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แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ.2566 – 2570) 
1. บทสรุปผู้บริหาร  

 จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง และอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1                
สภาพพ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศ แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 1) ที่ราบลุ่มแม่น้ าน่าน 2) ที่ราบระหว่างหุบเขา
และเชิงเขา 3) เขตภูเขาและท่ีสูง มีพ้ืนที่ทั้งหมด  7,838.6  ตารางกิโลเมตร หรือ 4,899,120 ไร่ แบ่งเขตปกครอง
เป็น 9 อ าเภอ มีประชากร 447,366 คน รายได้เฉลี่ยประชากรต่อหัว : ในปี 2562 รายได้เฉลี่ยประชากรต่อหัว
จังหวัดอุตรดิตถ์ เท่ากับ 100,872 บาท เป็นอันดับที่ 8 ของ 17 จังหวัดภาคเหนือและเป็นอันดับที่ 46 ของประเทศ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ในปี 2562 ทั้งหมดเท่ากับ 41,576 ล้านบาท / เป็นอันดับที่ 12 ของ 17 จังหวัด
ภาคเหนือ : อันดับที่ 58 ของประเทศ รายได้ของประชากรขึ้นอยู่กับภาคเกษตรได้แก่ การเพาะปลูก              
(ข้าว ผลไม้ พืชไร่) การปศุสัตว์ และอ่ืนๆ มีการค้าชายแดนกับ สปป.ลาว ผ่านด่านการค้าที่ส าคัญ คือ จุดผ่าน
แดนถาวรภูดู่  จุดผ่อนปรนทางการค้า 2 แห่ง และจุดค้าขายประเพณี 1 แห่ง มีมูลค่าการค้าเฉลี่ยปีละ 841.058 
ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2558 – 2563) การท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นการท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม                    
และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในปี พ.ศ.2562 มีรายได้จากการท่ องเที่ยว 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 โดยเป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะท างาน 217,447 
คน คิดเป็น  ร้อยละ 59.87 ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานท า 208,201 คน ผู้ว่างงาน 3,872 คน และรอฤดูกาล 5,374 คน อีกส่วนหนึ่ง
เป็นผู้อยู่   นอกก าลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมจะท างาน 145,772 คน คิดเป็นร้อยละ 40.13 จังหวัดอุตรดิตถ์มีสถานศึกษา
รวมทั้งสิ้น 450 แห่ง มีครู/อาจารย์ จ านวน 5 ,935 คน นักเรียน นิสิต นักศึกษา 81 ,774 คน ซึ่งอัตราส่วน 
นักเรียน ต่อ ครู/อาจารย์ เป็น 14 : 1 ด้านสาธารณสุขมีโรงพยาบาล 10 แห่ง 1,000 เตียง มีบุลากรทาง
การแพทย์ 2,360 คน ด้านสาธารณภัยมีภัยที่ส าคัญ ได้แก่ อุทกภัยและดินโคลนถล่ม  ภัยแล้ง อัคคีภัย วาตภัย 
ไฟป่าและหมอกควัน และภัยจากอากาศหนาว เป็นต้น ทรัพยากรป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ประกอบด้วยป่าไม้หลาย
ชนิด เนื้อที่ป่าไม้ในปี พ.ศ.2562 จ านวน 2,759,385.06 ตารางกิโลเมตร ลดลงจากปี2561 ที่มีเนื้อที่ป่าจ านวน 
2,761,505.74 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่ป่าทีล่ดลง 
  จากการส ารวจปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้น าปัญหา          
ความต้องการของประชาชน 10 ประเด็นปัญหา ข้อมูลเปรียบเทียบในทุกมิติ ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด   
มาวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดเพ่ือให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค โดยใช้หลักการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis และได้น ามาก าหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดตาม TOWS Matrix ในแผนพัฒนา
จังหวัด พ.ศ.2566 – 2570 ดังนั้น จังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “จังหวัดอุตรดิตถ์ 
เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าภาคการเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
หลากหลาย และการค้าชายแดนมีมูลค่าสูงขึ้น” ภายใต้ประเด็นการพัฒนา 1) เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ 
สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง ตามวิถีชีวิต New Normal เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 2) พัฒนา
เกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐานสร้าง
คุณค่าเพ่ิม และมีการบริหารจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ 3) พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                     5) เพ่ิมศักยภาพ 
การค้า การลงทุน ระบบ Logistic และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน จ านวน 12 แผนงาน 5 แนวทางการ
พัฒนา 12 แผนงาน และ 31 โครงการส าคัญ ได้แก่ โครงการประเภทการสร้างอาชีพ การส่งเสริมให้มีรายได้  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน การสาธารณสุข การป้องกันแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ภัยด้านความ
มั่นคง การพัฒนาภาคการเกษตร การส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งน้ า พลังงานทดแทน การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น
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2. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และสรุปสาระส าคัญของ
แผนพัฒนาจังหวัด 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 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเอง

และ       การจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคณุภาพ 
 ประเด็น (1) การเสรมิสร้างพลังทางสังคม 

           (2) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการ
พึ่งตนเองและการจดัการตนเอง 

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

ความสามารถในการจดัการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ          
2.เสริมสรา้งศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง 

  

แผนระดับ 
2 

(ให้กรอก
เฉพาะแผนที่
สอดคล้อง แต่
อย่างน้อยต้อง

ระบุความ
สอดคล้องกับ
แผนแม่บทฯ 

และ
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคม

แห่งชาติ) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การเกษตร 

 เป้าหมายประเด็นของแผน
แม่บทฯ  
- ผลิตภาพการผลิตของภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น 

 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
(1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

- เป้าหมายแผนย่อย สินค้า
เกษตร อัตลักษณ์พื้นถิ่นมี
มูลค่าเพิม่ขึ้น แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสรมิและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี
และนวัตกรรม  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ  
  - คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิม่ขึ้น 
ได้รับการพัฒนาอย่างสมดลุ ท้ังด้าน
ร่างกาย สติปญัญา และคณุธรรม 
จริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะ      
ในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ สร้าง

สภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการ
พัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพ
มนุษย ์
- เป้าหมายแผนย่อย  ครอบครัว

ไทยมีความเข้มแข็ง และมี

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน
เศรษฐกิจ 

 เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป  
- การสร้างเกษตรมลูค่าสูง 
- การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็น
พลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่  1 เศรษฐกิจมูลค่า
สูงที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม 
- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

เกษตรและเกษตรแปรรูปมลูค่า
สูง 

- แนวทางการพัฒนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การผลิตและสร้างมลูค่าเพิ่มให้
สินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี. 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการ
พลิกโฉมประเทศ 
- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

ก าลังคนมีสมรรถนะสูงตอบ
โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 2. 
สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง 
และความสมานฉันท์ในชาต ิ

 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 2 สร้าง
ความเป็นธรรม ความปรองดองและ
ความสมานฉันท์ในชาติ 
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(2) เกษตรปลอดภยั  
- เป้าหมายแผนย่อย สินคา้
เกษตรปลอดภัยมีมลูค่าเพิ่มขึ้น 
- แนวทางการพัฒนา.พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานและระบบ
การรับรองความปลอดภัยใน
ระดับต่างๆ 

*หมายเหตุ เลือกประเด็นหลักได้ 1 
ประเด็น 

จิตส านึกความเป็นไทยด ารงชีพ
แบบพอเพียงมากขึ้น 

- แนวทางการพัฒนา มุ่งเน้นการ
พัฒนาและยกระดับคนในทุกมติิ
และในทุกช่วงวัยให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ทีด่ ีเก่ง และมี
คุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้
อย่างเต็มศักยภาพ 

- 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 
มี โครงการที่ สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาภาคเหนือ แนวทางที่ 
1 . พัฒนากา รผลิ ต  ต าม ระบบ
เกษตรกรรมยั่ งยืน  เ ช่ือมโยงสู่
อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง และ
แนวทางที่ 2.พัฒนาการท่องเที่ยว
บนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 

แผนการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม  
ของ กระทรวงคมนาคม . 

 

แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566 - 2570 
มีโครงการพัฒนาทางหลวง 117 ตอน 
จ .อุตรดิตถ์  - ด่ านภูดู่  ซึ่ งมีความ
เ ช่ือมโยงกับการพัฒนา เส้นทาง
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 และครอบครัวเข้มแข็ง 
ตามวิถีชีวิต New Normal เพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี   อย่างยั่งยืน 

2. พัฒนาเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์ 
OTOP SMEs วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ    
ปลอดภัยได้มาตรฐาน สร้างคุณค่า
เพิ่ม และมีการบริหารจัดการด้าน
การตลาดสมัยใหม่ 

3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภู มิ
ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น  แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างคุณค่า 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 

4. อนุ รั กษ์  ฟื้ นฟู  บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
แ ห ล่ ง น้ า  แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้     
พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

5. เพิ่มศักยภาพ  การค้า การลงทุน  
ระบบ  
Logistic และความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้าน 
 

      
      

แผนงาน 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และ
คุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์ 
2. เสริมสร้างบ้านเมืองให้มีความน่า
อยู่  มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน    
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
สิ่งอ านวยความสะดวก  
4. การบริหารจัดการปัญหาสา
ธารณภัย และ ภัยด้านความมั่นคง 

1. การพัฒนาการเกษตร ให้มีคุณภาพ 
ป ล อ ด ภั ย  ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น  ส ร้ า ง
มูลค่ า เพิ่ ม  ใ ช้ เทคโนโลยี  และ มี
การตลาดสมัยใหม่ 
2. การพัฒนา OTOP SMEs วิสาหกิจ
ชุมชน และ อุตสาหกรรม      
 

1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม 
2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
แหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ และ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 
 

1. การอนุรักษ์ฟื้นฟู บริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การพัฒนาแหล่งน้ า และบริหาร
จัดการน้ าอย่างยั่งยืน 
3. การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
การบริหารจัดการขยะ และการ
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวย 
   ความสะดวก  โครงข่ายคมนาคม โลจิ
สติกส์  
   และพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน 
และ 
   ความสัมพันธก์ับประเทศเพื่อนบ้าน 
 

      

โครงการ
ส าคัญ 

1. โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน 
และ สร้างรายได้ให้คนอุตรดิตถ์ 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพและ
เสริ มสร้ า ง  ความ เข้ มแข็ ง คน
อุตรดิตถ์ 
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพ และการ
ป้องกันโรค 
4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม และยาเสพติด 
5. โครงการพัฒนาบ้านเมืองให้มี
ความน่าอยู ่ และมีความปลอดภัย 

1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง ให้แก่เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิ ต สิ นค้ า เ กษตร  ปลอดภั ย ได้
มาตรฐานและ 
3. สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
4. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากร ภาคการเกษตรให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน 

1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวงานพระยาพิชัย
ดาบหัก 
3. โครงการส่งเสริมผลผลิตภาค
การเกษตร งานลางสาดและลองกอง
หวาน 
4. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เศรษฐกิจ ชุมชน 

1. โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์ พื ช  แ ล ะ
พั น ธุ ก ร รมพื ช  อั น เ นื่ อ งม าจ าก
พระราชด าริ 
2. โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู และใช้
ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ 
3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ า และ
บริหารจัดการน้ า อย่างยั่งยืน 
4. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. โครงการบริหารจัดการขยะ และ
การจัดการน้ าเสีย 
 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ การค้า การ
ลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
2. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
3. โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อ
เช่ือมโยง การค้า การลงทุนกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 
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6. โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความ ปลอดภัยเส้นทางคมนาคม
ทางหลวง 
7. โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ความปลอดภัยเส้นทางคมนาคม
ท้องถิ่น 
8 .  โครงการพัฒนาโครงสร้ าง
พื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก 
และนันทนาการ 
9 .  โ ค ร งก า รพัฒนาศั ก ย ภ า พ
บุคลากร ด้านความมั่นคง 
10 .  โครงการพัฒนาศักยภาพ
แรงงาน และผู้ประกอบการใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
11. โครงการก่อสร้างพนัง และ
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ า 
12. โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน 
PM 2.5 แบบบูรณาการ 
13. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ 

5. โครงการเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าเกษตร อย่างครบวงจร 
6. โครงการส่ ง เสริม  และพัฒนา
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  OTOP SMEs แ ล ะ
วิสาหกิจชุมชน 
 

5. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ 
 

 



7 
 

บทที่ 1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 

ส่วนที่ 1. สภาพทั่วไปและสถานการณ์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ ์
  
1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 
 
1.1.1 ลักษณะทั่วไป 

1) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
        อุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง เป็นประตูขึ้นสู่ดินแดนล้านนาตะวันออก เป็นเมือง
ก่อนประวัติศาสตร์ ตัวเมืองเดิมชื่อ บางโพท่าอิฐ ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดเมื่อ พ.ศ. 2476 “อุตรดิตถ์” หมายถึง 
เมืองท่าแห่งทิศเหนือ  เป็นเมืองต านานแม่ม่ายลับแล และเมืองถิ่นก าเนิดของวีรบุรุษกู้ชาติ  “พระยาพิชัยดาบหัก”  
ทหารเอกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ 491 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 485  
กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
    ทิศเหนือ ติดกับ  จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน 
    ทิศใต้       ติดกับ  จังหวัดพิษณุโลก 
    ทิศตะวันออก  ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
      มีเขตชายแดนยาวประมาณ  145  กิโลเมตร 
    ทิศตะวันตก      ติดกับ  จังหวัดสุโขทัย 

 
 

 

2) สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ  แบ่งได้เป็น  3 ลักษณะ คือ 
  ที่ราบลุ่มแม่น้ าน่าน  บริเวณสองฝั่งของแม่น้ าน่าน และล าน้ าสาขาที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ า
น่าน สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม อยู่ในเขตอ าเภอตรอน พิชัย และบางส่วนของ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  
ลับแล และอ าเภอทองแสนขัน (ประมาณ 20% ของพ้ืนที่ทั้งหมด) 
  ที่ราบระหว่างหุบเขาและเชิงเขา  บริเวณที่อยู่ต่อเนื่องจากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าทางด้าน
เหนือและด้านตะวันออกของจังหวัด  ประกอบด้วยที่ราบแคบๆ  ระหว่างหุบเขาตามแนวคลองตรอน แม่น้ าปาด  
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การใช้พื้นที่

พืน้ท่ีชมุชนและสิง่ปลกูสร้าง พืน้ท่ีเกษตรกรรม พืน้ท่ีป่าไม้ พืน้ท่ีน า้ พืน้ท่ีเบด็เตลด็

คลองแม่พร่อง ห้วยน้ าไคร้ และล าธารสายต่างๆ สลับกับภูมิประเทศเป็นเขาอยู่ในเขตอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์     
ลับแล น้ าปาด ฟากท่า ท่าปลาและอ าเภอบ้านโคก (ประมาณ 20% ของพ้ืนที่ทั้งหมด)   
  เขตภูเขาและท่ีสูง  อยู่ในบริเวณทางด้านเหนือ และทางตะวันออกของจังหวัด  โดยเฉพาะเขต
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ าเภอลับแล น้ าปาด ฟากท่า ท่าปลา และอ าเภอบ้านโคก (ประมาณ 60% ของพ้ืนที่ทั้งหมด) 
 

 3)  การใช้พื้นที่ 
         พื้นที่ทั้งหมด  7,838.6  ตารางกิโลเมตร หรือ 4,899,120 ไร่  เป็นอันดับที่  11  ของ 17 
จังหวัดภาคเหนือ : อันดับที่  25  ของประเทศ 

        การใช้ท่ีดิน   
 3.1)  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 184,593 ไร่ คิดเป็น 3.76% 
       3.2) พื้นที่เกษตรกรรม 1,650,242 ไร่  คิดเป็น  33.67% ของพื้นที่ทั้งหมด 

            3.2.1) พ้ืนที่นาข้าว 681,400 ไร่ คิดเป็น 54.52% ของพ้ืนที่เกษตร 
   3.2.2) พื้นที่ปลูกพืชไร่ 315,808 ไร่ คิดเปน็ 25.27% ของพ้ืนที่เกษตร 
   3.2.3) พื้นที่ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น 153,646 ไร่ คิดเป็น 12.29% ของพ้ืนที่เกษตร 
   3.2.4) พ้ืนที่ปลูกไม้ดอก/ไม้ประดับ/สวนผัก 12,689 ไร่ คิดเป็น 1.02% ของพ้ืนที่เกษตร 

  3.2.5) พ้ืนทีใ่ช้ประโยชน์ทางเกษตรอ่ืนๆ 86,359 ไร่ คิดเป็น 6.91% ของพ้ืนที่เกษตร 
  ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2563) 

 
  3.3) พื้นที่ป่าไม้  2,780,635  ไร่ คิดเป็น 56.77 % ของพื้นที่ทั้งหมด 

       3.4) พื้นที่น้ า 226,317 ไร่ คิดเป็น 4.63% ของพื้นที่ทั้งหมด  
 3.5) พื้นที่เบ็ดเตล็ด 57,333 ไร่ คิดเป็น 1.17% ของพ้ืนที่ท้ังหมด  

หมายเหต ุ1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินท้ังในและนอกพ้ืนท่ีเขตป่าตามกฎหมาย 2. เนื้อท่ีได้จากการค านวณโดยระบบ
ภูมิสารสนเทศ (GIS) และท าการถ่วงน้ าหนักกับเนื้อที่จากกรมการปกครองและกรมแผนท่ีทหาร 7,838.592 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 4,899,120 ไร ่

  

  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดนิ พ.ศ.2563) 
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4)  ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดอุตรดิตถ์มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับร้อนแห้งแล้ง หรือฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูเพราะ

ได้รับอิทธิพลจากกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้ มีความชื้น และความร้อนสูง      
ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส อากาศเย็นสบายในฤดูหนาวและมีฝนตกชุก      
ในฤดูฝน 

ฤดูฝน  ซึ่งเป็นฤดูที่เริ่มลงมือเพาะปลูกพืชเมืองร้อน จะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 
และไปสิ้นสุดฤดูในเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนด้านที่ต้นลมจะได้รับปริมาณฝนมากกว่า
ด้านปลายลม ซึ่งฝนที่ตก อยู่นั้นเป็นลักษณะของฝนภู เขา พ้ืนที่หน้าเขาจะได้รับฝนมากกว่าด้านหลังเขา         
ฝนที่ตกเป็นฝนจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากอ่าวเบงกอล กับฝนจากพายุดีเปรสชันที่พัดจากทะเลจีน
ใต ้

ฤดูหนาว  เป็นฤดูของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมและสิ้นสุด
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูหนาวในภาคเหนือมีลักษณะเห็นเด่นชัด กว่าภาคกลาง และภาคใต้ เพราะอยู่ใกล้
แนวเคลื่อนที่ของอากาศหนาวเย็นที่เคลื่อนที่จากเขตความกดอากาศสูงในไซบีเรียและผ่านประเทศจีน 

ฤดูร้อน  เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุลภาพันธ์และไปสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม  
ในเดือนกุมภาพันธ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มอ่อนก าลังลง ท าให้ลมตะวันออกเฉียง ใต้จากทะเลจีนมีก าลัง
แรงขึ้น เป็นผลให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นในภาคเหนือเป็นครั้งคราว ในเดือนมีนาคมและเมษายนอุณหภูมิใน
ภาคเหนือขึ้นสูงมาก 
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5) ลุ่มน้ าในจังหวัดอุตรดิตถ์  
ลุ่มน้ าในจังหวัดอุตรดิตถ์มี  2 ลุ่มน้ าคือ  ลุ่มน้ าน่าน  และ ลุ่มน้ ายม  ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ

จังหวัดจะอยู่ในเขตลุ่มน้ าน่าน  มีเพียงบางส่วนของพ้ืนที่อ าเภอลับแล และ อ าเภอพิชัย อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ายม     
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ลุ่มน้ าย่อย 
พ้ืนที่รับน้ า 
(ตร.กม.) 

ปริมาณน้ าท่า 
ล้าน ลบ.ม. 

ความจุที่เก็บกักได้ 
ล้าน ลบ.ม. 

คิดเป็น % 
ที่เก็บกักได้ 

ลุ่มน้ าน่าน     
1.ลุ่มน้ าน่านส่วนที่ 3 
(0907-เหนือเขื่อนสิริกิติ์) 

1,358 305.22 - - 

2.น้ าปาด  (0912) 2,447 434.18 2.59 0.6 

3.คลองตรอน  (0913) 1,212 379.87 60.29 15.87 

4.แม่น้ าน่านส่วนที่ 4 (0911) 2,601 940.04 10 1.06 

ลุ่มน้ ายม     

5.พ้ืนที่ ต.แม่พูล  อ.ลับแล 15.49 6.37 - - 

6.พ้ืนที่ อ.พิชัย 82.77 24.16 0.44 1.82 

รวม 2,089.84 73.32 3.51 

 ที่มา:  โครงการชลประทานอุตรดิตถ์, พ.ศ. 2562 

 
 จังหวัดอุตรดิตถ์มีแม่น้ าน่านไหลผ่าน ซึ่งเป็นแม่น้ าที่ไหลมาจากจังหวัดน่าน เข้ามาทาง    

อ าเภอท่าปลา และอ าเภอน้ าปาด โดยมีแม่น้ าปาด ซึ่งมีต้นน้ ามาจากประเทศลาวและเป็นเขตติดต่อกับจังหวัด
อุตรดิตถ์ไหลผ่าน อ าเภอฟากท่า อ าเภอน้ าปาด ไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ าน่าน จากนั้นล าน้ าน่านจะไหลผ่านลง
มาทิศตะวันตกเข้าเขตอ าเภอท่าปลา อ าเภอเมือง อ าเภอลับแล และไหลลงผ่านบริเวณที่ราบถึงที่ตั้งจังหวัด
อุตรดิตถ์แล้วไหลผ่าน อ าเภอตรอน อ าเภอพิชัย ไปยังจังหวัดพิษณุโลกเนื่องจากแม่น้ าน่านมักจะเปลี่ยนทางเดิน
ของน้ าในอดีตบ่อยๆ จึงท าให้เกิดร่องรอยของทางน้ าเดิมอยู่เกิดเป็นหนองบึงเล็กๆ ซึ่งจะเห็นได้ชัดในบริเวณที่
เป็นราบจาก อ าเภอเมือง อ าเภอตรอนและอ าเภอพิชัย  
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นอกจากนี้ยังมีคลอง ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ าน่าน เช่น คลองตรอน ซึ่งไหลผ่านพ้ืนที่บริเวณ      
อ าเภอตรอนจากทิศตะวันออกมาทางทิศตะวันตก คลองแม่พร่องไหลมาจากทิศเหนือของอ าเภอลับแล ลงมา
ทางทิศใต้นอกจากนี้ยังมีคลองน้ าริด คลองน้ าหมัน และล าห้วยที่เกิดจากภูเขาต่าง ๆ ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือ ซึ่งจะมี
น้ าเฉพาะ  ในปัจจุบันนี้ราษฎรได้อาศัยน้ าในแม่น้ าน่าน คลองตรอนและน้ าปาด มาใช้ประโยชน์ในทาง
เกษตรกรรม และใช้ในครอบครัว เพราะมีน้ าอยู่ตลอดปี ส่วนล าห้วยต่าง ๆ จะมีน้ าเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น 
นอกจากนี้ยังมีหนองและบึงต่างๆ เช่น บึงมาย บึงกะโล่ บึงหล่ม บึงช่อ บึงสกัด และหนองต่างๆ ซึ่งเกิดจาก
ร่องรอยของแม่น้ าในอดีตที่เปลี่ยนทิศทางเดิมของน้ า ซึ่งสามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง แต่ก็มีปริมาณน้ าไม่
มากนัก ราษฎรยังใช้น้ าบาดาลบริโภคและใช้ในการเกษตรบ้างเล็กน้อย ระดับน้ าใต้ดินเฉลี่ยลึกประมาณ          
3-5 เมตรเนื่องจากแม่น้ าน่านมีความส าคัญรองจากแม่น้ าปิงของภาคเหนือ ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา
เช่นเดียวกัน ในปัจจุบันนี้มีการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ขึ้นที่อ าเภอท่าปลา และมีเขื่อนทดน้ าเป็นทอด ๆ จึงนับว่า
โครงการล าน้ าน่านมีความส าคัญในด้านเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก แหล่งน้ าที่ส าคัญแบ่งของจังหวัดแบ่งเป็น     
2 ประเภท ดังนี้ 

5.1) แหล่งน้ าผิวดิน 
แหล่งน้ าผิวดินที่ส าคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นแหล่งน้ าที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ส าคัญ  ดังนี้ 
5.1.1) แม่น้ าน่าน ต้นน้ าอยู่ที่เทือกเขาหลวงพระบาง อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ไหลผ่าน     

เข้ามาจังหวัดอุตรดิตถ์ที่อ าเภอท่าปลา ลงมาทางใต้ของจังหวัด โดยไหลผ่านอ าเภอเมืองอ าเภอตรอน            
และอ าเภอพิชัยไปสู่จังหวัดพิษณุโลก รวมความยาวของแม่น้ าที่ไหลผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ประมาณ 160 กิโลเมตร 
แม่น้ าสายนี้เปรียบเสมือนเส้นโลหิตใหญ่ของประชาชนในจังหวัด ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยน้ าจากแม่น้ าน่านเป็น
หลักในการเกษตรกรรมและการบริโภค ซึ่งกรมชลประทานได้ก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ปิดกั้นแม่น้ าน่านที่           
อ าเภอท่าปลา เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตรกรรมและผลิตกระแสไฟฟ้า ปัจจุบันเขื่อนอยู่ในความรับผิดชอบ
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

5.1.2) แม่น้ าปาด ต้นก าเนิดของแม่น้ าปาดคือภูเขาทุ่งแล้ง ซึ่งเป็นภูเขาที่แบ่งเขตระหว่าง
ประเทศไทยกับ สปป.ลาว ล าน้ าปาดไหลผ่านต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก อ าเภอฟากท่า และไหลผ่าน
อ าเภอน้ าปาดไปบรรจบแม่น้ าน่าน ที่บ้านปากปาด อ าเภอน้ าปาด บริเวณท้ายน้ าเขื่อนสิริกิติ์ ความยาวล าน้ า
ประมาณ 160.65 กิโลเมตร 

  5.1.3) คลองตรอน ต้นน้ าเกิดในภูเมี่ยง ต าบลน้ าไผ่ อ าเภอน้ าปาด ไหลผ่านอ า เภอตรอนลงสู่
แม่น้ าน่านที่บ้านแก่ง ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน ความยาวล าน้ าประมาณ  125.50  กิโลเมตร 

5.1.4) คลองฝาง เกิดจากเขาขุนฝาง บ้านเหล่าป่าสา ต าบลผาจุก ไปไปบรรจบแม่น้ าน่านที่
บ้านปากฝาง ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมือง 

5.1.5)  คลองน้ าริด ต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาพลึง อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ไหลผ่านบ้าน      
ปางต้นผึ้งมาบรรจบกับห้วยแม่เฉยที่ผาตั้ง แล้วไหลผ่านบ้านด่านนาขามและบ้านน้ าริด ลงสู่แม่น้ าน่านที่ตอน
เหนือของมณฑลทหารบกที่ 35 อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  

5.1.6) คลองโพ เกิดจากเทือกเขาในเขตอ าเภอลับแล ไหลผ่านบ้านม่อนดินแดง ต าบลท่าเสา   
ไปบรรจบแม่น้ าน่านที่วัดคลองโพธิ์ 

5.1.7) ห้วยแม่พูล-คลองแม่พร่อง ต้นน้ าเกิดจากต าบลแม่พูลไหลผ่านต าบลแม่พูลมาบรรจบ
คลองแม่พร่องที่ต าบลฝายหลวง แล้วไหลผ่านต าบลทุ่งยั้ง ต าบลไผ่ล้อม ลงบึงมายยังเขตตอนใต้ของอ าเภอลับแล  
ติดกับอ าเภอตรอนและอ าเภอพิชัย 

5.1.8) คลองละมุง  เป็นคลองระบายน้ าจากบึงมายและบริเวณทุ่งสามขากับคลองต่างๆ       
ในเขตอ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ลงสู่คลองละมุง ไหลลงสู่แม่น้ าน่าน ที่บ้านปากคลอง ต าบลคอรุม      
อ าเภอพิชัย ความยาวคลองละมุงประมาณ 35 กิโลเมตร  
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5.2) น้ าชลประทาน 
แหล่งน้ าชลประทานที่ส าคัญ  คือ  
5.2.1) เขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งก่อสร้างขึ้นตามโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ าน่าน โดยสร้างปิดกั้นแม่น้ าน่าน

ที่บริเวณต าบลผาเลือด อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นเขื่อน
เอนกประสงค์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานเขื่อนสิริกิติ์เนื้อที่ประมาณ 284.8  
ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 178,000 ไร่ เก็บกักน้ าได้  9,510  ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี 2515   

5.2.2) อ่างเก็บน้ าคลองตรอน ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยแมง ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด เป็นเขื่อนดิน
แกนดินเหนียว สันเขื่อนกว้าง 9.00 เมตร ยาว 220 เมตร สูง 48 เมตร มีพ้ืนที่รับน้ าฝนเหนือที่ตั้งเขื่อน 265 
ตารางกิโลเมตร  เก็บกักน้ าได้ 59 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งก่อสร้างโดยกรมชลประทานในปี พ.ศ. 2536-2540 

5.2.3) อ่างเก็บน้ าห้วยแม่เฉย ตั้งอยู่ที่บ้านม่อนหัวฝาย ต าบลบ้านด่านนาขาม อ าเภอเมือง 
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเขื่อนดินแกนดิน สันเขื่อนกว้าง 9.00 เมตร ความยาวสันเขื่อน 343.50 เมตร 
ความสูงสันเขื่อน 35.00 เมตร เก็บกักน้ าได้ 4.00 ล้านลูกบาศก์เมตร ซ่ึงก่อสร้างโดยกรมชลประทานในปี พ.ศ.
2453 – 2556 

5.2.4) อ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารีอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตั้งอยู่ที่บ้านกิ่วเคียน หมู่ที่  12     
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเขื่อนดินแบบแบ่งส่วน ความยาวสันเขื่อน 440.00 เมตร ความสูง
สันเขื่อน 55.00 เมตร ความกว้าง 9 เมตร เก็บกักน้ าได้สูงสุด 73.70 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งก่อสร้างโดยกรม
ชลประทานในปี พ.ศ.2556-2563 

5.2.5) เขื่อนทดน้ าผาจุก ตั้ งอยู่ที่บ้ านผาจุก ต าบลบ้านด่าน อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์            
จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูบานเหล็กโค้ ง จ านวน 7 ช่อง บานขาด 12.5x11.50 
เมตร ระบายน้ าได้สูงสุด 3,344 ล้านลูกบาศก์เมตร/วินาที 

ข้อมูลพื้นที่ชลประทาน 
โครงการ จ านวน 

(แห่ง) 
พ้ืนที่ 
(ไร่) 

ปริมาณน้ าเก็บกัก 
(ล้าน ลบ.ม.) 

โครงการชลประทานขนาดกลาง 7 60,947 63 
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 122 241,860 - 
โครงการชลประทานขนาดเล็ก 132 95,429 15.05 
โครงการส่งน้ าฯ ยม-น่าน 1 52,239 - 
โครงการเขื่อนทดน้ าผาจุก 1 481,400  

รวม 463,149 78.05 

หมายเหตุ : โครงการเขื่อนทดน้ าผาจุก อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ า 
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พื้นที่โครงการชลประทานขนาดกลาง 

ล าดับที ่ โครงการ 
พ้ืนที่ 
(ไร่) 

1 ฝายน้ าริด 692 
2 ฝายป่าไร่ 1,600 
3 โรงสูบน้ าบ้านเกาะ 34,446 
4 อ่างเก็บน้ าห้วยแม่เฉย 1,681 
5 ฝายน้ าปาด 1,500 
6 อ่างเก็บน้ าคลองตรอน 18,028 
7 โครงการช่วยเหลือผู้อพยพท้ายเขื่อนสิริกิติ์ 15,000 

รวม 72,947 

 หมายเหตุ โครงการช่วยเหลือผู้อพยพท้ายเขื่อนสิริกิติ์ สูบน้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภค จ านวน 3,000 ไร่ 

 

1.1.2 ข้อมูลการเมืองการปกครอง  
จังหวัดอุตรดิตถ์แบ่งพ้ืนที่เพ่ือการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็น 9 อ าเภอ 67 ต าบล 613 

หมู่บ้าน โดยมีอ าเภอดังนี้ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ พิชัย ตรอน ลับแล ท่าปลา น้ าปาด ฟากท่า บ้านโคก และอ าเภอ
ทองแสนขัน 
  การแบ่งเขตการบริหารราชการ 3 ระดับ คือ 
  1. ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค จ านวน  60 หน่วยงาน 
  2. ส่วนราชการบริหารส่วนภมูิภาค  จ านวน  33 หน่วยงาน 
  3. ส่วนราชการบริหารส่วนทอ้งถิ่น 80 แห่ง ประกอบด้วย 
            3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน   1  แห่ง 
            3.2 เทศบาลเมืองฯ    จ านวน   1  แห่ง 
            3.3  เทศบาลต าบล    จ านวน  25  แห่ง 
            3.4  องค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน  53  แห่ง 
 

ตาราง  การแบ่งเขตการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์  

อ าเภอ 
พ้ืนที่ 

ตร.กม. 
ต าบล หมู่บ้าน 

เทศบาลเมือง/ 
ต าบล 

อบต. 
ระยะทางห่าง 
จากจังหวัด 

เมืองอุตรดติถ์ (รวม ทม./ทต.) 765.5 17 158 11 7  - 
ตรอน 314.5 5 47 2 5 22 กม. 
ท่าปลา 1,681.4 7 76 3 6 40 กม. 
น้ าปาด 1,448.7 7 58 1 7 72 กม. 
ฟากท่า 632.7 4 31 1 4 113 กม. 
บ้านโคก 1,055.9 4 31 1 3 165 กม. 
พิชัย 736.7 11 98 2 11 45 กม. 
ลับแล 448.8 8 65 4 6 8 กม. 
ทองแสนขัน 754.4 4 49 1 4 42 กม. 

รวม 9 อ าเภอ 7,838.6 67 613 26 53  
ที่มา  :  ที่ท าการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ ์
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ประชากร  จ านวนประชากรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2564 เดือนมิถุนายน ประชากรทะเบียน
ราษฎร์ จ านวนทั้งสิ้น  447,366 คน เป็นชาย 218,091 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75 และหญิง 229,275 คน      
คิดเป็นร้อยละ 51.24 จ านวนครัวเรือน 173,506 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 38.78 ครัวเรือน 

ประชากรส ารวจ 336,038 เป็นชาย 162,129 คน คิดเป็นร้อยละ 48.24 และหญิง 173,909 คน        
คิดเป็นร้อยละ 51.76 ประชากรส ารวจน้อยกว่าประชากรทะเบียนราษฎร์ เนื่องจากประชากรส ารวจเป็น
ประชากรที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง และเป็นประชากรที่มาอาศัยอยู่ในเขต
รับผิดชอบแต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ ส่วนประชากรทะเบียนราษฎร์เป็นประชากรที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบทั้งตัวอยู่จริงและตัวไม่อยู่ จึงท าให้ข้อมูลมีจ านวนแตกต่างกัน 
 
 

อ าเภอ ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
เมืองอุตรดิตถ์ 60,375 69,735 75,386 145,121 
ตรอน 11,766 16,309 17,352 33,661 
ท่าปลา 14,741 21,429 21,675 43,104 
น้ าปาด 13,590 18,049 18,159 36,208 
ฟากท่า 5,515 6,902 7,219 14,121 
บ้านโคก 6,382 7,293 7,102 14,395 
พิชัย 27,340 36,345 38,538 74,883 
ลับแล 22,495 26,573 28,021 54,594 
ทองแสนขัน 11,302 15,456 15,823 31,279 

รวม 173,506 218,091 229,275 447,336 
ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ (มิถุนายน 2564) 

 

1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
   1.2.1 ด้านเศรษฐกิจ 
   1) ข้อมูลทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์  
ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด ขึ้นกับภาคเกษตร การขายส่งการขายปลีก และภาคอุตสาหกรรม เป็นส าคัญตามล าดับ 
 รายได้เฉลี่ยประชากรต่อหัว : ในปี 2562 รายได้เฉลี่ยประชากรต่อหัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เท่ากับ 100,872 บาท 
เป็นอันดับที่ 8 ของ 17 จังหวัดภาคเหนือและเป็นอันดับที่ 46 ของประเทศ ค่าเฉลี่ย 5 ปีของรายได้ต่อหัวเท่ากับ 
90,369 บาท 
: รายได้เฉลี่ยประชากรทั้งประเทศต่อหัวในปี 2562 เท่ากับ 243,787 บาท เฉลี่ยภาคเหนือ  114,278 บาท 
: จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 142,915 บาท ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของภาคเหนือ 13,414 บาท 
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 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ในปี 2562 ทั้งหมดเท่ากับ 41,576 ล้านบาท / เป็นอันดับที่ 12 ของ 17 จังหวัด
ภาคเหนือ : อันดับที่ 58 ของประเทศ แบ่งเป็นสาขาการผลิต ดังนี้ 

สาขาการผลิต 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจงัหวัด (ล้านบาท) โครงสร้าง 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562 
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 8,686 8,313 13,827 14,590 12,969 31.2% 
การท าเหมอืงแร่และเหมอืงหิน 349 534 564 602 355 0.9% 
การผลิต 3,560 4,488 4,305 4,438 5,139 12.4% 
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ า และระบบปรับอากาศ 889 1,201 1,330 1,186 1,224 2.9% 
การจดัหาน้ า การจัดการ และการบ าบัดน้ าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกลู 32 42 111 146 150 0.4% 
การก่อสร้าง 1,603 1,818 1,918 2,206 2,088 5.0% 
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 3,626 3,948 5,252 5,467 5,245 12.6% 
การขนส่งและสถานทีเ่ก็บสนิค้า 489 548 638 712 782 1.9% 
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 65 82 87 104 112 0.3% 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 330 299 343 403 482 1.2% 
กิจกรรมทางการเงนิและการประกันภัย 2,682 2,944 3,047 3,124 3,314 8.0% 
กิจกรรมอสงัหาริมทรัพย์ 1,648 1,556 1,716 1,713 1,692 4.1% 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 2 5 8 6 9 0.0% 
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนนุ 51 57 60 58 58 0.1% 
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 2,370 2,409 2,496 2,671 2,751 6.6% 
การศกึษา 3,394 3,378 3,417 3,266 3,263 7.8% 
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 1,076 1,140 1,203 1,323 1,399 3.4% 
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 78 98 116 136 162 0.4% 
กิจกรรมบรกิารด้านอืน่ๆ 297 303 309 320 383 0.9% 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 31,227 33,166 40,746 42,471 41,576 100.0% 
ประชากร (พันคน) 427 423 419 416 412   

รายได้ต่อหัว (บาท/คน/ปี) 73,212 78,449 97,163 102,151 100,872   
 

โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัด  
                

โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยภาคเกษตรเป็นหลัก 30% รองลงมาคือ           
ภาคการขายส่งขายปลีก 12% ภาคอุตสาหกรรม 12% ภาคการศึกษา 9% ภาคการเงิน 8% การบริหารราชการ 
7% และภาคบริการอ่ืนๆ 22% (ที่มา : ข้อมูล GPP แบบ Top - down เฉลี่ยปี 2558 - 2562) 

แผนภูมิโครงสรา้งเศรษฐกจิจังหวัดอุตรดติถ์ 
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1.1) โครงสร้างภาคเกษตร    
1 .1.1) ด้านการเพาะปลูกเป็นโครงสร้างหลัก 79% ได้แก่ ข้าวเป็นผลผลิตหลัก 39%     

รองลงมาคือทุเรียน 10% ลองกอง 5% ข้าวโพด 4% อ้อย 4% มะขามหวาน 4% มะม่วง 3% มะม่วงหิมพานต์ 
3% สับปะรด 3% หอมแดง 1% มันส าปะหลัง 1% และอ่ืนๆ 2% 

1.1.2) ด้านปศุสัตว์ 14% ได้แก่ สุกร 5% ไข่ไก่ 3% ไก่ 2% ไข่เป็ด 1% กระบือ 1% โค 1% 
อ่ืนๆ 1% 

1.1.3) ด้านอื่นๆ 7% ได้แก่ ด้านบริการทางการเกษตร 5% และป่าไม้ 2% 
1.2) โครงสร้างภาคอุตสาหกรรม    

1.2.1) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นโครงสร้างหลัก 86% ได้แก่ การผลิตน้ าตาลจาก
อ้อยเป็นการผลิตหลัก 57% เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (โรงกลั่นสุรา) 13% โรงสีข้าว 13% น้ าแข็ง 1% และอ่ืนๆ 2% 

1.2.2) ผลิตภัณฑ์ OTOP 6% 
1.2.3) การผลิตอ่ืนๆ 8% (คอนกรีต 5% ผลิตภัณฑ์ไม้ 1% เครื่องเรือน 1% อ่ืนๆ 1%) 

 
 
 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
       เศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ ขยายตัวโดยเฉลี่ยปีละ 2.5% เป็นผลมาจากการขยายตัวของสาขา

เกษตรกรรม (โครงสร้าง 31% ขยายตัวเฉลี่ยปีละ 3.8%) จากการขยายตัวของพ้ืนที่เพาะปลูกอ้อยเป็นส าคัญ
เนื่องจากเป็นพืชที่ผลผลิตต่อไร่สูง พ้ืนที่เหมาะสมและราคาไม่ผันผวนมากเท่าพืชอ่ืน รองลงมาคือภาคการขาย
ส่งและขายปลีก (โครงสร้าง 13% ขยายตัวเฉลี่ยปีละ 5.5%) ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า น้ ามันเชื้อเพลิง                 
และวัสดุก่อสร้าง ถัดมาคือกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (โครงสร้าง 8% ขยายตัวเฉลี่ยปีละ 6.2%) 
จากการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน และภาคการผลิตอุตสาหกรรม (โครงสร้าง 12% ขยายตัวเฉลี่ยปีละ 
3.8%) จากโรงงานน้ าตาล โรงสี โรงงานสุรา สินค้า OTOP เส้นก๋วยเตี๋ยวโรงงานผลิตน้ าแข็ง ส่วนภาค          
การท่องเที่ยว (ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร) ยังมีสัดส่วนโครงสร้างน้อย (สัดส่วน 0.3% แต่ขยายตัวเฉลี่ยสูง
ปีละ 10.8%) สะท้อนถึงศักยภาพและพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 
  

ตารางแสดงค่าเฉลี่ย 5 ปี (ปี 2558 - 2562) ของโครงสร้างการผลิตและการขยายตัวของ 19 สาขาการผลิต 

สาขาการผลติ 
ค่าเฉลี่ยปี 2558 – 2562 

โครงสร้างเฉลีย่ (%) ขยายตัวเฉลี่ย 
เกษตรกรรม การปา่ไม้ และการประมง 31% 3.8 
การท าเหมืองแร่และเหมอืงหิน 1% -3.2 
การผลิต 12% 3.8 
ไฟฟ้า กา๊ซ ไอน้ า และระบบปรับอากาศ 3% 6.8 
การจัดหาน้ า การจัดการ และการบ าบัดน้ าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏกิูล 0% 51.9 
การก่อสร้าง 5% 5.8 
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 13% 5.5 
การขนส่งและสถานที่เกบ็สินค้า 2% 7.7 
ที่พักแรมและบรกิารด้านอาหาร 0% 10.8 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1% 11.5 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 8% 6.2 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ 4% 3.0 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 0% 39.0 
กิจกรรมการบรหิารและการบริการสนับสนุน 0% 3.7 
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 7% -0.5 
การศึกษา 8% -3.5 
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สาขาการผลติ 
ค่าเฉลี่ยปี 2558 – 2562 

โครงสร้างเฉลีย่ (%) ขยายตัวเฉลี่ย 
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 3% 3.0 
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 0% 18.5 
กิจกรรมบริการดา้นอื่นๆ 1% 5.1 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 100% 2.5 

 
หมายเหตุ : GPP ย่อมาจาก Gross provincial product หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มีการค านวณ 2 แบบคือ 
 1. แบบบนลงล่าง หรือแบบ Top-down จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยการน า 
GDP ของประเทศซ่ึงมีอยู่เดิมมากระจายมูลค่าลงแต่ละจังหวัด  
 2. แบบล่างขึ้นบน หรือแบบ Bottom-up เป็นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตในจังหวัด โดยคณะท างานท่ีจังหวัดแต่งตั้งขึ้น 
ซ่ึงประกอบด้วยหน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัด 

ตารางแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัว (GPP per Capita) 

จังหวัดอุตรดิตถ ์
พ.ศ.  

ปี 2560r ปี 2561r ปี 2562p 

GPP (ล้านบาท) 40,746 42,471 41,576 

GPP per Capita (Baht) 
 

97,163 102,151 100,872 

       ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ข้อมูลปี 2562) 

              2) ข้อมูลด้านการเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์  
      2.1) ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร 

     2.1.1) การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร  
 (1) พื้นที่นาข้าว 681,400 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 54.52% ของพ้ืนที่ทางการเกษตร 
 (2) พื้นที่พืชไร่ 315,808 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.27% ของพ้ืนที่ทางการเกษตร 
 (3) พื้นที่สวนไม้ผล/ไม้ยืนต้น 153,646 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.29% ของพ้ืนที่ทางการเกษตร 
 (4) พื้นที่สวนผัก/ไม้ดอก/ไม้ประดับ 12,689 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.02% ของพ้ืนที่ทางการเกษตร 
 (5) พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอ่ืน ๆ 86,359 ไร่ คิดเปน็ร้อยละ 6.91% ของพ้ืนที่ทาง การเกษตร   
 

     2.1.2) ประเภทพื้นที่การเพาะปลูก 
  (1) การจ าแนกตามลักษณะการถือครอง   

รวม ของตนเองหรือของครัวเรือน เช่า อ่ืนๆ 
ครัวเรือน เนื้อท่ีปลูก (ไร่) ครัวเรือน เนื้อท่ีปลูก (ไร่) ครัวเรือน เนื้อท่ีปลูก (ไร่) ครัวเรือน เนื้อท่ีปลูก (ไร่) 
51,166 1,167,744.88 40,271 728,885.38 16,856 314494.83 11,030 124,564.67 

ที่มา : ฐานข้อมลูทะเบียนเกษตรกร ณ 30 เมษายน 2563 

            (2) การจ าแนกข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรและสมาชิกในครัวเรือน เปรียบเทียบ 5 ปี 

        

ที่มา : ฐานข้อมลูทะเบียนเกษตรกร ณ 30 เมษายน 2563 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ครัวเรือน สมาชิก ครัวเรือน สมาชิก ครัวเรือน สมาชิก ครัวเรือน สมาชิก ครัวเรือน สมาชิก 

เกษตรกร ในครัวเรือน เกษตรกร ในครัวเรือน เกษตรกร ในครัวเรือน เกษตรกร ในครัวเรือน เกษตรกร ในครัวเรือน 
59,827 136,895 62,907 158,654 64,362 170,642 66,382 178,568 68,468 175,935 



18 
 

 2.1.3) ความเหมาะสมของพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ 
          

  (1) พื้นที่นาข้าว จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมพื้นที่ 723,285 ไร่ 
ที ่ อ าเภอ เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมเล็กน้อย รวมพื้นที่ ไม่เหมาะสม 
1 อ าเภอพิชัย 47,223 214,578 16,874 278,675 4,578 

2 อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์ 15,237 79,483 8,793 103,513 14,479 

3 อ าเภอตรอน 26 89,847 4,705 94,578 2,813 

4 อ าเภอลับแล 29,868 44,131 521 82,490 7,970 

5 อ าเภอทองแสนขัน 15,857 21,830 14,844 52,531 14,109 

6 อ าเภอน้ าปาด - 12,348 9,309 21,657 5,519 

7 อ าเภอท่าปลา 6,814 2,276 1,606 10,696 10,154 

8 อ าเภอฟากท่า 1,530 10,204 5,479 17,213 1,683 

9 อ าเภอบ้านโคก - 3,444 1,430 4,874 3,723 

รวมพ้ืนที่ 116,555 478,141 63,561 658,257 65,028 
  
 (2) พื้นที่ปลูกยางพารา จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมพื้นที่ 13,487 ไร ่
 

ที ่ อ าเภอ เหมาะสมมาก เหมาะสม 
ปานกลาง 

เหมาะสมเล็กน้อย รวมพื้นที่ ไม่เหมาะสม 

1 อ าเภอทองแสนขัน 123 2,798 1,872 4,794 54 

2 อ าเภอน้ าปาด - 3,418 277 3,697 241 

3 อ าเภอท่าปลา 66 490 465 1,024 616 

4 อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ - 520 719 1,243 115 

5 อ าเภอบ้านโคก - 503 225 733 28 

6 อ าเภอพิชัย - 457 100 563 2 

7 อ าเภอฟากท่า - 149 15 171 - 

8 อ าเภอตรอน - 125 - 133 - 

9 อ าเภอลับแล - 64 - 73 - 

รวมพ้ืนที่ 189 8,524 3,673 12,431 1,056 
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 (3) พื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมพื้นที่ 71,208 ไร่ 
 

ที ่ อ าเภอ 
เหมาะสม

มาก 
เหมาะสมปาน

กลาง 
เหมาะสม
เล็กน้อย 

รวม
พื้นที่ 

ไม่
เหมาะสม  

1 อ าเภอพิชัย 841 10,766 1,375 12,982 13,213 

2 อ าเภอทองแสนขัน 1,332 2,698 3,073 7,103 7,124 

3 อ าเภอน้ าปาด 1,175 2,521 1,822 5,518 5,568 

4 อ าเภอตรอน 3,010 1,676 680 5,366 5,376 

5 
อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์

20 2,450 1,595 
4,065 

4,073 

6 อ าเภอบ้านโคก 11 96 33 140 140 

7 อ าเภอท่าปลา 34 - 94 128 128 

8 อ าเภอลับแล - - 71 71 71 

9 อ าเภอฟากท่า 58 - 13 71 71 

รวม 6,481 20,207 8,756 35,444 35,764 
 

 (4) พื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามัน จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมพื้นที่ 3,428 ไร่ 
 

ที ่ อ าเภอ 
เหมาะสม

มาก 
เหมาะสมปาน

กลาง 
เหมาะสม
เล็กน้อย 

รวม
พื้นที่ 

ไม่
เหมาะสม  

1 อ าเภอพิชัย              -                        -                      -              -           2,169  

2 อ าเภอทองแสนขัน              -                        -                      -              -             789  

3 อ าเภอท่าปลา              -                        -                      -              -             161  

4 อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์

             -                        -                      -              -             150  

5 อ าเภอน้ าปาด              -                        -                      -              -               74  

6 อ าเภอตรอน              -                        -                      -              -               70  

7 อ าเภอลับแล              -                        -                      -              -               14  

8 อ าเภอบ้านโคก              -                        -                      -             -                1  

9 อ าเภอฟากท่า              -                        -                      -               -                -    

รวมพ้ืนที่              -                       -                      -              -          3,428  
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 (5) พื้นที่ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมพื้นที่ 143,555  ไร่ 
 

ที ่ อ าเภอ 
เหมาะสม

มาก 
เหมาะสมปาน

กลาง 
เหมาะสม
เล็กน้อย 

รวม
พื้นที่ 

ไม่
เหมาะสม  

1 อ าเภอน้ าปาด 251 18,540 8,383 7,174 5,334 

2 อ าเภอทองแสนขัน 21 14,583 12,698 27,302 1,646 

3 อ าเภอบ้านโคก - 9,090 6,414 15,504 6,240 

4 อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์

734 2,987 10,875 14,596 1,927 

5 อ าเภอท่าปลา 27 2,113 8,310 10,450 3,212 

6 อ าเภอพิชัย - 7,248 995 8,243 3,132 

7 อ าเภอตรอน 211 7,346 2,397 9,954 1,342 

8 อ าเภอฟากท่า - 5,360 1,128 6,488 391 

9 อ าเภอลับแล - - 531 531 89 

รวมพ้ืนที่ 1,244 67,267 51,731 120,242 23,313 
 

  (6) พื้นที่ปลูกอ้อย จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมพื้นที่ 163,324 ไร ่

ที ่ อ าเภอ เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมเล็กน้อย รวมพ้ืนที่ ไม่เหมาะสม  
1 อ าเภอทองแสนขัน         1,508               17,261             21,798    0,567           194  

2 อ าเภอพิชัย         2,263               26,551               9,776    8,590           154  

3 อ าเภอตรอน              -                 32,019               5,317   37,336              5  

4 อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์            108               12,124             18,119   30,351           337  

5 อ าเภอลับแล              -                     629               5,422     6,051              3  

6 อ าเภอท่าปลา            535                 1,849               2,578     4,962           172  

7 อ าเภอน้ าปาด              -                   3,637                 815     4,452            38  

8 อ าเภอบ้านโคก              -                       59                   18         77              2  

9 อ าเภอฟากท่า              -                        -                      -             -             33  

รวมพ้ืนที่         4,414              94,129            63,843  162,386          938  
 

2.2) ข้อมูลด้านการเกษตร (ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง) 
  2.2.1) ด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัด ปีการผลิต 2563/2564 
 

ชนิดพืช จ านวน
เกษตรกร 

(ราย) 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

เนื้อที่เก็บ
เกี่ยว (ไร่) 

ผลผลิตต่อไร่ 
(กก.) 

ผลผลิต (ตัน) 
ราคา 

ประมาณ 

มูลค่า  
(ล้าน
บาท) 

ข้าวนาปี 63/64 (รอบที่ 1) 47,069 614,115.00 614,424.00 615.00   377,870.76  7.50 2,834.03 
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ชนิดพืช จ านวน
เกษตรกร 

(ราย) 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

เนื้อที่เก็บ
เกี่ยว (ไร่) 

ผลผลิตต่อไร่ 
(กก.) 

ผลผลิต (ตัน) 
ราคา 

ประมาณ 

มูลค่า  
(ล้าน
บาท) 

ข้าวนาปรัง 63/64 (รอบที่ 2) 14,566 251,341.00 251,341.00 665.00   167,141.77  8.70 1,454.13 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 63/64 (รุ่น 1) 12,157 162,830.00 162,830.00 955.00   155,502.65  5.80 901.92 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 63/64 (รุ่น 2) 3,941 42,325.00 42,325.00 960.00     40,632.00  7.00 284.42 
ทุเรียนหมอนทอง 4,479 32,744.00 25,497.00 1,270.00     32,381.19  95.00 3,076.21 
ทุเรียนหลงลับแล 874 2,794.00 2,026.00 1200      2,431.20  350.00 850.92 
ทุเรียนหลินลับแล 395 592.00 266.00 850.00 226.10 450.00 101.75 
ทุเรียนพ้ืนเมือง 1,279 10,653.00 7,584.00 1,000.00      7,584.00  55.00 417.12 
ลองกอง  6,535 26,689.00 22,219.00 1,000.00 22,219.00 30.00 666.57 
สางสาด  5,236 7,942.00 7,942.00 560.00      4,447.52  20.00 88.95 
สับปะรด 994 20,790.00 18,778.00 3,250.00 61,028.50 15.00 915.43 
เงาะโรงเรียน 360 1,275.00 1,250.00 580.00 725.00 25.00 18.13 
มะม่วงหิมพานต ์      5,443  36,869.00 31,292.00 250.00      7,823.00  40.00 312.92 
มะขามหวาน 2,802 20,877.25 17,696.25 550.00      9,732.94  70.00 681.31 
มะปรางหวาน 247 598.00 527.00 550.00 289.85 35.00 10.14 
มะยงชิด 664 1,986.00   1,521.00     1,000.00  1,521.00  70.00 106.47 
มังคุด 475 675.00 462.00 680.00 314.16 25.00 7.85 
กล้วยน้ าว้า 1,457 7,554.00 7,554.47 2,025.00 15,297.80 8.00 122.38 
มะม่วงโชคอนันต ์      1,412  5,747.00 5,261.00 1,165.00 6,129.07 4.00 24.52 
มะม่วงน้ าดอกไม ้ 225 1,283.00 1,145.00 965.00 1,104.93 14.00 15.47 
มะม่วงเขียวเสวย 214 680.00 669.00 940.00 628.86 12.00 7.55 
มะม่วงอื่นๆ      1,097  1,115.00 950.00 900.00 855.00 10.00 8.55 
ล าไย        879  2,416.00 2,391.00 360.00 860.76 15.00 12.91 
หอมแดง 270 3,056.00 3,056.00    2,100.00       6,417.60  10.00 64.18 
หอมแบ่ง 825 2,672.00 2,134.00 2,200.00 4,694.80 15.00 70.42 
กระเทียม   75 628.00 628.00 800.00 502.40 35.00 17.58 
ถั่วเขียวผิวมัน 646        5,686.76     5,686.76  250.00      1,421.69  27.00 38.39 
ถั่วลิสง 643        3,058.00     3,058.00  250.00         764.50  15.00 11.47 
ถั่วเหลือง 360        1,919.00     1,859.00  250.00         464.75  13.00 6.04 
กระเทียม   55          250.00        50.00  820.00         205.00  15.00 3.08 
หอมแดง 155         ,800.00     2,800.00     2,200.00       6,160.00  8.00 49.28 
หอมแบ่ง 525        2,827.00     2,827.00  2,500.00       7,067.50  12.00 84.81 
มันส าปะหลัง      3,798        3,215.00   43,215.00  3,106.00    134,225.79  2.50 335.56 
อ้อยโรงงาน  3,491 96,140.00 96,140.00 10,400.00 999,856.00 0.92 919.86 
ยางพารา 1,981 31,273.00 22,839.00 150.00 3,425.85 40.00 137.03 
ปาล์มน้ ามัน 240 4,749.00 4,699.00 1,050.00 4,933.95 6.00 29.60 
มูลค่ารวมท้ังสิ้น 125,864 1,452,164 1,415,142 48,366 2,086,886.89    14,467 

  ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 
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2.2.2) ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัด ปี 2563 

  ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัอุตรดิตถ์  
2.2.3) ด้านการเพาะเลี้ยงประมงของจังหวัด ปี พ.ศ. 2563   

 

ชนิดปลา 
จ านวน
เกษตร 
(ราย) 

พ้ืนที่การเลี้ยง 
ผลผลิต 

(กิโลกรัม) 
ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

มูลค่าผลผลิต 
(ล้านบาท) จ านวน

พ้ืนที่ (ไร่) 
จ านวนบ่อ 

(บ่อ)  
ปลากด 81 7.90 556      632,088  100    63.20   
ปลาจีน  12 20.25 23         4,635  45 0.20   
ปลาช่อน  34 38.16 58       16,785  100      1.67   
ปลาดุก 739 619.27 1,136      374,566  60    22.47   
ปลาตะเพียน  822 806.99 1,160      294,840  45    13.26   
ปลาทับทิม/นลิแดง  306 495.73 3,727    4,820,724  80  385.60   
ปลานวลจันทร์เทศ 14 15.25 27         4,455  45        0.20   
ปลานิล  4,402 3,945.28 8,506    4,819,122  75  361.43   
ปลาไน  76 99.87 133       32,625  45      1.46   
ปลายีส่ก 74 88.42 120       26,352  45      1.18   
ปลาแรด 36 19.94 54       44,595  80      3.56   
ปลาสลิด  4 7.25 6         5,445  120        0.65   
ปลาสวาย  227 329.20 432      105,300  60      6.31   
ปลาหมอไทย 23 55.07 42       23,175  80      1.85   
ปลาน้ าจืดอื่นๆ 31 9.92 68       63,225  45      2.84   

มูลค่ารวมท้ังสิ้น 866.02  

 

 

 

 

ชนิดสัตว์ 
จ านวน

เกษตรกร 
(ราย) 

จ านวนสัตว์ 
(ตัว) 

ข้อมูลผลผลิต ราคาเฉลี่ย มูลล่าผลผลิต  

จ านวน หน่วยนับ (บาท/หน่วย) (ล้านบาท) 

ไก่พ้ืนเมือง 31,350 1,003,265 1,003,265 ตัว/ป ี 120 บาท/ตัว 120.39 

ไก่เนื้อ 34 431,500 431,500 ตัว/ป ี 76 บาท/ตัว 32.79 

ไก่ไข ่ 49 1,758,544 496,400,000 ฟอง/ป ี 2.5 บาท/ฟอง 1,241.00 

เป็ดไข ่ 28 80,580 23,529,360 ฟอง/ป ี 3 บาท/ฟอง 70.58 

สุกรขุน 635 43,341 43,341 ตัว/ป ี 7,000 บาท/ตัว  303.38 

กระบือ 1,520 17,677 17,677 ตัว/ป ี 32,000 บาท/ตัว 565.66 

โค 2,912 39,246 39,246 ตัว/ป ี 25,000 บาท/ตัว 981.15 

มูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,314.95 
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2.2.4) ตารางจ านวนสัตว์น้ าที่จับได้ จ าแนกตามชนิดสัตว์น้ าจืด เป็นรายอ าเภอ พ.ศ. 2563 
 

อ าเภอ 
รวม 
(ตัน) 

ปลานิล 
กระชัง 

ปลา
ทับทิม 

ปลาดุก ปลากด 
ปลา

ตะเพียน 
ปลา
สวาย 

ปลาไน 
ปลายี่สก

เทศ 
ปลา
ช่อน 

ปลา
จีน 

อื่นๆ 

 เมือง 2,909.80 1,430.28 922.45 187.35 245.67 85.45 14.53 9.32 7.98 1.58 0.76 4.44 
 ตรอน 1,288.60 795.32 250.80 51.80 123.50 14.10 42.79 4.22 2.69 2.26 0.76 0.37 
 ท่าปลา 433.03 250.67 7.75 60.60 0.38 85.25 3.46 2.66 5.05 0.82 0.38 16.02 
 น้ าปาด 307.46 212.50 - 43.65 - 45.22 - 2.25 1.14 1.50 - 1.20 
 ฟากท่า 303.39 264.12 0.38 9.53 - 22.35 0.76 3.53 2.34 - 0.38 - 
 บ้านโคก 176.81 164.82 - 6.35 - 4.50 - 0.76 - - 0.38 - 
 พิชัย 3,651.00 1,689.86 1,420.80 125.27 170.00 85.25 98.50 22.34 2.34 0.76 1.88 34.00 
 ลับแล 355.35 198.30 1.96 65.80 - 37.82 27.43 0.38 12.21 9.21 - 2.25 
 ทองแสน
ขัน 

424.57 280.33 - 43.55 - 48.87 3.56 4.61 5.68 0.38 0.73 36.8 

รวมยอด 9,850.00 5,286.20 2,604.14 593.90 539.55 428.81 191.02 50.07 39.41 16.50 5.27 95.15 

ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้อมลู ณ วันที่  25 พฤษภาคม 2564 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.3) ข้อมูลเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์  
จังหวัดอุตรดิตถ์มีพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด จ านวน 4 ,899,120 ไร่ เป็นพ้ืนที่การเกษตร  

จ านวน 1 ,249 ,902 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.51 ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยเป็นพ้ืนที่การท าเกษตรอินทรีย์           
จ านวน 1,933 ไร่ และพ้ืนที่การท าเกษตรปลอดภัย จ านวน 25,766.32 ไร่ รวมทั้งหมด 27,699.32 ไร่ 
รายละเอียดดังนี้ 
 

    2.3.1) การท าเกษตรอินทรีย์  พื้นที่รวม 1,933 ไร่ 323 แปลง เกษตรกร 185 ราย ประกอบด้วย 
  (1) ข้าวอินทรีย์  พื้นที่ 1,838.50 ไร่ 197 แปลง เกษตรกร 176 ราย แบ่งเป็น 
  (1.1) ข้าวอินทรีย์แบบรายเดี่ยว พื้นที่ 657.50 ไร่ 71 แปลง เกษตรกร 64 ราย  

พ้ืนที่ที่ได้รับการรับรอง ราย แปลง พ้ืนที่ (ไร่) ปริมาณผลผลิต (ตัน) แหล่งจ าหน่าย 
อ าเภอพิชัย 8 10 110.75 60.91 บ.เดอะสุขเฮ้าส์/ โรงสี 
อ าเภอตรอน 7 7 63.00 34.65 บ.เดอะสุขเฮ้าส์/ โรงสี 
อ าเภอลับแล 18 18 214.00 117.70 สหกรณ์ 
อ าเภอทองแสนขัน 1 1 2.00 1.10 บ.เดอะสุขเฮ้าส์ 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 30 35 267.75 147.12 บ.เดอะสุขเฮ้าส์/ โรงสี 
รวม 64 71 657.50 361.48  

ที่มา : ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวแพร่ ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 

 (1.2) ข้าวอินทรีย์แบบกลุ่ม  พื้นที่ 1,181.25 ไร่  126 แปลง เกษตรกร 112 ราย 
  1. กลุ่มปี 2560 ผ่านการตรวจประเมินข้าวอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน (T2) ปี 2561 เข้าสู่การ
รับรอง Organic Thailand (T3) ปี 2562 จ านวน 5 กลุ่ม พ้ืนที่ 755.25 ไร่ 88 แปลง เกษตรกร 78 ราย       

พ้ืนที่ด าเนินงาน กลุ่มข้าวอินทรีย์ ราย แปลง พ้ืนที่ (ไร่) 
ปริมาณ
ผลผลิต 

แหล่ง
จ าหน่าย 

อ าเภอพิชัย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์พัฒนา
ชุมชน 

21 23 200.50 110.22 
โรงสี 

รวมพลังบ้านคลองกล้วย 17 18 114.00 62.70 โรงสี 
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อ าเภอลับแล ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านไผ่เขียว 10 12 124.00 68.20 จ าหน่ายเอง 
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมปลอดสารพิษ
ตามแนวพระราชด าริ 

13 14 186.00 102.30 
โรงสี 

อ าเภอทองแสนขัน วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านโคกงาม 17 21 130.75 71.91 โรงสี 
รวม 78 88 755.25 415.33  

   2. กลุ่มปี 2562 ผ่านการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น (T1) ปี 2562 
จ านวน    1 กลุ่ม พ้ืนที่ 426 ไร่ 38 แปลง เกษตรกรจ านวน 34 ราย  

พ้ืนที่ด าเนินงาน กลุ่มข้าวอินทรีย์ ราย แปลง พื้นที่ (ไร่) ปริมาณผลผลติ 
แหล่ง

จ าหน่าย 

อ าเภอลับแล ข้าวอินทรีย์อ าเภอลับแล 34 38 426 234.30 โรงสี 

รวม 34 38 426 234.30  

ที่มา : ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวแพร่ ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 
 
 

  (2) พืชอินทรีย ์
   (2.1) แยกเป็นรายอ าเภอ ผ่านการรับรองแล้ว พื้นที่รวม 94.25 ไร่  9 แปลง เกษตรกร 9 ราย 

พื้นที่ที่ได้รับการรับรอง ราย แปลง พื้นที่ (ไร่) 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 4 4 36 
    พืชผสมผสาน (มะม่วงโชคอนันต์ ฝรั่งกิมจู  ฯลฯ ) 1 1 3 
    พืชสมุนไพร (ไพล) 1 1 15 
    พืชไม้ผล (เงาะ, กล้วยน้ าว้า) 2 2 18 
อ าเภอท่าปลา 2 2 18 
   พืชไม้ผล (มะม่วงหิมพานต์) 1 1 3 
   พืชผสมผสาน  1 1 15 
อ าเภอลับแล 1 1 1.25 
   พืชผสมผสาน 1 1 1.25 
อ าเภอทองแสนขัน 2 2 39 
   พืชผสมผสาน 1 1 4 
   พืชไม้ผล (มะขามหวาน, ขนุน, มะม่วง, กระท้อน) 1 1 35 

 (2.2) แยกเป็นรายอ าเภอ ระยะปรับเปลี่ยน พื้นที่รวม 72.93 ไร่ 13 แปลง จ านวนเกษตรกร 11 ราย 

พื้นที่ที่ได้รับการรับรอง ราย แปลง พื้นที่ (ไร่) 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 6 6 6.46 
   พืชผัก (มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว มะระ พริก กรีนโอ๊ก เรดโอ๊ก ฯลฯ) 3 3 2 
   พืชผสมผสาน (กล้วยไข่ ขนุน ผักกูด ลองกอง เงาะ มะยงชิด ฯลฯ) 3 3 4.46 
อ าเภอท่าปลา 1 1 0.75 
   พืชผัก (กรีนโอ๊ก เรดโอ๊ก กรีนคอส ฯลฯ) 1 1 0.75 
อ าเภอทองแสนขัน 2 4 58.28 
   พืชผัก (แตงกวา พริก มะเขือเทศ กวางตุ้ง ถั่วฝักยาว ฯลฯ) 1 1 0.28 
   พืชผสมผสาน (แก้วมังกร มะม่วงโชคอนันต์ มะขาม ฯลฯ) 1 3 58 
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อ าเภอพิชัย 2 2 7.44 
   พืชผัก (กรีนโอ๊ก เรดโอ๊ก บัตเตอร์เฮด คอสเขียว คะน้า ผักกาดหอม) 1 1 0.44 
   พืชผสมผสาน (กล้วยน้ าว้า ไผ่กิมซุง) 1 1 7 

      
ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  ข้อมลู ณ วนัท่ี 9 มิถุนายน 2564 

 
 2.3.2) การท าเกษตรปลอดภัยประกอบด้วย พื้นที่รวม 25,766.32 ไร่ 2,476 แปลง เกษตรกร 2,122 ราย 
         (1) ข้าว GAP พื้นที่รวม 22,993.00 ไร่ 1,697 แปลง เกษตรกร 1,380 ราย แบ่งเป็น 
                (1.1) ข้าว GAP แบบรายเดี่ยว  พื้นที่ 10,792.75 ไร่ 852 แปลง เกษตรกร 764 ราย 

พ้ืนที่ด าเนินงาน ราย แปลง พ้ืนที่ (ไร่) ผลผลิต (ตัน) แหล่งจ าหน่าย 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์ 181 181 2,056.00 1,542.00 สหกรณ์ 
อ าเภอลับแล 100 121 1,751.25 1,313.43 สหกรณ์ 
อ าเภอตรอน 157 158 2,202.50 1,651.87 สหกรณ์ 
อ าเภอพิชัย 229 253 3,729.00 2,796.75 สหกรณ์ 
อ าเภอทองแสนขัน 97 139 1,054.00 790.50 สหกรณ์ 

รวม 764 852 10,792.75 8,094.55 สหกรณ์ 
 ที่มา : ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวแพร่ ขอ้มูล ณ วันท่ี 29 มกราคม 2564 (เกษตรกรทีไ่ดร้ับการรับรองฯ ในป ี2560-2563) 

 

(1.2) ข้าว GAP แบบกลุ่มภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน 13 
แปลงใหญ่ 22 กลุ่ม (ICS) พื้นที่ 12,200.25 ไร่ 845 แปลง เกษตรกร 616 ราย 

กลุ่มที ่ ชื่อแปลงใหญ่ ชื่อกลุม่ ICS ราย แปลง พ้ืนที่ (ไร่) 
1 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานสีูบน้ าด้วย

ไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน 
จ ากัด 

สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานสีูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านท้าย
วัดพญาปันแดน จ ากดั 

41 41 905.00 

2 สหกรณ์การเกษตรท่าพญา จ ากัด เกษตรก้าวหน้า 28 28 485.00 
3 เกษตรยั่งยืน 26 26 493.00 
4 ข้าวอินทรีย์ 29 29 423.25 
5 ท่าพญา 20 20 437.00 
6 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานสีูบน้ าด้วย

ไฟฟ้าบ้านโรงหม้อ 
สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านโรงหม้อ 

30 30 498.00 

7 สหกรณ์นิคมพิชัยภเูบนทร ์ สหกรณ์นิคมพิชัยภเูบนทร ์ 32 32 318.50 
8 สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ 1 28 28 401.00 
9 สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ 4 27 27 391.00 
10 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานสีูบน้ าด้วย

ไฟฟ้าบ้านดอนโพ  จ ากัด 
สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานสีูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านดอน
โพธิ์ จ ากัด ๒ 

33 142 1,107.25 

11 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานสีูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านดอน
โพธิ์ จ ากัด ๓ 

34 111 988.00 

12 สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล 
จ ากัด 

ดงสระแก้วเหนือและใต ้ 30 30 1,267.00 
13 ห้วยไร่ น้ าโจร 37 37 1,051.00 
14 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดิน

หนองกอก จ ากัด 
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองกอก 1 

27 44 295.25 

15 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานสีูบน้ าด้วย
ไฟฟ้าบ้านแสนขัน จ ากัด 

สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านแสนขัน 
32 32 521.00 

16 กลุ่มเกษตรกรท านาแสนขัน 3 เกษตรกรท านาแสนขัน ๓ 30 30 484.00 
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กลุ่มที ่ ชื่อแปลงใหญ่ ชื่อกลุม่ ICS ราย แปลง พ้ืนที่ (ไร่) 
17 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานสีูบน้ าด้วย

ไฟฟ้าบ้านไร่ จ ากัด 
ผู้ผลิตข้าวบ้านไร ่ 30 56 431.00 

18 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานสีูบน้ าด้วย
ไฟฟ้าบ้านวังหิน จ ากัด 

ท่าสักพัฒนา 11 11 327.00 
19 หาดสองแควหมดหนี ้ 16 16 387.00 
20 วังแดง 1 ก้าวหน้า 20 20 283.00 
21 วังแดงร่วมใจ 24 24 404.00 
22 สหกรณ์การเกษตรท่าปลา จ ากัด สหกรณ์การเกษตรท่าปลา จ ากัด 31 31 303.00 
รวมทั้งสิ้น 616 845 12,200.25 

ที่มา : ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวแพร่ ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 
 
 (2) พืช GAP ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร แยกเป็นรายอ าเภอ  รวม 742 ราย         
729 แปลง พื้นที่ 2,773.32 ไร่ 
 

พื้นที่ที่ได้รับการรับรอง ราย แปลง พื้นที่  (ไร่) 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 68 79 423.72 
     พืชผัก 10 17 14.38 
     กล้วยน้ าว้า 5 5 14.75 
     กล้วยไข ่ 1 1 1.25 
     ทุเรียนหมอนทอง 14 15 25.5 
     เงาะ 1 1 10 
     ชมพู่ทับทิมจันทร์     1 1 1 
     แตงโม 1 1 0.25 
     มะม่วงหิมพานต์ 1 1 10 
     ฝรั่ง 4 4 2.75 
     มะม่วง 2 3 24.5 
     มะยงชิด 19 20 280.38 
     ลองกลอง 9 10 39 
อ าเภอพิชัย 33 42 170.81 
     กล้วย 7 7 29.50 
     พืชผัก 9 18 11.06 
     ข้าวโพด  1 1 0.25 
     ฝรั่ง 2 2 10.25 
     ไพล 3 3 0.75 
     มะพร้าวน้ าหอม 2 2 13.50 
     มะม่วง 5 5 89.25 
     มะยงชิด 4 4 16.25 
อ าเภอตรอน 3 3 26.50 
     มะนาว 1 1 0.5 
     มะม่วง 
 

2 
 

2 
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อ าเภอลับแล 431 445 1,034.07 
     พืชผัก 9 14 16.31 
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พื้นที่ที่ได้รับการรับรอง ราย แปลง พื้นที่  (ไร่) 
     กล้วย 2 3 8 
     ทุเรียน 225 228 536.95 
     พุทรา 1 1 2 
     มะไฟ 1 1 1 
     มะยงชิด 38 43 144.75 
     มังคุด 3 3 2 
     ลองกอง 114 114 223.68 
     ลางสาด 9 9 19 
     เสาวรส 1 1 0.125 
     หอมแดง 2 2 4 
     หอมแบ่ง 26 26 75.25 
อ าเภอท่าปลา 76 77 400.41 
     พืชผัก 2 3 2.37 
     กล้วย 3 3 18.25 
     กาแฟโรบัสต้า 9 9 42.50 

     มะไฟ 1 1 2 
     ล าไย 1 1 2 
     มะม่วงหิมพานต ์ 57 57 331.5 
     เมล่อน 1 1 0.54 
     ลองกอง 2 2 1.25 
อ าเภอน้ าปาด 57 57 423.75 
     กระเทียม 11 11 11.25 

     ฝรั่ง 1 1 1.75 

     มะขามหวาน 1 1 2 

     สับปะรด 42 42 407.75 

     เสาวรส 1 1 0.50 

     หอมแดง 1 1 0.50 

อ าเภอฟากท่า 46 46 142.50 
     ผักหวานป่า 1 1 1 

     ฝรั่ง 1 1 2 

     มะขามหวาน 19 19 103.50 

     หน่อไม้ฝรั่ง 25 25 36 

อ าเภอบ้านโคก 28 30 151.56 
     พืชผัก 3 5 1 

     แก้วมังกร 1 1 4 

     มะขามหวาน 23 23 146.50 

     หอมแบ่ง (ต้นหอม) 1 1 0.06 
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พื้นที่ที่ได้รับการรับรอง ราย แปลง พื้นที่  (ไร่) 
รวม 742 779 2,773.32 

ที่มา :  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  ข้อมลู ณ วนัท่ี 6 มิถุนายน 2564 

 (3) ปศุสัตว์ GAP จ านวน 4 ชนิด 194 ฟาร์ม แบ่งเป็น  
ชนิด จ านวน (ฟาร์ม) ปริมาณผลผลิต แหล่งจ าหน่าย 

1. สุกร 30 95,930 ตัว บริษัท / ในและตา่งจังหวัด 
2. ไก่ไข ่ 45 976,150 ฟอง บริษัท / ในและตา่งจังหวัด 
3. ไก่เนื้อ 42 620,500 ตัว บริษัท 
4. ผึ้ง 77 601,900 ลิตร เชียงใหม ่
รวม 194  

ที่มา : ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดอตุรดติถ์ ข้อมูล ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 
 

 (4) ประมง   
                 (4.1) GAP จ านวน 222 ฟาร์ม แยกเป็น ปลานิล 173 ฟาร์ม ปลาอ่ืนๆ 49 ฟาร์ม 
                 (4.2) Safety Level จ านวน 121 ฟาร์ม  
ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้อมลู ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564 
 (5) การรับรอง PGS  พื้นที่รวม 397.25 ไร่ 58 แปลง เกษตรกร 58 ราย ประกอบด้วย 

            (5.1) กลุ่มปี 2562 ผ่านการตรวจประเมิน PGS ปี 2562 จ านวน 3 กลุ่ม 
                พื้นที่ 302.25 ไร่ 33 แปลง เกษตรกรจ านวน 33 ราย 

 

พื้นที่ด าเนินงาน ชื่อกลุ่ม ราย แปลง พื้นที่ 
(ไร่) 

ชนิดพืช 

อ าเภอทองแสนขัน 
อ าเภอตรอน 

เกษตรอินทรีย์บ่อทองบ้านแก่ง 
ร่วมใจ 

10 10 23.75 ไผ่ ข้าว กระเทียม กล้วย
หอมแดง พริก ชะอม ฝรั่ง 

ผักตามฤดูกาล 
อ าเภอท่าปลา เกษตรอินทรีย์น้ าหมัน 12 12 36.75 ไผ่ซางหม่น ข้าวนาปี 

มะม่วง มะขาม ไผ่กมิซุง 
พืชผักผสมผสาน 

อ าเภอลับแล เกษตรอินทรีย์บ้านไผ่เขียว 11 11 241.75 ข้าว 
รวม 33 33 302.25  

 

 
(5.2) กลุ่มปี 2563 ผ่านการตรวจประเมิน PGS ปี 2563 จ านวน 3 กลุ่ม 

               พื้นที่ 28 ไร่ 15 แปลง เกษตรกรจ านวน 15 ราย 

พื้นที่ด าเนินงาน ชื่อกลุ่ม ราย แปลง พื้นที่ 
(ไร่) 

ชนิดพืช 

อ าเภอท่าปลา เกษตรอินทรีย์บ้านชัยมงคล 5 5 9.50 พืชผักสวนครัว ไม้ผล  
มะม่วงหิมพานต ์

อ าเภอฟากท่า เกษตรอินทรีย์นาไร่เดียว 5 5 2.50 หน่อไม้ฝรั่ง ผักสวนครัว 
อ าเภอพิชัย เกษตรอินทรีย์นาอิซาง 5 5 16 ข้าว 

รวม 15 15 28  
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 (5.3) กลุ่มปี 2564 ผ่านการตรวจประเมิน PGS ปี 2564 จ านวน 2 กลุ่ม  พื้นที่ 67 ไร่ 10 แปลง 
เกษตรกรจ านวน 10 ราย 

พื้นที่ด าเนินงาน ช่ือกลุ่ม ราย แปลง พื้นที่ (ไร่) ชนิดพืช 
อ าเภอพิชัย 
อ าเภอตรอน 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 459 5 5 5 ผักสวนครัว 

อ าเภอลับแล เกษตรอินทรีย์บ้านเกาะตาเพชร 5 5 62 ข้าว 
รวม 10 10 67  

 

ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 

2.4) ข้อมูลสินค้าเกษตรที่ได้รับรองส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
   จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จ านวน 3 สินค้า ได้แก่ 
    2.4.1) สับปะรดห้วยมุ่น  
         - ผูผ้ลิต ผู้ประกอบการ ที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI จ านวน 77 ราย แบ่งเป็น 
           (1) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการขอต่ออายุการใช้ตราสัญลักษณ์ GI จ านวน 39 ราย ต่ออายุ ปี 2562 ครบอายุ ปี 2564 
           (2) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการขอใช้ตราสัญลักษณ์ GIครั้งแรก จ านวน 38 ราย ขอตราครั้งแรก ปี 2562  
             ครบอายุ  ปี 2564 
    2.4.2) ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ 
          - ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI จ านวน 129 ราย ขอตราครั้งแรก ปี 2562 ครบอายุ ปี 2564 
    2.4.3) ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ 
          - ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI จ านวน 34 ราย ขอตราครั้งแรก ปี 2562 ครบอายุ ปี 2564 
หมายเหตุ การขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI มีอายุ 2 ปี       
ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอตุรดติถ์ วันท่ี 30 เมษายน 2564 
 

2.5) ข้อมูลการเกษตรแบบแปลงใหญ่     
  2.5.1) รายช่ือสินค้าแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2564 

ชนิดสินค้า 
แปลงใหญ่ทั้งหมด 

แปลงใหญ่
ปี 

จ านวน
แปลง 

จ านวน
ราย 

พื้นที่ 
(ไร่)  จ านวน

(แปลง) 
สมาชิก
(ราย) 

พื้นที่  
(ไร่) 

1. ข้าว 50 4,568 91,708.50 2559 8 1,427 33,839.00 
2. ข้าวโพด
เลี้ยงสตัว ์

4 241 5,350.25 
     2560 

 
30 

 
2,309 

 
40,802.25 

3. มะขาม
หวาน 

4 237 1,839.25 
2561 

8 384 4,388.25 

4. มะม่วงหิม 
พานต์ 

1 88 639.00 
     2562 

 
17 

 
1,081 

 
17,575.25 

5. มะม่วง 2 80 828.50 2563 8 610 10,308.75 

6. ผึ้ง 1 77 350.00 2564 17 751 8,009.75 

7. หม่อนไหม 1 44 398.00 2565 5 167 2,485.00 

8. สัปปะรด 2 86 1,183.00         

9. ปลานิล 2 89 5.00         
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ชนิดสินค้า 
แปลงใหญ่ทั้งหมด 

 จ านวน(แปลง) สมาชิก(ราย) 
พื้นที่  
(ไร่) 

10. โคเนื้อ 8 292 5,474.50 

11. ยางพารา 3 149 2,142.75 

12. ทุเรียน 2 132 761.00 

13. ไผ ่ 1 30 338.00 

14. มันส าปะหลัง 5 244 3,628.50 

15. หอมแบ่ง 1 49 316.00 

16. หน่อไม้ฝรั่ง 1 52 173.00 

17. หอมแดง 1 59 362.00 

18. ถั่วเขียว 2 90 891.00 

19. ถั่วลิสง 1 45 300.00 

20. กาแฟ 1 77 720.00 

รวม 93 6,729 117,408.25 
 
        2.5.2) สรุปข้อมูลแปลงใหญ่จังหวัดอุตรดิตถ์แยกอ าเภอ 

ชนิดสินค้า อ าเภอ 
แปลงใหญ่ทั้งหมด 

 จ านวน (แปลง) สมาชิก (ราย) พื้นที่ (ไร่) 

1.ข้าว 

พิชัย 18 1,927 43,496.50 

เมือง 9 1286 20,361.25 

ตรอน 5 404 7,826.25 

ลับแล 6 413 11,162.50 

ทองแสนขัน 6 340 6,074.00 

ท่าปลา 1 31 303.00 

รวม 45 4,401 89223.50 

2.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์

เมือง 1 85 2523.00 

ทองแสนขัน 1 65 1833.00 

ท่าปลา 1 37 650.25 

ฟากท่า 1 54 344.00 

รวม 4 241 5350.25 

3.มะขาม 
ฟากท่า 2 141 922.00 

บ้านโคก 2 96 917.25 

รวม 4 237 1839.25 

4.มะม่วงหิมพานต ์ ท่าปลา 1 88 639.00 
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ชนิดสินค้า อ าเภอ 
แปลงใหญ่ทั้งหมด 

 จ านวน (แปลง) สมาชิก (ราย) พื้นที่ (ไร่) 
รวม 1 88 639.00 

5.มะม่วง 
ตรอน 1 50 441.5 

พิชัย 1 30 387 

รวม 2 80 828.50 

6.ผึ้ง 
เมือง 1 77 350.00 

รวม 1 77 350.00 

7.หม่อน 
ทองแสนขัน 1 44 398.00 

รวม 1 44 398.00 

8.สัปปะรด 
น้ าปาด 1 36 627.50 

บ้านโคก 1 50 555.5 

รวม 2 86 1183.00 

9.ปลานิล 

พิชัย 1 51 2.55 

เมือง 0 0 0.00 

ตรอน 1 38 2.45 

รวม 2 89 5.00 

10.โคเนื้อ 

เมือง 1 39 142.00 

พิชัย 1 34 340.00 

น้ าปาด 5 189 4836.50 

ฟากท่า 1 30 156.00 

รวม 8 292 5474.50 

11.ยางพารา 

ท่าปลา 1 43 748.75 

บ้านโคก 1 49 769.00 

น้ าปาด 1 57 625 

รวม 3 149 2142.75 

12.ทุเรียน 
ลับแล 1 102 397.00 

เมือง 1 77 720 

รวม 2 179 1117.00 

13.ไผ ่
เมือง 1 30 338.00 

รวม 1 30 338.00 

14.มันส าปะหลัง 
ทองแสนขัน 2 102 1651.00 

น้ าปาด 1 74 1052.00 

เมือง 1 32 462.75 
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ชนิดสินค้า อ าเภอ 
แปลงใหญ่ทั้งหมด 

 จ านวน (แปลง) สมาชิก (ราย) พื้นที่ (ไร่) 

ตรอน 1 36 462.75 

รวม 5 244 3628.50 

15.หอมแบ่ง 
ลับแล 1 49 316.00 

รวม 1 49 316.00 

16.หน่อไม้ฝรั่ง 
ฟากท่า 1 52 173.00 

รวม 1 52 173.00 

17.หอมแดง 
ฟากท่า 1 59 362.00 

รวม 1 59 362.00 

18.ถั่วเขียว 
น้ าปาด 1 40 395.00 

บ้านโคก 1 50 496.00 

รวม 2 90 891.00 

19.ถั่วลิสง 
เมือง 1 45 300.00 

รวม 1 45 300.00 

20.กาแฟ 
เมือง 1 30 364.00 

รวม 1 30 364.00 
     

2.6) ข้อมูลแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 
 2.6.1) ข้อมูลระบบน้ าในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทาน 
  จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพ้ืนที่ชลประทานและระบบชลประทาน ทั้งหมด 124,113 ไร่ ครอบคลุม  
ทั้ง 5 อ าเภอ 10 ต าบลได้แก่ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ต าบลบ้านด่าน ต าบลน้ าริด ต าบลบ้านด่านนาขาม        
และต าบลบ้านเกาะ พ้ืนที่ส่งน้ าจ านวน 37,708 ไร่ อ าเภอฟากท่า ต าบลนาไพร พ้ืนที่ส่งน้ า จ านวน 1,500 ไร่ 
อ าเภอน้ าปาด ต าบลน้ าไคร้ พ้ืนที่ส่งน้ า จ านวน 18,028 ไร่ อ าเภอท่าปลา ต าบลท่าปลา พ้ืนที่ส่งน้ าจ านวน 
1,500 ไร่ และอ าเภอพิชัย ต าบลคอรุม ต าบลท่ามะเฟือง และต าบลพญาแมน พ้ืนที่ส่งน้ าจ านวน 42,587 ไร่ 
ทั้งนี้ ยังมีเข่ือนสิริกิติ์ ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่สร้างปิดกั้นแม่น้ าน่านที่บริเวณต าบลผาเลือด อ าเภอ
ท่าปลา โดยเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นเขื่อนเอนกประสงค์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าและการชลประทาน เขื่อนสิริกิติ์มีเนื้อที่ประมาณ 284.8 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 178,000 ไร่ 
เก็บน้ าได้สูงสุด 9,510 ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างเสร็จเมื่อ ปี 2515 และมีอ่างเก็บน้ า จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ อ่าง
เก็บน้ าคลองตรอน อ าเภอน้ าปาด เก็บกักน้ าได้สูงสุด 59 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ าห้วยแม่เฉย อ าเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ เก็บกักน้ าได้สูงสุด 4 ล้านลูกบาศก์เมตร          
ที่มา : โครงการชลประทานอุตรดติถ์ 
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ข้อมูลแหล่งน้ าของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

อ าเภอ 

แหล่งน้ าในเขตชลประทาน แหล่งน้ านอกเขตชลประทาน 

ขนาดใหญ ่ ขนาดกลาง  ขนาดเล็ก 
สถานีสูบน้ า/ 
พื้นที่ส่งน้ า 

(ไร่) 

แหล่งน้ า
สหกรณ์
สนับสนุน  

แหล่งน้ า 
ส.ป.ก.  

แหล่งน้ า พด. 

บ่อน้ า พด. 
บ่อจิ๋ว  

 

เมือง 
- 1 แห่ง 5 แห่ง 32 แห่ง 64 แห่ง - 3 แห่ง 1,085 แห่ง 

- 4 ล้าน ลบ.ม. 1.41 ล้าน ลบ.ม. 48,333 ไร ่ 140,635 ลบ.ม. - 141,100 ลบ.ม. 1.36 ล้าน ลบ.ม. 

ลับแล 
- - 1 แห่ง - 9 แห่ง - 7 แห่ง 174 แห่ง 

- - 0.20 ล้าน ลบ.ม. - 379,988 ลบ.ม. - 253,350 ลบ.ม. 0.21 ล้าน ลบ.ม. 

ทองแสน
ขัน 

- - 1 แห่ง 8 แห่ง 14 แห่ง 5 แห่ง 4 แห่ง 743 แห่ง 

- - 0.45 ล้าน ลบ.ม. 10,120 ไร ่ 46,915 ลบ.ม. 58,000 ลบ.ม. 295,860 ลบ.ม. 0.93 ล้าน ลบ.ม. 

ตรอน 
- - 1 แห่ง 21 แห่ง 13 แห่ง - 2 แห่ง 99 แห่ง 
- - 0.87 ล้าน ลบ.ม. 65,776ไร่ 71,690 ลบ.ม. - 44,540 ลบ.ม. 0.12 ล้าน ลบ.ม. 

พิชัย 
- - 1 แห่ง 45 แห่ง 149 แห่ง 2 แห่ง 5 แห่ง 551 แห่ง 

- - 1.94 ล้าน ลบ.ม. 110,770ไร่ 357,298 ลบ.ม. 92,100 ลบ.ม. 203,700 ลบ.ม. 0.69 ล้าน ลบ.ม. 

ท่าปลา 
1 แห่ง - 5 แห่ง 4 แห่ง  - 7 แห่ง 686 แห่ง 

9,510 ล้าน ลบ.ม. - 0.81 ล้าน ลบ.ม. 1,170ไร่  - 627,000 ลบ.ม. 0.86 ล้าน ลบ.ม. 

ฟากท่า 
- - 3 แห่ง 8 แห่ง  - 5 แห่ง 725 แห่ง 

- - 0.49 ล้าน ลบ.ม. 4,121ไร่  - 214,800 ลบ.ม. 0.91 ล้าน ลบ.ม. 

น้ าปาด 
- 1 แห่ง 7 แห่ง 4 แห่ง  - 6 แห่ง 1,300 แห่ง 

- 59 ล้าน ลบ.ม. 1.71 ล้าน ลบ.ม. 1,570 ไร ่  - 425,000 ลบ.ม. 1.63 ล้าน ลบ.ม. 

บ้านโคก 
- - 8 แห่ง -  - 8 แห่ง 677 แห่ง 

- - 2.18 ล้าน ลบ.ม. -  - 840,000 ลบ.ม. 0.85 ล้าน ลบ.ม. 

รวม 
1 แห่ง 2 แห่ง 32 แห่ง 122 แห่ง 249 แห่ง 7 แห่ง 47 แห่ง 5,970 แห่ง 

9,510 ล้าน ลบ.ม. 63 ล้าน ลบ.ม. 10.06 ล้าน ลบ.ม. 241,860 ไร่ 654,526 ลบ.ม. 150,100 ลบ.ม. 3.04 ล้าน ลบ.ม. 7.52 ล้าน ลบ.ม. 

ที่มา : โครงการชลประทานอุตรดติถ์, สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์, ส านักงานปฏิรูปท่ีดินอุตรดติถ์ ข้อมูล ณ มิถุนายน 2564 
  2.6.2) ข้อมูลน้ าบาดาล 

 
 
 

ที ่ อ าเภอ การเกษตร (บ่อ) อุปโภค-บริโภค (บ่อ) รวม (บ่อ) 
1 เมืองอุตรดติถ ์ 9 284 293 

2 ลับแล 31 205 236 
3 ทองแสนขัน - 64 64 
4 ตรอน 30 83 113 
5 พิชัย 93 139 232 
6 ท่าปลา - 77 77 
7 ฟากท่า - 12 12 
8 น้ าปาด - 59 59 
9 บ้านโคก - 28 28 

รวมท้ังหมด 163 951 1,114 
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2.7) ข้อมูล 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
      สรุปจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดอุตรดิตถ์  
ระยะที่ 1-6  

อ าเภอ ต าบล จ านวนเกษตรกร จ านวนเกษตรกร จ านวนเกษตรกร รวม  
(ราย) ระยะที่ 1 - 3 ระยะที่ 4 - 5 ระยะที่ 6 

เมืองอุตรดติถ ์ ท่าเสา 2 0 0 2 
 บ้านด่าน 3 0 0 3 
 ถ้ าฉลอง 5 0 3 8 
 วังกะพี ้ 2 2 0 4 
 น้ าริด 0 3 0 3 

ตรอน ข่อยสูง 7 1 1 9 
  หาดสองแคว 4 0 0 4 
  วังแดง 2 0 2 4 
  น้ าอ่าง 2 4 4 10 
พิชัย ท่ามะเฟือง 3 9 0 12 
  นาอิน 0 2 1 3 
บ้านโคก บ้านโคก 8 1 0 9 

รวม 38 22 11 71 
 
2.8) ข้อมูล Smart Farmer และ Young Smart Farmer  
 

อ าเภอ จ านวน SF (ราย) จ านวน YSF (ราย) 
 

รวม 
เมืองอุตรดิตถ ์ 580 69 649 
ตรอน 275 33 308 
ท่าปลา 112 35 147 
น้ าปาด 92 11 103 
ฟากท่า 88 34 122 
บ้านโคก 223 19 242 
พิชัย 498 48 546 
ลับแล 209 41 250 
ทองแสนขัน 152 34 186 

รวม 2,229 324 2,553 

ที่มา : หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดอุตรดิตถ์ ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2558 - 2563   
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

2.9) ข้อมูลสถาบันเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
       2.9.1) ประเภทสหกรณ์และจ านวนสมาชิกในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที่มา : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดติถ์ ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 

 2.9.2) ประเภทกลุ่มเกษตรกรและจ านวนสมาชิกในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประเภทกลุ่มเกษตรกร 
จ านวนกลุ่ม
เกษตรกร 
(แห่ง) 

จ านวนสมาชกิ 
รวมสมาชิกทั้งหมด 

(คน) 
สมาชกิสามัญ 

(คน) 
สมาชกิสมทบ 

(คน) 
1. กลุ่มเกษตรกรท านา 45 6,835 6,835 - 
2. กลุ่มเกษตรกรท าสวน 5 564 564 - 
3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสตัว ์ 2 95 95 - 
4. กลุ่มเกษตรกรท าไร ่ 4 413 413 - 
5. ชุมชนประมงท้องถิ่น - - - - 
6. กลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ (ระบุ) - - - - 

รวม 56 7,907 7,907 - 
ที่มา : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดติถ์ ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 
 

3)  ด้านการค้าชายแดน       

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีชายแดนติดต่อกับแขวงไซยะบุรี สปป.ลาว 2 อ าเภอ คือ อ าเภอบ้านโคก และ             
อ าเภอน้ าปาด ระยะทางแนวชายแดน ประมาณ 135 กิโลเมตร โดยติดกับ 4 เมือง ของแขวงไซยะบุรี              
คือเมืองปากลาย เมืองทุ่งมีไซ เมืองบ่อแตน และเมืองแก่นท้าว มีช่องผ่านแดน ที่ส าคัญ 4 แห่ง  คือ           
  

 3.1) จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ตั้งอยู่ บริเวณหมู่ที่ 2 ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์        
โดยได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556                  
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป ซึ่งจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับด่านท้องถิ่น
บ้านผาแก้ว เมืองปากลาย แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว ซึ่งขณะนี้ได้เปิดเป็นด่านสากลภูดู่ เมืองปากลายแล้วตั้งแต่
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นมา ซ่ึงด่านแห่งนีไ้ด้รับการสนับสนนุจากส านกังานคณะกรรมการความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน ) กระทรวงการคลัง หรือ สพพ . หรือ NEDA                      
เมื่อปี พ.ศ. 2555 ได้ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ให้แขวงไซยะบุรี ก่อสร้างเส้นทางจากเส้นชายแดนไทย - ลาว ไปยัง  
เมืองปากลาย ระยะทาง 32 กิโลเมตร และก่อสร้างด่านสากลบ้านผาแก้ว  เมืองปากลาย ในวงเงิน จ านวน 718 

ประเภทสหกรณ์ 
จ านวนสหกรณ์ 

(แห่ง) 

จ านวนสมาชกิ 
รวมสมาชิกทั้งหมด 

(คน) 
สมาชกิสามัญ 

(คน) 
สมาชกิสมทบ 

(คน) 
1. สหกรณ์การเกษตร 74 106,265 102,543 3,722 
2. สหกรณ์ประมง 1 200 189 11 
3. สหกรณ์นคิม 3 4,427 4,368 59 
4. สหกรณ์ออมทรัพย ์ 9 15,778 13,979 1,799 
5. สหกรณร์้านค้า - - - - 
6. สหกรณ์บริการ 3 165 165 - 
7. สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยน - - - - 

รวม 90 126,835 121,244 5,591 
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ล้านบาท (เมืองปากลาย ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ประมาณ 32 กิโลเมตร เมืองปากลายมีประชากรจ านวน 
59,500 คน) ในอดีตมีตลาดนัดทุกวันเสาร์ อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงเจ็ดต้น หลังจากที่
ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรภูดู่แล้วจะมาการค้าขายทุกวัน จังหวัดอุตรดิตถ์ได้
มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงเจ็ดต้นและอ าเภอบ้านโคกเป็นผู้ดูแลรักษา 
          

 

  

 

 

 

 3.2) จุดผ่อนปรนการค้า ช่องห้วยต่าง อยู่ห่างจากจุดผ่านแดนภูดู่ ประมาณ 20 กิโลเมตร ตั้งอยู่            
หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก ซึ่งตรงข้ามกับด่านประเพณีบ้านขอนแก่น เมืองบ่อแตน แขวงไซยะบุรี 
สปป.ลาว (เมืองบ่อแตนห่างจากช่องห้วยต่าง ประมาณ 40 กิโลเมตร เมืองบ่อแตนมีประชากรจ านวน 17,500 คน) 
มีตลาดนัดทุกวันพุธ 
 3.3) จุดค้าขายประเพณี ช่องมหาราช หรือช่องหมาหลง อยู่ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ประมาณ 
36 กิโลเมตร ตั้งอยู่หมูที่ 1 บ้านบ่อเบี้ย ต าบลบ่อเบี้ย อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ          
ด่านประเพณีเมืองทุ่งมีไซ แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว (เมืองทุ่งมีไซ ห่างจากช่องมหาราชประมาณ 14 กิโลเมตร 
เมืองทุ่งมีไซมีประชากร จ านวน 8,700 คน) มีตลาดนัดคาราวานสินค้าทุกวันอาทิตย์ บริเวณตลาดช่องมหาราชมี
เนื้อที่ จ านวน 4 ไร่ ได้รับการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จาก ส .ป.ก. แล้ว จ านวน 4 ไร่ อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี้ย 
 3.4) จุดการค้าประเพณีช่องห้วยพร้าว อยู่ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ประมาณ 47 กิโลเมตร 
ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยมุ่น อ าเภอน้ าปาด ตั้งอยู่ตรงข้ามกับด่านประเพณีบ้านหนองประจีด เมืองบ่อ
แตน แขวงไซยะบุรี (เมืองบ่อแตน ห่างจากช่องห้วยพร้าว ประมาณ 30 กิโลเมตร เมืองบ่อแตนมีประชากร              
จ านวน 17,500 คน) มีตลาดนัดทุกวันอาทิตย์ แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว มีเมืองที่มีเขตชายแดนกับจังหวัด
อุตรดิตถ์ 4 เมือง คือ เมืองทุ่งไซ เมืองปากลาย เมืองบ่อแตน และเมืองแก่นท้าว (มีจุดผ่านแดนสากล           
เมืองแก่นท้าวตั้งอยู่ตรงข้ามกับจุดผ่านชายแดนถาวรทาลี่จังหวัดเลย)  
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ศักยภาพของจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ 

   จดุผา่นแดนถาวรภดููส่ามารถเช่ือมโยงการค้า การลงทนุ และการทอ่งเท่ียวได้หลายมิต ิกลา่วคือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   1. เชื่อมอาณาจักรล้านนา กับอาณาจักรล้านช้าง (เชียงใหม่-หลวงพะบาง) ระยะทาง  700 กม. 
          2. เชื่อมเมืองมรดกโลกหลวงพะบาง กับเมืองมรดกโลกสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และก าแพงเพชรด้วย
ระยะทางประมาณ  600 กม. (4 เมืองมรดกโลก) 
          3. เชื่อมต่อการขนส่งทางราง (Container Yard) ด้วยตู้คอนเทรนเนอร์สถานีรถไฟศิลาอาสน์ไป
ท่าเรือคลองเตย และ แหลมฉบังโดยเฉพาะการขนส่งสินค้าข้ามแดนไปประเทศที่ 3 จะสะดวกรวดเร็วมากขึ้น  
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 4. จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จะเป็นประตูเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจ 4 เส้นทาง 
       การเป็นประตูเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจ จะท าให้จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ มีบทบาทส าคัญเพ่ิมขึ้น               
จะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นหลากหลายกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ จะมีเครือข่าย               
การขนส่งเชื่อมจากพม่า, สปป.ลาว, จีน และเวียดนาม เช่น โกดังสินค้า จุดพักรถ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร               
อู่ซ่อมรถยนต์ สถานที่บริการ และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวช่วยให้พ่อค้าไทย 
สามารถขยายตลาดไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

            
        4.1 ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ–ใต้ (NSEC: North-South Economic Corridor) เป็นเส้นทางจาก
คุนหมิง - กรุงเทพ ระยะทาง 1,800 กม. เส้นทางนคร คุนหมิง - จิ่งหง (เชียงรุ้ง) - โมหาน (700 กม.) - บ่อเตน - 
หลวงน้ าทา - บ่อแก้ว (250 กม.) - สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 4 - เชียงของ - เชียงราย - พะเยา - แพร่ - อุตรดิตถ์ 
- พิษณุโลก - นครสวรรค์ - กรุงเทพ (850 กม.)    
 4.2 ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก (EWEC: East-West Economic Corridor) เป็น
เส้นทางเมาะละแหม่ง - เมียวดี - แม่สอด - ตาก - สุโขทัย -อุตรดิตถ์ - ภูดู่ - ผาแก้ว - ปากลาย - ไซยะบุรี - 
หลวงพะบาง ระยะทางประมาณ 888 กม. (ภาคเอกชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ จะประสานงานกับจังหวัดตาก และ
สุโขทัย เพ่ือท าโครงการศึกษาในโอกาสต่อไป) ซึ่งระเบียงเศรษฐกิจเส้นนี้จะเป็นจุดเชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่
สอดเพ็จเก็จทัวร์วันเดียวเที่ยว 3 ประเทศ พม่า - ไทย -ลาว จากเมืองเมียวดี – แม่สอด - ภูดู่ - ผาแก้ว เมืองปาก
ลาย แขวงไซยะบุรี ด้วยระยะทางประมาณ 454 กม. 

