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จังหวัดอุทัยธานี O 10

แผนการดําเนินงาน
แผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี เป็นแผนที่มีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา มุ่งตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาที่สําคัญของจังหวัดและขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาค ตามศักยภาพและโอกาสของจังหวัด โดยในปีงบประมาณ
จังหวัดอุทัยธานีได้จัดทําคําของบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามขั้นตอนที่กําหนด
ประกอบด้วย การทบทวน และปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย
- ข้อมูลเพื่อการพัฒนา : ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ /ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ( ด้าน
เศรษฐกิจ / ด้านสังคมและความมั่นคง / ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม )
- ประเด็นปัญหา และความต้องการเชิงพื้นที่
- ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา
- ประเด็นการพัฒนา ( บทวิเคราะห์ / เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ระยะ 5 ปี /ตัวชี้วัด
ความสํ าเร็ จตามเป้ าหมายการพั ฒนาจั งหวัด / ประเด็น การพั ฒ นาของจั งหวั ด / แผนงานโครงการอย่ างย่ อ
( Project Brief ) / แผนงาน และโครงการ ชุดโครงการ / โครงการที่มีความสําคัญภายใต้แผนงานที่ครบถ้วน
ประกอบด้วย
(1) ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่าง บริเวณลุ่มน้ําสะแกกรัง ซึ่งไหลสู่แม่น้ําเจ้าพระยาที่
อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามถนนสายเอเชีย ประมาณ 206
กิโ ลเมตร แยกเข้า จัง หวัด อุท ัย ธานีต ามทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข 333 ที ่บ ้า นท่า น้ํ า อ้อ ย ประมาณ
16 กิโลเมตร ถึงจังหวัดอุทัยธานี รวมระยะทาง 222 กิโลเมตร มีพื้นที่รวม 6,730 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
4,206,404 ไร่ เป็นพื้นที่ทางการเกษตร 1,378,219 ไร่ และพื้นที่ป่าที่มีสภาพเป็นพื้นที่คุ้มครอง ได้แก่ ป่าสงวน
แห่งชาติ 9 แห่ง วนอุทยาน 2 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง มีเนื้อที่รวม
2,828,185 ไร่ที่มีสภาพเป็นพื้นที่คุ้มครอง
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็น ป่าและภูเขา มีค วามลาดเทจากทิศ ตะวัน ตก ลงมาทางทิศ ตะวัน ออก
โดยทางทิศตะวันตกจะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน พื้นที่ตอนกลางเป็นที่ดอนสลับพื้นที่ราบแบบลูกคลื่น ด้าน
ทิศตะวันออกของจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม จากลักษณะพื้นที่ดังกล่าว ทําให้จังหวัดอุทัยธานี ประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้ําด้านทิศตะวันตก และหากปีใดมีน้ํามาก หรือน้ําหลาก จะเกิดน้ําท่วมด้านทิศตะวันออกเป็นประจํา
ทิศตะวันตก เป็ นเทื อกเขาสลับซั บซ้อน และมีสภาพเป็นพื้นที่คุ้มครองเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 9 แห่ ง
วนอุทยาน 2 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง และที่สําคัญมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (อยู่ในเขตจังหวัด
อุทัย ธานีป ระมาณ 1.5 ล้า นไร่) ซึ่ง UNESCO ได้ป ระกาศขึ้น ทะเบีย นเป็น แหล่ง มรดกโลกทางธรรมชาติที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพ และมีความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์อาศัยอยู่ เช่น ควายป่า วัว
แดง กระทิง ช้าง เป็นต้น รวมพื้นที่ป่าและภูเขา ทั้งหมดประมาณ 2.2 ล้านไร่เศษ
ตอนกลางของจังหวัด เป็นที่ดอน พื้นที่ลักษณะเป็นลูกคลื่น

-2ทิศตะวันออก เป็นพื้นที่ราบลุ่มที่เกิดจากตะกอนที่แม่น้ําพัดพามาและน้ําหลากท่วมพื้นที่ทําให้มีความ
เหมาะสมในการทําการเกษตร เพาะปลูก มีพื้นที่ประมาณ 2 ล้านไร่เศษ

อาณาเขตติดต่อของจังหวัด
จังหวัดอุทัยธานี มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ หลายจังหวัด ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดอําเภอชุมตาบง อําเภอลาดยาว อําเภอโกรกพระ
อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก
ติดอําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และอําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
ทิศใต้
ติดอําเภอวัดสิงห์ อําเภอหนองมะโมง อําเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท อําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี และ
อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก
ติดอําเภอศรีสวัสดิ์ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
และอําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
แผนที่จังหวัดอุทัยธานี

