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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ส่วนที่ 1 
 

 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
 

1.1 ความเป็นมา/ที่ตั้ง  
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร  
และอุทัยธานี ความเป็นมาของแต่ละจังหวัด มีดังนี้ 
 
 (1) จังหวัดนครสวรรค์ 

นครสวรรค์เป็นเมืองโบราณสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี โดยมีปรากฏชื่อ 
ในศิลาจารึกเรียกว่า เมืองพระบาง เป็นเมืองหน้าด่านที่ส าคัญในการท าศึกสงครามมาทุกสมัยตั้งแต่สมัย 
กรุงสุโขทัย กรุงธนบุรี จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ตัวเมืองดั้งเดิมตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาขาด (เขาฤาษี) จรดวัดหัวเมือง 
(วัดนครสวรรค์) ปัจจุบันยังมีเชิงเทินดินเป็นแนวปรากฏอยู่  เมืองพระบาง ต่อมาได้เป็น เมืองชอนตะวัน  
เพราะตัวเมืองตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา และหันหน้าเมืองไปทางแม่น้ าซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก
ท าให้แสงอาทิตย์ส่องเข้าหน้าเมืองตลอดเวลา แต่ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นเมืองนครสวรรค์เป็นศุภนิมิตอันดี 

      นครสวรรค์ มีชื่อเรียกเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาแต่เดิมว่า ปากน้ าโพ โดยปรากฏเรียกกันมาตั้งแต่ 
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตามประวัติศาสตร์ในคราวที่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาครั้งสมัย
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ กองทัพเรือจากกรุงศรีอยุธยาได้ยกไปรับทัพข้าศึกที่ปากน้ าโพ แต่ด้านทัพข้าศึก  
ไม่ไหว จึงล่าถอยกลับไป 

      ที่มาของค าว่า ปากน้ าโพ สันนิษฐานได้ 2 ประการ คือ ประการแรก มาจากค าว่า ปากน้ าโผล่ 
เพราะเป็นที่ปากน้ าปิง ยม และน่าน มาโผล่รวมกันเป็น ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา หรืออีกประการหนึ่ง คือ มีต้นโพธิ์
ขนาดใหญ่อยู่ตรงปากน้ าในบริเวณวัดโพธิ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งศาลเจ้าพ่อกวนอูในปัจจุบัน จึงเรียกกันว่า  ปากน้ าโพธิ์  
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงน าพระพุทธรูป ชื่อ พระบาง มาค้างไว้ที่เมืองนี้ 
ต่อมาไทยรบทัพจับศึกกับพม่าและปราบหัวเมืองฝ่ายเหนือที่แข็งเมืองยกมาตีกรุงศรีอยุธยาและตอนต้น
กรุงเทพฯ กองทัพไทยได้ยกเคลื่อนที่ข้ึนมาเลือกนครสวรรค์ที่เคยเป็นโรงทหารเก่าหลังโรงเหล้าปัจจุบันเป็นที่ตั้ง
ทัพหลวงแล้วดัดแปลงขุดคูประตูหอรบจากตะวันตกตลาดสะพานด า ไปบ้านสันคู ไปถึงทุ่งสันคู ตอนนี้ ยังปรากฏ
แนวคูอยู่ เมื่อข้าศึกยกลงมาจากทุ่งหนองเบน หนองสังข์ สลกบาตร และตะวันออกเฉียงใต้ของลาดยาวมาเหนือ
ทุ่งสันคุ เมื่อฤดูแล้งเป็นที่ดอนขาดน้ า ถ้าฝนตกน้ าก็หลากเข้ามาอย่างแรงท่วมข้าศึกไทยยกทัพตีตลบหลังพม่า
วิ่งหนีผ่านช่องเขานี้จึงได้ชื่อว่า เขาช่องขาด มาจนบัดนี้ 

      เมืองนครสวรรค์ เป็นหั วเมืองชั้นตรี  ซึ่ งปรากฏอยู่ตามกฎหมายเก่าในสมัยแผ่นดินทศรถ 
ราว พ.ศ.2100 ว่าด้วยเรื่องดวงตราประทับหนังสือที่ให้เสนาบดีเจ้ากระทรวงใช้ในราชการ 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

 (2) จังหวัดก าแพงเพชร 
      จังหวัดก าแพงเพชร เป็นเมืองเก่าที่นับว่ามีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรืองมา

ตั้งแต่สมัยทวารวดี เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง เช่น เมืองชากังราว นครชุม ไตรตรึงษ์ เทพนคร และ
เมืองคณฑี นอกจากนี้เมืองก าแพงเพชรยังเป็นเมืองที่สองที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ครองเมือง  
มีบรรดาศักดิ์เป็น “พระยาวชิรปราการ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2459 ได้เปลี่ยนเมืองก าแพงเพชรเป็นจังหวัดก าแพงเพชร    

ตามประวัติศาสตร์ กล่าวว่า ก าแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านของสุโขทัยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง  
เดิมเรียกชื่อว่า “เมืองชากังราว” และมีเมืองบริวารรายล้อมอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น ไตรตรึงษ์ เทพนคร ฯลฯ 
การที่ก าแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านรับศึกสงครามในอดีตอยู่เสมอ จึงเป็นเมืองยุทธศาสตร์มีหลักฐานที่แสดง  
ให้เห็นว่าเป็นเมืองที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น ก าแพงเมือง คูเมือง ป้อมปราการ วัดโบราณ  
มีหลักฐาน ให้สันนิษฐานว่าเดิมเคยเป็นที่ตั้งของเมือง 2 เมือง คือ เมืองชากังราว และเมืองนครชุม โดยเมือง 
ชากังราวสร้างข้ึนก่อน ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ าปิง พระเจ้าเลอไท กษัตริย์องค์ท่ี 4 แห่งราชวงศ์สุโขทัย 
เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ. ศ. 1890 ต่อมาสมัยพระเจ้าลิไท กษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์สุโขทัยได้สร้าง
เมืองใหม่ขึ้นทางฝั่งตะวันตกของล าน้ าปิงคือ “เมืองนครชุม” สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพได้ทรงบันทึก
เรื่อง ก าแพงเมืองไว้ว่า “เป็นก าแพงเมืองที่เก่าแก่ มั่นคง ยังมีความสมบูรณ์มาก และเชื่อว่าสวยงามที่สุด 
ในประเทศไทย” 

      ปัจจุบันจังหวัดก าแพงเพชรเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง เพราะมี
โบราณสถานเก่าแก่ซึ่งก่อสร้างด้วยศิลาแลงหลายแห่งรวมอยู่ใน “อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร” ที่ได้รับ
การพิจารณาคัดเลือกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้ขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534 

 (3) จังหวัดพิจิตร 
      “พิจิตร” แปลว่า “งาม” เมื่อกล่าวถึงเมืองพิจิตรจึงหมายถึงเมืองงาม เมืองที่มีเสน่ห์ประทับใจ 

นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ คือ เป็นที่ประสูติของพระเจ้าเสือ หรือ “พระศรีสรรเพชญ์ที่ 8” 
พระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยาและเป็นเมืองที่ให้ก าเนิดนักปราชญ์ราชบัณฑิต คือ พระโหราธิบดี บิดาของ
ศรีปราชญ์ 

      จังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดเก่าแก่มากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย  
เป็นราชธานี เชื่อกันว่าเจ้ากาญจนกุมาร (พระยาโคตระบอง) โอรสพระยาโคตมเทวราช เป็นผู้สร้างเมือง 
เหนือฝั่งแม่น้ าน่านในปี พ.ศ. 1601 เดิมมีหลายชื่อ คือ เมืองสระหลวง เมืองโอฆะบุรี เมืองชัยบวรและ 
เมืองปากยม ดินแดนอันเป็นเขตจังหวัดพิจิตรอยู่ในที่ราบลุ่มตอนใต้ของภาคเหนือ ในดินแดนสุวรรณภูมิ  
บริเวณนี้เป็นบริเวณที่ล าน้ ายมและล าน้ าน่านไหลผ่าน ลักษณะพิเศษของดินแดนจังหวัดพิจิตรเดิมเต็มไปด้วย
ห้วย หนอง คลอง บึง พ้ืนดินจังหวัดพิจิตร เป็นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร เพราะเป็นดินตะกอนที่
เกิดจากน้ าท่วมทับถมทุกปีมีปลาชุกชุม 

      ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อเปลี่ยนการปกครองเป็นแบบจตุสดมภ์
และแบ่งหัวเมืองออกเป็นหัวเมือง เอก โท ตรี จัตวา เมืองพิจิตรมีฐานะเป็นเมืองตรี มีความส าคัญทางทหาร
และการปกครองมาก ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์ค ากลอนเรื่อง  
“ไกรทอง” โดยใช้เมืองพิจิตรเป็นแหล่งก าเนิดของเรื่องราว เนื่องจากเมืองพิจิตร เป็นเมืองที่มีแหล่งน้ ามากมาย
และมีจระเข้ชุกชุมนั่นเอง ในปี พ.ศ. 2435 กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้น ารูปแบบการปกครองระบบ 
เทศภิบาลมาใช้และได้จัดตั้งมณฑลพิษณุโลก เป็นมณฑลแรกประกอบด้วย 5  เมือง คือ เมืองพิษณุโลก  
เมืองพิชัย เมืองสวรรคโลก เมืองสุโขทัย และเมืองพิจิตร 
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 (4) จังหวัดอุทัยธานี 
      เมืองอุทัยธานี มีหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากรยืนยันไว้ว่า เป็นที่อยู่อาศัย  

ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 3 ,000 ปี มาแล้ว โดยพบหลักฐานยืนยันในหลายพ้ืนที่ เช่น  
โครงกระดูก เครื่องมือหินกะเทาะจากหินกรวด และภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์เขาปลาร้า เป็นต้น 

      ต านานเก่าเล่าว่า ในสมัยสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองนั้น “ท้าวมหาพรหม” ได้เข้ามาสร้างเมืองที่บ้าน
อุทัยเก่า คือ อ าเภอหนองฉางในปัจจุบันนี้ แล้วพาคนไทยเข้ามาอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านคนมอญ และคนกะเหรี่ยง 
จึงเรียกว่า “เมืองอู่ไทย” เรียกชื่อตามกลุ่มหรือที่อยู่ของคนไทย ซึ่งพากันตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่น  
มีพืชพรรณ และอาหารที่อุดมสมบูรณ์กว่าแห่งอื่น ต่อมากระแสน้ าเปลี่ยนทางเดินและเกิดกันดารน้ า เมืองอู่ไทย 
จึงถูกทิ้ งร้าง จนในที่สุด  “พะตะเบิด”  ได้ เข้ามาปรับปรุงเมือง อู่ไทยโดยขุดที่ เก็บกักน้ าไว้ใกล้ เมือง  
และพะตะเบิดได้เป็นผู้ปกครองเมืองอู่ไทยเป็นคนแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมืองอู่ไทย ต่อมาได้เรียกกันเป็น  
“เมืองอุ ไทย” คาดว่ าเพ้ี ยน ไปตามส าเนี ยงชาวพ้ืน เมืองเดิม  ได้มี ฐานะเป็ นหั ว เมื องด่ านชั้ นนอก  
มีพระพลสงครามเป็นนายด่านแม่กลอง และพระอินทรเดช เป็นนายด่านหนองหลวง (ปัจจุบัน แม่กลอง คือ 
อ าเภออุ้มผาง และหนองหลวง คือ ต าบลหนองหลวง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก) คอยดูแลพม่าที่จะยกทัพ  
มาตามเส้นทางชายแดนด่านแม่ละเมา ต่อมาในสมัยพระเอกาทศรถ (พ.ศ. 2148  – 2163) ได้โปรดให้บัญญัติ
อ านาจการใช้ตราประจ าต าแหน่ง มีบัญชาการตามหัวเมืองนั้น ได้ระบุในกฎหมายเก่าลักษณะพระธรรมนูญว่า 
“เมืองอุไทยธานี เป็นหัวเมืองขึ้นแก่มหาดไทย” เมืองอุไทยธานี เป็นเมืองที่อยู่บนที่ดอนและลึกเข้าไป  
ไม่มีแม่น้ าสายใหญ่ และไม่สามารถติดต่อทางเรือได้  ดังนั้น ชาวเมืองอุไทยธานี จึงต้องขนข้าวบรรทุกเกวียน 
มาลงที่แม่น้ า จึงท าให้พ่อค้าพากันไปตั้งยุ้งฉางรับซื้อข้าวที่ริมแม่น้ าจนเป็นหมู่บ้านใหญ่ เรียกว่าหมู่บ้าน  
“สะแกกรัง” เนื่องจากเป็นพ้ืนที่มีป่าสะแกขึ้นเต็มริมน้ า และมีต้นสะแกใหญ่อยู่กลางหมู่บ้าน บ้านสะแกกรัง 
ชาวจีนเรียกเพ้ียนเป็น “ซิเกี๋ยกั้ง” เป็นตลาดซื้อข้าวที่มีพ่อค้าคนจีนนิยมไปตั้งบ้านเรือนและยุ้งฉาง ต่อมา 
ในระยะหลังได้มีเจ้านายและขุนนางมาตั้งบ้านเรือนอยู่ เพราะความสะดวกในการกะเกณฑ์สิ่งของส่งเมืองหลวง 
ซึ่งเป็นจ าพวก มูลค้างคาว ไม้ซุง กระวาน และช้างป่า อีกท้ังยังมีช่องทางในการค้าข้าวอีกด้วย 

พ.ศ. 2376 ข้าราชการชาวกรุงเทพฯ ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็น พระยาอุไทยธานี เจ้าเมืองอุไทย
ธานีในสมัยนั้น ได้เห็นว่าบ้านสะแกกรังเป็นตลาดใหญ่ มีผู้คนอพยพเข้ามาอยู่กันอย่างหนาแน่น อีกทั้งเป็น
สถานที่ที่ชาวอุไทยธานีติดต่อค้าขายข้าว และไม้ซุง กับพ่อค้าที่นั่นมานานแล้ว จึงคิดตั้งบ้านเรือนเพ่ือค้าขาย 
ประจวบกับเวลานั้น เจ้าเมืองไชยนาทเป็นเพ่ือนกัน จึงขอตั้งบ้านเรือนที่ริมแม่น้ าสะแกกรัง เนื่องจากผู้คนมา
ติดต่อราชการและมาค้าขายกันมาก ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าเมืองไม่กล้าขึ้นไปเมืองอุ ไทยธานีเก่า อ้างว่ากลัวไข้ป่า  
จึงเป็นเหตุให้พากันอพยพมาอยู่กันมากขึ้น พ.ศ. 2391 ได้มีการแบ่งเขตดินแดนเมืองอุไทยธานี และเมืองไชย
นาทโดยตัดเขตบ้าน สะแกกรังทางฝั่งคลองฟากใต้ ตั้งแต่ท้ายบ้านสะแกกรังไปจดเมืองอุไทยธานีเก่า โอนที่นั่น
จากเมืองไชยนาท เป็นของเมืองอุไทยธานี ดังนั้นเมืองอุไทยธานี จึงตั้งอยู่ที่ปลายสุดเขตแดนเมืองมโนรมย์   
ข้างใต้บ้านลงมาสักคุ้งน้ าหนึ่งก็เป็นแดนเมืองไชยนาท พ.ศ. 2441 เมืองอุไทยธานี ขึ้นกับมณฑลนครสวรรค์ 
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้เปลี่ยนเป็นขึ้นกับมณฑลอยุธยา และสุดท้ายมีการประกาศเลิกมณฑล ปี พ.ศ. 2476 
และก าหนดให้จังหวัดเป็นหน่วยปกครองส่วนภูมิภาค 
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2. ลักษณะที่ตั้งของกลุ่มจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพแผนที่แขวงอาณาเขตของกลุม่จังหวัด 
 

 
เขตติดต่อกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

 
จังหวัด ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันตก ทิศตะวันออก 

นครสวรรค์ 
ก าแพงเพชร, 

พิจิตร 
อุทัยธานี, ชัยนาท, 

ลพบุรี,สิงห์บุรี 
อุทัยธานี, 

ตาก,ก าแพงเพชร 
เพชรบูรณ์ 

ก าแพงเพชร 
ตาก, 

สุโขทัย 
นครสวรรค์ ตาก 

พิษณุโลก, 
พิจิตร 

พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ 
ก าแพงเพชร,  
นครสวรรค์ 

เพชรบูรณ์ 

อุทัยธานี นครสวรรค์ สุพรรณบุรี 
กาญจนบุรี, 

ตาก 
ชัยนาท, 

นครสวรรค์ 
 
 
 
 

 

จังหวัดพิจิตร จังหวัดก าแพงเพชร 

จังหวัดอุทัยธานี 
จังหวัดนครสวรรค์ 

จ.ก ำแพงเพชร จ.พจิิตร 

จ.นครสวรรค์ 

จ.อทุยัธำนี 
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1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
 (1) ลักษณะภูมิประเทศ 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีแม่น้ าสายส าคัญ  
ไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ าปิง แม่น้ าวัง แม่น้ ายม และแม่น้ าน่าน ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ าเจ้าพระยา ที่ต าบล
ปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และแม่น้ าสะแกกรังที่มีต้นก าเนิดอยู่ในเขตเทือกเขาโมโกจูในเขต
จังหวัดก าแพงเพชร ไหลไปบรรจบกับแม่น้ าเจ้าพระยาที่ ต าบลท่าซุง อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี จึงท าให้
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า ประกอบกับลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนทราย มีการระบายน้ าได้ดีพ้ืนที่ 
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จึงมีความเหมาะสมแก่การท านาและปลูกพืชไร่   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (2) ขนาดพื้นที่ 
       กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีขนาดพ้ืนที่ ทั้งหมด 29 ,467 ตารางกิโลเมตร (ตร.กม.)  
โดยแบ่งออกเป็น จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี ดังนี้ 
 

จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ตร.กม.) 
   นครสวรรค์ 9,598 
   ก าแพงเพชร 8,608 
   พิจิตร 4,531 
   อุทัยธานี 6,730 
   กลุ่มจังหวัดฯ 29,467 
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  (3)  โครงสร้างพ้ืนฐาน / โครงข่ายเส้นทางคมนาคม 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีโครงข่ายโลจิสติกส์หรือระบบขนส่งสินค้าทางบก      
ทางน้ า และทางราง โครงข่ายเส้นทางคมนาคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ที่เชื่อมโยงกับภูมิภาค
อาเซียน ได้แก่ การเชื่อมโยงการขนส่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ แนวเหนือ-ใต้ 
(Nort South Economic Corridor : NSEC) ตั้ งแต่จั งหวัด เชียงราย เชียงใหม่  ล าปาง ล าพูน  ตาก 
ก าแพงเพชร นครสวรรค์ อยุธยา กรุงเทพฯ และการเชื่อมโยงการขนส่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117  
ตามแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จแนวตะวันออก -ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC)  
ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร  
  เส้นทางการคมนาคมทางบกที่ส าคัญ 
  1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จากกรุงเทพฯ ผ่านอุทัยธานี นครสวรรค์ และ
ก าแพงเพชร สิ้นสุดที่เชียงราย เป็นเส้นทางสายหลักท่ีใช้ในการคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือกับ 
ภาคกลาง 
  2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 32 (บางปะอิน-นครสวรรค์) เป็นเส้นทางหลวงแผ่นดิน 
ที่แยกออกมาจากเส้นทางหมายเลข 1 เริ่มจากอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท าให้การเดินทาง
สู่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 สะดวกและรวดเร็ว เส้นทางนี้ต่อกับเส้นทางหมายเลข 1 ที่จังหวัดนครสวรรค์
มุ่งสู่เชียงราย 
  3. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 117 เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร 
พิษณุโลก 
  4. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 225 (นครสวรรค์-ชัยภูมิ) เป็นเส้นทางเชื่อมกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 กับจังหวัดเพชรบูรณ์ไปสู่ภาคอีสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 
   
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

1.3 ด้านสังคมและความมั่นคง 
 (1) ประชากร 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีพ้ืนที่รวม 29 ,466.19 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร  
รวม 2,660,578 คน ความหนาแน่นของประชากร 90.29 คนต่อตารางกิโลเมตร จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด 
ในกลุ่มจังหวัดได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ มีประชากรทั้งสิ้น 1,063,964 คน (ความหนาแน่น 110.85 คน ต่อตาราง
กิโลเมตร) รองลงมาคือจังหวัดก าแพงเพชรมีประชากร 727,807 คน (ความหนาแน่น 84.55 คน ต่อตาราง
กิโลเมตร) จังหวัดพิจิตรมีประชากร 539,374 คน (ความหนาแน่น 119.04 คนต่อตารางกิโลเมตร) และจังหวัด
อุทัยธานีมีประชากร 329,433 คน (ความหนาแน่น 48.94 คนต่อตารางกิโลเมตร)  

ตารางท่ี 1 : แสดงข้อมูลพ้ืนที่ ประชากรและความหนาแน่นของประชากรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  

กลุ่มจังหวัด  / 
จังหวัด 

ประชากร 
พื้นที่ 

(ตารางกิโลเมตร) 

ความหนาแน่นของ 
ประชากร 

 (คน/ตารางกิโลเมตร) 
ชาย หญิง รวม 

กลุ่มจังหวัด 1,305,303 1,355,275 2,660,578 29,466.19 90.29 
นครสวรรค์ 520,079 543,885 1,063,964 9,597.68 110.85 
ก าแพงเพชร 360,440 367,367 727,807 8,607.50 84.55 
พิจิตร 263,481 275,893 539,374 4,531.01 119.04 

 อุทัยธานี 161,303 168,130 329,433 6,730 48.94 

ที่มา : กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย ข้อมลู ณ มกราคม 2562 

 (2) การปกครอง 

จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีการปกครองตามลักษณะการปกครองส่วนภูมิภาค
และลักษณะการปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดดังตาราง 

ตารางที่ 2 : แสดงข้อมูลการปกครองส่วนภูมิภาคและลักษณะการปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จ าแนกรายจังหวัด (แห่ง) 

จังหวัด อบจ. 
อ าเภอ /              
กิ่งอ าเภอ 

ต าบล 
เทศบาลนคร / เทศบาลเมือง 

/ เทศบาลต าบล 
องค์การบริหาร 

ส่วนต าบล หมู่บ้าน 

นครสวรรค์ 1 15 130 21 121 1,434 

ก าแพงเพชร 1 11 78 25 64 957 

พิจิตร 1 12 89 28 73 889 

อุทัยธานี 1 8 70 15 49 642 

กลุ่มจังหวัด 1 46 367 89 307 3,922 

ที่มา : กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย ข้อมลู ณ มกราคม 2562 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

    (3) การนับถือศาสนา 

 ประชากรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีข้อมูลจ านวน  
ศาสนสถาน (วัด/คริสตจักร/มัสยิด) จ านวนพระภิกษุ-สามเณร ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 : แสดงจ านวนศาสนสถาน (วัด/คริสตจักร/มัสยิด) 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด วัด (แห่ง) โบสถ์คริสต์ (แห่ง)  มัสยิด (แห่ง)  

นครสวรรค์ 811 26 5 

ก าแพงเพชร 619 31 1 

พิจิตร 469 14 1 

อุทัยธานี 316 26 2 

กลุ่มจังหวัดฯ 2,215 97 9 

ที่มา    ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด  

          ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ข้อมลู ณ มกราคม 2562 

 

       กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีวัด จ านวน 2,215 แห่ง และโบสถ์คริสต์ จ านวน 97 แห่ง  
ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่มีจ านวนวัดมากเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มจังหวัดฯ คิดเป็นร้อยละ 36.61  
ของจ านวนวัดทั้งหมดในกลุ่มจังหวัด โดยมีวัดจ านวน 811 แห่ง และจังหวัดก าแพงเพชรมีวัดมากเป็นอันดับ 2 
ของกลุ่มจังหวัดฯ มีจ านวน 619 แห่ง  

ตารางท่ี 4 : แสดงจ านวนพระภิกษุ-สามเณร ประจ าปี 2561 (รูป) 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด พระภิกษุ (รูป) สามเณร (รูป) 

นครสวรรค์ 6,900 995 

ก าแพงเพชร 3,658 238 

พิจิตร 3,766 214 

อุทัยธานี 1,576 68 

กลุ่มจังหวัดฯ 15,900 1,515 
 ที่มา :  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด  ข้อมลู ณ มิถุนายน 2561 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

 (4) การสาธารณสุข 

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีข้อมูลด้านสาธารณสุข ดังนี้ 

ตารางท่ี 5 : แสดงจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ รายจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  ปี 2561 

จังหวัด แพทย์  ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ รวม 
นครสวรรค์ 415 84 132 1,292 1,923 
ก าแพงเพชร 202 60 87 937 1,286 

พิจิตร 216 67 83 833 1,199 
อุทัยธานี 130 46 59 641 876 

กลุ่มจังหวัด 963 257 361 3,703 5,284 
ที่มา : ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสขุ ของส านักงานสาธารณสุขในกลุม่จังหวัดฯ ข้อมูล ณ กุมภาพันธ ์2562 

 

ตารางท่ี 6 : แสดงข้อมูลสาธารณสุขรายจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  ปี 2561 

ข้อมูลสาธารณสุข นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 1 1 1 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ / ก่ิงอ าเภอ 15 11 12 8 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชน - - - - 
โรงพยาบาลศูนย ์ 1 - - - 
โรงพยาบาลทั่วไป - 1 1 1 
โรงพยาบาลชุมชน 12 11 11 8 
ศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล 5 - 4 1 
ศูนย์สุขภาพชุมชน สธ. - - - 4 
ศูนย์วิชาการ 2 - - - 
โรงพยาบาลนอก สป.สธ. 2 - - - 
โรงพยาบาลนอก สธ. 2 - - - 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 2 - 1 
ศูนย์สุขภาพชุมชนนอก สธ. 8 5 2 - 
โรงพยาบาลเอกชน 7 - 4 - 
คลินิกเอกชน 212 - 191 108 
โรงพยาบาล / ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา - - 1 - 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 189 120 109 88 

รวม 464 151 336 220 

ที่มา :  ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสขุ ของกระทรวงสาธารณสุข   
         ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ข้อมลู ณ มิถุนายน 2561 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

 (5) การศึกษา 

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีจ านวนสถานศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา และจ านวนห้องเรียน  
รายละเอียดดังตาราง  

ตารางท่ี 7 : แสดงจ านวนสถานศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา และห้องเรียน จ าแนกเป็นรายจังหวัด 

ที ่ จังหวัด 
สถานศึกษา 

(แห่ง) 
ครูอาจารย์ 

(คน) 
นักเรียนนักศึกษา 

(คน) 
ห้องเรียน 

(ห้อง) 

1 นครสวรรค์ 660 9,665 183,012 6,864 

2 ก าแพงเพชร 481 6,051 82,691 5,175 

3 พิจิตร 387 4,946 84,045 3,892 

4 อุทัยธานี 237 2,879 55,472 5,632 

 กลุ่มจังหวัด 1,784 23,541 405,220 21,563 

ที่มา :  ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา ข้อมูล ณ มกราคม 2559 

               กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
จ านวน 21 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษา จ านวน  10  แห่ง รายละเอียดดังตาราง 

ตารางที่ 8 : แสดงจ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
                ตอนล่าง 2  (จ าแนกรายจังหวัด) ปีการศึกษา 2561 

จังหวัด 
วิทยาลัย 
เทคนิค 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษา 

วิทยาลัย
เกษตรและ
เทคโนโลยี 

วิทยาลัย
สารพัดช่าง 

วิทยาลัย 
การอาชีพ 

วิทยาลัย
เทคโนโลยีและ

การจัดการ 

รวม 
(แห่ง) 

นครสวรรค์ 2 1 1 - 2 1 7 

ก าแพงเพชร 1 1 1 1 1 - 5 

พิจิตร 1 1 1 1 1 1 6 

อุทัยธานี 1 - 1 1 - - 3 

กลุ่มจังหวัด 5 3 4 3 4 2 21 

ที่มา : ส านักงานจังหวัดในกลุม่จังหวัด ข้อมูล ณ มิถุนายน  2561 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีสถาบันอุดมศึกษา 10 แห่ง ประกอบด้วย  
- สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ      4 แห่ง 
- สถาบันอุดมศึกษาเอกชน      2 แห่ง  
- วิทยาเขตสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  4 แห่ง 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
O-NET (Ordinary National Educational Test) 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ระดับ ประถมศึกษาชั้น
ปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  
 

ตารางท่ี 9 : แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) เฉลี่ยประจ าปีการศึกษา 2561 
 

จังหวัด ป.๖ 
ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  

กลุ่มจังหวัด 
ภาคเหนือตอนล่าง 2 

54.84 - 36.60 35.46 38.64 

 
จังหวัด ม.3 

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 
52.53 - 27.72 28.29 34.98 

 
จังหวัด ม.6 

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 
44.98 33.89 27.95 27.79 29.50 

ที่มา : รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา   
        ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ มิถุนายน 2562 
ตารางท่ี 10 : แสดงสถาบันอุดมศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (จ าแนกรายจังหวัด) 

จังหวัด สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
วิทยาเขตสถาบันอุดมศึกษา 

ของรัฐและเอกชน 

นครสวรรค ์
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา มหาวิทยาลยัมหิดล(วิทยาเขตนครสวรรค์) 

 
 มหาวิทยาลยัภาคกลาง มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

(วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์) 

ก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลยัราชภฎั
ก าแพงเพชร 

- มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
(วิทยาลัยเขตก าแพงเพชร) 

พิจิตร 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
 

- - 

อุทัยธานี 
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธาน ี - มหาวิทยาลยัรามค าแหง (สาขาวิทยบริการเฉลิม

พระเกียรติ) 

ที่มา : ส านักงานจังหวัดในกลุม่จังหวัด ข้อมูล ณ มิถุนายน  2561 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

 (6) ก าลังแรงงาน 
    สถานภาพแรงงานและอัตราการว่างงานของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ตามตารางด้านล่างนี้ 
ตารางท่ี 11 : ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ ปี 2561 

จังหวัดและ
เพศ 

ประชากร
อายุ 15 ปี

ขึ้นไป 

 ก าลังแรงงานรวม ก าลังแรงงาน
ที่รอฤดูกาล  ก าลังแรงงานปัจจุบัน 

รวม รวม ผู้มีงานท า ผู้ว่างงาน 
นครสวรรค์ 810,671 545,322 543,018 539,833 3,185 2,304 

ชาย 368,255 293,831 292,049 290,551 1,498 1,782 
หญิง 424,416 251,491 250,969 249,282 1,687 522 

ก าแพงเพชร 626,355 425,925 416,826 411,368 5,458 9,099 
ชาย 302,719 235,415 229,847 226,731 3,116 5,568 
หญิง 323,636 190,509 186,979 184,637 2,342 3,531 
พิจิตร 442,410 277,346 277,071 273,536 3,535 275 
ชาย 209,625 151,621 151,515 149,856 1,659 106 
หญิง 232,784 125,725 125,556 123,681 1,875 169 

อุทัยธานี 235,387 158,798 157,236 156,796 440 1,562 
ชาย 111,184 85,776 85,186 85,030 156 590 
หญิง 124,204 73,021 72,050 71,766 284 971 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล ณ พ.ศ. 2561 
  
 (7) ความยากจน 
ตารางท่ี 12 : แสดงจ านวนคนจน (วัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค) (พันคน) ปี 2560 
 

จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 2558 2559 2560 
นครสวรรค์ 27.2 82.8 80.9 
ก าแพงเพชร 33.7 15.8 39.5 
พิจิตร 17.1 9.6 15.8 
อุทัยธานี 11.3 17.8 22.0 

รวม 89 126 158 
  ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
 (8) ผู้สูงอายุ 
ตารางท่ี 13 : แสดงจ านวนผู้สูงอายุ จ าแยกตามเพศ และจังหวัด ปี 2561 

จังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด 

รวม  ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 
รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

กลุ่มจังหวัด 637,042 228,363 408,679 122,789 52,537 70,252 382,335 189,583 192,752 
นครสวรรค์ 214,011 94,475 119,536 44,257 18,548 25,709 169,754 93,827 75,927 

พิจิตร 107,414 47,054 60,360 29,184 12,402 16,782 78,230 34,652 43,578 
ก าแพงเพชร 128,235 58,282 69,953 36,488 16,204 20,284 91,747 37,935 44,683 

อุทัยธานี 64,593 28,552 36,041 12,860 5,383 7,477 51,733 23,169 28,564 
 

ที่มา : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กุมภาพันธ์ 2562 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

 (9) คดีอาชญากรรมและยาเสพติด 
ตารางท่ี 14 : แสดงสถิติการรับแจ้งและจับกุมคดีอาญาที่น่าสนใจ จ าแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้งพ.ศ. 2557 – 2559 
 

ประเภทคด ี
นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 
รวม 523 479 447 99 113 104 64 130 82 74 109 105 

โจรกรรม
รถจักรยานยนต ์

159 121 75 8 9 5  4 5 2 12 20 16 

โจรกรรมรถยนต ์ 29 26 9 7 1 2  - 2  - 4 5 3 
โจรกรรมโค-กระบือ - 2 1 - -   -  -  - 1 - - 
โจรกรรมเครื่องมือ
การเกษตร 

8 4 9 4 2 5  - 7 2 2 1 - 

ปล้น-ชิงรถยนต์
โดยสาร 

- - - - -   -  -  - - - - 

ปล้น-ชิงรถยนต์
แท็กซ่ี 

- - - - -   -  -  - - - - 

ข่มขืนและฆ่า - - - - -   -  -  - - - - 
ลักพาเรียกค่าไถ ่ - - - - -  - - - - - - 
ฉ้อโกง 173 181 185 47 48 51 53 39 42 35 51 45 
ยักยอกทรัพย ์ 154 145 168 33 53 41 7 77 36 20 32 41 

ที่มา : ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิณ มิถุนายน 2561 
 
 
 

ตารางท่ี 15 : คดียาเสพติด ปี พ.ศ 2561 

จังหวัด จ านวนคด ี จ านวนผู้ถูกจับกุม (คน) 
นครสวรรค์ 2,650 2,853 
ก าแพงเพชร 3,320 3,509 

พิจิตร 2,560 2,692 
อุทัยธานี 1,340 1,409 

รวม 5,561 6,053 
ที่มา :  ส านักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม 
รายงานผลการปราบปรามยาเสพติดท่ัวประเทศ ปี พ.ศ.2562 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

