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ประวัติความเป็นมา “จังหวัดอุตรดิตถ์”
สมัยก่อนการเดินทางและการขนส่งสินค้าเพื่อขึ้นมาค้าขายทางตอนเหนือ ใช้การเดินทางทางน้ํา และ
แม่น้ําที่สามารถให้เรือสินค้า ประเภทเรือสําเภาบรรทุกสินค้าขึ้นลงได้สะดวกมีเพียง แม่น้ําน่าน โดยเดินทางจาก
กรุงเทพมหานคร และ กรุงศรีอยุธยา ขึ้นมาจนถึงตําบลบางโพท่าอิฐ (ท่าอิด) จังหวัดอุตรดิตถ์ เพราะเหนือแม่น้ํา
ขึ้น ไปมีส ภาพตื้นเขิน และมีเกาะแก่งมาก ฉะนั้น ตําบลบางโพท่าอิฐ (ท่าอิด) จึงเป็นย่านการค้าที่สําคัญใน
สมั ย ก่ อ น เป็ น ที่ ร วมสิ น ค้ า นานาชนิ ด ที่ พ่ อ ค้ า จากทางใต้ และพ่ อ ค้ า ทางเหนื อ ก็ นํ า สิ น ค้ า มาจํ า หน่ า ยและ
แลกเปลี่ยนกัน
ในปี 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) มีพระราชดําริเห็นว่า ตําบลนี้คงจะ
เจริญต่อไปภายหน้า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเป็นเมืองขึ้น
เรียกว่า เมืองอุตรดิตถ์ (หมายความถึงเมืองท่าทางเหนือ) แต่ยัง
ทรงโปรดให้เป็นเมืองขึ้นกับเมืองพิชัย ต่อมาในปี 2442 ให้ย้าย
ศาลากลางจากเมืองพิชัยไปตั้งที่เมืองอุตรดิตถ์

ร.5 เสด็จเมืองอุตรดิตถ์ เมือ่ วันที่ 23 ตุลาคม 2444

ค้าขวัญจังหวัดอุตรดิตถ์
" เหล็กน้้าพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน"
"บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก"

ตราสัญลักษณ์ประจ้าจังหวัดอุตรดิตถ์

ในสมัย ฯพณฯจอมพลป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อราว พ.ศ. 2483 ดําริให้มีการออกแบบ
ทํา ตราประจําจังหวัดต่างๆ ขึ้น เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์และนําเสนอปูชนียสถานปูชนียวัตถุที่สําคัญ ๆ ของแต่ละ
จังหวัดให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น ดังนั้น จึงได้นํารูปพระแท่นศิลาอาสน์ ซึ่งเป็นโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองของ
อุตรดิตถ์ มาผูกติดลวดลายเป็นตรา ประจําจังหวัด ตราประจําจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกแบบครั้งแรกโดยพระพรหม
พิจิตรเขียนลายเส้นโดยนายอุณห์ เศวตมาลย์ โดยทําเป็นรูปมณฑปประดิษฐาน พระแท่นศิลาอาสน์ ต่อมาทาง
ราชการให้เพิ่มเติมรายละเอียดโดยทํารูปครุฑ ซึ่งเป็นตราแผ่นดิน และลวดลายกนกมาประกอบไว้ พร้อมทั้ง
เพิ่มตัวอักษรอุตรดิตถ์เข้าไว้ในตราด้วย
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ธงประจ้าจังหวัดอุตรดิตถ์

มีลักษณะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร มีพื้นสีแสดคาดแถบสี
ม่ว งแก่ ขนาด 70 เซนติเมตร 2 ริ้ วตัดผ่ าน กลางผื นธง เป็นรูปกากบาท และตรงกลางผื นธงจะมี
เครื่องหมายดวงตรา ประจําจังหวัด มีสั ญลักษณ์เป็นพระแท่นศิลาอาสน์มีมณฑปสีเหลืองครอบอยู่สองข้าง
ของมณฑปเป็น ลวดลายกนกสีน้ําเงินเข้ม ด้านหน้ามณฑปมีรูปครุฑ สีแดง ทั้งหมดบรรจุในกรอบวงกลม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 70 เซนติเมตร ด้านล่างมีตัวหนังสือชื่อจังหวัด

แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
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ดอกไม้ประจ้าจังหวัด

ดอกประดู่ ดอกไม้ประจําจังหวัดอุตรดิตถ์ ในราวปี พ.ศ.2504 รัฐบาลเริ่มใช้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับแรกได้มีโครงการ พัฒนาท้องถิ่น หลายรูปแบบส่วนใหญ่เน้นเรื่องเศรษฐกิจในชุมชนเป็น
หลักเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาส่วนหนึ่งจังหวัดจึงมี นโยบายให้หน่วยงานราชการทุกแห่งปลูกไม้ประดับและ
ไม้ยืนต้นในพื้นที่ของส่วนราชการทุกแห่งและเสนอแนะ ให้ ปลูกพันธุ์ไม้ ชื่อ กัลปพฤกษ์ และพันธุ์ไม้ประดู่
ด้วยเหตุผล 2 ประการคือประเภทดอกสวยงาม และมีความแข็งแรงทนทานต่อดินฟ้าอากาศ ต้นกัลปพฤกษ์
เป็น ไม้เปลือกบางสู้ความแห้งแล้งไม่ได้ ตายไปเกือบหมด เหลือแต่ประดู่จึงกําหนดให้เป็นต้นไม้ประจําจังหวัด
และดอกไม้ ประจําจังหวัด ในโอกาสนั้น เนื่องจากไม้ประดู่โตช้ามาก ต่อมาจึงพยายามปลูก ต้นกัลปพฤกษ์
ชัยพฤกษ์ และอินทนิน ขึ้นมาใหม่อีก ซึ่งยังคงมีเหลือให้เห็นอยู่บ้างส่วนหนึ่งก็ถูกตัด ทําลายไปเพราะกิ่งก้านมี
ผลกระทบต่อสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ ดังนั้นจึงยัง ยึดถือดอกประดู่เป็นดอกไม้ประจําจังหวัด ในแนวคิดเดิม
ชื่อเรียก ประดู่บ้าน ประดู่ลาย สะโนและประดู่อินเดีย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไม้ต้นสูง 25 เมตร
หรือมากกว่า ใบประกอบ 1 ใบ มี 7 - 11 ใบย่อย ใบรูปไข่ หรือไข่แกมขอบขนาน มีดอกมากเป็นสีเหลือง
และมีกลิ่นหอม

ต้นไม้ประจ้าจังหวัด
ต้ น สั ก ต้ น ไม้ ป ระจํ า จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์
เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ต้นที่ยังอ่อน อยู่มีขนสูงได้
ถึ ง 50 เมตร ใบเดี่ ย วเรี ย งตรงข้ า มวงรี ก ว้ า ง
กว้าง 6 – 50 เซนติเมตร ยาว 11 – 95
เซนติเมตร ดอกช่อขนาดใหญ่ ออกที่ปลายกิ่ง และ
ซอกใบบริ เ วณปลายกิ่ ง กลี บ ดอกสี ข าวเชื่ อ ม
ติดกันเป็นหลอดสั้นผลสด รูปค่อนข้างกลมมีขน
ละเอีย ดหนานุ่ม หุ้ ม มิ ด ด้ว ยกลี บ เลี้ ย งที่ ข ยายตั ว
เป็นไม้คุณภาพดีของประเทศและมีราคาแพงใช้ใน
งานก่อสร้างและงานเฟอร์นิเจอร์ได้ เป็นอย่างดี
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วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เมืองแห่ งคุณภาพชีวิต

การท่ องเทีย่ วพัฒนา

ผลผลิตปลอดภัย
การค้ าชายแดนเติบโต”

เป้าประสงค์ :
1. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพมีชีวิตที่ดีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า
ผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด
3. เป็นเมือง ๓ วัฒนธรรม ที่มอี ัตลักษณ์และยกระดับการท่องเที่ยวทุกด้าน
4. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
5. ระบบบริหารการค้าชายแดน การลงทุน การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีศักยภาพสูงขึ้น
และระหว่างประเทศ
พันธกิจ :
1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานมีการพัฒนา คนมีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย มีศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม และมีการสืบสานต่อไป มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในการดํารงชีวิต

2. ส่ ง เสริ ม พั ฒ นา ผลผลิ ต ด้ า นการเกษตรกรรม อุ ต สาหกรรม การแปรรู ป สิ นค้ า OTOP
ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี
3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความมั่นคง
และความสมัครสมานสามัคคีของประชาชน
4. พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ํา และพลังงาน
5. ส่งเสริมพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ และการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ที่ดี
ทั้งภายใน และระหว่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาคน ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพ
ชีวิตและสุขภาวะที่ดี และการขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ :1.1 พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ระบบประปาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบผังเมือง
1.2 เพิ่มศักยภาพบุ คลากรและระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ ให้ ส ะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได้
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษา และเข้าถึงแหล่งข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างทั่วถึง
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ประชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ปลอดภัย มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด และสังคมผู้สูงอายุ
1.6 ส่งเสริมการมีงานทําและเพิ่มรายได้ของประชาชนอย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ํา
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2. พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีการ
บริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ :2.1 ส่งเสริม พัฒนากระบวนการผลิต ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ
ตามนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับการตลาด ในสินค้าทุกประเภท
2.2 เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันการบริหารจัดการให้กับภาคการผลิตทุกด้าน ทุกองค์กรให้เข้มแข็ง
2.3 เสริมสร้างการศึกษาการวิจัย การสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพัฒนาสู่
Thailand 4.0
2.4 ส่งเสริมพัฒนาการบริการประชาชนของภาครัฐและระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีธรรมาภิบาล
3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการภาครัฐ
กลยุทธ์ :3.1 ทํานุบํารุง รักษา และสืบทอด ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า
บริการการ การเพิ่มรายได้
3.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวกับเพื่อนบ้านทั้งภายใน
และต่างประเทศ
3.4 พัฒนาการท่องเที่ยวทุกด้าน ทุกพื้นที่ โดยเน้นการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ มีศักยภาพและ
ยกระดับการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งน้้า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ :4.1 การสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
4.2 กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และดําเนินการจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ของประชาชนให้
เพียงพอแก่การอยู่อาศัยและการเกษตรกรรม หรือการประกอบอาชีพ
4.3 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของเมืองและท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และทุกภาคส่วน
4.4 ส่งเสริม บํารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและกําจัด ภาวะมลพิษที่มี
ผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.5 ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
5. เพิ่มศักยภาพ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ
กลยุทธ์ :5.1 พัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ในทุกด้านเพื่อให้เป็นประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติที่มีศักยภาพ
5.2 พัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ในทุกมิติ ทุกด้าน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5.3 พัฒนาสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับต่างประเทศ
5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ Logistics ที่เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและการ
บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5.5 สนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนาการท่องเที่ยวสินค้าและบริการ บนพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เทคโนโลยีดิจิตอล และ Uttaradit 4.0
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ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดอุตรดิตถ์
1. ลักษณะทั่วไปของจังหวัดอุตรดิตถ์
1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
อุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง เป็นประตูขึ้นสู่ดินแดนล้านนาตะวันออก เป็นเมือง
ก่อนประวัติศาสตร์ ตัวเมืองเดิมชื่อ บางโพท่าอิฐ ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดเมื่อ พ.ศ. 2476 “อุตรดิตถ์” หมายถึง
เมืองท่าแห่งทิศเหนือ เป็นเมืองตํานานแม่ม่ายลับแล และเมืองถิ่นกําเนิดของวีรบุรุษกู้ชาติ “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
1.2 ภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
ที่ราบลุ่มแม่น้าน่าน บริเวณสองฝั่งของแม่น้ําน่าน และลําน้ําสาขาที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ํา
น่าน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม อยู่ในเขต อําเภอตรอน พิชัย และบางส่วนของ อําเภอเมือง
อุตรดิตถ์ ลับแล และอําเภอทองแสนขัน (ประมาณ 20% ของพื้นที่ทั้งหมด)
ที่ราบระหว่างหุบเขาและเชิงเขา บริเวณที่อยู่ต่อเนื่องจากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําทางด้าน
เหนือและด้านตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยที่ราบแคบๆ ระหว่างหุบเขาตามแนวคลองตรอน แม่น้ําปาด
คลองแม่พร่อง ห้วยน้ําไคร้ และลําธารสายต่างๆ สลับกับภูมิประเทศเป็นเขาอยู่ในเขตอําเภอเมืองอุตรดิตถ์
ลับแล น้ําปาด ฟากท่า ท่าปลาและอําเภอบ้านโคก (ประมาณ 20% ของพื้นที่ทั้งหมด)
เขตภูเขาและที่สูง อยู่ในบริเวณทางด้านเหนือ และทางตะวันออกของจังหวัด โดยเฉพาะเขต
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ อําเภอลับแล น้ําปาด ฟากท่า ท่าปลา และอําเภอบ้านโคก (ประมาณ 60% ของพื้นที่
ทั้งหมด)
1.3 การใช้พื้นที่
พื้นที่ทั้งหมด 7,838 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,899,120 ไร่ เป็นอันดับที่ 11 ของ 17
จังหวัดภาคเหนือ : อันดับที่ 25 ของประเทศ
การใช้ที่ดิน (พ.ศ.2556)
1) พื้นที่การเกษตร 1,248,372 ไร่ คิดเป็น 25.48 % ของพื้นที่ทั้งหมด
1.1) พื้นที่ทํานา 680,549 ไร่ คิดเป็น 54.51% ของพื้นที่การเกษตร
1.2) พื้นที่ทําพืชไร่ 315,181 ไร่ คิดเป็น 25.24% ของพื้นที่การเกษตร
1.3) พื้นที่ทําสวนไม้ผลและไม้ยืนต้น 153,816 ไร่ คิดเป็น 12.32% ของพื้นที่
การเกษตร
1.4) พื้นที่สวนผักและไม้ดอกไม้ประดับ 12,452 ไร่ คิดเป็น 1% ของพื้นที่การเกษตร
1.5) พื้นที่การเกษตรอื่นๆ 86,374 ไร่ คิดเป็น 6.91% ของพื้นที่การเกษตร
2) เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร 909,961 ไร่ คิดเป็น 18.57% ของพื้นที่ทั้งหมด
3) พื้นที่ป่าไม้ 2,740,786 ไร่ คิดเป็น 55.94% ของพื้นที่ทั้งหมด
(ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
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1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศของจั ง หวัดอุตรดิตถ์เป็น ภูมิประเทศเขตฝนเมืองร้อน (Tropical savannah
climate : A.W) ซึ่งช่วงฝนกับช่วงที่แห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจน ฝนที่ต กในบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นฝน
ที่เกิดจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฝนจะเริ่มตกในเดือนพฤษภาคมและจะตกชุกในเดือนสิงหาคมถึง
เดือนกันยายน ในระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 จังหวัดอุตรดิตถ์มีปริมาณฝนรวมตลอดปีสูงสุดในปีพ.ศ. 2554
วัดได้ 2,112.8 มิลลิเมตร และต่ําสุดในปี พ.ศ. 2553 วัดได้ 1,156.7 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ําสุดอยู่ระหว่าง 11.0
–17.0 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 38.4 – 41.8 องศาเซลเซียส
ตารางที่ 1 ลักษณะภูมิอากาศของพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2559
ปี ปริมาณ Rainfall
(พ.ศ.)
(มิลลิเมตร)
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

1,156.7
2,112.8
1,475.3
1,346.3
1,337.2
903.9
1,358.0
1,445.4

ปริมาณน้้าฝน
สูงสุด
(มิลลิเมตร)

วันที่

116.8
141.6
83.8
90.8
102.5
70.2
128.
114.9

24 ส.ค.
4 ก.ย.
25 ส.ค.
ส.ค.
16 ส.ค.
11 ส.ค.
10 ก.ค
16 พ.ค

จ้านวน
อุณหภูมิ (เซลเซียส) Temperature ( C )
วันที่ฝนตก
ต่้าสุด
วันที่
สูงสุด
วันที่
No.of rainy Minimum
Maximam
Days
103
16.0
30 ธ.ค.
41.8
9 พ.ค.
137
14.5
26 ม.ค.
38.4
22 มี.ค.
119
15.0
17 ม.ค.
41.5
2 พ.ค.
118
17.0
19,21 ม.ค.
40.0
6 เม.ย.
111
11.0
23,24 ม.ค.
40.5
27 เม.ย.
91
14.0
2 ม.ค.
41.8
21 เม.ย.
114
10.4
26 ม.ค.
43.6
11 พ.ค.
101
17.1
6 ก.พ.
40.0
13 มี.ค

ที่มา: สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุตรดิตถ์, 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

1.5 แหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ
 อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก และ
พิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ํา พี้ (ใหญ่ที่สุดในโลก) หลวงพ่อเพชรวัดท่าถนน วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ วัดกลาง
ธรรมสาคร วัดใหญ่ท่าเสา หอวัฒนธรรมจังหวัด วัดดอยแก้ว วัดธรรมาธิปไตย น้ําตกตาดคอม้า น้ําตกแม่เฉย
น้ําตกขุดริด น้ําตกจํายาง และจุดชมวิวเขาพลึง
 อ้าเภอลับแล วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระยืน พุทธบาทยุคล วัดพระนอนพุทธไสยาสน์
วัดเจดีย์คีรีวิหาร วัดดอนสัก วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง เมืองทุ่งยั้งและเวียงเจ้าเงาะ อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร
อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ น้ําตกแม่พูล วัดดงสระแก้ว และวัดห้องสูง
 อ้าเภอพิชัย เมืองพิชัย วัดหน้าพระธาตุ บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก และศาลพระยาพิชัย
ดาบหัก
 อ้าเภอตรอน บึงทับกระดาน สวนนกเขาเหล็ก และประเพรีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ
 อ้าเภอทองแสนขัน บ่อเหล็กน้ําพี้ และพิพิธภัณฑ์บ่อเหล็กน้ําพี้
 อ้าเภอท่าปลา เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนดินช่องเขาขาด ดอยพระธาตุ (เจดีย์กลางน้ํา) อุทยาน
แห่งชาติลําน้ําน่าน บ้านท่าเรือ และภูพญาพ่อ
 อ้า เภอน้้า ปาด วนอุทยานต้นสั กใหญ่ อุทยานแห่ งชาติคลองตรอน น้ํา ตกคลองตรอน
ยอดดอยภูเมี่ยง ถ้ําวัวแดงและถ้ําเสือดาว ถ้ําจัน ถ้ําเต่า อ่างเก็บน้ําห้วยแมง อุทยานแห่ งชาติภูสอยดาว น้ําตก
ภูสอยดาว และน้ําตากสายทิพย์
 อ้าเภอฟากท่า สุสานหอย มะค่าโมงยักษ์ และบ้านมนุษย์แมงป่อง
 อ้าเภอบ้านโคก จุดผ่านแดนถาวรภูดู่
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1.6 ศักยภาพที่ส้าคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์
1. ด้านเกษตรกรรม มีพื้นที่ทําการเกษตรจํานวนมาก (25% ของพื้นที่ทั้งหมด) ส่วนใหญ่เป็นนา
ข้าวและสวนผลไม้ เป็นแหล่งผลิตอาหารสําคัญของประเทศ
2. ด้านการค้าชายแดน มีชายแดนติดต่อลาว 145 กิโลเมตร มีการค้าชายแดน ณ จุด ผ่านแดน
ถาวรภูดู่ ซึ่งได้รับยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่
เวลา 06.00 – 20.00 น. และมีจุดผ่อนปรนทางการค้าอื่นๆ อี ก เช่น ช่องห้วยต่าง และช่องมหาราช มูลค่า
การค้าชายแดนกว่า 200 ล้านบาทต่อปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาบริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ให้มีความ
พร้อมยิ่งขึ้นในการให้บริการกับผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และ
มีเส้นทางเชื่อมโยงกับจังหวัดต่างๆ และประเทศเพื่อนบ้านได้โดยสะดวก ดังนี้
ระยะทาง
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์

