แบบ จ.1
แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 (ฉบับทบทวน)
จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย การท่องเที่ยวมีการพัฒนา และการค้าชายแดนมีมลู ค่าสูงขึน้
ประเด็นการพัฒนา
แผนงาน
ตัวชีว้ ัดของ
ค่าเป้าหมาย
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้
น่าอยู่ สร้างชุมชนและ ครอบครัวเข้มแข็ง
เพือ่ ให้มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ
ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีการบริหารจัดการ
ด้านการตลาดทีม่ ีประสิทธิภาพ

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ และทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่
ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน

แผนงาน
แผนงานที่ 1
-รายได้เฉลี่ยต่อหัว
การพัฒนาคนทุกเพศ ทุกวัย
กลุ่มประชากร
ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ร้อยละ40 เพิม่ ขึน้
เพิม่ รายได้ และมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ไม่ต่ากว่าร้อยละ15
ต่อปี
- ค่าสัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอภาค
ด้านรายได้ลดลง
เท่าค่าเฉลี่ย
ประเทศ (0.42)
เมื่อสิ้นสุดแผน
แผนงานที่ 2
- จ่านวนคดี
การเสริมสร้างบ้านเมืองให้มี
ยาเสพติดลดลง
ความน่าอยู่ มั่นคง และความ
ร้อยละ 2 ต่อปี
ปลอดภัย

พ.ศ.2561
ร้อยละ 15

พ.ศ.2562
ร้อยละ 15

ร้อยละ 3

ร้อยละ 5

ร้อยละ 7

ร้อยละ 9

ร้อยละ 11

ร้อยละ 7

แผนงานที่ 3
การพัฒนาการเกษตรให้มีความ
ปลอดภัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
และมีการตลาดทีค่ รบวงจร

- อัตราขยายตัว
GPP ภาคเกษตร
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1
ต่อปี

ร้อยละ 3

ร้อยละ 4

ร้อยละ 5

ร้อยละ 6

ร้อยละ 7

ร้อยละ 5

แผนงานที่ 4
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
SMEs และอุตสาหกรรมให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีการ
ตลาดทีค่ รบวงจร

- รายได้การ
จ่าหน่ายสินค้า
otop เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 5 ต่อปี

ร้อยละ 10

ร้อยละ 15

ร้อยละ 20

ร้อยละ 25

ร้อยละ 30

ร้อยละ 20

แผนงานที่ 5 การน่าทุนทาง
วัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ มาใช้
ในการส่งเสริมสนับสนุนการ
ท่องเทีย่ วอย่างสร้างสรรค์ และ
ยัง่ ยืน

- รายได้จาการ
ท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 1 ต่อปี
- จ่านวนนักท่อง
เทีย่ วเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 1 ต่อปี

ร้อยละ 2

ร้อยละ 3

ร้อยละ 4

ร้อยละ 5

ร้อยละ 6

ร้อยละ 4

ร้อยละ 2

ร้อยละ 3

ร้อยละ 4

ร้อยละ 5

ร้อยละ 6

ร้อยละ 4

- พืน้ ทีป่ า่ เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 0.25 ต่อปี

ร้อยละ 0.25

ร้อยละ 0.50

ร้อยละ 0.75

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1.5

ร้อยละ 0.75

- สัดส่วนพืน้ ที่
(หมู่บา้ น) ทีป่ ระสบ
อุทกภัย และภัย
แล้งลดลงเหลือ
ร้อยละ 50
สิ้นสุดแผน

ร้อยละ 70

ร้อยละ 65

ร้อยละ 60

ร้อยละ 55

ร้อยละ 50

ร้อยละ 60

สัดส่วนของขยะ
มูลฝอยชุมชนที่
ได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง
ร้อยละ 5 ต่อปี

ร้อยละ 5

ร้อยละ 10

ร้อยละ 15

ร้อยละ 20

ร้อยละ 25

ร้อยละ 15

- มูลค่าการค้า
ชายแดนเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 5 ต่อปี
- จ่านวนคนผ่าน
เข้า-ออกด่าน
ชายแดนเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 5 ต่อปี

