านเกาะ อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ 
งบประมาณ 30,000,000 บาท 
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(6) วิธีด าเนินการ   ด าเนินการเอง  จ้างเหมา 
(7) วงเงินของโครงการ จ านวน   107,167,400 บาท 

      (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (9) ความพร้อมของโครงการ 
      (9.1) พื้นที่ด าเนินโครงการ 

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

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

     มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .......................................................... 
     ไม่มี 

     (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
     บุคลากรมีประสบการณ์   ทั งหมด   บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
      เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

            มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม  
            ไม่มี ต้องจัดหาเพ่ิมเติม 

      เทคนิคในการบริหารจดัการ   มีประสบการณ์สูง 
            มีประสบการณ์ปานกลาง  
            ไม่มีประสบการณ ์

     (9.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
                  อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
        คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 
        
 

27.ยกระดับความปลอดภัยบริเวณ
ทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวง
หมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 
ตอนบึงหลัก-หนองน  าเขียว ระหว่าง 
กม. 320+260 - กม.320+703 
LT.,RT. ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง
งบประมาณ 20,000,000 บาท 
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(9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(FS) 
                  ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
                  ต้องท ารายงานการศึกษา 

(10) วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ       
  ส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่ดูแลและบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืน 

(11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด  
   - ไม่มี 
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แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 
 ล ำดับควำมส ำคัญ.......... 

ชื่อโครงการ : พัฒนำเส้นทำงคมนำคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
กิจกรรมหลัก : ก่อสร้ำงเส้นทำงคมนำคม        วงเงิน 125,852,600 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ สร้ำงชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพ่ือให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
แผนงาน  กำรเสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้มีควำมน่ำอยู่มั่นคง และควำมปลอดภัย 
หน่วยด าเนินการ : แขวงทำงหลวงชนบทอุตรดิตถ์ แขวงทำงหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 และที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ 9 อ ำเภอ  
1. ผู้รับผิดชอบ : นำยศิวัช   ฟูบินทร์   ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอลับแล 
   สถานที่ติดต่อ : ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอลับแล    หมายเลขโทรศัพท์ 055-431089 
2. ผู้รับผิดชอบ : นำยปรัชญำ เสริฐลือชำ             ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอพิชัย 
สถานที่ติดต่อ : ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอพิชัย    หมายเลขโทรศัพท์ 055-421023 
3. ผู้รับผิดชอบ : นำยสำโรจ ภัทรชำนนท์   ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอทองแสนขัน 
สถานที่ติดต่อ : ที่ท ำกำรปกครองทองแสนขัน    หมายเลขโทรศัพท์ 055-418175 
4. ผู้รับผิดชอบ : นำยสกุลไชย จูมทอง   ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอตรอน 
สถานที่ติดต่อ : ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอตรอน    หมายเลขโทรศัพท์ 055-491114 
5. ผู้รับผิดชอบ : นำยสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม   ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอท่ำปลำ 
สถานที่ติดต่อ : ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอท่ำปลำ    หมายเลขโทรศัพท์ 055-499096 
6. ผู้รับผิดชอบ : นำยศุภชัย บุญทิพย์   ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอน  ำปำด 
สถานที่ติดต่อ : ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอน  ำปำด    หมายเลขโทรศัพท์ 055-481045 
7. ผู้รับผิดชอบ : นำยสมศักดิ์ สุขประเสริฐ   ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอฟำกท่ำ 
สถานที่ติดต่อ : ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอฟำกท่ำ    หมายเลขโทรศัพท์ 055-489078 
8. ผู้รับผิดชอบ : เรือตรี วิทยำ เกล้ำวิกรณ์   ต าแหน่ง : นำยอ ำเภอบ้ำนโคก 
สถานที่ติดต่อ : ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอบ้ำนโคก    หมายเลขโทรศัพท์ 055-486124 
(1) หลักการและเหตุผล 
      (1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออ่ืนๆ) ยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ได้ก ำหนดยุทศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(กำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล  ำทำงเศรษฐกิจและสังคม) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ที่ 7 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล  ำในสังคม (กำรกระจำยให้บริกำรภำครัฐ) จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ได้ก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำจังหวัด ประเด็นกำรพัฒนำที่  1 เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ สร้ำงชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง 
เพ่ือให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี กลยุทธ์ : พัฒนำและปรับปรุง โครงข่ำยคมนำคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร
ระบบประปำและโครงสร้ำงพื นฐำน ดังนั น จังหวัดอุตรดิตถ์จึงให้ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำโครงกำรตำมแผนพัฒนำจังหวัดเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด และควำมต้องกำรของประชำชนในพื นท่ี 
 
      (1.2) สรุปสาระส าคัญ 
             สภาพปัญหา/ความต้องการ : จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ส ำรวจสภำพปัญหำ และควำมต้องกำรของประชำชนในพื นที่พบว่ำ
ยังมีปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำนที่จะต้องได้รับกำรแก้ไขให้กับรำษฎรในพื นที่ คือถนนสำยต่ำง ๆ ในทุกอ ำเภอมีสภำพช ำรุดทรุด
โทรม เป็นหลุมบ่อ มีฝุ่นละอองในฤดูแล้ง และในฤดูฝนมีน  ำท่วมขัง บำงแห่งยังเป็นถนนลูกรัง ท ำเกิดควำมล ำบำก เกิดอันตรำย 
และส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของรำษฎรผู้ใช้สัญจรไปมำโดยตรง อีกทั งเส้นทำงเหล่ำนี ยังเป็นเส้นทำงหลักท่ีรำษฎรใช้ในกำร
สัญจรไปมำทั งกำรเดินทำงไปประกอบธุรกิจ กำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน และกำรเดินทำงไปประกอบอำชีพทำงด้ำนเกษตร  จึงจ ำเป็น
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ที่ต้องพัฒนำโดยกำรก่อสร้ำง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน และสะพำนเพ่ือให้รำษฎรได้ด ำรงชีวิตประจ ำวันด้วยควำมปลอดภัย และ            
มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ น ลดรำยจ่ำย และลดต้นทุนในกำร 
             ความเร่งด่วน : มีควำมเร่งด่วนมำก 

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

1. เพ่ือท ำให้ประชำชนในต ำบล อ ำเภอต่ำง ๆ และผู้ใช้เส้นทำงโดยทั่วไป ได้ใช้เส้นทำงที่สะดวกปลอดภัยต่อร่ำงกำย 
   และทรัพย์สิน 
2. เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื นที่ 
3. เพ่ือท ำให้กำรด ำรงชีวิตของประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีมำกยิ่งขึ น 

            4.  เพ่ือเป็นเส้นทำงท่ีสนับสนุนธุรกิจต่ำงๆ กำรท่องเที่ยว กำรขนส่งผลผลิตต่ำง ๆ ของประชำชนที่ใช้เส้นทำง 
      (2.2) สถานภาพของโครงการ 
              โครงกำรเดิม                  โครงกำรใหม่ 
      (2.3) ประเภทของโครงการ 
              พัฒนำ                  ด ำเนินกำรปกติ 
       (2.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 ปี  เริ่มต้นตุลำคม 2563  สิ นสุดกันยำยน 2564 
       (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ :  8 อ ำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ 1) ม.3 ต.บ้ำนฝำย  ม.2 ม.8 ต.ห้วยไคร้ ม.3 ม.4 ม.5 
ต.เด่นเหล็ก  ม.3 ม.4 ม.5  ม.6 ม.7 ต.แสนตอ  ม.5 ต.น  ำไผ่ อ ำเภอน  ำปำด 2) ม.1 ม.5 ต.จริม  ม.1 ม.2 ม.4 ม.5 ม. 9 ม.12  
ต.น  ำหมัน อ.ท่ำปลำ 3) ม.3  อ.ทองแสนขัน 4) ม.4 ต.พญำแมน  ม.9  ม. 10 ต.ท่ำมะเฟือง ม.1-2 ต.ในเมือง  อ.พิชัย  
4) ม.8 ต.น  ำอ่ำง อ.ตรอน 5) ม.6 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล 6) ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ต.บ้ำนโคก อ.บ้ำนโคก และ 7)  ม.1 ม.4 ม.6 ม.7 
ม.9 ต.สองคอน ม.3 ม.4 ม.6 ต.บ้ำนเสี ยว  ม.4 ต.สองห้อง อ.ฟำกท่ำ  
     (3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
          (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชำชนในพื นที่ 1) ม.3 ต.บ้ำนฝำย  ม.2 ม.8 ต.ห้วยไคร้ ม.3 ม.4 ม.5 ต.เด่นเหล็ก  ม.3 ม.4 
ม.5  ม.6 ม.7 ต.แสนตอ  ม.5 ต.น  ำไผ่ อ ำเภอน  ำปำด 2) ม.1 ม.12  ต.น  ำหมัน อ.ท่ำปลำ 3) ม.3 อ.ทองแสนขัน 4) ม.4 ต.พญำ
แมน  ม.9  ม. 10 ต.ท่ำมะเฟือง ม.1-2 ต.ในเมือง  อ.พิชัย 4) ม.8 ต.น  ำอ่ำง อ.ตรอน 5) ม.6 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล 6) ม.2 ม.3 ม.
5 ม.6 ต.บ้ำนโคก อ.บ้ำนโคก และ 7)  ม.1 ม.4 ม.6 ม.7 ม.9 ต.สองคอน ม.3 ม.4  ม.6 ต.บ้ำนเสี ยว  ม.4 ต.สองห้อง อ.ฟำกท่ำ 
      (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชำชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ และพื นที่ใกล้เคียง 
 
 
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
    (4.1) เป้าหมายโครงการ  
    ตัวช้ีวัด : 1. เส้นทำงกำรคมนำคมได้รับกำรพัฒนำในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เพิ่มขึ น 47 สำยทำง  
                        2. ประชำชนผู้ใช้เส้นทำงคมนำคมีควำมปลอดภัยจำกกำรใช้เส้นทำงร้อยละ 90 
   (4.2) ผลผลิต :  1. มีเส้นทำงคมนำคมที่ได้รับกำรปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้ำง  จ ำนวน 47 สำยทำง    
                        2. มีรำงระบำยน  ำ 1 แห่ง 
   (4.3) ผลลัพธ์ : รำษฎรในพื นที่ต ำบล อ ำเภอ สำมำรถใช้เส้นทำงในกำรสัญจรไปมำได้อย่ำงสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว  
                       และลดคำ่ใช้จ่ำยจำกกำรคมนำคม  
   (4.4) ผลกระทบ : 
            เชิงบวก : รำษฎรมีคุณภำพชีวิตดีขึ น 
            เชิงลบ : ไม่มี 
(5) แนวทางการด าเนินงาน 
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     (แสดงรำยละเอียดกิจกรรมที่จะท ำภำยใต้โครงกำรที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท ำเครื่องหมำย  ลงใน 
ช่องระยะเวลำที่จะเริ่มด 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 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
สำยนิคมสหกรณ์ 14 บ้ำนห้วยลึก หมู่ 5 
ต ำบลบ้ำนเสี ยว อ ำเภอฟำกท่ำ จังหวัด
อุตรดิตถ์ /4,430,000 บำท (อ.ฟำกท่ำ) 

    

ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ที่ 9 ต ำบลน  ำหมัน 
อ ำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ/์ 
3,385,000 บำท (อ.ท่ำปลำ)  

    

ก่อสร้ำงรำงระบบน  ำ คสล. พร้อมฝำปิด 
สำยวังอ้ำยก่อย หมู่ที่ 3 บ้ำนนำกวำง  
ต ำบลบ้ำนฝำย อ.น  ำปำด/2,326,000 บำท 
(อ.น  ำปำด) 

    

ก่อสร้ำงถนน คสล.สำยสำยนำเหล่ำใหญ่ 
หมู่ที่ 3 บ้ำนเด่นเหล็ก ต ำบลเด่นเหล็ก  
อ.น  ำปำด/ 3,564,000 บำท (อ.น  ำปำด) 

    

ก่อสร้ำงถนน คสล.สำยหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 3 
บ้ำนห้วยหูด ต ำบลแสนตอ อ.น  ำปำด/
877,000 บำท (อ.น  ำปำด) 
 

    

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยหลังโรงเรียน
สหคริสเตียน หมู่ที่ 4 บ้ำนแสนตอ  
ต ำบลแสนตอ อ.น  ำปำด /1,847,000บำท  
(อ.น  ำปำด) 

    

ก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปำกเหมืองแบ่ง หมู่ที่ 8 บ้ำนนำกล่ ำ  
ต ำบลน  ำไคร้ อ ำเภอน  ำปำด จังหวัด
อุตรดิตถ์/556,000 บำท (อ.น  ำปำด) 

    

ก่อสร้ำงถนน คสล.สำยบุ้งผักข้ำว หมู่ที่ 4 
บ้ำนต้นม่วง ต ำบลเด่นเหล็ก อ ำเภอน  ำปำด 
จังหวัดอุตรดิตถ์/2,057,000 บำท  
(อ.น  ำปำด) 

    

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยเหลำ่เสือ หมู่ที่ 6 
บ้ำนนำคันทุง ต ำบลแสนตอ อ.น  ำปำด 
/668,000 บำท (อ.น  ำปำด) 

    

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยหนองมงกุฎ  
หมู่ที่ 5 บ้ำนสวน ต ำบลแสนตอ อ.น  ำปำด 
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/669,000 บำท (อ.น  ำปำด) 
ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยกงไกรลำส ซอย 2 
หมู่ที่ 7 บ้ำนหัวนำ ต ำบลแสนตอ  
อ ำเภอน  ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์/ 
865,000 บำท (อ.น  ำปำด) 

    

ก่อสร้ำงถนน คสล.สำยสระน  ำช ำ หมู่ที่ 3 
บ้ำนเด่นเหล็ก ต ำบลเด่นเหล็ก อ.น  ำปำด/
445,000 บำท (อ.น  ำปำด) 

    

ก่อสร้ำงถนน คสล.สำยเดิ่นมะขำมเตี ย  
หมู่ที่ 5 บ้ำนปำกห้วยแค ต ำบลเด่นเหล็ก  
อ.น  ำปำด/445,000 บำท (อ.น  ำปำด) 

    

ก่อสร้ำงถนน คสล.แบบให้น  ำล้นผ่ำนข้ำม
ล ำห้วยใหญ่ บ้ำนห้วยเนียม หมู่ที่ 5 ต ำบล
น  ำไผ่ อ.น  ำปำด/789,000 บำท (อ.น  ำปำด) 

    

ก่อสร้ำงถนนลำดยำงสำยหมอนไม้ - วัดเขำ
ใหญ่สำมัคคีธรรม หมู่ที่ 3 ต.ป่ำคำย อ.ทอง
แสนขัน/4,095,000 บำท (อ.ทองแสนขัน) 

    

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยโคก
ผักหวำน หมู่ที่ 6 ต.บ้ำนโคก อ.บ้ำน
โคก/500,000บำท (อ.บ้ำนโคก) 

    

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยต้น
มะม่วงใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.บ้ำนโคก/500,000
บำท (อ.บ้ำนโคก) 

    

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยศรี
นวลฟำร์ม-ภูทอก หมู่ที่ 5 ต.บ้ำน
โคก/500,000บำท (อ.บ้ำนโคก) 

    

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยหนอง
หลวง หมู่ที่ 5 ต.บ้ำนโคก  อ.บ้ำนโคก/
500,000บำท (อ.บ้ำนโคก) 

    

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยห้วย
ชมภู หมู่ที่ 2 ต.บ้ำนโคก อ.บ้ำนโคก/
500,000บำท (อ.บ้ำนโคก) 

    

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยห้วย
นำงดี หมู่ที่ 3 ต.บ้ำนโคก อ.บ้ำนโคก/
500,000บำท (อ.บ้ำนโคก) 

    

ก่อสร้ำงถนนลำดยำง แบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สำยคลองปลำยนำ-หนองเพนียด หมู่
ที่ ๔ ต ำบลพญำแมน อ ำเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์/2,062,000 บำท (อ.บ้ำนโคก) 
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ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยหมู่ที่ 
10 พัฒนำ บ้ำนทุ่งสวน หมู่ที่ 10 ต ำบล 
ท่ำมะเฟือง อ ำเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์/5,420,000 บำท/(อ.พิชัย) 

    

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยปั้นเตำ 
หมู่ที่ 6 บ้ำนช ำป่ำหวำย (อตถ.28 - 012)
ต ำบลชัยจุมพล อ ำเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ 4,986,000 บำท/(อ.ลับแล) 

    

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ
สุข รหัสสำยทำง อต.ถ.20-008 หมู่ที่ 2 -10 
และก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
อำรีรำษฎร์พัฒนำ รหัสสำยทำง อต.ถ.20-
003 หมู่ที่ 2 - 10 และก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคชัย รหัสสำย
ทำง อต.ถ.20-005 หมู่ที่ 1 ต ำบลร่วมจิต 
อ ำเภอท่ำปลำ จังหวัอุตรดิตถ์/ 
11,023,000 บำท (อ.ท่ำปลำ) 

    

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยนำ 
ต้นตำล หมู่ที่ 3 ต ำบลน  ำพี  อ ำเภอทอง 
แสนขัน/1,905,000 บำท (อ.ทองแสนขัน) 