(491 ก.ม.)


กรุงเทพฯ = 491 ก.ม.

(230 ก.ม.)



เชียงใหม่ = 230 ก.ม.
ภูดู่
= 162 ก.ม.

(162 ก.ม) (188 ก.ม.)


ภูดู่



ไชยะบุรี

= 350 ก.ม.

(162 ก.ม.) (308 ก.ม.)


ภูดู่



ภูดู่



ตาก



หลวงพระบาง = 470 ก.ม.

(162 ก.ม.) (258 ก.ม.)


เวียงจันทน์

(179 ก.ม.) (80 ก.ม.)


แม่สอด

(8 ก.ม.)


= 420 ก.ม.

เมียวดี = 267 ก.ม.

3. การท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวจํานวนมาก ทั้งด้านประวัติศาสตร์และธรรมชาติ เช่น ภูสอยดาว
สามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดในภูมิภาคนี้ และประเทศเพื่อนบ้านได้ โดยเป็นประตูเชื่อม 4 เมืองมรดกโลก ที่ใกล้
ที่สุด : กําแพงเพชร / สุโขทัย /ศรีสัชนาลัย/ หลวงพระบาง และเป็นเชื่อมโยงสู่ประเทศในกลุ่มอินโดจีน/อาเซียน
ได้โดยสะดวกอีกเส้นทางหนึ่งของประเทศ
4. จุดที่ตั้งเป็นประตูเชื่อมภาคเหนือตอนบนกับภาคอีสานตอนบน
5. แหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ําขนาดใหญ่ (เขื่อนสิริกิติ์) และแม่น้ําสําคัญ 3 สาย(แม่น้ําน่าน/
แม่น้ําปาด/คลองตรอน) มีฝนตกชุก
6. เส้นทางคมนาคมดี สะดวกทั้งทางรถไฟ และรถยนต์ และมีพื้นที่จะพัฒนาเป็นศูนย์ขนส่งสินค้า
ทางรางรถไฟ (Contrainer Yard : CY) ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

2. ข้อมูลการเมืองการปกครอง
จั งหวั ดอุตรดิตถ์ แบ่ งพื้ นที่เพื่ อการบริ หารราชการส่ วนภู มิภาคเป็ น 9 อํ าเภอ 67 ตํ าบล 613
หมู่บ้าน โดยมีอําเภอดังนี้ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ พิชัย ตรอน ลับแล ท่าปลา น้ําปาด ฟากท่า บ้านโคก และอําเภอ
ทองแสนขัน
การแบ่งเขตการบริหารราชการ 3 ระดับ คือ
1. ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีสํานักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค จํานวน 60 หน่วยงาน
2. ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จํานวน 32 หน่วยงาน
3. ส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 80 แห่ง ประกอบด้วย
3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จํานวน 1 แห่ง
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3.2 เทศบาลเมืองฯ
3.3 เทศบาลตําบล
3.4 องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 1 แห่ง
จํานวน 25 แห่ง
จํานวน 53 แห่ง

ตารางที่ 1 การแบ่งเขตการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
อ้าเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ (รวม ทม./ทต.)
ตรอน
ท่าปลา
น้ําปาด
ฟากท่า
บ้านโคก
พิชัย
ลับแล
ทองแสนขัน
รวม 9 อ้าเภอ

พื้นที่
ต้าบล
ตร.กม.
765.476 17
314.510
5
1,710.000
7
1,448.000
7
1,018.670
4
1,055.120
4
736.000 11
503.020
8
803.000
4
8,353.796 67

หมู่บ้าน
158
47
76
58
31
31
98
65
49
613

เทศบาลเมือง/
ระยะทางห่าง
อบต.
ต้าบล
จากจังหวัด
11
7
2
5
22 กม.
3
6
40 กม.
1
7
72 กม.
1
4
113 กม.
1
3
165 กม.
2
11
45 กม.
4
6
8 กม.
1
4
42 กม.
26
53

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์

ประชากร จํานวนประชากรของจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ เดือนกรกฎาคม 2560 มีทั้งสิ้น 457,462 คน
แยกเป็นชาย 224,397 คน หญิง 233,065 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 54 คน ต่อตารางกิโลเมตร อําเภอที่มี
ความหนาแน่ นของประชากรมากที่สุด คือ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยมีความหนาแน่น 196 คน ต่อตาราง
กิโลเมตร และอําเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด คือ อําเภอบ้านโคก 14 คน ต่อตารางกิโลเมตร
ตารางที่ 2 จํานวนประชากรจังหวัดอุตรดิตถ์
พื้นที่
เมืองอุตรดิตถ์
ตรอน
ท่าปลา
น้้าปาด
ฟากท่า
บ้านโคก
พิชัย
ทองแสนขัน
ลับแล
รวม

ชาย
72,386
16,668
21,886
18,430
7,187
7,422
37,299
16,018
27,101
224,397

จ้านวนประชากร
หญิง
77,085
17,604
21,896
18,345
7,340
7,178
39,300
16,087
28,230
233,065

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ 30 กรกฎาคม 2560

รวม

149,471
34,272
43,782
36,775
14,527
14,600
76,599
32,105
55,331
457,462

จ้านวน
หลังคาเรือน
580,054
11,425
14,143
13,091
5,356
6,133
26,128
10,917
21,648
166,895
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3. ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
3.1 ลักษณะทางสังคม สภาพพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตรอยต่อแห่งวัฒนธรรมล้านนา
ล้านช้าง และภาคกลาง เป็น ผลให้ลักษณะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภาษาถิ่นและงานประเพณีพื้นบ้านต่างๆ มี
ลักษณะผสมผสาน ประชากรบางส่วนพูดภาษาไทยภาคกลาง บางส่วนพูดภาษาไทยภาคเหนือ และบางส่วนพูด
ภาษาลาว เป็นต้น
3.2 การศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์มีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 318 แห่ง มีครู/อาจารย์ จํานวน 4,094 คน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา 72,436 คน ซึ่งอัตราส่วน ครู/อาจารย์ ต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็น 1 :18
จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ มี ส ถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ ร วมทั้ ง หมด 318 แห่ ง แยกเป็ น สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 299 แห่ง สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกขน 12 แห่ง
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 4 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 1 แห่ง และอื่นๆ (โรงเรียนสังกัด ตชด.
และปริยัติธรรม) 2 แห่ง
จํานวนครู/อาจารย์ 4,094 คน แยกเป็นครู/อาจารย์สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน 3,125 คน สํ า นั ก บริ ห ารงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน 361 คน สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา 262 คน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 329 คน และอื่นๆ (โรงเรียนสังกัด ตชด. และ
ปริยัติธรรม) 17 คน
จํานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีจํานวนทั้งหมด 72,436 คน แยก
ตามระดับการศึกษาเป็นนักเรียน ก่อนประถมศึกษา 7,373 คน ระดับประถมศึกษา 24,327 คน ระดับมั ธยมต้น
13,327 คน ระดับมัธยมปลาย 8,603 คน และระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 18,806 คน
3.3 การศาสนา ประชากรของจังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 99.66
รองลงมาคือศาสนาคริสต์ และอิสลาม ประมาณ ร้อยละ 0.34
- วัด จํานวน 343 แห่ง (พระอารามหลวง 2 แห่ง) - ที่พักสงฆ์ 98 แห่ง
- โบสถ์คริสต์ 18 แห่ง
- พระภิกษุ 2,161 รูป/สามเณร 141 รูป
ตารางที่ 1 วัด ที่พักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุและสามเณร เป็นรายอําเภอ)
อ้าเภอ
เมืองอุตรดิตถ์
ตรอน
ท่าปลา
น้ําปาด
ฟากท่า
บ้านโคก
พิชัย
ลับแล
ทองแสนขัน
รวม

