แผนการดาเนิ นงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัดอุทยั ธานี
แผนการดาเนิ นงาน
แผนพัฒนาจังหวัด เป็ นรายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่าง ๆ ของจังหวัด ทีจ่ าเป็ นต้องจัดทา
เพือ่ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และทิศทางการพัฒนาของจังหวัดในอนาคต และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของจังหวัด
เป็ นแผนทีแ่ ปลงแผนพัฒนาสู่การปฏิบตั ิ โดยระบุถงึ โครงการต่างๆ ทีจ่ าเป็ นต้องดาเนินการในจังหวัดของแต่ละปี งบประมาณ
เพือ่ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของจังหวัด โดยเป็ น

แผนทีม่ คี วามครอบคลุมทุกมิตกิ าร

พัฒนา มุง่ ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาทีส่ าคัญของจังหวัดและขับเคลือ่ นประเด็นการพัฒนาทีส่ อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาค ตามศักยภาพและโอกาสของจังหวัด โดยจังหวัด
อุทยั ธานีได้จดั ทาคาของบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของจังหวัด ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามขัน้ ตอนทีก่ าหนด ประกอบด้วย การ
ทบทวน และปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย
- ข้อมูลเพือ่ การพัฒนา

: ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ /ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ( ด้านเศรษฐกิจ /

ด้านสังคมและความมันคง
่ / ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม )
- ประเด็นปัญหา และความต้องการเชิงพื้นที่
- ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงทีผ่ ่านมา
- ประเด็นการพัฒนา ( บทวิเคราะห์ / เป้ าหมายการพัฒนาจังหวัด ระยะ 5 ปี /ตัวชี้วดั
ความสาเร็จตามเป้ าหมายการพัฒนาจังหวัด / ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด / แผนงานโครงการอย่างย่อ ( Project Brief )
/ แผนงาน และโครงการ ชุดโครงการ / โครงการทีม่ คี วามสาคัญภายใต้แผนงานทีค่ รบถ้วน ประกอบด้วย
(1) ข้อมูลเพือ่ การพัฒนา
จังหวัดอุทยั ธานี ตัง้ อยู่ภาคเหนือตอนล่าง บริเวณลุม่ นา้ สะแกกรัง ซึง่ ไหลสู่แม่นา้ เจ้าพระยา
มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามถนนสายเอเชีย ประมาณ

ทีอ่ าเภอ

206 กิโลเมตร แยก

เข้าจังหวัดอุทยั ธานีตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 ทีบ่ า้ นท่านา้ อ้อย ประมาณ

16

กิโลเมตร ถึงจังหวัดอุทยั ธานี รวมระยะทาง 222 กิโลเมตร มีพ้นื ทีร่ วม 6,730 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,206,404 ไร่
เป็ นพื้นทีท่ างการเกษตร 1,378,219 ไร่ และพื้นทีป่ ่ าทีม่ สี ภาพเป็ นพื้นทีค่ ุม้ ครอง ได้แก่ ป่ าสงวนแห่งชาติ 9 แห่ง วนอุทยาน
2 แห่ง เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่า 1แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง มีเนื้อทีร่ วม 2,828,185 ไร่ทม่ี สี ภาพเป็ นพื้นทีค่ ุม้ ครอง
สภาพพื้นทีโ่ ดยทัว่ ไป เป็ นป่ าและภูเขา มีความลาดเทจากทิศตะวันตก ลงมาทางทิศตะวันออกโดยทาง
ทิศตะวันตกจะเป็ นเทือกเขาสลับซับซ้อน พื้นทีต่ อนกลางเป็ นทีด่ อนสลับพื้นทีร่ าบแบบลูกคลืน่
จังหวัด พื้นทีส่ ่วนใหญ่เป็ นทีร่ าบลุม่ จากลักษณะพื้นทีด่ งั กล่าว ทาให้จงั หวัดอุทยั ธานี
ตะวันตก และหากปี ใดมีนา้ มาก หรือนา้ หลาก จะเกิดนา้ ท่วมด้านทิศตะวันออก
เป็ นประจา

ด้านทิศตะวันออกของ

ประสบปัญหาขาดแคลนนา้ ด้านทิศ
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ทิศตะวันตก เป็ นเทือกเขาสลับซับซ้อน และมีสภาพเป็ นพื้นทีค่ ุม้ ครองเป็ นป่ าสงวนแห่งชาติ 9 แห่ง
วนอุทยาน 2 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง และทีส่ าคัญมีเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าห้วยขาแข้ง (อยู่ในเขตจังหวัด อุทยั ธานี
ประมาณ 1.5 ล้านไร่) ซึง่ UNESCO ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็ นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติทม่ี ี ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และมีความอุดมสมบูรณ์ มีสตั ว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุอ์ าศัยอยู่ เช่น ควายป่ า วัวแดง กระทิง ช้าง เป็ นต้น รวม
พื้นทีป่ ่ าและภูเขา ทัง้ หมดประมาณ 2.2 ล้านไร่เศษ
ตอนกลางของจังหวัด เป็ นทีด่ อน พื้นทีล่ กั ษณะเป็ นลูกคลืน่
ทิศตะวันออก เป็ นพื้นทีร่ าบลุม่ ทีเ่ กิดจากตะกอนทีแ่ ม่นา้ พัดพามาและนา้ หลากท่วมพื้นทีท่ าให้มคี วามเหมาะสม
ในการทาการเกษตร เพาะปลูก มีพ้นื ทีป่ ระมาณ 2 ล้านไร่เศษ

อาณาเขตติดต่อของจังหวัด
จังหวัดอุทยั ธานี มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ หลายจังหวัด ดังนี้
ทิศเหนือ ติดอาเภอชุมตาบง อาเภอลาดยาว อาเภอโกรกพระ
อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดอาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และอาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
ทิศใต้ ติดอาเภอวัดสิงห์ อาเภอหนองมะโมง อาเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท อาเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี และ
อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดอาเภอศรีสวัสดิ์ อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
และอาเภออุม้ ผาง จังหวัดตาก
แผนทีจ่ งั หวัดอุทยั ธานี

ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดอุทัยธานี

-3-

ด้านการปกครอง และประชากร
โครงสร้างการบริหารราชการของจังหวัดอุทยั ธานี ประกอบด้วย
1. ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง 38 หน่วยงาน
2. ส่วนราชการบริหารส่วนภูมภิ าค

33 หน่วยงาน

3. หน่วยงานอิสระ 6 หน่วยงาน
4. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 15 หน่วยงาน
5. ส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิน่ มี 3 รูปแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 14
แห่ง (เทศบาลเมือง 1 แห่ง และเทศบาลตาบล 13 แห่ง) และ องค์การบริหารส่วนตาบล 49 แห่ง
การเมืองการปกครอง
ประชากร รวมทัง้ สิ้น

328,400 คน เป็ นชาย 160,738 คน เป็ นหญิง167,662 คน จานวนครัวเรือน

124,159 ครัวเรือน
แบ่งออกเป็ น 8 อาเภอ 70 ตาบล 642 หมูบ่ า้ น คือ

เขตการปกครอง

1. อาเภอเมืองอุทยั ธานี

2. อาเภอหนองขาหย่าง

3. อาเภอหนองฉาง

4. อาเภอทัพทัน

5. อาเภอสว่างอารมณ์

6. อาเภอลานสัก

7. อาเภอบ้านไร่

8. อาเภอห้วยคต

ตารางแสดงเขตการปกครองและพื้นที่สว่ นภูมิภาค ส่วนท้องถิน่
พื้นที่

ระยะห่างจากอาเภอถึง
อาเภอ

ตาบล

หมู่บา้ น

เทศบาล

อบต.

จังหวัด(กม.)

(ตร.กม.)

เมืองอุทยั ธานี

14

86

2

2

8

250.103

ทัพทัน

10

90

19

3

4

323.633

สว่างอารมณ์

5

65

32

3

3

341.441

หนองฉาง

10

97

22

2

8

341.181

หนองขาหย่าง

9

53

10

1

5

347.776

บ้านไร่

13

136

80

2

12

3,621.492

ลานสัก

6

84

54

1

6

1,080.445

ห้วยคต

3

31

50

-

3

424.175

รวม

70

642

-

14

49

6,730.246

-4ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ป่ าไม้
มีสภาพเป็ นพื้นทีค่ ุม้ ครอง ได้แก่ ป่ าสงวนแห่งชาติ 9 แห่ง วนอุทยาน 2 แห่ง เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่า1 แห่ง
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง ซึง่ มีเนื้อทีร่ วม 2,828,185 ไร่ โดยเฉพาะเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าห้วยขาแข้ง

มีพ้นื ที่

ครอบคลุมเขตอาเภอลานสัก อาเภอห้วยคต และอาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี และอาเภออุม้ ผาง จังหวัดตาก อุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ ในพื้นทีจ่ งั หวัดนครสวรรค์ รวมถึงเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ในจังหวัดตากและกาญจนบุรี เป็ น
พื้นทีท่ ม่ี คี วามโดดเด่นในด้านความหลากหลายของระบบนิเวศสัตว์ป่า พบชนิดพันธุส์ ตั ว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ ์ เช่น ช้าง
ป่ า ควายป่ า วัวแดง กระทิง กวาง เสือโคร่ง เสือดาว นกยูง และนกเงือกคอแดง เป็ นต้น มีสภาพป่ าเกือบทุกชนิด ทัง้ ป่ า
เบญจพรรณ ป่ าเต็งรัง ป่ าดิบแล้ง ป่ าดิบเขา และป่ าดิบชื้น จากความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติทา
ให้ได้รบั การคัดเลือกและประกาศเป็ นพื้นทีม่ รดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) ในการประชุม ณ ประเทศตูนีเซีย เมือ่ วันที่ 9 ธันวาคม 2534
แร่ธาตุ
จังหวัดอุทยั ธานีมแี ร่ธาตุหลายอย่าง เช่น แร่ดบี กุ แร่เหล็ก หินอ่อน นอกจากนี้ยงั มีแร่อ่นื ๆ
ทีก่ รม
ทรัพยากรธรณีสารวจพบ มีแร่วุลแฟรม ซีไรท์โคลัมไบท์ แคลไซท์ หินแกรนิต แทนทาไลด์ และดินขาวเป็ นต้นในเขตพื้นที่
อาเภอบ้านไร่ อาเภอห้วยคต อาเภอสว่างอารมณ์ อาเภอหนองฉางและอาเภอลานสัก และการทาเหมืองแร่ของจังหวัด
อุทยั ธานีมเี ฉพาะเหมืองขนาดเล็กแร่ธาตุทส่ี าคัญคือหินอ่อนและหินปูนเพือ่ เป็ นอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ภาคการเกษตร
สภาพการทาการเกษตรแบ่งเป็ น 2 เขตตามลักษณะการชลประทานโดยเขตชลประทาน ส่วนใหญ่ทานา
เป็ นหลักและมีการปลูกไม้ผลพืชผักและพืชไร่อายุสนั้ เป็ นบางพื้นทีไ่ ด้แก่เขตอาเภอเมืองอุทยั ธานีอาเภอหนองฉาง อาเภอทัพทัน
อาเภอหนองขาหย่างอาเภอสว่างอารมณ์ อาเภอลานสัก ส่วนนอกเขตชลประทานพื้นทีส่ ่วนใหญ่ทานาและปลูกพืชไร่โดยอาศัย
นา้ ฝนได้แก่ในเขตอาเภอบ้านไร่ อาเภอห้วยคตและอาเภอทัพทันและบางส่วนของอาเภอลานสัก อาเภอสว่างอารมณ์ อาเภอ
หนองขาหย่างและอาเภอห้วยคต ผลผลิตทางการเกษตรทีส่ าคัญของจังหวัด ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง ยางพารา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรดโรงงาน
โดยภาคการเกษตร ถือว่ามีความสาคัญกับจังหวัดอุทยั ธานี โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักทีส่ าคัญ ได้แก่ ข้าวนา
ปี ข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน มันสาปะหลัง ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรดโรงงาน

โดยการดาเนินงานการ

จัดทาโซนนิ่งภาคการเกษตร ของจังหวัดอุทยั ธานี เพือ่ การจัดการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด เพิม่

ประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การจัดการแปรรูป และการเพิม่ มูลค่าฯ

มีชนิดสินค้าเกษตรด้านพืช
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แหล่งน้ าสาคัญ
1. แม่น้ าสะแกกรัง มีแหล่งต้นนา้ เกิดจากเทือกเขาแม่วงก์ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดกาแพงเพชร ไหล
ผ่านอาเภอแม่วงศ์ อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ อาเภอขาณุวรลักษณ์จับงรุ หวั
ี ดกาแพงเพชร อาเภอสว่างอารมณ์
อาเภอทัพทัน อาเภอเมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี มีความยาวประมาณ 180 กิโลเมตร อยู่ในลุม่ นา้ สะแกกรัง
2. ลาห้วยคลองโพ เกิดจากเทือกเขาในเขตอาเภอชุมตาบง อาเภอแม่เปิ น จังหวัด นครสวรรค์ และอาเภอสว่าง
อารมณ์ จังหวัดอุทยั ธานี ไหลมาบรรจบแม่นา้ สะแกกรัง (แควตากแดด) ทีต่ าบลสว่างอารมณ์ อาเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทยั ธานี มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร อยู่ในลุม่ นา้ สะแกกรัง
3. ลาห้วยขุนแก้ว เกิดจากเทือกเขาในเขตอาเภอบ้านไร่ และอาเภอห้วยคต ไหลผ่านอาเภอห้วยคตอาเภอลานสัก
อาเภอหนองฉาง อาเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทยั ธานี และอาเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท มาบรรจบแม่นา้ ท่าจีนทีต่ าบล
วัดสิงห์ อาเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร อยู่ในลุม่ นา้ ท่าจีน
4. ลาห้วยทับเสลา ห้วยทับเสลาเป็ นลาห้วยสาขาของแม่นา้ สะแกกรัง ห้วยทับเสลามีตน้ นา้ เกิดจากเทือกเขาในเขต
อาเภอบ้านไร่ อาเภอลานสัก ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุทยั ธานี ไหลผ่านอาเภอลานสัก อาเภอหนองฉาง อาเภอหนองขา
หย่าง มาบรรจบแม่นา้ สะแกกรังทีต่ าบลนา้ ซึม อาเภอเมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี มีความยาวจากท้ายอ่างเก็บนา้ ทับเสลา
ถึงจุดทีบ่ รรจบกับแม่นา้ สะแกกรังประมาณ 90 กิโลเมตร อยู่ในลุม่ นา้

สะแกกรัง

5. ลาห้วยกระเสียว เป็ นลาห้วยสาขาใหญ่ของแม่นา้ ท่าจีน ต้นนา้ อยู่ระหว่างเขาแหละกับเขาใหญ่

ในเขตอาเภอ

บ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี ไหลผ่านอาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี อาเภอด่านช้าง อาเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี มา
บรรจบแม่นา้ ท่าจีนทีบ่ า้ นทึง อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี รวมความยาวประมาณ 140 กิโลเมตร อยู่ในลุม่ นา้ ท่าจีน
6. ลาห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทยั ธานีมลี านา้ อยู่อกี สายหนึ่ง ซึง่ เป็ นลานา้ สาขาสาคัญของแม่นา้ แม่กลองคือ ลาห้วยขา
แข้ง ลาห้วยขาแข้งมีแหล่งต้นนา้ อยู่ในเขตอาเภอลานสัก อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานีอทุ ยั ธานีมคี วามยาวประมาณ 100
กิโลเมตรเศษ ไหลลงแม่นา้ แม่กลอง ลาห้วยขาแข้งเป็ นแหล่งต้นนา้ ทีม่ นี า้ ตลอดทัง้ ปี และมีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศ
อยู่ในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าห้วยขาแข้ง
ข้อมูลพื้นที่ชลประทานในเขตจังหวัดอุทยั ธานี
อ่างเก็บน้ าทับเสลา ตัง้ อยู่ท่ี หมูท่ ่ี 6 ตาบลระบา อาเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี มีความจุทร่ี ะดับเก็บกัก 160.00ล้าน
ลูกบาศก์เมตร มีพ้นื ทีช่ ลประทาน ในเขต อาเภอลานสัก อาเภอหนองฉาง และอาเภอทัพทัน
143,500 ไร่

จังหวังอุทยั ธานี รวมพื้นที่

อ่างเก็บน้ าห้วยขุนแก้ว ตัง้ อยู่ท่ี หมูท่ ่ี 2 ตาบลทองหลาง อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทยั ธานี มีความจุ

ทีร่ ะดับเก็บ

กัก 43.41 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพ้นื ทีช่ ลประทานในเขต อาเภอลานสัอกาเภอห้วยคต อาเภอบ้านไร่ และอาเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทยั ธานี 29,500 ไร่ และในเขตพื้นทีใ่ นเขตอาเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 7,500 ไร่ รวมพื้นทีช่ ลประทาน 37,000 ไร่
-6เขื่อนวังร่มเกล้า ตัง้ อยู่ท่ี หมู่ 1 ตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอเมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี เป็ นเขือ่ นทดนา้ และระบายนา้
มีความจุเก็บกักทีเ่ หนือเขือ่ น 26 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพ้นื ทีช่ ลประทานในเขตอาเมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี 24,238 ไร่
และในเขตอาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 16,410 ไร่ รวมพื้นทีช่ ลประทาน 40,648 ไร่
ฝายทัพคล้ายตัง้ อยู่ท่ี หมูท่ ่ี 14 ตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี เป็ นฝายทดนมีพา้ ้นื ทีช่ ลประทานในเขต
ตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี รวมพื้นทีช่ ลประทาน 6,097 ไร่
ด้านเศรษฐกิจ
อาชีพหลักของชาวจังหวัดอุทยั ธานี คือ การเกษตร/ค้าขาย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด G( PP) จังหวัดอุทยั ธานี