ร้อยละ 5

ร้อยละ 10

ร้อยละ 15

ร้อยละ 20

ร้อยละ 25

ร้อยละ 20

ร้อยละ 5

ร้อยละ 10

ร้อยละ 15

ร้อยละ 20

ร้อยละ 25

ร้อยละ 20

0.46

พ.ศ.2563
ร้อยละ 15

0.45

พ.ศ.2564
ร้อยละ 15

0.44

0.43

พ.ศ.2565
ร้อยละ 15

พ.ศ.2561-2565
ร้อยละ 15

0.42

0.44

แผนงานที่ 6
การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วทาง
ธรรมชาติ เพือ่ การท่องเทีย่ วเชิง
อนุรักษ์
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติ แหล่งน้า่ และส่งเสริมพัฒนาพลังงาน
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ 7
การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
แผนงานที่ 8
การพัฒนาแหล่งน้า่ และการ
บริหารจัดการน้า่ อย่างยัง่ ยืน

แผนงานที่ 9
การส่งเสริมพลังงานทดแทน การ
บริหารจัดการขยะ และเทคโนโลยี
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เพิม่ ศักยภาพการค้าการ
ลงทุน ระบบ Logistics และความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพือ่ นบ้าน

แผนงานที่ 10
การพัฒนาศักยภาพ
การค้า การลงทุน
กับประเทศเพือ่ นบ้าน
แผนงานที่ 11
การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพือ่ นบ้าน

1

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ (บาท)
แหล่ง

พ.ศ.2565

พ.ศ.2561-2565

3,449,515,280

91,641,720

19,190,850,617

1,300,321,734

742,552,970

11,972,720

6,369,183,456

3,345,713,467

718,198,410

546,008,770

-

4,650,884,547

50,107,300

139,549,315

382,402,640

76,815,420

-

648,874,675

- กิจกรรมหลัก 1.3 การพัฒนารายได้

59,588,900

208,767,900

100,936,004

65,019,180

2,972,720

437,284,704

ส่งเสริมอาชีพ
- กิจกรรมหลัก 1.4 การขยายโอกาสและ

12,136,800

457,508,450

98,784,680

54,709,600

9,000,000

632,139,530

607,189,300

5,010,749,079

4,417,097,472

2,706,962,310

79,669,000

12,821,667,161

489,488,600

4,521,350,359

3,722,794,052

2,526,870,440

79,669,000

11,340,172,451

61,724,700

346,464,650

633,884,350

126,282,800

-

1,168,356,500

55,976,000

142,934,070

60,419,070

53,809,070

-

313,138,210

97,450,000

618,686,340

518,725,245

522,143,200

14,133,600

1,771,138,385

97,450,000

343,361,240

350,623,145

355,703,200

9,133,600

1,156,271,185

97,300,000

205,508,840

263,336,690

339,563,600

8,833,600

914,542,730

150,000

90,014,700

70,565,205

8,039,600

300,000

169,069,505

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วย

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

769,986,200

9,162,288,211

5,717,419,206

162,796,900

4,151,539,132

40,963,900

พ.ศ.2564

ดาเนินการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้
น่าอยู่ สร้างชุมชนและ ครอบครัวเข้มแข็ง
เพื่อให้มคี ุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคนทุกเพศ ทุกวัย
ทุกวัย ครอบครัว ชุมชนให้มคี วามเข้มแข็ง
เพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์
- กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาโครงสร้าง

งบ จว./

พืน้ ฐานทางสังคม

งบกระทรวง
กรม/งบ

- กิจกรรมหลัก 1.2 พัฒนาทรัพยากร

อปท./งบ

มุนษย์ และคุณภาพชีวติ

ภาคเอกชน

ส่วนราชการ/
อ่าเภอ/กระทรวง
กรม/อปท./ภาค
เอกชน

ต่อยอดการบริการ
แผนงานที่ 2 การเสริมสร้างบ้านเมืองให้มคี วาม
น่าอยู่ มัน่ คง และความปลอดภัย
1 โครงการพัฒนาเมืองให้นา่ อยู่ และ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

งบ จว./

- กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

งบกระทรวง
กรม/งบ

และโครงข่ายคมนาคม

อปท./งบ

- กิจกรรมหลัก 1.2 พัฒนาระบบรักษา

ภาคเอกชน

ส่วนราชการ/
อ่าเภอ/กระทรวง
กรม/อปท./ภาค
เอกชน

ความปลอดภัย และความมั่นคง
- กิจกรรมหลัก 1.3 การพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มคี ุณภาพ
ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีการบริหารจัดการ
ด้านการตลาดที่มปี ระสิทธิภาพ
แผนงานที่ 3 การพัฒนาการเกษตรให้มคี วาม
ปลอดภัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐษนและมีการตลาด
ที่ครบวงจร
1 โครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร
- กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาปัจจัยพืน้ ฐาน