1.4 ข้อมูลเศรษฐกิจ 
 (1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค (GROSS REGIONAL PRODUCT) 

   ในปี 2560 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เมื่อพิจารณาจากจ านวน 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายภาค ( Gross Regional Product: GRP) ณ ราคาประจ าปีของกลุ่มจังหวัดในปี 2560 
มีมูลค่า 291,053 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 278,553 ล้านบาท ในปี 2559 เท่ากับ 12,500 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น
รอ้ยละ 4.49 

   เมื่อพิจารณาแยกตามรายภาค/สาขาเศรษฐกิจ ในปี 2560 เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 ในภาคการเกษตรมีมูลค่า 81,304 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.93 และนอกภาคเกษตรมีมูลค่า 
209,750 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.07 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 16 : แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมรายภาคของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (ณ ราคาประจ าปี) 
                หน่วย : ล้านบาท 

จ าแนกรายสาขา 2557 2558r 2559r 2560p 

ภาคเกษตร 103,788 89,613 73,637 81,304 

1. สาขาการเกษตรป่าไม้ และการประมง 103,788 89,613 73,637 81,304 

ภาคนอกเกษตร 192,919 188,694 204,916 209,750 

2. สาขาการท าเหมืองแร่และเหมอืงหิน 30,855 21,579 18,745 20,642 

3. สาขาการผลิต 48,056 49,482 64,660 60,481 

4. สาขาค่าไฟฟ้าแกส๊ไอน้ าและเครื่องปรับอากาศ 3,784 3,572 3,623 3,601 

5. สาขาอุปทานน้ า; การจัดการขยะมูลฝอยและการฟื้นฟู 986 1,246 1,477 1,671 

6. สาขาการก่อสร้าง 7,676 8,156 7,715 7,033 

7. สาขาการค้าส่งและคา้ปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และ
รถจักรยานยนต ์

33,595 34,480 35,431 40,013 

8. สาขาการขนส่งและการเก็บรักษา 3,644 4,059 4,038 4,144 

9. สาขาที่พักและกิจกรรมการใหบ้ริการอาหาร 857 1,236 1,298 1,441 

10. สาขาข้อมูลและการสื่อสาร 1,596 1,731 1,218 1,294 

11. สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 13,922 14,939 16,378 16,797 

12. สาขากิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย ์ 8,503 8,085 8,818 9,753 

13. สาขากิจกรรมทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคนคิ 143 188 213 228 

14. สาขากิจกรรมการบรหิารและการสนับสนุน 479 598 606 707 

15. สาขาการบริหารและการป้องกันประเทศ การประกันสังคม
ภาคบังคับ 

9,289 9,872 10,167 10,500 

16. สาขาการศึกษา 20,736 20,272 20,825 21,059 

17. สาขากิจกรรมด้านสุขภาพและกิจกรรมเพื่อสังคม 6,695 7,012 7,390 7,940 

18. สาขาศิลปะบันเทิงและนันทนาการ 453 457 567 676 

19. สาขากิจกรรมการบริการอื่น ๆ 1,651 1,729 1,747 1,770 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 296,707 278,307 278,553 291,053 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (บาท) 113,952 107,240 107,679 112,873 

จ านวนประชากร (1,000 คน) 2,604 2,595 2,587 2,579 

ที่มา :  ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ      r  หมายถึง  ตัวเลขแก้ไข (Revised) 

 p หมายถึง  ตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายภาค (Gross Regional Product : GRP) 
 

  ในปี 2560 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดในภาคเหนือ ณ ราคาประจ าปีมีมูลค่าทั้งสิ้น 
1,182,871 ล้ านบาท (ณ  ราคาประจ าปี ) เมื่ อ พิ จารณ าจากจ านวน  ผลิตภัณ ฑ์ มวลรวมรายภาค  
(Gross Regional Product: GRP) ณ ราคาประจ าปี  ในแต่ละกลุ่มจังหวัดของจังหวัดในภาคเหนือปี 2560 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ มากที่สุด มีมูลค่า 390,777 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
33.03  รองลงมา ได้แก่ กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ มีมูลค่า 300,902 ล้านบาท  คิดเป็น
ร้อยละ 25.43 กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ มีมูลค่า 291,053 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
24.60 และกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ มีมูลค่า 200,139 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 16.91  
โดยมีรายละเอียดในตารางดังนี้ 

ตารางท่ี 17 : แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจ าแนกรายสาขาในแต่ละกลุ่มจังหวัดของภาคเหนือ (ณ ราคาประจ าปี 2562)  
                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 

จ าแนกรายสาขา ภาคเหนือ
ตอนบน 1 

ภาคเหนือ
ตอนบน 2 

ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 

ภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 

ภาคเกษตร 68,106 57,017 86,731 81,304 

1. สาขาการเกษตรป่าไม้ และการประมง 68,106 57,017 86,731 81,304 

ภาคนอกเกษตร 322,671 143,122 214,171 209,750 

2. สาขาการท าเหมืองแร่และเหมอืงหิน 13,484 1,871 3,508 20,642 

3. สาขาการผลิต 64,279 12,617 37,048 60,481 

4. สาขาค่าไฟฟ้าแกส๊ไอน้ าและเครื่องปรับอากาศ 8,967 2,514 4,913 3,601 

5. สาขาอุปทานน้ า; การจัดการขยะมูลฝอยและการฟื้นฟ ู 2,275 695 905 1,671 

6. สาขาการก่อสร้าง 20,013 9,990 13,023 7,033 

7. สาขาการค้าส่งและคา้ปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และ
รถจักรยานยนต ์

51,475 28,524 41,659 40,013 

8. สาขาการขนส่งและการเก็บรักษา 15,469 5,681 4,576 4,144 

9. สาขาที่พักและกิจกรรมการใหบ้ริการอาหาร 20,363 3,992 2,082 1,441 

10. สาขาข้อมูลและการสื่อสาร 3,951 1,472 1,755 1,294 

11. สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 26,912 16,863 21,122 16,797 

12. สาขากิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย ์ 14,391 8,414 13,149 9,753 

13. สาขากิจกรรมทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคนคิ 593 170 393 228 

14. สาขากิจกรรมการบรหิารและการสนับสนุน 5,063 734 1,038 707 

15. สาขาการบริหารและการป้องกันประเทศ การประกันสังคม
ภาคบังคับ 

19,392 12,818 22,892 10,500 

16. สาขาการศึกษา 31,428 25,071 32,383 21,059 

17. สาขากิจกรรมด้านสุขภาพและกิจกรรมเพื่อสังคม 17,377 8,515 10,358 7,940 

18. สาขาศิลปะบันเทิงและนันทนาการ 1,207 594 909 676 

19. สาขากิจกรรมการบริการอื่น ๆ 6,032 2,589 2,461 1,770 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 390,777 200,139 300,902 291,053 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (บาท) 128,363 82,800 89,554 112,873 

จ านวนประชากร (1,000 คน) 3,044 2,417 3,360 2,579 

  ที่มา :  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ (สภาพัฒน์) พ.ศ. 2562 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ตารางที่ 18 : แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ( ณ ราคาประจ าปี 2562) 
จ าแนกรายสาขา จังหวัด

นครสวรรค ์
จังหวัด

ก าแพงเพชร 
จังหวัด
พิจิตร 

จังหวัด
อุทัยธานี 

ภาคเกษตร 29,847 23,369 18,051 10,036 

1. สาขาการเกษตรป่าไม้ และการประมง 29,847 23,369 18,051 10,036 

ภาคนอกเกษตร 77,330 86,880 26,984 18,555 

2. สาขาการท าเหมืองแร่และเหมอืงหิน 2,471 17,803 280 88 

3. สาขาการผลิต 20,007 31,870 3,557 5,048 

4. สาขาค่าไฟฟ้าแกส๊ไอน้ าและเครื่องปรับอากาศ 1,507 1,155 636 304 

5. สาขาอุปทานน้ า; การจัดการขยะมูลฝอยและการฟื้นฟ ู 244 704 665 57 

6. สาขาการก่อสร้าง 2,154 1,962 1,762 1,155 

7. สาขาการค้าส่งและคา้ปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และ
รถจักรยานยนต ์

15,606 13,753 6,958 3,695 

8. สาขาการขนส่งและการเก็บรักษา 2,390 855 445 455 

9. สาขาที่พักและกิจกรรมการใหบ้ริการอาหาร 827 309 199 105 

10. สาขาข้อมูลและการสื่อสาร 683 252 257 103 

11. สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 7,506 4,205 3,188 1,898 

12. สาขากิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย ์ 3,938 3,279 1,572 963 

13. สาขากิจกรรมทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และด้าน
เทคนิค 

94 5 121 8 

14. สาขากิจกรรมการบรหิารและการสนับสนุน 464 138 62 43 

15. สาขาการบริหารและการป้องกันประเทศ การ
ประกันสังคมภาคบังคับ 

5,821 2,007 1,551 1,121 

16. สาขาการศึกษา 8,535 6,744 3,387 2,392 

17. สาขากิจกรรมด้านสุขภาพและกิจกรรมเพื่อสังคม 4,079 1,257 1,784 819 

18. สาขาศิลปะบันเทิงและนันทนาการ 282 164 154 75 

19. สาขากิจกรรมการบริการอื่น ๆ 722 417 405 226 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 107,178 110,248 45,035 28,592 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (บาท) 109,977 142,660 83,504 97,948 

จ านวนประชากร (1,000 คน) 975 773 539 292 

ที่มา :  ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) พ.ศ. 2562 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

 (3) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด 
 

ตารางที่ 19 : แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด ( ณ ราคาประจ าป ี2562)  

จังหวัด 

มูลค่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด 
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มจังหวัดฯ (%) 

GPP (ล้านบาท) เฉลี่ย/หัว (บาท/คน/ปี) 
จ านวน

ประชากร(คน) 

นครสวรรค์ 107,178 109,977 975,000 36.82 

ก าแพงเพชร 110,248 142,660 773,000 37.88 

พิจิตร 45,035 83,504 539,000 15.47 

อุทัยธานี 28,592 97,948 292,000 9.83 

กลุ่มจังหวัด 291,053 112,854 2,579,000  
 

ที่มา :  ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) พ.ศ. 2562 
 
 

 จังหวัดนครสวรรค์ 
  ปี 2560 จังหวัดนครสวรรค์มีผลิตภัณฑ์มวลรวม 107,178 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน GPP ของ

กลุ่มจังหวัดฯ เท่ากับร้อยละ 36.82 รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาการเกษตรป่าไม้ และการประมงมากที่สุด  
โดยมีมูลค่า 29,874 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.84 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด รองลงมา ได้แก่ สาขาการผลิต 
โดยมีมูลค่า 20,007 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.66 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และอันดับที่ 3 สาขาการค้าส่ง
และค้าปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยมีมูลค่า 15,606 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.56  
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 109,977 บาท /คน / ปี 

 จังหวัดก าแพงเพชร 
  ปี 2560 จังหวัดก าแพงเพชรมีผลิตภัณฑ์มวลรวม 110,248 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน GPP ของ

กลุ่มจังหวัดฯ เท่ากับร้อยละ 37.88 รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาการผลิต มากที่สุด โดยมีมูลค่า 31,870 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 28.24 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด รองลงมา ได้แก่ สาขาการเกษตรป่าไม้ และการประมง  
มีมูลค่า 23,369 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.70 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และอันดับที่ 3 สาขาการท า
เหมืองแร่และเหมืองหิน โดยมีมูลค่า 17,803 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.77 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  
ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 142,660 บาท /คน / ป ี
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

 จังหวัดพิจิตร 
  ปี 2560 จังหวัดพิจิตรมีผลิตภัณฑ์มวลรวม 45,035 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน GPP ของกลุ่ม

จังหวัดฯ เท่ากับร้อยละ 15.47 รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาการเกษตรป่าไม้ และการประมงมากที่สุด  
โดยมีมูลค่า 18,051 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.08 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด รองลงมา ได้แก่ สาขาการค้า
ส่งและค้าปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยมีมูลค่า 6,958 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.45  
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และอันดับที่ 3 สาขาการศึกษา โดยมีมูลค่า 3,387 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.52 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 83,504 บาท /คน/ ปี 

 
 จังหวัดอุทัยธานี 
 ปี 2560 จังหวัดอุทัยธานีมีผลิตภัณฑ์มวลรวม 28,592 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน GPP ของกลุ่ม

จังหวัดฯ เท่ากับร้อยละ 9.82 รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาการเกษตรป่าไม้ และการประมงมากที่สุด โดยมีมูลค่า 
10,036 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด รองลงมา ได้แก่ สาขาการผลิต โดยมีมูลค่า 
5,048 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.65 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และอันดับที่ 3 สาขาการค้าส่งและค้าปลีก 
การซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยมีมูลค่า 3,695 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.92 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 97,948 บาท/คน/ ปี 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

1.5 ข้อมูลเชิงสถติิที่ส าคัญเชิงพื้นที่   
          (1) การเกษตรที่ส าคัญ (ข้าว มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน) 
         (1.1) ข้าวนาปี / ข้าวนาปรัง 
       ผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ข้าว , มันส าปะหลัง, อ้อยโรงงาน  
มีข้อมูล การเพาะปลูกจากส านักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 
ตารางท่ี 20 : แสดงข้อมูลการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด (ปีการเพาะปลูก 2558-2561) 

       ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561 

ตารางท่ี 21 : แสดงข้อมูลการเพาะปลูกข้าวนาปี (ปีการเพาะปลูก 2558 – 2561) 
ข้าวนาปี    

จังหวัด/ป ี
  

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) มูลค่าการผลิต (ลา้นบาท) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

2558/
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2561/ 
2562 

2558/2
559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2561/ 
2562 

2558/
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2561/ 
2562 

นครสวรรค์ 2,274,369 2,546,044 2,418,835 2,490,166 10,692 8,889 14,412.63 13,901.89 631 600 701 704 

ก าแพงเพชร 1,216,898 1,080,678 1,044,950 946,162 5,021 4,379 6,279.63 4,359.23 656 693 707 711 

พิจิตร 1,866,633 1,573,885 1,679,966 1,746,814 8,881 7,413 9,567.41 9,298.91 724 648 670 679 

อุทัยธานี 408,017 465,391 531,784 533,801 1,937 1,957 3,231.92 2,564.80 687 695 715 728 

 
กลุ่มจังหวัด 5,765,917 5,665,997 5,675,535 5,716,943 26,531 25,198 33,491.58 30,124.85 674 659 698 705 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวดันครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562 

ตารางท่ี 22 : แสดงข้อมูลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง  (ปีการเพาะปลูก 2558 – 2561) 
ข้าวนาปรัง 

จังหวัด/ป ี
  

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) มูลค่าการผลิต (ลา้นบาท) ผลผลิตต่อไร่ (ตัน) 

2558/
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2558/
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2558/
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

นครสวรรค ์ 176,631 660,191 820,075 748 2,610 4,904 633 737 747 

ก าแพงเพชร 139,168 398,057 403,351 862 1,678 2,367 694 723 734 

พิจิตร 308,796 658,124 624,387 1,342 2,366 3,521 669 658 705 

อุทัยธานี 66,811 174,340 90,723 310 709 527 671 700 726 

 
กลุ่มจังหวัด 691,406 1,890,711 1,938,535 3,262 7,363 11,319 665 704 728 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวดันครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561 
 

จังหวัด/ปี 
  

พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) มูลค่าการผลิต (ลา้นบาท) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

2558/ 
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2558/ 
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2558/ 
2559 

2559/ 
2560 

2561/ 
2561 

ข้าวนาป ี 5,765,917 5,665,997 5,675,535 26,531 25,198 33,492 674 659 698 

ข้าวนาปรัง 691,406 1,890,711 1,938,535 3,262 7,363 11,319 665 704 728 

มันปะหลัง 1,576,037 1,040,728 1,625,680 11,623 5,400 14,473 3.69 3.32 3.28 

อ้อย 
โรงงาน 

1,779,431 1,354,574 2,069,316 13,905 14,359 22,671 9.90 10.17 10.60 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

                 (1.2) มันส าปะหลัง 
ตารางท่ี 23 : แสดงข้อมูลการเพาะปลูกมันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัด (ปีการเพาะปลูก 2558 – 2561)  

   มันส าปะหลัง 
 

 
   

จังหวัด/ป ี
  

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) มูลค่าการผลิต (ลา้นบาท) ผลผลิตต่อไร่ (ตัน) 

2558/
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2561/ 
2562 

2558/
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2561/ 
2562 

2558/
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2561/ 
2562 

นครสวรรค์ 468,580 358,672 566,449 606,460 3,722 1,816 4,719 4,666.95 3.53 3.4 3.4 3.53 

ก าแพงเพชร 728,788 447,909 800,557 1,122,955 5,176 2,291 7,512 9,660.89 3.86 3.5 3.83 3.63 

พิจิตร 24,487 27,898 17,367 19,110 160 119 97 157.50 3.43 2.74 2.27 3.42 

อุทัยธานี 354,182 206,249 241,308 327,128 2,565 1,176 2,146 3,813.65 3.55 3.65 3.63 3.48 

 
กลุ่มจังหวัด 1,576,037 1,040,728 1,625,680 2,075,653 11,623 5,400 14,473 18,299.01 3.69 3.32 3.28 3.515 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวดันครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562 
 
         (1.3) อ้อยโรงงาน 
ตารางท่ี 24 : แสดงข้อมูลการเพาะปลูกอ้อยโรงงานของกลุ่มจังหวัด (ปีการเพาะปลูก 2558 – 2561) 

   อ้อย 
   

จังหวัด/ป ี
  

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) มูลค่าการผลิต (ลา้นบาท) ผลผลิตต่อไร่ (ตัน) 

2558/
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2561/ 
2562 

2558/
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2561/ 
2562 

2558/
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2561/ 
2562 

นครสวรรค์ 660,980 533,791 809,196 888,596 4,747 5,033 8,533 8,816.64 8.54 9.34 11.1 12.1 

ก าแพงเพชร 620,903 446,134 749,929 792,024 5,542 5,791 9,475 8,147.55 10.03 12.73 13.3 12.7 

พิจิตร 92,047 86,273 111,435 90,678 910 735 836 690.42 11.5 8.69 7.9 9.4 

อุทัยธานี 405,501 288,376 398,755 454,908 2,706 2,800 3,826 3,665.64 9.4 9.91 10.1 10.2 

 
กลุ่มจังหวัด 1,779,431 1,354,574 2,069,316 2,226,206 13,905 14,359 22,671 21,320.27 9.9 10.17 10.6 11.1 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวดันครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

          (1.4) ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ทางปศุสัตว์ 
ตารางท่ี 25 : แสดงมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด (บาท)   

ประเภท 

ปศุสัตว์/เกษตร 

พ.ศ. นครสวรรค์ พิจิตร ก าแพงเพชร อุทัยธานี รวม 

 

เกษตรกร (คน) 

2558 59,850 27,908 39,512 23,269 150,539 

2559 52,149 22,926 35,212 25,123 135,410 

2560 51,236 25,319 23,518 21,758 121,831 

 

โคเนื้อ (ตัว) 

2558 37,052 9,306 20,118 15,956 82,432 

2559 45,921 9,397 25,125 25,251 105,694 

2560 38,459 9,899 25,634 23,548 97,540 

 

โคนม (ตัว) 

2558 1,236 476 - 51 1,763 

2559 27,521 491 8,521 4,562 41,095 

2560 25,463 499 5,214 5,875 37,051 

 

กระบือ (ตัว) 

2558 30,516 3,356 6,609 14,510 54,991 

2559 50,100 3,558 4,321 15,234 73,213 

2560 51,236 4,109 5,154 18,541 79,040 

 

สุกร (ตัว) 

2558 232,510 39,446 474,598 30,010 776,564 

2559 825,521 42,432 452,131 31,212 1,351,296 

2560 952,631 50,349 523,146 25,131 1,551,257 

 

ไก่ (ตัว) 

2558 85,950 2,905,364 3,255,161 2,251,120 8,497,595 

2559 95,232 2,715,774 3,542,854 2,542,512 8,896,372 

2560 82,587 2,202,603 3,156,974 2,315,695 7,757,859 

 

เป็ด (ตัว) 

2558 991,641 898,746 400,475 391,402 2,682,264 

2559 1,212,562 476,063 512,632 641,521 2,842,778 

2560 1,321,554 472,364 852,136 625,143 3,271,197 

 

รวม (ตัว) 

2558 1,438,755 3,884,602 4,196,473 2,726,318 12,246,148 

2559 2,309,006 3,270,641 4,580,796 3,285,415 13,445,858 

2560 2,523,166 2,765,142 4,591,776 3,065,691 12,945,775 

 ที่มา : ส านักงานปศสุัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ณ มิถุนายน 2561 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

        (1.5) การประมง 

ตารางท่ี 26 : แสดงสาขาการประมง 
 

สาขา/ผลผลิต 2558 2559 2560 

GPP การประมง (ล้านบาท) 687,188,816,60 610,150,981.78 8,051,251.21 

จ านวนเกษตรกร (คน) 10,088 10,111 11,521 

ผลผลติ (บาท) 1,420,137,070.75 1,411,312,969.80 1,721,125,123.96 

ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดในกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 
 

ตารางท่ี 27 : แสดงสาขาการประมง 
ผลผลิต 2558 2559 2560 

ปลาสวยงาม (ตัว) 8,569,283 6,862,120 7,521,621 

เพาะฟักและอนุบาล (ตวั) 189,755,700 199,284,211 192,952,134 
เพาะเลี้ยงและจาก 

แหล่งน้ าธรรมชาต ิ(กก.) 34,575,134 33,975,103 35,956,412 

ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดในกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 
 
มูลค่าทางเศรษฐกิจการประมง 
ตารางท่ี 28 : แสดงมูลค่าทางเศรษฐกิจการประมง (บาท) 
 

มูลค่าทางเศรษฐกิจ (บาท) 2558 2559 2560 
เพาะเลี้ยง 609,625,024.93 730,840,951.31 752,521,512.36 

เพาะพันธ์ุ 41,672,960.44 40,842,964.74 41,521,845.95 

จับจากแหล่งน้ าธรรมชาต ิ 22,506,622.47 22,974,152.34 30,541,854.12 

ปลาสวยงาม 
13,384,208.76 10,974,145.94 11,586,123.95 

กุ้งขาว 0 0 0 

รวม 687,188,816.60 805,632,214.33 836,171,336.38 
 

ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดในกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

          (2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ทาง OTOP ตามจังหวัดของการพัฒนา Quadrant (ABCD) 

ตารางท่ี 29 : แสดงกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ตามกลุ่มการพัฒนา (Quadrant : A B C D) ปี 2560 

จังหวัด/
กลุ่ม

จังหวัด 

ดาวเด่นสู่
สากล  
(A) 

อนุลักษณ์
สร้างคณุค่า  

(B) 

ปรับตัวสู่
การแข่งขัน  

(C) 

ปรับตัวสู่
การแข่งขัน  

(D) 

รวม 

นครสวรรค ์ 78 58 185 864 1,185 
ก าแพงเพชร 32 80 117 733 962 

พิจิตร 93 37 241 1,284 1,655 
อุทัยธานี 65 27 132 356 580 

กลุ่มจังหวัดฯ 266 202 675 3,237 4,382 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

          (3) อุตสาหกรรม 
ตารางท่ี 30 : แสดงมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัด (ล้านบาท) ปี 2560 

 

ประเภทอุตสาหกรรม 

นครสวรรค์ พิจิตร ก าแพงเพชร อุทัยธานี 
โรงงาน 

(แห่ง) 

ลงทุน 

(ล้านบาท) 

คนงาน 

(คน) 

โรงงาน 

(แห่ง) 

ลงทุน 

(ล้านบาท) 

คนงาน 

(คน) 

โรงงาน 

(แห่ง) 

ลงทุน 

(ล้านบาท) 

คนงาน 

(คน) 

โรงงาน 

(แห่ง) 

ลงทุน 

(ล้านบาท) 

คนงาน 

(คน) 

อุตสาหกรรมการเกษตร 509 9,658.848 3,278 181 5,610,127,431 1,815 281 7,676.45 2,610 100 3,948.864 780 

อุตสาหกรรมอาหาร 109 22,145.92 3,520 36 269,983,500 398 37 10,627.70 1,991 17 3,320.090 799 

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 8 1,111.603 781 7 66,130,000 99 2 18,128.65 760 - - - 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 2 95.680 1,095 2 26,300,000 133 - - - - - - 

อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 10 477.874 3,166 4 650,154,364 2,413 - - - 1 20.000 32 

อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 3 11.400 272 4 49,239,950 750 1 3.22 130 7 449.807 1,627 

อุตสาหกรรมไม้และผลิตภณัฑ์
จากไม ้

11 260.873 797 15 117,154,000 333 19 532.58 367 5 32.344 78 

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และ
เครื่องเรือน 

62 138.355 620 25 67,343,000 282 48 100.89 638 5 4.880 31 

อุตสาหกรรมกระดาษและ
ผลิตภณัฑ์จากกระดาษ 

1 2,800.000 175 8 56,981,000 175 3 319.26 117 - - - 

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 12 33.565 78 - - - 1 7.50 16 - - - 

อุตสาหกรรมเคม ี 33 178.522 235 19 1,217,105,292 218 21 368.97 268 5 35.210 59 

อุตสาหกรรมปโิตรเคมีและ
ผลิตภณัฑ ์

16 462.144 110 9 228,070,000 70 5 67.23 27 2 78.550 12 

อุตสาหกรรมยาง 29 55.044 89 12 2,911,600 21 1 11.15 7 - - - 

อุตสาหกรรมพลาสติก 13 1,432.115 739 12 153,785,000 104 5 32.05 102 3 7.450 17 

อุตสาหกรรมอโลหะ 135 2,083.472 1,880 99 490,571,000 955 76 361.15 708 27 59.486 172 

อุตสาหกรรมโลหะ 15 93.610 222 8 1,219,582,000 197 - - - 2 2.075 10 

อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์โลหะ 107 632.651 830 55 301,244,060 250 24 85.33 165 19 14.187 118 

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 139 337.459 1,013 65 222,518,800 272 37 119.73 457 17 27.497 57 

อุตสาหกรรมไฟฟ้า 11 110.151 626 3 4,644,490,000 207 2 10.04 17 1 0.111 1 

อุตสาหกรรมขนส่ง 99 2,172.449 1,122 80 403,652,100 389 32 1,258.76 330 22 394.493 182 

อุตสาหกรรมอื่นๆ 130 21.606.355 1,631 31 6,870,538,000 347 74 11,417.29 1,130 13 2,561.632 212 
รวม 1,454 65,898.162 22,279 675 22,667,881,097 9,428 669 51,154.95 9,840 246 10,956.676 4,187 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

   (3.1) อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs 

ตารางท่ี 31 : แสดงจ านวนประเภทอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัด (แห่ง) 

ประเภท
อุตสาหกรรม 

นครสวรรค์ พิจิตร ก าแพงเพชร อุทัยธานี 
2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 

อุตสาหกรรมการเกษตร 263 264 268 173 176 177 245 248 251 116 117 99 

อุตสาหกรรมอาหาร 
98 101 104 28 29 34 46 48 50 14 18 17 

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 4 4 4 5 5 6 1 1 1 - - - 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
2 2 2 2 2 2 - - - - - - 

อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 
9 9 9 3 3 3 - - - 1 1 1 

อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 3 3 3 4 4 4 1 1 1 7 6 7 

อุตสาหกรรมไม้และ
ผลิตภณัฑ์จากไม ้

9 9 9 13 13 14 26 26 26 7 7 5 

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
และเครื่องเรือน 

47 47 47 24 25 25 54 56 60 7 6 5 

อุตสาหกรรมกระดาษและ
ผลิตภณัฑ์จากกระดาษ 

- - - 8 8 8 2 2 2 - - - 

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 5 5 5 - - - - - - - - - 

อุตสาหกรรมเคม ี 27 27 27 16 16 17 22 22 22 6 6 4 

อุตสาหกรรมปโิตรเคมีและ
ผลิตภณัฑ ์

15 15 15 7 7 9 1 1 1 2 1 2 

อุตสาหกรรมยาง 13 13 13 12 12 12 5 5 5 - - - 

อุตสาหกรรมพลาสติก 11 12 12 10 10 12 81 84 86 3 2 3 

อุตสาหกรรมอโลหะ 128 132 137 92 97 99 0 0 0 26 20 27 

อุตสาหกรรมโลหะ 13 13 13 7 7 7 24 26 26 2 2 2 

อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์
โลหะ 

95 96 96 52 53 55 38 39 39 21 25 19 

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 113 113 114 64 65 65 38 39 92 20 19 1 

อุตสาหกรรมไฟฟ้า 7 7 7 1 1 2 2 2 2 2 2 1 

อุตสาหกรรมขนส่ง 79 80 82 74 74 79 30 30 31 20 22 22 

อุตสาหกรรมอื่นๆ 103 109 108 18 19 20 69 71 72 17 19 13 

รวม 1,044 1,061 1,075 613 626 650 653 669 683 271 273 244 

          ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัในกลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

   (3.2) สรุปจ านวน SMEs กลุ่มจังหวัด  
ตารางท่ี 32 : แสดงจ านวนโรงงานในกลุ่มจังหวัด ปี 2557-2560 

 

จังหวัด 

จ านวนโรงงาน (แห่ง) 

2557 2558 259 2560 

กลุ่มจังหวัดฯ 3,429 3,593 3,355 3,366 

นครสวรรค ์ 1,666 1,754 1,586 1,595 

ก าแพงเพชร 691 758 727 718 

พิจิตร 725 767 725 743 

อุทัยธานี 347 314 317 310 

       ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอตุสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ณ ธันวาคม 2560 

 (4) การท่องเที่ยว 
ตารางท่ี 33 : แสดงการเปรียบเทียบการท่องเที่ยวจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2559 - 2561 

 

รายการ 
นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

 จ านวนผู้มาเยี่ยม
เยือน (คน) 1,706,964 1,845,060 1,895,960 707,969 752,553 779,824 831,313 876,080 893,231 680,925 767,590 784,218 

๑) นักท่องเที่ยว 
1,002,335 1,100,769 1,126,693 427,723 454,358 469,457 461,883 487,206 493,691 318,404 382,103 387,426 

 - ชาวไทย 
989,515 1,086,935 1,112,700 420,550 446,801 461,711 460,134 485,380 491,859 314,602 377,733 383,039 

 - ชาวต่างชาติ 
12,820 13,834 13,993 7,173 7,557 7,746 1,749 1,826 1,832 3,802 4,370 4,387 

๒) นักทัศนาจร 
704,629 744,291 769,267 280,246 298,195 310,367 369,430 388,874 399,540 362,521 385,487 396,792 

 - ชาวไทย 
678,606 716,856 741,054 265,736 282,975 294,708 365,760 385,048 395,617 360,425 383,279 394,531 

 - ชาวต่างชาติ 
26,023 27,435 28,213 14,510 15,220 15,659 3,670 3,826 3,923 2,096 2,208 2,261 

 รายได้จากการ
ท่องเที่ยว (ลบ.) 3,294.03 3,641.46 3,864.15 1,396.97 1,502.89 1,631.7 1,327.29 1,421.33 1,490.42 1,079.55 1,310.50 1,397.39 

 - ชาวไทย 
3,223.66 3,564.00 3,782.16 1,353.95 1,456.01 1,581.42 1,317.90 1,411.34 1,479.92 1,065.02 1,293.15 1,379.1 

 - ชาวต่างชาติ 
70.37 77.46 81.99 43.02 46.88 50.28 9.39 9.99 10.5 14.53 17.36 18.29 

ที่มา : ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2562 

  ในปี  พ .ศ . 2561  กลุ่ มจั งหวัดภาค เหนื อตอนล่ าง 2 มี จ านวนผู้ ม า เยื อนทั้ งหมด 
จ านวน 4,353,233 คน ซึ่งมีรายได้จากนักท่องเที่ยว จ านวน 8,383.66 ล้านบาท 
  จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวมากที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
อันดับ 1 คือ จังหวัดนครสวรรค์ มีจ านวนผู้มาเยือน 1,895,960 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน 
3,864.15 ล้านบาท อันดับ 2 คือจังหวัดพิจิตร มีจ านวนผู้มาเยือน จ านวน 893,231 คน และมีรายได้จาก
นักท่องเที่ยวจ านวน 1,490.42 ล้านบาท อันดับ 3 คือจังหวัดอุทัยธานี มีจ านวนนักท่องเที่ยวจ านวน 784,218 คน 
และมีรายได้จากนักท่องเที่ยวจ านวน 1,397.39 ล้านบาท และอันดับ 4 คือจังหวัดก าแพงเพชร มีจ านวน
นักท่องเที่ยวจ านวน 779,824 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน 1,631.7 ล้านบาท 
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ตารางท่ี 34 : แสดงจ านวนนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558-2561 (คน) 
 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 2558 2559 2560 2561 
นครสวรรค์ 1,661,391 1,706,964 1,845,060 1,895,960 
ก าแพงเพชร 663,114 707,969 752,553 779,824 

พิจิตร 805,398 831,313 876,080 893,231 
อุทัยธานี 650,353 680,925 767,590 784,218 

กลุ่มจังหวัด ฯ 3,780,256 3,927,171 4,241,283 4,353,233 
ที่มา : ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด  พ.ศ. 2562 
 

1.6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         (1) การใช้ที่ดินและการถือครองที่ดินทางการเกษตร 

    ปี พ.ศ. 2560 ลักษณะการใช้ที่ดินแยกเป็น เนื้อที่ป่าไม้ 3,950,101 ไร่ เนื้อที่ถือครองทาง
การเกษตร 11,114,650 ไร่ และเนื้อที่ที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ 455,404 ไร่ นอกเหนือจากนั้นยังมี
เนื้อที่นอกการเกษตร 3,351,764 ไร่ โดยมีจ านวนฟาร์ม 270,314 ฟาร์ม มีขนาดฟาร์ม 170.38 ไร่ต่อ
ครัวเรือน มีการถือครองที่ดินทางการเกษตรเป็นของครัวเรือน แบ่งเป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเอง และ
ที่ดินมิใช่ของตนเอง ได้แก่ เช่าผู้อ่ืน รับจ านวนผู้อื่น หรือได้ท าฟรี สัดส่วนร้อยละ 36 : 35 เมื่อพิจารณาเนื้อที่
เช่าผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 40.19 ของเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 

 

ตารางท่ี 35 : การใช้ที่ดินและการถือครองที่ดินของกลุ่มจังหวัดฯ ปี 2560 
 

จังหวัด 
 

 
เนื้อที่ท้ังหมด 

(ไร่) 