4.3 ระเบียงเศรษฐกิจ เชียงใหม่เ วียงจันทน์  (CVEC: Chiang Mai – Vientiane Economic 
Corridor) เป็นเส้นทางจากเชียงใหม่-ภูดู่–ผาแก้ว-เวียงจันทน์ ระยะทาง 646 กม. สพพ.ได้ศึกษาส ารวจแล้ว 

และระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ น าคณะฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนและสื่อมวลชน  เดินทางศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวของเครือข่ายวัฒนธรรมท่องเที่ยวสี่เหลี่ยม 
วัฒนธรรมล้านช้าง เพ่ือร่วมศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวของเครือข่ายวัฒนธรรมท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้าน
ช้าง โดยเริ่มจากจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าไปยังเมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี ผ่านเมืองชะนะ
คาม แขวงเวียงจันทน์ และเมืองสังข์ทอง เข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์  

4.4 ระเบี ยงเศรษฐกิ จLIMEC ( Luangprabang – Indochina – Mawlamyine Economic 
Corridor) เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อแขวงหลวงพระบาง (สปป.ลาว) – แขวงไชยบุรี – อินโดจีน (อุตรดิตถ์ 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก) – เมาะล าไย (สหภาพเมียนมา) ระยะทางประมาณ 558 กม.  
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การด าเนินการพัฒนาการค้าชายแดนผ่านด่านถาวรภูดู่ในช่วงปี พ.ศ. 2563-2564 
 

 มูลค่าการค้าชายแดนในปี 2564 ของจังหวัดอุตรดิตถ์มีมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจาก
ผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้ออันตราย (Coronavirus Disease Covid-19) จังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้
ออกค าสั่งจังหวัดเพ่ือป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย โดยมีสาระส าคัญให้ระงับการใช้ช่องทางผ่านแดน 
จุดค้าขายประเพณีช่องมหาราช จุดค้าขายประเพณีช่องห้วยพร้าวและจุดผ่อนปรนการค้าช่องห้วยต่าง ในการ
เข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ เหลือเพียงแค่จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ที่ยังใช้เป็นช่องทางผ่านแดนได้อยู่ 

 
ด้านการค้าชายแดน  

 การค้าชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ กับแขวงไซยะบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2564  (มิ.ย. 64) 
   ด่านที่มีศักยภาพทางการค้า คือ ด่านภูดู่ เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการค้าชายแดนของทั้ง 4 ด่าน ด่านที่มี
ศักยภาพทางการค้า คือ ด่านถาวรภูดู่  เมื่อเปรียบมูลค่าการค้าชายแดนของทั้ง 4 ด่าน ดังนี ้
  1)  ปี พ.ศ. 2558 - 2563  (ด่านถาวรภูดู่, ช่องห้วยต่าง, ช่องมหาราช,  ช่องห้วยพร้าว)  มูลค่า
การค้าชายแดนรวม 5,046.350 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 841.058 ล้านบาท ส าหรับในปี พ.ศ. 2564  (ม.ค. - มิ.ย. : 
ด่านถาวรภูดู่) มีมูลค่าการค้ารวม 552.266 ล้านบาท แยกเป็นมูลค่าการส่งออก 525.140 ล้านบาท มูลค่าการ
น าเข้า 27.126 ล้านบาท ได้ดุลการค้า 498.013 ล้านบาท  

 

 

 

 



40 
 

ตาราง   เปรียบเทียบมูลค่าการค้าชายแดน ปี 2558 - 2564 (มิ.ย.) 
                                                                                                          หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
ส่งออก 317.101 668.584 821.082 685.374 1,118.946 1,041.708 630.065 
น าเข้า 136.132 45.081 15.914 87.529 71.118 37.778 27.432 
มูลค่ารวม 453.233 713.666 836.996 772.903 1,190.065 1,079.487 657.497 
ดุลการค้า 180.969 623.503 805.167 597.845 1,047.828 1,003.930 602.633 

  2)  สินค้าที่ส่ งออกไป สปป.ลาว ที่ส าคัญ ได้แก่  น้ ามันปิโตรเลียม ปูนซี เมนต์  อาหารสัตว์                   
ก๊าซปิโตเลียมเหลว  เครื่องดื่มชูก าลัง  กระเบื้องปูพ้ืน  สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารสด/แห้ง  เสื้อผ้าส าเร็จรูป  ผลไม้  
เครื่องใช้ในการเกษตร  เสื้อผ้าส าเร็จรูป  เครื่องใช้ไฟฟ้า  และสินค้าอ่ืนๆ  เป็นต้น 
  3)  สินค้าที่น าเข้าจาก สปป.ลาว ที่ส าคัญได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง ลูกเดือย ถั่วแดง
ถั่วลิสงทั้งเปลือก ซังข้าวโพด เครื่องจักสาน สมุนไพร เศษเหล็ก ของเก่า เศษกระดาษ และสินค้าอ่ืนๆ เป็นต้น 
  จากสถิติของมูลค่าการค้าชายแดน ปี 2558-2560 การส่งออกมีสภาวการณ์ท่ีมีมูลค่าการค้าสูงขึ้น
อย่างก้าวกระโดดเนื่องจากผลการสร้างเขื่อนไชยะบุรี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงปี 2562-2564 ได้ประสบ
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงส่งผลให้ดุลการค้าระหว่างประเทศไทย 
(อุตรดิตถ์) กับสปป. ลาว(แขวงไชยบุรี) มีมูลค่าลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2564 ที่อุตรดิตถ์มีมาตรการ
ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเข้มข้น ดังเช่น ประกาศจังหวัดฉบับที่ 
32 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 มีนัยความส าคัญว่า ยานพาหนะขนส่งสินค้าจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวจะต้องกลับออกไปจากราชอาณาจักรไทยได้ทันภายในเวลา 17.00 น. ของวัน
เดียวกัน หากกลับออกไปไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องถูกกักกันตัวไว้เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน 
  
ด้านการเดินทางผ่านแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ - แขวงไซยะบุร ี
    ด้านการเดินทางผ่านแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ - แขวงไซยะบุรี ช่วงปี 2558 - 2564 (มิ.ย. 64)  
   บุคคลผ่านแดน ปี พ.ศ. 2558 - 2563 (ด่านถาวรภูดู ่,  ช่องห้วยต่าง, ช่องมหาราช,               
ช่องห้วยพร้าว)  รวม 483,996 คน เฉลี่ยปีละ 80,666 คน หรือเดือนละ 6,722.17  คน จ านวนราษฎร           
ที่ผ่านเข้า-ออก ด่านชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์  ส าหรับ ปี พ.ศ. 2564 (ม.ค. - มิ.ย. : ด่านถาวรภูดู่) มีจ านวน 
2,286 คน แยกเป็นราษฎรไทย 1,548 คน ราษฎร สปป.ลาว 738 คน  
   ยานพาหนะผ่านแดน ปี พ.ศ. 2558 - 2563  (ด่านถาวรภูดู่, ช่องห้วยต่าง, ช่องมหาราช,              
ช่องห้วยพร้าว) รวม 176,241 คัน เฉลี่ยปีละ 29,373.50 คัน เดือนละ 2,447.79 คัน ส าหรับปี พ.ศ. 2564 
(ม.ค. - มิ.ย. : ด่านถาวรภูดู่)  มีจ านวนรวม 2,417 คัน แยกเป็นยานพาหนะของคนไทย 1,442 คัน ยานพาหนะ
ของ สปป.ลาว 975 คัน   
 

ตาราง  จ านวนราษฎรและยานพาหนะ ผ่านเข้า-ออก ด่านชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2558 - 2564 (มิ.ย.)  
        หน่วย : คน : คัน 

 รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ราษฎร (คน)   
          ไทย     
          ลาว 

 
65,419 
45,996 

 
50,681 
42,162 

 
53,970 
52,551 

 
50,336 
38,784 

 
33,360 
39,207 

 
11,254 
10,276 

 
1,548 
738 

รวม 111,415 92,843 96,521 89,120 72,567 21,530 2,286 
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ยานพาหนะ (คัน)          
          ไทย   
          ลาว     

 
25,956 
14,519 

 
20,787 
13,675 

 
23,716 
11,494 

 
17,787 
14,082 

 
12,874 
9,969 

 
6,520 
4,862 

 
1,442 
975 

รวม 40,475 34,462 35,210 31,869 22,843 11,382 2,417 
 

 

4) การท่องเที่ยว 

     สินค้าท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 แหล่งท่องเที่ยว 
 4.1) ลับแล  “เมืองเขาเล่าว่า...เขตห้ามพูดโกหก” ภายใต้แคมเปญปีท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือ

ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในประเทศ  “เขาเล่าว่า...” ถือเป็นโครงการไฮไลต์ในการกระตุ้น
การท่องเที่ยวจากการสร้างเรื่องราวจากความเชื่อให้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  เพ่ือสร้างกระแสให้คนไทยเที่ยวใน
ประเทศ  กระตุ้นให้คนอยากเดินทางท่องเที่ยวสักครั้งในชีวิต  ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากนักท่องเที่ยว  
ประกอบอ าเภอลับแลเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์   มีอาหารพ้ืนบ้านเลิศรสและมีอัตลักษณ์        
มีทุเรียนหลง-หลิน ลับแล  ทุเรียนพันธุ์ประจ าถิ่นที่มีรสชาติอร่อยคุณภาพดีพันธุ์หนึ่งของประเทศไทย 

 4.2)  อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว  เป็นที่ตั้งของยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ  4  ของประเทศไทยความสูงชันที่ท้า
ทายนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเป็นผู้พิชิตลานสอยดาว  ลานสนสามใบทามกลางผืนป่าธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์สวยงาม                 
มีทุ่งดอกไม้สีม่วงหรือดอกหงอนนาค  และดอกไม้ป่าสวย  ๆให้ชมมากมาย  เป็นที่กล่าวขานถึงป่าฝนธรรมชาติที่สวยที่สุดดุจดัง
สวรรค์กลางดิน  มีพ้ืนที่ครอบคลุมป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าปาด  ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่สองจังหวัดคือ  พิษณุโลก  และอุตรดิตถ์  และเป็น
ที่ตั้งของน้ าตก ภูสอยดาว  น้ าตกขนาดกลางมี 5 ชั้น ภูสอยดาว สกาวเดือน เหมือนฝัน กรรณิการ์ และสุภาภรณ์แต่ละชั้นมี
เส้นทางเดินให้ลัดเลาะชื่นชมความงดงามได้ครบทุกแห่ง   

 4.3) อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก วัด  พิพิธภัณฑ์  ปูชนียสถาน  โบราณวัตถุ  ในเขตอ าเภอ  
เมืองอุตรดิตถ ์
           4.4) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม/เทศกาล/ประเพณีที่ส าคัญโดดเด่น ดังนี้  

  ประเพณีและวัฒนธรรม 
สภาพพ้ืนที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ ในเขตรอยต่อ ๓ วัฒนธรรม คือล้านนา ล้านช้าง           

และไทยกลาง เป็นผลให้ลักษณะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภาษาถิ่นและงานประเพณีพ้ืนบ้านต่าง ๆ  มีลักษณะ
ผสมผสาน บางส่วนพูดภาษาไทยถิ่นเหนือ (ค าเมือง) บางส่วนพูดภาษาไทยภาคกลาง บางส่วนพูดภาษาลาว และ
บางส่วนพูดภาษาท้องถิ่นของตน เช่น บ้านทุ่งยั้ง เป็นต้น 

การละเล่นพื้นบ้าน 
จังหวัดอุตรดิตถ์มีการละเล่นพ้ืนบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นของภาคเหนือตอนบน ภาคกลาง 

และลาว โดยการละเล่นซะล้อ ซอ ซึง จ๊อย ค่าว ตามแบบวัฒนธรรมล้านนา และยังมีการละเล่นดนตรีไทยเดิม
แบบภาคกลางที่ยังคงมีผู้สืบต่อมาจนปัจจุบัน ทั้งภูมิปัญญาในการท าเครื่องดนตรีและการละเล่น เช่น ดนตรี
มังคละ (อ าเภอพิชัย) และวงปี่พาทย์ แต่ส าหรับการละเล่นพ้ืนบ้านส่วนใหญ่นอกจากนี้ได้สาบสูญไปเกือบจะ
หมดสิ้นเนื่องจากไม่มีผู้ใดสืบสานต่อ 
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แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
วัดโบราณ 
 วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ (ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน) 
 วัดพระแท่นศิลาอาสน์ (พระอารามหลวงชั้นตรี และได้รับขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน) 
 วัดพระยืนพุทธบาทยุคล (ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน) 
 วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง (ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน) 
 วัดใหญ่ท่าเสา (ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน) 
 วัดดอนสัก (ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน) 
 วัดพระแท่นศิลาอาสน์ (ธรรมยุติ) อ าเภอลับแล 
 วัดคลองโพธิ์ (มหานิกาย) อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
 วัดท้องลับแล อ าเภอลับแล 

เมืองโบราณ 
 เมืองทุ่งยั้ง (เมืองราด) 
 เมืองสวางคบุรี 
 เมืองพิชัย (เมืองโบราณสมัยสุโขทัยตอนปลาย-สมัยอยุธยาตอนต้น) 
 เมืองลับแล เมืองชายขอบล้านนา 

แหล่งโบราณคดี 
 แหล่งโบราณคดบี้านบุ่งวังงิ้ว 
 แหล่งโบราณคดปีางต้นผึ้ง 
 แหล่งโบราณคดีวังแพวน 
 แหล่งโบราณคดีแก่งตาน 
 แหล่งโบราณคดีถ้ ากระดูก เขาหน้าผาตั้ง 
 แหล่งประวัติศาสตร์เวียงเจ้าเงาะ 
 แหล่งภาพเขียนสีเขาตาพรม 

 
สถาปัตยกรรมส าคัญ 
 มณฑปพระพุทธบาท วัดพระยืนพุทธบาทยุคล (ศิลปะเชียงแสน) 
 วิหารวัดดอนสักและบานประตูวิหารวัดดอนสัก (ศิลปะร่วมล้านนา-อยุธยา) 
 วิหารและบานประตูวัดพระฝาง (บานประตูศาสนสถานโบราณท่ีใหญ่และสวยงาม 

                                   ที่สุดในจังหวัด) 
 ปราสาทพระนวมะราชบพิตร วัดหน้าพระธาตุ (ศาสนสถานทรงปราสาทแห่งเดียว 

                                   ในจังหวัดอุตรดิตถ์) 
 หอค าแก้ว ประดิษฐานตราสัญลักษณ์ ๘๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

                                     รัชกาลที่ ๙ (วัดพระแท่นศิลาอาสน์) 
 ซุ้มประตูเมืองลับแล และประติมากรรมแม่มายเมืองลับแล 
 ซุ้มประตูโขงวัดคุ้งตะเภา (ซุ้มประตูศาสนสถานขนาดใหญ่ศิลปะล้านนาที่ใหญ่ที่สุด 

                                   ในจังหวัด) 
 4.5) การท่องเที่ยวชายแดนด่านภูดู่  ซึ่งได้รับการยกระดับจากจุดผ่านปรนชั่วคราวภูดู่ เป็นจุด

ผ่านแดนถาวร  มีการลงทุนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ส่งผลให้เกิดการเดินทาง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์ -แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว และมีการส ารวจเส้นทางท่องเที่ยว          

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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3 ประเทศ ได้แก่ เมียวดี สหภาพเมียนมา-อุตรดิตถ์-แขวงไชยบุรี สปป.ลาว ซึ่งได้รับการตอบรับจาก
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  และน าไปวางแผนส่งเสริมการตลาดในโอกาสอันใกล้ 
 ตลาดตา่งประเทศ 
 1)  เป็นเมืองรอยต่อที่เชื่อมโยงเมืองมรดกโลก ได้แก่  ก าแพงเพชร  สุโขทัย  ศรีสัชนาลัย      
หลวงพระบาง  ที่ใกล้ที่สุด 
 2)  วัดและปูชนียสถาน  ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เช่น  นักท่องเที่ยวจาก สปป.ลาว เดินทางมาตาม
ศรัทธานิยมมาลอดใต้ถุนอุโบสถไม้สักทอง  วัดดงสระแก้ว  เชื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว 
 

งานประเพณี/งานเทศกาล  
ที ่ ประเพณี วัน/เดือน/ป ี สถานทีจ่ัดงาน 

1 ประเพณีแห่ผตีลก วันออกพรรษา ทุกวันข้ึน 15 ค่ า เดือน 11
ประมาณเดือนตุลาคม – 
พฤศจิกายน 

อ.ท่าปลา 

2 งานย้อนรอยร าลึกเส้นทาง
ประวัติศาสตร์รัชกาลที่ 5 

22 ตุลาคม วัดหาดสองแคว อ.ตรอน 

3 เทศกาลกินเจจังหวัดอุตรดิตถ ์ ประมาณเดือนตุลาคม ศาลเจ้าปั๊กเก็กโกวเบีย่ อ.เมือง
อุตรดิตถ ์

4 ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เทศกาลออกพรรษาประมาณ
เดือนตุลาคม 

วัดท่าถนน อ าเภอเมือง และวดัดอย
สวรรค์ (เขาไก่เขี่ย) อ.ตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ ์

5 ประเพณีลอยกระทง สู่ความรุ่งเรอืง
เมืองอุตรดติถ ์

วันเพ็ญ เดือน  12 หรือวันข้ึน 15 
ค่ าเดือน 12 ประมาณเดือน
พฤศจิกายน 

ลานอเนกประสงค์รมิน่าน 
อ.เมืองอุตรดติถ์ 

6 งานศาลหลวงปูไ่ตฮ้งกง ศาลเจ้าแม่
กวนอิม พระโพธิสตัว์ 

ประมาณเดือนพฤศจิกายน ศาลหลวงปู่ไตฮ้งกง อ.เมืองอุตรดติถ์ 

7 ประเพณีไหลแพไฟ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

3 – 5  ธันวาคม ท่าน้ าต าบลวังแดง ถึง ท่าน้ าวัดหาด
สองแคว อ.ตรอน 

8 ประเพณีแห่เจ้าแม่ทับทิมอ าเภอ
พิชัย 

ประมาณเดือนธันวาคม ศาลเจ้าแม่ทับทิม อ.พิชัย 

9 มหกรรม 8 วิถีของดีอ าเภอลับแล 26 - 28 ธันวาคม พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล อ.ลับแล 
10 งานบุญปราสาทข้าว 29 ธันวาคม – 1 มกราคม วัดห้วยลึก ต.บา้นเสีย้ว อ.ฟากท่า 

10 ประเพณีบุญกองข้าวใหญ ่ มกราคม สนามกีฬาภูเวียง อ.บ้านโคก 

11 งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด
จังหวัดอุตรดติถ ์

7-16 มกราคม สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก               
อ.เมืองอุตรดติถ์ 

12 งานนมัสการหลวงพ่อโตและของดเีมือง
พิชัย 

กุมภาพันธ ์ วัดหน้าพระธาตุ อ.พิชัย 

13 เทศกาลอุตรดิตถต์ิดยิม้ ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์เดือน
กุมภาพันธ ์

สวนสาธารณะริมน้ าน่าน 
อ.เมืองอุตรดติถ์ 
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ที ่ ประเพณี วัน/เดือน/ป ี สถานทีจ่ัดงาน 

14 ประเพณีนมสัการพระแท่นศิลาอาสน ์ ขึ้น 8-15  ค่ า  เดือน 3 เดือน
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอาราม
หลวง    อ.ลับแล 

15 งานพญาปาด เทศกาลหอมกระเทยีม
และของดีอ าเภอน้ าปาด 
 

18 - 20 มีนาคม อ าเภอน้ าปาด 

16 งานสมโภชศาลเจา้ปั๊กเก็กโกวเบีย่ ประมาณเดือนมีนาคม ศาลเจ้าปั๊กเก็กโกวเบีย่ อ.เมือง
อุตรดิตถ ์

17 งานไหว้ครูมวยสายพระยาพิชัยและ
สายท่าเสา 

พฤหัสข้างขึ้นสูงสุด เดือน 4 
ประมาณเดือนมีนาคม 

วัดใหญ่ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ ์

18 งานสืบสานวัฒนธรรมผ้าทอพื้นบ้าน
และของดีอ าเภอฟากท่า 

ประมาณเดือนมีนาคม -เมษายน อ าเภอฟากท่า 

19 ประเพณีสงกรานต์น้ าอ่าง และ 
สงกรานต์เมืองลับแล 

13 - 18 เมษายน ต. น้ าอ่าง อ.ตรอน ต.ศรีพนมมาศ  
อ.ลับแล 

20 งานบวงสรวงเจ้าพ่อเหล็กน้ าพี ้ เมษายน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเหล็กน้ าพ้ี / ศาล
เจ้าพ่อเหล็กน้ าพ้ี อ.ทองแสนขัน 

21 ประเพณีตักบาตรโบสถ ์ เมษายน วัดพระฝาง อ.เมืองอุตรดติถ ์

22 งานสู่ขวัญผลไม ้ พฤษภาคม ต.แม่พล ูอ.ลับแล 

23 ประเพณีแห่น้ าข้ึนโฮง ขึ้น 13 ค่ า เดือน 6 
ประมาณเดือนพฤษภาคม -
มิถุนายน 

เชิงดอยม่อนอารักษ์ อ.ลับแล 

24 ประเพณีอัฐมีบูชา ขึ้น 15 – แรม 8 ค่ า เดือน 6 
ประมาณเดือนพฤษภาคม 

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล 

25 งานสลากภตัทุเรยีน มิถุนายน วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์  อ.ลับแล 

26 งานเทศกาลทุเรยีนและผลไมเ้มือง 
ลับแล (มหัศจรรย์ทุเรยีนหลง – หลิน
เมืองลับแล) 

กรกฎาคม ตลาดกลางผลไม ้เทศบาลต าบลหวัดง   
อ.ลับแล 

27 ประเพณีค้างปูยา สิงหาคม วัดใหม่เชียงแสน อ.ลับแล 

28 เทศกาลลางสาดลองกองหวาน
อุตรดิตถ ์

กันยายน สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก           
อ.เมืองอุตรดติถ์ 
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กิจกรรมอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ  
ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง บ้านหาดสองแคว จัดเป็นประจ าทุกวันศุกร์แรกของเดือน         

เวลา  16.00 - 21.00 น.  มีการออกร้านขายอาหารพ้ืนเมือง  ของที่ระลึก และการแสดงศิลปวัฒนธรรม        
จัดบริเวณลานหน้าองค์การหารส่วนต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ สอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว โทร 0 5545 2318 

 ตลาดต้องชม “ถนนวันวานเมืองลับแล” ทุกวันเสาร์ เวลา  15.00 -20.00 น.  มีการออกร้านขายของดี
เมืองลับแล อาหารพ้ืนเมือง บรรยากาศการแต่งกายด้วยผ้าไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์
เมืองลับแล ต าบลศรีพนมมาศ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ เทศบาลต าบล
ศรีพนมมาศ โทร 0 5543 1076  

 ตลาดท่าน้ าไท-ยวน น้ าอ่าง ณ วัดไชยมงคล  ต าบลน้ าอ่าง  อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดเป็นประจ า
ทุกวันอาทิตย์ที่สอง และสี่ของเดือน เวลา 16.00-20.00 น.  มีการออกร้านขายอาหารพื้นเมือง  ผ้าซิ่นตีนจก  
ถุงย่าม  ของที่ระลึก  และชมการแสดงศิลปะไทยวน  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบล
น้ าอ่าง 0 5547 9952 วัดไชยมงคล โทร 09 7921 3847 วัดศรีพุทธโคดม โทร 08 2165 6682 

 ถนนคนเดินอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ของจังหวัด เพ่ือมุ่งส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เน้นการท่องเที่ยวชุมชน ช่วยกระจายรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างความ
แข็งแกร่ง อย่างยั่งยืนซึ่งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนี้ ได้สอดคล้องกับแผนแม่บทในยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
เศรษฐกิจฐานราก ที่จะมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้  ฟ้ืนฟูภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กลับมาโดยเร็วตามแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว
ตามวิถีใหม่ หรือ New Normal โดยจัดทุกวันเสาร์ เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ ถนนริมคลองชลประทาน     
ข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 
การบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดติถ์  

 จากการส ารวจข้อมูลบริการด้านที่พักของศูนย์วิจัยการตลาดด้านการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
แห่งประเทศ  พบว่า  มีที่พักประเภทโรงแรม  ทั้งสิ้น  45  แห่ง  จ านวน  1,178  ห้อง  รีสอร์ท/บังกะโล        
42 แห่ง  จ านวน  697  ห้อง  เกสท์เฮ้าส์  5  แห่ง  จ านวน  20  ห้อง  เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์  5  แห่ง  จ านวน  
141 ห้อง อพาร์ทเมนท์ แมนชั่น 14 แห่ง จ านวน 441 ห้อง แพท่องเที่ยวจ านวน  5  แพ จ านวน 24  ห้อง  
โฮมสเตย์  เรือนพักแรม  11  แห่ง  77  ห้อง  บ้านพักอุทยานแห่งชาติ  4  แห่ง  จ านวน  126  ห้อง                
มีผู้ประกอบการน าเทีย่ว  จ านวน  10  ราย 
 

 กลุ่มตลาดและพฤตกิรรมท่องเที่ยว 
 1)  อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย กลุ่มเยาวชน-กลุ่มผจญภัย   
                         นิยมเดินทางมาเป็นกลุ่มด้วยตัวเอง 
 2)  วัฒนธรรมลาวเวียง  โฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว  กลุ่มศึกษาดูงาน 
 3)  Road Route  (ศรีสัชนาลัย-ลับแล)  กลุ่มเยาวชน  กลุ่มครอบครัว  กลุ่มผู้สูงอายุ  และ 
                         กลุ่มศึกษาดูงาน 
 4)  Road Route  (เมืองอุตรดิตถ์-ลับแล-พิชัย)  กลุ่มวัยรุ่น  และกลุ่มครอบครัว   
 5)  Road Route  (เมืองอุตรดิตถ-์ไชยะบุรี-หลวงพระบาง)  กลุ่มครอบครัว  และกลุ่มศึกษาดูงาน 
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 6)  Road Route  (สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-อุตรดิตถ์-หลวงพระบาง)  กลุ่มครอบครัว  กลุ่มนักลงทุน   
                         กลุ่มศึกษาดูงาน  และนักท่องเที่ยวต่างชาติ  เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองมรดกโลก 
 7)  Road Route  (เมียวดี-ตาก-อุตรดิตถ์-ไชยะบุรี)  กลุ่มนักลงทุน  กลุ่มศึกษาดูงาน 
 8)  เขื่อนสิริกิติ์  กลุ่มครอบครัว 

 

สถิตินักท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2558 – 2562) 

1. ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ปี พ.ศ. 
จ านวนผู้เยี่ยมเยือน (คน) 

ทั้งหมด  ชาวไทย ต่างชาติ 
ปี 2560 1,036,395 1,027,850 8,545 

เพ่ิมข้ึน (คน) 55,924 18,072 118 
คิดเป็นร้อยละ 1.79 1.79 1.40 

ปี 2561 1,074,129 1,065,334 8,795 
เพ่ิมข้ึน (คน) 17,921 17,815 106 
คิดเป็นร้อยละ 1.73 1.73 1.24 

ปี 2562 1,074,724 1,065,961 8,763 

เพ่ิมข้ึน (คน) 595 627 -32 

คิดเป็นร้อยละ + 0.06   + 0.06   - 0.36   

ปี 2663 417,231 415,415 1,816 

เพ่ิมข้ึน (คน) - 657,493 - 650,546 - 6,947 

คิดเป็นร้อยละ - 61.18 - 61.63 - 79.28 

           
2. รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปี พ.ศ. 
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (ล้านบาท) 

ทั้งหมด  ชาวไทย ต่างชาติ 
ปี 2560 2,071.57 2,057.13 14.44 

เพ่ิมข้ึน (ล้านบาท) 94.40 93.83 0.57 
คิดเป็นร้อยละ 4.77 4.78 4.11 

ปี 2561 2,216.41 2,200.99 15.42 
เพ่ิมข้ึน (ล้านบาท) 144.84 143.86 0.98 

คิดเป็นร้อยละ 6.49 6.49 6.23 
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     (ที่มา : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์) 
 
5) สถานการณ์แรงงาน  

        จากการส ารวจภาวะการท างานของประชากรจังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2563 ของส านักงานสถิติจังหวัด
อุตรดิตถ ์พบว่า  

ประชากรวัยแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานหรือผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
จ านวน 363,219 คน โดยเป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะท างาน 217,447 คน คิดเป็นร้อยละ 59.87            
ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานท า 208,201 คน ผู้ว่างงาน 3,872 คน และรอฤดูกาล 5,374 คน อีกส่วนหนึ่งเป็นผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน 
หรือผู้ที่ไม่พร้อมจะท างาน 145,772 คน คิดเป็นร้อยละ 40.13 ได้แก่ ผู้ที่ท างานบ้าน 47,453 คน เรียนหนังสือ 28,727 คน 
และอ่ืน ๆ 69,592 คน (เด็ก ชรา ผู้ป่วย ผู้พิการจนไม่สามารถท างานได้และผู้เกษียณอายุการท างานอายุ 60 ปีขึ้นไป)  

ตารางสถิติ ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ รายจังหวัด 
ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม) 2564 

จังหวัด
และเพศ 

ประชากร ก าลังแรงงานรวม   ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 
อายุ 15 

ปี  ก าลังแรงงานปัจจุบัน 
ก าลัง

แรงงาน      

ขึ้นไป รวม รวม 
ผู้มีงาน

ท า ผู้ว่างงาน 
ที่รอ

ฤดูกาล   รวม 
ท างานที่

บ้าน 
เรียน

หนังสือ อื่น ๆ 

อุตรดิตถ์ 
    
363,219  

    
217,447  

    
212,073  

    
208,201  

       
3,872  

       
5,374   

    
145,772  

     
47,453  

     
28,727  

     
69,592  

ชาย 
    
172,184  

    
121,299  

    
116,443  

    
113,603  

       
2,840  

       
4,856   

     
50,885  

       
3,348  

     
13,286  

     
34,250  

หญิง 
    
191,035  

     
96,148  

     
95,631  

     
94,598  

       
1,032  

          
518   

     
94,887  

     
44,105  

     
15,441  

     
35,341  

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
 

การมีงานท า ผู้มีงานท าในจังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 208,201 คน (ร้อยละ 98.17) ผู้มีงานท าใน
ภาคเกษตร จ านวน 81,950 คน (ร้อยละ 39.36) นอกภาคเกษตร จ านวน 126,251 คน (ร้อยละ 60.64) โดยท างานใน
สาขาการขายส่ง การขายปลีก 29,333 คน (ร้อยละ 23.23) รองลงมา คือ การผลิต 18,150 คน (ร้อยละ 14.38) และ            
การก่อสร้าง 16,578 คน (ร้อยละ 13.13) ผู้มีงานท าส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าประถมศึกษา 49,533 คน (ร้อย
ละ 23.79)           

การว่างงานจังหวัดอุตรดิตถ์มีผู้ว่างงาน 3,872 คน หรือมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.83  
แรงงานนอกระบบ จากข้อมูลการส ารวจปี 2563 พบว่ามีแรงงานนอกระบบจ านวน 151,887 คน 

(ร้อยละ 61.5) ของประชากรที่มีงานท า โดยส่วนใหญ่จะท างานในภาคเกษตร จ านวน 61,909 คน (ร้อยละ 40.76 ) 
นอกภาคเกษตร จ านวน 119,279 คน (ร้อยละ 42.5) อุตสาหกรรมที่มีแรงงานนอกระบบสูงสุด คือ การขายส่ง การขายปลีก 

ปี 2562 2247.40 2231.66 15.74 
เพ่ิมข้ึน (ล้านบาท) 30.99 30.67 0.32 

คิดเป็นร้อยละ + 1.4   + 1.39   + 2.08   
ปี 2563 801.31 796.81 4.5 

เพ่ิมข้ึน (ล้านบาท) -1446.09 -1434.85 -11.24 
คิดเป็นร้อยละ -64.35  -64.3 -71.41 
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จ านวน 20,897 คน (ร้อยละ 13.76) รองลงมา คือ ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จ านวน 11,635 คน (ร้อยละ 
7.66) ส่วนอาชีพที่มีการท างานแรงงานนอกระบบสูงสุดคือ ด้านการเกษตรและการประมง จ านวน 80,091 คน  
(ร้อยละ 52.73) ส าหรับด้านการศึกษาแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับต่ ากว่าประถมศึกษา 
จ านวน 49,183 คน (ร้อยละ 32.38) รองลงมา ระดับประถมศึกษา 40,434 คน (ร้อยละ 26.62) และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 27,854 คน (ร้อยละ 18.34)  

จ านวนผู้มีงานท าที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จ าแนกตามกลุ่มอายุ เพศ พ.ศ. 2561    - 2563 
จังหวัด ประเภทแรงงาน เพศ 2561 (คน) 2562 (คน) 2563 (คน) 

อุตรดิตถ์ รวม รวม 223,822 211,381 214,881 
ชาย 125,360 117,029 117,741 
หญิง 98,462 94,353 97,140 

แรงงานในระบบ รวม 57,915 58,816 62,994 
ชาย 29,945 30,320 31,992 
หญิง 27,971 28,495 31,002 

แรงงานนอกระบบ รวม 165,906 152,566 151,887 
ชาย 95,415 86,708 85,748 
หญิง 70,491 65,857 66,138 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

       จากข้อมูลส านักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า 
การบริการจัดหางานในประเทศ ไตรมาส 1 ปี 2564 นายจ้าง/สถานประกอบการได้แจ้ง

ต าแหน่งงานว่าง จ านวน 988 อัตรา โดยมีผู้สมัครงาน 120 คน  และการบรรจุงานจะมีอัตราบรรจุงานต่อ
ต าแหน่งงานว่างร้อยละ 6.17 ส่วนต าแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษาที่ต้องการสูงสุด คือ ระดับมัธยมศึกษา  
มีความต้องการร้อยละ 22.98 (227 อัตรา) รองลงมา ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 19.74 (195 อัตรา) และระดับ ปวส. 
ร้อยละ 11.94 (181 อัตรา) ตามล าดับ ส าหรับอาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ อาชีพงานพ้ืนฐาน ร้อยละ 47.54 (29 
คน) รองลงมา ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 37.70 (23 คน) และผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ ร้อยละ 
6.56 (4 คน) ส่วนอุตสาหกรรมที่มีต าแหน่งงานว่างมากที่สุด คือ การผลิต ร้อยละ 55.87 (552 อัตรา) รองลงมา    
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ร้อยละ 27.83 (275 อัตรา) และเกษตรกรรม การป่าไม้ 
และการประมง ร้อยละ 6.78 (67 อัตรา)  

  การใช้แรงงานต่างด้าว จ านวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 
968 คน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 จ าแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 

1. คนต่างด้าวมาตรา 59 ประเภททั่วไป ได้แก่ คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร         
หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมิใช่ได้รับ
อนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทางผ่าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
จ านวน 59 คน 

2. คนต่างด้าวมาตรา 59 น าเข้าตาม MOU ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว          
และกัมพูชาที่เข้ามาท างานตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย กับ รัฐบาลประเทศต้นทาง จ านวน 346 คน  

3. คนต่างด้าวมาตรา 59 ตามมติ ครม.เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2562  ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมา ลาว และกัมพูชา จ านวน 422 คน  

4.  คนต่างด้าวมาตรา 63/2 ตามมติ ครม. เม่ือวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ได้แก่ คนต่างด้าวตาม
สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา จ านวน 44 คน  
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5. คนต่างด้าวมาตรา 63/1 (4) ประเภทชนกลุ่มน้อย ได้แก่ คนต่างด้าวที่ไม่ได้รับสัญชาติไทย   
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และกระทรวงมหาดไทยได้ออกเอกสารเพ่ือรอพิสูจน์สถานะยื่นขอใบอนุญาตท างาน    
จ านวน 97 คน   

แรงงานไทยในต่างประเทศ ไตรมาส 1 ปี 2564 จังหวัดอุตรดิตถ์มีผู้ลงทะเบียนแจ้งความ
ประสงค์ไปท างานต่างประเทศ จ านวน 14 คน โดยแรงงานที่ท างานในต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา และระดับ ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา ส่วนวิธีการเดินทาง พบว่า ไปโดยวิธี Re-Entry จ านวน 5 คน 
(ร้อยละ 83.33) และไปโดยเดินทางด้วยตนเอง จ านวน 1 คน (ร้อยละ 16.67)  

จากข้อมูลของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า 
การจ้างคนพิการ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้อมูลการรับคนพิการเข้าท างานในสถานประกอบการและ

หน่วยงานภาครัฐ ตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ประจ าปี 2564 ได้มีการรับคนพิการเข้าท างานในสถานประกอบการ จ านวน 10 แห่ง 28 ราย จดทะเบียนคนพิการ  
(ท าบัตรประจ าตัวคนพิการ) ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 21,642 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) 

ส าหรับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน มีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จ านวน 296 คน โดยกลุ่มอาชีพ
ที่มีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสูงสุด คือ ธุรกิจและบริการ จ านวน 114 คน (ร้อยละ 38.51) รองลงมา ช่างเครื่องกล จ านวน 
110 คน (ร้อยละ 37.16) และช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จ านวน 72 คน (ร้อยละ 24.32) การทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน จ านวน 175 คน โดยกลุ่มอาชีพที่มีการทดสอบ คือ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์  

จากข้อมูลของส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า 
การคุ้มครองแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2564 จากการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้น 29 แห่ง มีลูกจ้างที่

ผ่านการตรวจ จ านวน 1,067 คน ซึ่งสถานประกอบการที่ตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดย่อม 
(ลูกจ้าง 1-50 คน) ร้อยละ 86.21 โดยสถานประกอบการส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย  

การตรวจความปลอดภัยในการท างาน มีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ ทั้งสิ้น 20 แห่ง 
ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ จ านวน 2,335 คน พบว่า สถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย 
จ านวน 6 แห่ง (ร้อยละ 30) ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จ านวน 14 แห่ง (ร้อยละ 70) โดยประเภทอุตสาหกรรมที่มีอัตรา
การปฏิบัติไม่ถูกต้องมากที่สุด ได้แก่ การผลิต รองลงมา คือ การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ
และการไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ตามล าดับ 

สถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีร้อยละ 77.78 และสถานประกอบการ
ขนาดย่อม (ลูกจ้าง 1-50 คน) มีสัดส่วนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย คือร้อยละ 50 โดยเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
คือ เรื่อง การปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และ การจัดส่งเอกสาร ยังไม่ครบสมบูรณ์          
ประเภทอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต ร้อยละ 42.86 รองลงมาคือ     
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ ร้อยละ 28.57 และ การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ร้อยละ 21.43 
ตามล าดับ 

การเกิดข้อเรียกร้อง/พิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งภายในจังหวัดอุตรดิตถ์  ไม่มีการแจ้ง 
ข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทและข้อขัดแย้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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การจัดสวัสดิการแรงงาน มีการส่งเสริมให้บริการด้านสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่
กฎหมายก าหนด 35 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 1,142 คน และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานให้แก่
นายจ้าง ลูกจ้าง จ านวน 35 ครั้ง ผู้ใช้แรงงานได้รับประโยชน์ 508 คน 

จากข้อมูลส านักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า 
  จังหวัดอุตรดิตถ์มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ณ เดือนมีนาคม 2564 จ านวน 1,542 แห่ง 
ผู้ประกันตนทั้งสิ้น 63,215 คน แยกเป็น มาตรา 33 จ านวน 19,195 ราย มาตรา 39 จ านวน 6,708 ราย และมาตรา 40 
จ านวน 37,312 ราย และสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล 1 แห่ง 
  กองทุนประกันสังคม มีเงินกองทุน 9,530,768.39 บาท จ านวนผู้ใช้บริการมีจ านวน 18,277 คน 
(ร้อยละ 28.91) ของผูป้ระกันตนทั้งหมด ประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใชบ้ริการสงูสุด ได้แก่ กรณีชราภาพ 
มีจ านวน 5,945 คน หรือร้อยละ 32.53 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด ส าหรับปริมาณการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน 
พบว่า การจ่ายเงินกรณีชราภาพมีการจ่ายเงินสูงสุด ถึง 28,127,342.96 บาท (ร้อยละ 39.71 ของเงินประโยชน์
ทดแทนที่จ่าย) 

การประสบอันตราย/เจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จังหวัดอุตรดิตถ์มีการประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ านวน 23 คน โดยประเภทของความร้ายแรง พบว่า ส่วนใหญ่จะหยุดงานไม่เกิน 3 วัน จ านวน 
14 คน (ร้อยละ 60.87) รองลงมา หยุดงานเกิน 3 วัน จ านวน 8 คน (ร้อยละ 34.78) และสูญเสียอวัยวะบางส่วน 
จ านวน 1 คน (ร้อยละ 4.35) ตามล าดับ 
  การเลิกจ้างแรงงาน สถานประกอบกิจการในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เลิกกิจการมี จ านวน 17 แห่ง ลูกจ้าง
ถูกเลิกจ้าง 35 คน ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก 1-9 คน โดยมีสัดส่วนร้อยละ 94.12 มีลูกจ้าง 
ถูกเลิกจ้าง จ านวน 23 คน (ร้อยละ 65.71 ของจ านวนลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างทั้งหมด) โดยประเภทกิจการที่มีการเลิกจ้าง
สูงสุด คือ ประเภทกิจการอ่ืน ๆ จ านวน 6 แห่ง (ร้อยละ 35.29) รองลงมาร้านสินค้าเบ็ดเตล็ด การค้าอ่ืน ๆ 
สถาบันการเงิน บริการด้านธุรกิจ จ านวน 3 แห่ง เท่ากัน (ร้อยละ 17.65) และการค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ  
การก่อสร้าง จ านวน 2 แห่ง เท่ากัน (ร้อยละ 11.76)  
(ที่มา : รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีช้ีวัดภาวะแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส 1 ปี 2564  
 

6) สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
 

            จังหวัดอุตรดิตถ์มีโครงข่ายถนนที่สามารถติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ ภาคกลาง   
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้อย่างสะดวกทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ มีทางหลวงแผ่นดิน 2 สาย          
(สายหมายเลข 11 และสายหมายเลข 102) ทางหลวงจังหวัด 30 สาย  โดยเมื่อพิจารณาเส้นทางรถโดยสาร
ประจ าทางระหว่างชุมชนต่าง ๆ ภายในจังหวัดกับจังหวัดอ่ืน ๆ มีจ านวนรวมกว่า 50 สาย ประกอบด้วย เส้นทาง
เดินรถในชุมชนเมือง อุตรดิ ตถ์  เส้นทาง เดินรถระหว่ างจั งหวัดต่ า ง  ๆ  ในภาคเหนือ  ภาคกลาง                           
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ และเส้นทางเดินรถภายในจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
เส้นทางระหว่างเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ กับอ าเภอ ต าบล  หมู่บ้านในเขตจังหวัด ชุมชนที่มีรถโดยสารประจ า
ทางผ่านมากที่สุด คือ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ รองมาคือ เทศบาลต าบลในเมือง เทศบาลต าบลวังกะพ้ี เทศบาล
ต าบลทุ่งยั้ง  เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ  และเทศบาลต าบลหัวดง โดยมีเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เป็นศูนย์กลาง
การคมนาคมระหว่างภาคเหนือและการคมนาคมภายในจังหวัด เป็นจุดที่มีการหยุดพักของรถโดยสารระหว่าง
ทางจ านวนมาก 
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แผนที่แสดงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 

 
               มีเส้นทางในความรับผิดชอบทั้งหมด 13 สายทางระยะทางควบคุมทั้งหมด 519.517 กิโลเมตร  
โดยมีเส้นทางสายหลักท่ีสามารถเชื่อมโยงจุดผ่านแดนถาวรภูดู่และแหล่งท่องเทียว จ านวน 2 เส้นทาง ได้แก่                  

1. ทางหลวงหมายเลข 117 เริ่มจากแยกจากทางหลวงหมายเลข 11  กม. 248+700 (แยกป่าขนุน)   
ถึง กม.396+784 (แยกม่วงเจ็ดต้น) ระยะทาง 148.084 กิโลเมตร ปัจจุบันก าลังพัฒนาเป็น 4 ช่องจราจรโดยเริ่ม
จากบริเวณที่เป็นย่านชุมชนก่อนในอนาคตคาดว่าจะเป็น 4 ช่องจราจรไปจนถึงอ าเภอน้ าปาดที่กม.321 ส่วนต่อ
จากอ าเภอน้ าปาดถึงสิ้นสุดสาย 117 ที่ต าบลม่วงเจ็ดต้นจะปรับปรุงให้เป็นทางหลวงตามมาตรฐานทางชั้น 1     
(ผิวทาง 2 ช่องจราจร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร) 
   2. ทางหลวงหมายเลข 1045 เริ่มจากแยกจากทางหลวงหมายเลข11 กม.8+290 (แยกวังสีสูบ) ถึง กม.
66+725 (แยกสักใหญ่) เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 117 ระยะทาง 58.435 กิโลเมตร  ปัจจุบันก าลังพัฒนา
ให้เป็น 4 ช่องจราจร ตั้งแต่กม.8+290 (แยกวังสีสูบ) ถึง กม. 31 (แยกร่วมจิต) ส่วนต่อจากแยกร่วมจิตจะ
ปรับปรุงให้เป็นทางหลวงตามมาตรฐานทางชั้น 1 (ผิวทาง 2 ช่องจราจร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร)  
 ส าหรับสายทางอ่ืนๆในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่2 จะพัฒนาให้เป็นทางหลวงตาม
มาตรฐานทางชั้น 1 ทุกเส้นทางเพ่ือรองรับความเจริญเติบโตของจังหวัดต่อไป 
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ทางหลวงหมายเลข 117 จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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1 อต.2001 แยก ทล.11 (กม.ท่ี 314+123) - บ.หนองกอก เมือง,ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 9.675
2 อต.2002 แยก ทล.11 (กม.ท่ี 291+008)  - บ.แก่ง ตรอน อุตรดิตถ์ 11.075
3 อต.5003 แยก ทช.อต. 2014 (กม.ท่ี9+245) - บ.นายาง - บ.โคน - บ.วังพะเนียด พิชัย อุตรดิตถ์ 33.757
4 อต.4007 แยก ทล. 1041 (กม.ท่ี0+550) - บ.ม่อนดินแดง เมือง อุตรดิตถ์ 4.164
5 อต.4009 แยก ทล. 1045 (กม.ท่ี14+200) - บ.ห้วยปลาดุก เมือง,ท่าปลา,ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 46.752
6 อต.4010 แยก ทล.1045 (กม.ท่ี33+700) - บ.ปากทับ ท่าปลา อุตรดิตถ์ 7.487
7 อต.4011 แยก ทล.1045 (กม.ท่ี22+220)  - บ.ไร่ เมือง อุตรดิตถ์ 4.790
8 อต.4012 แยก ทล.1255 (กม.ท่ี6+460)  - บ.คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ 9.488
9 อต.2014 แยก ทล.11 (กม.ท่ี287+705) - บ.นายาง -บ.ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ 22.895
10 อต.2015 แยก ทล.11 (กม.ท่ี306+298) - บ.วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ 10.755
11 อต.3016 แยก ทล.102 (กม.ท่ี14+094) - บ.ด่านแม่ค ามัน ลับแล อุตรดิตถ์ 7.832
12 อต.4018 แยก ทล.1204 (กม.ท่ี33+550) - บ.เกาะใต้ พิชัย อุตรดิตถ์ 15.100
13 อต.4019 แยก ทล.1204 (กม.ท่ี40+358) - บ.ฟ้าเรือง พิชัย อุตรดิตถ์ 12.270
14 อต.3021 แยก ทล.117 (กม.ท่ี200+152) - บ.นาใหม่ พิชัย อุตรดิตถ์ 10.550
15 อต.2022 แยก ทล.11 (กม.ท่ี316+388) - บ.บ่อพระ เมือง อุตรดิตถ์ 7.320
16 อต.3023 แยก ทล.1047 (กม.ท่ี74+490) - บ.ทรายขาว น  าปาด อุตรดิตถ์ 3.075
17 อต.4024 แยก ทล.1341 (กม.ท่ี4+100) - บ.ท่าเรือ ท่าปลา อุตรดิตถ์ 2.469
18 อต.4025 แยก ทล.1268 (กม.ท่ี33+100) - ตลาดชายแดนห้วยพร้าว น  าปาด อุตรดิตถ์ 6.650
19 อต.3027 แยก ทล 117 (กม.ท่ี196+447) - บ.ป่าแต้ว พิชัย อุตรดิตถ์ 9.805
20 อต.2028 แยก ทล.11 (กม.ท่ี306+873) - บ.บุ่งจิก เมือง อุตรดิตถ์ 4.847
21 อต.2029 แยก ทล.11 (กม.ท่ี298+008) - บ.น  าลอก ตรอน,ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 11.750
22 อต.2036 แยก ทล.11 (กม.ท่ี306+298) - บ.นาลับแลง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 6.080
23 อต.4037 แยก ทล.1045 (กม.ท่ี43+575) - อุทยานล าน  าน่าน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 4.725
24 อต.4038 แยก ทล.1268 (กม.ท่ี36+045) - ห้วยหมีกัด น  าปาด อุตรดิตถ์ 7.900
25 อต.3039 แยก ทล.117 (กม.ท่ี263+644) - บ.ห้วยบง ทองแสนขัน,เมือง อุตรดิตถ์ 8.170
26 อต.3043 แยก ทล.117 (กม.ท่ี287+550) - อุทยานคลองตรอน น  าปาด อุตรดิตถ์ 3.550
27 อต.4052 แยก ทล.1204 (กม.ท่ี28+408) - บ.นายาง พิชัย อุตรดิตถ์ 12.400
28 อต.5054 แยก ทช.อต.4009 (กม.ท่ี28+950)  - บ.ปากปาด ท่าปลา อุตรดิตถ์ 16.600
29 อต.3055 แยก ทล.117 (กม.ท่ี238+515) - บ.วังโป่ง เมือง อุตรดิตถ์ 8.680
30 อต.4056 แยก ทล.1214 (กม.ท่ี11+860) - บ.ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 1.575
31 อต.5057 แยก ทช.สท.4048 (กม.ท่ี1+100) - บ.วังตอ พิชัย อุตรดิตถ์ 5.325
32 อต.4058 แยก ทล.1324 (กม.ท่ี3+800) - บ.นาใหม่ พิชัย อุตรดิตถ์ 9.562
33 อต.5059 แยก ทช.อต.4056 (กม.ท่ี0+180)  - บ.เขาสัก ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 7.800

344.873รวมระยะทาง (กม.)

ล ำดับ รหัส ช่ือสายทาง อ ำเภอ จังหวัด
ระยะทาง

(กม)

แผนที่แสดงสายทางแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์มีท้ังหมด 33 สายทาง ระยะทางรวม 344.873 กม. ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(รูปที่ 1 ภาพรวมโครงข่ายสายทางแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์) 
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1 อต.2001 แยก ทล.11 (กม.ท่ี 314+123) - บ.หนองกอก เมือง,ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 9.675
2 อต.2002 แยก ทล.11 (กม.ท่ี 291+008)  - บ.แก่ง ตรอน อุตรดิตถ์ 11.075
3 อต.5003 แยก ทช.อต. 2014 (กม.ท่ี9+245) - บ.นายาง - บ.โคน - บ.วังพะเนียด พิชัย อุตรดิตถ์ 33.757
4 อต.4007 แยก ทล. 1041 (กม.ท่ี0+550) - บ.ม่อนดินแดง เมือง อุตรดิตถ์ 4.164
5 อต.4009 แยก ทล. 1045 (กม.ท่ี14+200) - บ.ห้วยปลาดุก เมือง,ท่าปลา,ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 46.752
6 อต.4010 แยก ทล.1045 (กม.ท่ี33+700) - บ.ปากทับ ท่าปลา อุตรดิตถ์ 7.487
7 อต.4011 แยก ทล.1045 (กม.ท่ี22+220)  - บ.ไร่ เมือง อุตรดิตถ์ 4.790
8 อต.4012 แยก ทล.1255 (กม.ท่ี6+460)  - บ.คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ 9.488
9 อต.2014 แยก ทล.11 (กม.ท่ี287+705) - บ.นายาง -บ.ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ 22.895
10 อต.2015 แยก ทล.11 (กม.ท่ี306+298) - บ.วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ 10.755
11 อต.3016 แยก ทล.102 (กม.ท่ี14+094) - บ.ด่านแม่ค ามัน ลับแล อุตรดิตถ์ 7.832
12 อต.4018 แยก ทล.1204 (กม.ท่ี33+550) - บ.เกาะใต้ พิชัย อุตรดิตถ์ 15.100
13 อต.4019 แยก ทล.1204 (กม.ท่ี40+358) - บ.ฟ้าเรือง พิชัย อุตรดิตถ์ 12.270
14 อต.3021 แยก ทล.117 (กม.ท่ี200+152) - บ.นาใหม่ พิชัย อุตรดิตถ์ 10.550
15 อต.2022 แยก ทล.11 (กม.ท่ี316+388) - บ.บ่อพระ เมือง อุตรดิตถ์ 7.320
16 อต.3023 แยก ทล.1047 (กม.ท่ี74+490) - บ.ทรายขาว น  าปาด อุตรดิตถ์ 3.075
17 อต.4024 แยก ทล.1341 (กม.ท่ี4+100) - บ.ท่าเรือ ท่าปลา อุตรดิตถ์ 2.469
18 อต.4025 แยก ทล.1268 (กม.ท่ี33+100) - ตลาดชายแดนห้วยพร้าว น  าปาด อุตรดิตถ์ 6.650
19 อต.3027 แยก ทล 117 (กม.ท่ี196+447) - บ.ป่าแต้ว พิชัย อุตรดิตถ์ 9.805
20 อต.2028 แยก ทล.11 (กม.ท่ี306+873) - บ.บุ่งจิก เมือง อุตรดิตถ์ 4.847
21 อต.2029 แยก ทล.11 (กม.ท่ี298+008) - บ.น  าลอก ตรอน,ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 11.750
22 อต.2036 แยก ทล.11 (กม.ท่ี306+298) - บ.นาลับแลง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 6.080
23 อต.4037 แยก ทล.1045 (กม.ท่ี43+575) - อุทยานล าน  าน่าน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 4.725
24 อต.4038 แยก ทล.1268 (กม.ท่ี36+045) - ห้วยหมีกัด น  าปาด อุตรดิตถ์ 7.900
25 อต.3039 แยก ทล.117 (กม.ท่ี263+644) - บ.ห้วยบง ทองแสนขัน,เมือง อุตรดิตถ์ 8.170
26 อต.3043 แยก ทล.117 (กม.ท่ี287+550) - อุทยานคลองตรอน น  าปาด อุตรดิตถ์ 3.550
27 อต.4052 แยก ทล.1204 (กม.ท่ี28+408) - บ.นายาง พิชัย อุตรดิตถ์ 12.400
28 อต.5054 แยก ทช.อต.4009 (กม.ท่ี28+950)  - บ.ปากปาด ท่าปลา อุตรดิตถ์ 16.600
29 อต.3055 แยก ทล.117 (กม.ท่ี238+515) - บ.วังโป่ง เมือง อุตรดิตถ์ 8.680
30 อต.4056 แยก ทล.1214 (กม.ท่ี11+860) - บ.ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 1.575
31 อต.5057 แยก ทช.สท.4048 (กม.ท่ี1+100) - บ.วังตอ พิชัย อุตรดิตถ์ 5.325
32 อต.4058 แยก ทล.1324 (กม.ท่ี3+800) - บ.นาใหม่ พิชัย อุตรดิตถ์ 9.562
33 อต.5059 แยก ทช.อต.4056 (กม.ท่ี0+180)  - บ.เขาสัก ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 7.800

344.873รวมระยะทาง (กม.)

ล ำดับ รหัส ช่ือสายทาง อ ำเภอ จังหวัด
ระยะทาง

(กม)

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 2 ข้อมูลภาพรวมโครงข่ายสายทางแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์) 

ทางรถไฟ มีเส้นทางรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดเชียงใหม่ผ่านเมืองอุตรดิตถ์  
และมีเส้นทางแยกจากสถานีบ้านดารา ในเขตอ าเภอพิชัย ไปยังสถานีสวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก            
จังหวัดสุโขทัย ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์มีเส้นทางรถไฟผ่าน 3 อ าเภอ คือ พิชัย ตรอน และเมืองอุตรดิตถ์ มีสถานี
รถไฟ รวม 12 สถานี สถานีที่ส าคัญมากที่สุด 2 สถานี  คือ สถานีศิลาอาสน์ และสถานีอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ในเขต 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จัดเป็นสถานีรถไฟที่ส าคัญของเส้นทางเดินรถสายเหนือ เพราะเป็นจุดขนส่งสินค้าขนาด
ใหญ่และผู้โดยสารจ านวนมาก รวมทั้งเป็นจุดเติมน้ ามันเชื้อเพลิง และสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
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1.2.2 ด้านสังคมและความมั่นคง 
     1)  ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม  
           

พ้ืนที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงทางเหนือและเป็นที่ราบลุ่มทางตอนล่าง เทือกเขา
ทางตอนเหนือที่ติดกับจังหวัดแพร่ คือ เทือกเขาผีปันน้ าตะวันออก มีดอยพญาฝ่อเป็นยอดดอยที่สูงที่สุด        
ส่วนเทือกเขาที่อยู่ติดกับจังหวัดน่านและเทือกเขาทางด้านตะวันออกเป็นเทือกเขาหลวงพระบาง มียอดที่สูงที่สุด
คือ ภูลูกคราดและรองลงมาคือ ภูสอยดาว ทางตอนใต้ของอ าเภอลับแลและอ าเภอเมืองเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าต่อ
เนื่องมาจากภาคกลาง และบริเวณลุ่มน้ าขนาดใหญ่จะมีภูมิประเทศเป็นที่ราบหุบเขา ได้แก่ ที่ราบหุบเขาลุ่มน้ า
ปาดเป็นที่ราบหุบเขาที่กว้างขวางที่สุด ที่ราบหุบเขาบริเวณคลองตรอนและที่ราบหุบเขาบริเวณคลองแม่พร่อง  
ซึ่งภูมิประเทศเหล่านี้มีผลต่อการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ในสมัยโบราณของจังหวัดอุตรดิตถ์  

จากรายงานการส ารวจของกรมศิลปากรได้พบร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์สมัยโบราณในหลาย
สถานที่ด้วยกัน แต่ละแหล่งมีรายละเอียดดังนี้     

 

1. แหล่งโบราณคดีบ้านบุ่งวังงิ้ว แหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินเตี้ยๆ พ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ราบขั้นบันไดของ
แม่น้ าน่าน หลักฐานทางโบราณคดีที่ส ารวจพบ ได้แก่ โครงกระดูกมนุษย์เป็นเศษชิ้นส่วนกระดูกแขนขา กระดูก
ซี่โครง ชิ้นส่วนกรามบนและฟัน และชิ้นส่วนของกะโหลกศีรษะมนุษย์ที่มีอายุประมาณ 20 - 27 ปี จ านวน      
21 ชิ้น กระดูกสัตว์และเปลือกหอย ขวานหินขัด ชิ้นส่วนก าไลหินสีขาว เศษภาชนะดินเผา หลักฐานทาง
โบราณคดีที่พบ สันนิษฐานว่า ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่อยู่ในสังคมกสิกรรม รวมทั้งล่าสัตว์เป็นอาหาร อาจจะมี
ประเพณีการฝังศพ และใส่เครื่องประดับให้กับศพอีกด้วย 

 

2. แหล่งโบราณคดีถ้ ากระดูก เขาหน้าผาตั้ง ลักษณะของแหล่งเป็นเขาหินปูน และมีหินดินดานแทรก 
เป็นถ้ าที่อยู่ในลักษณะสูง บริเวณยอดเขาประกอบด้วยถ้ า ๒ ชั้น คือ ถ้ าล่างและถ้ าบน ปากถ้ าอยู่สูงกว่าพ้ืน
ระดับถ้ าล่าง ประมาณ 5-6 เมตร หลักฐานทางโบราณคดีที่ส ารวจพบ ได้แก่ ใบหอกส าริด (ช ารุด) เป็นใบหอก
ข้าวใช้เทคนิคการหล่อจ านวน 3 ชิ้น ก าไลหินท าจากหินสีขาวเนื้อแกร่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 ซม. จ านวน 1 วง 
เศษภาชนะดินเผา เป็นส่วนปากภาชนะ ส่วนคอ ส่วนล าตัว วิธีการเผาสุกไม่สม่ าเสมอกัน สุกเฉพาะผิว ส่วนเนื้อ
ดินไม่สุก สันนิษฐานว่า ถ้ ากระดูกนี้คงจะใช้เป็นที่ฝังศพ ซึ่งแยกจากแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในสมัยโบราณที่
รู้จักเครื่องมือส าริดแล้ว จัดอยู่ในยุคสังคมกสิกรรมสมัยหลังๆ 
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 3. แหล่งโบราณคดีปางต้นผึ้ง อยู่เหนือสถานีรถไปปางต้นผึ้ง พบเนื่องจากส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 
(รพช.) ตัดถนนผ่านแหล่งโบราณคดีจึงพบโบราณวัตถุ หลักฐานทางโบราณคดีที่ส ารวจพบ ได้แก่ เศษภาชนะดิน
เผาเป็นส่วนปากแบบเรียบและมีลายเส้นนูน ๒ ชิ้น เป็นชิ้นส่วนล าตัวแบบเรียบ แบบลายประทับ ลายโค้งขนาน 
ลายคล้ายก้างปลา ลายประทับรูปตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆและลายขีดรวม ๘ ชิ้น สันนิษฐานว่า น่าจะเป็น
โบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

 
 

 4. แหล่งโบราณคดีบ้านวังแพวน ลักษณะของแหล่งเป็นลานตะพักน้ า สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง
ประมาณ 95-100 เมตร  พ้ืนที่ทั่วๆไปเป็นที่ลาดมากกว่าที่เนิน ผิวดินเป็นดินทรายปนฮิวมัส ใช้เป็นพ้ืนที่
เพาะปลูกพืชไร่ประเภทอ้อย ข้าวโพด หลักฐานทางโบราณคดีที่ส ารวจพบ ได้แก่เครื่องมือหินกะเทาะ ท าจากหิน
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กรวดแม่น้ า จ านวน 4 ชิ้น เครื่องมือหินกะเทาะหน้าเดียว แบบ Chopper 3 ชิ้น เครื่องมือหินกะเทาะไม่เสร็จ  1 
ชิ้น เศษภาชนะดินเผา 2 ชิ้น เศษภาชนะดินเผาแบบไม่เคลือบ เนื้อแกร่งและไม่แกร่ง จ านวน 4 ชิ้น                
เศษเครื่องถ้วยจีน ๔ ชิ้น เศษไหเคลือบสีน้ าตาล ๑ ชิ้น สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชั่วคราวของกลุ่ม
ชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในระบบสังคมแบบเร่ร่อน จับสัตว์ และหาปลา เนื่องจากพบเครื่องมือหินก่อน
ประวัติศาสตร์ จนถึงกลุ่มชนสมัยประวัติศาสตร์ที่ใช้ภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง และน่าจะเคยเป็นแหล่งพักแรมของ
พ่อค้าชาวจีน เพราะพบหลักฐานเศษเครื่องถ้วยของจีนด้วย 

 

 5. แหล่งโบราณคดีแก่งตาน สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 90 เมตร ทางทิศเหนือเป็นล าน้ า
น่าน ทิศใต้เป็นเนินเขาดินผสมลูกรัง ทิศตะวันออกมีล าห้วยไหลจากเมือกเขาลงสู่แม่น้ าน่าน จากการส ารวจพบ
เศษภาชนะดินเผา ผิวขัดมันและผิวเรียบ เนื้อดินหยาบมาก มีลายเชือกทาบเส้นเล็กและเส้นใหญ่ ลายประทับ   
ตาข่าย และไม่มีลาย ผิวกร่อนและผิวขัดมัน จ านวน 88 ชิ้น ชิ้นส่วนเครื่องมือหินขัด เนื้อละเอียดจ านวน 1 ชิ้น 
แหล่งโบราณคดีแก่งตานอยู่ใกล้แหล่งโบราณคดีวังแพวนเป็นบริเวณที่มีเกาะแก่งขนาดใหญ่ในล าน้ าน่านซึ่งเป็น
บริเวณท่ีเหมาะสมส าหรับการพักอาศัยชั่วคราวของกลุ่มชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
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6. แหล่งภาพเขียนสีเขาตาพรม เป็นแหล่งภาพเขียนอยู่บนเทือกเขาตาพรมมียอดเขาสูงสุดประมาณ 
299 เมตร เป็นเทือกเขาหินทราย วางตัวอยู่ตามแนวเหนือ - ใต้ ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร กว้างประมาณ 1.5 
กิโลเมตร บริเวณที่พบภาพเขียนสี มีลักษณะเป็นเพิงผาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีขนาดกว้าง
ประมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ 1.5 เมตร และอยู่สูงจากระดับเชิงเขา 6 เมตร พื้นผนังหินที่วาดรูปมีลักษณะ
เรียบ และไม่พบร่องรอยของการเตรียมผนังหินเพ่ือวาดรูป ภาพทั้งหมดเขียนด้วยสีแดง วาดภาพเป็นลายเส้น 
เขียนเป็นรูปสัญลักษณ ์

 
 

7. แหล่งโบราณคดีที่พักสงฆ์ม่อนอารักษ์ส านักศิลปากรที่  6 สุโขทัยส ารวจไว้เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม
2551 จากการส ารวจพบโบราณวัตถุเช่นขวานส าริดจ านวน 6 ชิ้น ชิ้นส่วนใบหอกส าริด 3 ชิ้น ขวานหินขัด
จ านวน 2 ชิ้น ชิ้นส่วนก าไลหินจ านวน 1 ชิ้น ท าเป็นรูปหกเหลี่ยมในแต่ละเหลี่ยมจะเว้าเข้าด้านในเล็กน้อยขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 13.4 เซนติเมตรหนาประมาณ 1 เซนติเมตร ด้านหน้ามีลักษณะนูนออกมาส่วนด้านหลังมี
ลักษณะแบนเรียบมีการเจาะรูตรงกลางกว้างประมาณ 6 เซนติเมตร ชิ้นส่วนโกลนก าไลหิน จ านวน ๒ ชิ้น      
นอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนแท่นหินบด เศษภาชนะดินเผาประเภทเนื้อไม่แกร่งและเนื้อแกร่งอีกด้วย สันนิษฐานว่า 
แหล่งโบราณคดีแหล่งนี้น่าจะเป็นแหล่งโบราณคดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยประวัติศาสตร์โดยก าหนด
อายุจากโบราณวัตถุที่พบประมาณ 1,200 – 2,500 ปี ถึง 400 ปีมาแล้ว โดยเปรียบเทียบกับแหล่งโบราณคดี
บ้านบุ่งวังงิ้ว ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และถ้ ากระดูก เขาผาตั้ง บ้านถ้ าดิน ต าบลบ่อทอง 
อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งพบโบราณวัตถุแบบเดียวกัน เช่น ก าไลหิน ขวานหินขัด เป็นต้น แหล่ง
โบราณคดีมีลักษณะเป็นเนินเขาไม่สูงมากนัก และมีคลองแม่ผ่องไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกของเนินเขา     
ท าให้เนินเขาแห่งนี้อาจจะถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวของกลุ่มชนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ น่าจะยังมีสภาพ
สังคมแบบเร่ร่อน หาของป่า ล่าสัตว์ และระยะต่อมาน่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนในสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งมี
การใช้ภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งแล้ว 
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 จะเห็นได้ว่า ร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยนั้น มีการส ารวจ
พบหลักฐานทางโบราณคดีในเกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นหลักฐานที่กระจัดกระจาย
ต้องอาศัยการวิเคราะห์ตีความเข้าช่วย แต่หลักฐานเหล่านั้นก็แสดงให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะตามพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ าที่สภาพภูมิประเทศเหมาะสมและมนุษย์มักเลือกที่จะ
ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนี ้

ที่ราบลุ่มแม่น้ าน่านเป็นอีกบริเวณหนึ่งที่ปรากฏหลักฐานการเข้ามาอยู่ของมนุษย์ หลักฐานจากการ
ส ารวจพบโดยกรมศิลปากร พบว่า ตามเส้นทางล าน้ าน่านบริเวณตอนใต้เขื่อนสิริกิติ์ลงมาที่แหล่งโบราณคดี    
บ้านวังแพวน แหล่งโบราณคดีแก่งตาน ต าบลผาเลือด อ าเภอท่าปลา แหล่งโบราณคดีปางต้นผึ้ง และแหล่ง
โบราณคดีม่อนอารักษ์ อ าเภอลับแล ได้พบหลักฐานการเข้ามาอยู่อาศัยของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มี
การใช้เครื่องมือหินขัด คือ ประมาณ 2,500-3,000 ปีมาแล้ว แต่หลักฐานที่พบมีน้อยมาก สันนิษฐานได้เพียงว่า 
น่าจะเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวของกลุ่มชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในสังคมระบบเร่ร่อน จับสัตว์ หาปลา (Hunting 
and Gathering Society) ซึ่งยังไม่มีการตั้งถิ่นฐานที่แน่นอน อาศัยความอุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติเพ่ือ
ด ารงชีวิต 

ส่วนแหล่งโบราณคดีถ้ ากระดูก จากหลักฐานที่พบสันนิษฐานว่า คงจะใช้เป็นที่ฝังศพ ซึ่งน่าจะแยกจาก
แหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในสมัยโบราณที่รู้จักการใช้เครื่องมือส าริดแล้ว จัดอยู่ในยุคสังคมกสิกรรมเช่นกัน 
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แหล่งโบราณคดีท่ีส าคัญอีกแหล่งหนึ่ง คือ แหล่งภาพเขียนสีเขาตาพรม ซึ่งปรากฏภาพเขียนสีในรูปแบบ
เชิงสัญลักษณ์แบบเดียวกับที่พบที่บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี สันนิษฐานว่า น่าจะภาพเขียนสีของกลุ่มชนที่รู้จักท า
การกสิกรรมแล้ว และภาพเขียนสีเหล่านี้อาจจะเป็นภาพเขียนสีที่แสดงออกถึงการประกอบพิธีกรรมนั้น 

การขุดพบกลองมโหระทึก กาน้ า และพร้าส าริด ที่บริเวณวัดเกษมจิตตาราม เมื่อ พ.ศ. 2470 นั้น น่าจะ
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมดองซอนของเวียดนาม (Dong Son Culture) เนื่องจากกลอง
มโหระทึกนั้นเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรมของกลุ่มชนในสมัยโบราณ 

เมื่อประมวลหลักฐานทางโบราณคดีเท่าที่ค้นพบแล้ว ท าให้ทราบในขั้นต้นว่า ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ได้เคยมีมนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และน่าจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของ
หลักฐานทางโบราณคดีระหว่างท้องถิ่นต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าน่านและล าน้ าสาขา แสดงว่า 
ชุมชนเหล่านี้น่าจะมีการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์ในท้องถิ่น จนเกิดเป็นชุมชนขึ้นมา และมีความสัมพันธ์
ไปถึงที่ราบลุ่มแม่น้ าโขง ซึ่งได้แก่ ดินแดนทางภาคอีสานเหนือของไทย แขวงไชยบุรีของลาว และอาจจะเลยไป
ถึงแหล่งวัฒนธรรมดองซอนในเวียดนามด้วย 

การพบหลักฐานทางโบราณคดีในยุคโลหะ พบโบราณวัตถุ  เครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธ รวมทั้ง
เครื่องประดับ เช่น ก าไล ตุ้มหู ที่ท าจากเหล็กและส าริด อาจจะกล่าวได้ว่า ยุคโลหะนี้เป็นช่วงสมัยที่บางชุมชนได้
พัฒนาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ที่ประดิษฐ์อักษรสื่อสารกันได้ บางชุมชนก็ยังคงเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์อยู่แต่
คงมีการพัฒนาวิถีชีวิตให้ดีขึ้น มีการอยู่รวมเป็นชุมชน มีระบบการปกครอง มีผู้น าเป็นหัวหน้า มีการแบ่งชน
ชั้นในสังคม  มีการติดต่อกับชุมชนอ่ืนที่อยู่ห่างไกลและมีการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ ดังที่ได้พบหลักฐาน
คือ กลองมโหระทึกส าริด ซึ่งใช้ในพิธีกรรมขอฝนหรือพิธีศพ เรียกวัฒนธรรมนี้ว่า “วัฒนธรรมดองซอน”     
(Dong Son Culture) ตามแหล่งที่พบครั้งแรกที่เวียดนาม แต่ก็ยังมีข้อสันนิษฐานบางประการในการขุดพบ
กลองมโหระทึกว่า เป็นไปได้หรือไม่ ที่อาจจะมีการเคลื่อนย้ายกลองมโหระทึกเหล่านี้เข้ามาพร้อมกับกลุ่มชนที่
อพยพเข้ามาตั้งถ่ินฐานบริเวณนี้ เนื่องจากบริเวณท่ีขุดพบกลองมโหระทึกนี้ ไม่พบเศษชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ดินเผา 
, เศษตะกรัน (Slag) ที่เกิดจากการหลอมโลหะ หรือชิ้นส่วนเบ้าหลอมโลหะดินเผาภายในบริเวณนี้ ซึ่งในอนาคต
ควรที่จะด าเนินการศึกษาขุดค้นทางโบราณคดีเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ส่วนการตั้งถิ่นฐานของสมัยโลหะในระยะแรกคงเป็นการรวมตัวเป็นชุมชนเล็กๆ มีเครื่องมือเครื่องใช้ท า
ด้วยโลหะ  ต่อมาเม่ือสามารถเพ่ิมผลผลิตได้มากข้ึน จึงเริ่มมีการแลกเปลี่ยนค้าขายกับดินแดนทั้งใกล้เคียงและ
ห่างไกลเพ่ิมข้ึนด้วยเป็นผลให้ชุมชนขยายเติบโตขึ้น เกิดการขยายอ านาจไปยังชุมชนใกล้เคียง มีการรวมตัวกัน
สร้างคันดิน ขุดคูน้ า เพื่อป้องกันการรุกรานจากชุมชนอ่ืนๆ ซึ่งแสดงถึงระบบของการควบคุมก าลังคน จนบาง
ชุมชนสามารถขยายตัวกลายเป็นบ้านเมืองได้ในที่สุด 

ที่มา : ส านักศิลปากรที่ 6 (สุโขทัย) กรมศิลปากร 
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มหานิกาย ธรรมยุต มหานิกาย ธรรมยุต มหานิกาย ธรรมยุต มหานิกาย ธรรมยุต
เมืองอุตรดิตถ์ 63 - 21 4 9 1 561 18 36 -

ตรอน 22 - 7 1 - - 178 15 15 -

ท่าปลา 18 - 19 - 1 - 146 1 1 -

น  าปาด 16 - 17 - 2 - 121 5 1 -

ฟากท่า 11 - 14 - 1 - 40 1 1 -

บ้านโคก 3 - 7 - - - 39 5 1 -

พิชัย 45 1 11 1 - - 318 3 4 -

ลับแล 33 1 6 - 2 - 209 13 30 -

ทองแสนขัน 12 - 17 - 4 - 92 5 1 -

รวม 223 2 119 6 19 1 1704 66 90 -

วัด ส านักสงฆ์ สามเณร
โบสถ์คริสต์ มัสยิดอ าเภอ

พระภิกษุ

10 

20 

      2) ข้อมูลที่ส าคัญด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
  2.1) ข้อมูลด้านศาสนา  
 ประชากรของจังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประมาณร้อยละ 99.66 รองลงมาคือศาสนา
คริสต์และอิสลาม ประมาณร้อยละ 0.34   วัด 
 

 ส านักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุและสามเณร เป็นรายอ าเภอ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 (1) ศาสนาพุทธ   

- เจ้าคณะจังหวัด (มหานิกาย) พระปัญญากรโมลี  
   ชื่อวัด ท่าไม้เหนือ ที่ตั้ง ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
- เจ้าคณะจังหวัด (ธรรมยุต) พระวินัยสาทร 
  ชื่อวัด พระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ที่ตั้ง ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์    
(2) ศาสนาคริสต์   
- ผู้น าศาสนาคริสต์ (โรมันคาทอลิก) บาทหลวงประเสริฐ สิทธิ 
  ชื่อโบสถ์ วัดแม่พระลูกประค า  ที่ตั้ง 77 หมู่ 1 ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
- ผู้น าศาสนาคริสต์ (โปรเตสแตนต์)  ศาสนาจารย์สมบัติ ส่องแสง  
  ชื่อโบสถ ์คริสตจักรบ้านพระคริสต์  ที่ตั้ง  หมู่ 1 ซอยสถานีวิทยุ อสมท. ต าบลคุ้งตะเภา อ าเภอเมือง  
  อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์   

 (3) ศาสนาอิสลาม  
 - ผู้น าศาสนาอิสลามประจ าจังหวัด นายฟาเรฮัก รัตน์ทวีป 

  ชื่อมัสยิด   มัสยิดอัดดาอีย์  ที่ตั้ง  35/3 ม.7 ต าบลท่าเสา อ าเภอท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์  
พระพุทธรูปท่ีส าคัญในจังหวัดอุตรดิตถ์  

 พระเจ้าทันใจ (วัดพระแท่นศิลาอาสน์) พระพุทธรูปศิลปะแบบล้านนา 
 หลวงพ่อประธานเฒ่า (วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง) พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน-ล้านนา 
 หลวงพ่อสุโขทัยสัมฤทธิ์ (วัดคุ้งตะเภา) 
 หลวงพ่อเชียงแสน (วัดธรรมาธิปไตย) 
 หลวงพ่อสุวรรณเภตรา (วัดคุ้งตะเภา) 
 หลวงพ่อสัมฤทธิ์ (วัดหมอนไม้) 
 หลวงพ่อโต (วัดหน้าพระธาตุ อ าเภอพิชัย) 
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 หลวงพ่อเพ็ชร (วัดท่าถนน) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 พระฝางทรงเครื่อง (จ าลอง) (วัดพระฝางสวางคุบุรีมุนีนาถ) พระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิราช

สมัยอยุธยาที่สวยที่สุดในประเทศไทย 
 หลวงพ่อพุทธรังสี (วัดพระยืนพุทธบาทยุคล) 
 หลวงพ่อธรรมจักร (วัดพระแท่นศิลาอาสน์) 

 
 2.2) ข้อมูลด้านมรดกทางวัฒนธรรม  
 จ านวนมรดกทางวัฒนธรรม 

 โบราณวัตถุ 192 ชิ้น 
 โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี ที่ข้ึนทะเบียนในในราชกิจจานุเบกษา 16 แห่ง 
 โบราณสถานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา / กรมศิลปากรก าลังด าเนินการ 

ขึ้นทะเบียนตามท่ีจังหวัด / ผู้ดูแล /ครอบครองแจ้ง จ านวน  33  แห่ง 
 โบราณสถานที่ทรงคุณค่า ตามค านิยาม ที่กรมศิลปากรยังไม่ได้ด าเนินการพิสูจน์/ตรวจสอบ

และบางส่วนอยู่ในความครอบครอง/กรรมสิทธิ์ของเอกชน จ านวน  18  แห่ง 
 

รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นบัญชีในระดับจังหวัด และระดับชาติ 
ระดับจังหวัด 

1) วิชามวยพระยาพิชัยดาบหัก 
2) งานอัฐมีบูชา 

ระดับชาติ 
1) ซิ่นตีนจกไท-ยวน 

  2.3) ข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 (1) สภาวัฒนธรรมระดับต่างๆ (จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล/เทศบาล ฯลฯ) 
   ระดับจังหวัด จ านวน   1   แห่ง 
   ระดับอ าเภอ จ านวน   9    แห่ง 
   ระดับต าบล จ านวน  61  แห่ง 

(2) ชุมชนคุณธรรม 
ชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 125 แห่ง 
ชุมชนคุณธรรม “บวร On Tour” จ านวน 12 แห่ง 

 
 (3) ชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม/แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
    ชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ดังนี้ 
     1) ชุมชนศรีพนมมาศ 
         ต าบล ศรีพนมมาศ อ าเภอ ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
    2) ชุมชน.หาดสองแคว 
        ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
    แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ดังนี้ 
    1) พิพิธภัณฑ์ วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ต. ผาจุก อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์ 
    2) พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก ต. ท่าอิฐ. อ. เมือง. จ. อุตรดิตถ์ 
    3) พิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ าพ้ีใหญ่ที่สุดในโลก ต. ท่าอิฐ. อ. เมือง. จ. อุตรดิตถ์ 
    4) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 
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    5) พิพิธภัณฑ์บ่อเหล็กน้ าพ้ี ต.น้ าพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 
    6) พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 
    7) พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 
    8) พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 
    9) พิพิธภัณฑ์พญาปาด อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ 

      10) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา ที่ตั้ง ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
      11) พิพิธภัณฑ์วัดกลางธรรมสาคร ที่ตั้ง ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
    12) พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดขวางชัยภูมิ  ที่ตั้ง ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 
    13) พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตท้องถิ่นบ้านข่อยสูง ที่ตั้ง ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 

 

3) การศึกษา  

จังหวัดอุตรดิตถ์มีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 450 แห่ง มีครู/อาจารย์ จ านวน 5 ,935 คน นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา 81,774 คน ซึ่งอัตราส่วน นักเรียน ต่อ ครู/อาจารย์ เป็น 14 : 1 

จังหวัด 
จ านวนนักเรียนนกัศึกษาจ าแนกตามระดับการศึกษา(คน)  

ก่อนประถม ประถมศึกษา ม.ต้น 
ม.ปลาย/

ปวช. 
ปวส./

ปริญญา อื่นๆ 

อุตรดิตถ์(รวม) 8,530 26,166 15,286 16,280 10,429 5,083 
สพฐ. 4,865 17,456 3,232 86 - - 
สพม. - - 7,860 6,349 - - 
สช. 1,345 3,125 803 225   - - 
การศึกษาพิเศษ - - - - - 287 
สอศ. - - - 5,679 3,286 - 
สกอ. 598 1,120 132 22 6,638 - 
กศน. - 620 1,785 3,746 - 4,796 
อปท.อบจ. 1,693 3,770 1,369 173 - - 
อื่นๆ 29 75 105 -  505 - 

คุณภาพการศึกษา 
 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) เปรียบเทียบปีการศึกษา 
2560– 2562 จ าแนกตามรายวิชา 5 วิชาหลัก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

สังกัด 

คะแนนเฉลี่ย O-Net 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย ค่าเฉลี่ยรวม 

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 
37.12 37.5 32.90 39.12 39.93 35.55 36.34 39.24 34.42 46.58 55.9 49.07 39.79 43.14 37.99 

สพฐ. 37.32 36.64 32.94 39.41 38.74 34.77 33.14 35.48 31.18 46.91 54.88 49.08 39.20 41.44 36.99 
สช. 35.71 35.88 32.89 37.52 39.59 35.36 36.18 38.45 34.36 44.90 54.91 49.64 38.58 42.21 38.06 
สกอ. 55.57 61.01 50.64 47.31 48.79 46.76 65.6 66.23 61.17 59.88 69.41 61.06 57.09 61.36 54.91 
ท้องถิ่น 37.96 38.7 33.88 39.09 41.96 37.15 34.67 37.45 31.19 48.24 57.05 51.34 39.99 43.79 38.39 
ตชด. 42.27 29.55 30.28 38.14 36.86 30.26 29.32 25.91 25.28 44.86 46.01 44.25 38.65 34.58 32.52 
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คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เปรียบเทียบปีการศึกษา 
2560 – 2562 จ าแนกตามรายวิชา 5 วิชาหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

สังกัด 

คะแนนเฉลี่ย O-Net 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย ค่าเฉลี่ยรวม 

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 
26.3 30.04 26.73 32.28 39.79 43.14 37.99 29.45 33.25 48.29 54.42 55.14 36.22 38.43 39.57 

สพฐ. 26.71 30.87 27.38 32.83 39.20 41.44 36.99 29.13 33.20 50.12 55.89 56.39 36.66 38.77 39.60 
สช. 20.91 25.15 22.32 30.08 39.99 43.79 38.39 26.31 29.46 45.88 47.97 51.05 33.82 34.86 36.66 
สกอ. 31 27.84 24.57 36.4 38.65 34.58 32.52 32.16 33.89 51.7 57.48 53.54 37.91 39.03 36.65 
ท้องถิ่น 21.25 26.39 22.62 30.42 32.99 28.80 26.91 26.34 28.85 45.28 50.91 52.54 30.97 34.16 33.20 

พระพุทธศาสนา 19 17.33 20.57 24.88 26.93 24.03 23.13 25.87 22.90 35.69 40.13 44.00 25.68 27.57 27.88 

 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เปรียบเทียบปีการศึกษา 

2560– 2562 จ าแนกตามรายวิชา 5 วิชาหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

สังกัด 

คะแนนเฉลี่ย O-Net 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย 

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 
24.53 30.72 25.41 29.37 30.51 29.20 28.31 31.41 29.20 34.7 35.16 35.70 49.25 47.31 42.21 

สพฐ. 23.89 30.97 24.96 29.17 30.84 29.25 27.51 30.69 28.28 34.27 35.87 35.98 50.25 48.88 43.01 
สช. 16.89 21.38 17.08 25.17 25.97 23.85 21.62 24.31 23.02 29.21 32.34 31.97 39.70 40.29 31.54 
ท้องถิ่น 18.46 18.78 17.27 26.13 27.54 24.00 25.22 21.33 21.60 31.36 30.56 30.94 44.33 33.37 33.81 

 
คะแนนค่าเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา (V-NET = Vocational 

National Education Test)  ปีการศึกษา 2560-2562 
 

ที ่ ช่ือสถานศึกษา สังกัด 
ค่าเฉลี่ย V-NETระดับ ปวช. ค่าเฉลี่ย V-NET ระดับ ปวส. 

ปี 2560 ปี 2561 ปื 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปื 2562 
41.60 41.63 43.63 37.11 40.04 40.75 

1 ลับแลพิทยาคม สพม. 29.69 39.24 - - - - 
2 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย สอศ.  36.86 38.24 40.78 34.31 38.92 38.12 
3 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ สอศ. 37.39 39.27 40.09 -  37.29 42.72 
4 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ สอศ. 40.78 41.55 42.47 37.31 38.7 41.38 
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  สอศ. 40.71 41.19 43.33 35.99 40.96 39.31 
6 วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์  สอศ. 40.10 37.78 38.22 34.04 36.95 38.95 
7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สอศ. 43.29 44.04 46.41 38.91 44.56 42.52 
8 ศูนย์บริการการศึกษานอกอ าเภอเมือง สอศ. 42.27 41.81 50.94    
9 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ สอศ. 34.06 40.46 40.78    

ที่มา : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดติถ์ ปีการศึกษา 2563 
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4) ข้อมูลด้านสาธารณสุข  

ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

เครือข่ายบริการสุขภาพ 
จ านวน 

รพ. (แห่ง) 
จ านวนเตียง 

(เตียง) 

ระดับการ
พัฒนา

(service 
plan) 

จ านวน 
รพ.สต. 
(แห่ง) 

จ านวน 
สสช. (แห่ง) 

จ านวน ศูนย์
สุขภาพชุมชน: 
PCU (แห่ง) 

1.บ้านโคก 1 30 F2 5 4  

2.ฟากท่า 1 30 F2 4   

3.ทองแสนขัน 1 35 F2 5   

เครือข่ายบริการสุขภาพ จ านวน 
รพ. (แห่ง) 

จ านวนเตียง 
(เตียง) 

ระดับการ
พัฒนา 

(service 
plan) 

จ านวน 
รพ.สต. 
(แห่ง) 

จ านวน 
สสช. (แห่ง) 

จ านวน ศูนย์
สุขภาพ

ชุมชน: PCU 
(แห่ง) 

4. ตรอน 1 34 F2 6   

5.น้ าปาด 1 36 F1 12 1  

6.ท่าปลา 1 30 F2 12   

7. ลับแล 1 30 F2 11   

8. พิชัย 1 60 F2 13   

9. เมืองอุตรดิตถ ์ 1 655 A 21  3 

10.รพ.สังกัด 
    กระทรวงกลาโหม 

1 60  0   

รวม 10 1000  89 5 3 

 
อัตราบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อประชากร จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
ล าดับ สายงาน กรอบ

อัตราก าลัง
ที่ก าหนด 

จ านวน
บุคลากรที่
มีอยู่จริง 
ปี 2563 

ร้อยละ 
ต่อกรอบ 

จ านวน
บุคลากร 
ที่มีอยู่จริง 
ปี 2564 

ร้อยละ
ต่อกรอบ 

1 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา  9 4 44.44 5 55.56 
2 นักก าหนดอาหาร/นักโภชนาการ/

โภชนากร 
25 14 56.00 15 60.00 

3 นายแพทย(์ไม่รวมแพทย์เพิ่มพนูทักษะ) 278 170 61.15 189 67.99 
4 นักรังสีการแพทย์/จพ.รังสีการแพทย์ 31 21 67.74 23 74.19 
5 นักจิตวิทยา/นักจิตวทิยาคลนิิก 17 11 64.71 12 70.59 
6 นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสขุ 582 411 70.62 427 73.37 
7 เภสัชกร 124 91 73.39 94 75.81 
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ล าดับ สายงาน 
กรอบ

อัตราก าลัง
ที่ก าหนด 

จ านวน
บุคลากรที่
มีอยู่จริง 
ปี 2563 

ร้อยละ 
ต่อกรอบ 

จ านวน
บุคลากร 
ที่มีอยู่จริง 
ปี 2564 

ร้อยละ
ต่อกรอบ 

8 นวก.สาธารณสุข(ทนัตสาธารณสุข) 
/จพ.ทันตสาธารณสุข 

86 62 72.09 63 73.26 

9 พยาบาลวชิาชีพ/พยาบาลเทคนคิ 1726 1149 66.57 1219 70.63 
10 จพ.เภสัชกรรม 86 49 56.98 55 63.95 
11 จพ.สาธารณสุข(เวชกิจ) 44 26 59.09 27 61.36 
12 นักเทคนิค/นักวิทย/์จพ.วิทย์ 98 61 62.24 63 64.29 
13 นักกายภาพบ าบัด 52 40 76.92 43 82.69 
14 นวก.เวชสถิติ/จพ.เวชสถิต ิ 31 18 58.06 23 74.19 
15 แพทย์แผนไทย / จพ.สาธารณสขุ

(การแพทย์แผนไทย) / จพ.สาธารณสุข
(อายุรเวท) 

37 41 110.81 37 100.00 

16 ทันตแพทย ์ 56 56 100.00 65 116.07 
                รวม 3,282 2,224 67.76 2,360 71.91 

  ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล ณ 6 สิงหาคม 2564 
 
 

จังหวัด  อัตราส่วนแพทยต์่อประชากร (คน (ปชก.)) 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อุตรดิตถ ์           2,530            2,249            2,174            2,134  
ค่าเฉลี่ย 76 จังหวัด           2,541           2,254            2,165            2,045  

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th 

ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขของเอกชน 

ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขของเอกชน จ านวน หน่วย 
1.  โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง 
2.  คลินิกแพทย ์ 78 แห่ง 
3.  คลินิกทนัตแพทย ์                  21 แห่ง 
4.  คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ 140 แห่ง 
5.  คลินิกเทคนิคการแพทย ์ 8 แห่ง 
6.  คลินิกกายภาพบ าบัด 2 แห่ง 
7.  สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย 3 แห่ง 
8.  ร้านขายยาแผน ปจัจุบนั (ขย.1)    65 แห่ง 
9.  ร้านขายยาแผน ปจัจุบนั (เฉพาะยาบรรจุเสร็จ) (ขย.2) 24 แห่ง 
10.  ร้านขายยาแผน ปัจจบุัน (เฉพาะยาบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์) (ขย.3) 11 แห่ง 
11. ร้านขายยาแผน โบราณ 10 แห่ง 
12. สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ        3 แห่ง 

ที่มา : จากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ณ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
 

http://benchmark.moi.go.th/
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  ข้อมูลสถานะสุขภาพ 

สถิติชีพ จ านวน(อัตรา) 
2560 2561 2562  2563 

1.เกิดมีชีพ (อัตรา : พันประชากร) 
*เกิดมีชีพx1000/ประชากร 

3,120 
(6.81) 

2,900 
(6.34) 

2,644 
 (5.18) 

2,555 
(5.64) 

2.ตาย  (อัตรา : พันประชากร) 
*ตายx1000/ประชากร 

3,884 
(8.48) 

4,073 
(8.91) 

4,190 
(9.22) 

3,867 
(8.53) 

3.เพิ่ม (อัตรา : ร้อยประชากร) 
*เกิด – ตาย / 100 

-764 
(-7.64) 

-1,173 
(-11.73) 

-1,546 
(-15.46) 

-1312 
(-13.12) 

4.เกิดไร้ชีพ  (อัตรา : พันการคลอด)  
*เกิดไร้ชีพx1000/เกิดมีชีพ 

9 
(2.88) 

14 
(4.82) 

13 
(4.92) 

5 
(1.95) 

5.การตายปริก าเนิด (อัตรา : พันการคลอด)   
*ตายปริก าเนดิx1000/(เกิดมีชีพ+เกิดไร้ชีพ) 

18 
(5.75) 

8 
(2.74) 

19 
(7.15) 

14 
(5.47) 

6.ทารกแรกเกิด – 28 วันตาย (อัตรา : พันการเกดิมีชีพ) 
*ทารกแรกเกิด-28 วันตาย*1000/เกิดมีชีพ 

9 
(2.88) 

4 
(1.37) 

6 
(2.27) 

5 
(1.96) 

7.ทารกตาย  (อัตรา : พันการเกิดมีชีพ) 
*ทารกตาย x 1000 / เกิดมีชีพ 

18 
(5.77) 

16 
(5.52) 

5 
(1.89) 

9 
(3.52) 

8.มารดาตาย (อัตรา : แสนการเกดิมีชีพ) 
*มารดาตาย x 100,000/เกิดมีชีพ 

2 
(64.10) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

9.เด็กแรกเกดิ – 4 ปี ตาย  (อัตรา : พันการเกิดมีชีพ) 
*เด็กแรกเกิด – 4 ปี ตายx1000/เกิดมีชีพ 

21 
(6.73) 

21 
(7.24) 

16 
(6.05) 

10 
(3.91) 

ที่มา : ข้อมูลเกิด – ตาย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ปี 2560 – 2563 อัตราเกิดมีชีพ อัตราเพิ่ม อัตราเกิดไร้ชีพ อัตราตายปริก าเนิด อัตราทารกแรกเกิดตาย อัตรา

มารดาตาย อัตราเด็กอายุแรกเกิด-4 ปีตาย มีแนวโน้มลดลง อัตราทารกตาย มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเล็กน้อย  

 

อายุคาดเฉลี่ยของประชากรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ.2563 

กลุ่มอายุ 
อายุคาดเฉลี่ย (Expectation of Life) อายุคาดเฉลี่ยสุขภาพดี 

(HALE) 
ชาย หญิง รวม รวม 

<1 73.13 81.13 77.03 69.62 
1-4 72.37 80.36 76.27 68.84 
5-9 68.41 76.36 72.29 64.95 

10-14 63.49 71.46 67.38 60.20 
15-19 58.66 66.49 62.49 55.53 
20-24 53.98 61.62 57.72 50.91 
25-29 49.49 56.76 53.07 46.41 
30-34 44.96 51.88 48.37 41.88 
35-39 40.42 47.11 43.73 37.44 
40-44 36.26 42.40 39.33 33.25 
45-49 32.20 37.81 35.02 29.17 
50-54 28.40 33.26 30.88 25.24 
55-59 24.53 28.85 26.74 21.46 
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กลุ่มอายุ 
อายุคาดเฉลี่ย (Expectation of Life) อายุคาดเฉลี่ยสุขภาพดี 

(HALE) 
ชาย หญิง รวม รวม 

60-64 20.89 24.57 22.79 17.99 
65-69 17.61 20.46 19.11 14.89 
70-74 14.50 16.61 15.64 12.06 
75-79 11.51 13.23 12.45 9.61 
80-84 9.37 10.28 9.90 7.64 
85+ 7.79 8.48 8.20 6.40 
 

อายุคาดเฉลี่ย  : อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด(ความยืนยาวของชีวิตตั้งแต่แรกเกิดตาย) ของประชากร
จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี  2563  ในภาพรวมทั้งเพศชายและเพศหญิง มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเท่ากับ 77.03 ปี 
โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งเป้าหมายในปี 2565 ประชากรจังหวัดอุตรดิตถ์มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (LE)                 
ไม่น้อยกว่า 79 ปี มีอายุคาดเฉลี่ยของประชากรสุขภาพดี  ของจังหวัดอุตรดิตถ์เท่ากับ 69.30 ปี โดยจังหวัด
อุตรดิตถ์ตั้งเป้าหมายในปี 2565 ประชากรจังหวัดอุตรดิตถ์มีอายุคาดเฉลี่ยของประชาชนสุขภาพดี (HALE)     
ไม่น้อยกว่า 70 ปี 

 
จ านวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคน จ าแนกตามกลุ่มสาเหตุการตาย ของประชากรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2560 – 2563  

 ประชากรทะเบยีนราษฎร์ 
 458,197 457,092 454,352 453,013 
 ปี พ.ศ. 

รายการ 2560 2561 2562 2563 
 ล าดบั ชื่อโรค  จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

1 อาการ อาการแสดงและส่ิงผิดปกติทีพ่บจากการตรวจ
ทางคลินกิและตรวจทางห้องปฏิบัติการทีม่ิได้มีรหัสระบุ
ไว้ 

1101 240.29 1037 226.87 1244 273.80 1257 277.42 

2 ปอดบวม 239 52.16 259 56.66 219 48.20 228 50.32 
3 ชราภาพ 133 29.03 152 33.25 170 37.42 169 37.30 
4 เลือดออกในสมอง 176 38.41 181 39.60 168 36.98 157 34.65 
5 ไตวาย 143 31.21 169 36.97 130 28.61 150 33.11 
6 โรคหัวใจขาดเลอืดอืน่ ๆ 149 32.52 172 37.63 170 37.42 149 32.88 
7 โลหิตเป็นพิษ 243 53.03 173 37.85 156 34.33 148 32.66 
8 เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด 112 24.44 123 26.91 122 26.85 117 25.82 
9 เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ าดีในตับ 99 21.61 80 17.50 87 19.15 107 23.61 
10 โรคของระบบประสาทอื่น ๆ 54 11.79 165 36.10 136 29.93 94 20.75 
11 เนื้อสมองตาย 50 10.91 72 15.75 57 12.55 74 16.33 
12 เนื้องอกร้ายทีอ่วัยวะย่อยอาหารอื่น ๆ 70 15.28 73 15.97 61 13.43 66 14.57 
13 โรคอืน่ ๆ ของตับ 66 14.40 65 14.22 69 15.19 66 14.57 
14 โรคอืน่ ๆ ของระบบย่อยอาหาร 78 17.02 40 8.75 44 9.68 56 12.36 
15 วัณโรคทางเดนิหายใจ 43 9.38 31 6.78 39 8.58 41 9.05 
16 เบาหวาน 32 6.98 32 7.00 42 9.24 40 8.83 
17 โรคอืน่ ๆ ของระบบทางเดินหายใจ 37 8.08 34 7.44 26 5.72 40 8.83 
18 ความดันโลหิตสูงที่ไมม่ีสาเหตนุ า 27 5.89 39 8.53 31 6.82 40 8.83 
19 โรคอืน่ ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ 29 6.33 21 4.59 17 3.74 40 8.83 
20 โรคหลอดลมอกัเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกัน้

แบบเรื้อรังอืน่ 
43 9.38 52 11.38 45 9.90 40 8.83 

 
ที่มา : ข้อมูลการตายจากมรณบตัร กรมการปกครอง ปี 2560 – 2563  
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สาเหตุการตายของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์สูงสุด คือสาเหตุการตายอ่ืน ๆ ที่ไม่ชัดเจน ซึ่งเกิดจาการให้
สาเหตุการตายของนายทะเบียน โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหาดังนี้ 

1. จัดอบรมให้ความรู้การให้ข้อมูลสาเหตุการตายแก่นายทะเบียน 
2. ปรับขั้นตอนการให้สาเหตุการตาย เมื่อมีการตายนอกสถานบริการ ให้มีการรับรองข้อมูลสาเหตุการตายจาก

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐก่อนการแจ้งตายที่นายทะเบียน 

จ านวนผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็ง จังหวัดอุตรดิตถ์ 10 อันดับ 

 
สาเหตุการตายด้วยมะเร็ง 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ณ พ.ย. 63 

1 เนื้องอกร้ายของหลอดลมหรือปอด ไม่ระบุต าแหน่ง 119 120 115 
2 เนื้องอกร้ายของตับ ไม่ระบุรายละเอียด 75 84 95 
3 เนื้องอกร้ายของหลอดอาหาร ไมร่ะบุต าแหน่ง 22 27 34 
4 เนื้องอกร้ายของเต้านม ไม่ระบุต าแหน่ง 39 29 34 
5 เนื้องอกร้ายของล าไส้ ไมร่ะบุว่าเปน็ส่วนใด 34 27 29 
6 เนื้องอกร้ายของกระเพาะอาหาร ไม่ระบตุ าแหน่ง 18 18 27 
7 มะเร็งเม็ดเลือดขาว ไม่ระบุรายละเอียด 23 26 26 
8 เนื้องอกร้ายที่ไมร่ะบุต าแหน่ง 25 21 26 
9 เนื้องอกร้ายของท่อน้ าดีนอกตับ 28 24 22 
10 เนื้องอกร้ายของปากมดลูก ไม่ระบุต าแหน่ง 22 29 20 

ที่มา : ข้อมูลการตายจากมรณบตัร กรมการปกครอง ปี 2560 – 2563 (ณ  พฤศจิกายน 2563) 
สาเหตุการเสียชีวิตด้วยมะเร็งตลอดระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ใน 3 ล าดับแรก ได้แก่ 1.เนื้องอกร้ายของหลอดลม

หรือปอด ไม่ระบุต าแหน่ง 2.เนื้องอกร้ายของตับ ไม่ระบุรายละเอียด 3.เนื้องอกร้ายของหลอดอาหาร ไม่ระบุต าแหน่ง            
ส่วนในปี 2563 มะเร็งที่พบมาก 3 ล าดับแรกมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 

 

สาเหตุการป่วยจ านวนครั้งและอัตราป่วยต่อประชากร 1,000 คน ของผู้ป่วยนอกจ าแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย
จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2561-2563 

 
 ปีงบประมาณ 

รายการ  2561 2562 2563 

 ล าดับ ชื่อโรค  จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
1 ความดันโลหิตสูงที่ไมม่ีสาเหตนุ า 231017 505.41 251259 553.01 251741 555.59 

2 เบาหวาน 127091 278.04 134210 295.39 125603 277.21 

3 เนื้อเย่ือผิดปกต ิ 112499 246.12 112518 247.64 97711 215.65 

4 ความผิดปกตอิื่น ๆ ของฟนัและโครงสร้าง 72008 157.54 71552 157.48 69809 154.07 

5 การติดเชือ้ของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 70711 154.70 63115 138.91 52349 115.53 

6 พยาธิสภาพของหลังส่วนอืน่ ๆ 53608 117.28 56142 123.56 43243 95.44 

7 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ  ไมร่ะบุเฉพาะและหลาย
บริเวณในร่างกาย 

47252 103.38 40482 89.10 35361 78.04 

8 ฟันผ ุ 25977 56.83 28979 63.78 28194 62.22 

9 โรคอืน่ ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดโูอดีนมั 33206 72.65 30518 67.17 27972 61.73 

10 ความผิดปกตขิองตอ่มไรท้อ่ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น 
ๆ 

26977 59.02 27139 59.73 26691 58.91 

11 โรคอืน่ ๆ ของผิวหนังและเนื้อเย่ือใต้ผิวหนัง 22070 48.28 21061 46.35 17907 39.52 
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 ปีงบประมาณ 

รายการ  2561 2562 2563 

 ล าดับ ชื่อโรค  จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
12 โรคขอ้เสือ่ม 17843 39.04 17853 39.29 16208 35.77 

13 ความผิดปกตทิางจติและพฤติกรรมอืน่ ๆ 14888 32.57 15581 34.29 14494 31.99 

14 ข้ออกัเสบรูมาตอยดแ์ละข้ออักเสบหลายข้อ 14045 30.73 13047 28.72 12794 28.24 

15 ความผิดปกตทิางอารมณ ์ 9172 20.07 10236 22.53 11358 25.07 

16 โรคหลอดลมอกัเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกัน้
แบบเรื้อรังอืน่ 

13507 29.55 12295 27.06 11244 24.82 

17 จิตเภท พฤตกิรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด 10551 23.08 10598 23.33 10279 22.69 

18 โลหิตจางอืน่ ๆ 9892 21.64 9942 21.88 10025 22.13 

19 ภูมิคุ้มกนับกพร่องเนือ่งจากไวรัส (HIV) 10570 23.12 10729 23.61 9743 21.50 

20 ไตวาย 8294 18.15 9461 20.82 9436 20.83 

ที่มา : ข้อมูลจาก Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัอุตรดติถ์ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564 

  จากการประมวลผลข้อมูลผู้ป่วยนอก จังหวัดอุตรดิตถ์ช่วงระยะเวลา 3 ปี พบว่า 5 ล าดับแรกของ
กลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุการเจ็บป่วยของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ คือ ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน า , เบาหวาน, 
เนื้อเยื่อผิดปกติ, ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง,การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืน ๆ 
ซึ่งแนวโน้ม 5 อันดับโรคแรกมีแนวโน้มคงที่ 

 

สาเหตุการป่วยของกลุ่มผูป้่วยในต่อประชากร 100,000 คน จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2561-2563 
 

 ประชากรทะเบยีนราษฎร์ 
 457,092 454,352 453,013 
 ปีงบประมาณ 

รายการ  2561 2562 2563 
 ล าดบั ชื่อโรค  จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

1 ปอดบวม 2680 589.85 2125 467.70 1870 411.58 
2 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ  ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณใน

ร่างกาย 
1281 281.94 1581 347.97 1630 358.75 

3 โลหิตจางอื่น ๆ 1896 417.30 1200 264.11 1608 353.91 
4 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น 1451 319.36 1314 289.20 1325 291.62 
5 การบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ 1212 266.75 1220 268.51 1299 285.90 
6 ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อืน่ ๆ 1059 233.08 1250 275.12 1233 271.38 
7 หัวใจล้มเหลว 1184 260.59 1063 233.96 1207 265.65 
8 เบาหวาน 1013 222.95 1192 262.35 1177 259.05 
9 การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มปีัญหาเกีย่วกับทารกในครรภ์ และถุงน้ าคร่ า 

และปัญหาทีอ่าจจะเกิดได้ในระยะคลอด 
1212 266.75 1189 261.69 1123 247.17 

10 โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ 717 157.81 765 168.37 955 210.19 
11 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ 742 163.31 819 180.26 950 209.09 
12 โรคอื่น ๆ ของล าไส้และเยื่อบุช่องท้อง 746 164.19 809 178.06 939 206.67 
13 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยือ่ใต้ผิวหนัง 960 211.29 1107 243.64 934 205.57 
14 เนื้อสมองตาย 672 147.90 833 183.34 879 193.46 
15 โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต 762 167.71 866 190.60 782 172.11 
16 ไข้จากไวรัสท่ีน าโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ 511 112.47 788 173.43 733 161.33 
17 ไตวาย 494 108.73 810 178.28 729 160.45 
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 ประชากรทะเบยีนราษฎร์ 
 457,092 454,352 453,013 
 ปีงบประมาณ 

รายการ  2561 2562 2563 
 ล าดบั ชื่อโรค  จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

18 ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด 647 142.40 700 154.07 715 157.37 
19 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน 541 119.07 641 141.08 693 152.52 
20 เนื้องอกร้ายของล าไส้ใหญ ่ 607 133.60 553 121.71 630 138.66 

ที่มา : ข้อมูลจาก Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564 

กลุ่มผู้ป่วยใน มีสาเหตุการเจ็บป่วยที่ส าคัญ 5 ล าดับแรกในปี 2561 ได้แก่ ปอดบวม, การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ  
ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย, โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอ่ืน 
โลหิตจางอ่ืน ๆ, การบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ ซึ่งแนวโน้มของ 5 อันดับโรคมีแนวโน้มลดลง 
 

สถานการณโ์รคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
 จ านวนป่วย อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน จ านวนตาย อัตราตายต่อประชากรแสนคน อัตรา ป่วยตาย       
ด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ล าดับ โรค ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  

จ านวน อัตราป่วย จ านวน อัตราป่วย จ านวน อัตราป่วย จ านวน อัตราป่วย 
1 Diarrhoea 5,421 1183.12 5,511 1205.67 5,760 1257.45 4732 1041.48 
2 Pyrexia 1,922 419.47 2,066 451.99 2,569 560.83 1572 345.99 
3 Influenza 2,258 492.80 1,952 427.05 3,668 800.75 1009 222.07 
4 Pneumonia 2,683 585.56 2,231 488.09 1,828 399.07 1089 239.68 
5 D.H.F, Total 239 52.16 271 59.29 585 127.71 584 128.53 
6 Food Poisoning 645 140.77 731 159.92 641 139.94 347 76.37 
7 H. 

Conjunctivitis 830 181.14 568 124.26 393 85.79 
333 73.29 

8 Chickenpox 446 97.34 412 90.14 304 66.37 190 41.82 
9 Hand, foot and 

mouth disease 332 72.46 500 109.39 312 68.11 
 

63 
 

13.87 
10 Gonorrhoea 68 14.84 59 12.91 57 12.44 47 10.34 

ที่มา : งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสาธารณสุข  วันท่ี 18 มิถุนายน 2563 

โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 3 ล าดับแรกตลอด 3 ปีที่ผ่านมา (2560-2562) ได้แก่ Diarrhea, 
Pneumonia, Influenza ตามล าดับ และในปี 2563 มีโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 3 ล าดับแรกได้แก่ 
Diarrhea, Pyrexia และ Influenza ตามล าดับ  
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5)  ข้อมูลสาธารณภัย  
  ด้านสังคม (สาธารณภัย)  
 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่มี
หน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับก ากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในจังหวัด ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 
รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับเฝ้าระวัง ติดตามสาธารณภัยที่อาจหรือเป็นอันตราย หรือมีผลกระทบโดยตรงต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ยังปฏิบัติงาน
ร่วมกันและสนับสนุนภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรการกุศล หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวมทั้งให้ความรู้ด้านสาธารณภัยแก่ประชาชนทั่วไป และนักเรียนนักศึกษา  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณภัยในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุตรดิตถ์แต่ละปีมีความรุนแรงและ
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และมีความถี่ของการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนสามารถแบ่งตามลักษณะการเกิดได้เป็น 2 ประเภท คือ ภัยธรรมชาติ  และภัยที่เกิดจาก
มนุษย ์ได้แก่ 
 1. ภัยธรรมชาติ เป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มักเกิดขึ้นตามฤดูกาลเป็นส่วนใหญ่หรือ
อาจเกิดข้ึนโดยกะทันหัน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้แก่ อุทกภัยและดิน
ถล่ม วาตภัย อัคคีภัย อากาศหนาว ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน เป็นต้น   
 2. ภัยจากมนุษย์ เป็นสาธารณภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น ภัยจากการจราจร ได้แก่ ทางบก 
ทางน้ า ทางราง และภัยจากความไม่สงบของประเทศ เช่น การจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็นต้น 
 
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
5.1) การป้องกันและลดผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัย  
 การป้องกันและลดผลกระทบเป็นการด าเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัย ทั้งที่ใช้โครงสร้างและไม่ใช้
โครงสร้าง เพ่ือขจัดหรือลดโอกาสที่สาธารณภัยจะสร้างผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน หรือสังคม  ได้แก่ 

  
5.1.1) ใช้โครงสร้าง 

การป้องกันโดยใช้โครงสร้างคือ การใช้สิ่งปลูกสร้างทั้งทางธรรมชาติและการก่อสร้าง  ในการ
ป้องกันและลดผลกระทบหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  ว่าควรใช้การ
ป้องกันแบบใดจึงจะเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เสี่ยงภัยนั้น ๆ ด าเนินการส ารวจตรวจสอบสภาพของเหมือง ฝาย 
อ่างเก็บน้ า และเข่ือน การตรวจเช็คสภาพเส้นทางคมนาคมขนส่ง ทั้งเส้นหลักและเส้นรอง เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม 
หรือสร้างให้สามารถใช้งานได้ เป็นการป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น  

5.1.2) ไม่ใช้โครงสร้าง 
การป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง คือ กิจกรรมที่ไม่ใช้สิ่งปลูกสร้างที่ช่วยสนับสนุนให้เกิด         

การป้องกันและลดผลกระทบได้ เช่น เสริมสร้างความรู้และความตระหนักแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา  
และเยาวชน เกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 
5.2) การเตรียมความพร้อม 
 การเตรียมความพร้อม เป็นการด าเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพ่ือให้ประชาชนหรือชุมชน   
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่าง ๆ พร้อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย ได้แก ่
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 5.2.1)  การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community 
Based Disaster Risk Management : CBDRM) เน้นการอาศัยชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกัน แก้ไข
บรรเทาและฟ้ืนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ     
ก าหนดแนวทางแก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัยของชุมชนและเพ่ิมขีด
ความสามารถให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่งก่อนที่หน่วยงาน
ภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ จึงเป็นเครื่องมือในการเตรียมประชาชน/ชุมชนให้มีความพร้อมที่จะเผชิญสา
ธารณภัยและได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด รวมทั้ง เป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนใน
รูปแบบอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ในขั้นตอน  การเตรียมความพร้อม เช่น การศึกษาข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลภัย การแจ้งเตือนภัย การจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน/หมู่บ้าน การฝึกการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประเมินผล เป็นต้น 
 5.2.2) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร้าง
ความพร้อมและเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณา
การความร่วมมือ ท าให้ทราบจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ แผนปฏิบัติการ และแผนเผชิญเหตุให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึกซ้อมแผน การซักซ้อม และการฝึก
ปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงาน 
 5.2.3) การเตรียมการอพยพ 
   เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยในพ้ืนที่ใดและในพ้ืนที่นั้นมีผู้อยู่อาศัยจะก่อให้เกิด
อันตรายหรือกีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ผู้อ านวยการจังหวัด 
ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการท้องถิ่น และเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจสั่งอพยพผู้ อยู่ในพ้ืนที่นั้น
ออกไปเฉพาะเท่าที่จ าเป็น และเม่ือได้รับแจ้งเตือนภัยจ าเป็นต้องอพยพ ให้อ าเภอ/ท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักใน
การอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่เสี่ยงภัย  ให้หน่วยทหารในเขตพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วย
สนับสนุนการอพยพ  
 5.2.4) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว (Temporary Shelter Management) 
 เป็นการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวในสถานการณ์ที่เกิดสาธารณภัยขึ้น  ต้องมีการ
เตรียมแผนรับมือต่อจากการอพยพในภาวะฉุกเฉิน โดยก าหนดอาคารที่จะใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้และการ
บริหารจัดการในศูนย์พักพิงชั่วคราว  
 
ข้อมูลสาธารณภัยในพื้นที่ของจังหวัด 
 1. อุทกภัยดินถล่ม 
 จังหวัดอุตรดิตถ์มีหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มใน 7 อ าเภอ 25 ต าบล 115 หมู่บ้าน อ าเภอที่มีหมู่บ้าน
เสี่ยงภัยดินถล่มอันดับ 1 มากที่สุดได้แก่ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ รองลงมาคือ อ าเภอลับแล อ าเภอท่าปลา อ าเภอบ้าน
โคก อ าเภอฟากท่า อ าเภอทองแสนขัน และอ าเภอน้ าปาด 
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ตาราง สถิติอุทกภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 ปีย้อนหลัง  

ปี พ.ศ. จ านวนคร้ัง 
ที่เกิดภัย 

(คร้ัง) 

จ านวนครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

พ้ืนที่ 
ประสบภัย 

(อ าเภอ) 

เสียชีวิต 

(คน) 

บาดเจ็บ 

(คน) 

มูลค่า 
ความเสียหาย  

(บาท) 

2561 15 1,339 6 - - 68,800 

2562 8 803 4 - - - 

2563 8 618 5 1 1 - 

 
 2. ภัยจากพายุหมุนเขตร้อน (วาตภัย) 

ในช่วงกลางเดือนมีนาคม – พฤษภาคมของทุกปี จังหวัดอุตรดิตถ์จะมีลมพายุอันเนื่องมาจาก
ความแปรปรวนของอากาศ ท าให้บ้านเรือนประชาชน ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวน
ผลไม้ ไร่ข้าวโพด จะถูกลมพายุพัดโค่นล้มเสียหาย  
 
ตาราง สถิติวาตภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 ปีย้อนหลัง  

ปี  

พ.ศ. 

จ านวนคร้ัง 
ที่เกิดภัย 

(คร้ัง) 

พ้ืนที่ประสบภัย 

(อ าเภอ) 

จ านวนบ้านเรือนเสียหาย
ทั้งหลัง (หลัง) 

จ านวนบ้านเรือน
เสียหายบางส่วน (หลัง) 

มูลค่า 
ความเสียหาย 

 (บาท) 

2561 20 9 - 251 73,000 

2562 32 9 - 1,334 285,000 

2563 41 9 - 1,137 205,000 

 
3. ภัยจากอัคคีภัย 

เป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจ าในพ้ืนที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยส่วนมากมี
สาเหตุมาจากความประมาท  ขาดความระมัดระวังหรือพลั้งเผลอ  เช่น  การเกิดไฟฟ้าลัดวงจร  การลุกไหม้จาก
การระเบิด  ตลอดจนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์–ต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปีสภาพอากาศจะร้อนอบอ้าว  
อุณหภูมิของบรรยากาศภายนอกสูงขึ้น  ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยและไฟป่าซึ่งเป็นภัยที่
เกิดเองทางธรรมชาติได้ง่าย 
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ตาราง สถิติอัคคีภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 ปีย้อนหลัง  

ปี พ.ศ. จ านวนคร้ังท่ีเกิด
ภัย (คร้ัง) 

พ้ืนที่ 
ประสบภัย 
(อ าเภอ) 

จ านวนบ้านเรือน
เสียหาย (หลัง) 

เสียชีวิต 
(คน) 

มูลค่าความเสียหาย (บาท) 

2561 3 1 7 - 57,000 

2562 5 4 7 - 1,000,000 

2563 2 2 3 - 1,862,955 

 
 4. ภัยหนาว 

ในเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี จังหวัดอุตรดิตถ์จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดจากอิทธิพลลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ราษฎรจะประสบปัญหาจากภาวะอากาศหนาวถึงหนาวมาก โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นภูเขาสูง  
ตาราง สถิติภัยหนาวจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 ปีย้อนหลัง  

ปี พ.ศ. พื้นที่ประสบภัย (อ าเภอ) จ านวนราษฎรที่ไดร้ับผลกระทบ (คน) 

2561 - - 

2562 - - 

2563 - - 

 
 5. ภัยแล้ง 

ในเดือนมีนาคม–พฤษภาคมของทุกปี จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นช่วงที่ขาดฝนอากาศแห้งแล้ง ลมแรง 
ช่วงเวลาดังกล่าวแม่น้ าสายส าคัญต่าง ๆ ก็จะแห้ง ปริมาณน้ าลดลง ราษฎรในพ้ืนที่อ าเภอต่าง ๆ ต้องประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค และน้ าใช้ในการเกษตร เนื่องจากบางพ้ืนที่เป็นหินดินดาน เป็นภูเขาสูง 
หรือในน้ ามีสารฟลูออไรท์ในปริมาณที่สูง ไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ พื้นที่การขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคจึงกระจายไปตามอ าเภอต่าง ๆ   
ตาราง สถิติภัยแล้งจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 ปีย้อนหลัง  

ปี  

พ.ศ. 

พ้ืนที่ประสบภัย 

(อ าเภอ) 

จ านวนครัวเรือนที่
ประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

พ้ืนที่การเกษตร
เสียหาย (ไร่) 

จ านวนสัตว์ท่ีรับ
ผลกระทบ(ตัว) 

มูลค่าความเสียหาย 

 (บาท) 

2561 1 2,348 44,314.75 - 49,322,316.75 

2562 5 26,534 54,908 9,642 18,518,283.00 

2563 8 31,728 83,366.61 - 57,441,930.00 
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 6. ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน 
ในห้วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี จะเกิดภาวะความแห้งแล้งในพ้ืนที่ที่มีปริมาณ

ฝนสะสมน้อย และในห้วงเวลาดังกล่าวมักมีการเผาก าจัดวัชพืชเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดไฟป่าและหมอกควันปกคลุม 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ สาเหตุการเกิดหมอกควันในพ้ืนที่มีสาเหตุ
หลายประการ บางสาเหตุเป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่จะป้องกันได้โดยเป็นปัจจัยภายนอกและเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ     
เช่นสภาพอากาศที่ท าให้หมอกควันไม่สามารถลอยตัวขึ้นสูงได้ แต่สาเหตุส าคัญส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมหรือการ
กระท าของมนุษย์ ได้แก่ การเผาป่า การเผาในที่โล่ง และพฤติกรรมในเมืองที่สร้างมลภาวะ เช่น การเผาขยะ การปล่อย
ควันด า  
ตารางสถิติการเกิดไฟป่าในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 3 ปีย้อนหลัง 

ปี พ.ศ. พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

จ านวนคร้ัง 39 518 428 

พ้ืนที่เสียหาย (ไร่) 403 - 1,359 

ตาราง สถิติหมอกควันไฟป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 ปีย้อนหลัง  

ปี พ.ศ. 

 

จ านวนคร้ังท่ีเกิดภัย
(คร้ัง) 

จ านวนพ้ืนที่
เสียหาย (ไร่) 

ฝุ่นละอองเกนิมาตรฐาน
(PM 10 มากกว่า 120 

ไมครอน) (วัน) 

ค่า PM 10 สูงสุด
(ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

2561 39 403 1 120.80 

2562 518 - - - 

2563 428 1,359 - - 

 
  7. ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง 

จังหวัดอุตรดิตถ์  มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  ท าให้จ านวนรถที่ใช้มี
ปริมาณเพ่ิมมากขึ้นก่อให้เกิดภัยจากการคมนาคมและขนส่ง ซึ่งได้กลายเป็นปัญหาส าคัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้ง
ชีวิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก  
ตาราง สถิติอุบัติเหตุจังหวัดอุตรดิตถ์ 3 ปีย้อนหลัง  

ปี พ.ศ. จ านวนคร้ัง บาดเจ็บ (คน) เสียชีวิต (คน) 

2561 171 139 60 

2562 200 142 72 

2563 90 54 43 
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 8. ภัยจากแผ่นดินไหว 

จากผลการวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ระบุว่าพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีโอกาสที่จะเผชิญต่อภัย
แผ่นดินไหวในอนาคตได้ ทั้งนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์มีรอยเลื่อนมีพลัง ได้แก่ กลุ่มรอยเลื่อนอุตรดิตถ์ เป็นรอยเลื่อนที่มี
แนวการวางตัวในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ และมีมุมเอียงเทไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือ            
มีความยาวประมาณ 140 กิโลเมตร รอยเลื่อนนี้เริ่มปรากฏตั้งแต่อ าเภอฟากท่ายาวลงมาในพ้ืนที่อ าเภอน้ าปาด 
อ าเภอทองแสนขัน และต่อเนื่องถึงอ าเภอพิชัย มีลักษณะของกลุ่มรอยเลื่อนเป็นแนวยาวและแคบๆ โดยมี           
ความกว้างของเขตรอยเลื่อนไม่เกิน 4 กิโลเมตร  

ความเสี่ยงสาธารณภัยในจังหวัดอุตรดิตถ์  
จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงสาธารณภัยของจังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่ว่าจะเกิดในยามปกติ  

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือมีผู้กระท าให้เกิดขึ้น ย่อมน ามาซึ่งความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของ
ประชาชน  ภัยเหล่านี้นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเรียงล าดับความเสี่ยงภัยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

(1) อุทกภัยและดินโคลนถล่ม    (2) ภัยแล้ง 
(3)  ภัยจากอัคคีภัย      (4) ภัยจากวาตภัย พายุหมุนเขตร้อน 
(5)  ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน    (6) ภัยจากอากาศหนาว 
(7) ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง     (8) ภัยจากโรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืชระบาด 
(9)  ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย    (10) ภัยจากโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้ า 
(11) ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม  (12) ภัยจากโรคระบาดในมนุษย์ 
(13) ภัยจากการก่อวินาศกรรม 
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ประเภท 

ของภัย 

พื้นที่เสี่ยงภัยและระดับความเสี่ยง สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง/ 
ความล่อแหลม/ความ

เปราะบางในพื้นที่ 

ศักยภาพของพื้นที่ 

เสี่ยงสูง เสี่ยง
ปาน
กลาง 

เสี่ยงต่ า 

1. อุทกภัย
และดินโคลน
ถล่ม 

อ.ลับแล 
อ.ท่าปลา 
อ.น้ าปาด 
อ.ฟากท่า 
อ.บ้านโคก 

อ.ทอง
แสนขัน 
อ.ตรอน 
อ.พิชัย 
อ.เมืองฯ 

 -เป็นที่ราบเชิงเขาคล้ายแอ่ง 
กระทะ มีภูเขาล้อมรอบ 
-มีประชากรอาศัยอยู่ในพ้ืนที่
หนาแน่น 
-สภาพล าคลองท่ีน้ าผ่านได้ตื้น
เขิน การไหลผ่านของน้ าไม่
สะดวก 
-มีการบุกรุกพ้ืนที่ที่เป็นแม่น้ า 
ล าคลอง 
-มีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ า 
-บ้านเรือนของประชาชนที่
อาศัยแม่น้ าลุกล้ าล าคลองน้ า 
-พ้ืนที่จังหวัดอยู่ในเขตพ้ืนที่
มรสุม 
-มีการบุกรุกป่า ท าให้ไม่มีป่าไว้
คอยดูดซับน้ า  

-ได้ด าเนินการขุดลอก
คลองในบางพ้ืนที่ 

-ได้ฝึกอบรม CBDRM 
ให้กับประชาชน 

-หน่วยงานเครือข่ายมี
ศักยภาพในการช่วยเหลือ 

-มีการบูรณาการของ
จังหวัดในการช่วยเหลือ
เป็นอย่างดี  

2. ภัยแล้ง ทุกอ าเภอ   -การตัดไม้ท าลายป่า 
-เกิดจากน้ าฝน น้ าใต้ดิน หรือ
น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ  หรือ
อ่างเก็บน้ ามีน้อยกว่าปกติใน
ช่วงเวลาหนึ่ง โดยมีปริมาณ
น้อยกว่าที่พืชคน หรือสัตว์
ต้องการ ซึ่งถือว่าเป็นสภาวะ
การขาดแคลนน้ าอุปโภคและ
บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตร
เป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความ
เสียหาย 

จัดท าแผนพื้นที่เสี่ยงภัย
แล้ง และข้อมูลแหล่งน้ า 
-เตรียมความพร้อมด้าน
ก าลังเจ้าหน้าที่ 
อาสาสมัคร เครื่องมือ 
-ส่งเสริมการปลูกพืชฤดู
แล้ง 
-การแจกจ่ายน้ า 
-เสริมสร้างความรู้ ความ
ตระหนักให้แก่ประชาชน
ด้วยการใช้น้ าอย่าง
ประหยัด 
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ประเภท 

ของภัย 

พื้นที่เสี่ยงภัยและระดับความเสี่ยง สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง/ 
ความล่อแหลม/ความ

เปราะบางในพื้นที่ 

ศักยภาพของพื้นที่ 

เสี่ยงสูง เสี่ยงปาน
กลาง 

เสี่ยงต่ า 

3. อัคคีภัย  ทุกอ าเภอ  -ความประมาทและขาด
ความระมัดระวัง 

 

- มีการฝึกซ้อมแผนระงับ
อัคคีภัย 
- มีการสาธิตให้ความรู้แก่
นักเรียนในสถานศึกษา 
- มีการประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันอัคคีภัยในอาคาร
ส านักงาน 

4. วาตภัย อ.บ้านโคก 
อ.ฟากท่า 
อ.น้ าปาด 
อ.ท่าปลา 
อ.ทอง
แสนขัน 
อ.พิชัย 
อ.ตรอน 

อ.เมือง 
อ.ลับแล 
 

 -ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
คือพายุฝนฟ้าคะนอง พายุลม
แรง ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

-ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่เสี่ยงวาตภัย เพื่อ
ป้องกันและเตรียมพร้อม 
ในการลดผลกระทบ 

5. ไฟป่าและ 
   หมอกควัน 

อ.บ้านโคก 
อ.ฟากท่า 
อ.น้ าปาด 
อ.ท่าปลา 
อ.เมือง 
อ.ลับแล 
 

อ.พิชัย 
อ.ทองแสน
ขัน 
อ.ตรอน 

 -การเก็บของป่าและล่าสัตว์ 
-การเผาในที่โล่ง 
-การเผาไร่เพ่ือก าจัดวัชพืช 
หรือเศษซากพืชที่เหลืออยู่
ภายหลังการเก็บเก่ียว ทั้งนี้ 
เพ่ือเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกใน
รอบต่อไป  
โดยปราศจากการท าแนวกัน
ไฟ และการควบคุม 
-สภาพความแห้งแล้งจาก
ภูมิอากาศ 

-ให้ความรู้ประชาชนและ
อาสาสมัครในพ้ืนที่ในการ
ป้องกันและระงับไฟป่า 
-จัดตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า
ระดับจังหวัด โดยบูรณาการ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
-ฝึกซ้อมแผนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่าและ 
หมอกควัน 
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ประเภท 

ของภัย 

พื้นที่เสี่ยงภัยและระดับความเสี่ยง พื้นที่เสี่ยงภัยและระดับ 

ความเสี่ยง 

พื้นที่ เสี่ ยงภัยและระดับ
ความเสี่ยง 

เสี่ยงสูง เสี่ยงสูง เสี่ยงสูง 

     -ก าหนดเขตควบคุมการเผา
ในที่โล่ง 
-ประกาศเขตห้ามเผาโดย
เด็ดขาด 

6. ภัยหนาว อ.บ้านโคก 
อ.ฟากท่า 
อ.น้ าปาด 
อ.ท่าปลา 
 

อ.เมือง 
อ.ลับแล 
อ.ทองแสน
ขัน 
อ.พิชัย 
อ.ตรอน 

 -ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป 

-ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
การรักษาสุขภาพช่วง
อากาศเปลี่ยนแปลง 

7. ภัยจากการ
คมนาคมและ
ขนส่ง 

ทุกอ าเภอ   -ความประมาท -ให้ความรู้แก่ประชาชน 
-การบังคับใช้กฎหมาย
จราจร 
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1.2.3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
    1.1) ทรัพยากรดินการใช้ที่ดินและธรณีวิทยา         
         ศักยภาพของดินในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์  สามารถแบ่งเป็นบริเวณต่างๆ ได้ดังนี ้

- บริเวณที่เหมาะสมในการท านา แบ่งเป็นบริเวณที่เหมาะสมมาก ได้แก่  บริเวณอ าเภอตรอน          
และบางส่วนของอ าเภอพิชัย  ส่วนบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง ได้แก่ พ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอลับแล 

- บริเวณที่เหมาะสมในการปลูกพืชไร่ ได้แก่ บริเวณอ าเภอตรอน อ าเภอพิชัย และบางส่วนของอ าเภอ
เมืองอุตรดิตถ ์

- บริเวณท่ีเหมาะส าหรับปลูกพืชไม้ผล ได้แก่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอ าเภอตรอน อ าเภอพิชัย อ าเภอลับแล  
และอ าเภอท่าปลา   
ข้อมลู : กรมพฒันาที่ดิน สถานพีฒันาที่ดินจงัหวดัอตุรดติถ์ 

 

  1.2) ด้านธรณีวิทยา 
          โครงสร้างธรณีวิทยาในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผลจากการบีบอัด การขยาย การแยก และเลื่อนออก
จากกันของเปลือกโลก เนื่ องด้วยเหตุก ารณ์แปรสัณฐานหลายช่วง เวลา มีทิศทางอยู่ ในแนวทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เกือบทั้งหมด ซึ่งก ากับรูปร่างและทิศทางการวางตัวของจังหวัดและ
อีกหนึ่งแนววางตัวทิศเหนือ-ทิศใต้ ตามแนวของแม่น้ าน่าน พบตั้งแต่ช่วงอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ผ่านอ าเภอตรอน
จนถึงอ าเภอพิชัย โครงสร้างธรณีวิทยาที่ส าคัญ ประกอบด้วยการวางตัวชั้นหิน ชั้นหินโค้งงอ รอยแยกและรอย
เลื่อน แนวแตกเรียบ และร้อยชั้นไม่ต่อเนื่อง โครงสร้างธรณีดังกล่าว มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และมักเกิดอยู่
ด้วยกันมากกว่า 2 ชนิด   
ข้อมลู  :  กรมทรัพยากรธรณี  

 1.3) ทรัพยากรป่าไม้    

           สถานการณ์ 
 ทรัพยากรป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ประกอบด้วยป่าไม้หลายชนิด  มีชนิดป่าไม้ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ 

ซึ่งเป็นป่าผลัดใบพบที่ระดับความสูง 500-600 เมตร และป่าเต็งรัง ซึ่งเป็นป่าโปร่ง ท าให้ฝนตกตามฤดูกาล
ปริมาณน้ าฝนอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ป่าดงดิบแล้ง ซึ่งมีไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่พบมาก 
คือ ไม้สัก พ้ืนที่ป่าจังหวัดอุตรดิตถ์มีปกคลุมอยู่ในทุกอ าเภอ แต่พ้ืนที่ป่าไม้ที่พบมาก คือ ในพ้ืนที่อ าเภอน้ าปาด 
อ าเภอฟากท่า อ าเภอบ้านโคก อ าเภอท่าปลา อ าเภอลับแล อ าเภอเมือง และอ าเภอทองแสนขัน ส่วนในเขต
อ าเภอตรอน และอ าเภอพิชัย มีพ้ืนที่ป่าไม้อยู่ส่วนหนึ่งกระจายเป็นหย่อมๆ  

ตารางที่ 1   เนื้อที่ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  การเปรียบเทียบข้อมูลพ้ืนที่ป่า ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 
2561 และ ปีพ.ศ. 2562 

ที่มา : ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2562 กรมป่าไม้,พ.ศ. 2562 

พื้นที่ป่า (ไร่) การเปลี่ยนแปลง (+/-) 

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ.2562 2560-2561 ร้อยละ 2561-2562 ร้อยละ 
2,759,388.28 2,761,505.74 2,759,385.06 +2,117.46 +0.08 -2,120.68 -0.08 
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จากตาราง   พบว่า จังหวัดอุตรดิตถ์มีเนื้อที่ป่าไม้ในปี 2562 จ านวน 2,759,385.06 ตารางกิโลเมตร ลดลงจากปี
2561 ที่มีเนื้อที่ป่า จ านวน 2,761,505.74 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของเนื้อที่ป่าที่ลดลง และเมื่อจัดล าดับ
ร้อยละของเนื้อที่ป่าไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์เปรียบเทียบกับจังหวัดในภาคเหนือและในภาพรวมทั้งประเทศ พบว่า จังหวัด
อุตรดิตถ์จัดอยู่ในล าดับที่ 7 ของจังหวัดภาคเหนือ และจัดอยู่ในล าดับที่ 8 ของประเทศ 

 
จังหวัด/

กลุ่ม
จังหวัด 

สัดส่วนพื้นที่ป่าต่อจังหวัด 
(ร้อยละ) 

เนื้อที่ป่า/1 (ไร่) 

 

อัตราเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
ป่าไม้ 

(ร้อยละ) 
ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 

2560 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
อุตรดิตถ์ 55.85 55.89 55.85 2,759,388.28 2,761,505.74 2,759,385.06 -0.12 0.08 -0.08 

ภาคเหนือ
ตอนล่าง 

48.55 
 

48.86 48.91 6,631,512.98 16,736,207.98 16,754,409.19 0.16 0.63 0.11 

ที่มา : ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ส านักจัดการที่ดิน กรมป่าไม้ 

1.3.1) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 

      พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เป็นพ้ืนที่ป่าที่รัฐได้ก าหนดไว้ เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ได้แก่ ดิน น้ า ป่าไม้ พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ โดยพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ จ านวน   
3 แห่ง วนอุทยานแห่งชาติ จ านวน 5 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ านวน 2 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ านวน      
2 แห่ง  หน่วยควบคุมพ้ืนที่ที่จะประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง 
 

ตารางท่ี 2  พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน จังหวัด เนื้อท่ี   
(ไร่) 

ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

หมายเหตุ 

1. อุทยานแห่งชาติล าน้ าน่าน อุตรดิตถ์(63,594)   
แพร่  (560,874) 

338,432 30 ก.ย. 2541  

2. อุทยานแห่งชาติสักใหญ่ อุตรดิตถ์ 324,240 4 ธ.ค. 2546  
3. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว พิษณุโลก(42,173) 

อุตรดิตถ์(170,625) 
170,625 28  พ.ค. 2551  

4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม อุตรดิตถ์ 412,500 24 ก.ย. 2541  
5. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ าปาด อุตรดิตถ์ 320,197 5 ก.ย. 2544  
6. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าล าน้ าน่าน    

ฝั่งขวา 
พิษณุโลก(87,500)  
อุตรดิตถ์(59,375) 

59,375 11 ต.ค. 2543  

7. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาใหญ่            
- เขาหน้าผาตั้ง และเขาตาพรม 

อุตรดิตถ์ 15,000 8 มี.ค. 2527  

8. เขตห้ามลา่สตัว์ป่าภสูนัเขียว อุตรดิตถ์ 105,844 10 ก.พ. 2560  

9. เขตห้ามลา่สตัว์ป่าห้วยผึง้-วงัยาว อุตรดิตถ์ 106,843 22 พ.ย. 2562  
ที่มา :   ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 11 พิษณุโลก, มิถุนายน พ.ศ. 2564 
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1.3.2) พื้นที่ป่าสงวน 
        ในปี พ.ศ. 2563 ข้อมูลของกรมป่าไม้ได้ระบุพ้ืนที่ป่าสงวนในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีการ

ประกาศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2530 มีจ านวนทั้งหมด 15 ป่า โดยสรุปพ้ืนที่ป่าเรียงตามปีประกาศได้ ดังนี้   

ตารางท่ี 3  ข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
รหัสป่า ชื่อป่า ปีท่ีประกาศ พื้นที่ (ไร่ ) 

1 ป่านาอิน  ป่านายาง 2502 118,750 
2 ป่าบึงซ่าน 2507 50 
3 ป่าดงช้างดี 2509 18,200 
4 ป่าคลองตรอนฝั่งขวา 2510 323,556 
5 ป่าคลองตรอนฝั่งซ้าย 2510 469,175 
6 ป่าปากห้วยฉลอง  และป่าห้วยสีเสียด 2512 94,375 
7 ป่าห้วยช้าง  และป่าปู่เจ้า 2514 19,975 
8 ป่าน้ าปาด 2515 1,362,806 
9 ป่าจริม 2521 313,125 
10 ป่าล าน้ าน่านฝั่งขวา 2510 323,556 
11 ป่านานกกก 2527 24,850 
12 ป่าห้วยเกียงพา  และป่าน้ าไคร้ 2528 114,375 
13 ป่าเขากระทิง 2529 11,844 
14 ป่าพระฝาง 2529 10,687.75 
15 ป่าเขาใหญ่ 2530 56,410 

รวม 3,261,735 

ที่มา : ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์, กรมป่าไม้. 