ภาพที่ 1

ด้านการปกครอง และประชากร

แผนที่จังหวัดอุทัยธานี

-3โครงสร้างการบริหารราชการของจังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย
1. ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง
38
หน่วยงาน
2. ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค
33
หน่วยงาน
3. หน่วยงานอิสระ
6
หน่วยงาน
4. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
15
หน่วยงาน
5. ส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มี 3 รูปแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
เทศบาล 14 แห่ง (เทศบาลเมือง 1 แห่ง และเทศบาลตําบล 13 แห่ง) และ องค์การบริหารส่วนตําบล 49 แห่ง
การเมืองการปกครอง
ประชากร รวมทั้งสิ้น 328,892 คน เป็นชาย 160,958 คน เป็นหญิง 167,934 คนจํานวน
ครัวเรือน 121,178 ครัวเรือน
เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 8 อําเภอ 70 ตําบล 642 หมู่บ้าน คือ
1. อําเภอเมืองอุทัยธานี
2. อําเภอหนองขาหย่าง
3. อําเภอหนองฉาง
4. อําเภอทัพทัน
5. อําเภอสว่างอารมณ์
6. อําเภอลานสัก
7. อําเภอบ้านไร่
8. อําเภอห้วยคต
แสดงเขตการปกครองและพื้นทีส่ ่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิน่
อําเภอ
เมืองอุทัยธานี
ทัพทัน
สว่างอารมณ์
หนองฉาง
หนองขาหย่าง
บ้านไร่
ลานสัก
ห้วยคต
รวม

ตําบล

หมู่บ้าน

14
10
5
10
9
13
6
3
70

86
90
65
97
53
136
84
31
642

ระยะห่างจากอําเภอ
ถึงจังหวัด(กม.)
2
19
32
22
10
80
54
50
-

เทศบาล

อบต.

2
3
3
2
1
2
1
14

8
4
3
8
5
12
6
3
49

พื้นที่
(ตร.กม.)
250.103
323.633
341.441
341.181
347.776
3,621.492
1,080.445
424.175
6,730.246

-4ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ป่าไม้
มีสภาพเป็นพื้นที่คุ้มครอง ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ 9 แห่ง วนอุทยาน 2 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า1
แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง ซึ่งมีเนื้อที่รวม 2,828,185 ไร่ โดยเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง มี
พื้นที่ครอบคลุมเขตอําเภอลานสัก อําเภอห้วยคต และอําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และอําเภออุ้มผาง จังหวัด
ตาก อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ในจังหวัดตาก
และกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นในด้านความหลากหลายของระบบนิเวศสัตว์ป่า พบชนิดพันธุ์สัตว์ป่าหา
ยากและใกล้สูญพันธุ์ เช่น ช้างป่า ควายป่า วัวแดง กระทิง กวาง เสือโคร่ง เสือดาว นกยูง และนกเงือกคอแดง เป็น
ต้ น มี ส ภาพป่ า เกื อ บทุ ก ชนิ ด ทั้ ง ป่ า เบญจพรรณ ป่ า เต็ ง รั ง ป่ า ดิ บ แล้ ง ป่ า ดิ บ เขา และป่ า ดิ บ ชื้ น จากความ
หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติทําให้ได้รับการคัดเลือกและประกาศเป็นพื้นที่มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ จากองค์ก ารศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ และวั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ (UNESCO) ในการประชุ ม ณ
ประเทศตูนีเซีย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2534
แร่ธาตุ
จังหวัดอุทัยธานีมีแร่ธาตุหลายอย่าง เช่น แร่ดีบุก แร่เหล็ก หินอ่อน นอกจากนี้ยังมีแร่อื่นๆที่
กรมทรัพยากรธรณีสํารวจพบ มีแร่วุลแฟรม ซีไรท์โคลัมไบท์ แคลไซท์ หินแกรนิต แทนทาไลด์ และดินขาวเป็นต้น
ในเขตพื้นที่อําเภอบ้ านไร่ อํ าเภอห้วยคต อําเภอสว่างอารมณ์ อํ าเภอหนองฉางและอําเภอลานสั ก และการ
ทํ า เหมื อ งแร่ ข องจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี มี เ ฉพาะเหมื อ งขนาดเล็ ก แร่ ธ าตุ ที่ สํ า คั ญ คื อ หิ น อ่ อ นและหิ น ปู น เพื่ อ เป็ น
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
ภาคการเกษตร
สภาพการทําการเกษตรแบ่งเป็น 2 เขตตามลักษณะการชลประทานโดยเขตชลประทานส่วน
ใหญ่ทํานาเป็นหลักและมีการปลูกไม้ผลพืชผักและพืชไร่อายุสั้นเป็นบางพื้นที่ได้แก่เขตอําเภอเมืองอุทัยธานีอําเภอหนอง
ฉาง อําเภอทัพทันอําเภอหนองขาหย่างอําเภอสว่างอารมณ์ อําเภอลานสัก ส่วนนอกเขตชลประทานพื้นที่ส่วนใหญ่ทํา
นาและปลูกพืชไร่โดยอาศัยน้ําฝนได้แก่ในเขตอําเภอบ้านไร่ อําเภอห้วยคตและอําเภอทัพทันและบางส่วนของ
อําเภอลานสัก อําเภอสว่างอารมณ์ อําเภอหนองขาหย่างและอําเภอห้วยคตผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของ
จังหวัด ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสําปะหลัง ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรดโรงงาน

-5ตารางแสดงพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ2560/2561
ปีเพาะปลูก 2560/2561

รายการ

เนื้อทีป่ ลูก (ไร่)

ผลผลิตรวม (ตัน)

ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

ข้าวนาปี

531,784

374,987

715.85

ข้าวนาปรัง

90,722

37,905

725.99

อ้อยโรงงาน

398,755

2,906,368

10,152.29

มันสําปะหลัง

241,308

492,056

3,626

ยางพารา

33,169

3,652

191

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

101,970

86,393

972.36

สับปะรดโรงงาน

24,692

95,162

4,694.99

ตารางแสดงพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญปีเพาะปลูก 2560/2561

รายการ

ปีเพาะปลูก 2561/2562
เนื้อทีป่ ลูก (ไร่)

ผลผลิตรวม (ตัน)

ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

ข้าวนาปี

533,801

389805

738.36

ข้าวนาปรัง

90,733

64}969

716.82

อ้อยโรงงาน

451,939

3,141,196

10,200.17

มันสําปะหลัง

320703

446904

3350

ยางพารา

37937

1470

81.13

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น1

76422

69110

937.15

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น2

25529

24282

958.21

สับปะรดโรงงาน

20916

27542

4419.88

-6ตารางแสดง ผลผลิตด้านสัตว์ที่สําคัญ
ชนิดสัตว์

ปี 2562
จํานวน (ตัว)

ปริมาณการผลิต

โคเนื้อ

12,021

8,547 ตัว

โคนม

45

36,630กิโลกรัม

กระบือ

17,772

11,730 ตัว

สุกร

72,027

65,545 ตัว

ไก่

5,342,410

7,479,374 ตัว

เป็ดไข่

250,146

75,043,800 ฟอง

แพะ-แกะ
7,587
15,933 ตัว
โดยภาคการเกษตร ถือว่ามีความสําคัญกับจังหวัดอุทัยธานี โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญ ได้แก่
ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรดโรงงาน โดยการ
ดําเนินงานการจัดทําโซนนิ่งภาคการเกษตร ของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การจัดการแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าฯมีชนิดสินค้า
เกษตรด้านพืช

แหล่งน้ําสําคัญ
1. แม่น้ําสะแกกรัง มีแหล่งต้นน้ําเกิดจากเทือกเขาแม่วงก์ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัด
กําแพงเพชร ไหลผ่านอําเภอแม่วงศ์ อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ อําเภอขาณุวรลักษณ์บุรีจังหวัดกําแพงเพชร
อําเภอสว่างอารมณ์ อําเภอทัพทัน อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานีมีความยาวประมาณ 180 กิโลเมตร
อยู่ในลุ่มน้ําสะแกกรัง
2. ลําห้วยคลองโพ เกิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอชุมตาบง อําเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ และอําเภอ
สว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ไหลมาบรรจบแม่น้ําสะแกกรัง (แควตากแดด) ที่ตําบลสว่างอารมณ์ อําเภอสว่าง
อารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร อยู่ในลุ่มน้าํ สะแกกรัง
3. ลําห้วยขุนแก้ว เกิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอบ้านไร่ และอําเภอห้วยคต ไหลผ่านอําเภอห้วยคต
อําเภอลานสัก อําเภอหนองฉาง อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี และอําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท มา
บรรจบแม่น้ําท่าจีนที่ตําบลวัดสิงห์ อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร อยู่ในลุ่ม
น้ําท่าจีน

