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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2566  
1. บทสรุปผู้บริหาร  

 จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง และอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
สภาพพ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศ แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 1) ที่ราบลุ่มแม่น้ าน่าน 2) ที่ราบระหว่างหุบเขา
และเชิงเขา  3) เขตภูเขาและที่สูง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 7,838.6  ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตปกครองเป็น 9 อ าเภอ 
รายได้เฉลี่ยประชากรต่อหัว : ในปี 2562 รายได้เฉลี่ยประชากรต่อหัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เท่ากับ 100,872 บาท 
เป็นอันดับที่ 8 ของ 17 จังหวัดภาคเหนือและเป็นอันดับที่ 46 ของประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ในปี 2562 
ทั้งหมดเท่ากับ 41,576 ล้านบาท / เป็นอันดับที่ 12 ของ 17 จังหวัดภาคเหนือ : อันดับที่ 58 ของประเทศ 
รายได้ของประชากรขึ้นอยู่กับภาคเกษตร มีการค้าชายแดนกับ สปป.ลาว ซ่ึงมีมูลค่าการค้าเฉลี่ยปีละ 841.058 
ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2558 – 2563) ในปี พ.ศ.2562 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 2,240.80 ล้านบาท จ านวน
นักท่องเที่ยว 1,084,036 คน ในปี พ.ศ.2563 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 801.31 ล้านบาท จ านวนนักท่องเที่ยว 
417,231 คน ซึ่งลดลงเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  มีประชากรที่อยู่ในวัย
แรงงานหรือผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 363,219 คน สถานศึกษารวมทั้งสิ้น 450 แห่ง มีโรงพยาบาล 10 แห่ง 
1,000 เตียง มีบุลากรทางการแพทย์ 2,360 คน ด้านสาธารณภัยมีภัยที่ส าคัญ ได้แก่ อุทกภัยและดินโคลนถล่ม  
ภัยแล้ง อัคคีภัย วาตภัย ไฟป่าและหมอกควัน และภัยจากอากาศหนาว เป็นต้น ทรัพยากรป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์
ประกอบด้วยป่าไม้หลายชนิด เนื้อที่ป่าไม้ในปี พ.ศ.2562 จ านวน 2,759,385.06 ตารางกิโลเมตร ลดลงจากปี2561 
ที่มีเนื้อที่ป่า จ านวน 2,761,505.74 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของเนื้อทีป่่าทีล่ดลง 

  จากการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566 – 2570 ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
“จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าภาคการเกษตร ส่งเสริม
การท่องเที่ยวที่หลากหลาย และการค้าชายแดนมีมูลค่าสูงขึ้น” ภายใต้ประเด็นการพัฒนา 1) เสริมสร้าง
บ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง ตามวิถีชีวิต New Normal เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง
ยั่งยืน 2) พัฒนาเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพ ปลอดภัยได้
มาตรฐานสร้างคุณค่าเพ่ิม และมีการบริหารจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ 3) พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม               
5) เพ่ิมศักยภาพ การค้า การลงทุน ระบบ Logistic และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน และจากการส ารวจ
ปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์พบว่ามีปัญหาส าคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข เช่น ปัญหา
น้ าแล้ง/น้ าท่วม เส้นทางคมนาคม  ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ า ปัญหายาเสพติด การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การรักษาสุขภาพ เป็นต้น ประกอบกับข้อมูลตัวชี้วัดตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 5 มิติ (5P) 
พบว่า มิติด้านการพัฒนาคน (People) เป็นมิติที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีระดับการพัฒนาอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศ มิติด้าน เศรษฐกิจและความมั่นคง (Prosperity) เป็นมิติการพัฒนาที่ จั งหวัดอุตรดิตถ์               
อยู่ในระดับกลางค่อนไปทางท้ายของประเทศ มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) พบว่าจังหวัดอุตรดิตถ์มีปัญหาในมิติ
ด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสันติภาพและความยุติธรรม (Peace)  ในมิตินี้จังหวัดอุตรดิตถ์มีค่าคะแนนในระดับที่สูง
กว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ และมิติด้านความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ตัวชี้วัดสัดส่วนจ านวน
องค์กรชุมชน ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์มีจ านวนมากเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศ ดังนั้น จังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้จัดท า
โครงการที่จะแก้ไขปัญหาปัญหา  ส่งเสริมสนับสนุน และรักษาไว้เพ่ือให้ตรงความต้องการของประชาชน และ
เกิดการพัฒนาในพ้ืนที่ จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้แก่ประเภทโครงการการส่งเสริมอาชีพ/การสร้างรายได้              
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข การป้องกันแก้ไขปัญหา   
สาธารณภัย การพัฒนาภาคการเกษตร การส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งน้ า พลังงานทดแทน       
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น
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2. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และสรุปสาระส าคัญ                        
ของแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566 – 2570 

 

แผนระดับ 
1 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 เป้าหมาย ประเทศไทยมีขดีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 ประเด็น (1) การเกษตรสร้างมลูคา่ 
               (2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
               (3) สร้างความหลากหลายดา้นการท่องเที่ยว 
               (4) โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เชื่อมโลก 

- ประเด็นย่อย (1) 1.เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  2.เกษตรปลอดภัย  
                         3.เกษตรแปรรูป  4.เกษตรอัจฉริยะ 
- ประเด็นย่อย (2) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
- ประเด็นย่อย (3) 1.ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
- ประเด็นย่อย (4) 1.การเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 

            ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 เป้าหมาย เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการ

พึ่งตนเองและการจดัการตนเองเพือ่สร้างสังคมคุณภาพ 
 ประเด็น (1) การเสรมิสร้างพลังทางสังคม 

           (2) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการ
พึ่งตนเองและการจดัการตนเอง 

- ประเด็นย่อย (1) 1.สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทางสังคมและวัฒนธรรม 
- ประเด็นย่อย (2) 1.ส่งเสรมิการปรบัพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีด

ความสามารถในการจดัการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและ
อาชีพ           
                    2.เสริมสรา้งศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและ 
การพึ่งพากันเอง 

  

แผนระดับ 
2 

(ให้กรอก
เฉพาะแผนที่
สอดคล้อง แต่
อย่างน้อยต้อง

ระบุความ
สอดคล้องกับ
แผนแม่บทฯ 

และ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การเกษตร 

 เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ  
- ผลิตภาพการผลิตของภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น 

 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
(1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

- เป้าหมายแผนย่อย สินค้าเกษตร 
อัตลักษณ์พื้นถิ่นมมีูลคา่เพิ่มขึ้น 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ  
  - คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิม่ขึ้น 
ได้รับการพัฒนาอย่างสมดลุ ท้ังด้าน
ร่างกาย สติปญัญา และคณุธรรม 
จริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะ      
ในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู ้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

สร้างสภาพแวดล้อม ท่ีเอื้อต่อการ
พัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพ
มนุษย ์

แผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านเศรษฐกิจ 

 เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป  
- การสร้างเกษตรมลูค่าสูง 
- การพัฒนาศักยภาพคน         
เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่  1 เศรษฐกิจมูลค่าสงู
ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม 
- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

เกษตรและเกษตรแปรรูป   
มูลค่าสูง 

- แนวทางการพัฒนา  
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ 
สร้างมลูค่าเพิ่มใหส้ินค้าเกษตร
ด้วยเทคโนโลย ี

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุน 
การพลิกโฉมประเทศ 
- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ   
ที่ 2. สร้างความเป็นธรรม  
ความปรองดอง และ 
ความสมานฉันท์ในชาติ 

 แผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบาย 
ที่ 2 สร้างความเป็นธรรม  
ความปรองดองและ 
ความสมานฉันท์ในชาติ 
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(2) เกษตรปลอดภยั  
- เป้าหมายแผนย่อย สินคา้เกษตร
ปลอดภัยมีมลูค่าเพิ่มขึ้น 
- แนวทางการพัฒนา.พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานและระบบการ
รับรองความปลอดภัยในระดับ
ต่างๆ 

*หมายเหตุ เลือกประเด็นหลักได้ 1 
ประเด็น 

- เป้าหมายแผนย่อย  ครอบครัว
ไทยมีความเข้มแข็ง และ 
มีจิตส านึกความเป็นไทย 
ด ารงชีพแบบพอเพียงมากขึ้น 

- แนวทางการพัฒนา มุ่งเน้นการ
พัฒนาและยกระดับคนในทุกมติิ
และในทุกช่วงวัยให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ทีด่ ีเก่ง และ  
มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้
อย่างเต็มศักยภาพ 

ก าลังคนมีสมรรถนะสูงตอบโจทย์
การพัฒนาแห่งอนาคต 

- แนวทางการพัฒนา ระบบ
การศึกษาและพัฒนาฝีมือ
แรงงานมีคุณภาพ คนทุกช่วงวัย   
มีการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

  

แผนระดับ 
3 

(ให้กรอก
เฉพาะแผนที่
สอดคล้อง แต่
อย่างน้อยต้อง

ระบุความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา

ภาค) 

แผนพัฒนาภาค พ.ศ.2566 - 2570 
แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566 - 2570 
มีโครงการทีส่อดคล้องกับแนวทาง 
การพัฒนาภาคเหนือ แนวทางที่           
1.พัฒนาการผลติ ตามระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง  
และแนวทางที่ 2.พัฒนาการท่องเที่ยว
บนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 

แผนการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม  
ของ กระทรวงคมนาคม  

 

แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566 - 2570 
มีโครงการพัฒนาทางหลวง 117 ตอน 
จ .อุตรดิ ตถ์  - ด่ านภู ดู่  ซึ่ งมี ค วาม
เช่ื อม โยงกั บการพัฒ นาเส้ นทาง
คมนาคมของกระทรวงคมนาคม 

   

สาระส าคัญ
แผนพัฒนา

จังหวัด 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

“จังหวัดอุตรดติถ์ เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยนื สร้างมูลค่า 
ภาคการเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และการค้าชายแดนมีมลูค่าสูงขึ้น” 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ให้ระบุทั้งตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายตอ่ทรัพย์ (ต่อแสนคน)  
ตัวช้ีวัดที่ 2 อัตราการขยายตัว GPP ภาคเกษตร เพิม่ขึ้น ร้อยละ 1 ตอ่ปี 
ตัวช้ีวัดที่ 3 รายได้จากการท่องเทีย่วเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปี 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละปรมิาณขยะมลูฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอยา่งถูกต้อง ร้อยละ 5 ต่อปี 
ตัวช้ีวัดที่ 5 มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปี 
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ประเด็นการ
พัฒนา
จังหวัด 

1. เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่   
สร้างชุมชน และครอบครัวเขม้แขง็ 
ตามวิถีชีวิต New Normal เพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยา่งยั่งยืน 

2. พัฒนาเกษตรกรรม ผลิตภณัฑ์ 
OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน 
อุตสาหกรรม   ให้มีคณุภาพ    
ปลอดภัยไดม้าตรฐาน สร้างคุณค่า
เพิ่ม และมีการบริหารจดัการ      
ด้านการตลาดสมยัใหม ่

3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ    
เพื่อสร้างคณุค่าการท่องเที่ยว     
อย่างยั่งยืน 
 

4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 
แหล่งน้ า และส่งเสริมการใช้    
พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

5. เพิ่มศักยภาพ  การค้า การลงทุน  
ระบบ Logistic และความสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อนบ้าน 
 

      
      

แผนงาน 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
คุณภาพชีวิตคนอตุรดติถ ์
2. เสริมสร้างบ้านเมืองให้มีความ    
น่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน    
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ  
สิ่งอ านวยความสะดวก  
4. การบริหารจัดการปัญหา          
สาธารณภัย และภัยด้านความมั่นคง 

1. การพัฒนาการเกษตร ให้มีคุณภาพ 
ปลอดภัยได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่ม 
ใ ช้ เท ค โน โล ยี  แ ล ะ มี ก ารต ล าด
สมัยใหม่ 
2. การพัฒนา OTOP SMEs วิสาหกิจ
ชุมชน และ อุตสาหกรรม      
 

1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  ภู มิ ปัญ ญ าท้ องถิ่ นและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม 
2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
แหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ และ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
อย่างยั่งยืน 
 

1. การอนุรักษ์ฟื้นฟู  บริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การพัฒนาแหล่งน้ า และบริหาร
จัดการน้ าอย่างยั่งยืน 
3. การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
การบริหารจัดการขยะ และการใช้          
เทคโนโลยีที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    
สิ่งอ านวยความสะดวก  โครงข่าย
คมนาคม โลจิสติ กส์  และพัฒนา
ศักยภาพการค้ า การลงทุน และ
ความสัมพันธก์ับประเทศเพื่อนบ้าน 
 

      

โครงการ
ส าคัญ 

1. โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน 
และสร้างรายได้ให้คนอุตรดิตถ์ 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้าง ความเข้มแข็งคนอุตรดิตถ์ 
3. โครงการส่งเสรมิสุขภาพ           
และการป้องกันโรค 
4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม และยาเสพติด 
5. โครงการพัฒนาบ้านเมืองให้มี 
ความน่าอยู ่ และมีความปลอดภัย 
 

1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง ให้แก่เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัย          
ได้มาตรฐานและ 
3. สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
4. โครงการบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม
ทรัพยากร ภาคการเกษตร           
ให้เกิดความสมดลุและยั่งยืน 

1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ ยว    
เชิงศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี และ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวงานพระยาพิชัย 
ดาบหัก 
3. โครงการส่งเสรมิผลผลิต         
ภาคการเกษตร งานลางสาดและ
ลองกองหวาน 
4. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว    
เชิงเศรษฐกิจชุมชน 

1. โครงการอนุรักษ์พืช และพันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
2. โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู และ       
ใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ 
3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ า         
และบรหิารจดัการน้ า อย่างยั่งยืน 
4. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. โค ร งก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า รข ย ะ       
และการจัดการน้ าเสีย 
 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ การค้า 
การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
2. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อนบ้าน 
3. โครงการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมเพื่อเชื่อมโยง การค้า    
การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
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6. โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความ ปลอดภัยเส้นทางคมนาคม 
ทางหลวง 
7. โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ความปลอดภัยเส้นทางคมนาคม
ท้องถิ่น 
8. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สิ่งอ านวยความสะดวก และ
นันทนาการ 
9. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ด้านความมั่นคง 
10. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
และผูป้ระกอบการในจังหวัดอุตรดิตถ ์
11. โครงการก่อสรา้งพนัง และเขือ่น
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ า 
12. โครงการแก้ไขปญัหาฝุ่นควัน  
PM 2.5 แบบบูรณาการ 
 

5. โครงการเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าเกษตร อย่างครบวงจร 
6. โครงการส่งเสรมิ และพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ OTOP SMEs และ
วิสาหกิจชุมชน 
 

5. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
ทางธรรมชาติ 
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3.สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 

      จังหวัดอุตรดิตถ์ได้น าตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ที่ได้จัดท าขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 มาเป็นฐานข้อมูลตัวตั้งการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือให้
ส่วนราชการน าตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดพิจารณาใช้ประโยชน์ในการก าหนดแผนงาน
โครงการและงบประมาณลงสู่พ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการขับเคลื่อนระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด และส่วน
ราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และรวมไปถึงเพ่ือให้เกิดการบูรณาการการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอและต าบลอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้น าเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs มาปรับใช้เป็นกรอบในการปรับปรุงตัวชี้วัดการ
พัฒนาระดับจังหวัด เพ่ือให้จังหวัดมีข้อมูลตัวชี้วัดที่สะท้อนระดับการพัฒนาในพ้ืนที่และสอดคล้องกับเป้าหมาย
การจัดท า ตัวชี้วัด SDGs ในระดับพ้ืนที่ของประเทศ น าเสนอผลการเปรียบเทียบการพัฒนาในระดับภาพรวม 
ระดับรายตัวชี้วัด ทั้งนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ได้น าเอาแนวโน้มการคาดการณ์สถานการณ์ที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัด
อุตรดิตถ์ ในปี 2564 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ต้องเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ภาพรวมการพัฒนาในระดับจังหวัดของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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 ในภาพรวมของการพัฒนาของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่จัดกลุ่มข้อมูลตัวชี้วัดตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน 5 มิติ (5P) ได้แก่มิติการพัฒนาคน (People) มิติสิ่งแวดล้อม (Planet) มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง 
(Prosperity) มิติสันติภาพและยุติธรรม (Peace) และมิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)         
เมื่อเปรียบเทียบกับทั้งประเทศ จังหวัดอุตรดิตถ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 50.86 จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัด/พ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนา เป็นจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศไม่เกินร้อยละ 10 (ค่ากลางของประเทศ 
52.87) หากเปรียบเทียบในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่มีเพียงจังหวัดพิษณุโลกเพียงจังหวัดเดียวที่อยู่
เหนือค่ากลางของประเทศ อยู่ในกลุ่มจังหวัด/พ้ืนที่ที่มีความเข้มแข็ง และพร้อมขยายผลการพัฒนาสู่ภายนอก   
ที่เหลืออีก 4 จังหวัดอยู่ในระดับเดียวกันทั้งหมด โดยเรียงล าดับการพัฒนาได้ดังนี้ พิษณุโลก 53.13 สุโขทัย 
51.35   ตาก 51.07 อุตรดิตถ์ 50.86 และเพชรบูรณ์ 48.74 
 โดยจุดแข็งของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีค่าคะแนนระดับการพัฒนาในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศ 
คือในมิติด้านการพัฒนาคน (People) มีค่าคะแนนร้อยละ 65.89 อยู่ในล าดับที่ 29 ของประเทศ ส่วนจุดอ่อน 
และเป็นจุดที่ควรให้ความส าคัญอย่างเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาคือมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) มีค่าคะแนน
ร้อยละ 43.49 อยู่ในล าดับ 73 ของประเทศ ซึ่งต่ ากว่าค่ากลางของประเทศมากกว่าร้อยละ 10 ซึ่งเมื่อพิจารณา
ถึงตัวชี้วัดย่อยแล้ว จะพบว่าจังหวัดอุตรดิตถ์มีปัญหาในมิติด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่อง จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ลดลง 
จ านวนบ้านเรือนประชาชนที่ประสบปัญหาน้ าท่วม /น้ าป่าไหลหลาก จ านวนครัวเรือนที่ เข้าถึงน้ าประปา/น้ า
สะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภค และสัดส่วนของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น กับการน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง        
ซึ่งสามารถวิเคราะห์รายมิติได้ ดังนี้ 

มิติด้านการพัฒนาคน (People) 
 เป็นมิติที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีระดับการพัฒนาอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยมีประเด็นย่อย 
ที่จังหวัดอุตรดิตถ์สามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ดีคือ จ านวนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน โดยสถานการณ์
ความยากจนในปี 2562 ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น  อันมีผลมาจากปัจจัยหลักที่ท าให้แนวโน้มคนจนลดลง        
คือ ผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ และผลของการขยายมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ของภาครัฐ     
โดยลดลงเหลือเพียงร้อยละ 6.09 ของประชากรทั้งหมดในจังหวัด ซึ่งลดลงได้มากกว่าเป้าหมายของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (ร้อยละ 6.5) เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณสุดท้ายของแผนฯ คือ พ.ศ. 2564           
แต่เนื่องจากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ทั่วโลกประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการจ้างงานเป็นวงกว้าง และอาจส่งผลกระทบต่อเนื่อง
ยาวนานจนท าให้สถานการณ์ความยากจนเลวร้ายยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นข้อจ ากัดส าคัญที่ท าให้ ประเทศไทยไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายในการลดสัดส่วนประชากรยากจนให้ต่อเนื่องถึงระยะสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ได้ และท าให้สัดส่วนของคนยากจนมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น โดยจังหวัดจะต้องเฝ้าระวังและมีมาตรการ
ดูแลช่วยเหลือต่อเนื่องเพ่ือไม่ให้คนกลุ่มนี้ตกไปเป็นกลุ่มคนจน โดยเฉพาะมาตรการการส่งเสริมการมีงานท า 
และช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยซึ่งต้องมีมาตรการช่วยเหลือต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากขึ้น และควรมีมาตรการ   
ในการช่วยเหลือให้ครัวเรือนที่ยากจนหรือมีความเสี่ยงที่ยากจนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและสามารถพ่ึงพาตนเองได้      
ในระยะยาว 
 ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน พบว่า จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีอายุขัยของประชากรยืนยาว 
โดยประชากรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี  2563  ในภาพรวมทั้งเพศชายและเพศหญิง มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
เท่ากับ 77.03 ปี โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งเป้ าหมายในปี 2565 ประชากรจังหวัดอุตรดิตถ์มีอายุคาดเฉลี่ย        
เมื่อแรกเกิด (LE) ไม่น้อยกว่า 79 ปี และนอกจากนี้ มีประชากรที่อายุเกิน 80 ปี ถึงร้อยละ 3.11 เป็นอันดับ 16        
ของประเทศ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของจังหวัดในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และจะด าเนินการอย่างไรในการ
ดูแลสุขภาพท้ังร่างการและจิตใจ ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี  
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 ด้านการศึกษาพบว่า มีจ านวนประชากรเข้าสู่ระบบการศึกษาหลังการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษา
ตอนต้น) สู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา มากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และ
นอกจากนี้ยังมีจ านวนประการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15-59 ปี สูงกว่าปีการศึกษาภาคบังคับและสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยจังหวัดและภาคส่วนที่เก่ียวข้องต้องให้ความส าคัญกับกลุ่มที่ไม่ได้เรียนต่อด้วย โดยการ
เพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือเพ่ิมทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าวหลังจบการศึกษาภาคบังคับแล้วจะช่วยให้นักเรียน
กลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” อันจะท าให้มีรายได้ ค่าจ้างที่สูงขึ้น สามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได ้
 ส าหรับตัวชี้วัดอ่ืนๆในมิติด้านการพัฒนาคน ที่จังหวัดควรให้ความส าคัญเนื่องจากอาจเป็นปัญหา      
ในอนาคตได้ อาทิ อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี มีมากกว่า 24 ราย/หญิงวัยเดียวกันพันคน อัตราการ
คลอดในมารดาอายุ 10-14 ปี 0.8 ราย/หญิงวัยเดียวกันพันคน โดยอยู่ในล าดับต้นๆของประเทศ ซึ่งสะท้อน
ปัญหาการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม อันจะน ามาซึ่งปัญหาเรื่องครอบครัว รายได้ และอ่ืนๆตามมา   
 

 
 

 อัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิตต่อประชากรแสนคน พบว่าจังหวัดอุตรดิตถ์มีมากถึง 2,151 คน มากเป็น
อันดับ 5 ของประเทศ และอาจจะยิ่งมีจ านวนและความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะภาวะโรคซึมเศร้าและความวิตกกังวลที่สูงขึ้น ซ่ึงการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพจิตเหล่านี้ไม่ได้หมายความเพียงแค่ เพียงว่าผู้คนสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพจิตได้ แต่ยัง
หมายถงึการท าให้แน่ใจว่าพวกเขารู้สึกมั่นคงในชีวิต และความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
 

 
 

 นอกจากนี้ ในเรื่องสุขภาพของประชากรจังหวัด
อุตรดิตถ์ จากการประมวลผลข้อมูลผู้ป่วยนอก จังหวัด
อุตรดิตถ์ช่วงระยะเวลา 3 ปี พบว่า 5 ล าดับแรกของกลุ่มโรค
ที่เป็นสาเหตุการเจ็บป่วยของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
คือ ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน า, เบาหวาน, เนื้อเยื่อ
ผิดปกติ, ความผิดปกติอ่ืน ๆ ของฟันและโครงสร้าง,การติด
เชื้ อของทางเดินหายใจส่ วนบนแบบเฉียบพลัน อ่ืนๆ          
ซึ่งแนวโน้ม 5 อันดับโรคแรกมีแนวโน้มคงที่ ซึ่งสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดในระดับประเทศ ที่ จังหวัดอุตรดิตถ์มีอัตราการ
เจ็บป่วยด้วย 5 โรคไม่เรื้อรังสูงเป็นอันดับ 7 ของประเทศ 
และทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มี อัตรา
การเจ็บป่วยด้วย 5 โรคไม่เรื้อรังสูงของประเทศ จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จังหวัดจะต้องด าเนินนโยบายในเชิงป้องกัน และ
ดูแลสุขภาพของประชาชน 
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มิติด้านเศรษฐกิจและความม่ันคง (Prosperity)  

 เป็นมิติการพัฒนาที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
อยู่ในระดับกลางค่อนไปทางท้ายของประเทศ 
ซึ่งสะท้อนจากปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นหลัก 
ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด อัตรา
หนี้สินภาคครัวเรือน ผลิตภาพแรงงาน อัตรา
ก า ร ว่ า ง ง า น  ก า ลั ง แ ร ง ง า น ใน ร ะ บ บ
ประกันสังคม เป็นต้น โดยในปี 2563 จังหวัด
อุตรดิตถ์ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดต่อหัว 
(Gross Provincial Products Per Capita) 
97,061 บาท/หัว ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
แต่หากเทียบในระดับประเทศแล้วพบว่า ยัง
อยู่ในล าดับท้ายๆของประเทศ  
 จากการท านายผลของส านักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ คาดว่าในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป GPP ของ
จังหวัดอุตรดิตถ์จะลดลงอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งนับตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเริ่มมีการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยจ านวนผู้ป่วยติดเชื้อที่เพ่ิมมากขึ้น 
ส่งผลให้รัฐบาลต้องประกาศใช้พระราชก าหนด  การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ ในเดือน
มีนาคม 2563 มีการปิดช่องทางการเข้าออกระหว่างประเทศ ตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ปิดสถานที่
และสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค อาทิ ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว 
สถานบริการ กิจกรรมนันทนาการ และห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่ก าหนด ส่งผลโดยตรงต่อภาคธุรกิจ 
กระทบต่อรายได้ตั้งแต่กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มลูกจ้าง แรงงาน ไปจนถึงอาชีพค้าขาย รับจ้างและอาชีพอิสระ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยในปี 2564  ซึ่งมีการแพร่ระบาดรอบที่ 2 และ 3 ท าให้ภาวะ
เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการหดตัวของรายได้และก าลังซื้อ ถือเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะท าให้เกิดภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยอย่างต่อเนื่อง การเลิกกิจการและการเลิกจ้างเป็นวงกว้าง และการเคลื่อนย้ายของแรงงานกลับ
ถิ่นฐานจากเมืองใหญ่  