       1.3.3) การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าไม้ 
     กรมป่าไม้ได้จ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าไม้ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ไว้เป็นพ้ืนที่ป่า
เพ่ืออนุรักษ์เป็นส่วนใหญ่  สามารถสรุปเป็นตาราง ดังนี้ 

ตารางท่ี 4 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าไม้ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ชนิดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าไม้ พืน้ที่ (ไร่ ) ร้อยละ 

เขตป่าเพ่ือการอนุรักษ ์ 2,005,213.00 40.58 
เขตป่าเพ่ือเศรษฐกิจ 2,759,385.06 55.85 

รวม   

ที่มา : ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์, กรมป่าไม้. 

ในภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต จ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ความต้องการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ในด้านต่างๆมากขึ้น ความต้องการใช้ที่ดินสร้างที่อยู่อาศัยและท าการเกษตร    
เพ่ือผลิตอาหารให้เพียงพอรองรับประชากรที่เพ่ิมขึ้น การบุกรุกแผ้วถางป่าเป็นวิธีการหนึ่งเพ่ือให้ได้ที่ดินมาใช้
ประโยชน์ ปัญหาพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกฝ่ายให้ความส าคัญมาตั้งแต่อดีต แต่อย่างไรก็ตามพ้ืนที่ป่า  
ก็ยังคงมีการถูกบุกรุกท าลาย 
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            1.4) ทรัพยากรสัตว์ป่า 
            สถานการณ์ 

 จังหวัดอุตรดิตถ์มีพ้ืนที่ที่ได้ประกาศเป็นพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ านวน 2 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
2 แห่ง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะที่จะเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่า       
ส าหรับสัตว์ป่าในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีสัตว์ป่าสงวนที่ส าคัญ คือ เลียงผา ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม        
เช่น กระทิง เสือโคร่ง เสือดาว เสือไฟ เก้ง กวาง หมูป่า วัวแดง ลิง หมี เป็นต้น ส่วนประเภทนก เช่น นกขุนทอง 
กาน้ าใหญ่ ไก่ฟ้า ไก่ป่า เหยี่ยว เป็นต้น ประเภทสัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ เต่าปูรู เต่าเหลือง เต่าเดือย ตะพาบน้ า     
งูเหลือม งูจงอาง เป็นต้น  

1.4.1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม  

                   ประกอบด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีแนวสันเขาเป็นอาณาเขตติดต่อระหว่าง จังหวัดอุตรดิตถ์
และจังหวัดน่าน มีความสูงจากระดับน้ าทะเล ตั้งแต่  350 เมตรจนถึง 1,100 เมตร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า     
แม่จริม มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 28 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยตลอดฤดูฝน ประมาณ 70 
มิลลิเมตร ต่อปี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม มีแหล่งโบราณคดีที่เป็นที่เคารพนับถือ ได้แก่ ถ้ าพระ และถ้ าแสนหาร 
สัตว์ป่าที่พบร่องรอยบริเวณเขตรักษาพันธุ์  สัตว์ป่าแม่จริม ได้แก่ ช้าง หมีควาย วัวแดง เก้ง และหมาใน       
สัตว์ปีกได้แก่ ไก่ป่า และเหยี่ยว เป็นต้น 

              1.4.2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ าปาด 
         สภาพ พ้ืนที่ โ ดยทั่ ว ไป เป็ นภู เ ข าสู ง สลั บซั บซ้ อนต่ อ เนื่ อ งกั น ไป  ว า งตั ว ในแนวทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ สู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ มียอดเขาสูงที่ส าคัญ ได้แก่ เขาแด่น ภูหนองโดน ภูหุด และ ภูหลวง  
เป็นต้น       สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 1,041 เมตร 1,027 เมตร 1,043 เมตร  และ 1,044 เมตร 
ตามล าดับ มีล าน้ าที่ส าคัญ ได้แก่  ล าน้ าปาด  ซึ่งถือว่าเป็นสาขาท่ีส าคัญสาขาหนึ่งของแม่น้ าน่าน มีต้นก าเนิดอยู่
ทางทิศตะวันตกของพ้ืนที่ มีสาขาส าคัญ คือ ล าห้วยเทิบ ล าน้ าสุม ห้วยทางลาว  และล าน้ าพังงา เป็นต้น 
เนื่องจากพ้ืนที่มีแหล่งน้ า แหล่งอาหาร ที่หลบภัย และโป่งดิน จึงท าให้พ้ืนที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดอาศัย
อยู่ เช่น เลียงผา ช้างป่า หมีขอ หมี เก้ง หมาใน หมูป่า กระจง เม่น เสือปลา อีเห็น และลิงฯลฯ 
                   จากสถานการณ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากสัตว์ป่าที่หายากดังกล่าวอยู่ใน
เขตป่าอนุรักษ์ ซึ่งถือว่าเป็นเขตพ้ืนที่ที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษจึงไม่มีปัญหา ประกอบกับทางกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สร้างจิตส านึกให้ประชาชนโดยรอบพ้ืนที่ร่วมดูแลด้วยแล้ว 

              1.4.3) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าล าน้ าน่านฝั่งขวา 
          พ้ืนที่เป็นป่าที่สมบูรณ์ติดต่อกันเป็นผืนใหญ่ ตรงรอยต่อของจังหวัดแพร่และจังหวัดอุตรดิตถ์     
มีลักษณะเป็นภูเขาสูง บางส่วนสูงชัน ตลอดทั่วพื้นที่ติดต่อกันเป็นเทือกยาว มียอดเขาสูงสุดคือ เขาพญาฝ่อ หรือ
ชาวบ้านเรียกพญาพ่อ มีระดับความสูง 1,447 เมตร เนื่องจากพ้ืนที่เป็นเนินเขาและภูเขาที่สูงชันต่อกันเป็น      
ลูกคลื่น จะมีที่ราบแคบๆ ตามริมห้วยและยอดเขา ท าให้พ้ืนที่เกือบทั้งหมดเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 1A และชั้น 2        
มียอดเขาที่ส าคัญคือ ดอยผาอือ เขาพญาพ่อ ดอยห้วยน้ าออก ดอยห้วยเกิน ดอยผาลักไก่ เป็นต้น จึงท าให้เป็น
แหล่งต้นน้ าล าธารของห้วยโปร่ง ห้วยน้ าริด ห้วยน้ าลี ไหลผ่านอ าเภอท่าปลาลงสู่อ่างเก็บน้ าสิริกิติ์ และเป็นแหล่ง
อาหารสัตว์ป่าไม่ต่ ากว่า 100 ชนิด บางชนิดมีปริมาณน้อยหรือใกล้หมดไปแล้วที่ส ารวจพบได้แก่ ช้างป่า กระทิง 
วัวแดง เป็นต้น 
ที่มา :  ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 11 พิษณุโลก  :  2564 
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 2) ด้านสิ่งแวดล้อม 
   2.1) คุณภาพน้ า 
    จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า
ผิวดิน ในแม่น้ าน่าน จ านวน 3 สถานี โดยส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ได้เก็บตัวอย่างน้ าในแม่น้ าน่าน จ านวน 
4 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 3 เดือนพฤษภาคม และครั้งที่ 4 เดือน
สิงหาคม สถานีเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ า มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 5 สถานีเก็บตัวอย่างน้ าแหล่งน้ าผิวดินในพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แหล่งน้ า รหัสสถานี สถานที่เก็บตัวอย่างน้ า ความถี่ (ครั้ง/ปี) 

แม่น้ าน่าน 
NA 09 สะพานพิชัย ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 4 
NA 10 สะพานพัฒนาภาคเหนือ 13 อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 4 
NA 11 สะพานบ้านวังขอน ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 4 

ที่มา ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  
 

 
จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดินในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สรุปผลได้ดังนี้ 

 แม่น้ าน่าน 
            มาตรฐานแหล่งน้ าผิวดินตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ก าหนดประเภทของ    
แหล่งน้ าในแม่น้ าน่าน ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 27 ง       
วันที่ 16 มีนาคม 2549 ก าหนดให้ แม่น้ าน่าน ตั้งแต่บริเวณบ้านปากน้ าโพ ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ จนถึงแม่น้ าน่านบริเวณสะพานแม่น้ าน่าน  บ้านปอน ต าบลปอน อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน       
เป็นแหล่งน้ าประเภทที่ 3  จากผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าโดยรวมตลอดปีอยู่ในเกณฑ์พอใช้ เทียบได้ตามแหล่ง
น้ าผิวดินประเภทที่ 3  
          การตรวจวัดคุณภาพน้ าน่านในจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานี NA 09 บริเวณสะพานพิชัย 
ต าบลในเมือง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สถานี NA10 บริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนือ 13 อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ และสถานี NA 11 บริเวณสะพานบ้านวังขอน ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์           
(ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 และช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คุณภาพน้ าโดย
เฉลี่ย เทียบดัชนีคุณภาพแหล่งน้ าผิวดิน(Water Quality Index, WQI) เท่ากับ 72 จัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี 
สามารถใช้ประโยชน์ เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน การอนุรักษ์สัตว์น้ า การประมงการว่ายน้ า และกีฬาทางน้ า 

 คุณภาพน้ าแม่น้ าน่านช่วงไหลผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ (เดือนกุมภาพันธ์  2564) จัดอยู่ใน
แหล่งน้ าผิวดิน ประเภทที่ 3 ร้อยละ 67 และจัดอยู่ในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทที่ 4 ร้อยละ 33 ของการตรวจวัด 
พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหาและบริเวณที่ต้องเฝ้าระวัง คือ ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์(BOD) มีค่าเท่ากับ 
20.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจพบที่สถานี NA09 บริเวณสะพานพิชัย ต าบลในเมือง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2.2) คุณภาพอากาศ 
   จากการติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งได้มีการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ   
จากสถานีตรวจคุณภาพอากาศโดยใช้เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 แบบสถานีชั่วคราว 
ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564 จ านวน 1 สถานี ณ ส านักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 
พบว่า มีค่าฝุ่นละอองที่ขนาดเล็กว่า 2.5 ไมครอน(PM2.5) อยู่ระหว่าง 7 – 92 ไมโครกรัม/ลบ.ม. มีค่าเฉลี่ย 
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เท่ากับ 32.16 ไมโครกรัม/ลบ.ม. มีจ านวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เกินค่ามาตรฐานที่
ก าหนด (ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน50 ไมโครกรัม/ลบ.ม.) จ านวน 26 วัน  
   2.3) ขยะมูลฝอย 
             ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่มีแหล่งก าเนิดจากชุมชน แนวโน้ม
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2563 จากปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณ 332.69 ตันต่อวัน      
และในปี พ.ศ. 2563 เพ่ิมข้ึนเป็น 434.48 ตันต่อวัน โดยมีค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมือง 
มีปริมาณ 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เขตเทศบาลต าบลมีปริมาณ 1.02 กิโลกรัมต่อคนต่อวันและ 
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีปริมาณ 0.91 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2563 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า  
มีปริมาณขยะมูลฝอยอยู่ในช่วง 0.75 – 36.82 ตันต่อวัน ปริมาณขยะในพ้ืนที่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เทศบาล
เมืองอุตรดิตถ์  จ านวน 36.82 ตันต่อวัน เทศบาลต าบลท่าเสา  14.68 ตันต่อวัน เทศบาลต าบลทุ่ งยั้ ง 
10.11 ตันต่อวัน ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปริมาณขยะในระดับต่ าสุด ได้แก่ เทศบาลต าบลฟากท่า  
มีปริมาณขยะในพ้ืนที ่0.75 ตันต่อวัน   

ตารางท่ี 6 ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ในปี พ.ศ. 2563 

ที ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

(ตัน/วัน) 
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปก าจัด 

(ตัน/วัน) 

อ าเภอเมือง 

1 เทศบาลเมืองอุตรดติถ ์ 36.82 28.78 

2 เทศบาลต าบลบ้านด่านนาขาม 3.98 1.28 

3 เทศบาลต าบลวังกะพี ้ 9.95 4.00 

4 เทศบาลต าบลบ้านเกาะ 9.34 4.67 

5 เทศบาลต าบลผาจุก 8.28 2.23 

6 เทศบาลต าบลคุ้งตะเภา 9.02 2.58 
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ที ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

(ตัน/วัน) 
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปก าจัด 

(ตัน/วัน) 
7 เทศบาลต าบลหาดกรวด 7.67 1.86 

8 เทศบาลต าบลน้ าริด 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.03 2.15 

9 เทศบาลต าบลท่าเสา 14.68 8.36 

10 เทศบาลต าบลป่าเซ่า 7.69 6.85 

11 เทศบาลต าบลง้ิวงาม 9.30 4.04 

12 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน 4.40 - 
- 

13 องค์การบริหารส่วนต าบลขุนฝาง 3.55 - 

14 องค์การบริหารส่วนต าบลวังดิน 4.22 - 

15 องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตอ 2.91 - 

16 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดงิ้ว 4.22 - 

17 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านนาขาม 5.62 - 

18 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าฉลอง 2.48 - 

อ าเภอบ้านโคก 

19 เทศบาลต าบลบ้านโคก 4.01 1.10 

20 องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม 2.97 - 

21 องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงเจด็ต้น 3.39 0.67 

22 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบีย้ 3.22 - 

อ าเภอท่าปลา 

23 เทศบาลต าบลท่าปลา 2.36 2.36 

24 เทศบาลต าบลร่วมจิต 3.50 3.50 

25 เทศบาลต าบลจริม 8.69 - 

26 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าปลา 5.51 - 

27 องค์การบริหารส่วนต าบลร่วมจิต 1.94 - 

28 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดล้า 4.20 - 

29 องค์การบริหารส่วนต าบลผาเลือด 6.14 - 

30 องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหมัน 6.42 - 

31 องค์การบริหารส่วนต าบลนางพญา 2.44 - 

อ าเภอลับแล 

32 เทศบาลต าบลทุ่งยั้ง 10.11 4.00 

33 เทศบาลต าบลหัวดง 5.69 2.20 

34 เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ 3.08 3.00 

35 เทศบาลต าบลพระเสด็จ 4.32 1.00 



88 
 

ที ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

(ตัน/วัน) 
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปก าจัด 

(ตัน/วัน) 
36 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พลู 3.30 1.19 

37 องค์การบริหารส่วนต าบลฝายหลวง 8.79 3.24 

38 องค์การบริหารส่วนต าบลชัยจุมพล 7.99 3.00 

39 องค์การบริหารส่วนต าบลไผล่้อม 2.10 - 

40 องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นแมค่ ามัน 4.52 - 

41 องค์การบริหารส่วนต าบลนานกกก 2.57 0.74 

อ าเภอตรอน 

42 เทศบาลต าบลบ้านแก่ง 2.20 1.90 

43 เทศบาลต าบลตรอน 1.74 0.57 

44 องค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง 8.16 1.95 

45 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง 4.60 2.14 

46 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 3.71 - 

47 องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าอ่าง 7.01 1.00 

48 องค์การบริหารส่วนต าบลข่อยสูง 
 
 
 

3.79 - 

อ าเภอน้ าปาด 

49 เทศบาลต าบลน้ าปาด 3.03 2.00 

50 องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตอ 4.72 3.48 

51 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย 6.22 2.19 

52 องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าไคร้ 5.30 2.00 

53 องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นเหลก็ 3.74 1.07 

54 องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าไผ ่ 3.65 - 

55 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น 2.73 2.40 

56 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแฝก 4.10 - 

อ าเภอทองแสนขนั 

57 เทศบาลต าบลทองแสนขัน 4.70 2.30 

58 องค์การบริหารส่วนต าบลผักขวง 7.95 0.96 

59 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทอง 6.53 3.00 

60 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าคาย 5.08 - 

61 องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพ้ี 4.97 1.10 

อ าเภอพิชัย 

62 เทศบาลต าบลท่าสัก 1.27 0.89 

63 เทศบาลต าบลในเมือง 1.93 1.90 
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ที ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

(ตัน/วัน) 
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปก าจัด 

(ตัน/วัน) 
64 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหมอ้ 5.22 3.00 

65 องค์การบริหารส่วนต าบลคอรมุ 8.58 - 
 

66 องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 6.32 2.00 

67 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะเฟอืง 5.33 - 

68 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคน 4.51 - 

69 องค์การบริหารส่วนต าบลไร่อ้อย 6.09 - 

70 องค์การบริหารส่วนต าบลนาอิน 5.46 - 

71 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดารา 5.77 - 

72 องค์การบริหารส่วนต าบลนายาง 8.02 - 

73 องค์การบริหารส่วนต าบลพญาแมน 5.43 - 

74 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสัก 5.19 - 

อ าเภอฟากท่า 

75 เทศบาลต าบลฟากท่า 0.75 0.14 

76 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเสี้ยว 2.91 1.00 

77 องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน 2.70 - 

78 องค์การบริหารส่วนต าบลสองห้อง 2.70 0.80 

79 องค์การบริหารส่วนต าบลฟากท่า 3.96 0.91 

รวม 434.48 127.78 

ข้อมูล : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ :  2563 

2.4) ด้านทรัพยากรน้ าในแผ่นดิน 
   2.4.1) ทรัพยากรน้ า 
        ประเภทของแหล่งน้ าในพ้ืนที่ 
                 - แม่น้ าสายหลัก ได้แก่   1) แม่น้ าน่าน   
                 - แม่น้ าสายรอง ได้แก่    1) น้ าปาด 
                         2) คลองตรอน 
        - คู/คลอง/ล าราง ได้แก่   

1) คลองสิงห์  16) คลองพระฝาง 
2) ห้วยน้ าสุ่ม  17) คลองกะชี 
3) คลองจระเข้  18) คลองกะพ้ัว 
4) คลองแม่พร่อง  19) ห้วยแล้ง 
5) คลองน้ าริด  20) ห้วยสีเสียด 
6) ห้วยปู่เจ้า  21) ห้วยร่วมจิต 
7) ห้วยแม่เฉย  22) ห้วยพังงา 
8) ห้วยแม่พูล   23) ห้วยสร้อย 
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9) ห้วยแม่ชายเขา  24) ห้วยน้ าลอก 
10) ห้วยแม่บก  25) คลองเรียงงาม 
11) คลองโพ  26) คลองยม 
12) คลองป่าเผือก  27) คลองด่านแม่ค ามัน 
13) คอลงละมุง  28) คลองพระสวัสดิ์ 
14) คลองละวาน  29) คลองห้วยไผ่ 
15) คลองน้ าไหล                             30) ห้วยน้ าคอม 

- ทะเลสาบ/อ่างเก็บน้ า/บึง/หนองน้ า ได้แก่  
  1. บึงทับกระดาน 2. บึงพาด 
  3. บึงทุ่งกะโล่ 4. บึงมาย 
  5. หนองบัวแดง 6. อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าช า 
  7. อ่างเก็บน้ าวังเดือนห้า 8. อ่างเก็บน้ าห้วยขุนลาด 
  9. อ่างเก็บน้ าวังเบน 10. อ่างเก็บน้ าห้วยป่าคาย 
  11. อ่างเก็บน้ าห้วยหมาใน 12. หนองบ้าน 
  13. เขื่อนสิริกิติ์ 14. อ่างเก็บน้ าบ้านวังชมพู 
  15. อ่างเก็บน้ าห้วยสีเสียด 16. อ่างเก็บน้ าห้วยภูนก 
  17. อ่างเก็บน้ าคลองตรอน 18. อ่างเก็บน้ าห้วยเดื่อโหวก 
  19. อ่างเก็บน้ าช าบอน 20. หนองพระแล 
  21. หนองนาเกลือ 22. บึงกลุ่ม 
  23. บึงเบิก 24. บึงช่อ 
  25. อ่างเก็บน้ าห้วยปู่เจ้า 26. อ่างเก็บน้ าบ้านปางวุ้น 
  27. บึงสกัด 28. สระห้วยน้ าจาง 
  29. หนองแขม 
2.4.2) ทรัพยากรน้ าบาดาล 
     สถานการณ์ 
   พ้ืนที่ที่มีศักยภาพของน้ าบาดาล ที่มีอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งแสดงการใช้ประโยชน์เพ่ือการ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและอุปโภคในปัจจุบัน รวมทั้งความต้องการของประชาชน และศักยภาพของแหล่งน้ า
บาดาลที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
    จ านวนบ่อบาดาลตามทะเบียนผู้ขอรับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลในปี 2563 มีทั้งสิ้น 3,203 บ่อ แยกเป็น
ประเภท ดังนี้  
  ประเภท อุปโภค-บริโภค  จ านวน  413 ราย 
  ประเภท เกษตรกรรม  จ านวน          2,707 ราย 
  ประเภท ธุรกิจ   จ านวน     83  ราย 
       รวม          3,203 ราย 
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1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่ 

ประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
และผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 

 

ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
 

ล าดับ ประเด็นปัญหา/       
ความต้องการ 

รายละเอียดโดยสรุป พื้นที่ 

1 ปัญหาน้ าแล้ง  - ขาดแคลนน้ าสะอาดในการอุปโภคบริโภค 
 - ขาดแคลนน้ าส าหรับการท าการเกษตร 
 - ระบบชลประทาน/ระบบกระจายน้ าไม่ทั่วถึง 

ทุกพื้นที่ 

2 ปัญหาน้ าท่วม  - อุทกภัย/น้ าป่าไหลหลาก ในพื้นที่สูง 
 - น้ าท่วมพื้นที่การเกษตร/พื้นที่อยู่อาศัย/ชุมชน 
ในเขตพื้นท่ีตอนกลางและตอนล่าง 
 - ปัญหาดินโคลนถล่ม 
 - ตลิ่งริมน้ าพังทลาย/ถูกกัดเซาะ 

ทุกพื้นที่ 

3 สาธารณูปโภคพื้นฐาน เส้นทาง
คมนาคม  

 - เส้นทางคมนาคมสายรอง เส้นทางในชุมชน 
เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และ
เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ไม่ทัว่ถึง และชุด
ทรุดทรุดโทรม 
 - ขาดความปลอดภัยในบางเส้นทาง อาทิ ไฟ
ส่องสว่างในพื้นที่เปลี่ยว พื้นที่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ 
ไม่มีอุปกรณ์กั้นไหล่ทางในช่วงที่สูง เป็นต้น  

อ.ลับแล อ.พิชัย อ.ตรอน    
อ.ท่าปลา อ.น้ าปาด          
อ.บ้านโคก อ.ฟากท่า        
อ.ทองแสนขัน 

4 ผลผลติทางการเกษตรมรีาคา
ตกต่ า 

 - อันเนื่องมาจาก เกษตรกรนิยมขายผลผลติ 
ขาดความรู้ในการเก็บรักษา แปรรปู และ
การตลาด 
- ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เมื่อผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ า ท าให้
ประชาชนมีรายได้น้อย เกิดปัญหาความยากจน 
และปัญหาหนี้สินตามมา 

อ. ลับแล อ.พิชัย อ.ท่าปลา 
อ.น้ าปาด อ.ฟากท่า          
อ.บ้านโคก อ.ทองแสนขัน 

5 ปัญหาพื้นท่ีทับซ้อนกับเขตป่าฯ 
เขตอุทยานฯ 

 - ที่ดินท ากิน/ที่อยู่อาศัย อยู่ในเขตทับซ้อนกับ
เขตป่าฯ เขตอุทยานฯ  
 - ไม่สามารถปลูกสร้างถาวรวตัถุในการ
ด ารงชีวิต 
 - ส่วนราชการไมส่ามารถก่อสร้างสาธารณูปโภค 
ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีได ้

อ.ท่าปลา อ.น้ าปาด          
อ.ฟากท่า อ.บ้านโคก        
อ.ทองแสนขัน 

6 อาชญากรรม/ยาเสพตดิ  - เยาวชน/ผู้เสพรายใหม่ มีแนวโน้มเข้าสู่วงจร
ยาเสพตดิ  
 - สภาพสังคม/สภาพเศรษฐกิจ ท าให้ยาเสพติด
กลับมาระบาดในพื้นที ่
 

ทุกพื้นที่ 
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ล าดับ ประเด็นปัญหา/       
ความต้องการ 

รายละเอียดโดยสรุป พื้นที่ 

7 การส่งเสริมการท่องเที่ยว - แหล่งท่องเที่ยวเดิมช ารุดทรุดโทรม ไมไ่ดร้ับ
การพัฒนา ขาดความต่อเนื่อง 
 - แหล่งท่องเที่ยวใหม่ได้ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน ขาดการประชาสัมพันธ ์
 - ขาดบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 
 - ขาดการจัดการการท่องเที่ยวท่ีมีประสิทธิภาพ 
 - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง 
 

อ.ลับแล อ.พิชัย อ.ท่าปลา   
อ.น้ าปาด  
 

8 การส่งเสริมกีฬา การรักษา
สุขภาพ และการนันทนาการ 

- ขาดสนามกีฬา สถานท่ีออกก าลงักาย/อุปกรณ ์
- ขาดสถานท่ีส าหรับท ากิจกรรมนนัทนาการ/
อาคารอเนกประสงค ์ลานเอนกประสงค ์
- สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจทรุดโทรม ไมไ่ด้รับการ
พัฒนาปรับปรุง 

ทุกพื้นที่ 

9 การจัดการขยะมลูฝอย  - ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัด
แยกขยะมลูฝอยต้นทาง และหน่วยงานของรัฐ
ไม่ได้ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง 
 - แหล่งก าจัดขยะมลูฝอยที่ถูกหลกัวิชาการ ไม่
เพียงพอ 
 - การจัดการขยะอันตราย ขยะตดิเช้ือ 

อ.เมือง อ.ลับแล อ.พิชัย     
อ.ฟากท่า อ.ทองแสนขัน 

10 ความมั่นคงชายแดน  - พื้นที่พิพาทชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน  
 - การลักทรัพย์ การขนส่งยาเสพติดและสิ่งผดิ
กฎหมายข้ามแดน 

อ.น้ าปาด อ.บ้านโคก 

 
 
1.3.1 ปัญหาน้ าแล้ง  
 สภาพพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 80% เป็นที่ราบระหว่างหุบเขาและเชิงเขา บริเวณท่ีอยู่ต่อเนื่องจากบริเวณ
ที่ราบลุ่มแม่น้ าทางด้านเหนือและด้านตะวันออกของจังหวัด โดยเฉพาะเขตอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ าเภอลับแล 
น้ าปาด ฟากท่า ท่าปลา และอ าเภอบ้านโคก (ประมาณ 60% ของพ้ืนที่ทั้งหมด) ซึ่งพ้ืนที่เหล่านี้จะประสบทั้ง
ปัญหาน้ าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และในฤดูแล้งก็จะประสบกับปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเกิดจากแหล่งน้ าธรรมชาติ
ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ ซึ่งน้ าจะไหลลงสู่พ้ืนที่ตอนล่างอย่างรวดเร็ว 

ในปี 2563 พบว่ามีปริมาณฝนน้อยในรอบ 40 ปี ซึ่งการคาดการณ์สถานการณ์น้ าและฝนในปี 2563   
จะคล้ายในปี 2538 เพราะยังมีช่องว่างที่น้ าในเขื่อนยังมีช่องว่าต้องกักเก็บน้ าอยู่อีก 70% จึงต้องการเติมน้ าใน
เขื่อนอีกมาก และในเขตชลประทาน อาจไม่สามารถปล่อยน้ าให้ประชาชนท าการเกษตรในเดือนกรกฎาคมได้
เพราะจ าเป็นอย่างยิ่งต้องกักเก็บน้ าให้ได้มากท่ีสุด จึงท าให้ในปี 2564-2565 จะมีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ า 
 ในปี 2561 – 2563 จังหวัดอุตรดิตถ์ประกาศพ้ืนที่ประสบภัย ทั้งสิ้น 8 อ าเภอ จ านวนครัวเรือนที่
ประสบภัย 31,728 ครัวเรือน พ้ืนที่เกษตร 83,366.61 ไร่ มูลค่าความเสียหายรวม 57,441,930 บาท ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ทั้งนี้  พ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานจะเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรที่ต้อง
พ่ึงพาธรรมชาติเป็นหลัก คือ ได้รับน้ าจากน้ าฝน น้ าจากหนอง คลอง บึง ที่ได้รับการกักเก็บเอาไว้เป็นหลัก 
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1.3.2 ปัญหาน้ าท่วม 
 ลักษณะของอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์นั้นมีสองแบบหลักๆ คือ น้ าป่าไหลหลาก และน้ าท่วม
ฉับพลัน เนื่องจากฝนที่ตกติดต่อกันหลายชั่วโมง จนผืนดินไม่สามารถดูดซับน้ าได้ทัน น้ าฝนที่เทลงมาจึงไหลลงสู่
พ้ืนราบอย่างรวดเร็ว ซึ่งมักเกิดขึ้นในที่ราบสูง และไหลลงสู่พ้ืนที่ต่ ากว่า จนท าให้น้ าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน     
และทรัพย์สินเสียหาย และบางครั้งเกิดดินโคลนถล่มด้วย ในพ้ืนที่ตอนบนของจังหวัด ได้แก่ อ.บ้านโคก             
อ.ฟากท่า อ.น้ าปาด อ.ท่าปลา ตอนบนของ อ.ลับแล อ.ทองแสนขัน และอ.เมืองฯ น้ าท่วมขัง และน้ าล้นตลิ่ง 
เพราะฝนที่ตกอย่างหนักท าให้พ้ืนที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ าท่วมขังไม่สามารถระบายน้ าออกได้ อีกท้ังน้ าในแม่น้ า
ล าคลองยังมีปริมาณมากจนล้นตลิ่ง และอาจทะลักเข้าถึงบ้านเรือนได้ ในพ้ืนที่ตอนบนของจังหวัด ได้แก่ อ.พิชัย 
อ.ตรอน อ.ลับแล และอ.เมืองฯ นอกจากนี้ยังมีปัญหาการกัดเซาะตลิ่งในพ้ืนที่ชุมชน อันเนื่องมาจากความแรง
ของกระแสน้ า ไม่ว่าจะเป็นล าน้ าน่าน ล าน้ าปาด และคลองตรอน ซึ่งท าให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือน
ประชาชน ส่วนราชการ และสาธารณสมบัติ 
 ซึ่งปัญหาน้ าท่วมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดได้ แต่สามารถหาวิธีลด
ความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดได้ โดยมาตรการป้องกันความเสียหายและบริหาร
จัดการน้ าท่วม เป็นการพยายามเรียนรู้และเข้าใจในผลกระทบจากน้ าท่วมที่มีต่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจที่มีความ
เกี่ยวข้องกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มน้ าและพ้ืนที่น้ าท่วมถึง แนวทางการป้องกันความเสียหายจากน้ าท่วม
และการบริหารจัดการน้ าท่วมประกอบไปด้วย มาตรการที่น าสิ่งก่อสร้างมาใช้ลดขนาดความรุนแรงของน้ าท่วม  
เช่น การปรับปรุงสภาพล าน้ า การใช้อ่างเก็บน้ า เขื่อนและพนังกั้นน้ า เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีมาตรการไม่ใช้
สิ่งก่อสร้างซึ่งประกอบไปด้วยมาตรการส าหรับการป้องกันความเสียหายและการบรรเทาทุกข์ เช่น การวางผัง
เมือง การพยากรณ์และเตือนภัยน้ าท่วม ซึ่งโดยทั่วไปควรใช้มาตรการทั้งสองอย่างร่วมกันเพ่ือประสิทธิภาพ     
ในการบรรเทาภัยพิบัติท่ีดียิ่งขึ้น 
 

1.3.3 สาธารณูปโภคพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม 
 เส้นทางคมนาคมระหว่างพ้ืนที่ อาทิ ระหว่างต าบล หมู่บ้าน ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร เนื่องจาก 
ภารกิจในการบ ารุงรักษาถนน เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ถูกถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการ
กระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นในการดูแลบ ารุงรักษาถนน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการ บ ารุงดูแลรักษาถนนเป็น
ภารกิจที่ต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ จ านวนมาก และอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้หากถนนไม่ได้รับ
การดูแลให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ ซึ่งจากการรับฟังปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอต่างๆพบว่า 
งบประมาณเป็นทรัพยากรที่เป็นเงื่อนไขที่ส าคัญ และเป็นปัญหามากที่สุดส าหรับการดูแลบ ารุงรักษาถนนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ อบต. ซึ่งมีงบประมาณด าเนินการอย่างจ ากัด และขาดการบูรณาการกับ
หน่วยงานในพื้นท่ีในการก่อสร้างและดูแลรักษา 
 นอกจากเส้นทางแล้วสาธารณูปโภคส าคัญในการด ารงชีวิตประการหนึ่งคือ ประปา ที่มีคุณภาพ        
และทั่วถึง ซึ่งจะท าให้ประชาชนได้มีน้ าสะอาดส าหรับอุปโภคและบริโภค ซึ่งปัจจุบันมีความทรุดโทรมตาม
กาลเวลา และในบางพื้นท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่สูง ไม่สามารถกระจายน้ าให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 

1.3.4 ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ า 
 จังหวัดอุตรดิตถ์มีภาคการเกษตรเป็นภาคหลักในโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด โดยการเกษตร
เพาะปลูก มีสัดส่วนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29 มีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์                
มันส าปะหลัง อ้อยสับปะรด ทุเรียน ลองกอง ลางสาด และมะม่วงหิมพานต์ 
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อย่างไรก็ตามเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร     
ผู้ท านา และท าไร่ ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาส าคัญ 2 ประการคือ ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปุ๋ย 
น้ ายาฆ่าศัตรูพืช ได้มีราคาแพงขึ้นเกือบทุกปีตามภาวะเงินเฟ้อที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับราคาผลผลิตตกต่ า ท าให้
เกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาและชาวไร่ ต้องประสบปัญหาขาดทุน 

สาเหตุส าคัญที่สุดที่ท าให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า คือ ปริมาณผลผลิตมีมากกว่าความต้องการบริโภค 
หรือ มีอุปทานมากกว่าอุปสงค์ ซึ่งวิธีการที่สามารถแกปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ าได้ คือ ต้องควบคุมปริมาณ
การผลิตไม่ให้มีมากเกินกวาความต้องการบริโภค (ควบคุมด้านอุปทานของสินค้า) และ/หรือเพ่ิมความต้องการ
บริโภคให้สอดคล้องกบปริมาณการผลิตที่มีมากขึ้น (เพ่ิมอุปสงค์ของสินค้า) ทั้งนี้การเพ่ิมความต้องการบริโภค
สินค้าสามารถท าได้โดยการเพ่ิมหรือขยายตลาด แต่หากไม่มีการควบคุมปริมาณการผลิตให้เหมาะสม ในที่สุด
เมื่อความต้องการบริโภคถึงจุดอ่ิมตัว ก็จะเกิดปัญหาราคาตกต่ าเช่นเดิม ดังนั้นการควบคุมปริมาณการผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการบริโภคจึงเป็นแนวทางท่ีจะสามารถแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ าได้อย่างยั่งยืน 
 
1.3.5 ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกับเขตป่าฯ เขตอุทยานฯ 
 ปัญหาการประกาศเขตป่าสงวนและเขตอุทยานทับที่อยู่อาศัยและที่ท ากินของประชาชนในจังหวัด
อุตรดิตถ์ เป็นปัญหาที่มีการกล่าวถึงมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะในช่วงที่มีการรณรงค์เพ่ือเสนอร่าง
พระราชบัญญัติป่าชุมชนของภาคประชาชนเมื่อหลายปีที่ผ่านมา โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
ที่ส าคัญก็เพ่ือแก้ไขปัญหานี้ อย่างไรก็ตามเมื่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับดังกล่าวไม่ได้ถูกประกาศใช้เป็น
กฎหมาย ปัญหาที่คาดว่าจะได้รับการแก้ไขก็ไม่ได้รับการแก้ไข ประชาชนจ านวนมากที่อยู่ในพื้นที่ทับซ้อนกับเขต
ป่าสงวนและเขตอุทยานแห่งชาติ ยังคงมีฐานะเป็นผู้กระท าผิดกฎหมายและมีความเสี่ยงที่จะถูกด าเนินคดีจากรัฐ
ได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้ ได้มีการ
ด าเนินคดีกับประชาชนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ซ้อนทับกับเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งทาง
อาญาและทางแพ่งอย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากจะเป็นปัญหากับประชาชนแล้ว ยังเป็นปัญหากับหน่วยงานราชการด้วยกันเอง กล่าวคือ     
ส่วนราชการไม่สามารถน างบประมาณเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดท าสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่จ าเป็น อาทิ เส้นทางคมนาคม ประปา ระบบบริหารจัดการน้ า อาคาร
สถานที่ราชการ เป็นต้น  
 

1.3.6 อาชญากรรม/ยาเสพติด 
 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดภาพรวมของจังหวัดอุตรดิตถ์มีแนวโน้มมากขึ้น ปัญหาหลักคือ การแพร่
ระบาดของยาบ้าในพ้ืนที่ โดยมีการจับกุมยาเสพติดได้ในปริมาณที่สูงขึ้น จากกลุ่มเครือข่ายนักค้ายาเสพติดราย
ส าคัญที่หลบหนีหมายจับไปอยู่ประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งมีการน ายาเสพติดเข้ามาพักเก็บ และรอการกระจายสู่     
นักค้ารายย่อยและผู้เสพในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยกลุ่มผู้เสพหลัก คือ กลุ่มผู้ใช้แรงงานรับจ้างทั่วไป กลุ่มผู้ว่างงาน 
และกลุ่มเยาวชน และพ้ืนที่ที่มีปัญหาการค้าและการแพร่ระบาดสูง ได้แก่ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ าเภอลับแล 
และอ าเภอพิชัย  
 สถานการณ์การผลิต/การปลูกพืชเสพติด จากสถิติการจับกุมคดียาเสพติด เดือนตุลาคม 2562 - 2563 
ปรากฏการจับกุมพืชเสพติด กัญชาสด จับกุม จ านวน 32 ราย ของกลางรวม 190 ต้น, กัญชาแห้ง จ านวน 49 
ราย ของกลางรวม 3,158.29 กรัม ในพ้ืนที่ทุกอ าเภอ และพืชกระท่อม จับกุม 4 ราย ของกลางรวม 3,380 กรัม 
ในพ้ืนที่อ าเภอทองแสนขัน, อ าเภอฟากท่า, อ าเภอพิชัย และอ าเภอท่าปลา ซึ่งพบว่ามีการจับกุมพืชเสพติด
เพ่ิมข้ึนเกือบสองเท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2562 
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สถานการณ์การค้า จากสถิติจับกุมคดียาเสพติด ในเดือนตุลาคม 2562 - 2563 มีคดียาเสพติด จ านวน   
2,260 คดี ผู้ต้องหา 2,362 คน โดยเป็นการจับกุมในข้อหาเสพสูงสุด จ านวน 963 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.43 
รองลงมา คือ ข้อหาครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 671 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.40 และครอบครอง จ านวน 634 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 26.84 โดยยาเสพติดหลักที่มีการค้าในพ้ืนที่สูงสุดยังคงเป็น ยาบ้า จับกุม จ านวน 2,113 ราย    
ของกลางรวม 626,932 เม็ด รองลงมาคือ กัญชาสด จับกุม จ านวน 32 ราย ของกลางรวม 190 ต้น, กัญชาแห้ง 
จ านวน 49 ราย ของกลางรวม 3,158.29 กรัม, ไอซ์ จับกุม จ านวน 34 ราย ของกลางรวม 11,647 กรัม          
พืชกระท่อม จับกุม 4 ราย ของกลางรวม 3,380 กรัม สารระเหย จ านวน 1 ถุง และเคตามีน 1.07 กรัม พ้ืนที่ที่มี
การจับกุมคดียาเสพติดสูงสุด 3 ล าดับแรก ยังคงเป็น อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ าเภอลับแล และอ าเภอพิชัย 

 

1.3.7 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานที่ส าคัญและจ าเป็นที่สุดกิจกรรมหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลาย ๆ ฝ่าย อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญของ
หลาย ๆ ประเทศท่ัวโลกโดยมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมรวมทั้งสามารถน ารายได้กลับเข้า
สู่ประเทศได้อย่างรวดเร็ว 

ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากศักยภาพด้านท่องเที่ยวซึ่งมี
การพัฒนาให้เป็นอีกจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือ เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนาน     
มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานจนกระทั่งปัจจุบัน 
ด้วยจุดเด่นมากมายด้านสถานที่ท่องเที่ยวทั้งภูเขาและที่ราบจึงมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันมาก เช่น ภูสอยดาว  
สูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศ และบนภูสอยดาวเป็นเขตแบ่งระหว่างไทย-ลาว เขื่อนสิริกิติ์ เป็นจังหวัดที่       
อุดมสมบูรณ์ด้วยผลไม้ที่มีตลอดทั้งปี นอกจากนี้ จังหวัดยังมีการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ที่หลายคนรู้จัก   
กันดี เช่น พระยาพิชัยดาบหัก เมืองทุ่งยั้ง -เวียงเจ้าเงาะ เมืองลับแล-ต านานแม่ม่ายเมืองลับแล พระแท่น       
ศิลาอาสน์ กิจกรรมล่องแพชมแม่น้ าน่าน เส้นทางเสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ 5 ต้นสักใหญ่ที่สุดในโลก       
และบ่อเหล็กน้าพ้ี เป็นต้น 

ถึงแม้ว่าจังหวัดอุตรดิตถ์จะมีต้นทุนทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอยู่พอสมควร แต่การขยายตัวทางการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์กลับไม่พัฒนาเท่าท่ีควร เนื่องจากปัญหาการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีอยู่ตั้งแต่ในอดีต 
อาทิปัญหาเส้นทางการคมนาคม สิ่งแวดล้อมการจัดการการท่องเที่ยว การปรับภูมิทัศน์ระบบสาธารณูปโภค 
ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว และความปลอดภัย รวมไปถึงการสร้างความรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวว่าในจังหวัด
มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญที่ไหน และอย่างไรบ้าง กล่าวคือตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังเป็นที่รู้จักใน
วงแคบเพียงในระดับประเทศ กล่าวคือ ตลาดในประเทศ นักท่องเที่ยวรู้จักจังหวัดอุตรดิตถ์ในมุมของอ าเภอลับ
แล เป็นเมืองท่องเที่ยว “เมืองเขาเล่าว่า...เขตห้ามพูดโกหก” เมืองแห่งวีรบุรุษบ้านเกิดพระยาพิชัย ทุเรียนหลง-
หลิน ลับแล สับปะรดห้วยมุ่น เขื่อนสิริกิติ์ และภูสอยดาว เป็นต้น ส าหรับในตลาดต่างประเทศ นักท่องเที่ยว
ต่างประเทศยังไม่รู้จักจังหวัดอุตรดิตถ์มากนัก รวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้ เข้าถึงได้ ยาก 
ประกอบกับการไม่มีบริการขนส่งสาธารณะที่ดีและทั่วถึง ท าให้การท่องเที่ยวไม่พัฒนาไปไกลเท่าท่ีควร รวมไปถึง
การบริหารจัดการและการดูแลดูแลนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดอุตรดิตถ์หรือมาถึงแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆในพ้ืนที่ให้มีความสะดวกสบาย มีความปลอดภัย และได้รับการต้อนรับที่ดีจากประชาชนคนอุตรดิตถ์ใน
ฐานะเจ้าบ้าน 
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รูปแบบของการส่งเสริมคุณค่าและสวยงามให้แก่แหล่งท่องเที่ยว ที่ผ่านมาทั้งจากทั้งนโยบายของรัฐเอง 
และจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของชุมชน ท าให้แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งกลับถูกท าลายโดยสิ่งแวดล้อมและสภาพ
ภูมิทัศน์ดังกล่าว ด้วยเหตุของการขาดการบริหารจัดการจากผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น จึงกลายเป็นปัญหาการสร้าง 
“สิ่งแปลกปลอม” หรือการท าลายทรัพยากรในการท่องเที่ยว และก่อให้เกิดปัญหาในการพัฒนาการท่องเที่ยวได้
ด้วยเหตุของการขาดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนา จึงท าให้การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนล่าช้า 

 

1.3.8 การส่งเสริมกีฬา การรักษาสุขภาพ และการนันทนาการ 
 จากข้อมูลสุขภาพประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์  พบว่าประชาชนมีกิจกรรมทางกายค่อนข้างน้อย 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมทางกายน้อยที่สุดในปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อสังคม
ออนไลน์ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน การเล่นกีฬาและการออกก าลังกายที่มีจุดประสงค์แน่นอนในการ
พัฒนาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งอาจหมายถึงการด ารงรักษาสุขภาพที่ดีอยู่แล้วมิให้ลดถอยลง ปรับปรุง
สุขภาพทีท่รุดโทรมให้ดีขึ้น ป้องปันโรคที่เก่ียวเนื่องกับการขาดออกก าลังกาย ตลอดจนช่วยแก้ไขหรือฟ้ืนฟูสภาพ
ร่างกายจากโรคบางอย่าง  

ปัจจุบันนี้คนไทยเราสนใจเรื่องการออกก าลังกายกันมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน แต่ทั้งนี้พบว่าการส่งเสริม
สุขภาพด้วยกีฬา และกิจกรรมนันทนาการนี้ยังไม่อุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะที่ไม่ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุง และสนามกีฬาชุมชนที่ไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง และมีไม่เพียงพอ และสถานที่ท่ีจะพักผ่อนหย่อนใจ 
ที่สามารถเป็นที่ท ากิจกรรมร่วมกันของครอบครัว/ชุมชน 
 
1.3.9 การจัดการขยะมูลฝอย 
 จังหวัดอุตรดิตถ์ มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 452 ตันต่อวัน โดยมีการคัดแยกขยะต้นทาง126 ตันต่อ
วัน และน าไปก าจัดปลายทางถูกต้อง 72 ตันต่อวัน รวมขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 
44 ส่วนขยะมูลฝอยที่ก าจัดปลายทางไม่ถูกต้อง 254 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 56 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมด 79 แห่ง (ไม่รวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์) มีการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย 46 แห่ง      
คิดเป็นร้อยละ 58 และไม่มีการให้บริการเก็บขน 33 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42 ส าหรับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยมี
จ านวนทั้งหมด 29 แห่งสถานที่ถูกหลักสุขาภิบาลมีเพียงแห่งเดียวเป็นของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่น าขยะมูลฝอยมาร่วมก าจัด จ านวน 16 แห่ง ส่วนสถานที่ก าจัดไม่ถูกต้องอีก จ านวน 28 
แห่ง แบ่งเป็นสถานที่เทกองและฝังกลบเป็นครั้งคราว จ านวน 26 แห่ง อีก 2 แห่ง เป็นแบบเตาเผา  
โดยปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ส าคัญ คือ 

1) ไม่มีการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่มีแนว
ทางการด าเนินงานที่ยังให้ความส าคัญกับการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยไม่ครบวงจร โดยเน้นการจัดการขยะมูล
ฝอยที่ปลายทางจึงยังไม่ได้ให้ความส าคัญในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ส่วนการส่งเสริมการลด คัดแยก 
และน าขยะมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ยังมีอยู่น้อย 

2) ขาดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยหรือมีการก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ใช้วิธีการก าจัดด้วยการเทกอง เผา และฝังที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เนื่องจากประสบปัญหาขาด
ความรู้ความเข้าใจในการจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งปัญหาด้านการ
จัดหาพื้นที่ที่ถูกต่อต้านจากชุมชนที่จะใช้เป็นสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  

3) ไม่มีการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังมีการส่งเสริมให้มีการคัด
แยกขยะมูลฝอยน้อย โดยเฉพาะขยะมูลฝอยอันตรายที่เมื่อน าไปก าจัดไม่ถูกวิธีจะท าให้เกิดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ปัจจุบันจึงมีการน าขยะมูลฝอยอันตรายไปก าจัดร่วมกับขยะมูลฝอยทั่วไปในหลาย
พ้ืนที ่
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4) ขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย   
โดยเห็นว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย ท าให้ขาดความร่วมมื อ
จากภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ 

 
1.3.10 ความม่ันคงชายแดน 

ปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านนับเป็นปัจจัยหลัก 
ของปัญหาความมั่นคงบริเวณแนวชายแดน ปัญหาแนวเขตพ้ืนที่ทางบกของจังหวัดอุตรดิตถ์กับ สปป.ลาว       
ยังเป็นปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน 

สถานการณ์ปัญหาด้านการน าเข้า – ส่งออกยาเสพติดตามแนวชายแดน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีอาณาเขต
ติดต่อกับแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ด้านอ าเภอน้ าปาด และอ าเภอบ้านโคก มีหมู่บ้านชายแดน จ านวน 24 
หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ 5 ต าบล พรมแดนยาวประมาณ 125 กิโลเมตร ส่วนใหญ่พบว่าเป็นการลักลอบน าเข้ายาบ้าใน
ปริมาณไม่มากโดยผู้ค้ารายย่อยตามแนวชายแดนที่เดินทางข้ามชายแดนหรือช่องทางธรรมชาติเข้ามาในพ้ืนที่
เพ่ือจ าหน่ายให้ผู้เสพในพ้ืนที่ และในปี 2563 ปรากฏข่าวสารการลักลอบน าเข้าไอซ์แต่มีปริมาณไม่มากด้วย
เช่นเดียวกัน โดยยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดชาวลาวลักลอบน าเข้ายาเสพติดทั้ง
ยาบ้าและไอซ์ โดยอาศัยช่องทางธรรมชาติเพ่ือส่งให้ผู้รับในพื้นที่ 

จากสภาพปัญหาความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดนและปัจจัยภายในของประเทศเพ่ือนบ้าน ล้วนเป็น 
ปัจจัยส าคัญในการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือกรณีแรงงานจากชนกลุ่มน้อย รวมถึงแรงงานต่างด้าว 
ที่ลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมายจากประเทศเพ่ือนบ้าน ล้วนเป็นปัญหาส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของ
ประเทศไทยในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาโรคระบาด อาชญากรรม รวมถึงปัญหาเด็กเกิดใหม่นอกจากนี้
ปัญหาที่ตามมาคือ กระบวนการในการก าหนดสถานะบุคคลของกลุ่มต่าง ๆ ที่ลักลอบเข้าเมืองไม่สามารถกระท า
ได้อย่างชัดเจน และอาจเกิดปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 
 
1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 

 

จากการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2561 – 2565) ท าให้จังหวัด
อุตรดิตถ์ มีแผนงาน/โครงการที่จะน ามาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ทั้งในด้านสังคม ความมั่นคง การเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้า/การบริการ อาชีพ การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และด้านการต่างประเทศ ทั้งท่ีเป็นแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ แผนงาน/โครงการตามนโยบายรัฐบาล และแผนงานอ่ืนๆทั้ง
จากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ในแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ.2561-2565) มีเป้าหมายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ มุ่งเน้นให้
ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะทางสังคม ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา 
คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความม่ันคงในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน มีความปลอดภัย          
ในสังคมชุมชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใน
แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2561 – 2565) จังหวัดอุตรดิตถ์มีการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาดังกล่าว      
ที่ส าคัญ อาท ิ



98 
 

 1) โครงการสร้างงานและพัฒนาอาชีพเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือปรับปรุงแก้จัดระบบปรับทิศทางและ
สร้างผลทางพัฒนาประเทศให้เจริญสามารถรับมือกับโอกาสและความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนรุ่นใหม่
เติบโตอยู่ในยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมากสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ตลอดเวลา
จึงชอบอิสระและมีความต้องการประสบความส าเร็จสูง ไม่สนใจท างานในระบบ ต้องการประกอบอาชีพอิสระแต่
ขาดประสบการณ์ในการท างานท าให้ไม่ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพอย่างที่ต้องการ ส านักงาน
จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์ “พัฒนาอาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0” 
เพ่ือรองรับการปฏิรูปประเทศไทยตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0 สร้างโอกาส สร้างชาติ สร้างขีดความสามารถ     
การแข่งขัน และเตรียมความพร้อมให้แรงงานที่จะเข้าสู่การประกอบอาชีพทั้งในระบบและนอกระบบในอนาคต  
กิจกรรมประกอบด้วย การรับสมัครงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การสัมภาษณ์งานจากนายจ้าง จากสถาน
ประกอบการโดยตรง การสาธิตและทดลองปฏิบัติอาชีพอิสระ การให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ การทดสอบความ
พร้อมทางอาชีพ ทดสอบภาษาอังกฤษการแสดงนิทรรศการของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ การแสดงนิทรรศการ
ของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 

 2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์ กิจกรรม ส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอก
ระบบ  โดยการเพ่ิมความสามารถในการหารายได้ด้วยการช่วยเหลือแรงงานให้สามารถปรับตัวไปตามกระแส
ของโลกยุคใหม่หรือการเปลี่ยนอาชีพใหม่ที่สอดรับกับแนวโน้มความต้องการของตลาด หรือเพ่ือรองรับกระแส
สังคมสูงวัย ด้วยการยกระดับการประกอบอาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน นอกจากนี้ยังเกิดนวัตกรรมชุมชน           
ในรูปแบบต่างๆ เช่น เทคโนโลยีในการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ แหล่งเรียนรู้ และผู้น า
ชุมชนรุ่นใหม่ รวมถึงบทเรียนการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมทักษะและอาชีพที่สามารถน าเสนอและแลกเปลี่ยน
กับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันเกิดระบบฐานข้อมูลอาชีพในท้องถิ่น และองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ          
ท าให้คนในชุมชนมีงานท า มีรายได้สูงข้ึน 

 3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และโครงข่ายคมนาคม เนื่องจากในพ้ืนที่ทางการเกษตรนั้น ถนน
ส่วนมากจะเป็นถนนลูกรัง มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ   ในฤดูฝนท าให้การคมนาคมขนส่งล าบาก พร้อมกับไม่มี
ไฟฟ้าแสงสว่าง ท าให้ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งดังกล่าว มีความปลอดภัยต่ า เกิดปัญหาอาชญากรรมและ
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่
ครอบคลุม เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในส่วนของเส้นทางคมนาคมระหว่างพ้ืนที่ อาทิ ระหว่าง
ต าบล หมู่บ้าน ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร เนื่องจาก ภารกิจในการบ ารุงรักษาถนน เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ถูก
ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นในการดูแลบ ารุงรักษา
ถนน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการ บ ารุงดูแลรักษาถนนเป็นภารกิจที่ต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ จ านวนมาก และอาจ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้หากถนนไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ ซึ่งจังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยที่ท าการปกครองอ าเภอต่างๆ และแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ได้เข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ให้สามารถใช้งานได้ อันเป็นการท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจท าให้ประชาชนมีรายได้อีกด้วย 

 4) กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ 
แนวคิดและกิจกรรมในโครงการฯเน้นการให้โอกาสมากกว่าการปราบปรามโดยเพ่ิมโอกาสให้เยาวชนได้รับการ
พัฒนาและแสดงความสามารถที่หลากหลายในลักษณะส่งเสริมการแข่งขันกันท าความดีเป็นสิ่งจูงใจให้เยาวชน
อยากเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลักษณะ Play and Learn ใช้กิจกรรม
เป็นสื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ โดยใช้วิธีบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ เพ่ือสร้างกระแสนิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ  
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ในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่น
และภาคภูมิใจในตัวเอง เพ่ือสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม  
เพ่ือสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติดโดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม  และเพ่ือเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป 
 

ผลผลิต ปีงบประมาณ 
ด้าน
สังคม 
ความ
มั่นคง 
และ
คุณภาพ
ชีวิต 

2561 2562 2563 2564 2565 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

40 131,899,500 41 171,052,200 19 121,300,700 14 18,947,900   

ผลลัพธ ์
- รายไดเ้ฉลี่ยครัวเรือนของจังหวัดเพิ่มมากขึ้น 
- จ านวนคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ และประทุษร้ายต่อทรัพยส์ินลดลง 
- จ านวนร้อยละของประชาชนท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง 
- มีการกระจายรายไดเ้พิ่มมากข้ึน ลดช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยได้มากขึ้น 
- จ านวนคดียาเสพติดลดลง 
- อัตราส่วนร้อยละทารกเกิดมีชีพเพิ่มมากข้ึน 
- อัตราส่วนร้อยละของหมู่บ้านทีม่ถีนนสายหลักใช้การไดต้ลอดปี เพิม่มากข้ึน 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัย
ได้มาตรฐาน และมีการบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ.2561-2565) ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาคือ บริหารจัดการ
ผลผลิตทั้งภาคเกษตร อย่างเป็นระบบครบวงจร โดยมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการแปรรูปสร้างมูลค่าและความต้องการของผู้บริโภคในตลาด ส่งเสริมการท า
เกษตรแบบผสมสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการน าอัตลักษณ์ของชุมชน/ท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นสินค้าในระดับสากล โดยมี
โครงการ/กิจกรรม ที่ส าคัญ อาทิ 

 1) การขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผลไม้ที่ส าคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซ่ึงจังหวัดอุตรดิตถ์มี
ผลไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) แล้วจ านวน 3 ชนิด คือ ทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลิน
ลับแล และสับปะรดห้วยมุ่น โดยที่ทุเรียนหลงลับแล และทุเรียนหลินลับแลปลูกในเขตพ้ืนที่อ าเภอลับแล           
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน                    
น้ า และมีสภาพอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์และทุเรียนหลินลับแล
อุตรดิตถ์ จึงส่งผลให้เนื้อทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์และทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ มีเนื้อแห้ง สีเหลืองเข้ม      
หวานมัน รสชาติดี ในขณะที่ สับปะรดห้วยมุ่น เป็นสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียที่ถูกน าเข้ามาปลูกมากกว่า 50 ปี
มาแล้ว ในพ้ืนที่ต าบลห้วยมุ่นและต าบลน้ าไผ่ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จนสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี
กับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศในท้องถิ่น ด้วยสภาพภูมิประเทศเป็นหุบเขา ที่มีสภาพอากาศแปรปรวนสูง 
ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายถึงทราย มีธาตุโพแทสเซียม และก ามะถันในดินระดับสูง จากปัจจัย
สภาพแวดล้อมของภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสมบัติทางกายภาพและเคมีในส่งผลให้สับปะรดห้วยมุ่น            
มีอัตลักษณ์เด่นที่แตกต่างจากสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียที่ปลูกทั่วไปในพ้ืนที่อ่ืน 
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 โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีพิธีมอบใบอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) สับปะรดห้วยมุ่น 
ทุเรียนหลงลับแลและทุเรียนหลินลับแล รวมทั้งหมด 240 ราย ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการทุเรียนหลง
ลับแล จ านวน 129 ราย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการหลินลับแล จ านวน 34 ราย ผู้ผลิตผู้ประกอบการสับปะรดห้วยมุ่น 
จ านวน77ราย อีกทั้งสับปะรดห้วยมุ่นได้ขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในประเทศญี่ปุ่น เป็นการ
จดทะเบียนคุ้มครองเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 2) โครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตมะขามหวาน อ าเภอฟากท่ามีพ้ืนที่ปลูกมะขามประมาณ 5,000 
กว่าไร่  ให้ผลผลิตราว 1,600 ตันต่อปี (ส านักงานเกษตรอ าเภอฟากท่า, 2563) จากค าบอกเล่าของเกษตรกรผู้
ปลูกมะขามในต าบลบ้านเสี้ยวว่า มะขามหวานที่ปลูกในพ้ืนที่แห่งนี้จะมีรสชาติและเอกลักษณ์แตกต่างจากพ้ืนที่
อ่ืน คือ มีรสหวานอร่อย เนื้อร่อน ไม่ติดซัง สายพันธุ์ที่นิยมปลูกมี 5 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์สีทอง พันธุ์ศรีชมภู 
พันธุ์หมื่นจง พันธุ์อินทผาลัม และพันธุ์ประกายเพชร นอกจากนี้ยังมีมะขามท้องถิ่นที่มีรสเปรี้ยวและเริ่มมีการ
ปลูกมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่กันมากขึ้น ในอดีตเกษตรกรบางรายตัดสินใจโค่นต้นมะขามเนื่องจากปัญหาโรคและ
แมลง ที่ส าคัญคือตลาดและราคา ในช่วงแรกที่มะขามติดผลยังไม่มีช่องทางตลาดเนื่องจากยังไม่เป็นที่รู้จัก 
เกษตรกรบางรายน าผลผลิตไปขายให้กับเพ่ือนร่วมงานตามโรงงานที่ไปรับจ้าง เริ่มต้นจากการน ามะขามไปฝาก
ก่อน พอได้ชิมและมีคนรู้จักก็เริ่มมีการสั่งซื้อ แต่ยังได้ราคาไม่ดีนัก และขายได้ในกลุ่มเล็ก ๆ ไม่สามารถท าให้
เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ เกษตรกรบางรายจึงตัดสินใจโค่นต้นมะขามและปลูกพืชอ่ืน ๆ ทดแทน 
ปัจจุบันมะขามหวานในอ าเภอฟากท่าเริ่มมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากขึ้น แต่ผลผลิตโดยส่วนใหญ่ยังถูกพ่อค้าคน
กลางมากว้านซื้อแล้วส่งไปขายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ท าให้เกษตรกรผู้ปลูกมะขามยังไม่ได้รับรายได้ที่เหมาะสม
มากนัก อีกทั้งยังไม่สามารถเก็บรักษาผลผลิตไว้ได้นาน เนื่องจากยังขาดเทคโนโลยีที่ช่วยเก็บรักษาผลผลิตหลัง
การเก็บเกี่ยว เช่น ห้องเย็น อ าเภอฟากท่า ร่วมกับ ส านักงานเกษตรอ าเภอฟากท่า ส านักงานเกษตรจังหวัด
อุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดท าโครงการการเพ่ิมศักยภาพการผลิตมะขามหวานขึ้น เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมศักยภาพการผลิตมะขามหวานให้แก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะขาม     
เพ่ือสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิต สามารถขายได้ช่วงนอกฤดูกาล 

 3) โครงการปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อการขยายพันธ์และการประมงจ าหน่าย  
การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ าธรรมชาติของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากทั้ง
คุณภาพของผลผลิต และมูลค่าของผลผลิตที่ได้รับ ส านักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ด าเนินโครงการปล่อย
พันธุ์กุ้งก้ามกรามขนาด 0.7-1 ซม. จ านวน 15,000,000 ตัว ๆ ในแหล่งน้ าธรรมชาติทั้ง 9 อ าเภอ รวม 25 แหล่ง
น้ า โดยมีต้นทุนที่ตัวละ 0.25 บาท ส าหรับมูลค่าทางเศรษฐกิจในการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ าธรรมชาติ
ในจังหวัดอุตรดิตถ์หากคิดอัตราการมีชีวิตรอดอย่างต่ าที่สุดที่ร้อยละ 1 ถ้าปล่อยลูกกุ้ง จ านวน  1,000,000 ตัว 
จะได้กุ้ง 10,000 ตัว ซึ่งสามารถเริ่มจับได้ในช่วงเดือนที่ 6-7 โดยกุ้งรวมประมาณ 5 ตัวมีน้ าหนัก 1 กิโลกรัม คิด
ราคาที่กิโลกรัมละ 600 บาท จะได้มูลค่าของกุ้งทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ในขณะที่ต้นทุนการปล่อยกุ้งอยู่ที่ตัวละ 
0.25 บาท โดยกุ้ง 1,000,000 ตัว จะคิดเป็นต้นทุนที่ 250,000 บาท จะได้ก าไรถึง 950,000 บาท แม้ว่าจะมี
อัตราการรอดของกุ้ งน้ อย  แต่ เมื่ อ เทียบกับมูลค่ าทาง เศรษฐกิจแล้ ว  ถือว่ า ได้ ผลก า ไรที่ สู งมาก                             
สร้างรายได้ให้กับชุมชนทั้งทางตรง และการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

 4) โครงการเพิ่มช่องทางการตลาด ของสินค้า OTOP (เม็ดมะม่วงหิมพานต์) ไม่เพียงแต่ทุเรียน
เท่านั้นที่เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัด โดยมีพ้ืนที่
ปลูกมะม่วงหิมพานต์ทั้งหมด 24,728 ไร่ มีพ้ืนที่ที่สามารถให้ผลผลิต 16,000-17,000 ไร่ หรือคิดเป็น 60-70% 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งจะได้ผลผลิตไร่ละ 423 กิโลกรัม (กก.) หรือประมาณ 7,000 ตัน/ปี โดยมีเกษตรกรผู้ปลูก
กว่า 600 คน ปัจจุบันพ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ที่อ าเภอท่าปลา โดยเฉพาะบริเวณเขื่อนสิริกิติ์ และขณะนี้เริ่มมีการ
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ขยายไปที่อ าเภอน้ าปาด ฟากท่า และบ้านโคก และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ เปิด     
“ศูนย์ OTOP บ้านหิมพานต์” ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพ บ้านหาดไก่ต้อย ต.หาดล้า อ.ท่าปลา 
จ.อุตรดิตถ์ เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการตลาด ของสินค้า OTOP และให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ณ หมู่ที่ 8         
ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (ตรงข้าม ปตท.งิ้วงาม) ซึ่งเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการ
พัฒนาการแปรรูปจากเดิมที่จ าหน่ายเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบ และเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด มาเป็นแบบอบที่
เหมาะส าหรับผู้รักสุขภาพ นอกจากนั้นยังมีเมล็ดมะม่วงหิมพานต์รสชาติต่าง ๆ เช่น รสต้มย า รสบาบีคิว รองรับ
ความต้องการผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย และเป็นของฝากที่สร้างชื่อเสียงในด้านการตลาด ตลอดจนได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ และส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอท่าปลา 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้า OTOPระดับ 5 ดาวภายใต้แบรนด์ชื่อว่า “Queen ราชินีเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
อุตรดิตถ”์ 
 

ผลผลิต ปีงบประมาณ 
ด้าน
เกษตร 
การค้า 
บริการ 
การแปร
รูปสินค้า 
และ
ผลิตภณัฑ์
ชุมชน 

2561 2562 2563 2564 2565 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

16 21,348,580 12 9,719,800 19 6,188,100 2 5,489,800   

ผลลัพธ ์
- ผลิตภณัฑม์วลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มมากข้ึน 
- อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพิ่มมากข้ึน 
- รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มมากข้ึน 
- มีการกระจายรายไดเ้พิ่มมากข้ึน ลดช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยได้มากขึ้น 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
 โดยมีเป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ พัฒนาเตรียมความพร้อมเชิงพ้ืนที่ในการรองรับ
นักท่องเที่ยว เน้นการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที่ยวของพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว และให้ความส าคัญกับมิติของการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความสมดุลของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมการ
จัดการทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และพัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) เข้าสู่ภาคธุรกิจบริการท่องเที่ยว โดยมีโครงการและกิจกรรมส าคัญ อาทิ 

 1) โครงการสนับสนุนประเพณีส าคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรม งานอัฐมีบูชา ความผูกพันของ
พุทธศาสนิกชนไทยที่สั่งสมมาแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน หลักธรรมที่หล่อหลอมมุ่งให้ทุกคนท าความดี ละเว้น
ความชั่ว และท าใจให้บริสุทธิ์ ส่งผลให้วัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมโดยเฉพาะชนบท มี แต่ความ
สงบสุขอย่างแท้จริง การจัดงานอัฐมีบูชาของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่วัดพระบรมธาตุ ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล 
เป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องยาวนานกว่า 60 ปี วันอัฐมีบูชา คือวันส าคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่งที่มิได้กล่าวถึงกันมาก
นัก เนื่องจากมีวันวิสาขบูชาอยู่ก่อนหน้านี้เพียงห้วงวันพระเดียว หมายถึงวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ าเดือน 
6 แต่ถัดมาอีกหนึ่งวันพระ คือแรม 8 ค่ า เป็นวันอัฐมีบูชา ความส าคัญของวันนี้ก็คือ เป็นวันถวายพระเพลิง      
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พระบรมศพของพระพุทธเจ้า โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับพระบรมธาตุทุ่งยั้ง และส่วนราชการ/หน่วยงานทุก
ภาคส่วนในจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมกับความตั้งใจของพุทธศาสนิกชนที่รอคอยมาร่วมงาน โดย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก จังหวัดอุตรดิตถ์ ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.ส านักงานแพร่) 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม เทศบาล
ต าบลพระเสด็จ และอ าเภอลับแล ตลอดจนหน่วยราชการ องค์กรภาคเอกชน ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอลับแล   
ที่ต่างเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้สมกับที่ว่าเป็นเพียงแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทยที่
มีการจัดงานประเพณีอัฐมีบูชาต่อเนื่องมาตลอด 

 2) โครงการเพิ่มศักยภาพและช่องทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์  
กิจกรรมท่องเที่ยวทางราง ผ่านปางต้นผึ้ง เข้าอุโมงค์เขาพลึง ชมวิถีพอเพียง วนเกษตรบ้านด่านนาขาม 
ความม่ันคงของผืนป่าและสิ่งมีชีวิต เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมช่วย
กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางราง หรือทางรถไฟ จุดเริ่มต้นที่สถานีรถไฟศิลา
อาสน์/หัวรถจักรไอน้ าแปซิฟิก (ผลิตที่ประเทศเยอรมันน าเข้ามาใช้เมื่อ ปี ค.ศ.1928 ) สถานีรถไฟศิลาอาสน์    
ที่เป็นย่านสับเปลี่ยนรถไฟ ย่านสินค้า จุดตัดตู้โบกี้รถไฟขึ้นสู่ภาคเหนือ ศูนย์รวบรวมตู้สินค้า (Container Yard) 
ขบวนรถไฟผ่าน "สถูปบรรจุอัฐิ" เพ่ือระลึกถึงกรรมกรรถไฟที่ เสียชีวิตจากการท าทางรถไฟสายเหนือ             
ช่วงอุตรดิตถ์-เด่นชัย ระหว่างปี พ.ศ. 2448 – 2452 ชมทิวทัศน์ สวนผลไม้สองข้างทางรถไฟ ผ่านสถานีรถไฟ
บ้านด่าน ผ่านสถานีรถไฟปางต้นผึ้ง เข้าอุโมงค์ปางตูบขอบ เข้าอุโมงค์เขาพลึง ชมทิวทัศน์เขาพลึง แวะที่ป้าย
หยุดรถไฟ ที่เขาพลึง /จุดชมวิวเขาพลึง “ตามรอยสงครามโลก” อุโมงค์น้ ารอด ถ้ าน้ ารอด สะพานข้ามทางรถไฟ
ที่มีตอม่อสูงที่สุด สะพานรวงผึ้งที่สวยงาม และสถานีรถไฟปางต้นผึ้งที่มีความสวยงาม 

 3) โครงการเพิ่มศักยภาพและช่องทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์  
กิจกรรม เลาะริมน้ าน่าน เยือนบ้านพระยาพิชัย กินปลาใหญ่ในกระชัง เป็นแนวทางและกิจกรรมหนึ่งในการ
ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางน้ า นอกจากนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ยังเป็นแหล่ง
เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง ฟาร์มเกษตรแปลงใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเริ่มด้วยการเยี่ยมชมหมู่บ้าน 
นวัตวิถี ต.ไร่อ้อย ล่องในล าน้ าน่าน ผ่านเส้นทางส าคัญ ล่องเรือทวนน้ าไปชมสะพานปรมินทร์ สร้างสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ระยะทาง 3 กม. จากสะพานปรมินทร์ไปสักการะศาลเจ้าแม่ทับทิม เป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมที่
ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ต่อด้วยการสักการะ “หลวงพ่อโต” พระคู่บ้านคู่เมือง อ าเภอพิชัย วัดหน้าพระธาตุ 
อนุสาวรีย์บ้านเกิด พระยาพิชัยดาบหัก บ้านห้วยคาไหว้เถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหัก รวมทั้งการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
พระยาพิชัยดาบหัก ชมการแปรรูปปลาสด กระชังปลา ณ กระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ฟาร์มเกษตรแปลงใหญ่     
ซึ่งปลาที่เลี้ยงในล าน้ าน่านมีรสชาติดี เนื่องจากสภาพของล าน้ าที่แตกต่าง ในอันที่จะท าให้เกิดรายได้และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนด้วย ในอนาคตทางจังหวัดจะเร่งผลักดันเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ า 

 4) โครงการเพิ่มศักยภาพและช่องทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิ ตถ์ 
กิจกรรม ชิม ช็อป แชะ แชร์ ผลไม้นานาพรรณ ทุเรียนหลง – หลินลับแล เป็นทุเรียน 2 สายพันธุ์ที่ได้รับรางวัล
ยอดเยี่ยมของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่จัดประกวดทุเรียนพื้นเมือง อีกท้ังกรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้ประกาศ
ขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบงชี้ ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ด้วย ส่วนผลผลิตพืชเศรษฐกิจของ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562/2563 อาทิ ทุเรียน พ้ืนที่ปลูก 41 ,143 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 32,495 ไร่ ผลผลิตทั้งหมด 
27,408 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 735 กิโลกรัม/ไร่ ส าหรับกิจกรรม “ชิม ช็อป แชะ แชร์ ผลไม้นานาพรรณ” เป็นการ
เปิดฤดูกาลผลไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการสร้างความเชื่อม่ันและยกระดับคุณภาพทุเรียนและผลไม้เมืองอุตรดิตถ์ 
ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกท่านได้ชมสวน ได้ชิมผลไม้สดใน สวนผสมทุเรียนหลากสายพันธุ์ ทั้งหลงลับแล -หลินลับแล 
ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ผลิดอกเตรียมออกผลรอนักท่องเที่ยวมาชิม ช็อป แชะ แชร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ชอบ



103 
 

บริ โภคทุ เรียน นอกจากจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของชาวสวนแล้ว  ท่ านยั งสามารถมาลองชิม                                         
ช็อป แชะ แชร์ ผลไม้นานาพรรณ (ทุเรียนพันธุ์หลงลับแล หลินลับแล ไหลแม่พูล เงาะ  มังคุด กระท้อน และ
สัปปะรดห้วยมุ่น) นับว่าเป็นการจุดประกายหรือจุดเริ่มต้นที่จะต่อยอด และจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาเยือนเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง 

 
 

ผลผลิต ปีงบประมาณ 
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

2561 2562 2563 2564 2565 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

17 38,261,400 17 60,989,000 6 8,456,400 8 6,612,400   

ผลลัพธ ์
- มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิม่มากข้ึน 
- มีจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึน้ 
- เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และธรุกิจอันเกี่ยวเนื่องมาจากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งน้ า และส่งเสริมพัฒนา
พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 มีเป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ การรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์     
ลุ่มน้ าน่านและล าน้ าสาขา เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักและร่วมมือกันในการดูแลรักษาป่าต้น
น้ า ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยการฟ้ืนฟูสภาพป่า การป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการบุกรุกเข้าไป
ท าลายป่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนและภาคส่วนต่างๆของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน            
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของรัฐบาล 
ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ าแล้ง น้ าท่วม น้ าเสีย การขาดแคลนน้ าภาคการผลิต         
น้ าอุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศ สนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน พลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมทั้งในภาคครัวเรือนและภาคการผลิต และการบริหารจัดการขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล              
โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ อาทิ 
 1) โครงการปลูกป่าชุมชนบ้านบ่อพระ จังหวัดอุตรดิตถ์ได้น้อมน าแนวพระราชด าริในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้มาใช้เป็นแนวทางการก าหนดและขับเคลื่อนนโยบาย โดยให้คน
อยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืนส่งเสริมให้ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และพ้ืนที่สีเขียว เพ่ืออนาคตความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพชีวิต          
ทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้ประเทศไทยพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งการด าเนินการนี้
เป็นระยะที่ 2 และ 3 (ปี 2563-2570) โดยฟ้ืนฟูป่าในจังหวัดให้มีพ้ืนที่สีเขียว เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ไร่ต่อปี      
ซึ่งระยะต่อไปจะเป็นการเพ่ิมจ านวนป่าที่เสื่อมสภาพและการใช้ประโยชน์จากราษฎรบนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ          
ป่าอนุรักษ์และอ่ืนๆ พร้อมฟ้ืนฟูป่าชุมชนเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต อยู่ดี กินดีต่อไป 

 2) โครงการขุดลอกแก้มลิงบึงหล่ม เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร เป็นแหล่งน้ าในการท าการประมงและขยายพันธุ์สัตว์น้ า พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยบึงหล่มเป็น
แหล่งน้ าขนาดใหญ่ในต าบลนาอิน มีพ้ืนที่ประมาณ 2,700 ไร่ เป็นแหล่งน้ าส าคัญที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคและ
ใช้ทางการเกษตรของประชาชนต าบลนาอิน อ.พิชัย แต่ในปัจจุบันต าบลนาอิน ประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2561-2562 ส่งผลให้บึงหล่มมีความตื้นเขิน อีกทั้งยังเกิดการทับถมของเศษดินที่ไหลมากับน้ าในช่วงฤดู
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น้ าหลาก เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน จึงต้องมีการขุดลอกบึงหล่มให้เป็นแก้มลิงเพ่ือกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในฤดูแล้ง เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลนาอินและใกล้เคียง ได้มีน้ า
ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร อย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วย 

 3) โครงการป้องกันรักษาป่าไม้ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ โดยมีวัตถุประสงค์ของ
โครงการเพ่ือรักษาสภาพป่าที่ยังคงสมบูรณ์อยู่ไม่ให้ถูกท าลายต่อไป ตลอดจนอนุรักษ์สัตว์ป่า และรักษา
สภาพแวดล้อม ฟ้ืนฟูสภาพป่าที่ถูกท าลาย จนเสื่อมโทรมให้คืนสู่สภาพป่าที่สมบูรณ์ดังเดิม โดยให้มีทั้งไม้ป่า
ธรรมชาติและไม้ป่าใช้สอย และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น ให้มีอาชีพ มีที่ท ากินเป็น
หลักแหล่ง และอยู่ร่วมอาศัยกับทรัพยากรป่าไม้อย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายในการด าเนินงานคือ ป้องกันรักษา
ป่าไม้ที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์ให้คงสภาพสมบูรณ์ต่อไปโดยชุมชนมีส่วนร่วม การฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม และระบบ
นิเวศน์ที่เหมาะสม ส าหรับการอยู่อาศัยรวมทั้งการขยายพันธุ์ของสัตว์ป่า และฟ้ืนฟู ปรับปรุง  และพัฒนาสภาพ
ป่าไม้ที่เสื่อมโทรม โดยแยกตามศักยภาพของพ้ืนที่เป็นหลักรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบการ
ฟ้ืนฟู และรักษาป่าไม้ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ตลอดจนสร้างจิตส านึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ 
และสิ่งแวดล้อมด้วย โดยพ้ืนที่ที่เหลือจากการฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้ที่เหมาะสมให้จัดระเบียบชุมชนและสิทธิท ากิน
ให้แก่ประชาชน รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วนให้เป็นป่าไม้แบบเอนกประสงค์
เพ่ือให้ประชาชนได้มีแหล่งไม้ใช้สอย ไม้เศรษฐกิจเพื่อใช้ประโยชน์ ในชุมชนต่อไป นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมทั้งด้านการเกษตร แปรรูปและอ่ืน ๆ เพื่อให้ประชาชนมีระดับการครองชีพที่ดีข้ึน 
   

ผลผลิต ปีงบประมาณ 
ด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และ
สิ่งแวดล้อม 

2561 2562 2563 2564 2565 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

10 13,904,500 9 15,596,700 1 40,000,000 1 438,700   

ผลลัพธ ์
- พื้นที่ท่ีมีการประกาศภยัแล้งมีจ านวนลดลง 
- พื้นที่ท่ีมีการประกาศภยัน้ าท่วมลดลง 
- ลดการพังทลายของพื้นที่ริมตลิ่งในเขตชุมชน 
- สัดส่วนขยะมูลฝอยท่ีก าจัดอย่างถูกวิธีเพิ่มมากขึ้น 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เพิ่มศักยภาพ การค้า การลงทุน ระบบ Logistic และความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
 โดยมีเป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ ผลักดันให้มีการพัฒนาด่านชายแดนภูดู่ให้มีศักยภาพ 
อ านวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดน โดยส่งเสริมและสนับสนุนจัดตั้งด่านศุลกากร ศูนย์กระจาย
สินค้า รวมไปถึงระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ พัฒนาความความสัมพันธ์ทางสังคมข้ามพรมแดนระหว่าง
จังหวัดอุตรดิตถ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ถึงแม้ว่า “ด่านชายแดนภูดู่” จะถูกยกระดับเป็นด่านถาวรตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2556 แต่ที่ผ่าน
มาจังหวัดอุตรดิตถ์ยังพบกับปัญหาอุปสรรคที่เป็นปัญหาส าคัญในการพัฒนาพ้ืนที่ คือ ปัญหาเรื่องพ้ืนที่ซึ่งในปีที่
ผ่านมาจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ การขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าปาด 
อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยด าเนินการในพ้ืนที่ 99 ไร่ 48 ตารางวา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 
ธันวาคม 2559   ซึ่งได้ผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าน้ าปาด เพ่ือก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่ โดยกรมป่าไม้ ได้อนุญาตให้จังหวัดใช้พ้ืนที่
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ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนภูดู่ ต าบลม่วง
เจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/ 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการขอเพ่ิม
วัตถุประสงค์ในประกาศกรมป่าไม้ เรื่องเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 52/2560 ลงวันที่        
6 สิงหาคม 2560 จากเดิม “เพ่ือก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่” เป็น เพ่ือก่อสร้างตลาดการค้า
ชายแดน ณ ช่องภูดู่ และเพ่ือใช้เป็นที่ตั้งของส่วนราชการอ่ืนๆ ปัจจุบันจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ยื่นค าขอเพ่ิม
วัตถุประสงค์เข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับอนุญาตแล้ว ต่อกรมป่าไม้ เพ่ือพิจารณาในการขอ
เพ่ิมวัตถุประสงค์ในประกาศกรมป่าไม้ ซึ่งปัจจุบันการใช้พื้นท่ี 99 ไร่ มพ้ืีนที่บางส่วนเป็นพื้นที่ของด่านกักกันสัตว์ 
จ านวน 23 ไร่ พ้ืนที่ตลาดจ านวน 10 ไร่ และพ้ืนที่คงเหลือ 66 ไร่ เห็นควรให้กรมศุลกากรขอใช้พ้ืนที่คงเหลือ
ดังกล่าวจากจังหวัดเพ่ือจัดท าส านักงานและด่านศุลกากรตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้เมื่อได้รับการอนุญาตการใช้
พ้ืนที่แล้วให้กรมศุลกากรด าเนินการออกแบบและตั้งงบประมาณในการก่อสร้างต่อไป ในส่วนการด าเนินการใน
พ้ืนที่ 95 ไร่ ในการขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ าปาด เพ่ือปรับปรุงถนนสายบ้านม่วงเจ็ดต้นด่านภูดู่
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เนื่องจากกรมป่าไม้ได้แจ้งว่าการปรับปรุงถนนดังกล่าวอยู่ใน
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ (Zone C) หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องจดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการตามโครงการประเภทต่างๆ ตามแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ก าหนดไว้       
จึงมอบหมายให้จังหวัดด าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเบื้องต้น (IEE) กรณีไม่อยู่ในพ้ืนที่ 
ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 เมื่อได้ผลการศึกษาวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จังหวัดอุตรดิตถ์จะด าเนินการขอใช้
พ้ืนที่จากกรมป่าไม้และจัดเตรียมงบประมาณเพ่ือปรับปรุงถนนดังกล่าวต่อไป ซึ่ง ณ ปัจจุบันจังหวัดอุตรดิตถ์ได้
ด าเนินโครงการจัดท ารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม IEE โครงการปรับปรุงถนนสายม่วงเจ็ดต้นถึง
ชายแดน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนภูดู่ อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
เพ่ือเป็นส่วนขยายของตลาดชายแดนภูดู่และเป็นที่ตั้ งของส่วนราชการ ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination:  IEE) ซึ่งด าเนินการว่าจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร   
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

ผลผลิต ปีงบประมาณ 
ด้าน
การค้า 
การ
ลงทุน 
และการ
ระหว่าง
ประเทศ 

2561 2562 2563 2564 2565 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
      2 57,000,000   

ผลลัพธ ์
- มูลค่าการคา้ชายแดนเพิ่มมากขึน้ 
- จ านวนคนผ่านเข้า-ออก ด่านชายแดนเพิ่มมากข้ึน 
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บทที่ 2 ประเดน็การพัฒนา 

ส่วนที่ 2.1 บทวิเคราะห์ 

ในส่วนของการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพ้ืนที่ในแผนพัฒนาจังหวัด
อุตรดิตถ์ (พ.ศ.2566-2570) จังหวัดอุตรดิตถ์ได้น าตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดของส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้จัดท าขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 มาเป็นฐานข้อมูลตัวตั้งการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือให้ส่วนราชการน าตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดพิจารณาใช้ประโยชน์
ในการก าหนดแผนงานโครงการและงบประมาณลงสู่พ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการขับเคลื่อนระหว่างจังหวัด 
กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และรวมไปถึงเพ่ือให้เกิดการบูรณาการการจัดท าแผน
และประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบลอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้น า
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs มาปรับใช้เป็นกรอบในการปรับปรุง
ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด เพ่ือให้จังหวัดมีข้อมูลตัวชี้วัดที่สะท้อนระดับการพัฒนาในพื้นที่และสอดคล้องกับ
เป้าหมายการจัดท า ตัวชี้วัด SDGs ในระดับพ้ืนที่ของประเทศ น าเสนอผลการเปรียบเทียบการพัฒนาในระดับ
ภาพรวม ระดับรายตัวชี้วัด ทั้งนี้จังหวัดอุตรดิตถไ์ด้น าเอาแนวโน้มการคาดการณ์สถานการณ์ท่ีมีผลต่อการพัฒนา
จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี 2564 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ต้องเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

2.1.1 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 ากว่าระดับประเทศไม่เกินร้อนละ 10 (ค่ากลางของประเทศ 
52.87) หากเปรียบเทียบในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่มีเพียงจังหวัดพิษณุโลกเพียงจังหวัดเดียวที่อยู่
เหนือ      ค่ากลางของประเทศ อยู่ในกลุ่มจังหวัด/พ้ืนที่ที่มีความเข้มแข็ง และพร้อมขยายผลการพัฒนาสู่
ภายนอก 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 านวนครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าประปา/น้ า
สะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภค และสัดส่วนของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น กับการน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง          
ซึ่งสามารถวิเคราะห์รายมิติได้ ดังนี้ 

มิติด้านการพัฒนาคน (People) 
 เป็นมิติที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีระดับการพัฒนาอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยมีประเด็นย่อยที่
จังหวัดอุตรดิตถ์สามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ดีคือ 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 ได ้และท าให้สัดส่วนของคนยากจนมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น โดยจังหวัดจะต้องเฝ้าระวังและมีมาตรการ
ดูแลช่วยเหลือต่อเนื่องเพ่ือไม่ให้คนกลุ่มนี้ตกไปเป็นกลุ่มคนจน โดยเฉพาะมาตรการการส่งเสริมการมีงานท า 
และช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยซึ่งต้องมีมาตรการช่วยเหลือต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากขึ้น และควรมีมาตรการ   
ในการช่วยเหลือให้ครัวเรือนที่ยากจนหรือมีความเสี่ยงที่ยากจนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและสามารถพ่ึงพาตนเองได้       
ในระยะยาว 
 ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน พบว่า จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีอายุขัยของประชากรยืนยาว 
โดยประชากรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี  2563  ในภาพรวมทั้งเพศชายและเพศหญิง มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเท่ากับ 
77.03 ปี โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งเป้าหมายในปี 2565 ประชากรจังหวัดอุตรดิตถ์มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (LE) 
ไม่น้อยกว่ า  79 ปี  และนอกจากนี้  มีประชากรที่ อายุ เกิน  80 ปี  ถึ งร้อยละ 3 .11 เป็น อันดับ 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 โดยจังหวัดและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญกับกลุ่มที่ไม่ได้เรียนต่อด้วย โดยการ
เพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ  เพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือเพ่ิมทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าวหลังจบการศึกษาภาคบังคับแล้วจะช่วยให้นักเรียน
กลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” อันจะท าให้มีรายได้ ค่าจ้างที่สูงขึ้น สามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้ 
 ส าหรับตัวชี้วัดอ่ืนๆในมิติด้านการพัฒนาคน ที่จังหวัดควรให้ความส าคัญเนื่องจากอาจเป็นปัญหาใน
อนาคตได้ 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
หมายถึงการท าให้แน่ใจว่าพวกเขารู้สึกมั่นคงในชีวิต และความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
 

 
 

 นอกจากนี้ ในเรื่องสุขภาพของประชากรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
จากการประมวลผลข้อมูลผู้ป่วยนอก จังหวัดอุตรดิตถ์ช่วง
ระยะเวลา 3 ปี พบว่า 5 ล าดับแรกของกลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุ
การเจ็บป่วยของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ คือ ความดัน
โลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน า, เบาหวาน, เนื้อเยื่อผิดปกติ, ความ
ผิดปกติอ่ืน ๆ ของฟันและโครงสร้าง,การติดเชื้อของทางเดิน
หายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืนๆ ซึ่งแนวโน้ม 5 อันดับ   
โ รคแรกมีแนวโน้ มคงที่  ซึ่ งสอดคล้ องกับตั วชี้ วั ด ใน
ระดับประเทศ ที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีอัตราการเจ็บป่วยด้วย 5 
โรคไม่เรื้อรังสูงเป็นอันดับ 7 ของประเทศ และทุกจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีอัตราการเจ็บป่วยด้วย 5 
โรคไม่เรื้อรังสูงของประเทศ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัด
จะต้องด าเนินนโยบายในเชิงป้องกัน และดูแลสุขภาพของ
ประชาชน 
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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 ใ น 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 ตามท่ี 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 ซึ่ งส่งผลลบต่อการบริโภคและการ
ด าเนินธุรกิจนับตั้งแต่การระบาดระลอกท่ี 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
ให้เห็นถึงการขยายตัวของการลงทุนในภาคเอกชน 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 าคัญกับผู้สูงอายุผู้พิการ  การพัฒนาและเตรียม      
ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวและอาชีพโดยชุมชน การพัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือการเกษตร 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  

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 าคัญกับ
การบริหารจัดการน้ า การกระจายน้ าให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ในจังหวัด เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าแล้ง                                     
ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค น้ าเพื่อท าการเกษตร และน้ าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ 
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 นอกจากนี้ยังพบว่าในปี พ.ศ.2562 จังหวัดอุตรดิตถ์มีพ้ืนที่ป่าไม้มากถึงร้อยละ 55.8 ของพ้ืนที่จังหวัด  
ซึ่งลดลงร้อยละ 0.08 จากปี พ.ศ. 2560 และส านักเศรษฐกิจป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้เผยแพร่พื้นที่ป่าไม้ ของประเทศ
ไทย ปี  พ.ศ.2563 ซึ่ งลดลงต่อเนื่อง พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทย พ.ศ.2563” มี พ้ืนเหลืออยู่ทั้ งสิ้น 
102,484,072.71 ไร่ หรือร้อยละ 31.64 ของพ้ืนที่ประเทศ ลดน้อยลงกว่าปี พ.ศ.2562 ซึ่งมีพ้ืนที่ป่าไม้เหลื ออยู่
ทั้งสิ้น 102,353,484.76 ไร่ หรือร้อยละ 31.68 ของพ้ืนที่ประเทศ หรือกล่าวได้ว่าหนึ่งปีผ่านมาพ้ืนที่ป่าไม้ลดลง
ไป 130,587.95 ไร่ ถึงแม้ว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ จะไม่เป็นพ้ืนที่ที่น่าเป็นห่วง หรือเป็นพื้นที่ท่ีมีการลดลงอย่างรุนแรง 
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
จากภูเขาหรือที่สูงลงมายังพ้ืนราบที่อยู่ด้านล่าง 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 เพ่ือควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
มิติด้านความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) 

ตัวชี้วัดสัดส่วนจ านวนองค์กรชุมชน ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์มีจ านวนมากเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศ       
ซึ่งองค์กรชุมชนจะมีส่วนส าคัญในกระบวนการจัดการตนเองโดยเป็นความต้องการของชุมชน ที่ต้องการจัดการ
ตนเองให้สัมพันธ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะพ้ืนที่ ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาและการจัดการจึ งต้อง
เกิดจากฐานชุมชน ไม่ได้เกิดจากกลไกของรัฐมาท าให้การจัดการใดๆ ที่เกี่ยวพันกับชีวิตจึงต้องมีชุมชนเป็น     
แกนหลักมีชาวบ้านเป็นตัวจักรส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ในระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังมีสัดส่วนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต่อจ านวนหมู่บ้าน ถึง
ร้อยละ 55.63 เป็นอันดับที่ 10 ของประเทศ เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สามารถสะท้อนถึงความเข้มแข็งของชุมชนได้ 
เพ่ือประเมินการขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้ประชาชนในทุกช่วงวัย รวมไปถึงการพัฒนาชุมชนให้เกิดสังคมแห่ง
การเรียนรู้ทีย่ั่งยืน 
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 นอกจากนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์มีสัดส่วนครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ชุมชนหรือ
ท้องถิ่น มีถึงร้อยละ 99 ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าทุกครัวเรือนจะมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมสาธารณะมาก
ยิ่งขึ้นจากการเกิดข้ึนของกิจกรรมจิตอาสาทั้งในภาคของหน่วยงาน ชุมชน และบุคคล 
 

 
 

 ซึ่ งสะท้อนว่าระบอบการเมืองการปกครอง “ประชาธิปไตยประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Democracy)” ได้ใหค้วามส าคัญกับประชาชนในการเข้ามีส่วนร่วมโดยตรงทั้งทางการเมืองและ
การบริหารราชการ ดังปรากฏอย่างชัดเจนในเนื้อหาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
และต่อเนื่องในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ให้สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย          
ในหลายๆ มาตรา  ซึ่งส่งผลให้เกิดกระแส การตื่นตัวของประชาชนในเรื่องสิทธิมนุษยชน มีกา รเรียกร้องสิทธิ   
ในการรับรู้และสิทธิในการเข้ามามีส่วนร่วม โดยประชาชนเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมมากขึ้น มีการรวมตัว
เป็นกลุ่มประชาสังคมและเริ่มเรียกร้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส
เป็นธรรม รวมทั้ง การเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชน เข้ามีส่วนร่วมในการบริหารราชการโดยตรง ส่งผลให้ภาครัฐ
จ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยต้องเปิดระบบราชการเข้าสู่กระบวนการปกครอง      
ในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participative Democracy) ที่ยอมรับและให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารราชการมากข้ึน 
 
2.1.2 ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index-HAI)   
 
จังหวัดอุตรดิตถ์มีค่าดัชนีการพัฒนาความก้าวหน้าของคน(HAI)ในปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 0.6213 ซึ่งอยู่ในล าดับ 1 
ของกลุ่มภาคเหนือตอนล่างและอยู่ในล าดับที่ 29 ของประเทศ 
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ผลการประเมินความก้าวหน้าของคนตามดัชนี HAI ได้ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต
ของคนในประเด็นต่างๆ ที่ควรให้ความส าคัญและเร่งด าเนินการ ดังนี้  

1. การสร้างเสริมสุขภาวะ เพ่ือลดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ 
โดยสร้างความตระหนักการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมทั้งในเรื่องการออกก าลังกาย การบริโภคอาหาร และ
เสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งการพัฒนา สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพ
ดี อาทิ การจัดบริการให้ค าปรึกษาที่เข้าถึงง่าย การดูแลสภาพแวดล้อม บ้านและชุมชนที่ปลอดภัยเพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บของผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีอายุยืนอย่างมีสุขภาพด ี 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างพ้ืนที่ โดยปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาระบบประเมินคุณภาพ สถานศึกษาที่ยึดผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนเป็นหลัก รวมทั้งให้การช่วยเหลืออุดหนุนและสร้างสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมโดยเฉพาะพ้ืนที่ห่างไกล
เพ่ือเพ่ิมอัตราการเขา้เรียนต่อระดับมัธยมปลายและอาชีวศึกษา  

3. การยกระดับรายได้ โดยสนับสนุนการมีที่ดินท ากินนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการจ้างงาน นอกฤดูกาลใน
พ้ืนที่ที่มีการท างานต่ าระดับ/ว่างงาน ตลอดจนส่งเสริมทักษะการบริหารเงินเพ่ือให้สามารถ จัดการรายได้เงินทุน 
และหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ  

4. การขยายประกันสังคมให้ครอบคลุมโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ รวมทั้งส่งเสริมการออมเพ่ือการ
เกษียณอายุ เพ่ือให้มีความม่ันคงและมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต  

5. การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะครอบครัวที่มีความเปราะบาง และพ้ืนที่
ในเขตเมืองเพ่ือให้เป็นสถาบันที่ดูแลสมาชิกได้อย่างเข้มแข็ง โดยสร้างและพัฒนาผู้น า การเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
การส่งเสริมต่อยอดความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ ชุมชนที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหา
และพัฒนาชุมชน ตลอดจนสนับสนุนและติดตามช่วยเหลือครอบครัวเปราะบาง ให้สามารถดูแลสมาชิก ทั้งเด็ก
ปฐมวัยและผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม 
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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 และได้
ด าเนินการตามกระบวนการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล เพ่ือรวบรวม
แผนงาน/โครงการ และปัญหาความต้องการจากในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้การวางแผนการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์
ด าเนินการได้อย่างมีทิศทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และศักยภาพของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ดังนี้ 

ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
    1. มี แ ห ล่ ง น้ า ต้ น ทุ น ใ น ป ริ ม า ณ ม า ก  อั น
เนื่องมาจากมีเข่ือน และอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ 
และมีแม่น้ าน่านเป็นแม่น้ าสายหลักของจังหวัด รวม
ไปถึงแม่น้ าสายรองทั้งแม่น้ าปาด คลองตรอน และบึง
น้ าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ อาทิ บึงทุ่งกะโล่ บึงหล่ม บึง
มาย เป็นต้น 
 

    2. ศักยภาพของด่านถาวรภูดู่  สามารถเชื่อมโยง
การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวได้หลายมิติ 
รวมไปถึงด่านชายแดน ด่านประเพณี จุดผ่อนปรน 
ซึ่งจะเป็นช่องทางที่มีศักยภาพในอนาคต 
 

    3 .  เป็นแหล่ งผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย 
ข้าวโพด มันส าปะหลัง) ไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูง (ทุเรียนหลง-หลินลับแล) สับปะรดห้วยมุ่น เม็ด
มะม่วงหิมพานต์ ผลผลิตปศุสัตว์ (ไก่ไข่) จ านวนมาก 
ผลผลิตปลาในกระชังจ านวนมาก 
 

    4. มีที่ตั้งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจ ทั้ง NSEC , 
EWEC และ LIMEC  
 

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

    1. มีสัดส่ วน พ้ืนที่ที่ ประสบภัยแล้ ง/ อุทกภัย 
จ านวนมาก อันเนื่องมาจากยังขาดระบบการบริหาร
จัดการน้ าและการกระจายน้ าที่มีประสิทธิภาพทั่วถึง 
 

    2. ปัญหา พ้ืนที่ ทั บซ้ อนของที่ อยู่ อ าศั ย ของ
ประชาชน/พ้ืนที่ท าการเกษตร ทับซ้อนกับพ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติ/ป่าอุทยานแห่งชาติ ท าให้ขาดโอกาส
ในการพัฒนา และขาดโอกาสในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 
 

    3. โครงสร้างเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม      
ซึ่งต้องพ่ึงพาธรรมชาติ และประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เน้นขายผลผลิตหลังเก็บ
เกี่ยว ขาดการแปรรูปเพิ่มมูลค่า 
 

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

    5. ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่ อมโทรม โดยเฉพาะ
คุณภาพน้ า และปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 
 

    6. แนวโน้มปัญหาสังคม/สาธารณสุขที่สูงขึ้น 
โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ปัญหาการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ปัญหาการตั้งท้องก่อนวัยอันควร และปัญหา
ความเครียด/สุขภาพจิตของประชาชน    
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    6. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังมีความอุดม
สมบูรณ์ มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
    7. ความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน องค์กรชุมชน องค์กรภาคเอกชน ในการมี
ส่วนร่วมและเป็นภาคีในการพัฒนาในระดับพื้นท่ี  

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

    8. การท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างครบ
วงจรและเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง/ไม่เป็นที่รู้จัก 
ขาดการประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการให้องค์ความรู้
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
 

    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 อ้อ ย 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 าบลน าอ่างอ าเภอตรอน 
วัฒนธรรมล้านนาของอ าเภอท่าปลา ที่เป็นดินแดนนครน่านในอดีต 2) วัฒนธรรมล้านช้าง ในพ้ืนที่อ าเภอทาง
ตอนเหนือของจังหวัดอุตรดิตถ์ อันได้แก่ อ าเภอน้ าปาด อ าเภอฟากท่า อ าเภอบ้านโคก และบางส่วนในพ้ืนที่
อ าเภอต่างๆของจังหวัดเช่น วังสะโม วังแดง หาดสองแคว อ าเภอ ตรอน บ้านกองโค อ าเภอพิชัย และบ้านน้ าหมี 
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 ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 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
ประชาชนในพ้ืนที่ทุระกันดาร ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง ประปา การขุดเจาะแหล่งน้ าเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
หรือโครงการที่จะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้จังหวัดอุตรดิตถ์ คือ การพัฒนาด่านชายแดนภูดู่ ซึ่งปัจจุบันมี
อุปสรรคส าคัญคือเรื่องของพ้ืนที่ นอกจากนี้ในมิติของประชาชน/ภาคเอกชน ก็จะไม่มีสิทธิในที่ดินท ากิน 
เนื่องจากมีปัญหาการทับซ้อนกับหรือความไม่ชัดเจนในเรื่องพ้ืนที่ นอกจากสภาพความเป็นพ้ืนที่ป่าที่เป็นจุดอ่อน
ในการพัฒนาแล้ว พ้ืนที่ในจังหวัดอุตรดิตถ์หลายพ้ืนที่ มีสัดส่วนพ้ืนที่ที่ประสบภัยแล้ง/อุทกภัยจ านวนมาก                      
อันเนื่องมาจากยังขาดระบบการบริหารจัดการน้ าและการกระจายน้ าที่มีประสิทธิภาพทั่วถึง  โดยเฉพาะเขต
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ าเภอลับแล น้ าปาด ฟากท่า ท่าปลา และอ าเภอบ้านโคก (ประมาณร้อยละ 60 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด) ซึ่งพ้ืนที่เหล่านี้จะประสบทั้งปัญหาน้ าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และในฤดูแล้งก็จะประสบกับปัญหา
ภัยแล้ง ซึ่งเกิดจากแหล่งน้ าธรรมชาติไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ ซึ่งน้ าจะไหลลงสู่พ้ืนที่ตอนล่างอย่างรวดเร็ว      
และในพื้นที่ตอนล่างของจังหวัด ที่เป็นพ้ืนที่กว้างซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ทั้งนี้  พื้นที่ท่ีอยู่
นอกเขตชลประทานจะเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรที่ต้องพ่ึงพาธรรมชาติเป็นหลัก คือ ได้รับน้ าจากน้ าฝน น้ าจาก
หนอง 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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โรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากข้ึนด้วย นอกจากนี้ยังพบปัญหาอื่นๆ 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 การเป็นจุดหมายของการ
ท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน และการเป็น
ประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิ
สติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนทุกช่วงวัยให้อยู่อย่างมีคุณภาพและมี
ศักดิ์ศร ี
 

2. กระแสการตื่นตัวของการระวังป้องกัน รวมถึงการ
สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ส่ งผลให้ธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพซึ่งสอดคล้องกับวิถีการด าเนิน
ชีวิตที่เป็นปกติใหม่ (New Normal) อาทิ การเว้น
ระยะห่างทางสังคม การพ่ึงตนเองทางด้านอาหาร 
และการป้องกันดูแลสุขภาพด้านอ่ืนๆ ได้รับความ
สนใจเพ่ิมข้ึน 
 

3.  พฤติ ก ร รมของประชาชน/ผู้ บ ริ โ ภค  ที่ ใ ห้
ความส าคัญกับสินค้าและบริการในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น 
(Local Brand) อันเนื่องมาจากความกังวลในการใช้
สินค้าและบริการที่มาจากนอกพ้ืนที่/ต่างประเทศ 
 

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

5. ศักยภาพของการพัฒนาเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคเหนือตอนล่าง 

1. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ผลทางด้าน
สังคม กระทบวิถีการด าเนินชีวิต การจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพในบางเรื่อง รวมถึงปัญหาความเป็นอยู่ที่มา
จากเศรษฐกิจ การตกงาน การขาดรายได้ ท าให้ชีวิต
ยากล าบากมากขึ้น  ส่ งผลถึ งครอบครัว  สั งคม 
ประ เพณี และวิ ถี ปฏิ บั ติ  และผลกระทบด้ า น
สาธารณสุข 
 

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

3. ราคาสินค้าและบริการท่ีสูงขึ้น ส่งผลต่อการบริโภค 
และการผลิต ท าให้ผู้ผลิตไม่สามารถแบกรับภาระ
ต้นทุนที่สูงขึ้นได้ โดยเฉพาะเกษตรกรที่สินค้าเกษตร
ราคาตกต่ าและไม่แน่นอน 
 

5. จากนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยว ท าให้เกิดการ
เข้ามาของนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม ผนวกกับกระแส
วัฒนธรรมต่างประเทศ และขาดการส่งเสริมวิถีชุมชน 
วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างจริงจัง ส่งผลให้วิถีชุมชนและ
พฤติกรรมสังคมที่ดี งามหายไป นอกจากนี้ การ
ท่องเที่ยวที่ไม่เหมาะสม ยังส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
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6. ข้อจ ากัดและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการ
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 จากบริบทความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับโลก
ที่ส่งผลให้รูปแบบการเดินทางและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนไป ก่อให้เกิดโอกาสในการใช้จุดเด่นและความ
สร้างสรรค์ เพ่ือพลิกฟ้ืนรูปแบบการท่องเที่ยวไทย สู่ท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง มีเอกลักษณ์บนพ้ืนฐานของความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟ้ืนฟู อันเป็นการ
มุ่งเน้นสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 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 และการป้องกันดูแลสุขภาพด้านอ่ืนๆ ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น 
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
พัฒนาพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น การท างานที่บ้าน การเรียนทางไกล การท าธุรกรรมออนไลน์ ความบันเทิงผ่านออนไลน์ 
เป็นต้น 
 ส าหรับข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม (Threats) ประการส าคัญ คือ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ผลทางด้านสังคม กระทบวิถีการด าเนินชีวิต การจ ากัดสิทธิ
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เสรีภาพในบางเรื่อง รวมถึงปัญหาความเป็นอยู่ที่มาจากเศรษฐกิจ การตกงาน การขาดรายได้ ท าให้ชีวิต
ยากล าบากมากขึ้น ส่งผลถึงครอบครัว สังคม ประเพณีและวิถีปฏิบัติ และผลกระทบด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะ
ผลจากการระบาดที่มีแนวโน้มจะยาวนานนี้ท าให้ยังต้องมีมาตรการควบคุมต่อเนื่อง ซ่ึงผลทางเศรษฐกิจยาวนาน
และรุนแรงส าหรับคนบางกลุ่ม จะส่งผลกระทบด้านสังคมที่จะตามมาอีกหลากหลาย โดยเฉพาะในประชาชน
กลุ่มเปราะบาง รัฐบาลมีการการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศอยู่บ้างแต่ก็เป็นไปอย่างจ ากัด ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
มีการเลิกกิจการ ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ไปยังธุรกิจต้นน้ า ภาคการผลิต และรวมไปถึงการจ้างแรงงาน          
การตกงาน การขาดรายได้ มีปัญหาหนี้สิน ท าให้ชีวิตยากล าบากมากข้ึน ส่งผลถึงครอบครัว สังคม รวมถึงกิจวัตร
วิถีปฏิบัติที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง 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 การ
เกิดโรคพืช วัชพืชและแมลงศัตรูพืช รวมไปถึงการเกิดภัยพิบัติต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และการ
ประกอบอาชีพของประชาชนด้วย 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 
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การก าหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดตาม TOWS Matrix  
 

จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของจังหวัด อุตรดิตถ์ดังกล่าวสามารถน ามา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบแมตทริกซ์ด้วยการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อันได้แก่                      
การพัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่นและการใช้ประโยชน์จากโอกาสเพ่ือเสริมข้อได้เปรียบ (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 ไม่ว่าจะเป็น
พืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง) ไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกจิ
สูง (ทุเรียนหลง-หลินลับแล) สับปะรดห้วยมุ่น เม็ดมะม่วงหิมพานต์ มะขามหวาน 
ผลผลิตปศุสัตว์ (ไก่ไข่) จ านวนมาก ผลผลิตปลาในกระชังจ านวนมาก รวมไปถึง
สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ ประกอบกับโอกาส พลิกโฉมประเทศ
ไปสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” ในมิติของการเกษตร ซึ่ง
มุ่งเน้นการส่งเสริมสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง เป็นโอกาสในการเพิ่ม
มูลค่าของผลผลิต จึงควรให้ความส าคัญกับเรื่องการส่งเสริม/พัฒนาสินค้าเกษตร
มูลค่าสูง การส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า   เป็นต้น  และประกอบกับโอกาส
ในเรื่องกระแสการตื่นตัวของการระวังป้องกัน รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพให้
แข็งแรง การใส่ใจกับการบริโภคอาหารปลอดภัย จังหวัดอุตรดิตถ์จึงควรให้
ความส าคัญกับเรื่องการผลิตเกษตรปลอดภัย  
 
 
 
 
 

 
1. แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร 
OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
    1.1 การส่งเสริมการเกษตรมูลค่าสูง 
สิ น ค้ า  GI ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร แ ป ร รู ป
การเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
    1.2 การส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย/
สินค้าเกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย 
    1.3 การส่ ง เ สริ มและพัฒนาสินค้ า 
OTOP แ ล ะ ผ ลิ ต ภัณฑ์ ชุ ม ชน  โ ด ย ใ ช้
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า 
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2. ศักยภาพการเป็นเมือง 3 วัฒนธรรม ที่มีอัตลักษณ์  (ล้านนา  ล้านช้าง และไทย
กลาง)  มีความผสมผสานและน่าสนใจ เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอด
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้ และการมีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ กับ
โอกาสในด้านพฤติกรรมของประชาชน/ผู้บริโภค ที่ให้ความส าคัญกับสินค้าและ
บริการในพื้นที่มากยิ่งขึ้น (Local Brand) อันเนื่องมาจากความกังวลในการใช้
สินค้าและบริการที่มาจากนอกพื้นที่/ต่างประเทศ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ จะต้องน าเอาทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ มาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดย
การส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวใน
ประเทศ และจากสภาพธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์กับการเกิดขึ้นใหม่ของแหล่ง
ท่องเที่ยวเ ชิงธรรมชาติ  จะเป็นอีกหนึ่ งการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาหา
ประสบการณ์ใหม่ๆได้ 
 
 
3. ศักยภาพของด่านถาวรภูดู่  สามารถเช่ือมโยงการค้า  การลงทุน  และการ
ท่องเที่ยวได้หลายมิติ รวมไปถึงด่านชายแดน ด่านประเพณี จุดผ่อนปรน ซึ่งจะ
เป็นช่องทางที่มีศักยภาพในอนาคต และการตั้งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจ ทั้ง NSEC 
, EWEC และ LIMEC ประกอบกับโอกาสพลิกโฉมประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจสร้าง
คุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” ในมิติของการค้าชานแดนและโลจิสติกส์ โดย
ใช้โอกาสจากการเป็นระเบียงเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคพาดผ่านมากที่สุด มี
เส้นทางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่ครอบคลุม ได้มาตรฐาน และโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีคุณภาพเช่ือมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักทั้งในประเทศและแนวชายแดน
รอบด้าน 

 
2. แนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
     
2.1 การพัฒนาและเตรียมความพร้อมของ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ประเพณี และท่องเที่ยววิถีไทย 
 
2 .2  การพัฒนาแหล่ งท่ อ ง เที่ ย วทาง
ธรรมชาติ/กิจกรรมการท่องเที่ยว ในแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ 
 
 
 
 
 
3. แนวทางการพัฒนาด้านการค้าชานแดน
และโลจิสติกส์ 
    3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การค้าชายแดน และการเป็นศูนย์กลางการ
คมนาคมขนส่งในภูมิภาค 
    3.2 การส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ST ทิศทาง/แนวทางการพัฒนา 
 
1. ด้วยศักยภาพเป็นแหล่งผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
พืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง) ไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกจิ
สูง (ทุเรียนหลง-หลินลับแล) สับปะรดห้วยมุ่น เม็ดมะม่วงหิมพานต์ มะขามหวาน 
ผลผลิตปศุสัตว์ (ไก่ไข่) จ านวนมาก ผลผลิตปลาในกระชังจ านวนมาก แต่ในทาง
กลับกันภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ส่งผลกระทบต่อการท า
เกษตรกรรม เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ปริมาณน้ าฝนที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือ
ลดลงกว่าเดิม ความแปรปรวนการกระจายของฝน รวมทั้งการเกิดภัยธรรมชาติที่
รุนแรงและบ่อยครั้งมากขึ้นกว่าเดิมในอดีต อาจส่งผลให้เกิดผลกระทบทางลบกับ
การท าการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นโรค/แมลง หรือปัจจัยอื่นๆในการเพาะปลูก การปศุ
สัตว์ หรือการท าประมง และราคาสินค้าและบริการที่สูงขึ้น ส่งผลต่อการผลิต ท า
ให้เกษตรกร/ผู้ผลิตไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นได้ โดยเฉพาะสินค้า
เกษตรราคาตกต่ าและไม่แน่นอน จังหวัดอุตรดิตถ์ควรให้ความส าคัญในเรื่อง การ
สนับสนุนให้เกษตรกรมีน้ าส าหรับการท าการเกษตร การป้อกันโรค/แมลงในพืช 
การป้องกันโรคต่างๆในปศุสัตว์และประมง รวมไปถึงการลดต้นทุนในการผลิตของ
เกษตรกร 
 

 
 
 
 

 
1. แนวทางการแก้ไขปัญหาดานการเกษตร 
  
   1.1 การจัดหาและบริหารจัดการน้ าให้
เพียงพอส าหรับการท าการเกษตร 
 
   1.2 การให้ความรู้ในการป้องกันโรคและ
แมลงศัตรูพืชให้กับเกษตรกร การป้องกัน
โรคในปศุสัตว์และประมง 
 
   1.3 การลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร 
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2. ศักยภาพของด่านถาวรภูดู่  สามารถเช่ือมโยงการค้า  การลงทุน  และการ
ท่องเที่ยวได้หลายมิติ รวมไปถึงด่านชายแดน ด่านประเพณี จุดผ่อนปรน ซึ่งจะ
เป็นช่องทางที่มีศักยภาพในอนาคต และการตั้ งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจ            
ทั้ง NSEC , EWEC และ LIMEC แต่ในทางกลับกันมีข้อจ ากัด กฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เอื้อให้เกิดการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน และความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐ โดยเฉพาะ
การพัฒนาพื้นที่ด่านชายแดนภูดู่ ที่เป็นปัญหาเรื่องพื้นที่ด าเนินการมากว่า 10 ปี 
ส่งผลให้จังหวัดเสียโอกาสในการพัฒนาในเรื่องการค้าชายแดนเป็นอย่างมาก โดย
สิ่งที่จังหวัดอยู่ระหว่างด าเนินการอยู่คือการขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าวในการ
พัฒนา แต่สิ่งที่ต้องท าควบคู่กันไปคือการเตรียมความพร้อมในส่วนท่ีสามารถท าได้ 
คือ พื้นที่ช้ันใน พื้นที่เช่ือมต่อ และการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจเอกชน 
 
 
 
 

3. การมีแหล่งน้ าต้นทุนในปริมาณมาก อันเนื่องมาจากมีเขื่อน และอ่างเก็บน้ า
ขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ี และมีแม่น้ าน่านเป็นแม่น้ าสายหลักของจังหวัด รวมไปถึงแม่น้ า
สายรองทั้งแม่น้ าปาด คลองตรอน และบึงน้ าขนาดใหญ่ในพื้นที่ อาทิ บึงทุ่งกะโล่ 
บึงหล่ม บึงมาย เป็นต้น แต่ในปัจจุบันภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 
ส่งผลกระทบท าให้เกิดปรากฏการณ์ฝนแล้ง ฝนท้ิงช่วง มีน้ าไม่เพียงพอ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแหล่งน้ าขนาดกลาง/ขนาดเล็ก คู คลอง บึงต่างๆ ซึ่งต้องมีการเตรียมพื้นที่
รับน้ าไว้ส ารองไว้ใช้ในฤดูแล้ง นอกจากน้ี ยังต้องมีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า ป่าไม้
อนุรักษ์ ป่าชุมชน โดยมารมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน ซึ่งในมิติการ
มีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ถือเป็นอีกจุดแข็งหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่จะ
สามารถร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของจังหวัดอุตรดิตถ์ได้  

 
2. แนวทางการแก้ไขปัญหาการค้าการ
ลงทุนชายแดน 
 
    2.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่ง
อ านวยความสะดวก โครงข่ายคมนาคม 
และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการค้าการลงทุน
ชายแดน 
 
    2.2 การเตรียมความพร้อมของภาค
ธุรกิจเพื่อรองรับการค้าการลงทุนชายแดน 
 
 
 
3 .  แนวทางการพัฒนาอนุ รั กษ์ฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่า แหล่งน้ า โดยการ
มสี่วนร่วมของประชาชน 
    3 .1 การพัฒนาแหล่ งน้ า  และการ
บริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 
    3.2  การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ า ป่าไม้
อนุรักษ์ ป่าชุมชน โดยมารมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

WO ทิศทาง/แนวทางการพัฒนา 
1. มีสัดส่วนพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง/อุทกภัย จ านวนมาก อันเนื่องมาจากยังขาด
ระบบการบริหารจัดการน้ าและการกระจายน้ าที่มีประสิทธิภาพทั่วถึง โดยเฉพาะ
เขตอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ าเภอลับแล น้ าปาด ฟากท่า ท่าปลา และอ าเภอบ้าน
โคก (ประมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด) ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะประสบทั้งปัญหา
น้ าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และในฤดูแล้งก็จะประสบกับปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเกิด
จากแหล่งน้ าธรรมชาติไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ ซึ่งน้ าจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่าง
อย่างรวดเร็ว โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน 
จึงควรมีการก าจัดสิ่งกีดขวางทางน้ า การเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ า การ
ป้องกันดินโคลนถล่ม การป้องกันตลิ่งพัง 
 