วัด
87
30
37
31
25
9
57
40
27
343

ที่พักสงฆ์
16
1
14
26
7
20
6
3
5
98

ที่มา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์

โบสถ์คริสต์
9
1
1
1
2
4
18

มัสยิด
1
1

พระภิกษุ
659
201
203
138
65
59
429
224
161
2,161

สามเณร
54
25
10
1
1
3
10
29
8
141

ณ กันยายน 2560
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3.4 ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม (เมื อ ง 3 วั ฒ นธรรม) จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ มี
ขนบธรรมเนีย มประเพณี วัฒนธรรม ที่สําคัญ 3 ลักษณะ คือ 1) ล้ านช้าง 2) ล้านนา 3) สุโ ขทัย หรือ
รัตนโกสินทร์ และมีงานประเพณีที่สําคัญ ดังนี้
 งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นงานเทศกาลเชิดชูเกียรติและ
รําลึกถึงพระยาพิชัยดาบหักที่มีต่อประเทศชาติ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลาง
จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 7 - 16 มกราคม ของทุกปี
 งานนมัส การพระแท่ น ศิ ลาอาสน์ พระยื นพุ ทธบาทยุ คล และพระนอน พุ ทธไสยาสน์
สันนิษฐานว่ามีการจัดงานสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อร่วมกันทําบุญตักบาตรและนพพระแท่น
ศิลาอาสน์ ในวันขึ้น 8-15 ค่ํา เดือน 3 (วันมาฆะบูชา) ของทุกปี ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์(พระอารามหลวง)
 มหกรรมเหล็ กน้้ าพี้ และของดีทองแสนขั น จั ดขึ้ นเป็นประจํา ระหว่างวันที่ 20 - 21
มีนาคมของทุกปี
 งานประเพณี อั ฐ มี บู ช า เป็ น พิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพจํ า ลองของ พระพุ ท ธเจ้ า
ประกอบการแสดง แสง สี เสียง กําหนดจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ํา-แรม 8 ค่ํา เดือน 6 ของทุกปี ณ วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง
อําเภอลับแล
 งานเทศกาลลางสาดหวาน และมหกรรมของดีเมืองอุตรดิตถ์ เป็นการจัดงานเพื่อกระตุ้น
ให้ เ กษตรกรปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ ล างสาด และส่ ง เสริ มการขายผลไม้ต่ างๆ และผลิ ต ภัณฑ์ สิ น ค้าหนึ่ง ตําบล หนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก มีกําหนดจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายน - ต้นเดือนตุลาคมของ
ทุกปี โดยมีระยะเวลาการจัดงานประมาณ 10 วัน
 ประเพณี ไหลแพไฟเฉลิมพระเกีย รติ จัดในช่วงวันที่ 3-5 ธันวาคมทุกปี ซึ่งเป็นการ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีแก่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ซึ่งอําเภอตรอนมีแม่น้ํา
น่านไหลผ่าน ประชาวชนจึงพร้อมใจกันจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์
ธัญญาหารและสายน้ําขึ้นเป็นประจําทุกปี

4. ข้อมูลเศรษฐกิจ
ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดขึ้นกับภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการขายส่ ง การขายปลี ก เป็นสําคัญ
ตามลําดับ
 รายได้เฉลี่ยประชากรต่อหัว : ในปี 2558 รายได้เฉลี่ยประชากรต่อหัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เท่ากับ
71,365 บาท เป็นอันดับที่ 12 ของ 17 จังหวัดภาคเหนือและเป็นอันดับที่ 54 ของประเทศ ค่าเฉลี่ย 5 ปีของรายได้
ต่อหัวเท่ากับ 79,324 บาท
: รายได้เฉลี่ ย ประชากรทั้งประเทศต่อหั ว ในปี 2558 เท่ากับ 203,356 บาท เฉลี่ ยภาคเหนื อ
93,058 บาท
: จั งหวัดอุตรดิตถ์ ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 131,992 บาท ต่ํา กว่าค่าเฉลี่ ยของภาคเหนือ
21,694 บาท
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 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ในปี 2558 ทั้งหมดเท่ากับ 31,509 ล้านบาท / เป็นอันดับที่ 13 ของ
17 จังหวัดภาคเหนือ : อันดับที่ 61 ของประเทศ แบ่งเป็น

สาขาการผลิต
สาขาเกษตรกรรม
สาขาอุตสาหกรรม
สาขาการขายส่ง การขายปลีก
สาขาการศึกษา
สาขาตัวกลางทางการเงิน
สาขาการบริหารราชการ
สาขาก่อสร้าง
สาขาอสังหาริมทรัพย์
สาขาสุขภาพและสังคม
สาขาไฟฟ้า ประปา
สาขาการขนส่ง
สาขาการให้บริการชุมชน
สาขาประมง
สาขาเหมืองแร่
สาขาลูกจ้างในครัวเรือน
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ประชากร (พันคน)
รายได้ต่อหัว (บาท/คน/ปี)

ปี 2554
9,193
5,553
3,011
3,056
1,520
2,589
1,300
1,381
704
706
699
271
209
309
75
37
30,610
438
69,900

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ล้านบาท)
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
13,369
13,572
11,325
5,782
5,689
5,465
3,994
3,872
3,728
3,111
3,113
3,335
1,780
2,092
2,400
3,354
3,051
2,408
1,733
1,688
1,651
1,478
1,818
1,427
797
863
966
767
829
867
734
718
699
308
327
327
217
239
236
311
335
354
102
95
94
45
47
51
37,882
38,348
35,332
438
437
436
86,586
87,771
80,996

ปี 2558
8,197
4,145
3,552
3,292
2,680
2,382
1,599
1,508
1,057
921
734
332
250
246
101
63
31,059
435
71,365

โครงสร้าง
ปี 2558
26.4%
13.3%
11.4%
10.6%
8.6%
7.7%
5.1%
4.9%
3.4%
3.0%
2.4%
1.1%
0.8%
0.8%
0.3%
0.2%
100.0%

4.1 โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัด
(1) โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัด
โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิต ถ์ ประกอบด้วยภาคเกษตรเป็นหลัก 33% รองลงมาคือ
ภาคอุตสาหกรรม 15% ภาคการค้า10% ภาคการศึกษา 9% ภาคการบริหารราชการ 8% ภาคการเงิน 6%
และภาคบริการอื่นๆ 19% (ที่มา : ข้อมูล GPP แบบ Top-down เฉลี่ยปี 2553 - 2558)

แผนภูมิโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์
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1) โครงสร้างภาคเกษตร
1. ด้านการเพาะปลูกเป็นโครงสร้างหลัก 79% ได้แก่ ข้าวเป็นผลผลิตหลัก 39% รองลงมา คือ ทุเรียน 10%
ลองกอง 5% ข้าวโพด 4% อ้อย 4% มะขามหวาน 4% มะม่วง 3% มะม่วงหิมพานต์ 3%
สับปะรด 3% หอมแดง 1% มันสําปะหลัง 1% และอื่นๆ 2%
2. ด้านปศุสัตว์ 14% ได้แก่ สุกร 5% ไข่ไก่ 3% ไก่ 2% ไข่เป็ด 1% กระบือ 1% โค 1% อื่นๆ 1%
3. ด้านอื่นๆ 7% ได้แก่ ด้านบริการทางการเกษตร 5% และป่าไม้ 2%
2) โครงสร้างภาคอุตสาหกรรม
1. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นโครงสร้างหลัก 86% ได้แก่ การผลิตน้ําตาลจากอ้อยเป็นการผลิตหลัก
57% เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (โรงกลั่นสุรา) 13% โรงสีข้าว 13% น้ําแข็ง 1% และอื่นๆ 2%
2. ผลิตภัณฑ์ OTOP 6%
3. การผลิตอื่นๆ 8% (คอนกรีต 5% ผลิตภัณฑ์ไม้ 1% เครื่องเรือน 1% อื่นๆ 1%)
(ที่มา :ข้อมูล GPP เฉลี่ยปี 2554 - 2558 รายสาขาการผลิตข้อมูลจาก GPP แบบ Bottom-up)

(2) การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ ขยายตัวโดยเฉลี่ยปีละ 1.7% เป็นผลมาจากการขยายตัวของสาขาอุตสาหกรรม
(โครงสร้าง 15% ขยายตัวเฉลี่ยปีละ 14.0%) จากโรงงานสุรา สินค้า OTOP เส้นก๋วยเตี๋ยวและโรงงานผลิต
น้ําแข็ง โรงสีและโรงงานน้ําตาล ส่วนสาขาเกษตรกรรมซึ่งเป็นสาขาหลัก (โครงสร้าง 32%) โดยเฉลี่ยขยายตัวติด
ลบเนื่องจากภัยแล้ง ส่วนภาคการค้า (สาขาขายส่งขายปลีก) มีสัดส่วนโครงสร้างสูง (สัดส่วน 10%) แต่ขยายตัว
เฉลี่ยต่ําเพียงร้อยละ 0.8 โดยกิจกรรมที่ขยายตัวได้แก่ ห้างสรรพสินค้า น้ํามันเชื้อเพลิงและวัสดุก่อสร้าง สําหรับ
ภาคการท่องเที่ยว (สาขาโรงแรมและภัตตาคาร) ยังมีสัดส่วนโครงสร้างน้อย (สัดส่วน 0.1% แต่ขยายตัวเฉลี่ยสูง
ปี ล ะ 7.4% เนื่ อ งจากปี 2556 ขยายตั ว สู ง จากการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี สั ญ จร และจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 26 "ลับแลเกมส์" ส่วนปี 2558 ขยายตัวจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 44 “อุตรดิตถ์เกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 34 “เมือง
อุตรดิตถ์เกมส์”
ตารางแสดงค่าเฉลี่ย 5 ปี (ปี 2554 - 2558) ของโครงสร้างการผลิตและการขยายตัวของ 16 สาขาการผลิต
สาขาการผลิต
สาขาเกษตรกรรม
สาขาอุตสาหกรรม
สาขาการขายส่งการขายปลีก
สาขาการศึกษา
สาขาการบริหารราชการ
สาขาตัวกลางทางการเงิน
สาขาอสังหาริมทรัพย์
สาขาก่อสร้าง
สาขาไฟฟ้า ประปา
สาขาสุขภาพและสังคม
สาขาการขนส่ง
สาขาเหมืองแร่
สาขาการให้บริการชุมชน
สาขาประมง