ส าหรับตัวชี้วัดที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ดังกล่าว คือ ตัวชี้วัด อัตราการว่างงาน สัดส่วน
ประชากรยากจน รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน และต่อเนื่องไปจนถึงค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของ
รายได้ หรือช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่มากยิ่งข้ึน และเชื่อโยงไปถึงตัวชี้วัดด้านสุขภาพจิตอีกด้วย 
 อัตราการว่างงาน ส านักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการส ารวจและสรุปผลการว่างงานในช่วง      
ไตรมาสที่ 1/2564 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)        
ในระลอกใหม่ ซึ่งมีถึงร้อยละ 1.49 และจากการส ารวจของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ตั้งแต่เดือน 
กุมภาพันธ์ 2563 มีแรงงานที่ถูกเลิกจ้างย้ายถิ่นออกจากกรุงเทพฯและปริมณฑล และเมืองท่องเที่ยวหลัก        
เช่น ชลบุรี ภูเก็ตและเชียงใหม่ สูงถึงร้อยละ 58 ของคนย้ายถิ่นทั้งหมด สะท้อนว่าแรงงานจ านวนมากถูกเลิกจ้าง 
ถูกลดชั่วโมงท างาน ขาดรายได้และไม่สามารถแบกรับค่าครองชีพในเมืองใหญ่ได้ และตัดสินใจกลับบ้านฐานที่
มั่นบ้านเกิดของตนเอง และตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ในการระบาดระลอกใหม่ พบว่ามีการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานกลับถิ่นฐานอย่างต่อเนื่อง 
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 จากสถานการณ์ดังกล่าว นับเป็นความท้าทายของต่างจังหวัดรวมถึงจังหวัดอุตรดิตถ์  ในการ
เตรียมพร้อมรองรับแรงงานย้ายถิ่นขนาดใหญ่ครั้งนี้  (ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ตัวเลขไว้มากกว่า    
ร้อยละ 1.9) ซึ่งถือเป็นวิกฤติและโอกาสของประเทศที่จะเร่งกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างแท้จริง เพราะ   
ไม่เพียงแต่จะมีกลุ่มแรงงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักศึกษาจบใหม่ที่เดินทางกลับมายังภูมิล าเนา 
โดยการปรับโครงสร้างพัฒนาท้องถิ่น สร้างงานในระยะสั้นรองรับแรงงานย้ายคืนถิ่น ขณะเดียวกันก็เร่งพัฒนา
ศักยภาพเมืองในระยะยาว เช่น การลงทุนด้านสาธารณสุข การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอาชีพโดยชุมชน   
การพัฒนาแหล่งน้ า การพัฒนาทักษะและสร้างอาชีพแก่แรงงาน รวมถึงการพัฒนาระบบสวัสดิการแรงงานเป็น
การสร้างความปลอดภัยทางสังคมให้แรงงานกรณีตกงานเป็นเวลานาน 

สัดส่วนประชากรยากจน รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน และต่อเนื่องไปจนถึงค่าสัมประสิทธิ์ความ
ไม่เสมอภาคของรายได้ เป็นตัวชี้วัดที่ส่งผลโดยตรงต่อกัน ตามที่ ธนาคารโลกปรับตัวเลขประมาณการการเติบโต
ทางเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ลดลงมาที่ 2.2% จากเดิม 3.4% ที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมีนาคม 2564         
ที่ผ่านมา ปัจจัยส าคัญคือ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก
ที่ 3 ที่ท าให้การบริโภคภาคเอกชนลดลง ในขณะที่แนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในจ านวนที่     
ต่ ามาก รวมไปถึงมาตรการล็อกดาวน์เพ่ือควบคุมและจ ากัดการเคลื่อนย้าย ซึ่งส่งผลลบต่อการบริโภคและการ
ด าเนินธุรกิจนับตั้งแต่การระบาดระลอกที่ 2 ในช่วงปลายปี 2563  

ส าหรับตัวชี้วัดอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบในด้านเศรษฐกิจที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ส าคัญ อาทิ 
อัตราการขยายตัวต่อปีของมูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคล ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 มีจ านวนลดลงอย่างมากจาก
ปี พ.ศ. 2562 ที่มีการขยายตัวของธุรกิจถึงร้อยละ 39.2 แต่ในปี พ.ศ. 2563 มีเพียงร้อยละ 0.8 สามารถสะท้อน
ให้เห้นถึงการขยายตัวของการลงทุนในภาคเอกชน ซึ่งลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะรายได้จากภาคบริการ          
ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบรุนแรงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) คาดว่าจะใช้เวลากว่าจะน ามาสู่การจ้างงานที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากภาคธุรกิจจ าเป็นต้องมั่นใจ
เสียก่อนว่าเศรษฐกิจจะฟ้ืนตัวได้อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง  
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จะเห็นได้ว่าทั้งตัวชี้วัดในส่วนของด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม จะได้รับผลกระทบภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ทิศทางในการบริหารและการวางแผน   
การพัฒนาจังหวัดจะต้องความส าคัญกับปัจจัยภายนอกนี้ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการพัฒนาที่ต้องให้ความส าคัญ
กับปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ การปรับปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาท้องถิ่น     
สร้างงานในระยะสั้นรองรับแรงงานย้ายคืนถิ่น การเร่งพัฒนาศักยภาพเมืองในระยะยาว เช่น การลงทุนด้าน
สาธารณสุขทั้งในเชิงป้องกันและเชิงรักษา การให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุผู้ พิการ การพัฒนาและเตรียม      
ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวและอาชีพโดยชุมชน การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การพัฒนาทักษะและ
สร้างอาชีพแก่แรงงาน รวมถึงการพัฒนาระบบสวัสดิการแรงงาน  การส่งเสริม SMEs และการส่งเสริม
ผู้ประกอบการหน้าใหม่ เป็นต้น 

ในโอกาสที่ท้าทายนี้ ภาครัฐควรให้ความส าคัญเรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจอย่างจริงจัง    
ซึ่งต้องพิจารณาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ทั้งความเหลื่อมล้ าทางรายได้ ความเหลื่อมล้ าในการถือครอง
สินทรัพย์ และที่ส าคัญยิ่ง คือ ความเหลื่อมล้ าของโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ   
ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา การรักษาพยาบาล แหล่งเงินทุน ฯลฯ 

ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ.2564-2565 มีเป้าหมายส าคัญ ได้แก่ 1.สร้างความ
เข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก 2.กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 3.กระตุ้นอุปสงค์ และการท่องเที่ยวในประเทศ 
รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้หลักการ “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) ในส่วนของ
จังหวัด/ท้องถิ่น จะต้องเน้นการลดความเหลื่อมล้ า และเกิดความยั่งยืน ประกอบด้วย  

1.เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจของพ้ืนที่ โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาของพ้ืนที่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ    

2.พัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ให้พร้อมรับวิกฤติ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานรวมไปถึงการ
สร้างทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มเปราะบาง และ  

3.ฟ้ืนฟูและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ต้องเสริมจุดแข็ง
เดิม ได้แก่ ต่อยอดภาคเกษตรและทุนวัฒนธรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของท้องถิ่น และสร้างจุดแข็งใหม่ ได้แก่ 
ยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพและปลอดภัย เป็นต้น 

มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) 
 พบว่าจังหวัดอุตรดิตถ์มีปัญหาในมิติด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่อง จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ลดลง จ านวน
บ้านเรือนประชาชนที่ประสบปัญหาน้ าท่วม /น้ าป่าไหลหลาก จ านวนครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าประปา/น้ าสะอาดเพ่ือ
อุปโภคบริโภค และสัดส่วนของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น กับการน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง ซึ่งในเรื่องของการ
ขาดแคลนน้ านั้น จะสวนทางกับจ านวนแหล่งน้ าต้นทุน ได้แก่ ปริมาณน้ าในเขื่อน อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ า
อ่ืนๆ ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 มีมากถึง 2,946 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดจะต้องให้ความส าคัญ
กับการบริหารจัดการน้ า การกระจายน้ าให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ในจังหวัด เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าแล้ง           
ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค น้ าเพื่อท าการเกษตร และน้ าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ 
 

 

 



13 
 

 นอกจากนี้ยังพบว่าในปี พ.ศ.2562 จังหวัดอุตรดิตถ์มีพ้ืนที่ป่าไม้มากถึงร้อยละ 55.8 ของพ้ืนที่จังหวัด  
ซึ่งลดลงร้อยละ 0.08 จากปี พ.ศ. 2560 และส านักเศรษฐกิจป่าไม้  กรมป่าไม้  ได้เผยแพร่พ้ืนที่ป่าไม้           
ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2563 ซึ่งลดลงต่อเนื่อง พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทย พ.ศ.2563” มีพ้ืนเหลืออยู่ทั้งสิ้น 
102,484,072.71 ไร่ หรือร้อยละ 31.64 ของพ้ืนที่ประเทศ ลดน้อยลงกว่าปี พ.ศ.2562 ซึ่งมีพ้ืนที่ป่าไม้เหลืออยู่
ทั้งสิ้น 102,353,484.76 ไร่ หรือร้อยละ 31.68 ของพ้ืนที่ประเทศ หรือกล่าวได้ว่าหนึ่งปีผ่านมาพ้ืนที่ป่าไม้ลดลง
ไป 130,587.95 ไร่ ถึงแม้ว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ จะไม่เป็นพื้นที่ท่ีน่าเป็นห่วง หรือเป็นพ้ืนที่ที่มีการลดลงอย่างรุนแรง 
อย่างพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย และน่าน แต่ก็ควรให้ความส าคัญกับปัญหาดังกล่าว 
เพราจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านน้ า 
 พบว่าในปี พ.ศ. 2559 – 2560 - 2563 มีสัดส่วนหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย และภัยแล้ง เป็นร้อยละ 
72.22 ร้อยละ 45.35 และร้อยละ 63.30 ตามล าดับ ซึ่งภาวะดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่น้ าในแม่น้ าล าคลอง      
มีระดับสูงขึ้นมากกว่าปกติหรืออาจเกิดจากการที่มีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นระยะเวลานานท าให้น้ าฝนไหลบ่า
จากภูเขาหรือท่ีสูงลงมายังพ้ืนราบที่อยู่ด้านล่าง หรืออาจเกิดจากการที่น้ าฝนที่ตกลงมาในปริมาณมากไม่สามารถ
ระบายหรือไหลออกจากพ้ืนที่นั้นๆ ได้ทันท่วงที ท าให้ระดับน้ าฝนที่เจิ่งนองอยู่ตามพ้ืนมีระดับสูงขึ้นเกิดเป็นภาวะ
น้ าท่วมขัง ส่งผลให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ลักษณะของอุทกภัยแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ       
น้ าท่วมฉับพลัน และน้ าท่วมแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่วนภัยแล้ง หมายถึง ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ าในพื้นที่ใด
พ้ืนที่หนึ่งเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน ส่วนใหญ่เกิดจากฝนแล้งและ   
ทิ้งช่วง ซึ่งฝนแล้งเป็นภาวะปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล  ซึ่งทั้ง 2 ภัยนี้น ามาซึ่ง  
ความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน และบางพ้ืนที่มีการประสบภัยซ้ าซาก เช่น บางพ้ืนที่ประสบภัยต่อเนื่องทุกปี 
หรือในรอบปีมีการประสบภัยหลายครั้ง หรือบางพ้ืนที่ประสบทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง เป็นต้น  
 

 
 
 ในด้านคุณภาพน้ า (Water Quality Index; WQI)  โดยเฉพาะน้ าในแม่น้ าส าคัญของพ้ืนที่ ซึ่งวัดจาก  
ค่าออกซิเจนละลายน้ า ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอล  
โคลิฟอร์ม และค่าแอมโนเนีย-ไนโตรเจน ในปี พ.ศ. 2561 2562 และ 2563 มีค่า 68 68 และ 62 ตามล าดับ   
จะพบว่าคุณภาพน้ าลดลงทุกปี อยู่ในเกณฑ์พอใช้ใกล้เคียงไปทางเสื่อมโทรม (ถ้าค่าน้อยกว่า 60 จะจัดอยู่ในกลุ่ม
เสื่อมโทรม) โดยมีปัจจัยมาจากแหล่งน้ าเสียที่เกิดจากชุมชน จากกิจกรรมในครัวเรือน แหล่งน้ าเสียที่เกิดจาก
อุตสาหกรรม ได้แก่ การปล่อยน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งปนเปื้อนสารเคมีต่างๆ และแหล่งน้ าเสียที่เกิด
จากเกษตรกรรม ได้แก่ การระบายน้ าจากเรือกสวนไร่นา ที่มีการปนเปื้อนสารเคมีจากการเกษตร ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในน้ าและในบริเวณใกล้เคียง ท าให้เสียความสมดุลทางธรรมชาติ เกิดผลกระทบต่อระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เพราะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค และ
เป็นพาหนะน าโรคต่างๆ สู่มนุษย์ สัตว์ และพืช ท าลายทัศนียภาพ โดยเฉพาะแหล่งน้ าที่ใช้ในการคมนาคมและ
แหล่งท่องเที่ยว และเป็นปัญหาต่อกระบวนการผลิตน้ าประปา ท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพ
น้ าเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น 
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 โดยเฉพาะคุณภาพน้ าแม่น้ าน่านช่วงไหลผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ที่เป็นปัญหา
และบริเวณที่ต้องเฝ้าระวัง คือ ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) มีค่าเท่ากับ 20.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ตรวจพบที่สถานี NA09 บริเวณสะพานพิชัย ต าบลในเมือง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีปัจจัยเกิดจากน้ า
เสียจากการเพาะปลูก จะประกอบด้วยปุ๋ยส่วนมาก เมื่อไหลลงสู่แหล่งน้ าจะท าให้พืชที่ขึ้นในน้ านั้น เจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว ท าให้ค่าออกซิเจนลดลง น้ าเสียจากกิจกรรมปศุสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มสุกร ซึ่งมีมูลสัตว์   
เศษอาหารและน้ าล้างคอกจะมีค่าความสกปรกสูงและมีปริมาณมาก และน้ าเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ซึ่งมัก
นิยมท าให้ใกล้ๆ แหล่งน้ าและระบายอินทรียวัตถุที่เกิดจากอาหารที่ใช้เลี้ยง และของเสียที่สัตว์ถ่ายออกมาก็จะ
ท าให้ ค่าออกซิเจนในน้ าลดต่ าลงเรื่อยๆ 
 
มิติด้านสันติภาพและความยุติธรรม (Peace) 
 ในมิตินี้จังหวัดอุตรดิตถ์มีค่าคะแนนในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ และมีแนวโน้มที่ลดลง
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นในด้านการแจ้งความในคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 
เพียง 74.16 คน ต่อประชากรแสนคน (ค่าเฉลี่ย 80.86 คน) อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน 
จังหวัดอุตรดิตถ์มี 77 คดี (ค่าเฉลี่ย 90 คดี) และสัดส่วนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีที่รับแจ้ง คิดเป็นร้อยละ 94.94 
สะท้อนให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรมเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

 
 

 แต่สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังส าหรับจังหวัดอุตรดิตถ์คือ อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ในปี 2561 
– 2563 พบว่าจังหวัดอุตรดิตถ์มีสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศ สถานการณ์ความรุนแรงของอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน และอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุตรดิตถ์ในข้างต้น จังหวัดควรมีการ
วางแผนด าเนินงานและก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอย่าง มี
ประสิทธิภาพ 
 
มิติด้านความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) 

ตัวชี้วัดสัดส่วนจ านวนองค์กรชุมชน ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์มีจ านวนมากเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศ       
ซึ่งองค์กรชุมชนจะมีส่วนส าคัญในกระบวนการจัดการตนเองโดยเป็นความต้องการของชุมชน ที่ต้องการจัดการ
ตนเองให้สัมพันธ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะพ้ืนที่ ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาและการจัดการจึงต้อง
เกิดจากฐานชุมชน ไม่ได้เกิดจากกลไกของรัฐมาท าให้การจัดการใดๆ ที่เกี่ยวพันกับชีวิตจึงต้องมีชุมชนเป็น     
แกนหลักมีชาวบ้านเป็นตัวจักรส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ในระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังมีสัดส่วนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต่อจ านวนหมู่บ้าน ถึง
ร้อยละ 55.63 เป็นอันดับที่ 10 ของประเทศ เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สามารถสะท้อนถึงความเข้มแข็งของชุมชนได้ 
เพ่ือประเมินการขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้ประชาชนในทุกช่วงวัย รวมไปถึงการพัฒนาชุมชนให้เกิดสังคมแห่ง
การเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

 
 



15 
 

 นอกจากนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์มีสัดส่วนครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ชุมชนหรือ
ท้องถิ่น มีถึงร้อยละ 99 ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าทุกครัวเรือนจะมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมสาธารณะมาก
ยิ่งขึ้นจากการเกิดข้ึนของกิจกรรมจิตอาสาทั้งในภาคของหน่วยงาน ชุมชน และบุคคล 
 

 
 

 ซึ่ งสะท้อนว่าระบอบการเมืองการปกครอง “ประชาธิป ไตยประชาธิปไตยแบบมีส่ วนร่วม 
(Participatory Democracy)” ได้ให้ความส าคัญกับประชาชนในการเข้ามสี่วนร่วมโดยตรงทั้งทางการเมืองและ
การบริหารราชการ ดังปรากฏอย่างชัดเจนในเนื้อหาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
และต่อเนื่องในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ให้สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย         
ในหลายๆ มาตรา  ซึ่งส่งผลให้เกิดกระแส การตื่นตัวของประชาชนในเรื่องสิทธิมนุษยชน มีการเรียกร้องสิทธิ    
ในการรับรู้และสิทธิในการเข้ามามีส่วนร่วม โดยประชาชนเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมมากขึ้น มีการรวมตัว
เป็นกลุ่มประชาสังคมและเริ่มเรียกร้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและบริหารงานภาครัฐที่ โปร่งใส
เป็นธรรม รวมทั้ง การเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชน เข้ามีส่วนร่วมในการบริหารราชการโดยตรง ส่งผลให้ภาครัฐ
จ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยต้องเปิดระบบราชการเข้าสู่กระบวนการปกครอง      
ในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participative Democracy) ที่ยอมรับและให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารราชการมากข้ึน 
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การวิเคราะห์ SWOT Analysis 

 จังหวัดอุตรดิตถ์ได้น าข้อมูลประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในเชิงพ้ืนที่ และข้อมูลการ
วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ภายนอกที่ส าคัญ มาด าเนินการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม 2 ด้าน คือ ด้านสภาวะ
แวดล้อมภายในและสภาวะแวดล้อมภายนอกของจังหวัด โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพ่ือวิเคราะห์หา     
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ส าหรับมาใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2566 
– 2570) โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความเห็นร่วมกัน ของส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ความส าคัญกับประชาชนในการเข้ามีส่วนร่วม และได้ด าเนินการตาม
กระบวนการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล เพ่ือรวบรวมแผนงาน/โครงการ 
และปัญหาความต้องการจากในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้การวางแผนการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ด าเนินการได้อย่างมี
ทิศทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และศักยภาพของจังหวัดอุตรดิตถ์ สอดคล้องกับสถานการณ์
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ดังนี้ 

ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
    1. มีแหล่งน้ าต้นทุนในปริมาณมาก อันเนื่องมาจาก
มีเขื่อน และอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ และมีแม่น้ า
น่านเป็นแม่น้ าสายหลักของจังหวัด รวมไปถึงแม่น้ า
สายรองทั้งแม่น้ าปาด คลองตรอน และบึงน้ าขนาด
ใหญ่ในพ้ืนที่ อาทิ บึงทุ่งกะโล่ บึงหล่ม บึงมาย เป็นต้น 
 

    2. ศักยภาพของด่านถาวรภูดู่  สามารถเชื่อมโยง
การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวได้หลายมิติ รวม
ไปถึงด่านชายแดน ด่านประเพณี จุดผ่อนปรน ซึ่งจะ
เป็นช่องทางที่มีศักยภาพในอนาคต 
 

    3 . เป็ น แหล่ งผลิ ต ผลผลิ ตท างการ เกษ ตรที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย 
ข้าวโพด มันส าปะหลัง) ไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูง (ทุเรียนหลง-หลินลับแล) สับปะรดห้วยมุ่น เม็ด
มะม่วงหิมพานต์ ผลผลิตปศุสัตว์ (ไก่ไข่) จ านวนมาก 
ผลผลิตปลาในกระชังจ านวนมาก 
 

    4. มีที่ ตั้ งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจ ทั้ ง NSEC , 
EWEC และ LIMEC  
 

    5. เป็นเมือง 3 วัฒนธรรม ที่มีอัตลักษณ์  (ล้านนา  
ล้านช้าง และไทยกลาง)  มีความผสมผสานและ
น่าสนใจ เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอด
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้ 
 

    6. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังมีความอุดม
สมบูรณ์ มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 

    1. มีสัดส่วนพ้ืนที่ที่ประสบภัยแล้ง/อุทกภัย จ านวน
มาก อันเนื่องมาจากยังขาดระบบการบริหารจัดการน้ า
และการกระจายน้ าที่มีประสิทธิภาพทั่วถึง 
 

    2. ปั ญ ห า พ้ื น ที่ ทั บ ซ้ อน ของที่ อ ยู่ อ าศั ย ขอ ง
ประชาชน/พ้ืนที่ท าการเกษตร ทับซ้อนกับพ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติ/ป่าอุทยานแห่งชาติ ท าให้ขาดโอกาสใน
การพัฒนา และขาดโอกาสในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
 

    3. โครงสร้างเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม      
ซึ่ งต้องพ่ึงพาธรรมชาติ  และประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เน้นขายผลผลิตหลังเก็บ
เกี่ยว ขาดการแปรรูปเพิ่มมูลค่า 
 

    4. โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง/ช ารุดทรุดโทรม 
อาทิ เส้นทางคมนาคมสายรองในพ้ืนที่หมู่บ้านชุมชน 
ยังไม่ทั่วถึง บางแห่งมีการช ารุดทรุดโทรม พ้ืนที่บาง
พ้ืนที่ที่ห่างไกลยังขาดแคลนไฟฟ้า ระบบประปา 
 

    5. ปัญหาสิ่ งแวดล้อมเสื่ อมโทรม โดยเฉพาะ
คุณภาพน้ า และปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 
 

    6. แนวโน้มปัญหาสังคม/สาธารณสุขที่ สู งขึ้น 
โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ปัญหาการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ปัญหาการตั้งท้องก่อนวัยอันควร และปัญหา
ความเครียด/สุขภาพจิตของประชาชน    
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    7. ความเข้มแข็งและการมีส่ วนร่วมของภาค
ประชาชน องค์กรชุมชน องค์กรภาคเอกชน ในการมี
ส่วนร่วมและเป็นภาคีในการพัฒนาในระดับพื้นท่ี  

    7. ปัญหาด้านแรงงาน อัตราการว่างงาน หลัง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัส      
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

    8. การท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างครบ
วงจรและเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง/ไม่เป็นที่รู้จัก 
ขาดการประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการให้องค์ความรู้ใน
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 

    9. ความเจริญทางเศรษฐกิจยังกระจุกตัวในตัว
เมือง/บางพ้ืนที่ ท าให้มีความเหลื่อมล้ าสูง อันเป็นผล
มาจากการกระจายทรัพยากรในการพัฒนาที่ไม่ทั่วถึง 