2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม โดยเฉพาะคุณภาพน้ า ปัญหาการจัดการขยะมูล
ฝอย และคุณภาพอากาศ ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในเกณฑ์พอใช้แต่มีแนวโน้มไป
ในทางลบ ซึ่งปัจจุบันพบว่ากระแสการตื่นตัวของการระวังป้องกัน รวมถึงการ
สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงของประชาชนมีมากข้ึน ท าให้จังหวัดอุตรดิตถ์ต้องใส่
ใจในประเด็นเรื่องคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพน้ า การจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี การแก้ไขปัญหาคุณภาพของอากาศไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละออง 
ควันจากเครื่องยนต์และอุตสาหกรรม ฝุ่นละอง/ควันจากไฟป่า และสารพิษต่างๆ 
รวมไปถึงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด 
 
 

1. แนวทางการป้องกันบริหารจัดการ และ
ป้อกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
    1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของ
น้ า และก าจัดสิ่งกีดขวางทางน้ า 
    1.2 การป้องกันการพังทลายของตลิ่งใน
เขตชุมชนและพื้นที่ส าคัญ 
    1.3 การพัฒนาระบบเตือนภัยพิบัติ และ
การเตรียมความพร้อมของบุคลากรและ
ทรัพยากรในการบริหารจัดการ 
 
 

2. แนวทางการการป้องกัน แก้ไขปัญหา 
แ ล ะ ฟื้ น ฟู ท รั พ ย า ก ร ธ ร รม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
    2.1 การจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
    2.2 การปรับปรุ งคุณภาพน้ า  และ
ป้องกันการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า 
    2.3 การป้องกันไฟป่าหมอกควัน และ
ฝุ่นควันจาเครื่องยนต์/อุตสาหกรรม 
    2.4 การสนับสนุน/ส่งเสริมการ ใช้
พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด 
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3. ปัญหาด้านแรงงาน อัตราการว่างงาน หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช่ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งแรงงานที่ตกงานในพื้นที่ แรงงานที่
กลับจาจังหวัดใหญ่ แรงงานนอกฤดูท าการเกษตร รวมไปถึงกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
จบใหม่/กลุ่มไม่ได้เรียนต่อ ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ ซึ่งใน
รูปแบบของงานในสมัยใหม่ ที่มีการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น   
อาทิ การท างานที่บ้าน การเรียนทางไกล การท าธุรกรรมออนไลน์ ความบันเทิง
ผ่านออนไลน์ เป็นต้น จะเป็นธุรกิจ/อาชีพทางเลือกใหม่ส าหรับผู้ว่างงาน เพื่อให้มี
รายได้ 
 
4. แนวโน้มปัญหาสังคม/สาธารณสุขที่สูงขึ้น โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ซึ่งจะ
น ามาสู่ปัญหาอาชญากรรม ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ซึ่งเกิดจากปัจจัยพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการชักจูงให้
เกิดผู้เสพรายใหม่ ประกอบกับโอกาสในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 13 ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อพลิกโฉมประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจสร้าง
คุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีมิติที่ให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทุกช่วงวัยให้อยู่อย่างมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรี จังหวัดอุตรดิตถ์จึงต้องมี
แนวทางในการป้องกันปัญหาดังกล่าว ทั้งในเชิงป้องกันมิให้เกิดภาวะที่เอื้อให้เข้าสู่
วงจรจรยาเสพติด เชิงปราบปรามในการใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในการจับกุมกลุ่ม
ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการบ าบัดฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพให้
กลับสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรี 
 
 
 

5. แนวโน้มปัญหาสาธารณสุขท่ีสูงขึ้น ทั้งสังคมผู้สูงอายุ ปัญหาการตั้งท้องก่อนวัย
อันควร ซึ่งปัจจุบันพบว่ากระแสการตื่นตัวของการระวังป้องกัน รวมถึงการสร้าง
เสริมสุขภาพให้แข็งแรงของประชาชนมีมากขึ้น ไม่ว่าจะด้านการออกก าลังกาย 
ด้านโภชนาการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน ความต้องการการ
รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ รวมไปถึงบรรยากาศและสุขอนามัยในชีวิตประจ าวัน 
โดยจังหวัดจะต้องดูแลกลุ่มประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ให้มีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี
 
 
 
 
 

 
3. แนวทางการเตรียมความพร้อมด้าน
แรงงานเพื่อรองรับวิถีใหม่ (New Normal) 
    3.1 การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 
    3.2 การส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้
นอกฤดูท าการเกษตร 
 
 
 
4. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและอาชญากรรม 
    4.1 การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม       
ในเชิงป้องกันเยาวชนและประชาชนมิให้
เกิดภาวะที่เอื้อให้เข้าสู่วงจรจรยาเสพติด 
    4.2 การปราบปรามและใช้กฎหมาย
อย่างเข้มข้น 
    4.3 การบ าบัดฟื้นฟู และการพัฒนา
อาชีพ/พัฒนาศักยภาพให้กลับสู่สังคมอย่าง
มีศักดิ์ศรี 
 

 
 
 
5. แนวทางการเตรียมความพร้อมและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของคนทุกช่วง
วัย 
    5.1 การเตรียมความพร้อมในการมีบุตร 
    5.2 การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ 
    5.3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ
สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นต่อผู้สูงอายุ  
    5.4 การสนับสนุนการออกก าลังกาย/
การเล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการของ
ประชาชน 

WT ทิศทาง/แนวทางการพัฒนา 
 
1. แนวโน้มปัญหาสาธารณสุขที่สูงขึ้น โดยเฉพาะปัญหาความเครียด/สุขภาพจิต
ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของโรคติดเช่ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ผลทางด้านสังคม กระทบวิถีการ
ด าเนินชีวิต และส่งผลให้เกิดความเครียด ซึ่งมีหลายสาเหตุที่ท าให้สุขภาพจิตของ
ประชาชนย่ าแย่ลงในช่วงที่มีการระบาด เพราะความกลัวจะต้องติดเช้ือฯ อีก
ทั้งหลายคนต้องตกงาน ดังนั้น หากไม่รีบจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตดังกล่าว 
โดยเฉพาะอาการซึมเศร้า ก็อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจได้ในระยะยาว 
 

 
1. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สุขภาพจิตของประชาชน 
    1.1 การฟื้นฟูสุขภาพจิตประชาชนทุก
กลุ่ม ทุกช่วงวัย 
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2. โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการยังครอบคลุมไม่
ทั่วถึง/ช ารุดทรุดโทรม อาทิ เส้นทางคมนาคมสายรองในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน    ยัง
ไม่ทั่วถึง บางแห่งมีการช ารุดทรุดโทรม พื้นที่บางพื้นที่ท่ีห่างไกลยังขาดแคลนไฟฟา้ 
ระบบประปาที่ช ารุด ไม่ทั่วถึง อันเป็นผลมาจากความเจริญทางเศรษฐกิจยัง
กระจุกตัวในตัวเมือง/บางพื้นที่ ท าให้มีความเหลื่อมล้ าสูง อันเป็นผลมาจากการ
กระจายทรัพยากรในการพัฒนาที่ไม่ทั่วถึง ประกอบกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่
ชะลอตัว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช่ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางและกลุม่ผูม้ีรายได้น้อยจะเป็นสองกลุม่
ที่ได้รับผลกระทบสูงสุดและฟื้นตัวได้ช้า  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดจะต้อง
ช่วยเหลือและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้ปาน
กลางและกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเกษตรกร ให้สามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มี
โอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น 

 
2. แนวทางการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
    2.1 การพัฒนาปรับปรุงระบบประปา 
และจัดหาน้ าสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค 
    2.2 การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใน
หมู่บ้าน/ชุมชน และสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้มีความปลอดภัย และเพื่อสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพ 
    2.3 การขยายเขตไฟฟ้าฟ้าอย่างท่ัวถึง 
    2.4 การขยายโอกาสในการเข้าถึง
โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต 
     

 
  

2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

“จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเมืองท่ีประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าภาค
การเกษตร ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย และการค้าชายแดนมีมูลค่าสูงขึ้น” 

2.3 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 การแจ้งความคดีชีวิต 
ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้าย 
ต่อทรัพย์ (ต่อแสนคน)   

ปี 2562 
74.18  
ต่อแสนคน 

73 72 71 70 69 69 

ตัวช้ีวัดที่ 2 อัตราการขยายตัว 
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 รายได้จาก 
การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 1 ต่อปี 

ปี 2562  
2,240  
ล้านบาท 

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

ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละปรมิาณขยะ
มูลฝอยชุมชนท่ีได้รับการจดัการ
อย่างถูกต้อง 

ปี 2563 
338.76  
ตัน/วัน 

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

ตัวช้ีวัดที่ 5 มูลค่าการค้าชายแดน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปี 

ปี 2564  
1,079.48 
ล้านบาท 

ร้อยละ 1 ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 
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2.4 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
2.4.1 ประเด็นการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
        ตามวิถีชีวิต New Normal เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 

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

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ  
        เพ่ือสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
        แหล่งน้ า และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เพ่ิมศักยภาพ การค้า การลงทุน  ระบบ Logistic และความสัมพันธ์ 
        กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
 

 2.4.2 วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะทางสังคม ได้รับการพัฒนาให้มีความ
พร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี และอยู่ร่วมกันอย่าง  สงบสุข มีความมั่นคงในชีวิต
และทรัพย์สิน มีความปลอดภัยในสังคมชุมชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  2) เพ่ือให้มีการบริหารจัดการผลผลิตทั้งภาคเกษตร อย่างเป็นระบบครบวงจร โดยมีการวาง
แผนการผลิตให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการแปรรูปสร้างมูลค่าและ
ความต้องการของผู้บริโภคในตลาด ส่งเสริมการท าเกษตรแบบผสมสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎี
ใหม่ และเกษตรปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการน าอัตลักษณ์ของชุมชน 
ท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นสินค้าในระดับสากล 

 3) เพ่ือพัฒนา เตรียมความพร้อมเชิงพ้ืนที่ในการรองรับนักท่องเที่ยว เน้นการพัฒนาสินค้าและ
บริการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของพ้ืนที่ แหล่ง
ท่องเที่ยว และให้ความส าคัญกับมิติของการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความสมดุลของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นของ
ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และพัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เข้าสู่ภาคธุรกิจ
บริการท่องเที่ยว 

 4) เพ่ืออนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ลุ่มน้ าน่านและล าน้ าสาขา 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักและร่วมมือกันในการดูแลรักษาป่าต้นน้ า ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่
ป่าไม้โดยการฟ้ืนฟูสภาพป่า การป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการบุกรุกเข้าไปท าลายป่า การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือของชุมชนและภาคส่วนต่างๆของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็น
ระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของรัฐบาล ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ให้
สามารถแก้ไขปัญหาน้ าแล้ง น้ าท่วม น้ าเสีย การขาดแคลนน้ าภาคการผลิต น้ าอุปโภคบริโภค และการรักษา
ระบบนิเวศ สนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในภาคครัวเรือนและ
ภาคการผลิต และการบริหารจัดการขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
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 5) เพ่ือผลักดันให้มีการพัฒนาด่านชายแดนภูดู่ให้มีศักยภาพ อ านวยความสะดวกในการ
ส่งเสริมการค้าชายแดน โดยส่งเสริมและสนับสนุนจัดตั้งด่านศุลกากร ศูนย์กระจายสินค้า  รวมไปถึงระบบ
คมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ พัฒนาความความสัมพันธ์ทางสังคมข้ามพรมแดนระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์กับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

 2.4.3 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 
ประเด็นการพัฒนาที ่1 
เสรมิสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ 
สร้างชุมชนและครอบครัว
เข้มแข็ง ตามวิถีชีวิต  
New Normal เพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยา่งยั่งยืน 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1 การแจ้งความคดี
ชีวิต ร่างกาย เพศ และคด ี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์  
(ต่อแสนคน)   
 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของ
หมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การ
ได้ตลอดปี (ร้อยละ) 

 
 
 
 
 
 
 
ปี 2562 74.18 
ต่อแสนคน 
 
 
 
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 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
พัฒนาเกษตรกรรม 
ผลิตภณัฑ์ OTOP SMEs 
วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรม 
ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย 
ได้มาตรฐาน สร้างคณุค่าเพิ่ม 
และมีการบริหารจดัการดา้น
การตลาดสมัยใหม ่
 
ตัวช้ีวัดที่ 1 อัตราการขยายตัว 
GPP ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 1 ต่อปี 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2 รายได้จากการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(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 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้าง
คุณค่าการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1 รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 1 ต่อปี 
 
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 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า  
และส่งเสรมิการใช้พลังงาน 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1 อัตรา 
การเปลีย่นแปลงของพื้นที่ป่า
ไม้ในจังหวัด (ร้อยละ) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของ
ประชากรที่ประสบภัยแล้ง 
(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 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 
เพิ่มศักยภาพ การค้า การ
ลงทุน  ระบบ Logistic และ
ความสัมพันธ์ กับประเทศ
เพื่อนบ้าน 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1 มูลค่าการค้า
ชายแดนเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 1 ต่อปี 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2 จ านวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 1 ต่อป ี
 

 
 
 
 
 
 

ปี 2563   
1,079 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 
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 2.4.4 แนวทางการพัฒนา 
    

  แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และสร้างโอกาสให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ทั้งด้านการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้  การเสริมสร้างสุขภาวะ การเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต                      
การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างสงบสุข 
    แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลผลิตภาคการเกษตรให้มีคุณภาพ     
ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย  มีการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นระบบครบวงจร         
ตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูปสร้างมูลค่า และการตลาดสมัยใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม ความต้องการของผู้บริโภคในตลาด รวมทั้งการสนับสนุนการท าเกษตรแบบผสมสาน 
วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรปลอดภัยบนฐานการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลและยั่งยืน 
รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  SMEs และวิสาหกิจชุมชน โดยการน าอัตลักษณ์ของชุมชน/
ท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้สูงขึ้น 
    แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ชุมชนมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว เน้นการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพ ขีดความสามารถ และอัตลักษณ์ในการรองรับนักท่องเที่ยวของคนในชุมชน และให้ความส าคัญกับมิติ
ของการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล รวมทั้งส่งเสริมการ
จัดการทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืน และพัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เข้าสู่ภาคธุรกิจบริการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วที่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีในจังหวัด 
    แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัด
อุตรดิตถ์ ลุ่มน้ าน่านและล าน้ าสาขา การดูแลรักษาป่าต้นน้ า ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยการฟื้นฟูสภาพ
ป่า การป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการบุกรุกเข้าไปท าลายป่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนและ
ทุกภาคส่วน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าของรัฐบาล ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ าแล้ง น้ าท่วม น้ าเสีย การขาดแคลนน้ า
ภาคการผลิต น้ าอุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศ สนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน พลังงานที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในภาคครัวเรือนและภาคการผลิต และการบริหารจัดการขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
รวมทั้งการป้องกัน  แก้ไขปัญหา และการรับมือกับปัญหาภัยธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมกันกับทุกภาคส่วน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาด่านชายแดนภูดู่ให้มีศักยภาพมากขึ้น ทั้งด้านการการค้า      
และการลงทุน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการอ านวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดน โดยการจัดตั้งด่าน
ศุลกากร  ศูนย์กระจายสินค้า รวมไปถึงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์เพ่ือเชื่อมโยงกับประเทศ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และพัฒนาความความสัมพันธ์ทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณีระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์กับประเทศ
เพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือการค้า การลงทุนระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน 
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2.4.5 แผนงานและโครงการส าคัญ 
      1) แผนงาน 

1.1) แผนงาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์ 
    1.2) แผนงาน เสริมสร้างบ้านเมืองให้มีความน่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิต 
                              และทรัพย์สิน    
   1.3) แผนงาน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
                                และสิ่งอ 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 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
1.8) แผนงาน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  
      และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 
1.9) แผนงาน การอนุรักษ์ฟ้ืนฟ ูบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.10) แผนงาน การพัฒนาแหล่งน้ า และบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 
1.11) แผนงาน การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การบริหารจัดการขยะ และการ   

                                       เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.12) แผนงาน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก  โครงข่าย 

                                            คมนาคม โลจสิติกส์ และพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน และความสัมพันธ์กับ 
                                       ประเทศเพ่ือนบ้าน 
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2) โครงการส าคัญ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ : แบบฟอร์มสรุปแผนงาน/
โครงการส าคัญของจังหวัด (แบบ จ.1) และแบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project 
Brief) (แบบ จ.1-1) 

    2.1) โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน และสร้างรายได้ให้คนอุตรดิตถ์ 
    2.2) โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งคนอุตรดิตถ์ 
   2.3) โครงการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค 
   2.4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความม่ันคง 

2.5) โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
    2.6) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด 
    2.7) โครงการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความน่าอยู่ และมีความปลอดภัย 
   2.8) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมท้องถิ่น 

2.9) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมทางหลวง 
   2.10) โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก และนันทนาการ 
   2.11) โครงการก่อสร้างพนัง และเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ า 

2.12) โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบัน 
         เกษตรกร 
2.13) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานและ 
        สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2.14) โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรภาคการเกษตรให้เกิดความ 
         สมดุลและยั่งยืน 
2.15) โครงการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร 

   2.16) โครงการส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน 
   2.17) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา 

        ท้องถิ่น 
2.18) โครงการส่งเสริมผลผลิตภาคการเกษตรงานลางสาดและลองกองหวาน 
2.19) โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวงานพระยาพิชัยดาบหัก   

                  ประจ าปี  
2.20) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจชุมชน 
2.21) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
2.22) โครงการอนุรักษ์พืช และพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
2.23) โครงการอนุรักษ์ พ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
2.24) โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 แบบบูรณาการ 
2.25) โครงการพัฒนาแหล่งน้ า และบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 

    2.26)  โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   2.27) โครงการบริหารจัดการขยะ และการจัดการน้ าเสีย 
   2.28) โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   2.29) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   2.30) โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับประเทศ 

         เพ่ือนบ้าน 
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2.5 ภาคผนวก 

2.5.1 นโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
นโยบายรัฐบาล 

วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศ คือ 

“มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21” 

โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 

นโยบายหลัก 12 เรื่อง 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
6. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม      
     รัฐธรรมนูญ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 

วิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) ต่อยอดอดีต                    
(2) ปรับปัจจุบัน และ (3) สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 

 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้
ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 

 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ 

 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)   พลิกโฉมประเทศไทยสู่
เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืนโดยมุ่งพัฒนา 4 ด้าน 
 1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1) เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
2) การท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและความยั่งยืน 
3) ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 
4) การแพทย์และสุขภาพครบวงจร 
5) ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ของภูมิภาค 
6) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัล 

 2. สังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค 
7) SMEs วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคมเติบโตอย่างต่อเนื่อง    
8) พ้ืนที่และเมืองมีความเจริญ ทันสมัย และน่าอยู่ 
9) ความยากจนข้ามรุ่นลดลงและได้รับความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ 

 3. วิถีชีวิตที่ยั่งยืน  
10) เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
11) ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 
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 4. ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 
12) ก าลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
13) ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 

 
แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2566-2570) 

 

กรอบทิศทางการพัฒนาภาค  

    บทบาทของภาค  
 ภาคเหนือมีทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ มีฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่ง
ทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลาย เป็นแหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญ รวมทั้งมีท าเลที่ตั้งที่มี ศักยภาพเหมาะสมกับการ
เชื่อมโยงทั้ งในประเทศและอนุภู มิภาค รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่ ให้  ความส าคัญกับสุขภาพ                           
และการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือ จะต้องน าศักยภาพต่าง ๆ ของ
พ้ืนที่มาใช้ในการต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพและโอกาส  เพ่ือสร้างมูลค่าสูงตามแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน  บ้านในการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  

    ทิศทางการพัฒนาภาค  
 มุ่งสู่การพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ เชื่อมโยงกับ อนุภูมิภาค และเติบโตอย่าง
ยั่งยืน ตามแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ สุขภาวะดี วิถีชีวิตยั่งยืน โดยให้ความส าคัญ
กับการพัฒนา 4C ได้แก่ Creative พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง โดย  การสร้างระบบนิเวศเมือง                    
และพ้ืนที่สร้างสรรค์ตลอดจนสามารถพัฒนาสู่การเป็นสินค้าและบริการสร้างสรรค์ Connect สร้างโอกาสในการ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศและกับอนุภูมิภาค ทั้งในส่วนของระเบียง เศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เมืองสร้างสรรค์ และกลุ่มผู้คนสร้างสรรค์ Clean พัฒนาตาม แนววิถีใหม่ (New Normal) บนฐานการ
เติบโตอย่างยั่งยืนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแลความสะอาด  ของเมือง และการใช้พลังงานสะอาด     
โดยค านึงถึง Care ที่ให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมและพัฒนา
ศักยภาพแรงงาน 

   เป้าหมายรวม  
 1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
 2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคเหนือลดลง  

   แนวทางการพัฒนา  
 1. พัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Creative LANNA ในพ้ืนที่จังหวัด เชียงใหม่ 
เชียงราย ล าพูน ล าปาง 
 2. พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง 
 3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เน้นกลุ่มท่องเที่ยวที่มี  ศักยภาพ 
ได้แก่ (1) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (2) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (3) กลุ่ม ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
(MICE) และ (4) กลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ 
 4. เสริมศักยภาพของเมืองและพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ือรองรับการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ 
และเอ้ือต่อการอยู่อาศัย 
 5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุสู่การ เป็นผู้สูงอายุที่
มีศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
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 6. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าที่มีความสมดุล ป้องกันและ แก้ไขปัญหา
หมอกควัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
 
2.5.2 กรอบทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดอุตรดิตถ์ 

      บทบาทของกลุ่มจังหวัด  

     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีลักษณะพิเศษเป็นจุดตัดของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (NSEC) 
กับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) และมีระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC ที่สามารถเชื่อมโยงความร่วมมือ
ภายในประเทศและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง กลุ่มประเทศ BIMSTEC และประเทศที่มีศักยภาพ     
ในด้านการค้าการลงทุน การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร และการท่องเที่ยว  การประชุมและการจัด
นิทรรศการ ด้วยการคมนาคมที่สะดวก มีถนนเชื่อมโยงไปยังภาคเหนือตอนบนและภาคกลาง ภาคตะวันตกและ
ตะวันออก เชื่อมโยงไปยังประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง มีรถไฟเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครไปยังภาคเหนือ
ตอนบน มีศูนย์รวบรวมตู้สินค้า(Container Yard) ที่สถานีรถไฟศิลาอาสน์ ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการก่อสร้างท่าเรือ
บก (Dry Port) ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์รองรับการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในระบบตู้สินค้า ส าหรับรองรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
กรุงเทพ-เชียงใหม่ ระยะทาง 669 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ กรุงเทพ-พิษณุโลก และพิษณุโลก-เชียงใหม่ 
และระบบรางคู่ที่จะผ่านพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ท าให้การเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างถนนและระบบ
รางจะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น และยังมีสนามบินรองรับการเดินทางและการพาณิชย์ 5 แห่ง โดยจะมีการพัฒนาท่า
อากาศยานพิษณุโลกและพัฒนาตลาดธุรกิจการบินเพื่อยกระดับสู่การให้บริการการบินระหว่างประเทศซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ในการเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งระหว่างถนน ระบบรางกับ
ทางอากาศทั้งภายในและระหว่างประเทศ นอกจากนี้จะใช้การเป็น MICE City เป็นศูนย์กลางด้านการประชุม
ความร่วมมือระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย         
ดังนั้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน ล่าง 1 ได้น าศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่มาใช้ในการส่งเสริมการค้าการลงทุน 
โครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ พัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กลุ่มจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ
ครบวงจร และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างสังคมให้น่าอยู่  

      ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด  
      กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มุ่งสู่การพัฒนาเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงและความร่วมมือในการ
พัฒนาของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ที่ใช้ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (NSEC) 
กับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC)  และระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC  กลุ่มประเทศ BIMSTEC       
และประเทศที่มีศักยภาพในด้านการค้าการลงทุน การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร และการท่องเที่ยว       
การประชุมและการจัดนิทรรศการ โดยมุ่งเน้นการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีอยู่และพัฒนาใหม่มาใช้
ประโยชน์ภายใต้เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด “เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ–ใต้ (NSEC) 
กับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (EWEC) ที่เข้มแข็ง” 
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   เป้าประสงค์ของกลุ่มจังหวัด  
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้ก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือรองรับเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดว่า
“พัฒนากลุ่มจังหวัดเพ่ือความผาสุกของประชาชน” โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 (ค่าฐานปี 2562=346,837 ล้านบาท)   
 2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุม่จังหวัดเฉลี่ยต่อหัวต่อปีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 (ค่าฐานปี 2562=102,936 บาท) 
 3. ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดต้องไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2562     
(ค่าฐาน=0.6005)  

    แนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด  
 1. เสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าและบริการกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประเทศในอนุภูมิภาค ผลักดันให้
กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และการคมนาคมในพ้ืนที่ และจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพ่ือรองรับการค้า                 
และบริการ 
 2. ยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน สู่ระดับนานาชาติ จัดท าจุดประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวและจุดเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ เป็นศูนย์กลางการประชุมและจัดนิทรรศการ  
 3. ยกระดับการพัฒนาการเกษตรให้เป็นระบบ ตั้งแต่การผลิตที่มีคุณภาพ การแปรรูปที่เพ่ิมมูลค่า   
และการตลาดที่ครบวงจร สนับสนุนการน านวัตกรรม เทคโนโลยี เข้ามาใช้ประโยชน์ ขยายพ้ืนที่ระบบ
ชลประทาน  
          4. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถรองรับการพัฒนาในทุกด้านของกลุ่มจังหวัด ผลักดันให้
เป็นศูนย์กลางการศึกษาและการแพทย์   
          5. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ า ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบบริหารจัดการเตรียมความพร้อม
ในภาวะวิกฤติ  
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แบบ จ.1

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

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 

เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู สรางชุมชน

และครอบครัวเขมแข็ง ตามวิถีชีวิต 

New Normal เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

อยางย่ังยืน

ตัวชี้วัดท่ี 1 การแจงความ

คดีชีวิต รางกาย เพศ และ

คดีประทษุรายตอทรัพย 

(ตอแสนคน)  

73 72 71 70 69 69

ประเด็นการพัฒนาที่ 2

พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

ผลิตภัณฑ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน ให

มีคุณภาพ ปลอดภัยไดมาตรฐาน 

มีมลูคาเพิ่ม และมีการ บริหารจัดการ

ดานการตลาดสมัยใหม

ตัวชี้วัดท่ี 2 อัตราการขยาย

ตัว GPP ภาคเกษตร 

เพิ่มขึ้น รอยละ 1 ตอป

รอยละ 1 รอยละ 2 รอยละ 3 รอยละ 4 รอยละ 5 รอยละ 5

ประเด็นการพัฒนาที่ 3

พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น

และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการทองเท่ียวอยางย่ังยืน

ตัวชี้วัดท่ี 3 รายไดจากการ

ทองเท่ียวเพิ่มขึ้น รอยละ 1 

ตอป

รอยละ 1 รอยละ 2 รอยละ 3 รอยละ 4 รอยละ 5 รอยละ 5

ประเด็นการพัฒนาที่ 4

อนุรักษ ฟนฟู บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แหลงน้ํา และสงเสริมการใชพลังงาน

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัดท่ี 4 รอยละปริมาณ

ขยะมูลฝอยชุมชนท่ีไดรับการ

จัดการอยางถูกตอง

รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 20 รอยละ 25 รอยละ 25

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 

เพิ่มศักยภาพการคา การลงทุน 

ระบบ Logistic และความสัมพันธ

กับประเทศเพื่อนบาน

ตัวชี้วัดท่ี 5 มูลคาการคา

ชายแดนเพิ่มขึ้น รอยละ 1 

ตอป

รอยละ 1 รอยละ 2 รอยละ 3 รอยละ 4 รอยละ 5 รอยละ 5

2.5.3 แบบฟอรมสรุปแผนงานและโครงการสําคัญของจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)

จังหวัดอุตรดิตถ

คาเปาหมาย

ประเด็นการพัฒนา
ตัวช้ีวัดของประเด็น

การพัฒนา

เปาหมายการพัฒนาจังหวัด : “จังหวัดอุตรดิตถ เปนเมืองท่ีประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน สรางมูลคาภาคการเกษตร 

        สงเสริมการทองเที่ยวที่หลากหลาย และการคาชายแดนมีมูลคาสูงขึ้น"
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กิจกรรม วงเงิน(บาท) กิจกรรม วงเงิน(บาท) กิจกรรม วงเงิน(บาท) กิจกรรม วงเงิน(บาท) กิจกรรม วงเงิน(บาท) กิจกรรม วงเงิน(บาท)

1.  เสริมสรางบานเมือง

ใหนาอยู สรางชมุชนและ

ครอบครัวเขมแข็ง ตามวิถีชวิีต New Normal

 เพื่อใหมีคณุภาพ

ชวีิตท่ีดีอยางย่ังยืน

348 4,066,645,408 122 706,778,582 110 661,004,722 100 214,316,957 104 289,804,772 784 5,938,550,441 21.75

   1.1 งบจังหวัด 164                   751,618,731 49         156,095,465          35         142,591,605           32        71,503,840            38       130,191,655          318 1,252,001,296 21.08

   1.2 งบกระทรวง กรม          151 3,100,505,477                 72           550,633,117          74            518,363,117         67           142,763,117        65           159,563,117 429 4,471,827,945 75.30

   1.3 งบทองถ่ิน 32           214,471,200          0 0 0 0 32 214,471,200 3.61

   1.4 งบภาคเอกชน 1 50,000                 1           50,000                 1           50,000                  1          50,000                  1         50,000                 5 250,000 0.00

2. พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

ผลิตภัณฑ OTOP SMEs วิสาหกิจชมุชน ใหมี

คณุภาพ ปลอดภัยไดมาตรฐาน 

มีมูลคาเพิ่ม และมีการ บริหารจัดการดาน

การตลาดสมัยใหม

99 277,391,090 21 6,716,300 21 7,026,300 19 6,695,700 19 6,695,700 179 304,525,090 1.12

    2.1 งบจังหวัด            39           100,091,090          18              3,786,300          18               4,096,300         16               3,765,700        16              3,765,700        107            115,505,090     37.93

    2.2 งบกระทรวง กรม 56           170,600,000          1           230,000                1           230,000                1          230,000                1         230,000                       60            171,520,000     56.32

    2.3 งบทองถ่ิน 2             4,000,000                       2                4,000,000      1.31

    2.4 งบภาคเอกชน 2             2,700,000             2           2,700,000             2           2,700,000              2          2,700,000              2         2,700,000                     10              13,500,000      4.43

3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม 

ภูมิปญญาทองถิ่นและทรัพยากร

ธรรมชาติ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ

ทองเท่ียว

อยางย่ังยืน

21 63,186,669 5 11,153,190 5 11,153,190 5 11,153,190 5 11,153,190 41 107,799,429 0.39

   3.1 งบจังหวัด 18 48,671,669 3 7,482,190 3 7,482,190 3 7,482,190 3 7,482,190 30 78,600,429 72.91

   3.2 งบกระทรวง กรม 2 11,015,000            1           171,000                1           171,000                1          171,000                1         171,000               6 11,699,000 10.85

   3.3 งบทองถ่ิน

   3.4 งบภาคเอกชน 1 3,500,000                        1 3,500,000                        1 3,500,000                        1 3,500,000                       1 3,500,000             5 17,500,000 16.23

สรุปงบหนาแผนพฒันาจังหวัด พ.ศ.2566 -2570

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด

ปงบประมาณ/กิจกรรม/งบประมาณ
รวม (พ.ศ.2566-2570)

คดิเปน 

(%)พ.ศ. 2566 พ.ศ.2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
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กิจกรรม วงเงิน(บาท) กิจกรรม วงเงิน(บาท) กิจกรรม วงเงิน(บาท) กิจกรรม วงเงิน(บาท) กิจกรรม วงเงิน(บาท) กิจกรรม วงเงิน(บาท)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด

ปงบประมาณ/กิจกรรม/งบประมาณ
รวม (พ.ศ.2566-2570)

คดิเปน 

(%)พ.ศ. 2566 พ.ศ.2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570

4. อนุรักษ ฟนฟู บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา และ

สงเสริมการใชพัฒนาพลังงาน

ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

445 7,774,986,122 20 3,546,491,375 30 4,144,925,596 19 3,927,408,379 5 1,156,300,470 519 20,550,111,942 75.27

    4.1 งบจังหวัด            94           501,072,020            9             31,520,870            7             26,510,870           8           109,380,870          4            23,420,870        122            691,905,500      3.37

    4.2 งบกระทรวง กรม          320 7,214,020,902                 11 3,514,970,505                 23 4,118,414,726                11 3,818,027,509                 1 1,132,879,600              366        19,798,313,242     96.34

    4.3 งบทองถ่ิน 31           59,893,200                    31              59,893,200      0.29

    4.4 งบภาคเอกชน

 5. เพิ่มศกัยภาพการคา 

การลงทุน ระบบ Logistic และความสัมพันธ

กับประเทศ

เพื่อนบาน

7 398,312,500 2 764,000 2 975,000 2 975,000 2 975,000 15 402,001,500 1.47

   5.1 งบจังหวัด 4 52,312,500                       2 764,000                           2 975,000                          2 975,000                         2 975,000               12 56,001,500 13.93

   5.2 งบกระทรวง กรม 3 346,000,000          346,000,000 86.07

   5.3 งบทองถ่ิน

   5.4 งบภาคเอกชน 0 0 0 0 0 0 0

รวมทั้งสิ้น 920 12,580,521,789 170 4,271,903,447 168 4,825,084,808 145 4,160,549,226 135 1,464,929,132 1,538 27,302,988,402 100

กิจกรรม วงเงิน(บาท) กิจกรรม วงเงิน(บาท) กิจกรรม วงเงิน(บาท) กิจกรรม วงเงิน(บาท) กิจกรรม วงเงิน(บาท) กิจกรรม วงเงิน(บาท)

1.งบจังหวัด 319 1,453,766,010 81 199,648,825 65 181,655,965 61 193,107,600 63 165,835,415 589 2,194,013,815 8.04

2.งบกระทรวง กรม 532 10,842,141,379 85 4,066,004,622 99 4,637,178,843 80 3,961,191,626 68 1,292,843,717 864 24,799,360,187 90.83

3.งบทองถ่ิน 65 278,364,400 0 0 0 0 0 0 0 0 65 278,364,400 1.02

4.งบภาคเอกชน 4 6,250,000 4 6,250,000 4 6,250,000 4 6,250,000 4 6,250,000 20 31,250,000 0.11

รวม 920 12,580,521,789 170 4,271,903,447 168 4,825,084,808 145 4,160,549,226 135 1,464,929,132 1,538 27,302,988,402 100.00

รวม (พ.ศ.2566-2570) คดิเปน 

(%)

สรุปโครงการ

ตามแหลงงบประมาณ
พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
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แบบ จ 1

ยุทธ

ศาสตรชาติ

X)/แผน

แมบทฯ(Y)

แหลง

งปม.

หนวย

ดําเนินการ

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

12,580,521,789    4,271,903,447   4,825,084,808     4,160,549,226    1,464,929,132   27,302,988,402     

4,066,645,408      706,778,582      661,004,722       214,316,957      289,804,772     5,938,550,441      

2,040,637,962      26,215,722       40,496,922         18,199,657        17,865,722       2,143,415,985      

1.1 2,983,860            1,884,860         1,884,860           1,884,860          1,884,860         10,523,300           

งบจังหวัด 1,888,150            789,150            789,150             789,150            789,150           5,044,750            

5                        2                     2                       2                      2                     13                       

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 สงเสริมการปลูกพืชใชน้ํานอย เพื่อสรางรายไดอยาง

ยั่งยืนในอําเภอบานโคก

1 ที่ทําการ

อําเภอบานโคก

410,000               410,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.2 สงเสริมการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพื่อสรางรายได

ใหแกกลุมเกษตรอําเภอบานโคก

1 ที่ทําการ

อําเภอบานโคก

489,000               489,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.3 สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อสรางงาน 

สรางรายไดใหแกประชาชนทั่วไป

1 วิทยาลัยสารพัดชาง

อุตรดิตถ

600,000               600,000            600,000              600,000             600,000            3,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.4 ฝกอบรมบริการอาชีพเพื่อชุมชน (ชางไฟฟา 

ชางอิเล็กทรอนิกส ชางยนตชางเช่ือมโลหะ)

1 วิทยาลัยเทคนิค

อุตรดิตถ

200,000               200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.5 ยกระดับชุมชนเสริมสรางอาชีพทางเลือก

ใหแกประชาชน

1 วิทยาลัยการอาชีพ

พิชัย

189,150               189,150            189,150              189,150             189,150            945,750                

งบกระทรวง กรม 1,095,710            1,095,710         1,095,710           1,095,710          1,095,710         5,478,550            

12                      12                   12                     12                    12                   60                       

- กิจกรรมหลักที่ 1.6 แกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ 2 สํานักงานแรงงาน

จังหวัดอุตรดิตถ

42,000                 42,000              42,000                42,000              42,000              210,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.7 จัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทําอยางยั่งยืน 2 สํานักงานจัดหางาน

จังหวัดอุตรดิตถ

559,600               559,600            559,600              559,600             559,600            2,798,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.8 นัดพบแรงงานยอย 2 สํานักงานจัดหางาน

จังหวัดอุตรดิตถ

15,000                 15,000              15,000                15,000              15,000              75,000                 

- กิจกรรมหลักที่ 1.9 ใหบริการจัดหางานแกกลุมคนพิเศษ (ขอ 3.1-3.4) 2 สํานักงานจัดหางาน

จังหวัดอุตรดิตถ

192,630               192,630            192,630              192,630             192,630            963,150                

- กิจกรรมหลักที่ 1.10 โครงการ 3 ม.(มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) 2 สํานักงานจัดหางาน

จังหวัดอุตรดิตถ

37,800                 37,800              37,800                37,800              37,800              189,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.11 กิจกรรมแนะแนวอาชีพและสงเสริมอาชีพใหเด็ก

และเยาวชนในสถานพินิจ ผูถูกคุมประพฤติและ

ผูตองขัง

2 สํานักงานจัดหางาน

จังหวัดอุตรดิตถ

9,000                   9,000                9,000                 9,000                9,000               45,000                 

- กิจกรรมหลักที่ 1.12 เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได 2 สํานักงานจัดหางาน

จังหวัดอุตรดิตถ

64,200                 64,200              64,200                64,200              64,200              321,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.13 สงเสริมการรับงานไปทําที่บาน 2 สํานักงานจัดหางาน

จังหวัดอุตรดิตถ

11,600                 11,600              11,600                11,600              11,600              58,000                 

- กิจกรรมหลักที่ 1.14 ตรวจสอบการทํางานของคนตางดาวและ

สถานประกอบการ

2 สํานักงานจัดหางาน

จังหวัดอุตรดิตถ

9,100                   9,100                9,100                 9,100                9,100               45,500                 

- กิจกรรมหลักที่ 1.15 คุมครองปองกันการหลอกลวงและลักลอบ

ไปทํางานตางประเทศ

2 สํานักงานจัดหางาน

จังหวัดอุตรดิตถ

81,600                 81,600              81,600                81,600              81,600              408,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.16 เตรียมความพรอมใหคนหางานเพื่อปองกัน

การตกเปนเหยื่อการคามนุษยดานแรงงาน

ในการไปทํางานตางประเทศ

2 สํานักงานจัดหางาน

จังหวัดอุตรดิตถ

12,180                 12,180              12,180                12,180              12,180              60,900                 

- กิจกรรมหลักที่ 1.17 สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใหผูสูงอายุ 2 สํานักงานจัดหางาน

จังหวัดอุตรดิตถ

61,000                 61,000              61,000                61,000              61,000              305,000                

1.1 2,025,439,760      1,290,400         1,971,600           1,674,335          1,340,400         2,031,716,495      

งบจังหวัด 7,093,740            644,400            1,325,600           1,028,335          694,400           10,786,475           

7                        3                     3                       3                      3                     19                       

- กิจกรรมหลักที่ 2.1 คายกิจกรรมเยาวชนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาสูการปฏิบัติ

1 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดอุตรดิตถ

667,100               667,100                

- กิจกรรมหลักที่ 2.2 เดินหนาสรางภูมิคุมกันลดปญหาหนี้สิน 1 สํานักงานยุติธรรม

จังหวัดอุตรดิตถ

152,110               152,110                

- กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาระบบการออมและสรางรายได

ดวยการออมตนไมเพื่อรองรับสังคมผูสูงวัย

1 สํานักงานพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

จังหวัดอุตรดิตถ

550,460               550,460                

- กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาศักยภาพผูนาํชุมชน พัฒนาความคิด

เชิงระบบ

1 สํานักงานพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

จังหวัดอุตรดิตถ

419,120               419,120                

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู สรางชุมชนและครอบครัวเขมแข็ง

ตามวิถีชีวิต New Normal เพ่ือใหมีคณุภาพชีวิตท่ีดีอยางย่ังยืน

2.โครงการสําคญัที่ 2 พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความเขมแข็งคนอุตรดิตถ

แผนงานที่ 1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย และคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ

1.โครงการสําคญัที่ 1 โครงการสงเสริมอาชีพ สรางงาน และสรางรายไดใหคน

อุตรดิตถ

จํานวนกิจกรรม

จํานวนกิจกรรม

หนวย : บาท

แผนงาน/โครงการสําคญั

บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (บาท)

รวมทั้งสิ้น

จํานวนกิจกรรม
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ยุทธ

ศาสตรชาติ

X)/แผน

แมบทฯ(Y)

แหลง

งปม.

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569  พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570แผนงาน/โครงการสําคญั

บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (บาท)

- กิจกรรมหลักที่ 2.5 พัฒนาศักยภาพผูชวยนายทะเบียน

ดานงานทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทย

1 ที่ทําการปกครอง

จังหวัดอุตรดิตถ

164,400               164,400            164,400              164,400             164,400            822,000                

- กิจกรรมหลักที่ 2.6 Zero wate smart life : ชีวิตที่ฉลาด

ปราศจากการมลพิษ

1 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดอุตรดิตถ

350,000            350,000                

- กิจกรรมหลักที่ 2.7 พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสุตรการใชงาน

โปรแกรมสํานักงานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทํา

และหลักสูตรการคาออนไลน

1 สํานักงาน กศน. 130,000            130,000                

- กิจกรรมหลักที่ 2.8 เพิ่มทักษะการสื่อสารและการใชภาษาที่สาม

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

1 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยม

ศึกษาพิษณุโลก

อุตรดิตถ

756,000              756,000                

- กิจกรรมหลักที่ 2.9 พัฒนาศักยภาพผูเรียนโดยภูมิปญญาทองถิ่น

และผูทรงคุณวุฒิ

1 วิทยาลัยอาชีว

ศึกษาอุตรดิตถ

405,200              405,200                

- กิจกรรมหลักที่ 2.10 แขงขันทักษะทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา

1 สํานักงานศึกษา

ธิการจังหวัดอุตรดิตถ

700,000             700,000                

- กิจกรรมหลักที่ 2.11 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูดวยระบบดิจิทัล

ออนไลน เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทํา

1 สํานักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตาม

อัธยาศัย

จังหวัดอุตรดิตถ

163,935             163,935                

- กิจกรรมหลักที่ 2.12 พัฒนาเครือขายครูนักวิจัยตนแบบในการสราง

นวัตกรรมการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน สําหรับสถานศึกษา

1 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยม

ศึกษาพิษณุโลก

อุตรดิตถ

280,000            280,000                

- กิจกรรมหลักที่ 2.13 เทคโนโลยีดิจิทัลสูความเสมอภาคและ

ความเทาเทียมทางการศึกษาเพื่อเพิ่มขึด

ความสามารถในการแขงขัน

1 วิทยาลัยอาชีว

ศึกษาอุตรดิตถ

250,000            250,000                

- กิจกรรมหลักที่ 2.14 พัฒนาแมวัยใสเลี้ยงดูบุตรอยางมีคุณภาพ 1 สํานักงานพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

จังหวัดอุตรดิตถ

787,200               787,200                

- กิจกรรมหลักที่ 2.15 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานราก 

สูเครือขายธุรกิจระดับตําบล จังหวัดอุตรดิตถ

1 สํานักงานพัฒนา

สังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

จังหวัดอุตรดิตถ

4,353,350             4,353,350             

2,018,296,020      596,000            596,000             596,000            596,000           2,020,680,020      

30                      7                     7                       7                      7                     58                       

- กิจกรรมหลักที่ 2.16 ประกวดหมูบานสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2 สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ

17,700                 17,700                 

- กิจกรรมหลักที่ 2.17 การจัดทําสวนสารสนเทศตําบลตนแบบ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

2 สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ

17,700                 17,700                 

- กิจกรรมหลักที่ 2.18 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความรูความเขาใจ

เครือขายคณะกรรมการบริหาร (ศอช.จ.)

2 สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ

25,000                 25,000                 

- กิจกรรมหลักที่ 2.19 สรางและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน 2 สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ

1,300,000             1,300,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.20 เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือขายกองทุน

แมของแผนดินระดับอําเภอ

2 สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ

54,000                 54,000                 

- กิจกรรมหลักที่ 2.21 เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนยเรียนรูกองทุนของ

แมของแผนดินระดับจังหวัด

2 สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ

13,800                 13,800                 

- กิจกรรมหลักที่ 2.22 เสริมสรางจริยธรรมขาราชการกรรมการพัฒนาชุมชน 2 สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ

5,000                   5,000                   

- กิจกรรมหลักที่ 2.23 ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ระดับจังหวัด

2 สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ

15,200                 15,200                 

- กิจกรรมหลักที่ 2.24 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาตําบล 2 สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ

338,000               338,000                

- กิจกรรมหลักที่ 2.25 สงเสริมและพัฒนากลุมเปาหมายตามระบบ

มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

2 สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ

20,000                 20,000                 

- กิจกรรมหลักที่ 2.26 พัฒนาศักยภาพกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต

สูมาตรฐาน SMART Saving Group

2 สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ

30,000                 30,000                 

งบกระทรวง กรม

จํานวนกิจกรรม
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ยุทธ

ศาสตรชาติ

X)/แผน

แมบทฯ(Y)

แหลง

งปม.

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569  พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570แผนงาน/โครงการสําคญั

บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (บาท)

- กิจกรรมหลักที่ 2.27 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สรางสุข

กองทุนชุมชน

2 สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ

124,700               124,700                

- กิจกรรมหลักที่ 2.28 สงเสริมการพัฒนากลไกและโครงสรางดูดซับมูลคา

ทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได

กลับสูทองถิ่น (ตลาดนัดคนไทยยิ้มได)

2 สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ

57,700                 57,700                 

- กิจกรรมหลักที่ 2.29 สัมมนาการเรียนรูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 2 สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ

591,300               591,300                

- กิจกรรมหลักที่ 2.30 การจัดทําแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 2 สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ

591,300               591,300                

- กิจกรรมหลักที่ 2.31 การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจ

พอเพียงระดับหมูบาน

2 สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ

1,095,000             1,095,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.32 การพัฒนาศูนยเรียนรูทฤษฎีใหมรูปแบบ 

"โคก หนอง นา โมเดล"

2 สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ

4,652,000             4,652,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.33 สงเสริมใหผูสูงอายุเขาถึงระบบการคุมครอง

ทางสงัคม

2 สํานักงานสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน

จังหวัดอุตรดิตถ

46,000                 46,000              46,000                46,000                            46,000 230,000                

- กิจกรรมหลักที่ 2.34 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 2 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดอุตรดิตถ

50,000                 50,000              50,000                50,000              50,000              250,000                

- กิจกรรมหลักที่ 2.35 เสริมสรางศักยภาพบุคลากร 2 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดอุตรดิตถ

100,000               100,000            100,000              100,000             100,000            500,000                

- กิจกรรมหลักที่ 2.36 โครงการนิเทศ ติดตามและตรวจราชการ 2 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดอุตรดิตถ

100,000               100,000            100,000              100,000             100,000            500,000                

- กิจกรรมหลักที่ 2.37 ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผานกลไก

ของ กศจ.

2 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดอุตรดิตถ

100,000               100,000            100,000              100,000             100,000            500,000                

- กิจกรรมหลักที่ 2.38 ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 2 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดอุตรดิตถ

100,000               100,000            100,000              100,000             100,000            500,000                

- กิจกรรมหลักที่ 2.39 ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดอุตรดิตถ

100,000               100,000            100,000              100,000             100,000            500,000                

- กิจกรรมหลักที่ 2.40 โครงการกอสรางอาคารศูนยการเรียนรูผูสูงอายุ 

ทต.ทุงยั้ง

2 เทศบาลตําบล

ทุงยั้ง

21,000,000           21,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 2.41 โครงการพัฒนาศูนยบริการการแพทยแผนไทยแบบ

ครบวงจรและเมอืงสมนุไพรจังหวัดอุตรดิตถ

2 สาธารณสุข

จังหวัดอุตรดิตถ

          176,076,620 176,076,620          

- กิจกรรมหลักที่ 2.42 โครงการพัฒนาบริการสุขภาพที่เปนมิตร

สําหรับผูสูงอายุ จังหวัดอุตรดิตถ

2 สาธารณสุข

จังหวัดอุตรดิตถ

           93,675,000 93,675,000            

- กิจกรรมหลักที่ 2.43 กอสรางศูนยการแพทยครบวงจรโรงพยาบาล

อุตรดิตถ

2 รพ.อุตรดิตถ        1,653,000,000 1,653,000,000       

- กิจกรรมหลักที่ 2.44 พัฒนาศูนยกลางขอมูลขนาดใหญในกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนลาง 1

2 ม.ราชภัฏอุตรดิตถ 45,000,000           45,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 2.45 โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลพัฒนาในเขต

ภาคเหนือ

2 ม.ราชภัฏอุตรดิตถ 20,000,000           20,000,000            

50,000                50,000             50,000               50,000              50,000             250,000               

1                        1                     1                       1                      1                     5                        

- กิจกรรมหลักที่ 2.45 พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความเขมแข็ง

คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ

4 สภาเด็กและ

เยาวชนจังหวัด

อุตรดิตถ

50,000                 50,000              50,000                50,000              50,000              250,000                

1.1 4,839,485            16,001,205       29,601,205         7,601,205          7,601,205         65,644,305           

งบจังหวัด 4,839,485            16,001,205       29,601,205         7,601,205          7,601,205         65,644,305           

4                        5                     5                       5                      5                     24                       

- กิจกรรมหลักที่ 3.1 ขับเคลื่อนการดําเนินงานการแพทยฉุกเฉิน

เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและความพิการ

ของประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ

1 สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดอุตรดิตถ

224,500               224,500            224,500              224,500             224,500            1,122,500             

- กิจกรรมหลักที่ 3.2 ขับเคลื่อนการพัฒนาอาหารปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ 1 สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดอุตรดิตถ

796,705               796,705            796,705              796,705             796,705            3,983,525             

- กิจกรรมหลักที่ 3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูมีภาระพึ่งพิง

จังหวัดอุตรดิตถ

1 สํานักงานาธารณสุข

จังหวัดอุตรดิตถ

3,677,900             13,400,000        27,000,000          5,000,000          5,000,000          54,077,900            

- กิจกรรมหลักที่ 3.4 ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหา

ตั้งครรภไมพรอมจังหวัดอุตรดิตถ

1 สํานักงานาธารณสุข

จังหวัดอุตรดิตถ

300,000            300,000              300,000             300,000            1,200,000             

- กิจกรรมหลักที่ 3.5 คนอุตรดิตถปลอดภัย ปองกันภัยอัมพฤกษ อัมพาต 

(โรคหลอดเลือดสมอง) ไดดวยตนเอง

1 สํานักงานาธารณสุข

จังหวัดอุตรดิตถ

1,280,000          1,280,000           1,280,000          1,280,000          5,120,000             

จํานวนกิจกรรม

งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบภาคเอกชน

3.โครงการสําคญัที่ 3 สงเสริมสุขภาพ และ

การปองกันโรค

จํานวนกิจกรรม
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ศาสตรชาติ
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พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569  พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570แผนงาน/โครงการสําคญั

บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (บาท)

- กิจกรรมหลักที่ 3.6 พัฒนาสงเสริมความเขมแข็งการดูแล 

ดานอนามัยสวนบุคคลและสิ่งแวดลอม

ในสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา

1 สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดอุตรดิตถ

140,380               140,380                

1.1 4,045,350            3,709,750         3,709,750           3,709,750          3,709,750         18,884,350           

4,045,350            3,709,750         3,709,750           3,709,750          3,709,750         18,884,350           

3                        3                     3                       3                      3                     15                       

- กิจกรรมหลักที่ 4.1 ฝกอบรมทบทวนกําลังพล และยุทธวิธี 

ฝายความมั่นคง อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ

1 ที่ทําการอําเภอบาน

โคก

500,000               500,000                

- กิจกรรมหลักที่ 4.2 เสริมสรางความมั่นคงตามแนวชายแดนและ

พื้นที่ชั้นในจังหวัดอุตรดิตถ

1 ที่ทําการปกครอง

จังหวัดอุตรดิตถ

2,337,650             2,337,650          2,337,650           2,337,650          2,337,650          11,688,250            

- กิจกรรมหลักที่ 4.3 พัฒนาศักยภาพพนักงานฝายปกครองดาน

การปราบปรามยาเสพติดและรักษาความสงบ

เรียบรอยจังหวัดอุตรดิตถ

1 ที่ทําการปกครอง

จังหวัดอุตรดิตถ

1,207,700             1,207,700          1,207,700           1,207,700          1,207,700          6,038,500             

- กิจกรรมหลักที่ 4.4 พัฒนาศักยภาพผูชวยนายทะเบียน

ดานงานทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทย

1 ที่ทําการปกครอง

จังหวัดอุตรดิตถ

164,400            164,400              164,400             164,400            657,600                

3.11 3,329,507            3,329,507         3,329,507           3,329,507          3,329,507         16,647,535           

3,329,507            3,329,507         3,329,507           3,329,507          3,329,507         16,647,535           

22                      22                   22                     22                    22                   110                     

- กิจกรรมหลักที่ 5.1 พัฒนาทักษะแรงงานดานทองเที่ยวและบริการ

(ฝกเตรียมเขาทํางาน)

2 สํานักงานพัฒนาฝมือ

แรงงานอุตรดิตถ

233,600               233,600            233,600              233,600             233,600            1,168,000             

- กิจกรรมหลักที่ 5.2 พัฒนาทักษะแรงงานดานทองเที่ยวและบริการ

(ฝกยกระดับฝมือแรงงาน)

2 สํานักงานพัฒนาฝมือ

แรงงานอุตรดิตถ

136,000               136,000            136,000              136,000             136,000            680,000                

- กิจกรรมหลักที่ 5.3 พัฒนาผูประกอบกิจการสมัยใหมเพื่อเพิ่มมูลคา

สินคาหรือบริการในชุมชน

2 สํานักงานพัฒนาฝมือ

แรงงานอุตรดิตถ

97,530                 97,530              97,530                97,530              97,530              487,650                

- กิจกรรมหลักที่ 5.4 ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝมือและสมรรถนะ

แรงงาน(ฝกยกระดับฝมือแรงงาน)

2 สํานักงานพัฒนาฝมือ

แรงงานอุตรดิตถ

680,000               680,000            680,000              680,000             680,000            3,400,000             

- กิจกรรมหลักที่ 5.5 ยกระดับแรงงานไทยใหไดมาตรฐานฝมือแรงงาน

เพื่อรองรับการแขงขันกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

แรงงานเพื่อรองรับการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือ

2 สํานักงานพัฒนาฝมือ

แรงงานอุตรดิตถ

59,340                 59,340              59,340                59,340              59,340              296,700                

- กิจกรรมหลักที่ 5.6 ยกระดับแรงงานไทยใหไดมาตรฐานฝมือแรงงาน

เพื่อรองรับการแขงขัน กิจกรรมทดสอบมาตรฐาน

ฝมือแรงงานแหงชาติ

2 สํานักงานพัฒนาฝมือ

แรงงานอุตรดิตถ

306,000               306,000            306,000              306,000             306,000            1,530,000             

- กิจกรรมหลักที่ 5.7 ฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่ม

โอกาสในการประกอบอาชีพกิจกรรมฝกอบรม

แรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะ

2 สํานักงานพัฒนาฝมือ

แรงงานอุตรดิตถ

185,000               185,000            185,000              185,000             185,000            925,000                

- กิจกรรมหลักที่ 5.8 ฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่ม

โอกาสในการประกอบอาชีพกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพพื้นที่ตํารวจตระเวนชายแดน

2 สํานักงานพัฒนาฝมือ

แรงงานอุตรดิตถ

54,000                 54,000              54,000                54,000              54,000              270,000                

- กิจกรรมหลักที่ 5.9 ฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่ม

โอกาสในการประกอบอาชีพกิจกรรมเพิ่มทักษะดาน

อาชีพแกนักเรียนที่ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษา

ภาคบังคับ

2 สํานักงานพัฒนาฝมือ

แรงงานอุตรดิตถ

465,000               465,000            465,000              465,000             465,000            2,325,000             

- กิจกรรมหลักที่ 5.10 ฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่ม

โอกาสในการประกอบอาชีพกิจกรรมพัฒนาฝมือ

แรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

2 สํานักงานพัฒนาฝมือ

แรงงานอุตรดิตถ

164,000               164,000            164,000              164,000             164,000            820,000                

- กิจกรรมหลักที่ 5.11 พัฒนาศักยภาพชางเชื่อมไทยสูระดับสากล

กิจกรรมยกระดับศักยภาพชางเชื่อมไทยสูระดับสากล

2 สํานักงานพัฒนาฝมือ

แรงงานอุตรดิตถ

97,667                 97,667              97,667                97,667              97,667              488,335                

- กิจกรรมหลักที่ 5.12 พัฒนาศักยภาพชางเชื่อมไทยสูระดับสากล

กิจกรรมทดสอบชางเช่ือมตามมาตรฐานสากล

2 สํานักงานพัฒนาฝมือ

แรงงานอุตรดิตถ

42,000                 42,000              42,000                42,000              42,000              210,000                

- กิจกรรมหลักที่ 5.13 เสริมสมรรถนะแรงงานดานเทคโนโลยีรองรับการ

ทํางานในศตวรรษที่ 21

2 สํานักงานพัฒนาฝมือ

แรงงานอุตรดิตถ

204,000               204,000            204,000              204,000             204,000            1,020,000             

- กิจกรรมหลักที่ 5.14 ฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการ

ประกอบอาชีพ

2 สํานักงานพัฒนาฝมือ

แรงงานอุตรดิตถ

162,000               162,000            162,000              162,000             162,000            810,000                

- กิจกรรมหลักที่ 5.15 พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส 2 สํานักงานพัฒนาฝมือ

แรงงานอุตรดิตถ

204,000               204,000            204,000              204,000             204,000            1,020,000             

- กิจกรรมหลักที่ 5.16 จัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและ

ครอบครัว

2 สํานักงานสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน

จังหวัดอุตรดิตถ

8,000                   8,000                8,000                 8,000                               8,000 40,000                 

จํานวนกิจกรรม

จํานวนกิจกรรม

4.โครงการสําคญัที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ดานความมั่นคง

งบกระทรวง กรม

5. โครงการสําคญัที่ 5 โครงการพัฒนาศกัยภาพ

แรงงาน และผูประกอบการในจังหวัดอุตรดิตถ

งบจังหวัด

งบจังหวัด
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แมบทฯ(Y)
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พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569  พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570แผนงาน/โครงการสําคญั

บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (บาท)

- กิจกรรมหลักที่ 5.17 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย 

(Safety Thailand)

2 สํานักงานสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน

จังหวัดอุตรดิตถ

14,910                 14,910              14,910                14,910                            14,910 74,550                 

- กิจกรรมหลักที่ 5.18 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

2 สํานักงานสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน

จังหวัดอุตรดิตถ

86,300                 86,300              86,300                86,300                            86,300 431,500                

- กิจกรรมหลักที่ 5.19 ยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน 2 สํานักงานสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน

จังหวัดอุตรดิตถ

4,360                   4,360                4,360                 4,360                               4,360 21,800                 

- กิจกรรมหลักที่ 5.20 สงเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการ

เกษียณอยางมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงานอายุ

 25-59 ป

2 สํานักงานสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน

จังหวัดอุตรดิตถ

28,800                 28,800              28,800                28,800                            28,800 144,000                

- กิจกรรมหลักที่ 5.21 การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ 

แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ

2 สํานักงานแรงงาน

จังหวัดอุตรดิตถ

55,000                 55,000              55,000                55,000              55,000              275,000                

- กิจกรรมหลักที่ 5.22 สงเสริมศักยภาพเครือขายแรงงานระดับภูมิภาค 2 สํานักงานแรงงาน

จังหวัดอุตรดิตถ

42,000                 42,000              42,000                42,000              42,000              210,000                

132,056,240         172,154,700      191,765,700       31,165,700        31,165,700       558,308,040         

1.1 4,256,240            1,754,700         765,700             765,700            765,700           8,308,040            

งบจังหวัด 2,853,500            1,509,500         520,500             520,500            520,500           5,924,500            

11                      4                     3                       3                      3                     24                       

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 มหกรรมรณรงคปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

อําเภอเมืองอุตรดิตถ

1 ที่วาการอําเภอเมือง

อุตรดิตถ

300,000               300,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.2 มหกรรมรณรงคปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE 

อําเภอทาปลา

1 ที่ทําการอําเภอ

ทาปลา

300,000               300,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.3 มหกรรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

TO BE NUMBER ONE อําเภอทองแสนขัน

1 ที่ทําการอําเภอ

ทองแสนขัน

300,000               300,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.4 มหกรรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

TO BE NUMBER ONE อําเภอลับแล

1 ที่ทําการอําเภอ

ลับแล

300,000               300,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.5 มหกรรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

TO BE NUMBER ONE อําเภอพิชัย

1 ที่ทําการอําเภอ

พิชัย

238,600               238,600                

- กิจกรรมหลักที่ 1.6 มหกรรมรณรงคปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE อําเภอ

น้ําปาด

1 ที่ทําการอําเภอ

น้ําปาด

300,000               300,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.7 มหกรรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

TO BE NUMBER ONE อําเภอบานโคก

1 ที่ทําการอําเภอบาน

โคก

193,500               193,500                

- กิจกรรมหลักที่ 1.8 มหกรรมรณรงคปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

อําเภอฟากทา

1 ที่ทําการอําเภอ

ฟากทา

300,000               300,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.9  มหกรรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

TO BE NUMBER ONE อําเภอตรอน

1 ที่ทําการอําเภอ

ตรอน

238,600               238,600                

- กิจกรรมหลักที่ 1.10 ชมรมTO BE NUMBER ONE ปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด

1 วิทยาลัยการอาชีพ

พิชัย

95,000                 95,000              95,000                95,000              95,000              475,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.11 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเปาหมาย 1 สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

อุตรดิตถ

287,800               287,800            287,800              287,800             287,800            1,439,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.12 ปองกันปญหาการฆาตัวตาย 1 สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

อุตรดิตถ

137,700            137,700              137,700             137,700            550,800                

- กิจกรรมหลักที่ 1.13 โครงการแกไขปญหาอาชญากรรมดวยระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV System)

 องคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร หมูที่ 2,6,8 

บานนากล่ํา บานวังผาชัน ตําบลน้ําไคร อําเภอน้ํา

ปาด

จังหวัดอุตรดิตถ

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.น้ํา

ไคร)

989,000               989,000                

งบกระทรวง กรม 402,740               245,200            245,200             245,200            245,200           1,383,540            

8                        4                     4                       4                      4                     24                       

- กิจกรรมหลักที่ 1.14 กิจกรรมแกไขฟนฟูผูกระทําผิด 2 สํานักงานคุม

ประพฤติจังหวัด

อุตรดิตถ

46,750                 46,750                 

จํานวนกิจกรรม

1.โครงการสําคญัที่ 1 โครงการปองกันและแกไข

ปญหาอาชญากรรม และยาเสพติด

จํานวนกิจกรรม

แผนงานที่ 2 เสริมสรางบานเมืองใหมีความนาอยู มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน
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ยุทธ

ศาสตรชาติ

X)/แผน

แมบทฯ(Y)

แหลง

งปม.

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569  พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570แผนงาน/โครงการสําคญั

บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (บาท)

- กิจกรรมหลักที่ 1.15 สงเคราะหผูกระทําผิด 2 สํานักงานคุม

ประพฤติจังหวัด

อุตรดิตถ

30,000                 30,000                 

- กิจกรรมหลักที่ 1.16 อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิบัติงานคดี 2 สํานักงานคุม

ประพฤติจังหวัด

อุตรดิตถ

43,800                 43,800                 

- กิจกรรมหลักที่ 1.17 ติดตาม ดูแลชวยเหลือ สงเคราะหผูกระทําผิดที่พน/

ผานการคุมประพฤติหรือฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา

เสพติด อีก 1 ป

2 สํานักงานคุม

ประพฤติจังหวัด

อุตรดิตถ

36,990                 36,990                 

- กิจกรรมหลักที่ 1.18 ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการปองกันปญหา

การคามนุษยดานแรงงานไปสูการปฏิบัติ

2 สํานักงานแรงงาน

จังหวัดอุตรดิตถ

74,000                 74,000              74,000                74,000              74,000              370,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.19 รณรรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

(To Be Number One)

2 สํานักงานแรงงาน

จังหวัดอุตรดิตถ

30,000                 30,000              30,000                30,000              30,000              150,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.20 สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ในสถานประกอบการที่มีลูกจางต่ํากวา 10 คน

ลงมา

2 สํานักงานแรงงาน

จังหวัดอุตรดิตถ

70,000                 70,000              70,000                70,000              70,000              350,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.21 สงเสริมระบบการจัดการดานยาเสพติด

ในสถานประกอบกิจการ

2 สํานักงานสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน

จังหวัดอุตรดิตถ

71,200                 71,200              71,200                71,200                            71,200 356,000                

1,000,000            -                  -                    -                   -                  1,000,000            

1                        -                  -                    -                   -                  1                        

- กิจกรรมหลักที่ 1.22 ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) 3 อบต.พญาแมน 1,000,000             1,000,000             

1.1 127,800,000         170,400,000      191,000,000       30,400,000        30,400,000       550,000,000         

-                     10,800,000       16,200,000         -                   -                  27,000,000           

-                     1                     1                       -                   -                  2                        

- กิจกรรมหลักที่ 2.1 วางและจัดทําผังเมืองรวมอําเภอบานโคก 1 สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัด

อุตรดิตถ

10,800,000        16,200,000          27,000,000            

79,800,000          159,600,000      174,800,000       30,400,000        30,400,000       475,000,000         

2                        2                     3                       1                      1                     9                        

- กิจกรรมหลักที่ 2.2 พัฒนาสวนสาธารณะและลานกิจกรรม

ชุมชนบานโคก อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ

2 สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดอุตรดิตถ

15,200,000          30,400,000                 30,400,000 76,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 2.3 จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณทาอิฐลาง

-พาดวารี ตําบลปาเซา อําเภอเมืองอุตรดิตถ

จังหวัดอุตรดิตถ

2 สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดอุตรดิตถ

23,400,000           46,800,000        46,800,000          117,000,000          

- กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมชุมชนพิชัย

อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

2 สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดอุตรดิตถ

56,400,000           112,800,000       112,800,000        282,000,000          

48,000,000          -                  -                    -                   -                  48,000,000           

4                        -                  -                    -                   -                  4                        

- กิจกรรมหลักที่ 2.5 กอสรางปรับปรุงซอมแซมระบบระบายน้ํา

ภายในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ

3 เทศบาลเมือง

อุตรดิตถ

20,000,000           20,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 2.6 ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟาแสงสวางภายในเขต

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ

3 เทศบาลเมือง

อุตรดิตถ

3,000,000             3,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.7 ปรับปรุงซอมแซมโครงสรางพื้นฐานภายในเขต

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ

3 เทศบาลเมือง

อุตรดิตถ

10,000,000           10,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 2.8 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย

ของชุมชนภายในเขตเทศบาลเมอืงอุตรดิตถ

3 เทศบาลเมือง

อุตรดิตถ

           15,000,000 15,000,000            

1,073,391,906      222,808,160      206,942,100       81,351,600        100,373,350     1,684,867,116      

2.7 557,316,590         122,808,160      101,870,100       81,351,600        100,373,350     963,719,800         

288,675,590         70,841,460       45,373,400         35,854,900        57,876,650       498,622,000         

87                      27                   17                     14                    19                   164                     

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 

บานฟากทา ตําบลฟากทา อําเภอฟากทา 

จังหวัดอุตรดิตถ

1 ที่ทําการอําเภอ

ฟากทา

3,190,000             3,190,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 

บานนาหน่ํา ตําบลฟากทา อําเภอฟากทา 

จังหวัดอุตรดิตถ

1 ที่ทําการอําเภอ

ฟากทา

4,330,000             4,330,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11

บานนาชางโทน ตําบลฟากทา อําเภอฟากทา 

จังหวัดอุตรดิตถ

1 ที่ทําการอําเภอ

ฟากทา

1,595,000             1,595,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 

ทางหลวงทองถิ่น สาย อต.ถ.57-007 

บานหัวทุง หมูที่ 3 ตําบลบานเสี้ยว 

อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ

1 ที่ทําการอําเภอ

ฟากทา

4,084,000             4,084,000             

งบจังหวัด

งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวนกิจกรรม

จํานวนกิจกรรม

แผนงานที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอํานวย

ความสะดวก

งบภาคเอกชน

งบกระทรวง กรม

งบจังหวัด

จํานวนกิจกรรม

งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.โครงการสําคญัที่ 2 พัฒนาบานเมืองใหนาอยู และมีความปลอดภัย

จํานวนกิจกรรม

1.โครงการสําคญัที่ 1 โครงการพัฒนาและเสริมสรางความปลอดภัยเสนทาง

คมนาคมทองถิ่น

จํานวนกิจกรรม
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ยุทธ

ศาสตรชาติ

X)/แผน

แมบทฯ(Y)

แหลง

งปม.

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569  พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570แผนงาน/โครงการสําคญั

บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (บาท)

- กิจกรรมหลักที่ 1.5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 

ทางหลวงทองถิ่น สาย อต.ถ.57-008 

บานหัวทุง หมูที่ 3 ตําบลบานเสี้ยว 

อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ

1 ที่ทําการอําเภอ

ฟากทา

5,108,000             5,108,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 

รอบบริเวณสระเก็บน้ํา บานหวยลึก หมูที่ 5 

ตําบลบานเสี้ยว อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ

1 ที่ทําการอําเภอ

ฟากทา

736,000               736,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.7 สรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 1000 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 

3000 ตารางเมตร ลงไหลทางดินลูกรังขางละ 

0-0.50 เมตร บริเวณถนน ค.ส.ล.สายหวยสังข (ตอ

จากเดิม) บานนา หมูที่ 9 ตําบลน้ําอาง อําเภอตรอน

 จังหวัดอุตรดิตถ

1 ที่ทําการอําเภอ

ตรอน

1,650,000             1,650,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.8 สรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 4600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 

18000  ตารางเมตร ลงไหลทางดินลูกรังขางละ 

0-0.50 เมตร บริเวณถนนสายเรียบครองหวยพี้  

บานนา หมูที่ 9 ตําบลน้ําอาง 

อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ

1 ที่ทําการอําเภอ

ตรอน

9,945,000             9,945,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.9 สรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 1970 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 

9850 ตารางเมตร พรอมดินลูกรังไหลทางขางละ 

0-0.50 เมตร บริเวณถนนสายลานสุภาภัณฑ ค.ส.ล. 

(ตอจากเดิม) หมที่ 7 - ทางไปไรน้ําทิพย หมูที่ 7 

ตําบลน้ําอาง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ

1 ที่ทําการอําเภอ

ตรอน

5,407,000             5,407,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.10 กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 4120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 

20600 ตารางเมตร พรอมดินลูกรังไหล 

หนา 0-0.50 เมตร บริเวณถนนสายรองแสลง ค.ส.ล.

 (ตอจากเดิม)หมูที่ 1 - ทางไปไรน้ําทิพย หมูที่ 7 

ตําบลน้ําอาง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ

1 ที่ทําการอําเภอ

ตรอน

11,025,000           11,025,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.11 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทติ

กคอนกรีต จํานวน 4 สายทาง 

ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ

1 ที่ทําการอําเภอ

ตรอน

14,444,000           14,444,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.12 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนก

รีต สายหนองยาว บานพงสะตือ 

หมูที่ 6 ตําบลบานแกง อําเภอตรอน

 จังหวัดอุตรดิตถ

1 ที่ทําการอําเภอ

ตรอน

1,000,000             1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.13 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบานนายจรูญ 

มูลจันทรง ถึง บานนางจอด หมูที่ 10

1 อบต.วังดิน 760,200               760,200            760,200              760,200             760,200            3,801,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.14 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ

ถนนสายฟูมูน จากที่ กม. 0+000 ถึง

ที่ กม. 0+343 บานยางโทน หมูที่ 4

1 อบต.วังดิน 914,500               914,500            914,500              914,500             914,500            4,572,500             

- กิจกรรมหลักที่ 1.15 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย

บานคลองสัมพันธ-บานหนองปาไร จาก

ที่ กม. 0+625 ถึง    ที่ กม. 0+870 หมูที่ 9

1 อบต.วังดิน 636,100               636,100            636,100              636,100             636,100            3,180,500             

- กิจกรรมหลักที่ 1.16 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทาง

แยกถนนลาดยาง หมูที่ 6 ตําบลน้ําริด - 

บานหนาฝาย หมูที่ 4

1 เทศบาลตําบลน้ําริด 8,250,000             8,250,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.17 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหิน

เหล็กไฟ จาก หมูที่ 4 - หมูที่ 8

1 เทศบาลตําบลน้ําริด 5,700,000             5,700,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.18 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายรองยาบาง หมูที่ 8

1 เทศบาลตําบลน้ําริด 4,000,000             4,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.19 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบอหิน

จากทางเขาจนถึงทุงรองปูวัน หมูที่ 8

1 เทศบาลตําบลน้ําริด 6,000,000             6,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.20 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขามคลองริดซอยโชคชัย หมูที่ 1

1 เทศบาลตําบลน้ําริด 1,300,000             1,300,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.21 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขามคลองริดซอยแหลมทอง หมูที่ 2

1 เทศบาลตําบลน้ําริด 1,300,000             1,300,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.22 วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

พรอมถนนลูกรัง หมูที่ 9

1 เทศบาลตําบลน้ําริด 1,500,000             1,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.23 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโปรง

กวางจาก หมูที่ 7 ตําบลน้ําริด ไป หมูที่ 3

ตําบลงิ้วงาม อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

1 เทศบาลตําบลน้ําริด 5,000,000             5,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.24 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลอง

ชลประทานจาก หมูที่ 10 ไป หมูที่ 8

ตําบลทาเสา อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

1 เทศบาลตําบลน้ําริด 5,900,000             5,900,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.25 ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 ตําบลน้ํา

ริด ถึงเขตติดตอ  ตําบลนานกกก

1 เทศบาลตําบลน้ําริด 8,000,000             8,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.26 กอสรางถนนคอนกรีตเสริตเสริมเหล็ก บริเวณรอบ

สถานีพัฒนาที่ดิน  หมูที่ 9 ตําบลน้ําริด 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

1 เทศบาลตําบลน้ําริด 6,270,000             6,270,000             
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- กิจกรรมหลักที่ 1.27 ปรับปรุงผิวทางลาดยางถนนวัดจอมคีรี 

(อต.ถ. 13 - 021)

1 เทศบาลตําบลน้ําริด 618,000               618,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.28 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายนาปาโปงตลอดสาย หมูที่ 10

1 เทศบาลตําบลน้ําริด 3,000,000             3,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.29 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายนาคลองควาย

1 เทศบาลตําบลน้ําริด 4,675,000             4,675,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.30 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บริเวณ

หวยดินดาก

1 เทศบาลตําบลน้ําริด 3,630,000             3,630,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.31 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายวุน

ไพบูรณ-นานางจรรยา สารบุรุษ หมูที่ 4 

ตําบลหาดงิ้ว อําเภอเมอืงอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ

1 อบต.หาดงิ้ว 2,800,000             2,800,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.32 พัฒนาเสนทางคมนาคมโดยการติดตั้งโคมไฟถนน

พลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกันใน

เขตตําบลหาดงิ้ว อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ

1 อบต.หาดงิ้ว 1,500,000             1,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.33 กอสรางถนน ค.ส.ล.สายนาหวยไครใต หมูที่ 2

บานหวยไคร ขนาดกวาง 3.50 เมตร 

ยาว 1,160 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 ที่วาการอําเภอ

น้ําปาด

2,436,000             2,436,000          2,436,000           2,436,000          2,436,000          12,180,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.34 ซอมสรางถนนลาดยางแอลฟลทคอนกรีต รหัสสาย

ทาง อต.ถ. 76-002 ทางหลวงหมายเลข 1146 

CS.0102 ตอนทางแยกเขาปากปาด 

หมูที่ 1 บานปากปาด ผิวทางกวาง 8 เมตร 

ยาว 865 เมตร หนา 0.04 เมตร

1 ที่วาการอําเภอ

น้ําปาด

2,075,100             2,075,100          2,075,100           2,075,100          2,075,100          10,375,500            

- กิจกรรมหลักที่ 1.35 กอสรางถนน ค.ส.ล.สายนาหนองผักบุง 

หมูที่ 3  บานหวยหูด ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 ที่วาการอําเภอ

น้ําปาด

9,600,000             9,600,000          9,600,000           9,600,000          9,600,000          48,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.36 กอสรางถนน ค.ส.ล. สายโคกดินดํา หมูที่ 4

 บานแสนตอ ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

1 ที่วาการอําเภอ

น้ําปาด

4,800,000             4,800,000          4,800,000           4,800,000          4,800,000          24,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.37 กอสรางถนน ค.ส.ล. สายกงไกรลาส ซอย 2

หมูที่ 7  บานหัวนา ขนาดกวาง 5  เมตร 

ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

1 ที่วาการอําเภอ

น้ําปาด

6,000,000             6,000,000          6,000,000           6,000,000          6,000,000          30,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.38 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบน้ําลนผาน

เพื่อการเกษตรคลองตรอน หมู 3 ตําบลน้ําไผ

1 ที่วาการอําเภอ

น้ําปาด

315,890               315,890                

- กิจกรรมหลักที่ 1.39 ถนน คสล .ซอยซําผักคาว หมู 5 ตําบลน้ําไผ 1 ที่วาการอําเภอ

น้ําปาด

490,000               490,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.40 ถนน คสล.ซอยนาโปง หมู 7 ตําบลน้ําไผ 1 ที่วาการอําเภอ

น้ําปาด

496,000               496,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.41 ถนน คสล.ซอยไทยเสรีพัฒนา2 หมู 7 

ตําบลน้ําไผ

1 ที่วาการอําเภอ

น้ําปาด

172,000               172,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.42 รถนน คสล.ซอย กกไฮ หมู 6 ตําบลน้ําไผ 1 ที่วาการอําเภอ

น้ําปาด

586,000               586,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.43 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก

ทางหลวง 1045 บานเนินตาตุม หมูที่ 9 

ถึง บานน้ําวน หมูที่ 4 ตําบลบานดาน 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

1 อ.เมืองอุตรดิตถ 7,398,000             7,398,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.44 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนอง

โบถส  บานเดนดานเหนือ หมูที่ 11 

ตําบลบานดาน อําเภอเมืองอุตรดิตถ

จังหวัดอุตรดิตถ

1 อ.เมืองอุตรดิตถ 2,377,000             2,377,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.45 กิจกรรมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายลานตากขาวบานดาน หมูที่ 3 ตําบล

บานดาน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

1 อ.เมืองอุตรดิตถ 1,487,000             1,487,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.46 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน

นางสิน แชมฟก - คลองเขื่อนทดน้ําผาจุกบาน

พระฝาง หมูที่ 3 ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ

1 เทศบาลผาจุก 2,940,000             2,940,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.47 เสริมผิวทางแอสฟสติกคอนกรีตสายบาน

พระฝาง หมูที่ 4 – บานเดนกระตาย หมูที่ 11 

ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

1 เทศบาลผาจุก 4,390,000             4,390,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.48 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขางบานนาย

ธรรมนูญถึงวัดพระบาทน้ําพุ บานพระฝาง หมูที่ 4  

ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

1 เทศบาลผาจุก 1,700,000             1,700,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.49 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนมอน

หินขาวบานมอนหินขาว - ประสิทธ์ิฟารม หมูที่ 10 

ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

1 เทศบาลผาจุก 1,290,000             1,290,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.50 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุงรองนา

ตอง จากที่นานางถาวร ทองอุน - ถนนเลียบ

คลองเขื่อนทดน้ําผาจุก บานหมอนไม หมูที่ 6

ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

1 เทศบาลผาจุก 746,000               746,000                
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- กิจกรรมหลักที่ 1.51 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลาไก

บานมอนหินขาว หมูที่ 10 ถึง บานหมอนไม

หมูที่ 6 ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ

งหวัดอุตรดิตถ

1 เทศบาลผาจุก 4,659,000             4,659,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.52 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน

นางสุภาพร ตะสี - บานนายเทียนชัย นาคนวล

บานมอนหินขาว หมูที่ 10 ตําบลผาจุก

อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

1 เทศบาลผาจุก 1,810,000             1,810,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.53 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมตอ

ถนนเลียบคลองสงนํ้าเขื่อนผาจุก- ที่นายโกย

คําตา บานมอนหินขาว หมูที่ 10 ตําบลผาจุก 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

1 เทศบาลผาจุก 4,970,000             4,970,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.54 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุง

รองนาตอง - คลองระบายนํ้า(ชวงที่ 2) 

บานหมอนไม หมูที่ 6 ตําบลผาจุก 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

1 เทศบาลผาจุก 750,000               750,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.55 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายยุทธศาสตร บานวังยาง หมูที่ 2 

ถึงบานหมอนไม หมูที่ 6 (ชวงที่ 3) 

ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

1 เทศบาลผาจุก 1,500,000             1,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.56 ซอมสรางถนนลาดยางสายบานพระฝาง - 

บอขยะ หมูที่ 3 ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ

1 เทศบาลผาจุก 6,200,000             6,200,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.57 กอสรางถนน คสล. สายมะขามเฒา หมูที่1

 ตําบลเดนเหล็ก

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.

เดนเหล็ก)

1,140,000             1,140,000          1,140,000           1,140,000          1,140,000          5,700,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.58 กอสรางถนนลาดยางสายนานํ้าพาย - 

เขตรักษาพันธุสัตวปาน้ําปาด ตําบลเดนเหล็ก

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.

เดนเหล็ก)

1,858,000             1,858,000          1,858,000           1,858,000          1,858,000          9,290,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.59 กอสรางถนน คสล. สายเหลามะโม (ตอนบน) 

หมูที2่ ตําบลเดนเหล็ก

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.

เดนเหล็ก)

1,367,000             1,367,000          1,367,000           1,367,000          1,367,000          6,835,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.60 กอสรางถนน คสล. สายนานกอก หมูที่3

 ตําบลเดนเหล็ก

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.

เดนเหล็ก)

1,822,000             1,822,000          1,822,000           1,822,000          1,822,000          9,110,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.61 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(สายบานนายแดง ถิ่นพยัคฆ) บานนํ้าไคร หมูที่ 1 

ตําบลน้ําไคร

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.น้ํา

ไคร)

489,000               489,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.62 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

(สายรองตาเพชร) บานนํ้าไคร หมูที่ 1 ตําบลน้ําไคร

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.น้ํา

ไคร)

480,000                480,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.63 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

(สายหวยผึ้ง) บานปางเกลือ หมูที่ 4 ตําบลน้ําไคร

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.น้ํา

ไคร)

476,000               476,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.64 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(สายหลังสระสาธารณะ) บานหวยน้ําไหล หมูที่ 5 

ตําบลน้ําไคร

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.น้ํา

ไคร)

480,000                  480,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.65 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

(สายทายบานไปศาลปูตา) บานวังผาชัน หมูที่ 6  

ตําบลน้ําไคร

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.น้ํา

ไคร)

493,000                493,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.66 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

(สายเขียงหมู) บานนากล่ํา หมูที่ 8 ตําบลน้ําไคร

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.น้ํา

ไคร)

497,000               497,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.67 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(สายอางหวยมวง) บานหวยแมง หมูที่ 9 

ตําบลน้ําไคร

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.น้ํา

ไคร)

487,000                  487,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.68 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

(สายขางโรงเรียน-หนองขี้แฮง) บานหวยแมง 

หมูที่ 3 ตําบลน้ําไคร

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.น้ํา

ไคร)

            1,157,000 1,157,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.69 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 (สายโพนธาตุ ปากเหมืองแบง) บานนากล่ํา 

หมูที่ 8 ตําบลน้ําไคร

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.น้ํา

ไคร)

471,000               471,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.70 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

(สายริมคลอง-วังผาชัน) บานหวยแมง หมูที่ 3  

ตําบลน้ําไคร

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.น้ํา

ไคร)

469,000               469,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.71 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

(สายหลังวัด) บานหวยน้ําไหล หมูที่ 5  

ตําบลน้ําไคร

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.น้ํา

ไคร)

437,000                  437,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.72 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

(สายนานํ้าตรอน)  บานวังผาชัน หมูที่ 6 

ตําบลน้ําไคร

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.น้ํา

ไคร)

469,000               469,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.73 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(สายตนแดง) บานหวยแมง หมูที่ 3 ตําบลน้ําไคร

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.น้ํา

ไคร)

8,315,000            8,315,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.74 กอสรางถนน คสล. จากบานนางลําแพน 

แกวสอง - นาโปรง  (ตอตัวเดิม)  หมูที่ 7

บานหนองแหว ตําบลบานฝาย

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.

บานฝาย)
4,800,000             4,800,000          - -  - 9,600,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.75 กอสรางถนน คสล. สายริมนํ้าปาด - บานนางลัดดา

วัลย    ฟองดา หมูที่1  บานฝาย ตําบลบานฝาย

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.

บานฝาย)
3,800,000             3,800,000          - -  - 7,600,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.76 กอสรางถนน คสล. สายวังควายนอน (ตอตัวเดิม)  

หมูที่ 2 บานใหม ตําบลบานฝาย

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.

บานฝาย)
6,000,000             6,000,000          - -  - 12,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.77 กอสรางถนน คสล. สายบานปาพาบอขยะ 

หมูที่ 6 บานหนองแหว ตําบลบานฝาย

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.

บานฝาย)
- 3,500,000          - -  - 3,500,000             
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- กิจกรรมหลักที่ 1.78 กอสรางสะพานขามหวยพังงา  หมูที่ 3  

บานนากวาง ตําบลบานฝาย

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.

บานฝาย)
- 5,000,000          - -           5,000,000 10,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.79 โครงการกอสรางถนน คสล.น้ําลนผาน หวยประจัน

 พรอม ถนนสองฝง หมู 5 ตําบลน้ําไผ

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.น้ํา

ไผ)
1,865,500             1,865,500             

- กิจกรรมหลักที่ 1.80 โครงการกอสรางถนน น้ําลนผานโปงเป หมู 5 

ตําบลน้ําไผ

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.น้ํา

ไผ)
650,000               650,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.81 โครงการกอสรางถนนแบบน้ําลนผาน 

ลําหวยใหญ หมู 5 ตําบลน้ําไผ

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.น้ํา

ไผ)
650,000               650,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.82 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหวยเหลือม หมู4 

ตําบลน้ําไผ

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.น้ํา

ไผ)
390,000            390,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.83 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหนองแมแอด หมู 5

 ตําบลน้ําไผ

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.น้ํา

ไผ)
5,895,000          5,895,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.84 โครงการตอเติมถนน คสล.ซอยวังบอน หมู 6 ตําบล

น้ําไผ

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.น้ํา

ไผ)
1,614,550          1,614,550             

- กิจกรรมหลักที่ 1.85 โครงการกอสรางถนนแบบน้ําลนผาน ซ.วังเซิม 

พรอมถนนขางทาง 3 เมตร  หมู 7 ตําบลน้ําไผ

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.น้ํา

ไผ)
2,843,010          2,843,010             

- กิจกรรมหลักที่ 1.86 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ติดถนน อต.ถ.

43-001 หมู 8 ตําบลน้ําไผ

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.น้ํา

ไผ)
1,188,000          1,188,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.87 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหวยขอนเคียน 

หมู 5 ตําบลน้ําไผ

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.น้ํา

ไผ)
2,947,500           2,947,500             

- กิจกรรมหลักที่ 1.88 โครงการตอเติม ถนน คสล.ซอยอนุรักษเจริญ หมู 6

 ตําบลน้ําไผ

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.น้ํา

ไผ)
3,954,000           3,954,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.89 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยวงแหวน หมู 7 

ตําบลน้ําไผ

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.น้ํา

ไผ)
4,090,000           4,090,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.90 โครงการกอสรางถนน คสล.หวยกกไฮ หมู 6

ตําบลน้ําไผ

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.น้ํา

ไผ)
1,977,000          1,977,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.91 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยโปงเป หมู 5 ตําบล

น้ําไผ

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.น้ํา

ไผ)
982,500            982,500                

- กิจกรรมหลักที่ 1.92 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยทราย 

หมู 6 ตําบลน้ําไผ

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.

น้ําไผ)

1,153,250          1,153,250             

- กิจกรรมหลักที่ 1.93 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยเสาเลา 

หมู 5 ตําบลน้ําไผ

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.

น้ําไผ)

3,930,000          3,930,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.94 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยถ้ําเก้ิง 

หมู 5 ตําบลน้ําไผ

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.

น้ําไผ)

3,930,000          3,930,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.95 กอสรางรางระบายนํ้า คสล.บานบุง 1 ทต.ฟากทา 955,500               955,500                

- กิจกรรมหลักที่ 1.96 กอสรางไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนชิดวารี (ชวงที่ 1)

1 ทต.ฟากทา 1,690,500             1,690,500             

- กิจกรรมหลักที่ 1.97 กอสรางสะพานขามลําน้ําหวยใส  ม.5 

บานหวยใส  ต.สองคอน อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ  

ขนาดกวาง  8  เมตร  ยาว 18 เมตร 

สูง  5  เมตร

1 อบต.สองคอน 5,000,000             5,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.98 ซอมบํารุงทางโดยเสริมผิวแอสฟลทคอนกรีตเสนทาง

เขาหมูบาน  ม.8 บานหนองหัวนา   

ต.สองคอน  อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ  ขนาดกวาง  6  

เมตร  ยาว 717 เมตร  หนา  0.05  เมตร

1 อบต.สองคอน 1,720,800             1,720,800             

- กิจกรรมหลักที่ 1.99 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิคมสหกรณ

ซอย  23  ม. 7  บานหวยไขเขียด  

ต.สองคอน  อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ  ขนาดกวาง  4  

เมตร  ยาว  371  เมตร  หนา  0.15  เมตร

1 อบต.สองคอน 860,720               860,720                

- กิจกรรมหลักที่ 1.100 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิคมสหกรณ 

 ซอย  22  ม. 7  บานหวยไขเขียด  

ต.สองคอน  อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ ขนาดกวาง  

4  เมตร  ยาว  418  เมตร  หนา  0.15  เมตร

1 อบต.สองคอน 969,760               969,760                

- กิจกรรมหลักที่ 1.101 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิคมสหกรณ 

 ซอย  21  ม. 1  บานวังกอง  

ต.สองคอน  อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ  ขนาดกวาง  4  

เมตร  ยาว 2,160  เมตร  หนา  0.15  เมตร

1 อบต.สองคอน 5,011,200             5,011,200             

- กิจกรรมหลักที่ 1.102 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิคมสหกรณ 

 ซอย  19  ม. 6  บานใหมจําป  

ต.สองคอน  อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ  ขนาดกวาง  4  

เมตร  ยาว  736  เมตร  หนา  0.15  เมตร

1 อบต.สองคอน 1,707,520             1,707,520             

- กิจกรรมหลักที่ 1.103 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิคมสหกรณ 

 ซอย  20  ม. 1  บานวังกอง  ต.สองคอน  อ.ฟาก

ทา จ.อุตรดิตถ  ขนาดกวาง  4  เมตร  ยาว 1,500 

เมตร  หนา  0.15  เมตร

1 อบต.สองคอน 3,480,000             3,480,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.104 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิคมสหกรณ 

 ซอย  18  ม. 6  บานใหมจําป  

ต.สองคอน  อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ  

ขนาดกวาง  4  เมตร  ยาว  2,000 เมตร  

หนา  0.15  เมตร

1 อบต.สองคอน 4,640,000             4,640,000             
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- กิจกรรมหลักที่ 1.105 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนนา

หวยหยั่น - วัดกกตอง  ม. 8  บานหนองหัวนา

 ต.สองคอน  อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ  ถึง  ม.3  

บานกกตอง  ต.ฟากทา  อ.ฟากทา  จ.อุตรดิตถ   

ขนาดกวาง  4  เมตร  ยาว  5,000 เมตร  

หนา  0.15  เมตร

1 อบต.สองคอน 11,600,000           11,600,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.106 กอสรางถนน  คสล. สายขอบเขตบานสองหอง

ถึงบานนาไรเดียว หมู 5

1 อบต.สองหอง 3,000,000             3,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.107 กอสรางเสริมผิวจราจรพาราแอสฟสทติกคอนกรีต

สายบานนาไรเดียวไปสุสานหอยลานป

1 อบต.สองหอง 3,100,000             3,100,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.108 กอสรางเกาะกลางถนนรอบตลาดสด

เทศบาลตําบลทาปลา พรอมไฟสองสวาง หมูที่ 1 

ตําบลทาปลา

1 เทศบาลตําบล

ทาปลา

1,357,300             1,357,300             

- กิจกรรมหลักที่ 1.109 โครงการกอสรางเกาะกลางถนนทางขึ้น

อําเภอพรอมไฟสองสวาง หมูที่ 1 ตําบลทาปลา

1 เทศบาลตําบล

ทาปลา

735,000               735,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.110 ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย

แบบประกอบในชุดเดียวกัน หมูที่ 1 

(ถนนเทศบาล 17) ตําบลทาปลา

1 เทศบาลตําบล

ทาปลา

245,000               245,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.111 ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย

แบบประกอบในชุดเดียวกัน หมูที่ 1 

(ถนนเทศบาล 18) ตําบลทาปลา

1 เทศบาลตําบล

ทาปลา

3,990,000             3,990,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.112 ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย

แบบประกอบในชุดเดียวกัน หมูที่ 1 

(ถนนเสนทางจักรยาน) ตําบลทาปลา

1 เทศบาลตําบล

ทาปลา

9,800,000             9,800,000             

148,505,800         51,966,700       56,496,700         45,496,700        42,496,700       344,962,600         

44                      19                   19                     17                    16                   115                     

- กิจกรรมหลักที่ 1.113 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบานวังดิน - 

บานวังขา หมูที่ 1

2 อบต.วังดิน 1,204,000             1,204,000          1,204,000           1,204,000                    1,204,000 6,020,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.114 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเขาบานหวยโปรง 

หมูที่ 6

2 อบต.วังดิน 1,346,000             1,346,000          1,346,000           1,346,000                    1,346,000 6,730,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.115 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบานวังขา-

บานหวยโปรง หมูที่ 7

2 อบต.วังดิน 1,451,000             1,451,000          1,451,000           1,451,000                    1,451,000 7,255,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.116 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย

บานวังดิน - ต.ขุนฝาง  (ตอจากถนน คสล.เดิม) 

จากที่ กม. 1+000 ถึงที่ กม.2+175 

บานวังดิน  หมูที่ 1

2 อบต.วังดิน 3,048,600             3,048,600          3,048,600           3,048,600                    3,048,600 15,243,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.117 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย

บานวังดิน - บานหวยโปรง (ตอจากถนน คสล.เดิม) 

จากที่ กม.0+395 ถึงที่ กม 1+178 บานวังดิน   

หมูที่ 2

2 อบต.วังดิน 2,025,900             2,025,900          2,025,900           2,025,900                    2,025,900 10,129,500            

- กิจกรรมหลักที่ 1.118 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย

ขางวัดยางจุม - บานวังดิน (ตอจากถนน คสล.เดิม) 

จากที่ กม. 0+735 ถึง ที่ กม. 1+945 บานยางจุม 

หมูที่ 3

2 อบต.วังดิน 3,159,800             3,159,800          3,159,800           3,159,800          3,159,800          15,799,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.119 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ

ถนนสายบานนายจรัญ นุอินทร - ศาลา

อเนกประสงค (ตอจากถนน คสล.เดิม) จาก

ที่ กม.0+935 ถึงที่ กม. 1+665 บานยางโทน

 หมูที่ 4

2 อบต.วังดิน 1,889,000             1,889,000          1,889,000           1,889,000          1,889,000          9,445,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.120 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสาย

หนองตูบลี้ จากที่ กม. 0+068 ถึงที่ 

กม. 1+400 บานหนองปาไร หมูที่ 5

2 อบต.วังดิน 3,477,000             3,477,000          3,477,000           3,477,000          3,477,000          17,385,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.121 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายเขาหวย

ยิงสู จากที่ กม. 0+475 ถึงที่ กม. 2+800 บานหวย

โปรง หมูที่ 6

2 อบต.วังดิน 6,011,100             6,011,100          6,011,100           6,011,100          6,011,100          30,055,500            

- กิจกรรมหลักที่ 1.122 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย

บานวังขา - บานหวยโปรง จากที่ กม.0+520 ถึงที่ 

กม. 1+730 บานวังขา หมูที่ 7

2 อบต.วังดิน 3,129,900             3,129,900          3,129,900           3,129,900          3,129,900          15,649,500            

- กิจกรรมหลักที่ 1.123 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย

เดนกอก จากที่ กม. 0+310 ถึงที่ กม. 1+695 

บานหวยปอบ หมูที่ 8

2 อบต.วังดิน 3,582,100             3,582,100          3,582,100           3,582,100          3,582,100          17,910,500            

- กิจกรรมหลักที่ 1.124 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย

ดงคอแลนด จากที่ กม.1+345 ถึงที่ กม.2+080 

บานวังดิน หมูที่ 10

2 อบต.วังดิน 1,901,800             1,901,800          1,901,800           1,901,800          1,901,800          9,509,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.125 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย

ทุงพยอม จากที่ กม.0+225 ถึงที่ กม. 1+610

บานวังดิน หมูที่ 10

2 อบต.วังดิน 3,582,100             3,582,100          3,582,100           3,582,100          3,582,100          17,910,500            

- กิจกรรมหลักที่ 1.126 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย

ดงคอแลนด - บานนาตนโพธ์ิ จากที่ กม.0+000 

ถึงที่ กม.1+400 บานวังดิน หมูที่ 10

2 อบต.วังดิน 3,621,100             3,621,100          3,621,100           3,621,100          3,621,100          18,105,500            

- กิจกรรมหลักที่ 1.127 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทุง

พยอม - ฝายกํานันชั้น จากที่ กม. 0+000 

ถึงที่ กม. 0+800 บานวังดิน หมูที่ 10

2 อบต.วังดิน 2,067,300             2,067,300          2,067,300           2,067,300          2,067,300          10,336,500            

งบกระทรวง กรม

จํานวนกิจกรรม
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- กิจกรรมหลักที่ 1.128 สะพานขามคลองสงนํ้า 

(โครงการคลองตรอน) กม.12+889

2 โครงการ

ชลประทานอุตรดิตถ

11,000,000           11,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.129 งานสะพานขามคลองสงน้ํา 

(โครงการคลองตรอน) กม.13+900

2 โครงการ

ชลประทานอุตรดิตถ

1,000,000          1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.130 งานสะพานขามคลองสงน้ํา 

(โครงการคลองตรอน) กม.20+330

2 โครงการ

ชลประทานอุตรดิตถ

1,000,000           1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.131 งานสะพานขามคลองสงน้ํา 

(โครงการคลองตรอน)  กม.21+130

2 โครงการ

ชลประทานอุตรดิตถ

1,000,000          1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.132 งานสะพานขามคลองสงน้ํา 

(โครงการคลองตรอน)  กม.21+540

2 โครงการ

ชลประทานอุตรดิตถ

1,000,000          1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.133  สะพานคลองริด 2 โครงการ

ชลประทานอุตรดิตถ

3,000,000           3,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.134  สะพานขามคลองซอย 1 ซาย 1 ขวา 2 โครงการ

ชลประทานอุตรดิตถ

3,000,000          3,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.135  สะพานขามคลองซอย  1 ขวา 2 โครงการ

ชลประทานอุตรดิตถ

3,000,000           3,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.136  สะพานบานหวยแมง หมู 3 2 โครงการ

ชลประทานอุตรดิตถ

8,000,000           8,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.137 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ภายในพื้นที่ตําบลหวยมุน  

(หมูที่ 1-8) ต.หวยมุน อ.น้ําปาด

2 องคการบริหารสวน

ตําบลหวยมุน

             2,000,000 2,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.138 โครงการกอสรางวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ําในเสนทางคมนาคม  

ภายในพื้นที่ตําบลหวยมุน  (หมูที่ 1-8)

ต.หวยมุน อ.น้ําปาด

2 องคการบริหารสวน

ตําบลหวยมุน

             2,000,000 2,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.139 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก ภายในพื้นที่ตําบลหวยมุน  (หมูที่ 1-8)

ต.หวยมุน อ.น้ําปาด

2 องคการบริหารสวน

ตําบลหวยมุน

           10,000,000 10,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.140 โครงการกอสรางถนนนํ้าลนผาน  ภายในพื้นที่

ตําบลหวยมุน (หมูที่ 1-8) ต.หวยมุน อ.น้ําปาด

2 องคการบริหารสวน

ตําบลหวยมุน

             3,000,000 3,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.141 สะพานขามคลองสงนํ้า (โครงการคลองตรอน) 

กม.12+889 ต.น้ําไคร อ.น้ําปาด

2 กรมชลประทาน            11,000,000 11,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.142 งานสะพานขามคลองสงน้ํา (โครงการคลอง

ตรอน) กม.13+900 ต.บอทอง อ.ทองแสนขัน

2 กรมชลประทาน              1,000,000 1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.143 งานสะพานขามคลองสงน้ํา (โครงการคลอง

ตรอน) กม.20+330 ต.บอทอง อ.ทองแสนขัน

2 กรมชลประทาน              1,000,000 1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.144 งานสะพานขามคลองสงน้ํา (โครงการคลอง

ตรอน)  กม.21+130 ต.บอทอง อ.ทองแสนขัน

2 กรมชลประทาน              1,000,000 1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.145 งานสะพานขามคลองสงน้ํา (โครงการคลอง

ตรอน)  กม.21+540 ต.บอทอง อ.ทองแสนขัน

2 กรมชลประทาน              1,000,000 1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.146 สะพานคลองริด ม.11 ต.บานดานนาขาม

อ.เมืองอุตรดิตถ อ.เมืองอุตรดิตถ

2 กรมชลประทาน              3,000,000 3,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.147 สะพานขามคลองซอย 1 ซาย 1 ขวา บานทายเตย

 ต.ไผลอม อ.ลับแล

2 กรมชลประทาน              3,000,000 3,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.148 สะพานขามคลองซอย  1 ขวา บานเกาะตาเพชร

ต.ไผลอม อ.ลับแล

2 กรมชลประทาน              3,000,000 3,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.149 สะพานบานหวยแมง หมู 3 ต.น้ําไคร อ.น้ําปาด 2 กรมชลประทาน              8,000,000 8,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.150 บํารุงรักษาทางลําเลยีงใหญ โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ ระยะทาง 16.27 กิโลเมตร 

จังหวัดอุตรดิตถ บานงิ้วงาม ต.งิ้วงาม 

อ.เมืองอุตรดิตถ

2 กรมชลประทาน              1,763,000 1,763,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.151 งานลาดยางถนนในเขตหัวงานฝายคลองตรอน 

โครงการชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร บานหวยนํ้าไหล

ต.น้ําไคร อ.น้ําปาด

2 กรมชลประทาน              8,850,000 8,850,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.152 งานลาดยางถนนเขาอางแมเฉย โครงการ

ชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ ระยะทาง 

2.000 กิโลเมตร บานแมเฉย ต.บานดาน

นาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ

2 กรมชลประทาน            10,500,000 10,500,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.153 งานลาดยางถนนในเขตหัวงานโครงการชลประทาน

อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

ระยะทาง 0.150 กิโลเมตร บานงิ้วงาม

ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ

2 กรมชลประทาน              3,000,000 3,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.154 สะพานขามคลองสงนํ้า (โครงการคลองตรอน) 

กม.12+889 โครงการชลประทานอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ บานหวยแมง ต.น้ําไคร อ.น้ําปาด

2 กรมชลประทาน            11,000,000 11,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.155 ปรับปรุงซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีต

สายหลังวัดสวางอารมณ หมูที่ 2 ตําบลไผลอม 

อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

2 อบต.ไผลอม 313,000               313,000                
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- กิจกรรมหลักที่ 1.156 ปรับปรุงซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีตจาก

บานนายลืม มีรอด ถึงเขตเทศบาลตําบล

ทุงยั้ง หมูที่ 3 บานเกาะตาเพชร ตําบลไผลอม 

อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

2 อบต. ไผลอม 1,290,500             1,290,500             

- กิจกรรมหลักที่ 1.157 ปรับปรุงซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีต

จากหนาวัดโพธ์ิทอง ถึงที่นางเรณู ประสบทอง

หมูที่ 3 บานเกาะตาเพชร ตําบลไผลอม 

อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

2 อบต.ไผลอม 254,000               254,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.158 เสริมผิวแอสฟลทติก ถนนสายบานดงสระแกว-เขา

เส เสนทาง อตถ. 63 001 หมูที่ 4 

ตําบลไผลอม อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

2 อบต.ไผลอม 2,000,000             2,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.159 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนา

นายบุญธรรม เทศปาน ตั้งแตบริเวณคลอง

ชลประทานสาย 4 ถึงบริเวณนานายประสิทธ์ิ 

เพ็งนุม หมูที่ 5 ตําบลไผลอม อําเภอลับแล 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 อบต. ไผลอม 3,269,000             3,269,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.160 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเรือ 

ตั้งแตสะพานตายอม ถึงสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80

 พรรษา หมูที่ 6 ตําบลไผลอม อําเภอลับแล

จังหวัดอุตรดิตถ

2 อบต. ไผลอม 2,000,000 2,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.161  ปรับปรุงซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 

สายคลองตนไทร ตั้งแตถนนลาดยางไผลอม-

ดงสระแกว ถึงบริเวณบานนางทวี บานทุงสวรรค

หมูที่ 7 ตําบล ไผลอม อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

2 อบต. ไผลอม 760,600               760,600                

- กิจกรรมหลักที่ 1.162 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บานทุงสวรรคตั้งแตบริเวณถนนปรายราง-

ศรีนคร ถึงบริเวณศาลปู บานทุงสวรรค หมูที่ 7 

ตําบลไผลอม อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

2 อบต. ไผลอม 827,000               827,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.163 ปรับปรุงซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีต

สายคลองตนไทร หมูที่ 7 ตําบลไผลอม 

อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

2 อบต.ไผลอม 682,000               682,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.164 ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบ

ในชุดเดียวกัน ถนนสายดงสระแกว-เขาแส เสนทาง 

สาย อตถ. 63  001  หมูที่ 4 ตําบล  ไผลอม

 อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

2 อบต.ไผลอม 500,000               500,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.165 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายนิคม

สหกรณซอย 14 บานหวยลึก หมูที่ 5

ตําบลบานเสี้ยว อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ

2 อบต.บานเส้ียว 4,430,000          4,430,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.166 กอสรางถนน คสล. สายเหลาฟากใน เชื่อมตอ

ระหวาง หมูที่ 2 บานลุม กับ หมูที่ 1 บานเส้ียว 

ตําบลบานเสี้ยว อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ

2 อบต.บานเส้ียว 1,710,000          1,710,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.167 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ทางหลวง

ทองถิ่น สาย อต.ถ. 57-005 บานใหมพัฒนา หมูที่ 6

2 อบต.บานเส้ียว 3,330,000          3,330,000             

120,135,200         -                  -                    -                   -                  120,135,200         

25                      -                  -                    -                   -                  25                       

- กิจกรรมหลักที่ 1.168 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายายสี-คลอง

ไผสีสุก หมูที่ 1 ตําบลบานหมอ อ.พิชัย 

จ.อุตรดิตถ  -ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,080 เมตร

3 อบต.บานหมอ 2,808,000             2,808,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.169 กอสรางถนนลาดยางสายปาแดง-ตําบลนายาง หมูที่

 1 ตําบลบานหมอ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ-ถนนลาดยาง

กวาง 6.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร

3 อบต.บานหมอ 3,650,000             3,650,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.170 กอสรางคลองระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5

 ตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

3 อบต.ทาสัก 2,500,000             2,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.171 ซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง

สงน้ําบานพญาแมน-ทล.1324 หมูที่ 1 กวาง 5.00 

เมตร ยาว 590 หนา 0.15 หรือ

มีพื้นที่นอยกวา 2,963 ตร.ม. ไลทางลูกรัง

3 อบต.พญาแมน 2,300,000             2,300,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.172 กอสรางถนน คสล.สายแมอุนเรือน หมูที่ 2 บานดง 

ปริมาณงาน กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 390 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 2,053 ตร.ม. พรอมไลทางลูกรัง

3 อบต.พญาแมน 1,500,000             1,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.173 กอสรางถนนลาดยาง แบบแอสฟลทติก

คอนกรีตสายคลองปลายนา-หนองเพนียด 

หมูที่ 4 ปริมาณงาน กวาง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร

 หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,800 ตร.

ม.

3 อบต.พญาแมน 2,500,000             2,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.174 เสริมผิวแอสฟลทคอนกรีตสายปาแดด หมูที่ 7 

ตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

3 อบต.ทาสัก 1,020,000             1,020,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.175 เสริมผิวแอสฟลทคอนกรีตสายฟากชํา2 

หมูที่ 9 ตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

3 อบต.ทาสัก 1,240,000             1,240,000             

งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวนกิจกรรม
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- กิจกรรมหลักที่ 1.176 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใตสะพาน

ปรมินทร หมูที่ 4 ตําบลบานดารา อําเภอพิชัย 

จังหวัดอุตรดิตถ

3 อบต.บานดารา 595,000               595,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.177 ซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุงพัฒนา-

ทล.1324 หมูที่ 6 บานทุงปากระถิน

3 อบต.พญาแมน 7,020,000             7,020,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.178 ซอมสรางถนนลาดยางแบบ (พาราแอสฟลทติก

คอนกรีต) อต.ถ.65-006 สายบานดงหวยคา-

บานขอม หมูที่ 2-3-5 ตําบลพญาแมน

3 อบต.พญาแมน 37,200,000           37,200,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.179 กอสรางถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟลท

ติกคอนกรีต) อต.ถ.65-008 สายบานทุงปากระถิน-

ทุงหมื่นผาน หมูที่ 3,6

3 อบต.พญาแมน 10,250,000           10,250,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.180 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพ.สต. 

บานคุม - หมู 6 บานชําปาหวาย รหัสทางหลวง

ทองถิ่น อต.ถ. 28-005 ถนนสาย อต. 3031 

แยก ทล.102 - บานนาทะเล 

ตําบลชัยจุมพล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

3 อบต.ชัยจุมพล 4,693,000             4,693,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.181 กอสรางถนน คสล. สายทุงนาใหม หมูที่ 12 

บานแสนขัน ตําบลบอทอง อําเภอทองแสนขัน 

จังหวัดอุตรดิตถ

3 ทต.ทองแสนขัน 2,734,000             2,734,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.182 กอสรางถนน คสล.สายแยก ทล.1045 

บานเนินตาตุม - บานนํ้าวน หมูที่ 4 

(อต.ถ.53-003) ตําบลบานดาน 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

3 อบต.บานดาน 7,665,000             7,665,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.183 พัฒนาโครงขายสายทางเพื่อการคมนาคม 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ต.บานเส้ียว 

อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ

3 อบต.บานเส้ียว 6,480,000             6,480,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.184 ซอมแซมถนนแอสฟลติกคอนกรีตสายทางหลวง

จังหวัด 1043 ลับแล - เขาน้ําตก

3 ทต.หัวดง 9,938,000             9,938,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.185 ปรับปรุงถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ในเขตพื้นที่ตําบลปาเซาซอยตาปอง หมูที่ 3 

สายกลางนา - หลังปมฯ หมูที่ 5ซอยยายแดง - 

กลางนา หมูที่ 6 ซอยปูหล่ํา - ปูใย หมูที่ 7 

ซอยดาบกร หมูที่ 8

3 ทต.ปาเซา 2,169,300             2,169,300             

- กิจกรรมหลักที่ 1.186 พัฒนาเสนทางคมนาคมกอสรางถนน คสล. 4,300 

ตร.ม.ซอมแซมถนน คสล. 1,500 ตร.ม.

เขตตําบลบอเบี้ยอําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ

3 อบต.บอเบี้ย 3,098,900             3,098,900             

- กิจกรรมหลักที่ 1.187  กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด คสล. 

หมูที่ 7 บานสิงหคอมฯ ตําบลทาปลา อําเภอทา

ปลาจังหวัดอุตรดิตถ

3 อบต.ทาปลา 1,321,000             1,321,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.188 กอสรางรางระบายนํ้า คสล.พรอมฝาปด คสล. 

หมูที่ 7 บานสิงหคอมฯ ตําบลทาปลา อําเภอทา

ปลาจังหวัดอุตรดิตถ

3 อบต.ทาปลา 256,000               256,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.189 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชําปลาไหล

หมูที่ 7 ต.น้ําพี้ อ.ทองแสนขัน  จ.อุตรดิตถ

3 อบต.น้ําพี้ 2,097,000             2,097,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.190 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อต.ถ.69-012

 บานเนินสิงห กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

อต.ถ.69-012 ขนาดความกวาง  

4 เมตร ความยาว 890 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไมนอยกวา  

3,560 ตารางเมตร

3 อบต.รวมจิต 1,980,000             1,980,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.191 งานเสริมผิวถนนพาราแอสฟลทติกคอนกรีต เสน

บานแดนทอง - บานหนองโบสถ อต.ถ.69-005 

ขนาดความกวาง 6 เมตร ความยาว 1,480 เมตร 

ความหนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม

นอยกวา 8,880 เมตร

3 อบต.รวมจิต 4,820,000             4,820,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.192 สรางแนวก้ันดินพรอมรางระบายน้ํา ซอยบานผูใหญ

กิตติศักดิ์ เรืองมั่น หมูที่ 6 ตําบลหาดงิ้ว 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

3 อบต.หาดงิ้ว 300,000               300,000                

436,485,000         100,000,000      100,000,000       -                   -                  636,485,000         

370,340,000         -                  -                    -                   -                  370,340,000         

36                      -                  -                    -                   -                  36                       

- กิจกรรมหลักที่ 2.1 ไฟฟาแสงสวาง อต. 2014 (แยก ทล.11 

บานนายาง บานในเมือง)

1 แขวงทางหลวง

ชนบทอุตรดิตถ

9,654,000             9,654,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.2 ไฟฟาแสงสวาง อต. 2022 (แยก ทล.11 

บานบอพระ)

1 แขวงทางหลวง

ชนบทอุตรดิตถ

1,557,000             1,557,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.3 ไฟฟาแสงสวางและราวกันอันตราย 

อต. 20028 (แยก ทล.11 บานบุงจิก)

1 แขวงทางหลวง

ชนบทอุตรดิตถ

1,846,000             1,846,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.4 ไฟฟาแสงสวาง อต. 4012 (แยก ทล.1255 

บานคอรุม)

1 แขวงทางหลวง

ชนบทอุตรดิตถ

1,557,000             1,557,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.5 ไฟฟาแสงสวาง อต. 5054 (แยก อต.4009 

บานปากปาด)

1 แขวงทางหลวง

ชนบทอุตรดิตถ

1,531,000             1,531,000             

จํานวนกิจกรรม

งบภาคเอกชน

2.โครงการสําคญัที่ 2 โครงการพัฒนาและเสริมสรางความปลอดภัยเสนทาง

คมนาคมทางหลวง

งบจังหวัด
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- กิจกรรมหลักที่ 2.6 การติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 11 

ตอนควบคุม 0502 ตอน ชัยมงคล - 

บึงหลัก ระหวาง กม.302+547 - กม.303

+842 (LT.,RT.)

1 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถ ที่ 1

3,000,000             3,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.7 การติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 1204

 ตอนควบคุม 0101 ตอน บึงหลัก -

1 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถ ที่ 1

3,000,000             3,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.8 การติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 1246

 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองกวาง - แสนขัน 

ระหวาง กม.12+272 - กม.14+757 (RT.)

1 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถ ที่ 1

3,000,000             3,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.9 งานเสริมผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 

1204 ตอนควบคุม 0101 ตอน บึงหลัก -

ฟากคลองตรอน ระหวาง กม.18+553 - 

กม.19+400  ทางหลวงหมายเลข 1403 

ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเขาน้ําอาง 

ระหวาง กม.0+007 - กม.0+432

1 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถ ที่ 1

5,500,000             5,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.10 งานเสริมผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 

1040 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทาทอง - 

หาดกรวด ระหวาง กม.0+163 - กม.1+874

1 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถ ที่ 1

5,600,000             5,600,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.11 งานเสริมผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 

1214 ตอนควบคุม 0101 ตอน บานแกง - 

น้ําอาง ระหวาง กม.5+250- กม.9+300

1 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถ ที่ 1

12,500,000           12,500,000            

- กิจกรรมหลักที่ 2.12 งานเสริมผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 

1214 ตอนควบคุม 0101ตอน บานแกง - 

น้ําอาง ระหวาง กม.5+250- กม.9+300

1 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถ ที่ 1

13,000,000           13,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 2.13 พัฒนาทางหลวงผานยานชุมชน ทางหลวง

หมายเลข 117 ตอนควบคุม 0402 ตอนไรออย-

อุตรดิตถ ระหวาง กม.238+950 - กม.239+696 

ตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง

อุตรดิตถจังหวัดอุตรดิถ

1 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถ ที่ 1

30,000,000           30,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 2.14 เสริมผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 1106 

ตอนควบคุม 0100ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ระหวาง 

กม.18+216 - กม.22+000 ตําบลหาดงิ้ว 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

1 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถ ที่ 1

10,000,000           10,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 2.15 เสริมผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 1339 

ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ําปาด - ปากนาย

 ระหวาง กม.74+550 - กม.77+527 

ตําบลทาแฝก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

1 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถ ที่ 2

10,000,000           10,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 2.16 เสริมผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 1339 

ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ําปาด - ปากนาย 

ระหวาง กม.74+550 - กม.77+527 

ตําบลทาแฝก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

1 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถ ที่ 2

10,000,000           10,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 2.17 เสริมผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 1163 

ตอนควบคุม 0100 ตอน รวมจิต - น้ําพรา

ระหวาง กม.7+000 - กม.9+384  ตําบลทาปลา 

อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ

1 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถ ที่ 2

10,000,000           10,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 2.18 เสริมผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 1268 

ตอน ควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ  

ระหวาง กม.64+130 - กม.68+300  ตําบลหวยมุน

 อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

1 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถ ที่ 2

10,000,000           10,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 2.19 กิจกรรมหลัก 1.30 เสริมผิวแอสฟลต 

ทางหลวงหมายเลข 1123 ตอนควบคุม 

0100 ตอนทางเขาบอเบี้ย ระหวาง 

กม.0+357 - 1+000 และ กม.1+645 - 4+500 

ตําบลบอเบี้ย อําเภอบานโคก 

จังหวัดอุตรดิตถ

1 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถ ที่ 2

10,000,000           10,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 2.20 เสริมผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 1268 

ตอน ควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ  

ระหวาง กม.86+130 - กม.89+770  ตําบลหวยมุน

 อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

1 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถ ที่ 2

10,000,000           10,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 2.21 เสริมผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 1339 

ตอน ควบคุม 0101 ตอน หวยมุน - น้ําปาด  

ระหวาง กม.32+710 - กม.37+157  ตําบลหวยมุน

 อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

1 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถ ที่ 2

10,000,000           10,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 2.22 เสริมสรางความปลอดภัยเสนทางคมนาคม 

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 

1163  ตอนควบคุม 0100 ตอน รวมจิต - 

น้ําพรา ระหวาง กม.0+600 - กม.4+400,

กม.4+800 - กม.5+100 และ กม.5+875 - 

กม.6+225 ตําบลทาปลา อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ

1 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถ ที่ 2

4,700,000             4,700,000             
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- กิจกรรมหลักที่ 2.23 เสริมสรางความปลอดภัยเสนทางคมนาคม 

ติดตั้งปุมสะทอนแสง ทางหลวงหมายเลข 1163 

ตอนควบคุม 0100 ระหวาง กม.0+060 - กม.

4+575 ตอน รวมจิต - น้ําพรา ตําบลทาปลา 

อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ

1 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถ ที่ 2

100,000               100,000                

- กิจกรรมหลักที่ 2.24 เสริมสรางความปลอดภัยเสนทางคมนาคม 

ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1243 

ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - 

หวยไผ ระหวาง กม.17+252 -กม.18+500,กม.

22+200 - กม.22+600 และ กม.24+614 - กม.