    

ก่อสร้ำงถนนลำดยำงซอยข้ำงวัดห้วยอ้อย 
หมู่ที่ 5 บ้ำนเนินสูง (ผัง 37) ถึง หมู่ที่ 9 
บ้ำนจริม (ผัง 13) (เสริมผิวแอสฟัสท์ติก) 
ต ำบลจริม อ ำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์/
2,090,000 บำท (อ.ท่ำปลำ) 

    

ก่อสร้ำงถนนลำดยำง หมู่ที่ 8 บ้ำนชัยมงคล 
(ผัง 12) ถึง หมู่ที่ 5 บ้ำนเนินสูง (ผัง 38) 
(เสริมผิวแอสฟัสท์ติก) ต ำบลจริม อ ำเภอท่ำ
ปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์/2,830,000 บำท 
(อ.ท่ำปลำ) 

    

ก่อสร้ำงถนน คสล. (สำยหนองย่ำปล้อง) 
หมู่ที่ 5 ต ำบลน  ำหมัน อ ำเภอท่ำปลำ 
จังหวัดอุตรดิตถ์/1,600,000 บำท 
(อ.ท่ำปลำ) 

    

ก่อสร้ำงถนน คสล. (สำยหนองกลำงดง) 
หมู่ที่ 1 ต ำบลน  ำหมัน อ ำเภอท่ำปลำ 
จังหวัดอุตรดิตถ์/496,000 บำท (อ.ท่ำปลำ) 

    

ก่อสร้ำงถนน คสล. (สำยสุสำน) หมู่ที่ 4 
ต ำบลน  ำหมัน อ ำเภอท่ำปลำ จังหวัด
อุตรดิตถ์/475,000 บำท (อ.ท่ำปลำ) 
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ก่อสร้ำงถนน คสล. (สำยนำยน้อย บัวทอง) 
หมู่ที่ 9 ต ำบลน  ำหมัน อ ำเภอท่ำปลำ 
จังหวัดอุตรดิตถ์/470,000 บำท (อ.ท่ำปลำ) 

    

ก่อสร้ำงถนน คสล. (สำยห้วยยำงพุ) หมู่ที่ 2 
ต ำบลน  ำหมัน อ ำเภอท่ำปลำ จังหวัด
อุตรดิตถ์/470,000 บำท (อ.ท่ำปลำ) 

    

ก่อสร้ำงถนน คสล. (สำยซ ำอ่ีเลิ ง) หมู่ที่ 12 
ต ำบลน  ำหมัน อ ำเภอท่ำปลำ จังหวัด
อุตรดิตถ์/489,000 บำท (อ.ท่ำปลำ) 

    

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำง 
อต.ถ. ๓๔-๐๑๕ สำยในดง หมู่ที่ ๙  
บ้ำนหนองปำกดง ต ำบลท่ำมะเฟือง อ ำเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์/8,500,000 บำท  
(อ.พิชัย) 

    

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนสำยขุมหิน-
หนองพะยอม หมู่ที่ 8 บ้ำนไร่น้อย ต ำบล 
น  ำอ่ำง อ ำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์/
12,393,000 บำท (อ.ตรอน) 

    

ก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจรแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต สำยข้ำงโรงพยำบำลพิชัย  
ม.1- ม.2 ต ำบลในเมือง อ ำเภอพิชัย  
จังหวัดอุตรดิตถ์/6,445,000 บำท  
(อ.พิชัย) 

    

ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล สำยนำนกแขก– 
นำฟำกน  ำ หมู่ที่ 2 บ้ำนห้วยไคร้  
ต ำบลแสนตอ อ ำเภอน  ำปำด 
/1,146,000 บำท (อ.น  ำปำด) 

    

ก่อสร้ำงถนนคสล.สำยเหล่ำเสือ หมู่ที่ 3 
บ้ำนนำกวำง ต ำบลบ้ำนฝำย อ ำเภอ 
น  ำปำด/4,400,000 บำท (อ.น  ำปำด) 

    

ก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจรแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ถนนสำยรอบบ้ำนเกิดท่ำนพ่อ 
พระยำพิชัย บ้ำนห้วยคำ หมู่ที่ 9 ต.ในเมือง 
อ.พิชัย/9,090,000 บำท (อ.พิชัย) 

    

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำยถนนนิคมสหกรณ์ ซอย 18 ม.6  
ต.สองคอน อ.ฟำกท่ำ จ.อุตรดิตถ/์
1,930,600 บำท (อ.ฟำกท่ำ) 
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ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยถนน
นิคมสหกรณ์ ซอย 22 ม.7 ต.สองคอน  
อ.ฟำกท่ำ จ.อุตรดิตถ์/499,900 บำท  
(อ.ฟำกท่ำ) 

    

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยถนน
นิคมสหกรณ์ ซอย 4 จำกบ้ำนนำยวิรัตน์ -  
บ้ำนนำงหริ่ง ม.9  ต.สองคอน อ.ฟำกท่ำ  
จ.อุตรดิตถ์/422,500 บำท (อ.ฟำกท่ำ) 

    

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยถนน
นิคมสหกรณ์ ซอย 21 ม.1 ต.สองคอน  
อ.ฟำกท่ำ จ.อุตรดิตถ์/800,800 บำท  
(อ.ฟำกท่ำ) 

    

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยนิคม
สหกรณ์ 6 ม.6 ต.บ้ำนเสี ยว อ.ฟำกท่ำ  
จ.อุตรดิตถ์/3,370,000 บำท (อ.ฟำกท่ำ) 

    

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยนิคม
สหกรณ์ 8 ม.3 ต.บ้ำนเสี ยว อ.ฟำกท่ำ  
จ.อุตรดิตถ์/4,497,000 บำท (อ.ฟำกท่ำ) 

    

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยนิคม
สหกรณ์ 10 ม.4 ต.บ้ำนเสี ยว อ.ฟำกท่ำ  
จ.อุตรดิตถ์/4,497,000 บำท (อ.ฟำกท่ำ) 

    

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำย 
นำหนองเปย บ้ำนช ำบอน ม.4  
ต.สองห้อง อ.ฟำกท่ำ จ.อุตรดิตถ์/ 
499,000 บำท (อ.ฟำกท่ำ) 

    

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยนำโพธิ์ 
ม.4 ต.บ้ำนเสี ยว อ.ฟำกท่ำ จ.อุตรดิตถ์/ 
399,000 บำท (อ.ฟำกท่ำ) 

    

 
 
 
 
 
 

  

 
  

ก่อสร้ำงถนนลำดยำง แบบแอลฟัลท์ติก 
คอนกรีต สำยคลองปลำยนำ-หนองเพนียด 
หมู่ที่ 4 ต.พญำแมน อ.พิชัย/1,680,000 
บำท (อ.พิชัย) 

    

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยหลัง
วัด ม.4 ต.สองคอน อ.ฟำกท่ำ จ.อุตรดิตถ์/
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(6) วิธีด าเนินการ   ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 
 

(7) วงเงินของโครงการ  จ านวน 125,852,600 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 
       (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม(FS) 
                  ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
                  ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
 

(10) วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ  

948,800 บำท (อ.ฟำกท่ำ) 
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       เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่ หรือหน่วยงำนที่มีควำมพร้อมในกำรดูแล และบ ำรุงรักษำ
ขอรับมอบไปดูแลบ ำรุงรักษำต่อไป 
 

(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)

3 308,562,669 12 512,705,140 15 821,267,809

2 39,101,291 8 8,400,000 10 47,501,291

1 10,251,360 1 10,251,360

3 28,145,680 10 267,675,150 13 295,820,830

2 89,672,800 2 89,672,800

1 9,000,000 9,000,000

12 484,733,800 30 788,780,290 42 1,273,514,090

ประเดน็การพัฒนา

แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏบิตัริาชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2564
จังหวัด อุตรดติถ์

เปา้หมายการพัฒนา : จังหวัดอุตรดติถ์เปน็เมืองทีป่ระชาชนมีคุณภาพชวีิตทีด่ ีมีผลผลิตทางการเกษตรทีป่ลอดภยั การทอ่งเทีย่วมีการพัฒนา และการค้าชายแดนมีมูลค่าสูงขึน้

สรุปโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าป ีพ.ศ.2564 ของจังหวัด

ประเดน็การพัฒนาที ่1  เสริมสร้าง
บ้านเมืองใหน้่าอยู ่สร้างชุมชนและ 
ครอบครัวเข้มแข็ง เพือ่ใหม้ีคุณภาพ
ชีวิตทีดี่

ค่าใชจ้่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบรูณาการ

ประเดน็การพัฒนาที ่2 พฒันาเกษตร
กรรมอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ OTOP 
ใหม้ีคุณภาพ ปลอดภยัได้มาตรฐาน และ
มีการบริหารจัดการด้านการตลาดทีม่ี
ประสิทธิภาพ

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
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แบบ จ.2

ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ัด
โครงกำร

หน่วย
ด ำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

     821,267,809

     308,562,669

2 ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรสร้ำง
โอกำสควำมเสมอภำค
และเท่ำเทียมกันทำง
สังคม 

แผนงำนที่ 1 กำรพัฒนำ
คนทุกเพศ ทุกวัย 
ครอบครัว ชมุชนให้มี
ควำมเขม้แขง็ เพ่ิม
รำยไดแ้ละมคุีณภำพ
ชวีิตที่ดี

67,329,769

         4,363,800

1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นแบบผิว
ดินขนาดกลาง หมู่ที ่5 บา้นใหม่เยาวชน 
ต าบลวงัแดง อ าเภอตรอน จังหวดั
อุตรดิตถ์

หมู่ที ่5 บา้นใหม่เยาวชน 
ได้น  าประปา อุปโภค บริโภค
ทีส่ะอาดและประปาชนมีน  า
ประปาใช้ได้ตลอดทั งปี

อ าเภอตรอน           2,350,600

2. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นแบบ
บาดาลขนาดกลาง ม.5 บา้นแหลมถ่อน 
ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

หมู่ที ่5 บา้นใหม่เยาวชน 
ได้น  าประปา อุปโภค บริโภค
ทีส่ะอาดและประปาชนมีน  า
ประปาใช้ได้ตลอดทั งปี

อ าเภอตรอน           2,013,200

      1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 1.2
              พัฒนำทรัพยำกร
             มนุษย์ และคุณภำพ
             ชวีิต

53,951,219

1.ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการฆ่าตัวตาย
จังหวดัอุตรดิตถ์

อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน 6.3 ต่อ
ประชากรแสนคน หรือลดลงจากปทีีผ่่าน
มาร้อยละ 5

สนง.สสจ.อต.             669,800

2.ขับเคล่ือนอนามัยเจริญพนัธุ์
เพือ่ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการ ตั งครรภ์
ไม่พร้อมจังหวดัอุตรดิตถ์ “อุตรดิตถ์
โมเดล”

สถานศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการมีการ
ช่วยเหลือตามหลักสูตรโรงเรียนทางเลือก
ด้วยความสมัครใจ

สนง.สสจ.อต.             500,000

3.ขับเคล่ือนการปอ้งกันควบคุมโรคไข้หู
ดับจังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชนมีความรู้เข้าใจร้อยละ 80/
หนว่ยบริการมีการวเิคราะห ์ร้อยละ 80

สนง.สสจ.อต.             100,000

4.พฒันาระบบเฝ้าระวงั ปอ้งกันการปว่ย
และเสียชีวติด้วยโรคเนื อเนา่แบบบรูณา
การ จังหวดัอุตรดิตถ์ ป ี2564

ประชาชนมีการพฒันาศักยภาพการตรวจ
รักษาโรคอย่างถูกต้อง

สนง.สสจ.อต.             144,800

5.สนบัสนนุการแก้ไขปญัหาคุณภาพชีวติ
ประชาชนตามประเด็นการพฒันา
คุณภาพชีวติระดับอ าเภอ (พชอ.) จังหวดั
อุตรดิตถ์ ประจ าป ี2564

ปญัหาคุณภาพชีวติประชาชนได้รับการ
แก้ไข ร้อยละ 100/คณะกรรมการ พชอ.
มีคุณภาพ ร้อยละ 100/จ านวนต าบล
จัดการคุณภาพชีวติเปน็ต้นแบบ ร้อยละ 
50

สนง.สสจ.อต.           1,784,000

6.พฒันาระบบดูแลผู้เปราะบางและผู้มี
ภาวะพึง่พงิจังหวดัอุตรดิตถ์

ผู้เปราะบางและผู้มีภาวะพึง่พงิได้รับการ
ดูแลร้อยละ 60/มีเครือข่ายดูแลผู้
เปราะบางและผู้มีภาวะพึง่พงิทกุ
อ าเภอ

สนง.สสจ.อต.           1,296,400

7.ส่งเสริมการใช้โฟเลตในหญิงวยัเจริญ
พนัธุโ์ดยแกนน าอสม.จังหวดัอุตรดิตถ์ ป ี
2564

ร้อยละ อสม.และหญิงวยัเจริญพนัธุใ์หไ้ด้
รับประทานวติามินโฟลิกเพือ่เฝ้าระวงั
ความพกิารแต่ก าเนดิในพื นที ่9 อ าเภอ

สนง.สสจ.อต.           1,917,260

8.ขับเคล่ือนการพฒันาอาหารปลอดภยั
จังหวดัอุตรดิตถ์

อาหารสดมีความปลอดภยั สนง.สสจ.อต.             721,265

โครงกำรตำมแผนปฏบิตัริำชกำรประจ ำป ีพ.ศ.2564 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

9.อาหารปลอดภยัใส่ใจผู้บริโภค 
อ าเภอตรอน จังหวดัอุตรดิตถ์

1. จ านวนรายการอาหารทีผ่่านเกณฑ์การ
ตรวจสอบสารปนเปือ้นในอาหารร้อยละ 
100
  2. จ านวนร้านอาหารทีผ่่านเกณฑ์การ
ตรวจมาตรฐานร้านจ าหนา่ยอาหาร
ตามหลักสุขาภบิาล ร้อยละ 100
  3. จ านวนร้านอาหารทีผ่่านเกณฑ์
การตรวจสอบความสะอาดปราศจากเชื อ
แบคทเีรียร้อยละ 80
  4. ความส าเร็จในการพฒันาตลาดสด
อ าเภอตรอนใหผ่้านเกณฑ์ตลาดสดนา่ซื อ
ระดับ 5 ดาว ในปงีบประมาณ 
2563   
  5. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม/กิจกรรม
รณรงค์ใหค้วามรู้และพฤติกรรมด้านอาหาร
6. อัตราความเข้าใจหลักการเลือกซื อ
อาหารทีส่ะอาดปราศจากสารปนเปือ้น
ของผู้บริโภคร้อยละ 80

อ าเภอตรอน 166,550

10..รวมพลังส่งเสริมเด็กปฐมวยัตามวถิี
พอเพยีงครอบครัวอบอุ่นสู่ชุมชนเข้มแข็ง

ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองเด็กปฐมวยั
กลุ่มเปา้หมาย มีความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองชีวติครอบครัวการอบรมเลี ยงดูและ
ส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัใหแ้ก่พอ่แม่
ผู้ปกครอง

สนง.ศึกษาธกิาร 
จ.อต.

            939,500

11.พฒันาระบบรองรับสังคมสูงวยัแบบ
บรูณาการทีม่ีคุณภาพโดยองค์กรทอ้งถิน่
จังหวดัอุตรดิตถ์และภาคีเครือข่าย

ได้ระบบรองรับสังคมผู้สูงวยัทีม่ีคุณภาพ
โดยองค์กรทอ้งถิน่จังหวดัอุตรดิตถ์และ
ภาคีเครือข่าย จ านวน 1 ระบบ

ม.ราชภฎัอุตรดิตถ์           1,000,000

12.เทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ ม ป ี2564 ร้อยละความส าเร็จของเด็กและเยาวชน
และครอบครัวได้มีโอกาสเข้าถึงกืจกรรม
เรียนรู้ศิลปวฒันธรรมสร้างสรรค์ชีวติและ
ชุมชนหลากหลายรูปแบบ

สนง.พมจ.อต.           1,261,500

13.เปดิโลกนวตักรรมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเพือ่เด็กวยัเรียนสุขภาพดี สู่ความ
ยัง่ยืน

1. ผู้บริหารและครู ร้อยละ 80 
มีความเข้าใจหลักการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยเด็กวยัเรียน สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนนิงาน พฒันา
โรงเรียนใหเ้ปน็โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
 มีผลงานเชิงประจักษ์เปน็รูปธธรรม
2.นกัเรียนร้อยละ 80 สามารถน า
หลักการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวยั
เรียนไปปรับใช้ในชีวติประจ าวนัได้
อย่างเหมาะสมและสามารถกลับไปขยาย
ผลบอกต่อผู้อื่น ทั งในโรงเรียน ครอบครัว
และชุมชน

สพป.อต.1             230,990

14.อบรมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพทุธ
บตุร)

ร้อยละ 95 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมของ
พระพทุธศาสนาและสามารถน าไปปรับใช้
ในชีวติประจ าวนัได้

ทปค.อต.           1,548,000

15.พฒันาระบบการส่งเสริมพฒันาการ
เด็กปฐมวยั จังหวดัอุตรดิตถ์

ศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญและครู มีความรู้
การใช้ DSMP อย่างถูกต้อง

สนง.สสจ.อต.           5,888,720

16.คนอุตรดิตถ์ปลอดภยั ปอ้งกันภยัอัม
พฤกษ์ อัมพาต(โรคหลอดเลือดสมอง) ได้
ด้วยตนเอง

ประชาชนตระหนกัเกิดการเรียนรู้วธิดูีแล
ตนเองลดอัตราการปว่ย/
ภาวะแทรกซ้อน/ลดการตาย

สนง.สสจ.อต.           1,280,000

17.ขับเคล่ือนการด าเนนิงานการแพทย์
ฉุกเฉินเพือ่ลดการสูญเสียชีวติและความ
พกิารของประชาชนจังหวดัอุตรดิตถ์

ผู้เข้ารับการอบรมฝ่านการประเมินจบ
หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั นพื นฐาน 
ร้อยละ 100

สนง.สสจ.อต.             530,604

18.เสริมสร้างเยาวชนสู่สังคมยุคไร้
พรมแดน

เยาวชนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมมีทกัษะ/
วจิารณญาณในการใช้ส่ือเทคโนโลยี
ในทางทีถู่กต้องร้อยละ 80

สนง.ศึกษาธกิาร 
จ.อต.