 
 จังหวัดอุตรดิตถ์ถือเป็นจังหวัดที่จัดอยู่ในกลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนา มีความโดดเด่นหลาย
ประการ โดยมีจุดแข็ง (Strengths) เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆแล้ว เป็นจังหวัดที่มีแหล่งน้ าต้นทุนใน
ปริมาณมาก โดยมีเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่สร้างปิดกั้นแม่น้ าน่าน เป็นเขื่อนดินที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย และเป็นเขื่อนเอนกประสงค์ เพ่ือใช้ประโยชน์ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทาน 
เขื่อนสิริกิติ์มีเนื้อที่ประมาณ 284.8 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 178 ,000 ไร่ เก็บน้ าได้สูงสุด 9,510 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร สร้างเสร็จเมื่อ ปี 2515 และมีอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง/ขนาดใหญ่ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่อ่างเก็บน้ า
คลองตรอน เก็บกักน้ าได้สูงสุด 59 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ าห้วยแม่เฉย เก็บกักน้ าได้สูงสุด 4 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารีอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เก็บกักน้ าได้สูงสุด 40 ล้านลูกบาศก์เมตร 
รวมไปถึงเขื่อนทดน้ าผาจุก ที่จะเป็นเขื่อนที่ท าหน้าที่กระจายน้ าไปยังพ้ืนที่ให้ได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้
ประชาชนได้มีน้ าส าหรับการอุปโภค-บริโภค และน้ าส าหรับการท าการเกษตร ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดที่
เป็นแหล่งผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย ข้าวโพด           
มันส าปะหลัง) และมีโรงงานแปรรูปผลผลิตในจังหวัดและจังหวัดรอบๆใกล้เคียง ไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง 
(ทุเรียนหลง-หลินลับแล) สับปะรดห้วยมุ่น เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์มีผลไม้ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) แล้วจ านวน 3 ชนิด คือ ทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล และสับปะรด
ห้วยมุ่น เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ทั้งภายในและภายนอกประเทศเกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
ผลผลิตปศุสัตว์ (ไก่ไข่) ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์มีก าลังการผลิตได้ถึงวันละ 1,000,000 ฟอง ผลผลิตปลาในกระชัง  
โดยกระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป็นการรวมกลุ่มฟาร์มเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งปลาที่เลี้ยงในล าน้ าน่านมีรสชาติดี 
เนื่องจากสภาพของล าน้ าที่แตกต่าง ในอันที่จะท าให้เกิดรายได้และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนด้วย  
 นอกจากนี้จุดแข็งที่จะน ามาขยายผลต่อในทางเศรษฐกิจได้ คือการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม เนื่องจากมีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน ามาส่งเสริมใน
การท่องเที่ยว อันเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยมีจุดเด่นคือ ความเป็นเมือง           
3 วัฒนธรรม คือ 1) วัฒนธรรมล้านนา วัฒนธรรมของอ าเภอลับแลฝั่งเหนือ และต าบลน้ าอ่างอ าเภอตรอน 
วัฒนธรรมล้านนาของอ าเภอท่าปลา ที่เป็นดินแดนนครน่านในอดีต 2) วัฒนธรรมล้านช้าง ในพ้ืนที่อ าเภอทาง
ตอนเหนือของจังหวัดอุตรดิตถ์ อันได้แก่ อ าเภอน้ าปาด อ าเภอฟากท่า อ าเภอบ้านโคก และบางส่วนในพ้ืนที่
อ าเภอต่างๆของจังหวัดเช่น วังสโม วังแดง หาดสองแคว อ าเภอ ตรอน บ้านกองโค อ าเภอพิชัย และบ้านน้ าหม ี
อ าเภอทองแสนขัน และ 3) วัฒนธรรมไทยกลาง แบบ อยุธยาและสุโขทัย ในพ้ืนที่ตอนกลางของจังหวัด  
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 การท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพสูงที่จะเปิดให้
นักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยว นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันเป็นอย่างดีคือ ภูสอยดาว 
จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้กว่าร้อยละ 55 ของจังหวัด ประกอบด้วย 3 อุทยานแห่งชาติ 3 เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และ 3 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ซึ่งมีจุดท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีความสมบูรณ์สามารถพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยว อันจะสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่ และนอกจากนี้การท่องเที่ยวทางน้ าไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ า
เหนือเขื่อนสิริกิติ์ และตลอดล าน้ าน่านช่วงอ าเภอท่าปลาและอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ที่เกิดแหล่งท่องเที่ยวและ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวหลายราย   
 และด้วยที่ตั้งของจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่บนระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะล าไย 
(Luangprabang-Indochina-Mawlamyine Economic Corridor : LIMEC) สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ แขวงไซยะบุรีและแขวงหลวงพระบาง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ,   
รัฐกะเหรี่ยงและรัฐมอญ ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนและ
ส่งเสริมการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน ตลอดจนการท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชนในภาคประชาชน  
ที่รองรับการเติบโตของชุมชนบนเส้นทาง LIMEC โดยการพัฒนาศักยภาพของด่านถาวรภูดู่  สามารถเชื่อมโยง
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวได้หลายมิติ รวมไปถึงด่านชายแดน ด่านประเพณี จุดผ่อนปรน ซึ่งจะเป็น
ช่องทางที่มีศักยภาพในอนาคต 
 ส าหรับจุดอ่อน (Weaknesses) ส าคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เป็นจุดที่ท าให้จังหวัดอุตรดิตถ์ขาดโอกาส
ในการพัฒนา คือ ปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนของที่อยู่อาศัยของประชาชน/พ้ืนที่ท าการเกษตร ทับซ้อนกับพ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติ/ป่าอุทยานแห่งชาติ ท าให้ขาดโอกาสในการพัฒนา และขาดโอกาสในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ซึ่งท าให้โครงการต่างๆของภาครัฐไม่สามารถเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ดังกล่าวได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆที่จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนที่ทุรกันดาร ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง ประปา การขุดเจาะแหล่งน้ าเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
หรือโครงการที่จะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้จังหวัดอุตรดิตถ์ คือ การพัฒนาด่านชายแดนภูดู่ ซึ่งปัจจุบันมี
อุปสรรคส าคัญคือเรื่องของพ้ืนที่ นอกจากนี้ในมิติของประชาชน/ภาคเอกชน ก็จะไม่มีสิทธิในที่ดินท ากิน 
เนื่องจากมีปัญหาการทับซ้อนกับหรือความไม่ชัดเจนในเรื่องพ้ืนที่ นอกจากสภาพความเป็นพื้นที่ป่าที่เป็นจุดอ่อน
ในการพัฒนาแล้ว พ้ืนที่ในจังหวัดอุตรดิตถ์หลายพ้ืนที่ มีสัดส่วนพ้ืนที่ที่ประสบภัยแล้ง/อุทกภัยจ านวนมาก     
อันเนื่องมาจากยังขาดระบบการบริหารจัดการน้ าและการกระจายน้ าที่มีประสิทธิภาพทั่วถึง  โดยเฉพาะเขต
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ าเภอลับแล น้ าปาด ฟากท่า ท่าปลา และอ าเภอบ้านโคก (ประมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่
ทั้งหมด) ซึ่งพ้ืนที่เหล่านี้จะประสบทั้งปัญหาน้ าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และในฤดูแล้งก็จะประสบกับปัญหา
ภัยแล้ง ซึ่งเกิดจากแหล่งน้ าธรรมชาติไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ ซึ่งน้ าจะไหลลงสู่พ้ืนที่ตอนล่างอย่างรวดเร็ว  และ
ในพ้ืนที่ตอนล่างของจังหวัด ที่เป็นพื้นที่กว้างซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ทั้งนี้  พ้ืนที่ที่อยู่นอก
เขตชลประทานจะเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรที่ต้องพ่ึงพาธรรมชาติเป็นหลัก คือ ได้รับน้ าจากน้ าฝน น้ าจากหนอง 
คลอง บึง ที่ได้รับการกักเก็บเอาไว้ เป็นหลัก ซึ่งส่งผลอย่างยิ่งต่อการท าการเกษตร อันเป็นโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจหลัก และเป็นรายได้หลักของประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 แนวโน้มของปัญหาสังคมที่ก าลังจะเพ่ิมสูงขึ้น เป็นอีกจุดอ่อนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ต้องเร่งแก้ไข โดยเฉพาะ
ปัญหายาเสพติดที่มีแนวโน้มกลับมาแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเกิดจากปัจจัยพ้ืนฐานทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่เอ้ือต่อการชักจูงให้เกิดผู้เสพรายใหม่ โดยเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ าเภอพิชัย อ าเภอตรอน 
อ าเภอท่าปลา และอ าเภอทองแสนขัน โดยกลุ่มผู้เสพหลัก คือ กลุ่มผู้ใช้แรงงานรับจ้างทั่วไป กลุ่มผู้ว่างงาน และ
กลุ่มเยาวชน ส าหรับปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากจังหวัดอุตรดิตถ์มีสัดส่วนจ านวนผู้สูงอายุมาก      
ในสัดส่วนสูงสะท้อนถึงจ านวนแรงงานที่อาจลดลงส่งผลต่อศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการ  รวมไปถึง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ และในมิติเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ อายุที่มากขึ้นมักมาพร้อมกับความเสี่ยงจากปัญหา
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โรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังพบปัญหาอ่ืนๆ ที่มีจ านวนสูงมาก และมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วย ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์การตั้งครรภ์โดยที่ไม่มีความพร้อม  และอัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิต ที่สูงเป็นอันดับ 5 
ของประเทศ และปัญหานี้จะมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างแน่นอนภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ปัญหาการว่างงาน อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องยาวนานจนท าให้สถานการณ์ความยากจนเลวร้ายยิ่งขึ้น 
การว่างงานของกลุ่มเด็ก เยาวชนที่ไม่ได้เรียนต่อด้วย ซึ่งส านักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการส ารวจและ
สรุปผลการว่างงานในช่วงไตรมาสที่ 1/2564 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  ในระลอกใหม่ ซึ่งมีถึงร้อยละ 1.49 เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเพ่ิมทักษะด้านอาชีพให้แก่
นักเรียนกลุ่มดังกล่าวหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดควรมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” อันจะท าให้มีรายได้ ค่าจ้างท่ีสูงขึ้น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้ 
 

ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

โอกาส (Opportunities) ข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม (Threats) 
1. กรอบแนวคิด ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 ที่ให้ความส าคัญกับ สินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูป การเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยว
ที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน และการเป็นประตูการค้า
การลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญ
ของภูมิภาค และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุก
ช่วงวัยให้อยู่อย่างมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรี 
 

2. กระแสการตื่นตัวของการระวังป้องกัน รวมถึงการ
สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพซึ่งสอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตที่เป็น
ปกติใหม่ (New Normal) อาทิ การเว้นระยะห่างทาง
สังคม การพ่ึงตนเองทางด้านอาหาร และการป้องกัน
ดูแลสุขภาพด้านอ่ืนๆ ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น 
 

3. พฤติกรรมของประชาชน/ผู้บริโภค ที่ให้ความส าคัญ
กับสินค้าและบริการในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น (Local Brand) 
อันเนื่องมาจากความกังวลในการใช้สินค้าและบริการ
ที่มาจากนอกพ้ืนที่/ต่างประเทศ 
 

4. การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น อาทิ 
การท างานที่บ้าน การเรียนทางไกล การท าธุรกรรม
ออนไลน์ ความบันเทิงผ่านออนไลน์ เป็นต้น 
 

5. ศักยภาพของการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคเหนือตอนล่าง 

1. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ผลทางด้าน
สังคม กระทบวิถีการด าเนินชีวิต การจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพในบางเรื่อง รวมถึงปัญหาความเป็นอยู่ที่มา
จากเศรษฐกิจ การตกงาน การขาดรายได้ ท าให้ชีวิต
ยากล าบากมากข้ึน ส่งผลถึงครอบครัว สังคม ประเพณี
และวิถีปฏิบัติ และผลกระทบด้านสาธารณสุข 
 

2. ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ส่งผล
กระทบต่อการท าเกษตรกรรม เนื่องจากอุณหภูมิที่
สูงขึ้น ปริมาณน้ าฝนที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือลดลง
กว่าเดิม ความแปรปรวนการกระจายของฝน รวมทั้ง
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงและบ่อยครั้งมากขึ้น
กว่าเดิมในอดีต 
 

3. ราคาสินค้าและบริการที่สูงขึ้น ส่งผลต่อการบริโภค 
และการผลิต ท าให้ผู้ผลิตไม่สามารถแบกรับภาระ
ต้นทุนที่สูงขึ้นได้ โดยเฉพาะเกษตรกรที่สินค้าเกษตร
ราคาตกต่ าและไม่แน่นอน 
 

4. จากนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยว ท าให้เกิดการ
เข้ามาของนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม ผนวกกับกระแส
วัฒนธรรมต่างประเทศ และขาดการส่งเสริมวิถีชุมชน 
วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างจริงจัง ส่งผลให้วิถีชุมชนและ
พฤติกรรมสั งคมที่ ดี งามหายไป  นอกจากนี้ การ
ท่องเที่ยวที่ไม่เหมาะสม ยังส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
 
 



20 
 

5. ข้อจ ากัดและกฎระเบียบที่ เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนา ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เอ้ือให้เกิดการ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และความ
คล่องตัวในการท างาน 

 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของจังหวัดอุตรดิตถ์  พบว่ามีโอกาส (Opportunities) ที่เอ้ือ
ต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรอบแนวคิด ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
ซ่ึงมีเป้าหมายหลักเพ่ือพลิกโฉมประเทศไปสู่  “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” หรือ         
“Hi-Value and Sustainable Thailand” โดยมีแนวคิดด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญคือ การส่งเสริมสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง เป็นโอกาสในการเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต ซึ่งจะน าไปสู่การยกระดับรายได้ของเกษตรกร
และผู้ประกอบการแปรรูป รวมทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ การเป็นจุดหมาย
ของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน จากบริบทความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม   ในระดับ
โลกที่ส่งผลให้รูปแบบการเดินทางและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนไป ก่อให้เกิดโอกาสในการใช้จุดเด่นและ
ความสร้างสรรค์ เพ่ือพลิกฟ้ืนรูปแบบการท่องเที่ยวไทย สู่ท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง มีเอกลักษณ์บนพ้ืนฐานของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟ้ืนฟู อันเป็น
การมุ่งเน้นสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และการเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์    
ที่ส าคัญของภูมิภาค โดยใช้โอกาสจากการเป็นระเบียงเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคพาดผ่านมากที่สุด มีเส้นทาง
คมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่ครอบคลุม ได้มาตรฐาน และโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเชื่อมโยงพ้ืนที่
เศรษฐกิจหลักทั้งในประเทศและแนวชายแดนรอบด้าน นอกจากนี้ ได้มีการผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคเหนือตอนล่าง ที่ผลักดันโดยทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัด เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่บริเวณ
ชายแดนโดยผลักดันจังหวัดภาคเหนือตอนล่างให้เป็นศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีน เชื่อมโยงเศรษฐกิจสังคม
และบริการของภูมิภาคสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการเชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบ้านด้วยการขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอนอีกทั้งยังมีโอกาสสูงที่
จะใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษและเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุ ภูมิภาค รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ท่ีมีศักยภาพทางการตลาดสูงมาก 
 โอกาสจากกระแสการตื่นตัวของการระวังป้องกัน รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ส่งผลให้
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพซึ่งสอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตที่เป็นปกติใหม่ (New Normal) อาทิ การเว้น
ระยะห่างทางสังคม การพ่ึงตนเองทางด้านอาหาร และการป้องกันดูแลสุขภาพด้านอื่นๆ ได้รับความสนใจเพ่ิมข้ึน 
ซึ่งยืนยันได้จากยืนยันได้จากจ านวนคนออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาของคนไทย การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพท าได้ง่ายผ่านสื่อออนไลน์รูปแบบใหม่  การให้ความสนใจต่อสุขภาพค่อนข้างสูง ซึ่งมีความ
ต้องการสินค้าและบริการเฉพาะด้านที่ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยหรือช่วยอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน 
นอกจากนี้พฤติกรรมของประชาชน/ผู้บริโภค ที่ให้ความส าคัญกับสินค้าและบริการในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น (Local 
Brand) อันเนื่องมาจากความกังวลในการใช้สินค้าและบริการที่มาจากนอกพ้ืนที่/ต่างประเทศ ก็เป็นอีกหนึ่ง
โอกาสในการปรับตัว และปรับเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าและผู้รับบริการ เป็นคนในพ้ืนที่ ทั้งในด้านผลผลิต การค้า การ
บริการ และการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น เป็นอีกหนึ่งโอกาสในการ
พัฒนาพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็น การท างานที่บ้าน การเรียนทางไกล การท าธุรกรรมออนไลน์ ความบันเทิงผ่าน
ออนไลน์ เป็นต้น 
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 ส าหรับข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม (Threats) ประการส าคัญ คือ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ผลทางด้านสังคม กระทบวิถีการด าเนินชีวิต การจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพในบางเรื่อง รวมถึงปัญหาความเป็นอยู่ที่มาจากเศรษฐกิจ การตกงาน การขาดรายได้ ท าให้ชีวิต
ยากล าบากมากขึ้น ส่งผลถึงครอบครัว สังคม ประเพณีและวิถีปฏิบัติ และผลกระทบด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะ
ผลจากการระบาดที่มีแนวโน้มจะยาวนานนี้ท าให้ยังต้องมีมาตรการควบคุมต่อเนื่อง ซึ่งผลทางเศรษฐกิจยาวนาน
และรุนแรงส าหรับคนบางกลุ่ม จะส่งผลกระทบด้านสังคมที่จะตามมาอีกหลากหลาย โดยเฉพาะในประชาชน
กลุ่มเปราะบาง รัฐบาลมีการการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศอยู่บ้างแต่ก็เป็นไปอย่างจ ากัด ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
มีการเลิกกิจการ ส่งผลกระทบเป็นลูกโช่ไปยังธุรกิจต้นน้ า ภาคการผลิต และรวมไปถึงการจ้างแรงงาน          
การตกงาน การขาดรายได้ มีปัญหาหนี้สิน ท าให้ชีวิตยากล าบากมากขึ้น ส่งผลถึงครอบครัว สังคม รวมถึง
กิจวัตรวิถีปฏิบัติที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง อันจะน าไปสู่วิถีการด าเนินชีวิตที่เป็นปกติใหม่ (New Normal) 
 ภัยคุกคามประการต่อมา คือ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ส่งผลกระทบต่อการท า
เกษตรกรรม เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ปริมาณน้ าฝนที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือลดลงกว่าเดิม ความแปรปรวน
การกระจายของฝน รวมทั้งการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงและบ่อยครั้งมากขึ้นกว่าเดิมในอดีต กล่าวคือ ลักษณะ
ทางภูมิอากาศ ที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยตรง ได้แก่ อุณหภูมิ การไหลของน้ า องค์ประกอบของ
บรรยากาศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) และปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ที่รุนแรง
มากๆ นอกจากนี้ ลักษณะภูมิอากาศ ยังมีอิทธิพลทางอ้อม ต่อผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ คุณภาพของดิน 
การเกิดโรคพืช วัชพืชและแมลงศัตรูพืช รวมไปถึงการเกิดภัยพิบัติต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และ
การประกอบอาชีพของประชาชนด้วย ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง น้ าท่วม หรือภัยพิบัติอ่ืนๆ และอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผล
กระทบต่อการเกษตรกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจหลักของจังหวัด คือ ราคาสินค้าและบริการที่สูงขึ้น 
ส่งผลต่อการบริโภค และการผลิต ท าให้ผู้ผลิตไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นได้ โดยเฉพาะเกษตรกรที่
สินค้าเกษตรราคาตกต่ าและไม่แน่นอน จะต้องแบกรับความเสี่ยงที่จะขาดทุน  
 และข้อจ ากัดที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ข้อจ ากัดและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา          
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เอ้ือให้เกิดการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และความคล่องตัวในการ
ท างาน ซึ่งสอดคล้องโดยตรงกับจุดอ่อนในเรื่องปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนของที่อยู่อาศัยของประชาชน/พ้ืนที่ท า
การเกษตร ทับซ้อนกับพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ/ป่าอุทยานแห่งชาติ ซึ่งท าให้มีข้อจ ากัดมากมายและใช้เวลาแก้ไข
เป็นเวลานาน อันมาจากกฎระเบียบทางราชการ และความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

การก าหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดตาม TOWS Matrix  
 

จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของจังหวัด อุตรดิตถ์ดังกล่าวสามารถน ามา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบแมตทริกซ์ด้วยการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อันได้แก่ การ
พัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่นและการใช้ประโยชน์จากโอกาสเพ่ือเสริมข้อได้เปรียบ (SO Strategy- "Maxi-Maxi" 
Strategy) การพัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่นและการลดปัจจัยภายนอกเพ่ือเสริมจุดแข็ง (ST Strategy- "Maxi-Mini" 
Strategy) การลดจุดอ่อนโดยใช้ประโยชน์จากโอกาส (WO Strategy- "Mini-Maxi" Strategy) และการลด
จุดอ่อนโดยหลีกเลี่ยงการเผชิญอุปสรรค (WT Strategy- "Mini-Mini" Strategy) ซึ่งมีผลการวิเคราะห์เพ่ือ
ก าหนดทิศทาง/แนวทางการพัฒนาหลักตามตาราง ดังนี้ 
 

แผนภาพแสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบแมตทริกซ์ (TOWS Matrix) 

 

External Opportunities  
(O) 
1. 
2. 
3. 
4. 

External Threats  
(T) 
1. 
2. 
3. 
4. 

Internal Strengths(S) 
1. 
2. 
3. 
4. 

SO 
"Maxi-Maxi" Strategy 
Strategies that use 

strengths to maximize opportunities. 

ST 
"Maxi-Mini" Strategy 
Strategies that use 

strengths to minimize threats. 

Internal Weaknesses (W) 
1. 
2. 
3. 
4. 

WO 
"Mini-Maxi" Strategy 

Strategies that minimize 
weaknesses by taking advantage of 

opportunities. 

WT  
"Mini-Mini" Strategy 

Strategies that minimize 
weaknesses and avoid threats. 

 

SO ทิศทาง/แนวทางการพัฒนา 
1. ด้วยศักยภาพเป็นแหล่งผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง)     
ไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง (ทุเรียนหลง-หลินลับแล) สับปะรด
ห้วยมุ่น เม็ดมะม่วงหิมพานต์ มะขามหวาน ผลผลิตปศุสัตว์ (ไก่ไข่) 
จ านวนมาก ผลผลิตปลาในกระชังจ านวนมาก รวมไปถึงสินค้า OTOP 
และผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ ประกอบกับโอกาส พลิกโฉมประเทศไปสู่ 
“เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่ งยืน” ในมิติของ
การเกษตร ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสู ง เป็ น โอกาสในการเพ่ิมมูลค่ าของผลผลิต  จึ งควรให้
ความส าคัญกับเรื่องการส่งเสริม/พัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสู ง       
การส่งเสริมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เป็นต้น  และประกอบกับ
โอกาสในเรื่องกระแสการตื่นตัวของการระวังป้องกัน รวมถึงการสร้าง
เสริมสุขภาพให้แข็งแรง การใส่ใจกับการบริโภคอาหารปลอดภัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์จึงควรให้ความส าคัญกับเรื่องการผลิตเกษตร
ปลอดภัย  

1. แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร 
OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
    1.1 การส่งเสริมการเกษตรมูลค่าสูง 
สิ น ค้ า  GI การส่ ง เส ริม ก ารแป รรู ป
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
    1.2 การส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย/
สินค้าเกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย 
    1.3 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้า 
OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน  โดยใช้
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
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SO ทิศทาง/แนวทางการพัฒนา 
2. ศักยภาพการเป็นเมือง 3 วัฒนธรรม ที่มีอัตลักษณ์  (ล้านนา     
ล้านช้าง และไทยกลาง)  มีความผสมผสานและน่าสนใจ เป็นต้นทุน
ทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวได้ และการมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังมีความอุดม
สมบูรณ์ มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ กับโอกาสในด้าน
พฤติกรรมของประชาชน/ผู้บริโภค ที่ให้ความส าคัญกับสินค้าและ
บริการในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น (Local Brand) อันเนื่องมาจากความกังวล
ในการใช้สินค้าและบริการที่มาจากนอกพ้ืนที่/ต่างประเทศ จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จะต้องน าเอาทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่    
มาเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวในประเทศ และจากสภาพ
ธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์กับการเกิดขึ้นใหม่ของแหล่งท่องเที่ยว    
เชิ งธรรมชาติ  จะเป็น อีกหนึ่ งการดึ งดูดนักท่องเที่ ยวให้มาหา
ประสบการณ์ใหม่ๆได ้

2. แนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
    2.1 การพัฒนาและเตรียมความ
พ ร้ อ ม ข อ ง แ ห ล่ ง ท่ อ ง เที่ ย ว ท า ง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และ
ท่องเที่ยววิถีไทย 
    2.2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ /กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว       
ในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
 

3. ศักยภาพของด่านถาวรภูดู่  สามารถเชื่อมโยงการค้า  การลงทุน  
และการท่องเที่ยวได้หลายมิติ รวมไปถึงด่านชายแดน ด่านประเพณี 
จุดผ่อนปรน ซึ่งจะเป็นช่องทางที่มีศักยภาพในอนาคต และการตั้งอยู่
บนระเบียงเศรษฐกิจ ทั้ง NSEC , EWEC และ LIMEC ประกอบกับ
โอกาสพลิกโฉมประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้า
อย่างยั่งยืน” ในมิติของการค้าชายแดนและโลจิสติกส์ โดยใช้โอกาส
จากการเป็นระเบียงเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคพาดผ่านมากที่สุด      
มีเส้นทางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่ครอบคลุม ได้มาตรฐาน และ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักทั้งใน
ประเทศและแนวชายแดนรอบด้าน 

3 . แนวทางการพัฒ นาด้ าน การค้ า
ชายแดนและโลจิสติกส์ 
    3.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการค้าชายแดน และการเป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในภูมิภาค 
    3 .2  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ST ทิศทาง/แนวทางการพัฒนา 
1. ด้วยศักยภาพเป็นแหล่งผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อยโรงงาน ข้าวโพด มัน
ส าปะหลัง) ไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง (ทุเรียนหลง-หลินลับแล) 
สับปะรดห้วยมุ่น เม็ดมะม่วงหิมพานต์ มะขามหวาน ผลผลิตปศุสัตว์ 
(ไก่ไข่) จ านวนมาก ผลผลิตปลาในกระชังจ านวนมาก แต่ในทาง
กลับกันภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ส่งผลกระทบต่อการ
ท าเกษตรกรรม  เนื่ องจากอุณ หภูมิ ที่ สู งขึ้ น  ปริมาณ น้ าฝนที่
เปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือลดลงกว่าเดิม ความแปรปรวนการกระจาย
ของฝน รวมทั้งการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงและบ่อยครั้งมากขึ้น
กว่าเดิมในอดีต  อาจส่งผลให้ เกิดผลกระทบทางลบกับการท า
การเกษตร ไม่ว่าจะเป็นโรค/แมลง หรือปัจจัยอ่ืนๆในการเพาะปลูก 
การปศุสัตว์ หรือการท าประมง และราคาสินค้าและบริการที่สูงขึ้น 
ส่งผลต่อการผลิต ท าให้เกษตรกร/ผู้ผลิตไม่สามารถแบกรับภาระ
ต้นทุนที่สูงขึ้นได้ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรราคาตกต่ าและไม่แน่นอน  

1 . แ น วท างก ารแ ก้ ไข ปั ญ ห าด้ าน
การเกษตร 
    1.1 การจัดหาและบริหารจัดการน้ า
ให้เพียงพอส าหรับการท าการเกษตร 
    1.2 การให้ความรู้ในการป้องกันโรค
และแมลงศั ต รู พื ช ให้ กั บ เกษตรกร     
การป้องกันโรคในปศุสัตว์และประมง 
    1.3 การลดต้นทุนการผลิตสินค้า
เกษตร 
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ST ทิศทาง/แนวทางการพัฒนา 
จังหวัดอุตรดิตถ์ควรให้ความส าคัญในเรื่อง การสนับสนุนให้เกษตรกร
มีน้ าส าหรับการท าการเกษตร การป้อกันโรค/แมลงในพืช การป้องกัน
โรคต่างๆในปศุสัตว์และประมง รวมไปถึงการลดต้นทุนในการผลิต
ของเกษตรกร 

 

2. ศักยภาพของด่านถาวรภูดู่  สามารถเชื่อมโยงการค้า  การลงทุน  
และการท่องเที่ยวได้หลายมิติ รวมไปถึงด่านชายแดน ด่านประเพณี 
จุดผ่อนปรน ซึ่งจะเป็นช่องทางที่มีศักยภาพในอนาคต และการตั้งอยู่
บนระเบียงเศรษฐกิจทั้ ง NSEC , EWEC และ LIMEC แต่ ในทาง
กลับกันมีข้อจ ากัด กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาไม่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ไม่เอ้ือให้เกิดการยกระดับความสามารถในการ
แข่งขัน และความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐ โดยเฉพาะการ
พัฒนาพ้ืนที่ด่านชายแดนภูดู่ ที่เป็นปัญหาเรื่องพ้ืนที่ด าเนินการมากว่า 
10 ปี ส่งผลให้จังหวัดเสียโอกาสในการพัฒนาในเรื่องการค้าชายแดน
เป็นอย่างมาก โดยสิ่งที่จังหวัดอยู่ระหว่างด าเนินการอยู่คือการขอ
อนุญาตใช้พ้ืนที่ดังกล่าวในการพัฒนา แต่สิ่งที่ต้องท าควบคู่กันไปคือ
การเตรียมความพร้อมในส่วนที่สามารถท าได้ คือ พ้ืนที่ชั้นใน พ้ืนที่
เชื่อมต่อ และการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจเอกชน 

2. แนวทางการแก้ไขปัญหาการค้าการ
ลงทุนชายแดน 
    2.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
สิ่ งอ าน วยความสะดวก  โค รงข่ าย
คมนาคม และโลจิสติกส์  เพ่ือรองรับ
การค้าการลงทุนชายแดน 
    2.2 การเตรียมความพร้อมของภาค
ธุรกิ จ เพ่ื อรองรับ การค้ าการลงทุ น
ชายแดน 
 