ราคาประจาปี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
(GPP)

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

26,553 ล้านบาท
28,592 ล้านบาท
29,879 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดต่อหัว
Gpp Per Capita
90,776 บาท/คน/ปี
97,948 บาท/คน/ปี
106,369 บาท/คน/ปี

ลาดับ
ของภาคเหนื อ

ลาดับ
ของประเทศ

ลาดับที่ 8
ลาดับที่ 6
ลาดับที่ 6

ลาดับที่ 46
ลาดับที่ 42
ลาดับที่ 41

2. แผนพัฒนา และประเด็นการพัฒนาที่เกีย่ วข้อง
แผนพัฒนาภาคเหนื อ
เป้ าหมาย : ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มลู ค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุม่ อนุภมู ภิ าค
ลุม่ แม่นา้ โขง
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิม่ แก่สนิ ค้าและบริการ โดยใช้ความรูเ้ ทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีม่ อี ตั ลักษณ์
2. เพือ่ เชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศและภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
3. เพือ่ ดูแลช่วยเหลือคนจน และผูส้ ูงอายุ ให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ี พึง่ พาตนเอง พึง่ พาครอบครัว และพึง่ พากัน
ในชุมชนได้
4. เพือ่ แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการนา้
ป่ าต้นนา้ และปัญหาหมอกควัน
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ประเด็นการพัฒนา
1. พัฒนาการท่องเทีย่ วและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มคี ุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ อย่างยัง่ ยืน และกระจาย
ประโยชน์อย่างทัว่ ถึง รวมทัง้ ต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการทีม่ ศี กั ยภาพสูง
ด้วยภูมปิ ญั ญาและนวัตกรรม
2. ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภมู ภิ าค GMS BIMSTEC
และ AEC เพือ่ ขยายฐานเศรษฐกิจของภาค
3. ยกระดับเป็ นฐานการผลิตเกษตรอินทรียแ์ ละเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อตุ สาหกรรมเกษตรแปรรูปทีส่ ร้าง
มูลค่าเพิม่ สูง
4. พัฒนาคุณภาพชีวติ และแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผูส้ ูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและ
ชุมชน ยกระดับทักษะฝี มอื แรงงานภาคบริการ
5. อนุรกั ษ์และฟื้ นฟูป่าต้นนา้ ให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการนา้ อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่
เกษตรให้ทวั ่ ถึง ป้ องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยัง่ ยืน
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนื อตอนล่าง 2 (กาแพงเพชร พิจติ ร นครสวรรค์ อุทยั ธานี )
วิสยั ทัศน์: ศูนย์กลางสินค้าเกษตรปลอดภัยทีม่ นี วัตกรรม การท่องเทีย่ วธรรมชาติ ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมลา้
ค่า ยกระดับคุณภาพชีวติ อย่างยัง่ ยืน
พันธกิจ
1. ผลิตและแปรรูปข้าว สินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรียท์ ม่ี คี ุณภาพมาตรฐาน โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี
เพิม่ มูลค่า
2. พัฒนาการตลาดการค้าข้าวและสินค้าเกษตรสู่ตลาดเป้ าหมาย ทัง้ ในและต่างประเทศ
3. พัฒนาการท่องเทีย่ วธรรมชาติ ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ ตลาดไมซ์ (MICE) เพือ่ ให้ได้
มาตรฐานสากล
เป้ าประสงค์
1. ผลผลิตข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย ์ แปรรูป ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิม่ มูลค่า มีคุณภาพ
มาตรฐาน
2. เพิม่ ช่องทางการตลาดค้าข้าวและสินค้าเกษตรสู่ตลาดเป้ าหมายสากล
3. เชื่อมโยงการท่องเทีย่ วธรรมชาติ ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม เชิงเกษตรและเชิงสุขภาพ ตลาดไมซ์ ( MICE)
เพือ่ ให้ได้มาตรฐานสากลและชุมชนมีส่วนร่วม
ประเด็นการพัฒนา
1. พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย ์

ด้วยนวัตกรรม เพือ่ สร้างมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. พัฒนาศักยภาพทางการท่องเทีย่ ว ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงในยุคดิจติ อลเพือ่ คนทัง้ มวล
-8แผนพัฒนาจังหวัดอุทยั ธานี (พ.ศ. 2561 – 2565)
วิสยั ทัศน์
: เมืองท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทยั ผาสุก”
เป้ าหมายการพัฒนารวม
1. การเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคเกษตรและการท่องเทีย่ วเพิม่ ขึ้น
2. แหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ และบริการด้านการท่องเทีย่ วได้รบั การพัฒนาได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
3. ผลผลิตการเกษตร เกษตรแปรรูปมีคุณภาพปลอดภัย มูลค่าผลผลิตเพิม่ ขึ้น
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี มีความมันคงและปลอดภั
่
ยในการดารงชีวติ และเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐทีม่ คี ุณภาพ
อย่างทัว่ ถึง
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : สร้างคุณค่าด้านการท่องเทีย่ ว ควบคู่วถิ ชี วี ติ เอกลักษณ์ และวัฒนธรรม
ของจังหวัดสู่สากล
เป้ าหมายการพัฒนา
สถานที/่ แหล่งท่องเทีย่ วของจังหวัดมีเอกลักษณ์ คุณค่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา (Value Chain)
1. พัฒนาฐานข้อมูลการท่องเทีย่ วทุกประเภทอย่างเป็ นระบบครบวงจร
2. พัฒนา ฟื้ นฟูแหล่งท่องเทีย่ ว และโครงสร้างพื้นฐานและสิง่ อานวย
ความสะดวก การท่องเทีย่ วทุกประเภทแบบครบวงจร
3. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า และบริการด้านการท่องเทีย่ ว
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเทีย่ ว
5. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว
6. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ยกระดับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปให้มคี ุณภาพและปลอดภัย มีมลู ค่าเพิม่ สูงขึ้น
เป้ าหมายการพัฒนา
1. ผลผลิตการเกษตรมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน
2. มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิม่ ขึ้นจากการแปรรูป
3. มูลค่าผลผลิตภาคเกษตรเพิม่ ขึ้น
4. เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการนา้ อย่างเป็ นระบบและพัฒนาระบบ
ขนส่งเพือ่ การเกษตร
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตรและพัฒนาเกษตรกรพัฒนา ทัง้ โครงสร้างพื้นฐานและบริหาร