24+750 ตําบลบอเบี้ย อําเภอบานโคก 

จังหวัดอุตรดิตถ

1 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถ ที่ 2

3,000,000             3,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.25 เสริมสรางความปลอดภัยเสนทางคมนาคม 

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 

1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน หวยนอยกา 

- เดนชาติ ระหวาง กม.19+900 - กม.20+700

ตําบลบอเบี้ย อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ

1 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถ ที่ 2

950,000               950,000                

- กิจกรรมหลักที่ 2.26 เสริมสรางความปลอดภัยเสนทางคมนาคม 

ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1045 

ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ -

เขื่อนสิริกิติ์ ระหวาง กม.9+900 - กม.29+800

ตําบลงิ้วงาม,ตําบลผาจุกและตําบลบานดาน 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

1 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถ ที่ 2

2,550,000             2,550,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.27 เสริมสรางความปลอดภัยเสนทางคมนาคม 

ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1045 

ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ 

ระหวาง กม.9+900 - กม.29+800 ตําบลงิ้วงาม,

ตําบลผาจุกและตําบลบานดาน อําเภอเมืองอุตรดิตถ

 จังหวัดอุตรดิตถ

1 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถ ที่ 2

3,600,000             3,600,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.28 เสริมสรางความปลอดภัยเสนทางคมนาคม 

ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 117 

ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ําปาด - นาไพร 

ระหวาง กม.367+000- กม.371+000 ตําบลฟากทา

อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ

1 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถ ที่ 2

5,000,000             5,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.29 กอสรางเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 

ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 

ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์  กม.23+100 - 

กม.25+450 ตําบลแสนตอ อําเภอเมือง

อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

1 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถที่ 2

50,000,000           50,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 2.30 กอสรางเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 

ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 

ตอน นาเจริญ - ปางไฮ กม.107+900 - กม.

111+400 ตําบลบานโคก อําเภอบานโคก จังหวัด

อุตรดิตถ

1 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถที่ 2

50,000,000           50,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 2.31 เสริมสรางความปลอดภัยเสนทางคมนาคม 

งานติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 1083

 ตอนควบคุม 0100 ตอน หวยนอยกา

- เดนชาติ  กม.19+475 - กม.20+700

 ตําบลบอเบี้ย อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ

1 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถที่ 2

1,205,000             1,205,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.32 เสริมสรางความปลอดภัยเสนทางคมนาคมงานติดตั้ง

ไฟฟาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 117 

ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ําปาด - นาไพร  

กม.365+750 - กม.370+500 (เปนตอนๆ) 

ตําบลฟากทา อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ

1 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถที่ 2

5,000,000             5,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.33 กอสรางเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 

ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 

0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์  

กม.30+693 - กม.32+500 ตําบลรวมจิต 

อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ

1 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถที่ 2

50,000,000           50,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 2.34 ฟนฟูความเปนอยูของชุมชนและกอสรางอาคาร

ระบายน้ํา พรอมทางเทา

1 แขวงทางหลวง

ชนบทอุตรดิตถ

16,150,000           16,150,000            

- กิจกรรมหลักที่ 2.35 ซอมสรางผิวทางแอสฟสติกคอนกรีต สายทุงทิง

-ไทรเอน ม.3 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ

1 แขวงทางหลวง

ชนบทอุตรดิตถ

3,480,000             3,480,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.36 ซอมสรางผิวทางแอสฟสติกคอนกรีต ม2 ต.คอรุม 

อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ

1 แขวงทางหลวง

ชนบทอุตรดิตถ

2,860,000             2,860,000             

66,145,000          100,000,000      100,000,000       -                   -                  266,145,000         

6                        1                     1                       -                   -                  8                        

- กิจกรรมหลักที่ 2.37 กอสรางถนนสาย ง2 ตามผังเมืองรวมระยะที่ 2 

ตอนถนนสําราญรื่น ซอย 8 - เชื่อมตอ ถนนพาดวารี

 อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

2 สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัด

อุตรดิตถ

50,000,000           100,000,000       100,000,000        250,000,000          

- กิจกรรมหลักที่ 2.38 โครงการไฟฟาแสงสวาง อต.2014 

(แยก ทล.11 บานนายาง,บานในเมือง)

2 แขวงทางหลวง

ชนบทอุตรดิตถ

9,654,000             9,654,000             

จํานวนกิจกรรม

งบกรม กระทรวง
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- กิจกรรมหลักที่ 2.39 โครงการไฟฟาแสงสวาง อต.2022 

(แยก ทล.11 บานบอพระ)

2 แขวงทางหลวง

ชนบทอุตรดิตถ

1,557,000             1,557,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.40 โครงการไฟฟาแสงสวางและราวกันอันตราย อต.

2028 (แยก ทล.11 บานบุงจิก)

2 แขวงทางหลวง

ชนบทอุตรดิตถ

1,846,000             1,846,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.41 โครงการไฟฟาแสงสวาง อต.4012 

(แยก ทล.1255 บานคอรุม)

2 แขวงทางหลวง

ชนบทอุตรดิตถ

1,557,000             1,557,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.42 โครงการไฟฟาแสงสวาง อต.5054 

(แยก อต.4009 บานปากปาด)

2 แขวงทางหลวง

ชนบทอุตรดิตถ

1,531,000             1,531,000             

4.14 79,590,316          -                  5,072,000           -                   -                  84,662,316           

33,241,616          -                  5,072,000           -                   -                  38,313,616           

7                        -                  1                       -                   -                  8                        

- กิจกรรมหลักที่ 3.1 กอสรางศูนยกีฬาและนันทนาการ ระดับ

อําเภอ (สนามกีฬาอําเภอ) หมูที่ 3 ตําบล

บานโคก อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ

1 ที่ทําการอําเภอบาน

โคก

10,314,045           10,314,045            

- กิจกรรมหลักที่ 3.2 ปรับปรุงภูมิทัศนสนามกีฬาอําเภอ (งานกอสราง

พื้นดาดแข็ง Hard space)

1 ที่ทําการอําเภอบาน

โคก

7,368,571             7,368,571             

- กิจกรรมหลักที่ 3.3 ลานอเนกประสงค หมูที่ 8 ตําบลหาดงิ้ว 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

1 อบต.หาดงิ้ว 2,000,000             2,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 3.4 กอสรางหลังคาคลุมสนามฟุตซอล ม.1 

ตําบลทาปลา

1 เทศบาลตําบล

ทาปลา

3,399,000             3,399,000             

- กิจกรรมหลักที่ 3.5 กอสรางหลังคาคลุมเวทีลานเอนกประสงค 

หมูที่ 1 ตําบลทาปลา

1 เทศบาลตําบล

ทาปลา

3,350,000             3,350,000             

- กิจกรรมหลักที่ 3.6 ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย

แบบประกอบในชุดเดียวกัน หมูที่ 1 

(ลานเอนกประสงค) ตําบลทาปลา

1 เทศบาลตําบล

ทาปลา

840,000               840,000                

- กิจกรรมหลักที่ 3.7 กอสรางหลังคาคลุมสนามฟุตซอล ขนาด

ความกวาง 25.00 เมตร ความยาว 45.00 

เมตร บริเวณโรงเรียนอนุบาลเมืองอุตรดิตถ 

ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

1 เทศบาลตําบลผาจุก 5,970,000             5,970,000             

- กิจกรรมหลักที่ 3.8 โครงการกอสรางโดมสนามฟุตซอล 

องคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร หมูที่ 2 

ตําบลน้ําไคร

1 อําเภอน้ําปาด

(อบต.น้ําไคร)

5,072,000              5,072,000             

1,012,700            -                  -                    -                   -                  1,012,700            

1                        -                  -                    -                   -                  1                        

- กิจกรรมหลักที่ 3.9 ปรับปรุงอาคารหอประชุมอําเภอฟากทา (หลังเกา) 2 อําเภอฟากทา 1,012,700 1,012,700             

45,336,000          -                  -                    -                   -                  45,336,000           

2                        -                  -                    -                   -                  2                        

- กิจกรรมหลักที่ 3.10 ปรับปรุงพื้นผิวสนามฟุตซอลแบบยางธรรมชาติ

แบบพาราพรอมอุปกรณและรั้วลอม หมูที่ 2 

ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ

3 อบต.หาดสองแคว 2,665,000             2,665,000             

- กิจกรรมหลักที่ 3.11 ปรับปรุงสนามกีฬากลางตําบลพญาแมน พรอมลูว่ิง

 และโรงยิมสอเนกประสงค หมูที่ 2 บานดง

3 อบต.พญาแมน 42,671,000           42,671,000            

820,559,300         285,600,000      221,800,000       83,600,000        140,400,000     1,551,959,300      

5.18 820,559,300         285,600,000      221,800,000       83,600,000        140,400,000     1,551,959,300      

1 38,641,300          51,800,000       40,000,000         22,000,000        59,000,000       211,441,300         

4                        4                     2                       2                      3                     15                       

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน 

หมูที่ 3-5 บานวังพะเนียด ตําบลในเมือง

 อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

1 สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดอุตรดิตถ

9,000,000             9,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.2 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน 

หมูที่ 6 บานวังกะพี้ ตําบลวังกะพี้ 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ

1 สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดอุตรดิตถ

24,000,000           24,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.3 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปาด 

บานวังออ หมูที่ 4 ตําบลบานเสี้ยว อําเภอฟากทา  

จังหวัดอุตรดิตถ

1 สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดอุตรดิตถ

9,000,000          9,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.4 กอสรางผนังกันตลิ่งริมคลองเรือพรอมสวนประกอบ

 หมูที่ 6 ตําบลไผลอม อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

1 สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดอุตรดิตถ

27,000,000        27,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.5  กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้านาน บริเวณลาน

เอนกประสงคริมแมน้ํานาน หมูที่ 2 ตําบลบานแกง 

อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ

1 สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดอุตรดิตถ

14,000,000        14,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.6 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน  

บานเตาใหใต หมูที่ 4 ตําบลทาสัก อําเภอพิชัย 

จังหวัดอุตรดิตถ

1 สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดอุตรดิตถ

25,000,000          25,000,000            

งบกระทรวง กรม

งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบจังหวัด

แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการปญหา

สาธารณภัย และภัยดานความมั่นคง

3.โครงการสําคญัที่ 3 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานายความสะดวก

 และนันทนาการ

จํานวนกิจกรรม

จํานวนกิจกรรม

งบภาคเอกชน

จํานวนกิจกรรม

1. โครงการสําคญัที่ 1 กอสรางพนัง และเขื่อน

ปองกันตลิ่งริมแมน้ํา

จํานวนกิจกรรม

งบจังหวัด



159

ยุทธ

ศาสตรชาติ
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พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569  พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570แผนงาน/โครงการสําคญั

บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (บาท)

- กิจกรรมหลักที่ 1.7 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมคลองริด หมูที่ 1 

บานวังสีสูบ ตําบลงิ้วงาม  อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ

1 สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดอุตรดิตถ

15,000,000          15,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.8  กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้านาน  

บานทามะปาง หมูที่ 1 ตําบลพญาแมน อําเภอพิชัย 

 จังหวัดอุตรดิตถ

1 สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดอุตรดิตถ

14,000,000         14,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.9 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปาด 

บริเวณสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา บานหัวทุง 

หมูที3่ ตําบลบานเสี้ยว อําเภอฟากทา  

จังหวัดอุตรดิตถ

1 สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดอุตรดิตถ

8,000,000          8,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.10 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน บริเวณ

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกรียติ อบต.บานแกง 

หมูที่ 1 ตําบลบานแกง อําเภอตรอน 

 จังหวัดอุตรดิตถ

1 สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดอุตรดิตถ

        15,000,000 15,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.11 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน ตําบลวังแดง

 หมูที่ 10  ตําบลวังแดง  อําเภอตรอน  

จังหวัดอุตรดิตถ

1 สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดอุตรดิตถ

        16,000,000 16,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.12 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพัง หมูที่ 7 และ

หมูที่ 2 ตําบลบานดารา อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

1 สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดอุตรดิตถ

        28,000,000 28,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.13 กอสรางผนังปองกันตลิ่งลําหวยพังงา

บริเวณทางเขาบานนาคันทุงสันติสุข หมูที่ 6 

ตําบลแสนตอ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ

1 ที่วาการอําเภอ

น้ําปาด

1,800,000             1,800,000          3,600,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.14 กอสรางผนังคอนกรีตปองกันน้ําทวม

 (ชวงที่ 3 บานบุง) ตอจาก (บานบุง) หมูที่ 3 

ตําบลสองคอน อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ

1 ทต.ฟากทา 3,841,300             3,841,300             

2 781,918,000         233,800,000      181,800,000       61,600,000        81,400,000       1,340,518,000      

26                      5                     6                       4                      3                     44                       

- กิจกรรมหลักที่ 1.15  กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้านาน 

บริเวณตลาดเทศบาลตําบลทาสัก ตําบลทาสัก 

อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

2 สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดอุตรดิตถ

28,400,000           56,800,000        56,800,000          142,000,000          

- กิจกรรมหลักที่ 1.16 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน 

หนาวัดโรงมา หมูที่ 1 , 2 , 7 ตําบลบานหมอ 

อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

2 สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดอุตรดิตถ

22,000,000           44,000,000        44,000,000          110,000,000          

- กิจกรรมหลักที่ 1.17 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน

 บริเวณวัดบานงิ้วงาม หมูที่ 5 ตําบลงิ้วงาม

 อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

2 สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดอุตรดิตถ

28,000,000        42,000,000          70,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.18 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน 

บริเวณหนาวัดราษฏรประดิษฐ หมูที่ 5 

ตําบลคอรุม อําเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ

2 สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดอุตรดิตถ

11,000,000        18,000,000          29,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.19 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน 

บานดารา หมูที่ 4 ตําบลบานดารา  

อําเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ

2 สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดอุตรดิตถ

10,000,000          10,000,000                 30,000,000 50,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.20 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน 

หมูที่ 1 และ หมูที่ 2 ตําบลแสนตอ อําเภอเมือง

อุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ

2 สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดอุตรดิตถ

11,000,000          19,000,000         30,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.21 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน

บริเวณพื้นที่หมูที่ 3 หมูที่ 4 ตําบลปาเซา

อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

2 สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดอุตรดิตถ

21,600,000                 32,400,000 54,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.22 กอสรางระบบปองกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชน

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ อําเภอเมืองอุตรดิตถ

จังหวัดอุตรดิตถ

2 กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

94,000,000           94,000,000        188,000,000          

- กิจกรรมหลักที่ 1.23 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน 

บานรองประดู หมูที่ 1 ตําบลบานแกง 

อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ

2 สํานักงานโยธา

ธิการและผังเมือง

จังหวัดอุตรดิตถ

11,000,000                 19,000,000 30,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.24 โครงการกอสรางผนงัปองกันน้ํากัดเซาะ 

ภายในพื้นที่ตําบลหวยมุน  (หมูที่ 1-8)

ต.หวยมุน อ.น้ําปาด

2 องคการบริหารสวน

ตําบลหวยมุน

             2,000,000 2,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.25 โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งลาํหวยพังงา 

บริเวณทางเขาบานนาคันทุงสันติสุข หมู 6 

ต.แสนตอ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ ยาว 115 เมตร

 กวาง 5.40 เมตร

2 เทศบาลตําบลน้ําปาด              1,968,000 1,968,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.26 โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน

บานวังพะเนียด ต.คอรุม อ.พิชัย

2 กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

             9,000,000 9,000,000             

จํานวนกิจกรรม

งบกระทรวง กรม
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พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569  พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570แผนงาน/โครงการสําคญั

บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (บาท)

- กิจกรรมหลักที่ 1.27 โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน 

บริเวณตลาดเทศบาลตําบลทาสัก ต.ทาสัก

อ.พิชัย

2 กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

          114,000,000 114,000,000          

- กิจกรรมหลักที่ 1.28 โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปาด 

บริเวณสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา บานหัวทุง

ต.บานเส้ียว อ.ฟากทา

2 กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

             8,000,000 8,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.29 โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมคลองเรือ

พรอมสวนประกอบ ม.6 ต.ไผลอม อ.ลับแล

2 กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

           27,000,000 27,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.30 โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน  

บริเวณหนาวัดราษฏรประดิษฐ ม.5 ต.คอรุม

อ.พิชัย

2 กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

           29,000,000 29,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.31 โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน

ม.6 ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ

2 กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

           24,000,000 24,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.32 โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน 

หนาวัดโรงมา ม.1,2,7 ต.บานหมอ อ.พิชัย

2 กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

           99,550,000 99,550,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.33 โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปาดบาน

วังออ ม.4 ต.บานเส้ียว อ.ฟากทา

2 กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

             9,000,000 9,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.34 โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน  

บริเวณหนาวัดบานงิ้วงาม ม.5 ต.งิ้วงาม

อ.เมืองอุตรดิตถ

2 กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

           70,000,000 70,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.35 โครงการปองกันการพังทลายของดิน

บริเวณริมแมน้ําลําคลอง ต.ทาอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ

2 กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

             5,000,000 5,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.36 โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน 

บริเวณลานเอนกประสงคริมแมน้ํานาน ม.2

ต.บานแกง อ.ตรอน

2 กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

           14,000,000 14,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.37 โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน  

บานดารา ต.บานดารา อ.พิชัย

2 กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

           50,000,000 50,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.38 โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน 

บานเตาใหใต ม.4 ต.ทาสัก อ.พิชัย

2 กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

           25,000,000 25,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.39 โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปาดบาน

วังออ ม.1,2 ต.แสนตอน อ.เมืองอุตรดิตถ

2 กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

           30,000,000 30,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.40 โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมคลองริด

บานวังสีสูบ ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ

2 กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

           15,000,000 15,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.41 โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน  

บานรองประดู ม.1 ต.บานแกง อ.ตรอน

2 กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

           30,000,000 30,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.42 โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน 

บานทามะปาง ม.1 ต.พญาแมน อ.พิชัย

2 กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

           14,000,000 14,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.43 โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน 

บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 

อบต.บานแกง ม.1 ต.บานแกง อ.ตรอน

2 กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

           15,000,000 15,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.44 โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน

 ม.10 ตําบลวังแดง อ.ตรอน

2 กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

           16,000,000 16,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.45 โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งพัง

ม.2,7 ต.บานดารา อ.พิชัย

2 กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

           28,000,000 28,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.46 โครงการกอสรางอาคารการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย  ภายในพื้นที่ตําบลหวยมุน  (หมูที่ 1-8) 

ต.หวยมุน อ.น้ําปาด

2 องคการบริหารสวน

ตําบลหวยมุน

             2,000,000 2,000,000             

277,391,090         6,716,300         7,026,300           6,695,700          6,695,700         304,525,090         

266,343,090         3,786,300         4,096,300           3,765,700          3,765,700         281,757,090         

2.3 569,300               569,300            40,000               40,000              40,000             1,258,600            

งบจังหวัด 569,300               569,300            40,000               40,000              40,000             1,258,600            

2                        2                     1                       1                      1                     7                        

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 การพัฒนาเกษตรกรสูการเปน Smart Farmer 

ตนแบบ

1 สํานักงานเกษตร

จังหวัดอุตรดิตถ

529,300 529,300 - -  - 1,058,600             

- กิจกรรมหลักที่ 1.2 ปฏิรูปเศรษฐกิจฐานรากโดยใชพื้นที่เปนตัวตั้ง 1 สํานักงานสภา

เกษตรกรจังหวัด

อุตรดิตถ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000                

2.3 77,593,790          1,718,200         1,718,200           1,387,600          1,387,600         83,805,390           

งบจังหวัด 20,983,790          1,718,200         1,718,200           1,387,600          1,387,600         27,195,390           

24                      11                   11                     9                      9                     64                       

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชนใหมี

คุณภาพ ปลอดภัยไดมาตรฐาน มีมูลคาเพิ่ม และมีการ บริหารจัดการดานการตลาดสมัยใหม

2.โครงการสําคญัที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยได

มาตรฐานและสรางมูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

จํานวนกิจกรรม

จํานวนกิจกรรม

งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบภาคเอกชน

แผนงานที่ 5 การพัฒนาการเกษตรใหมีคุณภาพ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน สราง

มูลคาเพ่ิมใชเทคโนโลยี และมีการตลาดสมัยใหม

1.โครงการสําคญัที่ 1 เสริมสรางศกัยภาพและ

ความเขมแข็งใหแกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
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พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569  พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570แผนงาน/โครงการสําคญั

บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (บาท)

- กิจกรรมหลักที่ 2.1 สงเสริมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรสูมาตรฐาน

เกษตรปลอดภัย (GAP)

1 สํานักงานเกษตร

จังหวัดอุตรดิตถ

142,000 142,000 142,000 142,000 142,000 710,000                

- กิจกรรมหลักที่ 2.2 สงเสริมและพัฒนาการผลิตลองกอง/ลางสาดคุณภาพ 1 สํานักงานเกษตร

จังหวัดอุตรดิตถ

149,100 149,100 149,100 149,100 149,100 745,500                

- กิจกรรมหลักที่ 2.3 สงเสริมและพัฒนาการผลิตมะมวง

หิมพานตคุณภาพ และการเพิ่มมูลคาสินคา

1 สํานักงานเกษตร

จังหวัดอุตรดิตถ

216,500 216,500 216,500 216,500 216,500 1,082,500             

- กิจกรรมหลักที่ 2.4 สงเสริมการผลิตมะมวงนอกฤดู และการเพิ่มมูลคา

สินคา

1 สํานักงานเกษตร

จังหวัดอุตรดิตถ

246,700 246,700 246,700 740,100                

- กิจกรรมหลักที่ 2.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูก

มันสําปะหลังดวยระบบน้ําหยด

1 สํานักงานเกษตร

จังหวัดอุตรดิตถ

83,900 83,900 83,900 251,700                

- กิจกรรมหลักที่ 2.6 พัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับสินคาเกษตร 

ของจังหวัดอุตรดิตถ

1 สํานักงานเกษตร

จังหวัดอุตรดิตถ

1,149,900 1,149,900             

- กิจกรรมหลักที่ 2.7 สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผ

เพื่อความยั่งยืน

1 สํานักงานเกษตร

จังหวัดอุตรดิตถ

260,600 260,600                

- กิจกรรมหลักที่ 2.8 การเกษตรปลอดภัยสานใจประชารัฐจังหวัด

อุตรดิตถ (เกษตรเสริม ทหารสราง พืชผักปลอดภัย 

สานใจประชารัฐ)

1 สํานักงานเกษตรและ

สหกรณจังหวัด

500,000               500,000                

- กิจกรรมหลักที่ 2.9 การใชเทคโนโลยีนวัตกรรมกระบวนการแปรรูปปลา

นิลลําน้ํานาน เพื่อความยั่งยืนและตอยอด

เชิงพาณิชย

1 ศูนย AIC จังหวัด

อุตรดิตถ

648,350               648,350                

- กิจกรรมหลักที่ 2.10 การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตมะมวงหิม

พานตอุตรดิตถดวยนวัตกรรมการจัดการแปลง

อยางมืออาชีพ

1 ศูนย AIC จังหวัด

อุตรดิตถ

685,850               685,850                

- กิจกรรมหลักที่ 2.11 สงเสริมและพัฒนาสินคามะมวงหิมพานตเพื่อสราง

มูลคาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1 สํานักงานเกษตรและ

สหกรณจังหวัด

208,850               208,850                

- กิจกรรมหลักที่ 2.12 สงเสริมและพัฒนาสินคาสับปะรดเพื่อสรางมลูคา

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1 สํานักงานเกษตรและ

สหกรณจังหวัด

293,850               293,850                

- กิจกรรมหลักที่ 2.13 การประยุกตใชนวัตกรรมเกษตรเพื่อยกระดับ

การผลิตมะขามหวานจังหวัดอุตรดิตถ

1 ศูนย AIC จังหวัด

อุตรดิตถ

719,700               719,700                

- กิจกรรมหลักที่ 2.14 การพัฒนาและปรับระบบการเลี้ยงไกพื้นเมือง 1 สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดอุตรดิตถ

175,500               180,000            180,000              180,000             180,000            895,500                

- กิจกรรมหลักที่ 2.15 ปรับระบบการเลี้ยงโคและกระบือเพื่อการปองกันโรค 1 สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดอุตรดิตถ

65,250                 120,000            120,000              120,000             120,000            545,250                

- กิจกรรมหลักที่ 2.16 ปรับระบบการเลี้ยงสัตวปกรายยอยเพื่อการปองกัน

โรค

1 สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดอุตรดิตถ

150,000            150,000              150,000             150,000            600,000                

- กิจกรรมหลักที่ 2.17 สรางความมั่นคงทางดานอาหารสําหรับโคและ

กระบือ

1 สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดอุตรดิตถ

200,000            200,000              200,000             200,000            800,000                

- กิจกรรมหลักที่ 2.18 ปรับระบบการเลี้ยงสุกรเพื่อการปองกันโรค 1 สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดอุตรดิตถ

200,000            200,000              200,000             200,000            800,000                

- กิจกรรมหลักที่ 2.19 ปรับปรุงลานตากขาว พื้นที่ 4,584 ตารางเมตร 

ของกลุมเกษตรกทํานาคุงตะเภา

1 สํานักงานสหกรณ

จังหวัดอุตรดิตถ

4,200,000             4,200,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.20 การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกพืชดวยการ

จัดการดินและปุย

1 ศูนย AIC จังหวัด

อุตรดิตถ

547,740               547,740                

- กิจกรรมหลักที่ 2.21 สงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 1 สํานักงานประมง

จังหวัดอุตรดิตถ

200,000               200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 2.22 ลานตากขาวหมูที่ 9 นาตารอด ตําบลหาดงิ้ว 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

1 อบต.หาดงิ้ว 2,000,000             2,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.23 กอสรางลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่

สาธารณะประโยชน หมูที่ 4 ตําบลน้ําริด

อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

1 เทศบาลตําบลน้ําริด 2,000,000             2,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.24 กอสรางลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่

สาธารณะประโยชน หมูที่ 9 ตําบลน้ําริด 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

1 เทศบาลตําบลน้ําริด 3,000,000             3,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.25 กอสรางลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่

สาธารณะประโยชน หมูที่ 10 ตําบลน้ําริด 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

1 เทศบาลตําบลน้ําริด 3,000,000             3,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.26 จัดสรางสถานีตรวจสอบและรายงานผลการตรวจ

คุณภาพน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในกระชัง

1 สํานักงานประมง

จังหวัดอุตรดิตถ

460,000               460,000                

- กิจกรรมหลักที่ 2.27 โครงการสงเสริมการผลิตสารชีวภัณฑปองกัน และ

กําจัดศัตรูพืช ตําบลบานฝาย

1 อําเภอน้ําปาด

(อบต.บานฝาย)

30,000                 30,000              30,000                30,000                            30,000 150,000                

งบประทรวง กรม 56,610,000          -                  -                    -                   -                  56,610,000           

3                        -                  -                    -                   -                  3                        

- กิจกรรมหลักที่ 2.28 โครงการสรางนวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 

เพื่อยกระดับธุรกิจเกษตรเชิงพาณิชย

2 มหาวิทยาลัย

ราชภฎอุตรดิตถ

           11,610,000             11,610,000

- กิจกรรมหลักที่ 2.29 โครงการฟารมตนแบบเกษตรปลอดภัยเชิงพาณิชย

โดยใช internet of Things (IOT)

2 มหาวิทยาลัย

ราชภฎอุตรดิตถ

           25,000,000             25,000,000

จํานวนกิจกรรม
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พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569  พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570แผนงาน/โครงการสําคญั
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- กิจกรรมหลักที่ 2.30 โครงการกอสรางหองเย็นเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิต

ทางการเกษตร ณ ตลาดกลางผลไม (OTOP)

2 เทศบาลตําบล

หัวดง

           20,000,000             20,000,000

2.3 122,013,800         30,000             30,000               30,000              30,000             122,133,800         

5,378,800            30,000             30,000               30,000              30,000             5,498,800            

4                        1                     1                       1                      1                     8                        

- กิจกรรมหลักที่ 3.1 เพิ่มผลผลิตสัตวน้ําในจังหวัดอุตรดิตถ 1 สํานักงานประมง

จังหวัดอุตรดิตถ

2,808,800             - - -  - 2,808,800             

- กิจกรรมหลักที่ 3.2 สงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อการบริโภคในครัวเรือน

กลุมผูปลูกขาวโพดตําบลบอเบี้ย 

อําเภอบานโคก

1 สํานักงานประมง

จังหวัดอุตรดิตถ

40,000                 - - -  - 40,000                 

- กิจกรรมหลักที่ 3.3 สนับสนุนน้ําแปลงตนแบบเพื่อการเกษตร

แบบผสมผสาน โดยระบบทอสงน้ําอางเก็บน้ํา

หวยน้ํารี บานงุนงาม ตําบลจริม อําเภอทาปลา

จังหวัดอุตรดิตถ

1 โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

2,500,000             2,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 3.4 โครงการสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร 

ตําบลบานฝาย

1 อําเภอน้ําปาด(อบต.

บานฝาย)
30,000                 30,000              30,000                30,000                            30,000 150,000                

112,635,000         -                  -                    -                   -                  112,635,000         

49                      -                  -                    -                   -                  49                       

- กิจกรรมหลักที่ 3.5 โครงการวางทอสงน้ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 9 

บานจริม  ตําบลจริม  อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ

วางทอน้ํา HDPE ขนาด 4 นิ้ว ชั้น PN6(PE80)  

ระยะทางรวม  7,100.00  เมตร

2 เทศบาลตําบลจริม              2,985,000              2,985,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.6 โครงการวางทอสงน้ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 10 

บานสีเสยีด ตําบลจริม  อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ วางทอน้ํา HDPE ขนาด 4 นิ้ว 

ชั้น PN6(PE80)  ระยะทางรวม 1,500.00 เมตร

2 เทศบาลตําบลจริม                582,000                 582,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.7 โครงการวางทอสงน้ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 11 

บานงุนงาม ตําบลจริม  อําเภอ  วางทอน้ํา HDPE 

ขนาด 4 นิ้ว ชั้น PN6(PE80)  ระยะทางรวม  

6,304.00  เมตร

2 เทศบาลตําบลจริม              2,470,000              2,470,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.8 โครงการวางทอสงน้ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 4 

บานเลิศชัยตําบลจริม  อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ วางทอน้ํา HDPE ขนาด 4 นิ้ว 

ชั้น PN6(PE80) ระยะทางรวม 5,904.00  เมตร

2 เทศบาลตําบลจริม              2,226,000              2,226,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.9 โครงการวางทอสงน้ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 5 

บานเนินสูง  ตําบลจริม  อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ วางทอน้ํา HDPE ขนาด 4 นิ้ว 

ชั้น PN6(PE80)   ระยะทางรวม  14,874.00  เมตร

2 เทศบาลตําบลจริม              5,558,000              5,558,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.10 โครงการวางทอสงน้ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 6 

บานทาชางตําบลจริม  อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ วางทอน้ํา HDPE ขนาด 4 นิ้ว 

ชั้น PN6(PE80) ระยะทางรวม  4,676.00  เมตร

2 เทศบาลตําบลจริม              1,807,000              1,807,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.11 โครงการวางทอสงน้ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 7 

บานวังชมภูตําบลจริม  อําเภอทาปลา จังหวัด

อุตรดิตถ   วางทอน้ํา HDPE ขนาด 4 นิ้ว 

ชั้น PN6(PE80)  ระยะทางรวม 9,828.00  เมตร

2 เทศบาลตําบลจริม              3,831,000              3,831,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.12 โครงการวางทอสงน้ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 8 

บานชัยมงคล ตําบลจริม  อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ   วางทอน้ํา HDPE ขนาด 4 นิ้ว 

ชั้น PN6(PE80)  ระยะทางรวม  10,252.00  เมตร

2 เทศบาลตําบลจริม              3,834,000              3,834,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.13 โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ําในพื้นที่เกษตร 

บริเวณแปลงนานายสี เนียมเชื่อม หมูที่ 7  

ตําบลบานโคน อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานโคน

               498,000                 498,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.14 โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ําในพื้นที่เกษตร 

บริเวณแปลงนานางขวัญจิตร ค้ํายาง หมูที่ 8 ตําบล

บานโคน อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานโคน

               498,000                 498,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.15 โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ําในพื้นที่เกษตร 

บริเวณแปลงนานางยุภา กลัดนุถะ หมูที่ 8 

ตําบลบานโคน อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานโคน

               498,000                 498,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.16 โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ําในพื้นที่เกษตร 

บริเวณแปลงนานางมาลัย กิจสวน  หมูที่ 5 ตําบล

บานโคน อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานโคน

               498,000                 498,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.17 โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ําในพื้นที่เกษตรบรื

เวณแปลงนานายทวี  ทองแยม 

หมูที่ 8 ตําบลบานโคน อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานโคน

               498,000                 498,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.18 โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ําในพื้นที่เกษตร 

บรืเวณแปลงนานางจรูญ ปานสมบัติ หมูที่ 8 

ตําบลบานโคน อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานโคน

               498,000                 498,000

3.โครงการสําคญัที่ 3 บริหารจัดการสิ่งแวดลอมทรัพยากรภาคการเกษตรให

เกิดความสมดุลและย่ังยืน

จํานวนกิจกรรม

จํานวนกิจกรรม

งบกระทรวง กรม

งบจังหวัด
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- กิจกรรมหลักที่ 3.19 โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ําในพื้นที่เกษตร 

บริเวณแปลงนานายวิชิต  ทองแยม หมูที่ 8 

ตําบลบานโคน อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานโคน

               498,000                 498,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.20 โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ําในพื้นที่เกษตร

บริเวณแปลงนานายพรชัย  เพชรฐิติกุล หมูที่ 8 

ตําบลบานโคน อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานโคน

               498,000                 498,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.21 โครการพัฒนาระบบกระจายน้ําในพื้นที่เกษตร 

บริเวณแปลงนานายธนาชัย พรหมจุย  หมูที่ 1 

ตําบลบานโคน อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานโคน

               498,000                 498,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.22 โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ําในพื้นที่เกษตร 

บริเวณแปลงนานางสาวจันทรทิมา  มั่นเหมาะ  หมูที่

 7 ตําบลบานโคน อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานโคน

               498,000                 498,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.23 โครงการพัมนาระบบกระจายนํ้าในพื้นที่เกษตร 

บริเวณแปลงนานางรําแพน  แยมสวน หมูที่ 7  

ตําบลบานโคน อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานโคน

               498,000                 498,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.24 โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ําในพื้นที่เกษตร 

บริเวณแปลงนานสยบุญโชติ ทรัพยเมือง หมูที่ 7 

ตําบลบานโคน อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานโคน

               498,000                 498,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.25 โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ําในพื้นที่เกษตร 

บริเวณแปลงนานายสวรรค  ทรัพยเมือง  หมูที่ 7 

ตําบลบานโคน อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานโคน

               498,000                 498,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.26 โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ําในพื้นที่เกษตร 

บริเวณแปลงนานางน้ําฝน  เบียดนอก หมูที่ 8 

ตําบลบานโคน อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานโคน

               498,000                 498,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.27 โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ําในพื้นที่เกษตร 

บริเวณแปลนานายนิวัฒน  เรืองเรื่อ หมูที่ 8 

ตําบลบานโคน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานโคน

               498,000                 498,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.28 โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ําในพื้นที่เกษตร 

บริเวณแปลงนานางสาวอังคณา  กิจสวน หมูที่ 5 

ตําบลบานโคน อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานโคน

               498,000                 498,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.29 โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ําในพื้นที่เกษตร 

บริเวณแปลงนานางทองอยู พูลกลั่น หมูที่ 7 

ตําบลบานโคน อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานโคน

               498,000                 498,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.30 โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตรพรอมติดตั้ง

ระบบสูบน้ํากลุมแปลงที่ดิน นายวันชัย  จีนหนอ  

หมูที่ 4 บานดงจันทร ต.ขอยสูง

อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลขอยสูง

               498,000                 498,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.31 ขยายเขตทอน้ําเพื่อการเกษตร/อุปโภคบริโภค 

(เสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว) ทอ PE หมูที่ 10 

บานราษฎรบํารุงตําบลรวมจิต อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

ตําบลรวมจิต

             2,000,000              2,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.32 โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตรพรอมติดตั้ง

ระบบสูบน้ํากลุมแปลงที่ดินนางสาวอัชชาวดี  ก่ิง

แกว หมูที่ 2 บานแหลมทอง ต.ขอยสูง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลขอยสูง

               498,000                 498,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.33 โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตรพรอมติดตั้ง

ระบบสูบน้ํากลุมแปลงที่ดิน นางบัวลอย  มากมี 

หมูที่ 2 บานแหลมทอง ต.ขอยสูง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลขอยสูง

               498,000                 498,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.34 โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตรพรอมติดตั้ง

ระบบสูบน้ํากลุมแปลงที่ดิน นายสายันห  เทศปาน 

หมูที่ 2 บานแหลมทอง ต.ขอยสูง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลขอยสูง

               498,000                 498,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.35 โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตรพรอมติดตั้ง

ระบบสูบน้ํากลุมแปลงที่ดินนายอินทร ธณาธิปศิริ

สกุล หมูที่ 1 บานขอยสูง ต.ขอยสูง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลขอยสูง

               498,000                 498,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.36 โครงการพัฒนานํ้าบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ

 พื้นที่ 500 ไร ม.2 ต.พญาแมน อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลพญาแมน

           13,500,000             13,500,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.37 โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตรพรอมติดตั้ง

ระบบสูบน้ํากลุมแปลงที่ดิน นางสาวจิตรา  นึกไฉน 

หมูที่ 1 บานขอยสูง ต.ขอยสูง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลขอยสูง

               498,000                 498,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.38 พัฒนาระบบกระจายน้ําในพื้นที่ทําการเกษตรระบบ

โซลาเซลล ตําบลพญาแมน จํานวน 60 จุด

ต.พญาแมน อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลพญาแมน

           29,880,000             29,880,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.39 โครงการสนับสนุนน้ําแปลงตนแบบเพื่อการเกษตร

แบบผสมผสาน โดยระบบทอสงน้ําอางเก็บน้ํา     

หวยน้ํารี บานงุนงาม ตําบลจริม อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 กรมชลประทาน              2,500,000              2,500,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.40 โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตรพรอมติดตั้ง

ระบบสูบน้ํากลุมแปลงที่ดิน นายชลอ ชุมทอง 

หมูที่ 2 บานแหลมทอง ต.ขอยสูง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลขอยสูง

               498,000                 498,000
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พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569  พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570แผนงาน/โครงการสําคญั

บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (บาท)

- กิจกรรมหลักที่ 3.41 ขยายเขตทอน้ําเพื่อการเกษตร/อุปโภคบริโภค 

(เสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว) ทอ PE หมูที่ 8 

บานแดนทอง ตําบลรวมจิต อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

ตําบลรวมจิต

             2,000,000              2,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.42 ขยายเขตทอน้ําเพื่อการเกษตร/อุปโภคบริโภค (เสน

ผานศูนยกลาง 6 นิ้ว) ทอ PE หมูที่ 3 

บานรวมใจ ตําบลรวมจิต อําเภอทาปลา จังหวัด

อุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

ตําบลรวมจิต

             2,000,000              2,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.43 ขยายเขตทอน้ําเพื่อการเกษตร/อุปโภคบริโภค 

(เสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว) ทอ PE หมูที่ 5 

บานหนองโป ตําบลรวมจิต อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

ตําบลรวมจิต

             2,000,000              2,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.44 ขยายเขตทอน้ําเพื่อการเกษตร/อุปโภคบริโภค 

(เสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว) ทอ PE หมูที่ 6 

บานหนองยารํา ตําบลรวมจิต อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

ตําบลรวมจิต

             2,000,000              2,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.45 โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตรพรอมติดตั้ง

ระบบสูบน้ํากลุมแปลงที่ดิน นางสมหมาย  บัวงาม  

หมูที่ 3 บานไผลูกชาง ต.ขอยสูง

อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลขอยสูง

               498,000                 498,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.46 โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ําในพื้นที่ทํา

การเกษตร กลุมแปลงที่ดินนางศรีแพ  

ฉันทะมิตร  หมูที่ 4  บานดงจันทร ต.ขอยสูง

อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลขอยสูง

               316,000                 316,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.47 โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตรพรอมติดตั้ง

ระบบสูบน้ํากลุมแปลงที่ดิน นางสาวบุญสง  ทิพยโพ

หมูที่ 6  บานสักลาย ต.ขอยสูง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลขอยสูง

               498,000                 498,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.48 โครงการพัฒนานํ้าบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ

 พื้นที่ 500 ไร ต.พญาแมน อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลพญาแมน

           13,500,000             13,500,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.49 โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตรพรอมติดตั้ง

ระบบสูบน้ํากลุมแปลงที่ดิน นางชญานิน  มั่นอ่ิม 

หมูที่ 7 บานขอยสูงใต ต.ขอยสูง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลขอยสูง

               498,000                 498,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.50 โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตรพรอมติดตั้ง

ระบบสูบน้ํากลุมแปลงที่ดิน 

นางสาวแสงดาว  บุญทอง หมูที่ 7 บานขอยสูงใต

ต.ขอยสูง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลขอยสูง

               498,000                 498,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.51 โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ําเพื่อการเกษตร

กลุมแปลงที่ดิน นางมาลัย  ทับแวว หมูที่ 8 

บานปลายรางบน ต.ขอยสูง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลขอยสูง

               316,000                 316,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.52 โครงการวางทอสงน้ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 1 

บานปากดง  ตําบลจริม  อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ  วางทอน้ํา HDPE ขนาด 4 นิ้ว 

ชั้น PN6(PE80)  ระยะทางรวม  8,596.00  เมตร

2 เทศบาลตําบลจริม              3,529,000              3,529,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.53 โครงการวางทอสงน้ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 3 

บานดงงาม  ตําบลจริม  อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ   วางทอน้ํา HDPE ขนาด 4 นิ้ว 

ชั้น PN6(PE80)  ระยะทางรวม  4,800.00  เมตร

2 เทศบาลตําบลจริม              1,857,000              1,857,000

งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4,000,000            -                  -                    -                   -                  4,000,000            

2                        -                  -                    -                   -                  2                        

- กิจกรรมหลักที่ 3.54 ผลิตปุยหมักชีวภาพ 3 ทต.บานเกาะ 500,000               - - - - 500,000                

- กิจกรรมหลักที่ 3.55 สงเสริมกลุมเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตและพัฒนาดานปศุสัตว

3 อบต.คอรุม 3,500,000             - - - - 3,500,000             

2.3 66,166,200          1,468,800         2,308,100           2,308,100          2,308,100         74,559,300           

งบจังหวัด 66,166,200          1,468,800         2,308,100           2,308,100          2,308,100         74,559,300           

7                        4                     5                       5                      5                     26                       

- กิจกรรมหลักที่ 4.1 กิจกรรมการพัฒนาตลาดเกษตรออนไลนและ

โลจิสติกส

1 สนง.เกษตรจังหวัด

อุตรดิตถ

841,500 841,500 841,500 841,500 841,500 4,207,500             

- กิจกรรมหลักที่ 4.2 กิจกรรมงานมหกรรมสินคาวิสาหกิจชุมชนแฟร

จังหวัดอุตรดิตถ

1 สนง.เกษตรจังหวัด

อุตรดิตถ

- 627,300            627,300              627,300             627,300            2,509,200             

- กิจกรรมหลักที่ 4.3 กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑวิสาหกิจ

ชุมชน

1 สนง.เกษตรจังหวัด

อุตรดิตถ

- - 839,300              839,300             839,300            2,517,900             

- กิจกรรมหลักที่ 4.4 กิจกรรมยกระดับสินคาเกษตรปลอดภัยสู

รานอาหารที่ใชวัตถุดิบปลอดภัย จังหวัดอุตรดิตถ 

(From Farm To Table)

1 สํานักงานเกษตรและ

สหกรณจังหวัด

อุตรดิตถ

1,690,000             -                   -                    -                                       -   1,690,000             

- กิจกรรมหลักที่ 4.5 กิจกรรม...การจัดทํากระบวนการขับเคลื่อน (Road

 Map) ในการแกปญหาและพัฒนาผลผลิตลองกอง

ทั้งระบบ ภายใตแนวคิดการตลาดนําการผลิต 

จังหวัดอุตรดิตถ

1 สํานักงานเกษตรและ

สหกรณจังหวัด

อุตรดิตถ

135,000               -                   -                    -                                       -   135,000                

- กิจกรรมหลักที่ 4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนายุทธศาสตรการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรมในงานเทศกาลทุเรียนและ

ผลไมเมืองลับแล

1 ที่วาการอําเภอ

ลับแล

358,000               - - -  - 358,000                

จํานวนกิจกรรม

จํานวนกิจกรรม

4.โครงการสําคญัที่ 4 เพ่ิมชองทางการจําหนายสินคาเกษตรอยางครบวงจร
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พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569  พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570แผนงาน/โครงการสําคญั

บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (บาท)

- กิจกรรมหลักที่ 4.7 การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา

เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ และกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง 1 ระยะที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 มหาวิทยาลัยราชภัฎ

อุตรดิตถ

50,000,000           - - -  - 50,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 4.8 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมผลเศรษฐกิจดวย

นวัตกรรม (ถานชีวภาพ)

1 สํานักงานเกษตร

จังหวัดอุตรดิตถ

1,441,700             - - -  - 1,441,700             

- กิจกรรมหลักที่ 4.9 โครงการกอสรางศูนยจําหนายและรับซื้อสินคา

พืชผลทางการเกษตรเพื่อสงออก พรอมอาคารศูนย

นันทนาการเพื่อการกีฬาและการทองเที่ยวเทศบาล

ตําบลหัวดง

2 เทศบาลตําบล

หัวดง

           11,700,000             11,700,000

11,048,000          2,930,000         2,930,000           2,930,000          2,930,000         22,768,000           

2.16 11,048,000          2,930,000         2,930,000           2,930,000          2,930,000         22,768,000           

1 6,993,000            -                  -                    -                   -                  6,993,000            

2                        -                  -                    -                   -                  2                        

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 จัดแสดงและจําหนายสินคา OTOP จังหวัดอุตรดิตถ

 ระดับจังหวัด

1 สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ

3,995,000             3,995,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.2 จัดแสดงและจําหนายสินคา OTOP จังหวัดอุตรดิตถ

 ระดับภูมิภาค

1 สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ

2,998,000             2,998,000             

1,355,000            230,000            230,000             230,000            230,000           2,275,000            

4                        1                     1                       1                      1                     8                        

- กิจกรรมหลักที่ 1.3 การพัฒนาศักยภาพเครือขายองคความรู 

KBO จังหวัด

2 สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ

140,000               140,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.4 พัฒนาผลิตภัณฑ OTOP โดยเครือขายองคความรู 

KBO จังหวัด

2 สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ

800,000               800,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.5 การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนที่นักทองเที่ยว

ลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)

2 สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ

185,000               185,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.6 เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑแปรรูปเกษตรดวยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม

2 สํานักงานพัฒนาฝมือ

แรงงานอุตรดิตถ

230,000               230,000            230,000              230,000             230,000            1,150,000             

2,700,000            2,700,000         2,700,000           2,700,000          2,700,000         13,500,000           

2                        2                     2                       2                      2                     10                       

- กิจกรรมหลักที่ 1.7 โครงการหอการคาแฟร 4 สภาหอการคา

จังหวัดอุตรดิตถ

2,000,000             2,000,000          2,000,000           2,000,000          2,000,000          10,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.8 โครงการตลาดศาลเจาปกเก็กโกวเบี่ย 4 สภาหอการคา

จังหวัดอุตรดิตถ

700,000               700,000            700,000              700,000             700,000            3,500,000             

63,186,669          11,153,190       11,153,190         11,153,190        11,153,190       107,799,429         

19,866,190          7,653,190         7,653,190           7,653,190          7,653,190         50,478,950           

2.5 13,766,190          1,553,190         1,553,190           1,553,190          1,553,190         19,978,950           

13,595,190          1,382,190         1,382,190           1,382,190          1,382,190         19,123,950           

7                        1                     1                       1                      1                     11                       

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 จัดงานประเพณีอัฐมีบูชา 1 สนง.วัฒนธรรม

จังหวัดอุตรดิตถ

848,000               848,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.2 แสดงอุปรากรจีนและ China Market 1 สนง.วัฒนธรรม

จังหวัดอุตรดิตถ

720,000               720,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.3 หกรรมศิลปะ ดนตรี และของดีอุตรดิตถ 1 สนง.วัฒนธรรม

จังหวัดอุตรดิตถ

475,000               475,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.4 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน

แบบบูรณาการรายอําเภอ

1 สนง.วัฒนธรรม

จังหวัดอุตรดิตถ

2,920,000             2,920,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.5 จัดงานบานเกิดถิ่นกําเนดิพระยาพิชัยดาบหัก 1 อําเภอพิชัย 1,382,190             1,382,190          1,382,190           1,382,190          1,382,190          6,910,950             

- กิจกรรมหลักที่ 1.6 การจัดงานนมัสการพระแทนศิลาอาสน 

พระอารามหลวงป 2565

1 ที่ทําการปกครอง

อําเภอลับแล

250,000               250,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.7 กอสรางศูนยยเรียนรูนิเวศวัฒนธรรม เพื่อการ

พัฒนามนุษยอําเภอทาปลา

1 อําเภอทาปลา 7,000,000             7,000,000             

171,000               171,000            171,000             171,000            171,000           855,000               

1                        1                     1                       1                      1                     5                        

- กิจกรรมหลักที่ 1.8 กิจกรรม 1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา 171,000               171,000            171,000              171,000             171,000            855,000                

จํานวนกิจกรรม

งบจังหวัด

จํานวนกิจกรรม

1. โครงการสําคญัที่ 1 โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

จํานวนกิจกรรม

งบจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

จํานวนกิจกรรม

จํานวนกิจกรรม

โครงการสําคญัที่ 1 สงเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP SMEs และวิสาหกิจ

ชุมชน

งบกระทรวง กรม

แผนงานที่ 7 การอนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒธรรม 

ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และสงเสริม

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธณรม

งบกระทรวง กรม

แผนงานที่ 6 การพัฒนา OTOP  SMEs  วิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรม

งบภาคเอกชน
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ยุทธ

ศาสตรชาติ

X)/แผน

แมบทฯ(Y)

แหลง

งปม.

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569  พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570แผนงาน/โครงการสําคญั

บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (บาท)

2.5 2,500,000            2,500,000         2,500,000           2,500,000          2,500,000         12,500,000           

2,500,000            2,500,000         2,500,000           2,500,000          2,500,000         12,500,000           

1                        1                     1                       1                      1                     5                        

- กิจกรรมหลักที่ 3.1 จัดงานลางสาดและลองกองหวาน 1 สํานักงานจังหวัด

อุตรดิตถ

และหนวยงานที่

เก่ียวของ

2,500,000             2,500,000          2,500,000           2,500,000          2,500,000          12,500,000            

2.5 3,600,000            3,600,000         3,600,000           3,600,000          3,600,000         18,000,000           

3,600,000            3,600,000         3,600,000           3,600,000          3,600,000         18,000,000           

1                        1                     1                       1                      1                     5                        

- กิจกรรมหลักที่ 2.1 จัดงานพระยาพิชัยดาบหัก 1 สํานักงานจังหวัด

อุตรดิตถ

และหนวยงานที่

เก่ียวของ

3,600,000             3,600,000          3,600,000           3,600,000          3,600,000          18,000,000            

43,320,479          3,500,000         3,500,000           3,500,000          3,500,000         57,320,479           

2.5 35,464,480          3,500,000         3,500,000           3,500,000          3,500,000         49,464,480           

21,120,480          -                  -                    -                   -                  21,120,480           

4                        -                  -                    -                   -                  4                        

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ดานการทองเที่ยวโดยเมืองตนไมอุตรดิตถ

1 สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ

4,591,480             4,591,480             

- กิจกรรมหลักที่ 1.2 ประชาสัมพันธเสนทางและแหลงทองเที่ยว

ภายในจังหวัด

1 สํานักงานทองเที่ยว

และกีฬาจังหวัด

อุตรดิตถ

500,000               500,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.3 สงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยว

ตามเสนทาง LIMEC และ EWEC กลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนลาง 1

1 สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดอุตรดิตถ

6,613,000             6,613,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.4 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเมืองตนไมเพื่อยกระดับ

เศรษฐกิจชุมชน

1 อําเภอเมืองอุตรดิตถ 9,416,000             9,416,000             

10,844,000          -                  -                    -                   -                  10,844,000           

1                        -                  -                    -                   -                  1                        

- กิจกรรมหลักที่ 1.5 โครงการพัฒนาขีดความสามารถดานการทองเที่ยว

พื้นที่ทุงกะโลและจังหวัดอุตรดิตถ

10,844,000           10,844,000            

3,500,000            3,500,000         3,500,000           3,500,000          3,500,000         17,500,000           

1                        1                     1                       1                      1                     5                        

- กิจกรรมหลักที่ 1.6 โครงการความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับ 

การคาการลงทุน

 และการทองเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ (BEYOND 

4 หอการคาจังหวัด

อุตรดิตถ

3,500,000             3,500,000          3,500,000           3,500,000          3,500,000          17,500,000            

7,855,999            -                  -                    -                   -                  7,855,999            

7,855,999            -                  -                    -                   -                  7,855,999            

5                        -                  -                    -                   -                  5                        

- กิจกรรมหลักที่ 2.1 ขยายเขตไฟฟาเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว บริเวณ

คายเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมที่ทําการอทยานแหงชาติตนสักใหญ หมู

ที่ 3 ตําบลน้ําไคร อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

1 อุทยานแหงชาติตน

สักใหญ

1,842,399             1,842,399             

- กิจกรรมหลักที่ 2.2 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อบริการ

นักทองเที่ยว บริเวณ อุทยานแหงชาติตนสักใหญ 

หมูที่ 4 ตําบลหวยไคร อําเภอน้ําปาด จังหวัด

อุตรดิตถ

1 อุทยานแหงชาติตน

สักใหญ

2,914,000             2,914,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อจัดสรางบานพัก

รับรองนักทองเที่ยว บริเวณ อุทยานแหงชาติตนสัก

ใหญ หมูที่ 4 ตําบลหวยไคร อําเภอน้ําปาด จังหวัด

อุตรดิตถ

1 อุทยานแหงชาติตน

สักใหญ

1,608,000             1,608,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.4 ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งหมอแปลงไฟฟา

เขตหามลาสัตวปาหวยผึ้ง-วังยาง

1 เขตหามลาสัตวปา

หวยผึ้ง-วังยาง

739,300               739,300                

- กิจกรรมหลักที่ 2.5 โครงการกอสรางหองน้ําหองสุขารวม 10 หอง

 จํานวน 1 หลัง เขตหามลาสัตวปาหวยผึ้ง-

วังยาว

1 เขตหามลาสัตวปา

หวยผึ้ง-วังยาง

752,300               752,300                

1.โครงการสําคญัที่ 1 โครงการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงเศรษฐกิจชุมชน

3. โครงการสําคญัที่ 3 โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและการทองเที่ยวงาน

พระยาพิชัยดาบหักประจําป

งบภาคเอกชน

งบจังหวัด

แผนงานที่ 8 การพัฒนาแหลงทองชุมชนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และ

สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคอยางย่ังยืน

จํานวนกิจกรรม

งบจังหวัด

2.โครงการสําคญัที่ 2 โครงการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติ

งบภาคเอกชน

งบจังหวัด

จํานวนกิจกรรม

งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวนกิจกรรม

2. โครงการสําคญัที่ 2 โครงการสงเสริมผลผลิตภาคการเกษตรงานลางสาดและ

ลองกองหวาน

งบจังหวัด

จํานวนกิจกรรม

จํานวนกิจกรรม

งบกระทรวง กรม

งบกระทรวง กรม

จํานวนกิจกรรม



167

ยุทธ

ศาสตรชาติ

X)/แผน

แมบทฯ(Y)

แหลง

งปม.

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569  พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570แผนงาน/โครงการสําคญั

บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (บาท)

7,774,986,122         3,546,491,375      4,144,925,596       3,927,408,379      1,156,300,470     20,550,111,942       

27,163,350          350,000            350,000             -                   -                  27,863,350           

5.18 4,555,050            -                  -                    -                   -                  4,555,050            

4,555,050            -                  -                    -                   -                  4,555,050            

4                        -                  -                    -                   -                  4                        

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

1 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

อุตรดิตถ เขต 1

401,880               401,880                

- กิจกรรมหลักที่ 1.2 อนุรักษและขยายพันธุมะแขวน 1 โครงการฟนฟูสภาพ

ปาตามโครงการอาง

เก็บน้ําหวยน้ํารี 

อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

755,170               755,170                

- กิจกรรมหลักที่ 1.3 โครงการสงเสริมการปลูกพืชในรูปแบบ

สรางปาสรางรายไดใหกับชุมชนและราษฎร 

ตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

(ไผซางหมน)

1 โครงการฟนฟูสภาพ

ปาตามโครงการอาง

เก็บน้ําหวยน้ํารี 

อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

2,198,000 2,198,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางจิตสํานึก

ในการอนุรักษทรัพยากร

1 สํานักงานจังหวัด

อุตรดิตถ

1,200,000             1,200,000             

5.18 13,888,300          350,000            350,000             -                   -                  14,588,300           

13,388,300          350,000            350,000             -                   -                  14,088,300           

4                        1                     1                       -                   -                  6                        

- กิจกรรมหลักที่ 2.1 เพิ่มสัดสวนพื้นที่ปาไมจังหวัดอุตรดิตถ พื้นที่อุทยาน

แหงชาติ ปาชุมชน ที่สาธารณะประโยชน โดยการ

มีสวนรวมของประชาชน

1 สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

จังหวัดอุตรดิตถ

             9,710,000 9,710,000             

- กิจกรรมหลักที่ 2.2 โครงการการอนุรักษและใชประโยชน

จากผักหวานปาเพื่อแกปญหาไฟปาอยางยั่งยืน

1 โครงการฟนฟูสภาพ

ปาตามโครงการอาง

เก็บน้ําหวยน้ํารี 

อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

1,974,700 1,974,700             

- กิจกรรมหลักที่ 2.3 โครงการการอนุรักษและใชประโยชนจากขาปา

อยางยั่งยืน

1 โครงการฟนฟูสภาพ

ปาตามโครงการอาง

เก็บน้ําหวยน้ํารี 

อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

1,353,600 1,353,600             

- กิจกรรมหลักที่ 2.4 ฟนฟูพื้นที่ปาอนุรักษ แบบบูรณาการ 1 หนวยจัดการ

ตนน้ําน้ํารี

350,000               350,000            350,000              1,050,000             

500,000               -                  -                    -                   -                  500,000               

1                        -                  -                    -                   -                  1                        

- กิจกรรมหลักที่ 2.5 โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน การฝกอบรม

และศึกษาดูงานการดูแลรักษาปาไมและแหลงนํ้า ต.

ทาอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

จังหวัด

               500,000                 500,000

1 สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

จังหวัดอุตรดิตถ

8,720,000             8,720,000             

1                        1                        

7,501,687,210         3,522,720,505      4,121,154,726       3,903,987,509      1,132,879,600     20,182,429,550     

5.19 7,501,687,210         3,522,720,505      4,121,154,726       3,903,987,509      1,132,879,600     20,182,429,550     

382,965,800         7,750,000         2,740,000           85,960,000        -                  479,415,800         

78                      4                     2                       4                      -                  88                       

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 กอสรางระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหวยคอเหนือ 1 โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

70,000,000           70,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.2 แกมลิงบึงมายระยะที่ 3 1 โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

9,700,000             9,700,000             

2. โครงการสําคญัที่ 2 แกไขปญหาฝุนควัน PM 2.5 แบบบูรณาการ

จํานวนกิจกรรม

จํานวนกิจกรรม

จํานวนกิจกรรม

1. โครงการสําคญัที่ 1 โครงการพัฒนาแหลงน้ํา และบริหารจัดการน้ําอยางย่ังยืน

งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น

1.โครงการสําคญัที่ 1 โครงการอนุรักษพืชและ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

งบกระทรวง กรม

จํานวนกิจกรรม

แผนงานที่ 10 การพัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ําอยางย่ังยืน

งบจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4. อนุรักษ ฟนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา และสงเสริมการใชพัฒนาพลังงาน

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

แผนงานที่ 9 การอนุรักษ ฟนฟู บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบจังหวัด

งบภาคเอกชน

2.โครงการสําคญัที่ 2 โครงการอนุรักษ ฟนฟู

และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

จํานวนกิจกรรม

งบจังหวัด
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บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (บาท)

- กิจกรรมหลักที่ 1.3 เพิ่มประสิทธิภาพแกมลิงบึงมาย ต.ดานแมคํามัน

อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ

1 โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

20,000,000           20,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.4 แกมลิงหนองกอก พรอมอาคารประกอบ 1 โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

26,500,000           26,500,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.5 เพิ่มศักยภาพแกมลิง

หนองกอก ต.ปาคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ

1 โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

40,000,000           40,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.6 ระบบกระจายน้ําอางเก็บน้ําหวยน้ํารี 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ระยะที่ 2 ม.1 ม.2 

ต.รวมจิต อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ

1 โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

16,600,000           16,600,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.7 กอสรางทอสงน้ําอางเก็บน้ําหวยน้ํารี

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

1 โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

85,000,000         85,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.8  อนุรักษฟนฟูอางเก็บน้ําหวยน้ําชําพรอมระบบสงน้ํา 1 สํานักงานทรัพยากร

น้ําภาค 9

23,554,700           23,554,700            

- กิจกรรมหลักที่ 1.9  กอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย

ลําน้ําปาด

1 สํานักงานทรัพยากร

น้ําภาค 9

25,000,000           25,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.10 กอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย

หวยคอเหนือ

1 สํานักงานทรัพยากร

น้ําภาค 9

33,500,000           33,500,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.11 ปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาชุมชนเพื่ออุปโภค

และบริโภค ม.6 ต.ไผลอมอ.ลับแล 

จ.อุตรดิตถ

1 ที่ทําการปกครอง

อําเภอลับแล

494,000               494,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.12 กอสรางเหมืองสงนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 

บานนาชางโทน ตําบลฟากทา อําเภอฟากทา 

จังหวัดอุตรดิตถ

1 ที่ทําการปกครอง

อําเภอฟากทา

490,000               490,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.13 กอสรางคลองสงน้ํา คสล. สายนาเหลาปางาง บาน

หวยลึก หมูที่ 5 ตําบลบานเสี้ยว อําเภอฟากทา 

อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ

1 ที่ทําการปกครอง

อําเภอฟากทา

1,020,000             1,020,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.14 ขยายคลองไสไกเพื่อการเกษตร หมูที่ 6,8,10 ขาง

บานชางพนสีนายเหวย   หมูที่ 6 ตําบลหาดงิ้ว 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

1 อบต.หาดงิ้ว 500,000               500,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.15 เรียงหินยาแนวคลองผึ้ง บริเวณบาน

นายลาศ ปาลาศ และบานนางเหรียญทอง 

อังคนุรักษพันธ

1 เทศบาลตําบลน้ําริด 200,000               200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.16 กอสรางฝายก้ันน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 

คลองชายเขา บริเวณติดตอ หมูที่ 3 

กับหมูที่ 10

1 เทศบาลตําบลน้ําริด 1,000,000             1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.17 กอสรางลาํเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนทุงบวกแรด หมูที่ 4

1 เทศบาลตําบลน้ําริด 2,000,000             2,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.18 กอสรางฝายก้ันน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ฝายมะกรูด หมูที่ 6

1 เทศบาลตําบลน้ําริด 3,000,000             3,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.19 กอสรางฝายก้ันน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ฝายมอนถ้ํา หมูที่ 10

1 เทศบาลตําบลน้ําริด 800,000               800,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.20 ขุดลอกคลองหวาย หมูที่ 1 1 เทศบาลตําบลน้ําริด 285,000               285,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.21 ขุดลอกคลองริด หมูที่ 1 หมูที่ 2 หมูที่ 3 

และหมูที่ 7

1 เทศบาลตําบลน้ําริด 1,466,000             1,466,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.22 ขุดลอกคลองชายเขา หมูที่ 4 1 เทศบาลตําบลน้ําริด 518,000               518,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.23 กอสรางถังนํ้าใส ขนาด 100 ลบ.ม.

พรอมโรงสูบนํ้า บริเวณประปาตลาดสด

เทศบาล หมูที่ 4 ต. แสนตอ อ.น้ําปาด 

จ.อุตรดิตถ

1 ที่วาการ

อําเภอน้ําปาด

950,000               950,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.24 กอสรางถังนํ้าใสขนาด 100 ลบ.ม. 

พรอมโรงสูบนํ้า บริเวณสํานักงานเทศบาล

ตําบลน้ําปาด

1 ที่วาการ

อําเภอน้ําปาด

850,000               850,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.25 กอสรางระบบประปาหมูบานแบบผิวดิน

ขนาดกลาง (ประปาบานลุม) ตามแบบ

กรมทรัพยากรนํ้า หมูที่ 4 บานแสนตอ

1 ที่วาการ

อําเภอน้ําปาด

2,394,000             2,394,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.26 พัฒนาแหลงกักเก็บน้ําสําหรับอุปโภคและการเกษตร

 หมูที่ 7 บานสองสี ต.หวยมุน 

อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ

1 ที่วาการ

อําเภอน้ําปาด

556,000               556,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.27 พัฒนาแหลงกักเก็บน้ําสําหรับอุปโภค

และการเกษตร หมูที่ 8 บานมณีแกว 

ต.หวยมุน อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ

1 ที่วาการ

อําเภอน้ําปาด

556,000               556,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.28 ปรับปรุงระบบประปาหมูบานบาน

สามรอยเมตร หมูที่ 2 ตําบลทาปลา

1 ที่ทําการ

อําเภอทาปลา

500,000               500,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.29 ปรับปรุงระบบปะปาหมูบาน บานน้ําสิงหเหนือ หมู

ที่ 4 ตําบลทาปลา

1 ที่ทําการ

อําเภอทาปลา

467,000               467,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.30 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานน้ําสิงหใต 

หมูที่ 5 ตําบลทาปลา

1 ที่ทําการ

อําเภอทาปลา

426,400               426,400                

- กิจกรรมหลักที่ 1.31 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานสามรอยเมตร 

หมูที่ 12 ตําบลทาปลา

1 ที่ทําการ

อําเภอทาปลา

500,000               500,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.32 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานเนินสูง  หมูที่5 

ตําบลจริม

1 ที่ทําการ

อําเภอทาปลา

497,100               497,100                
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- กิจกรรมหลักที่ 1.33 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานทาชาง  หมูที่ 6

 ตําบลจริม

1 ที่ทําการ

อําเภอทาปลา

497,000               497,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.34 ปรับปรงระบบประปาหมูบาน บานคีรีทอง  

หมูที่ 8 ตําบลหาดลา

1 ที่ทําการ

อําเภอทาปลา

238,000               238,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.35 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานวังหัวดอย 

หมูที่ 2 ตําบลน้ําหมัน

1 ที่ทําการ

อําเภอทาปลา

490,000               490,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.36 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานน้ําหมันกลาง 

หมูที่ 3 ตําบลน้ําหมัน

1 ที่ทําการ

อําเภอทาปลา

338,000               338,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.37 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานนาตนโพธ์ิ 

หมูที่ 4 ตําบลน้ําหมัน

1 ที่ทําการ

อําเภอทาปลา

490,000               490,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.38 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานน้ําหมันใต 

หมูที่ 5 ตําบลน้ําหมัน

1 ที่ทําการ

อําเภอทาปลา

499,000               499,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.39 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานน้ําลี     

หมูที่ 6 ตําบลน้ําหมัน

1 ที่ทําการ

อําเภอทาปลา

490,000               490,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.40 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานผาลาด 

หมูที่ 7 ตําบลน้ําหมัน

1 ที่ทําการอําเภอ

ทาปลา

490,000               490,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.41 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานน้ําตะ   หมูที่ 8

 ตําบลน้ําหมัน

1 ที่ทําการ

อําเภอทาปลา

458,000               458,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.42 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานน้ําหมันเหนือ 

หมูที่ 9 ตําบลน้ําหมัน

1 ที่ทําการ

อําเภอทาปลา

490,000               490,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.43 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานทรายงาม 

หมูที่ 10 ตําบลน้ําหมัน

1 ที่ทําการ

อําเภอทาปลา

490,000               490,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.44 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานปางหมิ่นเหนือ 

หมูที่ 11 ตําบลน้ําหมัน

1 ที่ทําการ

อําเภอทาปลา

490,000               490,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.45 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานคาย     

หมูที่ 12 ตําบลน้ําหมัน

1 ที่ทําการ

อําเภอทาปลา

493,000               493,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.46 กอสรางลาํเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก    

(ระบบสงน้ํา,ระบายน้ํา)

1 ที่ทําการ

อําเภอทาปลา

15,894,000           15,894,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.47 วางทอประปา (ทอ HOPE) หมูที่ 6 

ตําบลทาปลา

1 อบต. ผาเลือด 12,230,000           12,230,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.48 วางทอประปา (ทอ HOPE) หมูที่ 8 

ตําบลทาปลา

1 เทศบาลตําบล   ทา

ปลา

14,310,000           14,310,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.49 เรียงหินยาแนวอางเก็บน้ําหวยภูนก หมูที่ 1 

ตําบลทาปลา

1 เทศบาลตําบล   ทา

ปลา

12,230,000           12,230,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.50 วางทอสงนํ้าเพื่อการเกษตร บริเวณสระโรงเรียน

บานมอนหินขาว หมูที่ 10 ถึง 

สระน้ําบานปาแดงหลง หมูที่ 12 ตําบลผาจุก

อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

1 เทศบาลตําบล

ผาจุก

6,320,000             6,320,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.51 ขุดเจาะบอบาดาล จํานวน 6 บอ บานเดนกระตาย 

หมูที่ 11, บานมอนหินขาว หมูที่ 10,

บานวังยาง หมูที่ 2 ตําบลผาจุก 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

1 เทศบาลตําบล

ผาจุก

1,470,000             1,470,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.52 กอสรางฝายนํ้าลน ค.ส.ล. ลําหวยพังงาบริเวณฝาย

ตาปา หมูที่ 4  ตําบลแสนตอ อ.น้ําปาด 

จ.อุตรดิตถ

1 ที่วาการอําเภอ

น้ําปาด

850,000               850,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.53 วางทอสงนํ้าเพื่อการเกษตรบริเวณสระหลวง 

บานพระฝางหมูที่ 4 -สระน้ําบานหนองบัว 

หมูที่ 9 ตําบลผาจุก  อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ

1 เทศบาลตําบล

ผาจุก

8,498,000             8,498,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.54 กอสรางลาํเหมือง คสล.สายนาทาโพธ์ิ หมูที่ 6 

บานหนองแหว ตําบลบานฝาย

1 อําเภอน้ําปาด

(อบต.บานฝาย)
1,300,000             1,300,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.55 กอสรางลาํเหมือง คสล. นาหวยแลง - นานางบัวนี  

โจมาลา    หมูที่ 7 บานชําบุน ตําบลบานฝาย

1 อําเภอน้ําปาด

(อบต.บานฝาย)
850,000               850,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.56 กอสรางลาํเหมือง คสล ฝายโพเพ หมูที่ 3 

 บานนากวาง ตําบลบานฝาย

1 อําเภอน้ําปาด

(อบต.บานฝาย)
2,400,000           2,400,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.57 ซอมแซฒสถานีสูบน้ําไฟฟา หมูที่ 6 บานหนองแหว 

ตําบลบานฝาย

1 อําเภอน้ําปาด

(อบต.บานฝาย)
500,000               500,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.58 โครงการสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

เพื่อการเกษตร  ขนาด  10 kw (จุดวังแกว) หมูที่ 2

 บานใหม ตําบลบานฝาย

1 อําเภอน้ําปาด

(อบต.บานฝาย)
1,000,000             1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.59 กอสรางประปาแบบถวยแชมเปญ  จุดนาเหลาใต 

หมูที่ 4 บานมวง ตําบลบานฝาย

1 อําเภอน้ําปาด

(อบต.บานฝาย)
1,000,000          1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.60 กอสรางฝายก้ันน้ํา คสล.ก้ันน้ําปาด จุดวังแกว  

หมูที่ 2 บานใหม ตําบลบานฝาย

1 อําเภอน้ําปาด

(อบต.บานฝาย)
1,250,000          1,250,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.61 ขยายเขตแนววางทอประปา หมูที่ 3  บานนากวาง 

ตําบลบานฝาย

1 อําเภอน้ําปาด

(อบต.บานฝาย)
300,000               300,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.62 กอสราง/ซอมแซมระบบประปาหมูบาน 

พรอมทอเหล็ก  หมูที่ 9 บานโพนทอง ตําบลบานฝาย

1 อําเภอน้ําปาด

(อบต.บานฝาย)
300,000             300,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.63 โครงการขุดบอน้ําตื้นในที่ทํากิน หมูที่ 3 

บานนากวาง ตําบลบานฝาย

1 อําเภอน้ําปาด

(อบต.บานฝาย)
100,000               100,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.64 โครงการขุดบอน้ําตื้นในที่ทํากิน หมูที่ 6 

บานหนองแหว ตําบลบานฝาย

1 อําเภอน้ําปาด

(อบต.บานฝาย)
100,000               100,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.65 โครงการกอสรางรางสงนํ้าสายนาเหนอื หมู 4 

ตําบลน้ําไผ

1 อําเภอน้ําปาด

(อบต.น้ําไผ)
340,000              340,000                
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- กิจกรรมหลักที่ 1.66 โครงการกอสรางรางสงนํ้าฝายนอย หมู 4 

ตําบลน้ําไผ

1 อําเภอน้ําปาด

(อบต.น้ําไผ)
340,000             340,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.67 โครงการกอสรางรางสงนํ้าเพื่อการเกษตร ฝายนา

ใหญ หมู 7 ตําบลน้ําไผ

1 อําเภอน้ําปาด

(อบต.น้ําไผ)
320,000             320,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.68 กอสรางสถานีสูบน้ําพลังไฟฟาบานเดิ่น หมู 2 1 อบต.สองหอง 1,500,000             1,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.69 ปรับปรุงโรงสูบนํ้า ประปาเทศบาลตําบลฟากทา 1 ทต.ฟากทา 645,200               645,200                

- กิจกรรมหลักที่ 1.70 กอสรางคลองสงน้ํา คสล.  (คลองซอย)  สายนาโพธ์ิ

 บานวังออ  หมู 4  ตําบลบานเสี้ยว  อําเภอฟากทา 

 จังหวัดอุตรดิตถ ขนาดความกวาง 0.80 ม. 

ลึก 0.60 ม. หนา 0.10 ม.  ความยาวรวม 117  ม.

1 อบต.บานเส้ียว                130,000 130,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.71 กอสรางคลองสงน้ํา คสล.  (คลองซอย) นาทุงหลวง 

(สายหอกรอง) บานลุม  หมู 2  ตําบลบานเสี้ยว 

อําเภอฟากทา   จังหวัดอุตรดิตถ ขนาดความกวาง 

0.50 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม.  

ความยาวรวม 305  ม.

1 อบต.บานเส้ียว                436,000 436,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.72 กอสรางคลองสงน้ํา คสล.  (คลองซอย) นาทุงหลวง 

(สายนาซาว) บานลุม  หมู 2  ตําบลบานเสี้ยว  

อําเภอฟากทา  จังหวัดอุตรดิตถ ขนาดความกวาง 

0.50 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม.  ความยาวรวม 

246  ม.

1 อบต.บานเส้ียว                329,000 329,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.73 กอสรางคลองสงน้ํา คสล.  (คลองซอย) สายนา

ทุงหลวง บานลุมหมู 2 ตําบลบานเสี้ยว  

อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ ขนาดความกวาง 

0.50 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม.  ความยาวรวม 

305 ม.

1 อบต.บานเส้ียว                436,000 436,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.74 กอสรางคลองสงน้ํา คสล.  (คลองซอย)  สายนา

น้ําปาด บานหวยลึก  หมู 5  ตําบลบานเสี้ยว  

อําเภอฟากทา  จังหวัดอุตรดิตถ ขนาดความกวาง 

0.50 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. 

ความยาวรวม 246  ม.

1 อบต.บานเส้ียว                352,000 352,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.75 กอสรางคลองสงน้ํา คสล.  (คลองซอย)  สายนา

หนองขอนแกน บานหวยลึก  หมู 5 ตําบลบานเสี้ยว 

 อําเภอฟากทา  จังหวัดอุตรดิตถ ขนาดความกวาง 

0.50 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม.  ความยาวรวม 

250  ม.

1 อบต.บานเส้ียว                358,000 358,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.76 ปรับปรุงคลองเหมืองสงนํ้าลําหวยหยั่น ขนาดกวาง

ภายใน 0.80 เมตร สูงภายใน 0.60 เมตร 

ยาว 210.00 เมตร ขุดปรับดินถมขางคลองเหมือง

สงน้ําตามสภาพพื้นที่

1 อบต.ฟากทา                497,000 497,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.77 ปรับปรุงคลองสงนํ้าลําเหมืองกลาง ขนาดกวาง

ภายใน 0.80 เมตร สูงภายใน 0.60 เมตร

ยาว 210.00 เมตร ขุดปรับดินถมขางคลองเหมือง

สงน้ําตามสภาพพื้นที่

1 อบต.ฟากทา                497,000 497,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.78 ปรับปรุงคลองเหมืองสงนํ้านาเหล็กใต ขนาดกวาง

ภายใน 0.80 เมตร สูงภายใน 0.60 เมตร 

ยาว 210.00 เมตร ขุดปรับดินถมขางคลองเหมือง

สงน้ําตามสภาพพื้นที่

1 อบต.ฟากทา                497,000 497,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.79 ปรับปรุงคลองเหมืองสงนํ้านาซาว ขนาดกวางภายใน

 0.30 เมตร สูงภายใน 0.40 เมตร ยาว 230.00 

เมตร ขุดปรับดินถมขางคลองเหมืองสงนํ้าตาม

สภาพพื้นที่

1 อบต.ฟากทา                335,000 335,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.80 ปรับปรุงคลองเหมืองสงนํ้าลําหวยมุนขนาดกวาง

ภายใน 0.60 เมตร สูงภายใน 0.50 เมตร 

ยาว 295.00 เมตร ขุดปรับดินถมขางคลองเหมือง

สงน้ําตามสภาพพื้นที่

1 อบต.ฟากทา                497,000 497,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.81 กอสรางลาํเหมือง คสล.สายนาไรเดียว หมูที่ 5 

ตําบลสองหอง  อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ 

ขนาดความกวางภายใน 0.80 ม. สูงภายใน 0.80 ม.

 หนา 0.10 ม.  ความยาวรวม 185  ม.

1 อบต.สองหอง                488,000 488,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.82 กอสรางลาํเหมือง คสล. นาหนองอ่ีตู บานนาไรเดียว

  หมู 5 ตําบลสองหอง อําเภอฟากทา  

จังหวัดอุตรดิตถ ขนาดความกวางภายใน 0.60 ม. 

สูงภายใน 0.60 ม. หนา 0.10 ม.  

ความยาวรวม 245  ม.

1 อบต.สองหอง                495,000 495,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.83 กอสรางลาํเหมือง คสล.สายสระใหญ(ตอของเดิม)

บานนาไรเดียว  หมู 5 ตําบลสองหอง  อําเภอฟาก

ทา   จังหวัดอุตรดิตถ ขนาดความกวางภายใน 0.60

 ม. สูงภายใน 0.60 ม. หนา 0.10 ม.  

ความยาวรวม 245  ม.

1 อบต.สองหอง                495,000 495,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.84 กอสรางฝาย  คสล.  นาบานกลาง  ม.3  บานสอง

คอน  ต.สองคอน  อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ  สันฝาย

กวาง  32เมตร  ยาว  10  เมตร สูง  2.50  เมตร 

หนา 0.70  เมตร

1 อบต.สองคอน 3,000,000             3,000,000             
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- กิจกรรมหลักที่ 1.85 กอสรางคลองเหมืองสงนํ้า คสล. สายนาอาง  ม.2  

บานโพนดู  ต.สองคอน  อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ  

ชวงที่ 1 ยาว 465  เมตร กวาง  1.20  เมตร

สูง  1.00 เมตร. หนา 0.12 เมตร

ชวงที่  2  ยาว 480  เมตร กวาง  1.00  เมตร  

สูง 1.00 เมตร  หนา 0.12 เมตร  

ชวงที่  3  ยาว 370 เมตรกวาง  1.00  เมตร  

สูง  1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร

1 อบต.สองคอน 3,000,000             3,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.86 อนุรักษฟนฟูสระเก็บน้ําหวยกลาง (แกมลิง) 

บานเส้ียว หมูที่ 1 ตําบลบานเสี้ยว อําเภอฟากทา 

จังหวัดอุตรดิตถ

1 อบต.บานเส้ียว 2,500,000          2,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.87 กอสรางอางเก็บน้ําคันดินหวยโปงเอียดพรอมสปล

เวย บานวังออ หมูที่ 4ตําบลบานเสี้ยว 

อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ

1 อบต.บานเส้ียว 3,000,000          3,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.88 ขุดลอกและกําจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางนํ้าและกําจัด

วิชพืช คลองแมพรอง คลองแมพูล คลองพระสวัสดิ์

 และคลองเลียบบึงมายฝงเหนือ

1 อําเภอลับแล 2,749,400             2,749,400             

7,062,242,210         3,514,970,505      4,118,414,726       3,818,027,509      1,132,879,600     19,646,534,550       

287                     11                   23                     11                    1                     333                     

- กิจกรรมหลักที่ 1.89 เขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 2 สํานักงานกอสราง

ชลประทานขนาด

ใหญที่ 4

2,701,798,100       3,310,637,505       2,255,914,726        3,240,460,609     11,508,810,940      

- กิจกรรมหลักที่ 1.90 อางเก็บนํ้าน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ 2 สํานักงานกอสราง

ชลประทานขนาด

ใหญที่ 4

77,333,000        1,033,500,000        382,566,900           1,132,879,600 2,626,279,500       

- กิจกรรมหลักที่ 1.91 อางเก็บนํ้าหวยน้ํารีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

จังหวัดอุตรดิตถ

2 สํานักงานกอสราง

ชลประทานขนาด

ใหญที่ 12

653,507,500          653,507,500          

- กิจกรรมหลักที่ 1.92 ขุดลอกคลองโดยรถขุดดําเนินการเอง แกมลิงบึง

มายจุดที่ 11 ระยะ 1 โครงการชลประทานอุตรดิตถ็

 ปริมาณดิน 1,000,000 ลูกบาศกเมตร 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

53,000,000           53,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.93 ปรับปรุงระบบสงน้ําฝายปาสัก

โครงการชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

2 โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

6,000,000             6,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.94 ปรับปรุงอาคารอัดน้ํากลางคลองสงนํ้าสายใหญฝาย

น้ําปาด ระยะที่ 2  โครงการชลประทานอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

2,000,000             2,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.95 ปรับปรุงอาคารปองกันการกัดเซาะพรอมอาคาร

ประกอบอางเก็บน้ําคลองตรอน โครงการ

ชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

2 โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

20,000,000           20,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.96 ปรับปรุงทอสงนํ้าโครงการชวยเหลือผูอพยพทาย

เขื่อนสิริกิติ์ (ระยะที่2) โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

2 โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

50,000,000           50,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.97 ปรับปรุงทอสงนํ้าสายซอยของระบบสงน้ําอางเก็บ

น้ําหวยน้ํารี โครงการชลประทานอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

25,000,000           25,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.98 ฝายหวยภูนกพรอมระบบสงนํ้า พื้นที่ชลประทาน 

150 ไร โครงการชลประทานอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

25,000,000           25,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.99 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า พื้นที่

ชลประทาน 700 ไร บานปากสิงห 

โครงการชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

2 โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

85,000,000           85,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.100 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า 

พื้นที่ชลประทาน 4,500 ไร บานหลักรอย 

โครงการชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

2 โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

220,000,000          220,000,000          

- กิจกรรมหลักที่ 1.101 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า 

พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร บานฟากบึง-นาอิน 

โครงการชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

2 โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

80,000,000           80,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.102 แกมลิงบานฟากบึง (หนองทอง) ปริมาตรเก็บกัก 

0.24 ลานลูกบาศกเมตร โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

2 โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

9,500,000             9,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.103 แกมลิงบึงชอ ระยะที่ 1 ปริมาตรเก็บกัก 0.26 

ลานลูกบาศกเมตร โครงการชลประทานอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

9,500,000             9,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.104 แกมลิงบานนาปาคาย ปริมาตรเก็บกัก 0.40 

ลานลูกบาศกเมตร โครงการชลประทานอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

50,000,000           50,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.105   ปรับปรุงอาคารปองกันการกัดเซาะ

พรอมอาคารประกอบอางเก็บน้ําคลองตรอน

2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

20,000,000           20,000,000            

งบกระทรวง กรม

จํานวนกิจกรรม
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- กิจกรรมหลักที่ 1.106  ปรับปรุงระบบสงนํ้าฝายหวยหินแดง  

โครงการชลประทนอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

4,000,000          4,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.107  ปรับปรุงระบบสงนํ้าฝายตาชื่น  

โครงการชลประทนอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

8,000,000          8,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.108  ปรับปรุงทํานบดินเขื่อนแมเฉย

พรอมอาคารประกอบ

2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

15,000,000        15,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.109  ปรับปรุงอาคารอัดน้ํากลางคลองสงน้ําสายใหญ 

โครงการนํ้าปาด ระยะที่ 2 จํานวน 2 แหง

2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

2,000,000          2,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.110  ทอระบายนํ้าลอดคลองซอย 5 กม.1+465 2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

10,000,000          10,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.111  ปรับปรุงระบบสงนํ้าพรอมอาคารประกอบ

โครงการนํ้าริดชวงที่ 1,2

2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

50,000,000          50,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.112  ปรับปรุงคูสงน้ําที่ 11 คลองสงนํ้าสายใหญ

ฝายน้ําปาด

2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

20,000,000         20,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.113  ฝายหวยภูนกพรอมระบบสงนํ้า

 โครงการชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

25,000,000           25,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.114  ฝายหวยเมี่ยง พรอมระบบสงน้ํา 2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

15,000,000         15,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.115  ฝายบานหวยใส พรอมระบบสงนํ้า 2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

30,000,000          30,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.116  ฝายหวยปอบพรอมระบบสงน้ํา 2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

10,000,000         10,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.117  ฝายหวยทราย พรอมระบบสงน้ํา 2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

15,000,000         15,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.118  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า 

พื้นที่ชลประทาน 700 ไร บานปากสิงห 

โครงการชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

85,000,000           85,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.119  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานเดิ่นพรอมระบบสงนํ้า 

(ตรวจสอบแนวทอ)

2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

25,000,000         25,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.120  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานตนมวง 2 

พรอมระบบสงน้ํา

2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

25,000,000         25,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.121  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานเดนเหล็ก 2 

พรอมระบบสงน้ํา (ยกเลิก)

2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

30,000,000          30,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.122  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานปากหวยแค

พรอมระบบสงน้ํา

2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

35,000,000          35,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.123  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานโคกทรายขาว

พรอมระบบสงน้ํา

2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

30,000,000          30,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.124  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานมวง 1 พรอมระบบสงน้ํา 2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

166,000,000        166,000,000          

- กิจกรรมหลักที่ 1.125  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหวยทรายขาว

พรอมระบบสงน้ํา

2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

35,000,000          35,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.126  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานมวง 2 

พรอมระบบสงน้ํา

2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

40,000,000          40,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.127  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานใหมพรอมระบบสงน้ํา 2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

40,000,000          40,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.128  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานฝายพรอมระบบสงนํ้า 2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

55,000,000          55,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.129  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า

บานสวน หมู 5

2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

85,000,000          85,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.130  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานวังโปง 2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

25,000,000          25,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.131  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า

บานหาดสองแควหมู 5

2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

30,000,000          30,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.132  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า

บานกระจัด

2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

25,000,000          25,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.133  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานปากทับ 2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

25,000,000          25,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.134  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า

บานโคกนาขาม หมู 1,6

2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

25,000,000          25,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.135  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า

บานหลวงปายาง

2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

25,000,000         25,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.136  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานฟากบึงพรอมระบบสงน้ํา 2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

25,000,000        25,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.137  แกมลิงหวยเตย พรอมอาคารประกอบ 2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

25,000,000        25,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.138  แกมลิงบานนาลับแลง พรอมอาคารประกอบ 2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

20,000,000          20,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.139   ประตูระบายน้ําคลองปลามันพรอมอาคารประกอบ 2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

20,000,000        20,000,000            
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- กิจกรรมหลักที่ 1.140  แกมลิงหนองนาบิ้งเดียวพรอมอาคารประกอบ 2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

20,000,000          20,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.141  ทอระบายนํ้าทุงหนองไผ พรอมระบบระบายน้ํา 

(พิจารณาศึกษาใหม)

2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

13,000,000          13,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.142  อาคารปองกันการกัดเซาะหนาประตูระบายน้ําบาน

วังโปง

2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

25,000,000        25,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.143  ประตูระบายน้ําแมอิน พรอมระบบสงนํ้า 2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

40,000,000         40,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.144  ระบบผันน้ําบึงพาด-คลองลําชํา 2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

20,000,000         20,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.145  ประตูระบายน้ําบานฟากบึง 2       โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

40,000,000          40,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.146 ขุดเจาะบอบาดาลพรอมระบบประปาแท็งก

สูง หมูที่ 8 บานมณีแกว ต.หวยมุน อ.น้ําปาด 

จ.อุตรดิตถ

2 ที่วาการอําเภอ

น้ําปาด

1,500,000             1,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.147 ซอมแซมและปรับปรุงระบบประปาภูเขาเพื่อ

ชวยเหลือราษฎรตําบลหวยมุน ในเขตพื้นที่อุทยาน

แหงชาติปานํ้าปาดอยางมีสวนรวม อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ บานแกวมณี หมูที่ 8 ตําบลหวยมุน 

อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

2 สํานักทรัพยากรน้ํา

ภาค 9

5,000,000             5,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.148 พัฒนาน้ําบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน 2 สํานักทรัพยากรน้ํา

บาดาลเขต 7

26,055,000           26,055,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.149 จัดหาแหลงนํ้าบาดาลระยะไกลเพื่อแกปญหาใน

พื้นที่แลงซ้ําซากหรือน้ําเค็ม

2 สํานักทรัพยากรน้ํา

บาดาลเขต 7

12,516,700           12,516,700            

- กิจกรรมหลักที่ 1.150 พัฒนาแหลงนํ้าบาดาลสงเสริมการดําเนินงาน

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

2 สํานักทรัพยากรน้ํา

บาดาลเขต 7

351,310               351,310                

- กิจกรรมหลักที่ 1.151 กอสรางบล็อคคอนเวอรส บริเวณโปงกวาง 

หมูที่ 7 ที่นายหมวก เทพพุทธา ถึง หมูที่ 16

ตําบลงิ้วงาม อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

2 เทศบาลตําบลน้ําริด 5,000,000             5,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.152 โครงการกอสรางฝายเก็บน้ําหวยน้ําชํา หมูที่ 2 

ต.น้ําอาง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําอาง

               200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.153 กอสรางระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง 

หมูที่ 7 ตําบลไผลอม อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

ตําบลไผลอม

             2,464,000 2,464,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.154 โครงการกอสรางฝายน้ําลน บริเวณที่ดินนายสมาน  

เทพหลา หมูที่ 3 บานดงงาม ตําบลจริม 

อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ ขนาดกวาง 3.00 

เมตร ยาว 10.00  เมตร สันฝายสูง 1.00  เมตร  

ขุดลอกฝายความยาวขางละ 50.00  เมตร

2 เทศบาลตําบลจริม                136,000 136,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.155 โครงการกอสรางระบบประปาแบบบาดาล

ขนาดใหญมาก หมูที่ 4 บานพญาแมน 

ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

ตําบลพญาแมน

             6,500,000 6,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.156 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน

แบบบาดาลขนาดใหญ หมูที่ 3 บานไผลูกชาง

2 องคการบริหารสวน

ตําบลขอยสูง

             3,565,000 3,565,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.157 โครงการจัดวางโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนฐานรากโดยการวางทอประปา 

(ทอ HDPE) หมูที่ 6 ตําบลทาปลา  อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 เทศบาลตําบล

ทาปลา

           12,230,000 12,230,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.158 โครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาลตําบลรวม

จิต โดยการกอสรางถังเก็บน้ําใส ขนาด 

200 ลบ.ม. เทศบาลตําบลรวมจิต อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 เทศบาลตําบล

ทาปลา

             1,472,000 1,472,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.159 ขยายเขตทอน้ําเพื่อการเกษตร/อุปโภคบริโภค 

(เสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว) ทอ PE หมูที่ 2 

บานสระแกว ตําบลรวมจิต อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

ตําบลรวมจิต

             2,000,000 2,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.160 โครงการบูรณาการบริหารจัดการนํ้า

ต.ทาอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

จังหวัด

             6,000,000 6,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.161 โครงการกอสรางอางเก็บน้ําหวยงอมถ้ํา 2 กรมทรัพยากรนํ้า            37,148,100 37,148,100            

- กิจกรรมหลักที่ 1.162 กอสรางระบบประปาผิวดินขนาดใหญ

บานคลองชมภู ต.หาดลา อ.ทาปลา

2 องคการบริหารสวน

ตําบลหาดลา

             4,700,000 4,700,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.163 โครงการขุดลอกแหลงนํ้า อางเก็บน้ํา

อางหวยมวง บานหวยแมง หมูที่ 9 

ตําบลน้ําไคร อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําไคร

             1,280,000 1,280,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.164 โครงการกอสรางฝายน้ําลน บานวังชมภู 

หมูที่ 7  ตําบลจริม อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ 

 ขนาดกวาง 4.00   เมตร  ยาว 10.00  เมตร 

สันฝายสูง 1.00  เมตร ขุดลอกฝาย  ปริมาณขุดดิน

ไมนอยกวา  1,750.00 ลูกบาศกเมตร

2 เทศบาลตําบลจริม                198,000 198,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.165 โครงการกอสรางถังน้ําใสระบบประปาหมูบาน

แบบบาดาลขนาดใหญ หมูที่ 8 

บานปลายรางบน ต.ขอยสูง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลขอยสูง

             1,981,000 1,981,000             
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- กิจกรรมหลักที่ 1.166 โครงการจัดวางโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนฐานรากโดยการวางทอประปา 

(ทอ HDPE) หมูที่ 8 ตําบลทาปลา  

อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ

2 เทศบาลตําบลทาปลา            14,310,000 14,310,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.167 โครงการวางทอเมนประปา Ø 4" หมูที่ 1 

ชุมชนรวมจิต 1 ,ชุมชนรวมจิต 2 และ หมูที่ 3 

ชุมชนรวมใจ ตําบลรวมจิต อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 เทศบาลตําบลรวมจิต              8,995,000 8,995,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.168 โครงการกอสรางอางเก็บน้ําหวยงอมมด

ม.2 ต.ทาแฝก อ.ทาปลา

2 กรมทรัพยากรนํ้า            32,168,100 32,168,100            

- กิจกรรมหลักที่ 1.169 โครงการขุดสระน้ําแกมลิงโคกกวาง หมูที่ 7 

บานปางกุง ตําบลน้ําไคร อําเภอน้ําปาด 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําไคร

               470,000 470,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.170 โครงการกอสรางฝายชลอน้ําคลองตรอน 

หมู2 ต.น้ําอาง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําอาง

               200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.171 โครงการปรับปรุงทอเมนระบบประปาหมูบาน 

หมูที่ 3 บานไผลูกชาง ต.ขอยสูง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลขอยสูง

               500,000 500,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.172 โครงการปรับปรุงฝายน้ําลนหลังวัดดอยแกว

ม.5 ต.น้ําอาง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําอาง

               200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.173 บํารุงรักษาคลองสงน้ํา ระยะทาง 196 กิโลเมตร 

โครงการชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

บานงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ

2 กรมชลประทาน              1,240,000 1,240,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.174 โครงการกอสรางฝายน้ําลนลําหวยสีเสยีด หมูที่ 10 

บานสีเสยีด(บริเวณบานกํานันสุริยา โนจรมา) 

ตําบลจริม อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ ขนาด

กวาง 3.00 เมตร ยาว 40  เมตร 

สันฝายสูง 1.00 เมตร

2 เทศบาลตําบลจริม                170,000 170,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.175 ปรับปรุงซอมแซมสถานนีสูบน้ําดวยไฟฟาบานพญา

แมน หมูที่ 1 บานทามะปราง ต.พญาแมน

อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลพญาแมน

             3,190,000 3,190,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.176 โครงการเรียงหินยาแนวอางเก็บน้ําหวยภูนก  พื้นที่

ไมนอยกวา  2,220  ตารางเมตร หมูที่ 1 ตําบลทา

ปลา  อําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ

2 เทศบาลตําบลทาปลา              2,570,000 2,570,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.177 โครงการวางทอระบายน้ํา HDPE พรอมบอพัก คสล.

 หมูที่ 10 ตําบลรวมจิต อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 เทศบาลตําบลรวมจิต                428,000 428,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.178 โครงการกอสรางฝายตนน้ํา ต.ทาอิฐ 

อ.เมืองอุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

จังหวัด

             1,000,000 1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.179 โครงการขุดลอกสระหนองหมอแกงทอง หมูที่ 4 

บานปางเกลือ ตําบลน้ําไคร อําเภอน้ําปาด 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําไคร

               230,000 230,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.180 โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 11 

บานงุนงาม (บริเวณบานนายจรูญ นอยเทพ) 

ตําบลจริม อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว  33.00 เมตร 

สันฝายสูง 1.00  เมตร

2 เทศบาลตําบลจริม                178,000 178,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.181 ปรับปรุงซอมแซมสถานนี้สูบน้ําดวยไฟฟา

บานบึง หมูที่ 1 บานทามะปราง ต.พญาแมน อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลพญาแมน

             2,880,000 2,880,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.182 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา HDPE  

พรอมบอพัก ม.8 ต.ทาปลา อ.ทาปลา

2 เทศบาลตําบลทาปลา              2,870,000 2,870,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.183 โครงการตอทอน้ําพระราชดําริ จาก หมูที่ 2 

มา หมูที่ 1 ต.รวมจิต อ.ทาปลา

2 เทศบาลตําบลรวมจิต              1,000,000 1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.184 บริหารการสงน้ํา โครงการชลประทานอุตรดิตถ 

พื้นที่ชลประทาน 25,001 ไร จังหวัดอุตรดิตถ

บานงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ

2 กรมชลประทาน                500,000 500,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.185 โครงการกอสรางฝายเก็บน้ําหวยผาลาด หมู 2

ต.น้ําอาง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําอาง

               200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.186 โครงการขุดสระหวยลึกปาแดง เพื่อนํามาใชในการ

ผลิตประปาหมู2และ อบต.น้ําอาง ต.น้ําอาง

อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําอาง

               200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.187 โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 11 บาน

งุนงาม (บริเวณบานทิพยธัญญา สิมพงษ) 

ตําบลจริม อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว  15.00  เมตร 

สันฝายสูง 1.00  เมตร  ขุดลอกฝายความยาวขางละ

 50.00  เมตร

2 เทศบาลตําบลจริม                168,000 168,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.188 ปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานพญา

ปนแดน หมูที่ 4 บานพญาแมน

อ.พญาแมน อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลพญาแมน

             3,500,000 3,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.189 โครงการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร(พระราชดําริ) 

หมูที่ 1 ต.รวมจิต อ.ทาปลา

2 เทศบาลตําบลรวมจิต                300,000 300,000                
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- กิจกรรมหลักที่ 1.190 ขยายเขตทอน้ําเพื่อการเกษตร/อุปโภคบริโภค 

(เสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว) ทอ PE หมูที่ 7 

บานหนองโบสถ ตําบลรวมจิต อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

ตําบลรวมจิต

             2,000,000 2,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.191 โครงการกอสรางฝายน้ําลน ลําหวยสีเสียด หมูที่11 

บานงุนงาม (บริเวณบานนางสุรีย พรมสาร) ตําบลจ

ริม อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ 

ชนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สันฝายสูง

 1.00  เมตร ขุดลอกฝายความยาวขางละ 50.00  

เมตร

2 เทศบาลตําบลจริม                168,000 168,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.192 โครงการขยายเขตทอน้ําพระราชดําริ หมูที่ 2

ต.รวมจิต อ.ทาปลา

2 เทศบาลตําบลรวมจิต                300,000 300,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.193 โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลําน้ํากับชีวิตบนวิถี

แหงความพอเพียงเพื่อประโยชนและความสุข

ของประชาชน ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

จังหวัด

               200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.194 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ําประปา ม.3

ต.น้ําอาง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําอาง

               200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.195 โครงการกอสรางฝายวังเดือนหา บริเวณไรนายนิยม

 จักรน้ําอาง ม.5 ต.น้ําอาง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําอาง

               200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.196 โครงการกอสรางฝายน้ําลน หวยชมภู  หมูที่ 13 

(จุดที่ 1 ) บานทาใหม ตําบลจริม อําเภอ

ทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ  ขนาดกวาง 4.00

 เมตร ยาว 10.00 เมตร สันฝายสูง 0.80 เมตร

ขุดลอกฝายความยาวขางละ 50.00  เมตร

2 เทศบาลตําบลจริม                166,000 166,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.197 โครงการปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบน้ํา

ดวยไฟฟาบานทายวัดพญาปนแดน หมูที่ 3 

บานทายคุง ต.พญาแมน อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลพญาแมน

             2,500,000 2,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.198 โครงการขยายเขตทอน้ําพระราชดําริ หมูที่ 3

ต.รวมจิต อ.ทาปลา

2 เทศบาลตําบลรวมจิต                300,000 300,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.199 ขยายเขตทอน้ําเพื่อการเกษตร/อุปโภคบริโภค 

(เสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว) ทอ PE หมูที่ 9 

บานเนินสิงห ตําบลรวมจิต อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

ตําบลหาดลา

             2,000,000 2,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.200 โครงการกอสรางฝายน้ําลน หวยชมภู  หมูที่ 13  

(จุดที่ 2 ) บานทาใหม ตําบลจริม อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ  ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 10.00 เมตร สันฝายสูง 0.80 เมตร 

ขุดลอกฝายความยาวขางละ 50.00  เมตร

2 เทศบาลตําบลจริม                166,000 166,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.201 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูที่ 1 

บานทามะปราง ต.พญาแมน อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลพญาแมน

             1,500,000 1,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.202 โครงการขุดสระน้ําบริเวณหนาวัดดอยแกว

ม.5 บานไร ต.น้ําอาง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําอาง

               200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.203 โครงการกอสรางฝายน้ําลน หวยชมภู  หมูที่ 13  

(จุดที่ 3 ) บานทาใหม ตําบลจริม อําเภอ

ทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ  ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 10.00 เมตร สันฝายสูง 0.80 เมตร

ขุดลอกฝายความยาวขางละ 50.00  เมตร

2 เทศบาลตําบลจริม                166,000 166,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.204 โครงการทําฝายแมวคลองสงน้ําหวยสามแสน หมูที่ 

3 ต.รวมจิต อ.ทาปลา

2 เทศบาลตําบลรวมจิต                  50,000 50,000                 

- กิจกรรมหลักที่ 1.205 กอสรางระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ

มาก หมูที่ 7 บานพญาปนแดน ต.พญาแมน 

อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลพญาแมน

             5,000,000 5,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.206 ขยายเขตทอน้ําเพื่อการเกษตร/อุปโภคบริโภค (เสน

ผานศูนยกลาง 6 นิ้ว) ทอ PE หมูที่ 11 บานใหม

พัฒนา ตําบลรวมจิต อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

ตําบลรวมจิต

             2,000,000 2,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.207 โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขาหมูบาน 

หมูที่ 8 บานนากล่ํา ตําบลน้ําไคร อําเภอน้ําปาด 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําไคร

               170,000 170,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.208 โครงการขยายทอน้ํารีเขาที่ทํากิน หมูที่ 4

ต.รวมจิต อ.ทาปลา

2 เทศบาลตําบลรวมจิต                200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.209 ปรับปรุงระบบประปา หมูที่บานแบบบาดาล 

หมูที่ 6 บานทุงปากระถิน ต.พญาแมน อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลพญาแมน

             1,500,000 1,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.210 ซอมแซมระบบสงนํ้าฝายปาไร น้ําริด ชวง 2 

โครงการชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

บานไร ต.น้ําริด อ.เมืองอุตรดิตถ

2 กรมชลประทาน              1,000,000 1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.211 โครงการขุกลอกบุงไฉน ม.8 ต.น้ําอาง อ.ตรอน 2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําอาง

               200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.212 โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขาหมูบาน 

หมูที่ 5 บานหวยน้ําไหล ตําบลน้ําไคร อําเภอน้ําปาด

 จังหวัดอุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําไคร

               320,000 320,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.213 โครงการขุดลอกหนองบัว บานทาดินขาว

ต.น้ําอาง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําอาง

               200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.214 โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ําชุมชนบานใหมพัฒนา 

หมูที่ 11 ต.รวมจิต อ.ทาปลา

2 เทศบาลตําบลรวมจิต                200,000 200,000                
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ยุทธ

ศาสตรชาติ

X)/แผน

แมบทฯ(Y)

แหลง

งปม.
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ดําเนินการ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569  พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570แผนงาน/โครงการสําคญั

บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (บาท)

- กิจกรรมหลักที่ 1.215 โครงการปรับปรุงประบบประปาหมูบาน

แบบบาดาลขนาดใหญ หมูที่ 5 บานขอม

ต.พญาแมน อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลพญาแมน

             1,500,000 1,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.216 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน

แบบบาดาลขนาดใหญ หมูที่ 4 บานพญาแมน

อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลพญาแมน

             2,000,000 2,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.217 ซอมแซมคลองสงน้ําสายใหญฝายน้ําปาด กม.2+929

 ถึง 3+279 โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ บานฟากนา

ต.ฟากทา อ.ฟากทา

2 กรมชลประทาน              1,800,000 1,800,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.218 โครงการขุดลอกคลองตรอน หมู8 - หมู6

บานไรนอย ต.น้ําอาง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําอาง

               200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.219 โครงการปรับปรุงซอมแซมฝายชลอน้ํา

หวยดงคต บริเวณที่นานายนิยม หมู5 ต.น้ําอาง อ.ต

รอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําอาง

               200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.220 ปรับปรุงระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ 

หมูที่ 7 บานพญาปญแดน ต.พญาแมน อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลพญาแมน

             1,500,000 1,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.221 ซอมแซมอาคารปองกันตลิ่งเหนือ-ทาย ฝายดอน

กวาง โครงการชลประทานอุตรดิตถ 

บานแมเฉย ต.บานดานนาขาม อ.เมืองฯ

2 กรมชลประทาน              2,000,000 2,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.222 โครงการขุดลอกคลองขุมหิน ม.8 ต.น้ําอาง

อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําอาง

               200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.223 ซอมแซมจุดจายน้ํา โครงการชวยเหลือผูอพยพทาย

เขื่อนสิริกิติ์ โครงการชลประทานอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ บานเนนิสวน ต.ทาปลา อ.ทาปลา

2 กรมชลประทาน              1,000,000 1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.224 โครงการขุดลอกสระรองแสลง ม.1 ต.น้ําอาง

อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําอาง

               200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.225 ขุดลอกคลองสิงห / คลองหมัน  ตําบลรวมจิต 

อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ ต

2 องคการบริหารสวน

ตําบลรวมจิต

             2,000,000 2,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.226 ซอมแซมประตูปากคลองสงน้ํา น้ําริด ชวง 2 

โครงการชลประทานอุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ

บานไร ต.น้ําริด อ.เมืองอุตรดิตถ

2 กรมชลประทาน              1,000,000 1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.227 โครงการขุดลอกฝายวังเดือนหา ม.5 ต.น้ําอาง

อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําอาง

               200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.228 ซอมแซมอาคารกัดเซาะทายฝายน้ําปาดฝงซาย กม.

0+024 ถึง 0+070 โครงการชลประทานอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ ม.10 ต.ฟากทา

อ.ฟากทา

2 กรมชลประทาน              3,000,000 3,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.229 โครงการขุดสระเก็บนํ้าหนองเนียม ม.7

ต.น้ําอาง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําอาง

               200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.230 ซอมแซมอาคารปองกันตลิ่งเหนือ-ทายฝายน้ําริด 

โครงการชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

บานดานนาขาม ต.บานดานนาขาม อ.เมืองฯ

2 กรมชลประทาน              1,500,000 1,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.231 โครงการขุดสระเก็บนํ้าบริเวณพื้นที่ หมู6

ต.น้ําอาง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําอาง

               200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.232 โครงการปรุบปรุงฝายชลอน้ําหวยน้ําชํา ม.2

ต.น้ําอาง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําอาง

               200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.233 ซอมแซมจุดระบายตะกอน โครงการชวยเหลือ

ผูอพยพทายเขื่อนสิริกิติ์ โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ บานโปรงแกว 

ต.หาดลา อ.ทาปลา

2 กรมชลประทาน                950,000 950,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.234 โครงการปรับปรุงขุดสระเก็บน้ําบุงนายเถิง หมู5

ต.น้ําอาง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําอาง

               200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.235 ซอมแซมการกัดเซาะ ทรบ.หวยหวาย นํ้าริด 

ชวง 2 โครงการชลประทานอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ บานน้ําริดใต ต.น้ําริด อ.เมือง

อุตรดิตถ

2 กรมชลประทาน              1,500,000 1,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.236 โครงการซอมแซมฝายหนองหัวดอย ม.5

ต.น้ําอาง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําอาง

               200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.237 ซอมแซมคูสงน้ําที่ 1 คลองสงนํ้าสายใหญฝายน้ําปาด

 กม.0+125 ถึง 0+205 โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ ม.4

ต.ฟากทา อ.ฟากทา

2 กรมชลประทาน                650,000 650,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.238 โครงการขุดสระน้ําขางวัดดอยแกว ม.5

ต.น้ําอาง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําอาง

               200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.239 โครงการกอสรางฝายบึงสกัดตัวเกาใหสูงขึ้น

บานทาดินขาม ต.น้ําอาง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําอาง

               200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.240 ซอมแซมอาคารปองกันตลิ่งดานทายอางเก็บน้ําหวย

แมเฉย โครงการชลประทานอุตรดิตถ จังหวัด

อุตรดิตถ บานดานนาขาม ต.บานดาน

นาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ

2 กรมชลประทาน              2,000,000 2,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.241 โครงการกอสรางฝายโปรงตนแดง ม.6

ต.น้ําอาง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําอาง

               200,000 200,000                
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ยุทธ

ศาสตรชาติ

X)/แผน
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พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569  พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570แผนงาน/โครงการสําคญั

บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (บาท)

- กิจกรรมหลักที่ 1.242 ซอมแซมจุดระบายอากาศ  โครงการชวยเหลือ

ผูอพยพทายเขื่อนสิริกิติ์ โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ บานประชาสาร 

ต.หาดลา อ.ลับแล

2 กรมชลประทาน                700,000 700,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.243 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อผลิตน้ําประปาหมูบาน

ม.7 ต.น้ําอาง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําอาง

               200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.244 ซอมแซมอาคารเหนือ-ทายปตร.ปากคลองสงน้ํา 

น้ําริดชวงที่ 1 กม.4+200 โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ บานดานนาขาม

ต.บานดานนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ

2 กรมชลประทาน              1,000,000 1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.245 โครงการขุดลอกสระหนองแขม ม.7

ต.น้ําอาง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําอาง

               200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.246 ซอมแซมคูสงน้ําที่ 6 คลองสงนํ้าสายใหญฝายน้ําปาด

 โครงการชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

บานฟากนา ต.ฟากทา อ.ฟากทา

2 กรมชลประทาน              2,600,000 2,600,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.247 โครงการขุดสระหนองแซะ ม.7 ต.น้ําอาง

อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําอาง

               200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.248 ซอมแซมถนนคันคลอง คลองซอย 7R 

ฝายคลองตรอน โครงการชลประทานอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ บานเนนิชัย ต.บอทอง

อ.ทองแสนขัน

2 กรมชลประทาน              1,100,000 1,100,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.249 โครงการขุดสระหนองไผ ม.7 ต.น้ําอาง อ.ตรอน 2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําอาง

               200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.250 ซอมแซมอาคารปองกันตลิ่งเหนือ-ทาย 

ฝายปาสัก จํานวน 1 แหง โครงการ

ชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

บานแมเฉย ต.บานดานนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ

2 กรมชลประทาน              2,400,000 2,400,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.251 โครงการขุดสระเก็บนํ้าบริเวณพื้นที่ หมูที่ 6

บานทาดินขาว ต.น้ําอาง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําอาง

               200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.252 โครงการวางทอสงน้ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 13 

บานทาใหม ตําบลจริม  อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ   วางทอน้ํา HDPE ขนาด 4 นิ้ว 

ชั้น PN6(PE80) ระยะทางรวม  10,344.00  เมตร

2 เทศบาลตําบลจริม              4,358,000 4,358,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.253 ซอมแซมคันคลองสายใหญ กม.16+000 

ถึง กม.20+700 ฝายคลองตรอน 

โครงการชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

บานวังตะเคียน ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน

2 กรมชลประทาน              2,500,000 2,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.254 ซอมแซมอาคารเหนือ-ทายปตร.ปากคลองสงน้ํา 

น้ําริดชวงที่ 1 กม.0+000 โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ บานดานนาขาม

ต.บานดานนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ

2 กรมชลประทาน              1,000,000 1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.255 ซอมแซมคูสงน้ําที่ 8 คลองสงนํ้าสายใหญฝายน้ําปาด

 โครงการชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ ม.7

 ต.ฟากทา อ.ฟากทา

2 กรมชลประทาน              1,000,000 1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.256 ซอมแซมคลองสงน้ํา คลองซอย 3R-1R 

ฝายคลองตรอน โครงการชลประทานอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ บานโคกงาม ต.ผักขวง

อ.ทองแสนขัน

2 กรมชลประทาน                800,000 800,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.257 ซอมแซมอาคารเหนือ-ทายปตร.รองนาขี้ควาย 

น้ําริดชวงที่ 1 กม.3+625 โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ บานดานนาขาม

ต.บานดานนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ

2 กรมชลประทาน              1,000,000 1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.258 ซอมแซมคูสงน้ําที่ 11 คลองสงนํ้าสายใหญ

ฝายน้ําปาด กม.0+245 ถึง 0+545 

โครงการชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

ม.2 ต.ฟากทา อ.ฟากทา

2 กรมชลประทาน              2,400,000 2,400,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.259 ซอมแซมคูสงน้ํา 052 คลองสงนํ้าสายใหญ 

ฝายคลองตรอน โครงการชลประทานอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ บานโคกงาม ต.ผักขวง

อ.ทองแสนขัน

2 กรมชลประทาน              1,000,000 1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.260 ซอมแซมอาคาร protection ฝายน้ําปาด 

โครงการชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

ม.10 ต.ฟากทา อ.ฟากทา

2 กรมชลประทาน              2,000,000 2,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.261 ซอมแซมคูสงน้ํา 118 คลองสงนํ้าสายใหญ 

ฝายคลองตรอน โครงการชลประทานอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ บานแพะ ต.บอทอง

อ.ทองแสนขัน

2 กรมชลประทาน              1,000,000 1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.262 ซอมแซมอาคารอัดน้ํา อางเก็บน้ํามวงเจ็ดตน 

โครงการชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

ม.7 ต.มวงเจ็ดตน อ.บานโคก

2 กรมชลประทาน                200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.263 ซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องกวานบานระบาย 

โครงการชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

บานงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ

2 กรมชลประทาน                550,000 550,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.264 ซอมแซมทอลอดถนนฝายหวยหญายุง 

โครงการชลประทานอุตรดิตถ บาขุนฝาง 

ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ

2 กรมชลประทาน              2,000,000 2,000,000             
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ยุทธ

ศาสตรชาติ

X)/แผน

แมบทฯ(Y)

แหลง

งปม.