3. การมีแหล่งน้ าต้นทุนในปริมาณมาก อันเนื่องมาจากมีเขื่อน และ
อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ และมีแม่น้ าน่านเป็นแม่น้ าสายหลักของ
จังหวัด รวมไปถึงแม่น้ าสายรองทั้งแม่น้ าปาด คลองตรอน และบึงน้ า
ขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ อาทิ บึงทุ่งกะโล่ บึงหล่ม บึงมาย เป็นต้น แต่ใน
ปัจจุบันภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ส่งผลกระทบท าให้
เกิดปรากฏการณ์ฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง มีน้ าไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งแหล่งน้ าขนาดกลาง/ขนาดเล็ก คู คลอง บึงต่างๆ ซึ่งต้องมีการ
เตรียมพ้ืนที่รับน้ าไว้ส ารองไว้ใช้ในฤดูแล้ง นอกจากนี้ ยังต้องมีการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า ป่าไม้อนุรักษ์ ป่าชุมชน โดยมารมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและทุกภาคส่วน ซึ่งในมิติการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น 
ถือเป็นอีกจุดแข็งหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่จะสามารถร่วมกัน
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ 

3. แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ ฟ้ืน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ  ป่ า  แหล่ งน้ า      
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    3.1 การพัฒนาแหล่งน้ า และการ
บริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 
    3.2  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า ป่าไม้
อนุรักษ์ ป่าชุมชน โดยมารมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

WO ทิศทาง/แนวทางการพัฒนา 
1. มีสัดส่วนพื้นที่ท่ีประสบภัยแล้ง/อุทกภัย จ านวนมาก               

อันเนื่องมาจากยังขาดระบบการบริหารจัดการน้ าและการกระจายน้ า
ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึง โดยเฉพาะเขตอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ าเภอลับ
แล น้ าปาด ฟากท่า ท่าปลา และอ าเภอบ้านโคก (ประมาณร้อยละ 60 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด) ซึ่งพ้ืนที่เหล่านี้จะประสบทั้งปัญหาน้ าป่าไหลหลาก 
ดินโคลนถล่ม และในฤดูแล้งก็จะประสบกับปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเกิดจาก

แหล่งน้ าธรรมชาติไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ ซึ่งน้ าจะไหลลงสู่พ้ืนที่
ตอนล่างอย่างรวดเร็ว โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. แนวทางการป้องกันบริหารจัดการ 
และป้อกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
    1.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการไหล
ของน้ า และก าจัดสิ่งกีดขวางทางน้ า 

1.2 การป้องกันการพังทลายของ
ตลิ่งในเขตชุมชนและพ้ืนที่ส าคัญ 
    1.3 การพัฒนาระบบเตือนภัยพิบัติ 
และการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
และทรัพยากรในการบริหารจัดการ 
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WO ทิศทาง/แนวทางการพัฒนา 
ในการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความมั่นคงในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กับประชาชน จึงควรมีการก าจัดสิ่งกีดขวางทางน้ า      
การเพ่ิมประสิทธิภาพการไหลของน้ า การป้องกันดินโคลนถล่ม     
การป้องกันตลิ่งพัง 
2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม โดยเฉพาะคุณภาพน้ า ปัญหาการ
จัดการขยะมูลฝอย และคุณภาพอากาศ ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้แต่มีแนวโน้มไปในทางลบ ซึ่งปัจจุบันพบว่ากระแสการ
ตื่นตัวของการระวังป้องกัน รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง
ของประชาชนมีมากขึ้น ท าให้จังหวัดอุตรดิตถ์ต้องใส่ใจในประเด็น
เรื่องคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพน้ า การจัดการขยะ
มูลฝอยอย่างถูกวิธี การแก้ไขปัญหาคุณภาพของอากาศไม่ว่าจะเป็น
ฝุ่นละออง ควันจากเครื่องยนต์และอุตสาหกรรม ฝุ่นละอง/ควันจาก
ไฟป่า และสารพิษต่างๆ รวมไปถึงการสนับสนุนการใช้พลังงาน
ทดแทน พลังงานสะอาด 
3. ปัญหาด้านแรงงาน อัตราการว่างงาน หลังสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งแรงงาน   
ที่ตกงานในพ้ืนที่ แรงงานที่กลับจาจังหวัดใหญ่ แรงงานนอกฤดูท า
การเกษตร รวมไปถึงกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจบใหม่/กลุ่มไม่ได้เรียนต่อ 
ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ ซึ่งในรูปแบบของงานใน
สมัยใหม่ ที่มีการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น อาทิ      
การท างานที่บ้าน การเรียนทางไกล การท าธุรกรรมออนไลน์ ความ
บันเทิงผ่านออนไลน์ เป็นต้น จะเป็นธุรกิจ/อาชีพทางเลือกใหม่ส าหรับ       
ผู้ว่างงาน เพื่อให้มีรายได ้
4. แนวโน้มปัญหาสังคม/สาธารณสุขที่สูงขึ้น โดยเฉพาะปัญหา       
ยาเสพติด  ซึ่ งจะน ามาสู่ปัญหาอาชญากรรม ท าให้ เกิดความ          
ไม่ปลอดภั ยในชี วิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่ งเกิดจาก
ปัจจัยพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่เอ้ือต่อการชักจูงให้เกิดผู้เสพ
รายใหม่ ประกอบกับโอกาสในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพ่ือพลิกโฉมประเทศไปสู่ 
“เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีมิติที่ ให้
ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยให้อยู่อย่างมี
คุณภาพและมีศักดิ์ศรี จังหวัดอุตรดิตถ์จึงต้องมีแนวทางในการป้องกัน
ปัญหาดังกล่าว ทั้งในเชิงป้องกันมิให้เกิดภาวะที่เอ้ือให้เข้าสู่วงจรยา
เสพติด เชิงปราบปรามในการใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในการจับกุม
กลุ่มผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการบ าบัดฟ้ืนฟู และ
พัฒนาศักยภาพให้กลับสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรี 
 
 
 

     
 
 
 
2. แนวทางการการป้องกัน แก้ไขปัญหา 
และฟ้ืน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
    2.1 การจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
    2.2 การปรับปรุงคุณภาพน้ า และ
ป้องกันการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า 
    2.3 การป้องกันไฟป่าหมอกควัน 
และฝุ่นควันจาเครื่องยนต์/อุตสาหกรรม 
    2.4 การสนับสนุน/ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด 
3. แนวทางการเตรียมความพร้อม   
ด้านแรงงานเพ่ือรองรับวิถีใหม่ (New 
Normal) 
    3.1 การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ
ในศตวรรษท่ี 21 
    3 .2 การส่ งเสริมอาชีพ  เพ่ื อ เพ่ิ ม
รายได้นอกฤดูท าการเกษตร 
 
 
4. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและอาชญากรรม 
    4.1 การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม       
ในเชิงป้องกันเยาวชนและประชาชนมิให้
เกิดภาวะที่เอ้ือให้เข้าสู่วงจรจรยาเสพติด 
    4.2 การปราบปรามและใช้กฎหมาย
อย่างเข้มข้น 
    4.3 การบ าบัดฟ้ืนฟู และการพัฒนา
อาชีพ/พัฒนาศักยภาพให้กลับสู่สังคม
อย่างมีศักดิ์ศรี 
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WO ทิศทาง/แนวทางการพัฒนา 
5. แนวโน้มปัญหาสาธารณสุขที่สูงขึ้น ทั้งสังคมผู้สูงอายุ ปัญหาการ  
ตั้งท้องก่อนวัยอันควร ซึ่งปัจจุบันพบว่ากระแสการตื่นตัวของการระวัง
ป้องกัน รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงของประชาชนมีมาก
ขึ้น ไม่ว่าจะด้านการออกก าลังกาย ด้านโภชนาการ ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกในชีวิตประจ าวัน ความต้องการการรักษาพยาบาลที่มี
คุณภาพ รวมไปถึงบรรยากาศและสุขอนามัยในชีวิตประจ าวัน      
โดยจังหวัดจะต้องดูแลกลุ่มประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ให้มีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ด ี

5.แนวทางการเตรียมความพร้อมและ
แก้ ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของคน    
ทุกช่วงวัย 
    5.1 การเตรียมความพร้อมในการมี
บุตร 
    5.2 การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ 
    5.2 การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ 
    5.3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นต่อ
ผู้สูงอายุ  
    5.4 การสนับสนุนการออกก าลังกาย/
การเล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ
ของประชาชน 

WT ทิศทาง/แนวทางการพัฒนา 
1. แนวโน้มปัญหาสาธารณสุขที่สูงขึ้น โดยเฉพาะปัญหาความเครียด/
สุขภาพจิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ   
ผลทางด้านสังคม กระทบวิถีการด าเนินชีวิต  และส่งผลให้ เกิด
ความเครียด ซึ่งมีหลายสาเหตุที่ท าให้สุขภาพจิตของประชาชนย่ าแย่
ลงในช่วงที่มีการระบาด เพราะความกลัวจะต้องติดเชื้อฯ อีกทั้งหลาย
คนต้องตกงาน ดังนั้น หากไม่รีบจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตดังกล่าว 
โดยเฉพาะอาการซึมเศร้า ก็อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจได้ในระยะยาว 
 
2. โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการยัง
ครอบคลุมไม่ทั่วถึง/ช ารุดทรุดโทรม อาทิ เส้นทางคมนาคมสายรองใน
พ้ืนที่หมู่บ้านชุมชน ยังไม่ทั่วถึง บางแห่งมีการช ารุดทรุดโทรม พ้ืนที่
บางพ้ืนที่ที่ห่างไกลยังขาดแคลนไฟฟ้า ระบบประปาที่ช ารุด ไม่ทั่วถึง 
อันเป็นผลมาจากความเจริญทางเศรษฐกิจยังกระจุกตัวในตัวเมือง/
บางพ้ืนที่ ท าให้มีความเหลื่อมล้ าสูง อันเป็นผลมาจากการกระจาย
ทรัพยากรในการพัฒนาที่ ไม่ทั่ วถึง ประกอบกับผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค     
ติด เชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ กลุ่ มผู้ มี รายได้       
ปานกลางและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจะเป็นสองกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
สูงสุดและฟ้ืนตัวได้ช้า จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดจะต้องช่วยเหลือและ
ฟ้ืนฟูความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง
และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเกษตรกร ให้สามารถมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดี มีโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็น 

1. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สุขภาพจิตของประชาชน 
    1.1 การฟ้ืนฟูสุขภาพจิตประชาชน
ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย 
 
 
 
 
 
2 . แ น ว ท า งก า ร พั ฒ น าป รั บ ป รุ ง
โครงสร้างพ้ืนฐาน  สิ่ งอ านวยความ
สะดวก เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
    2.1 การพัฒนาปรับปรุงระบบประปา 
และจัดหาน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภค 
    2.2 การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใน
หมู่บ้าน/ชุมชน และสิ่ งอ านวยความ
สะดวกให้มีความปลอดภัย และเพ่ือ
สนับสนุนการประกอบอาชีพ 
    2.3 การขยายเขตไฟ ฟ้าฟ้าอย่ าง
ทั่วถึง 
    2.4 การขยายโอกาสในการเข้าถึง
โทรศพัท์ อินเตอร์เน็ต 
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3.2 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
     3.2.1 วัตถุประสงค์ 
     1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพย์สิน 
     2) เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรให้เป็นการเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิม 
     3) เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนทีมี่ รายได้จากการท่องเที่ยว 
     4) เพื่ออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5) เพื่อส่งเสริมให้มีการค้า การลงทุนระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน 

     3.2.2 เป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัด  
    1) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

“จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน  
สร้างมูลค่าภาคการเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และการค้าชายแดนมีมูลค่าสูงขึ้น” 

    2) ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูล 

ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570 
ตัวช้ีวัดที่ 1 การแจ้ง
ความคดีชีวิต ร่างกาย 
เพศ และคดีประทุษร้าย 
ต่อทรัพย์ (ต่อแสนคน)   

ปี 2562 
74.18  
ต่อแสนคน 

73 72 71 70 69 69 

ตัวช้ีวัดที่ 2 อัตราการ
ขยายตัว GPP  
ภาคเกษตร เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 1 ต่อปี 

ปี 2562  
12,969 
ล้านบาท 

ร้อยละ 1 ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 

ตัวช้ีวัดที่ 3 รายได ้
จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปี 

ปี 2562  
2,240  
ล้านบาท 

ร้อยละ 1 ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละ
ปริมาณขยะมลูฝอย
ชุมชนที่ได้รับการ 
จัดการอย่างถูกต้อง 

ปี 2563 
338.76  
ตัน/วัน 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

ตัวช้ีวัดที่ 5 มูลค่า 
การค้าชายแดน 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปี 

ปี 2564  
1,079.48 
ล้านบาท 

ร้อยละ 1 ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 

    3.2.3 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
             1) ประเด็นการพัฒนา 

       ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
               ตามวิถีชีวิต New Normal เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 

       ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน  
      อุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน สร้างคุณค่าเพ่ิม  
      และมีการบริหารจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ 

      ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น และทรัพยากร 
    ธรรมชาติ เพื่อสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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      ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
              แหล่งน้ า และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

      ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เพ่ิมศักยภาพ การค้า การลงทุน ระบบ Logistic และ 
    ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

   2) วัตถุประสงค์ 
        1) เพ่ือให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะทางสังคม ได้รับการพัฒนาให้มี
ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะ   
ในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี และอยู่ร่วมกันอย่าง  สงบสุข มีความมั่นคง    
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีความปลอดภัยในสังคมชุมชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) เพ่ือให้มีการบริหารจัดการผลผลิตทั้งภาคเกษตร อย่างเป็นระบบครบวงจร โดยมีการ
วางแผนการผลิตให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการแปรรูปสร้างมูลค่า
และความต้องการของผู้บริโภคในตลาด ส่งเสริมการท าเกษตรแบบผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ทฤษฎีใหม่ และเกษตรปลอดภัย รวมถึงการน าเอาเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่มาปรับใช้กับภาคเกษตร
และรวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการน าอัตลักษณ์ของชุมชน/ท้องถิ่น มาพัฒนาเป็น
สินค้าในระดับสากล และเพ่ิมศักยภาพการส่งเสริมการขายออนไลน์อย่างทั่วถึง 

3) เพ่ือพัฒนา เตรียมความพร้อมเชิงพ้ืนที่ในการรองรับนักท่องเที่ยว เน้นการพัฒนาสินค้า
และบริการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของพ้ืนที่แหล่ง
ท่องเที่ยว และให้ความส าคัญกับมิติของการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความสมดุลของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมการจัดการทรัพยากร
ท้องถิ่นของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และพัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เข้าสู่
ภาคธุรกิจบริการท่องเที่ยว 

4) เพ่ืออนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ลุ่มน้ าน่านและล าน้ าสาขา 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เกิดความตระหนักและร่วมมือกันในการดูแลรักษาป่าต้นน้ า ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่
ป่าไม้โดยการฟ้ืนฟูสภาพป่า การป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการบุกรุกเข้าไปท าลายป่า การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือของชุมชนและภาคส่วนต่างๆของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็น
ระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของรัฐบาล ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า           
ให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ าแล้ง น้ าท่วม น้ าเสีย การขาดแคลนน้ าภาคการผลิต น้ าอุปโภคบริโภค และการรักษา
ระบบนิเวศ สนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในภาคครัวเรือนและ
ภาคการผลิต และการบริหารจัดการขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

5) เพ่ือผลักดันให้มีการพัฒนาด่านชายแดนภูดู่ให้มีศักยภาพ อ านวยความสะดวกในการ
ส่งเสริมการค้าชายแดน โดยส่งเสริมและสนับสนุนจัดตั้งด่านศุลกากร ศูนย์กระจายสินค้า รวมไปถึงระบบ
คมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ พัฒนาความความสัมพันธ์ทางสังคมข้ามพรมแดนระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์       
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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     3) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 

ประเด็นการพัฒนา/
ตัวชี้วัด 

ข้อมูล 
ค่าฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-

2570 
ประเด็นการพัฒนา 
ที ่1 เสรมิสร้าง
บ้านเมืองให้น่าอยู่ 
สร้างชุมชนและ
ครอบครัวเขม้แข็ง  
ตามวิถีชีวิต New 
Normal เพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
อย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดที่ 1 การแจ้ง
ความคดีชีวิต ร่างกาย 
เพศ และคด ี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์  
(ต่อแสนคน)   
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละ
ของหมู่บ้านที่ถนน
สายหลักใช้การได้
ตลอดปี (ร้อยละ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปี 2562  
74.18 ต่อแสน
คน 
 
 
ปี 2562  
ร้อยละ 83.13 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
73 

ต่อแสนคน 
 
 
 

ร้อยละ 84 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

72 
ต่อแสนคน 

 
 
 

ร้อยละ 85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 
ต่อแสนคน 

 
 
 

ร้อยละ 86 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

70 
ต่อแสนคน 
 
 
 
ร้อยละ 87 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
69 

ต่อแสนคน 
 
 
 

ร้อยละ 88 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
69 

ต่อแสนคน 
 
 
 

ร้อยละ 88 
 

ประเด็นการพัฒนา 
ที่ 2 พัฒนา
เกษตรกรรม 
ผลิตภณัฑ์ OTOP  
SMEs วิสาหกิจชุมชน     
อุตสาหกรรม ให้มี
คุณภาพ ปลอดภัย 
ได้มาตรฐาน สร้าง
คุณค่าเพิม่ และ 
มีการบรหิารจดัการ
ด้านการตลาด
สมัยใหม ่
ตัวช้ีวัดที่ 1 อัตรา 
การขยายตัว GPP  
ภาคเกษตร เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 1 ต่อปี 
ตัวช้ีวัดที่ 2 รายได้
จากการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
(OTOP) เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2 ต่อปี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปี 2562  
12,969  
ล้านบาท 
 
ปี 2563  
1,927,334,163 
บาท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 1 
 
 
 

ร้อยละ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 2 
 
 
 

ร้อยละ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 3 
 
 
 

ร้อยละ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 4 
 
 
 

ร้อยละ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ร้อยละ 5 
 
 
 

ร้อยละ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 5 
 
 
 

ร้อยละ 10 
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ประเด็นการพัฒนา/
ตัวชี้วัด 

ข้อมูล 
ค่าฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-

2570 
ประเด็นการพัฒนา 
ที่ 3 พัฒนาทุนทาง
วัฒนธรรม ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
เพื่อสร้างคณุค่าการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดที่ 3 รายได้
จากการท่องเที่ยว 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1  
ต่อป ี
ตัวช้ีวัดที่ 2 จ านวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 1 ต่อปี 

 
 
 
 
 
 
 
ปี 2562   
2,240 ล้านบาท 

 
 

ปี 2562  
1,084,036 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 1 
 
 
 

ร้อยละ 1 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 2 
 
 
 

ร้อยละ 2 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 3 
 
 
 

ร้อยละ 3 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 4 
 
 
 

ร้อยละ 4 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 5 
 
 
 

ร้อยละ 5 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 5 
 
 
 

ร้อยละ 5 

ประเด็นการพัฒนา 
ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
แหล่งน้ า และส่งเสริม
การใช้พลังงาน 
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดที่ 1 อัตรา 
การเปลีย่นแปลงของ
พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด 
(ร้อยละ) 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละ
ของประชากร 
ที่ประสบภัยแล้ง 
(ร้อยละ) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ปี 2562   
-0.08 
 
 
ปี 2562  
0.00 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ร้อยละ
0.02 
 
 

ร้อยละ 
0.00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ
0.03 

 
 

ร้อยละ 
0.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ
0.04 

 
 

ร้อยละ 
0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ
0.05 

 
 

ร้อยละ 
0.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
0.06 

 
 

ร้อยละ 
0.00 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ร้อยละ 
0.06 

 
 

ร้อยละ 
0.00 

ประเด็นการพัฒนา 
ที่ 5 เพิ่มศักยภาพ 
การค้า การลงทุน  
ระบบ Logistic และ
ความสัมพันธ์ กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
ตัวช้ีวัดที่ 1 มูลค่า 
การค้าชายแดน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ  
1 ต่อปี 
 

 
 
 
 
 
 

ปี 2563   
1,079 ล้านบาท 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 3 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 5 
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ประเด็นการพัฒนา/

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ค่าฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-

2570 
ตัวช้ีวัดที่ 2 จ านวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 1 ต่อปี 

ปี 2562  
1,084,036 คน 
 

ร้อยละ 1 ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 

 

  4) แนวทางการพัฒนา 
                  แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และสร้างโอกาสให้ประชาชน      
มีคุณภาพชีวิต ที่ดี ทั้งด้านการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้  การเสริมสร้างสุขภาวะ การเสริมสร้าง        
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิต   
ได้อย่างสงบสุข 
             แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลผลิตภาคการเกษตรให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย  มีการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรอย่าง เป็นระบบครบวงจร 
ตั้งแต่กระบวนการผลิต  การแปรรูปสร้างมูลค่า และการตลาดสมัยใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ   
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ความต้องการของผู้บริโภคในตลาด รวมทั้งการสนับสนุนการท าเกษตร       
แบบผสมสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่  และเกษตรปลอดภัยบนฐานการใช้ทรัพยากร     
อย่างสมดุลและยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  SMEs และวิสาหกิจชุมชน โดยการ
น าอัตลักษณ์ของชุมชน/ท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้สูงขึ้น 
            แนวทางการพัฒนาที่  3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ชุมชนมีการพัฒนา      
แหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว เน้นการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว    
ที่สอดคล้องกับศักยภาพ ขีดความสามารถ และอัตลักษณ์ในการรองรับนักท่องเที่ยวของคนในชุมชน และให้
ความส าคัญกับมิติของการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
รวมทั้งส่งเสริมการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง  ยั่งยืน และพัฒนาเชื่อมโยงสินค้า  
ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เข้าสู่ภาคธุรกิจบริการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรม    
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีในจังหวัด 
            แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ลุ่มน้ าน่านและล าน้ าสาขา การดูแลรักษาป่าต้นน้ า ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ โดยการ
ฟ้ืนฟูสภาพป่า การป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการบุกรุกเข้าไปท าลายป่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
ของชุมชนและทุกภาคส่วน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าของรัฐบาล ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ าแล้ง น้ าท่วม น้ า เสีย 
การขาดแคลนน้ าภาคการผลิต น้ าอุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศ สนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในภาคครัวเรือนและภาคการผลิต และการบริหารจัดการขยะ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล  รวมทั้ งการป้องกัน   แก้ ไขปัญหา และการรับมือกับปั ญหาภัยธรรมชาติ               
แบบมีส่วนร่วมกันกับทุกภาคส่วน 
            แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาด่านชายแดนภูดู่ให้มีศักยภาพมากขึ้น ทั้งด้านการ
การค้า และการลงทุน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการอ านวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดน โดยการ
จัดตั้งด่านศุลกากร  ศูนย์กระจายสินค้า รวมไปถึงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์เพ่ือเชื่อมโยง
กับประเทศประเทศเพ่ือนบ้าน และพัฒนาความความสัมพันธ์ทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณีระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์
กับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือการค้า การลงทุนระหว่าง
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
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     5) แผนงานและโครงการ 
         (1) แผนงาน 

    (1.1) แผนงาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์ 
       (1.2) แผนงาน เสริมสร้างบ้านเมืองให้มีความน่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน    
 
       (1.3) แผนงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ 
สิ่งอ านวยความสะดวก  
       (1.4) แผนงาน การบริหารจัดการปัญหาสาธารณภัย และภัยด้านความม่ันคง 
       (1.5) แผนงาน การพัฒนาการเกษตร ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน  
สร้างมูลค่าเพ่ิม ใช้เทคโนโลยี และมีการตลาดสมัยใหม่ 

    (1.6) แผนงาน การพัฒนา OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรม      
    (1.7) แผนงาน การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
    (1.8) แผนงาน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  

และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 
    (1.9) แผนงาน การอนุรักษ์ฟ้ืนฟ ูบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
    (1.10) แผนงาน การพัฒนาแหล่งน้ า และบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 
    (1.11) แผนงาน การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การบริหารจัดการขยะ และ 

การ  เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (1.12) แผนงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก  โครงข่าย 

คมนาคม โลจสิติกส์ และพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
         (2) โครงการส าคัญ 

   (2.1) โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน และสร้างรายได้ให้คนอุตรดิตถ์ 
       (2.2) โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งคนอุตรดิตถ์ 
      (2.3) โครงการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค 
         (2.4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความมั่นคง 
       (2.5) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด 
      (2.6) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมทางหลว ง 

   (2.7) โครงการก่อสร้างพนัง และเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ า 
   (2.8) โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบัน 
          เกษตรกร 
   (2.9) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานและ 
           สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   (2.10) โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรภาคการเกษตรให้เกิดความ 

 สมดุลและยั่งยืน 
   (2.11) โครงการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร 

      (2.12) โครงการส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน 
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      (2.13) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา 

            ท้องถิ่น 
   (2.14) โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวงานพระยาพิชัยดาบหัก 

 ประจ าปี 
   (2.15) โครงการส่งเสริมผลผลิตภาคการเกษตร งานลางสาดและลองกองหวาน 
   (2.16) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจชุมชน 
   (2.17) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
   (2.18) โครงการอนุรักษ์พืช และพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   (2.19) โครงการอนุรักษ์ พ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
   (2.20) โครงการพัฒนาแหล่งน้ า และบริหารจัดการน้ า 
   (2.21) โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

       (2.22)  โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      (2.23) โครงการพัฒนาศักยภาพ การค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
      (2.24) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
      (2.25) โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเชื่อมโยงการค้า การลงทุน 

 กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
      (2.26) โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้นิเวศวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนามนุษย์  

            อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
         (3) โครงการอ่ืนที่สนับสนุนการพัฒนาตามแนวทางในแผนพัฒนาจังหวัด 

(3.1) โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
       ให้มีความพร้อม 

  (3.2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ าให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 
  (3.3) โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีและ 
         นวัตกรรมที่ทันสมัย 
  (3.4) โครงการพัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมปริมาณและ 
         คุณภาพของผลผลิตการเกษตร 
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    3.2.4 แผนที่สรุปต าแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.1,1.2,1.5,1.7,1.8,1.13,1.14,1.15,1.17,1.18,2.1,2.2,3.1,4.3,4.4, 
5.1,6.1,6.3,7.2,8.1,8.3,8.4,9.1,10.1,11.1,12.1,12.2,14.4,14.6,15.3, 
17,18.7,18.10, 
19.1,19.2,19.3,19.4,19.5,19.6,19.7,19.8,21.2,21.3,22.2,24.2 