            967,810

19.เพิม่ศักยภาพการส่ือสารภาษา
อังกฤษสู่ระเบยีงเศรษฐกิจสายอาเซียน 
GMS Economic Coridors (English for 
GMS Economic Coridors)

ร้อยละ 100 ของ เยาวชนและครูทีเ่ข้า
ร่วมโครงการได้รับการพฒันาทกัษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร

สนง.ศึกษาธกิาร 
จ.อต.

          1,047,620
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20.สนบัสนนุกิจกรรมหมู่บา้นเศรษฐกิจ
พอเพยีงต้นแบบ ประจ าป ี2564

1.หมู่บา้นได้รับการพฒันาเปน็หมู่บา้น
เศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบตามเกณฑ์ของ 
มท.และมีระดับความ "อยูเ่ย็น เปน็สุข" 
หรือความสุขมวลรวมของหมู่บา้น/ชุมชน 
เพิม่ขึ นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
2. ครอบครัวพฒันาทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม 
นอ้มน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
ไปใช้ในการด าเนนิชีวติประจ าวนัไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 80

สนง.พช.อต.             576,000

21.เสริมสร้างความเข้มแข็งใหส้ถาบนั
ครอบครัวและชุมชน

1.หมู่บา้นทีเ่ข้าร่วมโครงการมีครัวเรือน
เข้มแข็งปลอดภยัจากยาเสพติดไม่นอ้ยกวา่
 80% 
2. หมู่บา้นทีเ่ข้าร่วมโครงการมีความ
เข้มแข็งตามเกณฑ์ชี วดัในแบบตรวจ
สุขภาพกองทนุแม่ของแผ่นดิน เล่ือน
ระดับจากระดับเดิมใหสู้งขึ นอย่างนอ้ย 1 
ระดับหรืออยูใ่นระดับ A

สนง.พช.อต.             750,000

22.ศูนย์การเรียนรู้ปญัญาประดิษฐ์และ
หุน่ยนต์
: ค่ายปญัญาประดิษฐ์และหุน่ยนต์ (AL &
 Robot Camping)

มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างนอ้ย 480 คน ว.เทคนคิ อต.           2,055,300

23.พฒันาระบบส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

1.ศูนย์ประสานงานและส่ือสารในภาวะ
ฉุกเฉินใช้ในการประสานงานร้อยละ 100  
2.ศูนย์ประสานงานและส่ือสารในภาวะ
ฉุกเฉินได้มาตรฐานร้อยละ 100

สนง.สสจ.อต.           4,745,100

24. พฒันาศักยภาพการผลิตและแปรรูป
สมุนไพร โรงพยาบาลพชิัย

โรงพยาบาลพชิัยมีโรงงานผลิตและแปร
รูปสมุนไพรใหม้ีคุณภาพเพือ่ยกระดับ
มูลค่าผลผลิตใหก้ับเกษตรแบบครบวงจร 
1 แหง่

สนง.สสจ.อต.         23,830,000

           1.1.3 กิจกรรมหลักที่ 
                  1.3 พัฒนำ
                      รำยได ้
                     และส่งเสริม
                     อำชพี

7,120,750

1.พฒันาทกัษะสมรรถนะอาชีพ
เสริมสร้างศักยภาพก าลังคนจังหวดั
อุตรดิตถ์ในศตวรรษที ่21 เพือ่รองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

1. ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพฒันา
ฝีมือแรงงานเพือ่รองรับการเข้าสู่ไทย
แลนด์ 4.0  200 คน
2. ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพฒันา
ฝีมือแรงงานเพือ่รองรับการเข้าสู่ไทย
แลนด์ 4.0 ได้ใบรับรองมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแหง่ชาติและหนงัสือรับรอง
ความรู้ความสามารถตามพระราชบญัญัติ
ส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 
2545 จ านวน 100 คน

ม.ราชภฎัอุตรดิตถ์           1,486,100

2.Smart Junior คนคุณภาพสู่งานอาชีพ
ยุค 4.0

ร้อยละ 80 ของเยาวชนกลุ่มเปา้หมาย
ทั งสองระดับอายุมีความรู้ ทกัษะทีจ่ าเปน็
เจตคติทีดี่ในการปรับตัวเข้าสู่ไทยแลนด์ยุค
 4.0

สนง.ศึกษาธกิาร 
จ.อต.

            899,650

3.จัดการแสดงและจ าหนา่ยสินค้า OTOP
 จังหวดัอุตรดิตถ์ (Road Show)

1. OTOP Trader ผู้ผลิต ผู้ประกอบหาร
 OTOP จังหวดัอุตรดิตถ์ มีช่องทางการ
จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์หนึง่ต าบล หนึง่
ผลิตภณัฑ์ จ านวน 5 ช่องทาง
2. OTOP Trader ผู้ผลิต ผู้ประกอบหาร
 OTOP จังหวดัอุตรดิตถ์ มีรายได้จากการ
จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์หนึง่ต าบล หนึง่
ผลิตภณัฑ์เพิม่ขึ นร้อยละ 5

สนง.พช.อต.           3,000,000

4.ก่อสร้างแพขายสินค้าตลาดทา่น  า
ไทยวน หมู่ที ่7 บริเวณทา่น  า
คลองตรอนวดัไชยมงคล 
ต าบลน  าอ่าง อ าเภอตรอน
จังหวดัอุตรดิตถ์

ท าใหเ้กษตรได้ผลผลิตทางการเกษตรทีม่ี
คุณภาพได้รับสะดวกในการเดินทาง และ
ท าใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติทีดี่ขึ น

อ าเภอตรอน 1,735,000
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ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ัด
โครงกำร
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           1.1.4 กิจกรรมหลักที่
                   1.4 กำรขยำย
                  โอกำส
                  และสร้ำงควำม
                  ยั่งยืน

1,894,000

1.เพิม่ประสิทธภิาพการปฏบิติังาน
คณะกรรมการหมู่บา้นในการ
จัดท าแผนและประสานแผน
พฒันาพื นที ่(One Plan)

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
ร้อยละ 80 ได้รับความรู้
ความเข้าใจในบทบาทและ
หนา้ทีค่ณะกรรมการหมู่บา้น
(กม.) รวมทั งสามารถจัดท าแผน
หมู่บา้นเพือ่ขอรับการสนบัสนนุ
งบประมาณจากหนว่ยงาน
ทีเ่กี่ยวข้อง

ทีท่ าการปกครอง 
จ.อต.

            944,000

 2.อ าเภอยิ มเคล่ือนทีช่าวอาชีวะร่วมใจ
ส่งสุขใหป้ระชาชน

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 100 มี
รายการซ่อมบ ารุง 100 รายการ

ว.การอาชีพพชิัย               50,000

3.ประชาสัมพนัธก์ารด าเนนิงาน
ตามยุทศาสตร์การพฒันาจังหวดั

กิจกรรมผู้วา่พบส่ือฯ จ านวน 3 ครั ง/ปี
ผลิตรายงสนพเิศษ/คลิปวดีีโอ อย่าง
นอ้ยเด่ือนละ 2ครั ง รวม 24 เร่ือง อินโฟ
กราฟฟคิ 24 ชิ น สปอตวทิยุ 12
สปอต LIVE สด ผ่าน Facebook 12 
ครั ง สถานทีด่ าเนนิงานจังหวดัอุตรดิตถ์
1.ผลิตและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธก์าร
ทอ่งเทีย่ว สร้างการส่ือสารและ
ประชาสัมพนัธส์ามารถรับผู้ติดตามได้
อย่างนอ้ย 50000 คน 2.จัดจ้างบคุลคล/
กลุ่มบคุคลประชาสัมพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว 
เพือ่ สร้างพื นทีเ่พือ่ประชาสัมพนัธก์าร
ทอ่งเทีย่วจังหวดัในรูปแบบ
E-book/Line@(สมัค Accout/
เลือก Package/Admin Line@)การ
เลือกชื อ Accout/สร้าง

สนง.ปชส.จ.อต.             900,000

10 ยุทธศำสตร์ดำ้น
ควำมมัน่คง

แผนงำนที่ 2 กำร
เสริมสร้ำงบำ้นเมอืงให้มี
ควำมน่ำอยู่ มัน่คง และ
ควำมปลอดภยั

         5,212,900

   1.2.1  กิจกรรมหลักที่ 2.1
           พัฒนำ รักษำควำม
          ปลอดภยั และควำม
          มัน่คง

         4,934,500

1.รณรงค์ปอ้งกันปญัหายาเสพติด 
จังหวดัอุตรดิตถ์

มีแกนน าชมรม To be number one 
10 แหง่/ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่
กระบวนการบ าบดัรักษา ร้อยละ 100

สนง.สสจ.อุตรดิตถ์ 497,000

2.ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอาชญากรรม
กลุ่มเด็กและเยาวชน

นกัเรียนเทีเ่ข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 60

สนง.ยุติธรรม จ.อต. 109,390

3.มหกรรมรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด To be number one 
อ าเภอบา้นโคก

 - ร้อยละ 80 ของผู้มีอายุ 
6-24 ป ีเปน็สมาชิก to be number one
 -  ร้อยละ 80 ขอของสมาชิก to be 
number one มีความรู้ ความเข้าใจ 
ทศันคติ และพฤติกรรมเชิงบวก เปน็หนึง่
โดยไม่พึง่ยาเสพติด

อ าเภอบา้นโคก/
อ าเภอน  าปาด/
อ าเภอตรอน/อ าเภอ
ทองแสนขัน/อ าเภอ
ทา่ปลา/อ าเภอลับ
แล/อ าเภอพชิัย/
อ าเภอฟากทา่

2,450,000

4.เพิม่ศักยภาพพนกังานฝ่ายปกครองใน
การรักษาความสงบเรีบยร้อยและแก้ไข
ปญัหาใหก้ับประชาชนในพื นที่

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพฒันา
ความรู้ สมรรถะคุณธรรมจริยธรรม ใน
การปฏบิติังานเพือ่เสริมสร้างใหเ้ปน็
ศูนย์กลางการบรูณาการการขับเคล่ือน
นโยบายรัฐบาล/มท./กรมการปกครองไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 70

ทปค.อต.           1,207,700

5.ฝึกอบรมจัดตั งชุดรักษาความปลอดภยั
หมู่บา้น (ชรบ.) ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติดในพื นทีอ่ าเภอตรอน

ท าใหส้ามารถปฏบิติัการรักษาความ
ปลอดภยัในพื นทีห่มู่บา้นได้อย่างยัง่ยืน  
ลดปญัหายาเสพติดในพื นที ่ และท าให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวติทีดี่ขึ น

อ าเภอตรอน 279,470

6.บรูณาการปอ้งกันอาชญากรรมในชุมชน เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพื นทีเ่ข้าร่วม
โครงการฯ ร้อยละ 60

สนง.ยุติธรรม จ.อต. 190,940

   1.2 โครงกำรที่ 2 พัฒนำเมอืง
        ให้น่ำอยู่และปลอดภยัในชวีิต
        และทรัพย์สิน
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7.เพืม่ประสิทธภิาพการบริหารจัดการ
ระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (CCTV)

การรักษาความปลอดภยัมีประสิทธภิาพ
มากขึ น

ส านกังานจังหวดั 200,000

  1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2..2 
         กำรพัฒนำคุณภำพ
         กำร ให้บริกำร

           278,400

1.ปกปอ้งและเชิดชูสถาบนั
พระมหากษัตริย์และหนว่ยบ าบดัทกุข์ 
บ ารุงสุข จังหวดัอุตรดิตถ์

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพฒันาความรู้
 สมรรถะคุณธรรมจริยธรรม ในการ
ปฏบิติังาน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70

ทปค.อต.             278,400

1.3 โครงกำรที่ 3 พัฒนำเส้นทำง
คมนำคมในจังหวัดอุตรดติถ์

11 ยุทธศำสตร์ดำ้น
ควำมมัน่คง

แผนงำนที่ 2 กำร
เสริมสร้ำงบำ้นเมอืงให้มี
ควำมน่ำอยู่ มัน่คง และ
ควำมปลอดภยั

     236,020,000

  1.3.1 กิจกรรมหลัก 3.1
         ปรับปรุง ซ่อมแซม 
         เส้นทำงคมนำคม

     107,167,400

1.ซ่อมบ ารุงทางโดยเสริมผิวแอสฟลัต์
คอนกรีต สายบา้นหนองหวันา 
หมู่ 8 ต าบลสองคอน อ าเภอฟากทา่ 
จังหวดัอุตรดิตถ์

ราษฎรเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก
และมีความปลอดภยั

อ าเภอฟากทา่           1,459,000

2.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอลฟลัติกคอนกรีต หมู่ที ่9 
บา้นหว้ยแมง ต าบลน  าไคร้ 
อ.น  าปาด จ.อุตรดิตถ์

ราษฎรใช้เส้นทางสัญจรทีส่ะดวกมากขึ น อ าเภอน  าปาด           1,100,000

3.ซ่อมสร้างผิวถนนลาดยางแบบ(พารา
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต) บา้นข่อยสูง- บา้น
แหลมถ่อน หมู่ที ่1,5 ต าบลข่อยสูง 
อ าเภอตรอน จังหวดัอุตรดิตถ์

บ าบดัความเดือดร้อนของประชาชนใน
พื นทีม่ีความปลอดภยัในการใช้ถนนสัญจร

อ าเภอตรอน           1,618,000

4.ซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟลัทติ์
กคอนกรีต หมู่ที ่6 บา้นสักลาย ต.ข่อยสูง
 อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

บ าบดัความเดือดร้อนของประชาชนใน
พื นทีม่ีความปลอดภยัในการใช้ถนนสัญจร

อ าเภอตรอน           2,618,000

5.ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทุง่โพบาย หมู่ที่
 2 ต าบลทา่สัก อ าเภอพชิัย จังหวดั
อุตรดิตถ์

 ประชาชนมีเส้นทางจราจรทีม่ีความ
ปลอดภยัต่อชีวติ ร่างกายและทรัพย์สิน
สามารถเดินทางไปมาได้สะดวก 
รวดเร็ว สามารถลดระยะเวลา
ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร

อ าเภอพชิัย             495,000

6.ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัทติ์ก
คอนกรีตสายบา้นเต่าไห หมู่ที ่3 ต าบล
ทา่สัก อ าเภอพชิัย จังหวดัอุตรดิตถ์

 ประชาชนมีเส้นทางจราจรทีม่ี
ความปลอดภยัต่อชีวติ ร่างกายและ
ทรัพย์สิน สามารถเดินทางไปมาได้สะดวก
 รวดเร็ว สามารถลดระยะเวลาในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

อ าเภอพชิัย           2,000,000

7.ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต สายเลียบ
คลองส่งน  าบา้นพญาแมน-ทล.1324 
หมู่ที ่1 ต.พญาแมน อ.พชิัย 
จ.อุตรดิตถ์

ถนนคสล.กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 590 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นทีน่อ้ย
กวา่ 2,590 ตร.ม.