 
เนื้อที่ป่าไม้ 

(ไร่) 

 
เนื้อที่ถือครอง
ทางการเกษตร 

(ไร่) 

 
จ านวนฟาร์ม 

(ฟาร์ม) 

 
ขนาดฟาร์ม 

(ไร่/ครัวเรือน) 

 
ใช้ประโยชน์

ทางการเกษตร
อื่นๆ (ไร่) 

 
เนื้อที่นอก
การเกษตร 

(ไร่) 
นครสวรรค ์ 5,998,548 546,816 4,381,124 99,256 44.51 166,565 1,070,608 

ก าแพงเพชร 5,379,681 1,244,060 3,071,075 79,523 39.88 139,393 1,064,546 
พิจิตร 2,831,883 7,715 2,036,775 56,321 40.44 59,852 787,392 
อุทัยธานี 4,206,404 2,151,510 1,625,676 35,214 45.55 89,594 429,218 
กลุ่มจังหวัดฯ 18,416,516 3,950,101 11,114,650 270,314 170.38 455,404 3,351,764 

ที่มา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย , ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2561 

ตารางท่ี 36 : การใช้ที่ดินและการถือครองที่ดินของกลุ่มจังหวัดฯ ปี 2559 

 
จังหวัด 

 

 
เนื้อที่ท้ังหมด 

(ไร่) 

 
เนื้อที่ป่าไม้ 

(ไร่) 

 
เนื้อที่ถือครอง
ทางการเกษตร 

(ไร่) 

 
จ านวน
ฟาร์ม 

(ฟาร์ม) 

 
ขนาดฟาร์ม 

(ไร่/ครัวเรือน) 

 
ใช้ประโยชน์

ทางการเกษตร
อื่นๆ (ไร่) 

 
เนื้อที่นอก
การเกษตร 

(ไร่) 
นครสวรรค ์ 5,998,548 550,686 4,381,268 98,257 44.59 166,357 1,066,594 

ก าแพงเพชร 5,379,681 1,238,596 3,071,632 - - - 1,069,453 
พิจิตร 2,831,883 8,399 1,251,523 - - 2,036,392 787,092 

อุทัยธาน ี 4,206,404 2,170,627 1,625,833 38,168 42.60 89,608 409,944 
กลุ่มจังหวัดฯ 18,416,516 3,968,308 10,330,256 136,425 87 2,292,357 3,333,083 

ที่มา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย , ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2561 
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ตารางท่ี 37 : การใช้ที่ดินและการถือครองที่ดินของกลุ่มจังหวัดฯ ปี 2558 
 

 
จังหวัด 

 

 
เนื้อที่ท้ังหมด 

(ไร่) 

 
เนื้อที่ป่าไม้ 

(ไร่) 

 
เนื้อที่ถือครอง
ทางการเกษตร 

(ไร่) 

 
จ านวนฟาร์ม 

(ฟาร์ม) 

 
ขนาดฟาร์ม 

(ไร่/ครัวเรือน) 

 
ใช้ประโยชน์

ทางการเกษตร
อื่นๆ (ไร่) 

 
เนื้อที่นอก
การเกษตร 

(ไร่) 
นครสวรรค ์ 5,998,548 550,686 4,382,022 97,596 44.90 166,123 1,065,840 

ก าแพงเพชร 5,379,681 1,238,596 3,071,632 - - - 1,069,453 
พิจิตร 2,831,883 9,021 1,965,120 - - 2,036,933 785,929 

อุทัยธาน ี 4,206,404 2,170,627 1,626,520 37,911 42.90 89,853 409,257 
กลุ่มจังหวัดฯ 18,416,516 3,968,930 11,045,294 135,507 88 2,292,909 3,330,479 

ที่มา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย , ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2561 

 
ตารางท่ี 38 : การใช้ที่ดินและการถือครองที่ดินของกลุ่มจังหวัดฯ ปี 2557 
 

 
จังหวดั 

 

 
เนื้อที่ท้ังหมด 

(ไร่) 

 
เนื้อที่ป่าไม้ 

(ไร่) 

 
เนื้อที่ถือครอง
ทางการเกษตร 

(ไร่) 

 
จ านวน
ฟาร์ม 

(ฟาร์ม) 

 
ขนาดฟาร์ม 
(ไร่/ครัวเรือน) 

 
ใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรอื่นๆ 

(ไร่) 

 
เนื้อที่นอก
การเกษตร 

(ไร่) 
นครสวรรค ์ 5,998,548 551,151 4,380,600 99,338 44.10 166,109 1,066,797 

ก าแพงเพชร 5,379,681 1,237,695 3,072,563 78,223 39.28 139,713 1,069,423 

พิจิตร 2,831,883 8,674 2,036,596 50,241 40.54 59,944 786,613 

อุทัยธาน ี 4,206,404 2,138,611 1,625,484 36,567 44.45 89,639 442,309 

กลุ่มจังหวัดฯ 18,416,516 3,936,131 11,115,243 264,369 168.37 455,405 3,365,142 

ที่มา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย , ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2561 
 

ตารางท่ี 39 : ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตรของกลุ่มจังหวัดฯ ปี 2560 
จังหวัด เนื้อที ่

ใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร 

(ไร่) 

เนื้อที่ของตนเอง เนื้อที่ของคนอืน่ 

ของตนเอง จ านอง/ขายฝาก
ผู้อื่น 

รวม เช่าผู้อื่น รับจ านอง/      
รับขายฝาก/

ได้ท าฟรี 

รวม 

นครสวรรค ์ 4,381,124 564,170 1,130,908 1,695,078 1,570,773 968,852 2,539,625 

ก าแพงเพชร 3,071,075 151,999 517,618 669,617 1,381,568 1,125,123 2,506,691 

พิจิตร 2,036,775 424,150 511,862 936,012 898,853 415,851 1,314,704 

อุทัยธาน ี 1,625,676 320,000 292,916 612,916 616,541 223,845 840,386 

กลุ่มจังหวัดฯ 11,114,650 1,460,319 2,453,304 3,913,623 4,467,735 2,733,671 7,201,406 

ที่มา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย , ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2561 
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ตารางท่ี 40 : ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตรของกลุ่มจังหวัดฯ ปี 2559 

จังหวัด เนื้อที่ใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร (ไร่) 

เนื้อที่ของตนเอง เนื้อที่ของคนอืน่ 

ของตนเอง จ านอง/ขาย
ฝากผู้อื่น 

รวม เช่าผู้อื่น รับจ านอง/      
รับขายฝาก/

ได้ท าฟรี 

รวม 

นครสวรรค ์ 4,381,268 563,726 1,130,169 1,693,895 1,571,615 915,759 2,487,374 

ก าแพงเพชร 3,071,632 153,187 118,273 271,460 1,380,342 319,830 1,700,172 

พิจิตร 1,251,523 424,522 212,394 636,916 897,543 200,916 1,098,459 

อุทัยธาน ี 1,625,833 320,044 192,556 512,600 616,988 396,245 1,013,233 

กลุ่มจังหวัดฯ 10,330,256 1,461,479 1,653,392 3,114,871 4,466,488 1,832,750 6,299,238 

ที่มา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย , ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2561 

ตารางท่ี 41 : ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตรของกลุ่มจังหวัดฯ ปี 2558 
 

จังหวัด เนื้อที่ใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร 

(ไร่) 

เนื้อที่ของตนเอง เนื้อที่ของคนอืน่ 

ของตนเอง จ านอง/ขาย
ฝากผู้อื่น 

รวม เช่าผู้อื่น รับจ านอง/       
รับขายฝาก/

ได้ท าฟรี 

รวม 

นครสวรรค ์ 4,382,022 1,163,435 729,980 1,893,415 1,572,115 916,492 2,488,607 

ก าแพงเพชร 2,976,296 153,032 518,356 671,388 1,381,059 923,849 2,304,908 

พิจิตร 2,035,957 424,419 512,488 936,907 898,138 200,912 1,099,050 

อุทัยธาน ี 1,626,519 320,280 292,155 612,435 617,560 396,524 1,014,084 

กลุ่มจังหวัดฯ 11,020,794 2,061,166 2,052,979 4,114,145 4,468,872 2,437,777 6,906,649 
ที่มา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย , ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2561 
    

  (2) พื้นที่ชลประทาน 

ตารางท่ี 42 : แสดงพื้นท่ีชลประทานในจังหวัดนครสวรรค์ 

 

ขนาด 

จังหวัดนครสวรรค์ 

2558 2559 2560 
จ านวน 
(แห่ง) 

จ านวน 
(ไร่) 

จ านวน 
(แห่ง) 

จ านวน (ไร่) จ านวน 
(แห่ง) 

จ านวน (ไร่) 

โครงการขนาดใหญ่ 3 135,092 3 135,092 3 135,092 

โครงการขนาดกลาง 15 314,010 18 400,010 18 400,010 

โครงการขนาดเล็ก 168 543,550 170 545,150 188 572,650 

สถานสีูบน้ าด้วยไฟฟ้า 58 107,588 58 109,088 62 114,088 

รวม 244 1,100,240 249 1,189,340 271 1,221,840 

ที่มา : โครงการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์  พ.ศ. 2561 
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ตารางท่ี 43 : แสดงพื้นท่ีชลประทานในจังหวัดก าแพงเพชร  

 

ขนาด 

จังหวัดก าแพงเพชร 

2558 2559 2560 
จ านวน 
(แห่ง) 

จ านวน (ไร่) จ านวน 
(แห่ง) 

จ านวน (ไร่) จ านวน 
(แห่ง) 

จ านวน (ไร่) 

โครงการขนาดใหญ่ 1 25,000 2 25,532 2 25,532 

โครงการขนาดกลาง 3 877,971 4 901,511 4 901,511 

โครงการขนาดเล็ก 14 99,990 5 4,582 5 4,582 

สถานสีูบน้ าด้วยไฟฟ้า 54 178,460 61 258,840 61 258,840 

รวม 72 1,181,421 72 1,190,465 72 1,190,465 
ทีม่า : โครงการชลประทานจังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. 2561 

ตารางท่ี 44 : แสดงพื้นท่ีชลประทานในจังหวัดพิจิตร 

 

ขนาด 

จังหวัดพิจิตร 

2558 2559 2560 
จ านวน 
(แห่ง) 

จ านวน (ไร่) จ านวน 
(แห่ง) 

จ านวน (ไร่) จ านวน 
(แห่ง) 

จ านวน (ไร่) 

โครงการขนาดใหญ่ 3 372,229 3 372,229 3 372,229 

โครงการขนาดกลาง 17 259,433 17 259,433 17 259,433 

โครงการขนาดเล็ก 125 222,600 134 233,990 140 240,890 

สถานสีูบน้ าด้วยไฟฟ้า 62 96,730 63 107,510 67 114,910 

รวม 207 950,992 217 973,162 227 987,462 

ที่มา : โครงการชลประทานจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2561 

ตารางท่ี 45 : แสดงพื้นท่ีชลประทานในจังหวัดอุทัยธานี  

 

ขนาด 

จังหวัดอุทัยธาน ี

2558 2559 2560 
จ านวน 
(แห่ง) 

จ านวน (ไร่) จ านวน 
(แห่ง) 

จ านวน (ไร่) จ านวน 
(แห่ง) 

จ านวน (ไร่) 

โครงการขนาดใหญ่ 1 143,500 1 143,500 1 143,500 

โครงการขนาดกลาง 3 63,745 3 63,745 3 63,745 

โครงการขนาดเล็ก 224 250,000 224 250,000 224 250,000 

สถานสีูบน้ าด้วยไฟฟ้า 24 12,800 24 12,800 24 12,800 

รวม 252 457,245 252 470,045 252 470,045 

ที่มา : โครงการชลประทานจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2561 
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ตารางท่ี 46 : แสดงพื้นท่ีชลประทานในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

 

ขนาด 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

2558 2559 2560 
จ านวน (แห่ง) จ านวน (ไร่) จ านวน (แห่ง) จ านวน (ไร่) จ านวน (แห่ง) จ านวน (ไร่) 

โครงการขนาดใหญ่ 8 675,821 9 676,353 9 676,353 

โครงการขนาดกลาง 38 1,515,159 42 1,624,699 42 1,624,699 

โครงการขนาดเล็ก 531 1,116,140 533 1,033,722 557 1,068,122 

สถานสีูบน้ าด้วยไฟฟ้า 198 395,578 206 488,238 214 500,638 

รวม 775 3,689,898 790 3,823,012 822 3,869,812 

ที่มา : โครงการชลประทานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 
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1.7 แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
  

 (1) จังหวัดนครสวรรค์ 
ค าขวัญ 

"เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ าโพ" 

 

นครสวรรค์ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่หลากหลาย ได้แก่ 

  บึงบอระเพ็ด  

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย 
และเป็นบึงทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 
132,737 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
อ าเภอท่าตะโก และอ าเภอชุมแสง มีสัตว์และพันธุ์พืชน้ าอยู่มากมาย 
จากการส ารวจพบว่ามีสัตว์อาศัยอยู่ประมาณ 148 ชนิด พืช 44 ชนิด 
เคยพบสัตว์หายากที่นี่ ได้แก่ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ปลาเสือตอ ในเดือน
พฤศจิกายนถึงมีนาคมจะมีนกเป็ดน้ าจ านวนมากอพยพมาที่บึงแห่งนี้  
มีนกประจ าถิ่นหลายชนิด อาทิ นกเป็ดน้ า นกอีโก้ง นกอีแจว นก
ปากห่างซึ่ งจะวางไข่ในเดือนกรกฎาคม-มีนาคม ส่วนพืชน้ าเด่นๆ  
ได้แก่ บัวหลวง บัวสาย บัวกินสาย ทองกวาว  

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกแห่งคือ อาคารแสดง
พันธุ์สัตว์น้ าบึงบอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็น
อาคารรูปทรงเรือกระแชง ภายในมีอุโมงค์ปลายาว 24 เมตร 
แสดงพันธุ์ปลาน้ าจืดกว่า 100 ชนิด พร้อมพันธุ์ปลาน้ าเค็มอีก
หลายพันธุ์ มีบ่อปลา Touch Pool ให้สัมผัสใกล้กับปลา  
เปิดทุกวันเวลา 10.00 – 17.00 น. สามารถชมการด าน้ าให้
อาหารปลาวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00 น. และ 15.00 น.  

 

นอกจากนี้ยังมีการแสดงจระเข้ ละครลิงคุณประกิต 
การล่องเรือชมทัศนียภาพ ดูนกนานาชนิด ซึ่งเช่าเรือที่ท่าเรือ
บึงบอระเพ็ด และบริการเต็นท์ บ้านพักรับรองเรือนไทยสไตล์
ล้านนา ที่สามารถมองออกไปเห็นรอบบึงบอระเพ็ด และ
บ้านพักสไตล์รีสอร์ท 
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 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 

 

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ป่าแม่วงก์เป็นรอยต่อของสองจังหวัดคือ ก าแพงเพชร และนครสวรรค์  
ส่วนที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์เรียกว่า ป่าแม่วงก์-แม่เปิน ส่วนที่อยู่ในจังหวัดก าแพงเพชรเรียกว่า ป่าคลอง 
แม่วงก์ - ป่าคลองขลุง ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2530 
ใช้ชื่อว่า "อุทยานแห่งชาติแม่วงก์" มีเนื้อที่ประมาณ 894 ตารางกิโลเมตร ในเขตท้องที่จังหวัดก าแพงเพชร 
พ้ืนที่อุทยานประกอบด้วยป่าชนิดต่าง ๆ คือ ป่าเบญจพรรณ ประมาณ 70% ป่าดงดิบ 25% และป่าเต็งรัง 
ประมาณ 5% ของพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังมีไม้มีค่าทางเศรษฐกิจอีกมากมาย เช่น ไม้สัก มะค่าโมง ประดู่ ฯลฯ  
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ มีหลายแห่ง เช่น แก่งผานางคอย เป็นแก่งหินของล าห้วย 
คลองขลุง ที่ไหลเรื่อยจนกลายเป็นน้ าตก 4 ชั้น อยู่ห่างจากที่ท าการอุทยานฯ 800 เมตร มีทางเดินศึกษา
ธรรมชาติที่จัดไว้ เหมาะส าหรับกางเต็นท์และศึกษาสภาพป่า 

 วัดคีรีวงศ์ 

ตั้งอยู่บนเขาดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์  
วัดคีรีวงศ์มีองค์มหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คือพระจุฬามณี
เจดีย์ ซึ่งเป็นทองเหลืองอร่าม ไปทั้งเจดีย์ เมื่อขึ้นไปถึง
ฐานพระเจดีย์ชั้น 4 จะมองเห็นภูมิทัศน์อันสวยงาม
ข อ ง เมื อ งน ค รส ว ร รค์ ใน ร ะ ย ะ ไก ล ป ระ ม าณ  
10 กิโลเมตร ถ้ามองไปทางทิศตะวันออก จะมองเห็น 

เขากบ บึงบอระเพ็ด และตลาดปากน้ าโพ หากมองไป
ทางทิศใต้ จะเห็นอุทยานสวรรค์ ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา 
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ และเขาจอมคีรีนาค
พรต หันไปทางทิศตะวันตก จะเห็นภูเขาน้อยใหญ่ 
ทอดตัวตระหง่าน อยู่เป็นช่วง ๆ โดยมีภูเขาหลวงเป็น
ฉากกั้นยามพระอาทิตย์อัสดง จะเป็นภาพที่งดงาม
ชวน ให้ หลงใหล ในภาพที่ ธรรมชาติ ตกแต่ งขึ้ น  
พระจุฬามณีเจดีย์ เป็นองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนยอดเขาด้านในเจดีย์ มีทั้งหมด 4 ชั้น  
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ด้านหน้าบนฐานชั้นแรกเป็นที่จุดธูปเทียนบูชา ชั้นที่สองจะมีรูปหล่อเหมือนขนาดเท่าองค์จริงของพระชื่อดัง  

หลายองค์ เช่น รอยพระพุทธบาทจ าลอง 12 ราศี, พระพุฒาจารย์โตวัดระฆัง ,หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ ,  
หลวงพ่อสดวัดปากน้ า และอีกหลายองค์ ให้ประชาชนกราบไหว้และปิดทองเพ่ือเป็นสิริมงคลให้กับตนเองโดย
ถือว่า มีรูปหล่อพระเกจิที่ส าคัญเกือบทุกรูปเลยก็ว่าได้ และทางด้านข้างในชั้นสองนี้ ก็มีวัตถุมงคลที่ทาง  
วัดจัดสร้างวางไว้ภายในตู้ให้ผู้ที่สนใจ เช่าบูชาติดตัวกลับไปท่ีบ้านมีหลายอย่างหลายพุทธคุณ 

 อุทยานสวรรค์ (หนองสมบูรณ์) 
สวนสาธารณะกลางเมืองนครสวรรค์ มีผู้นิยมไปพักผ่อน 
หย่อนใจกันมาก อุทยานสวรรค์ประกอบด้วยหนองน้ า 
ขนาดใหญ่ เดิมเรียกว่า หนองสมบุญ ต่อมาเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ได้ปรับปรุงสภาพให้เป็นสวนสาธารณะมีถนน 
วงแหวน 2 ชั้นล้อมรอบ ตรงกลางเป็นเกาะ มีสวนหย่อม  
สวนไม้ดอกไม้ประดับ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด สนามหญ้า 
น้ าพุ เวทีกลางแจ้ง น้ าตกจ าลองขนาดใหญ่ ริมฝั่งน้ าภายใน
อุทยานจัดเป็นสวนสุขภาพ ด้านหน้าของสวนสาธารณะ 
สร้างอย่างสวยงาม มีห้องน้าไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวอุทยาน
สวรรค์ (หนองสมบุญ) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจ
กลางเมืองนครสวรรค์ ใกล้ทางแยกสายเชียงใหม่ - พิษณุโลก 
ติดกับทาง  หลวงสายเอเชีย มีเนื้อที่ประมาณ 314 ไร่ มีรั้วกั้น
โดยรอบ มีถนนลาดยางภายในกว้าง 6  เมตร โดยรอบ  
ซึ่งมีความยาวถึง 3,200 เมตร ตรงกลางเป็น เกาะมีพ้ืนที่
ประมาณ 3 ไร่เศษ เป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจของชาว
นครสวรรค์ ในยามเช้า และเย็นจะมีประชาชนนับพันคนมาใช้
สถานที่ แห่ งนี้ ในการออกก าลั งกาย เป็ นประจ าทุ กวัน  
เป็นสถานที่ท่ีสวยงาม ร่มรื่น 

 วัดวรนาถบรรพต (เขากบ) 
เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่เชิงเขากบเลขที่ 188 
ถนนธรรมวิถี ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีเนื้อที่ดิน  109 ไร่  
1 งาน 10 ตารางวา  วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่ส าคัญ ได้แก่เจดีย์ใหญ่
ส ร้ า ง ใน สมั ย สุ โขทั ย   พ ระ พุ ท ธ ไส ย าส น์  (พ ระน อน )  
ยาวประมาณ  10  วาเศษ  อุ โบสถหลั ง เก่ า  ซึ่ งมี รูปปั้ น  
ตากบ - ยายเขียด ที่หลวงพ่อทองสร้างอยู่ด้านหน้า บนยอดเขา
กบก็เป็นส่วนหนึ่งของวัดมีปูชนียวัตถุที่ส าคัญเช่นกันคือ รอยพระ
พุทธบาทจ าลองสมัยสุโขทัย ประดิษฐานอยู่ในวิหาร เจดีย์บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปหินปางนาคปรกสมัยเชียงแสน 
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 วัดพระปรางค์เหลือง 

เป็นวัดเก่าแก่มีอายุเก่าแก่กว่า 230 ปี สร้างในสมัยอยุธยา
ตอนปลาย ประมาณปีพุทธศักราช 2305 ตั้งอยู่ติดริมน้ า
เจ้าพระยาด้านฝั่งตะวันออกมีศาสนสถานและโบราณวัตถุที่
ส าคัญหลายอย่าง อาทิเช่น องค์พระปรางค์เหลืองเดิม วิหารหลวง
พ่อโตประดับเครื่องสังคโลก แพท่าน้ ารับเสด็จ เก๋งเรือพระราชทาน 
พระอุโบสถ กุฏิเก่าหลวงพ่อเงิน รูปหล่อหลวงพ่อเงิน ภาพถ่าย
ส าคัญในอดีต ในสมัยก่อนวัด มีชื่อเสียงในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
ทางด้านยาสมุนไพรรดน้ ามนต์และคาถาตามหลักของแผนโบราณ 
และรักษาโรคเคล็ด ขัด ยอก และอัมพาต โดยวิธี "เหยียบฉ่า" 

เมอืงโบราณจันเสน (พิพิธภัณฑ์จันเสน)  

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเรื่องราวและรวบรวมวัตถุ
โบราณ ไว้อย่างครบถ้วนที่สุดตั้ งอยู่หมู่ที่  2 
ต าบลจัน เสน  อ .ตาคลี  ภ ายใน พิ พิ ธภัณ ฑ์ 
จะรวบรวมเรื่องราวของเมืองโบราณจันเสนซึ่ง
สันนิฐานว่าอยู่ในสมัยทวารวดีมีการขุดพบวัตถุ
โบราณจ านวนมาก ทั้งประเภทท าด้วยดินเผา 
เช่น พระพิมพ์ต่าง ๆ ตุ๊กตา ตะเกียง ท าด้วยหิน 
ฐานบังธรรมจักร ขวาน หินขัดที่ท าด้วยโลหะ  
มีตุ้มหูที่ท าด้วยตะกั่วหรือดีบุกใบหอกเหล็ก  รูปหล่อพระโพธิสัตว์ส าริดปางมารวิชัยซึ่งเก็บรักษาไว้ให้ได้ศึกษา
ความเป็นมาของเมืองโบราณจันเสนเปิดให้ชมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดในวันธรรมดาสามารถติดต่อทางวัด
ให้เป็ดเข้าชมได้จะมีเยาวชนอาสาสมัครจากโรงเรียนจันเสนบริการน าเที่ยว บริเวณที่เป็นเมืองยังคงเหลือ
ร่องรอยให้เห็นอย่างชัดเจนรวมทั้งเป็นกิจกรรมท่องเที่ยว ท าบุญนมัสการรูปหล่อหลวงพ่อโอดเกจิดังแหล่งลุ่ม
น้ าเจ้าพระยา ชมโบราณวัตถุศิลปะช่างโบราณ ศึกษาความเป็นมาของเมืองโบราณจันเสนจากมัคคุเทศก์น้อย  

 วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ตั้งอยู่ในอ าเภอท่าตะโก จังหวัด
นครสวรรค์ เป็นพุทธสถานที่คณะศิษย์สมเด็จพระ
มหาวีรวงศ์ (วิน ธมุมสารเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดราช
ผาติการาม กทม. น าโดย พระเทพโมลี  (สุนทร  
สุนทราโภ ) ผู้ ช่ วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม  
เจ้าคณะเขต ดุสิต (ธรรมยุติ) สร้างถวายสมเด็จพระ
มหาวีรวงศ์ ในโอกาสเจริญชนมายุม์ครบ 80 ปี เมื่อ
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2529 ต่อมาวัดป่าสิริวัฒน
วิสุทธิ์ ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้ใช้สถานที่
จ านวน 96 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา เพ่ือสร้างวัดขึ้น

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  
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ครบ 6 รอบ 72 พรรษา และได้รับพระราชทานวิสุงคามเสมาในปี พ.ศ. 2548 วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์  
สร้างเป็นรูปเรือหลวง มีความหมายถึงพาหนะที่จะช่วยขนสัตว์ที่ตกอยู่ในห้วงแห่งสังสารวัฎ (ทะเลวน)  
ให้พ้นจากโอฆะ สงสาร ห้วงน้ าคือกิเลส  เรือที่ตั้งอยู่บนเกาะหรือภูเขา หมายถึง เป็นสถานที่ที่น้ าท่วมไม่ถึง 
หรือท่วมทับแก่บุคคลที่มีปัญญาไม่ได้ ผู้มีปัญญา มีความขยัน ไม่ประมาทตามกิเกส มีความส ารวมระวังดี  
ก็จะอยู่ บน เรือล านี้ ได้ โดยปลอดภัย เรือหลวงอัน เป็นที่ ตั้ งของวัดป่ าสิริวัฒนวิสุทธิ์  มีชื่อ เรือว่า  
“ราชญาณนาวาวาทีฆายุมงคล” เพราะสร้างขึ้นในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เรือหลวงนี้มีความกว้าง 30 เมตร ยาวประมาณ 6 ไร่ เศษ 
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่สร้างข้ึนล้วนแล้วแต่เป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงสถาบันแห่งชาติทั้งสิ้น 

      (2) จังหวัดพิจิตร 
ค าขวัญ 

"เมืองชาละวัน แข่งขันเรือยาว ข้าวเจ้าอร่อย ส้มท่าข่อยรสเด็ด 
หลวงพ่อเพชรรวมใจ บึงสีไฟลือเลื่อง ยอดพระเครื่องหลวงพ่อเงิน" 

 

จังหวัดพิจิตรมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ได้แก่ 

 อุทยานเมืองเก่าพิจิตร 
 

             อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร 
เชื่อว่าเป็นที่ตั้งของเมืองพิจิตรเก่า สร้างในสมัย 
พระยาโคตรบอง ประมาณปี พ.ศ. 1601 ภายใน
บริเวณก าแพงเมืองมีพ้ืนที่ประมาณ 400 ไร่เศษ  
มีลักษณะเป็นเมืองโบราณ ประกอบไปด้วย ก าแพง
เมืองคูเมือง เจดีย์เก่า ฯลฯ มีสวนรุกขชาติกาญจน
กุมารซึ่ งกรมป่าไม้ ได้จัดตั้ งขึ้น เมื่อ พ .ศ. 2520 
ท าให้ภายในบริเวณอุทยานแห่งนี้มีต้นไม้ร่มรื่นหลาย
ชนิดเหมาะเป็นที่ พักผ่อนหย่อนใจ และภายใน
อุทยานยั งมีแหล่ งท่ องเที่ ยว อ่ืนที่ น่ าสนใจ คื อ 
ศาลหลักเมืองวัดมหาธาตุ ถ้ าชาละวัน เกาะศรีมาลา เป็นต้น 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ได้แก่ 

 บึงสีไฟ  เป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 
5,000 ไร่  และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง และชมพระอาทิตย์ตก 
กลางบึงสีไฟ ในยามเย็น บึงสีไฟถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งแรกของจังหวัด
พิจิตร นอกจากนั้นภายในบึงสีไฟยังมีสถานที่น่าสนใจอ่ืน  ๆอีก เช่น สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ฯ รูปปั้นพญาชาละวัน สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ 
ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองจังหวัดพิจิตร เป็นต้น 
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 อุทยานบัว ภายในอุทยานประกอบด้วยอาคารนิทรรศการบัว 3 หลัง  
เป็นแหล่งรวบรวมและแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับบัวที่มีอยู่ในประเทศไทย  
และสายพันธุ์ของบัวในบึงสีไฟ จ.พิจิตร อีกทั้งมีจุดเด่นที่สวนสาธารณะ 
ส าหรับพักผ่ อนหย่ อนใจและออกก าลั งกาย รวมทั้ งสวนที่ รวบรวม 
บัวสายพันธุ์ต่างๆ มาปลูกไว้ในอ่างให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาและชื่นชม
นอกจากนี้  ยั งมี หอคอยสู งบั นได 49 ขั้ น ส าหรับชมวิวทิ วทั ศน์ ของ 
ท้องน้ าบึงสีไฟในมุมกว้างสุดตา และนกนานาชนิดที่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณ
บึ งสี ไฟ ขนาดใหญ่ ที่ เคลื่ อนไปตามกระแสลม รวมทั้ งสะพานที่ 
สร้างยื่นไปในบึงสีไฟเพ่ือให้นักท่องเที่ยว เดินไปตามสะพานเพ่ือชมบัวแดง 

                ทีข่ึ้นในบึงสีไฟได้อย่างใกล้ชิดถึงความงดงามทางธรรมชาติ 

 วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน)   
วัดหิรัญญาราม หรือ วัดบางคลาน เดิมมีชื่อว่า “วัดวังตะโก”  
ตั้ งอยู่ ริมแม่น้ าน่ าน เก่ า สิ่ งก่อสร้างที่ น่ าสนใจของวัดนี้ คื อ 
พิพิธภัณฑ์นครไชยบวร เป็นพิพิธภัณฑ์รูปมณฑป 2 ชั้น ชั้นบน
ประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของ หลวงพ่อเงิน เกจิอาจารย์ที่
ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ชั้นล่าง เป็นพิพิธภัณฑ์นครไชรบวร 
เป็นที่ แสดงโบราณวัตถุต่าง ๆ เช่น พระพุทธรูป พระพิมพ์ 
เครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ เปิดให้ประชาชนนมัสการระหว่างเวลา 
08.00 – 17.00 น.  
 