หนวย

ดําเนินการ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569  พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570แผนงาน/โครงการสําคญั

บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (บาท)

- กิจกรรมหลักที่ 1.265 ซอมแซมรางรินสงนํ้า กม.1+515 อางเก็บนํ้า

มวงเจ็ดตน โครงการชลประทานอุตรดิตถ

จังหวัดอุตรดิตถ ม.7 ต.มวงเจ็ดตน อ.บานโคก

2 กรมชลประทาน              1,000,000 1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.266 ซอมแซมคูสงน้ํา 02 คลองซอย 2 ฝายคลอง

ตรอน โครงการชลประทานอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถบานบุงประชานิมิตร ต.ผักขวง 

อ.ทองแสนขัน

2 กรมชลประทาน              1,000,000 1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.267 ซอมแซม River Outlet อางเก็บนํ้ามวงเจ็ดตน 

โครงการชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

ม.7 ต.มวงเจ็ดตน อ.บานโคก

2 กรมชลประทาน                200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.268 ซอมแซมคูสงน้ํา 04 คลองซอย 2 ฝายคลอง

ตรอน โครงการชลประทานอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถบานบุงประชานิมิตร ต.ผักขวง 

อ.ทองแสนขัน

2 กรมชลประทาน              1,000,000 1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.269 ขุดลอกตะกอนคลองสงนํ้าสายใหญ ฝายน้ําปาด 

โครงการชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

บานดงตนผึ้ง ต.ฟากทา อ.ฟากทา

2 กรมชลประทาน                300,000 300,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.270 ซอมแซมคูสงน้ําสาย 6L คลองสงนํ้าสายใหญ 

อางเก็บนํ้ามวงเจ็ดตน โครงการชลประทานอุตรดิตถ

 จังหวัดอุตรดิตถ ม.7 ต.มวงเจ็ดตน

อ.บานโคก

2 กรมชลประทาน              1,000,000 1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.271 ซอมแซมบํารุงรักษาระบบชลประทาน 

ตามขอเสนอของเกษตรกรผูใชน้ําชลประทาน 

จํานวน 10 รายการ โครงการชลประทานอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ บานงิ้วงาม

ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ

2 กรมชลประทาน              1,000,000 1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.272 ซอมแซมอาคารปองกันการกัดเซาะในเขต

โครงการชลประทานอุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ

บานไรกลวย ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ

2 กรมชลประทาน              1,500,000 1,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.273 ซอมแซมระบบสงนํ้า ฝายบานปางวัว 

กม.2+611 โครงการชลประทานอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ บานปางวัว ต.ขุนฝาง 

อ.เมืองอุตรดิตถ

2 กรมชลประทาน                980,000 980,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.274 ซอมแซมระบบสงนํ้า ฝายบานฝางแลง กม.0+430 

โครงการชลประทานอุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ 

บานฝางแลง ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ

2 กรมชลประทาน                950,000 950,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.275 ซอมแซมระบบสงนํ้า แกมลิงคลองสิงหแหงที่3 

โครงการชลประทานอุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ

บานนํ้าสิงหใต ต.ทาปลา อ.ทาปลา

2 กรมชลประทาน              2,000,000 2,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.276 ขุดลอกคลองโดยรถขุดดําเนินการเอง แกมลิงบึง

มายจุดที่ 11 ระยะ 1 โครงการชลประทานอุตรดิตถ็

 ปริมาณดิน 1,000,000 ลูกบาศกเมตร 

จังหวัดอุตรดิตถ บานดานแมคํามันใต

ต.ดานแมคํามัน อ.ลับแล

2 กรมชลประทาน            53,000,000 53,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.277 ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดําเนินการเอง แกมลิงบึงชอ

จุดที่  (A1/A3) โครงการชลประทานอุตรดิตถ็ 

ปริมาณดิน 376,000 ลูกบาศกเมตร จังหวัด

อุตรดิตถ บานดารา ต.ไรออย อ.พิชัย

2 กรมชลประทาน            12,500,000 12,500,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.278 ซอมแซมทอสงน้ําพระราชดําริ โครงการชวยเหลือผู

อพยพทายเขื่อนสิริกิติ์ โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

บานโปรงแกว ต.หาดลา อ.ทาปลา

2 กรมชลประทาน                650,000 650,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.279 ซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องกวานบานระบายอาคาร

ชลประทาน ของโครงการพระราชดําริ

ลุมน้ําตะ โครงการชลประทานอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ บานน้ําตะ ต.น้ําหมัน อ.ทาปลา

2 กรมชลประทาน              1,000,000 1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.280 โครงการซอมแซมและปรับปรุงระบบประปาภูเขา

เพื่อชวยเหลือราษฎรตําบลหวยมุนในเขตพื้นที่

อุทยานแหงชาติภูสอยดาวและปาสงวนแหงชาติปา

น้ําปาดอยางมีสวนรวม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 บานธรรมวงค ต.หวยมุน อ.น้ําปาด

2 กรมชลประทาน            40,000,000 40,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.281 ปรับปรุงระบบสงน้ําฝายปาสัก โครงการ

ชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

บานมอนหัวฝาย ต.บานดานนาขาม อ.เมืองฯ

2 กรมชลประทาน              6,000,000 6,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.282 ปรับปรุงอาคารอัดน้ํากลางคลองสงนํ้าสายใหญ

ฝายน้ําปาด ระยะที่ 2  โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ บานดงตนผึ้ง

ต.ฟากทา อ.ฟากทา

2 กรมชลประทาน              2,000,000 2,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.283 ปรับปรุงอาคารปองกันการกัดเซาะพรอมอาคาร

ประกอบอางเก็บน้ําคลองตรอน โครงการ

ชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

บานหวยแมง ต.น้ําไคร อ.น้ําปาด

2 กรมชลประทาน            20,000,000 20,000,000            
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ศาสตรชาติ

X)/แผน

แมบทฯ(Y)

แหลง

งปม.
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ดําเนินการ

พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569  พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570แผนงาน/โครงการสําคญั

บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (บาท)

- กิจกรรมหลักที่ 1.284 ปรับปรุงทอสงนํ้าโครงการชวยเหลือผูอพยพทาย

เขื่อนสิริกิติ์ (ระยะที่2) โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ บานเขื่อนดิน ต.ทาปลา 

อ.ทาปลา

2 กรมชลประทาน            50,000,000 50,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.285 ปรับปรุงทอสงนํ้าสายซอยของระบบสงน้ําอางเก็บ

น้ําหวยน้ํารี โครงการชลประทานอุตรดิตถ จังหวัด

อุตรดิตถ บานสีเสียด ต.จริม อ.ทาปลา

2 กรมชลประทาน            25,000,000 25,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.286 ฝายหวยภูนกพรอมระบบสงนํ้า พื้นที่

ชลประทาน 150 ไร โครงการชลประทานอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ บานเหลาปาสา 

ต.ขุนฝาง อ.เมืองฯ

2 กรมชลประทาน            25,000,000 25,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.287 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า พื้นที่

ชลประทาน 700 ไร บานปากสิงห โครงการ

ชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

บานปากสิงห ต.แสนตอ อ.เมืองฯ

2 กรมชลประทาน            85,000,000 85,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.288 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า พื้นที่

ชลประทาน 4,500 ไร บานหลักรอย โครงการ

ชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

บานหลักรอย ต.นายาง อ.พิชัย

2 กรมชลประทาน           220,000,000 220,000,000          

- กิจกรรมหลักที่ 1.289 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า พื้นที่

ชลประทาน 1,500 ไร บานฟากบึง-นาอิน โครงการ

ชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

บานฟากบึง ต.นาอิน อ.พิชัย

2 กรมชลประทาน            80,000,000 80,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.290 แกมลิงบานฟากบึง (หนองทอง) ปริมาตรเก็บกัก 

0.24 ลานลูกบาศกเมตร โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ บานฟากบึง ต..นาอิน

อ.พิชัย

2 กรมชลประทาน              9,500,000 9,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.291 แกมลิงบึงชอ ระยะที่ 1 ปริมาตรเก็บกัก 0.26 

ลานลูกบาศกเมตร โครงการชลประทานอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ บานดารา ต.ไรออย อ.พิชัย

2 กรมชลประทาน              9,500,000 9,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.292 แกมลิงบานนาปาคาย ปริมาตรเก็บกัก 0.40 

ลานลูกบาศกเมตร โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ บานนาปาคาย 

ต.ปาคาย อ.ทองแสนขัน

2 กรมชลประทาน            50,000,000 50,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.293 สถานี สูบน้ําบานหวยไผพรอมระบบสงนํ้า

บานหวยไผ ต.บอเบี้ย อ.บานโคก

2 กรมชลประทาน            40,000,000 40,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.294 กอสรางระบบสงน้ําอางเก็บน้ําหวยคอเหนือ

บานวังสัมพันธ ต.มวงเจ็ดตน อ.บานโคก

2 กรมชลประทาน            70,000,000 70,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.295 เพิ่มศักยภาพแกมลิงหนองกอก ต.ปาคาย 

อ.ทองแสนขัน

2 กรมชลประทาน            42,000,000 42,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.296 ปรับปรุงอาคารปองกันการกัดเซาะพรอมอาคาร

ประกอบอางเก็บน้ําคลองตรอน 

บานหวยแมง ต.น้ําไคร อ.น้ําปาด

2 กรมชลประทาน            20,000,000 20,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.297 ปรับปรุงระบบสงน้ําฝายหวยหินแดง  

ม.6 ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ

2 กรมชลประทาน              4,000,000 4,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.298 ปรับปรุงระบบสงน้ําฝายตาชื่น  ม.11

ต.บานดานนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ

2 กรมชลประทาน              8,000,000 8,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.299 ปรับปรุงทํานบดินเขื่อนแมเฉยพรอมอาคารประกอบ

 บานมอนหัวฝาย ต.บานดานนาขาม

อ.เมืองอุตรดิตถ

2 กรมชลประทาน            15,000,000 15,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.300 ปรับปรุงอาคารอัดน้ํากลางคลองสงนํ้าสายใหญ 

โครงการนํ้าปาด ระยะที่ 2 จํานวน 2 แหง

บานนาไพร ต.ฟากทา อ.ฟากทา

2 กรมชลประทาน              2,000,000 2,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.301 ทอระบายน้ําลอดคลองซอย 5 กม.1+465

ต.บอทอง อ.ทองแสนขัน

2 กรมชลประทาน            10,000,000 10,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.302 ปรับปรุงระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบโครงการ

น้ําริดชวงที่ 1,2 ต.บานดานนาขาม

อ.เมืองฯ

2 กรมชลประทาน            50,000,000 50,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.303 ปรับปรุงคูสงนํ้าที่ 11 คลองสงนํ้าสายใหญ

ฝายน้ําปาด ต.ฟากทา อ.ฟากทา

2 กรมชลประทาน            20,000,000 20,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.304 ฝายหวยเมี่ยง พรอมระบบสงน้ํา ม.7 ต.น้ําไผ

อ.น้ําปาด

2 กรมชลประทาน            15,000,000 15,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.305 ฝายบานหวยใส พรอมระบบสงนํ้า ม.5

ต.สองคอน อ.ฟากทา

2 กรมชลประทาน            30,000,000 30,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.306 ฝายหวยปอบพรอมระบบสงน้ํา ม.2 ต.น้ําไผ

อ.น้ําปาด

2 กรมชลประทาน            10,000,000 10,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.307 ฝายหวยทราย พรอมระบบสงน้ํา ม.8

ต.น้ําไผ อ.น้ําปาด

2 กรมชลประทาน            15,000,000 15,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.308 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานเดิ่นพรอมระบบสงน้ํา 

(ตรวจสอบแนวทอ) ม.2 ต.สองหอง อ.ฟากทา

2 กรมชลประทาน            25,000,000 25,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.309 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานตนมวง 2 พรอมระบบสง

น้ํา ม.4 ต.เดนเหล็ก อ.น้ําปาด

2 กรมชลประทาน            25,000,000 25,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.310 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานปากหวยแคพรอมระบบ

สงน้ํา ม.5 ต.เดนเหล็ก อ.น้ําปาด

2 กรมชลประทาน            35,000,000 35,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.311 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานโคกทรายขาวพรอม

ระบบสงน้ํา ม.8 ต.บานฝาย อ.น้ําปาด

2 กรมชลประทาน            30,000,000 30,000,000            
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บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (บาท)

- กิจกรรมหลักที่ 1.312 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานมวง 1 พรอมระบบสงน้ํา

 ม.4 ต.บานฝาย อ.น้ําปาด

2 กรมชลประทาน           166,000,000 166,000,000          

- กิจกรรมหลักที่ 1.313 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหวยทรายขาวพรอม

ระบบสงน้ํา ม.8 ต.บานฝาย อ.น้ําปาด

2 กรมชลประทาน            35,000,000 35,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.314 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานมวง 2 พรอมระบบ

สงน้ํา ม.4 ต.บานฝาย อ.น้ําปาด

2 กรมชลประทาน            40,000,000 40,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.315 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานใหมพรอมระบบสงนํ้า

ม.2 ต.บานฝาย อ.น้ําปาด

2 กรมชลประทาน            40,000,000 40,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.316 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานฝายพรอมระบบสงน้ํา

ม.1 ต.บานฝาย อ.น้ําปาด

2 กรมชลประทาน            55,000,000 55,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.317 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานสวน 

หมู 5 ต.แสนตอน อ.น้ําปาด

2 กรมชลประทาน            85,000,000 85,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.318 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า

บานวังโปง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน

2 กรมชลประทาน            25,000,000 25,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.319 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานหาด

สองแคว หมู 5 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน

2 กรมชลประทาน            30,000,000 30,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.320 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานกระจัด

 ม.1 ต.ผาเลือด อ.ทาปลา

2 กรมชลประทาน            25,000,000 25,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.321 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานปากทับ

 ม.7 ต.ผาเลือด อ.ทาปลา

2 กรมชลประทาน            25,000,000 25,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.322 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานโคกนา

ขาม หมู 1,6 ต.เดนเหล็ก อ.น้ําปาด

2 กรมชลประทาน            25,000,000 25,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.323 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานหลวง

ปายาง ม.2 ต.น้ําอาง อ.ตรอน

2 กรมชลประทาน            25,000,000 25,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.324 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานฟากบึงพรอมระบบสงน้ํา

 ม.4 ต.นาอิน อ.พิชัย

2 กรมชลประทาน            25,000,000 25,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.325 แกมลิงหวยเตย พรอมอาคารประกอบ

ม.2 ต.แสนตอ อ.น้ําปาด

2 กรมชลประทาน            25,000,000 25,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.326 แกมลิงบานนาลับแลง พรอมอาคารประกอบ

บานนาลับแลง ต.ปาคาย อ.ทองแสนขัน

2 กรมชลประทาน            20,000,000 20,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.327 ประตูระบายน้ําคลองปลามันพรอมอาคารประกอบ

 ม.1 ต.ทามะเฟอง อ.พิชัย

2 กรมชลประทาน            20,000,000 20,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.328 แกมลิงหนองนาบิ้งเดียวพรอมอาคารประกอบ

ม.3 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน

2 กรมชลประทาน            20,000,000 20,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.329 ทอระบายน้ําทุงหนองไผ พรอมระบบระบายน้ํา 

(พิจารณาศึกษาใหม) ต.ไรออย อ.พิชัย

2 กรมชลประทาน            13,000,000 13,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.330 อาคารปองกันการกัดเซาะหนาประตูระบายน้ํา

บานวังโปง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน

2 กรมชลประทาน            25,000,000 25,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.331 ประตูระบายน้ําแมอิน พรอมระบบสงน้ํา 

ต.ฝายหลวง อ.ลับแล

2 กรมชลประทาน            40,000,000 40,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.332 ระบบผันน้ําบึงพาด-คลองลําชํา ต.หาดสองแคว

อ.ตรอน

2 กรมชลประทาน            20,000,000 20,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.333 ประตูระบายน้ําบานฟากบึง ม. 4 ต.นาอิน 

อ.พิชัย

2 กรมชลประทาน            40,000,000 40,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.334 โครงการปรับปรุงซอมแซมอางเก็บน้ําคอนกรีต  

(บานตาทอน)  บานมณีแกว  หมูที่  8

ต.หวยมุน อ.น้ําปาด

2 องคการบริหารสวน

ตําบลหวยมุน

             1,500,000 1,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.335 โครงการกอสรางฝายดินซอยซีเมนต  ภายในพื้นที่

ตําบลหวยมุน (หมูที่ 1-8) ต.หวยมุน 

อ.น้ําปาด

2 องคการบริหารสวน

ตําบลหวยมุน

             2,000,000 2,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.336 โครงการกอสรางฝายน้ําลน  ภายในพื้นที่

ตําบลหวยมุน (หมูที่ 1-8) ต.หวยมุน อ.น้ําปาด

2 องคการบริหารสวน

ตําบลหวยมุน

             5,000,000 5,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.337 โครงการวางทอสงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคเชื่อมตอทอ

โครงการพระราชดําริอางเก็บน้ําหวยน้ํารี หมูที่ 4 –

หมูที่ 5  ตําบลทาปลา  อําเภอทาปลา จังหวัด

อุตรดิตถ วางทอเหล็กอาบสังกะสี GS Ø 6 นิ้ว 

ยาว 1,700 เมตร และวางทอเหล็กอาบสังกะสี GS 

Ø 4 นิ้ว ยาว 100 เมตร

2 องคการบริหารสวน

ตําบลทาปลา

             2,952,000 2,952,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.338 โครงการวางทอสงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคเชื่อมตอทอ

โครงการพระราชดําริอางเก็บน้ําหวยน้ํารี หมูที่ 5  

ตําบลทาปลา  อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ วาง

ทอเหล็กอาบสังกะสี GS Ø 6 นิ้ว ยาว 410 เมตร 

และวางทอเหล็กอาบสังกะสี GS Ø 4 นิ้ว ยาว 60 

เมตร

2 องคการบริหารสวน

ตําบลทาปลา

               773,000 773,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.339 โครงการวางทอสงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคเชื่อมตอทอ

โครงการพระราชดําริอางเก็บน้ําหวยน้ํารี หมูที่ 6 –

 หมูที่ 8  ตําบลทาปลา  อําเภอทาปลา จังหวัด

อุตรดิตถ วางทอเหล็กอาบสังกะสี GS Ø 6 นิ้ว ยาว 

600 เมตร

2 องคการบริหารสวน

ตําบลทาปลา

             1,016,000 1,016,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.340 โครงการ โครงการวางทอสงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค

เชื่อมตอทอโครงการพระราชดําริอางเก็บน้ําหวยน้ํารี

 หมูที่ 7 ตําบลทาปลา  อําเภอ

ทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ วางทอเหล็กอาบสังกะสี 

GS Ø 6 นิ้ว ยาว 750 เมตร

2 องคการบริหารสวน

ตําบลทาปลา

             1,309,000 1,309,000             
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- กิจกรรมหลักที่ 1.341 โครงการวางทอสงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคเชื่อมตอทอ

โครงการพระราชดําริอางเก็บน้ําหวยน้ํารี หมูที่ 10 

ตําบลทาปลา  อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ วาง

ทอเหล็กอาบสังกะสี GS Ø 6 นิ้ว ยาว 680 เมตร 

และวางทอเหล็กอาบสังกะสี GS Ø 4 นิ้ว ยาว 650 

เมตร

2 องคการบริหารสวน

ตําบลทาปลา

             1,035,000 1,035,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.342 โครงการกอสรางฝายน้ําลน ค.ส.ล. ลําหวย

พังงา บริเวณฝายตาปา หมู 4 ต.แสนตอ 

อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 30 เมตร สูง 2 เมตร

2 เทศบาลตําบลน้ําปาด              1,087,000 1,087,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.343 โครงการกอสรางฝายน้ําลนวังทาขาม ม.6 

ต.แสนตอ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ ขนาดกวาง  4 

เมตร ยาว 28 เมตร สูง 1 เมตร

2 เทศบาลตําบลน้ําปาด                700,000 700,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.344 โครงการปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลนวังทาสิน 

หมู 6 ต.แสนตอ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ

2 เทศบาลตําบลน้ําปาด              1,786,000 1,786,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.345 โครงการกอสรางถังน้ําใส ขนาด 100 ลบ.ม. บริเวณ

สํานักงานเทศบาลตําบลน้ําปาด หมู 4 

ต.แสนตอ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ

2 เทศบาลตําบลน้ําปาด                921,600 921,600                

- กิจกรรมหลักที่ 1.346 โครงการกอสรางถังน้ําใส ขนาด 100 ลบ.ม.พรอม

โรงสบูน้ํา บริเวณตลาดสดเทศบาล หมู 4 ต.แสนตอ

 อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ

2 เทศบาลตําบลน้ําปาด              1,200,000 1,200,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.347 ขุดลอกหนองอายสม ม.6 ต.นายาง อ.พิชัย 2 องคการบริหารสวน

ตําบลนายาง

             2,139,000 2,139,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.348 ขุดลอกสระหนองตับ ม.3 ต.นายาง อ.พิชัย 2 องคการบริหารสวน

ตําบลนายาง

             1,353,000 1,353,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.349 ขุดลอกอางชําบอน  ม.1 ต.นายาง อ.พิขัย 2 องคการบริหารสวน

ตําบลนายาง

             5,000,000 5,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.350 กอสรางระบบประปาบาดาลขนาดใหญ หมู 7

บานหลักรอย ตําบลนายาง อ.พิขัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลนายาง

             3,500,000 3,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.351 ผันน้ําจากคลองสงนําเขื่อนทดน้ําผาจุกเขาคลอง

เหมือง หมู 1 ตําบลนายาง  อ.พิขัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลนายาง

             3,000,000 3,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.352 ธนาคารน้ําใตดินระดับตื้นผานบอวงคอนกรีต 

หมู 1-หมู 7 ต.นายาง อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลนายาง

             5,586,000 5,586,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.353 โครงการปรับปรุงซอมแซมและขยายเขตประปา

หมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ 

บานวังสะโม หมูที่ 1 ต.บานดารา อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานดารา

               490,000 490,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.354 โครงการปรับปรุงซอมแซมและขยายเขต

ประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ 

บานวังสําโม 2 หมูที่ 8 ต.บานดารา อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานดารา

               490,000 490,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.355 โครงการปรับปรุงซอมแซมและขยายเขตประปา

หมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ บานเกาะ 

หมูที่ 3 แหงที่ 1 ต.บานดารา อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานดารา

               490,000 490,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.356 โครงการปรับปรุงซอมแซมและขยายเขตประปา

หมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ บานเกาะ 

หมูที่ 3 แหงที่ 2  ต.บานดาราอ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานดารา

               490,000 490,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.357 โครงการปรับปรุงซอมแซมและขยายเขต

ประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ 

บานดารา หมูที่ 4 ต.บานดารา อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานดารา

               490,000 490,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.358 โครงการปรับปรุงซอมแซมและขยายเขต

ประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ 

บานเกาะตะวันตก หมูที่ 5  ต.บานดารา

อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานดารา

               490,000 490,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.359 โครงการปรับปรุงซอมแซมและขยายเขต

ประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ บานดกาะใต

 หมูที่ 6 ต.บานดารา อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานดารา

               490,000 490,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.360 โครงการปรับปรุงซอมแซมและขยายเขต

ประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ 

บานเกาะเหนือ หมูที่ 7 แหงที่ 1   ต.บานดารา

อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานดารา

               490,000 490,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.361 โครงการปรับปรุงซอมแซมและขยายเขต

ประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ 

บานเกาะเหนือ หมูที่ 7 แหงที่ 2   ต.บานดารา

อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานดารา

               490,000 490,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.362 โครงการปรับปรุงซอมแซมและขยายเขต

ประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ 

บานวังสําโม หมูที่ 2 ต.บานดารา อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานดารา

               490,000 490,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.363 โครงการปรับปรุงซอมแซมและขยายเขต

ประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ 

บานชุมทางบานดารา หมูที่ 9  ต.บานดารา

อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานดารา

               490,000 490,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.364 โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร

กลุมนางกาญจนา ไวยกูล  หมูที่ 4 ตําบล

บานดารา อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานดารา

               490,000 490,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.365 โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตรกลุม

นายจํารอง  พุทธา หมูที่ 6 ตําบลบานดารา

อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานดารา

               490,000 490,000                
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- กิจกรรมหลักที่ 1.366 โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตรกลุม

นางลําพูน พงษเอม หมูที่ 7 บานเกาะเหนือ 

ตําบลบานดารา อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานดารา

               498,000 498,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.367 โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู4 

ตําบลบานโคน อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานโคน

               497,000 497,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.368 โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู 3 

ตําบลบานโคน อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานโคน

               497,000 497,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.369 โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู6 

ตําบลบานโคน อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานโคน

               497,000 497,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.370 โครงการเจาะบอน้ําบาดาลเกษตรบริเวณ

หนองบัว กลุมที่ 1  บานทายน้ํา หมูที่ 5 

ตําบลบานหมอ อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานหมอ

               498,000 498,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.371 โครงการเจาะบอน้ําบาดาลเกษตรบริเวณ

หนองบัว กลุมที่ 2  บานทายน้ํา หมูที่ 5 

ตําบลบานหมอ อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานหมอ

               498,000 498,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.372 โครงการเจาะบอน้ําบาดาลเกษตรบริเวณ

หนองบัว กลุมที่ 3  บานทายน้ํา หมูที่ 5 

ตําบลบานหมอ อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานหมอ

               498,000 498,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.373 โครงการเจาะบอน้ําบาดาลเกษตรบริเวณ

ทุงสรวง กลุมที่ 1  บานทายน้ํา หมูที่ 5

ตําบลบานหมอ อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานหมอ

               498,000 498,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.374 โครงการเจาะบอน้ําบาดาลเกษตรบริเวณ

ทุงสรวงกลุมที่ 2  บานทายน้ํา หมูที่ 5 

ตําบลบานหมอ อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานหมอ

               498,000 498,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.375 โครงการเจาะบอน้ําบาดาลเกษตรบริเวณ

ทุงสรวงกลุมที่ 3  บานทายน้ํา หมูที่ 5 

ตําบลบานหมอ อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานหมอ

          498,000,000 498,000,000          

- กิจกรรมหลักที่ 1.376 โครงการเจาะบอน้ําบาดาลเกษตรบริเวณ

ทุงสรวงกลุมที่ 4  บานทายน้ํา หมูที่ 5 

ตําบลบานหมอ อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานหมอ

               498,000 498,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.377 โครงการเจาะบอน้ําบาดาลเกษตรบริเวณ

ทุงสรวง กลุมที่ 5  บานทายน้ํา หมูที่ 5 

ตําบลบานหมอ อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานหมอ

               498,000 498,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.378 โครงการเจาะบอน้ําบาดาลเกษตรบริเวณ

ทุงโกรง กลุมที่ 1  บานทายน้ํา หมูที่ 5 

ตําบลบานหมอ อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานหมอ

               498,000 498,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.379 โครงการเจาะบอน้ําบาดาลเกษตรบริเวณ

ทุงโกรง กลุมที่ 2  บานทายน้ํา หมูที่ 5 

ตําบลบานหมอ อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานหมอ

               498,000 498,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.380 โครงการเจาะบอน้ําบาดาลเกษตรบริเวณ

ชะลาย กลุมที่ 1  บานทายน้ํา หมูที่ 5 

ตําบลบานหมอ อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานหมอ

               498,000 498,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.381 โครงการเจาะบอน้ําบาดาลเกษตรบริเวณชะ

ลาย กลุมที่ 2  บานทายน้ํา หมูที่ 5 

ตําบลบานหมอ อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานหมอ

               498,000 498,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.382 โครงการเจาะบอน้ําบาดาลเกษตรบริเวณคลองวัง

ครก   บานทายน้ํา หมูที่ 5 ตําบลบานหมอ

อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานหมอ

               498,000 498,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.383 โครงการเจาะบอน้ําบาดาลเกษตรบริเวณขางบึง

ทายน้ํา บานทายน้ํา หมูที่ 5 ตําบลบานหมอ

อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานหมอ

               498,000 498,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.384 โครงการขยายเขตระบบจายน้ําประปาหมูบาน 

บานโรงหมอ  หมูที่ 4  ตําบลบานหมอ

อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานหมอ

               470,000 470,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.385 โครงการขยายเขตระบบจายน้ําประปาหมูบาน 

บานดอนโพ  หมูที่ 3 ตําบลบานหมอ อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานหมอ

               394,000 394,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.386 โครงการขยายเขตระบบจายน้ําประปาหมูบาน 

บานดอนโพใต  หมูที่ 8  ตําบลบานหมอ

อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานหมอ

               401,000 401,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.387 โครงการขยายเขตระบบจายน้ําประปาหมูบาน  

บานหาดสาแล  หมูที่ 6 ตําบลบานหมอ

อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลบานหมอ

               482,000 482,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.388 โครงการขุดลอกคลองละวาน ม.6 ต.ในเมือง

อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลในเมือง

             2,000,000 2,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.389 โครงการขุดลอกคลองโตงเตง ม.8 บานนาใต

คลองโตงเตง ต.ในเมือง อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลในเมือง

             2,600,000 2,600,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.390 โครงการพัฒนาระบบผลิตน้ําประปา (water 

treatment system)  ภายในพื้นที่ตําบล

หวยมุน  (หมูที่ 1-8) ต.หวยมุน อ.น้ําปาด

2 องคการบริหารสวน

ตําบลหวยมุน

             5,000,000 5,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.391 โครงการผันน้ําจากคลองทหารลงคลองละวาน

ม.4 บานหัวคาย ต.ในเมือง อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลหวยมุน

             9,800,000 9,800,000             
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บัญชีรายการชุดโครงการสําคัญ งบประมาณดําเนินการ (บาท)

- กิจกรรมหลักที่ 1.392 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการน้ําระบบธนาคาร

น้ําใตดิน  ภายในพื้นที่ตําบลหวยมุน  

(หมูที่ 1-8) ต.หวยมุน อ.น้ําปาด

2 องคการบริหารสวน

ตําบลหวยมุน

           10,000,000 10,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.393 โครงการเจาะบอบาดาลพลังงานแสงอาทิตย  

พรอมระบบประปา  ภายในพื้นที่ตําบลหวยมุน  

(หมูที่ 1-8) ต.หวยมุน อ.น้ําปาด

2 องคการบริหารสวน

ตําบลหวยมุน

             3,000,000 3,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.394 โครงการพัฒนาระบบกรองนํ้าและระบบเก็บน้ํา  

ภายในพื้นที่ตําบลหวยมุน  (หมูที่ 1-8)

2 องคการบริหารสวน

ตําบลหวยมุน

             5,000,000 5,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.395 โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ําเพื่อปองกันปญหา

ภัยแลง  ภายในพื้นที่ตําบลหวยมุน  (หมูที่ 1-8)

ต.หวยมุน อ.น้ําปาด

2 องคการบริหารสวน

ตําบลหวยมุน

             3,000,000 3,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.396 โครงการพัฒนาอางเก็บน้ําและเขื่อนขนาดเล็ก  

ภายในพื้นที่ตําบลหวยมุน  (หมูที่ 1-8)

ต.หวยมุน อ.น้ําปาด

2 องคการบริหารสวน

ตําบลหวยมุน

           10,000,000 10,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.397 โครงการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร  

ภายในพื้นที่ตําบลหวยมุน  (หมูที่ 1-8)

ต.หวยมุน อ.น้ําปาด

2 องคการบริหารสวน

ตําบลหวยมุน

             5,000,000 5,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.398 โครงการขุดลอกสระน้ําบริเวณหนาวัดวิปสนา

ภูสอยดาว  บานมณีแกว  หมูที่  8 ต.หวยมุน 

อ.น้ําปาด

2 องคการบริหารสวน

ตําบลหวยมุน

             1,000,000 1,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.399 โครงการกอสรางระบบชลประทานขนาดเล็กพรอม

ระบบสงน้ํา  ลําหวยใหญ  บานหวยมุน  หมูที่  2 ต.

หวยมุน อ.น้ําปาด

2 องคการบริหารสวน

ตําบลหวยมุน

             5,000,000 5,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.400 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําบริเวณหลัง

โรงเรียนกุญชร  บานมณีแกว  หมูที่  8 

ต.หวยมุน อ.น้ําปาด

2 องคการบริหารสวน

ตําบลหวยมุน

             1,500,000 1,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.401 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา  บริเวณหนาหมูบาน

บานมณีแกว  หมูที่  8 ต.หวยมุน อ.น้ําปาด

2 องคการบริหารสวน

ตําบลหวยมุน

             1,500,000 1,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.402 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา  ลําหวยทอง  

(อางใน)  บานมณีแกว  หมูที่  8 ต.หวยมุน

อ.น้ําปาด

2 องคการบริหารสวน

ตําบลหวยมุน

             1,500,000 1,500,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.403 ซอมแซมถนนคันคลอง คลองซอย 6R ฝายคลองต

รอน โครงการชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

 บานแสนขัน ต.บอทอง

อ.ทองแสนขัน

2 กรมชลประทาน                950,000 950,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.404 ซอมแซมถนนบนคันคลองสงนํ้าฝงซาย น้ําริดชวงที่ 

1 กม.3+200-4+200 โครงการชลประทานอุตรดิตถ

 จังหวัดอุตรดิตถ

บานชายเขาใต ต.น้ําริด อ.เมืองอุตรดิตถ

2 กรมชลประทาน                450,000 450,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.405 บํารุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 612 ไร โครงการ

ชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

บานงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ

2 กรมชลประทาน              1,388,700 1,388,700             

- กิจกรรมหลักที่ 1.406 ซอมแซมถนนคันคลอง คลองซอย 2R ฝายคลองต

รอน โครงการชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

 บานบุงประชานิมิตร ต.ผักขวง

อ.ทองแสนขัน

2 กรมชลประทาน                600,000 600,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.407 ซอมแซมถนนคันคลอง คลองซอย 3R-1R ฝาย

คลองตรอน โครงการชลประทานอุตรดิตถ จังหวัด

อุตรดิตถ บานโคกงาม ต.ผักขวง

อ.ทองแสนขัน

2 กรมชลประทาน                800,000 800,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.408 ซอมแซมระบบสาธารณูปโภค โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ บานงิ้วงาม 

ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ

2 กรมชลประทาน                840,000 840,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.409 กําจัดวัชพืชในเขตโครงการ ปริมาณ 10,000 

ตัน โครงการชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

บานงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิถ

2 กรมชลประทาน                350,000 350,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.410 โครงการซอม(รื้อ)คอนกรีตคลองหวยสามแสน 

หมูที่ 3 ชุมชนรวมใจ ต.รวมจิต อ.ทาปลา

2 เทศบาลตําบลรวมจิต                  50,000 50,000                 

- กิจกรรมหลักที่ 1.411 โครงการกอสรางบลอคคอนเวิรดหวยวังเดือนหา

บริเวณไรนายสงคราม ม.5 ต.น้ําอาง อ.ตรอน

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําอาง

               200,000 200,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.412 กอสรางระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง 

หมูที่ 7 ตําบลไผลอม อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 

(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา)

2 อบต.ไผลอม 2,464,000             2,464,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.413 กอสรางพนังก้ันนํ้าคลองเรือ ตั้งแตสะพานตายอม 

ถึงสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมูที่ 6 

ตําบลไผลอม อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

2 อบต.ไผลอม 2,000,000             2,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.414 โครงการกอสรางอางเก็บน้ําหวยงอมถ้ํา 2 สํานักงานทรัพยากร

น้ําภาค 9

37,148,100           37,148,100            

- กิจกรรมหลักที่ 1.415 กอสรางฝายชะลอน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ลํา

หวยปูน บานหัวทุง หมูที่ 3

2 อบต.บานเส้ียว 3,000,000          3,000,000             

56,479,200          -                  -                    -                   -                  56,479,200           

29                      -                  -                    -                   -                  29                       

งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวนกิจกรรม



184

ยุทธ

ศาสตรชาติ

X)/แผน

แมบทฯ(Y)

แหลง

งปม.

หนวย

ดําเนินการ
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- กิจกรรมหลักที่ 1.416 กอสรางถังเก็บน้ําดิบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 อบต.ชัยจุมพล 4,198,000             4,198,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.417 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตนํ้า

ประปาหมูบาน แบบผิวดินขนาดใหญมาก 

หมูที่ 3 บานดาน ตําบลบานดาน

อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

3 อบต.บานดาน 5,000,000             5,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.418 ติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 

เพื่อการเกษตร หมูที่ 1 หมูที่ 2 หมูที่ 3 หมูที่ 4 

หมูที่ 10  ตําบลรวมจิต อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ

3 ทต.รวมจิต 2,900,000             2,900,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.419 กอสรางระบบประปาหมูบานขนาดใหญ

บริเวณศูนย OTOP บานดอนคา หมูที่ 9 

ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

3 ทต.หัวดง 2,927,000             2,927,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.420 วางทอสงนํ้าเพื่อการเกษตร หมูที่ 1 บานปากดง

ตําบลจริม  อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ   

วางทอน้ําพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 13.5  

ระยะทางรวม 8,596.00  เมตร

3 ทต.จริม 3,529,000             3,529,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.421 วางทอสงนํ้าเพื่อการเกษตร หมูที่ 3บานดงงาม 

ตําบลจริม  อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ

วางทอน้ําพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 13.5 

ระยะทางรวม  4,800.00  เมตร

3 ทต.จริม 1,956,000             1,956,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.422 วางทอสงนํ้าเพื่อการเกษตร หมูที่ 4 บานเลิศชัย

ตําบลจริม  อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ

วางทอน้ําพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 13.5  

ระยะทางรวม 5,904.00  เมตร

3 ทต.จริม 2,399,000             2,399,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.423 วางทอสงนํ้าเพื่อการเกษตร หมูที่ 5 บานเนินสูง

ตําบลจริม  อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ 

วางทอน้ําพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว  ชั้น 13.5  

ระยะทางรวม  14,874.00  เมตร

3 ทต.จริม 5,968,000             5,968,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.424 วางทอสงนํ้าเพื่อการเกษตร หมูที่ 6 

บานทาชางตําบลจริม  อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ วางทอน้ําพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว 

ชั้น 13.5  ระยะทางรวม  4,676.00  เมตร

3 ทต.จริม 1,985,000             1,985,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.425  วางทอสงนํ้าเพื่อการเกษตร หมูที่ 7 

บานวังชมภูตําบลจริม  อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ   วางทอน้ําพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว 

ชั้น 13.5  ระยะทางรวม 9,828.00  เมตร

3 ทต.จริม 3,996,000             3,996,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.426 วางทอสงนํ้าเพื่อการเกษตร หมูที่ 8 บานชัยมงคล 

ตําบลจริม  อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ   

วางทอน้ําพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว 

ชั้น 13.5  ระยะทางรวม  10,252.00  เมตร

3 ทต.จริม 4,276,000             4,276,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.427  วางทอสงนํ้าเพื่อการเกษตร หมูที่ 9 บานจริม  

ตําบลจริม  อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ   

วางทอน้ําพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 13.5  

ระยะทางรวม  7,100.00  เมตร

3 ทต.จริม 2,985,000             2,985,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.428  วางทอสงนํ้าเพื่อการเกษตร หมูที่ 10 บานสีเสยีด 

ตําบลจริม  อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ 

วางทอน้ําพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว 

ชั้น 13.5  ระยะทางรวม 1,500.00 เมตร

3 ทต.จริม 602,000               602,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.429  วางทอสงนํ้าเพื่อการเกษตร หมูที่ 11 

บานงุนงาม ตําบลจริม  อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ   วางทอน้ําพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว 

ชั้น 13.5  ระยะทางรวม  6,304.00  เมตร

3 ทต.จริม 2,610,000             2,610,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.430  วางทอสงนํ้าเพื่อการเกษตร หมูที่ 13 

บานทาใหม ตําบลจริม  อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ   วางทอน้ําพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว 

ชั้น 13.5  ระยะทางรวม  10,344.00  เมตร

3 ทต.จริม 4,358,000             4,358,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.431 ขุดลอกแหลงนํ้า อางเก็บน้ําหวยมวง ตําบลน้ําไคร 

อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

3 อบต.น้ําไคร 1,215,000             1,215,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.432  ขุดลอกแหลงนํ้า อางเก็บน้ําหวยมวง 

ตําบลน้ําไคร อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

3 อบต.น้ําไคร 1,215,000             1,215,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.433  ตอทอน้ําอุปโภค บริโภค ทอ PVC.Ø 4 นิ้ว หมูที่ 3

 บานน้ําคอม ตําบลทาปลา อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ

3 อบต.ทาปลา 256,000               256,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.434  ขุดเจาะบอบาดาลพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบ

มอเตอรใตนํ้า บริเวณ บานนาขุม 

(โพนหนองปง) หมูที่ 1 ตําบลนาขุม อําเภอบานโคก

 จังหวัดอุตรดิตถ

3 อบต.นาขุม 393,200               393,200                

- กิจกรรมหลักที่ 1.435  ขุดเจาะบอบาดาลพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบ

มอเตอรใตนํ้า บริเวณ โรงเรียนวัดนาขุม หมูที่ 1 

ตําบลนาขุม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ

3 อบต.นาขุม 393,200               393,200                

- กิจกรรมหลักที่ 1.436  ขุดเจาะบอบาดาลพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบ

มอเตอรใตนํ้า บริเวณประปาหอถังสูง 

หมูที่ 2 ตําบลนาขุม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ

3 อบต.นาขุม 240,800               240,800                
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- กิจกรรมหลักที่ 1.437 ขุดเจาะบอบาดาลพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

แบบมอเตอรใตนํ้า บริเวณที่ดินนางเบญญาภา

บัวคํา หมูที่ 2 ตําบลนาขุม อําเภอบานโคก 

จังหวัดอุตรดิตถ

3 อบต.นาขุม 240,800               240,800                

- กิจกรรมหลักที่ 1.438 ขุดเจาะบอบาดาลพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา

แบบมอเตอรใตนํ้า บริเวณหอถังสูง หมูที่ 6 

ตําบลนาขุม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ

3 อบต.นาขุม 240,800               240,800                

- กิจกรรมหลักที่ 1.439 กอสรางฝายชะลอน้ําก่ึงถาวรชนิดใหน้ําลน

ผานลําหวยไคร

3 อบต.แสนตอ 420,600               420,600                

- กิจกรรมหลักที่ 1.440 สรางฝายชะลอน้ําก่ึงถาวรชนิดใหนํ้าลน

ผานลําหวยชําคา

3 อบต.แสนตอ 420,600               420,600                

- กิจกรรมหลักที่ 1.441 กอสรางฝายชะลอน้ําก่ึงถาวรชนิดใหน้ําลน

ผานลําหวยหูด

3 อบต.แสนตอ 420,600               420,600                

- กิจกรรมหลักที่ 1.442 กอสรางฝายชะลอน้ําก่ึงถาวรชนิดใหน้ําลน

ผานลําหวยพังงา

3 อบต.แสนตอ 476,000               476,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.443 กอสรางฝายชะลอน้ําก่ึงถาวรชนิดใหน้ําลน

ผานลําหวยนาหลวง

3 อบต.แสนตอ 437,000               437,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.444 กอสรางฝายชะลอน้ําก่ึงถาวรชนิดใหน้ําลน

ผานฝายนาแมบึ้ง

3 อบต.แสนตอ 420,600               420,600                

246,135,562         23,420,870       23,420,870         23,420,870        23,420,870       339,819,042         

5.18 239,635,562         23,420,870       23,420,870         23,420,870        23,420,870       333,319,042         

88,942,870          23,420,870       23,420,870         23,420,870        23,420,870       182,626,350         

7                        4                     4                       4                      4                     23                       

- กิจกรรมหลักที่ 1.1  สงเสริมการใชพลังงานทดแทนในการสูบน้ํา

เพื่อการเกษตรโดยใชพลังงานแสงอาทิตย

 (ใหสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานทามะเฟอง หมูที่ 2

และหมูที่ 3 ต.ทามะเฟอง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ)

1 สํานักงานพลังงาน

จังหวัดอุตรดิตถ

11,428,000           11,428,000        11,428,000          11,428,000         11,428,000        57,140,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.2 ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทืตยเพื่อการเกษตร 1 สํานักงานพลังงาน

จังหวัดอุตรดิตถ/

มทบ.35

10,010,330           10,010,330        10,010,330          10,010,330         10,010,330        50,051,650            

- กิจกรรมหลักที่ 1.3 สงเสริมการใชพลังงานทดแทนในการอบแหง

เพื่อการเกษตรโดยใชพลังงานแสงอาทิตย

1 สํานักงานพลังงาน

จังหวัดอุตรดิตถ

995,550               995,550            995,550              995,550             995,550            4,977,750             

- กิจกรรมหลักที่ 1.4 สงเสริมการใชพลังงานทดแทนในการอบแหง

เพื่อการเกษตรโดยใชพลังงานแสงอาทิตย

(ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย)

1 สํานักงานพลังงาน

จังหวัดอุตรดิตถ

986,990               986,990            986,990              986,990             986,990            4,934,950             

- กิจกรรมหลักที่ 1.5 สรางความเขมแข็งเศรษฐกิจในพื้นที่

เพื่อแกปญหาภัยแลง และเพิ่มขีดความสามารถ

ในการทําการเกษตรดวยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

1 กอ.รมน.จ.อต. 42,937,000           42,937,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.6 สรางความเขมแข็งเศรษฐกิจในพื้นที่

เทศบาลตําบลทาปลา เพื่อแกไขปญหาภัยแลง

และเพิ่มขีดความสามารถในการทําเกษตร

ดวยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

1 กอ.รมน.จ.อต. 16,871,000           16,871,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.7 สงเสริมการใชพลังงานทดแทนในระดับพื้นที่ 

(สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

เพื่อการเกษตร)

1 สํานักงานพลังงาน

จังหวัดอุตรดิตถ

5,714,000             5,714,000             

150,278,692         -                  -                    -                   -                  150,278,692         

31                      -                  -                    -                   -                  31                       

- กิจกรรมหลักที่ 1.8 โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงาน

แสงอาทิตยอางเก็บน้ําหวยคอเหนือ 

บานวังสัมพันธ หมูที่ 3 ตําบลมวงเจ็ดตน 

อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ

2 สํานักทรัพยากร

น้ํา ภาค 9

33,072,900           33,072,900            

- กิจกรรมหลักที่ 1.9 โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงาน

แสงอาทิตยลําน้ําปาด ตําบลแสนตอ 

อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

2 สํานักทรัพยากร

น้ํา ภาค 9

23,554,700           23,554,700            

- กิจกรรมหลักที่ 1.10 โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงาน

แสงอาทิตยทาแฝก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

2 สํานักทรัพยากร

น้ํา ภาค 9

18,000,000           18,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 1.11 โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงาน

แสงอาทิตยสระสาธารณะ ตําบลทาแฝก 

อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

2 สํานักทรัพยากร

น้ํา ภาค 9

5,000,000             5,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.12 โครงการกอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงาน

แสงอาทิตยสระน้ําบานกกตอง ตําบลทาแฝก 

อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

2 สํานักทรัพยากร

น้ํา ภาค 9

5,000,000             5,000,000             

1. โครงการสําคญัที่ 1 โครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม

งบกระทรวง กรม

จํานวนกิจกรรม

งบภาคเอกชน

งบจังหวัด

จํานวนกิจกรรม

แผนงานที่ 11 การสงเสริมพลังงานทดแทน 

การบริหารจัดการขยะ และการใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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- กิจกรรมหลักที่ 1.13 กอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย

อางเก็บนํ้าหวยไคร ตําบลแสนตอ อําเภอน้ําปาด 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 สํานัก

ทรัพยากรน้ํา 

ภาค 9

5,000,000             5,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.14 โครงการพัฒนานํ้าบาดาลเพื่อการเกษตรดวย

พลังงานแสงอาทิตย พื้นที่ 60 ไร

2 สํานักทรัพยากร

น้ํา บาดาลเขต 7

-                      

- กิจกรรมหลักที่ 1.15 โครงการพัฒนาระบบเติมอากาศพลังงาน

แสงอาทิตย  ภายในพื้นที่ตําบลหวยมุน  

(หมูที่ 1-8) ต.หวยมุน อ.น้ําปาด

2 องคการบริหารสวน

ตําบลหวยมุน

             3,000,000 3,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.16 ระบบพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล) 

ประปาหมูบานเตาไหใต ต.ทาสัก อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลทาสัก

               247,000 247,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.17 ระบบพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล) 

ประปาหมูบานเตาไหเหนือ ต.ทาสัก อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลทาสัก

               247,000 247,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.18 ระบบพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล) 

ประปาหมูบานชําตก ม.8 ต.ทาสัก อ.พิชัย

2 องคการบริหารสวน

ตําบลทาสัก

               247,000 247,000                

- กิจกรรมหลักที่ 1.19 โครงการสูบน้ําเซลลแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 

3000 วัตตสําหรับประปาหมูบาน หมูที่ 3 

บานดงงาม  ตําบลจริม อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 เทศบาลตําบลจริม                492,288 492,288                

- กิจกรรมหลักที่ 1.20 โครงการสูบน้ําเซลลแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 

3000 วัตตสําหรับประปาหมูบาน หมูที่ 2 

บานทาวังโปรง  ตําบลจริม อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 เทศบาลตําบลจริม                492,288 492,288                

- กิจกรรมหลักที่ 1.21 โครงการสูบน้ําพลังงานโซลาเซลลแสงอาทิตย 

หมูที่ 7 จุดที่ 1 บานปางกุง ตําบลน้ําไคร 

อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําไคร

               495,900 495,900                

- กิจกรรมหลักที่ 1.22 โครงการสูบน้ําพลังงานโซลาเซลลแสงอาทิตย 

หมูที่ 4 จุดที่ 1 (บริเวณวัดสักใหญเทพนิมิตร) 

บานปางเกลือ ตําบลน้ําไคร อําเภอน้ําปาด 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําไคร

               495,900 495,900                

- กิจกรรมหลักที่ 1.23 โครงการสูบน้ําพลังงานโซลาเซลลแสงอาทิตย 

หมูที่ 7 จุดที่ 2 บานปางกุง ตําบลน้ําไคร 

อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ

2 กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

               495,900 495,900                

- กิจกรรมหลักที่ 1.24 โครงการสูบน้ําพลังงานโซลาเซลลแสงอาทิตย 

หมูที่ 4 จุดที่ 2 (บริเวณโรงเรียนบานปางเกลือ) 

บานปางเกลือ ตําบลน้ําไคร อําเภอน้ําปาด 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําไคร

               495,900 495,900                

- กิจกรรมหลักที่ 1.25 โครงการสูบน้ําพลังงานโซลาเซลลแสงอาทิตย 

หมูที่ 4 จุดที่ 3 (บริเวณที่ของนายทองไหล มีสอน 

หมู 4) บานปางเกลือ ตําบลน้ําไคร อําเภอน้ําปาด 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําไคร

               495,900 495,900                

- กิจกรรมหลักที่ 1.26 ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย ประปา

หมูบาน หมูที่ 2 บานสระแกว  

ตําบลรวมจิต อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

ตําบลหาดลา

             5,000,000 5,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.27 ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย ประปา

หมูบาน หมูที่ 5 บานบานหนองโป  

ตําบลรวมจิต อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

ตําบลรวมจิต

             5,000,000 5,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.28 โครงการสูบน้ําเซลลแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 

3000 วัตตสําหรับประปาหมูบาน หมูที่ 4 

บานเลิศชัย  ตําบลจริม อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 เทศบาลตําบลจริม                492,288 492,288                

- กิจกรรมหลักที่ 1.29 ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย ประปาหมูบาน 

หมูที่  6 บานหนองยารํา  ตําบลรวมจิต 

อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

ตําบลรวมจิต

             5,000,000 5,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.30 โครงการสูบน้ําเซลลแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 

3000 วัตตสําหรับประปาหมูบาน หมูที่ 5 

บานเนินสูง  ตําบลจริม อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 เทศบาลตําบลจริม                492,288 492,288                

- กิจกรรมหลักที่ 1.31 ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย ประปา

หมูบาน หมูที่ 7 บานหนองโบสถ  ตําบลรวมจิต 

อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

ตําบลรวมจิต

             5,000,000 5,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.32 โครงการสูบน้ําเซลลแสงอาทิตยขนาดไมนอย

กวา 3000 วัตตสําหรับประปาหมูบาน หมูที่  7  

บานวังชมภู ตําบลจริม อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 เทศบาลตําบลจริม                492,288 492,288                

- กิจกรรมหลักที่ 1.33 ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย ประปา

หมูบาน หมูที่ 8 บานแดนทอง  ตําบลรวมจิต 

อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

ตําบลรวมจิต

             5,000,000 5,000,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.34 โครงการสูบน้ําเซลลแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 

3000 วัตตสําหรับประปาหมูบาน หมูที่ 9 บานจริม 

 ตําบลจริม อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ

2 เทศบาลตําบลจริม                492,288 492,288                

- กิจกรรมหลักที่ 1.35 ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย ประปาหมูบาน 

หมูที่ 9 บานเนินสิงห  ตําบลรวมจิต อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 องคการบริหารสวน

ตําบลรวมจิต

             5,000,000 5,000,000             
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- กิจกรรมหลักที่ 1.36 โครงการสูบน้ําเซลลแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 

3000 วัตตสําหรับประปาหมูบาน หมูที่ 11 

บานงุนงาม  ตําบลจริม อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 เทศบาลตําบลจริม                492,288 492,288                

- กิจกรรมหลักที่ 1.37 โครงการสูบน้ําเซลลแสงอาทิตยขนาดไมนอยกวา 

3000 วัตตสําหรับประปาหมูบาน หมูที่ 13 

บานทาใหม (จุดที่1)  ตําบลจริม อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 เทศบาลตําบลจริม                492,288 492,288                

- กิจกรรมหลักที่ 1.38 โครงการสูบน้ําเซลลแสงอาทิตยขนาดไมนอย

กวา 3000 วัตตสําหรับประปาหมูบาน หมูที่ 13 

บานทาใหม (จุดที่2)  ตําบลจริม อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ

2 เทศบาลตําบลจริม                492,288 492,288                

- กิจกรรมหลักที่ 1.39 พัฒนาระบบพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตยใน

สถานบริการสุขภาพโรงพยาบาลอุตรดิตถ

2 โรงพยาบาลอุตรดิตถ            20,000,000 20,000,000            

414,000               -                  -                    -                   -                  414,000               

1                        -                  -                    -                   -                  1                        

- กิจกรรมหลักที่ 1.39 ติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตยระบบประปา

หมูบานหวยยาง บานหวยยาง หมูที่ 7 ตําบลบอเบี้ย

 อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ

3 อบต.บอเบี้ย 414,000               414,000                

5.18 6,500,000            -                  -                    -                   -                  6,500,000            

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

1                        -                  -                    -                   -                  1                        

- กิจกรรมหลักที่ 2.1 กอสรางเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน ตําบลหาดงิ้ว 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

1 อบต.หาดงิ้ว 2,500,000             2,500,000             

1,000,000            -                  -                    -                   -                  1,000,000            

1                        -                  -                    -                   -                  1                        

- กิจกรรมหลักที่ 2.2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ําเสีย

ในแหลงทองเที่ยวและชุมชน ต.ทาอิฐ 

อ.เมืองอุตรดิตถ

7 2 องคการบริหารสวน

จังหวัดอุตรดิตถ

             1,000,000              1,000,000

3,000,000            -                  -                    -                   -                  3,000,000            

1                        -                  -                    -                   -                  1                        

- กิจกรรมหลักที่ 2.3 จัดซื้อเตาเผาขยะและสิ่งปฏิกูลขนาด 5 ตัน 3 อบต.บานหมอ 3,000,000             3,000,000             

398,312,500         764,000            975,000             975,000            975,000           402,001,500         

398,312,500         764,000            975,000             975,000            975,000           402,001,500         

2.2 1,912,500            364,000            575,000             575,000            575,000           4,001,500            

1,912,500            364,000            575,000             575,000            575,000           4,001,500            

2                        1                     1                       1                      1                     6                        

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 การขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจการคา

ชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน

1 สํานักงานพาณิชย

จังหวัดอุตรดิตถ

364,000               364,000            575,000              575,000             575,000            2,453,000             

- กิจกรรมหลักที่ 1.2 ประชาสัมพันธดานการผลิตและการตลาด 1 สํานักงานพาณิชย

จังหวัดอุตรดิตถ

1,548,500             1,548,500             

2.2 260,400,000         400,000            400,000             400,000            400,000           262,000,000         

400,000               400,000            400,000             400,000            400,000           2,000,000            

1                        1                     1                       1                      1                     5                        

- กิจกรรมหลักที่ 2.1 สืบสานประเพณีของดีอําเภอบานโคก

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

1 อําเภอบานโคก 400,000               400,000            400,000              400,000             400,000            2,000,000             

260,000,000         -                  -                    -                   -                  260,000,000         

1                        -                  -                    -                   -                  1                        

- กิจกรรมหลักที่ 2.2 กอสรางดานศุลกากรจุดผานแดน

ถาวรภูดู อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ

2 กรมศุลกากร 260,000,000          260,000,000          

2.7 136,000,000         -                  -                    -                   -                  136,000,000         

50,000,000          -                  -                    -                   -                  50,000,000           

1                        -                  -                    -                   -                  1                        

จํานวนกิจกรรม

งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวนกิจกรรม

งบจังหวัด

2. โครงการสําคญัที่ 2 โครงการบริหารจัดการขยะ และการจัดการน้ําเสีย

จํานวนกิจกรรม

จํานวนกิจกรรม

งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบกระทรวง กรม

งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบจังหวัด

งบกระทรวง กรม

2.โครงการสําคญัที่ 2 โครงการเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 เพ่ิมศักยภาพการคา 

การลงทุน ระบบ Logistic และความสัมพันธ

กับประเทศเพ่ือนบาน

แผนงานที่ 12 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

สิ่งอํานวยความสะดวก โครงขายคมนาคม

และพัฒนาศักยภาพการคา การลงทุน และ

ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน

งบภาคเอกชน

งบภาคเอกชน

จํานวนกิจกรรม

3.โครงการสําคญัที่ 3 โครงการพัฒนาโครงขายคมนาคมเพ่ือเชื่อมโยงการคา 

การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบาน

1.โครงการสําคญัที่ 1 โครงการพัฒนาศกัยภาพการคา การลงทุน 

กับประเทศเพ่ือนบาน

งบภาคเอกชน

งบจังหวัด

งบจังหวัด

จํานวนกิจกรรม

จํานวนกิจกรรม

งบกระทรวง กรม

จํานวนกิจกรรม
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- กิจกรรมหลักที่ 3.1 โครงการกอสรางทางหลวงพัฒนาพื้นที่เช่ือมโยง

ภูมิภาคทางหลวงหมายเลข 117 

ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - มวงเจ็ดตน 

กม.385+000 - กม.387+200 ตําบลมวงเจ็ดตน 

อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ

ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100

ตอน หวยนอยกา - เดนชาติ กม.0+000 - 

กม.1+000 ตําบลมวงเจ็ดตน อําเภอบานโคก 

จังหวัดอุตรดิตถ

1 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถที่ 2

50,000,000           50,000,000            

86,000,000          -                  -                    -                   -                  86,000,000           

2                        -                  -                    -                   -                  2                        

- กิจกรรมหลักที่ 3.2 กอสรางทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

งานกอสรางทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0102 ตอน 

หวยไผ-หวยชาง ระหวาง กม.16+325-18+085

2 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถที่ 1

45,000,000           45,000,000            

- กิจกรรมหลักที่ 3.3 กอสรางทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

งานกอสรางทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403ตอน 

ปาขนุน-วังผาน ระหวาง กม.253+150-254+750

2 แขวงทางหลวง

อุตรดิตถที่ 1

41,000,000           41,000,000            

จํานวนกิจกรรม

งบภาคเอกชน

งบองคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบกระทรวง กรม
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2.5.4 แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

2.1 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1  เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู สรางชุมชนและครอบครัวเขมแข็ง ตามวิถีชีวิต              
New Normal เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางย่ังยืน 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสําคัญ โครงการสงเสรมิอาชีพสรางงาน และสรางรายไดใหคนอตุรดิตถ 
2. ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 1 พัฒนาทรัพยากรมนษุย และคุณภาพชีวิตคนอุตรดติถ 
3. แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน พัฒนา และสรางโอกาสใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี          

ทั้งดานการประกอบอาชีพ การสรางรายได  การเสริมสรางสุขภาวะ           
การเสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิต การสรางความมั่นคงและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางสงบสุข 

4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 ดานที่ 2 สังคมแหงโอกาส
และความเสมอภาค ประเด็นพัฒนาที่ 9 ความยากจนขามรุนลดลงและไดรับ
ความคุมครองทางสังคมเพียงพอ ประชาชนสามารถขยับสถานะและไดรับการ
คุมครองทางสังคมอยางเหมาะสม เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด ขอ 4           
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสุขภาพครบวงจร และจังหวัดอุตรดิตถ                
ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสราง
บานเมืองใหนาอยู  ชุมชนและครอบครัวเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ ดี                 
เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนา เนื่องจาก
ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ จากมาตรการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทําใหประชาชนไดรับผลกระทบดานรายได 
ซึ่งสงผลใหเกิดการวางงาน ขาดรายไดในการดําเนินชีวิต ในขณะที่คาครองชีพ
มี อั ต ร าที่ สู ง ขึ้ น  แ ม จะมี ม าตรกา ร ใ นก า รก า ร เ ยี ยวย าผ ลกระทบ                     
แตในขณะเดียวกันก็ตองสงเสริมใหประชาชนสามารถพึ่ งพาตนเองได                 
ดังนั้น จังหวัดอุตรดิตถ จึงมีแนวทางในการแกไขปญหาเยียวยา มุงหวังท่ีจะลด
รายจายเพ่ิมรายไดในภาคครัวเรือน โดยผานโครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพ
เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางย่ังยืน 

5. วตัถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือแกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนจากผลกระทบ
ทางดานเศรษฐกิจ 
2. เพ่ือสรางงาน สรางรายใหกับประชานในพ้ืนที่ 
3. เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

6. ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย  1. ประชาชนในพื้นที่ไมนอยกวา รอยละ 10 ไดรบัการสงเสริมอาชีพ 
2. กลุม เปาหมาย ได รับการพัฒนาสมรรถภาพและมี วิชาชีพเลี้ยงชีพ                     
ไดอยางย่ังยืนเพิ่มขึ้น รอยละ 60  

7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดอุตรดิตถ 
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8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
งบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ    

สงเสริมการปลูกพืชใชน้ํานอย เพ่ือสรางรายไดอยางยั่งยืนในอําเภอบานโคก 
410,000 บาท 
นายอําเภอบานโคก 
ที่ทาํการอําเภอบานโคก 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 

งบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ    

สงเสริมการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพื่อสรางรายไดใหแกกลุมเกษตร 
อําเภอบานโคก 
489,000 บาท 
นายอําเภอบานโคก 
ที่ทาํการอําเภอบานโคก 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
งบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ    

สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อสรางงาน สรางรายไดใหแกประชาชนทั่วไป    
3,000,000 บาท 
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุตรดิตถ 
วิทยาลัยสารพัดชางอุตรดิตถ 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
 

งบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ    

ฝกอบรมบริการอาชีพเพ่ือชุมชน (ชางไฟฟา ชางอิเล็กทรอนิกส 
ชางยนต ชางเชื่อมโลหะ) 
200,000 บาท 
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
งบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ    

ยกระดับชุมชนเสริมสรางอาชีพทางเลือกใหแกประชาชน 
งบประมาณ    945,750 บาท 
ผูรับผดิชอบ   ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชยั 
หนวยงานที่เกี่ยวของ   วิทยาลัยการอาชีพพชิัย 

9. หนวยงานดําเนินการ 1. ที่ทําการอําเภอบานโคก 
2. วิทยาลัยสารพัดชางอุตรดิตถ 
3. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดติถ 
4. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570 
11. งบประมาณ งบจังหวัด   5,044,750 บาท 

12. ผลผลิต (Output) 1. กลุมเปาหมายมีรายไดในภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
2. ประชาชนมีความรูและทักษะฝมือทีไ่ดรับการพัฒนา ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

13. ผลลัพธจากการดําเนนิโครงการ 
(Outcome) 

ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ มีรายได และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

2.2 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1  เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู สรางชุมชนและครอบครัวเขมแข็ง ตามวิถีชีวิต 
New Normal เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางย่ังยืน 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสําคัญ โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความเขมแข็งคนอุตรดิตถ 
2. ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย และคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ 
3. แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน พัฒนา และสรางโอกาสใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี             

ทั้งดานการประกอบอาชีพ การสรางรายได  การเสริมสรางสุขภาวะ                     
การเสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิต การสรางความมั่นคงและความปลอดภัย           
ในชีวิตและทรัพยสิน เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางสงบสุข 

4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 ดานที่ 2 สังคมแหงโอกาส
และความเสมอภาค ประเด็นพัฒนาที่ 9 ความยากจนขามรุนลดลงและไดรับ
ความคุมครองทางสังคมเพียงพอ ประชาชนสามารถขยับสถานะและไดรับการ
คุมครองทางสังคมอยางเหมาะสม เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด ขอ 4               
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสุขภาพครบวงจร และจังหวัดอุตรดิตถได
กําหนดประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสราง
บานเมือง   ใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือให
สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนา ดังนั้น จังหวัดอุตรดิตถ  
จึงมีแนวทางเสริมสรางความเขมแข็งใหครอบครัว ชุมชน สรางพื้นท่ีและ
โอกาสใหผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ เด็ก สตรี คนชราใหอยูรวมกันอยางสมดุล 
เสริมสรางการพัฒนาศักยภาพผูนํากลุมองคกรและเครือขายใหเขมแข็ง          
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

5. วตัถุประสงคของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาใหคนทุกชวงวัยในจังหวัดอุตรดิตถมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
2. เพ่ือเสรมิสรางใหครอบครัว และชุมชนใหมีความเขมแข็ง 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรบัการเปลี่ยนแปลง 

6. ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย  1. กลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีศักยภาพในการดําเนินชีวิต             
มากขึ้น รอยละ 10 
2 .  กลุม เป าหมายมีทั กษะในการใช เทคโนโลยี  มาช วยเพิ่ ม โอกาส                    
ในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น รอยละ 20 

7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดอุตรดิตถ 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

งบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ    

คายกิจกรรมเยาวชนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม นอมนําพระบรมราโชบาย          
ดานการศึกษาสูการปฏิบัติ 
667,100 บาท 
ศกึษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอตุรดิตถ 
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8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
งบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ    

เดินหนาสรางภูมิคุมกันลดปญหาหนี้สิน 
152,110 บาท 
ยุติธรรมจังหวัดอุตรดติถ 
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดอตุรดติถ 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
งบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ    

พัฒนาระบบการออมและสรางรายไดดวยการออมตนไมเพื่อรองรับสังคม
สูงอายุ    
550,460 บาท 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอตุรดิตถ 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจังหวัดอุตรดติถ 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
งบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ    

พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน พฒันาความคดิเชิงระบบ 
419,120 บาท 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอตุรดิตถ 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจังหวัดอุตรดติถ 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
งบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ    

พัฒนาศักยภาพผูชวยนายทะเบียน ดานงานทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทย 
822,000 บาท 
ปลัดจังหวัดอตุรดิตถ 
ที่ทาํการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ 

8.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 
งบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ    

Zero wate smart life : ชีวิตท่ีฉลาดปราศจากการมลพิษ 
350,000 บาท 
ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอตุรดิตถ 

8.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 
 

งบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ 
 
หนวยงานที่เกี่ยวของ    

พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการใชงานโปรแกรมสํานักงานเพ่ือเพ่ิมโอกาส
การมีงานทําและหลักสูตรการคาออนไลน 
130,000 บาท 
ผูอํานวยการสํานักงานสง เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา                 
ตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ 
สํ านักงานสง เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                
จังหวัดอุตรดิตถ 

8.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 
งบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ    

เพิ่มทักษะการสื่อสารและการใชภาษาที่สาม เพ่ือยกระดับคุณภาพชวีิต 
756,000 บาท 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อตุรดิตถ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

8.9 กิจกรรมหลักท่ี 9 
งบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ    

พัฒนาศักยภาพผูเรยีนโดยภูมิปญญาทองถิ่นและผูทรงคุณวฒุิ 
405,200 บาท 
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอตุรดิตถ 

8.10 กิจกรรมหลักท่ี 10 
งบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ    

แขงขันทักษะทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
700,000 บาท 
ศกึษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอตุรดิตถ 
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8.11 กิจกรรมหลักท่ี 11 
 

งบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ 
 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ    

เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูดวยระบบดิจิทัลออนไลน เพ่ือเพิ่มโอกาส                      
การมีงานทํา 
163,935 บาท 
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศยัจังหวัดอุตรดติถ 
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
อุตรดิตถ 

8.12 กิจกรรมหลักท่ี 12 
 

งบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ    

พัฒนาเครือขายครนูักวิจัยตนแบบในการสรางนวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับสถานศึกษา 
280,000 บาท 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อตุรดิตถ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

8.13 กิจกรรมหลักท่ี 13 
 

งบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ    

เทคโนโลยีดิจิทัลสูความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษาเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน 
250,000 บาท 
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอตุรดิตถ 

8.14 กิจกรรมหลักท่ี 14 
งบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ    

พัฒนาแมวัยใสเลี้ยงดูบุตรอยางมคุีณภาพ 
787,200 บาท 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอตุรดิตถ 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจังหวัดอุตรดติถ 

8.15 กิจกรรมหลักที่ 15 
 

งบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ    

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานรากสูเครือขายธุรกิจระดับตําบล จังหวัด
อุตรดิตถ 
4,353,350 บาท 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอตุรดิตถ 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจังหวัดอุตรดติถ 

9. หนวยงานดําเนินการ 
  

1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ 
2. สํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดติถ 
3. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุตรดิตถ 
4. ที่ทําการปกครองจังหวัดอุตรดติถ 
5. สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัจังหวัด
อุตรดิตถ 
6. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 
7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ 

10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570 
11. งบประมาณ งบจังหวัด   10,786,475 บาท 
12. ผลผลิต (Output) กลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวติที่ดขีึ้น มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต และ

สามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสขุ และยั่งยืน 
13. ผลลัพธจากการดําเนนิโครงการ 
(Outcome) 

1. ประชาชนทกุชวงวัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
2. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น เลี้ยงชีพไดอยางย่ังยืน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

2.3 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1  เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู สรางชุมชนและครอบครัวเขมแข็ง ตามวิถีชีวิต  
New Normal เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางย่ังยืน  

หัวขอ รายละเอยีด 
1. ชื่อโครงการสําคัญ โครงการสงเสริมสุขภาพ และการปองกันโรค 
2. ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย และคุณภาพชีวิตคนอุตรดติถ 
3. แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน พัฒนา และสรางโอกาสใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี           

ทั้ งดานการประกอบอาชีพ การสร างรายได  การเส ริมสรางสุขภาวะ                  
การเสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิต การสรางความมั่นคงและความปลอดภัย           
ในชีวิตและทรัพยสิน เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางสงบสุข 

4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความมั่นคง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 ดานที่ 2 สังคมแหงโอกาส
และความเสมอภาค ประเด็นพัฒนาที่ 9 ความยากจนขามรุนลดลงและไดรับ
ความคุมครองทางสังคมเพียงพอ ประชาชนสามารถขยับสถานะและไดรับการ
คุมครองทางสังคมอยางเหมาะสม เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด ขอ 4              
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสุขภาพครบวงจร และจังหวัดอุตรดิตถไดกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางบานเมือง 
ใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือใหสอดคลองกับ
นโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนา เนื่องจากปจจุบัน ภารกิจการสรางเสริม
สุขภาพและปองกันโรคเปลี่ยนไปจากเดิม ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดความ
ครอบคลุม จังหวัดอุตรดิตถจึงมีแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนางานสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรค มุงหวังท่ีจะ ใหประชาชนสามารถดูแลสรางเสริมสุขภาพ
ของตนเองดวยองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมได 

5. วตัถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการทางการแพทยท่ีมีคุณภาพ ชวยลดการสูญเสีย
ชีวิตและความพิการ 
2. เพ่ือขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาระบบอาหารปลอดภัยจังหวัดอตุรดิตถ 
3. เพ่ือเสริมสรางใหเปนจังหวัดท่ีมสีุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย 

6. ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย  กลุมเปาหมายในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถมสีุขภาวะที่ดีขึ้น รอยละ 2 
7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดอตุรดิตถ 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

งบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ    

ขับเคลือ่นการดําเนินงานการแพทยฉุกเฉิน เพ่ือลดการสญูเสียชีวิตและความ
พิการของประชาชนจังหวัดอุตรดติถ 
1,122,500 บาท 
นายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุตรดิตถ 
สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดอุตรดิตถ 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
งบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ    

ขับเคลือ่นการพัฒนาอาหารปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ 
3,983,525 บาท 
นายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุตรดิตถ 
สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดอุตรดิตถ 
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8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
งบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ    

พัฒนาคณุภาพชีวิตผูสูงอายุและผูมภีาระพ่ึงพิง จังหวัดอุตรดิตถ    
54,077,900 บาท 
นายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุตรดิตถ 
สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดอุตรดิตถ 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
 

งบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ    

ขับเคลือ่นยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาตั้งครรภไมพรอมจังหวัด
อุตรดิตถ 
1,200,000 บาท 
นายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุตรดิตถ 
สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดอุตรดิตถ 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
 

งบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ    

คนอุตรดิตถปลอดภัย ปองกันภัยอัมพฤกษ อัมพาต (โรคหลอดเลือดสมอง)               
ไดดวยตนเอง 
5,120,000 บาท 
นายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุตรดิตถ 
สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดอุตรดิตถ 

8.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 
 

งบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ    

พัฒนาสงเสริมความเขมแข็งการดูแลดานอนามยัสวนบุคคลและสิ่งแวดลอม             
ในสถานการณระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา  
140,380 บาท 
ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอตุรดิตถ 

9. หนวยงานดําเนินการ 1. สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดอตุรดิตถ 
2. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ 

10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570 
11. งบประมาณ งบจังหวัด 65,644,305 บาท 
12. ผลผลิต (Output) ประชาชนมีสขุภาวะและคุณภาพชีวิตท่ีดขีึ้น 
13. ผลลัพธจากการดําเนนิโครงการ 
(Outcome) 

ประชาชนสามารถดูแลสรางเสริมสุขภาพของตนเองดวยองคความรูและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมได 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

2.4 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู สรางชุมชนและครอบครัวเขมแข็ง ตามวิถีชีวิต           
New Normal เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดอียางยั่งยืน 

หัวขอ รายละเอยีด 
1. ชื่อโครงการสําคัญ พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานความมั่นคง 
2. ชื่อแผนงาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย และคุณภาพชีวิตคนอุตรดติถ 
3. แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน พัฒนา และสรางโอกาสใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี          

ทั้ งดานการประกอบอาชีพ การสร างรายได  การเส ริมสรางสุขภาวะ            
การเสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิต การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางสงบสุข 

4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานความ
มั่นคงมุงเนนไปที่การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบ
เรียบรอยในทุกระดับเพ่ือใหพรอมรบัมือกับภัยคุกคามไดทุกรูปแบบ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 ดานท่ี 4 ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉม
ประเทศ ประเด็นพัฒนาที่ 13 ท่ีเนนยกระดับภาครัฐใหมีสมรรถนะที่สูงขึ้นและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด ขอที่ 4 การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและสุขภาพครบวงจร และจังหวัดอุตรดิตถไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู 
ชุมชนและครอบครัวเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับที่ 13) 
แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดติถ จึงมีความจําเปนจะตอง
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานความมั่นคงเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ จัดการฝกอบรมทบทวนยุทธวิธีใหแกเจาหนาที่ฝายความ
มั่นคง และตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางความมั่นคงให กับพ้ืนที่              
แนวชายแดนและพื้นที่ชั้นในของจังหวัดอุตรดิตถเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
ของจังหวัด 

5. วตัถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานฝายปกครองดานการปราบปรามยาเสพติด
และการรักษาความเรียบรอย 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูชวยนายทะเบียนดานงานทะเบียนราษฎรและ
สัญชาติไทย 
3. เพ่ือเสรมิสรางความมั่นคงตามพ้ืนที่แนวชายแดนของจังหวัดอุตรดติถ 

6. ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย  การแจงความคดีชีวิต รางกาย เพศและคดีประทุษรายตอทรัพยลดลงปละ 1 ตอ
แสนคน 

7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดอตุรดิตถ 
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8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

  
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรมฝกอบรมทบทวนกําลังพลและยุทธวิธีฝายความมั่นคง  
อําเภอบานโคก จังหวัดอตุรดิตถ 
500,000 บาท  
นายอําเภอบานโคก 
ที่ทาํการอําเภอบานโคก 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
  

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กิจกรรมเสริมสรางความมั่นคงตามแนวชายแดนและพ้ืนที่ชั้นในจังหวัด
อุตรดิตถ 
11,688,250 บาท  
ปลัดจังหวัดอตุรดิตถ 
ที่ทาํการปกครองจังหวัดอตุรดติถ 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
  

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานฝายปกครองดานการปราบปรามยาเสพติด
และรักษาความสงบเรียบรอยจังหวัดอตุรดิตถ 
6,038,500 บาท 
ปลัดจังหวัดอตุรดิตถ 
ที่ทาํการปกครองจังหวัดอตุรดติถ 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
  
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูชวยนายทะเบียนดานงานทะเบียนราษฎรและ
สัญชาตไิทย 
657,600 บาท 
ปลัดจังหวัดอตุรดิตถ 
ที่ทาํการปกครองจังหวัดอตุรดติถ 

9. หนวยงานดําเนินการ 1. ที่ทําการอําเภอบานโคก 
2. ที่ทําการปกครองจังหวัดอุตรดติถ 

10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ พ.ศ. 2566 – พ. ศ. 2570 
11. งบประมาณ งบจังหวัด 18,884,350 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1. ปญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพ้ืนท่ีชายแดนและพ้ืนที่ชั้นในของ

จังหวัดอุตรดิตถลดลงรอยละ 80 
2. รอยละ 80 ของครัวเรือนในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรพัยสิน 
3. รอยละ 80 ของผูปฏิบัติงานทางดานการทะเบียนราษฎรและสัญชาติมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวระเบียบกฎหมายและวิธีปฏิบัติงานท่ีถูกตอง สามารถ
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ใ ห บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น ไ ด อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
4. รอยละ 80 ของพนักงานฝายปกครองดานการปราบปรามยาเสพติดและ
รักษาความสงบเรียบรอยสามารถปฏิบัติงานและใหบริการประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

13. ผลลัพธจากการดําเนนิโครงการ 
(Outcome) 

1. เจาพนักงานดานความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถไดรับการฝกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2. แนวชายแดนและพื้นท่ีชั้นในของจังหวัดอุตรดิตถมีความมั่นคงและ
ปลอดภัย  
3. ประชาชนจังหวัดอตุรดิตถมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

2.6 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นพัฒนาจังหวัดที่ 1 เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู สรางชุมชนและครอบครัวเขมแข็งตามวิถี New Normal                 

เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางย่ังยืน 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสําคัญ ปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
2. ชื่อแผนงาน เสริมสรางบานเมืองใหมีความนาอยู มคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน    
3. แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน พัฒนา และสรางโอกาสใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี            

ทั้งดานการประกอบอาชีพ การสรางรายได  การเสริมสรางสุขภาวะ                  
การเสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิต การสรางความมั่นคงและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางสงบสุข 

4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานความ
มั่นคงมุงเนนไปที่การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบ
เรียบรอยในทุกระดับเพื่อ ใหพรอมรับมือ กับภัยคุกคามไดทุกรูปแบบ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 13 ดานที่ 1 เศรษฐกิจมูลคาสูง
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประเด็นพัฒนาที่ 4 ที่เนนยกระดับการแพทยให
ทันสมัยและเขาถึ งประชาชน เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัดขอ 4            
ใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสุขภาพอยางครบวงจร และ
จังหวัดอุตรดิตถ ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร ในการพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู ชุมชนและครอบครัวเขมแข็ง          
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับที่ 13) แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
และแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการจัดกิจกรรม
รณรงคป อ งกันและแก ไข ยา เสพติดขึ้ นในทุ กอํ า เภอเพื่ อ ลดปญหา                  
การใชยาเสพติดในกลุมเยาวชน ชวยติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปดเพื่อลด
ปญหาอาชญากรรมในพื้นท่ีที่ยังขาดแคลนอุปกรณ และควรใหความสําคัญ          
กับการจัดกิจกรรมชวยลดปญหาการฆาตัวตาย 

5. วตัถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือพัฒนาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสินของชาวอุตรดิตถ 
2. เพื่อสรางชุมชนและครอบครวัในจังหวัดอตุรดิตถใหเขมแข็ง  
3. เพื่อปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

6. ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย  การแจงความคดีชีวิต รางกาย เพศและคดีประทษุรายตอทรพัยลดลงปละ 1 
ตอแสนคน 

7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดอุตรดิตถ 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 
   งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

มหกรรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE 
อําเภอเมืองอุตรดิตถ 
300,000 บาท 
นายอําเภอเมืองอุตรดติถ 
ที่วาการอําเภอเมืองอุตรดติถ 
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8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
  
     งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

มหกรรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE 
อําเภอทาปลา 
300,000 บาท  
นายอําเภอทาปลา 
ที่วาการอําเภอทาปลา 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
  
     งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

     หนวยงานที่เก่ียวของ 

มหกรรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE 
อําเภอทองแสนขัน 
300,000 บาท 
นายอําเภอทองแสนขัน 
ที่วาการอําเภอทองแสนขัน 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
  
     งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

     หนวยงานที่เก่ียวของ 

มหกรรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE 
อําเภอลับแล 
300,000 บาท 
นายอําเภอลบัแล 
ที่วาการอําเภอลับแล 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
  
     งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

     หนวยงานที่เก่ียวของ 

มหกรรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE 
อําเภอพิชัย 
238,600 บาท 
นายอําเภอพิชยั 
ที่วาการอําเภอพิชยั 

8.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 
  
     งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

     หนวยงานที่เก่ียวของ 

มหกรรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE 
อําเภอน้ําปาด 
300,000 บาท  
นายอําเภอน้ําปาด  
ที่วาการอําเภอนํ้าปาด 

8.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 
  
     งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

     หนวยงานที่เก่ียวของ 

มหกรรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE 
อําเภอบานโคก 
193,500 บาท  
นายอําเภอบานโคก 
ที่วาการอําเภอบานโคก 

8.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 
  
     งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

     หนวยงานที่เก่ียวของ 

มหกรรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE 
อําเภอฟากทา 
300,000 บาท  
นายอําเภอฟากทา 
ที่วาการอําเภอฟากทา 

8.9 กิจกรรมหลักท่ี 9 
  
     งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

       หนวยงานที่เก่ียวของ 

มหกรรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE 
อําเภอตรอน 
238,600 บาท  
นายอําเภอตรอน 
ที่วาการอําเภอตรอน 

8.10 กิจกรรมหลักท่ี 10 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

     หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 
475,000 บาท 
ผูอํานวยการวิทยาลัย 
วิทยาลัยการอาชีพพิชยั 
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8.11 กิจกรรมหลักท่ี 11 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

     หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเปาหมาย 
1,439,000 บาท  
นายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุตรดิตถ 
สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดอุตรดิตถ 

8.12 กิจกรรมหลักที่ 12 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

     หนวยงานที่เก่ียวของ 

กิจกรรมปองกันปญหาการฆาตัวตาย 
550,800 บาท  
นายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุตรดิตถ 
สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดอุตรดิตถ 

8.13 กิจกรรมหลักท่ี 13 
  
 
     งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

     หนวยงานที่เก่ียวของ 

โครงการแกไขปญหาอาชญากรรมดวยระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV 
System) องคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร หมูท่ี 2,6,8 บานนากล่าํ บานวังผา
ชัน ตําบลน้ําไคร อําเภอน้ําปาด จงัหวัดอุตรดติถ 
989,000 บาท 
นายกอบต.น้ําไคร 
อําเภอน้ําปาด (อบต.น้ําไคร) 

9. หนวยงานดําเนินการ 1. ที่วาการอําเภอเมืองอุตรดติถ 
2. ที่วาการอําเภอตรอน 
3. ที่วาการอําเภอฟากทา 
4. ที่วาการอําเภอบานโคก 
5. ที่วาการอําเภอนํ้าปาด 
6. ที่วาการอําเภอพิชัย 
7. ที่วาการอําเภอลับแล 
8. ที่วาการอําเภอทองแสนขัน 
9. ที่วาการอําเภอทาปลา 
10. สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดอุตรดิตถ 
11. อบต.น้ําไคร 

10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570 
11. งบประมาณ งบจังหวัด 5,924,500 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1. ตําบลน้ําไครหมูที่ 2, 6, 8 ไดรบัการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV 

System)  
2. เยาวชนชวงอาย ุ6-24 ปรอยละ 80 เปนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER 
ONE 
3. สมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE รอยละ 80 มีความรู ความเขาใจ 
ทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวก “เปนหนึ่งโดยไมพ่ึงยาเสพติด” 
4. ทั้ง 9 อําเภอของจังหวัดอุตรดิตถมีชมรม TO BE NUMBER ONE ทุก
ประเภท 
5. มีการรณรงคสรางกระแสตอตานยาเสพติด และงานวันตอตานยาเสพติด
โลกของทุกป 
6. ลดปญหาการฆาตัวตายเพราะความเครียดลงไดรอยละ 60 
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13. ผลลัพธจากการดําเนนิโครงการ 
(Outcome) 

1. เยาวชนและประชาชนมีชีวิตทีป่ลอดภัย หางไกลยาเสพติดและไดแสดง
ศักยภาพที่ตนเองม ี
2. ชุมชนและครอบครัวในจังหวัดอุตรดิตถมีความเขมแข็งตามวิถชีวีติแบบ 
New Normal 
3. ปญหาดานอาชญากรรมและยาเสพติดไดรับการปองกันและแกไข 
4. ปญหาการฆาตัวตายไดรบัการบรรเทา และประชาชนเห็นคุณคาของตนเอง
มากขึ้น 
5. มีการขยายเครือขายชมรม TO BE NUMBER ONE เพ่ิมขึ้นในทุกอําเภอ
ของจังหวัดอุตรดิตถ               
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

2.7 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู สรางชุมชนและครอบครัวเขมแข็งตามวิถีชีวิต  
New Normal เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางย่ังยืน 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสําคัญ พัฒนาบานเมอืงใหนาอยู และมีความปลอดภัย 
2. ชื่อแผนงาน เสริมสรางบานเมืองใหมีความนาอยู มคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน    
3. แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน พัฒนา และสรางโอกาสใหประชาชนมีคุณภาพชีวิต ท่ีดี    

ทั้งดานการประกอบอาชีพ การสรางรายได  การเสริมสรางสุขภาวะ                  
การเสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิต การสรางความมั่นคงและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางสงบสุข 

4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 
ยุทธศาสตรชาติด านความมั่นคง มี เปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ 
ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่13 ดานที่ 2 สังคมแหงโอกาส และความเสมอภาค ขอ 8 พื้นที่
และเมืองมีความเจริญ ทันสมัย และนาอยู เชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนา
กลุมจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสุขภาพครบวงจร และตรงกับ
ยุทธศาสตรของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 เสริมสรางบานเมืองให
นาอยู สรางชุมชนและครอบครัวเขมแข็งตามวิถีชีวิต New Normal เพ่ือใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีอยางย่ังยืนจังหวัดอุตรดิตถ  

ดังน้ัน เพ่ือการแกไขปญหา เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ             
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และเปนธรรม เปนหนาที่              
ของจังหวัดอุตรดิตถ ในการดําเนินการตามแผนงานการพัฒนาคนทุกเพศ              
ทุกวัย ครอบครวั ชุมชน ใหมีความเขมแข็ง เพ่ิมรายได และมีคุณภาพชีวิตที่ดี      
จังหวัดอุตรดิตถจึงไดจัดทําพัฒนาบานเมืองใหนาอยู และมีความปลอดภัย 
กิจกรรมการเสริมสรางบานเมืองใหมีความนาอยู มีความปลอดภัยในชีวิต              
และทรพัยสิน ที่ยังไมเขาถึงบริการสาธารณะในเรื่องโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปน
ตอการดํารงชีพ ไดมีโครงสรางทางสังคมที่ทัดเทียมกันกับสังคม/ชุมชนอื่นๆ  

5. วตัถุประสงคของโครงการ 1. เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
2. เพื่อขยายขอบเขตอําเภอบานโคก เพื่อการรองรับการเจริญเติบโต ทางดานการคา 
การลงทุน ระหวางประเทศเพื่อนบาน สปป.ลาว 
3. เพื่อใหชุมชนนาอยูปลอดภัย 

6. ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย  1. รองรับการขยายตัวของผังเมืองของอําเภอบานโคก เพื่อการคา การลงทุนกับ
ประเทศเพื่อนบาน 
2. จํานวนหมูบาน/ชุมชนที่มีการขยายตัวเพิ่มขึน้ 
3.อัตราการขยายตัวของผงัเมืองเพิ่มขึ้น รอยละ 10  

7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดอุตรดติถ 

8. กิจกรรมหลัก พัฒนาบานเมืองใหนาอยู และมีความปลอดภัย 
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8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

วางและจัดทําผังเมืองรวมอําเภอบานโคก 
27,000,000 บาท 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ                                                                   
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดอุตรดติถ 

9. หนวยงานดําเนินการ สาํนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ 

10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ พ.ศ. 2566 - 2570 

11. งบประมาณ 27,000,000 

12. ผลผลิต (Output) รองรับการขยายตัวเพื่อสานสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน สปป.ลาว 

13. ผลลัพธจากการดําเนนิโครงการ 
(Outcome) 

เพิ่มรายไดการขยายตัวของผังเมืองของอําเภอบานโคก และประชาชนมีรายได
เพิ่มขึ้นทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กับประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งสงเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาผูประกอบการเพื่อการคา การลงทุนระหวางประเทศ               
เพื่อนบาน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

2.8 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 “เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู สรางชุมชนและครอบครัวเขมแข็งตามวิถีชีวิต 
New Normal เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางย่ังยืน” 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสําคัญ โครงการพัฒนาและเสริมสรางความปลอดภัยเสนทางคมนาคมทองถิ่น 
2. ชื่อแผนงาน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอํานวย 

ความสะดวก 
3. แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน พัฒนา และสรางโอกาสใหประชาชนมีคณุภาพชีวิต ที่ดี ทั้ง

ดานการประกอบอาชีพการสรางรายได การเสริมสรางสุขภาวะ การเสริมสราง
การเรียนรูตลอดชีวิต การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรพัยสิน เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางสงบสุข 

4. หลักการและเหตุผล          รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
ยุทธศาสตรชาติดานยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ
แขงขันสูงขึ้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 ดานที่ ดาน 
1. เศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ขอ 5 ประตูการคา การลงทุน
และโลจิสติกสของภูมิภาค เชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนากลุมจังหวัด 
สงเสริมการคาการลงทุน โครงขายคมนาคมและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือ
รองรับการพัฒนา  และตรงกับยุทธศาสตรของจังหวัด ประเด็นการพัฒนา
จังหวัดที่ 1 เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู สรางชุมชนและครอบครัวเขมแข็ง 
ตามวิถีชีวิต New Normal เพื่อใหมีคณุภาพชีวิตท่ีดีอยางย่ังยืน   
         ดังน้ัน เพ่ือการแกไขปญหาเสนทางคมนาคม เศรษฐกิจฐานราก             
มีความ เข มแข็ง  ประชาชนทุกคนมี โ อกาส ในการเขาถึ งทรัพยากร                      
การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางทั่วถึง และเปน
ธรรม เปนหนาท่ีของจังหวัดอุตรดิตถ ในการดําเนินการตามแผนงานการ
พัฒนาคนทุกเพศ ทุกวัย ครอบครัว ชุมชน ใหมีความเขมแข็ง เพิ่มรายได           
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี จังหวัดอุตรดิตถจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาและ
เสริมสรางความปลอดภัยเสนทางคมนาคมทองถิ่น กิจกรรมการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอํานวยความสะดวก  
ที่ยังไมสามารถหรือขาดการเขาถึงบริการสาธารณะในเร่ืองโครงสรางพื้นฐาน 
ที่จําเปนตอการดํารงชีพ ไดมีโครงสรางทางสังคมที่ทัดเทียมกันกับสังคม/
ชุมชนอื่นๆ อันเปนการลดความเหลื่อมล้ําอีกทางหนึ่ง 

5. วตัถุประสงคของโครงการ 1 .  เพื่ อใหราษฎรได เข าถึง เสนทางคมนาคม ไดสะดวก อยางทั่วถึ ง                   
และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 
2. เพ่ือลดรายจาย เพ่ิมรายไดใหกับประชาชนในพ้ืนที่ 

6. ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย  1. ราษฎรไดรับผลเชิงบวกจากการมี โครงสรางพื้นฐาน  โครงขายคมนาคม 
และสิ่งสาธารณประโยชนไดรับการพัฒนาปรับปรงุ 
2. ราษฎรไดเขาถึงบริการดานสาธารณูปโภคไดอยางทั่วถึงและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดอุตรดิตถ 
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8. กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาและเสรมิสรางความปลอดภัยเสนทางคมนาคมทองถิ่น 

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่  1 บานฟากทา ตําบลฟากทา            
อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ 
3,190,000 บาท 
นายอําเภอฟากทา 
อําเภอฟากทา 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่  2 บานนาหนํ่า ตําบลฟากทา             
อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ 
4,330,000 บาท 
นายอําเภอฟากทา 
อําเภอฟากทา 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11บานนาชางโทน ตําบลฟากทา 
อําเภอฟากทา จังหวัดอตุรดิตถ 
1,595,000 บาท 
นายอําเภอฟากทา 
อําเภอฟากทา           

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4             
             

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ทางหลวงทองถิ่น สาย อต.ถ.57-007 
บานหัวทุง หมูที ่3 ตําบลบานเสี้ยว อําเภอฟากทา จังหวัดอตุรดิตถ                                                                                
4,084,000 บาท                                                                                            
นายอําเภอฟากทา                                                                                                                   
อําเภอฟากทา 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ทางหลวงทองถิ่น สาย อต.ถ.57-008  
บานหัวทุง หมูที ่3 ตําบลบานเสี้ยว อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดติถ                                                    
5,108,000 บาท                                                                                            
นายอําเภอฟากทา                                                                                                                   
อําเภอฟากทา 

8.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 
 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รอบบริเวณสระเก็บน้ํา บานหวยลึก 
หมูที่ 5 ตําบลบานเสี้ยว อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดติถ                                                                                        
736,000 บาท                                                                                            
นายอําเภอฟากทา                                                                                                                   
อําเภอฟากทา 

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7 
 
 
 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

สรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 1000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ 3000 ตารางเมตร ลงไหลทางดินลูกรังขางละ 0-0.50 เมตร 
บริเวณถนน ค.ส.ล.สายหวยสังข (ตอจากเดิม) บานนา หมูที่ 9 ตําบลน้ําอาง 
อําเภอตรอน จังหวัดอตุรดิตถ                                                   
1,650,000 บาท                                                                                            
นายอําเภอตรอน                                                                                                                 
อําเภอตรอน 

8.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 
 
 
 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

สรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 4600 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ 18000  ตารางเมตร ลงไหลทางดินลูกรงัขางละ 0-0.50 เมตร 
บริเวณถนนสายเรียบครองหวยพี้  บานนา หมูที ่9 ตําบลน้ําอาง อําเภอตรอน 
จังหวัดอตุรดิตถ                                                                                             
9,954,000 บาท                                                                                            
นายอําเภอตรอน                                                                                                                 
อําเภอตรอน 
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8.9 กิจกรรมหลักท่ี 9 
 
 
 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

สรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 1970 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ 9850 ตารางเมตร พรอมดินลูกรังไหลทางขางละ 0-0.50 เมตร 
บริเวณถนนสายลานสภุาภัณฑ ค.ส.ล. (ตอจากเดิม) หมท่ี 7 - ทางไปไรน้ํา
ทิพย หมูที่ 7 ตําบลนํ้าอาง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ                      
5,407,000 บาท          
นายอําเภอตรอน                                                                                                                 
อําเภอตรอน 

8.10 กิจกรรมหลักที่ 10 
 
 
 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 4120 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ี 20600 ตารางเมตร พรอมดินลูกรังไหล หนา 0-0.50 เมตร 
บริเวณถนนสายรองแสลง ค.ส.ล. (ตอจากเดิม)หมูที่ 1 – ทางไปไรน้ําทิพย  
หมูที่ 7 ตําบลน้ําอาง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 
11,025,000 บาท 
นายอําเภอตรอน 
อําเภอตรอน 

8.11 กิจกรรมหลักที่ 11 
 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทติกคอนกรีต จํานวน 4 สายทาง 
ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน จังหวัดอตุรดิตถ                                                                                                
14,444,000 บาท                                                                                            
นายอําเภอตรอน                                                                                                                 
อําเภอตรอน 

8.12 กิจกรรมหลักที่ 12 
 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรตี สายหนองยาว            
บานพงสะตือ หมูที่ 6 ตําบลบานแกง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ                                                       
1,000,000 บาท                                                                                            
นายอําเภอตรอน                                                                                                                 
อําเภอตรอน 

8.13 กิจกรรมหลักที่ 13 
 
 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบานนายจรญู มูลจันทรง ถึง บานนางจอด  
หมูที่ 10 
3,801,000 บาท                                                                                            
นายก องคการบริหารสวนตําบลวงัดิน                                                                                                            
องคการบริหารสวนตําบลวังดิน 

8.14 กิจกรรมหลักที่ 14 
 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายฟูมนู จากที่ กม. 0+000 ถึง  
ที่ กม. 0+343 บานยางโทน หมูที่ 4                                                                                                                        
4,572,500 บาท                                                                                                                           
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังดิน                                                                                                                       
องคการบริหารสวนตําบลวังดิน 

8.15 กิจกรรมหลักที่ 15 
 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบานคลองสัมพันธ 
-บานหนองปาไร จาก  ที่ กม. 0+625    ถึง ที ่กม. 0+870 หมูที่ 9                                                                                                    
3,180,500 บาท                                                                                                                             
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังดิน                                                                                                                       
องคการบริหารสวนตําบลวังดิน 

8.16 กิจกรรมหลักที่ 16 
 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางแยกถนนลาดยาง หมูที่ 6  
ตําบลน้ําริด - บานหนาฝาย หมูที ่4  
8,250,000 บาท                                                                                                                             
นายกเทศมนตรีตําบลน้ําริด                                                                                          
เทศบาลตําบลน้ําริด 



207 
 

8.17 กิจกรรมหลักที่ 17 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหินเหล็กไฟ จาก หมูท่ี 4 - หมูที่ 8                                            
5,700,000 บาท                                                                                                                             
นายกเทศมนตรีตําบลน้ําริด                                                                                          
เทศบาลตําบลน้ําริด 

8.18 กิจกรรมหลักที1่8 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรองยาบาง หมูท่ี 8                                                            
4,000,000 บาท                                                                                                                             
นายกเทศมนตรีตําบลน้ําริด                                                                                          
เทศบาลตําบลน้ําริด    
 

8.19 กิจกรรมหลักที่ 19 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบอหินจากทางเขาจนถึงทุงรองปูวัน 
หมูที่ 8                             
6,000,000 บาท                                                                                                                             
นายกเทศมนตรีตําบลน้ําริด                                                                                          
เทศบาลตําบลน้ําริด 

8.20 กิจกรรมหลักที่ 20 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางสะพานคอนกรตีเสริมเหลก็ ขามคลองรดิซอยโชคชยั หมูที่ 1                                                 
1,300,000 บาท                                                                                                                             
นายกเทศมนตรีตําบลน้ําริด                                                                                          
เทศบาลตําบลน้ําริด 

8.21 กิจกรรมหลักที่ 21 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางสะพานคอนกรตีเสริมเหลก็ ขามคลองรดิซอยแหลมทอง หมูที่ 2                                           
1,300,000 บาท                                                                                                                             
นายกเทศมนตรีตําบลน้ําริด                                                                                          
เทศบาลตําบลน้ําริด 

8.22 กิจกรรมหลักที่ 22 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เก่ียวของ 

วางทอระบายน้ําคอนกรตีเสริมเหล็กพรอมถนนลูกรัง หมูที่ 9                                                        
1,500,000 บาท                                                                                                                             
นายกเทศมนตรีตําบลน้ําริด                                                                                          
เทศบาลตําบลน้ําริด 

8.23 กิจกรรมหลักที่ 23 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโปรงกวางจาก หมูที่ 7 ตําบลน้ําริด  
ไปหมูท่ี 3 ตําบลงิ้วงาม อําเภอเมืองอตุรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ                                                                
5,000,000 บาท                                                                                                                             
นายกเทศมนตรีตําบลน้ําริด                                                                                          
เทศบาลตําบลน้ําริด 

8.24 กิจกรรมหลักที่ 24 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทานจาก หมูที่ 10        
ไปหมูท่ี 8 ตําบลทาเสา อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ                                                                             
5,900,000 บาท                                                                                                                             
นายกเทศมนตรีตําบลน้ําริด                                                                                          
เทศบาลตําบลน้ําริด 

8.25 กิจกรรมหลักที่ 25 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

ซอมแซมถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูที่ 8 ตําบลน้ํารดิ ถึงเขตตดิตอ        
ตําบลนานกกก                           
8,000,000 บาท                                                                                                                             
นายกเทศมนตรีตําบลน้ําริด                                                                                          
เทศบาลตําบลน้ําริด 
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8.26 กิจกรรมหลักที่ 26 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริตเสริมเหล็ก บริเวณรอบสถานีพฒันาที่ดนิ หมูท่ี 9 
ตําบลน้ําริด อําเภอเมอืงอตุรดิตถ จังหวัดอตุรดิตถ                                                                                                  
6,270,000 บาท                                                                                        
นายกเทศมนตรีตําบลน้ําริด                                                                                          
เทศบาลตําบลน้ําริด 

8.27 กิจกรรมหลักที่ 27 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

ปรับปรุงผิวทางลาดยางถนนวัดจอมคีรี (อต.ถ. 13 - 021)                                                            
618,000 บาท                                                                                                                             
นายกเทศมนตรีตําบลน้ําริด                                                                                          
เทศบาลตําบลน้ําริด 

8.28 กิจกรรมหลักที่ 28 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาปาโปงตลอดสาย หมูท่ี 10                                                     
3,000,000 บาท                                                                                                                             
นายกเทศมนตรีตําบลน้ําริด                                                                                          
เทศบาลตําบลน้ําริด 

8.29 กิจกรรมหลักที่ 29 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาคลองควาย                                                                     
4,675,000 บาท                                                                                                                             
นายกเทศมนตรีตําบลน้ําริด                                                                                          
เทศบาลตําบลน้ําริด 

8.30 กิจกรรมหลักที่ 30 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางสะพานคอนกรตีเสริมเหลก็ หมูท่ี 6 บริเวณหวยดินดาก                                                   
3,630,000 บาท                                                                                                                             
นายกเทศมนตรีตําบลน้ําริด                                                                                          
เทศบาลตําบลน้ําริด 

8.31 กิจกรรมหลักที่ 31 
 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายวุนไพบูรณ-นานางจรรยา สาร
บุรุษ หมูท่ี 4 ตําบลหาดงิ้ว อําเภอเมืองอุตรดติถ จังหวัดอุตรดิตถ                                                                                
2,800,000 บาท                                                                                                                             
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดงิ้ว                                                                                          
องคการบริหารสวนตําบลหาดงิ้ว 

8.32 กิจกรรมหลักที่ 32 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

พัฒนาเสนทางคมนาคมโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบ
ประกอบในชดุเดียวกันในเขตตําบลหาดงิ้ว อําเภอเมอืงอตุรดิตถ จังหวัด
อุตรดิตถ                                                                           
1,500,000 บาท                                                                                                                                                                  
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดงิ้ว                                                 
องคการบริหารสวนตําบลหาดงิ้ว 

8.33 กิจกรรมหลักที่ 33 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถนน ค.ส.ล.สายนาหวยไครใต หมูที ่2บานหวยไคร ขนาดกวาง 
3.50 เมตร ยาว 1,160 เมตร หนา 0.15 เมตร                                                                                                              
12,180,000 บาท                                                                                                                             
นายอําเภอน้ําปาด                                                                                                               
อําเภอน้ําปาด 

8.34 กิจกรรมหลักที่ 34 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ซอมสรางถนนลาดยางแอลฟลทคอนกรีต รหัสสายทาง อต.ถ. 76-002 ทาง
หลวงหมายเลข 1146 CS.0102 ตอนทางแยกเขาปากปาด หมูที ่1 บานปาก
ปาด ผิวทางกวาง 8 เมตร ยาว 865 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 
10,375,500 บาท                                                                                                                             
นายอําเภอน้ําปาด                                                                                                               
อําเภอน้ําปาด 
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8.35 กิจกรรมหลักที่ 35 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถนน ค.ส.ล.สายนาหนองผักบุง หมูที่ 3  บานหวยหูด ขนาดกวาง 4 
เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร                                                                                                             
48,000,000 บาท                                                                                                                             
นายอําเภอน้ําปาด                                                                                                               
อําเภอน้ําปาด 

8.36 กิจกรรมหลักที่ 36 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถนน ค.ส.ล. สายโคกดินดํา หมูที่ 4 บานแสนตอ ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร   
24,000,000 บาท                                                                                                                             
นายอําเภอน้ําปาด                                                                                                               
อําเภอน้ําปาด 

8.37 กิจกรรมหลักที่ 37 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถนน ค.ส.ล. สายกงไกรลาส ซอย 2 หมูที่ 7  บานหัวนา ขนาดกวาง 5  
เมตร ยาว 2,000 เมตร     หนา 0.15 เมตร                                                                                                          
30,000,000 บาท                                                                            
นายอําเภอน้ําปาด                                                                                                          
อําเภอน้ําปาด 

8.38 กิจกรรมหลักที่ 38 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กแบบน้ําลนผานเพื่อการเกษตรคลองตรอน หมู 3 
ตําบลน้ําไผ                   
315,890 บาท                                                                                                                             
นายอําเภอน้ําปาด                                                                                                               
อําเภอน้ําปาด 

8.39 กิจกรรมหลักที่ 39 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ถนน คสล .ซอยซําผักคาว หมู 5 ตําบลน้ําไผ                                                                    
490,000 บาท                                                                                                                             
นายอําเภอน้ําปาด                                                                                                               
อําเภอน้ําปาด 

8.40 กิจกรรมหลักที่ 40 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ถนน คสล.ซอยนาโปง หมู 7 ตําบลน้ําไผ                                                                       
496,000 บาท                                                                                                                             
นายอําเภอน้ําปาด                                                                                                               
อําเภอน้ําปาด 

8.41 กิจกรรมหลักที่ 41 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ถนน คสล.ซอยไทยเสรพีัฒนา2 หมู 7 ตําบลน้ําไผ                                                             
172,000 บาท                                                                                                                             
นายอําเภอน้ําปาด                                                                                                               
อําเภอน้ําปาด 

8.42 กิจกรรมหลักที่ 42 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ถนน คสล.ซอย กกไฮ หมู 6 ตําบลน้ําไผ                                                                        
586,000 บาท                                                                                                                             
นายอําเภอน้ําปาด                                                                                                               
อําเภอน้ําปาด 

8.43 กิจกรรมหลักที่ 43 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง 1045 บานเนินตาตุม         
หมูที่ 9 ถึง บานนํ้าวน หมูที่ 4 ตําบลบานดาน อําเภอเมืองอุตรดิตถ                
จังหวัดอุตรดิตถ                                
7,398,000 บาท                                                                                                                             
นายอําเภอเมืองอุตรดิตถ                                                                                                               
อําเภอเมืองอุตรดิตถ 
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8.44 กิจกรรมหลักที่ 44 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองโบถส  บานเดนดานเหนือ หมู
ที่ 11 ตําบลบานดาน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอตุรดิตถ                                                                                     
2,377,000 บาท                                                                                                                             
นายอําเภอเมืองอุตรดติถ                                                                                                               
อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

8.45 กิจกรรมหลักที่ 45 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กิจกรรมกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายลานตากขาวบานดาน หมูท่ี 3 
ตําบลบานดาน อําเภอเมืองอตุรดิตถ จังหวัดอตุรดิตถ                                                                                          
1,487,000 บาท                                                                                                                             
นายอําเภอเมืองอุตรดติถ                                                                                                               
อําเภอเมืองอุตรดิตถ                                                                  

8.46 กิจกรรมหลักที่ 46 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนางสิน แชมฟก - คลองเขือ่นทดน้ํา
ผาจุกบานพระฝาง หมูที ่3  ตําบลผาจุก อําเภอเมอืงอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ                                                                    
2,940,000 บาท                                                                                                                                                                
นายยกเทศมนตรีตําบลผาจุก                                                                                                               
เทศบาลตําบลผาจุก 

8.47 กิจกรรมหลักที่ 47 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

เสริมผิวทางแอสฟสติกคอนกรีตสายบานพระฝาง หมูท่ี 4 – บานเดนกระตาย 
หมูที่ 11 ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอตุรดิตถ                                                                                     
4,390,000 บาท                                                                                                                             
นายยกเทศมนตรีตําบลผาจุก                                                                                                               
เทศบาลตําบลผาจุก 

8.48 กิจกรรมหลักที่ 48 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขางบานนายธรรมนญูถึงวัดพระบาทน้ําพุ 
บานพระฝาง หมูที่ 4 ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ                                                                       
1,700,000 บาท                                                                                                         
นายยกเทศมนตรีตําบลผาจุก                                                                                                       
เทศบาลตําบลผาจุก 

8.49 กิจกรรมหลักที่ 49 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนมอนหินขาวบานมอนหินขาว - 
ประสิทธิ์ฟารม หมูที่ 10 ตําบลผาจุก อําเภอเมอืงอุตรดิตถ จังหวัดอตุรดิตถ                                                                     
1,290,000 บาท                                                                                                                             
นายยกเทศมนตรีตําบลผาจุก                                                                                                               
เทศบาลตําบลผาจุก 

8.50 กิจกรรมหลักที่ 50 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุงรองนาตอง จากที่นานางถาวร ทองอุน 
- ถนนเลยีบคลองเขือ่นทดนํ้าผาจุก บานหมอนไม หมูที ่6 ตําบลผาจุก            
อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ                             
746,000 บาท                                                                                                                             
นายยกเทศมนตรีตําบลผาจุก                                                                                                               
เทศบาลตําบลผาจุก 

8.51 กิจกรรมหลักที่ 51 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลาไกบานมอนหินขาว หมูที ่10 ถึง 
บานหมอนไมหมูที ่6 ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ                                                                        
4,659,000 บาท                                                                                                    
นายยกเทศมนตรีตําบลผาจุก                                                                                                       
เทศบาลตําบลผาจุก 
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8.52 กิจกรรมหลักที่ 52 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนางสภุาพร ตะส ี- บานนายเทียน
ชัย นาคนวล บานมอนหินขาว หมูที่ 10 ตําบลผาจุก อําเภอเมอืงอุตรดิตถ 
จังหวัดอตุรดิตถ 
1,810,000 บาท                                                                                                                             
นายยกเทศมนตรีตําบลผาจุก                                                                                                               
เทศบาลตําบลผาจุก 

8.53 กิจกรรมหลักที่ 53 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชือ่มตอถนนเลียบคลองสงน้ํา             
เขื่อนผาจุก- ท่ีนายโกยคาํตา บานมอนหินขาว หมูที่ 10 ตําบลผาจุก          
อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ                                                   
4,970,000 บาท                                                                                                                             
นายยกเทศมนตรีตําบลผาจุก                                                                                                               
เทศบาลตําบลผาจุก 

8.54 กิจกรรมหลักที่ 54 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุงรองนาตอง - คลองระบายน้ํา(ชวงที่ 2) 
บานหมอนไม หมูที่ 6 ตําบลผาจุก อําเภอเมอืงอตุรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ                                                              
750,000 บาท                                                                                                                   
นายยกเทศมนตรีตําบลผาจุก                                                                                                       
เทศบาลตําบลผาจุก 

8.55 กิจกรรมหลักที่ 55 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยุทธศาสตร บานวังยาง หมูท่ี 2            
ถึงบานหมอนไม หมูที ่6 (ชวงท่ี 3) ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดติถ       
จังหวัดอตุรดิตถ  
1,500,000 บาท                                                                                                                             
นายยกเทศมนตรีตําบลผาจุก                                                                                                               
เทศบาลตําบลผาจุก 

8.56 กิจกรรมหลักที่ 56 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ซอมสรางถนนลาดยางสายบานพระฝาง - บอขยะ หมูที ่3 ตําบลผาจุก  
อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ  
6,200,000 บาท                                                                                                                             
นายยกเทศมนตรีตําบลผาจุก                                                                                                               
เทศบาลตําบลผาจุก 

8.57 กิจกรรมหลักที่ 57 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถนน คสล. สายมะขามเฒา หมูที่1 ตําบลเดนเหล็ก                                                        
5,700,000 บาท                                                                                                                             
นายอําเภอน้ําปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลเดนเหล็ก                                                                     
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลเดนเหล็ก 

8.58 กิจกรรมหลักที่ 58 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถนนลาดยางสายนาน้ําพาย - เขตรักษาพันธุสัตวปาน้ําปาด             
ตําบลเดนเหล็ก 
9,290,000 บาท                                                                                                                             
นายอําเภอน้ําปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลเดนเหล็ก                                                                                                               
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลเดนเหล็ก 

8.59 กิจกรรมหลักที่ 59 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถนน คสล. สายเหลามะโม (ตอนบน) หมูที่2 ตําบลเดนเหลก็                                              
6,835,000 บาท                                                                                                                             
นายอําเภอน้ําปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลเดนเหล็ก                                                                                                               
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลเดนเหล็ก 

8.60 กิจกรรมหลักที่ 60 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถนน คสล. สายนานกอก หมูที่3 ตําบลเดนเหล็ก                                                         
9,110,000 บาท                                                                                                                             
นายอําเภอน้ําปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลเดนเหล็ก                                                                     
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลเดนเหล็ก 
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8.61 กิจกรรมหลักที่ 61 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบานนายแดง ถิ่นพยัคฆ)          
บานน้ําไคร หมูท่ี 1 ตําบลน้ําไคร  
489,000 บาท 
นายอําเภอนํ้าปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร 

8.62 กิจกรรมหลักที่ 62 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายรองตาเพชร) บานน้ําไคร           
หมูที่ 1 ตําบลน้ําไคร  
480,000 บาท 
นายอําเภอนํ้าปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร          

8.63 กิจกรรมหลักที่ 63 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายหวยผึ้ง) บานปางเกลือ            
หมูที่ 4 ตําบลน้ําไคร 
476,000 บาท 
นายอําเภอนํ้าปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร 

8.64 กิจกรรมหลักที่ 64 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังสระสาธารณะ)                
บานหวยน้ําไหล หมูที่ 5 ตําบลน้ําไคร   
480,000 บาท 
นายอําเภอนํ้าปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร 

8.65 กิจกรรมหลักที่ 65 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายทายบานไปศาลปูตา)             
บานวังผาชัน หมูท่ี 6  ตําบลน้ําไคร   
493,000 บาท 
นายอําเภอนํ้าปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร 

8.66 กิจกรรมหลักที่ 66 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  (สายเขียงหมู) บานนากล่ํา หมูที่ 8 
ตําบลน้ําไคร                 
497,000 บาท 
นายอําเภอนํ้าปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร 

8.67 กิจกรรมหลักที่ 67 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายอางหวยมวง) บานหวยแมง 
หมูที่ 9 ตําบลน้ําไคร          
487,000 บาท 
นายอําเภอนํ้าปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร 

8.68 กิจกรรมหลักที่ 68 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายขางโรงเรียน-หนองขี้แฮง) 
บานหวยแมง หมูที่ 3 ตําบลน้ําไคร  
1,157,000 บาท 
นายอําเภอนํ้าปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร 

8.69 กิจกรรมหลักที่ 69 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโพนธาตุ ปากเหมืองแบง)  
บานนากล่ํา หมูที่ 8 ตําบลนํ้าไคร  
471,000 บาท 
นายอําเภอนํ้าปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร 
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8.70 กิจกรรมหลักที่ 70 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สายริมคลอง-วั งผาชัน)             
บานหวยแมง หมูที่ 3  ตําบลน้ําไคร   
469,000 บาท 
นายอําเภอนํ้าปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร 

8.71 กิจกรรมหลักที่ 71 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  (สายหลังวัด) บานหวยน้ําไหล หมู
ที่ 5  ตําบลน้ําไคร       
งบประมาณ 437,000บาท 
นายอําเภอนํ้าปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร 

8.72 กิจกรรมหลักที่ 72 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายนาน้ําตรอน)  บานวังผาชัน 
หมูที่ 6 ตําบลน้ําไคร          
469,000 บาท 
นายอําเภอนํ้าปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร 

8.73 กิจกรรมหลักที่ 73 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก (สายตนแดง) บานหวยแมง หมูท่ี 3 
ตําบลน้ําไคร              
8,315,000 บาท 
นายอําเภอนํ้าปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร 

8.74 กิจกรรมหลักที่ 74 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางถนน คสล. จากบานนางลําแพน แกวสอง - นาโปรง  (ตอตัวเดิม)  
หมูที่ 7 บานหนองแหว ตําบลบานฝาย 
9,600,000 บาท 
นายอําเภอนํ้าปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 

8.75 กิจกรรมหลักที่ 75 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางถนน คสล. สายริมน้ําปาด - บานนางลัดดาวัลย ฟองดา หมูท่ี1  
บานฝาย ตําบลบานฝาย          
7,600,000 บาท 
นายอําเภอนํ้าปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 

8.76 กิจกรรมหลักที่ 76 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางถนน คสล. สายวังควายนอน (ตอตัวเดิม)  หมูที่ 2 บานใหม              
ตําบลบานฝาย                            
12,000,000 บาท 
นายอําเภอนํ้าปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 

8.77 กิจกรรมหลักที่ 77 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางถนน คสล. สายบานปาพาบอขยะ หมูที่ 6 บานหนองแหว                 
ตําบลบานฝาย                            
3,500,000 บาท 
นายอําเภอนํ้าปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 

8.78 กิจกรรมหลักที่ 78 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางสะพานขามห วยพังงาหมูที่  3 บานนากวาง ตําบลบานฝาย                                               
10,000,000 บาท 
นายอําเภอนํ้า รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 
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8.79 กิจกรรมหลักที่ 79 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

โครงการกอสรางถนน คสล.น้ําลนผาน หวยประจัน พรอม ถนนสองฝง หมู 5 
ตําบลน้ําไผ                          
1,865,500 บาท 
นายอําเภอนํ้าปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 

8.80 กิจกรรมหลักที่ 80 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

โครงการกอสรางถนน น้ําลนผานโปงเป หมู 5 ตําบลน้ําไผ 
650,000 บาท 
นายอําเภอนํ้าปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 

8.81 กิจกรรมหลักที่ 81 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

โครงการกอสรางถนนแบบน้ําลนผาน ลําหวยใหญ หมู 5 ตําบลน้ําไผ 
650,000 บาท 
นายอําเภอนํ้าปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 

8.82 กิจกรรมหลักที่ 82 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหวยเหลือม หมู4 ตําบลน้ําไผ 
390,000 บาท 
นายอําเภอนํ้าปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 

8.83 กิจกรรมหลักที่ 83 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหนองแมแอด หมู 5 ตําบลน้ําไผ 
5,895,000 บาท 
นายอําเภอนํ้าปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 

8.84 กิจกรรมหลักที่ 84 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

โครงการตอเติมถนน คสล.ซอยวังบอน หมู 6 ตําบลน้ําไผ 
1,614,550 บาท 
นายอําเภอนํ้าปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 

8.85 กิจกรรมหลักที่ 85 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

โครงการกอสรางถนนแบบน้ําลนผาน ซ.วังเซิม พรอมถนนขางทาง 3 เมตร  
หมู 7 ตําบลนํ้าไผ             
2,843,010 บาท 
นายอําเภอนํ้าปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 

8.86 กิจกรรมหลักที่ 86 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ติดถนน อต.ถ.43-001 หมู 8 ตําบลน้ําไผ 
1,188,000 บาท 
นายอําเภอนํ้าปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 

8.87 กิจกรรมหลักที่ 87 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหวยขอนเคียน หมู 5 ตําบลน้ําไผ                                                
2,947,500 บาท 
นายอําเภอนํ้าปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 

8.88 กิจกรรมหลักที่ 88 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

โครงการตอเติม ถนน คสล.ซอยอนุรักษเจริญ หมู  6 ตําบลน้ําไผ                                               
3,954,000 บาท 
นายอําเภอนํ้าปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 
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8.89 กิจกรรมหลักที่ 89 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยวงแหวน หมู 7 ตําบลน้ําไผ 
4,090,000 บาท 
นายอําเภอนํ้าปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 

8.90 กิจกรรมหลักที่ 90 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

โครงการกอสรางถนน คสล.หวยกกไฮ หมู 6 ตําบลน้ําไผ 
1,977,000 บาท 
นายอําเภอนํ้าปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 

8.91 กิจกรรมหลักที่ 91 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยโปงเป หมู 5 ตําบลน้ําไผ                                                          
982,500 บาท                                                                                                                             
นายอําเภอน้ําปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ                                                                        
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลนํ้าไผ 

8.92 กิจกรรมหลักที่ 92 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

โครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยทราย หมู 6 ตําบลนํ้าไผ                                                        
1,153,250 บาท                                                                                                                             
นายอําเภอน้ําปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ                                                                                                               
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลนํ้าไผ 

8.93 กิจกรรมหลักที่ 93 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

โครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยเสาเลา หมู 5 ตําบลน้ําไผ                                                       
3,930,000 บาท                                                                                                                             
นายอําเภอน้ําปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ                                                                                                               
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลนํ้าไผ 

8.94 กิจกรรมหลักที่ 94 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

โครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยถ้ําเก้ิง หมู 5 ตําบลน้ําไผ                                                       
3,930,000 บาท                                                                                                                             
นายอําเภอน้ําปาด รวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ                                                                        
อําเภอน้ําปาดรวมกับองคการบริหารสวนตําบลนํ้าไผ 

8.95 กิจกรรมหลักที่ 95 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.บานบุง                                                                                   
955,000 บาท                                                                                                                             
นายกเทศมนตรีตําบลฟากทา                                                                                                               
เทศบาลตําบลฟากทา 

8.96 กิจกรรมหลักที่ 96 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางไหลทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก ถนนชิดวาร ี(ชวงที่ 1)                                                         
1,690,500 บาท                                                                                                                             
นายกเทศมนตรีตําบลฟากทา                                                                                                       
เทศบาลตําบลฟากทา 

8.97 กิจกรรมหลักที่ 97 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางสะพานขามลําน้ําหวยใส  ม.5 บานหวยใส  ต.สองคอน อ.ฟากทา           
จ.อุตรดิตถ ขนาดกวาง  8  เมตร  ยาว 18 เมตร  สูง  5  เมตร 
5,000,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลสองคอน 
องคการบริหารสวนตําบลสองคอน 

8.98 กิจกรรมหลักที่ 98 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

ซอมบํารุงทางโดยเสริมผิวแอสฟลทคอนกรีตเสนทางเขาหมูบาน  ม.8          
บานหนองหัวนาต.สองคอน  อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ  ขนาดกวาง  6  เมตร  
ยาว 717 เมตร  หนา  0.05  เมตร  
1,720,800 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลสองคอน 
องคการบริหารสวนตําบลสองคอน 
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8.99 กิจกรรมหลักที่ 99 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิคมสหกรณ ซอย 23 ม.7                   
บานหวยไขเขียด ต.สองคอน  อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ  ขนาดกวาง  4  เมตร              
ยาว  371เมตร  หนา  0.15  เมตร   
860,720 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลสองคอน 
องคการบริหารสวนตําบลสองคอน 

8.100 กิจกรรมหลกัท่ี 100 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ถนนนิคมสหกรณ ซอย 22 ม. 7 บานหวยไข
เขียด ต.สองคอน อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว  418  เมตร  
หนา  0.15  เมตร                   
969,760 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลสองคอน 
องคการบริหารสวนตําบลสองคอน 

8.101 กิจกรรมหลกัท่ี 101 
 

 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิคมสหกรณ ซอย 21 ม. 1           
บานวังกอง  ต.สองคอน  อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ  ขนาดกวาง  4  เมตร  ยาว 
2,160  เมตร  หนา  0.15  เมตร    
5,011,200 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลสองคอน 
องคการบริหารสวนตําบลสองคอน 

8.102 กิจกรรมหลกัท่ี 102 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิคมสหกรณ ซอย 19 ม. 6              
บานใหมจําป  ต.สองคอน  อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ  ขนาดกวาง  4  เมตร  
ยาว  736  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
1,707,520 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลสองคอน 
องคการบริหารสวนตําบลสองคอน 

8.103 กิจกรรมหลกัท่ี 103 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิคมสหกรณ ซอย 20 ม. 1  
บานวังกอง ต.สองคอน อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ ขนาดกวาง 4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร  หนา  0.15  เมตร                                          
3,480,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลสองคอน 
องคการบริหารสวนตําบลสองคอน 

8.104 กิจกรรมหลกัท่ี 104 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิคมสหกรณ ซอย 18 ม. 6 บานใหม
จําป  ต.สองคอน อ.ฟากทา  จ.อุตรดิตถ  ขนาดกวาง  4  เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา  0.15  เมตร                                       
4,640,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลสองคอน 
องคการบริหารสวนตําบลสองคอน 

8.105 กิจกรรมหลกัท่ี 105 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนนาหวยหยั่น – วัดกกตอง ม. 8  
บานหนองหัวนา ต.สองคอน  อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ  ถึง  ม.3  บานกกตอง  
ต.ฟากทา  อ.ฟากทา  จ.อุตรดิตถ   ขนาดกวาง  4  เมตร  ยาว  5,000 เมตร  
หนา  0.15  เมตร      
11,600,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลสองคอน 
องคการบริหารสวนตําบลสองคอน 
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8.106 กิจกรรมหลกัท่ี 106 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางถนน  คสล. สายขอบเขตบานสองหองถึงบานนาไรเดียว หมู 5 
3,000,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลสองหอง 
องคการบริหารสวนตําบลสองหอง 