อ าเภอพชิัย           1,842,600

8.ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต 
รหสัสายทาง อต.ถ 35-004 สายซอยพุม่
พวง หมู่ที ่5 ต าบลทา่สัก อ าเภอพชิัย 
จังหวดัอุตรดิตถ์

 ประชาชนมีเส้นทางจราจรทีม่ี
ความปลอดภยัต่อชีวติ ร่างกายและ
ทรัพย์สิน สามารถเดินทางไปมาได้สะดวก
 รวดเร็ว สามารถลดระยะเวลาในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

อ าเภอพชิัย           2,620,000

9.ปรับปรุงถนนลูกรัง สายปา่แดด หมู่ที ่
7ต าบลทา่สัก อ าเภอพชิัย จังหวดัอุตรดิตถ์

 ประชาชนมีเส้นทางจราจรทีม่ี
ความปลอดภยัต่อชีวติ ร่างกายและ
ทรัพย์สิน สามารถเดินทางไปมาได้สะดวก
 รวดเร็ว สามารถลดระยะเวลาในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

อ าเภอพชิัย             480,000

10. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบงึบน 
หมู่ที5่ ต าบลทา่สัก อ าเภอพชิัย จังหวดั
อุตรดิตถ์

 ประชาชนมีเส้นทางจราจรทีม่ี
ความปลอดภยัต่อชีวติ ร่างกายและ
ทรัพย์สิน สามารถเดินทางไปมาได้สะดวก
 รวดเร็ว สามารถลดระยะเวลาในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

อ าเภอพชิัย             413,000

11.ปรับปรุงถนนลูกรัง สายสระ
ประมง หมู่ที ่3 ต าบลพญาแมน 
อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์

 ประชาชนมีเส้นทางจราจรทีม่ี
ความปลอดภยัต่อชีวติ ร่างกายและ
ทรัพย์สิน สามารถเดินทางไปมาได้สะดวก
 รวดเร็ว สามารถลดระยะเวลาในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

อ าเภอพชิัย             380,000
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ัด
โครงกำร

หน่วย
ด ำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

ประเดน็กำรพัฒนำ/โครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัด

12.ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร
แบบพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายบา้น
บงึพาด - บา้นแหลมคูณ 
ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัทติ์ด
คอนกรีต สาย อต.ถ. 80-006 บา้นชุมทาง
 - บา้นแหมคคูณ กวา้ง 6.00 เมตร ยาว
4.344กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 
เมตร จุดเร่ิมต้นโครงการ ช่วง กม.0+000
 ถึง กม. 1+650

อ าเภอตรอน           6,144,000

13. ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเข้าบา้น
หว้ยโปร่ง หมู่ที ่6 ต าบลวงัดิน อ าเภอ
เมือง จังหวดัอุตรดิตถ์

ถนนแอสฟลัทค์อรกรีต ยาว 923 เมตร อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์           1,174,000

14.ซ่อมสร้างถนนดินลูกรัง สายนคิม
สหกรณ์ 9 เชื่อมต่อสายนคิม
สหกรณ์ 10 ม.4 ต.บา้นเสี ยว
อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์

ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ น อ.ฟากทา่             259,000

15.ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟลัติค 
หมู่ที ่5 ต าบลวงัดิน อ าเภอเมือง จังหวดั
อุตรดิตถ์

ถนนแอสฟลัทติ์ค ยาว 700 เมตร อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์             885,900

16.ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบา้นวงั
ข่า-บา้นหว้ยโปร่ง ต าบลวงัดิน อ าเภอ
เมือง จังหวดัอุตรดิตถ์

ถนนแอสฟลัทติ์ค ยาว 994 เมตร อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์           1,264,000

17.ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายวงัดิน-
บา้นวงัข่า หมู่ที ่1  ต าบลวงัดิน อ าเภอ
เมือง จังหวดัอุตรดิตถ์

ถนนแอสฟลัทติ์ค กวา้ง 4 เมตร ยาว 825 
เมตร หนา 0.05 เมตร

อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์           1,049,000

18.ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟลัติค 
หมู่ที ่10 ต าบลวงัดิน อ าเภอเมือง 
จังหวดัอุตรดิตถ์

ถนนแอสฟลัทติ์ค กวา้ง 4 เมตร ยาว 520 
เมตร หนา 0.05 เมตร

อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์             661,900

19.บรูณะทางผิวแอสฟลัล์ ทางหลวง
หมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 น  า
ปาด - ปากนาย กม.96+362 - กม.
98+382 ต.ทา่แฝก อ.น  าปาด
จ.อุตรดิตถ์

ความพงึพอใจของประชนผู้ใช้เส้นทาง 
ความพงึพอใจของผู้ประกอบการในการ
ขนส่ง Logistic สะดวกรวดเร็ว อัตรา
อุบติัเหตุทีล่ดลง เวลาทีป่ระหยัดได้จาก
การเดินทางบนทางหลวงสายหลัก

แขวงทางหลวง อต.
ที ่2

        10,000,000

20. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
บริเวณ หมู่ที ่9 บา้นจริม (ผัง 35) - หมู่ที่
 5 บา้นเนนิสูง (ผัง 36) 
(เสริมผิวแอสฟลัทติ์ก) ต าบลจริม อ าเภอ
ทา่ปลา จังหวดัอุตรดิตถ์

การสัญจรไปมาของประชาชน ระหวา่ง
หมู่บา้นสะดวก ปลอดภยัขึ น ร้อยละ 100

อ าเภอทา่ปลา 2,950,000

21. เสริมผิวถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนก
รีต สายบา้นหนองย่าร า -
บา้นนานอ้ย หมู่ที ่6 ต าบลร่วมจิต 
อ าเภอทา่ปลา จังหวดัอุตรดิตถ์

การสัญจรไปมาของประชาชน ระหวา่ง
หมู่บา้นสะดวก ปลอดภยัขึ น ร้อยละ 100

อ าเภอทา่ปลา 8,580,000

22. เสริมผิวถนนพาราแอสฟลัทติ์ก 
คอนกรีต สายบา้นเนนิสูง – 
บา้นคลองชมพ ู(หมู่ที ่9 – หมู่ที ่6)
ต าบลหาดล้า  อ าเภอทา่ปลา จังหวดั
อุตรดิตถ์

การสัญจรไปมาของประชาชน ระหวา่ง
หมู่บา้นสะดวก ปลอดภยัขึ น ร้อยละ 100

อ าเภอทา่ปลา           2,590,000

23. เสริมผิวจราจรพาราแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต สายผัง 6 – ผัง 7 
บา้นคลองชมภ ู– บา้นเจริญสุข 
หมู่ที ่6 บา้นคลองชมภ ู ต าบลหาดล้า 
อ าเภอทา่ปลา จังหวดัอุตรดิตถ์

การสัญจรไปมาของประชาชน ระหวา่ง
หมู่บา้นสะดวก ปลอดภยัขึ น ร้อยละ 100

อ าเภอทา่ปลา           1,470,000

24. เสริมผิวถนนพาราแอสฟลัทติ์ก 
คอนกรีต  บา้นหนองย่าร า-บา้นนานอ้ย 
หมู่ที ่6 ต าบลร่วมจิต อ าเภอทา่ปลา 
จังหวดัอุตรดิตถ์

การสัญจรไปมาของประชาชน ระหวา่ง
หมู่บา้นสะดวก ปลอดภยัขึ น ร้อยละ 100

อ าเภอทา่ปลา           1,670,000

25. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แบบพาราแอสฟลัทติ์ดคอนกรีต สาย
บา้นแหลมคูณ - บา้นชุมทาง ต.หาดสอง
แคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัทติ์ด
คอนกรีต สาย บา้นแหมคคูณ - 
บา้นชุมทาง กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 6.218
 กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
จุดเร่ิมต้นโครงการ ช่วง กม. 5.250 ถึง 
กม. 6.175

อ าเภอตรอน           3,444,000

26. ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่าน
ชุมชน ทางหลวงหมายเลข 117 
ตอนควบคุม 0402 ตอนไร่อ้อย - 
อุตรดิตถ์ ระหวา่ง กม.238+620 - 
กม. 239+700 ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอ
เมือง จังหวดัอุตรดิตถ์

รองรับปริมาณการจราจรได้มากกวา่ 
9,634 คัน/วนั ตามมาตรฐานทางชั นพเิศษ
 ซ่ึงสามารถรองรับการจราจรในปจัจุบนั
และอนาคตได้

แขวงทางหลวง อต.
ที ่1

        30,000,000
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ควำม
ส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ัด
โครงกำร

หน่วย
ด ำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

ประเดน็กำรพัฒนำ/โครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัด

27. ยกระดับความปลอดภยับริเวณ
ทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมาย
เลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอนบงึหลัก-
หนองน  าเขียว ระหวา่ง กม. 320+260 - 
กม.320+703 LT.,RT. ต าบลปา่เซ่า 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวดัอุตรดิตถ์

รองรับปริมาณการจราจรได้มากกวา่ 
9,634 คัน/วนั ตามมาตรฐานทางชั นพเิศษ
 ซ่ึงสามารถรองรับการจราจรในปจัจุบนั
และอนาคตได้

แขวงทางหลวง อต.
ที ่1

        20,000,000

  1.3.2 กิจกรรมหลัก 3.2
         ก่อสร้ำงเส้นทำงคมนำคม

     125,852,600

1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)สายนคิมสหกรณ์ 14 บา้นหว้ยลึก
 หมู่ที ่5 ต าบลบา้นเสี ยว อ าเภอ
ฟากทา่ จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก และมีความปลอดภยั

อ าเภอฟากทา่           4,430,000

2.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่9 ต าบลน  า
หมัน อ าเภอทา่ปลา จังหวดัอุตรดิตถ์

การสัญจรไปมาของประชาชน ระหวา่ง
หมู่บา้นสะดวก ปลอดภยัขึ น ร้อยละ 100

อ าเภอทา่ปลา 3,385,000

3.ก่อสร้างรางระบบน  า คสล. พร้อมฝาปดิ
 สายวงัอ้ายก่อย หมู่ที ่3 
บา้นนากวาง ต าบลบา้นฝาย 
อ.น  าปาด จ.อุตรดิตถื

ในพื นที ่หมู่ที ่3 บา้นนากวาง มีการ
ระบายน  าดีขึ นและลดปญัห  าทว่มขังใน
หมู่บา้น

อ าเภอน  าปาด           2,326,000

4.ก่อสร้างถนน คสล.สายสายนาเหล่า
ใหญ่ หมู่ที ่3 บา้นเด่นเหล็ก ต าบลเด่น
เหล็ก อ าเภอน  าปาด จังหวดั
อุตรดิตถ์

ประชาชนมีความสะดวกในสัญจรไป-มา 
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความ
สะดวกมากขึ นประชาชนมีคุณภาพชีวติทีดี่
 ยานพาหนะไม่พงัเสียหายและเกิด
อุบติัเหตุลดลง

อ าเภอน  าปาด           3,564,000

5. ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองผักบุง้ 
หมู่ที ่3 บา้นหว้ยหดู ต าบลแสนตอ
อ าเภอน  าปาด จังหวดัอุตรดิตถ์

ราษฎรภายในพื นที ่หมู่ที ่3 และพื นที่
ใกล้เคียง มีรายได้จากผลผลิตทางเกษตร
เพิม่มากขึ น และมีถนนได้มาตรฐาน
เส้นทางหลักในการสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วมากขึ น

อ าเภอน  าปาด             877,000

6. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังโรงเรียน
สหคริสเตียน หมู่ที ่4 
บา้นแสนตอ ต าบลแสนตอ 
อ าเภอน  าปาด จังหวดัอุตรดิตถ์

ราษฎรภายในพื นที ่หมู่ที ่4 และพื นที่
ใกล้เคียง มีถนนทีไ่ด้มาตรฐานมีเส้นทาง
หลักในการสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
มากขึ น

อ าเภอน  าปาด           1,847,000

7. ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริม
เหล็กปากเหมืองแบง่ หมู่ที ่8 บา้นนากล่ า
 ต าบลน  าไคร้ อ าเภอ
น  าปาด จังหวดัอุตรดิตถ์

ราษฎรใช้เส้นทางสัญจรทีส่ะดวก
มากขึ น

อ าเภอน  าปาด             556,000

8. ก่อสร้างถนน คสล.สายบุง้ผักข้าว หมู่
ที4่ บา้นต้นม่วง ต าบลเด่นเหล็ก
อ าเภอน  าปาด จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไป-
มา การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกมากขึ น
ประชาชนมีคุณภาพทีดี่ ยานพาหนะ
ไม่พงัเสียงหายและการเกิดอุบติัเหตุลดลง

อ าเภอน  าปาด           2,057,000

9. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเหล่าเสือ 
หมู่ที ่6 บา้นนาคันทงุ ต าบลแสนตอ
อ าเภอน  าปาด จังหวดัอุตรดิตถ์

ราษฎรภายในพื นที ่หมู่ที ่6 และพื นที่
ใกล้เคียง มีรายได้จากการผลผลิต
ทางการเกษตรเพิม่มากขึ น และมี
ถนนทีไ่ด้มาตรฐานมีเส้นทางหลักในการ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วมากขึ น

อ าเภอน  าปาด             668,000

 10. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนอง
มงกุฎ หมู่ที ่5 บา้นสวน ต าบลแสนตอ
อ าเภอนา้ปาด จังหวดัอุตรดิตถ์

ราษฎรภายในพื นที ่หมู่ที ่5 และพื นที่
ใกล้เคียง มีรายได้จากผลผลิตทาง
การเกษตรเพิม่มากขึ น และมีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานมีเส้นทางหลักในการสัญจรไป
มาได้สะดวกรวดเร็วมากขึ น

อ าเภอน  าปาด             669,000

11. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายกงไกรลาส 
ซอย 2 หมู่ที ่7 บา้นหวันา ต าบลแสนตอ 
อ าเภอน  าปาด จังหวดั
อุตรดิตถ์

ราษฎรภายใน หมู่ที ่7 และพื นทีใ่กล้เคียง
 มีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรเพิม่
มากขึ น และมีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานมีเส้นทางหลักในการสัญจรไป
มาได้สะดวกรวดเร็วมากขึ น

อ าเภอน  าปาด             865,000

12. ก่อสร้างถนน คสล.สายสระน  าช า 
หมู่ที3่ บา้นเด่นเหล็ก ต าบลเด่นเหล็ก
อ าเภอน  าปาด จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไป-
มา การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกมากขึ ยประชาชนมีคุณภาพ
ทีดี่ ยานพาหนะไม่พงัเสียงหายและการ
เกิดอุบติัเหตุลดลง

อ าเภอน  าปาด             445,000
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13. ก่อสร้างถนน คสล.สายเด่ินมะขาม
เตี ย หมู่ที ่5 บา้นปากหว้ยแค ต าบลเด่น
เหล็ก อ าเภอน  าปาด 
จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไป-
มา การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกมากขึ ยประชาชนมีคุณภาพ
ทีดี่ ยานพาหนะไม่พงัเสียงหายและการ
เกิดอุบติัเหตุลดลง

อ าเภอน  าปาด             445,000

14. ก่อสร้างถนน คสล.แบบใหน้  าล้นผ่าน
ข้ามล าหว้ยใหญ่ บา้นหว้ยเนยีม หมู่ที ่5 
ต าบลน  าไผ่ อ าเภอน  าปาด
จังหวดัอุตรดิตถ์

ราษฎรภายหลังในพื นที ่หมู่ที ่5 บา้นหว้ย
เนยีม และพื นทีใ่กล้เคียง ซึ งเปน็เส้นทาง
การสัญจรไปมา และสามารถเก็บกักน  า ไว้
ใช้ในฤดูแล้ง มีรายได้จากผลผลิตทาง
การเกษตรเพิม่มากขึ น และมีถนนทีไ่ด้
มาตรฐานมีเส้นทางในการสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็วมากขึ น

อ าเภอน  าปาด             789,000

15. ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
หมอนไม้ - วดัเขาใหญ่สามัคคีธรรม
หมู่ที ่3 ต.ปา่คาย อ.ทองแสนขัน 
จ.อุตรดิตถ์

ราฎรสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภยั อ าเภอทองแสนขัน 4,095,000

16. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โคกผักหวาน หมู่ที ่6 ต.บา้นโคก
อ.บา้นโคก จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนสามารถขนส่งผลผลิต
ทางการกษตรและสัญจรไปมา
ได้สะดวกขึ น

อ าเภอบา้นโคก             500,000

17.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ต้นมะม่วงใหญ่ หมู่ที ่3 ต.บา้นโคก
อ.บา้นโคก จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนสามารถขนส่งผลผลิต
ทางการกษตรและสัญจรไปมา
ได้สะดวกขึ น

อ าเภอบา้นโคก             500,000

18. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศรีนวลฟาร์ม-ภทูอก หมู่ที ่5 
ต.บา้นโคก อ.บา้นโคก จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนสามารถขนส่งผลผลิต
ทางการกษตรและสัญจรไปมา
ได้สะดวกขึ น

อ าเภอบา้นโคก             500,000

19. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองหลวง หมู่ที ่5 
ต.บา้นโคก อ.บา้นโคก จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนสามารถขนส่งผลผลิต
ทางการกษตรและสัญจรไปมา
ได้สะดวกขึ น

อ าเภอบา้นโคก             500,000

20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหว้ยชมภ ูหมู่ที ่2 ต.บา้นโคก
อ.บา้นโคก จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนสามารถขนส่งผลผลิต
ทางการกษตรและสัญจรไปมา
ได้สะดวกขึ น

อ าเภอบา้นโคก             500,000

21. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหว้ยนางดี หมู่ที ่3 ต.บา้นโคก
อ.บา้นโคก จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนสามารถขนส่งผลผลิต
ทางการกษตรและสัญจรไปมา
ได้สะดวกขึ น

อ าเภอบา้นโคก             500,000

22. ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต สายคลองปลายนา
-หนองเพนยีด หมู่ที ่๔ ต าบล
พญาแมน อ าเภอพชิัย 
จังหวดัอุตรดิตถ์

 ประชาชนมีเส้นทางจราจรทีม่ีความ
ปลอดภยัต่อชีวติ ร่างกายและทรัพย์สิน 
สามารถเดินทางไปมาได้สะดวก รวดเร็ว 
สามารถลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