 วัดท่าหลวง 
วัดท่าหลวง เป็นวัดส าคัญของจังหวัดพิจิตร อยู่ริมฝั่งแม่น้ า

น่านฝั่งตะวันตก ใกล้ศาลากลางจังหวัด วัดนี้สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 
2388 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในพระ
อุโบสถเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมาร
วิชัยสมัยเชียงแสน หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ มีพุทธลักษณะงดงามมาก 
มีหน้าตักกว้าง 1.40 เมตร สูง 1.60 เมตร เป็นพระพุทธรูปส าคัญคู่
เมืองพิจิตร 

 
 ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ บริเวณสุสาน เวียดนาม 
บ้านดง หมู่ที่ 5 ต าบลป่ามะคาบ อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนรมิต 
ประดับไฟแสงสีเสียง พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านไม้เก่า พร้อมจอแอลซีดี 
ขนาดใหญ่ ฉายประวัติท่านโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีของประเทศ
เวียดนามและเป็นบุคคลส าคัญของโลก เพ่ือเปิดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
เชิงประวัติศาสตร์ของโฮจิมินห์ และศูนย์มิตรภาพ ไทย- เวียดนาม ใน
อดีตเคยเดินทางเข้าพักอาศัยในบ้านดง ต าบลป่ามะคาบ อ าเภอเมือง 
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จังหวัดพิจิตรส าหรับโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีของประเทศเวียดนามและเป็นบุคคลส าคัญของโลกที่เคยเดินทางเข้า
มาพ านั กอยู่ ในบ้ านดง ต าบลป่ ามะคาบ เมื่ อปี  พ.ศ. 2471 ซึ่ งเป็ นดิ นแดนแห่ งแรกในประเทศไทย  
ที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยการระดมชาวเวียดนาม ผู้รักชาติกลับไปช่วยกันกอบกู้เอกราชจากฝรั่งเศสจนส าเร็จ 
 เหมืองแร่ทองค าเขาพนมพา 
บ้านเขาพนมพา หมู่ 7  ต าบลหนองพระ เป็นเนิน
เขาขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นเขาลูกโดดครอบคลุม
พ้ืนที่ประมาณ 200 ไร่ เป็นเหมืองทองค าเปิด
แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดให้
ประชาชนเข้าไปซื้อดินที่ถลุงจากเขาพนมพา 
น าไปร่อนยังสถานที่ที่ทางองค์การบริหารจังหวัด
พิจิตรจัดให้ตั้ งแต่วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2545 
ส าหรับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมกรรมวิธีการ
ร่อนหาทองค าแบบชาวบ้านได้ทุกวัน 

 หลวงพ่อเพชร 
เป็นพระพุทธรูปส าคัญคู่บ้านคู่เมืองพิจิตรมาช้า

นานประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ที่อุโบสถวัดท่าหลวง 
อ าเภอเมืองพิจิตร เป็นที่เคารพสักการะของประชาชน
ชาวพิจิตรและชาวไทยทั่วประเทศ หลวงพ่อเพชรเป็น
พุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชรหล่อด้วยโลหะ
สัมฤทธิ์  มี พุทธลักษณะงดงามมาก มีหน้าตักกว้าง  
2  ศอก 1 คืบ สูง 3 ศอก 3 นิ้ว ประทับนั่งมีฐานเป็นรูป
บั วบานรองรับ ซึ่ งมี พุทธลักษณะสมั ยเชี ยงแสน  

สร้างระหว่าง พ.ศ.1800 ตามประวัติเดิมกล่าวไว้ว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จไปเมืองเหนือผ่านเมือง
พิจิตร พระพิจิตรได้กราบบังคมทูลว่า ตนนั้นต้องการพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามเพ่ือน ามาเป็นพระพุทธรูป 
ประจ าเมือง เมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จกลับมาจากเชียงใหม่ จึงทรงอัญเชิญหลวงพ่อเพชรล่องแพมาทาง 
ล าน้ าปิง แล้วอัญเชิญขึ้นประดิษฐานที่เมืองก าแพงเพชร เพ่ือท าการสักการะและแห่หลวงพ่อเพชรอัญเชิญมา
ประดิษฐานที่วัดนครชุม ต่อมาได้ย้ายมาประดิษฐานที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงในปัจจุบัน 
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 (3) จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ค าขวัญ 
"กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ ามันลานกระบือ" 

 

จังหวัดก าแพงเพชรแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ได้แก่ 

 อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 
ทางเข้ าตั้ งอ ยู่ น อก เมื อ งก าแพ งเพชรไป ประมาณ  

5 กิโลเมตร ตามถนนสายก าแพงเพชร - พรานกระต่าย เลี้ยวซ้าย
ตรงกิ โล เมตรที่  360  อุทยานประวัติ ศาสตร์ก าแพ งเพชร  
แบ่งออกเป็นโบราณสถานฝั่งตะวันออกและฝั่ งตะวันตกของ 
แม่น้ าปิง ซึ่งใช้วัสดุก่อสร้างที่แตกต่างกัน ด้านตะวันออกของ 
แม่น้ าปิงเป็นที่ตั้งเมืองก าแพงเพชร โบราณสถานสร้างด้วยศิลาแลง
และมีขนาดใหญ่ ส่วนโบราณสถานฝั่งตะวันตกคือเมืองนครชุม 
ก่อสร้างด้วยอิฐและมีขนาดเล็ก แต่รูปแบบศิลปะที่ปรากฏ มีลักษณะร่วมสมัยระหว่างสุโขทัยและอยุธยา 
นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานนอกเมืองก าแพงเพชร หรือเขตอรัญญิก ซึ่งเป็นที่อยู่ของสงฆ์เพ่ือมุ่งการปฏิบัติ
วิปัสสนา อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทาง 2 กิโลเมตร 

ปัจจุบัน จังหวัดก าแพงเพชร เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่ งหนึ่ง เพราะมี
โบราณสถานเก่าแก่ซึ่งก่อสร้างด้วยศิลาแลงหลายแห่งรวมอยู่ใน "อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร" เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดก าแพงเพชร ได้รับการประกาศเป็น “มรดกโลก” ร่วมกับอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) ภายใต้ชื่อว่า "เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร" (Historic Town of 
Sukhothai and Associated Historic Towns) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ผู้สนใจเข้าชมได้ทุกวัน 
เวลา 08.00 – 17.00 น. อตัราค่าเข้าชมชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท รถยนต์ 50 บาท 
 อุทยานแห่งชาติคลองลาน  
 

  เป็นอุทยานแห่งชาติในจังหวัดก าแพงเพชร ที่มี พ้ืนที่
มากกว่า 187,500 ไร่ มีพ้ืนที่ครอบคลุม ถึง 3 ต าบลได้แก่ 
ต าบลคลองลานพัฒนา ต าบลโป่งน้ าร้อน และต าบลคลอง 
น้ าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งอุทยาน
แห่งชาติคลองลาน ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ 
ในวันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2525  

 น้ าตกแม่เรวา 
  มีความสู งประมาณ  200  เมตร แบ่ งเป็นชั้นๆ  
ถึง 9 ชั้น น้ าไหลเกือบตลอดปี ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
10 ชั่วโมง หนังสืออาเซียน แม็กกาซีน พ.ศ. 2518 ยกย่องว่า
เป็นน้ าตกที่สวยงามที่สุดในเอเซีย  
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 สิริจิตอุทยาน 

เป็นสวนสาธารณะ อเนกประสงค์ ริมฝั่งแม่น้ าปิง มีเนื้อที่ 
170 ไร่ ตั้งอยู่ตรงข้าม โรงแรมชากังราว มีสนามกีฬา 
ป ระ เภทต่ างๆ  และสวน ไม้ ดอก ไม้ ป ระดั บ  มี ศู น ย์
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดก าแพงเพชร นอกจากนี้
ยังมีศูนย์สินค้าพ้ืนเมืองและหัตถกรรมหรือไนท์บาซา    
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 22.00 น. ซึ่งผู้ไป
เยือนไม่ควรพลาดโอกาสซื้อของฝาก ของที่ระลึกไปก านัล

แด่ญาติสนิทมิตรสหายเป็นอย่างยิ่ง ประกอบด้วยสนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ ศาลาพักผ่อน สวนไม้ดอกไม้
ประดับปลูก และลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ซึ่งสร้างเป็นเรือนไทย มีการแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทย
ประจ าท้องถิ่นที่ลานเวทีกลางแจ้ง และมีการจ าหน่ายสินค้าโครงการ "หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของชุมชน  
ในเขตเทศบาลเมืองอีกด้วย 

 บ่อน้ าพุร้อนพระร่วง 
บ่อน้ าพุร้อนพระร่วง ตั้งอยู่ที่บ้านลานหิน ต าบลลาน
ดอกไม้ อ าเภอเมือง ห่างจากตัวเมืองก าแพงเพชร
ประมาณ 22 กิโลเมตร สภาพเดิมบ่อน้ าพุร้อนพระร่วง
เป็นทุ่งนา มีน้ าร้อนผุดขึ้นมา ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง
ได้น าน้ าไปใช้อุปโภคและบริโภคในฤดูแล้งเป็นประจ า
ทุกปี อุณหภูมิของน้ าร้อนอยู่ระหว่าง 45-60 องศา
เซลเซียส ใช้อาบ แช่ตัวได้ และที่ส าคัญดื่มได้อย่าง
ปลอดภัย 

 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง 
ในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง เป็นที่รู้จัก
กันดีของชาว จังหวัดก าแพงเพชร ในชื่อของเขาสน 
เนื่ อ งจ าก ส ถ าน ที่ แ ห่ งนี้  เป็ น แ ห ล่ งท่ อ ง เที่ ย ว  
ท างธ ร รม ช าติ  แ ล ะส ถ าน ที่ พั ก ผ่ อ น ห ย่ อ น ใจ  
ของประชาชนทั่วไป ด้วยมีระยะทาง ไม่ไกลจากตัว 
จังหวัดก าแพงเพชร มากนัก มีทิวทัศน์ที่สวยงาม
สามารถ มองเห็นสายน้ าปิงและเมืองก าแพงเพชร  
ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้บนยอดเขายังมีต้นสนสองใบ 

พรรณไม้หายากเพราะจะพบได้บริเวณยอดเขาสูงทางภาคเหนือ ขึ้นสลับกับพรรณไม้ ป่าเต็งรัง ยอดเขาสนแห่ง
นี้จึงนับเป็นเสน่ห์ ของป่าแห่งนี้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ในปีพ.ศ. 2527 จังหวัดก าแพงเพชรได้ประกาศให้ ป่าแห่ง
นี้เป็นอุทยานเขาสน เพ่ือด าเนินการจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 
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 (4) จังหวัดอุทัยธานี 
ค าขวัญ 

“อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ าตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง  
แหล่งต้นน้ าสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ” 

 

 น้ าตกผาร่มเย็น 
น้ าตกผาร่มเย็น สามารถมองเห็นได้จากริมถนน เป็นสายน้ า 

สีขาวทิ้งตัวลงมาในป่าทึบอยู่เบื้องล่าง ชาวอุทัยธานีกล่าวว่าที่นี่
เป็นน้ าตกที่สวยที่สุดในจังหวัด เพราะสายน้ าที่ไหลลงมานั้นเป็น
สายบาง ๆ ตกลงมาตรง ๆ คล้ายสายฝน โดยผ่านหน้าผาดินที่ 
มีมอส สีเขียวเกาะอยู่เต็มไปหมด ประกอบกับพ้ืนที่เป็นป่ารกครึ้ม 
ท าให้คนที่ได้ยืนชมมีความรู้สึกชุ่มฉ่ าเย็นตามไปด้วย ทางเดินเข้า 
สู่น้ าตกผาร่มเย็นใช้เวลาประมาณ 20 นาที  

 

 

 น้ าพุร้อนบ้านสมอทอง 
 

ตั้งอยู่ที่บ้านสมอทอง ต าบลคอกควายอยู่ในโครงการอ่างเก็บ
น้ าห้วยขุนแก้ว เดิมเป็นน้ าพุร้อนธรรมชาติขนาดเล็ก ที่ผุดขึ้นมา 
ผิวดิน เป็นน้ าใสและมีกลิ่นก ามะถันฉุนมีความร้อนขนาดต้มไข่สุก
ภายใน 5 นาที ไหลผ่านช่องเขาไปรวมกับน้ าในล าห้วยคอกควาย 

ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงให้เป็นบ่อน้ าพุร้อน และเป็นจุดชมทิวทัศน์ และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงาม  
จึงได้สร้างบริเวณน้ าร้อนให้เป็นสวนหย่อมขึ้นมากลางอ่างเก็บน้ า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เคยเสด็จ ณ แหล่งท่องเที่ยวน้ าพุร้อนบ้านสมอทอง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 16 กันยายาน พ.ศ. 2552 

 หุบป่าตาด 
   เข้าทางเดียวกับกับเขาปลาร้า อยู่ก่อนถึงเขาปลาร้า
ประมาณ 1 กิโลเมตร ถ้ านี้ถูกค้นพบโดยพระครูสันติธรรมโกศล 
(หลวงพ่อทองหยด) เจ้าอาวาสวัดถ้ าทอง เมื่อปี  พ.ศ. 2522  
พระครูได้ปีนลงไปในหุบเขานี้ จึงพบว่ามีต้นตาดเต็มไปหมด  
(ต้นตาดเป็นไม้ดึกด าบรรพ์ตระกูลเดียวกับปาล์ม) จึงเจาะถ้ าเพ่ือ
เป็นทางเข้าใน พ.ศ. 2527 ต่อมากรมป่าไม้ได้ประกาศเป็นพ้ืนที่
อนุรักษ์ เพราะมีสภาพทางภูมิศาสตร์แปลกและมีพันธุ์ไม้หายาก 
เช่น เต่าร้าง  เปล้า คัดค้าวเล็ก ขนุนดิน เป็นต้น หุบป่าตาด 
อยู่ในความดูแลของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ าประทุน ทางเดินเข้า
หุบเขาป่าตาดมืดสนิท แต่เดินไม่นานจะถึงปล่องขนาดใหญ่ที่แสงส่องลงมาและจะพบป่าตาด ให้ความรู้สึกเหมือนว่าได้มาอยู่
ในโลกยุคดึกด าบรรพ์ ลักษณะคล้ายป่าดงดิบ ความชุ่มชื้นสูง แสงส่องถึงพ้ืนได้เฉพาะตอนเที่ยงวันเพราะมีเขาหินปูน 
สูงชันล้อมรอบ มีความร่มรื่นเหมาะแก่การเดินชมธรรมชาติ ระยะทางเดินไป - กลับ 700 เมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาท ี
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 แก่นมะกรูด 
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแก่นมะกรูด จังหวัด
อุทัยธานี ณ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 73 ต.แก่นมะกรูด  
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ตามนโยบายของท่านนพดล พลเสน 
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดอุทัยธานี ในการประสานกับ
จังหวัดอุทัยธานีให้มีการส่งเสริมการปลูก ไม้ดอกเมืองหนาว 

เช่น ดอกลิลลี่ ซึ่งเริ่มบานตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนไป
จนถึงเดือนธันวาคม และดอกทิวลิปจะเริ่มบานประมาณ
ปลายเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมกราคม 2555 พร้อมกัน
นี้ยังมีพืชผักเมืองหนาว เช่น สตรอเบอรี่ กะหล่ าปลีหัวใจ 
กะหล่ าปลีม่วง ชาโยเต้ ผักสลัดสีม่วง ฯลฯ ไว้จ าหน่ายให้
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม พร้อมบรรยากาศความหนาวเย็น
ไม่ไกลกรุงเทพฯ 

 วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)  
  เป็นวัดที่มีชื่อ เสียงและงดงามของเมืองอุทัยธานี  
วัดท่าซุง จริงแล้วเป็นวัดเก่าแก่ ที่สร้างตั้งแต่สมัยโดย หลวงพ่อ
ใหญ่องค์แรก เป็นผู้สร้างวัด  แต่วัดเริ่มพัฒนาและเป็นที่รู้จัก
เมื่อพระราชมหาวีระ ถาวาโร (หลวงพ่อฤๅษีลิงด า) พระเถระ 
ที่มีชื่อเสียง ได้สร้างอาคาร ต่าง ๆ มากมาย เช่น พระอุโบสถ
ใหม่ ภายในประดับและตกแต่งอย่างวิจิตร บานหน้าต่างและประตูด้านในเขียนภาพเทวดา โดยจิตรกรฝีมือดี 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินมาตัดลูกนิมิตพระอุโบสถแห่งนี้ บริเวณโดยรอบสร้าง  
ก าแพงแก้ว และมีรูปหล่อหลวงพ่อปาน และหลวงพ่อใหญ่ขนาด 3 เท่า อยู่มุมก าแพงด้านหน้ามณฑปและ 
พระวิหารแก้วที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราชจ าลอง และศพของหลวงพ่อฤๅษีลิงด าที่ไม่เน่าเปื่อย 

 วัดสังกัสรัตนคีรี 
 ชาวอุทัยธานี ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีศาสน
สถานส าคัญอยู่หลายอย่าง เมื่อมาถึงบนยอดเขาแล้วเราก็
ต้องไปสักการะรอยพระพุทธบาทจ าลอง ซึ่งประดิษฐานอยู่
ภายใน “สิริมหามายากุฏาคาร” มณฑปทรงไทยสวยงามที่
ตั้งอยู่ตรงสุดปลายบันไดบนยอดเขา รอบรอยพระพุทธ
บาทจ าลองมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ทั้งสี่ทิศ โดยรอย 
พระพุทธบาทจ าลองนี้ ได้ถูกย้ายมาจากวัดจันทาราม  
เมื่อเยี่ยมชมภายในมณฑปแล้ว อย่าลืมไปตี “ระฆัง 100 ปี” 
ซึ่ งสร้างขึ้นตั้ งแต่สมัญรัชกาลที่  5  ในปี  พ .ศ. 2443  
ที่บริเวณด้านหน้ามณฑปด้วย อุตส่าห์ได้ขึ้นมาถึงยอดเขา
สะแกกรังแล้วทั้งที ถ้าใครพลาดโอกาสตีระฆังไปก็คง
เหมือนกับมาไม่ถึงเมืองอุทัยธานีอย่างไรอย่างนั้นเลย  
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 ถ้ าพุหวาย (วนอุทยานแห่งชาติถ้ าเขาวง) 
พุหวาย หนึ่งในสถานที่ถ่ายท าละครเรื่องนาคี 

ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย สภาพโดยทั่วไป
เป็นภูเขาหินปูนสูงชันสลับซับซ้อน เป็นถ้ าขนาด
ใหญ่  ภายในถ้ ากว้างขวาง มีหินงอกหินย้อย  
เสาหินอายุนับล้านปีมีจุดชมหินงอกหินย้อยแยก
ออกไป รวมทั้งหมด 21 จุด ได้แก่ หินดอกเห็ด , 
หินย้อย, เสาโรมัน,ดอกไม้หิน, หินหัวปลาโลมา, 
หินรูปนกกระจอกเทศ, หินปะการัง, เสาหินเล็ก, 

เสาหินปูน, หินรูปม่าน, หินรูปฐานประทับเทพ, หินรูปกลด, หินกลด, หินรูปบ่อน้ า, ถ้ าพญานาค, เสาหินล้านปี, 
อ่างทิพย์, ฟองหิน, น้ าตกหินปูน, หินเกร็ดเพชร และหินงอกดอกกุหลาบ นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่ของค้างคาว
กว่า 9 ชนิด ได้แก่ ค้างคาว ชนิดใช้ฟันหน้ากินผลไม้, ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นเล็ก, ค้าวคาวหน้ายักษ์เล็ก, ค้างคาว
ปีกถุงเคราด า, ค้าวคาวหน้ายักษ์ทศกรรณ , ค้าวคาวปีกพับด าใหญ่, ค้าวคาวมงกุฎจมูกใหญ่ , ค้าวคาวยักษ์ 
สามหลืบ, ค้างคาวยอกปีกกล้วยไม้ ซึ่งบางชนิดหายากและใกล้สูญพันธุ์ 
 เขาปลาร้า 
 เป็นเขาที่แบ่งเขตหมู่บ้านห้วยโศก อ าเภอ 
ลานสัก กับ ต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง  
เขาปลาร้ามีขนาดใหญ่ สูงชันมากประมาณ 598 เมตร 
สภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ต้องเดินเท้าและปีนเขา 
ระยะทาง 900 เมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จึงจะ
ถึงยอดเขาและแลเห็นภูมิประเทศที่สวยงาม ข้างบน
เป็นที่ราบขนาดใหญ่และมีป่าไม้มะค่า 

 
 ห้วยขาแข้ง 
 ครอบคลุมพ้ืนที่ 6 อ าเภอ 3 จังหวัดคืออ าเภอ
บ้านไร่ อ าเภอลานสัก อ าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 
อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
และอ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีพ้ืนที่ 3,609,375 ไร่ 
หรือ 5,775 ตร.กม. โดยมีการรวมพ้ืนที่ของเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเข้ามาด้วยท าให้เป็นผืนป่า
อนุรักษ์ต่อเนื่องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สภาพป่าของที่นี่มีความหลากหลายทางธรรมชาติประกอบด้วยป่าดงดิบ  
ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังป่าผลัดใบสลับกับทุ่งหญ้าต่างๆ ก่อให้เกิดความหลากหลายของพันธุ์พืชและ
พันธุ์สัตว์ต่างๆบางชนิดเป็นสัตว์ที่หายากใกล้จะสูญพันธ์เช่นควายป่า เลียงผา เสือดาว หมาใน ไก่ป่า  
และยังมีแมลงป่าพันธุ์ต่าง ๆ อีกมากมาย  
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  (5) สถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ปี 2561 

      จังหวัดนครสวรรค์ 
 สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2561 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) 
 การท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีผู้เยี่ยมเยือนรวม จ านวน 515,680 คน  
ส่วนใหญ่เป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย และผู้เยี่ยมเยือนเป็นนักท่องเที่ยวมากกว่านักทัศนาจร เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ผู้เยี่ยมเยือนรวมขยายตัว ร้อยละ 4.24 จากการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวและ  
นักทัศนาจรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีผู้เยี่ยมเยือนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 1,142.83 บาท/วัน 
ก่อให้เกิดรายได้แก่จังหวัด จ านวน 929.67 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.75 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
 ส าหรับสถานการณ์การเข้าพักในสถานพักแรมไตรมาสที่ 1 ปี 2561 โดยภาพรวมมีสถานพักแรม 174 แห่ง 
ห้องพัก 4,618 ห้อง มีอัตราการเข้าพัก ร้อยละ 59.00 วันพักเฉลี่ย 1.52 วัน (ไม่รวมวันพักที่เข้าพักบ้านญาติ
และบ้านเพ่ือน) คนพักเฉลี่ยต่อห้อง 1.99 คน และมีจ านวนผู้เข้าพัก 321,863 คน ส่วนใหญ่ผู้เข้าพักเป็น  
ชาวไทยมากกว่าชาวต่างประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จ านวนผู้ เข้าพัก 
ขยายตัวร้อยละ 4.32 
 การท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา           
ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย เดินทางลักษณะครอบครัว กลุ่มเพ่ือนวัยท างานและวัยรุ่น และกลุ่ม
ประชุมสัมมนาส่วนนักทัศนาจรชาวไทย ส่วนใหญ่เดินทางไปเที่ยวทางเหนือและแวะซื้อของฝากของที่ระลึกและ
รับประทานอาหารขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเอเชียเชื้อสายจีน และโซนยุโรป 
ประกอบกับเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน นครสวรรค์มีการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่
ปากน้ าโพ ฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจ าปี 2561 “102 ปี ประเพณีมั่งคง ยืนยงตลอดกาล” เป็นครั้งที่ 102 
โดยในปีนี้มีความพิเศษที่ขบวนแห่กลางวันยาวที่สุดในประเทศไทย 

 สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2561 ไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 
 การท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีผู้เยี่ยมเยือนรวม จ านวน 627,501 คน
ส่วนใหญ่เป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย และผู้เยี่ยมเยือนเป็นนักท่องเที่ยวมากกว่านักทัศนาจร เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ผู้เยี่ยมเยือนรวมขยายตัว ร้อยละ 2.13 จากการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวแล ะ 
นักทัศนาจรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีผู้เยี่ยมเยือนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 1,314.17 บาท/วัน 
ก่อให้เกิดรายได้แก่จังหวัด จ านวน 1,282.26 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.28 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
 ส าหรับสถานการณ์การเข้าพักในสถานพักแรมไตรมาสที่ 2 ปี 2561 โดยภาพรวมมีสถานพักแรม 
174 แห่ง ห้องพัก 4,618 ห้อง มีอัตราการเข้าพัก ร้อยละ 49.64 วันพักเฉลี่ย 1.71 วัน (ไม่รวมวันพักที่เข้าพัก
บ้านญาติและบ้านเพ่ือน) คนพักเฉลี่ยต่อห้อง 1.90 คน และมีจ านวนผู้เข้าพัก 231,849 คน ส่วนใหญ่ผู้เข้าพัก
เป็นชาวไทยมากกว่าชาวต่างประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จ านวนผู้เข้าพัก
ขยายตัวร้อยละ 1.03 
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 สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2561 ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) 
 การท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีผู้เยี่ยมเยือนรวม จ านวน 290,913 คน
ส่วนใหญ่เป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย และผู้เยี่ยมเยือนเป็นนักท่องเที่ยวมากกว่านักทัศนาจร เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ผู้เยี่ยมเยือนรวมขยายตัว ร้อยละ 2.36 จากการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวและนัก
ทัศนาจรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีผู้เยี่ ยมเยือนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 1,116.45 บาท/วัน 
ก่อให้เกิดรายได้แก่จังหวัด จ านวน 559.76 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.18 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
 ส าหรับสถานการณ์การเข้าพักในสถานพักแรมไตรมาสที่ 3 ปี 2561 โดยภาพรวมมีสถานพักแรม 174 
แห่ง ห้องพัก 4,618 ห้อง มีอัตราการเข้าพัก ร้อยละ 47.09 และมีจ านวนผู้เข้าพัก 198,606 คน ส่วนใหญ่ผู้เข้า
พักเป็นชาวไทยมากกว่าชาวต่างประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จ านวนผู้เข้าพัก
ขยายตัวร้อยละ 1.81 
 การท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วน
หนึ่งมาจากจังหวัดเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง เปรียบเสมือนประตูสู่ภาคเหนือ
เอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านการขนส่ง และกระจายสินค้าไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ดังนั้นส่วนใหญ่ผู้ที่พักแรมจึง
เป็นในรูปของบริษัทและตัวแทนขายสินค้า และกลุ่ม MICE จากหน่วยงานและบริษัทต่างๆ เข้ามาจัดโครงการ
อบรมสัมมนาในแก่พนักงาน รวมทั้งผู้ที่เดินทางไป – กลับภาคเหนือมักจะแวะพักเพ่ือรับประทานอาหาร  
และซื้อของฝากของที่ระลึก 

 สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2561 ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) 
 การท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 มีผู้เยี่ยมเยือนรวม จ านวน 461,866 คน
ส่วนใหญ่เป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย และผู้เยี่ยมเยือนเป็นนักท่องเที่ยวมากกว่านักทัศนาจร เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ผู้เยี่ยมเยือนรวมขยายตัว ร้อยละ 2.25 จากการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวและนัก
ทัศนาจรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีผู้เยี่ยมเยือนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 1,533.53 บาท/วัน 
ก่อให้เกิดรายได้แก่จังหวัด จ านวน 1,092.46 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.60 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
 ส าหรับสถานการณ์การเข้าพักในสถานพักแรมไตรมาสที่ 4 ปี 2561 โดยภาพรวมมีสถานพักแรม 174 
แห่ง ห้องพัก 4,618 ห้อง มีอัตราการเข้าพัก ร้อยละ 52.84 และมีจ านวนผู้เข้าพัก 252,085 คน ส่วนใหญ่ผู้เข้า
พักเป็นชาวไทยมากกว่าชาวต่างประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จ านวนผู้ เข้าพัก
ขยายตัวร้อยละ 1.91 
 จังหวัดก าแพงเพชร  
 สถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดก าแพงเพชรใน ปี 2561 
 จากนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดสรรงบประมาณภายใต้แนวทางการสร้าง             
ความเข็มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจกว่า 5,000 ล้านบาท นโยบายในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ที่ เชื่อมต่อเศรษฐกิจเข้ากับเศรษฐกิจโลก  อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีไทย                  
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น สามารถเพ่ิมมูลค่าและสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวได้ ปัจจัยในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอีกประการหนึ่ ง คือ นโยบาย Thailand 4.0 ที่มีการผลักดันให้ เกิดความเข็มแข็งจากภายใน            
ใช้เทคโนโลยี เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือการท่องเที่ยว และการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
ทฤษฏีใหม่ ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงการบรูณาการการทางานในรูปแบบของประชารัฐรักสามัคคี 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ช่วยกระจายรายได้ไปยังชุมชนมีการยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ
และเพ่ิมการใช้จ่าย ร่วมถึงการสร้างความยั่งยืนของการท่องเที่ยว มีการส่งเสริมท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุ และจัดแคมเปญการท่องเที่ยวพิเศษส าหรับสุภาพสตรี ท าให้การท่องเที่ยวเติบโตเพ่ือคนทั้งมวลได้  
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      จังหวัดพิจิตร 
      สถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรในปี 2561 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม –มีนาคม) 
       บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์คึกคัก เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ต่อเนื่องเทศกาล
ตรุษจีนและอากาศยังเย็นสบายอยู่ โดยแหล่งท่องเที่ยวที่คนส่วนใหญ่นิยมไปกันมาก ได้แก่ วัดท่าหลวง วัดโพธิ์
ประทับช้าง และวัดนครชุม 
       สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร ปี 2561 ไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 

       บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์คึกคักมากกว่าไตรมาส 1 เนื่องจากมีเทศกาลหยุดยาว คือ วัน
สงกรานต์ และวันหยุดอื่นๆ ได้แก่ วันแรงงานแห่งชาติ วันจักรี วันฉัตรมงคล วันวิสาขบูชา และวันพืชมงคล 

       สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร ปี 2561 ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) 
       บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากเป็นฤดูฝน อีกทั้งไม่มีกิจกรรม

ด้านการท่องเที่ยว 
      สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร ปี 2561 ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) 
      บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ ในเกณฑ์คึกคักมากกว่าไตรมาส 3 เนื่องจากเป็นช่วงเข้าสู่ 

ฤดหูนาว ใกล้สิ้นปี อีกท้ังมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากขึ้น 

      จังหวัดอุทัยธานี 
      สถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีในป ี2561 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม–มีนาคม) 
      บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน  
โดยแหล่งท่องเที่ยวที่คนนิยมไปกันมาก ได้แก่ เขาสะแกกรัง และวัดจันทาราม (ท่าซุง) จ านวนนักท่องเที่ยว  

      สถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีในปี 2561 ไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 
     บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เนื่องจากมีเทศกาลหยุดยาว คือ วันสงกรานต์ 

และวันหยุดอ่ืนๆ ได้แก่ วันแรงงานแห่งชาติ  วันจักรี วันฉัตรมงคล วันวิสาขบูชา และ  วันพืชมงคล 
          สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ปี 2561 ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)   

      บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากเป็นฤดูฝน อีกทั้งไม่มีกิจกรรม
ด้านการท่องเที่ยว  

     สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ปี 2561 ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) 
       บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์คึกคักมากกว่าไตรมาส 3 เนื่องจากเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว  
ใกล้สิ้นปีอีกทั้งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น เช่น งานตักบาตรเทโว เป็นต้น  
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1.8 สรุปผลระดับการพัฒนาตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
     รายตัวชี้วดั ของกลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนลา่ง 2 

 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 18 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 
หน่วย 

ค่าสถิติ ค่าล าดับ 
เศรษฐกิจภาพรวม     
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ 
(2559) 

3.00 0 16 ร้อยละ 

มูลค่าผลิตภัณฑ์ฯ เฉลี่ยต่อหัว (Per Capita) 
(2559) 

166,850 108,126 10 บาท 

ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย (2559) 301,906 203,331 10 บาท/คน/ปี 
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (2560) 0.8 2.5 1 ร้อยละ 
อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ (2561) -1.29 6.79 5 ร้อยละ 
เกษตร     
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ 
(2559) 

9.44 17.9 8 ร้อยละ 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
เกษตร แบบปริมาณลูกโซ่ (2559) 

-2.45 -10.66 18 ร้อยละ 

สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อภาคเกษตร 
(2559) 

46.2 61.33 6 ร้อยละ 

ผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญเฉลี่ยต่อไร่ (พืช) 
(2560) 

2,073 2,452 3 กก.ต่อไร่ 

อัตราเพิ่มเฉลี่ยของผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญ
เฉลี่ยต่อไร่ (ประมง) (2559) 

-2.55 -26.78 18 ร้อยละ 

ผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญเฉลี่ยต่อไร่ (ประมง) 
(2559) 

1,309 979 7 กก.ต่อไร 

อัตราเพ่ิมเฉลี่ยของผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญ
เฉลี่ยต่อไร (พืช) (2560) 

6 5.66 7 ร้อยละ 

ปริมาณพืชพลังงาน (2560) 2,126.78 4,781.08 1 
พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ 

จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
GAP 

880 533 13 ฟาร์ม 

จน.โรงงาน/สปก.ผลิตสินคา้เกษตรและอาหารที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP (2561) 34 8 14 แห่ง 

อัตราเพิ่มของแรงงานเกษตรกรในพื้นที่ (2559) -5.31 -0.41 4 ร้อยละ 

http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0307001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0307001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0302001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0305001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0306001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0303001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0307001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0307001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0308001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0308001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0317001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0319001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0328001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0328001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0327001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0321001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0321001
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ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 18 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 หน่วย 

พ้ืนที่ชลประทาน (2559) 1,814,677 3,804,620 2 ไร่ 
ปริมาณน้ าต้นทุนต่อความต้องการใช้น้ า (2560) 963 -1,210 16 ล้าน ลบ.ม. 
สัดส่วนหมู่บ้านมีน้ าใช้เพ่ือการเกษตรเพียงพอ
ตลอดปี (2560) 

48.40 34.98 18 ร้อยละ 

รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อครัวเรือน 
(2559) 

71,617 64,568 10 
บาทต่อ
ครัวเรือน 

สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้เงินสดสุทธิทางเกษตร 
(2559) 

1.82 2.78 12 เท่า 

สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมฯ (2559) 

18.01 15.71 9 
ตันของก๊าซ
เรือนกระจก/
ล้านบาท 

สัดส่วนหนี้เสียต่อปริมาณเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การเกษตร (2560) 

4.21 6.66 14 ร้อยละ 

อุตสาหกรรม     
สัดส่วนมลูค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ 
(2559) 

40.49 36.02 6 ร้อยละ 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรม แบบปริมาณลูกโซ่ (2559) 

2.05 12.60 2 ร้อยละ 

สัดส่วนมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ 
(2559) 

0.15 31.65 3 ร้อยละ 

ปริมาณการใช้น้ ามันดีเซล (2560) 989,887.59 578,371.14 7 พันลิตร 
ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน (2560) 432,240.89 194,477 15 พันลิตร 
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการ
ใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (2560) 

204.33 189.45 13 
พันลิตรต่อ  
1 Ktoe 

สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมฯ (2560) 

5.99 6.55 10 
พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ/
พันล้านบาท 

สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมฯ (2559) 

18.01 15.71 9 
ตันของก๊าซ
เรือนกระจก/
ล้านบาท 

อัตราเปลี่ยนแปลงของปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในสาขาขนส่ง (2560) 

1.85 -6.04 5 ร้อยละ 

http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0412001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0314001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0421001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0421001
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 18 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 หน่วย 

การค้า / SME     
ก าไรสุทธิของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบ
ปริมาณลูกโซ่ (2559) 

4.00 2.14 18 ร้อยละ 

อัตราเพิ่มของรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า 
OTOP (2560) 

22.45 21.82 9 ร้อยละ 

จ านวนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียน (2560) 

4,762 2,664 11 แห่ง 

สัดส่วนมลูค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง 
สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม ต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลกูโซ่ (2559) 

5.81 1.95 15 ร้อยละ 

ท่องเที่ยว / บริการ     
รายได้จากการท่องเที่ยว (2559) 74,041 7,098 16 ล้านบาท 
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการ
ท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด  
แบบปริมาณลูกโซ่ (2559) 

4.02 0.68 17 ร้อยละ 

สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาตัวกลาง
ทางการเงินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบ
ปริมาณลูกโซ่ (2559) 

4.52 6.80 9 ร้อยละ 

สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการ 
(นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ (2559) 

48.44 46.35 14 ร้อยละ 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
บริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) แบบ
ปริมาณลูกโซ่ (2559) 

5.58 1.80 16 ร้อยละ 

สังคม     
จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย (2560) 8.00 7.40 13 ปี 
อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2560) 

92.87 87.25 17 ร้อยละ 

ระดับคะแนนเฉลี่ย O-NET ชัน้มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (2560) 

32.22 31.23 12 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนไทย 
ชั้น ป.1 (2559) 

98.10 98.49 8 คะแนน IQ 

ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีคะแนน EQ ไม่ต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน (2559) 

77.03 80.33 6 ร้อยละ 

http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0211001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0211001
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 18 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 หน่วย 

สังคม     
 สัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (2561) 

99.56 99.43 14 ร้อยละ 

อัตราการอ่านของคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป 
(2558) 

74.9 75.7 8 ร้อยละ 

สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อจ านวนประชากร
(2560) 

49.69 43.67 12 ร้อยละ 

จ านวนผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์
ชาวบ้านเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน (2560) 46 32 14 คน 
อัตราเพิ่มของผู้เรียนระบบทวิภาคี (2561) 10.54 17.30 2 ร้อยละ 
สัดส่วนคนอายุ 15 -59 ปี มีอาชีพและมีรายได้ 
(2561) 