-74. ลําห้วยทับเสลา ห้วยทับเสลาเป็นลําห้วยสาขาของแม่น้ําสะแกกรัง ห้วยทับเสลามีต้นน้ําเกิดจาก
เทือกเขาในเขตอําเภอบ้านไร่ อําเภอลานสัก ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุทัยธานี ไหลผ่านอําเภอลานสัก อําเภอ
หนองฉาง อําเภอหนองขาหย่าง มาบรรจบแม่น้ําสะแกกรังที่ตําบลน้ําซึม อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี มี
ความยาวจากท้ายอ่างเก็บน้ําทับเสลาถึงจุดที่บรรจบกับแม่น้ําสะแกกรังประมาณ 90 กิโลเมตร อยู่ในลุ่มน้ํา
สะแกกรัง
5. ลําห้วยกระเสียว เป็นลําห้วยสาขาใหญ่ของแม่น้ําท่าจีน ต้นน้ําอยู่ระหว่างเขาแหละกับเขาใหญ่ ใน
เขตอําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไหลผ่านอําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อําเภอด่านช้าง อําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี มาบรรจบแม่น้ําท่าจีนที่บ้านทึง อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี รวมความยาวประมาณ 140
กิโลเมตร อยู่ในลุ่มน้ําท่าจีน
6. ลําห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานีมีลําน้ําอยู่อีกสายหนึ่ง ซึ่งเป็นลําน้ําสาขาสําคัญของแม่น้ําแม่กลองคือ
ลําห้วยขาแข้ง ลําห้วยขาแข้งมีแหล่งต้นน้ําอยู่ในเขตอําเภอลานสัก อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานีมีความ
ยาวประมาณ 100 กิโลเมตรเศษ ไหลลงแม่น้ําแม่กลอง ลําห้วยขาแข้งเป็นแหล่งต้นน้ําที่มีน้ําตลอดทั้งปี และมี
ความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ข้อมูลพืน้ ที่ชลประทานในเขตจังหวัดอุทัยธานี
อ่างเก็บน้ําทับเสลา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี มีความจุที่ระดับเก็บกัก
160.00 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทาน ในเขต อําเภอลานสัก อําเภอหนองฉาง และอําเภอทัพทัน จัง
หวังอุทัยธานี รวมพื้นที่ 143,500 ไร่
อ่างเก็บน้ําห้วยขุนแก้วตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตําบลทองหลาง อําเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี มีความจุที่
ระดับเก็บกัก 43.41 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทานในเขต อําเภอลานสัก อําเภอห้วยคต อําเภอบ้านไร่ และ
อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 29,500 ไร่ และในเขตพื้นที่ในเขต อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 7,500 ไร่
รวมพื้นที่ชลประทาน 37,000 ไร่
เขื่อนวังร่มเกล้า ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เป็นเขื่อนทดน้ําและ
ระบายน้ํา มีความจุเก็บกักที่เหนือเขื่อน 26 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทานในเขตอําเมืองอุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี 24,238 ไร่ และในเขตอําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 16,410 ไร่ รวมพื้นที่ชลประทาน 40,648 ไร่
ฝายทั พ คล้ า ยตั้ งอยู่ ที่ หมู่ ที่ 14 ตํ าบลทั พหลวง อํ าเภอบ้ านไร่ จั งหวั ดอุ ทั ยธานี เป็ นฝายทดน้ํ า มี พื้ น ที่
ชลประทานในเขต ตําบลทัพหลวง อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี รวมพื้นที่ชลประทาน 6,097 ไร่
ด้านเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดอุทัยธานี ปี 2560 ณ ราคาประจําปี มีมูลค่า 28,592ล้านบาท จัด
อยู่ลําดับที่ 6 ของภาคเหนือ และลําดับที่ 42 ของประเทศผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) เท่ากับ
97,948 บาท/คน/ปีจัดอยู่ลําดับที่ 15 ของภาคเหนือ และลําดับที่ 65 ของประเทศ

-8โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดอุทัยธานี ปี 2560ขึ้นอยู่กับภาคนอกเกษตร ร้อยละ 64.9และภาคเกษตรร้อย
ละ 35.1โดยสาขาการผลิตทีม่ ีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วยสาขาเกษตรกรรมฯ
ร้อยละ 35.1 สาขาการผลิตร้อยละ 17.7สาขาขายส่งขายปลีกร้อยละ 11.4 และสาขาอื่นๆ ร้อยละ 35.8
ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุทัยธานี ปี 2560หดตัวร้อยละ -4.0 ปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่หดตัวร้อย
ละ -4.1 จากการผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ -12.2 ต่อเนื่องจากที่หดตัวร้อยละ -12.8 ในปีที่ผ่านมา
ในขณะที่การผลิตภาคนอกเกษตรขยายตัวร้อยละ 1.6จากที่ขยายตัวร้อยละ 2.1 ในปีทผี่ ่านมา
ตารางแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดอุทัยธานี

ด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรม ประเพณีและของดีเมืองอุทัย รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด (1.ม.ค.-31 ธ.ค.
2560) 1,124.36 ล้านบาท/ปีจํานวนนักท่องเที่ยว 696,806 คน/ปี