8.107 กิจกรรมหลกัท่ี 107 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางเสริมผิวจราจรพาราแอสฟสทติกคอนกรีตสายบานนาไรเดียวไปสุสาน
หอยลานป 
3,100,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลสองหอง 
องคการบริหารสวนตําบลสองหอง 

8.108 กิจกรรมหลกัท่ี 108 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางเกาะกลางถนนรอบตลาดสดเทศบาลตําบลทาปลา พรอมไฟสองสวาง 
หมูที่ 1 ตําบลทาปลา            
1,357,300 บาท 
นายกเทศมนตรีตําบลทาปลา 
เทศบาลตําบลทาปลา 

8.109 กิจกรรมหลกัท่ี 109 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

โครงการกอสรางเกาะกลางถนนทางขึ้น อําเภอพรอมไฟสองสวาง หมูที่ 1 
ตําบลทาปลา                           
735,000 บาท 
นายกเทศมนตรีตําบลทาปลา 
เทศบาลตําบลทาปลา 

8.110 กิจกรรมหลกัท่ี 110 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน หมูท่ี 1 
(ถนนเทศบาล 17) ตําบลทาปลา  
245,000 บาท 
นายกเทศมนตรีตําบลทาปลา 
เทศบาลตําบลทาปลา 

8.111 กิจกรรมหลกัท่ี 111 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน หมูท่ี 1 
(ถนนเทศบาล 18) ตําบลทาปลา   
3,990,000 บาท 
นายกเทศมนตรีตําบลทาปลา 
เทศบาลตําบลทาปลา 

8.112 กิจกรรมหลกัท่ี 112 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

ติดตั้ งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน หมูที่  1                
(ถนนเสนทางจักรยาน) ตําบลทาปลา 
9,800,000 บาท 
นายกเทศมนตรีตําบลทาปลา 
เทศบาลตําบลทาปลา 

9. หนวยงานดําเนินการ สวนราชการในจังหวัดอุตรดิตถและอําเภอทุกอําเภอ 

10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ พ.ศ. 2566 - 2570 
11. งบประมาณ 498,622,000 
12. ผลผลิต (Output) ราษฎรไดถนนเพื่อการสัญจร สะดวกสบายยิ่งขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุใน

ชุมชน/หมูบาน ไดรอยละ 50 
13. ผลลัพธจากการดําเนนิโครงการ 

(Outcome) 
เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายใหแกราษฎรและประชาชนในการสัญจร
ไปมาไดสะดวก ปลอดภัย ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุภายในชุมชนและหมูบาน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

2.9 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู สรางชุมชนและครอบครัวเขมแข็ง ตามวิถีชีวิต 
New Normal เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดอียางยั่งยืน 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสําคัญ โครงการพัฒนาและเสริมสรางความปลอดภัยเสนทางคมนาคมทางหลวง 
2. ชื่อแผนงาน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอํานวย 

ความสะดวก 
3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานชายแดนภูดูใหมีศักยภาพมากขึ้น ทั้งดานการการคา และการลงทุน 

สงเสริม สนับสนุนใหมีการอํานวยความสะดวกในการสงเสรมิการคาชายแดน 
โดยการจัดตั้งดานศุลกากร  ศูนยกระจายสินคา รวมไปถึงการพัฒนาโครงขาย
คมนาคมขนสงและโลจิสติกสเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศประเทศเพื่อนบาน   
และพัฒนาความความสัมพันธทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณีระหวาง             
จังหวัดอุตรดิตถ 

4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตร
ชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ 
คือ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่13 ดานท่ี ดาน 1. เศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ขอ 5 ประตูการคา การลงทุนและโลจิสติกสของภูมิภาค เชื่อมโยง
กับแนวทางการพัฒนากลุมจังหวัด สงเสริมการคาการลงทุน โครงขาย
คมนาคมและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการพัฒนา และตรงกับ
ยุทธศาสตรของจังหวัด แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาดานชายแดนภูดู            
ใหมีศักยภาพมากขึ้น ทั้งดานการการคา และการลงทุน สงเสรมิ สนับสนุนใหมี
การอํานวยความสะดวกในการสงเสริมการคาชายแดน โดยการจัดตั้งดาน
ศุลกากร ศูนยกระจายสินคา รวมไปถึงการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสง
และโลจิสติกส เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศประเทศเพ่ือนบาน และพัฒนา               
ความความสัมพันธทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณีระหวางจังหวัดอุตรดิตถ   
         ดังนั้น เพื่อการพัฒนาเสนทางคมนาคมรองรับการเจริญเติมโต       
ทางดานการคาการลงทุน และระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกับกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง 1 เปนที่ตั้งของสี่แยกระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC 
ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังจังหวัด กลุมจังหวัด ประเทศเพื่อนบานและ          
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง จึงมีความจําเปนในการพัฒนาโครงขายคมนาคม 
ระบบโลจิสติกส และสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อเปนการสงเสริมและ
พัฒนาการคาการลงทุนทั้งภายในและระหวางประเทศ จังหวัดอุตรดิตถ            
จึงไดจัดทําแผนงานโครงการพัฒนาและเสริมสรางความปลอดภัยเสนทาง
คมนาคมทางหลวง ที่ยังไมสามารถหรือขาดการเขาถึงบริการดานคมนาคม
เรื่องโครงสรางพื้นฐานท่ีจําเปนตอการคา การลงทุน ไดมีโครงสรางทางสังคม  
ดานโครงสรางพื้นฐานที่ดีและระบบโลจิสติกสใหทัดเทียมกับประเทศ           
เพื่อนบาน 
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5. วตัถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือใหมีเสนทางคมนาคม และระบบโลจิสติกที่สะดวก สบายของรับ             
การขยายตัวทางดานการคาการลงทุนระหวางประเทศเพื่อนบาน  
2. เพ่ือราษฎรและประชาชนในจังหวัดมีเสนทางคมนาคมที่สะดวกสบาย              
ในการสัญจรไปมา เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 

6. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  ราษฎรสามารถใชเสนทางสัญจรไปมาไดอยางปลอดภัย รอยละ 80 

7. พื้นท่ีเปาหมาย  จังหวัดอตุรดิตถ 
8. กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาและเสริมสรางความปลอดภัยเสนทางคมนาคมทางหลวง 

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

ไฟฟาแสงสวาง อต. 2014 (แยก ทล.11 บานนายาง บานในเมือง)                                                  
9,654,000 บาท                                                                                           
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ                                                                                                      
แขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

ไฟฟาแสงสวาง อต. 2022 (แยก ทล.11 บานบอพระ)                                                                 
1,557,000 บาท                                                                                                    
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ                                                                                                      
แขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ                

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ไฟฟาแสงสวางและราวกันอันตราย อต. 20028 (แยก ทล.11 บานบุงจิก)                                               
1,846,000 บาท                                                                                                    
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ                                                                                                      
แขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ไฟฟาแสงสวาง อต. 4012 (แยก ทล.1255 บานคอรุม)                                                                 
1,557,000 บาท                                                                                                    
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ                                                                                                      
แขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ไฟฟาแสงสวาง อต. 5054 (แยก อต.4009 บานปากปาด)                                                             
1,531,000 บาท                                                                                                    
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ                                               
แขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ 

8.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

การติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0502 ตอน ชัย
มงคล - บึงหลัก ระหวาง กม.302+547 - กม.303+842 (LT.,RT.)                                                                                
3,000,000 บาท                                                                                                    
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดติถที ่1                                                                                                      
แขวงทางหลวงอตุรดิตถที่ 1                                                                     

8.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เก่ียวของ 

การติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนควบคมุ 0101 ตอน 
บึงหลัก                        
3,000,000 บาท                                                                                                    
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดติถที ่1                                                                                                      
แขวงทางหลวงอตุรดิตถที่ 1                                                                     

8.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เก่ียวของ 

การติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 1246 ตอนควบคมุ 0100 ตอน 
หนองกวาง - แสนขัน ระหวาง กม.12+272 - กม.14+757 (RT.)                                                                                         
3,000,000 บาท                                                                                                    
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดติถที ่1                                                                                                      
แขวงทางหลวงอตุรดิตถที่ 1                                                                     
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8.9 กิจกรรมหลักท่ี 9 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เก่ียวของ 

งานเสริมผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนควบคุม 0101 ตอน บึง
หลัก - ฟากคลองตรอน ระหวาง กม.18+553 - กม.19+400  ทางหลวง
หมายเลข 1403 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเขาน้ําอาง ระหวาง กม.0+007 
- กม.0+432 
5,500,000 บาท 
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 1 
แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 1 

8.10 กิจกรรมหลักท่ี 10 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เก่ียวของ 

งานเสริมผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 1040 ตอนควบคุม 0100 ตอน          
ทาทอง - หาดกรวด ระหวาง กม.0+163 - กม.1+874                                                                                                   
5,600,000 บาท                                                                                                    
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดติถที ่1                                                                                                      
แขวงทางหลวงอตุรดิตถที่ 1                                                                     

8.11 กิจกรรมหลักท่ี 11 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

งานเสริมผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอนควบคุม 0101 ตอน 
บานแกง - นํ้าอาง ระหวาง กม.5+250- กม.9+300                                                                                                   
12,500,000 บาท                                                                                                    
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดติถที ่1                                                                                                      
แขวงทางหลวงอตุรดิตถที่ 1                                                                     

8.12 กิจกรรมหลักท่ี 12 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

งานเสริมผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอนควบคุม 0101ตอน  
บานแกง - นํ้าอาง ระหวาง กม.5+250- กม.9+300                                                                                                    
13,000,000 บาท                                                                                                    
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดติถที ่1                                                                                                      
แขวงทางหลวงอตุรดิตถที่ 1                                                                     

8.13 กิจกรรมหลักท่ี 13 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เก่ียวของ 

พัฒนาทางหลวงผานยานชุมชน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0402 
ตอนไรออย-อุตรดิตถ ระหวาง กม.238+950 - กม.239+696 ตําบลบานเกาะ 
อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ             
25,000,000 บาท                                                                                                    
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดติถที ่2                                                                                                    
แขวงทางหลวงอตุรดิตถที่ 2                                                                   

8.14 กิจกรรมหลักท่ี 14 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เก่ียวของ 

เสริมผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100ตอน วังสสีูบ - 
ผาเลือด ระหวาง กม.18+216 - กม.22+000 ตําบลหาดงิ้ว อําเภอเมือง
อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ                                                 
10,000,000 บาท                                                                                                    
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดติถที ่2                                                                                                    
แขวงทางหลวงอตุรดิตถที่ 2      

8.15 กิจกรรมหลักท่ี 15 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เก่ียวของ 

เสริมผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน นํ้าปาด 
- ปากนาย ระหวาง กม.74+550 - กม.77+527 ตําบลทาแฝก อําเภอน้ําปาด 
จังหวัดอตุรดิตถ                               
10,000,000 บาท                                                                                                    
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดติถที ่2                                                                                                    
แขวงทางหลวงอตุรดิตถที ่2 
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8.16 กิจกรรมหลักท่ี 16 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เก่ียวของ 

เสริมผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน นํ้าปาด 
- ปากนาย ระหวาง กม.74+550 - กม.77+527 ตําบลทาแฝก อําเภอน้ําปาด 
จังหวัดอตุรดิตถ                                               
10,000,000 บาท                                                                                                    
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดติถที ่2                                                                                                    
แขวงทางหลวงอตุรดิตถที่ 2 

8.17 กิจกรรมหลักท่ี 17 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เก่ียวของ 

เสริมผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน รวมจิต 
- น้ําพรา ระหวาง กม.7+000 - กม.9+384  ตําบลทาปลา อําเภอทาปลา 
จังหวัดอตุรดิตถ                                                              
10,000,000 บาท                                                                                          
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดติถที ่2                                                                                                    
แขวงทางหลวงอตุรดิตถที่ 2 

8.18 กิจกรรมหลักท่ี 18 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

เสริมผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน ควบคุม 0200 ตอน นา
เจริญ - ปางไฮ  ระหวาง กม.64+130 - กม.68+300  ตําบลหวยมุน อําเภอนํ้า
ปาด จังหวัดอุตรดิตถ                                            
10,000,000 บาท                                                                                                    
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดติถที ่2                                                                                                    
แขวงทางหลวงอตุรดิตถที่ 2 

8.19 กิจกรรมหลักท่ี 19 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กิจกรรมหลัก 1.30 เสริมผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 1123 ตอนควบคุม 
0100 ตอนทางเขาบอเบี้ย ระหวาง กม.0+357 - 1+000 และ กม.1+645 - 
4+500 ตําบลบอเบ้ีย อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดติถ        
10,000,000 บาท                                                                                                    
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดติถที ่2                                                                                                    
แขวงทางหลวงอตุรดิตถที่ 2 

8.20 กิจกรรมหลักท่ี 20 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เก่ียวของ 

เสริมผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน ควบคุม 0200 ตอน           
นาเจริญ - ปางไฮ  ระหวาง กม.86+130 - กม.89+770  ตําบลหวยมุน     
อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ                                           
10,000,000 บาท                                                                                                    
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดติถที ่2                                                               
แขวงทางหลวงอตุรดิตถที่ 2 

8.21 กิจกรรมหลักท่ี 21 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เก่ียวของ 

เสริมผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอน ควบคุม 0101 ตอน        
หวยมุน - น้ําปาด  ระหวาง กม.32+710 - กม.37+157  ตําบลหวยมุน 
อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ                                             
10,000,000 บาท                                                                                                    
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดติถที ่2                                                                                                    
แขวงทางหลวงอตุรดิตถที่ 2 

8.22 กิจกรรมหลักท่ี 22 
 
 

 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เก่ียวของ 

เสริมสรางความปลอดภัยเสนทางคมนาคม ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ทางหลวง
หมายเลข 1163  ตอนควบคุม 0100 ตอน รวมจิต - น้ําพรา ระหวาง กม.
0+600 - กม.4+400,กม.4+800 - กม.5+100 และ กม.5+875 - กม.6+225 
ตําบลทาปลา อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ                           
4,700,000 บาท                                                                                                    
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดติถที ่2                                                                                                    
แขวงทางหลวงอตุรดิตถที่ 2 
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8.23 กิจกรรมหลักท่ี 23 
 

 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กิจกรรมหลัก 1.34 เสริมสรางความปลอดภัยเสนทางคมนาคม ติดตั้งปุม
สะทอนแสง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ระหวาง กม.
0+060 - กม.4+575 ตอน รวมจิต - น้ําพรา ตําบลทาปลา  อําเภอทาปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ 
100,000 บาท 
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 2 
แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 2 

8.24 กิจกรรมหลักท่ี 24 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เก่ียวของ 

เสริมสรางความปลอดภัยเสนทางคมนาคม ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวง
หมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - หวยไผ ระหวาง กม.
17+252 -กม.18+500,กม.22+200 - กม.22+600 และ กม.24+614 - กม.
24+750 ตําบลบอเบ้ีย อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ                                           
3,000,000 บาท                                                                               
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดติถที ่2                                                                                                    
แขวงทางหลวงอตุรดิตถที่ 2 

8.25 กิจกรรมหลักท่ี 25 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

เสริมสรางความปลอดภัยเสนทางคมนาคม ตดิตั้งไฟฟาแสงสวาง ทางหลวง
หมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน หวยนอยกา - เดนชาต ิระหวาง 
กม.19+900 - กม.20+700 ตําบลบอเบี้ย อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ                                                                   
950,000 บาท                                                                                                    
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดติถที ่2                                                                                                    
แขวงทางหลวงอตุรดิตถที่ 2 

8.26 กิจกรรมหลักท่ี 26 
 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

เสริมสรางความปลอดภัยเสนทางคมนาคม ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวง
หมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขือ่นสิรกิิติ ์ระหวาง กม.
9+900 - กม.29+800ตําบลงิ้วงาม,ตําบลผาจุกและตําบลบานดาน               
อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ                                                      
2,550,000 บาท                                                                                                    
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดติถที ่2                                                                                                    
แขวงทางหลวงอตุรดิตถที่ 2 

8.27 กิจกรรมหลักท่ี 27 
  
 
 
     งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

เสริมสรางความปลอดภัยเสนทางคมนาคม ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวง
หมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ ์ระหวาง กม.
9+900 - กม.29+800 ตําบลงิ้วงาม,ตําบลผาจุกและตําบล   บานดาน         
อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ                                                                   
3,600,000 บาท                                                                                            
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดติถที ่2                                                                                                    
แขวงทางหลวงอตุรดิตถที่ 2 

8.28 กิจกรรมหลักท่ี 28 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

เสริมสรางความปลอดภัยเสนทางคมนาคม ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ทางหลวง
หมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ําปาด - นาไพร ระหวาง กม.
367+000- กม.371+000 ตําบลฟากทา อําเภอฟากทา จังหวัดอตุรดิตถ                                                                             
5,000,000 บาท                                                                                                    
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดติถที ่2                                                                      
แขวงทางหลวงอตุรดิตถที่ 2 

8.29 กิจกรรมหลักท่ี 29 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 
0201 ตอน วังสสีูบ - เขือ่นสิริกิติ์  กม.23+100 - กม.25+450 ตําบลแสนตอ 
อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ                       
50,000,000 บาท                                                                                                    
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดติถที ่2                                                                                                    
แขวงทางหลวงอตุรดิตถที่ 2 
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8.30 กิจกรรมหลักท่ี 30 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 
0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ กม.107+900 - กม.111+400 ตําบลบานโคก 
อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ                                
50,000,000 บาท                                                                                                    
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดติถที ่2                                                                                                    
แขวงทางหลวงอตุรดิตถที่ 2 

8.31 กิจกรรมหลักท่ี 31 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เก่ียวของ 

เสริมสรางความปลอดภัยเสนทางคมนาคม งานติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ทาง
หลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคมุ 0100 ตอน หวยนอยกา - เดนชาติ  กม.
19+475 - กม.20+700 ตําบลบอเบี้ย อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดติถ                                                                                                         
1,205,000 บาท                                                                                                    
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดติถที ่2                                                                                                    
แขวงทางหลวงอตุรดิตถที่ 2 

8.32 กิจกรรมหลักท่ี 32 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เก่ียวของ 

เสริมสรางความปลอดภัยเสนทางคมนาคมงานติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ทางหลวง
หมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน นํ้าปาด - นาไพร  กม.365+750 - 
กม.370+500 (เปนตอนๆ) ตําบลฟากทา อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ                                                                                                         
5,000,000 บาท 
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 2 
แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 2 

8.33 กิจกรรมหลักท่ี 33 
 

 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 
0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์  กม.30+693 - กม.32+500 ตําบลรวมจิต 
อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ     
50,000,000 บาท                                                                                                    
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดติถที ่2                                                                                                    
แขวงทางหลวงอตุรดิตถที่ 2 

8.34 กิจกรรมหลักท่ี 34 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางอาคารระบายน้ํา พรอมทางเทาทางแยกจากถนนหมายเลข 117 เขา
อําเภอพิชัย อต.1104          
16,150,000 บาท                                                                                                    
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ                                                                                                      
แขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ 

8.35 กิจกรรมหลักท่ี 35 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ซอมสรางผิวทางแอสฟสติกคอนกรีตสายทางทุงทิง – ไทรเอน หมูที ่3 ตําบล
คอรุม อาํเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ                                                                                            
3,480,000 บาท                                                                                           
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ                                                                                                      
แขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ 

8.36 กิจกรรมหลักท่ี 36 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เก่ียวของ 

ซอมสรางผิวทางแอสฟสติกคอนกรีต หมูที ่2 ตําบลคอรมุ อําเภอพิชยั             
จังหวัดอตุรดิตถ                                                                                                        
2,860,000 บาท                                                                                           
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ                                                                                                      
แขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ 

9. หนวยงานดําเนินการ แขวงทางหลวงชนบทอุตรดติถ                                                                                                          
แขวงทางหลวงอตุรดิตถที่ 1                                                                               
แขวงทางหลวงอตุรดิตถที่ 2 

10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ พ.ศ. 2566 - 2570 
11. งบประมาณ 370,340,000 
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12. ผลผลิต (Output) โครงขายทางหลวงไดรบัการพัฒนามาตรฐาน มีประสิทธิภาพรองรับการจราจร
ไดมากขึ้น และสะดวกปลอดภยัมากขึ้น รอยละ 10% 

13. ผลลัพธจากการดําเนนิโครงการ 
(Outcome) 

ทางหลวงไดรบัการพัฒนายกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ การสัญจร
มีความสะดวก รวดเ ร็วปลอดภัย รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ          
เพิ่มศักยภาพการคา การลงทุน ระบบโลจิสติกส และความสัมพันธกับประเทศ
เพื่อนบาน การเชื่อมโยงระหวางจังหวัด การพัฒนาเชิงพื้นท่ีผานยานชุมชน   
และการสงเสริมการทองเที่ยว 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

2.10 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 “เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู สรางชุมชนและครอบครัวเขมแข็งตามวิถีชีวิต 
New Normal เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางย่ังยืน” 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสําคัญ โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอํานายความสะดวก และนันทนาการ 
2. ชื่อแผนงาน ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร า ง พ้ื น ฐ า น ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค  ส า ธ า ร ณู ป ก า ร                     

และสิ่งอํานวยความสะดวก 
3. แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่  1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนา และสรางโอกาสให

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ท่ีดี ทั้งดานการประกอบอาชีพ การสรางรายได  
ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง สุ ข ภ า ว ะ  ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง ก า ร เ รี ย น รู ต ล อ ด ชี วิ ต                       
การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพ่ือใหสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางสงบสุข 

4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาศและความ
เสมอภาคทางสังคม ซึ่งสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 
ดานสังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค ประเด็นท่ี 8 พื้นที่และเมืองมีความเจริญ 
ทันสมัย และนาอยู ลดความเหลื่อมล้ําระหวางพื้นที่ กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคม เปาหมายในการพัฒนากลุมจังหวัดประเด็นที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
และสุขภาพครบวงจร และจังหวัดไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการ
พั ฒน า จั งห วั ด ที่  1  เ ส ริ ม ส ร า งบ า น เมื อ ง ใ ห น า อ ยู  ส ร า งชุ ม ช น 
และครอบครัวเขมแข็งตามวิธีชีวิต New Normal เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีอยางย่ังยืน จังหวัดอุตรดิตถไดสํารวจความตองการของประชาชนในพื้นท่ี                 
พบวาประชาชน ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกและนันทนาการ เพื่อเปนการสงเสริมให
ประชาชนออกกําลังกาย มีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น มีสุขภาพแข็งแรง   

5. วตัถุประสงคของโครงการ 1.เพ่ือใหประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถมคีณุภาพชีวิตท่ีดขีึ้น  
2.เพ่ือเสริมสรางใหเปนจังหวัดท่ีนาอยู มคีวามมั่นคง และปลอดภัย 

6. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  1. รอยละของโครงการดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ไดรบัการพัฒนาใหดี
ขึ้น รอยละ 60 
2. จํานวนการปรับปรุงสถานที่นันทนาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก
ประชาชนเพิ่มขึ้น 10 แหง 

7. พื้นท่ีเปาหมาย  จังหวัดอตุรดิตถ 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ  
 ผูรับผดิชอบ  

 หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางศูนยกีฬาและนันทนาการ ระดับอําเภอ (สนามกีฬาอําเภอ) หมูที่ 3 
ตําบลบานโคก อาํเภอบานโคก จังหวัดอตุรดิตถ 
10,314,045 บาท 
นายอาํเภอบานโคก 
อําเภอบานโคก 
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8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ  
 ผูรับผิดชอบ  

    หนวยงานที่เก่ียวของ 

ปรับปรุงภูมิทัศนสนามกีฬาอาํเภอ (งานกอสรางพ้ืนดาดแข็ง Hard space) 
7,368,571 บาท 
นายอาํเภอบานโคก 
อําเภอบานโคก 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 

 งบประมาณ  
 ผูรับผิดชอบ  
     หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

ลานอเนกประสงค หมูที่ 8 ตําบลหาดงิ้ว อําเภอเมืองอุตรดิตถ  
จังหวัดอตุรดิตถ 
2,000,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดงิ้ว 
องคการบริหารสวนตําบลหาดงิ้ว 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
 งบประมาณ  
 ผูรับผิดชอบ  

     หนวยงานที่เกี่ยวของ  

กอสรางหลังคาคลุมสนามฟตุซอล ม.1 ตําบลทาปลา 
3,399,000 บาท 
นายกเทศมนตรีตําบลทาปลา 
เทศบาลตําบลทาปลา 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
 งบประมาณ  
 ผูรับผดิชอบ  

     หนวยงานที่เกี่ยวของ  

กอสรางหลังคาคลุมเวทีลานเอนกประสงค หมูที่ 1 ตําบลทาปลา 
 3,350,000บาท  
นายกเทศมนตรีตําบลทาปลา 
เทศบาลตําบลทาปลา 

8.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 
 

 งบประมาณ  
 ผูรับผดิชอบ  

     หนวยงานที่เกี่ยวของ  

ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทติย แบบประกอบในชุดเดียวกัน หมูท่ี 1 
(ลานเอนกประสงค) ตําบลทาปลา 
 840,000 บาท 
นายกเทศมนตรีตําบลทาปลา 
เทศบาลตําบลทาปลา 

8.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 
 
 

 งบประมาณ  
 ผูรับผดิชอบ  

     หนวยงานที่เกี่ยวของ  

กอสรางหลังคาคลุมสนามฟตุซอล ขนาด ความกวาง 25.00 เมตร  
ความยาว 45.00 เมตร บริเวณโรงเรียนอนุบาลเมืองอุตรดิตถ  
ตําบลผาจุก อําเภอเมอืงอตุรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 
5,970,000 บาท 
นายกเทศมนตรีตําบลผาจุก 
เทศบาลตําบลผาจุก 

8.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 
 

 งบประมาณ  
 ผูรับผดิชอบ  

     หนวยงานที่เกี่ยวของ  

กอสรางโดมสนามฟุตซอล  
องคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร หมูท่ี 2 ตําบลน้ําไคร 
5,072,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร 
องคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร 

9. หนวยงานดําเนินการ ที่ทาํการอําเภอบานโคก,องคการบริหารสวนตําบลหาดงิ้ว, 
เทศบาลตําบลทาปลา,เทศบาลตาํบลผาจุก, 
อําเภอน้ําปาด (องคการบริหารสวนตําบลน้ําไคร) 

10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ พ.ศ.2566-2570 
11. งบประมาณ งบจังหวัด/38,313,616 บาท 
12. ผลผลิต (Output) สิ่งปลูกสรางที่เก่ียวกับโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและ

นันทนาการไดรับการพัฒนา 
13. ผลลัพธจากการดําเนนิโครงการ 
(Outcome) 

ประชาชนไดรบัผลประโยชนจากการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  
ซึ่งอํานวยความสะดวกและนันทนาการ อยางเทาเทียมกัน เสรมิสรางให
ประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี 

 



227 
 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

2.11 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 “เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู สรางชุมชนและครอบครัวเขมแข็งตามวิถีชีวิต 
New Normal เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางย่ังยืน” 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสําคัญ โครงการกอสรางพนัง และเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํา 
2. ชื่อแผนงาน การบริหารจัดการปญหาสาธารณภัย และภัยดานความมั่นคง 
3. แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ี 4 สงเสริม สนับสนุน ใหมีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปา

ไมของจังหวัดอุตรดิตถ ลุมน้ํานานและลําน้ําสาขาการดูแลรักษาปาตนนํ้า ไมวาจะ
เปนการเพ่ิมพ้ืนที่ปาไมโดยการฟนฟูสภาพปา การปองกันและปราบปรามไมใหมี
การบุกรุกเขาไปทําลายปา การสรางเครือขายความรวมมือของชุมชนและทุกภาค
สวน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ ตามแผนยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของรัฐบาล ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ใหสามารถ
แกไขปญหาน้ําแลง น้ําทวม น้ําเสีย การขาดแคลนน้ําภาคการผลิต น้ําอุปโภค
บริโภค และการรักษาระบบนิเวศ สนับสนุนสงเสริมการใชพลังงานทดแทน พลังงาน
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทั้งในภาคครัวเรือนและภาคการผลิต และการบริหาร
จัดการขยะอยางถกูหลกัสขุาภิบาล รวมทั้งการปองกัน  แกไขปญหา และการรับมือ
กับปญหาภัยธรรมชาติแบบมีสวนรวมกันกับทุกภาคสวน 

4. หลักการและเหตุผล ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 
ดานสังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค ประเด็นที่ 8 พ้ืนที่และเมืองมีความ
เจริญ ทันสมัย และนาอยู ลดความเหลื่อมล้ําระหวางพื้นท่ี กระจายโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม เปาหมายในการพัฒนากลุมจังหวัดประเด็นที่ 5 การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและจังหวัดได
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 อนุรักษ 
ฟนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงน้ํา และ
สงเสริมการใชพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  ในหลายพื้นท่ีในจังหวัด
อุตรดิตถไดรับผลกระทบจากการกัดเซาะหนาดินจากทิศทางการไหลของ
แมน้ํา เกิดการสูญเสียของพ้ืนที่ตลิ่งริมแมน้ําเปนอยางมาก ซึ่งสงผลตอพื้นท่ีทํา
กินของประชาชนในพื้นที่ โครงการสรางพนังเขื่อนปองกันตลิ่งจึงเกิดขึ้น          
เพ่ือชะลอ และยับยั้ งการกัดเซาะหนาดินในเขตพ้ืนที่นั้นๆอยางยั่งยืน         
โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมของสถานที่น้ันๆเปนหลักในการแกปญหา 

5. วตัถุประสงคของโครงการ 1.เพื่อปองกันการกัดเซาะหนาดินอันเกิดจากทิศทางการไหลของแมน้ํา           
ใหลดนอยลง  
2.เพื่อ เส ริมสรางความปลอดภัยในชี วิตและทรัพยสินกรณีที่ เ กิดจาก                
การกัดเซาะริมตลิ่ง 

6. ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย  1.การกัดเซาะ และการพังทลายของหนาดินในพื้นที่ดังกลาวลดนอยลง 
2.ปองกันการกัดเซาะหนาดินอันเกิดจากทิศทางการไหลของแมน้ําไดเพิ่มขึ้น 
3.มีเขือ่นปองกันตลิ่งเพ่ิมขึ้นจํานวน 14 แหง 

7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดอุตรดิตถ 
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8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ  
 ผูรับผดิชอบ  

 หนวยงานที่เกี่ยวของ  

กอสรา งเขื่ อนปอ งกันตลิ่ งริ มแมน้ํ านาน หมูที่  3 -5  บานวั งพะเนียด                   
ตําบลในเมือง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ 
9,000,000 บาท 
โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอตุรดติถ 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอตุรดติถ 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 

 งบประมาณ  
 ผูรับผิดชอบ       
    หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางเขือ่นปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน หมูที ่6 บานวังกะพี้  
ตําบลวังกะพี้ อําเภอเมืองอตุรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ 
24,000,000 บาท 
โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอตุรดติถ 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอตุรดติถ 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 

 งบประมาณ  
 ผูรับผิดชอบ  

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางเขือ่นปองกันตลิ่งริมแมน้ําปาด บานวังออ หมูที ่4  
ตําบลบานเสี้ยว อําเภอฟากทา  จงัหวัดอุตรดติถ 
9,000,000 บาท 
โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอตุรดติถ 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอตุรดติถ 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
 

 งบประมาณ  
 ผูรับผิดชอบ  
    หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางผนังกันตลิ่งริมคลองเรือพรอมสวนประกอบ หมูที่ 6  
ตําบลไผลอม อําเภอลับแล จังหวัดอตุรดิตถ 
27,000,00 บาท 
โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอตุรดติถ 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอตุรดติถ 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
 

 งบประมาณ  
 ผูรับผิดชอบ             
    หนวยงานที่เก่ียวของ  

กอสรางเขือ่นปองกนัตลิ่งริมแมน้ํานาน บริเวณลานเอนกประสงคริมแมน้ํานาน  
หมูที ่2 ตําบลบานแกง อาํเภอตรอน จังหวัดอตุรดติถ 
14,000,000 บาท 
โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอตุรดติถ 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอตุรดติถ 

8.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 
 

 งบประมาณ  
 ผูรับผิดชอบ       
    หนวยงานที่เก่ียวของ  

กอสรางเขือ่นปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน  บานเตาใหใต หมูที ่4 ตําบลทาสัก 
อําเภอพิชัย จังหวัดอตุรดิตถ 
 25,000,000 บาท 
โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอตุรดติถ 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอตุรดติถ 

8.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 
 

 งบประมาณ  
 ผูรับผดิชอบ  

     หนวยงานที่เก่ียวของ  

กอสรางเขือ่นปองกันตลิ่งริมคลองริด หมูที ่1 บานวังสีสูบ  
ตําบลงิ้วงาม  อําเภอเมืองอุตรดติถ จังหวัดอุตรดิตถ 
15,000,000 บาท 
โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอตุรดติถ 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอตุรดติถ 

8.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 
 

 งบประมาณ  
 ผูรับผดิชอบ      
    หนวยงานที่เก่ียวของ  

กอสรางเขือ่นปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน  บานทามะปาง หมูที่ 1  
ตําบลพญาแมน อําเภอพชิัย  จังหวัดอุตรดิตถ 
14,000,000 บาท 
โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอตุรดติถ 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอตุรดติถ 
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8.9 กิจกรรมหลักท่ี 9 
 

 งบประมาณ  
 ผูรับผดิชอบ       
    หนวยงานที่เก่ียวของ  

กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งรมิแมน้ําปาด บริเวณสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา บานหัวทุง 
หมูที่3 ตําบลบานเสี้ยว อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ 
8,000,000 บาท   
โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอตุรดติถ 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอตุรดติถ 

8.10 กิจกรรมหลักที่ 10 
 
 

 งบประมาณ  
 ผูรับผดิชอบ  

     หนวยงานที่เก่ียวของ  

กอสรางเขือ่นปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน บริเวณสวนสาธารณะ 
เฉลิมพระเกรยีรติ อบต.บานแกง หมูที่ 1 ตําบลบานแกง  
อําเภอตรอน จังหวัดอตุรดิตถ 
15,000,000 บาท 
โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอตุรดติถ 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอตุรดติถ 

8.11 กิจกรรมหลักที่ 11 
 

 งบประมาณ  
 ผูรับผดิชอบ  

     หนวยงานที่เก่ียวของ  

กอสรางเขือ่นปองกนัตลิ่งริมแมน้ํานาน ตาํบลวังแดง หมูที่ 10   
ตําบลวังแดง อาํเภอตรอน จังหวัดอตุรดติถ 
16,000,000 บาท 
โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอตุรดติถ 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอตุรดติถ 

8.12 กิจกรรมหลักที่ 12 
 

 งบประมาณ  
 ผูรับผดิชอบ  

     หนวยงานที่เก่ียวของ  

กอสรางเขือ่นปองกนัตลิ่งพัง หมูที ่7 และหมูที ่2 ตําบลบานดารา อําเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดติถ 
28,000,000 บาท 
โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอตุรดติถ 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอตุรดติถ 

8.13 กิจกรรมหลักที่ 13 
 
 

 งบประมาณ  
 ผูรับผดิชอบ   
    หนวยงานที่เก่ียวของ  

กอสรางผนังปองกันตลิ่งลําหวยพังงา  
บริเวณทางเขาบานนาคันทุงสันตสุิข  
หมูที ่6 ตําบลแสนตอ อ.นํ้าปาด จ.อุตรดติถ 
3,600,000 บาท 
นายอาํเภอนํ้าปาด 
อําเภอน้ําปาด 

8.14 กิจกรรมหลักที่ 14 
 

 งบประมาณ  
      ผูรับผิดชอบ      
      หนวยงานที่เกี่ยวของ  

กอสรางผนังคอนกรตีปองกันน้ําทวม (ชวงที ่3 บานบุง) ตอจาก  
(บานบุง) หมูท่ี 3 ตําบลสองคอน อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดติถ   
3,841,300 บาท 
นายกเทศบาลตาํบลฟากทา 
เทศบาลตาํบลฟากทา 

9. หนวยงานดําเนินการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดอตุรดติถ, 
ที่วาการอําเภอน้ําปาด,เทศบาลตําบลฟากทา 

10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ พ.ศ.2566-2570 
11. งบประมาณ งบจังหวัด/211,441,300 บาท 
12. ผลผลิต (Output) มีพนัง และเขื่อนปองกันตลิ่งที่ริมแมน้ําและคลองในจังหวัด 

ที่ไดมาตรฐาน จํานวน 14 แหง 
13. ผลลัพธจากการดําเนนิโครงการ 
(Outcome) 

1.การกัดเซาะหนาดิน และการพังทลายของหนาดินในพ้ืนที่ดังกลาวลดนอยลง  

2.ประชาชนในพื้นที่เกิดความพึงพอใจ และเกิดประโยชนจากการเขาใชงานใน

พื้นท่ีกอสรางเขื่อน เชน เปนสถานที่พักผอน หยอนใจ เปนเสนทางคมนาคม

ใหมใหกับพื้นที ่เปนตน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

2.12 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

        ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 พัฒนาเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรม              
ใหมีคุณภาพ ปลอดภัยไดมาตรฐาน สรางคุณคาเพิ่ม และมีการบริหารจัดการดานการตลาดสมัยใหม 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสําคัญ เสริมสรางศกัยภาพและความเขมแข็งใหแกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
2. ชื่อแผนงาน การพัฒนาการเกษตรใหมีคณุภาพ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน สรางมูลคาเพ่ิม  

ใชเทคโนโลย ีและมีการตลาดสมัยใหม 
3. แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลผลิตภาคการเกษตรใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน

มีความปลอดภัย มีการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรอยางเปนระบบครบ
วงจร ตั้งแตกระบวนการผลิต การแปรรูปสรางมูลคา และการตลาดสมัยใหม 
เพื่อใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม ความ
ตองการของผูบริโภคในตลาด รวมทั้งการสนับสนุนการทําเกษตรแบบผสมสาน 
วนเกษตร เกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม และเกษตรปลอดภัยบนฐานการใช
ทรพัยากรอยางสมดุลและยั่งยืน รวมถึงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP  
SMEs และวิสาหกิจชุมชน โดยการนําอัตลักษณของชุมชน/ทองถิ่น มาพัฒนา
เปนสินคาเพ่ือเพิ่มมูลคาใหสูงขึ้น 

4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน เนนการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติควบคู
กับการขยายโอกาสของประเทศไทยเวทีโลก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่13 ดานที่ 1 ดานเศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ประเด็นท่ี 1 เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
สรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตรดวยเทคโนโลยี เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด 
ขอ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตร
สอดคลองกับการตลาดดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี และจังหวัดไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ 
OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรม ใหมีคุณภาพ ปลอดภัยไดมาตรฐาน 
สรางคุณคาเพิ่ม และมีการบริหารจัดการดานการตลาดสมัยใหม ดังน้ัน เพื่อให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(ฉบับที่ 13) แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 และแผนพัฒนา
จังหวัดอุตรดิตถ ไดเห็นความสําคัญเก่ียวกับการเสริมสรางศักยภาพและความ
เขมแข็งใหแกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพ่ือใหมีทักษะในการถายทอดองค
ความรูของตนเองใหแกผูอื่น สรางแรงจูงใจใหคนรุนใหมหันมาประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและการตลาด เปนผูนําทางการเกษตรในทองถิ่น มีจุดเรียนรูในพื้นที่เพื่อ
ขยายผลสูการเรียนรูรวมกันในชุมชน และเกษตรกรรายอื่นที่สนใจในพื้นที่
ใกลเคียงสามารถเขามาศึกษาหาความรูได แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เพื่อสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชนอยางยั่งยืน และเปนบุคลากรท่ีสําคัญในการขับเคลื่อน
ภาคเกษตรกรรมของจังหวัดอุตรดิตถตอไปในอนาคต 



231 
 

5. วตัถุประสงคของโครงการ 1.เพ่ือพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer ตนแบบ 
2.เพ่ือสรางจุดเรียนรู Smart Farmer ตนแบบ เพื่อขยายผลสูเกษตรในชุมชน 

6. ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย  อัตราการขยายตัว GPP ภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 ตอป 
7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดอตุรดิตถ 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 

 ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

การพัฒนาเกษตรกรสูการเปน Smart Farmer ตนแบบ 
1,058,600 บาท 
เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ปฏิรูปเศรษฐกิจฐานรากโดยใชพ้ืนที่เปนตัวตั้ง 
200,000 บาท 
เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

9. หนวยงานดําเนินการ 1.สํานกังานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ  
2.สํานกังานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ 

10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ พ.ศ.2566-2570 
11. งบประมาณ 1,258,600 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1.เกษตรและประชาชนไดรบัความรูและพัฒนาเปน Smart Farmer ตนแบบ 

จํานวนไมนอยกวา 32 ราย 
2.สามารถถายทอดองคความรูที่ไดรับจากภาคราชการถายทอดใหแกตนใน
ชุมชน  
3.สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนอยางย่ังยืน 

13. ผลลัพธจากการดําเนนิโครงการ 
(Outcome) 

1.ไดรับความรูและพัฒนาเปน Smart Farmer ตนแบบ ไมนอยกวา รอยละ 80 
2.มีจุดเรียนรู Smart Farmer ตนแบบ จํานวน 9 จุด 
3.ใชจุดเรียนรูในพ้ืนที่เพ่ือขยายผลสูการเรยีนรูรวมกันในชุมชนเพ่ิมขึ้น 
ไมนอยกวา 5 แหง  
4.เกษตรกรรายอื่นที่สนใจในพื้นที่ใกลเคยีงสามารถเขามาศึกษาหาความรูได 
ไมนอยกวา 50 ราย  
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

2.13 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

        ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 พัฒนาเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรม            
ใหมีคุณภาพ ปลอดภัยไดมาตรฐาน สรางคุณคาเพิ่ม และมีการบริหารจัดการดานการตลาดสมัยใหม 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสําคัญ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐาน 

และสรางมูลคาเพ่ิมดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. ชื่อแผนงาน การพัฒนาการเกษตรใหมีคณุภาพ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน สรางมูลคาเพ่ิม  

ใชเทคโนโลย ีและมีการตลาดสมัยใหม 
3. แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลผลิตภาคการเกษตรใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 

มีความปลอดภัย  มีการบรหิารจัดการผลผลิตทางการเกษตรอยางเปนระบบครบ
วงจร ตั้งแตกระบวนการผลิต  การแปรรูปสรางมูลคา และการตลาดสมัยใหม 
เพื่อใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม ความ
ตองการของผูบริโภคในตลาด รวมทั้งการสนับสนุนการทําเกษตรแบบผสมสาน 
วนเกษตร เกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม และเกษตรปลอดภัยบนฐานการใช
ทรพัยากรอยางสมดุลและยั่งยืน รวมถึงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP  
SMEs และวิสาหกิจชุมชน โดยการนําอัตลักษณของชุมชน/ทองถิ่น มาพัฒนา
เปนสินคาเพ่ือเพิ่มมูลคาใหสูงขึ้น 

4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน เนนการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติควบคู
กับการขยายโอกาสของประเทศไทยเวทีโลก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี13 ดานท่ี 1 ดานเศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ประเด็นที่ 1 เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูงเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
สรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตรดวยเทคโนโลยี เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง 1 ขอ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมให
สินคาเกษตรสอดคลองกับการตลาดดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี และจังหวัดได
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเกษตรกรรม 
ผลิตภัณฑ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรม ใหมีคุณภาพ ปลอดภัยได
มาตรฐาน สรางคุณคาเพิ่ม และมีการบริหารจัดการดานการตลาดสมัยใหม 
ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (ฉบับที่ 13) แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด
อุตรดิตถ ไดเห็นความสําคัญเก่ียวกับการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐาน
และสรางมูลคาเพ่ิมดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดอุตรดิตถเปนจังหวัด
ภาคเหนือตอนลางที่มีศักยภาพสามารถทําการเกษตรและปลูกไมผลได
หลากหลาย เปนที่นิยมของผูบรโิภคและเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย สรางมูลคาป
ละหลายพันลานบาท โดยมีตลาดทั้งในและตางประเทศ  

5. วตัถุประสงคของโครงการ 1.เพ่ือสงเสรมิใหเกษตรกรมีความรูในการผลิตสินคาเกษตร การสํารวจ  
เฝาระวัง และปองกันกําจัดแมลงวัน 
2.เพ่ือลดการใชสารเคมีในการผลติสินคาเกษตร 
3.เพ่ือสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
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4.เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรผลิตผลไมใหมีคณุภาพ 
5.เพ่ือเพิ่มมูลคาสินคาใหแกเกษตรกร 

6. ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย  อัตราการขยายตัว GPP ภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 ตอป 
7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดอุตรดิตถ 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

สงเสริมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรสูมาตรฐานเกษตรปลอดภยั (GAP) 
710,000 บาท 
เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

สงเสริมและพัฒนาการผลิตลองกอง/ลางสาดคุณภาพ 
745,500 บาท 
เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.3  กจิกรรมหลกัที่ 3 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

สงเสริมและพัฒนาการผลิตมะมวงหิมพานตคุณภาพ และการเพิ่มมูลคาสินคา  
1,082,500 บาท 
เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.4  กจิกรรมหลกัที่ 4 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

สงเสริมการผลิตมะมวงนอกฤดู และการเพ่ิมมูลคาสินคา 
740,100 บาท 
เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.5  กจิกรรมหลกัที่ 5 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกมันสําปะหลังดวยระบบน้ําหยด 
251,700 บาท 
เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.6  กจิกรรมหลกัที่ 6 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

พัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับสนิคาเกษตร ของจังหวัดอุตรดิตถ  
1,149,900 บาท 
เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.7  กจิกรรมหลกัที่ 7 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

สงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไผเพื่อความยั่งยืน 
260,600 บาท 
เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.8  กจิกรรมหลกัที่ 8 
     
     งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

การเกษตรปลอดภัยสานใจประชารัฐจังหวัดอุตรดิตถ (เกษตรเสริม ทหารสราง 
พืชผักปลอดภยั สานใจประชารัฐ) 
500,000 บาท 
เกษตรและสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.9  กจิกรรมหลกัที่ 9 
     
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

การใชเทคโนโลยีนวัตกรรมกระบวนการแปรรูปปลานิลลําน้าํนาน  
เพื่อความยั่งยืนและตอยอดเชิงพาณิชย 
648,350 บาท 
เกษตรและสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ (ศูนย AIC จังหวัดอุตรดติถ) 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 
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8.10  กจิกรรมหลักท่ี 10 
     
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตมะมวงหิมพานตอตุรดิตถดวยนวัตกรรมการ
จัดการแปลงอยางมอือาชีพ 
685,850 บาท 
เกษตรและสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ (ศูนย AIC จังหวัดอุตรดติถ) 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.11  กจิกรรมหลักท่ี 11 
     
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

สงเสริมและพัฒนาสินคามะมวงหิมพานตเพื่อสรางมูลคาตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
208,850 บาท 
เกษตรและสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.12  กจิกรรมหลักท่ี 12 
     
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

สงเสริมและพัฒนาสินคาสับปะรดเพ่ือสรางมูลคาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
293,850 บาท 
เกษตรและสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.13  กจิกรรมหลักท่ี 13 
     
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

การประยุกตใชนวตักรรมเกษตรเพื่อยกระดับการผลิตมะขามหวานจังหวัด
อุตรดิตถ  
719,700 บาท 
เกษตรและสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ (ศูนย AIC จังหวัดอุตรดติถ) 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.14  กจิกรรมหลักที ่14 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

การพัฒนาและปรบัระบบการเลี้ยงไกพื้นเมอืง 
895,500 บาท 
ปศุสัตวจังหวัดอตุรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.15  กจิกรรมหลักท่ี 15 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ปรับระบบการเลี้ยงโคและกระบือเพ่ือการปองกันโรค 
545,250 บาท 
ปศุสัตวจังหวัดอตุรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.16  กจิกรรมหลักท่ี 16 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ปรับระบบการเลี้ยงสัตวปกรายยอยเพ่ือการปองกันโรค 
600,000 บาท 
ปศุสัตวจังหวัดอตุรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.17  กจิกรรมหลักท่ี 17 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

สรางความมั่นคงทางดานอาหารสาํหรับโคและกระบือ 
800,000 บาท 
ปศุสัตวจังหวัดอตุรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.18  กจิกรรมหลักท่ี 18 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ปรับระบบการเลี้ยงสุกรเพื่อการปองกันโรค 
800,000 บาท 
ปศุสัตวจังหวัดอตุรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 
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8.19  กจิกรรมหลักท่ี 19 
     
     งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ปรับปรุงลานตากขาว พื้นท่ี 4,584 ตารางเมตร ของกลุมเกษตรกรทํานา 
คุงตะเภา 
4,200,000 บาท 
สหกรณจังหวัดอุตรดติถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.20  กจิกรรมหลักที ่20 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกพืชดวยการจัดการดินและปุย 
547,740 บาท 
เกษตรและสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ (ศูนย AIC จังหวัดอุตรดติถ) 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.21  กจิกรรมหลักท่ี 21 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

สงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
200,000 บาท 
ประมงจังหวัดอุตรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.22  กจิกรรมหลักที ่22 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ลานตากขาวหมูที่ 9 นาตารอด ตําบลหาดงิ้ว อําเภอเมอืงอตุรดิตถ  
2,000,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดงิ้ว 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.23  กจิกรรมหลักที ่23 
     
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก บรเิวณที่สาธารณะประโยชน หมูที่ 4 
ตําบลน้ําริด อําเภอเมอืงอตุรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 
2,000,000 บาท 
นายกเทศมนตรีตําบลน้ําริด 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.24  กจิกรรมหลักที ่24 
     
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก บรเิวณที่สาธารณะประโยชน หมูที่ 9 
ตําบลน้ําริด อําเภอเมอืงอตุรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 
3,000,000 บาท 
นายกเทศมนตรีตําบลน้ําริด 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.25  กจิกรรมหลักที ่25 
     
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก บรเิวณที่สาธารณะประโยชน หมูที่ 10 
ตําบลน้ําริด อําเภอเมอืงอตุรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 
3,000,000 บาท 
นายกเทศมนตรีตําบลน้ําริด 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.26  กจิกรรมหลักที ่26 
     
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

จัดสรางสถานีตรวจสอบและรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ําเพ่ือการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําในกระชัง 
460,000 บาท 
ประมงจังหวัดอุตรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.27  กจิกรรมหลักที ่27 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

การสงเสรมิการผลิตสารชีวภัณฑปองกัน และกําจัดศัตรูพืช ตําบลบานฝาย
150,000 บาท 
นายอําเภอน้ําปาด/นายกองคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ พ.ศ.2566-2570 
11. งบประมาณ 27,195,390 บาท 
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12. ผลผลิต (Output) 1.เกษตรกรกลุมเปาหมายมีความรูเกี่ยวกับการผลิตดานการเกษตร  
ไมนอยกวา 300 ราย 
2.ผลิตภัณฑดานการเกษตรท่ีไดรบัจากการแปรปู อยางนอย 1 ผลติภัณฑ 
3.เกษตรสามารถผลติผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยไดมาตรฐาน 
4.ขยายโอกาสในการสงออกผลผลติทางการเกษตรไปขายยังตางประเทศได 
5.มผีลผลติทางการเกษตรที่ไดมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

13. ผลลัพธจากการดําเนนิโครงการ 
(Outcome) 

1.เกษตรกรมีความรูเก่ียวกับการผลิตดานการเกษตรตามมาตรฐาน  
ไมนอยกวารอยละ 80 
2.ผลิตภัณฑที่ไดจากการแปรรูป จํานวนไมนอยกวา 1 ผลติภัณฑ 
3.มีแปลงเรียนรูเพิ่มขึ้นอยางนอย จํานวน 2 แปลง 
4.ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลคาเพิ่มขึ้นดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
5.เกษตรมีรายไดจากการจําหนายสินคาเกษตรเพ่ิมขึ้นและลดตนทุนการผลิต 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

2.14 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

        ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 พัฒนาเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรม                  
ใหมีคุณภาพ ปลอดภัยไดมาตรฐาน สรางคุณคาเพิ่ม และมีการบริหารจัดการดานการตลาดสมัยใหม 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสําคัญ บริหารจัดการสิ่งแวดลอมทรัพยากรภาคการเกษตรใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน 
2. ชื่อแผนงาน การพัฒนาการเกษตรใหมีคณุภาพ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน สรางมูลคาเพ่ิม  

ใชเทคโนโลย ีและมีการตลาดสมัยใหม 
3. แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลผลิตภาคการเกษตรใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน  

มีความปลอดภัย  มีการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรอยางเปนระบบ
ครบวงจร ตั้งแตกระบวนการผลิต การแปรรูปสรางมูลคา และการตลาด
สมัยใหม เพ่ือใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม                     
ความตองการของผูบริโภคในตลาด รวมทั้งการสนับสนุนการทําเกษตรแบบผสม
สาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม และเกษตรปลอดภัยบนฐาน
การใชทรพัยากรอยางสมดุลและยั่งยืน รวมถึงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ 
OTOP  SMEs และวิสาหกิจชุมชน โดยการนําอัตลักษณของชุมชน/ทองถิ่น                   
มาพัฒนาเปนสินคาเพ่ือเพิ่มมูลคาใหสูงขึ้น 

4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน เนนการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติควบคู
กับการขยายโอกาสของประเทศไทยเวทีโลก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่13 ดานที่ 1 ดานเศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ประเด็นที่ 1 เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูงเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และ
สรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตรดวยเทคโนโลยี เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง 1 ขอ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มให
สินคาเกษตรสอดคลองกับการตลาดดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี และจังหวัดได
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรที่  2 พัฒนาเกษตรกรรม 
ผลิตภัณฑ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมใหมีคุณภาพ ปลอดภัยได
มาตรฐาน สรางคุณคาเพิ่ม และมีการบริหารจัดการ   ดานการตลาดสมัยใหม 
ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (ฉบับที่ 13) แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด
อุตรดิตถ ไดเห็นความสําคัญเก่ียวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมทรัพยากร
ภาคการเกษตรใหเกิดความสมดุลและย่ังยืน จากการเพิ่มขึ้นของจํานวน
ประชากร ทําใหมีความตองการอาหาร ที่อยูอาศัย และที่ทํามาหากินเพ่ิมขึ้นตาม
ไปดวย จากสาเหตุดังกลาวทําใหสัตวน้ําซึ่งเปนแหลงอาหารโปรตีนราคาถูก ถูก
จับมาบริโภคเปนจํานวนมาก จนไมสามารถแพรขยายพันธุเองในธรรมชาติได
เพียงพอกับความตองการของประชากรได ประกอบกับที่อยูอาศัยของสัตวน้ําถูก
รบกวนและทําลายลงอยางรวดเร็ว ทําใหแหลงน้ําธรรมชาติบางแหงเสื่อมโทรม 
ตื้นเขิน ไมเหมาะที่จะเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวน้ําจืดตอไป จึงไดหาแนวทางเพ่ือ
เพิ่มผลผลิตสัตวนํ้าใหมากขึ้น โดยการสํารวจแหลงน้ําและผลิตพันธุสัตวน้ํา แลว
นําไปปลอยทั้งในแหลงน้ําธรรมชาติ และแหลงน้ําสาธารณะประโยชนท่ีถูกสราง
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ขึ้น รวมทั้งแจกจายใหกับสวนราชการที่รองขอ และแจกจายใหกับเกษตรกรใน
โครงการตางๆ เพื่อใหแหลงน้ําดังกลาว มีพันธุสัตวน้ําเพ่ิมขึ้นเพียงพอกับความ
ตองการของประชากร อีกทั้งยังเปนการสนับสนุนใหราษฎรมีความรูในการเลี้ยง
สัตวน้ําเพ่ือใชเปนอาชีพและเปนอาหารประเภทโปรตีนราคาถูกไวบริโภคใน
ครัวเรือนตอไป รวมทั้งการสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูในการลดการเผาตอซัง
ขาวและพืชเกษตรเพ่ือทําใหเกิดสภาวะแวดลอมที่ดีในการทําการเกษตรพืชไรพืช
สวนและการประมงไดมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน 

5. วตัถุประสงคของโครงการ 1.เพ่ือพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน 
ชาวจังหวัดอุตรดิตถ 
2.เพ่ือใหประชาชนนําน้ําไปใชเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค ไดเพียงพอ               
มีการใชน้ําอยางประหยัดและเกิดประโยชนอยางสูงสดุ 
3.เพ่ือสนับสนุนใหราษฎรมีความรูในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือใชเปนอาชีพ              
และบริโภคในครัวเรือน 

6. ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย  อัตราการขยายตัว GPP ภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 ตอป 
7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดอุตรดิตถ 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

เพิ่มผลผลิตสัตวน้ําในจังหวัดอุตรดิตถ 
2,808,800 บาท 
ประมงจังหวัดอุตรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
  
     งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

สงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนกลุมผูปลูกขาวโพด 
ตําบลบอเบี้ย อําเภอบานโคก 
40,000 บาท 
ประมงจังหวัดอุตรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
  
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

สนับสนุนน้ําแปลงตนแบบเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน โดยระบบทอสงน้ํา 
อางเก็บน้ําหวยน้ําร ีบานงุนงาม ตาํบลจริม อําเภอทาปลา จังหวัดอตุรดิตถ 
2,500,000 บาท 
ผูอํานวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

โครงการสงเสรมิการหยุดเผาในพื้นท่ีการเกษตร ตําบลบานฝาย 
150,000 บาท 
นายอําเภอน้ําปาด/นายกองคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

9. หนวยงานดําเนินการ 1.สาํนกังานประมงจังหวัดอุตรดิตถ  
2.โครงการชลประทานอุตรดิตถ  
3.อําเภอน้าํปาด 
4.องคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 

10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ พ.ศ.2566-2570 
11. งบประมาณ 5,498,800 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1.มผีลผลติดานสัตวน้ําเพื่อบริโภคและสรางรายไดเพิ่มขึ้น 

2.พ้ืนที่ทางการเกษตรมีการบริหารจัดการท่ีดีขึ้น 
13. ผลลัพธจากการดําเนนิโครงการ 
(Outcome) 

1.สรางรายไดของประชาชนในพ้ืนที่และบรเิวณใกลเคียง  
2.เกษตรกรมีองคความรูในการบริหารจัดการสัตวน้ําจืด 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

2.15 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

       ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 พัฒนาเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรม                
ใหมีคุณภาพ ปลอดภัยไดมาตรฐาน สรางคุณคาเพิ่ม และมีการบริหารจัดการดานการตลาดสมัยใหม 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสําคัญ เพ่ิมชองทางการจําหนายสินคาเกษตรอยางครบวงจร 
2. ชื่อแผนงาน การพัฒนาการเกษตรใหมีคณุภาพ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน สรางมูลคาเพ่ิม  

ใชเทคโนโลย ีและมีการตลาดสมัยใหม 
3. แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนนุ และพัฒนาผลผลิตภาคการเกษตรใหมีคณุภาพ  

ไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย  มกีารบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรอยาง
เปนระบบครบวงจร ตั้งแตกระบวนการผลิต  การแปรรูปสรางมูลคา และ
การตลาดสมัยใหม เพ่ือใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม ความตองการของผูบริโภคในตลาด รวมทั้งการสนับสนนุการ
ทําเกษตรแบบผสมสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม และเกษตร
ปลอดภัยบนฐานการใชทรัพยากรอยางสมดลุและยั่งยืน รวมถึงการสงเสรมิและ
พัฒนาผลิตภัณฑ OTOP  SMEs และวิสาหกิจชมุชน โดยการนาํอัตลักษณของ
ชุมชน/ทองถิ่น มาพัฒนาเปนสินคาเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหสูงข้ึน 

4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน เนนการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติควบคู
กับการขยายโอกาสของประเทศไทยเวทีโลก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่13 ดานที่ 1 ดานเศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ประเด็นที่ 1 เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูงเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
สรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตรดวยเทคโนโลยี เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง 1 ขอ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมให
สินคาเกษตรสอดคลองกับการตลาดดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี และจังหวัดได
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรที่  2 พัฒนาเกษตรกรรม 
ผลิตภัณฑ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรม ใหมีคุณภาพ ปลอดภัยได
มาตรฐาน สรางคุณคาเพ่ิม และมีการบริหารจัดการดานการตลาดสมัยใหม 
ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (ฉบับที่ 13) แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด
อุตรดิตถ ไดเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการเพ่ิมชองทางการจําหนายสินคาเกษตร
อยางครบวงจร และวิถีชีวิตใหม ทําใหผูคนออกไปใชชีวิตนอกบานนอยลง ทําให
การซื้อขายสินคาเปลี่ยนจากการเดินซื้อของในตลาด การพัฒนาเกษตรกร
สามารถปรับตัวใหทนัตอการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปจจุบัน ตลาดสินคาเกษตร
จะเปนสื่อกลางในการนําสินคาเกษตรคุณภาพดี ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ตางๆ 
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5. วตัถุประสงคของโครงการ 1.เพ่ือพัฒนาเกษตรกรใหมีความรูดานการขายสินคา แบบ Online 
2.เพ่ือเพิ่มชองทางการตลาดสินคาเกษตรแกผูบริโภคอยางแพรหลาย 
ในหลายชองทาง 
3.เพ่ือสรางเครือขายวิสาหกิจชมุชน ในระดับอําเภอ และระดับจังหวัด 
ใหมีความเขมแข็ง พึ่งตนเองได 

6. ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย  อัตราการขยายตัว GPP ภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 ตอป 
7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดอุตรดิตถ 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

การพัฒนาตลาดเกษตรกรออนไลนและโลจสิติกส 
4,207,500 บาท 
เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

งานมหกรรมสินคาวิสาหกิจชุมชนแฟรจังหวัดอุตรดิตถ 
2,509,200 บาท 
เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

การสงเสรมิและพัฒนาผลิตภัณฑวสิาหกิจชุมชน 
2,517,900 บาท 
เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
  
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ยกระดับสินคาเกษตรปลอดภัยสูรานอาหารที่ใชวัตถดิุบปลอดภัย จังหวัด
อุตรดิตถ (From Farm To Table)  
1,690,000 บาท 
เกษตรและสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
  
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

การจัดทํากระบวนการขับเคลื่อน (Road Map) ในการแกปญหาและพัฒนา
ผลผลติลองกองท้ังระบบ ภายใตแนวคิดการตลาดนาํการผลติ จังหวัดอตุรดิตถ
135,000 บาท 
เกษตรและสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 
  
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนายุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรมในงาน
เทศกาลทเุรียนและผลไมเมืองลับแล 
358,000 บาท 
นายอําเภอลบัแล 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 
  
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

การพัฒนาอตุสาหกรรมเกษตรเพ่ือเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ  
และกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ระยะที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
50,000,000 บาท 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

8.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมผลเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม (ถานชีวภาพ) 
1,441,700 บาท 
เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 
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8.9 กิจกรรมหลักท่ี 9 
  
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางศูนยจําหนายและรับซื้อสนิคาพืชผลทางการเกษตรเพื่อสงออก  
พรอมอาคารศูนยนันทนาการเพ่ือการกีฬาและการทองเที่ยวเทศบาลตําบลหัวดง 
11,700,000 บาท 
นายกเทศบาลตําบลหัวดง 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ 

9. หนวยงานดําเนินการ 1.สาํนกังานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ 
2.สาํนกังานเกษตรและสหกรณจังหวัดอตุรดิตถ 
3.อําเภอลับแล 
4.มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ 
5.เทศบาลตําบลหัวดง 

10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ พ.ศ.2566-2570 
11. งบประมาณ 74,559,300 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1.เกษตรกรที่เขารวมโครงการไดรบัความรูในการพัฒนา ประชาสมัพันธสินคา

เกษตร เปนการเพิ่มชองทางการตลาดสินคาเกษตรใหเพิ่มมากขึ้น  
2.เกษตรกรปรบัตัวใหเขากับชีวิตวิถใีหมของผูบริโภค 

13. ผลลัพธจากการดําเนนิโครงการ 
(Outcome) 

1.สินคาเกษตรไดรับประชาสัมพันธเพ่ือจําหนายในรูปแบบออนไลน ไมนอยกวา 
45 ผลติภณัฑ 
2.มีศูนยจําหนายและรับซื้อสินคาทางการเกษตรครบวงจร จํานวน 1 แหง 
3.สินคาเกษตรไดรับการเพิ่มมูลคากอใหเกิดรายไดในชุมชนเพ่ิมขึ้น 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

2.16 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน           
ใหมีคุณภาพ ปลอดภัยไดมาตรฐาน มีมูลคาเพิ่ม และมีการ บริหารจัดการดานการตลาดสมัยใหม 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสําคัญ สงเสรมิและพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP SMEs และวิสาหกิจชมุชน 
2. ชื่อแผนงาน การพัฒนา OTOP  SMEs  วิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรม 
3. แนวทางการพัฒนา สง เสริม  ส นับสนุน  และพัฒนาผลผลิตภาคการ เกษตรใหมีคุณภาพ            

ไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย มีการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรอยาง
เปนระบบครบวงจร ตั้งแตกระบวนการผลิต การแปรรูปสรางมูลคา และ
การตลาดสมัยใหม เพื่อใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับความ ตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม ความตองการของผูบริโภคในตลาด รวมทั้งการสนับสนุน
การทําเกษตรแบบผสมสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม และ
เกษตรปลอดภัยบนฐานการใชทรัพยากรอยางสมดุลและย่ังยืน รวมถึงการ
สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน โดยการ  
นําอัตลักษณของชุมชน/ ทองถิ่น มาพัฒนาเปนสินคาเพื่อเพ่ิมมูลคาใหสูงขึ้น 

4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขันมุงเนนการยกระดับภาคการผลิตและการบริการ
ใหเกิดการแขงขันแบบยั่งยืน นําจุดเดนทางทรพัยากรธรรมชาติมาตอยอด เพ่ิม
ศักยภาพผูผลิตสินคาใหตอบสนองตอความตองการของตลาดยุคใหม ขยาย
โอกาสทางการคาใหเกษตรกร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 
13 ดานที่ 1 เศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประเด็นพัฒนาที่ 1 
เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสราง
มูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตรดวยเทคโนโลยี และดานท่ี 2 สังคมแหงโอกาสและ
ความเสมอภาค ประเด็นพัฒนาที่ 7 SMEs และวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม
เติบโตอยางตอเนื่อง เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด ขอที่ 1 สงเสริมการคา
การลงทุน และพัฒนาโครงขายคมนาคมและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับ
การพัฒนา และจังหวัดอุตรดิตถไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน 
อุตสาหกรรม ใหมีคุณภาพ ความปลอดภัยไดมาตรฐาน สรางคุณคาเพ่ิม และมี
การบริหารจัดการดานการตลาดสมัยใหม ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
และยุทธศาสตรในการพัฒนา ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 
ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับท่ี 13) แผนพัฒนากลุมจังหวัด และ
แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ จึงจําเปนตองมีการเผยแพรและประชาสัมพันธ
สินคา OTP SMEs และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด รวมถึงเพิ่มชองทางการจัด
แสดงและการ จําหน ายผลิตภัณฑที่ จ ะช วย เพิ่ ม รายได ใ หแก ผู ผ ลิ ต 
ผูประกอบการ และ Trader ของจังหวัดอุตรดิตถ 
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5. วตัถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือเพ่ิมชองทางจําหนายผลิตภัณฑของผูผลิตสินคา OTOP SMEs และ
วิสาหกิจชุมชน 
2. เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกผูผลิตสินคา OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชนจากการ
จัดจําหนายในระดับจังหวัดและภูมิภาค 
3. เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธผลิตภัณฑ OTOP SMEs และวิสาหกิจ
ชุมชนของจังหวัดอตุรดิตถใหเปนที่รูจัก 

6. ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย  รายไดจากการจําหนายผลติภัณฑชุมชน (OTOP) เพ่ิมขึ้นรอยละ 5 
7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดอุตรดิตถ 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

จัดแสดงและจําหนายสินคา OTOP จังหวดัอุตรดิตถ ระดับจังหวดั 
3,995,000 บาท  
พัฒนาการจังหวัดอุตรดติถ 
สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวดัอตุรดติถ 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานที่เกี่ยวของ 

จัดแสดงและจําหนายสินคา OTOP จังหวดัอุตรดิตถ ระดับภูมิภาค 
2,998,000 บาท  
พัฒนาการจังหวัดอุตรดติถ 
สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวดัอตุรดติถ 

9. หนวยงานดําเนินการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอตุรดติถ 
10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ พ.ศ. 2566 – พ. ศ. 2570 
11. งบประมาณ งบจังหวัด 6,993,000 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1. ชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน อยางนอย 

3 ชองทาง 
2. ผูผลติสินคา OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดอุตรดติถมีรายได
เพิ่มขึ้นรอยละ 70 
3. สินคา OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชนไดรับการเผยแพรประชาสัมพันธ
ทางสื่อวิทยุ/โทรทศัน/สื่อออนไลนอยางนอย 5 คร้ัง 

13. ผลลัพธจากการดําเนนิโครงการ 
(Outcome) 

1. ผูผลติสินคา OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชนมชีองทางการจัดแสดงและ
จําหนายสินคาในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคเพิ่มขึ้น 
2. ผูผลติสินคา OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชนมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการ
จําหนายผลิตภัณฑ และมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 
3. สินคา OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดอุตรดิตถมชีือ่เสยีงและ
เปนที่รูจักในวงกวาง 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

2.17 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ               
เพื่อสรางคุณคาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสําคัญ โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิญญา

ทองถิ่น 
2. ชื่อแผนงาน การอนุรักษ ฟนฟู ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และสงเสริม

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
3. แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนบัสนุน และพัฒนาใหชุมชนมีการพัฒนาแหลงทองเท่ียว เพื่อเตรียม

ความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยว เนนการพัฒนาสินคาและบริการ
ทองเที่ยวที่สอดคลองกับศักยภาพ ขีดความสามารถ และอัตลักษณในการ
รองรับนักทองเที่ยวของคนในชุมชน และใหความสําคัญกับมิติของการ
พัฒนาการทองเที่ยวในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุล รวมทั้งสงเสริมการจัดการทรัพยากรทองถิ่นของชุมชนใหเกิดความ
เขมแข็ง ย่ังยืน และพัฒนาเชื่อมโยงสินคาทางการเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน 
(OTOP) เขาสูภาคธุรกิจบริการทองเที่ยว รวมท้ังสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการทองเท่ียวที่สอดคลองกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม และประเพณี
ในจังหวัด 

4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
13 ดานที่ 1 ดานเศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปนมิตร ตอสิ่งแวดลอม ประเด็นท่ี 2 
การทองเท่ียวเนนคุณคา และความยั่งยืน กิจกรรมหลากหลายกระจายรายได 
ใสใจสิ่งแวดลอม เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ขอ 2 
การพัฒนาการทองเท่ียวที่ไดมาตรฐานและยั่งยืน เปนศูนยกลางการประชุม
และจัดแสดงนิทรรศการ และจังหวัดไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรที่  3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสรางคุณคาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ดังนั้น เพ่ือให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(ฉบับที่ 13) แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ ไดเห็น
ความสําคัญเก่ียวกับประวัติศาสตรความเปนมาที่ยาวนาน มีศิลปวัฒนธรรม             
อันดีงาม ทั้งวิถีชีวิตชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะการตอสู ของจังหวัด
อุตรดิตถที่ควรคาแกการรักษาไว ใหคนรุนหลังสืบไป และการอนุรักษ 
บํารุงรกัษาสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรไวเปนสถานที่ทองเท่ียวสําคัญของ
จังหวัด เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวอารยธรรม 3 วัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิง
สรางสรรค การทองเท่ียวเพ่ือสุขภาพ และงานประเพณีที่สําคัญ งานเทศกาล
ประจําปของจังหวัดและของอําเภอ และยังสามารถกระตุนเศรษฐกิจและสราง
รายไดแกราษฎรและชุมชนเพ่ิมมากขึ้น  
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5. วตัถุประสงคของโครงการ 1) เพื่อเปนการสงเสริมการทองเท่ียวภายในจังหวัด และเปนการอนุรักษ และ               
สืบสานวัฒนธรรมอันดีในจังหวัดอุตรดิตถที่จัดขึ้นเปนประจําทุกป 
2) เพื่ออนุรักษ และฟนฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีของจังหวัดไวใหคนรุนหลังสืบไป 
3) เพ่ือสรางมูลคาแหลงทองเที่ยว สงเสริมความรูแหลงทองเท่ียวจังหวัด สราง
ความตระหนักรู  
4) เพื่อเปนการสงเสริมวัฒนธรรม และผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถิ่น และ
สงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัด สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ และราษฎรมี
รายไดเพ่ิมมากขึ้น 

6. ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย  1) มีรายได  และจํานวนนักทองเท่ียวเพิ่มขึ้น รอยละ 1 ตอป  
2) สรางมูลคาแหลงทองเที่ยว ชุมชนสามารถบริหารจัดการทองเที่ยวไดดวย
ตนเอง ไดรูปแบบกิจกรรมเชิงสรางสรรค 

7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดอุตรดิตถ 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

จัดงานประเพณีอัฐมีบชูา 
848,000 บาท 
วัฒนธรรมจังหวัดอตุรดิตถ  
อําเภอลับแล 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

แสดงอุปรากรจีนและ China Market 
720,000 บาท 
วัฒนธรรมจังหวัดอตุรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุดรดิตถ 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

มหกรรมศลิปะ ดนตรี และของดอีตุรดิตถ 
475,000 บาท 
วัฒนธรรมจังหวัดอตุรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุดรดิตถ 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ชุมชนอยางย่ังยืน แบบบูรณาการรายอําเภอ 
2,920,000 บาท 
วัฒนธรรมจังหวัดอตุรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุดรดิตถ 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

จัดงานบานเกิดถิ่นกําเนิดพระยาพิชัยดาบหัก 
6,910,950 บาท (ปละ 1,382,190 บาท) 
นายอําเภอพิชยั 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุดรดิตถ 

8.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

การจัดงานนมัสการพระแทนศลิาอาสน พระอารามหลวงป 2565 
250,000 บาท 
นายอําเภอลบัแล 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุดรดิตถ 

8.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางศูนยเรียนรูนิเวศวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนามนุษย อําเภอทาปลา 
7,000,000 บาท 
นายอําเภอทาปลา 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุดรดิตถ 

9. หนวยงานดําเนินการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดติถ ,อําเภอพิชัย ,อําเภอลับแล,            
อําเภอทาปลา 

10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ พ.ศ.2566 - 2570 
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11. งบประมาณ 19,123,950 บาท  
12. ผลผลิต (Output) เกิดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม             

ทั้งวิถีชีวิตชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น สรางมูลคาแหลงทองเท่ียว ชุมชน
สามารถบริหารจัดการทองเที่ยวไดดวยตนเอง ไดรูปแบบกิจกรรมเชิง
สรางสรรค 7 กิจกรรม 

13. ผลลัพธจากการดําเนนิโครงการ 
(Outcome) 

1) ประชาชนทุกภาคสวน นักทองเที่ยว ไดร วมกันสืบสานประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม ใน จังหวัดอุตรดิตถ และปลูกฝงใหคนรุนหลังได เห็น

ความสําคัญและอนุรักษไวตอไป 2) ประชาชนมีรายไดมากขึ้นจากการนําทุน

ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวบาน และภูมิปญญาทองถิ่น มาจําหนาย          

และสงเสริมการทองเท่ียว 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

2.18 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ                    
เพื่อสรางคุณคาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน  

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสําคัญ โครงการสงเสรมิผลผลติภาคการเกษตรงานลางสาดและลองกองหวาน 
2. ชื่อแผนงาน การอนุรักษ ฟนฟู ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และสงเสริม

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
3. แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนบัสนุน และพัฒนาใหชุมชนมีการพัฒนาแหลงทองเท่ียว เพื่อเตรียม

ความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยว เนนการพัฒนาสินคาและบริการ
ทองเที่ยวที่สอดคลองกับศักยภาพ ขีดความสามารถ และอัตลักษณในการ
รองรับนักทองเที่ยวของคนในชุมชน และใหความสําคัญกับมิติของการ
พัฒนาการทองเที่ยวในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุล รวมทั้งสงเสริมการจัดการทรัพยากรทองถิ่นของชุมชนใหเกิดความ
เขมแข็ง ย่ังยืน และพัฒนาเชื่อมโยงสินคาทางการเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน 
(OTOP) เขาสูภาคธุรกิจบริการทองเที่ยว รวมท้ังสงเสริมการจัดกิจกรรม           
เ พ่ือส ง เส ริมการทอง เที่ยวที่สอดคลองกับประวัติศาสตร  วัฒนธรรม          
และประเพณีในจังหวัด 

4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสราง
ความสามารถในการแข็งขัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ               
ฉบับที่ 13 ดานที่ 1 ดานเศรษฐกิจมูลคาสูงท่ีเปนมิตร ตอสิ่งแวดลอม         
ประเด็นที่ 2 การทองเที่ยวเนนคุณคา และความยั่งยืน กิจกรรมหลากหลาย
กระจายรายได ใสใจสิ่งแวดลอม เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง 1  ขอ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคา
เกษตรสอดคลองกับ การตลาดดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี และจังหวัดได
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาทุนทาง
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสรางคุณคา            
การทองเท่ียวอยางย่ังยืน ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับที่ 13) แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
และแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ ไดเห็นความสําคัญกับการสงเสริมการ
จําหนายและเพิ่มประสิทธิภาพ ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ และเปนผลไม
ที่สรางรายไดแกจังหวัดอุตรดิตถ โดยเฉพาะลางสาดและลองกอง ซึ่งเปนผลไม
ที่มีชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ และนอกจากนี้ภายในงานดังกลาวยังมีผลผลิตทาง
การเกษตรและสินคา OTOP อื่นๆ  ที่เปนสินคาผลิตจากภูมิปญญาทองถิ่น  
ซึ่งจําเปนตองไดรับการสงเสริมใหรูจักกันอยางแพรหลาย และสามารถ
จําหนายไดในราคาที่เหมาะสม เพ่ือเพิ่มรายไดแกชาวอุตรดิตถ จึงนับไดวา   
เปนงานประเพณีสําคัญของจังหวัดอุตรดิตถ ท่ีเปนการพัฒนาและสงเสริม          
การทองเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม และวิถีของชาวจังหวัดอุตรดิตถ 
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5. วตัถุประสงคของโครงการ 1) เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวภายในจังหวัด และเทศกาลงานประเพณี
สําคัญของจังหวัดอุตรดิตถ 
2) เพ่ือสนับสนนุใหชาวอุตรดติถมีรายไดจากการขายผลไม และสินคา OTOP              
มากขึ้น 
3) เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลไม และสินคา OTOP ของจังหวัดอุตรดิตถ                  
ใหแพรหลายมากขึ้น 
4) เพื่อเปนการสงเสริมวัฒนธรรม และผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถิ่น และ
สงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัด สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ และประชาชน        
มีรายไดเพ่ิมมากขึ้น 

6. ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย  มรีายไดและจํานวนนักทองเที่ยวเพ่ิมขึ้น รอยละ 1 ตอป         
7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดอุตรดิตถ 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

งานลางสาดและลองกองหวาน 
12,500,000 บาท  
สํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ  
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุดรดิตถ 

9. หนวยงานดําเนินการ สํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ  
10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ พ.ศ.2566 - 2570 
11. งบประมาณ 12,500,000 บาท (ปละ 2,500,000 บาท) 
12. ผลผลิต (Output) เกิดงานแสดงสินคา ผลผลิตทางการเกษตร สินคาชุมชน OTOP SMEs ท่ีสราง

รายไดแกจังหวัดอุตรดิตถ 
13. ผลลัพธจากการดําเนนิโครงการ 
(Outcome) 

1) ชาวสวน ผูผลิตสินคา OTOP ของจังหวัดอุตรดิตถ มีรายไดจากการ
จําหนายสินคามากขึ้น รอยละ 5 ตอป 
2) เกษตรกร และผูประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถมีรายไดมากขึ้นจาก
การนําทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวบาน และภูมิปญญาทองถิ่น มาจําหนาย
และสงเสรมิการทองเท่ียวรอยละ 5 ตอป 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

2.19 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ                    
เพื่อสรางคุณคาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน  

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสําคัญ โครงการสงเสรมิศิลปวัฒนธรรมและการทองเท่ียวงานพระยาพิชัยดาบหัก

ประจําป 
2. ชื่อแผนงาน การอนุรักษ ฟนฟู ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และสงเสริม

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
3. แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนบัสนุน และพัฒนาใหชุมชนมีการพัฒนาแหลงทองเท่ียว เพื่อเตรียม

ความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยว เนนการพัฒนาสินคาและบริการ
ทองเที่ยวที่สอดคลองกับศักยภาพ ขีดความสามารถ และอัตลักษณในการ
รองรับนักทองเที่ยวของคนในชุมชน และใหความสําคัญกับมิติของการ
พัฒนาการทองเที่ยวในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุล รวมทั้งสงเสริมการจัดการทรัพยากรทองถิ่นของชุมชนใหเกิดความ
เขมแข็ง ย่ังยืน และพัฒนาเชื่อมโยงสินคาทางการเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน 
(OTOP) เขาสูภาคธุรกิจบริการทองเที่ยว รวมท้ังสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการทองเท่ียวที่สอดคลองกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม และประเพณี
ในจังหวัด 

4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสราง
ความสามารถในการแข็งขัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
13 ดานที่ 1 ดานเศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปนมิตร ตอสิ่งแวดลอม ประเด็นที่ 2 
การทองเท่ียวเนนคุณคา และความยั่งยืน กิจกรรมหลากหลายกระจายรายได 
ใสใจสิ่งแวดลอม เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ขอ 2 
การพัฒนาการทองเท่ียวที่ไดมาตรฐานและยั่งยืน เปนศูนยกลางการประชุม
และจัดแสดงนิทรรศการ และจังหวัดไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรที่  3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสรางคุณคาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ดังนั้น เพ่ือให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(ฉบับที่ 13) แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ              
ได เห็นความสํ าคัญ เ ก่ี ยวกับประวั ติศาสตรความ เปนมาที่ ย าวนาน 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม วิถีชีวิตชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะการตอสู 
เพื่อเปนการเชิดชูวีรกรรมของพระยาพิชัยดาบหัก วีรบุรุษของชาติไทย ให
ประชาชนและนักทองเที่ยวไดสักการะ และอนุรักษศิลปะการตอสู และ
สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวกระตุนเศรษฐกิจและสรางรายไดแก
ประชาชนเพ่ิมมากขึ้น  
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5. วตัถุประสงคของโครงการ 1) เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเที่ยวภายในจังหวัด และเปนการอนุรักษ               
และสืบสานวัฒนธรรมอันดีในจังหวัดอุตรดิตถที่จัดขึ้นเปนประจําทุกป 
2) เพ่ือเชิดชูวีรกรรมของพระยาพิชัยดาบหัก วีรบุรุษของชาติไทย 
3) เพื่ออนุรักษ และฟนฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีของจังหวัดไวใหคนรุนหลัง         
ไดสืบทอดตอไป 
4) เพื่อ เปนการสง เสริมวัฒนธรรม และผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถิ่ น           
และสงเสรมิการทองเท่ียวของจังหวัด สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ และประชาชน
มีรายไดเพ่ิมมากขึ้น 

6. ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย  มีรายไดและจํานวนนักทองเท่ียวเพิ่มขึ้น รอยละ 1 ตอป  
7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดอุตรดิตถ 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

งานพระยาพิชัยดาบหัก 
18,000,000 บาท 
สํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ  
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุดรดิตถ 

9. หนวยงานดําเนินการ สํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ  
10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ พ.ศ.2566 - 2570 
11. งบประมาณ 18,000,000 บาท (ปละ 3,600,000 บาท) 
12. ผลผลิต (Output) มีการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักที่สงเสริมศิลปวัฒนธรรม เกิดการทองเที่ยว

เชิงประวัติศาสตร และเกิดรายไดสูชุมชน 
13. ผลลัพธจากการดําเนนิโครงการ 
(Outcome) 

1) ประชาชนทุกภาคสวน นักทองเที่ยว ไดร วมกันสืบสานประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ใน จังหวัดอุตรดิตถ และปลูกฝงใหคนรุนหลังได เห็น
ความสําคัญและอนุรักษไวตอไป 
2) ประชาชนมีรายไดมากขึ้นจากการนําทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวบาน 
และภูมิปญญาทองถิ่น มาจําหนายและสงเสรมิการทองเท่ียว 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

2.20 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ                    
เพื่อสรางคุณคาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน  

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสําคัญ โครงการสงเสรมิการทองเท่ียวเชิงเศรษฐกิจชุมชน 
2. ชื่อแผนงาน การพัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ และสนับสนุน

การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคอยางย่ังยืน 
3. แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนบัสนุน และพัฒนาใหชุมชนมีการพัฒนาแหลงทองเท่ียว เพื่อเตรียม       

ความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยว เนนการพัฒนาสินคาและบริการ
ทองเที่ยวที่สอดคลองกับศักยภาพ ขีดความสามารถ และอัตลักษณในการ
รองรับนักทองเที่ยวของคนในชุมชน และใหความสําคัญกับมิติของการ
พัฒนาการทองเที่ยวในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุล รวมทั้งสงเสริมการจัดการทรัพยากรทองถิ่นของชุมชนใหเกิดความ
เขมแข็ง ย่ังยืน และพัฒนาเชื่อมโยงสินคาทางการเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน 
(OTOP) เขาสูภาคธุรกิจบริการทองเที่ยว รวมท้ังสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการทองเท่ียวที่สอดคลองกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม และประเพณี
ในจังหวัด 

4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสราง

ความสามารถในการแข็งขัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 

13 ดานที่ 1 ดานเศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปนมิตร ตอสิ่งแวดลอม ประเด็นที่ 2 

การทองเท่ียวเนนคุณคา และความยั่งยืน กิจกรรมหลากหลายกระจายรายได 

ใสใจสิ่งแวดลอม เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ขอ 2 

การพัฒนาการทองเท่ียวที่ไดมาตรฐานและยั่งยืน เปนศูนยกลางการประชุม

และจัดแสดงนิทรรศการ และจังหวัดไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตรที่  3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสรางคุณคาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ดังนั้น เพ่ือให

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(ฉบับที่ 13) แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ ไดเห็น

ความสําคัญกับการสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยวในจังหวัด

อุตรดิตถ เพ่ือพัฒนามูลคาเพิ่มจากทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

ใหมีมูลคาทางเศรษฐกิจในมิติเศรษฐกิจสรางสรรคผานกลไกการทองเที่ยว  

โดยการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือสรางรายได และชวยฟนฟูพัฒนาเศรษฐกิจ                     

ไดอยางย่ังยืน 
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5. วตัถุประสงคของโครงการ 1) เพื่อสงเสรมิและประชาสัมพันธเสนทางการทองเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ 
2) เพ่ือเปนการสงเสริมการมีสวนรวมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
3) เพ่ือพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนอัตลักษณ
ทางการทองเที่ยวชุมชน 
4) เพื่ออนุรักษ สงเสริม ฟนฟูอัตลักษณทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ใหเปนมรดกทางสังคมสืบไป 
5) เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน ใหประชาชนมรีายได 

6. ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย   มีจํานวนนักทองเท่ียวและรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 1 ตอป 
7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดอุตรดิตถ 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐดานการทองเที่ยวโดยเมืองตนไม
อุตรดิตถ 
4,591,480 บาท 
พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุดรดิตถ 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ประชาสัมพันธเสนทางและแหลงทองเท่ียวภายในจังหวัด 
500,000 บาท 
ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุดรดิตถ 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

สงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยวตามเสนทาง LIMEC และ EWEC 
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 
6,613,000 บาท 
วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุดรดิตถ 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเมืองตนไมเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 
9,416,000 บาท 
นายอําเภอเมืองอุตรดิตถ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุดรดิตถ 

9. หนวยงานดําเนินการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
อุตรดิตถ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ พ.ศ.2566 - 2570 
11. งบประมาณ 21,120,480 บาท  
12. ผลผลิต (Output) 1) ประชาชนมีรายไดมากขึ้นจากการนําทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวบาน 

และภูมิปญญาทองถิ่น มาสงเสรมิการทองเที่ยว 
2) เกิดชุมชนตนแบบเพื่อสรางการรับรูทางการทองเที่ยว 

13. ผลลัพธจากการดําเนนิโครงการ 
(Outcome) 

1) รายไดและนักทองเท่ียวเพิ่มขึ้น รอยละ 5 ตอป 
2) ชุมชนวัฒนธรรมตนแบบเพ่ือสรางการรับรูทางการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นไมนอย
กวา 2 ชุมชน 
3) แหลงทองเที่ยวได รับการพัฒนา เพ่ือรองรับนักทองเที่ยวตามระเบียง
เศรษฐกิจ LIMEC และ EWEC เพ่ิมขึ้น 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

2.21 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ                    
เพื่อสรางคุณคาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน  

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสําคัญ โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาต ิ
2. ชื่อแผนงาน การพัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ และสนับสนุน

การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคอยางย่ังยืน 
3. แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนบัสนุน และพัฒนาใหชุมชนมีการพัฒนาแหลงทองเท่ียว เพื่อเตรียม

ความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยว เนนการพัฒนาสินคาและบริการ
ทองเที่ยวที่สอดคลองกับศักยภาพ ขีดความสามารถ และอัตลักษณในการ
รองรับนักทองเที่ยวของคนในชุมชน และใหความสําคัญกับมิติของการ
พัฒนาการทองเที่ยวในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุล รวมทั้งสงเสริมการจัดการทรัพยากรทองถิ่นของชุมชนใหเกิดความ
เขมแข็ง ย่ังยืน และพัฒนาเชื่อมโยงสินคาทางการเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน 
(OTOP) เขาสูภาคธุรกิจบริการทองเที่ยว รวมท้ังสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการทองเท่ียวที่สอดคลองกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม และประเพณี
ในจังหวัด 

4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 ดานที่ 1 ดานเศรษฐกิจ
มูลคาสูงที่เปนมิตร ตอสิ่งแวดลอม ประเด็นที่ 2 การทองเที่ยวเนนคุณคา และ
ความยั่งยืน กิจกรรมหลากหลายกระจายรายได ใสใจสิ่งแวดลอม เปาหมาย
การพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ขอ 2 การพัฒนาการทองเที่ยวที่
ไดมาตรฐานและยั่งยืน เปนศูนยกลางการประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ 
และจังหวัดไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาทุน
ทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสรางคุณคา
การทองเท่ียวอยางย่ังยืน ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับท่ี 13) แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
และแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ ไดเห็นความสําคัญกับการอํานวยความ
สะดวกและความปลอดภัย เพื่อเพ่ิมศักยภาพของแหลงทองเที่ยวและตอยอด
ใหสามารถสรางรายไดจากการทองเท่ียวเพิ่มมากขึ้น และเปนแหลงเรียนรูทาง
ธรรมชาติที่สําคัญของอุตรดิตถตอไป 
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5. วตัถุประสงคของโครงการ 1) เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว ใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีความเหมาะสม              
และสามารถอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเท่ียว นักเรียน นักศึกษา และ               
ผูที่สนใจ ไดใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ   
2) เพ่ือกระจายรายไดใหกับชุมชนในทองถ่ิน 
3) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทองเที่ยวใหพัฒนาเปนการทองเที่ยวแบบย่ังยืน และ               
เปนที่รูจักแพรหลายมากยิ่งขึ้น 

6. ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย  มจํีานวนนักทองเที่ยว และรายไดเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 ตอป 
7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดอุตรดิตถ 

8. กิจกรรมหลัก  
8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ขยายเขตไฟฟาเพ่ือพัฒนาแหลงทองเที่ยว บริเวณคายเยาวชนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่ทําการอุทยานแหงชาติตนสักใหญ           
หมูที่ 3 ตําบลน้ําไคร อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ 
1,842,399 บาท 
อุทยานแหงชาตตินสักใหญ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุดรดิตถ 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อบริการนักทองเท่ียว บริเวณ อุทยานแหงชาติ
ตนสักใหญ หมูที่ 4 ตําบลหวยไคร อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดติถ 
2,914,000 บาท 
อุทยานแหงชาตตินสักใหญ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุดรดิตถ 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือจัดสรางบานพักรับรองนักทองเที่ยว                
บริเวณ อุทยานแหงชาติตนสักใหญ หมูที่ 4 ตําบลหวยไคร อําเภอน้ําปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ  
1,608,000 บาท 
อุทยานแหงชาตตินสักใหญ 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุดรดิตถ 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งหมอแปลงไฟฟาเขตหามลาสัตวปาหวยผึ้ง-วังยาว  
739,300 บาท 
หนวยเขตหามลาสัตวปาหวยผึ้ง-วังยาว 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุดรดิตถ 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางหองน้ําหองสุขารวม 10 หอง จํานวน 1 หลัง เขตหามลาสัตวปา             
หวยผึ้ง-วังยาว  
752,300 บาท 
หนวยเขตหามลาสัตวปาหวยผึ้ง-วังยาว 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัดอุดรดิตถ 

9. หนวยงานดําเนินการ อุทยานแหงชาตตินสักใหญ 
10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ พ.ศ.2566 - 2570 
11. งบประมาณ 7,855,999 บาท  
12. ผลผลิต (Output) 1) เกิดการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดอุตรดิตถ เปนแหลงหา

ความรูของนักทองเท่ียว และเยาวชน  และเปนแหลงกระจายรายไดสูชุมชน 
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13. ผลลัพธจากการดําเนนิโครงการ 
(Outcome) 

1) ขยายเขตไฟฟา เขาบริเวณคายเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ                      
และสิ่งแวดลอม อุทยานแหงชาติตนสักใหญเพ่ิมขึ้น จํานวน 1 แหง  
2) อาคารบานพักรับรองนักทองเที่ยวไดรับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น จํานวน 2 หลัง 
3) อาคารศูนยบริการนักทองเที่ยว พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก ไดรับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น  
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

2.22 
แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 

 
 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 อนุรักษ ฟนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงน้ํา           
และสงเสริมการใชพัฒนาพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสําคัญ โครงการอนุรกัษพืชและพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
2. ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 9 การอนุรักษ ฟนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
3. แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ี 4 สงเสริม สนับสนุน ใหมีการอนุรักษและฟนฟู

ทรพัยากรปาไมของจังหวัดอุตรดิตถ ลุมน้ํานานและลําน้ําสาขา การดูแลรักษา
ปาตนน้ํา ไมวาจะเปนการเพิ่มพื้นที่ปาไมโดยการฟนฟูสภาพปา การปองกัน
และปราบปรามไมใหมีการบุกรุกเขาไปทําลายปา การสรางเครือขายความ
รวมมือของชุมชนและทุกภาคสวน การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอยางเปน
ระบบ ตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของรัฐบาล ตั้งแต
ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ใหสามารถแกไขปญหาน้ําแลง น้ําทวม น้ําเสีย การ
ขาดแคลนน้ําภาคการผลิตน้ําอุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศ 
สนับสนุนสงเสรมิการใชพลังงานทดแทน พลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทั้ง
ในภาคครัวเรือนและภาคการผลิต และการบริหารจัดการขยะอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล รวมท้ังการปองกัน แกไขปญหา และการรับมือกับปญหาภัย
ธรรมชาติแบบมีสวนรวมกันกับทุกภาคสวน 

4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คํานึงถึงความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผานมาตรการตางๆ ที่มุงเนนใหเกิดผลลัพธตอความ
ย่ังยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 ดานวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 
ประเด็นที่ 10 เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ําของเสียถูกนํากลับมา
ใชประโยชนและพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเปนแหลงพลังงานหลัก เปาหมาย
การพัฒนากลุมจังหวัดขอที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน และจังหวัดไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
อุตรดิตถ ยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ ฟนฟู บริหารการทรัพยากรธรรมชาติ         
และสิ่งแวดลอมแหลงนํ้า และสงเสริมการใชพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ          
และสังคมแหงชาติ (ฉบับที่ 13) แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนา
จังหวัดอุตรดิตถ จึงมีความจําเปนที่ตองใหความสําคัญเก่ียวกับการอนุรักษพืช             
ในรูปแบบสรางปาสรางรายไดใหกับชุมชนและการอนุรักษพันธุกรรมพืช            
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

5. วตัถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม       
ไดอยางย่ังยืน 
2. เพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ ฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6. ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย  ราษฎรมีสวนรวมในการอนุรักษพันธุพืชไมนอยกวารอยละ 80 
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7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดอุตรดิตถ 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
  
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
401,880 บาท 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

อนุรักษและขยายพันธุมะแขวน 
755,170 บาท 
โครงการฟนฟูสภาพปาตามโครงการอางเก็บน้ําหวยนํ้าร ีอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 
โครงการฟนฟูสภาพปาตามโครงการอางเก็บน้ําหวยนํ้าร ีอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
  
     
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

โครงการสงเสริมการปลูกพืชในรูปแบบสรางปาสรางรายไดใหกับชุมชนและ
ราษฎร ตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ (ไผซางหมน)  
 2,198,000 บาท 
โครงการฟนฟูสภาพปาตามโครงการอางเก็บน้ําหวยนํ้ารี อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  
โครงการฟนฟูสภาพปาตามโครงการอางเก็บน้ําหวยนํ้ารี อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานที่เกี่ยวของ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร 
1,200,000 บาท 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุตรดิตถและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
สํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

9. หนวยงานดําเนินการ 1. ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 
2. โครงการฟนฟูสภาพปาตามโครงการอางเก็บน้ําหวยนํ้ารี  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
3.สํานักงานจังหวัดอุตรดิตถและมหาวิทยาลัยราชภัฎอตุรดติถ 

10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ป พ.ศ. 2566 - 2570 
11. งบประมาณ งบจังหวัด 4,555,050 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1. ราษฎรในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ เพิ่มขึ้นรอยละ 60 
2. ชุมชนมีรายไดจากการปลูกพืชแบบปาสรางรายได (ไผซางหมน) 
 ตอปรอยละ 70 

13. ผลลัพธจากการดําเนนิโครงการ 
(Outcome) 

1. เพ่ือเปดโอกาสใหหนวยงานตางๆ ทั้งภาครฐัและเอกชน เขารวมสนับสนุน
สงเสริมการปลูกพืชในรูปแบบสรางปาสรางรายได  ใหกับชุมชนและราษฎร 
2. ใหประชาชนกลุมเปาหมายตางๆ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม 
และการอนุรกัษพันธุกรรมพืชของประเทศ 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

2.23 
แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 

 

 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 อนุรักษ ฟนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงน้ํา          
และสงเสริมการใชพัฒนาพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสําคัญ โครงการอนุรกัษ ฟนฟู และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
2. ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 9 การอนุรักษ ฟนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
3. แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ี 4 สงเสริม สนับสนุน ใหมีการอนุรักษและฟนฟู

ทรพัยากรปาไมของจังหวัดอุตรดิตถ ลุมน้ํานานและลําน้ําสาขา การดูแลรักษา
ปาตนน้ํา ไมวาจะเปนการเพิ่มพื้นที่ปาไมโดยการฟนฟูสภาพปา การปองกัน
และปราบปรามไมใหมีการบุกรุกเขาไปทําลายปา การสรางเครือขาย               
ความรวมมือของชุมชนและทุกภาคสวน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา           
อยางเปนระบบ ตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา         
ของรัฐบาล ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายนํ้า ใหสามารถแกไขปญหานํ้าแลง น้ํา
ทวม น้ําเสีย การขาดแคลนน้ําภาคการผลิตน้ําอุปโภคบริโภค และการรักษา
ระบบนิเวศ สนับสนุนสงเสริมการใชพลังงานทดแทน พลังงานที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมทั้งในภาคครัวเรือนและภาคการผลิต และการบรหิารจัดการขยะ
อยางถูกหลักสุขาภิบาล รวมทั้งการปองกัน  แกไขปญหา และการรับมือกับ
ปญหาภัยธรรมชาติแบบมีสวนรวมกันกับทุกภาคสวน 

4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คํานึงถึงความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผานมาตรการตางๆ ที่มุงเนนใหเกิดผลลัพธตอความ
ย่ังยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 ดานวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 
ประเด็นที่ 10 เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ําของเสียถูกนํากลับมา
ใชประโยชนและพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเปนแหลงพลังงานหลัก เปาหมาย
การพัฒนากลุมจังหวัด ขอที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน และจังหวัดไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
อุตรดิตถ ยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ ฟนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม แหลงน้ํา และสงเสริมการใชพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (ฉบับที่ 13) แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด
อุ ตรดิตถ   จึ งมีค วามจํ า เปนที่ ต อ งอนุ รักษ  ฟ น ฟู  ป าตนน้ํ า  รวมทั้ ง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชนของทุกภาคสวนในจังหวัดเพื่อใหมีความอุดมสมบูรณ          
ซึ่งจะเพ่ิมปริมาณกักเก็บของน้ํา และปองกันอุทกภัยซึ่งจะกอใหเกิดความ
เสียหายได 
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5. วตัถุประสงคของโครงการ 1. เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยาง
ย่ังยืน 
2. เพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรกัษ ฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
3. เพ่ือสรางรายไดและใชประโยชนจากปาไดอยางยั่งยืน 

6. ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย  มีพื้นท่ีปาเพ่ิมขึ้นรอยละ  1 
7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดอุตรดิตถ 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
  
    งบประมาณ 
    ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

เพิ่มสัดสวนพื้นที่ปาไมจังหวัดอุตรดิตถ พื้นทีอุ่ทยานแหงชาติปาชุมชน          
ที่สาธารณะประโยชน โดยการมีสวนรวมของประชาชน 
9,710,000 บาท 
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุตรดติถ 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอตุรดิตถ 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
  
    งบประมาณ 
    ผูรับผิดชอบ 
 
 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

โครงการการอนุรกัษและใชประโยชนจากผักหวานปาเพื่อแกปญหาไฟปา 
อยางยั่งยืน 
1,974,700 บาท 
โครงการฟนฟูสภาพปาตามโครงการอางเก็บน้ําหวยนํ้าร ี  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
โครงการฟนฟูสภาพปาตามโครงการอางเก็บน้ําหวยนํ้าร ี  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

  
           หนวยงานที่เก่ียวของ 

โครงการการอนุรกัษและใชประโยชนจากขาปาอยางย่ังยืน 
1,353,600 บาท 
โครงการฟนฟูสภาพปาตามโครงการอางเก็บน้ําหวยนํ้าร ี 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
โครงการฟนฟูสภาพปาตามโครงการอางเก็บน้ําหวยนํ้าร ี  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ฟนฟูพื้นที่ปาอนุรักษ แบบบูรณาการ 
1,050,000 บาท 
หนวยจัดการตนน้ําน้ํารี 
หนวยจัดการตนน้ําน้ํารี 

9. หนวยงานดําเนินการ 1 .สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวดัอตุรดติถ 
2. โครงการฟนฟูสภาพปาตามโครงการอางเก็บน้ําหวยนํ้ารี   
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
3. หนวยจัดการตนนํ้าน้ํารี 

10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ป พ.ศ. 2566-2570 
11. งบประมาณ งบจังหวัด 14,088,300 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1. มีพ้ืนที่การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

เพิ่มขึ้นรอยละ 70  
2 .  ผู เ ข า รั บกา รอบรม มี ค ว ามรู ค ว าม เข า ใ จต อ ก า รอนุ รั กษ ฟ น ฟู
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 200 คน 

13. ผลลัพธจากการดําเนนิโครงการ 
(Outcome) 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรบัการอนุรักษ และฟนฟู 
2. สามารถใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ไดอยางย่ังยืน 
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2.24 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสําคญัภายใตงบประมาณของจังหวัด 
  

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 อนุรักษ ฟนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงน้ํา           
และสงเสริมการใชพัฒนาพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 หัวขอ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการสําคัญ โครงการแกไขปญหาฝุนควัน PM 2.5 แบบบูรณาการ 
2. ชื่อแผนงาน  การอนุรักษ ฟนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน ใหมีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมของจังหวัด

อุตรดิตถ ลุมนํ้านานและลําน้ําสาขา การดูแลรักษาปาตนน้ํา ไมวาจะเปนการ
เพ่ิมพื้นที่ปาไมโดยการฟนฟูสภาพปา การปองกันและปราบปรามไมใหมีการ
บุกรุกเขาไปทําลายปา การสรางเครือขายความรวมมือของชุมชนและทุกภาค
สวน การบรหิารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ ตามแผนยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของรัฐบาล ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา            
ใหสามารถแกไขปญหาน้ําแลง น้ําทวม น้ําเสีย การขาดแคลนนํ้าภาคการผลิต 
น้ําอุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศ สนับสนุนสงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทน พลัง งาน ท่ี เปนมิตรกับสิ่ งแวดลอมทั้ ง ในภาคค รัวเรือนและ                   
ภาคการผลิต และการบริหารจัดการขยะอยางถูกหลักสุขาภิบาล รวมทั้งการ
ปองกัน  แกไขปญหา และการรบัมือกับปญหาภัยธรรมชาติแบบมีสวนรวมกัน              
กับทุกภาคสวน 

4.  หลกัการและเหตุผล ตามยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม ประเด็นการสรางการเตบิโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
สี เขี ยว โดยมี เปาหมายการใชอนุ รักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปไดใชอยางยั่งยืน มีสมดุล และแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน เปาหมายของ
แผนแมบทกําหนดใหสภาพแวดลอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอยาง
ย่ังยืน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนา ในการรักษาและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งการบริหารจัดการปาไมอยางย่ังยืน โดยหยุดย้ังการ
บุกรุกทําลายพื้นที่ปา โดยประยุกตใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการพ้ืนที่
เสี่ ยงตอการถูกบุกรุก  พรอมทั้ งใหมีการบริหารจัดการเชิ งพื้ นที่ และ                 
มีการบูรณาการทุกหนวยงานในการตรวจสอบติดตาม เฝาระวังและปองกัน
การบุกรุกปา และสงเสริมการฟนฟูระบบนิเวศปาธรรมชาติที่สภาพเสื่อมโทรม 
พื้นท่ีปาอนุรักษตามกฎหมาย พ้ืนที่ปาตนนํ้าบนพ้ืนที่สูงชัน และพ้ืนที่แนวกัน
ชน รวมท้ังสงเสริมการใชประโยชนพื้นที่ตนน้ําที่เหมาะสมและไมเกิดผล
กระทบ โดยกําหนดสิทธิชุมชนท่ีเขาไปใชประโยชนจากปานั้น และสรางกลไก
ที่ถูกตองตามหลักวิชาการและกฎหมาย เพื่อสามารถระบุแหลงกําเนิดของไม 
ปองกันการลักลอบทําไมที่ผิดกฎหมาย และสงเสริมการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อ
การพักผอนหยอนใจและการเรียนรูทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและชนบท 
เพื่อใหประชาชนไดประโยชนและรูสึกใกลชิดธรรมชาติ เกิดความรูสึกหวงแหน 
เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษและไดรับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ัง
สงเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่ปาชุมชนและปาครอบครวัแบบมีสวนรวม  

แผนการปฏิรูปประเทศ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กําหนดเปาหมายรวมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โดยชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานภาครัฐ ตามแนวทาง
ประชารัฐ เพื่อใหประเทศไทยมีพื้นที่ปาไมที่เหมาะสมกับความสมดุล                 

แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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ของระบบนิเวศและการใชประโยชน และสามารถหยุดยั้งและปองกันการ
ทําลายทรพัยากรปาไมและสัตวปาของชาติอยางย่ังยืน หยุดย้ังและปองกันและ
ทําลายทรัพยากรปาไมเชิงพื้นที่ดวยพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการ
ทรพัยากรปาไม  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรท่ี 4 
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนมีเปาหมายใน
การรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีแนวทางการพัฒนาในการ
แกไขปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอม และแกไขปญหาวิกฤตหมอกควันไฟปาในเขต
ภาคเหนือและภาคใต 

แ ผ น คว า ม มั่ น ค ง แห ง ช า ติ  ใ น ก า ร รั ก ษา ค ว า ม มั่ น ค ง ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นโยบายรัฐบาล ขอที่ 10 การฟนฟู
ทรพัยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอม เพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
ดวยการปกปอง รักษา ฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา และแผนพัฒนา
จังหวัดอุตรดิตถ  (พ.ศ.2561 – 2565) ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ ฟนฟู 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงน้ํา และสงเสริมการ
ใชพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการเติบโตอยางย่ังยืน 
(พ.ศ. 2561-2580) การสรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
มุงเนนการอนุรักษ และฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่น
กําเนิด พัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม สนับสนุนการเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน สงเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ผลิตและการบรโิภคไปสูการผลิตและการบริโภคอยางย่ังยืน 

จั ง ห วั ด อุ ต ร ดิ ต ถ เ ป น จั ง ห วั ด ที่ มี ค ว า ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังเปนแหลงทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติที่สําคัญของประเทศ มีความเจริญทางเศรษฐกิจ มีความพรอมในดาน
สาธารณูปโภค และระบบการคมนาคมขนสงท้ังทางบกและทางอากาศ มีความ
พรอมดานสถาบันการศึกษา ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนรองรับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของจังหวัดและเปนศูนยกลางของภาคเหนือ 

ในพ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือเกิดไฟปาอยูบอยครั้ง โดยเฉพาะพ้ืนที่
รอยตอเขตปาอนุรักษ เขตปาสงวน พบมากที่จังหวัดอุตรดิตถ แมวาจังหวัด
ไดออกมาตรการบังคับใชกฎหมายหวงประกาศหามเผาเด็ดขาดอยาง
เครงครัด เพื่อขอใหประชาชนท่ีทําอาชีพเกษตรกรรมใหงดการเผาในพ้ืนที่
เกษตรกรรมของตนเอง และมีการใชกฎหมายดําเนินคดีแกผูฝาฝน และ
สามารถดําเนินการตรวจสอบไดเพราะพื้นท่ีเกษตรกรรมมีเจาของชัดเจน 
ในทางกลับกันกลับเปลี่ยนไปลักลอบเผาปาเพ่ือการเก็บหาของปา การลา
สัตว การการเผาไรเลื่อนลอยในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติและปาอนุรักษแทน 
ซึ่งพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติและปาอนุรักษมีลักษณะภูมิประเทศเปนเขาสูงชัน 
การเขาไปดับไฟทําไดยากบางพื้นที่ตองใชเวลาเดินทางดวยเทาหลายชั่วโมง
จะถึงจุดเกิดไฟปา สงผลใหจุดความรอนที่เกิดการเผาไหมจากเดิมลุกลาม
ขยายเพ่ิมขึ้น จึงพบจุดความรอนเพิ่มขึ้น 

ในการนี้จึงมีการเสริมความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ          
เพื่อปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาโดยการบูรณาการอยาง
ยั่ งยืน  ซึ่ ง เปนการบเคลื่ อนการพัฒนาเสริมสร างความมั่นคงด าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตรอยตอของจังหวัดอุตรดิตถ               
และจังหวัดขางเคียงรวมไปถึงเขตประเทศขางเคียง ซึ่งเปนจุดศูนยกลาง
ยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจที่สําคัญ เพ่ือลดการการจุดความรอนท่ีเปนสาเหตุ             
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ทําใหเกิดฝุนควันและการลักลอบเผาในพื้นที่รอยตอเขตปาอนุรักษ - เขตปา
สงวน จังหวัดอุตรดิตถ และประเทศขางเคยีง       

จากปญหาการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งสงผลตอ
สภาพแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ ดังนั้น           
การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนใหอยูภายใตสิ่งแวดลอมที่ดีมี
มาตรฐานมีวิถีชีวิตเปนมิตรสิ่งแวดลอม จึงมีความจําเปนที่จะตองเรงพัฒนา
ฟนฟูสภาพแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้           
การจัดการดานสิ่งแวดลอมและการเกษตรในชุมชนลวน มีสวนสําคัญท่ีจะ
กอใหเกิดการใชทนุทางสังคมและเกิดมีสวนรวมในชุมชน สงผลตอคุณภาพชีวิต 
สรางงาน สรางรายได ใหแกประชาชน สงเสริมเศรษฐกิจ การคาการลงทุน          
ในพื้นที่เกิดเปนหมูบานชุมชน อยางย่ังยืน และฟนฟูและพัฒนาแหลงน้ํา       
เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม แกไขปญหาภัยแลง 

5.  วตัถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือพัฒนาเสริมความมั่นคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ้ืนที่
จังหวัด และเขตรอยตอจังหวัดอุตรดติถ กับประเทศขางเคียง 
2. เพ่ือปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาพื้นที่จังหวัด และเขต
รอยตอจังหวัดอุตรดิตถ กับประเทศขางเคียงโดยการบูรณาการทุกภาคสวน 

6.  ตัวชีว้ดัและคาเปาหมาย จํานวนจุดความรอนในพื้นท่ีเขตรอยตอจังหวัดอุตรดิตถลดลงรอยละ 0.5 
7. พืน้ท่ีเปาหมาย พื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ 
8. กิจกรรมหลัก   

 กจิกรรมหลัก  
 
 

 

แกไขปญหาฝุนควัน PM 2.5 แบบบูรณาการ 
กิจกรรมยอยท่ี 1.จัดชุดลาดตระเวน เพ่ือรักษาความมั่นคงดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีจังหวัด และเขตรอยตอจังหวัด
อุตรดิตถ กับประเทศขางเคยีง 
กิจกรรมยอยที่ 2.การทําแนวกันไฟตามแนวทางประชารัฐ เพื่อปองกันไฟปาใน
พื้นท่ีจังหวัด และเขตรอยตอจังหวดัอตุรดิตถ กับประเทศขางเคียง 
กิจกรรมยอยที่ 3 สรางแหลงน้ําเพ่ิมความชุมชื่น เพื่อใชเปนแหลงน้ําสําหรับดับ
ไฟปาในพ้ืนที่จังหวัด และเขตรอยตอจังหวัดอตุรดิตถ กับประเทศขางเคียง 
กิจกรรมยอยที่ 4 กิจกรรมปลูกไมยืนตนไมผลัดใบ เพ่ือเปนแนวกันชนไฟปาใน
พื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ เขตรอยตอจังหวัดอตุรดิตถ  และประเทศขางเคียง 
กิจกรรมยอยที่ 5 การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล 
งบประมาณ 8,720,000 บาท (แปดลานเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถวน) 
ผูรับผดิชอบ  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด และ
หนวยรวมดําเนินงาน 

9. หนวยงานดําเนินงาน 1.สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุตรดิตถ     
2. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3  (ลําปาง) 
3. สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11  
4. ศูนยปาไมอุตรดิตถ 
5. หนวยงานในพื้นที่สังกัด ทส. ในพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ  
6. อําเภอทุกอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ                              
7. องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ  

10. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
11. งบประมาณ 8,720,000 บาท (แปดลานเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถวน) 
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12. ผลผลิต (Output) - เพิ่มฝายชะลอน้าํในพ้ืนที่ที่มีปญหาฝุนควัน 

- พื้นท่ีสีเขียวเพ่ิมขึ้น และเพิ่มความชุมชื้นพื้นที่ปาตนน้ํา  
- แหลงน้ําไดรบัการพัฒนา และแกไขปญหาน้ําทวมภัยแลง 
- ลดปญหาหมอกควันไฟปา 

13. ผลลัพธจากการดําเนนิโครงการ 
(Outcome) 

- คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น 
- ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสมบูรณเพ่ิมมากขึ้น 
- มี จิตสํานึก  ส วนรวมในการอนุ รักษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติ           
และสิ่งแวดลอม  
- เกิดการพัฒนาหมูบาน / สถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
- การเพ่ิมพื้นที่สีเขยีวตนน้ําลําธาร และเพิ่มความชุมชื้นพื้นที่ปาตนน้าํ 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

2.25 
แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 

 

 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 อนุรักษ ฟนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงน้ํา            
และสงเสริม  การใชพัฒนาพลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสําคัญ โครงการพัฒนาแหลงนํ้า และบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน 
2. ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 10 การพัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ําอยางย่ังยืน 
3. แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ี 4 สงเสริม สนับสนุน ใหมีการอนุรักษและฟนฟู

ทรพัยากรปาไมของจังหวัดอุตรดิตถ ลุมน้ํานานและลําน้ําสาขาการดูแลรักษา
ปาตนน้ําไมวาจะเปนการเพิ่มพ้ืนที่ปาไมโดยการฟนฟูสภาพปา การปองกัน
และปราบปรามไมใหมีการบุกรุกเขาไปทําลายปา การสรางเครือขายความ
รวมมือของชุมชนและทุกภาคสวนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอยางเปน
ระบบ ตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของรัฐบาลตั้งแต
ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ใหสามารถแกไขปญหาน้ําแลง น้ําทวม น้ําเสีย         
การขาดแคลนน้ําภาคการผลิต นํ้าอุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศ 
สนับสนุนสงเสริมการใชพลังงานทดแทน พลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม     
ทั้งในภาคครวัเรือนและภาคการผลิต และ การบริหารจัดการขยะอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล รวมทั้งการปองกัน แกไขปญหา และการรับมือกับปญหาภัย
ธรรมชาติแบบมีสวนรวมกันกับทุกภาคสวน 

4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คํานึงถึงความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผานมาตรการตางๆ ที่มุงเนนใหเกิดผลลัพธตอความ
ย่ังยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 ดานวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 
ประเด็นที่ 10 เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ําของเสียถูกนํากลับมา
ใชประโยชนและพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเปนแหลงพลังงานหลัก เปาหมาย
การพัฒนากลุมจังหวัด ขอที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน และจังหวัดไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
อุตรดิตถ  ยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ ฟนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม แหลงน้ํา และสงเสริมการใชพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (ฉบับท่ี 13) แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด
อุตรดิตถ จึงมีความจําเปนที่ตองใหความสําคัญของแหลงนํ้า ซึ่งเปนปจจัยหลัก
ในการดํารงชีพ และใช ในการเกษตร ซึ่ งหากมีการพัฒนาแหลง นํ้า                  
มีการบริหารจัดการแหลงน้ําทั้งนํ้าแลง และน้ําหลาก มีการใชประโยชนจาก
แหลงน้ําไดอยางคุมคาและหลากหลายจะทําใหการดํารงชีวิต การประกอบ
อาชีพของประชาชนดีขึ้น มีรายไดเพิ่มขึ้น เนื่องจากสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตร ซึ่งใชน้ําเปนปจจัยหลัก 
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5. วตัถุประสงคของโครงการ 1 . เพื่อ ใหมี แหล ง นํ้า ใชอย า ง เพีย งพอทั้ งน้ํ าอุป โภคบริ โภค และน้ํ า             
เพื่อการเกษตร 
2. เพ่ือใหมีการบริหารจัดการแหลงนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือสามารถใชแหลงน้ําไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสดุ 

6. ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย  มีแหลงนํ้าเพิ่มขึ้น 88 แหง 
7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดอุตรดิตถ 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

       หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางระบบสงนํ้าอางเก็บน้ําหวยคอเหนอื 
70,000,000 บาท 
ผูอํานวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ 
โครงการชลประทานอุตรดิตถ 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

       หนวยงานที่เกี่ยวของ 

แกมลิงบึงมายระยะที่ 3 
9,700,000 บาท 
ผูอํานวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ 
โครงการชลประทานอุตรดิตถ 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

       หนวยงานที่เกี่ยวของ 

เพิ่มประสิทธิภาพแกมลิงบึงมาย 
20,000,000 บาท 
ผูอํานวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ 
โครงการชลประทานอุตรดิตถ 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

       หนวยงานที่เกี่ยวของ 

แกมลิงหนองกอก พรอมอาคารประกอบ 
26,500,000 บาท 
ผูอํานวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ 
โครงการชลประทานอุตรดิตถ 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

       หนวยงานที่เกี่ยวของ 

เพิ่มศักยภาพแกมลิงหนองกอก 
40,000,000 บาท 
ผูอํานวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ 
โครงการชลประทานอุตรดิตถ 

8.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

       หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ระบบกระจายน้ําอางเก็บน้ําหวยน้ํารี 
16,600,000 บาท  
ผูอํานวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ  
โครงการชลประทานอุตรดิตถ 

8.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

       หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางทอสงน้ําอางเก็บน้ําหวยน้ํารีอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
85,000,000 บาท 
ผูอํานวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ 
โครงการชลประทานอุตรดิตถ 

8.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

     หนวยงานที่เก่ียวของ 

อนุรักษฟนฟูอางเก็บน้ําหวยนํ้าชําพรอมระบบสงน้ํา 
23,554,700 บาท 
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 9 
สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 9 

8.9 กิจกรรมหลักท่ี 9 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

     หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยลําน้ําปาด 
25,000,000 บาท 
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 9 
สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 9 
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8.10 กิจกรรมหลักที่ 10 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

     หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางระบบกระจายน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยหวยคอเหนือ 
33,500,000 บาท 
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 9 
สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 9 