จัดการนา้ เพือ่ การเกษตรและอุปโภค-บริโภคอย่างมีแบบแผน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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2. พัฒนาความเข้มแข็งกลุม่ เกษตรกร และสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายการรวมกลุม่ เกษตรกร
3. จัดระบบโซนนิ่ง (Zoning) พื้นทีเ่ กษตร บูรณาการครบวงจร และเชื่อมโยงกับผูซ้ ้อื /ผูบ้ ริโภค
ขัน้ สุดท้าย
4. วิจยั พัฒนาพัฒนาสายพันธุ ์ พืช ปศุสตั ว์ ประมง และกาหนดตัวบ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์ (GI) เพือ่ การ
เพิม่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5. พัฒนาระบบการผลิตเกษตรยัง่ ยืน เกษตรผสมผสาน และระบบเกษตรปลอดภัย พัฒนาผลผลิตให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานให้มคี วามหลากหลายและต้นทุนการผลิต
6. แปรรูปผลผลิตเกษตรสู่อาหารทีต่ อบสนองกลุม่ เป้ าหมาย เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ขยายสู่ตลาดผูบ้ ริโภค
ขัน้ สุดท้ายทีม่ คี วามต้องการทีห่ ลากหลาย กระแสความต้องการผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
7. ส่งเสริมระบบตรวจสอบคุณภาพอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System: PGS)
ทัง้ ในตลาดสินค้าการเกษตรทุกระดับ ตลอดจนตลาดนัดชุมชน และการขายให้กบั หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชา
สังคม
8. พัฒนาระบบโลจิสติกส์สนิ ค้าเกษตรปลอดภัยให้สามารถรักษาคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรและบริหาร
ต้นทุนโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ
9. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ทงั้ สินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย ์
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างความ
มันคงภายในและความสงบเรี
่
ยบร้อย
เป้ าหมายการพัฒนา
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ มี คี วามมันคงและปลอดภั
่
ย
2. ประชาชนได้รบั การพัฒนาทักษะชีวติ ตลอดทุกช่วงวัย
3. ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพอย่างพอเพียงและยัง่ ยืน
4. ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐอย่างมีคุณภาพและทัว่ ถึง
5. ผูส้ ูงอายุสามารถดูแลตนเอง สามารถดาเนินชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
6. เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของภาครัฐอย่างเป็ นระบบ
7. มีระบบสวัสดิการของภาครัฐและชุมชนทีห่ นุนเสริมช่วยเหลือประชาชน
และนาสู่สงั คมแห่งการพึง่ ตนเอง
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาสุขภาวะทัง้ ด้านกายและจิต ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบ
สวัสดิการของภาครัฐอย่างมีคุณภาพและทัว่ ถึง และสามารถดูแลและร่วมเฝ้ าระวัง ตลอดจนป้ องกันโรคระบาด/โรคติดต่อได้
2. การพัฒนาทักษะชีวติ ตลอดทุกช่วงวัย ให้มคี วามเท่าทันต่อกระแสบริโภคนิยมและอิทธิพลของ