1.1,1.9,1.13,1.14,2.1,2.2,3.1,4.3,7.2,8.1,14.6,15.3,16.1,16.2,16.3,16.4, 
16.5,17, 
18.6,19.2,19.3,19.4,21.3 

1.1,1.2,1.5,1.6,1.13,1.14,2.1,2.2,2.3, 
2.4,3.1,4.3,7.2,8.1,8.2,8.5,13.4,14.4, 
15.2,15.3,17,18.3,19.2,19.3,19.4,21.3 

1.1,1.13,1.14,1.16,2.1,2.2,3.1,4.3,7.2,8.1,13.3,14.7,15.3,17,18.8,19.2,21.3 

1.1,1.4,1.6,1.8,1.13,1.14,1.16,1.17,2.1,2.2,3.1,4.3,4.5,7.2,8.1,8.6,14.3,14.5,14.6,15.3,17,18.5,18.11,19.2,21.3,25.1,24.1,24.7,24.8,19.4 

1.1,1.4,1.5,1.8,1.13,1.14,1.16,1.17,2.1,2.
2,3.1,4,3,7.2,8.1,15.3,17,18.2,19.2,19.3,
21.3 

1.1,1.2,1.3,1.10,1.13,1.14,2.1,2.2,2.3,3.1,4.3,6.2,6.4,7.1,7.2,7.3,7.4,8.1,13.2,14.2, 
14.6,15.3,17,26 
18.9,19.2,19.4,20.1,20.3,21.3,24.6 

1.1,1.3,1.11,1.13,1.14,1.18,2.1,2.2,3.1,4.1,4.2, 
4.3,7.2,8.1,13.1,14.1,14.6,15.1,15.3,17,18.4,19.2,
20.2,21.1,21.3,22.123.1,24.3,24.4 

1.1,1.3,1.12,1.13,1.14,2.1,2.2,3.1,7.2,8.1,15.3,17,18.1,19.2,19.4,21.3,24.5 
,4.3 
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แบบ จ.2

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)

7 262,414,600 5 724,581,046 12 986,995,646

5 26,649,700 1 230,000 1 2,700,000 7 29,579,700

6 31,506,900 1 3,500,000 7 35,006,900

5 261,648,400 1 3,356,805,600 6 3,618,454,000

3 52,312,500 3 52,312,500

1 9,000,000 1 9,000,000

27 643,532,100 7 4,081,616,646 2 6,200,000 36 4,731,348,746รวมทั้งสิ้น

ประเดน็การพัฒนาที่ 1 เสริมสร้าง
บา้นเมืองใหน้่าอยู่ สร้างชุมชน
และครอบครัวเข้มแข็ง ตามวิถีชีวิต 
New Normal เพื่อใหมี้คุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างยั่งยืน

ประเดน็การพัฒนาที่ 2 พฒันา
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ 
OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน 
ใหม้ีคุณภาพ ปลอดภยัได้มาตรฐาน 
มีมูลค่าเพิ่ม และมีการ บริหารจัดการ
ด้านการตลาดสมัยใหม่

ประเดน็การพัฒนาที่ 3 พฒันา
ทนุทางวัฒนธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน

ประเดน็การพัฒนาที่ 4 อนุรักษ ์ฟื้นฟ ู
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม แหล่งน ้า และส่งเสริมการใช้
พลังงานที่เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ประเดน็การพัฒนาที่ 5 เพิ่มศักยภาพ
การค้า การลงทนุ ระบบ Logistic และ
ความสัมพนัธ์กับประเทศเพื่อนบา้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบรูณาการ

3.2.5 โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดอุตรดติถ์
เปา้หมายการพัฒนา : “จังหวัดอุตรดติถ์ เปน็เมอืงที่ประชาชนมคุีณภาพชวีิตที่ดอีย่างยั่งยืน สรา้งมลูค่าภาคการเกษตร 
                          ส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวที่หลากหลาย และการค้าชายแดนมมีลูค่าสูงขึ้น "

สรปุโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าป ีพ.ศ.2566 ของจังหวัด
ประเดน็การพัฒนา แหล่งงบประมาณ รวมทั้งสิ้น

จังหวัด กระทรวง กรม อปท. เอกชน
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      986,995,646

1.       262,414,600

1.1 1.1 4 แผน
งานที่ 1

กลุ่มเปา้หมายได้รับการ
พฒันาสมรรถภาพและมี
วิชาชีพเล้ียงชีพได้อย่างยั่งยืน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60

         1,888,200

1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1.1 ส่งเสริมการ
ปลูกพชืใช้น้้าน้อย เพื่อสร้าง
รายได้อย่างยั่งยืนในอ้าเภอ
บา้นโคก

ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการใหค้วามรู้การ
ปลูกพชืใช้น้้าน้อย และสนับสนุนปจัจัย
การผลิต เมล็ดพนัธุพ์ชื

อ้าเภอบา้นโคก              410,000

1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 1.2 ส่งเสริม
การเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อสร้าง
รายได้ใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกรอ้าเภอ
บา้นโคก

อบรมเชิงปฏบิติัการใหค้วามรู้เร่ืองการ
เล้ียงกบในกระชังบก และสนับสนุน
ปจัจัยการผลิต พนัธุก์บอาหารกบ

อ้าเภอบา้นโคก              489,000

1.1.3 กิจกรรมหลักที่ 1.3  สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน เพื่อสร้างงาน
สร้างรายได้ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป  
  

สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน
ใหแ้ก่ผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไปใน
พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  โดย
เนืนการ  5 วิชา 9 อ้าเภอ อ้าเภอ
ละ 100  คน  รวมทั้งส้ิน  900  คน 

ว้ทยาลัยสารพดัช่าง
อุตรดิตถ์

             600,000

1.1.4 กิจกรรมหลักที่ 1.4 ฝึกอบรม
บริการอาชีพเพื่อชุมชน 

ฝึกอบรมบริการอาชีพเพื่อชุมชน แต่ละ
สาขา ได้แก่  ช่างไฟฟา้/ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์/ช่างยนต์/ ช่างเชื่อมโลหะ

วิทยาลัยเทคนิค
อุตรดิตถ์

             200,000

1.1.5 กิจกรรมหลักที่ 1.5 ยกระดับ
ชุมชนเสริมสร้างอาชีพทางเลือก
ใหแ้ก่ประชาชน

จัดอบรมวิชาชีพระยะส้ันขนม
และเบเกอร์ร่ีใหแ้ก่ประชาชนที่
ว่างงานและผู้สนใจ ที่มีภมูิล้าเนา
อยู่ในพื้นที่ อ.พชิัย จ้านวน 130 คน
โดยจัดการฝึกอบรมเปน็กลุ่ม ๆละ 
10 คน จ้านวน 13 หมู่บา้น

วิทยาลัยการอาชีพ
พชิัย

             189,200

1.2 1.1 15 แผนงาน
ที่ 1

กลุ่มเปา้หมายในพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ์มีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
ร้อยละ 2

         1,161,700

1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 2.1  พฒันา
ส่งเสริมความเข้มแข็งการดูแล 
ด้านอนามัยส่วนบคุคลและ
ส่ิงแวดล้อมในสถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา

1.ประชุมคณะกรรมการ 10,100 บาท
2. ด้าเนินการส่งเสริม 5 ขุดๆละ 1 วัน

ศูนย์ฝึกและพฒันา
อาชีพราษฎรไทย
บริเวณชายแดน

             140,400

1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2.2  ขับเคล่ือน
การด้าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน
เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและความ
พกิารของประชาชนจังหวัด
อุตรดิตถ์

1. ประชุมวิทยากรอบรมหลักสูตร
การปฐมพยาบาลและช่วยปฏบิติั
การแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR) 
จ้านวน 1 คร้ัง 20 คน
2. อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและ
ช่วยปฏบิติัการแพทย์ข้นพื้นฐาน (EMR)
 จ้านวน 2 รุ่น

ส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ์

             224,500

ยุทธศาสตร์
ชาต/ิแผน
แมบ่ทฯ

ประเดน็การพัฒนาที่ 1 เสรมิสรา้งบา้นเมอืง
ใหน่้าอยู่ สรา้งชมุชนและครอบครวัเขม้แขง็ ตาม
วิถีชวีิต New Normal เพ่ือใหม้คุีณภาพชวีิตที่ดี
อย่างยั่งยืน

โครงการที่ 2 ส่งเสรมิสุขภาพ และ
การปอ้งกันโรค

โครงการของจังหวัด

 งบประมาณ
(บาท)

แผนงาน

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปงีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัด

โครงการที่ 1 ส่งเสรมิอาชพี สรา้งงาน 
และสรา้งรายไดใ้หค้นอุตรดติถ์

หน่วยด าเนินงาน

ตวัชี้วัดโครงการ 
กิจกรรมย่อย

ล าดับ
ความ
ส าคัญประเดน็การพัฒนา/โครงการของจังหวัด
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ยุทธศาสตร์
ชาต/ิแผน
แมบ่ทฯ

 งบประมาณ
(บาท)

แผนงาน

หน่วยด าเนินงาน

ตวัชี้วัดโครงการ 
กิจกรรมย่อย

ล าดับ
ความ
ส าคัญประเดน็การพัฒนา/โครงการของจังหวัด

1.2.3 กิจกรรมหลักที่  2.3  ขับเคล่ือน
การพฒันาอาหารปลอดภยัจังหวัด
อุตรดิตถ์

1. ขับเคล่ือนคณะกรรมการด้าเนินงาน
อาหารปลอดภยัจังหวัดอุตรดิตถ์ (Food
 Safety)
2. ส่งเสริมและเฝ้าระวังความปลอดภยั
ของวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 
3. ส่งเสริมและพฒันาสถานที่ผลิต
อาหาร 
4. ส่งเสริมการพฒันาตลาด สถานที่
จ้าหน่ายอาหาร สนับสนุนการทอ่งเที่ยว
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
5. สนับสนุนการด้าเนินงานในระดับ
อ้าเภอในการพฒันาสถานที่จ้าหน่าย
อาหารใหผ่้านเกณฑ์ มาตรฐาน
6. การควบคุมก้ากับติดตามและ
ประเมินผลการด้าเนินงานพฒันา
สถานที่จ้าหน่ายอาหาร
ใหผ่้านเกณฑ์มาตรฐาน

ส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ์

             796,800

1.3 1.1 18 แผนงาน
ที่ 2

การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย
เพศ และคดีประทษุร้าย
ต่อทรัพย์ลดลงปลีะ 1 ต่อ
แสนคน

         2,852,400

1.3.1 กิจกรรมหลักที่ 3.1  มหกรรม
รณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด To Be Number 
One อ้าเภอฟากทา่

1.จัดประชุมคณะกรรมการระดับ
อ้าเภอ
2.การจัดอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการ
ปอ้งกันยาเสพติดแก่เยาวชนในโรงเรียน
และชุมชน 
3.การจัดมหกรรมอ้าเภอ To Be 
Number oneเสริมสร้างศักยภาพ
เครือข่าย To Be Number one
แบบบรูณาการ 

อ้าเภอฟากทา่              300,000

1.3.2 กิจกรรมหลักที่ 3.2  มหกรรม
รณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด To Be Number One 
อ้าเภอตรอน

1.จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
2.อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการปอ้งกันยา
เสพติดแก่เยาวชนในโรงเรียน
3.จัดมหกรรม To Be Number One 

อ้าเภอตรอน              238,600

1.3.3 กิจกรรมหลักที่ 3.3  มหกรรม
รณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด

1. การประชุมคณะกรรมการระดับ
อ้าเภอ
3. อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการปอ้งกัน
ยาเสพติด
แก่เยาวชน TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนและชุมชน
3. การจัดมหกรรมอ้าเภอ TO BE 
NUMBER ONE 

อ้าเภอลับแล              300,000

1.3.4 กิจกรรมหลักที่  3.4  มหกรรม
รณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด To Be Number One 
อ้าเภอบา้นโคก

1. การประชุมคณะกรรมการระดับ
อ้าเภอ
3. อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดใหเ้ยาวชนใน
โรงเรียนและชุมชน 
3. การจัดมหกรรมรณรงค์ปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE 

อ้าเภอบา้นโคก              193,000

โครงการที่ 3 ปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหาอาชญากรรม และยาเสพตดิ
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1.3.5 กิจกรรมหลักที่ 3.5  มหกรรม
รณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด To Be Number One 
อ้าเภอพชิัย

 1. การประชุมคณะกรรมการ
ระดับอ้าเภอ
2. อบรมพฒันาศักยภาพคณะท้างาน
ขับเคล่ือน    TO BE NUMBER ONE 
ระดับอ้าเภอ และใหค้วามรู้เร่ืองการ
ปอ้งกันยาเสพติดแก่เยาวชนในชุมชน 
ต่อต้านยาเสพติดแบบบรูณาการ  
ป ี2564
3. การจัดมหกรรมอ้าเภอ TO BE 
NUMBER ONE เสริมสร้างเครือข่าย 
TO BE NUMBER ONE แบบ
บรูณาการ 
  4. การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏบิติัการ
เตรียมการประกวดเวทรีะดับจังหวัด

อ้าเภอพชิัย              238,000

1.3.6 กิจกรรมหลักที่ 3.6   มหกรรม
รณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด To Be Number One 
อ้าเภอน้้าปาด

1. การประชุมคณะกรรมการระดับ
อ้าเภอ 
3. อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดใหเ้ยาวชนTO BE
 NUMBER ONE ในโรงเรียนและชุมชน 
3. จัดมหกรรมอ้าเภอ TO BE NUMBER
 ONE

อ้าเภอน้้าปาด              300,000

1.3.7 กิจกรรมหลักที่ 3.7  มหกรรม
รณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด To Be Number One 
อ้าเภอเมือง

1.ประชุมคณะกรรมการระดับอ้าเภอ 
2. จัดอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการปอ้งกัน
ยาเสพติดแก่เยาวชน TO BE NUMBER
 ONE โรงเรียนและชุมชน
3. การจัดมหกรรมอ้าเภอ TO BE 
NUMBER ONE 
4. การประกวด TO BE NUMBER ONE
 IDOl
5. การประกวดภาพระบายสี

อ้าเภอเมือง              300,000

1.3.8 กิจกรรมหลักที่ 3.8   มหกรรม
รณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด To Be Number one 
อ้าเภอทองแสนขัน

1.ประชุมคณะกรรมการระดับอ้าเภอ 
2.ประชุมคณะกรรมการระดับชุมชน 
3. จัดอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการปอ้งกัน
ยาเสพติดแก่เยาวชน TO BE 
NUMBER ONE โรงเรียนและชุมชน 
NUMBER ONE

อ้าเภอทองแสนขัน              300,000

1.3.9 กิจกรรมหลักที่ 3.9  มหกรรม
รณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด To Be Number one 
อ้าเภอทา่ปลา

1.ประชุมคณะกรรมการระดับอ้าเภอ 
2.ประชุมคณะกรรมการระดับชุมชน 
3. จัดอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการปอ้งกัน
ยาเสพติดแก่เยาวชน TO BE 
NUMBER ONE โรงเรียนและชุมชน 
3. การจัดมหกรรมอ้าเภอ TO BE 
NUMBER ONE

อ้าเภอทา่ปลา              300,000
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1.3.10 กิจกรรมหลักที่ 3.10  ปอ้งกัน
ปญัหายาเสพติดในกลุ่มเปา้หมาย

1.รณรงค์ปลุกจิตส้านึกและสร้าง
กระแสนิยมที่เอื้อต่อการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดโดยการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย 
2.เพื่อการเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางจิตใจ
ใหแ้ก่เยาวชน 
3.เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือใน
การด้าเนินงาน TO BE NUMBER 
ONE ภายในจังหวัดและพฒันาแนว
ทางการด้าเนินงาน TO BE NUMBER 
ONE
4.แลกเปล่ียนเรียนรู้และน้าเสนอผล
การด้าเนินงานร่วมกับเครือข่าย 
TO BE NUMBER ONE

ส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ์

             287,800

1.3.11 กิจกรรมหลักที่ 3.11 ชมรม 
TO BE NUMBER ONE ปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด

1.ฝีกอบรมใหค้วามรู้ปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติดภายในสถานศึกษา
ใหก้ับผู้เรียนทกุคน
2. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วิทยาลัยการอาชีพ
พชิัย

              95,000

1.4 1.1 19 แผน
งานที่ 1

กลุ่มเปา้หมายมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น และมีศักยภาพในการ
ด้าเนินชีวิตมากขึ้นร้อยละ 10

       10,771,900

1.4.1 กิจกรรมหลักที่ 4.1 ค่ายกิจกรรม
เยาวชนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม น้อมน้าพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาสู่
การปฏบิติั

1.ประชุมคณะท้างาน 
2. จัดค่ายกิจกรรมเยาวชนส่งเสริม
คุณธรรมฯ จ้านวน 3 วัน 2 คืน 

ส้านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
อุตรดิตถ์

             667,100

1.4.2 กิจกรรมหลักที่ 4.2  เดินหน้า
สร้างภมูิคุ้มกันลดปญัหาหนี้สิน

 สร้างการรับรู้ หลักแนวคิดเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง การปอ้งกัน
การถูกฟอ้งยึดทรัพย์สินเพื่อช้าระหนี้ 
การใช้ส่ือเสริมการเรียนรู้ และเข้าถึง
ความเปน็ธรรมเพื่อแก้ไขปญัหาหนี้นอก
ระบบอย่างยั่งยืน การใหค้้าแนะน้า
ช่องทางในการใหค้วามช่วยเหลือผู้ที่
ได้รับความเดือนร้อนจากปญัหาหนี้สิน

ส้านักงานยุติธรรม
จังหวัดอุตรดิตถ์

             152,200

1.4.3 กิจกรรมหลักที่ 4.3 พฒันา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ
ผู้มีภาวะพึ่งพงิจังหวัดอุตรดิตถ์

1.ขับเคล่ือนการพฒันาระบบบริการ
โดยคณะกรมการพฒันาศักยภาพ
ผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ 
2.พฒันาผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะ
พึ่งพงิใหม้ีศักยภาพและเพยีงพอต่อ
ความต้องการ 
3.ส่งเสริมสนันสนุนอ้าเภอนากรจัดต้ัง
ธนาคารเคร่ืองมือแพทย์หมุนเวียน
4.พฒันาการบรูณาการฐานข้อมูลและ
พฒันาโปรแกรมข้อมูลด้านผู้สูงอายุ
และผู้มีภาวะพึ่งพงิร่วมกับภาคี
เครือข่าย

ส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ์

          3,677,900

โครงการที่ 4 พัฒนาศักยภาพ
และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็คนอุตรดติถ์
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1.4.4 กิจกรรมหลักที่ 4.4 พฒันาระบบ
เศรษฐกิจชุมชนฐานราก 
สู่เครือข่ายธุรกิจระดับต้าบล 
จังหวัดอุตรดิตถ์

1. ประชุมเตรียมความพร้อมและ
ออกแบบการบริหารโครงการ
2. วิเคราะหร์ะบบเศรษฐกิจชุมชน-ต้าบล
3. สังเคราะหร์ะบบธุรกิจชุมชนฐานราก
ที่เหาะสมกับบริบทพื้นที่
4. จัดท้าแผนจ้าลองธุรกิจชุมชน
5. จัดต้ังเครือข่ายธุรกิจชุมชนระดับ
ต้าบล
6. การพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์
7. พฒันาความรู้การบริหารจัดการ
ธุรกิจชุมชนระดับต้าบล
8. เวทสีรุปงานและบทเรียนการท้างาน

ส้านักงานพฒันา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดอุตรดิตถ์

          4,353,400

1.4.5 กิจกรรมหลักที่ 4.5  พฒันา
ระบบการออมและสร้างรายได้
ด้วยการออมต้นไม้เพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงวัย

1.ประชุมคณะท้างานมาจาก
หลากหลายทกุภาคส่วน
2.จัดเวทพีฒันาและส่งเสริมระบบการ
ออมในรูปแบบการปลูกต้นไม้ วิเคราะห์
ทนุและศักยภาพของชุมชน สถานการณ์
 นโยบายที่เกี่ยวข้องต่อการสนับสนุน) 
ท้าใหเ้กิดการสร้างรายได้ เกิดคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ และ
การพฒันาทรัพยากรส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชน และเชื่อมโยงระบบการรองรับ
สังคมสูงวัย เพื่อน้าไปสู่การ
ปฏบิติัการในพื้นที่ระดับต้าบล 3 คร้ัง
3.พฒันาระบบข้อมูล/GIS APP การใช้
เทคโนโลยีดิจิตอล นการพฒันาระบบ
ฐานข้อมูล การเข้าถึง และระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ 
4.การพฒันาข้อเสนอนโยบายสาธารณะ
 โดยมีข้อมูลวิชาการสนับ
สนุนและเชื่อมโยงการขับเคล่ือนพฒันา
ระบบการออมและสร้าง
รายได้ ด้วยการออมต้นไม้เพื่อรองรับ
สังคมสูงวัย  ทั้งในระดับพื้นที่และระดับ
นโยบาย

ส้านักงานพฒันา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดอุตรดิตถ์

             550,500

5..การส่ือสารทางสังคมด้วยรูปแบบ
ช่องทางที่หลากหลายว่าด้วยพฒันา
ระบบการออมและสร้างรายได้ ด้วย
การออมต้นไม้เพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
(ส่ือส่ิงพมิพ ์วิดีทศัน์ ส่ือออนไลน์ ทวี)ี
6.6.การติดตามประเมินผล

1.4.6 กิจกรรมหลักที่ 4.6 พฒันา
ศักยภาพผู้น้าชุมชน พฒันา
ความคิดเชิงระบบ

1. ประชุมคณะท้างานและภาคี
หน่วยงาน 
2. สนับสนุนการจัดท้าข้อมูลผู้น้าในทกุ
ระดับ 
3. จัดเวทพีฒันาศักยภาพผู้น้าชุมชน 
"หลักสูตรการคิดเชิงระบบ" 
4. จัดเวทสีรุปบทเรียนและเสมอ
แผนงานนโยบายต่อทอ้งถิ่นและ
หน่วยงาน 
5. การติดตามประเมินผล

ส้านักงานพฒันา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดอุตรดิตถ์

             419,200
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1.4.7 กิจกรรมหลักที่ 4.7 พฒันา
แม่วัยใสเล้ียงดูบตุรอย่างมี
คุณภาพ

1.การอบรมเชิงปฏบิติัการ การเล้ียงดู
เด็กอย่างไรใหเ้หมาะสมกับแนวทาง
ชีวิต วิถีใหม่ (New Normal)
2.การสัมมนา ติดตามการปล่ียนแปลง
ของพอ่แม่วัยใส หรือผู้ดูแลเด็ก 
และเด็กหลังการอบรมเชิงปฏบิติัการ
3.การสรุปบทเรียนผู้ปกครองและ
บคุลากรที่เกี่ยวข้อง

ส้านักงานพฒันา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดอุตรดิตถ์

             787,200

1.4.8 กิจกรรมหลักที่ 4.8 พฒันา
ศักยภาพผู้ปฏบิติังานทะเบยีน
สัญชาติและสถานะบคุคล

จัดฝึกอบรมผู้ช่วยนายทะเบยีน
ด้านงานทะเบยีนราษฎรและสัญชาติ
ไทย

ที่ท้าการปกครอง
จังหวัดอุตรดิตถ์

             164,400

1.5 1.1 21 แผนงาน
ที่ 1

การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย
เพศ และคดีประทษุร้าย
ต่อทรัพย์ลดลงปลีะ 1 ต่อ
แสนคน

         4,045,400

1.5.1 กิจกรรมหลักที่ 5.1  ฝึกอบรม
ทบทวนก้าลังพล และยุทธวิธี ฝ่าย
ความมั่นคงอ้าเภอบา้นโคก 
จังหวัดอุตรดิตถ์

ฝึกอบรมความรู้ในด้านสภาพพื้นที่ 
ความสัมพนัธ์ระวหา่งประเทศ

อ้าเภอบา้นโคก              500,000

1.5.2 กิจกรรมหลักที่ 5.2 เพิ่มศักยภาพ
พนักงานฝ่ายปกครองในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย และแก้ไข
ปญัหาใหก้ับประชาชน
ในพื้นที่

จัดฝึกอบรมพนักงานฝ่ายปกครองใน
การรักษาความสงบเรียบร้อย และ
แก้ไขปญัหาใหก้ับประชาชนในพื้นที่
จ้านวน 6 รุ่น

ที่ท้าการปกครอง
จังหวัดอุตรดิตถ์

          1,207,700

1.5.3 กิกรรมหลักที่  5.3 เสริมสร้าง
ความมั่นคงตามแนวชายแดน
และพื้นที่ชั้นใน จังหวัดอุตรดิตถ์

1.เพิ่มศักยภาพชุดรักษาความปลอดภยั
หมู่บา้น (ชรบ) ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามแนวชายแดนและพื้นที่
ชั้นในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
2.เสริมสร้างศักยภาพสายตรวจสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน จ้านวน 10 
กองร้อย 
3. พฒันาศักยภาพพนักงานฝ่าย
ปกครองด้านการปราบปรามยาเสพติด
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ท้าการปกครอง
จังหวัดอุตรดิตถ์

          2,337,700

1.6 5.18 25 แผนงาน
ที่ 4

มีเขื่อนปอ้งกันตล่ิงเพิ่มขึ้น
2 แหง่

       33,000,000

1.6.1 กิจกรรมหลักที่ 6.1 ก่อสร้าง
เขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้้าน่าน
หมู่ที่ 3-5 บา้นวังพะเนียด 
ต้าบลในเมือง อ้าเภอพชิัย
จังหวัดอุตรดิตถ์

 จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิง 
ความยาว 190 เมตร

สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองฯ

          9,000,000

1.6.2 กิจกรรมหลักที่ 6.2 ก่อสร้าง     
เขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้้า
น่าน หมู่ที่ 6 ต้าบลวังกะพี้ 
อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ (ระยะที่ 3)

จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิง 
ความยาว 240 เมตร

สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองฯ

        24,000,000

1.7 2.7 24 แผนงาน
ที่ 3

ราษฎรสามารถใช้เส้นทาง
สัญจรไปมาได้อย่างปลอดภยั
ร้อยละ 80

      208,695,000โครงการที่ 7 พัฒนาและเสรมิสรา้ง
ความปลอดภยัเส้นทางคมนาคม
ทางหลวง

โครงการที่ 5 พัฒนาศักยภาพ
บคุลากรดา้นความมั่นคง

โครงการที่ 6 ก่อสรา้งพนัง 
และเขื่อนปอ้งกันตลิ่งรมิแมน้่ า
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1.7.1 กิจกรรมหลักที่ 7.1  ฟิ้นฟู
ความเปน็อยู่ของชุมชนและ
ก่อสร้างอาคารระบายน้้า
พร้อมทางเทา้