8.11 กิจกรรมหลักที่ 11 
  
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาชุมชนเพื่ออุปโภคและบริโภค ม.6 ต.ไผลอม  
อ.ลบัแล จ.อุตรดติถ  
494,000 บาท  
นายอําเภอลบัแล  
ที่วาการอําเภอลับแล 

8.12 กิจกรรมหลักที่ 12 
  
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ขุดลอกและกําจัดวชัพืชสิ่งกีดขวางทางน้ําและกําจัดวัชพืช คลองแมพรอง 
คลองแมพูล คลองพระสวัสดิ ์และคลองเลียบบึงมายฝงเหนือ 
2,749,400 บาท 
นายอําเภอลบัแล 
ที่วาการอําเภอลับแล 

8.13 กิจกรรมหลักที่ 13 
     
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางเหมืองสงนํ้าคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี 11 บานนาชางโทน              
ตําบลฟากทา อําเภอฟากทา จังหวัดอตุรดิตถ 
490,000 บาท 
นายอําเภอฟากทา 
ที่วาการอําเภอฟากทา 

8.14 กิจกรรมหลักที่ 14 
     
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางคลองสงนํ้า คสล. สายนาเหลาปางาง บานหวยลึก หมูที่ 5  
ตําบลบานเสี้ยว อําเภอฟากทา อําเภอฟากทา จังหวัดอตุรดิตถ 
1,020,000 บาท 
นายอําเภอฟากทา 
ที่วาการอําเภอฟากทา 

8.15 กิจกรรมหลักที่ 15 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางสถานสีบูน้ําพลังไฟฟาบานเดิ่น หมู 2 
1,500,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลสองหอง 
องคการบริหารสวนตําบลสองหอง 

8.16 กิจกรรมหลักที่ 16 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ปรับปรุงโรงสูบน้ํา ประปาเทศบาลตําบลฟากทา 
645,200 บาท 
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลฟากทา 
เทศบาลตําบลฟากทา 

8.17 กิจกรรมหลักที่ 17 
    
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางคลองสงนํ้า คสล. (คลองซอย) สายนาโพธ์ิ บานวังออ หมูที ่4      
ตําบลบานเสี้ยว อําเภอฟากทา จังหวัดอตุรดิตถ 
130,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเสี้ยว 
องคการบริหารสวนตําบลบานเสี้ยว 

8.18 กิจกรรมหลักที่ 18 
      
 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางคลองสงนํ้า คสล.  (คลองซอย) นาทุงหลวง (สายนาซาว) บานลุม   
หมู 2  ตําบลบานเสี้ยว  อาํเภอฟากทา  จังหวัดอุตรดิตถ ขนาดความกวาง 
0.50 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ความยาวรวม 246  ม. 
329,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเสี้ยว 
องคการบริหารสวนตําบลบานเสี้ยว 
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 8.19 กิจกรรมหลักที่ 19 
      
 

งบประมาณ 
   ผูรับผดิชอบ 
      หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางคลองสงนํ้า คสล.  (คลองซอย) สายนาทุงหลวง บานลุมหมู 2         
ตําบลบานเสี้ยว  อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดติถ ขนาดความกวาง 0.50 ม. 
ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม.  ความยาวรวม 305 ม. 
436,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเสี้ยว 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัด 

8.20 กิจกรรมหลักที่ 20 
      
 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

           หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางคลองสงนํ้า คสล. (คลองซอย) สายนาน้ําปาด บานหวยลึก  หมู 5 
ตําบลบานเสี้ยว  อําเภอฟากทา  จังหวัดอุตรดิตถ ขนาดความกวาง 0.50 ม.  
ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ความยาวรวม 246  ม. 
352,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเสี้ยว 
องคการบริหารสวนตําบลบานเสี้ยว 

8.21 กิจกรรมหลักที่ 21 
      
 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

            หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางคลองสงนํ้า คสล.(คลองซอย) สายนาหนองขอนแกน บานหวยลึก หมู 
5 ตําบลบานเสี้ยว อําเภอฟากทา จังหวัดอตุรดิตถ ขนาดความกวาง 0.50 ม.  
ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ความยาวรวม 250  ม. 
358,000  บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเสี้ยว 
องคการบริหารสวนตําบลบานเสี้ยว 

8.22 กิจกรรมหลักที่ 22 
      
 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ปรับปรุงคลองเหมืองสงนํ้าลําหวยหยั่น ขนาดกวางภายใน 0.80 เมตร สูง
ภายใน 0.60 เมตร ยาว 210.00 เมตร ขุดปรับดินถมขางคลองเหมืองสงนํ้า
ตามสภาพพื้นที่ 
497,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลฟากทา 
องคการบริหารสวนตําบลฟากทา 

8.23 กิจกรรมหลักที่ 23 
      
 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ปรับปรุงคลองสงนํ้าลําเหมอืงกลาง ขนาดกวางภายใน 0.80 เมตร สงูภายใน 
0.60 เมตร ยาว 210.00 เมตร ขดุปรบัดินถมขางคลองเหมอืงสงนํ้าตามสภาพ
พื้นท่ี 
497,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลฟากทา 
องคการบริหารสวนตําบลฟากทา 

8.24 กิจกรรมหลักที่ 24     
      
 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

           หนวยงานที่เก่ียวของ 

ปรับปรุงคลองเหมืองสงนํ้านาเหลก็ใต ขนาดกวางภายใน 0.80 เมตร สูง
ภายใน 0.60 เมตร ยาว 210.00 เมตร ขุดปรับดินถมขางคลองเหมืองสงนํ้า
ตามสภาพพื้นที่ 
497,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลฟากทา 
องคการบริหารสวนตําบลฟากทา 

8.25 กิจกรรมหลักที่ 25 
      
 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

           หนวยงานที่เก่ียวของ 

ปรับปรุงคลองเหมืองสงนํ้านาซาว ขนาดกวางภายใน 0.30 เมตร สูงภายใน 
0.40 เมตร ยาว 230.00 เมตร ขดุปรับดินถมขางคลองเหมอืงสงนํ้าตามสภาพ
พื้นท่ี 
335,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลฟากทา 
องคการบริหารสวนตําบลฟากทา 
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8.26 กิจกรรมหลักที่ 26 
    
 
      งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

            หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ปรับปรุงคลองเหมืองสงนํ้าลําหวยมุนขนาดกวางภายใน 0.60 เมตร สูงภายใน 
0.50 เมตร ยาว 295.00 เมตร ขดุปรบัดินถมขางคลองเหมอืงสงนํ้าตามสภาพ
พื้นท่ี 
497,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลฟากทา 
องคการบริหารสวนตําบลฟากทา 

8.27 กิจกรรมหลักที่ 27 
      
      
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

          หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางลําเหมอืง คสล.สายนาไรเดียว หมูที่ 5 ตาํบลสองหอง อําเภอฟากทา   
จังหวัดอตุรดิตถ ขนาดความกวางภายใน 0.80 ม. สูงภายใน 0.80 ม.  
หนา 0.10 ม. ความยาวรวม 185  ม. 
488,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลสองหอง 
องคการบริหารสวนตําบลสองหอง 

8.28 กิจกรรมหลักที่ 28 
      
     
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

            หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางลําเหมอืง คสล. นาหนองอี่ตู บานนาไรเดยีว  หมู 5 ตําบลสองหอง 
อําเภอฟากทา  จังหวัดอตุรดิตถ ขนาดความกวางภายใน 0.60 ม.  
สูงภายใน 0.60 ม. หนา 0.10 ม.  ความยาวรวม 245  ม. 
495,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลสองหอง 
องคการบริหารสวนตําบลสองหอง 

8.29 กิจกรรมหลักที่ 29 
      
     
 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

            หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางลําเหมอืง คสล.สายสระใหญ (ตอของเดิม)  บานนาไรเดยีว   
หมู 5 ตําบลสองหอง  อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดติถ  
ขนาดความกวางภายใน 0.60 ม. สูงภายใน 0.60 ม. หนา 0.10 ม.   
ความยาวรวม 245  ม. 
495,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลสองหอง 
องคการบริหารสวนตําบลสองหอง 

8.30 กิจกรรมหลักที่ 30 
      
     
     งบประมาณ  
  ผูรับผดิชอบ  

            หนวยงานที่เกี่ยวของ  

กอสรางฝาย คสล. นาบานกลาง  ม.3  บานสองคอน ต.สองคอน อ.ฟากทา จ.
อุตรดิตถ  สันฝายกวาง 32 เมตร  ยาว 10 เมตร สูง  2.50  เมตร  
หนา 0.70  เมตร 
3,000,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลสองคอน 
องคการบริหารสวนตําบลสองคอน 

8.31 กิจกรรมหลักที่ 31 
      
      
 
 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

           หนวยงานที่เก่ียวของ 

กอสรางคลองเหมืองสงน้ํา คสล. สายนาอาง  ม.2  บานโพนดู  ต.สองคอน         
อ .ฟากทา  จ.อุตรดิตถ   ชวงที่  1  ยาว 465 เมตร กวาง 1.20 เมตร              
สูง 1.00 เมตร. หนา 0.12 เมตร ชวงที่  2  ยาว 480  เมตร กวาง 1.00  เมตร  
สูง 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร  ชวงที่  3  ยาว 370 เมตรกวาง  1.00  เมตร  
สูง 1.00 เมตร  หนา 0.12 เมตร 
3,000,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลสองคอน 
องคการบริหารสวนตําบลสองคอน 

8.32 กิจกรรมหลักที่ 32 
      
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

            หนวยงานที่เกี่ยวของ 

อนุรักษฟนฟูสระเก็บน้ําหวยกลาง (แกมลิง) บานเสี้ยว หมูที ่1 ตําบลบานเสี้ยว 
อําเภอฟากทา จังหวัดอตุรดิตถ 
2,500,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเสี้ยว 
องคการบริหารสวนตําบลบานเสี้ยว 
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8.33 กิจกรรมหลักที่ 33 
      
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

            หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางอางเก็บน้ําคันดินหวยโปงเอียดพรอมสปลเวย บานวังออ  หมูที่ 4  
ตําบลบานเสี้ยว อําเภอฟากทา จังหวัดอตุรดิตถ 
3,000,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเสี้ยว 
องคการบริหารสวนตําบลบานเสี้ยว 

8.34 กิจกรรมหลักที่ 34 
  
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ขยายคลองไสไกเพื่อการเกษตร หมูที่ 6,8,10 ขางบานชางพนสีนายเหวย หมูที่ 
6 ตําบลหาดงิ้ว อําเภอเมอืงอตุรดติถ จังหวัดอตุรดิตถ 
500,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดงิ้ว 
องคการบริหารสวนตําบลหาดงิ้ว 

8.35 กิจกรรมหลักที่ 35 
  
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานที่เกี่ยวของ 

เรียงหินยาแนวคลองผึ้ง บริเวณบาน นายลาศ ปาลาศ และบานนางเหรียญ
ทอง อังคนุรักษพันธ 
200,000 บาท 
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลนํ้าริด 
เทศบาลตําบลน้ําริด 

8.36 กิจกรรมหลักที่ 36 
  
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางฝายกั้นน้ําคอนกรตีเสรมิเหล็ก คลองชายเขา บริเวณติดตอ หมูท่ี 3 
กับ หมูที ่10 
1,000,000 บาท 
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลนํ้าริด 
เทศบาลตําบลน้ําริด 

8.37 กิจกรรมหลักที่ 37 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางลําเหมอืงคอนกรตีเสริมเหล็ก ถนนทุงบวกแรด หมูที่ 4 
2,000,000 บาท 
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลนํ้าริด 
เทศบาลตําบลน้ําริด 

8.38 กิจกรรมหลักที่ 38 
     งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางฝายกั้นน้ําคอนกรตีเสรมิเหล็ก ฝายมะกรูด หมูที ่6 
3,000,000 บาท 
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลนํ้าริด 
เทศบาลตําบลน้ําริด 

8.39 กิจกรรมหลักที่ 39 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางฝายกั้นน้ําคอนกรตีเสรมิเหล็ก ฝายมอนถ้าํ หมูที ่10 
800,000 บาท 
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลนํ้าริด 
เทศบาลตําบลน้ําริด 

8.40 กิจกรรมหลักที่ 40 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ขุดลอกคลองหวาย หมูท่ี 1 
285,000 บาท 
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลนํ้าริด 
เทศบาลตําบลน้ําริด 

8.41 กิจกรรมหลักที่ 41 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ขุดลอกคลองริด หมูที ่1 หมูที่ 2 หมูที่ 3 และหมูที ่7 
1,466,000 บาท 
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลนํ้าริด 
เทศบาลตําบลน้ําริด 

8.42 กิจกรรมหลักที่ 42 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ขุดลอกคลองชายเขา หมูท่ี 4 
518,000 บาท 
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลนํ้าริด 
เทศบาลตําบลน้ําริด 
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8.43 กิจกรรมหลักที่ 43 
  
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

วางทอสงน้ําเพื่อการเกษตรบริเวณสระหลวง บานพระฝางหมูท่ี 4 ถึงสระน้ํา
บานหนองบัว หมูที ่9 ตําบลผาจุก  อาํเภอเมืองอตุรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 
8,498,000 
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลผาจุก 
เทศบาลตําบลผาจุก 

8.44 กิจกรรมหลักที่ 44 
  
     
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

วางทอสงน้ําเพื่อการเกษตร บริเวณสระโรงเรยีนบานมอนหินขาว หมูท่ี 10 
ถึง สระน้ําบานปาแดงหลง หมูที ่12 ตําบลผาจุกอําเภอเมืองอุตรดติถ จังหวัด
อุตรดิตถ 
6,320,000 บาท 
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลผาจุก 
เทศบาลตําบลผาจุก 

8.45 กิจกรรมหลักที่ 45 
  
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ขุดเจาะบอบาดาล จาํนวน 6 บอ บานเดนกระตาย หมูท่ี 11, บานมอนหินขาว 
หมูที่ 10,บานวังยาง หมูที ่2 ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัด
อุตรดิตถ 
1,470,000 บาท 
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลผาจุก 
เทศบาลตําบลผาจุก 

8.46 กิจกรรมหลักที่ 46 
  
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถังนํ้าใส ขนาด 100 ลบ.ม.พรอมโรงสูบน้ํา บริเวณประปาตลาดสด
เทศบาล หมูที ่4 ต. แสนตอ อ.นํ้าปาด จ.อุตรดิตถ     
950,000 บาท 
นายอําเภอน้ําปาด 
ที่วาการอําเภอนํ้าปาด 

8.47 กิจกรรมหลักที่ 47 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางถังนํ้าใสขนาด 100 ลบ.ม. พรอมโรงสูบน้ํา บริเวณสํานักงานเทศบาล
ตําบลน้ําปาด 
850,000 บาท 
นายอําเภอน้ําปาด 
สวนราชการและอําเภอในจังหวัด 

8.48 กิจกรรมหลักที่ 48 
  
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางระบบประปาหมูบานแบบผิวดินขนาดกลาง  
(ประปาบานลุม) ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา หมูที่ 4 บานแสนตอ 
2,394,000 บาท 
นายอําเภอน้ําปาด 
ที่วาการอําเภอนํ้าปาด 
 

8.49 กิจกรรมหลักที่ 49 
  
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

พัฒนาแหลงกักเก็บน้ําสําหรับอุปโภคและการเกษตร หมูที่ 7  
บานสองส ีต.หวยมุน อ.น้ําปาด จ.อุตรดติถ 
556,000 บาท 
นายอําเภอน้ําปาด 
ที่วาการอําเภอนํ้าปาด 

8.50 กิจกรรมหลักที่ 50 
  
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

พัฒนาแหลงกักเก็บน้ําสําหรับอุปโภคและการเกษตร หมูที่ 8 บานมณีแกว  
ต.หวยมุน อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ 
556,000 บาท 
นายอําเภอน้ําปาด 
ที่วาการอําเภอนํ้าปาด 
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8.51 กิจกรรมหลักที่ 51 
  
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางฝายน้ําลน ค.ส.ล. ลําหวยพังงาบริเวณฝายตาปา หมูที่ 4  ตําบลแสน
ตอ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ 
850,000 บาท 
นายอําเภอน้ําปาด 
ที่วาการอําเภอนํ้าปาด 

8.52 กิจกรรมหลักที่ 52 
     
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางลําเหมอืง คสล.สายนาทาโพธิ์ หมูที่ 6 บานหนองแหว  
ตําบลบานฝาย 
1,300,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 
องคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 

8.53 กิจกรรมหลักที่ 53 
  
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางลําเหมอืง คสล. นาหวยแลง - นานางบัวนี  โจมาลา  หมูที่ 7 บานชํา
บุน ตําบลบานฝาย 
850,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 
องคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 
 

8.54 กิจกรรมหลักที่ 54 
     
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางลําเหมอืง คสล ฝายโพเพ หมูที่ 3 บานนากวาง  
ตําบลบานฝาย 
2,400,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 
องคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 

8.55 กิจกรรมหลักที่ 55 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ซอมแซมสถานสีบูน้ําไฟฟา หมูท่ี 6 บานหนองแหว ตําบลบานฝาย 
500,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 
องคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 

8.56 กิจกรรมหลักที่ 56 
     
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพลงังานแสงอาทิตยเพ่ือการเกษตร   
ขนาด  10 kw (จุดวังแกว) หมูที ่2 บานใหม ตําบลบานฝาย 
1,000,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 
องคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 

8.57 กิจกรรมหลักที่ 57 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางประปาแบบถวยแชมเปญ จุดนาเหลาใต หมูที ่4บานมวง ตาํบลบาน
ฝาย 
1,000,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 
องคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 

8.58 กิจกรรมหลักที่ 58 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางฝายกั้นน้ํา คสล.ก้ันน้ําปาด จุดวังแกว  หมูท่ี 2 บานใหม ตําบลบาน
ฝาย 
1,250,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 
องคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 

8.59 กิจกรรมหลักที่ 59 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ขยายเขตแนววางทอประปา หมูท่ี 3  บานนากวาง ตาํบลบานฝาย 
300,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 
องคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 
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8.60 กิจกรรมหลักที่ 60 
   
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสราง/ซอมแซมระบบประปาหมูบาน พรอมทอเหล็ก  หมูที่ 9 บานโพนทอง 
ตําบลบานฝาย 
300,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 
องคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 

8.61 กิจกรรมหลักที่ 61 
      
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

โครงการขุดบอน้ําตื้นในที่ทํากิน หมูที่ 3 บานนากวาง  
ตําบลบานฝาย 
100,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 
องคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 

8.62 กิจกรรมหลักที่ 62 
      
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

โครงการขุดบอน้ําตื้นในที่ทํากิน หมูที่ 6 บานหนองแหว  
ตําบลบานฝาย 
100,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 
องคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 

8.63 กิจกรรมหลักที่ 63 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

โครงการกอสรางรางสงน้ําสายนาเหนือ หมู 4 ตําบลน้ําไผ 
340,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 
องคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 

8.64 กิจกรรมหลักที่ 64 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

โครงการกอสรางรางสงน้ําฝายนอย หมู 4 ตําบลนํ้าไผ 
340,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 
องคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 

8.65 กิจกรรมหลักที่ 65 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

โครงการกอสรางรางสงน้ําเพ่ือการเกษตร ฝายนาใหญ หมู 7 ตําบลนํ้าไผ 
320,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 
องคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 

8.66 กิจกรรมหลักที่ 66 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ปรับปรุงระบบประปาหมูบานบานสามรอยเมตร หมูท่ี 2 ตําบลทาปลา 
500,000 บาท 
นายอําเภอทาปลา 
ที่วาการอําเภอทาปลา 

8.67 กิจกรรมหลักที่ 67 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ปรับปรุงระบบปะปาหมูบาน บานน้ําสิงหเหนือ หมูที่ 4 ตําบลทาปลา 
467,000 บาท 
นายอําเภอทาปลา 
ที่วาการอําเภอทาปลา 

8.68 กิจกรรมหลักที่ 68 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานน้ําสิงหใต หมูที ่5 ตําบลทาปลา 
426,400 บาท 
นายอําเภอทาปลา 
ที่วาการอําเภอทาปลา 

8.69 กิจกรรมหลักที่ 69 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานสามรอยเมตร หมูที ่12 ตําบลทาปลา 
500,000 บาท 
นายอําเภอทาปลา 
ที่วาการอําเภอทาปลา 
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8.70 กิจกรรมหลักที่ 70 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานเนินสูง  หมูที่5 ตาํบลจริม 
497,100 บาท 
นายอําเภอทาลา 
ที่วาการอําเภอทาปลา 

8.71 กิจกรรมหลักที่ 71 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานทาชาง  หมูที่ 6 ตําบลจริม 
497,000 บาท 
นายอําเภอทาปลา 
ที่วาการอําเภอทาปลา 

8.72 กิจกรรมหลักที่ 72 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ปรับปรงระบบประปาหมูบาน บานคีรีทอง  หมูท่ี 8 ตําบลหาดลา 
238,000 บาท 
นายอําเภอทาปลา 
ที่วาการอําเภอทาปลา 

8.73 กิจกรรมหลักที่ 73 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานวังหัวดอย หมูที ่2 ตําบลน้ําหมัน 
490,000 บาท 
นายอําเภอทาปลา 
ที่วาการอําเภอทาปลา 

8.74 กิจกรรมหลักที่ 74 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานน้ําหมันกลาง หมูที ่3  ตําบลน้ําหมัน 
338,000 บาท 
นายอําเภอทาปลา 
ที่วาการอําเภอทาปลา 

8.75 กิจกรรมหลักที่ 75 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานนาตนโพธิ์ หมูที ่4 ตําบลน้ําหมัน 
490,000 บาท 
นายอําเภอทาปลา 
ที่วาการอําเภอทาปลา 

8.76 กิจกรรมหลักที่ 76 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานน้ําหมันใต หมูที่ 5 ตําบลน้ําหมนั 
499,000 บาท 
นายอําเภอทาปลา 
ที่วาการอําเภอทาปลา 

 8.77 กจิกรรมหลักท่ี 77 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

            หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานน้ําลี หมูที ่6 ตําบลน้ําหมัน 
490,000 บาท 
นายอําเภอทาปลา 
ที่วาการอําเภอทาปลา 

8.78 กิจกรรมหลักที่ 78 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานผาลาด หมูที่ 7 ตําบลน้ําหมัน 
 490,000 บาท 
นายอําเภอทาปลา 
ที่วาการอําเภอทาปลา 

8.79 กิจกรรมหลักที่ 79 
     งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานน้ําตะ   หมูท่ี 8 ตําบลน้ําหมัน 
458,000 บาท 
นายอําเภอทาปลา 
ที่วาการอําเภอทาปลา 

8.80 กิจกรรมหลักที่ 80 
     งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานน้ําหมันเหนือ หมูที ่9 ตําบลนํ้าหมัน 
458,000 บาท 
นายอําเภอทาปลา 
ที่วาการอําเภอทาปลา 
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8.81 กิจกรรมหลักที่ 81 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานทรายงาม หมูท่ี 10 ตําบลน้ําหมนั 
490,000 บาท 
นายอําเภอทาปลา 
ที่วาการอําเภอทาปลา 

8.82 กิจกรรมหลักที่ 82 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานปางหมิ่นเหนือ หมูที ่11 ตาํบลน้าํหมัน 
490,000 บาท 
นายอําเภอทาปลา 
ที่วาการอําเภอทาปลา 

8.83 กิจกรรมหลักที่ 83 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานคา หมูที่ 12 ตําบลน้ําหมัน 
493,000 บาท 
นายอําเภอทาปลา 
ที่วาการอําเภอทาปลา 

8.84 กิจกรรมหลักที่ 84 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางลําเหมอืงคอนกรตีเสริมเหล็ก (ระบบสงน้ํา,ระบายน้ํา) 
15,894,000 บาท 
นายอําเภอทาปลา 
ที่วาการอําเภอทาปลา 

8.85 กิจกรรมหลักที่ 85 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

วางทอประปา (ทอ HOPE) หมูที่ 6 ตําบลทาปลา 
12,230,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลผาเลือด 
องคการบริหารสวนตําบลผาเลือด 

8.86 กิจกรรมหลักที่ 86 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

วางทอประปา (ทอ HOPE) หมูที่ 8 ตําบลทาปลา 
14,310,000 บาท 
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทาปลา 
เทศบาลตําบลทาปลา 

8.87 กิจกรรมหลักที่ 87 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เรียงหินยาแนวอางเก็บน้ําหวยภูนก หมูที ่1 ตําบลทาปลา 
12,230,000 บาท 
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทาปลา 
เทศบาลตําบลทาปลา 

8.88 กิจกรรมหลักที่ 88 
     
 
     งบประมาณ 
  ผูรับผดิชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กอสรางคลองสงนํ้า คสล.(คลองซอย) นาทุงหลวง (สายหอกรอง) บานสุม หมู 
2 ตําบลบานเสี้ยว อําเภอฟากทา จังหวัดอตุรดิตถ ขนาดกวาง 0.50 ม. ลึก 
0.50 ม. หนา 0.10 ม. ความยาว 305 ม. 
436,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเสี้ยว 
องคการบริหารสวนตําบลบานเสี้ยว 
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9. หนวยงานดําเนินการ 1. โครงการชลประทานอุตรดิตถ 
2. สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 9 
3. ที่วาการอําเภอลับแล 
4. ที่วาการอําเภอฟากทา 
5. ที่วาการอําเภอทาปลา 
6. ที่วาการอําเภอนํ้าปาด 
7. เทศบาลตําบลฟากทา 
8. เทศบาลตําบลน้ําริด 
9. เทศบาลตําบลผาจุก 
10. เทศบาลตําบลทาปลา 
11. องคการบริหารสวนตําบลสองหอง 
12. องคการบริหารสวนตําบลบานเสี้ยว 
13. องคการบริหารสวนตําบลฟากทา 
14. องคการบริหารสวนตําบลสองคอน 
15. องคการบริหารสวนตําบลหาดงิ้ว 
16. องคการบริหารสวนตําบลบานฝาย 
17. องคการบริหารสวนตําบลน้ําไผ 
18. องคการบริหารสวนตําบลผาเลือด 

10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ป พ.ศ. 2566 -2570 
11. งบประมาณ งบจังหวัด 479,415,800 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1. การดําเนินการกอสรางระบบสงน้ําระบายน้ํา เพื่อบรรเทาและแกไขปญหา

ใหแกเกษตรกรที่ไดรบัความเดือดรอน ประมาณ 350 ครัวเรือน 
2. จํานวนแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตรกรรม และการอุปโภคบริโภค  
เพิ่มขึ้นรอยละ 60 

13. ผลลัพธจากการดําเนนิโครงการ 
(Outcome) 

1. ประชาชนมีน้ําใชอยางเพียงพอทั้งการเกษตร และการอุปโภคบริโภค 
2. สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนกับ
ประชาชนในพ้ืนที่ทั้งในฤดูแลง และฤดูฝน 
3. ประชาชนมีน้ําใชอยางย่ังยืน 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

2.26 
แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 

 

 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 อนุรักษ ฟนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงน้ํา             
และสงเสริมการใชพัฒนาพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสําคัญ โครงการสงเสรมิการใชพลังงานทดแทนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
2. ชื่อแผนงาน แผนงานที่ 11 การสงเสรมิพลังงานทดแทน การบรหิารจัดการขยะ และการใช

เทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3. แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ี 4 สงเสริม สนับสนุน ใหมีการอนุรักษและฟนฟู

ทรพัยากรปาไมของจังหวัดอุตรดิตถ ลุมน้ํานานและลําน้ําสาขาการดูแลรักษา
ปาตนน้ํา ไมวาจะเปนการเพิ่มพื้นที่ปาไมโดยการฟนฟูสภาพปา การปองกัน
และปราบปรามไมใหมีการบุกรุกเขาไปทําลายปา การสรางเครือขายความ
รวมมือของชุมชนและทุกภาคสวน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํ า              
อยางเปนระบบ ตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา             
ของรัฐบาล ตั้งแตตนน้ํา กลางนํ้า ปลายน้ํา ใหสามารถแกไขปญหาน้ําแลง         
น้ํ าทวม นํ้ า เสีย  การขาดแคลนน้ํ าภาคการผลิต  น้ํ าอุป โภคบริ โภค   
และการรักษาระบบนเิวศ สนับสนุนสงเสริมการใชพลังงานทดแทน พลังงานที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคการผลิต และการบริหาร
จัดการขยะอยางถูกหลักสุขาภิบาล รวมทั้งการปองกัน แกไขปญหา            
และการรับมือกับปญหาภัยธรรมชาติแบบมีสวนรวมกันกับทุกภาคสวน 

4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คํานึงถึงความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน         
ใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผานมาตรการตางๆ ที่มุงเนนให เกิดผลลัพธ              
ตอความยั่งยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 ดานวิถี
ชีวิตท่ียั่งยืน ประเด็นที่ 10 เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ําของเสีย
ถูกนํากลับมาใชประโยชนและพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเปนแหลงพลังงาน
หลัก เป าหมายการพัฒนากลุ ม จั งหวัด  ขอที่  5  การบริหาร จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน และจังหวัดไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ ยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ ฟนฟู บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงน้ํา และสงเสริมการใช
พลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับที่  13) แผนพัฒนา           
กลุมจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ จึงมีความจําเปนที่ตองให
ความสําคัญในการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนเพ่ือการเกษตรโดยใช
พลังงานแสงอาทิตย  การรักษาระบบนิเวศ ดวยพลังงานที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมท้ังในภาคครัวเรือนและภาคการผลิต 

5. วตัถุประสงคของโครงการ 1. เพื่อใหมีพลังงานทดแทนใชไดอยางย่ังยืน 

2. เพ่ือใหมีสภาพแวดลอมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย  สามารถลดการใชพลังงานจากไฟฟาไดอยางนอย 217,840 หนวยตอป 
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7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดอุตรดิตถ 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
  
 
     งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 
 หนวยงานที่เก่ียวของ 

สงเสริมการใชพลังงานทดแทนในการสูบน้ําเพื่อการเกษตรโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (ใหสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานทามะเฟอง หมูที่ 2 และหมูที่ 3        
ต.ทามะเฟอง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ) 
57,140,000 บาท 
พลังงานจังหวัดอตุรดิตถ 
สํานักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร 
50,051,650 บาท 
พลังงานจังหวัดอตุรดิตถ / ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 
สํานักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ /มณฑลทหารบกที่ 35 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

     หนวยงานที่เก่ียวของ 

สงเสริมการใชพลังงานทดแทนในการอบแหงเพ่ือการเกษตร โดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย 
4,977,750 บาท 
พลังงานจังหวัดอตุรดิตถ 
สํานักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ 

8.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

     หนวยงานที่เก่ียวของ 

สงเสริมการใชพลังงานทดแทนในการอบแหงเพ่ือการเกษตร โดยใชพลังงาน
แสงอาทิตย (ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย) 
4,934,950 บาท 
พลังงานจังหวัดอตุรดิตถ 
สํานักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ 

8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

     หนวยงานที่เก่ียวของ 

สรางความเขมแข็งเศรษฐกิจในพื้นที่ เพ่ือแกปญหาภัยแลง และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการทําการเกษตรดวยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
42,937,000 บาท 
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 
มณฑลทหารบกที่ 35 (มทบ.35) จังหวัดอุตรดิตถ 

8.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

     หนวยงานที่เก่ียวของ 

สรางความเขมแข็งเศรษฐกิจในพ้ืนที่เทศบาลตําบลทาปลา เพือ่แกไขปญหาภัย
แลงและเพิ่มขีดความสามารถในการทําเกษตรดวยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
16,871,000 บาท 
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 
มณฑลทหารบกที่ 35 (มทบ.35) จังหวัดอุตรดิตถ 

8.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

สงเสริมการใชพลังงานทดแทนในระดับพ้ืนที่ (สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยเพ่ือการเกษตร) 
5,714,000 บาท 
พลังงานจังหวัดอตุรดิตถ 
สํานักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ 

9. หนวยงานดําเนินการ 1. สํานักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ  
2. มณฑลทหารบกที่ 35 (มทบ.35) จังหวัดอุตรดิตถ 

10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ป พ.ศ. 2566 - 2570 
11. งบประมาณ งบจังหวัด 182,626,350 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1. พลังงานทดแทนชวยประหยัดคาใชจาย รอยละ 60  

2. ลดปญหามลพิษและสิ่งแวดลอม ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ รอยละ 70 ตอป  
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13. ผลลัพธจากการดําเนนิโครงการ 
(Outcome) 

1. ประชากรมีการนําพลังงานทดแทนมาใชไดอยางย่ังยืน 
2. ประชาชนมีการดํารงชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

2.27 
แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 อนุรักษ ฟนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหลงน้ํา                           
และสงเสริมการใชพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสําคัญ โครงการบริหารจัดการขยะ และการจัดการน้ําเสีย 
2. ชื่อแผนงาน การสงเสริมพลังงานทดแทน การบริหารจัดการขยะ และการใชเทคโนโลยีที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3. แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริม สนับสนุน ใหมีการอนุรักษและฟนฟู

ทรพัยากรปาไมของจังหวัดอุตรดิตถ ลุมน้ํานานและลําน้ําสาขา การดูแลรักษา
ปาตนน้ํา ไมวาจะเปนการเพ่ิมพื้นท่ีปาไมโดยการฟนฟูสภาพปา การปองกัน
และปราบปรามไมใหมีการบุกรุกเขาไปทําลายปา การสรางเครือขายความ
รวมมือของชุมชนและทุกภาคสวน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปน
ระบบ ตามแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของรัฐบาล ตั้งแต
ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ใหสามารถแกไขปญหาน้ําแลง นํ้าทวม น้ําเสีย การ
ขาดแคลนน้ําภาคการผลิต น้ําอุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศ 
สนับสนุนสงเสรมิการใชพลังงานทดแทน พลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทั้ง
ในภาคครัวเรือนและภาคการผลิต และการบริหารจัดการขยะอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล รวมทั้งการปองกัน  แกไขปญหา และการรับมือกับปญหาภัย
ธรรมชาติแบบมีสวนรวมกันกับทุกภาคสวน 

4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คํานึงถึงความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผานมาตรการตางๆ ที่มุงเนนใหเกิดผลลัพธตอความ
ย่ังยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 ดานวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 
ประเด็นที่ 10 เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา ของเสียถูกนาํกลับมา
ใชประโยชนและพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเปนแหลงพลังงานหลัก เปาหมาย
การพัฒนากลุมจังหวัดขอ5 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติละ
สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน และจังหวัดไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และแหลงน้ํา และสงเสริม
พัฒนาพลังงานที่ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดังนั้น เ พ่ือใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 
แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด และจังหวัดอุตรดิตถไดเห็น
ความสําคัญของการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน ซึ่งปจจุบันพลังงานบาง
ชนิดจะหมดไป จึงจําเปนตองใชพลังงานทดแทนเพ่ือใหมีพลังงานใชอยาง
ย่ังยืนและสอดคลองกับสถานการณ ปญหาขยะจําเปนตองไดรับการกําจัด
อยางถูกวิธี และมีการบริหารจัดการเพ่ือไมใหมีขยะเพ่ิมมากขึ้น และรวมทั้ง
การบริหารจัดการน้ําเสียเพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมท่ีดีที่จะสงผลใหคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถดีขึ้น 
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5. วตัถุประสงคของโครงการ 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่            
2.เพ่ือลดงบประมาณที่นํามาใชในการจัดการขยะมูลฝอย  
3.เพ่ือแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนผลมาจากขยะมีพิษ               
และสิ่งปฏิกูลตางๆ 

6. ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย  1.คุณภาพชีวิตคนในชุมชนดีขึ้น เนื่องจากการมีสุขภาพที่ดีปลอดภัยจาก
อันตรายของขยะมูลฝอยทั้งทางตรงและทางออม 
2.จํานวนเตาเผาขยะไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น จํานวน 1 แหง 

7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดอุตรดิตถ 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
  
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

กอสรางเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน ตําบลหาดงิ้ว อําเภอเมืองอุตรดิตถ              
จังหวัดอตุรดิตถ 
2,500,000 บาท 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดงิ้ว 
องคการบริหารสวนตําบลหาดงิ้ว 

9. หนวยงานดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลหาดงิ้ว 
10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ พ.ศ.2566- 2570 
11. งบประมาณ 2,500,000 บาท 
12. ผลผลิต (Output)  1.มีเตาเผาขยะที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 1 เตา 
13. ผลลัพธจากการดําเนนิโครงการ 
(Outcome) 

1.เพ่ิมรายไดใหกับชุมชนจากการจําหนายเถาเบาที่เหลือจากการเผา สามารถ
แปลงสภาพเปนปุย  
2.ลดคาใชจายในการจัดการกลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยและแมลงพาหะนําโรค  
3.สามารถนําแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมขององคการ
บริหารสวนตําบลหาดงิ้วไปใชในชุมชนอื่นๆได 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

2.28 
แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 เพิ่มศักยภาพ การคา การลงทุน ระบบ Logistic และความสัมพันธ             
กับประเทศเพื่อนบาน 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสําคัญ โครงการพัฒนาศักยภาพการคา การลงทุน กับประเทศเพ่ือนบาน 
2. ชื่อแผนงาน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสิ่งอํานวยความสะดวก โครงขายคมนาคมและ

พัฒนาศักยภาพการคา การลงทุน และความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 
3. แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาดานชายแดนภูดูใหมีศักยภาพมากขึ้น ทั้งดาน

การการคา และการลงทุน สงเสริม สนับสนุนใหมีการอํานวยความสะดวกใน
การสงเสริมการคาชายแดน โดยการจัดตั้งดานศุลกากร  ศูนยกระจายสินคา 
รวมไปถึงการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงและโลจิสติกสเพื่อเชื่อมโยงกับ
ประเทศประเทศเพ่ือนบาน และพัฒนาความความสัมพันธทางสังคม วัฒนธรรม 
ประเพณีระหวางจังหวัดอุตรดิตถกับประเทศเพื่อนบาน รวมทั้ งสงเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาผูประกอบการเพ่ือการคา การลงทุนระหวางประเทศ
เพื่อนบาน 

4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน เนนการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติควบคู
กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่  13 ดานสังคมแหงโอกาส และความเสมอภาค             
ประเด็นท่ี 8 พื้นที่และเมืองมีความเจริญทันสมัย และนาอยู ลดความเหลื่อม
ล้ําระหวางพ้ืนที่ กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม เปาหมายการพัฒนา
กลุมจังหวัดขอ1 ดานสงเสริมการคาการลงทุน โครงขายคมนาคมและสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการพัฒนา และจังหวัดไดกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 เพิ่มศักยภาพ การคา การลงทุน การ
ทองเท่ียว และความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน ดังน้ัน เพื่อใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับที่ 13) 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด  และจังหวัดอุตรดิตถเปน
จังหวัดที่มีชายแดนติดตอกับ สปป.ลาว และมีการคาขายกันมาชานานจน
ไดรับใหเปนจุดผานแดนถาวรภูดู เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2556 มีมูลคา
การคาชายแดนปละ 200-300 ลานบาท หากมีการพัฒนา การคา การลงทุน 
กับประเทศเพ่ือบานมากขึ้นจังหวัดอุตรดิตถก็จะสามารถสรางมูลคาการคา
ชายแดนมากขึ้น และเปนโอกาสในการคาเชื่อมโยงไปสูประเทศในภูมิภาค
ตอไป 

5. วตัถุประสงคของโครงการ 1.เพ่ือใหมีมลูคาการคาชายแดนเพ่ิมขึ้น 
2.เพ่ือใหมีการคา การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบานมากขึ้น 
3.เพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางผูประกอบการคาชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ 
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว และภาคเีครือขายที่เก่ียวของ 
4.เพ่ือขยายโอกาสทางการคา การลงทุน การทองเท่ียว และการดําเนินธุรกิจ
ไปยัง สปป.ลาว 
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6. ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย  1.สรางสมัพันธไมตรรีะหวางประเทศเพิ่มมากขึ้นอยางนอย 2 ครั้ง/ป 
2.สามารถเชือ่มโยงความสัมพันธทางการคา การลงทุน มีการเจรจาทางการคา
รวมกันเพิ่มขึ้นอยางนอย 1 คร้ัง 
3.มลูคาการคาชายแดนเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 1 ตอป 

7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดอุตรดิตถ 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

การขับเคลื่อนพฒันาเศรษฐกิจการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 
2,453,000 บาท 
พาณิชยจังหวัดอุตรดิตถ 
สํานักงานพาณชิยจังหวัดอตุรดิตถ 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ประชาสัมพันธดานการผลติและการตลาด 
1,548,500 บาท 
พาณิชยจังหวัดอุตรดิตถ 
สํานักงานพาณชิยจังหวัดอตุรดิตถ 

10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ พ.ศ.2566-2570 
11. งบประมาณ 4,001,500 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1.เปนการสรางสัมพันธไมตรีระหวางประเทศเพ่ิมมากขึ้นและทําสามารถทํา

การคา การลงทุนรวมกันได 
2.ผูบริโภคชาวไทยไดมีการจับคูทางธุรกิจ Business Matching  ทาํใหใช
สินคาที่หลากหลายและมีความทันสมัย 
3.ผูประกอบการ มีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมชองทางดานการตลาด             

13. ผลลัพธจากการดําเนนิโครงการ 
(Outcome) 

1.เกิดความรวมมอืดานการคา การลงทุน และความสมัพันธที่ดีของ
ผูประกอบการคาชายแดน ธุรกิจทีเ่กี่ยวเน่ือง และหนวยงานภาครัฐ 
2.มลูคาการคา การลงทุน ของธุรกิจที่เก่ียวของกับการคาชายแดนขยายตัว
เพิ่มขึ้น 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

2.29 
แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 เพิ่มศักยภาพ การคา การลงทุน ระบบ Logistic และความสัมพันธ                   
กับประเทศเพื่อนบาน 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสําคัญ โครงการเสริมสรางความสัมพันธกบัประเทศเพ่ือนบาน 
2. ชื่อแผนงาน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสิ่งอํานวยความสะดวก โครงขายคมนาคมและ

พัฒนาศักยภาพการคา การลงทุน และความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 
3. แนวทางการพัฒนา แนวทางการพฒันาที่ 5 พัฒนาดานชายแดนภูดูใหมีศักยภาพมากขึ้น ทั้งดาน

การการคา และการลงทุน สงเสริม สนับสนุนใหมีการอํานวยความสะดวกใน
การสงเสริมการคาชายแดน โดยการจัดตั้งดานศุลกากร ศูนยกระจายสินคา 
รวมไปถึงการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงและโลจิสติกสเพ่ือเชื่อมโยงกับ
ประเทศประเทศเพ่ือนบาน และพัฒนาความความสัมพันธทางสังคม วัฒนธรรม 
ประเพณีระหวางจังหวัดอุตรดิตถกับประเทศเพื่อนบาน รวมทั้ งสงเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาผูประกอบการเพ่ือการคา การลงทุนระหวางประเทศ
เพื่อนบาน 

4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขนั เนนการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติควบคู
กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 13 ดานเศรษฐกิจมูลคาสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประเด็นท่ี 
2 การทองเท่ียวเนนคุณคาและความยั่งยืนกิจกรรมหลากหลายกระจายรายได
ใสใจสิ่งแวดลอม เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัดขอ 2 การพัฒนาการ
ทองเที่ยวที่ ไดมาตรฐานและยั่ งยืน เปนศูนยกลางการประชุมและจัด
นิทรรศการ และจังหวัดไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรที่  5 เพิ่มศักยภาพ การคา การลงทุน การทองเที่ยว และ
ความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 ยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุมจังหวัด และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และจังหวัดอุตรดิตถเปน
จังหวัดที่มีชายแดนติดตอกับ สปป.ลาว มีการติดตอสื่อสาร สานสัมพันธ 
แลกเปลี่ยน ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี มีกิจกรรมกระชับความสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบานเปนประจําทุกป และเพ่ือเปนการเสริมสรางความสัมพันธให
มีความแนนแฟนย่ิงขึ้น จึงจําเปนตองมีการศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี สราง
ความ รู คว ามเข า ใ จ เกี่ ย วกับประ เทศ เ พ่ือนบ าน มี กา รแลกเปลี่ ยน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพ่ือใหมีความสัมพันธอยางยั่งยืน 

5. วตัถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือใหผูผลิตของดีอําเภอบานโคกมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ          
มากขึ้น 
2. เพ่ือเพิ่มมูลคาและชองทางการตลาดแบบครบวงจร 
3 . เ พ่ือ เข า ใจถึ งคุณคาและความสําคัญของประเพณีของดีประจํ า                  
อําเภอบานโคก 

6. ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย  มีการเชื่อมความสัมพันธกับเพ่ือนบานอยางนอยปละ 1 ครั้ง  
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7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดอตุรดิตถ 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

สืบสานประเพณีของดอีําเภอบานโคกประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2566 
400,000 บาท 
นายอําเภอบานโคก 
อําเภอบานโคก 

9. หนวยงานดําเนินการ อําเภอบานโคก 
10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ พ.ศ.2566-2570 
11. งบประมาณ 2,000,000 บาท (ปละ 400,000 บาท) 
12. ผลผลิต (Output) 1.เกิดการถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง เปนการสืบทอดเอกลักษณ 

วัฒนธรรม ประเพณีของอําเภอบานโคก เพื่อใหคงอยูในสังคมสืบตอไป 
13. ผลลัพธจากการดําเนนิโครงการ 
(Outcome) 

1.ผูประกอบการในพ้ืนที่มีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑมากขึ้น 60% 
2 .ผู คนชุมชนอื่ นๆ  เข า ใจถึ งคุณคาและความสําคัญของวัฒนธรรม             
และประเพณีอันดงีามของอําเภอบานโคกเพิ่มขึ้นรอยละ 60 
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แบบ จ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

2.30 
แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสําคัญภายใตงบประมาณของจังหวัด 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 เพิ่มศักยภาพ การคา การลงทุน ระบบ Logistic และความสัมพันธ                  
กับประเทศเพื่อนบาน 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการสําคัญ โครงการพัฒนาโครงขายคมนาคมเพ่ือเชื่อมโยงการคา การลงทุนกับประเทศ

เพื่อนบาน 
2. ชื่อแผนงาน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสิ่งอํานวยความสะดวก โครงขายคมนาคมและ

พัฒนาศักยภาพการคา การลงทุน และความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 
3. แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาดานชายแดนภูดูใหมีศักยภาพมากขึ้น ท้ังดาน

การการคา และการลงทุน สงเสริม สนับสนุนใหมีการอํานวยความสะดวกใน
การสงเสริมการคาชายแดน โดยการจัดตั้งดานศุลกากร  ศูนยกระจายสินคา 
รวมไปถึงการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงและโลจิสติกสเพื่อเชื่อมโยง       
กับประเทศประเทศเพ่ือนบาน และพัฒนาความความสัมพันธทางสังคม 
วัฒนธรรม ประเพณีระหวางจังหวัดอุตรดิตถกับประเทศเพื่อนบาน รวมทั้ง
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูประกอบการเพ่ือการคา การลงทุนระหวาง
ประเทศเพ่ือนบาน 

4. หลักการและเหตุผล รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน  เนนการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ
ควบคูกับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 ดานเศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ประเด็นที่ 2 ประตูการคาการลงทุนและโลจิสติกสของภูมิภาค โครงขาย
คมนาคมและสิ่งอํานวยความสะดวกเชื่อมโยงกับภูมิภาคอยางไรรอยตอ การ
ส ร า ง ค ว า ม เ ข ม แ ข็ ง ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ แ ข ง ขั น ไ ด อ ย า ง ย่ั ง ยื น                        
เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัดขอ 1 สงเสริมการคาการลงทุน โครงขาย
คมนาคมและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการพัฒนา และจังหวัดได
กําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 เพิ่มศักยภาพ 
การคา การลงทุน การทองเที่ยว และความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 
ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (ฉบับที่ 13) แผนการพัฒนากลุมจังหวัด และแผนการพัฒนา
จังหวัด และจังหวัดอุตรดิตถเปนจังหวัดที่มีชายแดนติดตอกับ สปป. ลาว และ
มีการคาขายกันมาชานานจนไดรับใหเปนจุดผานแดนถาวรภูดู เมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม 2556 มีมูลคาการคาชายแดนปละ 200-300 ลานบาท หากมีการ
พัฒนาการคา การลงทุน กับประเทศเพื่อบานมากขึ้นก็จะสามารถสรางมูลคา
การคาชายแดนมากขึ้น และเปนโอกาสในการคาไปสูประเทศในภูมิภาค     

5. วตัถุประสงคของโครงการ 
 
 
 

1 . เ พื่ อ ศึ ก ษ า ส ภ า พ ก า ร ค า ช า ย แ ด น  สิ่ ง อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก                 
ปญหาอุปสรรคของการคา ชายแดนไทย-ลาว ผานชองทางการคาของจังหวัด
อุตรดิตถ 
2.เพ่ือพัฒนาพื้นทางหลวงชายแดนไทย-ลาว ผานชองทางการคาของจังหวัด
อุตรดิตถ 



286 
 

6. ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย  1.มีเสนทางการขนสง เพื่ออํานวยความสะดวกทางการคา ชายแดน           
ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 1 สายทาง 

7. พื้นที่เปาหมาย  จังหวัดอุตรดิตถ 
8. กิจกรรมหลัก  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
     
 
 
 
    งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

โครงการกอสรางทางหลวงพัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงภูมิภาคทางหลวงหมายเลข 
117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - มวงเจ็ดตน กม.385+000 - กม.
387+200 ตําบลมวงเจ็ดตน อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ ทางหลวง
หมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน หวยนอยกา - เดนชาติ กม.0+000 
- กม.1+000  ตําบลมวงเจ็ดตน อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ 
50,000,000 บาท 
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดติถที ่2 
แขวงทางหลวงอตุรดิตถที่ 2 

9. หนวยงานดําเนินการ แขวงทางหลวงอตุรดิตถที่ 2 
10. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ พ.ศ.2566-2570 
11. งบประมาณ 50,000,000 บาท 
12. ผลผลิต (Output) 1.ทางหลวงไดรับการปรบัปรุงใหไดมาตรฐานตามแผนงานที่กําหนด 

2.ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการใชถนนลดลงรอยละ 80 
13. ผลลัพธจากการดําเนนิโครงการ 
(Outcome) 

1. เกิดการพัฒนา ปรับปรุงการคาชายแดน และการลงทุนที่เหมาะสม กับ
สภาพและความตองการของพ้ืนที่ เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการจัดตั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถในอนาคต 
2. เกษตรกรสามารถใชเสนทางคมนาคมขนสงสินคาทางการเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพ 

 



287

,l1n?{u?n n

2.5.5 Tlunlta:?edauilt:rirrfiunr:fi'txjy,t:y:'t?,nnrEfintirpirunr:u3m1:rT u6'su{et,d
rvu

rtavnaile.t14? Fl tluuuiil1n'']T y't.Ft. 255 1!g

uu4d
A.:U?nAm:nnn

yrr@tuvd,
trvritrto:rJ:o{'11 IJOFr?trn{nar??r'l{Etur!un?r}.Ja3{ilil|:vnt: vt-rfl16'ruur.l:'tu{'tu

nr:ri:vttnruyn:::Lnr:r.i3ur:lrud'ruioLruullrru'tn'r: (n.!.a.) lrvriolfieira

(ururia a1055r1)
Yt a d

tJ ? 1 : 111 flt 1 : A {U? ft0 A : fl A CIti

fl'tTFr'ltuunl:
cay

0'ttuufl1?rta?
h iEy
tlJ L9t

9r1tuufl"l:
,\ I a d
1 ) rir : r q n r u rr pr uI u r o.r rJ : v ct r "x uiuri'o.r fr uIu d't lrin 6': I iB u fi I iffler
-,r,X
Ft{Ft [] L1 lu

f-7 qrt 4
IraJ :.rouL14fi?i-r:1iJfl'l: r,lr.J?u{ititjo{:g ail'lu"i-iai:fiflisr 1450uFjfin

6u"Leidr nr:fi rlle'r6{'r:?antu6oulutotrj: vtrtu"tufrolfr u
5)u
{ I )-4.9gr'-tra

q u), 4 I JLI il 0u tur] r u rarru n1: n. !.a. rlr ruunr:rn5o:?1ln1l?1u? u s ruou
o<cZtstr^q

yt't fl 't : Fl ft ie1 a 1 : ? a Ft ? r ! n n tu u 1l c n ! : y lJ't t1 u t! 14 0 i tl 1t LL a.: y ? Fl

, { i' i . v!l-J tLgr{ Fr { n 6uu 0u n::It fl 't :llo.t ft.!.a. ?ueltuyurl vlruurvt

il : v a r u.r'r u u,i o1#1 fr do *- n n i i ii A fi Lfi u r o { il : u 1J'r r ulu ri'o r fr u!
6lu
tLa.iu?o

4i-idlJ rirlflunr:dunr:.Ln n.tl.a. ryufitrr?: Inun'rrfrunr:

2) {o rJ : r q l u ri o i : I #u : v 14? 1 { fi', ? 14fi r ei': u : r r n r : fi fi a n r ufi #r r,4r n r : a u
61 v uLl ,, dr q d <

LUA{}i? Fr Ll.r?lQ u tUU:',ruill:1l:141TA?Ufl}.lfllnU58:rtn1:Li:1,11:A?UflA l.i
U

ua v #rE u r : o r ri n : rJ n n : o s ri r u vio { fr u r,fi y r n"Lu o-.r y:h : : r fi.r riuli u n r nUt

il : v t r #t ri :r iua s lirry un r fi o : n a ror-r ru rfi o :-l r,1 r rii T r 6 n nfr u i fi a i rir.;U9

u zu ufiru u r {q y':-o Er r x I r n y 53 / 1 rru.r v,r : y : r t ric,l rff6 : y lrl s I l3 u r :
:'nJn'r:LLzullFtcJ r,,,i.fi. 2S3a 6lui'lzrfrtrfrlipruy,t:yrt1Jf6unifr :yiflur.t

!i141:Trtil1:Lrzu1tf,tu (afiufi 6,r) fl.a.2550 ruayl'ts't:'t 19 il'1Ft5r 21

il1a:r 22 ulfrI1 23 lunstrm r 24 [!u.i tlt:u:'t.unilufin'lx'rri?utd

fl l:li tul:{]ua.iu? Fl lLa u nnila nu? fl ttLl1l1i: [u] n']: Tr.pl. 255 1

3 ) n r : rJ : v ri 3.r ti o.i n . rl. a . lfi o q-ri di ua y urf; u r o r., iizu u frrN u r {'r y{a pi r H
dr,

1,"1:u:'11Jfi6l1Et]fl1'l'l e? U n'r:11:y'l5t'lUQ{14'lO LtAyflASJQ{ylfl LtUUlJT6U1fl1:ldsu

y!.A.255 ! ua y14#n ril iuqi un yiE I r:fi n.l. n. ritrupr

(a.t10)



)
!

T
11

I :1u{11Jf'l',ltdtstrJ
I

A€gAVad,
nruufl 5flJn15u5r4.1T.11u0{l4aquUUUTflJ1nTO{U{qqfl TaA[i (n.U.O.Ofl .)

Yt

nY.:fi srlleau<
qde
?UYtl5?l d flUtJ'lUU bdbd [261 ocd.oo U.I

ru #auJ:sgufia,arari #u e olu.naT r6'ruinqor:6nd (s.iru:vuu Zoom)

v9
,.ltlj1uTVflilar-.T

o
o. U1U9.lff Fl'lfi,T:]l

te. uruauit ofi t'uinqmqa
aag

en. Ytl.O.fl FlFl Pl?{LtAil

d. muaia,lilmffrJniflrnff{qv

ad

d. U'l{1lff}lun }J{nAtflY'l

b. ul{atfu'l fl'tTd'luqU

6'!1. uluyr?uytAq ffiilcnaitd
^loUaud. u'rEj?1J61'fl?t afl asuamT't

t 4^a
c(- U1{41?0U{FlUln }Jfl:

- Ji.
oo. lJ'lU0lJ:FInq UUYA{

daoo. U1{d'l?tl?5 tnqila

ob. uruflnfim: ilrruorjrg
u d v t4

oen. U1{d1?Qfil:FlU flUnUq)
x' i I

daod. U'lUH.lfi ?9llltifu
a d^ d

ord. U1Ufl19fl OilAU
dU

ob. 1J1tJXJUfl: Afl:YlO{
'jo6",. ?1Yl :.n.fi0flfi OUYIYI:14:JI

v
od. ll'lUu{UYlf, t14O{9U

oc(. l.llUl.l{FtA iln{mu
q

^i,tqo. U''lUttTfU U1FlilUv

too. ioan$tfl :Yro{ uri'ruE

lole. uluBrfltd f,utm
3

tom. U'lUfi:lqilfi fi€iou

led. U'lUO'lU *rjatd
"-

Igd. UlUzu0fU flA0'l{US
I

leu. urutn3nqvrB arufrv

b6.r. u'tU?:nr: uati{nrfroiru
IDd. :.rr.tfldo fiar

I

tCIc(. u'ludilnl:fiYrrfi
6 d 3- t

eno. 1J1UQUfUtfl19tl ltOOUYl:
vto

cno. U'l{?11%:1 r,lliln''l

ento. u'ldilUflfl'tu$i Tns#tf,

ai'ir:rtnr:r-$aiflosr:firtd il:so1un:::.lnr:gq
YI U U A dTo{61?',t51tJfl',t:a{u?floaTnnfl n:Tx.tfl15TI
va i

:O{tlUflJ{1fl1:}J[UflAflu'EUflYl end fl::]JnT

ila-fld'.:vt-fiorr:6gtti flTflJnr:
1

a du u a 6Tr1iltufld14?flan:flsr6t ft::uft't:
9

vvqa6F]A{Ad14?flAn:9'raA n:5iln1:q

Tuo'rBn'r:uavrirffioq{rrairrom:find ilr:}rfl'rr
vAuoadylo,16luQ{14?Fro9r:flFr6t fi::}Jfl.l:

1

vvadLt:.1.t1uQ{fi',tn0fl:nflfi fl5:1Jfl1:
1

4avuadflnu1f,fl'lT0du?aon:qFlfl fl::lJfl1:q

J, <o - a d
tt141.J1\9}ffrddFBltElum'B$tlJnfl'A$fl{MjAfl4?9qflTArlcl n::ilfl ']:

€vutLvluu'rutL?'|vruff101:6uqfl8d14'lFl'l n:::Jfl'lT
u6Ayvv

Ltyru r,lo.ffu{.y6y!ffift?fi::lfi,']gt msa{mfn€BJ0{14?Ffl fl :::inl:
*vruaitirurufllTTn:{nl:tail:sfi1uon:finri n:r}Ifl'trU9

Yo a d

uvruEro'ru'tun1:ufl?{yn{ya?{fluuytofl5nafl fi:5rJfl'tTU1

tiilul:s0''luafl1rn1smrn:q-ry{flam:6fl6i n:iilfl't:
q

eo J = dt[Yruritilu?unr:rflaufr3frfr nr?ilfl'tr

fr{'rrnr:nr:lv'lflrrirunfinrn6'ryierogr:6srd n:r:rn"r:UUl
va a d
6lo'ru?un1: au{.fifrfi.Q.a91TFlfirfi nli}Jft1TUq

datuvtt?ruu1un0{nn1:u:14'tTa?ua{u?9t"1 fl::xtfl1:
do du'runtytflxluFlT9r'ruay{:yLaflfl n:::Jfl'tT
do t uu1untrflilufii:flluar1afl fl:::Jnl:

u''luflrylFl:Jusrifiruarur{rc n::}.tfl1:I
dalouluno{nn1:u5fi1:a?ua1uau1uflflfl ft:5ufl']5
d6rou'ltjflodnfl'tTU:141T4?ug)1uan0:il n5:lJfl',t:

daro
[tvruu'rufla{nn1:uTl4't:a?uetluattauao fl::iln1:
ufluilTvfilufian1:6'la'{u{pran:fifld n::}Jfl'ti
fruvrunrnt]:vm#rrudrrnoffioran:6md nr::Jnl:$i
vtuo4ad
zuLlvrufl1nu:utla{n}.Jo1rR0t:ia{0ErTnafl fl::}.Jf]1:1'I
Yruozutlytufl'rFluTytla{nil0']Lf,i0g}50u n:::tn1:
(uvrunrnrJ:urr#{nildlrnavitJaT n::}rn1:

vYouui
[Lylu14?14U14']UflA1UA{fl?Fr0FlT9l9l6] fl5Tiln1T

uasLa?lun15
I

/{idrir:irJ:vgu.



ptmird:urJ:vtrr
-rE---------------

o. U1Udilt19fi cJrnuS:J
l4

[o. u1{a1x:Jrufi:t o::urfirurt
dr

en. UlUld.l *AUU']{
va"t

d. u1{fl1?aa:fip11 [au]Jd
sucr}v

d. u1{ff1?ff::mu }Juttu}J

b. u'rdfi 'l?u, Bis){ u{}i
sr. u'luFl:'ltjut nirxn6

9

-ler-

o ri
ttti?{yr1{ua?{a9l:4Flflfl ts

q

OUUUAd
ff lUftdlu !fl 19fl 5Q{14?fi0 Ft:9tFlft

I
ouvv^d

a1ufl {'luQ{14?qofl 5FtFr fl
q

ouvu^d
fflun{1uQ{fi?n0A:qnn

q

ouqvad
alun{lue{u?norl:qfl6l

9

ouuuad
a1ufid1ue{U?AOfi:fiAfl

I
ouuvad

alun{lusdfi?n0Fl:09lcl
I

rfiottrnq"jrrltn'rr6'{uiaqn:6rrrifinnr:fionr:il:vq:r ftuattri':orfr"jr:rsnr:
{'rrnierqn:frnd (uruarair ond'uioqrrqn) r{JurJ:vo'ru"[un1:il:eqiltilfla1{riau5'

:vrfi aum:vfi o 6amj:so1uud.fl#fi ilrstilililu
il:voru - 6":e;ruusn::unT :u:rurnT:uTau'iufi'eruln1rr (n.r.n.) tdfiufrtunrnj:sr:r lfrfirufiu ' -- 1'Y; J

nYtfi tell€rdb< rfio{ufi od r1tflfl'rFlil tedbdTqufruruniguumE (uaran rJ:vqvrrf {uvrflom) rflurj:so,u16'
d f u 6 a4 v o v v r u il | odl

L14U{OUULUU1U UAflln6ufllLAv?f,fl',rTQfrvntt ,IU1JAdA{U?flllaUflAilS{l4?Fl ri:sSi',lilrUu:yltlflJ fl.fl.tedbb - todero

uasriruuprtrfr{'traiqr dt*nrulft'nrur{{il{fl ?r.fi.tedbb - Ierdero'Lrfreirunatnruluiufi oa fiuaruu tedbd
4 q, o o u u v u u a €dt ui. g j"

uautfloL14fl150ail1v,tgltu10{fi?9r 1'r.FI. ledbb - bde'do lJo{a{fiiFtoFl:glnfltiluLilmrrununaufrriruurr
q -" a t y v t v vLuil:vl'l1,flqufln1?'r9l?ufl15u:14'r5{]ua{u1fiuauflail{{l4Tnutuu:ru1n1T fl.FI.teddo }t1Fl51 oe(
Aqvo Etvut a a vqyd | ,< d r u v v y t u I t{{ LqnlyuFlLl4Bl?'l:'1tfl1:a{u'ra0n Ll4unr:U:vtlrU5nurur50T?ilnuflufi.?uuld?u:lfln1T fi'?uiluil?u{1ugl
dd, -o a r d' u y 

^ 6 , t y j U q u ufrutluio.iarufro$auvuru{luoullo{:fi t-lu:v.l:o{nn:unn:od6?uyloqfluyl{l4rJerrue{u?q rtrtyrunrmj:ut'la'{nil& & t, u-_ --- '''--
v a J 

" 
6 9 y y 6v

ttas{LtilunrnQ'Tnatonflu $Joalruun'rrgr'uJ{"r{6'urrdr lfr n.u.a. d1r{anr:rj:srmj6nrs1fi16o LHun?1ilfintlf;uu I n-'--'-- -'

$o{fiil:uqilurr-liurjTlruzuufiruur{w#n #'reiqri'luna1{siotil (mnar: o) (urir o - d)tq

- q.efl:fim6i ldil:vturJEnrcrurtoirrurYurTrri"lra#reiru:rrnr: rffrrafiryrl:utrufiu{Jucq

iojarvfioruauud?u{luducrotio fr'uBvrT :orrifl:ilnnro{ ei:ufiarfiurffrraurrludcr{fi riuyrunrntl:ur1f,'{nild € u - ''--" -si

Y ^ 2r J - j u 4vtyv , J a duaviluvlurllnE:natorltutta'] ulo?u1l o fluEJlUU tedbd a{LqanlJTU{il n.u.a.ofl. ry\loyi{'r:tu'ralilTUtuEJUu 9 9---'--
rt,,

nflmnuFlotu

6rtei# uu rfi ilnruy fl ::lJfl 1:y nvi'luilril :yr:rluiufi
9i

-iilmilu5vt,il 51rvl:11J....'.._

/:sufi uurr:rd rr........



-m-

:rriisumrsfi u r4o.:iu:a{r'la.:1un1nJ:vgu n#.rii urrraoa rda{uii uu iiurnu babd

#dT ursn-r:n4u.rrur{vrosraeiuav{aHar mrufi n.r.o.on. 16'{nri:rq, u#od b/bdbd
J-iou
rfro{ufi terte fiu1nu tedbd #u nhumclrunr: t6',i'en{r:rumunr:il:Wum5rrEuuioej unvt6'fiyrirf,ou6'ln'uu1#qi

nEusflrrxln'l:4nviruurTls:1u{1ufl'r:rJ:vq:i*dr Qhhjfrnr:urfitr:rut'runr:rJ:yq:ruriodrrtn (mnar: u)I i i-'--'
(rari, u - oet)

ficrtuufi il:srurdofr oT :rurYu:awrumunrnhvqru n#sd Lo/rabd eioh]

aat r u
rJgryruivtu ru:0.1:1tl{1unt:rJ:stuTpru mn#ud1-'-''---'

ddd,j
SgtUtJU?15s?l m [TOilt]lOVlT'lU

m.o e{anrr${rrfi u{'tuwil:ffinal:,luqi,1rd:#drfl wd:Hr6u y{.n. bebd

#airur unr:nduerurlvrsfl rani*as?ie$ar
(o) tur{em{traifi siru:u ctTn:cnr: aa fion::u (::il:runr:loun]fruuuilar) rurj:surar

oroo,bbo,ooo u'lYl rfinsjru eno,ctde'l,otod.6.ld u'lyl 6qr{Ju eno.ddSlo Ganar: er) (r,rrir teo - tEd)

aaructo{Ta:{n1i flaflTTil rfinqira

(urm)

a{ituaa

o.
vd

ua?rfl:a b6,i Iob,l€rG(d,[eerd.6(d lo,boc(,boo

t . od:vr,t'irtsirrfrunr: oe( d,bdier,dd6(.dd bo,oloe(,loLolel.bo

en. u n rf, n/dc6uu'Neiru/na6o

siru

c( b,odd,oden

:?3J dd oro,e(ele/,obd.mle( be(,bdb,deld.bo
(u) .rufisilurn{u{'tra{o sirueu * Tn:rnr: {urhurJ'rtu dd,oend,ooo u'tyt rfinsirsu#?

d,det-ar/o urvr firrrflu ob.enb Gonar: a ) (mriT toc )

dfi'rusta{1n:{ln't: In:rnr: rfinsira

(urm)

n{tuaa

yd

o. l1ff?LfiTa g) o,enc(ordleo oc(,ddo

t . oqj:ura'jrtritfiun, : tD oJ,dbd,aldo dler,enod,e'/eno

?xlr 6n d,ddb,dey'o dd,bdlo,daro

^i.llglYluTvfl 3I TlJVl:',r1 I

n.u Tn$:nrrsnilttr.tujfidh :ltm:U:sqi1fl m{d'.:miniltgdrfl qud:gm6u fl .o. bdbd
9o t d 9

9{A1U? U n1:fl a3i{',lUUyt 6Ft','tct9t:uas{a rJa.1-
"tutlq.nj:vlril il.rt.tedta 6'tur-rnn:6mdos1frflunr:{'pra:rmJil:silTuatriwr:v:Tmirgrfffi

{uil:uil1fu:'tusiruil:vo1{Jwr]:sutru ?!.fi.teabd siTnu su Tnxn'n {uil:s}tlnJ odtd,rddsn ooo u'}vt (:rusuu3ur:
v.td,

6( ATUU']Y|) ttu{tlju
ad'-{UA{TU orrnd,odd,oooUlYl FlfttUU d&boo/o

. -cupirtfrurlu oene'ilo(ooourvr fintflu d.ctoo/o

- fl:rusiru6u e(,ooo,ooo urvr fietriJu d..ctoo/o

/ lJ\&.......



{n15

Loflal: a 0ndr tou -'os.j )
druua

114 U$OU: ]$t:u:',1l'U CU6U A

{uilTvil'xurtelqiruil:sdrflmJil:su'rru rl.fl.ledbd Lmvaudldfin:v:ruriryefifi{uilTyr.rlruilrlqi,tuil:sdrfl{uil:s:ltru
9tv

t{.fi.babd fiWarn#rr tfior.J:snT rrl{siotrl eYtriu rarjrurfrrfiunr:fi'alrniuun:Tufliaulunr:rirrfluTn:snr: drqsU

tual#nfr 'q6'nainegr:fi rrd6fi'rmlrfffi tj:ytiu16'iryr:Tutt

nd.r{.rra{oa,-n:6nti ffiouil'rurrurarYolfriuenrrirf;urour.rriusurj:vurrufiry"Ld'Lunr:6'nfr'o{rr{'r.:udr
dvty-X-y^o

4lil:util8JUn:vvlr?{n1:Fla'rirdrunr:r'prfronnotrL[asf]1:Ui14r:r{hqnrnio ?'t.FI.bdbo {a m udrumu6'olqd

uauuttuudrrnritdlq'ruzuunr:t-prfi'46'nfrr uT nfinr:rjfunJf,uufr'ofiJorliuril6su1n:'lnr: lirTn:snr:floourifiufiio
1

-y^&^y-y--y--e-... - l-,y-X-r-y , Z, o v v ta9floanafi an?11![9'1ufl1:an{CIQf]Qfi *a{fl{nfuvfr55tJfl15 ToR nrusn::unr:rirur:qnrudnurustom:n'ruvr *ay
---y 9 d y t - & - y I q ro a 6) '{rX * "rr} o an1:eav'l:1n1fla'1.1 nQu[?J']Afl5vu?ufl154fl{0aa{1{u1fl14u?U.l1uL}Jprrtuunr:Le1 flrdufrtvlirLranr:r{rtilu
In:rnr:firntrdrdr
tj:vo'tu:touraurul#;{rrinsrufla'r{qv{nom:firtriil:saruffur,lruratrr lfiod'nliT Timeline finqn:rq

nr:rtT rfiuln:tnr:tufi'ruur{'.rra{'nrj:v'1"T fl vr.rt.traua rfio'Lfrnr:r.irrfiumur{JutrjnrrurYrrru ttaua1il'rr6]

rfi nsir ut6'n r ulufl rurJ :vl r ru

o-i , v o v v u v a 6ufrfrtJ:squ iuv:ru uavloua{rfnqrundrn-s1i{nqm:finduasdrfin.rru6'rra{qr iuldilfrffruastr{u6'q
eiru:rtnr:fr'.Ylrur.J:vurru16'urrtuunr:{'rnflT rauaTn:tnT :ufiotrfrfr"ir:rrnr:6'.:yioon:6grriouffisiohju - { ---q -- '--'i-

f'r{u

yl In:rnr: firj:cilr6u
(urvr)

1411?8.1'111

G) 1n:rnr:r{puurr.rfi mfi'rue{ orop sMEs

Lmuo fl a1u n:Tltttuun:u?{a:

b,c(bb,c(oo axN.?\ruultlnu
I

a.0Fr

I€l Tn:rnr:finrulfl Tm19n:rruun:u?{a: d,e.ddd,doo au{.Lnw:Ltas

aran:ni o.osr,/

auc.rnus):{'cuip}

6n Tn: rnr:firuut#uynwmurn:i1u6'{rnie

on:4fl61

dd,oloo,ooo
j
Vt o,iE

LLlj',l{vn$4a',1{ 0n.

d Tn:rnryr-Euu'r nr:vi o+fi u: rfi t
il:vffi rnami {ruuo:an nfr fl curur
v o' , o!<

YlO{AUOEJI.:U{UU

o,c(eile.i,boo ffua.ofi).

G.
t qY t o a

ri rlt'd Tflunr:u? ur:nu6'ry'r-n

tLUUli{:flJ1nT

e(,ooorooo ffua.0Fr.

b In:rnm&'zuurrr fl Jn1fl 6e m nuo n:A a6i93 bdsn,doo ffu{.a,lD1T6'UAtl
I

4.0F}.

6'i Tn:rnrnflzuur ui arlrhirod iravilaonfiu

lufiisuiavvrYndfiu

dqt,ene.rib,lqoo ffu{.ff1[1iil4?J
c

a.oa"/ytfl1m:

ilnn:or r.oml

autlaorBm:uny

,.l.1Ul.lO{'1

5?:J odtC,oHar,ooo

,/en.or fl'l:{'fl..



-&-

m.m n'r r6'n ?i'^r us{ ufrruu1 o',{ ra iq il. a.udbb - bds, o
pftiruas nr rnd u.:'rutryrsg1afl {ua y{a rJa r

- {'luis}q n :fi ndteiriou fi urutfidr rnos{r rfl unr:rtl:'lsflrrufr fl rfi uraq{:vmruq

tudrrafer HlillJ'rFryr od ?::nf, ?J0{rirru:'rtflqr*frnrdr6'runr:u3fir:mu6'rrni'rruaun{:r{'rraiouuulTru'rn'r:

t\.Fl.terddo (tflunr:air:rtnrlu6qt#uufiavr:T ufi'rflruur nrufrornr:uavfr'nunrnralrj:smtulufrorfiu
lu{'ruisr ::rLmnaqfitn:ruvriorutornrnriluaroi*qrfir,oRruuayuyronraori:s6'umo) rfioqvt6'rauo4tl
q I q u u v {rUy yqv
flruutnr':rrufi'otnr:"tuur'ruTIguu'1o{rarfl:rilfr'r1du,i'r'[ri'vrnnrnrarurauoTn:{nr:luuarurt'eruro'ruirrs - -- -"-{'--

fl.fl.tedbb - lerde./o
t4u4o o\ - q a t A S u

-'[pifrr{r#roiruinqn:6mn fr uuaer/tEaua ariufi ted uru'luu bdbd ursicd'r
-9, - 91 4 - o u e u a d d - J q onfuvoun:TilnlTttaunfusvrld'ru$utfla0un1:opryt1u0.ru1^r&ru'te.i14?fi0F|:plstfl tri0tutnaauflli{nvt1C - '--q-'-'

ttilufi'exur6'ru{ornr:uuvt?uurfiflraniqroc{qfi{n rrurYon',rnd'un:ocurlu.{1uTn:rn']:rar{'.ru{pr uay16fi

nr:{rnJ:vqilnruuoqnr:ilfl1i'r tfrofitr:ruri1'{ur{ufi'rirurd'ryipr fl.fl.tedbb - ledelo rfioiuo'lnr:fi
tE< fiqmrnu tsdbd

- eir#nqruflqrain"LugruvLatrry'r1: n.u.a. tfrrir{arauauuslJo.rFrruuoufr::ilfl1t

utJYurJl.lurilc, $astfiutoruluir{ur.runiruurd'rrairr fl.fi.ledbb - bd6'ro ruast6',fi'prtrfrfinr:il:vqurJ6nururto
tovut'

ircuurJufisrut{ruio il.fi.lodbb - [Ed6,ro rrdr rfra{ufi 
", 

fi'uursu tedbd rravlfrrir{orauottuya1ilnr:rj:srrur
q

tu e4 J ^ v A oyA, hil^ oruriliu ufi"ls tfrutfruuzuuvr'ruura]tuisr n.n.bcub - b:de'/o ufia'LfrfirJ:vqu16'fro,:rurlurr:ssiohJ

ft lB Eruil r rdaTil :pry :'n r

^i}JBflUTESSJ :UYI51U---------------;r-

di,{dq
:utuuu?']TUT d r?a{rilaY{a'}:6lJ'l

d. o nr:fi ar :'rur us,lufrzuu1{{fi {n il.n.udbu - uesro )
lto t d U
frra1u? u fl 't:fl ail{''ruu?15f, 16195ua sfl a3Ja.r

9

(or) mnn,:rJ:vq:rtJSnr*rmrtordoi'uii' o tiuuruu tedbd iir.nuqu1flrfl{o#rrnn
v 6t , a d" - - X 

' I

fl 0Lau0 L[us [u!TU tFtuilalnflJ 9t.1u--
o. Fl1Ufl'15[flWi

- {"r r,tirr q m : fi rr dfi fr u fir rn ua ifi 6i1 6'rU fi a 1 u r fi o u o n a 1 n dud d1 Ln o d'u $a
-a{ i , 

t

u.lxJlluvtFlouuu tflu {r:Tner fi'uds:n uavfiufrrrnun:ufflurfiflfirvfroqfi'suur#rnr:zufinrJaoerfiu rnuflT

BuvrEd n1:rrruAudltnufl:ooulari drovfro{lLunaoflill fl'r:e{Aa{aoprria lfrl'rm:mu uasfinrunrn rdu
qjvtrurddq

nr:t{ffalAn1tiuufiovd'otdqtair*avdrodrqt: rdu qr3uufiuuou l:nfir nr:rflrcilan urr;ir#nnurnufi:.1
si*d
frtn:qnr:fi ou$ffh vriotirumua:nied1fl:adrc't:

- n1 r ril r;il{'rr,ri'fl o fi :6 rr dfi u ra, ivr u r d'Er:rsrYn o n : fi sr d il 1d? er fi I rui{'u1' i drn
r r q 4 | au r u A ay

usioceitlflSilr,tioriouoprsrui6'uaEjNl: rfioLri'ndurnufl:nr finr:uilfitisiaTrJ rad'.rnr:urj::rJffifin1:ciu6i€dr{:I { - -- --{r-
ytj

te. fl11]n15Yl0{tllEl'l

- n'r :{'n drTn r{ n 1 : d { ta3u n r :vi o r rfi u r cJ a t {'l ra ipr o sr : fi gr ri a-q fi o fl rei u
4 r r i ^ d t 

^) 
a. 

I t

dnlrnuru ttiu nr:via{tfiu?qilsu rnrgm:6uflid uasfitrurJ:vrnfidr{Jud'nrgnrsipiu rdu drmodrnvir
drrnari, rlrn drunouo{LLautiu fl1in:sarunr:viacrfiEJrtrJd"rrnaoitl nd:riatafioqilru Lr146i{vio+fiur

'jqmu nr:viottfiu:tfrtqtfl1?\ Lnun:duyriri lnunT :rilrrlonrahfrrsiayd'rmoldruTfidru::u

/nT:rfiarTar...



-b-

Js,jv
- n1T[fl'o:J]u d n1:vio{ rfi ur rcir fi'u rnuq:daonrTu ua u izu?6::riil :v ryl d

, ! c t I t4 ty y A o) a a u eu <ttu d?utrl19rlT fl{ Lu[0n1aFl0 [Uzunu{uFr0{n1:tvtu?:J1dilBrafi:Tiltlauau1niurJ:vuruHaHdnyll{ft1:rnua:fr
I v iq s i - - { o r q d irJaaqn-u fi.r'LuTanqnlvri nr:vialtfiuruuufruod'erauaqa{ d'rriu li'rorircl:fisosrfiqn'l:vio{rfrrrlKUUn:u

m o : trffti r u flu 6 o rra v q'ndr ur.r u I ruTn ; { n't: rau otu ur.l u
ytX

an. 9l'.l1.1 [t14ff {XJ.l

- "L#ei r u : I r fl r :fi r fi'u : tio i Lfl u o T fl T { fl 1 : { u Function rfr u rsl^ t'[u
Ltriuvl-eltuld'srafer ?\.fi.tedbb - bdero frorfrnr:{'rnirfin-pr1{frru rfiiolfrf,utrjnTu:ilruufi aflu?J.
o J qyo - "" r d

fl 't 14 U Ft r11 0 [U tn fl n 1 TU 5141 :An fl 1:u1AU1{}J:VUU
y u I ' Yq o a- j,l ,o C^ z o a q,3

- lJ0d{tfl Fl Ln:{n1:ttfia{u1 [ua1Lfl ofl tuyr [:JtJ uruufl 1:vi{gtutta,]lilpru lrjyrc
d oqy4 v "q.yu, 3q t_,_-..11-- --"" y | , ^ ? y t v qy , Jo oFl:{flal{u{vl'l L14u{:uul Lpruoua{ uuuu'r Liln0urt1y'i{u'rrrtrqtnmilnF ilrrrlryiuuiln lfiuri:u{1ufrf{1rilu

In:r nr:rurprlr,rnifi or:rurnfi r.J:v ryrt6': uug

d. nlnronrurauo"lfr'finr:r'rrdr:nrJ:yif1il1{rl'taluo-ru{rr rfiordatsiorTunr:

t6uu'twn urra. fiia?Jnrfi:n1v.l ffiu:?ilfi{n"r:finrcrd'uflrdn1nn1:fluriqrftori+ffiunr:viorrfiur6":u:flblfl'l

a. In :s n 1 : rai l a ir r n r u #l yr-udrYu il :s rm n rfi auri, ufi vr r r ei ? u :.r r n 1 : do { A o
t Y r OYda q di s u

arcuurir o ur n1fil il o n::lov-[: rfr o:rlr.lrflu ailil.a m
d v i. uq t u u a <d Bvb. lJ:U tfiu fl't5Tt zuulyl to il1:F a1 aaxtu Lfi il {{uaqo a:0 st n rJ Fla lq r{ a lIo vfl r

| \ q v d, u 6) r da y o u t v v X I \ ,vaul.i [:114tl]ufla1fla:lst[14il ]t;iuFr1fl'rf,ivn{o{141flu1u e{uifiyrvrU't ulnasBoa0{no{60{lila'u[La na1qfi"]

Pt{ rtff1Fll:^r urtnfl tud'ladrtl:trfri{Jufiudn6l{ro{rnrrrfiflo trflfinr:a{tia3unr:narqfrudrinum: d16'c,
d, v u q 9 a dv u a J 

^ 
y t1.1'lFl:5'lutUuna1nfln1{14{xdfi?Fr tJ0 L14vr1{?'{'raltu{tuTqr fror:rutuso{piar{AHfl't{fll:Lnun: 6runr:turit

fiudr utitr dTrluerfrnrrilontuov rusi:rnrflngir fidodrzun$rqrfiu{trifr:'iultrlfr:rnrruruduodffu,riofrr dr
, 'r 

j qe t v & o 
o 

i & 
u -^ 

.:, - " .^ 
-E-'-'

otirtl:fros1rfivia6T fia lurlnlfiq{f,u}Jouofla1finr:ila-{yfe1 unyfl16trd6'{u?-q{ilfia1:6u1 :?ilfi{n1:ttrJT

;rl nT :dqaiul#.fi nr:atyrulufi uvitri'ff oudr"Lfr'rfr srnr:{rwT u16'u I 
, "f;r*tn;tteiufi'eilu1{'{u?-a y{.fi.tedbb - lerde./o fimnurneimurJ:y:rrrurfft

c

{uil:v:llruflotd'trairr wn{u6'rrai'n {u Function ursirfiarfiuufi'uur.rurfi'puur6'lraiorarilfir.i'ru:nqurJ:ylrru
u dy d q y r d , c a d, s jd o , J
tililtioEr druolfivruvr?uln:{n1:firiraulquSortiuln:rnr:fifirurerlrnrijrfioei.:s.raeionl:ufl:ud'u:rut6'uas

dt | | d r h ,d o I q v u u s o j 
rn?'liltuuouflo{uTUt'llJu 14Torlfluau LUnn?:u'r}J'lrl^i}J LulLzuuvlsuur0cuTq Ln:tnrfLqvinrnionturfiuorixuU

:1tn1:frtfrul{otnr:fuh.i{'rnirTnr:{n'r: fr{a1arsfinr:sY{nilrfl::}Jfl1T{'Fr?irttpiulruln:lnr:lrffn:u{i?u
& ,u Y X uo d at, o
n'tttsl6udr na1{d1 ilarurirfiosttlun:ou [un1:Ldu0roiun1tfl#uauuwr]:v:nru16'

I

a. lrflvr u vr:u rfl rur r u n r :fier u ro'r14{n " lfl Btrr ra ir r rr ru Ri r " dttfl uuru o: : :r
.j - --ovd u ", ; ) 

e

[Las "fl't:vlo{tliu?v'truul" lrifilfltarurud'ortrufiosr#unr:yiorrfiurfrrulfl firzuant:yruvr:ufi6'rd
" uJruulrJn'lrfrzuur6'.rrai'o "{'dr?-erosr:fisrd r{Jurfiolfiil:usrrufinrunrnfiim

l9

dfiaeirtdicu'u airqarirfllFrfl'r:lflue]: airmiunr:vioqfiurfiua1flya1u $aun1:61r'rurrfiufiilari'ratdu"
t d dd , d d<

u:srFtuuyl5ft1l6tfl5 Ii d u:ur9u a{ilI
I d u 4 .y y 4 61 y t t y

u :u tn u n 1 :y'l glt u1?i o ra 5il a5't {u ru Hr al lt,l ur o u a f 1 {tJiltu tta yn:ou n f?
L?rlrrlri.: en]ri 6l{i a N ew Norma t rfi ol#fi nsunrnfi i grd 6 ad r.l &6u

,cldv
d :vr6 unt:fi'zuuryt b yr exru'tlfl ua:fl i:]t l.rfr grfiruq{ orop sMEs :^ arrnfi ar xJru

I

qnfil1irt::xt tfrfiqarnt't rJaaefl;utd,1r'lrl:g'ru airrqcueiT rdlJ $aufir'11:u3ur:{'enr:d'}un'l;na'le}afu1"firi
, d - A u u aq v A

u :s rfl u n 1 :?I 9xt u,t li m y'r pn u.t yt u yt.t {Tril u 6 : 5}t 4 u d ru fu -l f a { il u tta y
,-9.!-_ ^4 

y , r j , o,4yr:Tru'lnT0i:11%1aLv{aaT1{niln1n1:yto{tylEJ?ou,t{ g{ gu

dvi
/lJ :v tFtufl '') :Y\i Fltulyt d



-sr-

, d v i u dN,
il : v tfi u n r :r,Yru u T fi d a! :-n d fil u { l3 r,r r : {'n n r :y Yvl u'r fl : 5:: }.t { r fr ir a v

^ 
y , ". qy - j a, o , ..l

dr ur ndor rnadqj, urav dr ra3r nr:"[6'vrd'.: nufi ufjufi n :ri ofr s ltr qdou
rdvil-v

U:Ut9lUfl15Yltslu1yt d tflilflflutl'lTl fl'lTFn fi15A{flU SBUU Logistic Uay
a v 6u | 4 v

Fl?'.lilfiil?\UDfl UU:Y tYl fl tY,l0UU'lU

r.humtrunr:ldrirltiYril:qtzuunizuur{'rr,ripr y{.fl.bdbb - lod.ro rud'r dsdrmuo"lffirj:vmrllI
J^jv

L1\01 {A',t:61J',1 {{1i:UnoUpl? U

dT iuail 6'6U lrzuufizuur{'ru io (u. g.udbb - bdero )
,jv.iv

6l?lJYl o fl AilAt?lAn1:TlzuU1g
u&

o. ?JO3]ff llUfi 1UYl1{ n'l Utl'11\U4
Y^rdd

b. roilart{rlJ:uutlluu
U

o) frrutri:rsofiq*,
to) firud't nrL ttn u n? 1]lfiun.l

*) piruvrYlr u1 n: D::3.t"d1 n- ua se{ rr? q d0}.J

*. rj :s i6ufl qj u 1 rn y n ? 1 r fr'o r n r : rfr r fiufi @ t t u ei t fftu ua v t y u fi u fi
'hifiu to thy6u) 

e '

d. zu a n''r : fr'el u I ra u urilr fl ru ra r 6'r r,r {nluri xfi r.i'ruu r
,.i,d--

d?uyl b u5u[nun15?1alu1

o. lu?ln:rsd
ter. tfl ryel u nr :fi'nru'r{'traist

*. r.J :v t6un't:fl's! u'tt o { {'.:y{o

d?UYl 6n tt9.lu.:1uuag (uuu q.a)

Gonar: u rdtit uruufrzuur{ryia r) lrr anl 
T 

u mm r td{'rrdranfifl :{nl:aru rfl ruu'r u
u v - U o vu , " 

t

n'l:?l9lu10{14?qvtd a il:stfiunr:fr'ruu'r uavt6'a:rjrrudttt:il:vu'tilvt-rtt..ro-.:yl-q tunrvyl:?{ fl:lJ {lJo{rin:
, ! y I i, o

ufln5a{a?uyto{flu ttav{ufl o{fl lntofllJusllx]yl!:1flfl Lur0nd,l5

4 J +, a 6v d
a{ tauoil'rtfl 0 LlJ:0?\0'156u'l [un?13JLl4utou

q { v a d do ,,1 u u u y d r & U td y vna{a{?1?oqaTflna fl:6ufl'r14u9rru114il1un'r:y{91ru1Q{14?flf'l'lTFl'}t'1uttquilHnn14{rju tnrierrruaog]n60{fIu

Tn:tnr:'LurJ:st6unr:uizuurd a tfrotqrnfiqurJ:srurruriauriT sfiouornhiaiqarasiorfl'nnrrulurto{ilari1
U

v
n1:n1fl'rultfru

9O t I I
e,ta1u?un1:ndil{t'Iuuyrsrt'lrtfliuasqlaila.r iuhjrjir-fin:{n1iell}Jil:vrdunr:fi'emd atri'finr1ilrfi:J'ludildu

fl vr.n. druru
lnrrnr:

a''lulu

nonS:3J

{utj5s}l't6lJ (uru)

lsdbb dend ollel, eno o, enc(d, be.i o

t0dbs,, odb d,loleid,odo,dbe'!

lcldbd odc( d,6'i6(d,dd6.l,Gtdd

tedbd oenb d,oloe'l,endlcr,c(ob

tode.io

Ied

olod o,ddd,e'Joo,oblo

:?il bd o,dod bb,ctod,oele(,oe{er

,/<.b nr:rauJ6uuurJas...



-re-

{:ssru (#'r"r:rmr:d.:uflor) finilvnrr}rnlrr virulprqvuauornT:rnf;urfilusrur,rtohi mnhifin:::rn, :vimln
dd^i

tr{uonx1}Jr1iufr roufr fr ti:vsl

^irdvvv--4rs!^ufifid:vqu ttiutouuruufr'zuur{'quier rr.rt.tedbb - tedero uauffilnfrurirurruraualn:rnt:rfiurfiu
qv
Luuarulrruu"r{{fiipr ?\.fl.tedbb - bds,lo fitfr.lruuamunr:rjYurl:r rfiurfiulv?n:ufr'ruriaueiql#rirunarr9t

n'iuriruuFr:v us trar siotil

d.b n'nfl ald6suuda{nr{u1t{udtssJl6utrsdmj:vst"]fl {ud?s}na; }r.fi .bdbd
m{{.:fi{nuaraq'u6'.:raior uaenlTflatdfiunaf,asi'xJ (mnarr sD (urir bd - mo)I
tYo t d I
9,lo1u?ufl 'tTfl a3J{1ut yr6fl1619t:ttas?Joila.1

) {a:srfieru

- nr:ril6€JuurJalln:rnr:mr:runuilfrri6:rrnr:crar{'rfi{quavn{u{'.:uin rJ:ssitfl
quil:vurru v{.Fr.tedbd 0.fl.lJ.J'r. nrn rvfior:n:tavnsn:rfir{lulnxadueifitrioqtuur.rur.lfrrifi:rrnuJ:y,irt}

flosd'quifltmvnq':r{'trn{er ratolexo:$6iljafinr:u.Jduuuu*nrnrr*trdLriC.r,fiin',, d.:n:vyruEiat-

nrjuuST raurura€oinqrJ:vasr{ratTn:rnr: uaal#rirufiunr:qu:sru'uunr:u3nr:sutl:surrufirfiur{aq
sdqd
[9ttJ8Jfiaflmfufl

J - u q!
o. rfi o {'r u iprtdfu {'n a : : su { : u u r il : r u si r u d : s drfl I u rJ : v u 1 ru v\ . fl .te db d

v v Y r o a s' .J&ty- v qy 9 u u o a - r Jua{u?9l0una{tT{Flltuu [Fl:{n1:a1ilvrLq:uaqa::[14floqnao{n!lil1filJ'ttjfl1:r{ruilumuuaynt:rilnqirafr5gura

riruunglruurrr:nr:tfietil:vfivBnrunT :tdsi'xJrud:smruadrqmiqnifl yrnfin?1:rsirr{JuoeirqBqurpros6'or

rirtfiunr: toloutdduuuilnr o-ruieosfrarrancrufle'Ja n:,trtdrr{Iu rfiarJ:vnornr:fior:rurodrtn:ufr'ru
r. I

d... '

ailuTtu
' 

" 
a.j- u 4 . cc t v

te. "[un:rfifr6'tui'prfinrrrurl:saqdTauuJHtruurja.:1n:lnr:frsnrfirurj:vurru

dnfi nasqud:sumrnafiadru t#rirrfi unrtd'ramsn:fi 6'qd

Io. o) n r:r oTou u.J f, u u ur.J arTn:r nr: trflsir rfi utn :r nr :fi fl .u.n. "[frn aru
C rutl fiYUtfiutauuest[uloiunrr6'oa::.rutjrvuT aidau 0nrrnr:iildiunr, urfiurautun:auarrtu uavto:tnr:

frldiunersJtfiutauLfiun:auttrtu) ri'tfr fi1il1:ar.i1rfiufrrn::uurcdruflorln:{rnr6'{n;itlrviT fifi
turj:vu'icuoutd eirufion::ufinra*ororTn:qnr:al:r, :aritrjsi'rrfiunT :lu{Jdertrilerulfi'd:sarurartoffu;{r#nU

OA

{ u u :v}r'l 6ufl ou9 1 Luu n 1 :
ler.b) nr:touJduuurlat:'ruast6ufller:snr:fi1xifi ara n:suu rioirlnrl:sarri

q

tacln:sn1: firn::u uta:runrrfl'r:.rnruunl:r.lfldfinuuavuarunr:l{qilusud:vureu d{d
lE.ts.o nr : uffltdo nrrr,fi fi Ir{narn rndou rr nmdu t#nn6aIqru

v d o &tvu - ' u

{o uI o nEs fr 
'LdYu 

o'pr a::rl rJ :vur ru

le.le.lo n'r:iil6uuut]atrj:vunytu:1ud1u Tpruirifi atadrlrinladuuuriar

in or] :var rfu o{ 51 u n1 :Fr 1l dteiYu ou ffi t{r6 rur i-

b.l.o,en nr: ril6 uuur.Jarudr un'r rfiulru Inufi r-slnil:sacriratTn:rnr:
I

E i" ^ r u u, '
ne fl ::xr nuvrnlruunr: *a s ndru rfl tarurulri nJ 6 uuuila rI

b.le.d nr:rilf, uuuilaqfi rn::u ratodudsf,tfiun.r:dtrin:svrusia

n{unSt,rura utoinqrJrva{dc,arTni{n1i

Ie.Ie.d nr:rrjf; auur-Jas:ruasrdEJqrot:rJuuu:runr:dtrioai,ttrfi at#
g.jioatvu

!14il1v4ilnUfi fl 1?tTlUfl ylAyfl 1 tUUnl:nOA:'l{

/l€r.l€r.b nr:rr.Jf; uuurjar.



te.te. b n r: iil f; uu utj ar :r ua v rd u n nr:iYrue{ rfl ri,tru:u n ruf,'nuil yq9

rar*',rdtrifi^an:vvrusionr:1{rru rntakifiarasionr:nJf,uuuilaril:srnuratoilSrurrunqnirue{fi16'iuar4uT

b.te.6., nr: uJ 6 uu url actulu rir rfi usru rdu a n rufi 6'sr .iruru
VY r o r r u tqv , jU roogo t u a %yu
Bl[1J1:X1l AIU?UIU Fr1?dFr nltflAOU n1n0Uttvtu [tAU:vUUL?A1 yl[il?ilh4QrUlUnatrrj,lu:.t'tu145o,.rLFl5u
u 1 1 ----'-q--- - --ci-"--

rJ:vTutri#ouaq

rft d nr: nL ii uu ur J a.: n rru{o rr.u.. - te.te.b d'orhifi ararflrtfrfro r ud uaq rtu
.:uil:vur flJ en u:r a n 1 :dtfrYu 6'er a::

[s. en fl 'r rrl 0To u nJ n' a u ud a qTn :r n r :a ru r :a d1lil cJ u r Ei zu aTn : I n r : fi
o A v d J tr ^ % f a ee - d ! & qu

Ft'rtuufl 1T![a?ra:a tfl o[?\].JLa[JtU1yu1u Ln:{n1?!a}J [14u::ntJaflilqilfiil1ng{tu Lfl

nr: njfisuuujarnru{a u l#rfl udrularo.r fl .u.a. fi or:euflfinrr:r
d s qe ,; t qy i" "tfiutol Iqu"lri fl.u.e. T'ru{'rufl']:uJfruuur.Jarhi o.n.r.n.frrirflupruanrnfl:'tu nlutu oa iu riurrsiiu

au6o leritJ'ravr trr:uouffitfi nJfr suuda{Tar{fl 1rqc

*. d,rraiu nr:r,i, rfi uTn :.: nr:r6t uri fi nr:njd uu urjar fi q n::l ratofi'ud riT rfi u nr:
Qiffi:wrusiond:rtfl'ru:lur,Gar-nail:saqrimrTn:rnr:lri'riT rauoroenrlniutourrmj:yo'ru o.fl.u.Jr. firirtftrprrnnrnv" 

dlun:rifisirrfiunrtnru{a u.o #qfiuorda drssarur:aro1auuJ*uuLrilar

{uil:uu1ft:ruqiru vYtn:aiu.rrJ:u:.r'rtrJilnfirtavdu{:eftT rurfif;osiru l"r,ldrrfiuTn:tnr:qrueifihiadXu
U

rrarurJfrrifi:'wn1Td;ud1flmt{'trnipr16'Tntrtri'rauaronruuf;utaurrnd:sulu o.fl.u.n. firirrTlqpranrnt

a. nr:Touujfi uu urja rln:q nr :nrudo en Llff u < 1rflri'ir:rrnr:6'lra{'pr rir rauag

tdotan':Tunf;utoutrn n.u.a. tfio n.u.o.1frnmuuiutouu6': tfr r.no. {preirr{rroloun]duuurjarhjf,c
o",'- o\ a , J o -fl.u.fl.HilaTIo'r56u1fllaufl:o{ tLasrauoran?lilL14ut0ut1nu:yD'tu o.n.u.f't.?ifl'tf1uqmfl1Ft

o d'ist:fi sr ru nr: njd uu uilarTn:rnr: uiu'Lrffrir rfi uTn:{ n1: fi n.u.n. t#nr T l
d tu, Myu

tfiutolttgiritkildiunr:{'fla::tutj:s:rrruriau 6criruufln:olrrarnr:eiqn"rrou]duu*rjnr1n:rnr:uav/u6o

laurilduutur]attlrj:vu'r6ur1u{i'ru n'rru{o sn l[ffu < drfi'otrauomnmuniuflouarfl o.n.u.n. firiT rTuquanT rr

Ifio-ru:-qtauon"rmTauurjduuudacTn:rnr:hjrirahuLarlufll: fl.u.n. nlulurfiauiiurnu bdbd 'la"1
1-

) {afior:nr'^r

(o) ntmrard6uuutja.::'raau6uprTn:qflr: Lonff'lr a (rarir enor - enb)

6'ru utrcrttuartqm:6ndd r, ldto nJf, uunnfi n6'.rqrJn:nltirurunmulaonfiu
s a Zn

n1:Jln:{n1:mufierfit1dril'j[a{ff'j1{ yn{ua?{y}rlelrar otc]bd otsunxuqil oboo uT ra3ry - rJrrla fl}J.olom

+doo - flxt.oigd+oao st"1uail':qrdfld'u o'rrnoriruTnn {'trnfnqm:fimd ruil:ytrru ddd,ooo ulyl
4,-c,Jc,,.j<

a1n[fl8Jt?{l flll.obm *doo - flu.obd+odo [UlJ fl3J.obd*ood - flil.obd+bod tuOttfntllUt?{yt}t
qlJ{ur4ulLrrjusrrrrnriill:yariicJo{ tx.rturisu n'l:raL{fiuuu{ar:ruayrdurrsoq1n:{nr:n#otflrinl9

tiaflisvlu rio{narj:va{riflor1n:rnl: {urj:s}r'rru#rnrrfru nurdudoilrfiun1ifi#{n{odrBr:rurfiuI -{'-

r rirguo1qafr'tirurunr:ur1{y}'lsya?mn:6ndfi t raEoriuvruutq,

Httvluttu?{vl'l{ila?{qflTomflfl b Lua{alflrelrJaflflFlFt{oUn:iloutx{n La[ila:ylt41{qiltu qrroUSllndndl

qrjn:citudrsfrlau:in:difluti'rutrituriou TFiuiflunr:fforqioqracil:rrirulufi'udQitaqjludufdrfruda
U

I d y qv
m.rirr 16nduuav"ffiruri:slrruryirrfi l

/(riTurunr:...



"6)()-

#tiruasnr:ndutruauon, asr{*asdauar nr:r.{rrfiunr:r.Jiuonfinslucarrn6irrr{Jutrjnru{a:vrfiuu{a r,- --- i

(te.is.d) nr:til6uuurjasfion::rr,rtod'uiisl'rrfrunr: dtrin:vvrusiona'rrflryrruuto{glnil:sarritorTrr:{fl'rrqi
4u, , dr " Jq ct{ til n:sruno uzuu Luuo1u1a n.u.e. vifl 0't:6u'tn?1}J Ll,iufl ou

rj:soru ({'ir:rtn1:{.rra{er) rflunr:ril6uu1orn"rrfiunr:Iprul#rurJ:yurruryirr6il uasL{Jun1:ia.:roorn
,t

il:vtrtu fic#u drroufrfi il:yrufi'ru
q

^d, d qy a rJ. ,i r o & , d a
$Jglylu:uflxl t14ut0u [14ttu?{vn{ua?{qa:9lrlflvr te Lunuut?{rlrtuunr:mnmr0iln:a:trnt6SJci?{ fllt.obon1 - '''-q-'

*doo - fltl.obd+oao rflu flxl.obd+ood - flu.obd+bod tu:rfiuwrj:uil1myi1tA,.l
lyo d t, a { r raga

{o"ruran1:n4ut'tuu-flonraflfuavrioUar <.m rturudaqirun''riluarur.lfrri6:rfln1:il?rd1tJ.:urJrstrru

T'l.fi.bdbd

{'tuisre n:fr srdlffiu sr-Jd:uil1ru:luqiru rj:ssirfl su{:vurru u.n.tedbd drueu
oroor,bbo,ooo ulyl frai:u:mnr:6uriu uasfrrtutradasiru"Lulm::J1aid d st'ruru b,odd,oden.bo ulyt

tfroroT n o.n.u.r'r. u{t'ir oskifinr:rJ:vqurfiofior:rurTn:qnr:iflrioqlru^udfrffi

:1tn1:lrvdltl n.n.rraua CIn:rnr:lrari) d'ru&u nr:l{utuur,t6osilurfio$.{1rfiuTn:qn1:qsfr'oq{JuTn:tnr:
- -&aflBfuv 9t{U

r t < q v d tvt4 tJlyv v Io) Ln:l nr:fr fl .u.n. "lrinrT 
u uiutar usi tirhitd'iu nr:{'na:r{uilisill a:riau 0n:q nr:fi

'Ldfun':rlruf;utouluilTou?{rtu urasln:rnr:dt6'Yunrrurrf;urourfiun:ou?{riu) {f{ii a1s.r'ri61ei1rfiu

fiqn::uu'rldrutadn:{n1:6'{na'rruviTfi:r'rurj:aurruodtd eirufrqn::ufinadatorlrr:rnr:arrur:arirtrj
U

s{T rfi unrttufl fiertilTn utftiryff 'tu1416on-u drfinrlil:yil.uuf,iouf.fl rfi unr:
to) rirhjtulurua1n:{n'r:fi sr'rtfiun1:u6'rra6o un'otdxrfi uuJrfiilruIn:qnr:u6ul#u::a

- d A.3 uu I

eiaailqflfiil1nu{tutet

o rirdTnxnr: )de rrrrwflnJfrrifirronrxJ:v,l"dJruJ*ansu yl.rr.teabd (EfltnT 60 (ffiir swr)

o rirufiIrr:cnr:du6'rmEo"Lufl u.rt.trdbd Gonar: eo)(r,rrir sna) arur:n1{rturu6o
siru:Jrturur.rasiolfi nru"Lfiaraardgrrderrfiu6o zuar'r6grnr:firuurnr:viarrfiu?$ayuin'r: QisrfluTn:un',:dut:r
yn{ua?{qa:6qrrifi ter rirrfiunr:u6'rra5o firlrffumrvrTryartom:6ndfi t, uauoTn:dnlTi9

*) rnritfrorir#ntuil:vurru rirufiApr d u: o"vot /r olod aciud or frrurnt teaua 16ort
Squ4,J

nr:loutiuo'na::u5onr:uJfruuuilarutut'pra::taunilruiuqutj:vrurru riruYururJ:vilrru:rudrurJ:sql"rfl

sud:sur6u v{.fi.tedbd rfrarirrfrunr:rrff1tflryrarnr:uui:vtrntorl:nfirrrfi"otria1nl:u1 teroocr (lnripr - ox)
(uonar: oor) (mir srd)

oo'Js,
q{ L:uuil't LTto [! :g]ytel:ru't

,rt a tA a rj q yv

{ttvtuutrtilr.:ua'ltqflt6fltifi u ur?{vn.:unrtqn:6ndfi to ldiunr:o'rra::rurJ:vtrcutunt:riT rfru

In:qnr: ct Tn:tnr:udr udrtafotrlu6'r a Is:rnr: n*raf,ooqj:vu'irrrirrfrunr: o In:rnr: fiqydrLturfifia
I tt I o &y ,u ' d ^ s 4 w dqru[ilr{rifrunt:frnd'ttvlr,t1uff{a?1{rn}JrflilerntFl:{n']:iltta?rdio TrrurarauoTn:lnr: siluru u Tn:rnr:

.tltJ:gtrcu lo,c{e,Jen,ooo rLrvr ftd 
4r'- /

o) mufinfr't1v{til1ua{a'ix vr'r.fl44?{uil1uLar olcrbd sraun?1Jail otooo flau u1ra3il - rlxla1q

flil.6'imf+ddb *fl!.l.eJd+oou st'rlafi:arju dtnarlrilrn 6'rur-nqm:6mei tlri:yurru de(d,ooo ulyl9t

/t ) trufrn#t...



-oo)-

b){1ufinef{t?^lflruaca'i1t ?11{fia?du}J'u[ffr oo6', aoun?uqil odotc] rtou #1{1n - urtw:
fllJ.endd+bod - flu.endd+erleo tlffU flil.sndb+beno - flXJ.sndb+c{oo SirUaaOrfiOt drmOdrnVir 6'ry{rr

ad
OFl:Onn {UUTUXJIfU dc(c(,ooo Ulyl

*) fluo'flsl&{?^1frrffi'sa'jrt flNua?durJ'lu[ff1t oosrr floun?unxJ odob aou #1d10 - urtn:
fl:i.6ndte+d6'ro - flu endsn*odo s{ruadrure't r drmory{rnvi, d'tur-nqn:fimd wrL:v}Jlfudc(e(,ooo ulyt

a) nufiprr%1vh{ruag-irl u'tdua?{urJ'tu!6fl ooc, mAUFnUq}J odoo nou dlzurd'u - ri--,,.t,.|,

fllJ.enoo+erlCIo - rlll.enoo*odo giruartaumo drrnorlTrJrpr {',rrn{nqor:finri tlt]:surflJ dc{or,ooo ulyt
a) {1ufin#tldflruawdrt fi1{ua?{vil1u[fft ooob flaun?uqil 06,00 rrou itf;qu-r,rr6opr

fltJ.oe'/*c(end * fll.l.od+odo sfiuauauma tirmoffio.r {'trainqm:firrd wr.l:yru1flJ dc(b,ooo ulvl
u) srufin#flY{tflruam'jr.: vrt{ua?du}J'luLt oou* naun'luqil oooo flou dtJfiH-rhvlir

rl8J.d+c(od - flu.b+oc(d s{ruaviTJa't drunovitlaT r-ruirrqm:6nd wrJ:vurru dc(o,ooo u1?r
- et v -**fl,?",,".*^,.,1^-,^-l^r-^.^.^^.. 

"^-.-]^^-sn'-----,44 
v v v d 4 d:ot#r:T snr:{.:rai'qr fittuunf,osiruaqjrJ:vurru u drutry flln:qnr:yliln?1ilfliail rs1yanrflilfl 14:oxJ

u ri: a lr ulu u fl y rl o rfltrrJ l4i oki r.l.r u m r r r t6'rj : s a.rua'r u :rt n r :rnt olri

{drurernr:ndu.rruqvrosraBiuas{aHar t6'rJ:varuyilruvruu#r rfiororn:suvrrarrirrfiunr:
4 q r a d tlyv t I o a 11 til \ t t iytua0[3Jtflu sn ffufl114fi'lnlptSulutJ:vurrurn:s'irovrirrfrunr:lrimuuavlriarrur:nutnsiruruil:y:rreuld

I u Oea .__4_-r. y Li , q a du5ufl oufl ufl '1: LrL{ut146io0',trJsloc Louuila=uuuilarntu1uzuarufr mt6€Jr fiu
@ u u a d d Y v dv^ d r q <j. ty 4y o v Iaa{o{?l-?oqn:oa0 tvuPt':urlunl:talttlutudosirurorrrrl?{yt1{ua?{qm:finrifi ter ruridrEJfr{oohfr'qd.lu

rrarsl-t#uTn:tnT :6'atriavf[ri'u#:raSonru"Lutdauffuuruu tEdbd urnocdrrtuun6osiruldl{urffltflryrar
nr:rtui:vurntlatT:nfind'rt faltltur booc( (Tn?o - o*) ovaur:crr.r"rrfiunr:tfryioki ruay'L#fior:rur

oa4rJ
nr:dr riurydosir u rfi odrtr.f[{riJurir rc 6'r n

{dT uesnT :ndu.rrur{vrooraniuas{aUar 16'vT5o;{rrTncuil:silrrurd'rn:ainr:ri1rtuua6osjrsrrfiialil1{
uffttflryrarnr:uui:surqto.rl:nrsrprrfi'otlYaTnrTru'r booc( 0nipr - oei) trjarur:nrirrflunr:16' rdororn

f q 14 re ,a uaLn:tnr:'Lriiloqj-[uur,rurJfrri6:rtnr:rJ:s.frfl il.fl.bdbd uayrarnr{JuTnr:rnr:trarjfi6'oqraua o.n.u.r'r.
.#^-e^^-^.^=^1" .o--,, oo yyt y o d d, y
lflorl{15fu'l {{tltdoultvlrlluuq[irrrlosmuonru-[ufrutnttalfl.turj:yurru a'rfiu mno-lra{prldTn:.rnr:'[rari
4 11 Flyv a u il a, < ,fros'trildiunr:fror:rur d'rriunr:rtJuIn:rnr:siouaqu6oTn:cnr:eir:orfifinrrrniouuastri{ruaraar6sl

I t u q q 5t 9^ d I \ o a s d5a{421T1tn1to{lil?a'1 muoLtat{tlutvdasiru o) sirrfruln:rnr:flr:Jfr[1fl?{yt1{uarrqm:ond b rffuo
ts) rirt{qirurtlurir K (#qrgT uuurJiu:tnrt6') *) hi'ahuLa%1"1 rj:saruuil:ucruurnfiudru.lru'lpmot{rQu
.--4 r ei a qgu o 4 qu iltvdooraufr:itfruI{oie?ir:ruav16uolriqn6'orer:u#rurr'uJ:u[u'uu/ra#nrnru*{'<) ra.rntrjfirarjrutnrauorolri

tddl.,ru.
a{ nu tU u{u ! : ur.t 1 ru rrr,ludu n a lil
4 A u a qy AFinur6'nr:d'.tu{nr taualfinmuunutorluuannr:lunr:rauoraldriuua6osi.ru rarn4'.jr:rrn1:i'cyinr
-+__. u d o a f a 4 , j a kevral:fu1 [ra'] n41il1:fl Ft',tLUU [n:{f].1:rdurydosiru tfr rurfr u'[6

qi, d a6ilo v
ufi fi rJrvqu uiuroutri"lffrtunafiadruil:vsirfl fiJil:vrJlru vr.fi .tsaua 6'qf,

o) or.g:i6nrtTourrJduuuilacTn:qnr:arrur:arirtrJrurEJaraTrr:qnr:frri.rrfiunr:u6'rua*o

tlo{111,?'iYlltvtartofil:findd r, siruru u Tn:tnr: 'itLil:urJ't6u lo,e(aJen,ooo ury rfiarfr:rrfiurrJrurutul6ru
q-!..... "t A j g qyv oLtau::qzuaa*tquEtfrutrnfru uavclolfi{'rnir:ruasrduflil:ynou1nr:sn1:t#nn6'otnr:triru

s

o) t#rir rQu und a sir ul{d r a riJu rir K (#rg rgtru ur.Jiu :r n rtd)
LE ) rJ : y a ruy rir u I r uyr n fi n.r : r ot{rt u ru 6 o si r u rfi u I sl^ u

r - l,l td r 6l A y t d d, , I a I u .

6nl 141fl [XJ3.]fi U? U tgt tffUO?JO [UAdnU[ilUrurj:vrutartus,iuduFloll

ttavrnrnfinr:tal{rtutra6osirurfiurnerfilrf,'{"jr:rrnr:o-rur-nqm:6ndfirr:rurnr:ouffinr:uo"l{
a 4 q9
[{utuao [Fl

,d<
/:e[uuu?lTY,y d...



-t

-olo-

a d A d xrd-
ssruuu?'r:vfi d r50{0u1 (Lilxl)

@ovJqvXo,nd{{trn{fir rfrotoT n [nd'f,utjtrLrJ:vrrilrdx u1nuil?rr{rulood:vy'ildn'l:fia1:6u1oyr6i{:ftfr1il1frfunmruU9
d q a v u u q y I o u 4 e 90 u v u u v

ll4UtOU Alun{',]ufrAne{v?91'1 8u{?U$rf'}$l',l}.ttLautaLyA{a1tu'114u{i{oL14d1ufl{lundlotyiflr glru

u'tudsra?r AYfifi o.rfio{a'lnnrntj:vtrsutrififrnsrrirfinnu6rfinrurj:varrir{rd?ililTgril cu vTald:sru99
a dV
fla1a1ffua'lEJ

to.6'ornr:"lrifin1:d{HBilfl1nnl:tnum:1#:rT n1 n1:?i1nr:rrlrga:rirfrnr:ldureirLuJnr ur*itarfl;r ffornr:lrfrfr

n'rrfi'ruu1n'rn nlTrnurr:To Erarft dufi 6'r u
vt v q Y,to.:fr'ir:1tn1:o'.:fi{or nr:d:gsilnfr{eiatilt#ufi6Irfrrflunrnil:srr#qnur?irdrilfrru uav'[uciru

n1:qil6:flifrTn:rnr:ratdtinrunrrfirri6'ru:-prlrna':r{'rraiprnrnrfifi0mCIudx o uatfirj:saruflil?ud.tuli
u O q v v u 6l a a 6y
fl ualufl{'luFlfi {fl {14?fl Lu n1:Fl ftFl''tSlHav'la1:fu'toytf, i[ufl? Et

99UVUluqvvvuq,,q

Btlylu6l1un{1ulflufl5fl{fi?4"1 Ln:{fYr:Tre}ru1fll:rnBrl:ii1iln{lurnua:a{uia"1 miulrJr,JfltIfr dr{nflutnun:
v v dqed - g jd,
{sfiiflr fr1eifrnr:r,l'2u'luava{flu?r}Ja{ta:ilrflufl: GAP rflBnrilaaoriuifl{rirut{err*irllilaq usiarxr:n
ouo i
LlJ LO LU:U EJU[']AlY IY:J1gA}J

d d- 
^ 

4 oq flso a A - y
i.n.tnda ilri?J tluiunaorualil'r:flu'rLuttenruu{1urnu?nuila{oru nul{ nud'auTonra ytofrfinr: frr.iru----'dij'- - ---{ ''"--rt---
A d VY 4 V t

nqrau{ Lov:a L:J

Vo t d ilr,itiru'lonr:ndrtttuquograEriruas{arar "LurusiavtlovfiTnrdnl:6luncunru$in 6rfinrrufr'r#ouffuod----- - - i v
' 

q d i - qed qy o d, s '
otj'it1:frnuu'rnfloavd1f,on::rufrovariuaquler'ffovldrrfior:rurq"edrLtluuilu{lu1n:{nr:rfioariuar4urioh.J

toqsi'ir:1tnr:{qu{or su Function fraw{rriauodfi Function ovri{n:cnr:rfiorrir.lrudulpiodrtt:

- 

-{,
irsqsvtv9.
eirwrudrfntru s.n.a. {qu{en ulnila{n?'lilLfiouTurnrnnr:rnusr:6'lusi6'uriT na,.:rir ilaTudr urnsvLfiil

-

r - A. 61 4 v ! u o J o u
ri:vfrvr6nrn[unl:zuAa 6'urirfr'aca#uaqurfirr-J:vfiy6nrnnr:ruf;n nard16'oqun:spTunr:inr*n:1rir{Ju strlEs

tj:ss'tu ncusn:an'uvi',u6ufiatl:rrirrffiur,:iohi rarnhifiost:rfiufiufimelqnlni:srilunffiro?rounauflTrrrnrynyi'ru
llc

ilqil:etu [?fl1oo.dd1J.

uod, Jq r9o, rirTufinnr:rJ:vr1r

(uxaTr#n:Bnl rfiuli{)

rini rn:rvr,{uTBUlu rLnvuzuudrurrynt:

dr#nnuo-wn{nqn:6nri

alfio N fim:':qflufinn1:il:srilU9

(utruvnruri yrNYrr?)
vo t d v A

zu 0 1u? ufl l:fl a1.r,1'ruuyfi fl 1ff Fl: Lmy?J ol] a tfl 0fl 't:y\9}lu1e{y? 9t!9tu

ritinsru{'ruiera n :fr sr 6i



288 
 

ภาคผนวก ข 
 

2.5.6 สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566-2570) 
ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 
หัวขอ 

แผนพัฒนาจังหวัด 
   (พ.ศ. 2566 - 2570) 
(เสนอในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566) 

แผนพฒันาจังหวัด/กลุม
จังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) 

(ฉบับทบทวน) 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ..... 

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน 

เปาหมายการพัฒนา จั งห วั ดอุ ต รดิ ต ถ  เ ป น เ มื อ ง       
ท่ีประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อยางย่ังยืน สรางมูลคา 
ภาคการเกษตร สง เสริมการ
ทองเที่ยวที่หลากหลาย และ
การคาชายแดนมีมูลคาสูงข้ึน 

- - 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ
ตามเปาหมาย 
การพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 1 การแจงความ 
คดีชีวิต รางกาย เพศ และ 
คดีประทุษรายตอทรัพย  
(ตอแสนคน) 
   

ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราการ 
ขยายตัว GPP ภาคเกษตร  
เพิ่มขึ้น รอยละ 1 ตอป 
 

ตัวชี้วัดที่ 3 รายไดจากการ 
ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น รอยละ 1 ตอป 
 

ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละปริมาณขยะ 
มูลฝอยชุมชนท่ีไดรับการจัดการ 
อยางถูกตอง 
 

ตัวชี้วัดที่ 5 มูลคาการคา
ชายแดนเพิ่มขึ้น รอยละ 1 ตอป 
 
 
 
 
 
 

- - 
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หัวขอ 

แผนพัฒนาจังหวัด 
   (พ.ศ. 2566 - 2570) 
(เสนอในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566) 

แผนพฒันาจังหวัด/กลุม
จังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) 

(ฉบับทบทวน) 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ..... 

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน 

 ประเด็นการพฒันาที่ 1 
เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู 
สรางชุมชนและครอบครัว
เขมแข็ง ตามวิถีชีวิต  
New Normal เพื่อใหมี 
คุณภาพชีวิตที่ดีอยางย่ังยืน 

 

ประเด็นการพฒันาที่ 2  
พัฒนาเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ 
OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน 
อุตสาหกรรม ใหมีคุณภาพ 
ปลอดภัยไดมาตรฐาน  
สรางคณุคาเพิ่ม และมีการ
บริหารจัดการดานการตลาด
สมัยใหม 
 

ประเด็นการพฒันาที่ 3  
พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม  
ภูมิปญญาทองถิ่น และ
ทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อสราง
คุณคาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
 

ประเด็นการพฒันาที่ 4  
อนุรักษ ฟนฟู บรหิารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแหลงน้ํา และ
สงเสริมการใชพลังงาน 
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 

ประเด็นการพฒันาที่ 5  
เพิ่มศักยภาพ การคา  
การลงทุน  ระบบ Logistic  
และความสัมพันธ กับประเทศ 
เพื่อนบาน 

- - 
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