Social Media
3. การจัดการแรงงานในพื้นที่ ทัง้ ในเรื่องส่งเสริมการมีงานทา และคุม้ ครองแรงงานนอกระบบ
4. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/รายได้ ทัง้ ในเรื่องทักษะฝี มอื แรงงานและความเป็ นผูป้ ระกอบการ
-105. สร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเสริมความปลอดภัยทาง
ถนน และระบบการขนส่งสาธารณะให้ได้มาตรฐาน รวมถึงจิตสานึกในการลดอุบตั เิ หตุ อุบตั ภิ ยั ให้กบั ประชาชน
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนร่วมสวัสดิการภาครัฐและชุมชนทีห่ นุนเสริมช่วยเหลือประชาชน
และนาสู่สงั คมแห่งการพึง่ ตนเองในระดับตาบล
7. ส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัว
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างสมดุล และเป็ นระบบบน
พื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เป้ าหมายการพัฒนา
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มีความสมบูรณ์และยัง่ ยืน
2. ประชาชนมีจติ สานึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ฟื้ นฟู ป้ องกัน และอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3. เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพือ่ ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง
ในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคทีอ่ ยู่อาศัย และสถานทีร่ าชการ
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพสิง่ แวดล้อม (นา้ ป่ าไม้ ดิน ขยะ อากาศ)
และการอนุรกั ษ์พลังงาน
2. ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน
3. ส่งเสริมให้ประชาชนทาวนเกษตรหรือเกษตรผสมผสานทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
4. พัฒนาการบริหารจัดการขยะและนา้ เสียแบบครบวงจร
5. สร้างกลไกการขับเคลือ่ นการสร้างระบบการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดอุทยั ธานี
ปี งบประมาณ 2564 จังหวัดอุทยั ธานีให้ความสาคัญกับการแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของของ
ประชาชนในพื้นที่ เพือ่ ขับเคลือ่ นประเด็นการพัฒนาของจังหวัดแบบเครือข่ายร่วมกันของทุกภาคส่วน ทีส่ อดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาค ตามศักยภาพและโอกาสของจังหวัด
ได้จดั ทาคาของบประมาณฯ จานวน 18 โครงการ 1 รายการ จานวนเงิน197,892,800 บาท ทีค่ รอบคลุมในมิตกิ ารพัฒนา
ด้านการท่องเทีย่ ว เกษตร สังคม คุณภาพชีวติ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม แยกหมวดรายจ่าย ดังนี้
- งบดาเนินงาน 14,575,900
บาท (ร้อยละ 7.36 )
- งบลงทุน 174,316,800 บาท (ร้อยละ 88.09 )
- งบรายจ่ายอื่น 9,000,000 บาท (ร้อยละ 4.55 )
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ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ทไ่ี ด้คาดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ เพือ่ ประโยชน์และความผาสุก
ของชาวอุทยั ธานี ประกอบด้วย การท่องเทีย่ วคุณภาพ การท่องเทีย่ วชุมชน เพือ่ การสร้างงาน และสร้างรายได้ทเ่ี พิม่ ขึ้นให้กบั
ชุมชน /เศรษฐกิจชุมชน เกษตรมูลค่าเพิม่ /ประชาชน มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี มีความมันคงในการด
่
ารงชีวติ /การบริหารจัดการ
ทรัพยากรนา้ พัฒนาแหล่งนา้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมสมดุล และยัง่ ยืน
โดยมีความพร้อมในทุกด้านทุกแผนงาน / โครงการ คาดว่าจะ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ ภายในปี งบประมาณ
2564 และเป็ นไปตาม มาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณทีร่ ฐั บาลกาหนด
แผนงาน /โครงการ ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของจังหวัด ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัดอุทยั ธานี
แผนงาน /โครงการ ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของจังหวัด จาแนกตามรายละเอียดกิจกรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วย : บาท
แผนงาน/โครงการ-กิจกรรม
1. โครงการกระบือพันธุด์ ี
2. โครงการส่งเสริมการรวมกลุม่ ผลิตและแปรรูปไก่แสมดา
3.โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป และอาหารปลอดภัย
จังหวัดอุทยั ธานี
4.โครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ขับเคลือ่ นด้วยพลังบวร สู่การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมฯ
5.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
7. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการป้ องกันและแก้ไขปัญหาบาเสพติด
TO BE NUMBER ONE
8. โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วจังหวัดอุทยั ธานี
9. โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสายบ้านพุตาลิต
หมู่ 7 – บ้านชุมทางหลวง ตาบลหูชา้ ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
9. โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสายบ้านศาลาเก่า
ตาบลทัพหลวง – บ้านจัน หมู่ 5 ตาบลหนองจอก อาเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทยั ธานี
10. โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสายบ้านหนองจอก –
บ้านหนองไม้ตาย ตาบลหนองจอก อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
10. โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสายบ้านตลาดใหม่

งบประมาณ (บาท)

หน่วยดาเนินการ

1,892,500 สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดอุทยั ธานี
631,400
2,787,600
1,200,000

สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดอุทยั ธานี
สานักงานพาณิชย์จงั หวัดอุทยั ธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทยั ธานี

685,500 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทยั ธานี
1,030,700 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทยั ธานี
6,348,200 สานักงานจังหวัดอุทยั ธานี
10,000,000 แขวงทางหลวงชนบทอุทยั ธานี

15,000,000 แขวงทางหลวงชนบทอุทยั ธานี

15,000,000 แขวงทางหลวงชนบทอุทยั ธานี
15,000,000 แขวงทางหลวงชนบทอุทยั ธานี

ป่ าผาก – บ้านบ่อนา้ เย็น ตาบลสุขฤทัย อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทยั ธานี
11. โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสายบ้านบ่อยาง –
บ้านหนองตะโก ตาบลบ่อยาง อาเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทยั ธานี

16,400,000 แขวงทางหลวงชนบทอุทยั ธานี

-12แผนงาน /โครงการ ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของจังหวัด จาแนกตามรายละเอียดกิจกรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วย : บาท
แผนงาน/โครงการ-กิจกรรม
12. โครงการอาคารป้ องกันตลิง่ แม่นา้ ตากแดด ตาบลโคกหม้อ อาเภอ
ทัพทัน จังหวัดอุทยั ธานี
12. โครงการอาคารป้ องกันตลิง่ แม่นา้ ตากแดด ตาบลหนองยายดา อาเภอ
ทัพทัน จังหวัดอุทยั ธานี
13. โครงการฟื้ นฟูพฒั นาพื้นทีอ่ ่างเก็บนา้ ทับเสลา ตาบลระบา อาเภอลานสัก
จังหวัดอุทยั ธานี
14. โครงการอาคารป้ องกันตลิง่ ห้วยทับเสลา บ้านหาดทรายงาม ตาบลระบา
อาเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี
15. โครงการอาคารป้ องกันตลิง่ ห้วยทับเสลาบ้านบุง้ อ้ายเจี้ยม ตาบลระบา
อาเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี
16. โครงการอาคารป้ องกันตลิง่ ห้วยทับเสลาบ้านยางงาม ตาบลระบา อาเภอ
ลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี
17. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองกระเวน หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 4 ตาบล
บ้านไร่ อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
18. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ากรวยหมู่ท่ี 3 ตาบลห้วยแห้ง
อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี

งบประมาณ (บาท)

หน่วยดาเนินการ

19,400,000 โครงการชลประทานอุทยั ธานี
19,400,000 โครงการชลประทานอุทยั ธานี
28,316,900

โครงการส่งนา้ และบารุงรักษาทับเสลา

10,000,000

โครงการส่งนา้ และบารุงรักษาทับเสลา

8,000,000

โครงการส่งนา้ และบารุงรักษาทับเสลา

9,000,000

โครงการส่งนา้ และบารุงรักษาทับเสลา

4,400,000

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อุทยั ธานี
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อุทยั ธานี

4,400,000

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 สานักงานจังหวัดอุทยั ธานี

4. การอนุ มตั /ิ จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของจังหวัด ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2564 จังหวัดอุทยั ธานี และการเตรียมความพร้อมการทางานที่เกีย่ วจ้อง
(1)

จังหวัดอุทยั ธานีได้รบั การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของจังหวัด

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเป้ าหมายการพัฒนา “เมืองท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทยั ผาสุก”
ในประเด็นการพัฒนาด้านการเกษตร การท่องเทีย่ ว สังคม และสิง่ แวดล้อม มุง่ เน้นผลผลิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านสังคม และการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จานวน 18 โครงการ
1 รายการ จานวนเงิน 196,892,800บาท (ปรับลดงบประมาณฯ 1 โครงการ จานวนเงิน 1,000,000 บาท)
ประกอบด้วย
- งบดาเนินงาน 14,575,900
บาท (ร้อยละ 7.40 )

- งบลงทุน 173,316,900
บาท (ร้อยละ
88.03 )
- งบรายจ่ายอื่น 9,000,000
บาท (ร้อยละ 4.57 )
-16(2) จังหวัดอุทยั ธานีได้ดาเนินการวิเคราะห์ปญั หา/อุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทีผ่ ่านมา เพือ่ กาหนดแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีร่ ฐั บาลกาหนด ประกอบด้วย
การสรุป
บทเรียนการทางานทีผ่ ่านมาฯ กาหนดให้ “การเร่งรัด และกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ” เป็ นวาระสาคัญของจังหวัด
ทีท่ กุ ภาคีการพัฒนาต้องให้ความสาคัญในการขับเคลือ่ นการทางานฯ และเป็ นตัวชี้วดั การปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงาน
(3)
การจัดทาแผนปฏิบตั งิ าน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี และได้รบั
อนุมตั จิ ากสานักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
(4) นายณรงค์ รักร้อย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุทยั ธานี มอบนโยบาย แนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 256 4 แผนงานยุทธศาสตร์สง่ เสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดอุทยั ธานี
เมือ่ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบตั กิ ารจังหวัด ( POC) ชัน้ 5 ศาลากลางจังหวัดอุทยั ธานี สรุป
ประเด็นรายละเอียดทีส่ าคัญ ดังนี้
ที่

ประเด็น

สรุปรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

1

การทบทวนบทเรียน และ
ผลการดาเนินงานในการบริหาร
งบประมาณทีผ่ ่านมา

1.1 การบริหารงบประมาณรายจ่ายรายจ่ายฯ ตามมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณฯ ของจังหวัดอุทยั ธานีทผ่ี ่านมา
- ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 82.06 (ลาดับที่ 50)
- ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 91.94 (ลาดับที่ 13)
- ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 93.55 (ลาดับที่ 1)
- ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 96.08 (ลาดับที่ 2)
- ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 75.48 (ลาดับที่ 19)
1.2 การกันเงินไว้เบิกเหลือมปี 63 : ประกอบด้วย
- งบพัฒนาจังหวัด จานวน 3 โครงการ จานวนเงิน 44,087,922.48 บาท
1) โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ท่ามะนาว ข้ามคลองทับเสลา หมูท่ ่ี 1 ต.
ระบา อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี จานวนเงิน 7,076,000 บาท
(สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทยั ธานี)
2) โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม สายหนองกระดี่ อ.ทัพทัน – คลองข่อย
อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยั ธานี จานวนเงิน 17,632,000 บาท
(แขวงทางหลวงอุทยั ธานี )
3) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ตกิ คอนกรีต สายท่าซุง –
ท่านา้ มโนรมย์ อ.เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี จานวนเงิน 19,379,922.48 บาท (แขวงทาง
หลวงอุทยั ธานี )
- งบพัฒนากลุม่ จังหวัด จานวน 4 โครงการ จานวนเงิน 52,218,704.72 บาท
ดาเนินการ และเบิกจ่ายแล ้วเสร็จ จานวน 2 โครงการ: ( โครงการชลประทานอุทยั ธานี)

หมายเหตุ

คงเหลือ 51,224,796.72 บาท
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2

ประเด็น

สรุปรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย และระเบียบ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการ
บริหารงบประมาณฯ

1) โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 3220 ตอน
ควบคุม 0100 ตอนแยกสะแกกรัง-เขาพะแวง จานวนเงิน 25,738,396.72 บาท (แขวง
ทางหลวงอุทยั ธานี )
2) โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข
3183 ตอนควบคุม 0200 ตอนหนองบัว–อุทยั ธานี จานวนเงิน 25,486,400 บาท (แขวง
ทางหลวงอุทยั ธานี )
3) โครงการปรับปรุงระบบระบายนา้ ตาบลทุง่ ใหญ่ อ.เมืองอุทยั ธานี ตาบล
เขาขี้ฝอย,หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี จานวนเงิน 494,900 บาท :
ดาเนินการและเบิกจ่ายแล ้วเสร็จ (โครงการชลประทานอุทยั ธานี) (เงินเหลือจ่าย
กลุม่ จังหวัด)
4) โครงการปรับปรุงระบบระบายนา้ ตาบลโคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี
จานวนเงิน 499,008 บาท : ดาเนินการและเบิกจ่ายแล ้วเสร็จ (โครงการชลประทาน
อุทยั ธานี) (เงินเหลือจ่ายกลุม่ จังหวัด)
2.1 พระราชบัญญัตวิ นิ ยั การเงินการคลัง พ.ศ. 2561 : กาหนดการดาเนินการทางการ
คลัง และงบประมาณ หน่วยงานของรัฐต้องคานึงถึง
ความสามารถในการใช้จ่ายเงินและการก่อหนี้ผูกพันภายในปี งบประมาณ
2.2 พระราชบัญญัตวิ ธิ ีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 : กาหนดให้
หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายโดยเคร่งครัด
2.3 พระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 : เมือ่ หน่วยงานของรัฐได้รบั ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล ้ว สามารถ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขัน้ ตอนได้ตวั ผูข้ าย หรือผูร้ บั จ้าง
ไว้ก่อน เว้นแต่ขนั้ ตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็ นหนังสือจะกระทาได้
ต่อเมือ่ พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณมีผลบังคับใช้ และได้รบั
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
จากสานักงบประมาณ
2.4 ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณฯ เป็ นตัวชี้วดั การทางานในการประเมินส่วน
ราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
ราชการของจังหวัด (ประเมินจังหวัด / ประเมินผูบ้ ริหารของจังหวัด)