ก่อสร้างอาคารระบายน้้าพร้อมทางเทา้ แขวงทางหลวง
ชนบทอุตรดิตถ์

        16,150,000

1.7.2 กิจกรรมหลักที่ 7.2 ก่อสร้าง
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 
ทางหลวงหมายเลข 1045 
ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ 
- เขื่อนสิริกิต์ิ กม.23+100 - กม. 
25+450  ต้าบลแสนตอ อ้าเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

 ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 
ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอน
ควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อน
สิริกิต์ิ กม.23+100 - กม. 25+450  
ต้าบลแสนตอ อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์

แขวงทางหลวง
อุตรดิตถ์ที่ 2

        50,000,000

1.7.3 กิจกรรมหลักที่  7.3 ก่อสร้าง
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 
ทางหลวงหมายเลข 1268 
ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ
 - ปางไฮ กม.107+900 - กม.
111+400 -ต้าบลบา้นโคก อ้าเภอ
บา้นโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

 ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 
ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน
ควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ 
กม.107+900 - กม.111+400 -ต้าบล
บา้นโคก อ้าเภอบา้นโคก จังหวัด
อุตรดิตถ์

แขวงทางหลวง
อุตรดิตถ์ที่ 2

        50,000,000

1.7.4 กิจกรรมหลักที่ 7.4  ติดต้ังไฟฟา้
แสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข
1083 ตอนควบคุม 0100 
ตอนหว้ยน้อยกา - เด่นชาติ กม.
19+475-กม.20+700 ต้าบล
บอ่เบี้ย อ้าเภอบา้นโคก จังหวัด
อุตรดิตถ์

 ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง ทางหลวง
หมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 
ตอนหว้ยน้อยกา - เด่นชาติ กม.
19+475-กม.20+700 ต้าบลบอ่เบี้ย 
อ้าเภอบา้นโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

แขวงทางหลวง
อุตรดิตถ์ที่ 2

          1,205,000

1.7.5 กิจกรรมหลักที่  7.5  ติดต้ังไฟฟา้
แสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 
117ตอนควบคุม 0502 ตอนน้้า
ปาด - นาไพร กม.365+750 -
กม.370+500 (เปน็ตอนๆ) ต้าบล
ฟากทา่ อ้าเภอฟากทา่ จังหวัด
อุตรดิตถ์

ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง ทางหลวง
หมายเลข 117ตอนควบคุม 0502 ตอน
น้้าปาด - นาไพร กม.365+750 -กม.
370+500 (เปน็ตอนๆ) ต้าบล
ฟากทา่ อ้าเภอฟากทา่ จังหวัดอุตรดิตถ์

แขวงทางหลวง
อุตรดิตถ์ที่ 2

          5,000,000

1.7.6 กิจกรรมหลักที่  7.6 ก่อสร้าง
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 
ทางหลวงหมายเลข 1045 
ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ
 - เขื่อนสิริกิต์ิ กม.30+693 - 
กม.32+500 -ต้าบลร่วมจิต 
อ้าเภอทา่ปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

 ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 
ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม
 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อน
สิริกิต์ิ กม.30+693 - กม.32+500 -
ต้าบลร่วมจิต อ้าเภอทา่ปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์

แขวงทางหลวง
อุตรดิตถ์ที่ 2

        50,000,000

1.7.7 กิจกรรมหลักที่ 7.7  ซ่อมสร้าง
ผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต
สายทุ่งทงิ - ไทรเอน ม.3 
ต.คอรุม อ.พชิัย  จ.อุตรดิตถ์

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling)

แขวงทางหลวง
ชนบทอุตรดิตถ์

          3,480,000

1.7.8 กิจกรรมหลักที่  7.8  ซ่อมสร้าง
ผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต ม.2 ต.
คอรุม อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling)

แขวงทางหลวง
ชนบทอุตรดิตถ์

          2,860,000
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1.7.9 กิจกรรมหลักที่ 7.9  พฒันา
ทางหลวงย่านชุมชน ทางหลวง
หมายเลข 117 ตอนควบคุม 
0402 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ 
ระหว่าง กม.238+950 - กม.
239+696 ต้าบลบา้นเกาะ อ้าเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ขยายทางจากมาตรฐานชั้น 3(7/10) 
เปน็มาตรฐานชั้นพเิศษ 4 ช่องจราจร
ระยะทาง 0.746 กม. เพื่อรองรับ
การจราจรได้มากกว่า 9,634 คัน/วัน

แขวงทางหลวง
อุตรดิตถ์ที่ 1

        30,000,000

2.       724,581,046

3.11 แผนงาน
ที่ 1

         3,278,506

         3,278,506

1.1.1 โครงการของกรมพัฒนาฝีมอื
แรงงาน

         3,090,136

1.1.1.1 กิจกรรมหลัก 
การพฒันาทกัษะแรงงานด้าน
ทอ่งเที่ยวและบริการ

1) หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าท้างาน เชิงปริมาณ : แรงงานได้รับ
การพฒันาทกัษะฝีมือไม่น้อย
กว่า 20 คน
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพ
การผลิตของปจัจัยด้านแรงาน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า    ร้อยละ 
35

ส้านักงานพฒันา
ฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

             233,600

2) หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน เชิงปริมาณ : แรงงานได้รับ
การพฒันาทกัษะฝีมือไม่น้อย
กว่า 40 คน
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพ
การผลิตของปจัจัยด้านแรงาน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า    ร้อยละ 
35

ส้านักงานพฒันา
ฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

             136,000

1.1.1.2 กิจกรรมหลัก พฒันาผู้
ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน

กิจกรรมพฒันาผู้ประกอบกิจการ
สมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการ
ในชุมชน

เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบ
กิจการและแรงงานเข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 40 คน

ส้านักงานพฒันา
ฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

              97,530

2.1.1.3 กิจกรรมหลัก ยกระดับ
เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและ
สมรรถนะแรงงาน

หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน เชิงปริมาณ : จ้านวนแรงงาน
ได้รับการพฒันาฝีมือแรงงาน
ได้ไม่ต้่ากว่าเปา้หมาย 200 
คน
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพ
การผลิตของปจัจัยด้านแรงาน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า    ร้อยละ 
35

ส้านักงานพฒันา
ฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

             680,000

1.1.1.4 กิจกรรมหลัก ยกระดับ
แรงงานไทยใหไ้ด้มาตรฐานฝีมือ
แรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน

1) กิจกรรมพฒันาศักยภาพแรงงานเพื่อ
รองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

เชิงปริมาณ : จ้านวนผู้เข้ารับ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานได้ตามเปา้หมาย   20
 คน

ส้านักงานพฒันา
ฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

              59,340

2) กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแหง่ชาติ

เชิงปริมาณ : จ้านวนผู้เข้ารับ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานได้ตามเปา้หมาย 340
 คน

ส้านักงานพฒันา
ฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

             306,000

1.1.1.5 กิจกรรมหลัก ฝึกอบรม
แรงงานกลุ่มเปา้หมายเฉพาะเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

1) กิจกรรมฝึกอบรมแรงงาน
กลุ่มเปา้หมายเฉพาะ

เชิงปริมาณ : จ้านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้ตามเปา้หมาย
 100 คน
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเปา้หมายที่
ส้าเร็จการฝึกอบรมได้ตาม
มาตรฐานการฝึกไม่ต้่ากว่า

ส้านักงานพฒันา
ฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

             185,000

1.1 โครงการของกระทรวงแรงงาน

โครงการของกระทรวง กรม

โครงการที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
แรงงาน และผู้ประกอบการในจังหวัดอุตรดติถ์
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2) กิจกรรมพฒันาศักยภาพพื้นที่ต้ารวจ
ตระเวนชายแดน

เชิงปริมาณ : จ้านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้ตามเปา้หมาย
 20 คน
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเปา้หมายที่
ส้าเร็จการฝึกอบรมได้ตาม
มาตรฐานการฝึกไม่ต้่ากว่า
ร้อยละ 85

ส้านักงานพฒันา
ฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

              54,000

3) กิจกรรมเพิ่มทกัษะด้านอาชีพแก่
นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบงัคับ

เชิงปริมาณ : จ้านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้ตามเปา้หมาย
 20 คน
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ส้าเร็จการ
ฝึกอบรมได้ตามมาตรฐานการ
ฝึกไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 85

ส้านักงานพฒันา
ฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

             465,000

4) กิจกรรมพฒันาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต

เชิงปริมาณ : จ้านวนผู้ส้าเร็จ
การฝึกอบรม ไม่ต้่ากว่าร้อยละ
 80
เชิงคุณภาพ : ผู้ส้าเร็จการฝึก
สามารถประกอบอาชีพหรือมี
รายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ส้านักงานพฒันา
ฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

             164,000

1.1.1.6 กิจกรรมหลัก พฒันา
ศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล

1) กิจกรรมยกระดับศักยภาพช่างเชื่อม
ไทยสู่ระดับสากล

เชิงปริมาณ : จ้านวนผู้เข้า
รับการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานได้ตามเปา้หมาย 
10 คน

ส้านักงานพฒันา
ฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

              97,667

2) กิจกรรมทดสอบช่างเชื่อมตาม
มาตรฐานสากล

เชิงปริมาณ : จ้านวนผู้เข้า
รับการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานได้ตามเปา้หมาย 
 10 คน

ส้านักงานพฒันา
ฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

              42,000

1.1.1.7 กิจกรรมหลัก การเสริม
สมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยี
รองรับการท้างานในศตวรรษ
ที่ 21

กิจกรรมเสริมสมรรถนะแรงงานด้าน
เทคโนโลยีรองรับการท้างานใน
ศตวรรษที่ 21

เชิงปริมาณ : จ้านวนแรงงาน
ได้รับการพฒันาฝีมือแรงงาน
ได้ไม่ต้่ากว่าเปา้หมาย 60 คน
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพ
การผลิตของปจัจัยด้าน
แรงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 35

ส้านักงานพฒันา
ฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

             204,000

1.1.1.8 กิจกรรมหลัก การ
ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

กิจกรรมฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

เชิงปริมาณ : จ้านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้ตามเปา้หมาย
 60 คน
เชิงคุณภาพ : ผู้ส้าเร็จการ
ฝึกอบรมได้ตามมาตรฐาน
การฝึกไม่ต้่ากว่าร้อยละ 85

ส้านักงานพฒันา
ฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

             162,000
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1.1.1.9 กิจกรรมหลัก พฒันา
บคุลากรรองรับอุตสาหกรรม
โลจิสติกส์

1 กิจกรรมพฒันาบคุลากรรองรับ
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์

เชิงปริมาณ : ร้อยละ 85 ของ
ก้าลังแรงงานได้รับการพฒันา
ความรู้และทกัษะฝีมือ
ผ่านเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินตามมาตรฐาน
หลักสูตรของกรมพฒันาฝีมือ
แรงงาน
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพ
การผลิตของปจัจัยด้าน
แรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 35

ส้านักงานพฒันา
ฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

             204,000

1.1.2 โครงการของกรมสวัสดกิารและ
คุ้มครองแรงงาน

           188,370

1.1.2.1 กิจกรรมหลัก 
จัดสวัสดิการเพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตแรงงานและครอบครัว

ส่งเสริมใหม้ีการจัดสวัสดิการเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตแรงงานหญิงในสถาน
ประกอบกิจการ

จ้านวนแรงงานได้รับการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
แรงงานเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต

สนง.สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
จ.อต

8,000

1.1.2.2 กิจกรรมหลัก 
ความปลอดภยัและอาชีวอนามัย
ของประเทศไทย (Safety 
Thailand)

ขับเคล่ือนและยกระดับการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภยัและอาชีวอ
นามัยในสถานประกอบกิจการ

อัตราการประสบอันตรายจาก
การท้างานลดลง (เทยีบกับปี
ที่ผ่านมา)  ร้อยละ 5

สนง.สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
จ.อต

14,910

1.1.2.3 กิจกรรมหลัก 
พฒันาระบบการบริหารจัดการ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน
นอกระบบ

พฒันาระบบบริหารจัดการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

จ้านวนแรงงานนอกระบบ 
เครือข่ายแรงงานนอกระบบ 
และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการ
ส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต

สนง.สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
จ.อต

86,300

1.1.2.4 กิจกรรมหลัก ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและผลิตภาพ
แรงงาน

ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพแรงงานเพื่อ
เพิ่มคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน

จ้านวนแรงงานที่ได้รับการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและผลิต
ภาพแรงงาน

สนง.สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
จ.อต

4,360

1.1.2.5 กิจกรรมหลัก ส่งเสริม
สวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่การเกษยีณอย่างมีคุณภาพ
ของประชากรวัยแรงงานอายุ 
25-59 ปี

ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษยีณ
อย่างมีคุณภาพ

จ้านวนแรงงานกลุ่มเปา้หมาย
ได้รับการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านสวัสดิการ เพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่การ
เกษยีณอย่างมีคุณภาพ

สนง.สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
จ.อต

28,800

1.1.2.6 กิจกรรมหลัก ส่งเสริม
ใหผู้้สูงอายุเข้าถึงระบบการ
คุ้มครองทางสังคม

ส่งเสริมสิทธิหน้าที่แรงงานสูงอายุ และ
แรงงานนอกระบบกลุ่มสูงอายุ (60 ปขีึ้น
ไป)

จ้านวนแรงงานสูงอายุ (60 ปี
ขึ้นไป) ได้รับการส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
นอกระบบ

สนง.สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
จ.อต

46,000

2.7 แผนงาน
ที่ 3

352,145,000

      102,145,000

2.1.1 โครงการของกรมทางหลวงชนบท        16,145,000

2.1.1.1 กิจกรรมหลัก ไฟฟา้แสง
สว่าง อต.2014 (แยก ทล.11 
บา้นนายาง,บา้นในเมือง)

งานบ้ารุงรักษาและอ้านวยความ
ปลอดภยั

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางมีความ
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึ้น

แขวงทางหลวง
ชนบทอุตรดิตถ์

9,654,000

2.1.1.2 กิจกรรมหลัก ไฟฟา้แสง
สว่าง อต.2022 (แยก ทล.11 
บา้นบอ่พระ)

งานบ้ารุงรักษาและอ้านวยความ
ปลอดภยั

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางมีความ
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึ้น

แขวงทางหลวง
ชนบทอุตรดิตถ์

1,557,000

2.1 โครงการของกระทรวงคมนามคม

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาและเสรมิสรา้ง
ความปลอดภยัเส้นทางคมนาคมทางหลวง
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2.1.1.3 กิจกรรมหลัก ไฟฟา้แสง
สว่างและราวกันอันตราย อต.
2028 (แยก ทล.11 บา้นบุ่งจิก)

งานบ้ารุงรักษาและอ้านวยความ
ปลอดภยั

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางมีความ
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึ้น

แขวงทางหลวง
ชนบทอุตรดิตถ์

1,846,000

2.1.1.4 กิจกรรมหลัก ไฟฟา้แสง
สว่าง อต.4012 (แยก ทล.1255 
บา้นคอรุม)

งานบ้ารุงรักษาและอ้านวยความ
ปลอดภยั

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางมีความ
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึ้น

แขวงทางหลวง
ชนบทอุตรดิตถ์

1,557,000

2.1.1.5 กิจกรรมหลัก ไฟฟา้แสง
สว่าง อต.5054 (แยก อต.4009 
บา้นปากปาด)

งานบ้ารุงรักษาและอ้านวยความ
ปลอดภยั

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางมีความ
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึ้น

แขวงทางหลวง
ชนบทอุตรดิตถ์

1,531,000

2.1.2 โครงการของกรมทางหลวง        86,000,000

2.1.2.1 กิจกรรมหลัก 
ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวง
พฒันาพื้นที่ระดับภาค 
งานก่อสร้างทางหลวงพฒันาพื้นที่
ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 
102 ตอนควบคุม 
0102 ตอน หว้ยไผ่ - หว้ยช้าง 
ระหว่าง กม.16+325 - 18+085

ปรับปรุงความกว้างของผิวทางจาก
มาตรฐานทางชั้น 4(7/9) เปน็
มาตรฐานทางชั้นพเิศษ พร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์อ านวยความปลอดภยั

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางมีความ
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึ้น

แขวงทางหลวง
อุตรดิตถ์ที่ 1

        45,000,000

2.1.2.2  กิจกรรมหลัก ก่อสร้าง
โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพฒันา
พื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทาง
หลวงพฒันาพื้นที่ระดับภาค ทาง
หลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 
0403 ตอน 
ปา่ขนุน - วังผาซัน กม.235+
150 - 254+750

ปรับปรุงความกว้างของผิวทางจาก
มาตรฐานทางชั้น 4(7/9) เปน็
มาตรฐานทางชั้นพเิศษ พร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์อ านวยความปลอดภยั

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางมีความ
ปลอดภยัในการเดินทางมากขึ้น

แขวงทางหลวง
อุตรดิตถ์ที่ 1

        41,000,000

      250,000,000

2.2.1 โครงการของกรมโยธาธิการและ
ผังเมอืง

      250,000,000

2.2.1.1 กิจกรรมหลัก ก่อสร้าง
ถนนสาย ง2 ตามผังเมืองรวม
ระยะที่ 2 ตอนถนนส้าราญร่ืน
ซอย 8- เชื่อมต่อ ถนนพาดวารี
อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์

ก่อสร้างถนนสาย ง2 ตามผังเมืองรวม
ระยะที่ 2 ตอนถนนส าราญร่ืน
ซอย 8- เชื่อมต่อ ถนนพาดวารี

ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง
สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น

ส้านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
อุตรดิตถ์

       250,000,000

1.1 แผนงาน
ที่ 2

           157,540

           157,540

           157,540

3.1.1.1 กิจกรรมหลัก แก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท้าผิด

กิจกรรมสู่ทางสายใหม่ การอบรมทกัษะ
ชีวิต การปอ้งกันการเสพซ้้า อบรม
พลังงานรักครอบครัวอบอุ่น อบรม
ความรู้วิชาชีพระยะส่ัน อบรมความรู้
กฎหมาย รณรงค์เมาไม่ขับ ปจัฉิมนิเทศ

ร้อยละ 80 ของผู้กระท้าผิดที่
เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู
แล้วสามารถปฏบิติัตาม
เง่ือนไขคุมความประพฤติ
ครบถ้วน และไม่หวนกลับไป
กระท้าผิดซ้้า

ส้านักงานคุม
ประพฤติจังหวัด
อุตรดิตถ์

              46,750

2.2 โครงการของกระทรวงมหาดไทย

3.1 โครงการของกระทรวงยุตธิรรม

3.1.1 โครงการของกรมคุมประพฤติ

โครงการที่ 3 โครงการปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหาอาชญากรรม และยาเสพตดิ
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ยุทธศาสตร์
ชาต/ิแผน
แมบ่ทฯ

 งบประมาณ
(บาท)

แผนงาน

หน่วยด าเนินงาน

ตวัชี้วัดโครงการ 
กิจกรรมย่อย

ล าดับ
ความ
ส าคัญประเดน็การพัฒนา/โครงการของจังหวัด

3.1.1.2 กิจกรรมหลัก สงเคราะห์
ผู้กระท้าผิด

การใหก้ารสงเคราะหท์นุประกอบอาชีพ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้กระท้าผิดมี
รายได้ และการสงเคราหใ์นด้านต่างๆ 
ตามความเหมาะสมและความต้องการ
ของผู้กระท้าผิด

ร้อยละ 80 ของผู้กระท้าผิดที่
ได้รับการวงเคราะหป์ระกอบ
อีพโดยสุจริตและไม่หวนไป
กระท้าผิดซ้้า

ส้านักงานคุม
ประพฤติจังหวัด
อุตรดิตถ์

              30,000

3.1.1.3 กิจกรรมหลัก 
อาสาสมัครคุมประพฤติปฏบิติังานดี

อาสาสมัครคุมประพฤติปฏบิติังานคดีที่
ได้รับมอบหมายจากส้านักงานฯ ใหช้่วย
รับรายงานตัว สอบปากค้า ออกติดตาม
 สอดส่องและใหก้ารช่วยปรึกษา
เบื้องต้น รวมทั้งส่งต่อการช่วยเหลือได้

ร้อยละ 70 ของอาสาสมัคร
คุมประพฤติที่ได้ปฏบิติังานคดี
แต้งผลกลับหรือรายงานผลกา
รดเนินงานมายังส้านักงานฯ

ส้านักงานคุม
ประพฤติจังหวัด
อุตรดิตถ์

              43,800

3.1.1.4 กิจกรรมหลัก 
ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ สงเคราะห์
ผู้กระท้าผิดที่พน้/ผ่านการคุม
ประพฤติหรือการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอีก 1 ปี

กิจกรรมด้าเนินการติดตาม ดูแล
ช่วยเหลือ สงเคราะห ์ผู้กระท้าผิดที่พน้/
ผ่านการคุมประพฤติและการฟื้นฟฯู อีก
 1 ป ีโดยพนักงานคุมประพฤติ
ด้าเนินการเองและมอบหมายให้
อาสาสมัครคุมประพฤติช่วยด้าเนินการ
แทน

ร้อยละ 70 ของการ
ด้าเนินการติตามอีก 1 ปี
ผู้พน้/ผ่านการคุมประพฤ

ส้านักงานคุม
ประพฤติจังหวัด
อุตรดิตถ์

              36,990

             71,200

3.2.1 โครงการของกรมสวัสดกิารและ
คุ้มครองแรงงาน

             71,200

3.2.1.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริม
ระบบการจัดการด้านยาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด

จ้านวนแรงงานได้รับความรู้
เกี่ยวกับการปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

สนง.สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
จ.อต

71,200

5.18 แผนงาน
ที่ 4

มีเขื่อนปอ้งกันตล่ิงเพิ่มขึ้น
2 แหง่

      252,000,000

4.1       252,000,000

4.1.1 โครงการของกรมโยธาธิการและ
ผังเมอืง

      252,000,000

4.1.1.1 กิจกรรมหลัก ก่อสร้าง
เขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้้าน่าน
หน้าวัดโรงม้า หมู่ที่ 1,2,7
ต้าบลบา้นหม้อ อ้าเภอพชิัย
จังหวัดอุตรดิตถ์

ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้ าน่าน
หน้าวัดโรงม้า

ส้านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
อุตรดิตถ์

       110,000,000

4.1.1.2 กิจกรรมหลัก ก่อสร้าง
เขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้้าน่าน
บริเวณตลาดเทศบาลต้าบล
ทา่สัก ต้าบลทา่สัก อ้าเภอพชิัย
จังหวัดอุตรดิตถ์

ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้ าน่าน
บริเวณตลาดเทศบาลต าบลทา่สัก

ส้านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
อุตรดิตถ์

       142,000,000

1.1 แผนงาน
ที่ 2

      117,000,000

5.1       117,000,000

5.1.1 โครงการของกรมโยธาธิการและ
ผังเมอืง

      117,000,000

5.1.1.1 กิจกรรมหลัก จัดรูปที่ดิน
เพื่อพฒันาพื้นที่บริเวณทา่อิฐล่าง
-พาดวารี ต้าบลปา่เซ่า อ้าเภอ
เมืองอุตรดิตถ์

จัดรูปที่ดินเพื่อพฒันาพื้นที่บริเวณทา่อิฐ
ล่าง-พาดวารี

ส้านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
อุตรดิตถ์

       117,000,000

โครงการของกระทรวงมหาดไทย

3.2 โครงการของกระทรวงแรงงาน

โครงการที่ 4 ก่อสรา้งพนัง 
และเขื่อนปอ้งกันตลิ่งรมิแมน้่ า

โครงการของกระทรวงมหาดไทย

โครงการที่ 5 พัฒนาบา้นเมอืงใหน่้าอยู่
และมคีวามปลอดภยั
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ชาต/ิแผน
แมบ่ทฯ

 งบประมาณ
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แผนงาน
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ส าคัญประเดน็การพัฒนา/โครงการของจังหวัด

       29,579,700

1.        26,649,700

1.1 2.3 1 แผนงาน
ที่ 5

อัตราการขยายตัว GPP 
ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 ต่อไป

       10,754,100

1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1.1 ส่งเสริมและ
พฒันาผลผลิตทางการเกษตรสู่
มาตรฐานเกษตรปลอดภยั (GAP)

1.ประชุมชี้แจงโครงการใหแ้ก่
คณะท้างานฯ 
2. รับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการ 
3. ฝึกอบรมเกษตรกร 
จ้านวน 200 ราย 
4. ติดตาม ประเมินผลโครงการ สรุปผล
การด้าเนินงานโครงการ

ส้านักงานเกษตร
จังหวัดอุตรดิตถ์

             142,000

1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 1.2 ส่งเสริม
และพฒันาการผลิตลองกอง/
ลางสาด คุณภาพ

1.ประชุมชี้แจงโครงการใหแ้ก่
คณะท้างานฯ 
2. รับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการ 
3. อบรมเกษตรกร หลักสูตรการ
ปอ้งกันก้าจัดแมลงศัตรูลองกอง/
ลางสาด เกษตรกร จ้านวน 200 ราย 
4. ติดตาม ประเมินผลโครงการ สรุปผล
การด้าเนินงานโครงการ 

ส้านักงานเกษตร
จังหวัดอุตรดิตถ์

             149,100

1.1.3 กิจกรรมหลักที่  1.3  ส่งเสริม
และพฒันาการผลิตมะม่วงหมิ
พานต์คุณภาพ และการเพิ่มมูลค่า
สินค้า

1.ประชุมชี้แจงโครงการใหแ้ก่
คณะท้างานฯ 
2. รับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการ 
3. อบรมเกษตรกรเชิงปฏบิติัการ
หลักสูตรการผลิตมะม่วงหมิพานต์
คุณภาพ 
4. อบรมเชิงปฏบิติัการ เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตรแปรรูป และการพฒันา
บรรจุภณัฑ์ 
5. ติดตาม ประเมินผลโครงการ สรุปผล
การด้าเนินงานโครงการ

ส้านักงานเกษตร
จังหวัดอุตรดิตถ์

             216,500

1.1.4 กิจกรรมหลักที่ 1.4 ส่งเสริมการ
ผลิตมะม่วงนอกฤดู และการเพิ่ม
มูลค่าสินค้า

1.ประชุมชี้แจงโครงการใหแ้ก่
คณะท้างานฯ 
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ/รับสมัคร
เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
3. อบรมเชิงปฏบิติัการหลักสูตรการ
ผลิตมะม่วงนอกฤดู 
4. อบรมเชิงปฏบิติัการ เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตรแปรรูป และการพฒันา
บรรจุภณัฑ์ 
5. ติดตาม ประเมินผลโครงการ สรุปผล
การด้าเนินงานโครงการ