-92. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี
เป้าหมายการพัฒนา
“เมืองท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก”
เป้าหมายการพัฒนารวม
1. การเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคเกษตรและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย
3. ผลผลิตการเกษตร เกษตรแปรรูปมีคุณภาพปลอดภัย มูลค่าผลผลิตเพิ่มขึ้น
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัยในการดํารงชีวิตและเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีความสมดุลรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ
ประเด็นการพัฒนา
สร้างคุณค่าด้านการท่องเที่ยว ควบคู่วิถีชีวิตเอกลักษณ์ และวัฒนธรรม
ประเด็นการพัฒนาที่1 :
ของจังหวัดสู่สากล
มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บริการด้าน
การท่องเที่ยวประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (Natural Attractions) หรือที่เกิดจากสภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ ที่ ม าจากพื้ น ฐานความอุ ด มสมบู ร ณ์ ท างธรรมชาติ ข องจั ง หวั ด แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น
(Manufactured Attractions) เช่นสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน เป็นต้น แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต โดยให้เกิดความปลอดภัย ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและยกระดับสู่มาตรฐานการ
ท่องเที่ยวของอาเซียนในอนาคตการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ความสําคัญในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
วัฒนธรรมโดยส่งเสริมให้ชุมชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยเร่งการประชาสัมพันธ์ การเชื่อมโยงผู้ประกอบการและจัดหาตลาดด้านการท่องเที่ยวใหม่ๆรองรับ
การเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (sustainable Tourism)
เป้าหมายการพัฒนา
สถานที่ / แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมีเอกลักษณ์ คุณค่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของจํานวนผู้เยี่ยมเยือน (เพิ่มขึ้นปีละ 5%)
2. ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของรายได้จากการท่องเที่ยว (เพิ่มขึ้นปีละ 5%)
3. รายได้จากการจําหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึน้ (ปีละ 15%)
4. จํานวนแหล่งท่องเที่ยวหรือบริการด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน/รางวัล
ด้านการท่องเที่ยว

-10แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัด และเชื่อมโยง
ธุรกิจบริการต่อเนื่อง
2. พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน และส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ
สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และ
เหมาะสม
4. เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกและจัดหาตลาดการท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ
(Green and Eco tourists)
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 :
ยกระดับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพและปลอดภัย
มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
เน้นให้เกิดการพัฒนาสินค้าสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อเกษตรกรและ
ผู้บริโภคปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่ลดการใช้สารเคมีพัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ประมงและปัจจัยการผลิต
จัดหา/พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาการแปร
รูปสินค้าเกษตรให้มีความหลากหลาย และส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและ
สนับสนุนการตลาดในลักษณะการเชื่อมโยงเครือข่ายการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเพิ่มอํานาจในการ
ต่อรองในตลาดสินค้าเกษตร
เป้าหมายการพัฒนา
1. ผลผลิตการเกษตรมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน
2. ประสิทธิภาพการผลิต การเกษตรเพิ่มขึ้น
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จํานวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐานปลอดภัย (ข้าว พืชผัก ผลไม้)
2. ร้อยละสินค้าแปรรูปด้านการเกษตรที่ผลิตและจําหน่ายในจังหวัดอุทัยธานี
มีมาตรฐานปลอดภัย
3. ร้อยละปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มสูงขึ้น (อ้อย ข้าวนาปี มัน
สําปะหลัง)
4. จํานวนผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น (โค กระบือ ไก่)
5. จํานวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่ได้รับการส่งเสริม/ พัฒนา
6. ปริมาณน้ําที่ใช้การได้เพื่อการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค (เพิ่มขึ้นจากแผนบริหาร
จัดการน้ํา)
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบการผลิตสินค้าการเกษตร การแปรรูป การตลาดให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานให้มี
ความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้เข้มแข็งและเพิ่มอํานาจการต่อรอง
ในตลาดสินค้าเกษตร

-113. พัฒนาและบริหารจัดการน้ํา เพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค อย่างมีแบบแผน
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. การพัฒนาสายพันธุ์ พืช ปศุสัตว์ ประมง เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 :

ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้าง
ความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อย
เน้นประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงและปลอดภัย สามารถเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐอย่างมี
คุณภาพและทั่วถึงด้านสุขภาพอนามัยการสาธารณสุขการศึกษาการมีงานทําการมีรายได้การอํานวยความยุติธรรมควบคู่
กับการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านต่างๆและระบบสาธารณูปโภคที่จําเป็นต่อประชาชน
เป้าหมายการพัฒนา
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงและปลอดภัย
2. ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพอย่างพอเพียงและยั่งยืน
3. ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
4. ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเอง สามารถดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จํานวนผู้ติดยาเสพติดไม่เกิน 3 คน ต่อ ประชากร 1,000 คน(ลดลง)
2. ร้อยละจํานวนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีที่รับแจ้ง
3. จํานวนคดีที่เกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยว ไม่เกิน 2 รายต่อปี
4. ร้อยละผลการบังคับใช้กฎหมายจราจร (10 ข้อหาหลัก) ที่เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลีย่ 3 ปี
5. จํานวนศูนย์เรียนรู้ชุมชน/ปราชญ์หรือเกษตรกรต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง (เพิ่มขึ้นต่อปี)
6. ร้อยละจํานวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลง(ลดลงร้อยละ 80 ทุกปี)
7. ร้อยละความครอบคลุมการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ (เพิ่มขึ้น)
8. ร้อยละของประชาชนเข้าถึงสวัสดิการ/บริการภาครัฐ 5 ด้าน (การศึกษา, สุขภาพอนามัย, ที่
อยู่อาศัย, การทํางานการมีรายได้ และสวัสดิการทางสังคม) (เพิ่มขึ้น)
9. จํานวนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (แห่ง)
10. จํานวนผู้สูงอายุมีรายได้จากการประกอบอาชีพ (เพิ่มขึ้น)
11. ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการประเมินความสามารถในการดูแลตัวเองเพื่อประกอบกิจวัตร
ประจําวัน (ADL)
12. ร้อยละ Healthy Ageing (ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน)
13. ร้อยละของตําบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชน (ผ่านเกณฑ์)
14. ปริมาณน้ําทีใ่ ช้การได้เพื่อการอุปโภค-บริโภค (เพิ่มขึน้ จากแผนบริหารจัดการน้ํา)
15. ร้อยละของระยะทางบนทางหลวงชนบททีม่ ีคา่ ดัชนีความเรียบสากลของผิวทางดีกว่าเกณฑ์ที่
กําหนด 2 (IRI ไม่เกิน 4.05)