หมายเหตุ

3

แนวทางในการบริหาร
งบประมาณฯ ปี 2564
3.1 การเสนอโครงการฯ
เพือ่ ขออนุมตั โิ ครงการ

- การเสนอรายละเอียดโครงการฯ ทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์ เพือ่ ใช้ประกอบการขออนุมตั ิ
โครงการฯ และการมอบอานาจในการดาเนินการฯ ทีเ่ กี่ยวข้อง ภายในวันที่ 26 ตุลาคม
2563 ทุกโครงการ
-18-

ที่

ประเด็น

สรุปรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

3.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และ
เตรียมการจัดซื้อ
จัดจ้างฯ ทีเ่ กี่ยวข้อง

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างขัน้ ตอนภายใน ความพร้อมของ
สถานทีด่ าเนินการ ข้อกาหนด ขอบเขตของงาน (TOR) แบบรูปรายการ รายละเอียด
พัสดุทจ่ี าเป็ นต้องใช้ และให้หาคู่สญั ญาไว้ก่อน
เว้นแต่ขนั้ ตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็ นหนังสือจะกระทาได้
เมือ่ ได้รบั การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี จากสานักงบประมาณ และได้รบั แจ้ง
จากจังหวัด ( กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ 18 แจ้งว่า
จะจัดสรรเงินประจางวดให้จงั หวัด ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563)
- อัตราค่าปรับ : การกาหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวน
ให้ชดั เจน สาหรับอัตราค่าปรับทีเ่ หมาะสมกับลักษณะงานในสัญญา
และกาหนดขัน้ สูงสุดของการปรับ ประกอบด้วย
(1) การซื้อหรือการจ้าง ( ไม่ตอ้ งการผลสาเร็จของงานพร้อมกัน) :
ควรกาหนดทีร่ อ้ ยละ 0.20 ของราคาทีย่ งั ไม่ได้รบั มอบ
(2) การจ้างทีต่ อ้ งการผลสาเร็จของงานทัง้ หมดพร้อมกัน : ควรกาหนดในอัตราที่
ร้อยละ 0.10 ของราคาจ้าง
(3) การก่อสร้างสาธารณู ปโภค ทีม่ ผี ลกระทบต่อการจราจร
ให้กาหนดค่าปรับเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้าง
พิจารณากาหนดการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ร้อยละ 15 (สิบห้า) ของราคาซื้อหรือจ้าง
โดยให้ระบุให้ชดั เจนในประกาศ และเอกสารเชิญชวน
(1) เป้ าหมายการเบิกจ่ายฯ ในการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล
เพือ่ รักษาแรงขับเคลือ่ นการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและแผนการลงทุน
ภาครัฐ ตามเป้ าหมายทีก่ าหนด
(2) ทุกแผนงาน /โครงการของงบลงทุน ตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ
ต้องก่อหนี้ ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2563 กรณี มีเงินเหลือจ่ายใน
การดาเนิ นงานจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้รายงานจังหวัดทราบทันที
(3) ดาเนินการตามแผนงาน / โครงการ ให้เป็ นไปตามแผนการดาเนินงาน และแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณฯ และให้แล ้วเสร็จภายในปี งบประมาณพ.ศ. 2563 (กันยายน
2564) - กันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปี ให้นอ้ ยทีส่ ุดหรือไม่มกี ารกันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปี (4) ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณฯ ของแต่ละหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การจัดสรร
งบประมาณฯ (ผลการเบิกจ่ายฯ /การก่อหนี้ผูกพัน / การโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณ

3.3 การกาหนดอัตราค่าปรับ

3.4 การจ่ายเงินล่วงหน้า
3.5 การเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณประจาปี
พ.ศ. 2564
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การยกเลิกโครงการ/กิจกรรม / การกันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปี ) เป็ นตัวชี้วดั ทีส่ าคัญที่
จังหวัดจะใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์การทางานของส่วนราชการและหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการฯ และกรอบการจัดสรรงบประมาณฯ ในปี ถดั ไป

-19ที่

ประเด็น

สรุปรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
5) การจัดตัง้ ศูนย์ให้คาปรึกษา และให้คาแนะนาในการปฏิบตั งิ านฯ (พ.ร.บ. / ระเบียบ
กฎ การบริหารพัสดุ การเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการนาเงิน
ส่งคลัง การบริหารงบประมาณ ฯลฯ) ให้กบั หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง โดยการบูรณาการ
ความร่วมมือของสานักงานคลังจังหวัดอุทยั ธานี สานักงานจังหวัดอุทยั ธานี และหน่วย
ตรวจสอบภายในจังหวัดอุทยั ธานี
(6) สานักงานจังหวัดอุทยั ธานี / สานักงานคลังจังหวัดอุทยั ธานีมอบหมายเจ้าหน้าที่
ทีร่ บั ผิดชอบในการกากับเร่งรัดติดตามการดาเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของจังหวัด/ กลุม่ จังหวัด เป็ นรายหน่วยงาน
(7) แต่งตัง้ คณะกรรมการกากับ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด
ลงพื้นทีต่ ดิ ตามโครงการ และจัดประชุมเร่งรัดการทางานรายหน่วยงาน และประชุม
เร่งรัดติดตามฯ เป็ นประจา เพือ่ ติดตาม แก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการทางานฯ
(8) กรณีโครงการทีม่ ปี ญั หาอุปสรรคในการทางาน ให้รายงานเป็ นหนังสือให้สานักงาน
จังหวัดอุทยั ธานีทราบทันที เพือ่ ร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
ได้อย่างทันท่วงที
(9) เมือ่ โครงการตรวจรับงานเรียบร้อย ให้เร่งรัดดาเนินการถ่ายโอนทรัพย์สนิ ทันที
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