ส้านักงานเกษตร
จังหวัดอุตรดิตถ์

             246,700

โครงการของจังหวัด

ประเดน็การพัฒนาที่ 2 พัฒนาเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ OTOP SMEs วิสาหกิจ
ชมุชน ใหม้คุีณภาพปลอดภยั
ไดม้าตรฐาน มมีลูค่าเพ่ิม และมกีารบรหิารจัดการ
ดา้นการตลาดสมยัใหม่

โครงการที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัได้
มาตรฐานและสรา้งมลูค่าเพ่ิม
ดว้ยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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ส าคัญประเดน็การพัฒนา/โครงการของจังหวัด

1.1.5 กิจกรรมหลักที่ 1.5 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปลูกมัน
ส้าปะหลังด้วยระบบน้้าหยด

1.ประชุมชี้แจงโครงการใหแ้ก่
คณะท้างานฯ 
2. รับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการ 
3. ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการเกษตรกร  
4. จัดท้าแปลงเรียนรู้การปลูกมัน
ส้าปะหลังด้วยระบบน้้าหยด จ้านวน 
2 แปลง
5. ติดตาม ประเมินผลโครงการ สรุปผล
การด้าเนินงานโครงการ

ส้านักงานเกษตร
จังหวัดอุตรดิตถ์

              83,900

1.1.6 กิจกรรมหลักที่ 1.6  พฒันาระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร
ของจังหวัดอุตรดิถ์

1.อบรมเกษตรกร หลักสูตรดานระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ (จ้านวน 1 วัน)
2.จัดท้าแปลงเรียนรู้การผลิตไผ่
คุณภาพ จ้านวน 1 แปลง (5 ไร่)
3. จัดซ้ือคอมพวิเตอร์/Smart Card 
Reader/เคร่ืองพมิพ ์Qr Code

ส้านักงานเกษตร
จังหวัดอุตรดิตถ์

          1,149,900

1.1.7 กิจกรรมหลักที่ 1.7 เกษตร
ปลอดภยัสานใจประชารัฐ
จังหวัดอุตรดิตถ์ (เกษตรเสริม 
ทหารสร้าง พชืผักปลอดภยั 
สานใจประชารัฐ)

1. สนับสนุนปจัจัยการผลิตและพฒันา
องค์ความรู้การจัดการทรัพยากรเพื่อ
การผลิตพชืผักปลอดภยั
2. เพิ่มศักยภาพการผลิตพชืผักปลอดภยั
3. การวางแผนการผลิตตามแนวคิด 
"ตลาดน้าการผลิต" 
4. การส่งเสริมการจ้าหน่ายต่อยอดเชิง
พาณิชย์

ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
อุตรดิตถ์

             500,000

1.1.8 กิจกรรมหลักที่ 1.8 การใช้
เทคโนโลยีนวัตกรรม กระบวนการ
แปรรูปปลานิล
ล้าน้้าน่าน เพื่อความยั่งยืนและต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์

1. สัมนาเชิงปฏบิติัการเพื่อแลกเปล่ียน
การเรียนรู้ประสบการณ์ และสร้าง
เครือข่ายผู้เล้ียงปลาในกระชัง
2. อบรมเกษตรกร หลักสูตรการพฒันา
ผลิตภณัฑ์จากปลาสด และถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปปลา
3.  สัมนาเชิงปฏบิติัการเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้และสรุปผลการด้าเนินงาน
พฒันาผลิตภณัฑ์จาก
ปลาสด และถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการแปรรูปปลา

ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
อุตรดิตถ์ (ศูนย์ AIC 
จังหวัดอุตรดิตถ)์

             648,400
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ความ
ส าคัญประเดน็การพัฒนา/โครงการของจังหวัด

1.1.9 กิจกรรมหลักที่ 1.9  การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการผลิต
มะม่วงหมิพานต์ด้วยนวัตกรรม
การจัดแปลงอย่างมืออาชีพ

1. สัมนาเชิงปฏบิติัการเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์และสร้างเครือข่าย
เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงหมิพานต์ 
2. อบรมเกษตรกร หลักสูตร การแก้ไข
ปญัหาช่อดอกแหง้และการเพิ่มผลผลิต
มะม่วงหมิพานต์โดยใช้องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมทาง
การเกษตร 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
(ศึกษาดูงาน) ณ แปลง สาธิต
4. จัดต้ังจุดสาธิจและเรียนรู้ การปลูก
มะม่วงหมิพานต์
5. สัมนาเชิงปฏบิติัการเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้และสรุปผลการด้าเนินงานแก้ไข
ปญัหาช่อแหง้ และเพิ่มผลผลิตมะม่วง
หมิพานต์โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมทางการเกษตร

ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
อุตรดิตถ์ (ศูนย์ AIC 
จังหวัดอุตรดิตถ)์

             685,900

1.1.10 กิจกรรมหลักที่ 1.10   ส่งเสริม
และพฒันาสินค้ามะม่วงหมิพานต์
เพื่อสร้างมูลค่าตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง

1. อบรมการผลิต การแปรรูป และ
ช่องทางการจ้าหน่ายสินค้ามะม่วง
หมิพานต์
2. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
(ศึกษาดูงาน)
3. จัดซ้ือเคร่ืองกะเทาะเมล็ดมะม่วง/
ตู้อบแหง้พลังงานแสงอาทติย/์
โต๊ะอบพลังงานแสงอาทติย์

ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
อุตรดิตถ์

             208,900

1.1.11 กิจกรรมหลักที่ 1.11 ส่งเสริมและ
พฒันาสินค้าสับปะรดเพื่อสร้าง
มูลค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง

1. อบรมการผลิต การแปรรูป และ
ช่องทางการจ้าหน่ายสินค้าสับปะรด
2. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
(ศึกษาดูงาน) 
3. จัดซ้ือครุภณัฑ์ตู้อบลมร้อนและตู้อบ
แหง้พลังงานแสงอาทติย์

ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
อุตรดิตถ์

             293,900

1.1.12 กิจกรรมหลักที่  1.12 การ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมเกษตรเพื่อ
ยกระดับการผลิตมะขามหวาน
จังหวัดอุตรดิตถ์

1. สัมนาเชิงปฏบิติัการเพื่อแลกเปล่ียน
การเรียนรู้ประสบการณ์ และสร้าง
เครือข่ายผู้ปลูกมะขามหวาน
2. อบรมเกษตรกร หลักสูตรการบริหาร
จัดการเพื่อยกระดับการผลิตมะขาม
หวานอุตรดิตถ์อย่างครบวงจร
3. จัดต้ังจุดสาธิตและเรียนรู้ การ
บริหารจัดการเพื่อยกระดับการผลิต
มะขามหวานอุตรดิตถ์อย่าครบวงจร
4. สัมนาเชิงปฏบิติัการเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้และสรุปผลการด้าเนินงานการ
บริหารจัดการเพื่อยกระดับการผลิต
มะขามหวานอุตรดิตถ์อย่างครบวงจร

ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
อุตรดิตถ์

             719,700

1.1.13 กิจกรรมหลักที่ 1.13  การพฒันา
และปรับระบบการเล้ียงไก่พื้นเมือง

1. ประชุมวางแผนก้าหนดเปา้หมาย 
2. จัดอบรมเกษตรกรเพื่อใหค้วามรู้
เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว์ การสุขาภบิาล
และการปอ้งกันโรค 
3. สนับสนุนวัสดุปรับปรุงฟาร์ม 
4. ติดตาม และประเมินผลโครงการฯ

ส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัดอุตรดิตถ์

             175,500
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1.1.14 กิจกรรมหลักที่ 1.14 ปรับระบบ
การเล้ียงโคเนื้อและกระบอืเพื่อ
การปอ้งกันโรค

1. ประชุมวางแผนก้าหนดเปา้หมาย
2. จัดอบรมเกษตรกรเพื่อใหค้วามรู้
เกี่ยวกับการปอ้งกันโรคในโคเนื้อกระบอื 
3. สนับสนุนวัสดุการเกษตรและ
เวชภณัฑ์ 
4. ติดตาม และประเมินผลโครงการฯ
5. ตรวจรับรองฟาร์ม
6. ประเมินผลโครงการฯ

ส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัดอุตรดิตถ์

              65,300

1.1.15 กิจกรรมหลักที่ 1.14  ปรับปรุง
ลานตากข้าว พื้นที่ 4,584 ตาราง
เมตร ของกลุ่มเกษตรกรท้านา
คุ้งตะเภา

 - สถานที่ พื้นที่ต้าบลคุ้งตะเภา อ้าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
 - ด้าเนินการ  ปรับปรุงลานตากข้าว
เก่าที่ช้ารุดเสียหาย  พื้นที่ 4,584 ตาราง
เมตร ของกลุ่มเกษตรกรท้านาคุ้งตะเภา

ส้านักงานสหกรณ์
จังหวัดอุตรดิตถ์

          4,200,000

1.1.16 กิจกรรมหลักที่ 1.15  การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเพาะปลูกพชื
ด้วยการจัดการดินและปุ๋ย

 - ด้าเนินการ
1.การจัดอบรมภาคทฤษฎ ีได้แก่ 
องค์ความรู้ด้านดิน ธาตุอาหารพชื 
2.การจัดอบรมภาคปฏบิติัการ ได้แก่ 
ทดสอบ/วิเคราะหดิ์น การทดสอบ/การ
ปรับปรุงคุณภาพน้้าก่อนการฉีดพน่ปุ๋ย 
การเลือกใช้สารปรับปรุงดิน ปุ๋ยทางดิน
 ปุ๋ยทางใบ
3.การคืนข้อมูลและการติดตามผล
การด้าเนินงาน

ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
อุตรดิตถ์ (ศูนย์ AIC 
จังหวัดอุตรดิตถ)์

             547,800

1.1.17 กิจกรรมหลักที่ 1.16  จัดสร้าง
สถานีตรวจสอบและรายงานผล
การตรวจคุณภาพน้้าเพื่อการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้้าในกระชัง

1.คัดเลือกพื้นที่และจัดท้าสถานี
2.การเรียนรู้การรับ-ส่งและการน้า
ข้อมูลมาใช้
3.การติดตาม การายงานผล วิเคราะห์
ผล และการน้ามาใช้

ส้านักงานประมง
จังหวัดอุตรดิตถ์

             460,000

1.1.18 กิจกรรมหลักที่ 1.17  ส่งเสริม
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผ่
เพื่อความยั่งยืน

1.อบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรการ
ผลิตไผ่คุณภาพ การแปรรูป และ
การตลาด (จ้านวน 2 วัน 1 คืน)
2.จัดท้าแปลงเรียนรู้การผลิตไผ่
คุณภาพ จ้านวน 1 แปลง (5ไร่)

ส้านักงานเกษตร
จังหวัดอุตรดิตถ์

             260,600

1.2 2.3 2 แผนงาน
ที่ 5

อัตราการขยายตัว GPP 
ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 ต่อไป

         3,024,500

1.2.1 กิจกรรมหลักที่  2.1 พฒันาตลาด
เกษตรออนไลน์และโลจิสติกส์

1.ประชุมคณะท้างานฯ  
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ/รับสมัคร
เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
3. อบรมเชิงปฏบิติัการ หลักสูตรการ
ขายสินค้าเกษตรในรูปแบบออนไลน์ 
4. ประเมินผลโครงการ สรุปผลการ
ด้าเนินงานโครงการ

ส้านักงานเกษตร
จังหวัดอุตรดิตถ์

             841,500

โครงการที่  2 เพ่ิมชอ่งทางการ
จ าหน่ายสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร
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1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2.2 ยกระดับ
สินค้าเกษตรปลอดภยัสู่ร้าน
อาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภยั 
จังหวัดอุตรดิตถ์ (From Farm 
To Table)

1. อบรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยั
และสัมนาเชิงปฏบิติัการเชื่อมโยง
เครือข่ายร้านอาหาร
2. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรใน
ตลาดสด
3. การส่งเสริมการตลาด เพิ่มช่องทาง
จ้าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภยั 
4. การบริหารโครงการ และติดตาม
โครงการ 

ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
อุตรดิตถ์

          1,690,000

1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 2.3 การจัดท้า
กระบวนการขับเคล่ือน (Road 
Map) ในการแก้ปญัหาและพฒันา
ผลผลิตลองกองทั้งระบบ
ภายใต้แนวคิดการตลาดน้าการ
ผลิต จังหวัดอุตรดิตถ์

1. จัดท้าข้อมูลสถานการณ์การผลิตและ
การตลาดสินค้าลองกอง เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการสินค้า
2. จัดประชุมเสวนาเพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขปญัหาและพฒันาสินค้าลองกอง
อย่างเปน็ระบบ ตามแนวคิด "ตลาดน้า
การผลิต"

ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
อุตรดิตถ์

             135,000

1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 2.4   เพิ่ม
ประสิทธิภาพการพฒันา
ยุทธศาสตร์การทอ่งเที่ยว
เชิงเกษตกรรมในงานเทศกาล
ทเุรียนและผลไม้เมืองลับแล

1. การประชาสัมพนัธ์ด้านผลิตและ
การตลาด 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการพฒันา
ยุทธศาสตร์การทอ่งเที่ยวเกษตรกรรม
ในงานเทศกาลทเุรียน และผลไม้เมือง
ลับแล 

อ้าเภอลับแล              358,000

1.3 2.3 3 แผนงาน
ที่ 5

อัตราการขยายตัว GPP 
ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 ต่อไป

           529,300

1.3.1 กิจกรรมหลักที่ 3.1 พฒันา
เกษตรกรสู่การเปน็ Smart 
Farmer

1.ประชุมชี้แจงโครงการใหแ้ก่
คณะท้างานฯ 
2. รับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการ 
3. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการพฒันา
สู่การเปน็ Smart Farmer 
4. ทศันศึกษาและดูงานเกษตรกร
ต้นแบบ 
5. จัดท้าจุดเรียนรู้ Smart Farmer 
ต้นแบบ 
6. ติดตาม ประเมินผลโครงการ สรุปผล
การด้าเนินงานโครงการ

ส้านักงานเกษตร
จังหวัดอุตรดิตถ์

             529,300

1.4 2.16 5 แผนงาน
ที่ 6

มีรายได้จากการจ้าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

         6,993,000

1.4.1 กิจกรรมหลักที่  4.1 การจัดแสดง
และจ้าหน่ายสินค้า OTOP 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

จ้างเหมาจัดกิจกรรมจัดแสดงและ
จ้าหน่ายสินค้า OTOP จังหวัด
อุตรดิตถ์ ระดับจังหวัด 1 คร้ัง

ส้านักงานพฒันา
ชุมชนจังหวัดฯ

          3,995,000

1.4.2 กิจกรรมหลักที่ 4.2  การจัดแสดง
และจ้าหน่ายสินค้า OTOP 
อุตรดิตถ์ระดับภมูิภาค

จ้างเหมาจัดกิจกรรมจัดแสดงและ
จ้าหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ระดับภมูิภาค 1 คร้ัง

ส้านักงานพฒันา
ชุมชนจังหวัดฯ

          2,998,000

1.5 2.3 20 แผนงาน
ที่ 5

อัตราการขยายตัว GPP 
ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 ต่อไป

         5,348,800โครงการที่ 5 บรหิารจัดการ
สิ่งแวดล้อมทรพัยากรภาคการเกษตร
ใหเ้กิดความสมดแุละยั่งยืน

โครงการที่ 3 เสรมิสรา้งศักยภาพและ
ความเขม้แขง็ใหแ้ก่เกษตรกรและสถาบนั
เกษตรกร

โครงการที่ 4 ส่งเสรมิ และ
พัฒนาผลิตภณัฑ์ OTOP  SMEs 
และวิสาหกิจชมุชน
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1.5.1 กิจกรรมหลักที่  5.1 เพิ่มผลผลิต
สัตว์น้้าในจังหวัดอุตรดิตถ์

1.จัดเตรียมความพร้อมของแหล่งที่
จะปล่อยพนัธุสั์ตว์น้้า จัดท้าแหล่งที่อยู่
อาศัยชั่วคราวหรือแหล่งหลบภยัของ
สัตว์น้้าวัยอ่อน
2.ด้าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง พนัธุสั์ตว์น้้า
ที่เหมาะสมกับแหล่งน้้าที่คัดเลือกไว้ คือ
 พนัธุป์ลาไทย ได้แก่ ปลาตะโกก ปลา
แรด ปลากดคัง ปลากราย ปลายี่สกไทย
 ปลากาด้า ปลาบกึ และ   พนัธุก์ุ้ง
ก้ามกราม
3.ปล่อยพนัธุสั์ตว์น้้า ลงในจุดที่
ก้าหนด ตามความเหมาะสม
ประชาสัมพนัธ์ ใหป้ระชาชนที่อยู่ใน
พื้นที่ท้าโครงการ มีความรู้ในการใช้
ทรัพยากรสัตว์น้้า และการติดตาม เฝ้า
ระวัง สัตว์น้้า เพื่อใหเ้จริญเติบโตตาม
เหมาะสมก่อนการการจับมา
ใช้ประโยชน์

ส้านักงานประมง
จังหวัด
อุตรดิตถ์

          2,808,800

1.5.2 กิจกรรมหลักที่ 5.2 ส่งเสริมการ
เล้ียงสัตว์น้้าเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือนกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพด
ต้าบลบอ่เบี้ย อ้าเภอบา้นโคก

1.ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มความรู้
ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าแบบ
ประยุกต์
2.การเล้ียงสัตว์น้้าแบบประยุกต์
3.การติดตามการเล้ียงสัตว์น้้าแบบ
ประยุกต์ รายครัวเรือน

ส้านักงาน
ประมงจังหวัด
อุตรดิตถ์

              40,000

1.5.3 กิจกรรมหลักที่ 5.3 สนับสนุน
น้้าแปลงต้นแบบเพื่อการเกษตร
แบบผสมผสาน โดยระบบทอ่
ส่งน้้าอ่างเก็บน้้าหว้ยน้้ารี 
บา้นงุ้นงาม ต.จริม อ.ทา่ปลา 
จ.อุตรดิตถ์

ก่อสร้างระบบกระจายน้้า และอาคาร
ประกอบ 1 แหง่

โครงการ
ชลประทานอุตรดิตถ์

          2,500,000

2.            230,000

2.16 แผนงาน
ที่ 6

           230,000

           230,000

1.1.1 โครงการของกรมพัฒนาฝีมอื
แรงงาน

           230,000

1.1.1.1 กิจกรรมหลัก  เพิ่มมูลค่า
ผลิตภณัฑ์แปรรูปเกษตรด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

1 กิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์แปรรูป
เกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เชิงปริมาณ : แรงงานได้รับ
การพฒันาฝีมือแรงงานไม่ต้่า
กว่าเปา้หมาย 100 คน
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพ
การผลิตของปจัจัยด้านแรงาน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า    ร้อยละ 
35

ส้านักงานพฒันา
ฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

             230,000

3.          2,700,000

2.16 แผนงาน
ที่ 6

         2,700,000

กิจกรรมหลัก 1.1  หอการค้าแฟร์ จัดงานหอการค้าแฟร์ สภาหอการค้า
จังหวัดอุตรดิตถ์

2,000,000          

กิจกรรมหลัก 1.2 ตลาดศาลเจ้า
ปั๊กเก็กโกวเบี่ย

จัดงานตลาดศาลเจ้าปั๊กเก็กโกวเบี่ย สภาหอการค้า
จังหวัดอุตรดิตถ์

700,000             

โครงการของกระทรวง กรม

1.1 โครงการของกระทรวงแรงงาน

โครงการของภาคเอกชน

โครงการที่ 1 ส่งเสรมิ และพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
OTOP SMEs และวิสาหกิจชมุชน

โครงการที่ 1 ส่งเสรมิ และพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
OTOP SMEs และวิสาหกิจชมุชน
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ยุทธศาสตร์
ชาต/ิแผน
แมบ่ทฯ

 งบประมาณ
(บาท)

แผนงาน

หน่วยด าเนินงาน

ตวัชี้วัดโครงการ 
กิจกรรมย่อย

ล าดับ
ความ
ส าคัญประเดน็การพัฒนา/โครงการของจังหวัด

       35,006,900

1.        31,506,900

1.1 2.5 8 แผนงาน
ที่ 7

มีรายได้จากการทอ่งเที่ยว 
และนักทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 ต่อไป

         6,595,200

1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1.1  พฒันาทนุ
ทางวัฒนธรรม และภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่นเพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
ชุมชนอย่างยั่งยืนแบบบรูณาการ
รายอ้าเภอ

1. ประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อวิเคราะห์
ศักยภาพและแนวทางการพฒันาทนุ
ทางวัฒนธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
ของตนเองแบบบรูณาการรายอ้าเภอ 
2. สัมมนาเชิงปฏบิติัการภาคสนามเพื่อ
พฒันาทนุทางวัฒนธรรมและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่นของตนเองแบบบรูณาการราย
อ้าเภอ

 ส้านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
อุตรดิตถ์

          2,920,000

1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 1.2  การจัดงาน
ประเพณีอัฐมีบชูา จังหวัด
อุตรดิตถ์

1. ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง 
2. ประชาสัมพนัธ์การจัดงาน
ประเพณีอัฐมีบชูา 
3. ลานวัฒนธรรม 
4. จัดขบวนแหเ่คร่ืองสักการะและ
ขบวนแหท่างศิลปวัฒนธรรม 

ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุตรดิตถ์

848,000             

1.1.3 กิจกรรมหลักที่ 1.3  การแสดง
อุปรากรจีนและ china market

1 ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง
2 ประชาสัมพนัธ์การจัดงาน 
3 china market 
4 จัดขบวนแหเ่คร่ืองสักการะ 

ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุตรดิตถ์

720,000             

1.1.4 กิจกรรมหลักที่ 1.4   มหกรรม
ศิลปะ ดนตรี และของดีอุตรดิตถ์

1 จัดนิทรรศการศิลปะ 
2 การแสดงดนตรีพื้นบา้นและดนตรี
สากล 
3 สาธิตภมูิปญัญาและจ้าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัด
อุตรดิตถ์ 
4 การประชาสัมพนัธ์การจัดงาน 

ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุตรดิตถ์

             475,000

1.1.5 กิจกรรมหลักที่ 1.5   จัดงาน
นมัสการพระแทน่ศิลาอาสน์ 
พระอารามหลวงประจ้าป ี2566

จัดงานนมัสการพระแทน่ศิลิอาสน์ 
พระอารามหลวงประจ้าป ี2566

อ้าเภอลับแล              250,000

1.1.6 กิจกรรมหลักที่ 1.6 การจัดงาน
บา้นเกิดถิ่นก้าเนิดพระยาพชิัย
ดาบหกั

 การจัดงานบา้นเกิดถิ่นก้าเนิด
พระยาพชิัยดาบหกั 

อ้าเภอพชิัย           1,382,200

1.2 2.5 9 แผนงาน
ที่ 8

มีรายได้จากการทอ่งเที่ยว 
และนักทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 ต่อปี

         4,591,500

โครงการของจังหวัด

ประเดน็การพัฒนาที่ 3  พัฒนาทนุ
ทางวัฒนธรรม ภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน และ
ทรพัยากรธรรมชาต ิเพ่ือส่งเสรมิและ
สนับสนุนการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน

โครงการที่  2  ส่งเสรมิการทอ่งเที่ยว
เชงิเศรษฐกิจชมุชน

โครงการที่ 1  พัฒนาการทอ่งเที่ยว
เชงิศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภมูิ
ปญัญาทอ้งถ่ิน
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ยุทธศาสตร์
ชาต/ิแผน
แมบ่ทฯ

 งบประมาณ
(บาท)

แผนงาน

หน่วยด าเนินงาน

ตวัชี้วัดโครงการ 
กิจกรรมย่อย

ล าดับ
ความ
ส าคัญประเดน็การพัฒนา/โครงการของจังหวัด

1.2.1 กิจกรรมหลักที่  2.1  พฒันา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ด้านการทอ่งเที่ยวโดยเมืองต้นไม้
อุตรดิตถ์

1.ปรับปรุงภมูิทศัน์และพฒันาส่ิง
อ้านวยความสะดวกในพน้ที่เมือง
ต้นไม้อุตรดิตถ์ 
2.ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิต
ภณัฑ์ชุมชนและพนัธุไ์ม้ของจังหวัด
อุตรดิตถ์
3.จัดท้าส่ือประชาสัมพนัธ์การทอ่งเที่ยว
เมืองต้นไม้อุตรดิตถ์

 ส้านักงานพฒันา
ชุมชนฯ

          4,591,500

1.3 2.5 10 แผนงาน
ที่ 7

มีรายได้จากการทอ่งเที่ยว 
และนักทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 ต่อปี

         3,651,800

1.3.1 กิจกรรมหลักที่ 3.1 จัดงาน
พระยาพชิัยดาบหกั

จัดงานพระยาพชิัยดาบหกั
จ้านวน 10 วัน 10 คืน

ส้านักงานจังหวัด
อุตรดิตถ์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          3,651,800

1.4 2.5 11 แผนงาน
ที่ 7

มีรายได้จากการทอ่งเที่ยว 
และนักทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 ต่อปี

         1,812,400

1.4.1 กิจกรรมหลักที่ 4.1 จัดงาน
ลางสาดและลองกองหวาน

จัดงานลางสาดและลองกองหวาน
จ้านวน 10 วัน 10 คืน

ส้านักงานจังหวัด
อุตรดิตถ์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          1,812,400

1.5 2.5 16 แผนงาน
ที่ 8

มีรายได้จากการทอ่งเที่ยว 
และนักทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 ต่อปี

         7,856,000

1.5.1 กิจกรรมหลักที่  5.1    ขยายเขต
ไฟฟา้เพื่อพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว 
บริเวณค่ายเยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมที่ท้าการอุทยาน
แหง่ชาติต้นสักใหญ่ หมู่ที่ 3 ต้าบล
น้้าไคร้ อ้าเภอน้้าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ์

ขยายเขตไฟฟา้ จ้านวน 1 จุด อุทยานแหง่ชาติ
ต้นสักใหญ่

1,842,400          

1.5.2 กิจกรรมหลักที่ 5.2  พฒันาส่ิง
อ้านวยความสะดวกเพื่อบริการ
นักทอ่งเที่ยว บริเวณ อุทยาน
แหง่ชาติต้นสักใหญ่ หมู่ที่ 4  
ต้าบลน้้าไคร้ อ้าเภอน้้าปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ์

  1. ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ
นักทอ่งเที่ยว จ้านวน 1 หลัง 
  2. ก่อสร้างหอ้งสุขารวม 10 หอ้ง 
จ้านวน 1 หลัง 