ค่าเฉลี่ยปี 2554 – 2558
โครงสร้างเฉลีย่ (%)
ขยายตัวเฉลี่ย
32
-3.3
15
14.0
10
0.8
9
-4.0
8
-2.4
6
12.0
4
1.7
5
10.6
2
3.5
3
5.5
2
-0.5
1
-2.8
1
5.0
1
-6.0
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สาขาลูกจ้างในครัวเรือน
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

0.3
0.1
100

-5.1
7.4
1.7

หมายเหตุ : GPP ย่อมาจาก Gross provincial product หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มีการคํานวณ 2 แบบคือ
1. แบบบนลงล่าง หรือแบบ Top-down จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยการนํา
GDP ของประเทศซึ่งมีอยู่เดิมมากระจายมูลค่าลงแต่ละจังหวัด
2. แบบล่างขึ้นบน หรือแบบ Bottom-up เป็นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตในจังหวัด โดยคณะทํางานที่จังหวัดแต่งตั้งขึ้น
ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัด

(3) ด้านการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว
1) การค้าชายแดน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพรมแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว) โดยประมาณ 145 กิโลเมตร ในพื้นที่อําเภอบ้านโคก และอําเภอน้ําปาด มีช่องทางค้าขายตาม
แนวชายแดน 15 ช่องทาง เป็นช่องทางที่รถยนต์ผ่านเข้าออกได้ 6 ช่องทาง อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอบ้านโคก โดย
ประกาศเป็นจุดค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า จํานวน 4 แห่ง คือ
จุดผ่านแดนถาวร จํานวน 1 แห่ง คือ
 ช่องภูดู่ บ้านม่ว งเจ็ดต้น หมู่ที่ 2 ตําบลม่วงเจ็ดต้ น อําเภอบ้านโคก เปิดค้าขายทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 06.00–20.00 น. อยู่ตรงข้ามกับเมืองปากลายแขวงไซยะบูลี
จุดผ่อนปรน จํานวน 1 แห่ง คือ
 ช่องห้วยต่าง หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านโคก อําเภอบ้านโคก เปิดค้าขายสัปดาห์ละ 1 วัน คือ
วันพุธ อยู่ตรงข้ามกับเมืองบ่อแตน แขวงไซยะบูลี
ช่องประเพณี จํานวน 2 แห่ง คือ
 ช่องบ่อเบี้ย (ช่องมหาราช) บ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 1 ตําบลบ่อเบี้ย อําเภอบ้านโคก ติดต่อ
ค้าขายกับเมืองทุ่งมีไซ แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว ระยะทาง 14 กิโลเมตร (เมืองปากลาย
45 กิโลเมตร) เปิดทําการค้าขายสัปดาห์ละ 1 วัน คือ วันอาทิตย์
 ช่องห้วยพร้าว หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยมุ่น อําเภอน้ําปาด ติดต่อค้าขาย กับ บ้านหนองปาจีด
เมืองบ่อแตน แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว เปิดทําการสัปดาห์ละ 1 วัน คือ วันอาทิตย์
ด่านที่มีศักยภาพทางการค้า คือ ด่านถาวรภูดู่ เมื่อเปรียบมูลค่าการค้าชายแดนของทั้ง ๔ ด่าน
(1) ปี พ.ศ.2554-2557 มูลค่าการค้าชายแดนรวม 1,300.929 ล้านบาทเฉลี่ยปีละ 325 ล้านบาท
โดยมูลค่าการค้ารวมมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2554 - 2557 เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนการส่งออกและ
นําเข้า จะเห็นว่าในปี 2554 ได้ดุลการค้าสูงที่ สุด จํานวน 681.221 ล้านบาท และในปี 2556 ได้ดุลการค้าน้อย
ที่สุด จํานวน 24.474 ล้านบาท
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบมูลค่าการค้าชายแดน ปี พ.ศ.2555 – 2560 (มิถุนายน)
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

ส่งออก

136.623

179.626

193.024

359.849

317.101

668.584

481.428

น้าเข้า

135.941

111.277

168.550

16.037

136.132

45.081

9.224

มูลค่ารวม

272.564

290.903

361.575

375.887

453.233

713.666

490.652

ดุลการค้า

681.221

68.348

24.474

343.811

180.969

623.503

472.204

ที่มา : สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์
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(2) สินค้าที่ส่งออกไป สปป.ลาว ได้แก่น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหล่อลื่นสินค้าอุปโภคบริโภค
อาหารสด/แห้ง เสื้อผ้าสําเร็จรูป อุปกรณ์ก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลไม้
อุปกรณ์เกษตรปุ๋ย ยาป้องกันกําจัดศัตรูพืช ฟูกนอน ผ้าห่ม และสินค้าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(3) สินค้าที่น้าเข้าจาก สปป.ลาว ได้แก่ ข้าวโพด เศษเหล็ก ของเก่า ถั่วลิสง ถ่านไม้ สมุนไพร
โทรศัพท์มือถือ มันสําปะหลัง มะขาม เหล้า บุหรี่ ไวน์ เบียร์ แกนข้าวโพด เครื่องจักสาน และสินค้าอื่นๆ
ศักยภาพของด่านถาวรภูดู่
ด่านถาวรภูดู่สามารถเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวได้หลายมิติ กล่าวคือ
1. เชื่อมอาณาจักรล้านนากับอาณาจักรล้านช้าง (เชียงใหม่ - หลวงพระบาง) ระยะทาง 700
กิโลเมตร
2. เชื่อมเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง กับเมืองมรดกโลกสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกําแพงเพชร
ด้วยระยะทางประมาณ 600 กิโลเมตร
3. เชื่อมต่อการขนส่งทางราง ด้วยตู้คอนเทรนเนอร์สถานีรถไฟศิลาอาสน์ไปท่าเรือคลองเตย
และแหลมฉบัง โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าข้ามแดนไปประเทศที่ 3 จะสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
4. ด่านถาวรภูดู่ จะเป็นประตูเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจ 3 เส้นทาง
การเป็ น ประตู เชื่อ มระเบีย งเศรษฐกิจ จะทํ าให้ ด่านถาวรภูดู่ มีบทบาทสํ าคั ญเพิ่ มขึ้น จะมี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นหลากหลายกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ จะมีเครือข่ายการขนส่ง
เชื่อมจากพม่าสปป.ลาว,จีน และเวียดนาม เช่น โกดังสินค้า จุดพักรถ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร อู่ซ่อมรถยนต์
สถานที่บริการ และการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว
1) ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ –ใต้ (คุนหมิง –กรุงเทพ ระยะทาง 1,800 กม.)เส้ นทางนคร
คุนหมิง–จิ่งหง(เชียงรุ้ง)–โมหาน(700 กม.)–บ่อเตน–หลวงน้ําทา–บ่อแก้ว(250 กม.)–สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 4
–เชียงของ–เชียงราย–พะเยา–แพร่–อุตรดิตถ์–พิษณุโลก–นครสวรรค์–กรุงเทพ(850 กม.)
2) ระเบียงเศรษฐกิจเชียงใหม่ -ภูดู่–ผาแก้ว-เวียงจันทน์ 646 กม.สพพ.ได้ศึกษาสํารวจ
แล้ว
3) ระเบี ยงเศรษฐกิจ พม่า –ไทย–ลาว(เส้ นทางเมาะละแหม่ ง –เมี ยวดี –แม่ส อด–ตาก–
สุ โ ขทัย –อุตรดิตถ์ –ภูดู่ –ผาแก้ว –ปากลาย–ไซยะบูลี –หลวงพะบาง) ระยะทางประมาณ ๘๘๘ กม.ซึ่งระเบีย ง
เศรษฐกิจเส้นนี้จะเป็น จุดเชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเพ็จเก็จทัวร์วันเดียวเที่ยว 3 ประเทศ พม่า –ไทย–
ลาว จากเมืองเมียวดี – แม่สอด–ภูดู่–ผาแก้ว เมืองปากลาย แขวงไซยะบูลี ด้วยระยะทางประมาณ 454 กม.
5. เป็นประตูสู่ประชาคมอาเซียน เพราะมีเครือข่ายคมนาคมขนส่งที่ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ
จะทําให้การเดินทางผ่านด่านภูดู่–ด่านผาแก้วสามารถเดินทางไปได้หลากหลายเส้นทาง คือ
1) ไซยะบูลี – อุดมไซ –หลวงน้ําทา – เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) – คุนหมิง (ยูนนาน): R3a
2) อุดมไซ –เดียนเบียนฟู–เวียดนาม–จีน
3) ปากลาย – เวียงจันทน์ – ปากซัน – ด่านน้ําพาว –เวียดนามกลาง – เว้ –ดานัง
4) ภูดู่ – อุตรดิตถ์ – สุโขทัย – ตาก – แม่สอด – เมียวดี – เมาะละแหม่ง – ย่างกุ้ง/เนปิดอร์
5) ภูดู่–อุตรดิตถ์–ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่/กรุงเทพ และต่อไปประเทศต่างๆ