-12แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสร้างการอํานวยความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ และ
ความมั่นคง
2. เสริมสร้างการนําทุนทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มาสร้างคุณค่าทางสังคม
3. สร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเสริมความปลอดภัยทางถนน และระบบการขนส่งสาธารณะให้ได้
มาตรฐาน รวมถึงจิตสํานึกในการลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยให้กับประชาชน
5. พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้มีคุณภาพ
6. ส่งเสริมการมีงานทํา การคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
7. พัฒนาระบบการดูแล และส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สงั คม
ผู้สูงอายุ
8. พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการสาธารณสุขและสังคมอย่างทั่วถึง
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 :
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และเป็น
ระบบบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เน้นการดูแลรักษาฟื้นฟูป้องกัน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับครัวเรือน
องค์กรสถานศึกษา และชุมชนโดยเน้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาสําคัญของจังหวัด ได้แก่ปัญหาน้ําและ
ขยะมู ล ฝอยด้ ว ยการปลู ก จิ ต สํ า นึ ก การมี ส่ ว นร่ ว มให้ กั บ ประชาชนและการสร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการพัฒนา
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสมบูรณ์และยั่งยืน
2. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ฟื้นฟู ป้องกัน และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองในภาคอุตสาหกรรม
ภาคเกษตรกรรม ภาคที่อยู่อาศัย และสถานที่ราชการ
4. สนับสนุนการนําวัสดุเหลือใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานและใช้พลังงานทดแทน
ตามศักยภาพชุมชน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. สัดส่วนจํานวนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น
2. คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกําหนด
3. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน (WQI)
4. ขยะตกค้างได้รับการกําจัด (จากทั้ง 8 แห่งในพื้นที่จังหวัด)
5. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ปีละ 100,000 kWh
6. เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนปีละ 200 Ton of oil equivalent (Toe)

-13แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และระบบแจ้งเตือนภัยให้ครอบคลุมพื้นที่
เสี่ยง
2. เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และอนุรักษ์ เพื่อรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรพื้นที่ป่าไม้
3. เฝ้าระวังและป้องกันคุณภาพน้ําในแม่น้ําสายหลักให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดอุทัยธานี
ปงบประมาณ 2563 จังหวัดอุทัยธานี ใหความสํา คัญกับการพัฒนาดา นการเกษตร การ
ทองเที่ยว สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม จากกระบวนการ ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดที่มีสวนรวม
ทุกภาคีในการพัฒนาจังหวัด จึงเสนอขอรับ การสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 25 โครงการ 1 รายการ เปนเงิน
201,998,400 บาท เปนงบดําเนินงาน 32,837,600 บาทคิดเปนรอยละ 16.26 งบลงทุน 160,160,800 บาท คิด
เปนรอยละ 79.29 และงบรายจายอื่น 9,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.45
เปาหมายของการพัฒนา เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย อนุรักษสายพันธุ
และเพิ่มมูลคากระบือพื้นเมือง เพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP ใหมีรายได
เพิ่มขึ้น
ไมนอยกวารอยละสิบหา (180,000,000 บาท) เพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวตามวิถีชีวิต
เอกลักษณ และวัฒนธรรมของจังหวัดอุทัยธานี ใหมีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นรอยละหา (800,000 คน/ป ) มีรายได
จากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นรอยละหา (1,460,000,000 บาท) ลดการพังทลายของพื้นที่จากการกัดเซาะและเพิ่ม
ความสะดวกและความปลอดภัยบนทองถนน โดยมีความพรอมทุกแผนงาน และโครงการ ไมวาจะเปน พื้นที่
ดําเนินการ แบบรูปรายการและการประมาณราคาการกอสราง แผนการจัดซื้อจัดจาง โดยทุกหนวยงานสามารถ
เบิกจายงบประมาณไดแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2563

-14แผนงาน /โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดอุทัยธานี
แผนงาน /โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด จําแนกตามรายละเอียดกิจกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วย : บาท
แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