อุทยานแหง่ชาติ
ต้นสักใหญ่

          2,914,000

1.5.3 กิจกรรมหลักที่ 5.3  พฒันาส่ิง
อ้านวยความสะดวกเพื่อจัดสร้าง
บา้นพกัรับรองนักทอ่งเที่ยว 
บริเวณ อุทยานแหง่ชาติต้นสักใหญ่
 หมู่ที่ 4  ต้าบลน้้าไคร้ อ้าเภอน้้า
ปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ด้าเนินการก่อสร้างบา้นพกัรับรอง
นักทอ่งเที่ยว จ้านวน 2 หลัง 

อุทยานแหง่ชาติ
ต้นสักใหญ่

          1,608,000

1.5.4 กิจกรรมหลักที่ 5.4 ขยายเขต
ไฟฟา้และติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้
เขตหา้มล่าสัตว์ปา่หว้ยผ้ึง-วังยาว

ด้าเนินการขยายเขตและติดต้ังหม้อ
แปลงไฟฟา้

เขตหา้มล่าสัตว์ปา่
หว้ยผ้ึง-วังยาว

             739,300

1.5.5 กิจกรรมหลักที่ 5.5  สร้างหอ้งน้้า-
หอ้งสุขารวม 10 หอ้ง จ้านวน 1 
หลัง เขตหา้มล่าสัตว์ปา่หว้ยผ้ึง-วัง
ยาว

ก่อสร้างหอ้งน้้า - หอ้งสุขารวม เขตหา้ม
ล่าสัตว์ปา่หว้ยผ้ึง-วังยาว 

เขตหา้มล่าสัตว์ปา่
หว้ยผ้ึง-วังยาว

             752,300

โครงการที่ 3 ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม
และการทอ่งเที่ยวงานพระยาพิชยั
ดาบหกัประจ าปี

โครงการที่ 4 ส่งเสรมิผลผลิตภาค
การเกษตรงานลางสาดและลองกองหวาน

โครงการที่ 5 พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว
ทางธรรมชาติ
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กิจกรรมย่อย

ล าดับ
ความ
ส าคัญประเดน็การพัฒนา/โครงการของจังหวัด

1.6 2.5 26 แผนงาน
ที่ 7

ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้นิเวศวัฒนธรรม
จ้านวน 1 แหง่

มีศูนย์วัฒนธรรมอ้าเภอ
ทา่ปลาเปน็แหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรมใหป้ระชาชน
ในพื้นที่ 1 แหง่

อ้าเภอทา่ปลา           7,000,000

2.          3,500,000

2.5 แผนงาน
ที่ 8

          3,500,000

กิจกรรมหลัก 1.1 ความร่วมมือ
เพื่อขับเคล่ือนและยกระดับ 
การค้าการลงทนุ และการ
ทอ่งเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ 
(BEYOND UTTARADIT SMART
 PLATFORM ) โดยร่วมพฒันา
เนื้อหาข้อมูลเพื่อรองรับการ
น้าเสนอ บนระบบปฏบิติัการ 
(Platform) ผ่านการใช้งาน
โทรศัพทเ์คล่ือนที่  (Smart 
Phone)

หอการค้าจังหวัด
อุตรดิตถ์

3,500,000          

   3,618,454,000

1.       261,648,400

1.1 5.18 6 แผนงาน
ที่ 9

ราษฎรมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษพ์นัธุพ์ชืไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

         4,555,100

1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1.1 อบรมเชิง
ปฏบิติัการการสร้างจิตส้านึก
ในการอนุรักษท์รัพยากร

 จัดอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้าง
จิตส้านึกในการอนุรักษท์รัพยากร

ส้านักงานจังหวัด
อุตรดิตถ์ และ
มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุตรดิตถ์

          1,200,000

1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 1.2การอนุรักษ์
และขยายพนัธุม์ะแขว่น

1. จัดหากล้ามะแขว่นที่มีคุณภาพ
และขนาดที่เหมาะสมพร้อมปลูก 
16,500 กล้า และสนับสนุนกล้าไม้
ใหแ้ก่ชุมชน สถานศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น หน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และราษฎรในพื้นที่
เปา้หมายและใกล้เคียงเพื่อ
การปลูกและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
2. ด้าเนินการปลูกมะแขว่นเปน็แปลง/
สาธิต/ทดลอง เพื่อศึกษาข้อมูลด้าน
ต่างๆ จ้านวนเนื้อที่ 3 ไร่  
3.จัดท้าส่ือประชาสัมพนัธ์ถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับมะแขว่น  
4.ด้าเนินการประชาสัมพนัธ์ถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับมะแขว่นให้
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
เอกชนรวมถึงราษฎรในพื้นที่เปา้หมาย 
และพื้นที่ใกล้เคียง

ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ร่วมกับ โครงการ
ฟื้นฟสูภาพปา่ตาม
โครงการอ่างเก็บน้้า
หว้ยน้้ารี อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด้าริ จังหวัด
อุตรดิตถ์ ส้านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที่ 11 (พษิณุโลก) 

             755,200

ประเดน็การพัฒนาที่  4 อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู บรหิาร
จัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม แหล่ง
น้ า และส่งเสรมิการใชพ้ลังงานที่เปน็
มติรตอ่สิ่งแวดล้อม

โครงการที่ 6  ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้
นิเวศวัฒนธรรม เพื่อการพฒันามนุษย์
อ้าเภอทา่ปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการของจังหวัด

โครงการของภาคเอกชน

โครงการที่ 1 ส่งเสรมิการทอ่งเที่ยว
เชงิเศรษฐกิจชมุชน

โครงการที่ 1 อนุรกัษ์พืช และพันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
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1.1.3 กิจกรรมหลักที่ 1.3   อนุรักษ์
พนัธุกรรมพชือันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการสนอง
งานพระราชด้าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ใหก้ับผู้บริหารสถานศึกษา จ้านวน 
136 โรงเรียน 
2. จัดอบรมเชิงปฏบิติัการ (งาน
สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน) 5 
องค์ประกอบ ใหก้ับครู/บคุลากร/
นักเรียน ที่เปน็สมาชิกสวนพฤษศาสตร์
โรงเรียน จ้านวน 60 โรงเรียน

ส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุตรดติถ์ 
เขต 1

             401,900

1.1.4 กิจกรรมหลักที่ 1.4   ส่งเสริมการ
ปลูกพชืในรูปแบบสร้างปา่สร้าง
รายได้ใหก้ับชุมชนและราษฎร 
ตามแนวพระราชด้าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ (ไผ่ซาง
หม่น)

1จัดหากล้าไผ่ 8,000 กล้า 
2.จัดท้าส่ือประชาสัมพนัธ์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 10,000 เล่ม 
3.จัดงานปลูกและบ้ารุงรักษาต้นไม้ 
4.ประชาสัมพนัธ์โครงการ ประสาน
ติดตามงาน

โครงการฟื้นฟสูภาพ
ปา่ตามโครงการอ่าง
เก็บน้้าหว้ยน้้ารีอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด้าริ

          2,198,000

1.2 5.18 7 แผนงาน
ที่ 9

มีพื้นที่ปา่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1          6,848,300

1.2.1 กิจกรรมหลักที่  2.1 ฟื้นฟพูื้นที่ปา่
อนุรักษ ์แบบบรูณาการ

ด้าเนินการปลูกหวาย จ้านวน 3 พื้นที่ 
ปลีะ 100 ไร่ รวม 300 ไร่

หน่วยจัดการ
ต้นน้ าน้ าลี

             350,000

1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2.2 เพิ่มสัดส่วน
พื้นที่ปา่ไม้จังหวัดอุตรดิตถ์พื้นที่
อุทยานแหง่ชาติ ปา่ชุมชน ที่
สาธารณะประโยชน์ โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

1. ส่งเสริมใหชุ้มชนปลูกปา่เศรษฐกิจ
ครอบครัวในพื้นที่สาธารณประโยชน์  
2. กิจกรรมการฟื้นฟปูา่ อนุรักษดิ์น
และน้้า เพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของชุมชนใหดี้ขึ้น  
(เพาะช้ากล้าไม้มีค่า กล้าไม้สมุนไพร  
กล้าหวายและกล้ายางนา)
3. กิจกรรมปลูกปา่ชุมชน

ส้านักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัด
อุตรดิตถ์

          3,170,000

1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 2.3 อนุรักษแ์ละ
ใช้ประโยชน์จากผักหวานปา่
เพื่อแก้ปญัหาไฟปา่อย่างยั่งยืน

1. จัดหากล้าผักหวานปา่ที่มีคุณภาพ
และขนาดที่เหมาะสม จ้านวน 
16,500 กล้า       
2. จัดท้าแปลงผักหวานปา่เพื่อเปน็
แปลงสาธิต เปน็แหล่งขยายพนัธุ ์และ
ใช้สอย จ้านวน 140 ไร่ วงเงิน 
3.จัดท้าเอกสารเผยแพร่โครงการฯ 
(สมุดนักเรียน) จ้านวน 20,000 เล่ม 
 4.จัดท้าปา้ยใหค้วามรู้เกี่ยวกับ
ผักหวานปา่และการอนุรักษป์า่ไม้ 
จ้านวน10ปา้ย             
5.จ้างเหมาประชาสัมพนัธ์โครงการฯ 
และประสานงานติดตามงานในภาพรวม
 1 งาน

โครงการฟื้นฟสูภาพ
ปา่ตามโครงการอ่าง
เก็บน้้าหว้ยน้้ารี อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด้าริ

          1,974,700

โครงการที่ 2 อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และใช้
ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ
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1.2.4 กิจกรรมหลักที่  2.4 อนุรักษแ์ละ
ใช้ประโยชน์จากข่าปา่อย่างยั่งยืน

1. จัดหากล้าข่าปา่ที่มีคุณภาพและ
ขนาดที่เหมาะสม จ้านวน 20,000 
กล้า 
2. จัดท้าแปลงข่าปา่เพื่อเปน็แปลงสาธิต
 เปน็แหล่งขยายพนัธุ ์
และใช้สอย จ้านวน 20 ไร่                 
 3.จัดท้าเอกสารเผยแพร่โครงการฯ 
(สมุดนักเรียน) จ้านวน 20,000 เล่ม 
4.จัดท้าปา้ยใหค้วามรู้เกี่ยวกับข่าปา่
และการอนุรักษป์า่ไม้ จ้านวน 10 ปา้ย 
5.จ้างเหมาประชาสัมพนัธ์โครงการฯ 
และประสานงานติดตามงานในภาพรวม
 1 งาน

โครงการฟื้นฟสูภาพ
ปา่ตามโครงการอ่าง
เก็บน้้าหว้ยน้้ารี อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด้าริ

          1,353,600

1.3 5.19 13 แผนงาน
ที1่0

มีแหล่งน้้าเพิ่มขึ้น 4 แหง่       152,600,000

1.3.1 กิจกรรมหลักที่  3.1 ก่อสร้าง
ระบบทอ่ส่งน้้าอ่างเก็บน้้าหว้ยค้อ
เหนือ ม.3 ต.ม่วงเจ็ดต้น 
อ.บา้นโคก จ.อุตรดิตถ์

ก่อสร้างระบบทอ่ส่งน้้า พร้อมอาคาร
ประกอบ

โครงการ
ชลประทานอุตรดิตถ์

        76,000,000

1.3.2 กิจกรรมหลักที่ 3.2 ก่อสร้างระบบ
กระจายน้้าอ่างเก็บน้้าหว้ย
น้้ารี อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
ระยะที่ 2 ม.1 ม.2 ต.ร่วมจิต 
อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์

ก่อสร้างระบบทอ่ส่งน้้า พร้อมอาคาร
ประกอบ

โครงการ
ชลประทานอุตรดิตถ์

        16,600,000

1.3.3 กิจกรรมหลักที่ 3.3 เพิ่ม
ศักยภาพแก้มลิงหนองกอก 
ต.ปา่คาย อ.ทองแสนขัน 
จ.อุตรดิตถ์

 ขุดลอกแก้มลิงบงึมาย โครงการ
ชลประทานอุตรดิตถ์

        40,000,000

1.3.4 กิจกรรมหลักที่  3.4 เพิ่ม
ประสิทธิภาพแก้มลิงบงึมาย
ต.ด่านแม่ค้ามัน อ.ลับแล 
จ.อุตรดิตถ์

ขุดลอกแก้มลิงบงึมาย โครงการ
ชลประทานอุตรดิตถ์

        20,000,000

1.4 5.18 14 แผนงาน
ที่ 11

สามารถลดการใช้พลังงาน
จากฟา้ได้อย่างน้อย 217,840
 หน่วยต่อปี

       88,925,000

1.4.1 กิจกรรมหลักที่  4.1 สร้างความ
เข้มแข็งเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อ
แก้ปญัหาภยัแล้ง และเพิ่มขีด
ความสามารถในการท้าเกษตรด้วย
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

 ติดต้ังเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทติย์
ในการผลิตไฟฟา้และเคร่ืองผลิตน้้ามัน
จากขยะพลาสติก บา้นหว้ยยาง
ต้าบลบอ่เบี้ย อ.บา้นโคก และพื้นที่
ใกล้เคียง

กอ.รมน.จ.อต.         42,937,000

1.4.2 กิจกรรมหลักที่ 4.2 สร้างความ
เข้มแข็งเศรษฐกิจในพื้นที่เทศบาล
ต้าบลทา่ปลา เพื่อแก้ไขปญัหาภยั
แล้งและเพิ่มขีดความสามารถใน
การท้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน

ติดต้ังเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทติย์
ใหก้ับสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้
พื้นที่ชุมชนเนินสว่าง ม.8 ต.ทา่ปลา 
อ.ทา่ปลา จ.อุตรดิตถ์

กอ.รมน.จ.อต.         16,871,000

โครงการที่ 3 พัฒนาแหล่งน้ า และ
บรหิารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน

โครงการที่ 4  ส่งเสรมิการใชพ้ลังงาน
ทดแทนที่เปน็มติรกับสิ่งแวดล้อม
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1.4.3 กิจกรรมหลักที่ 4.3 ส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทนในการสูบน้้า
เพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงาน
แสงอาทติย์ (ใหส้ถานีสูบน้้าด้วย
ไฟฟา้บา้นทา่มะเฟอืง ม.2 และ ม.
3 ต.ทา่มะเฟอืง อ.พชิัย 
จ.อุตรดิตถ)์

1. ติดต้ังเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทติย์
ใหส้ถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้บา้นทา่มะเฟอืง
 หมู่ที่ 2 ต้าบล
ทา่มะเฟอืง อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์ 
2. ติดต้ังเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทติย์
ใหส้ถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้บา้นทา่มะเฟอืง
 หมู่ที่ 3 ต้าบล
ทา่มะเฟอืง อ.พชิัย จ.อุตรดิตถ์ 

ส้านักงานพลังงาน
จังหวัดอุตรดิตถ์

        11,428,000

1.4.4 กิจกรรมหลักที่ 4.4 ระบบสูบน้้า
พลังงานแสงอาทติย์เพื่อการเกษตร

 ติดต้ังเทคโนโลยีระบบสูบน้้าพลังงาน
แสงอาทติย์เพื่อการเกษตร พื้นที่ในเขต
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง มณฑลทหารบก
ที3่5 ค่ายพชิัยดาบหกั ต.ทา่เสา 
อ.เมือง 3 ระบบ และอบต.แม่พลู 
อ.ลับแล 20 ระบบ

ส้านักงานพลังงาน
จังหวัดอุตรดิตถ์

        10,010,400

1.4.5 กิจกรรมหลักที่ 4.5 ส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทนในการอบแหง้
เพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงาน
แสงอาทติย์

ติดต้ังเทคโนโลยีอบแหง้จากพลังงาน
แสงอาทติย์ใหก้ลุ่มเปา้หมายใน 
จ.อุตรดิตถ์ จ้านวน 2 กลุ่ม (จัดสร้าง
โรงอบแหง้พลังงานแสงอาทติย์ 
จ้านวน 1 โรง)

ส้านักงานพลังงาน
จังหวัดอุตรดิตถ์

             995,600

1.4.6 กิจกรรมหลักที่ 4.6    ส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทนในการอบแหง้
เพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงาน
แสงอาทติย์ (ตู้อบแหง้พลังงาน
แสงอาทติย)

 ติดต้ังเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทติย์
ในการผลิตไฟฟา้(ตู้อบพลังงาน
แสงอาทติย์ 34 ชุดๆละ 20,000 บาท) 
พื้นที่ในเขตกลุ่มวิสาหจิกชุมชนประชา
ร่วมใจหาดล้า
ต.หาดล้า อ.ทา่ปลา กลุ่มวิสาหกิจ
ชมชนกลุ่มแปรรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร ม.3 ต.บา้นโคกอ.บา้นโคก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนพื้นเมืองเหนือ
เขื่อนสิริกิต์ิ และแปรรรูปผลิตภณัฑ์ทาง
การเกษตร ต.ทา่แฝก 
อ.น้้าปาด กลุ่มวิสากิจชุมชนหอมแดง
บา้นนาน้้าพาย ต.เด่นเหล็ก อ.น้้าปาด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นกลุ่ม
แม่บา้นดอนโพเหนือ ต.บา้นหม้อ 
อ.พชิัย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูก
มะขามแดงแปรรูปบา้วังดิน 
ต.วังดิน อ.เมืองฯ

ส้านักงานพลังงาน
จังหวัดอุตรดิตถ์

             969,000

1.4.7 กิจกรรมหลักที่ 4.7   ส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทนในระดับพื้นที่ 
(สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้จาก
พลังงานแสงอาทติย์เพื่อการเกษตร)

ติดต้ังระบบผลิตไฟฟา้พลังแสงอาทติย์
ขนาดก้าลังติดต้ังไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ 
สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้จากพลังงาน
แสงอาทติย์

ส้านักงานพลังงาน
จังหวัดอุตรดิตถ์

          5,714,000
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1.5 5.18 17 แผนงาน
ที่ 9

1. จัดชุดลาดตระเวน เพื่อรักษาความ
มั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม พื้นที่จังหวัด และเขต
รอยต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ กับประเทศ
ข้างเคียง
2. การท้าแนวกันไฟตามแนวทาง
ประชารัฐ เพื่อปอ้งกันไฟปา่ในพื้นที่
จังหวัด และเขตรอยต่อจังหวัดอุตรดิตถ์
 กับประเทศข้างเคียง
3. จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นไม้ผลัดใบ 
เพื่อเปน็แนวกันชนไฟปา่ในพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ เขตรอยต่อจังหวัดอุตรดิตถ์  
และประเทศข้างเคียง
4. การบริหารโครงการ 
ติดตามประเมินผล

จ้านวนจุดความร้อนในพื้นที่
เขตรอยต่อจังหวัดอุตรดิตถ์
ลดลงร้อยละ 0.5

ส้านักงานทรัพยากร
ธรรม
ชาติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัดอุตรดิตถ์

         8,720,000

2.    3,356,805,600

5.19 แผนงาน
ที่ 10

   3,356,805,600

   3,355,305,600

1.1.1 โครงการชองกรมชลประทาน    3,355,305,600

1.1.1.1 กิจกรรมหลัก เขื่อน
ทดน้้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์

เพิ่มพื้นที่ชลประทานใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทยั และ
พษิณุโลก ประมาณ 400,00 ไร่

ส้านักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาด
ใหญ่ที่ 4
ส้านักพฒันาแหล่ง
น้้าขนาดใหญ่ 
กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

    2,701,798,100

1.1.1.2 กิจกรรมหลัก อ่างเก็บน้้า
หว้ยน้้ารีอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ

งานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม
แผนงานที่วางไว้

ส้านักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาด
ใหญ่ที่ 12

       653,507,500

         1,500,000

1.2.1  โครงการของกรมทรพัยากรน้ า          1,500,000

1.2.1.1 กิกรรมหลัก เจาะบอ่
บาดาลพร้อมระบบประปาแทง๊ก์
สูง หมู่ที่ 8 บา้นมณีแก้ว ต้าบล
หว้ยมุ่น อ้าเภอน้้าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ์

เจาะบอ่บาดาลและติดต้ังระบบประปา
แบบแทง๊ก์สูง

ประชาชนมีน้้าอุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

อ้าเภอน้้าปาด           1,500,000

       52,312,500

1.        52,312,500

1.1 2.2 12 แผนงาน
ที่ 12

มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ต่อปี

         1,912,500

1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1.1 การขับเคล่ือน
การพฒันาเศรษฐกิจ การค้า
ชายแดนและประเทศเพื่อนบา้น

จัดประชุมเชิงปฏบิติัการขับเคล่ือนการ
พฒันาเศรษฐกิจกาค้าชายแดนและ
ประเทศเพื่อนบา้น

ส้านักงานพาณิชย์
จังหวัดอุตรดิตถ์

             364,000

1.2 โครงการของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการที่ 1.พัฒนาศักยภาพ การค้า 
การลงทนุกับประเทศเพ่ือนบา้น

โครงการของจังหวัด

โครงการของกระทรวง กรม

1.1 โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการที่ 1  พัฒนาแหล่งน้ า และ
บรหิารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน

ประเดน็การพัฒนาที่ 5 เพ่ิมศักยภาพการค้า การ
ลงทนุ ระบบ Logistic และความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพ่ือนบา้น

โครงการที่ 5 แก้ไขปญัหาฝุ่น
ควัน PM2.5 แบบบรูณาการ
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1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 1.2ประชาสัมพนัธ์
ด้านการผลิตและการตลาด

1. เสริมสร้างความรู้ด้านการส่งออก กฎ
 ระเบยีบการน้าเข้า-ส่งออก รวมถึง
ระเบยีบอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียม
ความพร้อมและพฒันาศักยภาพด้าน
การส่งออก 
2. ส่งเสริมการตลาดใหก้ับสินค้า
คุณภาพจังหวัดอุตรดิตถ์ 
3. ประชาสัมพนัธ์ภาพลักษณ์สินค้า
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ส้านักงานพาณิชย์
จังหวัดอุตรดิตถ์

          1,548,500

1.2 2.2 22 แผนงาน
ที่ 12

           400,000

1.2.1 กิจกรรมหลักที่  2.1 สืบสาน
งานประเพณีของดีอ้าเภอ
บา้นโคก ประจ้าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2566

จ้างจัดงานสืบสานประเพณีของดี
อ้าเภอบา้นโคก

มีการเชื่อมความสัมพนัธ์
กับเพอืนบา้นอย่างน้อย
ปลีะ 1 คร้ัง

 อ้าเภอบา้นโคก              400,000

1.3 2.7 23 แผนงาน
ที่ 12

       50,000,000

1.3.1 กิจกรรมหลักที่ 3.1  ก่อสร้างทาง
หลวงพฒันาพื้นที่เชื่อมโยงภมูิภาค
 ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน
ควบคุม 0501 ตอนนาไพร-ม่วง
เจ็ดต้น กม.385+000 - กม.
387+200 ต้าบลม่วงเจ็ดต้น 
อ้าเภอบา้นโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ทางหลวงหมายเลย 1083 
ตอนควบคุม 0100 ตอน หว้ย
น้อยกา - เด่นชาติ กม.0+000 - 
กม.1+000 ต้าบลม่วงเจ็ดต้น 
อ้าเภอบา้นโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

 ก่อสร้างทางหลวงพฒันาพื้นที่เชื่อมโยง
ภมูิภาค ทางหลวงหมายเลข
117 ตอนควบคุม 0501ตอนนาไพร-
ม่วงเจ็ดต้น กม.385+000 - กม.
387+200 ต้าบลม่วงเจ็ดต้น อ้าเภอ
บา้นโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวง
หมายเลย 1083 ตอนควบคุม 0100
ตอน หว้ยน้อยกา - เด่นชาติ กม.
0+000 - กม.1+000 ต้าบลม่วง
เจ็ดต้น อ้าเภอบา้นโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
 50,000,000 บาท

มีเส้นทางการขนส่งเพื่อ
อ้านวยความสะดวกทาง
การค้าชายแดนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภยั 1 สายทาง

แขวงทางหลวง
อุตรดิตถ์ที่ 2

        50,000,000

ส านักงานจังหวัด
อุตรดติถ์

         9,000,000

   4,731,348,746รวมทั้งสิ้น

โครงการที่ 3 พัฒนาโครงขา่ยคมนาคม
เพ่ือเชื่อมโยงการค้า การลงทนุกับ
ประเทศเพ่ือนบา้น

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารงานจังหวัด
แบบบรูณาการ

โครงการที่ 2 เสรมิสรา้งความสัมพันธ์
กับประเทศเพ่ือนบา้น
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     3.2.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

ที ่
กิจกรรม ประมาณการ 

งบประมาณ (บาท) 
1 การจัดประชุมหารือเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับภาคส่วน

ต่างๆ ตามมาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

100,000 

2 การจัดประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. 300,000 
3 การศึกษาเพ่ือพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามประเด็นการพัฒนา 

ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
500,000 

4 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ซึ่งเป็นการด าเนินการ 
ตามมาตรา 19 วรรคสี่ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 

900,000 

5 การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 5,500,000 

6 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ  
เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนในการขับเคลื่อน 
การด าเนินการตามแผน 

200,000 

7 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 200,000 
8 การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินตามค าพิพากษาของศาล หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินคดี (ถ้ามี) 
100,000 

9 การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ถ้ามี) 1,000,000 
10 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุง ดูแล รักษา หรือค่าสาธารณูปโภคฯ ของสินทรัพย์           

ที่อยู่ระหว่างการโอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ เฉพาะสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ภ. โดยให้เจียดจ่ายจากเงินเหลือ
จ่ าย ในการด าเนิ น โครงการจั งหวัดและกลุ่ มจั งหวัด เป็ นล าดับแรกและ             
จากงบบริหารจัดการเป็นล าดับต่อมา (ถ้ามี) 

200,000 

 รวมทั้งสิ้น 9,000,000 
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3.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปด าเนินการ 
     แนวทางขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติได้อย่างประสบผลส าเร็จ 
       (1) ส านักงบประมาณเสนอกรอบวงเงินพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
น าไปจัดท าเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้แจ้งผลการ
พิจารณาให้จังหวัดทราบ 
       (2) จังหวัดแจ้งผลการพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการได้รับทราบ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  
      (3) เมื่อโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านการพิจารณาของคณะ      
อนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566          
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็น
ที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 2 จังหวัดด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
จัดท ารายละเอียดโครงการมาเสนอขออนุมัติเพ่ือไปด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินงานไว้ก่อน โดยมีเงื่อนไขจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ประกาศใช้ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณแล้ว  
      (4) จังหวัดแต่งตั้งคณะท างานติดตามเร่งรัดการด าเนินงานตามโครงการและมีการจัดประชุมเพ่ือติดตามผล
การด าเนินงานทุกเดือน 
      (5) จังหวัดแต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  และจัดท าสรุปผลการ
ประเมินโครงการเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการพิจารณาโครงการในลักษณะเดิม หากหน่วยงานจะเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีต่อไป 

 
 



 