งบ จว./

ในการผลิต

งบกระทรวง
กรม/งบ

- กิจกรรมหลัก 1.2 การบริหารจัดการ และ

อปท./งบ

Logistic

ภาคเอกชน

ส่วนราชการ/
อ่าเภอ/กระทรวง
กรม/อปท./ภาค
เอกชน

- กิจกรรมหลัก 1.3 การตลาด
แผนงานที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

-

47,837,700

16,721,250

8,100,000

-

275,325,100

168,102,100

166,440,000

5,000,000

-

614,867,200

72,658,950

-

137,850,000

69,777,100

61,890,000

5,000,000

274,517,100

-

37,150,000

11,325,000

7,000,000

OTOP SMEs และอุตสาหกรรมให้มคี ุณภาพ
ได้มาตรฐาน และมีการตลาดที่ครบวงจร
1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs
และอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
- กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาปัจจัยพืน้ ฐาน
ทางการผลิต
- กิจกรรมหลัก 1.2 การบริหารจัดการ และ

งบ จว./
งบกระทรวง
กรม/งบ
อปท./งบ

ส่วนราชการ/
อ่าเภอ/กระทรวง
กรม/อปท./ภาค
เอกชน

ภาคเอกชน

-

55,475,000

Logistic
- กิจกรรมหลัก 1.3 การตลาด
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาทุนทาง

100,325,100

87,000,000

97,550,000

45,912,500

-

2,216,026,000

445,878,684

134,515,000

6,000,000

-

2,848,332,184

284,875,100

45,912,500

1,992,853,500

354,338,684

123,915,000

6,000,000

2,523,019,684

วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น และทรัพยากร
ธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แผนงานที่ 5 การนาทุนทางวัฒนธรรม
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นมาใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน
การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ และยั่งยืน
2

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ (บาท)
แหล่ง
งปม.

1 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติ
ศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน
- กิจกรรมหลัก 1.1 พัฒนาทรัพยากร
ด้านการท่องเทีย่ ว

งบ จว./
งบกระทรวง
กรม/งบ
อปท./งบ

ยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วย

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2565

พ.ศ.2561-2565

ดาเนินการ
ส่วนราชการ/
อ่าเภอ/กระทรวง
กรม/อปท./ภาค
เอกชน

44,912,500

613,939,400

210,423,600

47,635,000

-

916,910,500

1,000,000

1,313,954,100

107,897,884

54,705,000

-

64,960,000

36,017,200

21,575,000

-

223,172,500

91,540,000

10,600,000

อ่าเภอ/กระทรวง

-

218,652,500

89,020,000

3,570,000

-

311,242,500

กรม/อปท./ภาค

-

4,520,000

2,520,000

7,030,000

-

14,070,000

ภาคเอกชน

- กิจกรรมหลัก 1.2 การจัดกิจกรรม

6,000,000

1,483,556,984

ท่องเทีย่ วและพัฒนาของทีร่ ะลึก
- กิจกรรมหลัก 1.3 การประชาสัมพันธ์และ

-

122,552,200

การตลาด
แผนงานที่ 6 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง

325,312,500

ธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- พัฒนาทรัพยากรด้านการท่องเทีย่ ว

งบ จว./

- การจัดกิจกรรมท่องเทีย่ วและพัฒนาของ

งบกระทรวง
กรม/งบ

ทีร่ ะลึก

อปท./งบ

- การประชาสัมพันธ์และการตลาด

ภาคเอกชน

ส่วนราชการ/

เอกชน
-

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู

-

-

-

-

-

167,486,296

2,139,272,144

11,110,439,790

1,174,185,320

62,517,000

14,653,900,550

9,791,560

319,483,615

313,676,990

244,822,720

10,217,000

897,991,885

กรม/อปท./ภาค

3,200,000

121,156,980

76,434,260

16,184,160

-

216,975,400

เอกชน

4,054,160

18,723,800

6,808,330

4,524,160

-

34,110,450

2,537,400

179,602,835

230,434,400

224,114,400

10,217,000

646,906,035

141,977,736

1,719,222,529

10,439,899,800

869,079,600

37,866,000

13,208,045,665

กรม/อปท./ภาค

93,513,500

814,026,400

2,142,593,100

428,146,800

37,866,000

3,516,145,800

เอกชน

25,520,236

708,669,029

2,836,971,700

380,610,800

-

3,951,771,765

22,944,000

196,527,100

5,460,335,000

60,322,000

-

5,740,128,100

15,717,000

100,566,000

356,863,000

60,283,000

6,500,000

53,466,000

327,850,000

27,300,000

-

415,116,000

30,466,000

21,796,000

25,766,000

-

78,028,000

16,634,000

7,217,000

7,217,000

-

46,664,400

52,360,000

18,850,000

-

117,874,400

-

34,946,000

50,370,000

17,050,000

-

102,366,000

-

14,246,000

25,000,000

-

39,246,000

ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้า และส่งเสริม
พัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 7 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูปา่ ต้นน้า
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
1 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมหลัก 1.1อนุรักษ์ ฟืน้ ฟูปา่ ต้นน้า่