อ าเภอพชิัย           2,062,000

23. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหมู่ที ่10 พฒันา บา้นทุง่สวน หมู่ที ่
10 ต าบลทา่มะเฟอืง อ าเภอ
พชิัย จังหวดัอุตรดิตถ์

 ประชาชนมีเส้นทางจราจรทีม่ีความ
ปลอดภยัต่อชีวติ ร่างกายและทรัพย์สิน 
สามารถเดินทางไปมาได้สะดวก รวดเร็ว 
สามารถลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

อ าเภอพชิัย           5,420,000

24. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายปัน้เตา หมู่ที ่6 บา้นช าปา่หวาย 
(อต.ถ. 28-012) ต าบลชัยจุมพล อ าเภอ
ลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก 
และมีความปลอดภยั

อ าเภอลับแล           4,986,000

25. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสันติสุข รหสัสายทาง อต.ถ.
20-008 หมู่ที ่2 -10 และก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอารีราษฎร์
พฒันา รหสัสายทาง อต.ถ.20-003 หมู่ที ่
2 - 10 และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยโชคชัย รหสัสายทาง อต.ถ.
20-005 หมู่ที ่1 ต าบลร่วมจิต อ าเภอทา่
ปลา จังหวดัอุตรดิตถ์

การสัญจรไปมาของประชาชน ระหวา่ง
หมู่บา้นสะดวก ปลอดภยัขึ น ร้อยละ 100

อ าเภอทา่ปลา 11,023,000

26. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายนาต้นตาล หมู่ที ่3 ต าบลน  าพี  
อ าเภอทองแสนขัน จังหวดัอุตรดิตถ์

ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ น อ.ทองแสนขัน           1,905,000

27. ก่อสร้างถนนลาดยางซอยข้างวดั
หว้ยอ้อย หมู่ที ่5 บา้นเนนิสูง (ผัง 37) ถึง
 หมู่ที ่9 บา้นจริม (ผัง 13) (เสริมผิวแอส
ฟสัทติ์ก) ต าบลจริม อ าเภอ
ทา่ปลา จังหวดัอุตรดิตถ์

การสัญจรไปมาของประชาชน ระหวา่ง
หมู่บา้นสะดวก ปลอดภยัขึ น ร้อยละ 100

อ าเภอทา่ปลา 2,090,000
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28. ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที ่8 บา้น
ชัยมงคล (ผัง 12) ถึง หมู่ที ่5 บา้นเนนิสูง 
(ผัง 38) (เสริมผิว
แอสฟสัทติ์ก) ต าบลจริม อ าเภอ
ทา่ปลา จังหวดัอุตรดิตถ์

การสัญจรไปมาของประชาชน ระหวา่ง
หมู่บา้นสะดวก ปลอดภยัขึ น ร้อยละ 100

อ าเภอทา่ปลา 2,830,000

29. ก่อสร้างถนน คสล. (สายหนองย่า
ปล้อง) หมู่ที ่5 ต าบลน  าหมัน อ าเภอทา่
ปลา จังหวดัอุตรดิตถ์

การสัญจรไปมาของประชาชน ระหวา่ง
หมู่บา้นสะดวก ปลอดภยัขึ น ร้อยละ 100

อ าเภอทา่ปลา           1,600,000

30.ก่อสร้างถนน คสล. (สายหนอง
กลางดง) หมู่ที ่1 ต าบลน  าหมัน อ าเภอ
ทา่ปลา จังหวดัอุตรดิตถ์

การสัญจรไปมาของประชาชน ระหวา่ง
หมู่บา้นสะดวก ปลอดภยัขึ น ร้อยละ 100

อ าเภอทา่ปลา             496,000

31. ก่อสร้างถนน คสล. (สายสุสาน) หมู่ที่
 4 ต าบลน  าหมัน อ าเภอทา่ปลา จังหวดั
อุตรดิตถ์

การสัญจรไปมาของประชาชน ระหวา่ง
หมู่บา้นสะดวก ปลอดภยัขึ น ร้อยละ 100

อ าเภอทา่ปลา 475,000

32. ก่อสร้างถนน คสล. (สายนาย
นอ้ย บวัทอง) หมู่ที ่9 ต าบลน  าหมัน 
อ าเภอทา่ปลา จังหวดัอุตรดิตถ์

การสัญจรไปมาของประชาชน ระหวา่ง
หมู่บา้นสะดวก ปลอดภยัขึ น ร้อยละ 100

อ าเภอทา่ปลา 470,000

33. ก่อสร้างถนน คสล. (สายหว้ย
ยางพ)ุ หมู่ที ่2 ต าบลน  าหมัน อ าเภอทา่
ปลา จังหวดัอุตรดิตถ์

การสัญจรไปมาของประชาชน ระหวา่ง
หมู่บา้นสะดวก ปลอดภยัขึ น ร้อยละ 100

อ าเภอทา่ปลา 470,000

34. ก่อสร้างถนน คสล.(สายซ าอี่เลิ ง)
หมู่ที ่12 ต าบลน  าหมัน อ าเภอ
ทา่ปลา จังหวดัอุตรดิตถ์

การสัญจรไปมาของประชาชน ระหวา่ง
หมู่บา้นสะดวก ปลอดภยัขึ น ร้อยละ 100

อ าเภอทา่ปลา             489,000

35. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง อต.ถ. 34.015 สายในดง หมู่ที ่
9บา้นหนองปากดง ต าบลทา่มะเฟอืง 
อ าเภอพชิัย จังหวดัอุตรดิตถ์

 ประชาชนมีเส้นทางจราจรทีม่ีความ
ปลอดภยัต่อชีวติ ร่างกายและ
ทรัพย์สิน สามารถเดินทางไปมาได้สะดวก
 รวดเร็ว สามารถลดระยะเวลาในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

อ าเภอพชิัย           8,500,000

36. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ
ถนนสายขุมหนิ-หนองพะยอม หมู่ที ่8
บา้นไร่นอ้ย ต าบลน  าอ่าง อ าเภอ
ตรอน จ.อุตรดิตถ์

ภาคเกษตรมีการขยายตัวเพิม่มากขึ นร้อย
ละ 80 %

อ าเภอตรอน         12,393,000

37. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีต สายข้างโรงพยาบาล
พชิัย ม.1- ม.2  ต าบล
ในเมือง  อ าเภอพชิัย  จังหวดัอุตรดิตถ์

 ประชาชนมีเส้นทางจราจรทีม่ีความ
ปลอดภยัต่อชีวติ ร่างกายและทรัพย์สิน
สามารถเดินทางไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
สามารถลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

อ าเภอพชิัย           6,445,000

38. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายนานก
แขก - นาฟากน  า หมู่ที ่2 บา้น
หว้ยไคร้ ต าบลแสนตอ อ าเภอ
น  าปาด จังหวดัอุตรดิตถ์

ราษฎรภายในพื นที ่หมู่ที ่2 และพื นทีใ่ก้
เคียง มีรายได้จากผลผลิตทางเกษตร
เพิม่มากขึ น และมีถนนมราได้
มาตรฐานมีเส้นทางหลักในการสัญจรไป
มาได้สะดวกรวดเร็วมากขึ น

อ าเภอน  าปาด           1,146,000

39. ก่อสร้างถนนคสล.สายเหล่าเสือ
หมู่ที ่3 บา้นนากวาง ต าบลบา้นฝาย
อ าเภอน  าปาด จังหวดัอุตรดิตถ์

ราษฎรภายในพื นที ่หมู่ที ่3 บา้น
นากวาง มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพ์
สิน สามารถลดต้นทนุใน
การผลิต ประหยัดค้าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมเคร่ืองมือในการเกษตร

อ าเภอน  าปาด           4,400,000

40. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ถนนสายรอบ
บา้นเกิดทา่นพอ่พระยาพชิัย บา้นหว้ยคา
 หมู่ที ่9 ต.ในเมือง อ.พชิัย
จ.อุตรดิตถ์

นกัทอ่งเทีย่วมีความสะดวกในการ
เดินทางมาทอ่งเทีย่วมากขึ น

อ.พชิัย           9,090,000

41. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายถนนนคิมสหกรณ์ ซอย 18
ม.6 ต.สองคอน อ.ฟากทา่
จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก 
และมีความปลอดภยั

อ าเภอฟากท่่า           1,930,600

42. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายถนนนคิมสหกรณ์ ซอย 22
ม.7 ต.สองคอน อ.ฟากทา่
จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก และมีความปลอดภยั

อ าเภอฟากทา่             499,900

43. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายถนนนคิมสหกรณ์ ซอย 4
จากบา้นนายวรัิตน ์- บา้นนางหร่ิง 
ม.9  ต.สองคอน อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก และมีความปลอดภยั

อ าเภอฟากทา่             422,500

44. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายถนนนคิมสหกรณ์ ซอย 21
ม.1 ต.สองคอน อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก และมีความปลอดภยั

อ าเภอฟากทา่             800,800

45. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนคิมสหกรณ์ 6 ม.6 ต.บา้นเสี ยว
อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก และมีความปลอดภยั

อ าเภอฟากทา่           3,370,000
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46. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนคิมสหกรณ์ 8 ม.3 ต.บา้นเสี ยว
อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก และมีความปลอดภยั

อ าเภอฟากทา่           4,497,000

47. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนคิมสหกรณ์ 10 ม.4 ต.บา้นเสี ยว
อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก และมีความปลอดภยั

อ าเภอฟากทา่           4,497,000

48. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนาหนองเปย บา้นช าบอน ม.4 
ต.สองหอ้ง อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก และมีความปลอดภยั

อ าเภอฟากทา่             499,000

49. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนาโพธิ ์ม.4 ต.บา้นเสี ยว
อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก และมีความปลอดภยั

อ าเภอฟากทา่             399,000

50. ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอลฟลัท์
ติกคอนกรีต สายคลองปลายนา -หนอง
เพนยีด หมู่ที ่4 ต.พญาแมน อ.พชิัย จ.
อุตรดิตถ์

ประชาชสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ น อ าเภอพชิัย           1,680,000

51. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังวดั ม.4 ต.สองคอน 
อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก และมีความปลอดภยั

อ าเภอฟากทา่             948,800

  1.3.3 กิจกรรมหลัก 3.3
         เสริมสร้ำงควำม
         ปลอดภยัเส้นทำง

3,000,000

1.ติดตั งไฟฟา้แสงสวา่งทางหลวง
หมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 วงัสี
สูบ - ผาเลือด กม.17+575 - กม.18+523
 (เปน็ตอนๆ)ต าบลบา้นด่าน อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวดัอุตรดิตถ์

ความพงึพอใจของประชนผู้ใช้เส้นทาง 
ความพงึพอใจของผู้ประกอบการ อัตรา
การเกิดอุบติัเหตุทีล่ดลงบริเวณจุด
อันตรายบนทางหลวงซ่ึงได้รับการแก้ไข 
เมื่อเทยีบกรณีฐานในปกี่อนหนา้

แขวงทางหลวง อต.
ที ่2

            500,000

2. ติดตั งไฟฟา้แสงสวา่งทางหลวง
หมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 วงัสี
สูบ - เขือ่นสิริกิต์ิ กม.31+585 - กม.
32+635 (เปน็ตอนๆ) ต าบลร่วมจิต 
อ าเภอทา่ปลา จังหวดัอุตรดิตถ์

ความพงึพอใจของประชนผู้ใช้เส้นทาง 
ความพงึพอใจของผู้ประกอบการ อัตรา
การเกิดอุบติัเหตุทีล่ดลงบริเวณจุด
อันตรายบนทางหลวงซ่ึงได้รับการแก้ไข 
เมื่อเทยีบกรณีฐานในปกี่อนหนา้

แขวงทางหลวง อต.
ที ่2

            500,000

3. ติดตั งไฟฟา้แสงสวา่งทางหลวง
หมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 
น  าปาด - นาไพร กม.345+850 - กม.
353+290 (เปน็ตอนๆ) ต าบล
บา้นเสี ยว อ าเภอฟากทา่ จังหวดัอุตรดิตถ์

ความพงึพอใจของประชนผู้ใช้เส้นทาง 
ความพงึพอใจของผู้ประกอบการ อัตรา
การเกิดอุบติัเหตุทีล่ดลงบริเวณจุด
อันตรายบนทางหลวงซ่ึงได้รับการแก้ไข 
เมื่อเทยีบกรณีฐานในปกี่อนหนา้

แขวงทางหลวง อต.
ที ่2

            500,000

4. ติดตั งไฟฟา้แสงสวา่งทางหลวง
หมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 
นาเจริญ - ปางไฮ กม.77+586 - 
กม.77+971ต าบลหว้ยมุ่น อ าเภอ
น  าปาด จังหวดัอุตรดิตถ์

ความพงึพอใจของประชนผู้ใช้เส้นทาง 
ความพงึพอใจของผู้ประกอบการ อัตรา
การเกิดอุบติัเหตุทีล่ดลงบริเวณจุด
อันตรายบนทางหลวงซ่ึงได้รับการแก้ไข 
เมื่อเทยีบกรณีฐานในปกี่อนหนา้

แขวงทางหลวง อต.
ที ่2

            500,000

5. ติดตั งไฟฟา้แสงสวา่งทางหลวง
หมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 
วงัผาชัน - น  าปาด กม.297+580 - 
กม.302+617 (เปน็ตอนๆ) ต าบล
น  าไคร้ อ าเภอน  าปาด จังหวดัอุตรดิตถ์

ความพงึพอใจของประชนผู้ใช้เส้นทาง 
ความพงึพอใจของผู้ประกอบการ อัตรา
การเกิดอุบติัเหตุทีล่ดลงบริเวณจุด
อันตรายบนทางหลวงซ่ึงได้รับการแก้ไข 
เมื่อเทยีบกรณีฐานในปกี่อนหนา้

แขวงทางหลวง อต.
ที ่2

            500,000

6. ติดตั งไฟฟา้แสงสวา่งทางหลวง
หมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ร่วม
จิต - น  าพร้า กม.3+160 - กม.5+880 
(เปน็ตอนๆ) ต าบลทา่ปลา อ าเภอทา่ปลา
 จังหวดัอุตรดิตถ์

ความพงึพอใจของประชนผู้ใช้เส้นทาง 
ความพงึพอใจของผู้ประกอบการ อัตรา
การเกิดอุบติัเหตุทีล่ดลงบริเวณจุด
อันตรายบนทางหลวงซ่ึงได้รับการแก้ไข 
เมื่อเทยีบกรณีฐานในปกี่อนหนา้

แขวงทางหลวง อต.
ที ่2

            500,000

512,705,140

     328,100,000

      2.1.1 กรมโยธาธกิาร
             และผังเมือง

      328,100,000

1 2  1. โครงการจัดรูปทีดิ่นเพือ่
พฒันาพื นที ่ย่านศิลาอาสน์
ถนนผังเมืองสาย ง 2

การเข้าร่วมโรงการของเจ้าของทีดิ่น
 - การด าเนนิโครงการตามกระบวนการ
จัดรูปทีดิ่นฯ และการพฒันาถนนตามผัง
เมืองแล้วเสร็จ
 - มอบเอกสารกรรมสิทธิท์ีดิ่นแปลงใหม่
แก่เจ้าของทีดิ่นในพื นทีโ่ครงการ

ส านกังานโยธาธกิาร
และผังเมืองจังหวดั
อุตรดิตถ์

      238,100,000

      2.1 โครงกำรของกระทรวง
           มหำดไทย

2.โครงกำรของกระทรวง กรม

11



ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ัด
โครงกำร

หน่วย
ด ำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

ประเดน็กำรพัฒนำ/โครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัด

6 2 2. โครงการ.ก่อสร้างถนนสาย ง2 ตามผัง
เมืองรวมระยะที ่2 ตอนถนนส าราญร่ืน 
ซอย 8 เชื่อมต่อถนนทา่อิฐล่าง อ าเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ จังหวดัอุตรดิตถ์

ถนนสาย ง2 ตามผังเมืองรวมระยะที ่2
ตอนถนนส าราญร่ืน ซอย 8 เชื่อมต่อ
ถนนทา่อิฐล่าง ยาว 1,500 เมตร

ส านกังานโยธาธกิาร
และผังเมืองจังหวดั
อุตรดิตถ์

        90,000,000

    2.1.2 กรมพฒันาชุมชน           1,470,000

1.โครงการบริหารจัดการนี  1 ครัวเรือน
1 สัญญา

ส านกังานพฒันา
ชุมชน จ.อต.

              50,000

2.โครงการจัดตั งกลุ่มอาชีพ ส านกังานพฒันา
ชุมชน จ.อต.

              20,000

3. โครงการพฒันากองทนุแม่ของแผ่นดิน ส านกังานพฒันา
ชุมชน จ.อต.

            300,000

4.โครงการส่งเสริมพฒันาอาชีพในหมู่บา้น ส านกังานพฒันา
ชุมชน จ.อต.

          1,000,000

5.โครงการฝึกอบรมการบนัทกึและ
ประมวลผลข้อมูลโปรแกรม จปฐ.

ส านกังานพฒันา
ชุมชน จ.อต.

              50,000

6.โครงการบรูณาการแผนชุมชนระดับ
ต าบล

ส านกังานพฒันา
ชุมชน จ.อต.