99.38 99.27 12 ร้อยละ 

สัดส่วนคนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ 
(2561) 

94.97 93.56 10 ร้อยละ 

สัดส่วนแรงงานเพศหญิงต่อประชากรแรงงาน 
(2560) 

43.80 45.05 4 ร้อยละ 

สัดส่วนผู้หญิงในระดับบริหารหรือในระดับการ
ตัดสินใจต่อจ านวนแรงงานในระดับบริหาร
ทั้งหมด (2560) 

28.26 31.89 3 ร้อยละ 

อัตราการเกิดมีชีพ (2560) 10.3 7.5 18 
รายต่อ
ประชากรพันคน 

สัดส่วนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย (2560) 95.84 95.69 12 ร้อยละ 
สัดส่วนคนอายุยืน ตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป (2560) 2.23 2.70 3 ร้อยละ 
สัดส่วนครัวเรือนที่มีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและ
บริโภคเพียงพอตลอดปี (2561) 

99.85 99.86 13 ร้อยละ 

สัดส่วนครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ 
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน (2561) 

99.05 99.41 7 ร้อยละ 

สัดส่วนครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ าบัด บรรเทา
อาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม (2561) 

99.24 98.90 14 ร้อยละ 

สัดส่วนผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในห้องนอนชั้น
ล่างหรืออยู่บ้านชั้นเดียว (2560) 

80.74 81.51 11 ร้อยละ 

สัดส่วนผู้สูงอายุที่มีห้องน้ าห้องส้วมแบบโถนั่ง
ห้อยเท้าภายในบ้าน (2560) 

46.93 50.75 10 ร้อยละ 

สัดส่วนคนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี (2561) 

95.96 94.71 13 ร้อยละ 

http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0415001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0415001
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 18 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 หน่วย 

สังคม     
สัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที (2561) 

99.46 99.43 8 ร้อยละ 

สัดส่วนประชากรที่มีภาวะอ้วนและหรืออ้วน 
ลงพุง (2560) 

32.84 35.84 15 ร้อยละ 

อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี (2559) 42.9 44.7 12 
รายต่อหญิงวัย
เดียวกันพันคน 

อัตราการคลอดในมารดาอายุ 10-14 ปี (2559) 1.4 1.6 11 
รายต่อหญิงวัย
เดียวกันพันคน 

สัดส่วนคนสูบบุหรี่ (2561) 6.49 7.02 13 ร้อยละ 
สัดส่วนคนดื่มสุรา (2561) 6.41 7.44 13 ร้อยละ 

อัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิต (2560) 3,293 4,026 16 รายต่อประชากร
แสนคน 

อัตราเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วย 5 โรคไม่เรื้อรังที่
ส าคัญ (โรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง 
ความดันโลหิตสูง หรือมะเร็ง) (2559) 

4.45 5.85 15 ร้อยละ 

อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรแสนคน 
(2560) 

6.34 7.55 15 รายต่อประชากร
แสนคน 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายประเภทเวชภัณฑ์และค่าตรวจ
รักษาพยาบาล ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ
ครัวเรือน เฉลี่ยต่อเดือน (2560) 

2.23 2.57 15 ร้อยละ 

สัดส่วนประชากรต่อแพทย์ 1 คน (2560) 2,254 2,622 13 คน 
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย (2560) 23,552 20,088 11 บาทต่อเดือน 
อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ย 
ของครัวเรือน (2560) 

20.42 18.91 13 ร้อยละ 

รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 
ที่มีรายได้ต่ าสุด (2560) 

9,368 7,950 11 
บาทต่อเดือน 
ต่อคน 

มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากร
ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด (2560) 

45,405 38,154 10 
บาทต่อ
ครัวเรือน 

สัดส่วนครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบต่อครัวเรือนที่มี
หนี้ทั้งหมด (2560) 

90.76 91.49 8 ร้อยละ 

ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ 
(Gini coefficient) (2560) 

0.421 0.391 4 
คะแนน Gini 
(0-1) 

สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย (2560) 11.15 4.59 3 ร้อยละ 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 18 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 หน่วย 

สังคม     
สัดส่วนหนี้สินเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
กลุ่มท่ียากจนที่สุด (2560) 

14.21 17.01 16 ร้อยละ 

สัดส่วนนักเรียนด้อยโอกาสต่อนักเรียนทั้งหมด 
(2560)  

62.72 66.63 11 ร้อยละ 

สัดส่วนมูลค่าหนี้นอกระบบต่อมูลค่าหนี้ทั้งหมด
ของครัวเรือน (2560) 

0.02 0.01 1 ร้อยละ 

สัดส่วนของครอบครัวขยาย (2560) 37.41 41.54 5 ร้อยละ 

อัตราเด็กที่อยู่ในการคุมประพฤติ (2560) 0.36 0.18 5 
คดีต่อเยาวชน
พันคน 

สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดีต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งหมด (2560) 

1.67 2.01 6 ร้อยละ 

สัดส่วนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต่อจ านวนหมู่บ้าน 
(2560) 

38.09 32.87 17 ร้อยละ 

สัดส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อจ านวนหมู่บ้าน 
(2560) 

66.19 52.20 15 ร้อยละ 

จ านวนองค์กรชุมชนต่อประชากรแสนคน 
(2559) 

136.20 171.60 5 แห่ง 

สัดส่วนองค์กรชุมชน (สหกรณ์และกลุ่มเกษตร) 
ที่มีเสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดับมั่นคงดี 
ถึงดีมาก (2559) 

50.16 48.95 12 ร้อยละ 

สัดส่วนครัวเรือนที่มีคนในครัวเรือนเป็นสมาชิก
กลุ่มหรือองค์กรชุมชนที่จัดสวัสดิการ (2558) 

78.47 82.85 6 ร้อยละ 

สัดส่วนครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ชุมชนหรือท้องถิ่น 
(2561) 

99.54 99.45 11 ร้อยละ 

สัดส่วนครัวเรือนที่มีรายได้สูงกว่ารายจ่ายร้อย
ละ 10 ขึ้นไป (2560) 

53.53 57.39 3 ร้อยละ 

สัดส่วนครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของ
ตนเอง (2559) 

78.81 85.34 8 ร้อยละ 

สัดส่วนครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้ในครัวเรือน 
(2560) 

82.86 71.08 14 ร้อยละ 

สัดส่วนครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่าง
น้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน (2561) 

99.83 99.82 13 ร้อยละ 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 18 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 หน่วย 

สังคม     
อัตราพึ่งพิง (2560) 50.06 52.98 17 ร้อยละ 
สัดส่วนผู้สูงอายุอยู่ล าพังคนเดียว (2559) 6.62 8.67 16 ร้อยละ 

อัตราการจดทะเบียนหย่า (2560) 5.65 4.94 4 
คู่ต่อพัน
ครัวเรือน 

อัตราเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว 
(2560) 

6.10 6.52 11 
เหตุการณ์ต่อ
แสนครัวเรือน 

สัดส่วนประชากรในการเข้าถึงสวัสดิการ 
(2561) 

99.95 99.96 2 ร้อยละ 

สัดส่วนประชากรผู้ไปใช้สิทธิประกันสุขภาพ 
(2560) 

20.58 18.90 13 ร้อยละ 

สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อก าลังแรงงานทั้งหมด (2559) 

5.79 7.42 3 ร้อยละ 

สัดส่วนแรงงานที่เป็นสมาชิกกองทุนการออม
แห่งชาติต่อก าลังแรงงานทั้งหมด (2560) 

1.54 1.43 9 ร้อยละ 

สัดส่วนคนพิการได้รับการดูแลจากคนใน
ครัวเรือน ชุมชน หรือภาครัฐ (2561) 

99.95 99.96 7 ร้อยละ 

จ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วมเฉลี่ยต่อโรงเรียน 
(2560) 

12 9 15 คนต่อโรงเรียน 

จ านวนส านวนการขอรับความช่วยเหลือจาก
กองทุนยุติธรรม (2561) 

341 421 6 ส านวน 

อัตราเพิ่มเฉลี่ยของผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญ
เฉลี่ยต่อไร่ (พืช) (2560) 

6 5.66 7 ร้อยละ 

อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน (2560) 

20.42 18.91 13 ร้อยละ 

อัตราเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว 
(2560) 
 

6.1 6.52 11 
เหตุการณ์ต่อ
แสนครัวเรือน 

จน.โรงงาน/สปก.ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP 
(2561) 
 

34 8 14 แห่ง 

จ านวนส านวนการขอรับความช่วยเหลือจาก
กองทุนยุติธรรม (2561) 
 

341.39 421 6 ส านวน 

http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0320001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0320001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0109001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0109001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0137001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0322001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0322001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0217001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0217001
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 18 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 หน่วย 

ทรัพยากร / สวล. (ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม) 

    

สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัด (2560) 31.67 21.79 9 ร้อยละ 
สัดส่วนพื้นที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ต่อพื้นที่จังหวัด 
(2560) 

20.79 17.51 9 ร้อยละ 

สัดส่วนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจต่อพื้นที่จังหวัด 
(2560) 

2.39 2.02 5 ร้อยละ 

ผลตรวจวัดคุณภาพน้ า (WQI) (2560) 55 63 8 คะแนน (1-100) 
สัดส่วนจ านวนวันที่มีคุณภาพอากาศ (ค่า AQI) 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (2560) 

97.33 99.73 4 ร้อยละ 

สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ (2560) 

33.37 14.99 17 ร้อยละ 

สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง (2560) 

68.14 47.02 18 ร้อยละ 

ปริมาณขยะมูลฝอย (2560) 3,426 2,148 5 ตันต่อวัน 
ปริมาณการจัดการกากอุตสาหกรรมอันตรายที่
เข้าสู่ระบบการจัดการ (2560) 

101,466.20 4,752.77 12 ตัน 

จ านวนเรื่องร้องเรียนด้านปัญหามลพิษที่ได้รับ
แจ้งทั้งหมดในพ้ืนที่ (2559) 

24 9 4 เรื่อง 

สัดส่วนมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิด
จากภัยธรรมชาติ ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (2559) 

0.05 0.02 3 ร้อยละ 

จ านวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ (2559) 10 0 1 ราย 
สัดส่วนพื้นที่(หมู่บ้าน) ประสบอุทกภัย และ 
ภัยแล้ง (2559) 

37.48 69.57 17 ร้อยละ 

มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย และภัยแล้ง 
(2559) 

48,651,752 10,672,666 13 บาท 

สัดส่วนประชากรผู้ประสบอุทกภัย (2560) 6.08 10.50 15 ร้อยละ 
มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย และภัยแล้ง 
(2559) 

48,651,752 10,672,666 13 บาท 

จ านวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) (2560) 

66,419 63,603 9 คน 

จ านวนระบบพยากรณ์และอุปกรณ์เตือนภัย
ล่วงหน้าในพื้นที ่(2560) 

173 328 5 ชิ้น 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 18 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 หน่วย 

ด้านความม่ันคง (ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน)    

    

อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อ
ประชากรแสนคน (2559) 

36.92 32.84 7 รายต่อประชากร
แสนคน 

จ านวนคดียาเสพติด (2559) 8,575 4,750 6 คดี 
อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากร 
แสนคน (2559) 

91 59 8 
คดีต่อประชากร
แสนคน 

สัดส่วนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีท่ีรับแจ้ง (2559) 66.22 90.71 1 ร้อยละ 
 

ที่มา : เครื่องมือวัดระดับการพัฒนา ของกระทรวงมหาดไทย (benchmark)    
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

 

1.9 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 
           (1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกระบวนการผลิตข้าว และสินค้า 
เกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

       เป้าหมาย : ผลผลิตข้าว และสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ  ปี 2561 – 2562 ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

1. ดาดคอนกรีตคลองเรือ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการส่งน้ า และการบริหารจัดการน้ าในเขตพ้ืนที่  
จ.ก าแพงเพชร และ จ.พิจิตร จ านวนประมาณ 5,000 ไร่ เสริมสร้าง
รายได้ และช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีข้ึน  

2. ดาดคอนกรีตคลองหนองขวัญ 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการส่งน้ า และการบริหารจัดการน้ าในเขตพ้ืนที่  
จ.ก าแพงเพชรและ จ.นครสวรรค์  จ านวนประมาณ 5 ,000 ไร่ 
เสริมสร้างรายได้ และช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น 

  

3. ปรับปรุงระบบส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
(ฝั่งซ้ายวังร่มเกล้า) ระยะที่ 2  

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

- เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานให้แก่เกษตรกร  ต.เนินศาลา, ศาลาแดง  
และเนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ประมาณ 1,000 ไร่  
- เกษตรกร ต.เนินศาลา, ศาลาแดง และเนินกว้าว อ.โกรกพระ  
จ.นครสวรรค์ มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการน้ ามากขึ้น  

4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
ผลิตข้าว 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

- เกษตรกรท านาที่ร่วมโครงการสามารถพัฒนาไปสู่ชาวนามืออาชีพ 
- กลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิตข้าว มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

 

5. ส่งเสริมการผลิตข้าวที่เหมาะสมแก่
สมาชิกสหกรณ์การเกษตร 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

- สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านเกษตรกรอินทรีย์ 
สามารถน าไปพัฒนากระบวนการผลิตข้าวปลอดภัยได้ในระดับหนึ่ง 
- สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถลดการใช้สารเคมีใน
กระบวนการผลิตข้าวและใช้ปุ๋ยชีวภาพทดแทน 
- สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ น าผลผลิตของสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ
แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิตข้าว 

 
6. ปรับปรุงคลองระบายวังร่มเกล้า 1 
และอาคารประกอบ ต.เนินศาลา  
อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

- จ านวนพื้นที่ได้รับการพัฒนา 1,000 ไร่ สามารถรับน้ าได้ทั่วถึง 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

 
โครงการ  ปี 2561 – 2562 ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
7. ปรับปรุงคลองระบายวังร่มเกล้า 2 
และอาคารประกอบ ต.เนินเหล็ก อ.
เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

- จ านวนพื้นที่ได้รับการพัฒนา 1,000 ไร่ สามารถรับน้ าได้ทั่วถึง 

8. ดาดคอนกรีตคลองวังยาง 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

- พ้ืนที่การเกษตร จ านวน 12,000  ไร่  ในเขตต าบลวังยาง อ าเภอ
คลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชรได้รับน้ าอย่างทั่วถึงตามระยะเวลาที่พืช
ต้องการ 

9. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
ผลิตข้าว 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

- เกษตรกรท านาได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต จ านวน 800 ราย 
- มีกลุ่มเกษตรกรเพ่ือการผลิตข้าว จ านวน 40 กลุ่ม  
 

 
การบรรลุเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ 

 - การด าเนินการในห้วงปี 2561 – 2562 มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร โดยเฉพาะ
การบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร และการบรรเทาปัญหาน้ าท่วม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
แก่เกษตรกร สามารถพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรได้ประมาณ 35,000 ไร่ เกษตรกรได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการเกษตร ประมาณ 1,500 ครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 

 - ส่วนการส่งเสริมกระบวนการผลิต การสนับสนุนพันธุ์ที่มีคุณภาพ การรณรงค์ให้ใช้ปุ๋ยและสารเคมี  
ที่ถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานข้าวปลอดภัย (GAP) ช่วยให้ได้ผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น และ 
ลดต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ ได้เน้นการผลิตข้าวที่ได้มาตรฐานข้าวปลอดภัย โดยน าผลผลิตข้าวปลอดภัยมาแปรรูป
เป็นข้าวสารบรรจุห่อ ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างภาพลักษณ์ข้าวของชุมชน เช่น ข้าวไร้เบอร์รี่ เป็นต้น 
 

 - ปัญหาข้อจ ากัดส าคัญของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของกระบวนการผลิตพืชผลทางการเกษตร 
คือ ปัญหาน้ าท่วม และการไม่สามารถพัฒนาผลผลิตข้าวให้เป็นข้าวอินทรีย์ได้ เนื่องจากยังมีสารเคมีปนเปื้อน
มากับน้ าที่ไหลมาจากพ้ืนที่อ่ืน รวมทั้ง สารเคมีที่ตกค้างในพ้ืนดิน ดังนั้น การยกระดับคุณภาพข้าวจึงอยู่ที่การ
ผลิตข้าวปลอดภัยเท่านั้น ข้อจ ากัดท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือทัศนคติของเกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้ปรับเปลี่ยน 
และยังคงท าการเกษตรแบบเดิม และใช้สารเคมีในปริมาณที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากเห็นผลเร็วกว่าและราคา  
ไม่แตกต่างกัน 

 - ดังนั้น ทิศทางในอนาคตการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรและการพัฒนากระบวนการผลิต
พืชหลักที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดต้องด าเนินการต่อไป โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรปลอดภัย การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิต การจัดการเกษตร และ Zoning เป็นต้น  
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   ส่งเสริมการแปรรูป การตลาด และการกระจายสินค้าเกษตร  
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

       เป้าหมาย :  ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว และสินค้าเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยกระบวนการผลิตที่มี
มาตรฐาน เป็นศูนย์กลางการท าข้าว สินค้า เกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

        ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ ปี 2561 – 2562 ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

1.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต สายบ้านตะคร้อ – อ่างเก็บน้ าห้วยใหญ่ 
ต าบลตะคร้อ  อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

- เส้นทางขนส่งคมนาคมเดิมได้รับการพัฒนาให้มีขีด
ความสามารถในการรองรับ การค้ า  ก ารลงทุ น
การเกษตรและการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

2. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

- โรงสีชุมชน/กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากข้าว ของกลุ่มจังหวัดเกิดกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ ที่ตรงต่อความต้องการและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
- สินค้าคุณภาพมีช่องทางการตลาดเพ่ิมขึ้น ผู้ประกอบการ
มีช่องทางการจ าหน่ายและมีรายได้จากการแปรรูปข้าว 
- กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการแปรรูปข้าวของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดเป็น
นวัตกรรม และ มีมูลค่าของสินค้าสูงขึ้น ท าให้มีรายได้จาก
การจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมมากขึ้นเกิดผลิตภัณฑ์แปรรูปใหม่ ๆ 
อย่างน้อย 10 ผลิตภัณฑ์ 
- ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวของกลุ่มจั งหวัดภาคเหนือ 
ตอนล่าง 2 สามารถยกระดับสินค้าเป็นสินค้า High-end 
เข้าสู่ตลาดสากล  
- กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวของ 
กลุ่มจังหวัดเกิดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ /บรรจุภัณฑ์ที่ตรงต่อความต้องการในการ 
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานข้าวอินทรีย์
จังหวัดอุทัยธานี 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

- กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ของจังหวัด ได้มีชุดเครื่องสีข้าวที่
มีคุณภาพดีพร้อมโรงบรรจุและโรงเก็บที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน เพ่ือพัฒนาไปสู่การแข่งขันในตลาด ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ทันที รวมทั้งสนับสนุนให้กลุ่ม 
มีการเติบโตสามารถขยายพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวอินทรีย์
เพ่ิมข้ึนในอนาคต 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

โครงการ ปี 2561 – 2562 ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
4. จัดหาอุปกรณ์การตลาดสหกรณ์  ตู้อบลด
ความชื้นข้าวเปลือก 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

- สหกรณ์มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจรวบรวมและ
แปรรูปผลผลิตเพิ่มข้ึน สามารถบริหารให้แก่สมาชิกและ
เกษตรกรทั่วไปได้อย่างทั่วถึง สามารถลดต้นทุนการ
ผลิตและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตการเกษตร ซึ่งจะส่งผล
ให้สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป มีความอยู่ดี กินดี อย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

5. ส่งเสริมมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

- เกิดโอกาสและช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร เป็นช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มผู้ผลิตสู่
ผู้บริโภคโดยตรง  
- เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ที่เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้ในการผลิต/การตลาด/การสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าเกษตร
ที่ปลอดภัย 
- สินค้าเกษตรเกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพ่ิมขึ้น 

6. พัฒนาศักยภาพการค้าสินค้าข้าวและสินค้า
เกษตรปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

- กลุ่มเกษตรกร/ผู้ผลิตสินค้าข้าว และสินค้าเกษตร
ปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น ท าให้ผลิตสินค้าได้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดได้อย่างเหมาะสม และมีรายได้เพ่ิม ปีละร้อยละ 5  
- สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และ
อาหาร แปรรูปกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  มี
ศักยภาพ ได้มาตรฐานสู่สากล มีการผลิตอาหารปลอดภัย
ออกสู่ตลาด เป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อย
กว่า 4 แห่ง  
- ประชาชนในชุมชนสร้างรายได้ และมีการจ้างแรงงาน
ท าให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน  

7. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร แยกทล.1074 - แยก พจ.3045 ต าบลทุ่ง
ใหญ่ อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

- ท าให้ประชาชนในชุมชนสามารถเดินทางได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 
- การคมนาคมขนส่งมีสะดวก ปลอดภัย และกระตุ้น
เศรษฐกิจชุมชนให้เจริญยิ่งขึ้น 
- ช่ วยลดค่ าใช้ จ่ ายในการใช้ และบ ารุ งรั กษารถเพ่ื อ
การเกษตร และย่นระยะเวลาในการเดินทาง  
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

โครงการ ปี 2561 – 2562 ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
 - ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และระยะเวลาขนส่งพืชผลทางการ

เกษตรและอุตสาหกรรม  
- ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

8. ปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะผิวทางลาดยาง สาย
ทางบ้านเนินเหล็ก – บ้านหาดสูง ต าบลเนินแจง 
อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

- พัฒนาเส้นทางขนส่งคมนาคมเดิมให้มีขีด
ความสามารถในการรองรับการค้า การลงทุน
การเกษตรและการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

9. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านเขา
ไม้เดน – บ้านเขาบ่อพลับ ต าบลท่าน้ าอ้อย – 
บ้านเขาปูน ต าบลหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์ 
ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร (ช่วง 2  กิโลเมตรที่ 
4+500 ถึง กิโลเมตรที่ 6+800) 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

- ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพ้ืนที่ 
- ราษฎรและผู้ใช้เส้นทางสัญจร ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย ในการเดินทาง 
- ลดต้นทุน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
การขนส่งสินค้าทางการเกษตรจากแหล่ง ผลิตสู่โรงงาน
อุตสาหกรรม และตลาดผู้บริโภค 

10. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านเขา
ไม้เดน – บ้านเขาบ่อพลับ ต าบลท่าน้ าอ้อย – 
บ้านเขาปูน ต าบลหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์ 
ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร (ช่วง 1  กิโลเมตรที่ 
0+000 ถึง กิโลเมตรที่ 4+500) 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

- ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพ้ืนที่ 
- ราษฎรและผู้ใช้เส้นทางสัญจร ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย ในการเดินทาง 
- ลดต้นทุน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรจากแหล่ง ผลิตสู่โรงงาน
อุตสาหกรรม และตลาดผู้บริโภค 

11. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร แยก ทล.117 – บ้านบึงบัว ต าบลบึงบัว 
อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

- ประชาชนในชุมชนเพราะสามารถเดินทางได้สะดวก
รวดเร็วปลอดภัย และ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
- การคมนาคมขนส่ ง ที่ สะดวก  ปลอดภัย กระตุ้ น
เศรษฐกิจชุมชนให้เจริญยิ่งขึ้น 
- ลดค่าใช้จ่ายในการใช้และบ ารุงรักษารถเพ่ือการเกษตร 
และย่นระยะเวลาในการเดินทาง  
- ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  

12. ปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะผิวทางลาดยาง สาย
ทาง บ้านห้วยคต – บ้านหูช้าง อ าเภอห้วยคต  
อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

- เส้นทางขนส่งคมนาคมเดิมได้รับการพัฒนาให้มีขีด
ความสามารถในการรองรับการค้า การลงทุน
การเกษตรและการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

13. ปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะผิวทางลาดยาง สาย
ทางแยก ทล.3456 - บ้านตลุกดู่ อ าเภอสว่าง
อารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

- เส้นทางขนส่งคมนาคมเดิมได้รับการพัฒนาให้มีขีด
ความสามารถในการรองรับการค้า การลงทุน
การเกษตรและการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

โครงการ ปี 2561 – 2562 ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

14. ยกระดับมาตราฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทางหลวงทางหลวงหมายเลข 115 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

- ประชาชนในพ้ืนที่ และผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
- เส้นทางคมนาคมสินค้าเกษตร สะดวกปลอดภัย  
ได้มาตรฐาน 
- การคมนาคมสะดวกมากขึ้น สามารถเข้าถึงแหล่ง
เกษตรกรรมได้รวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า
ทางเกษตร ทั้ งยั งช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง 
เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง 

15. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร แยก ทล.117 บ้านหนองกรด ต าบล
หนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

- สามารถใช้เส้นทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และลดระยะเวลาในการเดินทางสามารถใช้เป็น
โครงข่ายเชื่อมโยง เพ่ือเดินทางไปยัง จ.พิจิตร ได้ 
- ประชาชนในพ้ืนที่ และผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
- เส้นทางคมนาคมสินค้าเกษตร สะดวกปลอดภัย  
ได้มาตรฐาน 

16. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร แยก ทล.225 -บ้านเกยไชยใต้ ต าบล 
ทับกฤชใต้ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

- การคมนาคมขนส่งสะดวกปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ชุมชนให้เจริญยิ่งขึ้น 
- เกษตรกรเดินทางสัญจรและประกอบกิจกรรมได้
ปลอดภัยมากขึ้นและลดระยะเวลาในการ   
- เดินทางสามารถใช้เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงเพ่ือเดินทางไป
ยังจังหวัดพิจิตรได้ 
- ได้ถนนที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 

17. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร แยก ทล.1118 บ.พิกุล-บ.ฆะมัง ต าบล
พิกุล อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

- ประชาชนในพ้ืนที่ และผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 

- เส้นทางคมนาคมสินค้าเกษตร สะดวกปลอดภัย  
ได้มาตรฐาน 
- สามารถใช้เส้นทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และลดระยะเวลาในการเดินทางสามารถใช้เป็น
เส้นทางลัดระหว่าง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์  และ  
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ได้  
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โครงการ ปี 2561 – 2562 ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
18 พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร สาย บ.ไร่ประชาสรรค์ – บ.ซับตะเคียน 
อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

- สามารถใช้เส้นทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และลดระยะเวลาในการเดินทางสามารถใช้เป็น
โครงข่ายเชื่อมโยง เพ่ือเดินทางไปยัง จ.พิจิตร ได้ 
- ประชาชนในพ้ืนที่ และผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
- เส้นทางคมนาคมสินค้าเกษตร สะดวกปลอดภัย  
ได้มาตรฐาน 

19. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร แยก ทล.117 - บ้านเกยไชยเหนือ ต าบล
หนองเต่า อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

- สามารถใช้เส้นทางสัญจรไป – มา ได้สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และลดระยะเวลาในการเดินทางสามารถใช้เป็น
โครงข่ายเชื่อมโยง เพ่ือเดินทางไปยัง จ.พิจิตร ได้ 
- ประชาชนในพ้ืนที่ และผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
- เส้นทางคมนาคมสินค้าเกษตร สะดวกปลอดภัย 
 ได้มาตรฐาน 

20.พัฒนาและบูรณะปรับปรุง งานบูรณะทางผิว
แอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนช่องแค-
ตากฟ้า ระหว่าง กม.14+600-กม.17+100 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

- ประชาชนในพ้ืนที่ และผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
- เส้นทางคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย 

21.พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร แยก ทล.117 – สาย พจ.3064 ต าบล
บ้านนา ต าบลวังโมกข์ อ าเภอ วชิรบารมี จังหวัด
พิจิตร 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

- ประชาชนในพ้ืนที่ และผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
- เส้นทางคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย 

22.พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร แยก ทล.11 – บ้านบางไผ่ ต าบลบางไผ่ 
อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
(ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562) 

- ประชาชนในพ้ืนที่ และผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
- เส้นทางคมนาคมสินค้าเกษตร สะดวกปลอดภัย  
ได้มาตรฐาน 
- การคมนาคมสะดวกมากขึ้น สามารถเข้าถึงแหล่ง
เกษตรกรรมได้รวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า
ทางเกษตร ทั้ งยั งช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง 
เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง 
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โครงการ ปี 2561 – 2562 ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
23. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร แยก ทล.117 – บ้านหนองจิกสี อ าเภอ
บึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

- ประชาชนในพ้ืนที่ และผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
- เส้นทางคมนาคมสินค้าเกษตร สะดวกปลอดภัย  
ได้มาตรฐาน 
- การคมนาคมสะดวกมากขึ้น สามารถเข้าถึงแหล่ง
เกษตรกรรมได้รวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า
ทางเกษตร ทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง
เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง 

24. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร แยก ทล.11 – บ้านตลุกหิน อ าเภอสาก-
เหล็ก จังหวัดพิจิตร 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

- ประชาชนในพ้ืนที่ และผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
- เส้นทางคมนาคมสินค้าเกษตร สะดวกปลอดภัย  
ได้มาตรฐาน 
- การคมนาคมสะดวกมากขึ้น สามารถเข้าถึงแหล่ง
เกษตรกรรมได้รวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า
ทางเกษตร ทั้ งยั งช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง 
เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง 

25. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายแยก 
ทล.115 - แยก ทล. 1312 อ.เมือง จ.พิจิตร 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

- ประชาชนในพ้ืนที่ และผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
- เส้นทางคมนาคมสินค้าเกษตร สะดวกปลอดภัย 
 ได้มาตรฐาน 
- การคมนาคมสะดวกมากขึ้น สามารถเข้าถึงแหล่ง
เกษตรกรรมได้รวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า
ทางเกษตร ทั้ งยั งช่วยลดระยะเวลา ในการเดินทาง 
เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง 

26. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร สายแยก ทล.115 - แยก ทล. 1312  
อ.เมือง จ.พิจิตร 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

- ประชาชนในพ้ืนที่ และผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย 
- เส้นทางคมนาคมสินค้าเกษตร สะดวกปลอดภัย  
ได้มาตรฐาน 
- การคมนาคมสะดวกมากขึ้น สามารถเข้าถึงแหล่ง
เกษตรกรรมได้รวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า
ทางเกษตร ทั้ งยั งช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง 
เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง 
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การบรรลุเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ 

 - การด าเนินการในห้วงปี 2561 – 2562 มุ่งเน้นการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางการเกษตร               
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป การพัฒนาผู้ผลิตและผู้ประกอบการ  กล่าวคือ สามารถพัฒนาปรับปรุงเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งได้อย่างครอบคลุม สามารถลดต้นทุนในการเดินทางของประชาชนและเกษตรกรในการใช้
เส้นทางสัญจรไป – มา เกิดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวที่หลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์น้ ามันร าข้าว จมูกข้าว โลชั่น  
ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ สบู่ ฯลฯ นอกจากนั้น ยังสามารถสร้างช่องทางตลาดและเพ่ิมตลาดต่างประเทศ          
อีกด้วย 
 - การแปรรูปข้าวและโรงสีชุมชนได้รับการพัฒนาจ านวนโรงสีชุมชนได้รับการพัฒนา  9 โรงสี 
สามารถแปรรูปได้อย่างน้อย เฉลี่ยปีละ 100 ตัน ตันละ 70,000 บาท มีมูลค่าการจ าหน่าย 7,000,000 บาท 
 - การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง ช่วยให้การขนส่งผลผลิตการเกษตรดังกล่าว ลดต้นทุนการขนส่ง 
เขื่อมเส้นทางระหว่างอ าเภอ – จงัหวัด ส่งผลดีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย  
 - ผลิตภัณฑ์การเกษตรที่โดดเด่นคือ ข้าว มีทั้งข้าวปลอดภัย (GAP) ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ลดพ่อค้าคนกลาง 
การรวมกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งมากขึ้น 
 - การพัฒนาศักยภาพ SME  ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน มีความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมจากภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์/สินค้า มีความตื่นตัวและปรับตัวเพ่ือเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากข้ึน 
 - การตลาดและช่องทางการตลาดเพ่ิมขึ้นจากการได้มีโอกาสพบปะเจรจาซื้อขายกับคู่ค้า คู่ธุรกิจ
โดยตรง 
 - ข้อจ ากัดผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก ยังขาดความรู้ ประสบการณ์ ขาดแหล่งเงินทุน จ าเป็นที่
ภาครัฐต้องให้การสนับสนุน นอกจากนี้ ยังประสบกับภาวการณ์ตลาดที่ไม่แน่นอน และการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง เปลี่ยนนโยบาย ส่งผลต่อการขับเคลื่อนสินค้าแปรรูป แต่อย่างไรก็ตาม ผลผลิตทางการเกษตรที่
สามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ยังเป็นจุดแข็งที่กลุ่มจังหวัดต้องขับเคลื่อนต่อไป 
 - ข้อจ ากัดที่ส าคัญที่ไม่อาจควบคุมได้คือ ปัญหาภัยแล้ง และภาวะน้ าท่วม สามารถส่งผลกระทบ              
การผลิตและการแปรรูปอย่างต่อเนื่อง 
 - การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการแปรรูป การตลาด การขนส่ง และการกระจายสินค้า 
สัมพันธ์กับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและกระบวนการผลิต เมื่อการผลิตได้รับผลกระทบ
ก็จะส่งผลต่อการแปรรูปและการตลาด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีพ่อค้า           
นักธุรกิจจ านวนมาก ปัจจัยดังกล่าวท าให้การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์การแปรรูป การตลาด การกระจาย
สินค้า ยังคงด าเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ประกอบกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ดังนั้น เป้าหมายของประเด็น
ยุทธศาสตร์การแปรรูป การตลาด การขนส่ง และการกระจายสินค้า จึงมีขอบเขตกว้างขวางออกไป และ           
มีความซับซ้อนมากขึ้น 
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          (3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตามมาตรฐานเพื่อดึงดูนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

เป้าหมาย : การท่องเที่ยวธรรมชาติ และวัฒนธรรมมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ  ปี 2561 – 2562 ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะผิวทางลาดยาง สาย
ทางเข้าน้ าตกไซเบอร์ ต าบลทองหลาง อ าเภอ
ห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

- เส้ นทางขนส่ งคมนาคม เดิ ม ได้ รับการพั ฒ นาให้ มี ขี ด
ความสามารถในการรองรับการค้า การลงทุนการเกษตรและ
การท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