งบประมาณ

หน่วยดําเนินการ

งบรายจ่าย - รายการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

201,998,400

จังหวัดอุทัยธานี

201,998,400

ผลผลิต:โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

83,891,900

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ครบวงจร ระยะที่ 1 (2563 – 2565)

4,378,800

สํานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

2. โครงการพัฒนากระบือพันธุ์ดี จังหวัดอุทัยธานี

1,103,600

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุทัยธานี

3. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าวิสาหกิจชุมชน จังหวัดอุทัยธานี

1,118,700

สํานักงานเกษตรจังหวัด
อุทัยธานี

4. โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตรถนนลาดยาง สายทาง
บ้านสวนพลู บ้านพลูจวง ตําบลทัพหลวง อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
5. โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตรถนนลาดยาง สายทาง
แยกทางหลวงหมายเลข 333 บ้านซับฝาเรือน ตําบลหูช้าง อําเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี
6. โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตรถนนลาดยาง สายทาง
บ้านซอยสามัคคี หมู่ 9 - บ้านหนองตายาย หมู่13 ตําบลการุ้ง อําเภอ
บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

9,900,000

แขวงทางหลวงชนบท
อุทัยธานี

18,000,000

แขวงทางหลวงชนบท
อุทัยธานี

7,500,000

แขวงทางหลวงชนบท
อุทัยธานี

7. โครงการอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ําตากแดด ตําบลไผ่เขียว อําเภอสว่าง
อารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

23,390,800

โครงการชลประทาน
อุทัยธานี

8. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม สายหนองกระดี่ อําเภอทัพทัน คลองข่อย อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

18,500,000 แขวงทางหลวงอุทัยธานี

ผลผลิต:โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

79,898,100

9. โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สายทาง บ้านเขาปฐวี บ้านถนนใหม่ ตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

13,500,000

แขวงทางหลวงชนบท
อุทัยธานี

10. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

9,000,000 สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี

11. โครงการตามรอยเสด็จประพาสต้นและย้อนรอยประวัติศาสตร์

2,250,000

สํานักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดอุทัยธานี

12. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม เมืองอู่ไทธานี

1,800,000

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุทัยธานี

13. โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว สายทางแยกทางหลวงหมายเลข
3282 - บ้านผาทั่ง ตําบลห้วยแห้ง อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

9,000,000

แขวงทางหลวงชนบท
อุทัยธานี

14. โครงการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อุทัยธานี

1,648,100

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดอุทัยธานี

15. โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดอุทัยธานี

14,700,000

แขวงทางหลวงชนบท
อุทัยธานี

16. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม สายท่าซุง-ท่าน้ํามโนรมย์ อําเภอ
เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

28,000,000 แขวงทางหลวงอุทัยธานี

ผลผลิต:โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

9,013,800

17. โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารปลอดภัย
จังหวัดอุทัยธานี

3,280,000

สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
อุทัยธานี

18. โครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผ้าทอมือและเครื่องเงิน

4,029,300

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดอุทัยธานี

19. โครงการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์
แปรรูปเกษตร จังหวัดอุทัยธานี

1,704,500

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดอุทัยธานี

ผลผลิต:โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
20. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบท สายทาง อน.
5002 เทศบาลเมืองอุทัยธานี - บ้านหาดทนง อําเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี

29,194,600
2,000,000

แขวงทางหลวงชนบท
อุทัยธานี

21. โครงการก่อสร้างสะพานท่ามะนาว ข้ามคลองทับเสลา หมู่ที่ 1 ตําบล
ระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

11,670,000

สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

22. โครงการเสริมสร้างชุมชน คนอุทัยธานี ด้วยวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

1,350,000

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดอุทัยธานี

23. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบท สายทาง อน.
4018 แยก ทล.3220 - บ้านทัพทัน อําเภอเมืองอุทัยธานี อําเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี

4,000,000

แขวงทางหลวงชนบท
อุทัยธานี

24. โครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร จังหวัดอุทัยธานี

207,400

สํานักงานเกษตรจังหวัด
อุทัยธานี

25. โครงการคุณภาพชีวิตดีวิถีอู่ไท

967,200

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุทัยธานี

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000

สํานักงานจังหวัด
อุทัยธานี

-164. การอนุมัติ/จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 จังหวัดอุทัยธานี และการเตรียมความพร้อมการทํางานทีเ่ กี่ยวจ้อง
(1) จังหวัดอุทัยธานีได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเป้าหมายการพัฒนา “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคม
อุทัยผาสุก” ในประเด็นการพัฒนาด้านการเกษตร การท่องเที่ยว สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นผลผลิตการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม และการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จํานวน 25 โครงการ 1 รายการ จํานวนเงิน 201,998,400 บาท ประกอบด้วย
(1) งบดําเนินงาน 32,837,600 บาท ( ร้อยละ 16.26 )
(2) งบลงทุน 160,160,800 บาท (ร้อยละ 79.29)
(3) งบรายจ่ายอื่น 9,000,000 บาท (ร้อยละ 4.45)
(2) จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ไ ด้ ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห์ ปั ญ หา/อุ ป สรรคการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ
ที่ผ่านมา เพื่อกําหนดแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด ประกอบด้วย การ
สรุปบทเรียนการทํางานที่ผ่านมาฯ เพื่อปรับใช้ในการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง กําหนดให้ “การเร่งรัด และกํากับ
ติดตามการใช้ จ่ายงบประมาณ ” เป็นวาระสําคัญของจังหวัด ที่ทุกภาคีการพั ฒนาต้องให้ความสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการทํางานฯ และเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
(3) การจัดทําแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
และได้รับอนุมัติจากสํานักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
(4) การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกําหนด เช่น การมอบแนวทาง
แนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงาน
บูรณาการ) จังหวัดอุทัยธานี ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (นายณรงค์ รักร้อย) ให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
ที่
1

ประเด็น

สรุปรายละเอียดที่เกี่ยวของ

1.1 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 : กําหนดการ
กฎหมาย และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ดําเนินการทางการคลัง และงบประมาณ หน่วยงานของรัฐต้องคํานึงถึง
ความสามารถในการใช้จ่ายเงินและการก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณ
การบริหารงบประมาณฯ
2.2 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 : กําหนดให้
หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายโดยเคร่งครัด
1.3 พระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 : เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว
สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง
ไว้ก่อน เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือจะ
กระทําได้ ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณมีผลบังคับใช้ และได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีจากสํานักงบประมาณ

หมายเหตุ

-17ที่

ประเด็น

สรุปรายละเอียดที่เกี่ยวของ
1.4 ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณฯ เป็นตัวชี้วัดการทํางานในการ
ประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของจังหวัด (ประเมินจังหวัด / ประเมินผู้บริหารของจังหวัด)

2

ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

3

แนวทางในการบริหาร
งบประมาณฯ ของจังหวัด
3.1 การเสนอโครงการฯ
เพื่อขออนุมัติโครงการ
3.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
และเตรียมการจัดซื้อ
จัดจ้างฯ ที่เกี่ยวข้อง

3.3 การจ่ายเงินล่วงหน้า

2.1 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2562
2.2 ขั้นตอนต่อไป ของกระบวนการอนุมัติงบประมาณ : วันที่
8 – 9 มกราคม 2563 สภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 2-3
- วันที่ 20 มกราคม 2563 : วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- วันที่ 27 มกราคม 2562 : สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นําร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ขึน้ ทูลเกล้าฯถวาย เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
- การเสนอรายละเอียดโครงการฯ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพือ่ ใช้
ประกอบการขออนุมัติโครงการฯ และการมอบอํานาจในการดําเนินการฯ
ที่เกี่ยวข้อง
- แผนการจัดซือ้ จัดจ้าง และเตรียมการจัดซือ้ จัดจ้างขั้นตอนภายใน
ความพร้อมของสถานที่ดําเนินการ ข้อกําหนด ขอบเขตของงาน
(TOR) แบบรูปรายการ รายละเอียดพัสดุที่จําเป็นต้องใช้ และ
ให้หาคู่สญ
ั ญาไว้ก่อน เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือจะกระทําได้ ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณมีผลบังคับใช้ และได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีจากสํานักงบประมาณ และได้รับแจ้งจากจังหวัด
พิจารณากําหนดการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ร้อยละ 15 (สิบห้า) ของราคา
ซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุให้ชัดเจนในประกาศ และเอกสารเชิญชวน
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-18ที่

ประเด็น

สรุปรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

3.4 การเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณประจําปี
พ.ศ. 2563

(1) เป้าหมายการเบิกจ่ายฯ ในการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล
เพื่อรักษาแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและ
แผนการลงทุนภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2562 : ภาพรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 92.3 แยกเป็น
- งบประจํา ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 98.0
- งบลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70.0
(2) ทุกแผนงาน /โครงการ ตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ
ของจังหวัดอุทัยธานี ต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 กรณีมีเงินเหลือจ่ายในการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้
รายงานจังหวัดทราบภายในวันที่ 2 มีนาคม 2563
(3) ดําเนินการตามแผนงาน / โครงการ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (กันยายน 2563)
(4) ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณฯ ของแต่ละหน่วยงาน
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ (ผลการเบิกจ่ายฯ /การก่อหนี้ผูกพัน /
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การยกเลิกโครงการ/กิจกรรม /
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี) เป็นตัวชี้วัดที่สําคัญที่จังหวัดจะใช้ในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การทํางานของส่วนราชการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการฯ และกรอบการจัดสรรงบประมาณฯ ในปีถัดไป

หมายเหตุ