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
1) ทรัพยากรดิน
ศักยภาพของดินในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถแบ่งเป็นบริเวณต่างๆ ได้ดังนี้
- บริเวณที่เหมาะสมในการทํานา แบ่งเป็นบริเวณที่เหมาะสมมาก ได้แก่ บริเวณอําเภอตรอน
และบางส่วนของอําเภอพิชัย ส่วนบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง ได้แก่ พื้นที่บางส่วนของอําเภอลับแล
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- บริเวณที่เหมาะสมในการปลูกพืชไร่ ได้แก่ บริเวณอําเภอพิชัย และบางส่วนของอําเภอเมือง
- บริ เ วณที่ ไม่เหมาะสํ าหรั บปลู กพืช ไร่ทั่ว ไป แต่เหมาะสมสํ าหรับ เป็น พื้นที่สํ าหรั บเป็ น
ทุ่งหญ้าเลี้ย งสัตว์ห รือปลูกป่า ได้แก่ พื้นที่ส่ว นใหญ่ของอําเภอบ้านโคก อําเภอฟากท่า อําเภอน้ําปาด และ
บางส่วนของอําเภอเมืองอุตรดิตถ์และอําเภอลับแล
สถานการณ์
1. ดินมีความอุดมสมบรูณ์ค่อนข้างต่ําและเสื่อมโทรม ดินมีความอุดมสมบรูณ์ตามธรรมชาติ ต่ํา
ประมาณ 1,481,829.1 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 22.24 ของพื้นที่ดินที่มีปัญหาทั้งหมด พื้นที่ที่มีปัญหาดินมี
ความอุดมสมบรูณ์ค่อนข้างต่ําและเสื่อมโทรม ได้แก่ อําเภอท่าปลา อําเภอน้ําปาด อําเภอฟากท่า และอําเภอ
บ้านโคก เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเป็นระยะเวลายาวนาน โดยขาดการปรับปรุงดิน ประกอบกับพื้นที่
ส่วนใหญ่มีความลาดชันสูงทําให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินอย่างกว้างขวาง ความอุดมสมบรูณ์และดินจึง
เสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ
2. ดินตื้น และลูกรังปะปนในเนื้อดิน มีพื้นที่ประมาณ 746,622.1 ไร่ หรือร้อยละ 11.21 พื้นที่
ที่มีปัญหาดินตื้น และลูกรังปะปนในเนื้อดิน ได้แก่ อําเภอท่าปลา อําเภอทองแสนขัน และอําเภอฟากท่า
3. ดินมีการชะล้างพังทลาย เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากเนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่ของ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยพื้นที่ดอน และพื้นที่สูง มีประมาณ 3,803,887 ไร่ หรือร้อยละ 57.10 พื้นที่ที่มี
ปัญหาการชะล้างพังทลาย ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอลับแล อําเภอท่าปลา อําเภอน้ําปาด และอําเภอบ้านโคก
จากสภาพภูมิประเทศที่มีความลาดชันสูงประกอบกับปริมาณฝนชุกในแต่ละปี และมีการใช้ทรัพยากรดินและ
ป่าไม้ที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม ล้วนแต่ทําให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินอย่างกว้างขวางและรุนแรง
4. ดินมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย นอกจากความอุดม
สมบู รณ์ ต่ํ า แล้ ว ความสามารถในการอุ้ ม น้ํา ก็ ต่ํ า ด้ว ย จึง ดู ด ซั บน้ํ า ได้ น้อ ยทํ า ให้ พื ช ที่ป ลู ก มั กขาดน้ํ าได้ ง่ า ย
โดยเฉพาะในระยะที่ฝนทิ้งช่วง จังหวัดอุตรดิตถ์มีปัญหาดินมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายประมาณ 629,670 ไร่
หรือร้อยละ 9.45
2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 4,899,120 ไร่ โดยแบ่งเป็นเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร
เนื้อที่นอกการเกษตร และเนื้อที่ป่าไม้ ซึ่งเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย เนื้อที่สําหรับการ
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ที่อื่นๆ และที่รกร้าง
5.2 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
1) ทรัพยากรป่าไม้
ทรั พยากรป่ าไม้จั งหวัดอุตรดิตถ์ประกอบด้ว ยป่าไม้ห ลายชนิด มีช นิดป่าไม้ประกอบด้ว ย
ป่าเบญจพรรณ ซึ่งเป็นป่าผลัดใบพบที่ระดับความสูง 500-600 เมตร และป่าเต็งรัง ซึ่งเป็นป่าโปร่ง ทําให้ฝนตก
ตามฤดูกาลปริ มาณน้ํ าฝนอยู่ ในระดับ ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ป่าดงดิบแล้ ง ซึ่งมีไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจที่พบมาก คือ ไม้สัก พื้นที่ป่าจังหวัดอุตรดิตถ์มีปกคลุมอยู่ในทุกอําเภอ แต่พื้นที่ป่าไม้ที่พบมาก คือ ใน
พื้นที่อําเภอน้ําปาด อําเภอฟากท่า อําเภอบ้านโคก อําเภอท่าปลา อําเภอลับแล อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ และ
อําเภอทองแสนขัน ส่วนในเขตอําเภอตรอน และอําเภอพิชัย มีพื้นที่ป่าไม้อยู่ส่วนหนึ่งกระจายเป็นหย่อมๆ
2) ทรัพยากรสัตว์ป่า
จังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่ที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จํานวน 4 แห่ง ซึ่งเป็นพื้นที่
ป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะที่จะเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่า สําหรับสัตว์ป่าในพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ์มีสัตว์ป่าสงวนที่สําคัญ คือ เลียงผา ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น กระทิง เสือโคร่ง เสือดาว เสือไฟ
เก้ง กวาง หมูป่า วัวแดง ลิง หมี เป็นต้น ส่วนประเภทนก เช่น นกขุนทอง กาน้ําใหญ่ ไก่ฟ้า ไก่ป่า เหยี่ยว เป็น
ต้น ประเภทสัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ เต่าปูรู เต่าเหลือง เต่าเดือย ตะพาบน้ํา งูเหลือม งูจงอาง เป็นต้น
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จากสถานการณ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากสัตว์ป่าที่หายากดังกล่าวอยู่ใน
เขตป่ าอนุรั กษ์ ซึ่งถือว่าเป็ นเขตพื้ น ที่ที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษจึงไม่มีปัญหา ประกอบกับทางกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่ร่วมดูแลด้วยแล้ว
3) ทรัพยากรธรณี
โครงสร้างธรณีวิทยาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผลจากการบีบอัด การขยาย การแยก และเลื่อน
ออกจากกั น ของเปลื อ กโลก เนื่ อ งด้ ว ยเหตุ ก ารณ์ แ ปรสั ณ ฐานหลายช่ ว งเวลา มี ทิ ศ ทางอยู่ ใ นแนวทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันตกเฉียงใต้เกือบทั้งหมด ซึ่งกํากับรูปร่างและทิศทางการวางตัวของจังหวัดและอีกหนึ่ง
แนวทางวางตัวทิศเหนือ-ทิศใต้ ตามแนวของแม่น้ําน่าน พบตั้งแต่ช่วงอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ ผ่านอําเภอตรอนจนถึง
อําเภอพิชัย โครงสร้างธรณีวิททยาที่สําคัญประกอบด้วยการวางตัวชั้นหิน ชั้นหิ นโค้งงอรอยแยกและรอยเลื่ อน
แนวแตกเรียบ และรอยชั้นไม่ต่อเนื่อง โครงสร้างธรณีวิทยาดังกล่าว มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และมักเกิดอยู่
ด้วยกันมากกว่า 2 ชนิด จากการศึกษาและรวบรวม พบว่า ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีแหล่งธรรมชาติทางธรณีวิทยาที่
เกิดสัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะทางธรณีวิทยา จํานวน 12 แห่ง โดยจัดอยู่ใน 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
แหล่งธรณีสัณฐาน แหล่งแร่แบบฉบับ และแหล่งซากดึกดําบรรพ์ ซึ่งแต่ละแหล่งล้วนมีคุณค่าทางวิชาการ และหลายๆ
แหล่งมีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดด้วย
5.3 ด้านสิ่งแวดล้อม
1) คุณภาพน้้า
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
ผิว ดิน ใน 2 แหล่ ง ได้แก่ แม่น้ํ าน่ าน จํานวน 4 สถานี และคลองตรอน จํานวน 5 สถานี โดยสํ านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ได้เก็บตัวอย่างน้ําในแม่น้ําน่าน จํานวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน (วันที่ 18-21
พฤศจิกายน 2556) ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ (วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557) ครั้งที่ 3 เดือนพฤษภาคม (วันที่
19-22 พฤษภาคม 2557) และครั้งที่ 4 เดือนสิงหาคม (วันที่ 18-28 สิงหาคม 2557) ส่วนคลองตรอนเก็บ
ตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ (วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2557)
และครั้งที่ 2 (วันที่ 18-28 สิงหาคม 2557)
จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สรุปผลได้ดังนี้
(1) แม่น้าน่าน มาตรฐานแหล่งน้ําผิวดินตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กําหนด
ประเภทของ แหล่งน้ําในแม่น้ําน่าน ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอน
ที่ 27 ง วันที่ 16 มีนาคม 2549 กําหนดให้ แม่น้ําน่านตั้งแต่บริเวณบ้านปากน้ําโพ ตําบลแควใหญ่ อําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ จนถึงแม่น้ําน่านบริเวณสะพานแม่น้ําน่าน บ้านปอน ตําบลปอน อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
เป็นแหล่งน้ําประเภทที่ 3 จากผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําโดยรวมตลอดปีอยู่ในเกณฑ์พอใช้ เทียบได้ตามแหล่ง
น้ําผิวดินประเภทที่ 3 ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา ค่าการตรวจวัดคุณภาพที่เป็นปัญหาสําคัญในพื้นที่
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่
ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) มาตรฐานแหล่งน้ําผิวดินประเภทที่ 3 กําหนดไม่เกิน
กว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ที่สถานี NA 09 บริเวณสะพานพิชัย ตําบลในเมือง อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยตรวจวัดได้เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงถึงแหลางน้ํามีความสกปกรกในรูปสารอินทรีย์จากน้ํา
เสียของกิจกรรมมนุษย์สูง
(2) คลองตรอน คุณภาพน้ําโดยรวมตลอดปี อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม เทียบได้ตามแหล่งน้ําผิว
ดินประเภทที่ 4 สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม การอุปโภคและบริโภค โดยต้องทําการ
ฆ่าเชื้อโรคและปรั บ ปรุ งคุณ ภาพน้ํ า เป็ น พิเ ศษก่ อน ซึ่ง แนวโน้ม คุณ ภาพน้ํา อยู่ใ นเกณฑ์ เสื่ อ มโทรมไม่มี การ
เปลี่ยนแปลง ค่าการตรวจวัดคุณภาพน้ําที่เป็นปัญหาสําคัญ ได้แก่
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ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์(BOD) มาตรฐานแหล่งน้ําผิวดินประเภทที่ 4 กําหนด ไม่เกิน
กว่า 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จากการตรวจวัดพบว่า มีค่าสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ที่สถานี TRC04 บริเวณหมู่ 2
ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โดยตรวจวัดได้เท่ากับ 6.7 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงถึงแหล่งน้ํา มีความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย์จากน้ําเสียของกิจกรรมมนุษย์สูง
การปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (TCB) โดยมาตรฐานแหล่งน้ําผิวดินประเภทที่ 3
กําหนด ค่า TCB ไม่เกิน 20,000 MPN/100 ml จากการตรวจวัดพบว่า มีค่าสูงสุดในเดือนสิงหาคม ที่สถานี
TRC02 บริเวณสะพานข้ามคลองตรอน บ้านเหล่า ต.น้ําอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ และที่สถานี TRC04 บริเวณหมู่
2 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โดยตรวจวัดได้เท่ากับ 22,000 MPN/100 ml ทั้งสองสถานี ซึ่งแสดงถึง
ความไม่สะอาดของแหล่งน้ํา และไม่ปลอดภัยในการบริโภคน้ําโดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคก่อน
การปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) โดยมาตรฐานแหล่งน้ําผิวดินประเภทที่
3 กําหนด ค่า FCB ไม่เกิน 4,000 MPN/100 ml จากการตรวจวัดพบว่า มีค่าสูงสุดในเดือนสิงหาคม ที่ สถานี
TRC04 บริเวณหมู่ 2 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โดยตรวจวัดได้เท่ากับ 16,000 MPN/100 ml แสดง
ถึงการการปนเปื้อนจากอุจาระของมนุษย์หรือสัตว์เลือดอุ่น เช่น หมู ปริมาณสูง รวมถึงความไม่สะอาด และไม่
ปลอดภัยในการบริโภคน้ําโดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคก่อนค่าแอมโมเนีย (NH3) มาตรฐานแหล่งน้ําผิวดินประเภทที่
2,3 และ 4 กําหนด ไม่เกินกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร จากการตรวจวัดพบว่า มีค่าสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ที่
สถานี TRC03 หมู่ที่ 8 ต.น้ําอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยตรวจวัดได้เท่ากับ 0.8 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงถึงมี
การปนเปื้อนจากน้ําเสียกิจกรรมมนุษญ์ค่อนข้างสูง
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย จังหวัดอุตรดิตถ์มีระบบบําบัดน้ําเสี ยชุมชน จํานวน 2 จุด โดยใช้ระบบ
บําบัดน้ําเสียตะกอนเร่งชนิดถังสําเร็จรูป จุดที่ 1 ในบริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ําน่านหลังลานพระบรมรูป
รัชกาลที่ 5 ตําบลท่าอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และจุดที่ 2 ในบริเวณสวนสาธารณะเกษมราษฎร์ ตําบล
ท่าอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นระบบถังบําบัดแบบเกรอะ-กรองเติมอากาศ (Septic and Aeration
Filter) เป็นถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปขนาด 80 ลบ.ม. ต่อวัน ถังบําบัดน้ําเสียออกแบบให้ฝังอยู่ใต้ดินจุดละ 2 ถัง
สามารถรองรับน้ําเสียเต็มศักยภาพของระบบได้ 160 ลบ.ม./วัน/จุด รวมทั้งสิ้นประมาณ 320 ลบ.ม.ต่อวัน ซึ่ง
ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานระบบบําบัดน้ําเสียทั้ง 2 จุด ได้เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัยในปี 2553 และเทศบาล
เมืองอุตรดิตถ์อยู่ระหว่างจัดหางบประมาณในการซ่อมบํารุงระบบบําบัดน้ําเสีย โดยประมาณการค่าซ่อมแซม
ระบบรวบรวมเป็นค่าดําเนินการทั้งสิ้นประมาณ 1,500,000 บาท
2) คุณภาพอากาศ
จากการติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ซึ่งได้มีการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศ จากสถานีตรวจคุณภาพอากาศโดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็ก แบบปริมาตรสูง (HighVolume) ในระหว่างวัน ที่ 25 กุมภาพันธ์ถึง 11 มีนาคม 2557 จํานวน 1 สถานี ณ สํ านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ไม่มีวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินกว่ามาตรฐาน
(120 ไมโครกรัม/ลบ.ม.) โดยมีค่าสูงสุดในวันที่ 15 มีนาคม 2557 เท่ากับ 115.9 ไมโครกรัม/ลบ.ม.
5.4 ด้านทรัพยากรน้้าในแผ่นดิน
1) ทรัพยากรน้้า
(1.1) ประเภทของแหล่งน้ําในพื้นที่
- แม่น้ําสายหลัก ได้แก่ 1) แม่น้ําน่าน
- แม่น้ําสายรอง ได้แก่ 1) น้ําปาด
2) คลองตรอน
- คู/คลอง/ลําราง จํานวน 30 แห่ง
- ทะเลสาบ/อ่างเก็บน้ํา/บึง/หนองน้ํา จํานวน 29 แห่ง
(1.2) ปริมาณน้ํา
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- ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในจังหวัด 1,228.9 ลบ.ม.
- ปริมาณน้ําท่า
2,014.8 ลบ.ม.
- ปริมาณน้ําที่เก็บกักได้
9,569 ลบ.ม.
(1.3) พื้นที่ชลประทาน และพื้นที่นอกเขตชลประทาน
- พื้นที่ชลประทาน
481,400 ไร่
- พื้นที่นอกเขตชลประทาน
4,417,720 ไร่
2) ทรัพยากรน้้าบาดาล
พื้นที่ที่มีศักยภาพของน้ําบาดาล ที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งแสดงการใช้ประโยชน์เพื่อ
การเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและอุปโภคในปัจจุบัน รวมทั้งความต้องการของประชาชน และศักยภาพของ
แหล่งน้ําบาดาลที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ รวม 1,432,470 ไร่ กระจายอยู่ทุก
อํา เภอในจั ง หวัด อุ ตรดิ ตถ์ โดยอํ าเภอที่มี จํ านวนพื้ น ที่ ที่มี ศั กยภาพน้ํ า บาดาลมากที่ สุ ด ได้แ ก่ อํา เภอพิ ชั ย
389,939 ไร่ รองลงมาได้แก่ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ 250,820 ไร่ และอําเภอตรอน ตามลําดับ สําหรับอําเภอที่มี
พื้นที่ที่มีศักยภาพน้ําบาดาลที่พัฒนาได้น้อยที่สุด ได้แก่ อําเภอฟากท่า จํานวน 41,921 ไร่

6. โครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ไฟฟ้า
จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าของจังหวัดอุตรดิตถ์ในปี พ.ศ. 2558 มีจํานวน 152,077 ราย เพิ่มขึ้นจากปี
พ.ศ.2557 จํานวน 2,928 ราย และมีการจําหน่ายกระแสไฟฟ้ารวม 491,871,944 หน่วย ประเภทที่อยู่อาศัย
204,803,692 หน่วย ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม 209,923,215 หน่วย ประเภทไฟสถานที่ราชการและ
สาธารณะ 20,974,972 หน่วย และประเภทอื่น 56,170,065 หน่วย อําเภอเมืองอุตรดิตถ์มีผู้ใช้ไฟฟ้ามากที่สุด
รองลงมาคืออําเภอพิชั ย อําเภอท่าปลา และอําเภอลับแล ตามลําดับ อําเภอที่มีจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุดคือ
อําเภอบ้านโคก
6.2 แหล่งน้้า
การประปา
ข้อมูลของการประปาส่วนภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จังหวัดอุตรดิตถ์มีการผลิตน้ําประปา
จํานวน 717,140 ลูกบาศก์เมตร และในปีง บประมาณ พ.ศ.2559 มีเป้าหมายการผลิตน้ําประปา จํานวน
772,000 ลูกบาศก์เมตร และในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีเป้าหมายผู้ใช้น้ําเพิ่ม 195 ราย
6.3 โทรศัพท์
การให้ บ ริ การโทรศั พ ท์ใ นพื้ น ที่จั ง หวั ดอุ ต รดิ ตถ์ ในปี พ.ศ.2557 มีจํ านวนหมายเลขโทรศั พ ท์
ให้บริการในโครงข่าวของบริ ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 32,956 เลขหมาย เป็นของบริษัทสัมปทานจํานวน
11,040 เลขหมาย เป็นหมายเลขสําหรับธุรกิจ 825 หมายเลข บ้านพัก 12,648 เลขหมาย ราชการ 1,381
เลขหมาย
6.4 การคมนาคม
จังหวัดอุตรดิตถ์มีโครงข่ายถนนที่สามารถติดต่อกับจังหวัดต่ างๆ ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้อย่างสะดวกทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ มีทางหลวงแผ่นดิน 2 สาย (สายหมายเลข
11 และสายหมายเลข 102) ทางหลวงจังหวัด 30 สาย โดยเมื่อพิจารณาเส้นทางรถโดยสารประจําทางระหว่าง
ชุมชนต่าง ๆ ภายในจังหวัดกับจังหวัดอื่น ๆ มีจํา นวนรวมกว่า 50 สาย ประกอบด้วย เส้นทางเดินรถในชุมชน
เมืองอุตรดิตถ์ เส้นทางเดินรถระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ และเส้นทางเดินรถภายในจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางระหว่างเทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์ กับอําเภอ ตําบล หมู่บ้านในเขตจังหวัด ชุมชนที่มีรถโดยสารประจําทางผ่านมากที่สุด คือ เทศบาล
เมืองอุตรดิตถ์ รองมาคือ เทศบาลตําบลในเมือง เทศบาลตําบลวังกะพี้ เทศบาลตําบลทุ่งยั้ง เทศบาลตําบลศรี
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พนมมาศ และเทศบาลตําบลหัวดง โดยมีเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมระหว่างภาคเหนือ
และการคมนาคมภายในจังหวัด เป็นจุดที่มีการหยุดพักของรถโดยสารระหว่างทางจํานวนมาก
ทางรถไฟ มีเส้นทางรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดเชียงใหม่ผ่านเมืองอุตรดิตถ์
และมีเส้นทางแยกจากสถานีบ้านดารา ในเขตอําเภอพิชัย ไปยังสถานีสวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์มีเส้นทางรถไฟผ่าน 3 อําเภอ คือ พิชัย ตรอน และเมืองอุตรดิตถ์ มีสถานีรถไฟ
รวม 12 สถานี สถานีที่สําคัญมากที่สุด 2 สถานี คือ สถานีศิลาอาสน์ และสถานีอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ในเขต อําเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ จัดเป็นสถานีรถไฟที่สําคัญของเส้นทางเดินรถสายเหนือ เพราะเป็นจุดขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และ
ผู้โดยสารจํานวนมาก รวมทั้งเป็นจุดเติมน้ํามัน เชื้อเพลิง และสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