2. ปรับปรุงซ่อมแซมและบูรณะผิวทางลาดยาง 
สายทาง บ้านตลุกดู่ - บ้านวัดถ้ าเขาปฐวี ต าบล 
ตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

- เส้ นทางขนส่ งคมนาคม เดิ ม ได้ รับการพัฒ นาให้ มี ขี ด
ความสามารถในการรองรับการค้า การลงทุนการเกษตรและ
การท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด (พัฒนา
พิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร เชื่อมโยงกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน) 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

- แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดได้มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่มรดก
ทางวัฒนธรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
- สร้างความอยู่ดี มีสุข การกินดีอยู่ดี น ารายได้ที่ยั่งยืนสู่ครัวเรือน
ในท้องถิ่น 
 

4. บูรณปฎิสังขรณ์ยอดเขากบ วัดวรนาถบรรพต 
พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

- แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดได้รับการปรับปรุง บูรณปฏิสังขรณ์ 
และพัฒนาจัดการสภาพแวดล้อมบนยอดเขากบและบริเวณพ้ืนที่
โดยรอบให้เป็นรมณียสถาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์                                       
- ได้ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
- นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเชิงประวัติศาสตร์ ได้รับความสะดวก
และความปลอดภัยต่อการรับบริการ 
 - ศาสนสถานในพระพุทธศาสนา ได้รับการสนับสนุน ให้มีความ
เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และใช้ 
เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญของ
จังหวัดได้ 
 

5. ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยเสด็จ
ประพาสต้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

- เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภาคเหนือตอนล่าง 2 
จ านวน 1 เส้นทาง 
- การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ได้รับการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องมากเพ่ิมข้ึน 
- สามารถน าไปสู่การจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

โครงการ  ปี 2561 – 2562 ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

6. กระตุ้นการจับจ่ายและท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานราก “เทศการกิน ช็อป เที่ยว” 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 

- นักท่องเที่ยวได้รู้จักของดีและแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 และเดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 เพิ่มขึ้น  
- ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ประชาชน ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 มีรายได้ เพ่ิมขึ้น โดยยกระดับให้การ
ท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัดฯ อีกทางหนึ่ง 
- เศรษฐกิจการค้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีอัตรา
การขยายตัวเพ่ิมขึ้น เกิดการขยายตัวของการค้าการลงทุนใน
พ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

 
การบรรลุเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ 

 - การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้เกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โครงการ  
ที่ด าเนินการในห้วงปี 2561 – 2562 ยังมีน้อย ในขณะที่ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมีสูง ดังนั้น ทิศทางการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
 - อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาการบรรลุเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวตามประเด็นยุทธศาสตร์นี้มุ่งให้เกิด
การยอมรับของชาวไทยและชาวต่างประเทศ  กล่าวได้ว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่ าง 2 จะเป็นที่ยอมรับ 
ของชาวไทย และชาวต่างประเทศ จ าเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ให้เข้มข้นมากขึ้น  
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน โดยจะต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีชุมชน  

- ด้วยเหตุนี้ เมื่อพิจารณาการบรรลุเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างประเทศยังอยู่ระดับ 
ปานกลาง ทิศทางในอนาคตคือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ ได้มาตรฐานอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น และพัฒนา  
แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้ได้มาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว รวมถึงต้องมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยเน้น
กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และชาวต่างประเทศ 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ส่วนที่ 2 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

 
                                                                                                                   หน้า           

  
2.1 ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น      67-92 
 
2.2 นโยบายรัฐบาลที่สง่ผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัด             93  

 
 2.3 ทิศทาง/จุดเน้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12           94 
       ที่กระทบต่อการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 
 2.4 ทิศทาง/จุดเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่กระทบ                           95         
              ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 
 2.5 ตัวชี้วัดการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนลา่ง 2        96-98 
 
 2.6 ศักยภาพที่ส าคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

  2.6.1 ด้านเศรษฐกิจ            98-117 

  2.6.2 ด้านสังคม                                                               118-119 

  2.6.3. ด้านสาธารณสุข                                                       120-121 

  2.6.4. ด้านอาชญากรรมและยาเสพติด                                     121-122 

  2.6.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                            123-127 
 
 2.7 สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกลุ่มจังหวัด (SWOT)                  128-139 
 
 2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2     140-142 
      และแผนพัฒนาระดับชาติ 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

          

ส่วนที่ 2 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนล่าง 2 (ต่อ) 

 
                                                                                                                       หน้า       
          2.9 สรุปทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2                      143 
 

2.10 ยทุธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2                    144-147 
                 (พ.ศ. 2561 – 2565) 
                             > ต าแหน่งการพัฒนา 

> เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  

> พันธกิจ 

> เป้าประสงค์ 

> ประเด็นการพัฒนา 

> ตัวช้ีวัดตามประเด็นการพัฒนา 

> แนวทางการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนา 

> แผนที่ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

 

          2.11 โครงการภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า                                                    148-149 

 

 

 
 
 
 

 



67 
 

 
   
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

2.1 ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น 
     การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 4 มิติ โดยใช้ข้อมูล
ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด / กลุ่มจังหวัด  

 
 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มเท่ากับ 291,053 
ล้านบาท โครงสร้างเศรษฐกิจหลักอยู่ในภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม (ร้อยละ 27.93 และร้อยละ 33.6 ตามล าดับ)  
มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคเกษตรกรรมฯ อยู่ในอันดับที่ 6 และ 8 ของกลุ่มจังหวัด
ทั้ งห ม ด  โด ย อั ต ร าก ารขย าย ตั ว ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วล รวม
ภาคอุตสาหกรรม (อยู่ในอันดับ 2 ของกลุ่มจังหวัดทั้งหมด)  
 

2.1.1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 18 กลุ่ม

จังหวัด 
ภาคเหนือตอนล่าง 2 

หน่วย 
ค่าสถิติ ค่าล าดับ 

1 สัดส่วนปริมาณพืชพลังงานต่อสินค้าเกษตร
ทั้งหมด 

2,126.78 4,781.08 1 ร้อยละ 

2. สัดส่วนประชากรในการเข้าถึงสวัสดิการ 99.95 99.96 2 ร้อยละ 
3.สัดส่วนมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ 

0.15 31.65 3 ร้อยละ 

4. ผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญเฉลี่ยต่อไร่ (พืช) 2,073 2,452 3 กก.ต่อไร่ 
5.สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อภาค
เกษตร 

46.2 61.33 6 ร้อยละ 

6. สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ทั้งหมด 

40.49 36.02 6 ร้อยละ 

7. สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
เกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด 
แบบปริมาณลูกโซ่ (2559) 

9.44 17.9 8 ร้อยละ 

8 . อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรม แบบปริมาณลูกโซ่ (2559) 

2.05 12.60 2 ร้อยละ 

 
 
 

http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0706001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0706001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0214001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0310001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0310001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0319001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0317001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0317001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0309001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0309001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0309001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0309001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0309001
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

 (1) การวิเคราะห์สภาวการณ์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  
      มีขนาดทางเศรษฐกิจเล็กมาก ขณะที่ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีขนาดใหญ่กว่า แสดงถึง
ศักยภาพการเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ส าคัญ แต่อยู่ในภาวะหดตัวจากปีก่อน
ค่อนข้างมาก ปริมาณพืชพลังงานต่อสินค้าเกษตรทั้งหมด มีค่าเฉลี่ย 2,126.78 เป็นอันดับ 1 ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือภาคเกษตร มีค่าเฉลี่ย 46.2 เป็นผลจากผลผลิตทางการเกษตร 
มีปริมาณลดลง และราคาผลผลิตตกต่ า ท านองเดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเกษตรที่
ใช้ผลผลิตเกษตรเป็นวัตถุดิบ จึงท าให้ผลผลิตลดลงด้วย รายได้จากการท่องเที่ยวยังต่ ากว่าค่ากลางมาก สะท้อน
ว่ากลุ่มจังหวัดไม่มีความโดดเด่น หรือศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวยังมีน้อย ส าหรับผลิตภาพแรงงาน
และอัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงานต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ แสดงให้เห็นว่าจ าเป็นต้องพัฒนา
คุณภาพและทักษะฝีมือของแรงงาน รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตทั้งภาพเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม 
 (2) ประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ 
      1. การพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์
ด้วยนวัตกรรม  เพื่อสร้างมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
      2. การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลเพื่อคน
ทั้งมวล 
 
2.1.2. จังหวัดนครสวรรค์ 

 (1) ภาพรวมการพัฒนา 
      จังหวัดนครสวรรค์เป็นพ้ืนที่เหมาะกับการปลูกข้าว อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง กระจายอยู่ 
ทั่วจังหวัด ผลผลิตหลักสร้างมูลค่าให้กับการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของจังหวัด ด้วยการขายผลผลิตหลักและ
แปรรูปโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ ข้าว  
ในพ้ืนที่มีธุรกิจโรงสีข้าวจ านวนมาก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าวแหล่งใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือส่งผลให้การ
ก าหนดราคาข้าว ในอดีต (ก่อนโครงการประกันราคาข้าวของรัฐบาลในอดีต) ราคาข้าวที่ท่าข้าวก านันทรง 
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นราคากลางให้กับทั้งประเทศ และอ้อย โรงงานน้ าตาลแห่งเดียวในจังหวัดที่เป็นแหล่งรับ
ซื้อผลผลิตของเกษตรกรจังหวัด ได้ขยายกิจการจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  
ให้ของเหลือ (ของเสียในระบบ) นับตั้งแต่กากน้ าตาล และชานอ้อย ด้วยการสร้างโรงงานผลิตเอธานอล และ 
โรงงานเยื่อกระดาษจากชานอ้อย 
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 (2) ประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ 
    1. การแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน โดยการเพ่ิมรายได้ และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 
    2. การพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคในชุมชน ในพ้ืนที่การประปาไม่ทั่วถึง 
    3. รณรงค์ปลูกจิตส านึกการจัดการขยะชุมชน / อปท. ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ
ขยะ / การน าขยะไปใช้ประโยชน์ 
 
 (3) ข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ 

ล าดับ 
ข้อปัญหา/ความเดือดร้อนของ

ประชาชน 
พื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย 

1 ถนนเป็นลูกรังช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 
การคมนาคมไม่สะดวก 
ต้นไม้และหญ้ารวมทั้งสิ่งก่อสร้าง 
ลุกรล้ าเขตถนน 

อ.เมืองนครสวรรค์/อ.โกรกพระ 
/อ.ชุมแสง/อ.หนองบัว/อ.ตาคลี 
/อ.บรรพตพิสัย/อ.เก้าเลี้ยว/ 
อ.ท่าตะโก/อ.ไพศาลี/อ.ลาดยาว 
อ.พยุหะคีรี/อ.ตากฟ้า/อ.แม่วงก์/
อ.แม่เปิน/อ.ชุมตาบง 
 

ประชาชน ใน พื ้นที่ 
15 อ าเภอ 

2 ขาดแคลนน้ าประปาที่สะอาด/ 
ไม่เพียงพอ  น้ าเป็นหินปูน 

อ.เมืองนครสวรรค์/อ.โกรกพระ 
อ.ชุมแสง/อ.บรรพตพิสัย/ 
อ.เก้าเลี้ยว/อ.ตาคลี/อ.ท่าตะโก 
อ.พยุหะคีรี/อ.ลาดยาว/อ.ตากฟ้า 
อ.แม่วงก/์อ.แม่เปิน/ 
อ.ชุมตาบง 

ประชาชน ใน พื ้นที่  
13 อ าเภอ 

3 หมูบ้านยังไม่มีไฟฟ้า/ กระแสไฟฟ้าดับ/
ตกบ ่อย  ประชาชนไม ่ม ีไฟฟ ้าใช ้ท ุก
ครัวเรือน/ค่าไฟฟ้ามีราคาแพง 

อ.เมืองนครสวรรค์/อ.โกรกพระ 
อ.หนองบัว/อ.เก้าเลี้ยว/อ.ตาคลี 
อ.ท่าตะโก/อ.ไพศาลี/อ.ตากฟ้า 
อ.แม่เปิน/อ.ชุมตาบง 

ประชาชน ใน พื ้นที่ 
10 อ าเภอ 

4 - ไม ่ม ีเอกสารส ิท ธิ ์แ ละที ่ด ินท าก ิน 
- เอกสารที่ดินท ากินเป็นเขตทหาร 
- บางคนไม่มีที่อยู่อาศัย 
-ขาดแคลนที่ดินท ากิน 

อ.เมืองนครสวรรค์/อ.โกรกพระ 
อ.หนองบัว/อ.บรรพตพิสัย 
อ.เก้าเลี้ยว/อ.ตาคลี/อ.ท่าตะโก 
อ.ไพศาลี/อ.พยุหะคีรี/อ.ลาดยาว 
อ.ตากฟ้า/อ.แม่เปิน/อ.ชุมตาบง 

ประชาชน ใน พื ้นที่ 
13 อ าเภอ 

5 เส ียงตามสายยังกระจายไม่ทั ่วถ ึงท ุก
หมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ 

อ.เมืองนครสวรรค์ ป ร ะ ช า ใ น พื ้น ที่
อ าเภอเมืองฯ 

6 ปัญหาการว่างงาน/ ขาดอาชีพเสริม 
ประชาชนเลือกงาน/ขาดแคลนแรงาน 
 

อ.เมืองนครสวรรค์/อ.หนองบัว 
อ.เก้าเลี้ยว/อ.ตาคลี/อ.แม่วงก ์
อ.แม่เปิน/อ.ชุมตาบง 

ประชาชนในพื้นที ่ 7 
อ าเภอ 
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ล าดับ 
ข้อปัญหา/ความเดือดร้อนของ

ประชาชน 
พื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย 

7 ภาวะหนี้สิน อ.เมืองนครสวรรค์ ประชาชน ใน พื ้นที่
อ าเภอเมืองฯ 
 

8 ขาดอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ อ.เมืองนครสวรรค์ ประชาชน ใน พื ้นที่
อ าเภอเมืองฯ 
 

9 ขยะมีปริมาณมาก มีที ่ทิ ้งขยะ/ไม่มีรถ
เก็บขยะ/ไม่มีการแยกขยะ 

อ.เมืองนครสวรรค์/อ.หนองบัว 
อ.เก้าเลี้ยว/อ.ท่าตะโก/อ.ไพศาลี/
อ.ลาดยาว/อ.แม่เปิน อ.ชุมตาบง 

ประชาชน ใน พื ้นที่  
8 อ าเภอ 

10 ปล่อยน้ าเสียลงแม่น้ าล าคลอง อ.เมืองนครสวรรค์ ประชาชน ใน พื ้นที่
อ าเภอเมืองฯ 

11 สัญญาณโทรศัพท์ เครือข่ายไม่
ครอบคลุม/ไม่มีโทรศัพท์คู่สาย 

อ.โกรกพระ/อ.บรรพตพิสัย 
อ.ตาคลี/อ.พยุหะคีรี/อ.ตากฟ้า/
อ.แม่วงก์/อ.แม่เปิน 

ประชาชนในพ้ืนที่  
7 อ าเภอ 

12 แรงงานออกไปท างานต่างจังหวัดเพราะ
ในพ้ืนที่ไม่มีการจ้างงาน 

อ.โกรกพระ ประชาชนในพ้ืนที่  
อ.โกรกพระ 

13 ไม่มีการส่งเสริมการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมย่อย 

อ.โกรกพระ ประชาชนในพ้ืนที่  
อ.โกรกพระ 

14 การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของประชาชน  
มีภาระหนี้สินจากการผ่อนรถ
โทรศัพท์มือถือ  ระบบเงินกู้มีช่องทางที่
กู้เงินง่ายเกิน 
 

อ.โกรกพระ/อ.หนองบัว 
อ.บรรพตพิสัย/อ.เก้าเลี้ยว 
อ.ตาคลี/อ.ท่าตะโก/อ.ลาดยาว 
อ.พยุหะคีรี/อ.ตากฟ้า/อ.แม่วงก์ 

ประชาชน ใน พื ้นที่ 
12 อ าเภอ 

15 ส ิน ค ้า  อ ุป โภ ค  บ ร ิโภ คม ีร าค าส ูง / 
ค่าแรงต่ า /รายได้ไม่พอกับรายจ่าย 

อ.โกรกพระ/อ.หนองบัว 
อ.ตาคลี/อ.ไพศาลี 

ประชาชนในพ้ืนที่ 
 4 อ าเภอ 

16 ขาดความเข้าใจดูแลสุขภาพและอาหาร
ที่เหมาะสมกับวัย ขาดความรู้เรื ่องการ
ป้องกันโรค การบริโภค 

อ.โกรกพระ/อ.ท่าตะโก 
อ.แม่วงก์ 

ประชาชนในพ้ืนที่  
3 อ าเภอ 

17 เขื่อนป้องกันตลิ่ง อ.ชุมแสง ประชาชน ใน พื ้นที่
อ าเภอชุมแสง 

18 ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร อ.หนองบัว/อ.ตาคลี 
อ.ไพศาลี/อ.ตากฟ้า 

ประชาชนในพ้ืนที่  
4 อ าเภอ 
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ล าดับ 
ข้อปัญหา/ความเดือดร้อนของ

ประชาชน 
พื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย 

19 ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า  
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค่าคนกลาง 
ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสูง 
ดินเสื่อมคุณภาพ 
 

อ.หนองบัว/อ.ตาคลี 
อ.ไพศาลี/อ.พยุหะคีรี 
อ.ลาดยาว/อ.ตากฟ้า 
อ.แม่วงก์/อ.แม่เปิน 

ประชาชนในพื้นที ่ 8 
อ าเภอ 

20 ขาดความรู ้ ค ว าม เข ้า ใจ ใน การใช้
เทคโนโลยี การใช้ปุ ๋ย ยาฆ่าแมลงและ
เครื่องจักร 

อ.หนองบัว/อ.ท่าตะโก 
อ.ชุมตาบง 

ประชาชนในพ้ืนที่ 
 3 อ าเภอ 

21 ขาดแพทย์ทางเลือก (แพทย์แผนไทย/
สมุนไพร) 
สถานพยาบาลไม ่เพ ียงพอต ่อคนไข้ 
การบริการล่าช้า แพทย์น้อย เครื่องมือ
ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ 
การบร ิการของโรงพยาบาลร ัฐ ไม ่ดี
เท ่าที ่ควรห ่างไกลสถานพยาบาล / 
ขาดโรงพยาบาล 

อ.หนองบัว/อ.ตาคลี 
อ.พยุหะคีรี/อ.ลาดยาว 
อ.ตากฟ้า/อ.แม่เปิน 
อ.ชุมตาบง 

ประชาชนในพื้นที ่ 7 
อ าเภอ 

22 รถประจ าทางไม่เพียงพอ/ค่าขนส่งแพง อ.บรรพตพิสัย 
อ.ตาคลี 

ประชาชนในพ้ืนที่ 
อ.บรรพตพิสัย/ 
อ.ตาคลี 

23 ไม่มีระบบเตือนภัย อ.บรรพตพิสัย 
อ.แม่เปิน 

ประชาชนในพ้ืนที่  
อ.บรรพตพิสัย 
อ.แม่เปิน 

24 ขาดสถานที่ อุปกรณ์ออกก าลังกาย อ.เก้าเลี้ยว อ.ลาดยาว 
อ.แม่วงก์ 

ประชาชนในพ้ืนที่ 
อ.เก้าเลี้ยวอ.ลาดยาว 
อ.แม่วงก์ 

25 ขาดความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม 

อ.บรรพตพิสัย 
 

ประชาชนในพ้ืนที่ 
อ.บรรพตพิสัย 

26 มีการลักขโมย อ.เก้าเลี้ยว 
อ.ไพศาลี 
อ.ชุมตาบง 

ประชาชนในพ้ืนที่ 
อ.เก้าเลี้ยว/ 
อ.ไพศาลี/อ.ชุมตาบง 

27 ยาเสพติด อ.ตาคลี/อ.ท่าตะโก/อ.ไพศาลี 
อ.ลาดยาว/อ.แม่เปิน 
อ.ชุมตาบง 
 
 

ประชาชนในพ้ืนที่ 
6 อ าเภอ 
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ล าดับ 
ข้อปัญหา/ความเดือดร้อนของ

ประชาชน 
พื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย 

28 ไม ่ม ีโทรศ ัพท ์สายคู ่ การส ่งไปรษณ ีย์
ล่าช้าในบางพ้ืนที่ 

อ.ท่าตะโก ประชาชนในพ้ืนที่ 
อ.ท่าตะโก 

29 ขาดแคลนทุนการศึกษา 
เด็กจบการศึกษายังไม่มีงานท า 
เด ็กไม ่จบการศ ึกษาภาคบ ังค ับ ขาด
โอกาสทางการศึกษา 
อุปกรณ์ทางการศึกษาและคอมพิวเตอร์
ไม่เพียงพอ 

อ.ท่าตะโก/อ.ไพศาลี 
อ.ลาดยาว/อ.แม่วงก์ 
อ.แม่เปิน 

ประชาชนในพ้ืนที่ 
5 อ าเภอ 

30 มีกลิ่นเหม็นจากฟาร์มไก่ อ.ไพศาลี ประชาชนในพ้ืนที่  
อ.ไพศาลี 

31 ระบบพาดสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
ไม่เป็นระเบียบร้อย 

อ.ลาดยาว ประชาชนในพ้ืนที่ 
อ.ลาดยาว 

32 เครื่องจักรกลไม่เพียงพอ อ.ตากฟ้า ประชาชนในพ้ืนที่ 
อ.ตากฟ้า 

33 ไม่มีแหล่งพลังงานทดแทน อ.ตากฟ้า ประชาชนในพ้ืนที่ 
อ.ตากฟ้า 

34 ขาดรถกู ้ภ ัย  ม ีไม ่ทั ่วถ ึง เจ ้าหน ้าที ่มี 
ไม่เพียงพอ 

อ.แม่วงก์ ประชาชนในพ้ืนที่ 
อ.แม่วงก์ 

35 ค่านิยม เรื่องการดื่มสุรา สูบบุหรี่ 
 

อ.แม่เปิน ประชาชนในพ้ืนที่ 
อ.แม่เปิน 

36 ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที ่ป่า มีการตัดไม้
ท าลายป่าบุกรุกป่าชุมชน 

อ.แม่เปิน/อ.ชุมตาบง ประชาชนในพ้ืนที่ 
อ.แม่เปิน/อ.ชุมตาบง 
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2.1.3. จังหวัดก าแพงเพชร 
 (1) ภาพรวมการพัฒนา 
      ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
และทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาฐานการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในรูปแบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ การยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว พืชไร่ และ
พืชพลังงาน โดยพัฒนาให้จังหวัดก าแพงเพชรเป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทน และเป็นกลุ่มท่องเที่ยวมรดก
โลกโดยเชื่อมโยงกับจังหวัดสุโขทัย จังหวัดจึงควรเร่งด าเนินการน าโอกาสดังกล่าวข้างต้นมาพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ โดยพัฒนาการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน (GAP) พัฒนาให้เป็นเมือง
เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป โดยเฉพาะการเป็นตลาดมันส าปะหลังของภาคเหนือ รวมทั้งปรับเปลี่ยนการผลิต
พืชให้เหมาะสมกับพื้นที ่ (Zoning) และเพิ่มประสิทธิการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด ส่งเสริม
สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เป็นพลังงานทดแทน (ชีวมวล) ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในระดับมรดกโลกและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที ่ยว เพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงและการเชื ่อมโยงแหล่งท่องเที ่ยว  
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง   
รวมทั้งพัฒนาระบบการคมนาคม การขนส่ง คลังสินค้าและเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดและการท่องเที่ยว  
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสังคมที่เข้มแข็ง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วยการ
สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ให้ยั่งยืน 
 

 (2) ประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ 
      1. การแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน และการส่งเสริมการออม 
      2. สร้างแรงจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมแบบสมัครใจ  
      3. การส่งเสริมแพทย์ทางเลือก เพิ่มบทบาท อปท. ในการให้บริการสาธารณสุขท้องถิ่น พัฒนา
แหล่งน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคในชุมชน ในพ้ืนที่บริการประปาไม่ทั่วถึง 
 

 (3) ข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนในจังหวัดก าแพงเพชร 
ประเด็นปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่ 
ประสบปัญหา 

สาเหตุของปัญหา/ 
ความต้องการ 

แนวทางแก้ไข 

ประเด็นที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ  
1.1 โครงสร้างพ้ืนฐาน  
ถนนและการจราจร 
เส้นทางคมนาคมทีใ่ช้ส าหรับ
การล าเลียงผลผลติทางการ
เกษตรช ารดุเป็นหลุมเป็นบ่อ 

อ าเภอบึงสามัคค ี
ต.ระหาน ต.บึงสามัคค ี
ต.วังชะโอน ต.เทพนิมิต 

อายุการใช้งานท่ีนานและมีการ
บรรทุกน้ าหนักเกิน 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอ 

อ าเภอไทรงาม 
ต.ไทรงาม 
อ าเภอลานกระบือ 
ต.ประชาสุขสันต ์

ถนนท่ีใช้ในการคมนาคม
ระหว่างหมู่บ้านยังไมส่ะดวก 

อ าเภอทรายทองวัฒนา 
ต.ทุ่งทราย ต.ทุ่งทอง 
ต.ถาวรวัฒนา 

ขาดแคลนงบประมาณในการสนับ 
สนุนการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน
ที่ใช้ในการคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน   
 

สนับสนุนงบประมาณในการ
สร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซม
เส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่าง
หมู่บ้าน อ าเภอโกสมัพีนคร 

ต.โกสมัพ ี
ต.ลานดอกไมต้ก 
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ประเด็นปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่ 
ประสบปัญหา 

สาเหตุของปัญหา/ 
ความต้องการ 

แนวทางแก้ไข 

ประเด็นที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ  (ต่อ) 
1.1 โครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 
น้ าอุปโภคบริโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
บางพื้นที่ขาดแคลนน้ าประปา
เพื่อการอุปโภคบริโภค และ
บางแห่งมีน้ าประปาไมส่ะอาด 

อ าเภอบึงสามัคค ี
ต.ระหาน ต.บึงสามัคค ี
ต.วังชะโอน ต.เทพนิมิต 

ระบบน้ าประปาเพื่อการอุปโภค
บริโภคยังไม่ครอบคลมุทั่วพ้ืนท่ี 

-พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อผลติประปา 
และขยายเขตประปาให้ทั่วถึง 
-ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
-สร้างโรงผลติน้ าสะอาดเพื่อ
บริโภคในชุมชน 

อ าเภอโกสมัพีนคร 
ต.โกสมัพ ี
อ าเภอไทรงาม 
ต.หนองคล้า 
อ าเภอลานกระบือ 
ต.ลานกระบือ 

1.2 การประกอบอาชีพภาคเกษตร 
ราคาผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่ า ต้นทุนในการผลติสูง  
และมีการระบาดของศัตรูพืช   

อ าเภอบึงสามัคค ี
ต.ระหาน ต.บึงสามัคค ี
ต.วังชะโอน ต.เทพนิมิต 

เกษตรกรขาดอ านาจต่อรองในเชิง
ธุรกิจ เนื่องจากพ่อค้าคนกลางกด
ราคาสินค้า ผลผลิตไม่มีคณุภาพ 
โดยเฉพาะการจดัหาวัตถดุิบและ
การท าการตลาดรวมทั้งขาดทักษะ
ในการท าเกษตรปลอดภยั 

-ส่งเสรมิการรวมกลุม่และผลิต
เกษตรที่ปลอดภัยไดม้าตรฐาน 
และลดต้นทุนในการผลติ 
-ส่งเสรมิการปลูกข้าวพันธุ์ด ี
-ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ด้วยตนเอง 
 

อ าเภอโกสมัพีนคร 
ต.โกสมัพีต.เพชรชมพ ู
อ าเภอไทรงาม 
ต.ไทรงาม ต.หนองทอง 
ต.หนองไม้กอง 
ต.มหาชัย ต.พานทอง 
ต.หนองแม่แตง 
อ าเภอลานกระบือ 
ต.ประชาสุขสันต ์
ต.ลานกระบือ 
ต.หนองหลวง 
ต.โนนพลวง ต.จันทิมา 
ต.บึงทับแรต 
อ าเภอปางศิลาทอง 
ต.โพธ์ิทอง ต.หินดาต 
ต.ปางตาไว 

ผลผลติการเกษตรหลายชนิดยัง
ไม่ได้มาตรฐานมีสารเคมีปนเปื้อน   
ไม่เป็นท่ียอมรับของผู้บรโิภค 
และเกษตรกรยังใช้สารเคมีใน 
การท าเกษตรกรรมท าให้ดิน
เสื่อม รวมทั้งขาดโรงเรือนเก็บ
ผลผลติการเกษตร 

อ าเภอโกสมัพีนคร 
ต.โกสมัพ ี

ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการใช้สารเคมี และ
การท าก าร เก ษ ต ร โด ย ใช้ปุ๋ ย
อินทรีย์ยังไม่แพร่หลาย 

-จั ด อ บ ร ม ให้ ค ว า ม รู้ แ ก่
ประชาชนในการใช้สารเคมี 
โทษของสารเคมี และส่งเสริม
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้
แพร่หลายมากข้ึน 
-ส่งเสริมการท าน้ าหมักชีวภาพ
แทนการซื้อปุ๋ยเคมี 

อ าเภอไทรงาม 
ต.ไทรงาม 
ต.หนองคล้า 
ต.หนองทอง 
ต.หนองไม้กอง 

เกษตรกรต้องซื้อข้าวสาร
บริโภค  

อ าเภอไทรงาม 
ต.ไทรงาม  
ต.หนองคล้า 
ต.หนองทอง 

ขาดเครื่องแปรรูปผลผลิต - สร้างโรงสีชุมชนขนาดเล็ก 
- จัดตั้งกลุ่มจ าหน่ายข้าวสาร
ปลอดสารพิษในหมู่บ้าน 

อ าเภอลานกระบือ 
ต.ประชาสุขสันต ์
ต.หนองหลวง 
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ประเด็นปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่ 
ประสบปัญหา 

สาเหตุของปัญหา/ 
ความต้องการ 

แนวทางแก้ไข 

ประเด็นที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ  (ต่อ) 
1.2 การประกอบอาชีพภาคเกษตร 
ขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตร ขาดแหล่งกักเก็บ
น้ า อ่างเก็บน้ า ฝายกั้นน้ าใน
พื้นที่บางส่วน ช่วงฤดูแล้ง
ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าใน
การท าเกษตรกรรมเป็นประจ า 
และในฤดูฝนมีน้ าป่าไหลหลาก 
มีน้ าท่วมขัง 

อ าเภอบึงสามัคค ี
ต.ระหาน ต.บึงสามัคค ี
ต.วังชะโอน ต.เทพนิมิต 

มีแหล่งน้ าท่ีไม่เพียงพอ ไม่มีแม่น้ า
ไหลผ่าน และขาดแคลนอ่างเก็บ
น้ าขนาดใหญ่     
 

-สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดหาแหล่งน้ า พัฒนาแหล่ง
น้ า และปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบชลประทาน 
-ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า ฝายกั้น
น้ า สร้างแก้มลิงกักเก็บน้ า 
และขุดสระกักเก็บน้ า 
-ขุ ด ล อ ก แ ห ล่ งน้ า เพื่ อ ท า
การเกษตร 
-ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน 
-ให้ ค ว า ม รู้ เกี่ ย ว กั บ ก า ร
บ ารุงรักษาดิน 

อ าเภอไทรงาม 
ต.หนองแม่แตง 
ต.ไทรงาม 
อ าเภอทรายทองวัฒนา 
ต.ทุ่งทราย ต.ทุ่งทอง 
ต.ถาวรวัฒนา 
อ าเภอลานกระบือ 
ต.ประชาสุขสันต ์
ต.บึงทับแรต 
ต.หนองหลวง 
ต.ช่องลม 
อ าเภอคลองขลุง 
ต.วังไทร ต.วังแขม 
ต.วังบัว ต.หัวถนน 
ต.คลองสมบูรณ ์
ต.ท่ามะเขือ ต.แม่ลาด  
อ าเภอโกสมัพีนคร 
ต.โกสมัพ ี ต.เพชรชมพ ู
ต.ลานดอกไมต้ก 

ขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อการท า
การเกษตร เกษตรกรจึงต้องปลูก
พืชเชิงเดี่ยวท าให้สภาพดินเสื่อม 

อ าเภอขาณุวรลักษบุร ี
ทุกต าบล   

ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
มีจ านวนน้อย 

อ าเภอบึงสามัคค ี
ต.ระหาน ต.บึงสามัคค ี
ต.วังชะโอน ต.เทพนิมิต 

สินค้าเกษตรปลอดภัยมีต้นทุนการ
ผลิตสูง ท าให้ราคาสินค้าสูงกว่า
สินค้าเกษตรทั่วไป 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพ
รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย
และขยายตลาดภายในจังหวัด
และกลุม่จังหวัด 

ขาดแคลนแรงงานในพ้ืนท่ี อ าเภอบึงสามัคค ี
ต.ระหาน ต.บึงสามัคค ี
ต.วังชะโอน ต.เทพนิมิต 

แรงงานเลือกงานและต้องการ
ค่าจ้างแรงงานท่ีสูง 

ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร
และใช้เครื่องมือ อุปกรณ์
เครื่องทุนแรงต่างๆ 

ขาดการวางแผนการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและขาด
กรรมสิทธ์ิในที่ดิน 

อ าเภอทรายทองวัฒนา 
ต.ทุ่งทอง 
ต.ถาวรวัฒนา 

ประชาชนบางส่วนยังขาดที่ดินท า
กิน และบางส่วนเป็นที่ดินไม่มี
เอกสารสิทธ์ิ 

จั ด ส ร รที่ ดิ น ท า กิ น ให้ กั บ
ประชาชน 

อ าเภอโกสมัพีนคร 
ต.โกสมัพ ี
อ าเภอขาณุวรลักษบุร ี
ทุกต าบล   

1.3 การท่องเท่ียว 
ขาดการประชาสัมพันธด์้านการ
ท่องเที่ยว และการ
ประชาสมัพันธ์ ยังไม่ทั่วถึงและ
แพร่หลาย 

อ าเภอโกสมัพีนคร 
ต.โกสมัพี  

ขาดการบูรณาการจัดการท่องเที่ยว
อย่างเป็นระบบ 

บูรณาการจัดการท่องเที่ยว
อย่างเป็นระบบทุกภาคส่วนจดั
ให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว และจัดท าป้าย
แสดงแหล่งท่องเที่ยวให้ชัดเจน 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