              50,000

     180,000,000

      2.2.1 กรมทางหลวง       180,000,000

7 2 1. โครงการบรูณาการพฒันาพื นทาง
ระดับภาคด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

      180,000,000

 - ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 
0102 ตอนหว้ยไผ่ - หว้ยช้าง ระหวา่ง
กม.19+000 - กม.22 +214 ต าบลด่าน
แม่ค ามันอ าเภอลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์

สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้
มากกวา่ 9,310 คัน/วนั ตามมาตรฐาน
ทางชั นพเิศษ ซ่ึงสามารถรองรับ
การจราจรในปจัจุบนัและอนาคต

แขวงทางหลวง
อุตรดิตถ์ที ่1

        55,000,000

 - ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน
ควบคุม 0402 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์
ระหวา่งกม.228+000 - กม.31+000
ต าบลวงักะพี  อ าเภอเมือง จังหวดัอุตรดิตถ์

สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้
มากกวา่ 9,615 คัน/วนั ตามมาตรฐาน
ทางชั นพเิศษ ซ่ึงสามารถรองรับ
การจราจรในปจัจุบนัและอนาคต

แขวงทางหลวง
อุตรดิตถ์ที ่1

        65,000,000

 - ทางหลวงหมายเลข 117ตอนควบคุม 
0402 ตอนปา่ขนนุ - 
วงัผาชัน ระหวา่งกม.291+000 - 
กม.294+500ต าบลน  าไคร้
อ าเภอน  าปาด จังหวดัอุตรดิตถ์

สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้
มากกวา่ 2,784 คัน/วนั ตามมาตรฐาน
ทางชั นพเิศษ ซ่ึงสามารถรองรับ
การจราจรในปจัจุบนัและอนาคต

แขวงทางหลวง
อุตรดิตถ์ที ่1

        60,000,000

2.3 โครงกำรของกระทรวง
    ศึกษำธิกำร

         2,802,300

    2.3.1 ส านกังานคณะกรรมการ
           การศึกษาขั นพื นฐาน

          2,802,300

9 4 1. โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุม
ระหวา่ง อาคาร 2 และ อาคาร 3 
โรงเรียนอุตรดิตถ์

นกัเรียน ครูและบคุลากรทางการศึกษา 
หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชน 
เยาวชนในจังหวดัอุตรดิตถ์และจังหวดั
ใกล้เคียงรวมกันไม่นอ้ยกวา่ 20,000 คน 
มีพื นทีใ่นร่วมส าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ

โรงเรียนอุตรดิตถ์           2,802,300

2.4 โครงกำรของส ำนักงำน
     พระพุทธศำสนำแห่งชำติ

         1,634,750

    2.4.1 กรมการศาสนา           1,634,750
10 3 1. โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการจัดการ

เรียนการสอนโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
วดัคลองโพธิ ์พระอารามหลวง 
แหง่ที ่1 จังหวดัอุตรดิตถ์

จ านวนทีเ่พิม่ขึ นของผู้เรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี

ส านกังาน
พระพทุธศาสนา
จังหวดัอุตรดิตถ์

          1,634,750

2.5 โครงกำรของกระทรวง
     ยุตธิรรม

           168,090

 2.5.1 โครงการของกรม
คุมประพฤติ

3 1) กิจกรรมแก้ไขฟืน้ฟผูู้กระท าผิด      
2) กิจกรรมฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ถูกคุม
ความประพฤติคดียาเสพติด

ร้อยละ 85 ของผู้กระท าผิดทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมสามารถปฏบิติัตามเง่ือนไขการ
คุมความประพฤติครบถ้วนและ ไม่หวน
กลับไปกระท าผิดซ  า

ส านกังานคุม
ประพฤติจังหวดั

อุตรดิตถ์

            168,090

      2.2 โครงกำรของกระทรวง
           คมนำคม
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ัด
โครงกำร

หน่วย
ด ำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

ประเดน็กำรพัฒนำ/โครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัด

47,501,291

39,101,291
1 ยุทธศำสตร์ดำ้นกำร

สร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขนั

แผนงำนที่ 3 กำร
พัฒนำกำรเกษตรให้มี
ควำมปลอดภยั มี
คุณภำพไดม้ำตรฐำน 
และมกีำรตลำดที่ครบ
วงจร

30,101,291

6,551,640

1. ส่งเสริมและพฒันาการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภยั (GAP)

1) เกษตรกรมีความรู้เร่ืองการผลิตทเุรียน
คุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80
2) เกษตรกรมีความรู้เร่ืองโรงคัดบรรจุ 
ตามมาตรฐาน GMP ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
3) เกษตรกรมีความรู้เร่ืองการผลิตทเุรียน
คุณภาพดี สามารถเปน็
เกษตรกรต้นแบบได้ ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80

สนง.เกษตร จ.อต.             225,570

2. ส่งเสริมและพฒันาการผลิตมะม่วง
หมิพานต์คุณภาพ

เกษตรกรมีความรู้เร่ืองการผลิตมะม่วง
หมิพานต์ คุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP 
ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80

สนง.เกษตร จ.อต.             130,530

3. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตกาแฟ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟมีความรู้เร่ืองการ
ผลิต การแปรรูป การตลาดได้ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80

สนง.เกษตร จ.อต.             102,830

4. ส่งเสริมการด าเนนิงานกลุ่มยุว
เกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง
 จังหวดัอุตรดิตถ์

1) ยุวเกษตรมีความรู้และทกัษะพื นฐาน
ในการด ารงชีวติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
2) อาจารย์ทีป่รึกษา นอ้มน าหลักการ
เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
มาบรูณาการการเรียน การสอนใน
สถานศึกษาไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ80

สนง.เกษตร จ.อต.             710,200

5. เพิม่ผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน  าใน
จังหวดัอุตรดิตถ์

เพิม่ผลิตสัตวน์  า (กุ้งก้ามกราม) 
ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 1

สนง.ประมง จ.อต.           2,832,000

6. ปรับระบบการเลี ยงสัตวป์กีรายย่อย
เพือ่การปอ้งกันโรค

จ านวนเกษตรทีไ่ด้รับรองฟาร์มทีม่ีระบบ
ปอ้งกันโรคและเลี ยงสัตวท์ีเ่หมาะสม 
(GFM)

สนง.ปศุสัตว ์จ.อต.             421,850

7. ปรับระบบการเลี ยงโคเนื อและกระบอื
เพือ่การปอ้งกันโรค

จ านวนเกษตรทีไ่ด้รับรองฟาร์มทีม่ีระบบ
ปอ้งกันโรคและเลี ยงสัตวท์ีเ่หมาะสม 
(GFM)

สนง.ปศุสัตว ์จ.อต.             128,660

8. ส่งเสริมการปลูกพชืใช้น  านอ้ยเพือ่
ฟืน้ฟกูลุ่มเกษตรกรอ าเภอบา้นโคก

เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ในหมู่บา้น อ าเภอบา้นโคก           1,000,000

9. สร้างอาชีพเลี ยงสัตวน์  าเพือ่สร้าง
รายได้ใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกรอ าเภอ
บา้นโคก

เกษตรกรมีรายได้และอาชีพเสริม อ าเภอบา้นโคก 1,000,000

     1.1.2 กิจกรรมหลัก 1.2 
           กำรบริหำรจัดกำร และ
           ผลผลิตทำงกำรเกษตร 

       20,999,651

1.พฒันาและส่งเสริมการผลิตมะขาม
หวานอุตรดิตถ์ แบบครบวงจร

1. เกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานได้ 
รับรองมาตรฐาน GAP ไม่นอ้ยกวา่ 3 ราย
2. ผลิตภณัฑ์จากมะขามหวานแปรรูป ไม่
นอ้ยกวา่ 5 ผลิตภณัฑ์ 

สนง.เกษตร จ.อต./
ม.ราชภฎัอุตรดิตถ์

          7,813,800

ประเดน็กำรพัฒนำที่ 2 พัฒนำเกษตร
กรรม อุตสำหกรรม ผลิตภณัฑ์
OTOP ให้มคุีณภำพปลอดภยัได้
มำตรฐำนและมกีำรบริหำรจัดกำร
ดำ้นกำรตลำดที่มปีระสิทธิภำพ

     1.1 โครงกำรที่ 1 พัฒนำกำร
          เกษตรแบบครบวงจร

  1.โครงกำรของจังหวัด

           1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1.1
                  พัฒนำปจัจัยพ้ืนฐำน
                  ในกำรผลิต 
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ัด
โครงกำร

หน่วย
ด ำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

ประเดน็กำรพัฒนำ/โครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัด

2. ยกระดับสินค้าและผลผลิตทางการ
เกษตรคุณภาพสูงส าหรับเกษตรกร และ
วสิาหกิจชุมชนในจังหวดัอุตรดิตถ์ และ
จังหวดัใกล้เคียง

1. ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวดั
อุตรดิตถ์มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. เกษตรกรใหม้ีความรู้ความสามารถใน
การปลูกสินค้าเกษตรใหเ้ปน็ไปตาม
มาตรฐานการปฏบิติัทางการเกษตรทีดี่ 
(Good Agricultural Practices: GAP)
 และมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งมี
เครือข่ายเชื่อมโยงกันอย่างเหนยีวแนน่
3. เกษตรกร วสิาหกิจชุมชน และ
ผู้ประกอบการมีความรู้ความสามารถใน
การแปรรูปสินค้าเกษตรใหเ้ปน็ไปตาม
มาตรฐานหลักเกณฑ์วธิกีารทีดี่ส าหรับ
การผลิต หรือ GMP (Good 
Manufacturing Practice) และ
มาตรฐานส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.)    
4. มีการบรูณาการงานวจิัยเพือ่แก้ปญัหา
และยกระดับและเพิม่มูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร
5. มีการสร้างเครือข่ายบรูณาการร่วมกัน
ของสถาบนัการอาชีวศึกษา และ
สถาบนัอุดมศึกษาในการพฒันายกระดับ
และเพิม่มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
สินค้าเกษตรของจังหวดัอุตรดิตถ์ร่วมกัน

ม.ราชภฎัอุตรดิตถ์           7,132,000

6. เกษตรกร วสิาหกิจชุมชน และ
ผู้ประกอบการมีความสามารถด้านการ
แข่งขันทางการตลาด

3. พฒันาหนว่ยรับรองระบบการจัดการ
ด้านการเกษตรและอาหารจังหวดั
อุตรดิตถ์ เพือ่เพิม่ความได้เปรียบในการ
แข่งขันและการ
ยอมรับในระดับสากล

จังหวดัอุตรดิตถ์มีหนว่ยรับรองระบบ
การจัดการภาคการผลิตทีเ่ปน็ทีย่อมรับ
ในระดับสากล

มหาวทิยาลัย
ราชภฎัอุตรดิตถ์

          5,820,351

4. เกษตรอัจฉริยะ : smart control
:smart report

ชุดต้นแบบ 1 ชุด ว.เทคนคิ อต.             233,500

    1.1.3 กิจกรรมหลัก 1.3 
           กำรประชำสัมพันธ์ 
          ดำ้นผลผลิตและ
          กำรตลำด

         2,550,000

1. เพิม่ประสิทธภิาพการพฒันา
ยุทธศาสตร์การทอ่งเทีย่วเชิงเกษตรกรรม
ในงานเทศกาลทเุรียน และทเุรียน และ
ผลไม้เมืองลับแล  ประจ าปงีบประมาณ 
2564

มีนกัทอ่งเทีย่ว เกษตรกรชาวสวนผลไม้
ประชาชนทัว่ไป ผู้ประกอบการค้าขาย
ผลไม้ทั งผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกเข้าร่วม
งาน/กิจกรรม มากขึ นกวา่ปกี่อน
ไม่นอ้ยกวา่ 5%

อ.ลับแล             550,000

2.ก่อสร้างอาคารจ าหนา่ยสินค้าและรับ
สินค้าพชืผลทางการเกษตร 
หมู่ที ่9 ต าบลแม่พลู อ าเภอลับแล จังหว
นดัอุตรดิตถ์

มีอาคารจ าหนา่ยสินค้า 1 อาคาร อ.ลับแล           2,000,000

9 ยุทธศำสตร์ดำ้นกำร
สร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขนั

แผนงำนที่ 4 กำร
ผลิตภณัฑ์ OTOP 
SMEsและอุตสำหกรรม
ให้มคุีณภำพ ได้
มำตรฐำนและมี
กำรตลำดที่ครบวงจร

9,000,000

9,000,000

1. ส่งเสริมผลิตภณัฑ์ทอ้งถิน่สู่ตลาด
เปา้หมาย

1.เกิดจ านวนคู่ค้าไม่นอ้ยกวา่ 5 คู่ค้า
2. จ านวนช่องทางในการประชาสัมพนัธ์
ส่งเสริมผลิตภณัฑ์/สินค้าของจังหวดั
อุตรดิตถ์ไม่นอ้ยกวา่ 
2 ช่องทาง
3.จ านวนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/ส่วน
ราชการได้รับการพฒันาศักยภาพด้าน
การตลาดไม่นอ้ยกวา่ 200 คน

สนง.พาณิช จ.อต.           4,000,000

         1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 2.1
                 กำรประชำสัมพันธ์
                 ดำ้นผลิตภณัฑ์ และ
                 กำรตลำด
              

   1.2 โครงกำรที่ 2 พัฒนำผลิตภณัฑ์
        OTOP SMEs และ
       อุตสำหกรรมแบบครบวงจร
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ัด
โครงกำร

หน่วย
ด ำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

ประเดน็กำรพัฒนำ/โครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัด

2. จัดแสดงและจ าหนา่ยสินค้า OTOP 
จังหวดัอุตรดิตถ์  (โดมแอร์)

1. OTOP Trader ผู้ผลิต ผู้ประกอบหาร
 OTOP จังหวดัอุตรดิตถ์ มีช่องทางการ
จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์หนึง่ต าบล หนึง่
ผลิตภณัฑ์ จ านวน 5 ช่องทาง
2. OTOP Trader ผู้ผลิต ผู้ประกอบหาร
 OTOP จังหวดัอุตรดิตถ์ มีรายได้จากการ
จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์หนึง่ต าบล หนึง่
ผลิตภณัฑ์ เพิม่ขึ นร้อยละ 5

สนง.พช.อต.           5,000,000

         8,400,000
 2.1 โครงกำรของกระทรวง
      มหำดไทย
      2.1.1 กรมพัฒนำชมุชน 4,200,000

1.โครงการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนและ 
otop ด้านการบรรจุภณัฑ์ การตลาด 
และช่องทงการประชาสัมพนัพธ์

ส านกังานพฒันา
ชุมชนจังหวดั
อุตรดิตถ์

1,000,000

2.โครงการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน ส านกังานพฒันา
ชุมชนจังหวดั
อุตรดิตถ์

200,000

3. โครงการพฒันาผู้ประกอบการชุมชน ส านกังานพฒันา
ชุมชนจังหวดั
อุตรดิตถ์

500,000

4. โครงการ Otiop สานสัมพนัธส์อง
แผ่นดิน

ส านกังานพฒันา
ชุมชนจังหวดั
อุตรดิตถ์

500,000

5. โครงการ Otop City ส านกังานพฒันา
ชุมชนจังหวดั
อุตรดิตถ์

500,000

6. โครงการ Otop To The Town ส านกังานพฒันา
ชุมชนจังหวดั
อุตรดิตถ์

500,000

7. โครงการ Otop To The Factory ส านกังานพฒันา
ชุมชนจังหวดั
อุตรดิตถ์

500,000

8.โครงการ Otop ใต้ทางด่วน ส านกังานพฒันา
ชุมชนจังหวดั
อุตรดิตถ์

500,000

10,251,360

10,251,360
3 ยุทธศำสตร์ดำ้นกำร

สร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขนั

แผนงำนที่ 5 กำรน ำทุน
ทำงวัฒนธรรม ภมูิ
ปญัญำท้องถ่ินมำใชใ้น
กำรส่งเสริมสนับสนุน
กำรท่องเที่ยวอย่ำง
สร้ำงสรรค์และยั่งยืน

10,251,360

10,251,360

1. การจัดการประกวดไก่พื นเมืองไทย 
(งานพระยาพชิัยดาบหกัและงานกาชาด
จังหวดัอุตรดิตถ)์

1.ไก่พื นเมืองทีเ่ข้าประกวด 100 ตัว
2.เกษตรกรและประชาชนผู้เข้าร่วมงาน 
300 ราย

สนง.ปศุสัตว ์จ.อต.             146,500

2.การจัดงานประเพณีอัฐมีบชูา จังหวดั
อุตรดิถ์

1.มีนกัทอ่งเทีย่วเพิม่มากขึ นร้อยละ 10 
ของปทีีแ่ล้ว       
2.มีรายได้หมุนเวยีนภายในตลาด
วฒัธรรม