งบ จว./
งบกระทรวง
กรม/งบ

- กิจกรรมหลัก 1.2 การสร้างเครือข่าย

อปท./งบ

การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ภาคเอกชน

ส่วนราชการ/
อ่าเภอ/กระทรวง

- กิจกรรมหลัก 1.3 การใช้ประโยชน์อย่าง
ยัง่ ยืน
แผนงานที่ 8 การพัฒนาแหล่งน้า
และการบริหารจัดการน้าอย่างยั่งยืน
1 โครงการพัฒนาแหล่งน้า และบริหารจัดการ
น้าอย่างยั่งยืน
- กิจกรรมหลัก 1.1 การพัฒนาแหล่งน้า่
- กิจกรรมหลัก 1.2 การบริหารจัดการน้า่
- กิจกรรมหลัก 1.3 การรักษาและใช้

งบ จว./
งบกระทรวง
กรม/งบ
อปท./งบ

ส่วนราชการ/
อ่าเภอ/กระทรวง

ภาคเอกชน

ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
แผนงานที่ 9 การส่งเสริมพลังงาน

14,434,000

547,863,000

ทดแทน การบริหารจัดการขยะ และ
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
บริหารจัดการขยะ และการใช้เทคโนโลยี

งบ จว./

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับ

งบกระทรวง
กรม/งบ

สิ่งแวดล้อม

อปท./งบ

- กิจกรรมหลัก 1.1 การผลิตพลังงาน

ภาคเอกชน

ส่วนราชการ/
อ่าเภอ/กระทรวง
กรม/อปท./ภาค
เอกชน

ทดแทน และก่าจัดขยะอย่างถูกวิธี
- กิจกรรมหลัก 1.2 การบริหารจัดการ

-

พลังงานทดแทน และขยะ
- กิจกรรมหลัก 1.3 การส่งเสริมการ

9,217,000

ใช้ประโยชน์
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เพิ่มศักยภาพการค้า

14,434,000

54,719,000

การลงทุน ระบบ Logistics และความสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อนบ้าน
แผนงานที่ 10 การพัฒนาศักยภาพ
การค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน
1 โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน
กับประเทศเพื่อนบ้าน
- กิจกรรมหลัก 1.1 การพัฒนาโครงสร้าง

งบ จว./
งบกระทรวง
กรม/งบ

ส่วนราชการ/
อ่าเภอ/กระทรวง
กรม/อปท./ภาค
3

-

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ (บาท)
แหล่ง
งปม.

พืน้ ฐานด้านการค้าการลงทุน

อปท./งบ

- กิจกรรมหลัก 1.2 การบริหารจัดการ

ภาคเอกชน

ยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วย

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2565

พ.ศ.2561-2565

ดาเนินการ
เอกชน
-

3,200,000

2,050,000

2,050,000

-

7,300,000

การค้า การลงทุน
- กิจกรรมหลัก 1.3 การเชื่อมโยงการตลาด
แผนงานที่ 11 การเสริมสร้าง

-

17,500,000

23,320,000

15,000,000

-

55,820,000

-

11,718,400

1,990,000

1,800,000

-

15,508,400

-

1,022,500

800,000

800,000

-

2,622,500

-

1,700,000

1,190,000

1,000,000

-

3,890,000

-

8,995,900

-

8,995,900

ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
1 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
- กิจกรรมหลัก 1.1 ศึกษา แลกเปลี่ยน

งบ จว./
งบกระทรวง
กรม/งบ

เรียนรู้ประเทศเพือ่ นบ้าน

อปท./งบ

- กิจกรรมหลัก 1.2 สานสัมพันธ์กับ

ภาคเอกชน

ส่วนราชการ/
อ่าเภอ/กระทรวง
กรม/อปท./ภาค
เอกชน

ประเทศเพือ่ นบ้าน
- กิจกรรมหลัก 1.3 สร้างความสัมพันธ์

-

-

อย่างยัง่ ยืน
รวม

1,080,834,996

4

14,182,937,095

17,844,822,925

5,299,208,800

174,292,320

38,582,096,136