7. ข้อมูลด้านสาธารณสุข
จังหวัดอุตรดิตถ์มีจํานวนสถานพยาบาลที่มีเตียงผู้ป่วยรับไว้ค้างคืน ทั้งสิ้น 10 แห่ง มีจํานวน
เตียงผู้ป่วย 950 เตียง ในจํานวนนี้เป็นสถานพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข คือ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
และโรงพยาบาลขุมชน จํานวนเตียง 890 เตียง สังกัดกระทรวงกลาโหม คือ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
จํานวนเตียง 60 เตียง อัตราส่วนเตียงผู้ป่วยต่อประชากรเท่ากับ 1:481
บุคลากรทางการแพทย์ที่สําคัญ คือ มีแพทย์ 144 คน ทันตแพทย์ 43 คน เภสัชกร 72 คน
พยาบาลวิชาชีพ 964 คน พยาบาลเทคนิค 44 คน อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรเท่ากับ 1:3,170 อัตราส่วน
ทันตแพทย์ต่อประชากรเท่ากับ 1: 10,615 และอัตราส่วนเภสัชกรต่อประชากรเท่ากับ 1: 6,339
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์
วิสัยทัศน์
เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
ผลผลิตปลอดภัย
การท่องเที่ยวพัฒนา
การค้าชายแดนเติบโต
1. พัฒนาให้เป็พันนเมืธกิอจงน่าอยู่
มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย
มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดงี าม
และมีการสืบสานต่อไป มีความ
มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในการ
ดํารงชีวิต
2. ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปร
รูปสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพปลอดภัย และมีระบบ
การตลาดที่ดี
3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองการปกครองและความ
สมัครสมานสามัคคีของประชาชน
4. พัฒนาอนุรักษ์ และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แหล่งน้ํา และพลังงาน
5. ส่งเสริมพัฒนาจุดผ่านแดนถาวร
ภูดู่ และการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว และความสัมพันธ์
ที่ดี ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.ประชาชนและชุมชนมีความ
เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความ
มั่นคงและยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษ
กิจพอเพียง

1.เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ พัฒนา
โครงสร้าง พื้นฐาน พัฒนาคน ชุมชนและ
ครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพพชีวิตและ
สุขภาวะที่ดแี ละการขยายผลปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2. เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า
ผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด

2. พัฒนาเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์
OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัย
ได้มาตรฐาน และมีการบริหาร
จัดการด้านการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ

3. เป็นเมือง 3 วัฒนธรรม ที่มี
อัตลักษณ์ และยกระดับคุณภาพ
การท่องเที่ยว

3.พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
และการบริหารจัดการภาครัฐ

4. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และพลังงานมีความอุดมสมบูรณ์
เพิ่มขึ้น

4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติ และแหล่งน้ํา และ
ส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5. ระบบบริหารการค้าชายแดน
การลงทุน การท่องเที่ยว
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มีศักยภาพสูงขึ้นและระหว่าง
ประเทศ

5. เพิ่มศักยภาพ การค้า
การลงทุน การท่องเที่ยว และ
และศักยภาพการค้า การลงทุน
การท่องเที่ยว และพัฒนา
ความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ
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กลยุทธ์
1.1 พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบประปาและ
โครงสร้างพื้นฐาน
1.2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้สะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน
1.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษา และเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ได้อย่างทั่วถึง
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ปลอดภัย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด และสังคมผู้สูงอายุ
1.6 ส่งเสริมการมีงานทําและเพิ่มรายได้ของประชาชนอย่างทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ํา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.1 ส่งเสริม พัฒนากระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามนโยบายของ
รัฐบาลและสอดคล้องกับการตลาด ในสินค้าทุกประเภท
2.2 เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันการบริหารจัดการให้กับภาคการผลิตทุกด้าน ทุกองค์กรให้เข้มแข็ง
2.3 ส่งเสริมการศึกษาวิจัย การสร้างนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพัฒนาสู่ Thailand 4.0
2.4 ส่งเสริมการพัฒนาการบริการประชาชนของภาครัฐ และระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีธรรมาภิบาล
2.5
าและเพิ
่มรายได้
และลดความเหลื
่อมล้ํา
3.1 ทํส่งาเสริ
นุบมํารุการมี
ง รักงษาานทํและสื
บทอดศิ
ลปวัขฒองประชาชนอย่
นธรรมประเพณีางทั
ท้อ่วงถิถึง่นให้
ยั่งยืน
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยเพื่อใช้ในการผลิต สินค้าบริการ การเพิ่มรายได้
3.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว กับเพื่อนบ้าน ทั้งภายในและต่างประเทศ
3.4 พัฒนาการท่องเที่ยวทุกด้าน ทุกพื้นที่ โดยเน้นการท่องเที่ยวที่มอี ัตลักษณ์ มีศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวให้
สูงขึ้น
4.1 การสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
4.2 กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และดําเนินการจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ของประชาชนให้เพียงพอแก่การ
อยู่อาศัยและการเกษตรกรรมหรือการประกอบอาชีพ
4.3 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของเมืองและท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน
4.4 ส่งเสริม บํารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและกําจัด ภาวะมลพิษที่มผี ลต่อสุขภาพ
อนามัยสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.5 ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
5.1 พัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ในทุกด้านเพื่อให้เป็นประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติที่มีศักยภาพ
5.2 พัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ในทุกมิติ ทุกด้าน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5.3 พัฒนาสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับต่างประเทศ
5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ Logistics ที่เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและการบริการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
5.5 สนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนาการท่องเที่ยวสินค้าและบริการ บนพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยี
ดิจิทอล และ Uttaradit 4.0
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