สนง.วธ.จ.อต./อ.ลับ
แล

          1,082,000

3.จัดงานเทศกาลลองกอง และ
ลางสาดหวาน

มีนกัทอ่งเทีย่วในงานเพิม่ขึ นจากปทีี่
ผ่านมา

สนจ.อต.           2,000,000

4.จัดงานพระยาพชิัยดาบหกั มีนกัทอ่งเทีย่วในงานเพิม่ขึ นจากปทีี่
ผ่านมา

สนจ.อต.           2,000,000

 5.การจัดงานนมัสการพระแทน่ศิลา
อาสน ์พระอารามหลวง ประจ าป ี2564

พทุธศาสนกิชนได้นอ้มร าลึกถึงพระ
รัตนตรัย สามารถด ารงตนใหอ้ยูใ่น
ศีลธรรมอันดีและประเพณี และจรรโลง
พระพทุธศาสนา

อ าเภอลับแล             300,000

  2. โครงกำรของกระทรวง กรม

     1.1 โครงกำรที่ 1 พัฒนำกำร
          ท่องเที่ยวเชงิประวัตศิำสตร์
          วัฒนธรรม ภมูปิญัญำท้องถ่ิน
          อย่ำงยั่งยืน

ประเดน็กำรพัฒนำที่ 3 พัฒนำทุน
ทำงวัฒนธรรม ภมูปิญัญำท้องถ่ิน
และทรัพยำกรธรรมชำต ิเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน

           1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1.1
                  กำรจัดกิจกรรม
                  ท่องเที่ยวและพัฒนำ
                  ของที่ระลึก

  1.โครงกำรของจังหวัด
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ัด
โครงกำร

หน่วย
ด ำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

ประเดน็กำรพัฒนำ/โครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัด

6. งานเทศกาลและประเพณีส าคัญใน
จังหวดัอุตรดิตถ์

มีนกัทอ่งเทีย่วเพิม่ขึ นจากปทีีผ่่านมา หนว่ยงาน
ทีเ่กี่ยวข้อง

          2,000,000

7. จัดงานสืบสานประเพณีของดีอ าเภอ
บา้นโคก ประจ าป ี2564

ปริมาณนกัทอ่งเทีย่วเข้ามาทอ่งเทีย่วใน
อ าเภอบา้นโคกไม่นอ้ยกวา่ 5% ของปทีี่
ผ่านมา

อ าเภอบา้นโคก             500,000

8. ของดีอ าเภอฟากทา่ ประจ าปี
งบประมาณ 2564

ประชาชนชาวอ าเภอฟากทา่ได้แสดง
ออกถึงศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี
ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ใหเ้ปน็ทีรู้่จักอย่าง
แพร่หลาย

อ าเภอฟากทา่             577,200

9. จัดงานเทดิเกียรติวรีชนคนกล้า
และบชูาเถ้าอัฐิพระยาพชิัยดาบหกั

จ านวนนกัทอ่งเทีย่ว
ผู้มาเทีย่วชมงานเทดิเกียรติวรีชนคนกล้า 
และบขูาเถ้าอัฐิพระยาพชิัยดาบหกัเพิม่ขึ น
ร้อยละ 20

อ าเภอพชิัย           1,645,660

295,820,830

28,145,680
5 ยุทธศำสตร์ดำ้นกำร

สร้ำงกำรเตบิโตบน
คุณภำพชวีิตที่เปน็มติร
กับสิ่งแวดล้อม

แผนงำนที่ 7 กำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูปำ่ตน้น้ ำ
โดยกำรมสี่วนร่วมของ
ชมุชน

2,115,630

         1,698,250

1. สร้างเยาวชนจิตอาสารักษ์ปา่พฒันา
ส่ิงแวดล้อมอุตรดิตถ์

ร้อยละ 80 ของจ านวนนกัเรียนทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมมีจิตส านกึในการใช้ทรัพยากร
ทางธรรมชาติและอนรัุกษ์ฟืน้ฟู
ส่ิงแวดล้อมของพื นทีถ่ิน่ก าเนดิของตนเอง

สนง.ศึกษาธกิาร 
จ.อต.

            967,810

2. Zero Waste Smart Life : ชีวติที่
ฉลาดปราศจากมลพษิ

ร้อยละ 80 ของจ านวนบคุลากรทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ ได้นอ้มน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสู่การ
ปฏบิติัในการบริหารจัดการขยะในพื นที่
ตนเองและวถิีชีวติประจ าวนั

สนง.ศึกษาธกิาร 
จ.อต.

            730,440

417,380

1. อนรัุกษ์พนัธกุรรมพชือันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

1.ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ
 80 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ
อนรัุกษ์พนัธกุรรมพชืและทรัพกร ภายใต้
โครงการอันเนือ่งมากจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
2.โรงเรียนสมาชิกสวนพฤษศาสตร์
โรงเรียนร้อยละ 100 มีการพฒันางาน
สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ทีม่ีระบบการ
จัดท าท าทีช่ัดเจนมากขึ น

สนง.สพป.อต.1             217,380

2. พฒันางาน สร้างจิตส านกึ รักษ์
ส่ิงแวดล้อม อนรัุกพนัธพุชื สวนพฤษ
ศสาตร์โรงเรียน ปงีบประมาณ 2564

1.นกัเรียนร้อยละ 80 มีจิตส านกึในการให้
ความส าคัญ เหน็คุณค่า และมีส่วนร่วมใน
การอนกุษ์พนัธกุรรมพชื อันเปน็โคงการ
ตามพระราชด าริในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
2.ครู และบคุลากรโรงเรียนอนบุาล
อุตรดิตถ์ ร้อยละ 100 สามารถน า
กิจกรรมงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน 
บรูณาการสู่การเรียนการสอนครบ
8  กลุ่มสาระ และกิจกรรม
พฒันาผู้เรียนได้

สนง.สพป.อต.1             200,000

7 ยุทธศำสตร์ดำ้นกำร
สร้ำงกำรเตบิโตบน
คุณภำพชวีิตที่เปน็มติร
กับสิ่งแวดล้อม

แผนงำนที่ 8 กำรพัฒนำ
แหล่งน้ ำ และกำร
บริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำง
ยั่งยืน

18,980,200

ประเดน็กำรพัฒนำที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำต ิแหล่งน้ ำ และ
ส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เปน็มติรตอ่
สิ่งแวดล้อม

           1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 1.2
                  กำรสร้ำงเครือขำ่ย 
                 กำรมสี่วนร่วมทุก
                 ภำคส่วน
               

   1.2 โครงกำรที่ 2 พัฒนำแหล่งน้ ำ
        และบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำง
       ยั่งยืน

           1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1.1
                  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
                  ทรัพยำกรธรรมชำติ
                  และสิ่งแวดล้อม
               

     1.1 โครงกำรที่ 1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
          บริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

  1.โครงกำรของจังหวัด
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ัด
โครงกำร

หน่วย
ด ำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

ประเดน็กำรพัฒนำ/โครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัด

กิจกรรมหลักที่ 2.1 กำรพัฒนำ
แหล่งน้ ำ

11,778,200

1. ก่อสร้างฝาย คสล. (ระหวา่งนางล า
พรวน วชิัยสุนทร - นางมลทนิ ข าทอง) 
หมู่ที ่3 ต าบลน  าหมัน อ าเภอทา่ปลา 
จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชน ม.3 จ านวน 140 ครัวเรือน มี
น  าใช้ในการอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร ร้อยละ 101

อ าเภอทา่ปลา 469,000

2. ขุดลอกล าหว้ยสาขาหว้ยภนูก บริเวณ
บา้นนางลุน ศรีบรัุม หมู่ที ่1 ต าบลทา่
ปลา อ าเภอทา่ปลา จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชน ม.1 จ านวน 575 ครัวเรือน มี
น  าใช้ในการอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร ร้อยละ 100

อ าเภอทา่ปลา 499,000

3. ขุดลอกคลองหว้ยริ น  หมู่ที ่3 
ต.ปา่คาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

จ านวนคลองทีด่ าเนนิการขุดลอก อ าเภอทองแสนขัน             326,800

4. ขุดลอกคลองทราย (ช่วงที ่2) หมู่ที ่6 
บา้นทุง่ปา่กระถิน ต าบลพญาแมน 
อ าเภอพชิัย จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชนมีน  าใข้ในการเกษตรอย่าง
เพยีงพอ

อ าเภอพชิัย             700,000

5. ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน  าล้นสีสวาท 
หมู่ที ่9 ต าบลน  าอ่าง อ าเภอตรอน 
จังหวดัอุตรดิตถ์

ภาคเกษตรมีการขยายตัวเพิม่มากขึ นร้อย
ละ 80 %

อ าเภอตรอน           1,265,500

6. ขุดลอกคลองแม่พร่อง ม.4 
ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

เกษตรกรทีท่ าการเกษตรบริเวณทั ง 2 ฝ่ัง
คลองแม่พร่อง จ านวน 200 ครัวเรือน ใน
พื นทีห่มู่ที ่2,4,5,8 และหมู่ที ่9 ต าบลชัย
จุมพล พื นทีท่ าการเกษตร 625 ไร่

อ าเภอลับแล             727,000

7. พฒันาแหล่งน  าเพือ่การเกษตร(ขุด
เจาะบอ่บาดาลเพือ่การเกษตร) หมู่ที ่
1 บา้นเชียงแสน ต าบลฝายหลวง อ าเภอ
ลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพื นทีต่ าบลฝายหลวงหมู่ที ่1 
บา้นเชียงแสน อ าเภอลับแล จังหวดั
อุตรดิตถ์ มีแหล่งน  าท าการเกษตรอย่าง
เพยีงพอ

อ าเภอลับแล             489,300

8. พฒันาแหล่งน  าเพือ่การเกษตร(ขุด
เจาะบอ่บาดาลเพือ่การเกษตร) หมู่ที ่
2 บา้นน  าทว่ม ต าบลฝายหลวง อ าเภอ
ลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพื นทีต่ าบลฝายหลวงหมู่ที ่2 
บา้นน  าทว่ม อ าเภอลับแล จังหวดั
อุตรดิตถ์ มีแหล่งน  าท าการเกษตรอย่าง
เพยีงพอ

อ าเภอลับแล             489,300

9. ขุดลอกล าหว้ยสาขาหว้ยภนูกบริเวณ
หนา้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทา่
ปลา หมู่ที ่8 ต าบลทา่ปลา อ าเภอทา่ปลา
 จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชน ม.8 จ านวน 250 ครัวเรือน มี
น  าใช้ในการอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร ร้อยละ 100

อ าเภอทา่ปลา 452,000

10. พฒันาแหล่งน  าเพือ่การเกษตร(ขุด
เจาะบอ่บาดาลเพือ่การเกษตร) หมู่ที ่3 
บา้นนารี ต าบลฝายหลวง อ าเภอลับแล 
จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพื นทีต่ าบลฝายหลวงหมู่ที ่3 
บา้นนารี อ าเภอลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์ มี
แหล่งน  าท าการเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ าเภอลับแล             489,300

11. พฒันาแหล่งน  าเพือ่การเกษตร(ขุด
เจาะบอ่บาดาลเพือ่การเกษตร) หมู่ที ่4 
บา้นม่อนปา่งิ ว ต าบลฝายหลวง อ าเภอ
ลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพื นทีต่ าบลฝายหลวงหมู่ที ่4 
บา้นม่อนปา่งิ ว อ าเภอลับแล จังหวดั
อุตรดิตถ์ มีแหล่งน  าท าการเกษตรอย่าง
เพยีงพอ

อ าเภอลับแล             489,300

12. พฒันาแหล่งน  าเพือ่การเกษตร(ขุด
เจาะบอ่บาดาลเพือ่การเกษตร) หมู่ที ่5 
บา้นทุง่เอี ยง ต าบลฝายหลวง อ าเภอลับ
แล จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพื นทีต่ าบลฝายหลวงหมู่ที ่5 
บา้นทุง่เอี ยง อ าเภอลับแล จังหวดั
อุตรดิตถ์ มีแหล่งน  าท าการเกษตรอย่าง
เพยีงพอ

อ าเภอลับแล             489,300

13. พฒันาแหล่งน  าเพือ่การเกษตร(ขุด
เจาะบอ่บาดาลเพือ่การเกษตร) หมู่ที ่6 
บา้นต้นม่วง ต าบลฝายหลวง อ าเภอลับ
แล จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพื นทีต่ าบลฝายหลวงหมู่ที ่6 
บา้นต้นม่วง อ าเภอลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์
 มีแหล่งน  าท าการเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ าเภอลับแล             489,300

14. พฒันาแหล่งน  าเพือ่การเกษตร(ขุด
เจาะบอ่บาดาลเพือ่การเกษตร) หมู่ที ่7 
บา้นบา้นทอ้งลับแล ต าบลฝายหลวง 
อ าเภอลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพื นทีต่ าบลฝายหลวงหมู่ที ่7 
 บา้นทอ้งลับแล อ าเภอลับแล จังหวดั
อุตรดิตถ์ มีแหล่งน  าท าการเกษตรอย่าง
เพยีงพอ

อ าเภอลับแล             489,300

15. พฒันาแหล่งน  าเพือ่การเกษตร(ขุด
เจาะบอ่บาดาลเพือ่การเกษตร) หมู่ที ่8 
บา้นทว่มแล้ง ต าบลฝายหลวง อ าเภอลับ
แล จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพื นทีต่ าบลฝายหลวงหมู่ที ่8 
บา้นทว่มแล้ง อ าเภอลับแล จังหวดั
อุตรดิตถ์ มีแหล่งน  าท าการเกษตรอย่าง
เพยีงพอ

อ าเภอลับแล             489,300

16. พฒันาแหล่งน  าเพือ่การเกษตร(ขุด
เจาะบอ่บาดาลเพือ่การเกษตร) หมู่ที ่9 
บา้นวดัปา่ ต าบลฝายหลวง อ าเภอลับแล
 จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพื นทีต่ าบลฝายหลวงหมู่ที ่9 
บา้นวดัปา่ อ าเภอลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์ 
มีแหล่งน  าท าการเกษตรอย่างเพยีงพอ

อ าเภอลับแล             489,300
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ควำม
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ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ัด
โครงกำร
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ประเดน็กำรพัฒนำ/โครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัด

17. พฒันาแหล่งน  าเพือ่การเกษตร(ขุด
เจาะบอ่บาดาลเพือ่การเกษตร) หมู่ที ่10
 บา้นทอ้งลับแลพฒันา ต าบลฝายหลวง 
อ าเภอลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพื นทีต่ าบลฝายหลวงหมู่ที ่10
 บา้นทอ้งลับแลพฒันา อ าเภอลับแล 
จังหวดัอุตรดิตถ์ มีแหล่งน  าท าการเกษตร
อย่างเพยีงพอ

อ าเภอลับแล             489,300

18. พฒันาแหล่งน  าเพือ่การเกษตร(ขุด
เจาะบอ่บาดาลเพือ่การเกษตร) หมู่ที ่11
 บา้นทุง่พฒันา ต าบลฝายหลวง อ าเภอ
ลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพื นทีต่ าบลฝายหลวงหมู่ที ่11
 บา้นทุง่พฒันา อ าเภอลับแล จังหวดั
อุตรดิตถ์ มีแหล่งน  าท าการเกษตรอย่าง
เพยีงพอ

อ าเภอลับแล             489,300

19. พฒันาแหล่งน  าเพือ่การเกษตร(ขุด
เจาะบอ่บาดาลเพือ่การเกษตร) หมู่ที ่12
 บา้นต้นม่วงใต้ ต าบลฝายหลวง อ าเภอ
ลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพื นทีต่ าบลฝายหลวงหมู่ที ่12
 บา้นต้นม่วงใต้ อ าเภอลับแล จังหวดั
อุตรดิตถ์ มีแหล่งน  าท าการเกษตรอย่าง
เพยีงพอ

อ าเภอลับแล             489,300

20. พฒันาแหล่งน  าเพือ่การเกษตร(ขุด
เจาะบอ่บาดาลเพือ่การเกษตร) หมู่ที ่13
 บา้นปากทางเหนอื ต าบลฝายหลวง 
อ าเภอลับแล จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรในพื นทีต่ าบลฝายหลวงหมู่ที ่13
 บา้นปากทางเหนอื อ าเภอลับแล จังหวดั
อุตรดิตถ์ มีแหล่งน  าท าการเกษตรอย่าง
เพยีงพอ

อ าเภอลับแล             489,300

21. ขุดลอกฝายหว้ยมุ่น หมู่ที ่1 
บา้นฟากทา่ ต าบลฟากทา่ จังหวดั
อุตรดิถต์

เกษตรกรมีแหล่งกักเก็บน  าใช้ในการเกษตร อ าเภอฟากทา่             486,000

22. ขุดลอกอ่างเก็บน  าหว้ยกลาง หมู่ที ่2
 บา้นนาหน่ า ต าบลฟากทา่ อ าเภอฟาก
ทา่ จังหวดัอุตรดิตถ์

เกษตรกรมีแหล่งกักเก็บน  าใช้ในการเกษตร อ าเภอฟากทา่             492,000

         7,202,000

1. ก่อสร้างล าเหมือง คสล. (สายหมู่ที ่2 
เชื่อมต่อหมู่ที ่9)  หมู่ที ่2 ต าบลน  าหมัน 
อ าเภอทา่ปลา จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชน ม.2 และ ม.9 จ านวน 651 
ครัวเรือน มีน  าใช้ในการเกษตรอย่าง
เพยีงพอร้อยละ 100

อ าเภอทา่ปลา 937,000

2. ก่อสร้างล าเหมือง คสล. สายเหล่าปา่
สัก หมู่ที ่4 บา้นต้นม่วง ต าบล
เด่นเหล็ก อ าเภอน  าปาด จังหวดั
อุตรดิตถ์

เกษตรกรมีความสะดวกในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ประชาชนมีอาชีพและ
มีรายได้เพิม่ขึ น

อ าเภอน  าปาด             323,000

3. ก่อสร้างล าเหมือง คสล. (สายหว้ยบญุ
นาค - นานายล าดวน แก้วมหาดไทย) 
หมู่ที ่2 ต าบลน  าหมัน อ าเภอทา่ปลา 
จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชน ม.2 จ านวน 311 ครัวเรือน
มีน  าใช้ในการเกษตรอย่างเพยีงพอร้อยละ
 100

อ าเภอทา่ปลา 729,000

4. ก่อสร้างล าเหมืง คสล. สายนาใหญ่ 
หมู่ที ่3 บา้นเด่นเหล็ก ต าบลบา้นเด่น
เหล็ก อ าเภอน  าปาด จังหวดั
อุตรดิตถ์

เกษตรกรมีความสะดวกในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 
ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิม่ขึ น

อ าเภอน  าปาด             323,000

5. ก่อสร้างรางระบายน  า คสล. (สายนาย
ประภาส เหรียญเจริญ - นายปนั 
อารินทร์) หมู่ที ่5 ต าบลน  าหมัน อ าเภอ
ทา่ปลา จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชน ม.5 จ านวน 312 ครัวเรือน
มีน  าใช้ในการเกษตรอย่างเพยีงพอร้อยละ
 100

อ าเภอทา่ปลา 679,000

6. ก่อสร้างล าเหมือง คสล.(สายโรง
บม่) หมู่ที ่9 ต าบลน  าหมัน อ าเภอ
ทา่ปลา จังหวดัอุตรดิตถ์

ประชาชน ม.9จ านวน 340 ครัวเรือน
มีน  าใช้ในการเกษตรอย่างเพยีงพอร้อยละ
100

อ าเภอทา่ปลา 290,000

7. ก่อสร้างคลองส่งน  าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายนาน  าปาด ม.5 
ต.บา้นเสี ยว อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนในหมู่บา้น และพื นที่
ใกล้เคียงสามารถใช้น  าในการเกษตร
ได้เอย่างเพยีงพอ

 อ าเภอฟากทา่             363,000

8. ก่อสร้างคลองส่งน  าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายนาทุง่หลวง ม.2
 ต.บา้นเสี ยว อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนในหมู่บา้น และพื นที่
ใกล้เคียงสามารถใช้น  าในการเกษตร
ได้เอย่างเพยีงพอ

 อ าเภอฟากทา่             451,000

9. ก่อสร้างคลองส่งน  าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายนาหนองบวั ม.2 
ต.บา้นเสี ยว อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนในหมู่บา้น และพื นที่
ใกล้เคียงสามารถใช้น  าในการเกษตร
ได้เอย่างเพยีงพอ

 อ าเภอฟากทา่             544,000

11. ก่อสร้างคลองส่งน  าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหอกรอง ม.2 
ต.บา้นเสี ยว อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนในหมู่บา้น และพื นที่
ใกล้เคียงสามารถใช้น  าในการเกษตร
ได้เอย่างเพยีงพอ

 อ าเภอฟากทา่             451,000

10. ก่อสร้างคลองส่งน  าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบนและสายล่าง ม.1
 ต.บา้นเสี ยว อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนในหมู่บา้น และพื นที่
ใกล้เคียงสามารถใช้น  าในการเกษตร
ได้เอย่างเพยีงพอ

 อ าเภอฟากทา่             502,000

         1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2.2
                กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ
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ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ัด
โครงกำร

หน่วย
ด ำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

ประเดน็กำรพัฒนำ/โครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัด

12. ก่อสร้างคลองส่งน  าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทุง่หลวง (สายนาซ่าว)
 ม.2 ต.บา้นเสี ยว อ.ฟากทา่ 
จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนในหมู่บา้น และพื นที่
ใกล้เคียงสามารถใช้น  าในการเกษตร
ได้เอย่างเพยีงพอ

 อ าเภอฟากทา่             340,000

13. ก่อสร้างคลองส่งน  าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายนาปา่ช้า ม.3 
ต.บา้นเสี ยว อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนในหมู่บา้น และพื นที่
ใกล้เคียงสามารถใช้น  าในการเกษตร
ได้เอย่างเพยีงพอ

 อ าเภอฟากทา่             502,000

14. ก่อสร้างคลองส่งน  าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายนาโพธิ ์ม.4
 ต.บา้นเสี ยว อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนในหมู่บา้น และพื นที่
ใกล้เคียงสามารถใช้น  าในการเกษตร
ได้เอย่างเพยีงพอ

 อ าเภอฟากทา่             399,000

15. ก่อสร้างคลองส่งน  าคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนาหนองขอนแก่น ม.4 
ต.บา้นเสี ยว อ.ฟากทา่ จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวก และมีความปลอดภยั

อ าเภอฟากทา่             369,000

8 กำรส่งเสริมกำรใช้
 พลังงำนทดแทน 
บริหำรจัดกำรขยะและ 
เทคโนโลยีที่เปน็มติรกับ
สิ่งแวดล้อม

         7,049,850

     1.3.1 กิจกรรมหลักที่ 3.1
            กำรผลิตพลังงำน
            ทดแทน และก ำจัด
            ขยะอย่ำงถูกวิธี

         6,526,950

1. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนใน
ระดับพื นที ่(สถานสูีบน  าด้วยไฟฟา้จาก
พลังงานแสงอาทติย์เพือ่การเกษตร)

1.ลดการใช้พลังงานไฟฟา้ได้อย่างนอ้ย 
108,920 หนว่ยต่อปหีรือเทยีบเทา่ค่า
พลังงาน 9.28 toe/ปี
2.เพิม่การใช้พลังงานทดแทนในการ
สูบน  าเพือ่การเกษตร

สนง.พลังงาน จ.อต.           5,714,000

2. ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทติย์
ส าหรับการสูบน  าทอ่พญานาคแบบ
เคล่ือนที่

1.ลดการใช้น  ามันเชื อเพลิงได้อย่างนอ้ย 
5,000 ลิตรต่อปหีรือเทยีบเทา่ค่าพลังงาน
 3 toe/ปี
2.เพิม่การใช้พลังงานทดแทนในการสูบน  า
เพือ่การเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทติย์
แทนการใช้น  ามันดีเซล

สนง.พลังงาน จ.อต.             812,950

     1.3.2 กิจกรรมหลักที่ 3.2
            กำรบริหำรจัดกำร
            พลังงำนทดแทน 
            และขยะ

           522,900

2. สร้างครัวเรือนต้นแบบการผลิต
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากของเสีย
ในครัวเรือน

1. สามารถใช้ LPG ได้อย่างนอ้ย 32302 
กก./ปี
2.ใช้พลังงานทดแทนจากแก็สชีวภาพโดย
ใช้มูลสัตว ์แทน LPG จ านวน 59 ครัวเรือน

สนง.พลังงาน จ.อต.             522,900

     267,675,150

2.1 โครงกำรของกระทรวง
     มหำดไทย

71,000,000

     2.1.1 กรมโยธาธกิาร
            และผังเมือง

71,000,000

2  ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
กับส่ิงแวดล้อม

1. โครงการก่อสร้างเขือ่นปอ้งกันตล่ิงริม
แม่น  านา่น หมู่ที ่3-5 บา้นวงัเพนยีด 
ต าบลในเมือง อ าเภอพชิัย จังหวดัอุตรดิตถ์

สามารถปอ้งกันและแก้ไขปญัหาน  ากัด
เซาะตล่ิง ประชาชนในพื นทีไ่ด้รับการ
บรรเทาความเดือดร้อน ลดปญัหา
การพงัทลายของตล่ิงได้อย่างยัง่ยืน

ส านกังานโยธาธกิาร
และผังเมืองจังหวดั
อุตรดิตถ์

          9,000,000

3  ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
กับส่ิงแวดล้อม

2. โครงการก่อสร้างเขือ่นปอ้งกันตล่ิงริม
แม่น  านา่น บริเวณหนา้วดัสัจจาราษฎร์
บ ารุง หมู่ที ่10 ต าบลวงัแดง อ าเภอตรอน
 จังหวดัอุตรดิตถ์

สามารถปอ้งกันและแก้ไขปญัหาน  ากัด
เซาะตล่ิง ประชาชนในพื นทีไ่ด้รับการ
บรรเทาความเดือดร้อน ลดปญัหาการ
พงัทลายของตล่ิงได้อย่างยัง่ยืน

ส านกังานโยธาธกิาร
และผังเมืองจังหวดั
อุตรดิตถ์

        21,000,000

4  ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
กับส่ิงแวดล้อม

3. โครงการก่อสร้างเขือ่นปอ้งกันตล่ิงริม
แม่น  านา่น  หมู่ที ่6 ต าบลวงักะพี  อ าเภอ
เมืองอุตรดิตถ(์ระยะที ่3) จังหวดัอุตรดิตถ์

สามารถปอ้งกันและแก้ไขปญัหาน  ากัด
เซาะตล่ิง ประชาชนในพื นทีไ่ด้รับการ
บรรเทาความเดือดร้อน ลดปญัหาการ
พงัทลายของตล่ิงได้อย่างยัง่ยืน

ส านกังานโยธาธกิาร
และผังเมืองจังหวดั
อุตรดิตถ์

        24,000,000

5  ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวติทีเ่ปน็มิตร
กับส่ิงแวดล้อม

4. โครงการก่อสร้างเขือ่นปอ้งกันตล่ิงริม
คลองตรอนบริเวณหลังโรงเรียน
ตรอนตรีสินธุ ์หมู่ที ่2 ต าบลบา้นแก่ง 
อ าเภอตรอน จังหวดัอุตรดิตถ์

สามารถปอ้งกันและแก้ไขปญัหาน  ากัด
เซาะตล่ิง ประชาชนในพื นทีไ่ด้รับการ
บรรเทาความเดือดร้อน ลดปญัหาการ
พงัทลายของตล่ิงได้อย่างยัง่ยืน

ส านกังานโยธาธกิาร
และผังเมืองจังหวดั
อุตรดิตถ์

        17,000,000

2.2 โครงกำรของกระทรวง
    ยุตธิรรม

           175,150

    2.2.1 กรมรำชทัณฑ์
            175,150

  2. โครงกำรของกระทรวง กรม

1.3 โครงกำรที่ 3 ส่งเสริมกำรใช้
 พลังงำนทดแทน บริหำรจัดกำรขยะ
และ เทคโนโลยีที่เปน็มติรกับ
สิ่งแวดล้อม
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8 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวติทีเ่ปน็มิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

1. โครงการปรับปรุงระบบบ าบดัน  าเสีย
ภายในเรือนจ าจังหวดัอุตรดิตถ์

ปรับปรุงระบบบ าบดัน  าเสียภายใน
เรือนจ าจังหวดัอุตรดิตถ์ใหม้ีประสิทธภิาพ
ใหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ พ.ศ.
2535 ไม่เกิดปญัหาส่ิงแวดล้อมกับ
ประชาชน

เรือนจ าจังหวดั
อุตรดิตถ์

            175,150

2.3 โครงกำรของกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม

     196,500,000

    2.3.1 กรมทรัพยำกรน้ ำ      196,500,000

1.โคงรการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
น  าล้นบา้นนาโปง่ ต.ฝายหลวง 
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ส านกังานทรัพยากร
น  าภาค 9

          1,500,000

2.ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน  าหว้ยคลอง
เหมือง ต.นายาง อ.พชิัย 
จ.อุตรดิตถ์

ส านกังานทรัพยากร
น  าภาค 9

          2,000,000

3.ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน  าจากอ่าง
เก็บน  าหว้ยคลองเหมือง ต.นายาง 
อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์

ส านกังานทรัพยากร
น  าภาค 9

        18,000,000

4. อนรัุกษ์ฟืน้ฟคูลองเชื่อมบงึสกัด-
บงึบวั ผันน  าคลองตรอน ต.น  าอ่าง 
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

ส านกังานทรัพยากร
น  าภาค 9

        85,000,000

5.อนรัุกษ์ฟืน้ฟบูงึพาด-หนองบวัแดง 
ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

ส านกังาน
ทรัพยากร
น  าภาค 9

        90,000,000

89,672,800

89,672,800
4 ยุทธศำสตร์ดำ้นกำร

สร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขนั

แผนงำนที่ 10 กำร
พัฒนำศักยภำพกำรค้ำ 
กำรลงทุนกับประเทศ
เพ่ือนบำ้น

84,000,000

84,000,000

1.ยกระดับมาตรฐานและเพิม่
ประสิทธภิาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน
 นาเจริญ - ปางไฮ
กม.115+900 - กม.119+387 
อ าเภอบา้นโคก จังหวดัอุตรดิตถ์

ความพงึพอใจของประชนผู้ใช้เส้นทาง 
ความพงึพอใจของผู้ประกอบการในการ
ขนส่ง Logistic สะดวกรวดเร็ว อัตรา
อุบติัเหตุทีล่ดลง เวลาทีป่ระหยัดได้จาก
การเดินทางบนทางหลวงสายหลัก

แขวงทางหลวง อต.
ที ่2

        47,000,000

2.บรูณะทางผิวแอสฟลัล์ ทางหลวง
หมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 นา
เจริญ - ปางไฮ กม.130+460 - กม.
133+450 ต.บอ่เบี ย อ.บา้นโคก
จังหวดัอุตรดิตถ์

ความพงึพอใจของประชนผู้ใช้เส้นทาง
ความพงึพอใจของผู้ประกอบการในการ
ขนส่ง Logistic สะดวกรวดเร็ว อัตรา
อุบติัเหตุทีล่ดลง เวลาทีป่ระหยัดได้จาก
การเดินทางบนทางหลวงสายหลัก

แขวงทางหลวง อต.
ที ่2

        10,000,000

วางและจัดท าผังเมืองรวมอ าเภอบา้นโคก ผังเมืองรวมอ าเภอบา้นโคก
ผ่านการเหน็ชอบจากคณะ
กรรมการผังเมืองระดับจังหวดั
(อุตรดิตถ)์

สนง.โยธา
ธกิารฯ จ.อต.

        27,000,000

6 ยุทธศำสตร์ดำ้นกำร
สร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขนั

แผนงำนที่ 10 กำร
พัฒนำศักยภำพกำรค้ำ 
กำรลงทุนกับประเทศ
เพ่ือนบำ้น

5,672,800

2,672,800

1. ส่งเสริมศักยภาพชุมชนอ าเภอ
น  าปาด เพือ่รองรับการเปน็เมืองพกัตาม
เส้นทางสู่จุดผ่านแดนภดูู่

ได้เส้นทางการทอ่งเทีย่วในหนึง่วนั และที่
พกั 1 คืน ก่อนเดินทางไปยังจุดผ่านแดน
ภดูู่ จ านวน 1 เส้นทาง

ม.ราชภฎัอุตรดิตถ์           2,672,800

   1.2.2 กิจกรรมหลัก 2.2
          สำนสัมพันธ์กับประเทศ
          เพ่ือนบำ้น

         3,000,000

   1.2 โครงกำรที่ 2 เสริมสร้ำงควำม
        สัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบำ้น

         1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 2.1 
                สำนสัมพันธ์กับประเทศ
                เพ่ือนบำ้น
               

   1.1 โครงกำรที่ 1 โครงกำรพัฒนำ
       ศักยภำพกำรค้ำ กำรลงทุนกับ
       ประเทศเพ่ือนบำ้น

         1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1.1 
                กำรพัฒนำโครงสร้ำง
               พ้ืนฐำน สำธำรณูปโภค 
               สำธำรณูปกำรเพ่ือกำรค้ำ
              กำรลงทุน และกำรเชือ่ม
              โยงกับประเทศเพ่ือนบำ้น
               

ประเดน็กำรพัฒนำที่ 5 เพ่ิม
ศักยภำพกำรค้ำ กำรลงทุน และ
ควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบำ้น

  1.โครงกำรของจังหวัด

20



ล ำดบั
ควำม
ส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนงำน กิจกรรมย่อย ตวัชีว้ัด
โครงกำร

หน่วย
ด ำเนินงำน

งบประมำณ
(บำท)

ประเดน็กำรพัฒนำ/โครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัด

1. เสริมสร้างความสัมพนัธท์าง
การค้ากับประเทศเพือ่นบา้น

1.กิจกรรมการส่งเสริมการค้าขาย
ชายแดนและประเทศอื่นๆ 
ไม่นอ้ยกวา่ 3 กิจกรรม
2.ร้อยละความพงึพอใจของ
ผู้ประกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการฯไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 80

สนง.พาณิช จ.อต.           3,000,000

มหีน่วยงำนกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบ
บรูณำกำรที่มปีระสิทธิภำพสูงขึน้
ตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลไดทุ้กดำ้น

ส ำนักงำนจังหวัด
อุตรดติถ์

9,000,000

   1,273,514,090
                                                                                484,733,800

งบฟังชนัก์

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัด
แบบบรูณำกำร

รวมทั้งสิ้น
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