 
ประเด็นปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่ 
ประสบปัญหา 

สาเหตุของปัญหา/ 
ความต้องการ 

แนวทางแก้ไข 

ประเด็นที่ 2 ด้านสังคม  
2.1 การศึกษา 
เด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาส
ไม่ได้รับการศึกษาต่อ 

อ าเภอไทรงาม 
ต.หนองคล้า 

พ่อแม่มีฐานะยากจน และมีการ
อพยพไปท างานต่างถ่ิน 
 

-จัดหาสวสัดิการสงเคราะห์
เด็กและเยาวชน 
-สนับสนุนทุนการศึกษา 
-ส่งเสรมิอาชีพให้เยาวชน 
มีงานท า 

อ าเภอลานกระบือ 
ต.ลานกระบือ 

2.2 สาธารณสุขและอนามัย 
การเดินทางมารักษาพยาบาล 
ไม่สะดวก 

อ าเภอไทรงาม 
ต.หนองทอง 

ห่างไกลโรงพยาบาล และการ
เดินทางไปรับการรักษาไมส่ะดวก 

ด าเนินการใหม้ีหน่วยงาน
พยาบาลเคลื่อนที่เดือนละ  
1 ครั้ง อ าเภอปางศิลาทอง 

ต.โพธ์ิทอง ต.หินดาต 
ต.ปางตาไว 

การระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

อ าเภอไทรงาม 
ต.หนองแม่แตง 

มีแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายตาม
บ้านเรือนของประชาชนในพ้ืนท่ี 

-ให้ความรู้ในการก าจัดลูกน้ า
ยุงลายแก่ประชาชน 
- ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องฉีด
พ่นยาฆ่ายุงในเขตพื้นท่ี 

2.3 การว่างงาน/ภาระหนี้สิน 
ครัวเรือนประสบปัญหามีหนี้
สิ้น 

อ าเภอบึงสามัคค ี
ต.ระหาน ต.บึงสามัคค ี
ต.วังชะโอน ต.เทพนิมติ 

-ประชาชนมีรายได้น้อย ขาดการ
วางแผนการใช้จ่ายเงินและขาด
อาชีพเสริม 
-มีหนี้สินครัวเรือนจ านวนมากและ 
ส่วนใหญ่เป็นหนี้นอกระบบ เนื่องจาก
ไม่มีหลักทรัพย์ในการไปกู้ยมืจาก
สถาบันการเงิน และขาดแคลน
งบประมาณในการประกอบอาชีพ 
 

-ฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้   
และส่งเสรมิผลิตภัณฑ์ชุมชน 
รวมทั้งให้จัดท าระบบบัญชี
ครัวเรือน 
-ส่งเสรมิวิถีชีวิตความเป็นอยู่
แบบเศรษฐกิจพอเพียง และ
ส่งเสริมอาชีพ 
 

อ าเภอไทรงาม 
ต.หนองคล้า ต.หนอง
ทอง ต.หนองไม้กอง 
ต.มหาชัย ต.พานทอง 
อ าเภอลานกระบือ 
ต.ลานกระบือ 
ต.หนองหลวง 
ต.บึงทับแรต ต.จันทิมา 
ต.ช่องลม  ต.โนนพลวง  
อ าเภอทรายทองวัฒนา 
ต.ทุ่งทอง  
ต.ถาวรวัฒนา 
อ าเภอคลองขลุง 
ต.วังไทร ต.วังแขม 
ต.คลองขลุง ต.วังยาง 
อ าเภอขาณุวรลักษบุร ี
ทุกต าบล   
อ าเภอปางศิลาทอง 
ต.โพธ์ิทอง ต.หินดาต 
ต.ปางตาไว 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

 
ประเด็นปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่ 
ประสบปัญหา 

สาเหตุของปัญหา/ 
ความต้องการ 

แนวทางแก้ไข 

ประเด็นที่ 2 ด้านสังคม (ต่อ) 
2.4 การแพร่ระบาดยาเสพติด 
การแพร่ระบาดของยาเสพติด อ าเภอบึงสามัคค ี

ต.ระหาน ต.บึงสามัคค ี
ต.วังชะโอน ต.เทพนิมิต 

- นักค้ายาเสพตดิมีรปูแบบและ
วิธีการชักจูงให้เกิดผู้เสพรายใหม ่
- มีแหล่งมั่วสุมภายนอกและ
ภายในหมู่บ้าน 
- เยาวชนสามารถเข้าถึงยาเสพติด
ได้ง่าย 

- รณรงค์ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 
- จัดกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
- จัดตั้งคณะท างาน การเฝ้า
ระวังและหาเบาะแส 
- ก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับ
ของชุมชน 

อ าเภอไทรงาม 
ต.หนองไม้กอง 
ต.มหาชัย 
อ าเภอลานกระบือ 
ต.ประชาสุขสันต ์
ต.หนองหลวง 
ต.โนนพลวง ต.จันทิมา 
อ าเภอทรายทองวัฒนา 
ต าบลทุ่งทราย 
ต.ทุ่งทอง ต.ถาวรวฒันา 

การขาดการดูแลอย่างใกล้ชิดจาก
ผู้ปกครองของเด็ก และมีแรงงาน
ต่างด้าวเข้ามาท างานในพ้ืนท่ีซึ่งมี
การแฝงในเรื่องปัญหายาเสพตดิ 

บูรณาการงานกับทุกภาคส่วน
เพื่อร่วมแก้ไขปญัหาอย่าง
จริงจัง และเป็นรูปธรรม 

อ าเภอปางศิลาทอง 
ต.โพธ์ิทอง ต.หินดาต 
ต.ปางตาไว 

ประเด็นที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 ภัยแล้ง และอุทกภัย 
ปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง อ าเภอบึงสามัคค ี

ต.ระหาน ต.บึงสามัคค ี
ต.วังชะโอน ต.เทพนิมิต 

การเกิดภาวะโลกร้อน ภยัแล้ง 
อุทกภัย 

ก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วม/
พนังกั้นน้ า และขุดลอกแหล่ง
น้ าตามธรรมชาติที่ตื้นเขิน   

อ าเภอปางศิลาทอง 
ต.โพธ์ิทอง ต.หินดาต 
ต.ปางตาไว 

3.2 มลภาวะทางน้ า อากาศ 
มลภาวะสิ่งแวดล้อมทาง
อากาศ 

อ าเภอทรายทองวัฒนา 
ต.ทุ่งทราย 
ต.ทุ่งทอง 
ต.ถาวรวัฒนา 

การเผาผลผลิตทางการเกษตร 
ได้แก่ อ้อยและฟางข้าว ท าให้เกิด
เขม่าควันลอยฟุ้งในอากาศและดิน
เสื่อม 
 

- รณรงค์ให้ความรู้และตระหนัก
ถึงมลพิษที่มีผลเสยีต่อร่างกาย 
โดยบูรณาการทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 
-ท าจุลินทรีย์ย่อยสลายตอฟาง 
 

อ าเภอไทรงาม 
ต.หนองทอง ต.พานทอง 
อ าเภอลานกระบือ 
ต.หนองหลวง 
ต.บึงทับแรต 
ต.ช่องลม 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

สรุปปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ จังหวัดก าแพงเพชร (ต่อ) 
 

ประเด็นปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่ 
ประสบปัญหา 

สาเหตุของปัญหา/ 
ความต้องการ 

แนวทางแก้ไข 

ประเด็นที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
3.2 มลภาวะทางน้ า อากาศ 
ปัญหาขยะในหมู่บ้าน อ าเภอทรายทองวัฒนา 

ต.ทุ่งทอง 
ต.ถาวรวัฒนา 

มีการก าจดัขยะที่ผดิวิธี และมีขยะ 
หลงเหลืออยู่ในพ้ืนท่ีจ านวนมากท่ี 
ไม่ได้รับการก าจัด รวมทั้งองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นขาดงบประมาณ 
ในการด าเนินการก าจัดขยะในพ้ืนท่ี 

-รณรงค์ก าจดัขยะในพื้นที่ 
และสนบัสนุนงบประมาณใน
การก าจัดขยะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ให้ความรู้เรื่องการคัดแยก
ขยะและลดปริมาณขยะใน
ครัวเรือน 

อ าเภอไทรงาม 
ต.หนองทอง 

3.3 การบุกรุกท าลายป่า 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเนื่องจาก
ถูกท าลาย 
บุกรุกและใช้อย่างฟุ่มเฟือย ขาด
ความระมัดระวัง 

อ าเภอโกสมัพีนคร 
ต.โกสมัพ ี

ทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกและ
ท าลายเพื่อท าการเกษตรมากขึ้น 

จัดสรรที่ดินท ากินให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายและกวดขันการ
บุกรุกท าลายป่า อ าเภอคลองขลุง 

ต.คลองขลุง 
ต.วังยาง 
ต.ท่าพุทรา 

ประเด็นที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ 
4.1 การรวมกลุ่มเครือข่ายอาชีพ 
การบริหารจัดการกลุม่อาชีพ
แม่บ้านและเศรษฐกิจชุมชน 
ยังขาดความเข้มแข็งและขาด
การรวมกลุ่มเครือข่ายอาชีพ 

อ าเภอโกสมัพีนคร 
ต.โกสมัพ ี

ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
ในการบริหารจัดการการรวมกลุ่ม
อาชีพ 

จัดอบรมเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการการรวมกลุ่ มอาชีพ
อย่างจริงจัง 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

2.1.4. จังหวัดพิจิตร 
 (1) ภาพรวมการพัฒนา 
      สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรหลักของจังหวัด พัฒนาระบบการผลิตข้าวหอม
มะลิและพันธุ์ข้าวอ่ืนๆ ในจังหวัดให้มีคุณภาพและมาตรฐานของประเทศคู่ค้า  ยกระดับส้มโอขาวแตงกวา 
เพ่ือขยายตลาด Niche Market ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง โดยพัฒนามาตรฐานการเพาะปลูกตามเกณฑ์
มาตรฐานฮาลาล (HALAL) ยกระดับส้มโอท่าข่อย เพ่ือขยายสู่ตลาดประเทศจีน และกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน สร้างมูลค่าเพ่ิมมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองสู่การแปรรูปเป็นน้ ามะม่วงสดทั้งในรูปแบบขวด, กล่อง และ
ขยายแปลงเพาะปลูกให้ครอบคลุมทั้งอ าเภอ โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและรูปแบบการจัดการแหล่งผลิต
มะม่วงของจังหวัด แปรรูปผลไม้คุณภาพสู่การเป็นเมืองน้ ามัน IOS ส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา  
เพ่ือการสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด รวมทั้งป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็น
นวัตกรรมใหม่ในอนาคต ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพลังงานทดแทน เช่น มันส าปะหลัง อ้อย 
 (2) ประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
      ปัญหาที่ส าคัญของจังหวัดพิจิตร สามารถแยกการพิจารณาออกเป็น 5 ด้าน คือ ปัญหาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านการประกอบอาชีพ ปัญหาแหล่ง
ท่องเที่ยวขาดการพัฒนาและการบริหารจัดการ 

ปัญหาความต้องการของ
ประชาชน 

พื้นที่ประสบปัญหา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 ปัญหาด้านคมนาคมขนส่ง
ระบบโครงข่ายถนนสายหลักและ
สายรอง ขาดการพัฒ นาเพ่ื อ
รองรับการคมนาคมและการ
ขนส่งสินค้า โดยเฉพาะทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 11 

 
อ.สากเหล็ก/อ.วังทรายพูน/ 
อ.ทับคล้อ/อ.ดงเจริญ 

 
ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11  
จากอ า เภ อ อิน ท ร์ บุ รี  จั งห วั ด สิ งห์ บุ รี  
ถึ ง อ า เภ อ ส า ก เห ล็ ก  จั ง ห วั ด พิ จิ ต ร  
ให้เป็น 4 ช่องทางการจราจรให้เชื่อมโยง
ระดับภาค  

   1 .2  การคมนาคมระหว่าง
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้านไม่สะดวก/
มลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละออง 

อ าเภอเมืองพิจิตร/อ าเภอ
ตะพานหิน/อ าเภอทับคล้อ/
อ า เ ภ อ บ า ง มู ล น า ก / 
อ าเภอโพทะเล/อ าเภอโพธิ์-
ประทับช้าง/อ าเภอสามง่าม/
อ า เ ภ อ วั ง ท ร า ย พู น / 
อ าเภอวชิรบารมี/อ าเภอสาก-
เห ล็ ก /อ า เภ อ ด ง เจ ริ ญ / 
อ าเภอบึงนาราง 
 
 

1.ส ร้ า ง ถ น น ค อ น ก รี ต เส ริ ม เห ล็ ก /
ถนนลาดยาง ในพ้ืนที ่ 12 อ าเภอ    
2.ซ่ อมแซมผิ วจ ราจรที่ ช า รุ ด เสี ยห าย 
ในต าบล หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ 12 อ าเภอ 
3.จัดระบบการขนส่งสาธารณะภายใน
จั งห วั ด  อ า เภ อ  ต าบ ล  ห มู่ บ้ าน  เพ่ื อ
ให้บริการประชาชน และนักท่องเที่ยวอย่าง
เป็นระบบ 
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ปัญหาความต้องการของ
ประชาชน 

พื้นที่ประสบปัญหา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

    1 .3  ขาดแคลนน้ า อุป โภค 
บริ โภค น้ าประปาที่ สะอาด/ 
ไม่เพียงพอ น้ าเป็นสนิม ตะกรัน
หินปูน 

อ.เมืองพิจิตร/อ.ตะพานหิน/  
อ.ทับคล้อ/อ.บางมูลนาก/     
อ.โพทะเล/อ.โพธิ์ประทับช้าง/
อ.สามง่าม/อ.วังทรายพูน/
อ.วชิรบารมี /อ.สากเหล็ก/     
อ.ดงเจริญ/อ.บึงนาราง 

1.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านที่สะอาด
เพียงพอในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ยังไม่มีระบบ
ประปา ในพ้ืนที่ 12 อ าเภอ 
2.ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในอ าเภอ
เมืองพิจิตร อ าเภอตะพานหิน อ าเภอทับ
คล้อ อ าเภอบางมูลนาก อ าเภอวังทรายพูน 
อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 

   1.4 ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือ
การเกษตรไม่เพียงพอ 

อ.เมืองพิจิตร/อ.ตะพานหิน/  
อ.ทับคล้อ/อ.บางมูลนาก/     
อ.โพทะเล/อ.โพธิ์ประทับช้าง/
อ.สามง่าม/อ.วังทรายพูน/
อ.วชิรบารมี /อ.สากเหล็ก/     
อ.ดงเจริญ/อ.บึงนาราง 

1.ขุดลอกอ่างเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร ในพ้ืนที่
สาธารณะประโยชน์ ในพ้ืนที่ 12 อ าเภอ 
2. ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง ที่ตื้นเขิน 
ให้สามารถรองรับ กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
ในพ้ืนที่ 12 อ าเภอ 

2 .ปั ญ ห า ด้ า น ท รั พ ย า ก ร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
   2.1 น้ ากัดเซาะตลิ่งแม่น้ าน่าน 
แม่น้ ายม ช ารุด 

 
 
อ.เมืองพิจิตร/อ.ตะพานหิน/
อ.บางมูลนาก/อ.โพทะเล/   
อ.โพธิ์ประทับช้าง/อ.สามง่าม/
อ.วชิรบารมี 

 
 
1.สร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือป้องกัน
การกัดเซาะของน้ าริมตลิ่งเลียบริมแม่น้ า
น่าน แม่น้ ายม ในพ้ืนที่ 7 อ าเภอ 
2.ปรับปรุง ซ่อมแซมตลิ่งที่ช ารุด โดยการ
เสริมคันดิน พร้อมลูกรังในพ้ืนที่ 7 อ าเภอ 

   2.2 ปัญหาอุทกภัย ภั ยแล้ ง
ซ้ าซาก 

อ.เมืองพิจิตร/อ.ตะพานหิน/  
อ.ทับคล้อ/อ.บางมูลนาก/     
อ.โพทะเล/อ.โพธิ์ประทับช้าง/
อ.สามง่าม/อ.วังทรายพูน/
อ.วชิรบารมี /อ.สากเหล็ก/     
อ.ดงเจริญ/อ.บึงนาราง 

1.พัฒ นา ปรับปรุงแหล่ งน้ าส าคัญของ
จังหวัด (บึงสีไฟ แม่น้ าพิจิตร) ให้เป็นแก้มลิง
รองรับน้ าในฤดูน าหลาก และ กักเก็บน้ า 
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
2.ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง ให้สามารถ
ระบายน้ าได้ทัน ในพ้ืนที่ 12 อ าเภอ 

   2.3 ขาดศูนย์ก าจัดขยะรวมใน
ระดับจังหวัด และขาดการจัดการ
ขยะที่ถูกสุขอนามัยและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการก าจัด
ขยะอย่างเป็นระบบ 

อ.เมืองพิจิตร/อ.ตะพานหิน/  
อ.ทับคล้อ/อ.บางมูลนาก/     
อ.โพทะเล/อ.โพธิ์ประทับช้าง/
อ.สามง่าม/อ.วังทรายพูน/
อ.วชิรบารมี /อ.สากเหล็ก/     
อ.ดงเจริญ/อ.บึงนาราง 

1.ก่อสร้างระบบก าจัดขยะของจังหวัดในเขต
อ าเภอเมืองพิจิตร อ าเภอตะพานหิน อ าเภอ
บางมูลนาก อ าเภอโพทะเล อ าเภอสาก
เหล็ก อ าเภอทับคล้อ 
2.อบรมให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกการมีส่วน
ร่ วมของชุ มชน ในการก าจั ดขยะที่ ถู ก
สุขอนามัย 
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ปัญหาความต้องการของ
ประชาชน 

พื้นที่ประสบปัญหา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

   2.4 ปัญหาการใช้สารเคมีใน
การท าการเกษตรและสารพิษ
ตกค้างในร่างกาย 

อ.เมืองพิจิตร/อ.ตะพานหิน/  
อ.ทับคล้อ/อ.บางมูลนาก/     
อ.โพทะเล/อ.โพธิ์ประทับช้าง/
อ.สามง่าม/อ.วังทรายพูน/
อ.วชิรบารมี /อ.สากเหล็ก/     
อ.ดงเจริญ/อ.บึงนาราง 

1.อบรมให้ความรู้ด้านการรักษาสุขภาพแก่
ประชาชนในต าบลหมู่บ้าน/ชุมชน ในพ้ืนที่ 
12 อ าเภอ 
2.รณ รงค์ ให้ ป ระช าชน ต รวจสุ ขภ าพ
ประจ าปี/ตรวจหาสารเคมีตกค้างในร่างกาย
ของเกษตรกร ในพ้ืนที่ 12 อ าเภอ 

3. ด้านการประกอบอาชีพ 
   3.1 ส่ งเสริม  สนับสนุนอาชีพ
การเกษตรปลอดภัย และเกษตร
อินทรีย์ 
 
 
 

 
อ.เมืองพิจิตร/อ.ตะพานหิน/   
อ .ทั บ คล้ อ /อ .บ างมู ลน าก /      
อ.โพทะเล/อ.โพธิ์ประทับช้าง/ 
อ .สามง่ าม /อ .วั งท รายพู น /
อ .วชิ รบ ารมี /อ .ส าก เหล็ ก /      
อ.ดงเจริญ/อ.บึงนาราง 

 
1.ส่งเสริม สนับสนุนการปรับปรุงบ ารุงดินด้วย
ปุ๋ยพืชสด การปลูกพืชหมุนเวียน  ในพื้นที่ท า
การเกษตร ในพื้นที่ 12 อ าเภอ 
2.ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดท าและใช้พื ช
สมุนไพรในการป้องกันแมลง 
3.ส่ งเสริม  สนับสนุ น ให้ เกษตรกรจัดท า/
ฝึ ก อบ รม ให้ ค วาม รู้ ค ว าม เข้ า ใจ ก ารท า
การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ 
12 อ าเภอ 
4.ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวพันธ์ดี พืชใช้น้ า
น้อยในพื้นที่ 12 อ าเภอ 

4.ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวขาดการ
พัฒนาและการบริหารจัดการ 

อ.เมืองพิจิตร/อ.ตะพานหิน/  
อ.ทับคล้อ/อ.บางมูลนาก/     
อ.โพทะเล/อ.โพธิ์ประทับช้าง/
อ.สามง่าม/อ.วังทรายพูน/
อ.วชิรบารมี /อ.สากเหล็ก/     
อ.ดงเจริญ/อ.บึงนาราง 

1.สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
ในพ้ืนที่ 12 อ าเภอ 
2.เสริมสร้างองค์ความรู้ การฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ผู้น าชุมชน/ประชาชนในพ้ืนที่ที่มี
แหล่งท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและ
การบริหารจัดการ  

  3.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  ในพ้ืนที่
อ าเภอเมืองพิจิตร อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 
อ าเภอตะพานหิน อ าเภอทับคล้อ อ าเภอ
บางมูลนาก อ าเภอโพทะเล 
4.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จังหวัดพิจิตรผ่านช่องทางการสื่อสารทุก
ประเภท 
5.ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ในพ้ืนที่
อ าเภอเมืองพิจิตร อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 
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ปัญหาความต้องการของ
ประชาชน 

พื้นที่ประสบปัญหา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

  3.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  ในพ้ืนที่
อ าเภอเมืองพิจิตร อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 
อ าเภอตะพานหิน อ าเภอทับคล้อ อ าเภอ
บางมูลนาก อ าเภอโพทะเล 
4.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จังหวัดพิจิตรผ่านช่องทางการสื่อสารทุก
ประเภท 
5.ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ในพ้ืนที่
อ าเภอเมืองพิจิตร อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 

5.ปัญหายาเสพติด 
   5 .1  การป้ องกัน และแก้ ไข
ปัญหายาเสพติด 
  

 
อ.เมืองพิจิตร/อ.ตะพานหิน/  
อ.ทับคล้อ/อ.บางมูลนาก/     
อ.โพทะเล/อ.โพธิ์ประทับช้าง/
อ.สามง่าม/อ.วังทรายพูน/
อ.วชิรบารมี /อ.สากเหล็ก/     
อ.ดงเจริญ/อ.บึงนาราง 

  
1.ฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้แก่ผู้น าชุมชน 
ประชาชน ให้ มี ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ า ใจ ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
พิษภัยของยาเสพติด ในต าบล หมู่บ้าน/
ชุมชน ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง ในทุกอ าเภอ 
2.ส่งเสริมการตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยง เช่น 
ในสถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ 
3.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด  
ในหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา กิจกรรม  
TO BE NUMBER ONE 
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2.1.5. จังหวัดอุทัยธานี 
 (1) ภาพรวมการพัฒนา 
      จังหวัดอุทัยธานีมีขนาดเล็ก โครงสร้างเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 42.80 
รองลงมาเป็นภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ โดยมีแนวโน้มว่าสัดส่วนภาคการเกษตรค่อนข้างชะลอตัว 
ในขณะที่ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัว เช่น การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม หมวดสินค้า
เกษตรแปรรูปจากโรงงานน้ าตาล หรือภาคบริการ จากการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดอุทัยธานีให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จึงต้องให้ความส าคัญกับทั้งภาค
เกษตร ภาคการบริการ และภาคอุตสาหกรรม โดยพิจารณาประกอบกับศักยภาพ และความโดดเด่น สามารถ
แข่งขันได้ ประเด็นการพัฒนาที่ต้องให้ความส าคัญในการท างาน ได้แก่ การปัญหาความยากจน ด้วยการ 
ลดรายจ่ายในครัวเรือน เพ่ิมรายได้ และขยายโอกาส ตามแนวทางการพัฒนาของปรัชญาเศรษฐกิจ  
การขยายผลโครงการพระราชด าริ  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สร้างความมั่นคงทางสังคม สร้างงาน
และรายได้ให้กับประชาชน เพ่ือน าพาจังหวัดให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และเติบโตอย่างม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 

 (2) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ในจังหวัดอุทัยธานี 

อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
ปัญหาในพื้นที่ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- ขาดน้ าเพ่ือการเกษตร อ าเภอเมืองอุทัยธานี อยู่นอกเขต
ระบบชลประทานของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาห้วย
เสลา ไม่มีแหล่งน้ าธรรมขาติในพ้ืนที่ที่เพียงพอต่อการท า
การเกษตร หรือน าไปอุปโภคบริโภค ต้องรอน้ าฝนอย่าง
เดียว 
 

- การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส ารวจ
ออกแบบเพื่อเพ่ิมปริมาณน้ าภายในพ้ืนที่  
- ปรับปรุงความจุแก้มลิง เพิ่มพ้ืนที่กักเก็บน้ าหน้า
เขื่อนและแก้มลิง รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ชลประทานเดิม ขยายพ้ืนที่ชลประทาน เพ่ือให้
สามารถส่งน้ าเพ่ือการเกษตร ให้กับพ้ืนที่ที่ขาด
แคลนน้ า ได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของอ าเภอ 
- แหล่งเก็บกักน้ าขนาดใหญ่  
- เครื่องสูบน้ าขนาดใหญ่  ติดตั้งบริเวณแม่น้ า
เจ้าพระยา เพ่ือผันน้ ามาใช้ในการเกษตร 
- การขุดลอกแหล่งน้ าที่ตื้นเขิน 

- ปัญหาอุทกภัย อ าเภอเมืองอุทัยธานี มีล าน้ าส าคัญ 3 
สาย คือ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าสะแกกรัง และแม่น้ าแคว
ตากแดด ในฤดูฝน หากฝนตกมาก น้ าในพ้ืนที่ตอนบนของ
จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดนครสวรรค์ จะไหลลงสู่แม่น้ า
แควตากแดด มายังเขื่อนวังร่มเกล้า จะเกิดน้ าท่วมต าบล
เนินแจง ต าบลหนองไผ่แบน ต าบลโนนเหล็ก และต าบล
สะแกกรัง เป็ นประจ าทุ กปี  และห ากน้ าในแม่น้ า
เจ้าพระยามีปริมาณมากจะเข้าท่วมพ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้ าสะแก
กรังและแม่น้ าเจ้าพระยา โดยเฉพาะเกาะเทโพจะถูกน้ า
ท่วมเป็นประจ าไม่สามารถท าแนวป้องกันน้ าท่วมได้ 

- การสร้างคันกักน้ าและถนนแม่น้ าแควตากแดด
จากเขื่อนวังร่มเกล้า มาบรรจบถนนสายอุทัยธานี-
โกรกพระ จะท าให้ แก้ปัญหาน้ าท่วมบริ เวณ
ดังกล่าว  
- ส ารวจออกแบบคันกันน้ า เพ่ิม เติม  เพ่ือให้
สามารถป้องกันน้ าท่วมได้ถึงถนนสาย 333 ใน
บริเวณชุมชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี 
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อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
ปัญหาในพื้นที่ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- ปัญหาหนี้ สินภาคเกษตรกร และเรื่องที่ ดินท ากิน 
ประชาชนในพ้ืนที่มีหนี้สินภาคครัวเรือนที่เพ่ิมสูงขึ้นจาก
เดิม รวมถึงการไม่มีสิทธิในที่ ดินท ากิน มี เพียงสิทธิ
ครอบครอง 

- ส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริม หรือเพ่ิมมูลค่า
ให้กับอาชีพเดิม รวมถึงการส่งเสริมเรื่องการ
จัดการ 
- ยก เลิ ก เขตปฏิ รูปที่ ดิ น ที่ ทั บ ซ้ อน  และให้
เกษตรกรที่มีสิทธิครองตามกฎหมายสามารถขอ
ออกรังวัดออกโฉนดที่ดินได้ 
- จั ดสรรที่ ดิ นท ากิ น ให้ แก่ป ระชาชนที่ ไม่ มี 
ที่ดินท ากิน 

- ปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขต
เทศบาลเมืองอุทัยธานี  และนอกเขตเทศบาลเมือง
อุทัยธานี การแพร่ระบาดจะอยู่ในกลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ใช้
แรงงาน กลุ่มผู้ว่างงานขณะนี้มีผู้ที่อยู่ระหว่างบ าบัดฟ้ืนฟู 
130 คน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชน ผู้ประสานพลังแผ่นดินไว้ครบทุกหมู่บ้าน
และชุมชน ได้ร่วมท างานกับศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี ทั้งด้านการป้องกัน
และปราบปรามและบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติด พร้อม
ได้มีการตรวจติดตามเป็นประจ า และแต่งตั้งชุด
ป ฏิ บั ติ ก ารข่ า วอ า เภ อ เพ่ื อห าข่ า ว ใน ก าร
ปราบปรามผู้กระท าผิด 
 

อ าเภอทัพทัน 
ปัญหาในพื้นที่ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- ปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ื อ
การเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชน 

- การพัฒนาแผนชุมชน วางระบบการท างานให้
เชื่อมโยงและบูรณาการอย่างแท้จริง โดยใช้แผน
ชุมชน และจะต้องมีการประสานแผน และ
นโยบายทุกระดับ 
- การขยายอ่างเก็บน้ า/แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
และการอุปโภค บริโภค 
 

- ปัญหาคุณภาพดิน ดินมีคุณภาพต่ า ท าให้ผลผลิตต่ าและ
ต้นทุนการผลิตสูง 

- การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ให้มีความ
ทันสมัย ภายใต้เกษตรกรรมแบบเกษตรอินทรีย์ 
หรือเกษตรปลอดภัย เพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลผลิต
ทางการเกษตร เนื่องจากประชากรอ าเภอทัพทัน
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 
- การพัฒนาคน ด้วยกระบวนการที่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้  พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การคิด ตัดสินใจ ในการแก้ไขปัญหาชุมชน 
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อ าเภอทัพทัน 
ปัญหาในพื้นที่ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- ปัญหาโรคระบาดในนาข้าว (เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล) 
เพลี้ยแป้งในมันส าปะหลัง และปัญหาโรคระบาดในสัตว์ 
- ราคาผลผลิตตกต่ า ที่น าไปสู่ปัญหาหนี้สิ้นของเกษตรกร 
และการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพเสริม 

- การพัฒนาพื้นที่ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนและ
สร้างจิตส านึกให้ประชาชน รักและหวงแหนชุมชน
ของตนโดยต้องสร้างให้หมู่บ้านและชุมชนที่น่าอยู่ 
สิ่งแวดล้อมดี พัฒนาแหล่งน้ า การคมนาคม 
สาธารณูปโภคต่างๆ และความปลอดภัยในทุก
ด้าน 
- การพัฒนาแหล่งรายได้ของชุมชน สนับสนุนให้
ชุมชนได้เล็งเห็นศักยภาพ ความโดดเด่นที่สามารถ
น ามาพัฒนาต่อยอด เพื่อเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า 
หรือสามารถก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนหรือ
ชุมชน 

อ าเภอบ้านไร่ 
ปัญหาในพื้นที่ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- ร า ค า พื ช ผ ล ท า งก า ร เก ษ ต ร  มี ค ว า ม ผั น ผ ว น 
ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับความต้องการของโรงงานและการ
ก า ห น ด ร าค าข อ ง โร ง ง าน  ร ว ม ทั้ งป ริ ม าณ ข อ ง 
พืชผลทางการเกษตรมีมาก จึ งส่ งผลท าให้ รายได้ 
ของประชาชนไม่แน่นอน 

 

- การก าหนดราคาพืชผลทางการเกษตรที่เป็น
ธรรม รวมทั้งควบคุมราคารับซื้อของโรงงานเพ่ือ
เป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว  
- การส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร โดยการน า
ผลผลิตมาแปรรูป ตลอดจนรัฐจะต้องมีการ
ก าหนดแผนการปลูกพืช เช่น การก าหนดพ้ืนที่
เพาะปลูกพืชเพ่ือเป็นการจ ากัดปริมาณผลผลิต
ไม่ให้ล้นตลาด 

- ภัยธรรมชาติ เป็นภัยคุกคามที่เป็นภายนอกท่ียากแก่การ
ควบคุม เช่น ภัยแล้ง การขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค 
และการเกษตร ปัญหาอุทกภัย  

- การบูรณาการร่วมกันเพ่ือก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเพ่ือ 
ใช้อุปโภคบริโภคของประชาชน และเพ่ือการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งยังสามารถเป็นแหล่งระบาย
น้ าเพื่อป้องกันอุทกภัย 

- ข าด เอกส ารสิ ท ธิ์ ใน ที่ ดิ น ท ากิ น และที่ อ ยู่ อ าศั ย 
เนื่องมาจากอ าเภอบ้านไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และป่าสงวนแห่งชาติ  

- การแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่
ประชาชน กรณี น.ส.3 ทับเขตป่า หรือพ้ืนที่ทับ
ซ้อน 
- การส ารวจ และยกเลิกเขตป่าไม้  ในเขตป่า 
เสื่อมโทรม เพ่ือให้เป็นพื้นที่ท ากินให้แก่ประชาชน  

- การแพร่ระบาดของยาเสพติด  - เพ่ิมมาตรการในการแก้ไขประสานพลังแผ่นดิน
ให้เข้ามามีบทบาทในการท างานในพ้ืนที่ 
- สนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดให้มากขึ้น 
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อ าเภอบ้านไร่ 
ปัญหาในพื้นที่ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- ปัญหาสารหนูในเขตพ้ืนที่ ต าบลหนองจอก ที่พบว่ามี
ปริมาณสารหนูสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การอนามัย
โลกก าหนดไว้  

- มาตรการการเฝ้าระวังปัญหาทางสิ่งแวดล้อม 
และการควบคุมการใช้สารเคมีของที่ใช้ในพ้ืนที่ 
- การจัดหาแหล่งบาดาล หรือหาภาชนะกักเก็บ
น้ า ฝนไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค 

อ าเภอลานสัก 
ปัญหาในพื้นที่ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- แหล่งท่องเที่ยว ในพ้ืนที่อ าเภอมีความทรุดโทรม และ
ขาดองค์ความรู้ ทักษะในการพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่
เป็นเอกลักษณ์ที่ เหมาะสมแก่สภาพแวดล้อมทางการ
ท่องเที่ยว 

- ส่ ง เสริมและพัฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว  ด้ าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดระบบการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที ่
- การพัฒ นา อบรมทั กษะ องค์ ความรู้ ก าร 
สร้างสรรค์ในการจัดการ การปรับปรุงสินค้าและ
บริการเพ่ือการท่องเที่ยว เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
สามารถพัฒนาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ และแข่งขัน
ได ้

ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า มีต้นทุนการผลิต เพ่ิมขึ้น 
เกษตรกรขาดอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว การใช้สารเคมีใน
ภาคการเกษตร 

- ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 
- การส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมอาชีพเพ่ือการสร้างรายได้/ลด
รายจ่าย 
- ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้าทางการเกษตร  
- ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย
และพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม 
- การสร้างต้นแบบเกษตรปลอดภัย และการ
พัฒ นาภ าคการ เกษตรกรรม ให้ มี ผลผลิ ตที่
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

- ปัญหาสภาพโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่  
- การคมนาคมในพ้ืนที่ ยังมีถนนบางสายที่ช ารุด และรอ
การปรับปรุง 
- น้ าเพ่ือการเกษตร ที่ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้
น้ าในภาคการเกษตร 
- น้ าประปาเพ่ือการอุปโภคและบริโภค ยังไม่สามารถ
ขยายการใช้น้ าแก่ประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทั่วถึง 
- ไฟฟ้ายังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชน และไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามทางเข้าหมู่บ้านไม่เพียงพอ  

- โครงการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ  
โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร/
พัฒนาน้ าประปาสะอาด น้ าบาดาลในหมู่บ้าน/
ชุมชนเพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนน้ าในพ้ืนที่ทั้ง
ภาคการเกษตร และเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
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อ าเภอลานสัก 
ปัญหาในพื้นที่ ปัญหาในพื้นที่ 

     ปัญหาสภาพทางสังคม ได้แก่ 
- การศึ กษ า บุ คลากรและ อุปกรณ์ ท างการศึ กษ า  
ไม่เพียงพอ และงบประมาณในการพัฒนาทางการศึกษาใน
พ้ืนที่มีน้อย 
- การว่างงาน และแรงงานเคลื่อนย้ายไปพื้นท่ีอ่ืน 
- ยาเสพติดแพร่ระบาดในพ้ืนที่ เนื่องจากเยาวชนส่วนใหญ่
ที่ยังคงว่างงานหรือตกงานอยู่ส่วนหนึ่ง  
- การทะเลาะวิวาทภายในครอบครัว   
 

- การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาทางการ 
ศึกษาเพ่ิมมากข้ึนกว่าเดิม 
- การฝึกอบรม พัฒนา และจัดหา อาชีพเสริม  
ให้กลุ่มแรงงานเป้าหมาย 
- ก า ร ส นั บ ส นุ น ให้ มี ก า ร จั ด ตั้ ง แ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมอัตราการจ้างงานในพ้ืนที่ 
- การจัดตั้งหน่วยระวังภัยทางสังคม สร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน ลดปัญหาความรุนแรงในชุมชน 

- ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ที่ทิ้งขยะในชุมชน ปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนต าบลลานสักไม่มีที่ทิ้งขยะเป็นของ
ตนเอง 
- โรคติดต่อในคน และภาวะสุขภาพของคนในพื้นที ่
 
 

- ระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ 
- การยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณสุข 
และสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี 

อ าเภอสว่างอารมณ์ 
ปัญหาในพื้นที่ ปัญหาในพื้นที่ 

- ปัญหาระบบชลประทาน ที่ ยั งไม่ เพียงพอ และไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่ของอ าเภอ เนื่องจากแหล่งน้ าธรรมชาติใน
พ้ืนที่ ไม่เพียงพอต่อความต้องการการใช้เพ่ือการเกษตร 
และเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
 

- การขุดแก้มลิงหรืออ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่เพ่ือใช้
เป็นพื้นที่รองรับน้ า 
- การขุดเจาะบ่อน้ าตื้นและบ่อบาดาล  

- สภ าพ ดิ น  ใน พ้ื น ที่ ส่ วน ให ญ่ เป็ น ดิ น ท ราย  แล ะ  
การใช้สารเคมีในภาคการเกษตร ที่ยังคงมีอยู่มาก 

- การส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพชั้นผิวดินเพ่ือ
การเกษตร 
- การส่งเสริมการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่
เหมาะแก่ศักยภาพของพ้ืนที่ 
- การให้ความรู้ในจัดการการผลิตในภาคการเกษตรที่ดี 
 

- สภาพดิน ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินทราย และ การใช้
สารเคมีในภาคการเกษตร ที่ยังคงมีอยู่มาก 

- การส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพชั้นผิวดินเพ่ือ
การเกษตร 
- การส่งเสริมการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่
เหมาะแก่ศักยภาพของพ้ืนที่ 
- การให้ความรู้ในจัดการการผลิตในภาคการเกษตรที่ดี 
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อ าเภอสว่างอารมณ์ 
ปัญหาในพื้นที่ ปัญหาในพื้นที่ 

- ปัญหาหนี้ สินภาคเกษตรกร และเรื่องที่ ดินท ากิน 
ประชาชนในพ้ืนที่มีหนี้สินภาคครัวเรือนที่เพ่ิมสูงขึ้นจาก
เดิม  รวมถึ งการไม่มีสิทธิ์ ในที่ ดินท ากิน  มี เพียงสิทธิ์
ครอบครอง 

- ส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริม หรือเพ่ิมมูลค่า
ให้กับอาชีพเดิม รวมถึงการส่งเสริมเรื่องการ
จัดการ 

- ยกเลิกเขตปฏิรูปที่ดินที่ทับซ้อน และให้เกษตรกร
ที่มีสิทธิ์ครองตามกฎหมายสามารถขอออกรังวัด
ออกโฉนดที่ดินได้ 
- จัดสรรที่ดินท ากินให้แก่ประชาชนที่ไม่มีที่ดินท า
กิน 
 

- การศึกษาในชุมชน ที่ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง - การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาทาง
การศึกษา 
 
 

อ าเภอหนองขาหย่าง 
ปัญหาในพื้นที่ ปัญหาในพื้นที่ 

- พ้ืนที่อ าเภอหนองขาหย่างส่วนใหญ่มีสภาพภูมิประเทศ
รับน้ า และมีสภาพดินเป็นดินทรายที่ไม่สามารถกักเก็บน้ า
ในระยะยาว ท าให้ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ า 
 

- การศึกษาโครงสร้างและศักยภาพสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการพัฒนาพื้นที่ที่ม่ันคง ยั่งยืน 
- การขุดลอกแหล่งน้ าที่ตื้นเขิน 
- พัฒนาพ้ืนที่แก้มลิงเพ่ือกักเก็บน้ า เช่น พ้ืนที่เขา 
ระแหง 
- การวางท่อส่งน้ าจากเขื่อนวังร่มเกล้า มาในพ้ืนที่
อ าเภอหนองขาหย่าง 

- พ้ืนที่อ าเภอหนองขาหย่างส่วนใหญ่มีสภาพภูมิประเทศ
รับน้ า และมีสภาพดินเป็นดินทรายที่ไม่สามารถกักเก็บน้ า
ในระยะยาว ท าให้ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ า 
 

- การศึกษาโครงสร้างและศักยภาพสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการพัฒนาพื้นที่ที่ม่ันคง ยั่งยืน 
- การขุดลอกแหล่งน้ าที่ตื้นเขิน 
- พัฒนาพ้ืนที่แก้มลิงเพ่ือกักเก็บน้ า เช่น พ้ืนที่เขา 
ระแหง 
- การวางท่อส่งน้ าจากเขื่อนวังร่มเกล้า มาในพ้ืนที่
อ าเภอหนองขาหย่าง 
 

- การคมนาคม เส้นทางการคมนาคมในหมู่บ้านยังเป็นดิน
ลูกรัง มีหลุมบ่อ ไม่มีทางระบายน้ า ส่งผลกระทบการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชนในพ้ืนที่ และการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 
 

- โครงการการพัฒนาเส้นทางต่างๆ 
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อ าเภอหนองฉาง 
ปัญหาในพื้นที่ ปัญหาในพื้นที่ 

- ปัญหาทางด้านการเกษตร ได้แก่ ขาดแคลนแหล่งน้ าและ
ระบบชลประทานที่เพียงพอ ผลผลิตทางเกษตรตกต่ า และ
สินค้าทางการเกษตรมีราคาถูก ต้นทุนทางการเกษตรมี
ราคาสูง  
 

ต้องการให้มีการจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
เช่น การขุดสระสาธารณะ การขุดลอกคลอง
สาธารณะ ลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
ปุ๋ยชีวภาพ 
 

- ปัญหาทางด้านสังคม มีการพนัน ยาเสพติด อาชญากรรม 
อุบัติเหตุบนท้องถนน รายได้ไม่เพียงแก่การยังชีพ ผู้สูงอายุ 
และเด็ก ขาดคนดูแล  
 

ต้องการให้มีการด าเนินคดีปราบปรามผู้กระท า
ความผิดอย่างจริงจัง การส่งเสริมให้มีการสร้าง
อาชีพและรายได้นอกฤดูการผลิต 

- ปัญหาทางด้านการสาธารณสุข ยังมีการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ 

ต้องการให้มีการแจ้งเตือนโรคระบาดที่มีตาม
ฤดูกาลให้ทราบล่วงหน้า การรณรงค์ให้มีการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
 

- ปัญหาทางด้านภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย  
วาตภัย 

ต้องการให้มีการแจ้งเตือนให้ระวังภัยต่างๆ ก่อนที่
จะมีภัยเกิดขึ้น การให้ความช่วยเหลือ เยียวยา เมื่อ
มีภัยเกิดข้ึนแก่ผู้ประสบภัยในเวลาอันรวดเร็ว 
 

- ปัญหาทางด้านการคมนาคม ถนนช ารุด เป็นหลุม  
เป็นบ่อ  
 

ต้องการให้มีการซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมจะใช้งานได้ตามปกติ การสร้างถนนคอนกรีต
ถนน ลาดยางให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 

อ าเภอห้วยคต 
ปัญหาในพื้นที่ ปัญหาในพื้นที่ 

     ปัญหาด้านโครงสร้าง 
- เส้นทางคมนาคมระหว่างต าบลหมู่บ้านยังเป็นถนนลูกรัง
และถนนดิน และพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าสงวน เขตอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์ป่าฯ  
- ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ าในการเกษตร  
- ปัญหาการขาดแคลนน้ ากินน้ าใช้ (ระบบประปา) รวมทั้ง
ปัญหาสาธารณูปโภค ไฟฟ้า โทรศัพท์ เนื่องจากพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่อยู่ในเขตปาไม้ และลักษณะการกระจายตัวของชุมชน
หมู่บ้าน 
 
 
 

 
- ต้องการให้ส่วนราชการมีการสร้างถนนคอนกรีต
ถนนลาดยาง ปรับปรุงถนน เส้นทางระหว่างต าบล 
หมู่บ้าน และต้องได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้ก่อน 
- พัฒ นาแหล่ งน้ า เพ่ื อการเกษตรที่ มีปัญ หา 
เนื่องจากในพ้ืนที่ป่าไม ้
- ต้องการระบบประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์ เพ่ือ
ลดปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
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อ าเภอห้วยคต 
ปัญหาในพื้นที่ ปัญหาในพื้นที่ 

     ด้านพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
- ปัญหาด้านราคาพืชผล (ผลผลิตทางการเกษตร)  
- ปัญหาขาดแคลนเงินทุนในด้านการพัฒนาอาชีพ  
- ปัญหาเรื่องที่ดินท ากิน เนื่องจากพ้ืนที่ถือครองส่วนใหญ่
อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าไม ้

 
- ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 
- มีการฝึกอบรม พัฒนาอาชีพ และจัดหาอาชีพ
เสริม 
- จัดสรรที่ดินท ากินให้แก่ประชาชนที่ไม่มีที่ดิน 
ท ากิน 

     ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
- ปัญหาด้านพัฒนาสังคมและชุมชน  
- ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการ
ลักลอบตัดไม้ท าลายป่า บุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่
ท ากิน การจัดการขยะ และปัญหาการขาดแคลนน้ าใน
พ้ืนที ่
- ปัญหาด้านการบริหารและการบริการเจ้าหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือ ดูแลประชากรในพ้ืนที่ ไม่สามารถดูแลได้อย่าง
ทั่วถึง 
- ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในพ้ืนที่ 

 
- ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ าใน
พ้ืนที่ 
- มีระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ 
- จัดหาเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
- สนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดให้มากขึ้น 
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สรุปปัญหาความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
หัวข้อ ประเด็นปัญหา/ความต้องการ นครสวรรค ์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธาน ี ประเด็นร่วม 

1. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ปัญหาด้านคมนาคมขนส่งระบบโครงข่ายถนนสายหลัก
และสายรอง ขาดการพัฒนาเพื่อรองรับการคมนาคม
และการขนส่งสินค้า 

    4 

ปัญหาขาดแคลนน้ า อุปโภค บริโภค และน้ า เพื่อ
การเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชน 

    4 

ยังไม่มไีฟฟ้า/กระแสไฟฟ้าดับ/ตกบ่อย ประชาชนไม่มี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน/ค่าไฟฟ้ามรีาคาแพง 

    3 

สัญญาณโทรศัพท์ เครือข่ายยังไมค่รอบคลมุ/ไม่มี
โทรศัพท์คู่สาย ไมม่ีโทรศัพท์สายคู ่การส่งไปรษณียล์่าช้า
ในบางพื้นที่ 

    1 

รถประจ าทางไม่เพียงพอ/ค่าขนสง่แพง     1 
2.  ปัญหาด้าน

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปัญหาทางด้านภยัธรรมชาต ิเช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาต
ภัย 

    4 

น้ ากัดเซาะตลิ่งแม่น้ าน่านแม่น้ ายม ช ารุด     1 
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการ
ลักลอบตดัไม้ท าลายป่า บุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่
ท ากิน 

    3 

ขาดศูนย์ก าจัดขยะรวมในระดับจังหวัด และขาดการ
จัดการขยะที่ถูกสุขอนามัยและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการก าจัดขยะอย่างเป็นระบบ 

    4 

ไม่มีแหล่งพลังงานทดแทน     1 
ไม่มรีะบบเตือนภัย ขาดรถกู้ภัย มไีม่ทั่วถึง เจ้าหน้าที่มไีม่
เพียงพอ 

    1 

3. การประกอบ
อาชีพภาค
เกษตร 

ไม่มเีอกสารสิทธ์ิในที่ดินท ากิน ไมม่ีที่ดินท ากินและที่อยู่
อาศัย 

    3 

ปัญหาหนีส้ินภาคเกษตรกร และเรื่องที่ดินท า กิน
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีหนี้สินภาคครวัเรือนที่เพ่ิมสูงขึ้นจาก
เดิม รวมถึงการไมม่ีสิทธิในที่ดินท า กิน มีเพียงสิทธิ
ครอบครอง 

    3 

ปัญหาการว่างงาน/ ขาดอาชีพเสรมิ ประชาชนเลือก
งาน/ขาดแคลนแรงาน 

    3 

ปัญหาการใช้สารเคมีในการท าการเกษตรและสารพิษ
ตกค้างในร่างกาย 

    4 

ผลผลติทาการเกษตรตกต่ า ราคาพืชผลทางการเกษตรมี
ความผันผวนไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับความต้องการของ
โรงงานและการก าหนดราคาของโรงงาน 

    4 

ปัญหาขาดแคลนเงินทุน     3 
ขาดความรูค้วาม เข้าใจใน การใช้เทคโนโลย ีการใช้ปุ๋ย  
ยาฆ่าแมลงและเครื่องจักร 

    4 
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หัวข้อ ประเด็นปัญหา/ความต้องการ นครสวรรค ์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธาน ี ประเด็นร่วม 

4. ปัญหาแหล่ง
ท่องเท่ียวขาด
การพัฒนา
และการ
บริหารจัดการ 

แหล่งท่องเที่ยวขาดการพัฒนาและการบรหิารจดัการ     1 
แหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่อ าเภอมีความทรุดโทรม และ
ขาดองค์ความรู ้ทักษะในการพัฒนาสินค้า/ผลิตภณัฑ์ที่
เป็นเอกลักษณ์ที่เหมาะสมแก่สภาพแวดล้อมทางการ
ท่องเที่ยว 

    1 

ขาดการประชาสัมพันธด์้านการทอ่งเที่ยว และการ
ประชาสมัพันธ์ ยังไม่ทั่วถึงและแพร่หลาย 

    1 

5. ด้าน
สาธารณสุข 

ขาดอุปกรณเ์ครื่องมือทางการแพทย์     1 
ขาดแพทย์ทางเลือก (แพทย์แผนไทย/สมุนไพร)
สถานพยาบาลไมเ่พียงพอต่อคนไขก้ารบริการล่าช้า 
แพทย์น้อย เครื่องมือทางการแพทย์ไม่เพยีงพอการ
บริการของโรงพยาบาลรัฐไมด่ีเท่าที่ควรห่างไกล
สถานพยาบาล /ขาดโรงพยาบาล 

    1 

โรคตดิต่อในคน และภาวะสุขภาพของคนในพ้ืนท่ี     1 
6. ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 
เด็กไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ขาดโอกาสทางการศึกษา     3 
ขาดความรู ้ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม 

    1 

การศึกษาบุคลากรและอุปกรณ์ทางการศึกษาไมเ่พียงพอ 
และงบประมาณในการพัฒนาทางการศึกษาในพ้ืนท่ีมี
น้อย 

    1 

การแพร่ระบาดของยาเสพติด     3 
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2.2 นโยบายรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 2.2.1 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
         การปรับตัวที่ส าคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การลดต้นทุนการผลิต การศึกษา
วิเคราะห์คู่แข่งการค้าข้าวที่ส าคัญโดยเฉพาะประเทศเวียดนาม การบริหารจัดการด้านการตลาดค้าข้าวชั้นดี  
ซึ่งเป็นจุดแข็งของไทย รวมถึงการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล ภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ทิศทางที่ควรมุ่งเน้น คือ กลุ่มจังหวัดต้องสนับสนุนการผลิตข้าวคุณภาพ การลด
ต้นทุนการผลิต การพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงโอกาสและภัยคุกคามจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน การผลักดันให้ผู้ส่งออกข้าวของกลุ่มจังหวัดมีพันธมิตรทางการค้าข้าวในตลาดสากล การพัฒนา
โครงข่ายการคมนาคมขนส่ง 
 2.2.2 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
         กลุ่มจังหวัดต้องเน้นการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่เข้าสู่วัยแรงงาน การสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากผลผลิตทางการเกษตร การสร้างอ านาจ การต่อรองของเกษตรกร การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน/เกษตรกร 
 2.2.3 การศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
         ศักยภาพที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวประการหนึ่งของกลุ่มจังหวัดคือ ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีของประชาชน การรักษาประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชน จึงเป็นพันธกิจที่ควรสอดแทรกไว้
ในโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 2.2.4 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
         โดยเน้นให้มีการกระตุ้นการลงทุนในกลุ่มจังหวัด การด าเนินโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ลดต้นทุนการผลิต ช่วยเหลือปัจจัยการผลิต แก้ปัญหาน้ าท่วม-น้ าแล้ง ก่อสร้างแหล่ง
น้ าขนาดเล็ก กระจายครอบคลุมพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร ลดต้นทุนการ  โลจิสติกส์  
ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูป 
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพ่ิมขีดสมรรถนะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลาง ขนาดย่อมให้เข้มแข็ง แนวนโยบายดังกล่าว ส่งผลโดยตรงต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
อย่างชัดเจน จึงสามารถใช้เป็นกรอบพิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของโครงการเป็นอย่างดี 
 2.2.5 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรม 
       ส่งผลโดยตรงต่อศักยภาพของกลุ่มจังหวัดที่มีปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนาให้เป็นพลังงานทดแทนด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือน และการเกษตร เช่น ติดตั้งสถานีสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งการผลิต
ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น 
 2.2.6 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
         เป็นเงื่อนไขส าคัญในการออกแบบวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเนื่องจากโครงการ  
ของกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่จะเป็นโครงการขนาดใหญ่เชิงบูรณาการ ส่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากรในพ้ืนที่สูง 
ดังนั้น การวิเคราะห์โครงการจะต้องค านึงถึงผลกระทบต่อความสมดุลของธรรมชาติ การบูรณาการของ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ ความซ้ าซ้อนของแผนงาน/โครงการ  
การมีส่วนร่วมหรือการรับรู้ของชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการก ากับดูแลบริหารโครงการทั้งก่อน ระหว่าง 
และหลังด าเนินโครงการ 
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2.3 ทิศทาง/จุดเน้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่กระทบต่อการขับเคลื่อน  
การพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 2.3.1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม แนวทางส าคัญ  ได้แก่  
การปรับโครงสร้างการผลิตพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม พัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมบทบาทภาคธุรกิจเอกชน เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน 
สนับสนุนการร่วมกลุ่มอาเซียน ส่งเสริมบทบาทสตรี 
 2.3.2  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  แนวทางส าคัญ คือ การพัฒนาคนด้วย
กระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะต่อเนื่องตลอดชีวิต และต่อยอดสู่การสร้าง
นวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมให้เอ้ือต่อ
การพัฒนา 
 2.3.3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน แนวทางส าคัญ คือ สร้างความ
เข้มแข็งให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมด้วยการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้
เชิงสร้างสรรค์ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เสริมสร้างขีดความสามารถ 
การผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร เร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตร อนุรักษ์ ป้องกัน คุ้มครองพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพทางการเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทาง
การเกษตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ิมมูลค่าการผลิตทางการเกษตร  
การลดห่วงโซ่การผลิต ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรให้เท่าเทียม
ระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตร ส่งเสริมภาคเอกชน องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ระบบสินค้าเกษตรและอาหาร สนับสนุนการพัฒนางานชีวภาพ และใช้พลังงานชีวภาพกับภาคผลิตและบริการ 
 2.3.4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ โดยพัฒนาระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
พัฒนาฐานลงทุนในระดับอนุภูมิภาค พัฒนาความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศแต่ระดับชุมชน
ท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้ งภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมถึง
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ าอย่างมีคุณภาพและการใช้นวัตกรรม 
 2.3.5 การเติบโตที่เป็นมิตรกบสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกต้อง สร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการคุณภาพน้ า และคุณภาพอากาศ 
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2.4 ทิศทาง/จุดเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่กระทบต่อการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 2.4.1 เร่งพัฒนาภาพโลจิสติกส์ โครงการพ้ืนฐานการขนส่งสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และก าหนดมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบเชิงลบจากการปิดเสรีทางการค้า  
พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 
 2.4.2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่อง รวมทั้งผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ท่ีสร้างมูลค่าสูง โดยมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม 
 2.4.3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและสร้างมูลค่าเพ่ิม ภายใต้แนวคิดเกษตร
ปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับ
ตลาดโดยพัฒนาปัจจัยการผลิต และคุณภาพสินค้าทางเกษตรกร เร่งพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเป็น
ระบบเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยง
ทางการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูป 
 2.4.4 พัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างความเข็มแข็งของ
สถานบันความสุข ในการดูแลสมาชิกให้มีคุณภาพ สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยขยายเครือข่ายการ
เรียนรู้ และพัฒนาก าลังแรงงานให้มีความรู้ และรับผลที่สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิต เพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
บริการทางสังคมอย่างนึกถึงเป็นธรรม โดยเฉพาะกลุ่มด้วยโอกาส เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน พร้อมที่
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีดีงามให้ยั่งยืนสืบไป 
 2.4.5 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทั้งป่าไม้ แหล่งน้ าและที่ดิน เน้นการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล เร่งแก้ไขปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การจัดการสิ่งแวดล้อมของเมือง และชุมชน เตรียมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติได้ 
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2.5 ตัวชี้วัดการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
 1. สรุปการวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาตามตัวชี้วัดร่วมระดับกลุ่มจังหวัด 
               (Common Indicators) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

ตัวชี้วัด 
ค่าเฉลี่ยทั้ง
ประเทศ 

กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 

การแปลผล 

พื้นที่ชลประทาน (2559) 1,814,677 3,804,620 ขนาดพื้นที่ชลประทานของกลุ่มจังหวัดมีพื้นที่มากเป็น
อันดับ 2 ของประเทศและมีอตัราการขยายตัวเพิ่มขึน้
เป็นประจ าทุกป ี

มูลค่าผลติภณัฑ์ฯ เฉลี่ยต่อหัว 
(Per Capita) (2559) 

166,850 108,126 มูลค่าผลติภณัฑ์ฯเฉลี่ยต่อหัวกลุม่จังหวัดต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศ ซึ่งสะท้อนความสามารถในการผลิตสินค้า
และบริการของประชากรในกลุ่มจงัหวัด 

รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร
ต่อครัวเรือน (2559) 

71,617 64,568 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรตอ่ครัวเรือนต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ 

รายได้จากการท่องเที่ยว (2559) 74,041 7,098 รายได้จากการท่องเที่ยวยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
สะท้อนว่าการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ียังไม่ใช่สาขาเศรษฐกิจ
หลัก ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวใหม้ากขึ้น 

สัดส่วนการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อ
ภาคเกษตร (2559) 

46.2 61.33 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อภาคเกษตร สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ แสดงให้เห็นว่าประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทางการเกษตร 

สัดส่วนมูลคา่ผลิตภณัฑม์วลรวม
ด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมทั้งหมด (2559) 

4.02 0.68 สัดส่วนมูลคา่ผลิตภณัฑม์วลรวมดา้นการท่องเที่ยวต่อ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมทั้งหมดต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
สะท้อนว่าการท่องเที่ยว ไม่ใช่สาขาเศรษฐกิจหลักแต่มี
แนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น 

สัดส่วนมูลคา่ผลิตภณัฑม์วลรวม
ภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ ่(2559) 

9.44 17.9 สัดส่วนมูลคา่ผลิตภณัฑม์วลรวมภาคเกษตรต่อผลิตภณัฑ์
มวลรวมทั้งหมด ของกลุ่มจังหวัดสงูกว่าค่าเฉลี่ย 
สอดคล้องกับพ้ืนท่ีการเกษตรทีสู่งกว่าค่าเฉลี่ย 
 

สัดส่วนมูลคา่ผลิตภณัฑม์วลรวม
ภาคบริการ (นอกเหนือจากบริการ
ภาครัฐ) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ ่(2559) 

48.44 46.35 สัดส่วนมูลคา่ผลิตภณัฑม์วลรวมภาคบริการ 
(นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ต่อผลิตภณัฑ์มวลรวม
ทั้งหมด มีค่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเล็กน้อย 

สัดส่วนมูลคา่ผลิตภณัฑม์วลรวม
ภาคอุตสาหกรรมต่อผลติภณัฑ์
มวลรวมทั้งหมด (2559) 

40.49 36.02 สัดส่วนมูลคา่ผลิตภณัฑม์วลรวมภาคอุตสาหกรรมต่อ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมทั้งหมดมีค่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศเล็กน้อย 

สัดส่วนมูลคา่ผลิตภณัฑม์วลรวม
สาขาการขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้า 
และการคมนาคม ต่อผลิตภณัฑ์
มวลรวมทั้งหมด แบบปรมิาณ
ลูกโซ ่(2559) 

5.81 1.95 สัดส่วนมูลคา่ผลิตภณัฑม์วลรวมสาขาการขนส่ง สถานท่ี
เก็บสินค้า และการคมนาคม ต่อผลิตภณัฑม์วลรวม
ทั้งหมด ต่ ากว่าภาพรวมของประเทศมาก ท้ังที่พ้ืนท่ีกลุ่ม
จังหวัดเป็นทางผ่านไปภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
 

http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0412001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0412001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0302001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0302001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0314001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0314001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0314001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0323001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0323001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0317001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0317001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0317001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0324001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0324001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0324001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0324001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0324001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0307001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0307001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0307001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0312001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0312001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0312001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0312001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0309001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0309001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0309001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0309001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0309001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0702001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0702001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0702001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0702001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0702001


97 
 

 
   
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเฉลี่ย 

ทั้งประเทศ 
กลุ่มจังหวัด การแปลผล 

สัดส่วนมูลคา่สินค้าอุตสาหกรรม
เกษตรต่อผลติภณัฑ์มวลรวม
ทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ ่(2559) 

0.15 31.65 สัดส่วนมูลคา่สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมทั้งหมดสูงกว่าค่ากลางของประเทศ แสดงให้
เห็นว่ากลุ่มจังหวัดมีศักยภาพด้านการเกษตรซึ่ง
สอดคล้องกับพ้ืนท่ีเพาะปลูก และสัดส่วนมูลคา่
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภาคการเกษตรต่อผลติภณัฑ์มวลรวม
ทั้งหมด 

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑ์
มวลรวมภาคเกษตร แบบปริมาณ
ลูกโซ ่(2559) 

-2.45 -10.66 อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑม์วลรวมภาคเกษตรของ
กลุ่มจังหวัดติดลบ แสดงให้เห็นว่าผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภาคเกษตรมีมลูค่าลดลงกว่าปีท่ีผา่นมา 

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑ์
มวลรวมภาคบริการ 
(นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) 
แบบปริมาณลูกโซ ่(2559) 

5.85 1.8 อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑม์วลรวมภาคบริการยัง
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑ์
มวลรวมภาคอุตสาหกรรม แบบ
ปริมาณลูกโซ ่(2559) 

2.05 12.6 อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑม์วลรวม
ภาคอุตสาหกรรมสูงกว่าค่าเฉลีย่ของประเทศ 

อัตราเพิ่มของแรงงานเกษตรกรใน
พื้นที ่(2559) 

-5.31 -0.41 อัตราเพิ่มของแรงงานเกษตรกรในพื้นที่มจี านวนลดลง
กว่าปีท่ีผ่านมา แตสู่งกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 

จ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม GAP (2560) 

880 533 จ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟารม์ GAP มี
ค่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 

 
 2. การวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาตามตัวชี้วัดร่วมระดับกลุ่มจังหวัด (Common Indicators)  
ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 ดังนี้ 
 1) ภาพรวมสภาวการณ์พัฒนาในมิติการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีสภาวการณ์พัฒนาในมิติการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ค่อนข้างดี มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการเกษตร ซึ่งจะเห็นได้จากค่าเฉลี่ยของ สัดส่วนมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด  สัดส่วนมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และมีค่าเฉลี่ยของมูลค่าผลิตภัณฑ์ฯเฉลี่ยต่อ
หัว รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อครัวเรือน สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการ (นอกเหนือจาก
บริการภาครัฐ) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของประเทศ สะท้อนถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาค
การเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
 
 
 
 
 

http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0310001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0310001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0310001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0308001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0308001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0308001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0313001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0313001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0313001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0313001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0311001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0311001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0311001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0318001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0318001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0321001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0321001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0321001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0314001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0309001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0309001
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 2) ประเด็นที่ควรให้ความส าคัญ  
  (1) การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีศักยภาพ
ในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง) มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือภาคการเกษตร
ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ อีกทั้งมีพ้ืนที่ชลประทานมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ท าให้การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภาคการเกษตรมีการขยายตัว ในขณะเดียวกันต้องส่งเสริมในเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ และมีการเชื่อมโยงกับภาคการตลาดเพ่ือส่งออกสินค้าทางการเกษตร 
  (2) การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีค่าเฉลี่ยที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศค่อนข้างมาก ดังนั้นควรให้ความส าคัญใน
การพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ ทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก 
บุคลากรด่านการท่องเที่ยว และมีความเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในพื้นที่ใกล้เคียง  
 
2.6 การวิเคราะห์ศักยภาพที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

 2.6.1 ด้านเศรษฐกิจ 

 (1) ข้าว 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เป็นแหล่งผลิตข้าวที่ส าคัญของภาคเหนือและเป็นแหล่งผลิต
ข้าวได้มากเป็นล าดับต้นของประเทศธุรกิจข้าว จึงเป็นที่มาของรายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดในปี 
การเพาะปลูก 2561 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีมูลค่าการผลิตผลิตข้าวนาปีรวม 30,124 ล้านบาท   
  จังหวัดที่มีมูลค่าการผลิตปลูกข้าวนาปีมากเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณ
ผลผลิตข้าวนาปีรวม 13,901 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.14 ของมูลค่าการผลิตข้าวนาปีทั้งหมด รองลงมา
ได้แก่จังหวัดพิจิตรมีมูลค่าการผลิตข้าวนาปี 9,298 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.86 ของมูลค่าการผลิตข้าว 
นาปีทั้งหมด จังหวัดก าแพงเพชรมีมูลค่าการผลิตข้าวนาปี 4,359 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.74 ของมูลค่า
การผลิตข้าวนาปีทั้งหมด  และจังหวัดอุทัยธานีมีมูลค่าการผลิตข้าวนาปี 2,564 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  
8.51 ของมูลค่าการผลิตข้าวนาปีทั้งหมด 

ตารางท่ี 47 : แสดงข้อมูลการเพาะปลูกข้าวนาปี (ปีการเพาะปลูก 2558 – 2561) 

   
ข้าวนาป ี   

จังหวัด/ป ี
  

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) มูลค่าการผลิต (ลา้นบาท) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

2558/
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2561/ 
2562 

2558/2
559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2561/ 
2562 

2558/
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2561/ 
2562 

นครสวรรค์ 2,274,369 2,546,044 2,418,835 2,490,166 10,692 8,889 14,412.63 13,901.89 631 600 701 704 

ก าแพงเพชร 1,216,898 1,080,678 1,044,950 946,162 5,021 4,379 6,279.63 4,359.23 656 693 707 711 

พิจิตร 1,866,633 1,573,885 1,679,966 1,746,814 8,881 7,413 9,567.41 9,298.91 724 648 670 679 

อุทัยธานี 408,017 465,391 531,784 533,801 1,937 1,957 3,231.92 2,564.80 687 695 715 728 

 
กลุ่มจังหวัด 5,765,917 5,665,997 5,675,535 5,716,943 26,531 25,198 33,491.58 30,124.85 674 659 698 705 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวดันครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561 
 



99 
 

 
   
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ตารางท่ี 48 : แสดงข้อมูลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง  (ปีการเพาะปลูก 2558 – 2561) 
ข้าวนาปรัง 

จังหวัด/ป ี
  

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) มูลค่าการผลิต (ลา้นบาท) ผลผลิตต่อไร่ (ตัน) 

2558/ 
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2558/ 
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2558/ 
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

นครสวรรค ์ 176,631 660,191 820,075 748 2,610 4,904 633 737 747 

ก าแพงเพชร 139,168 398,057 403,351 862 1,678 2,367 694 723 734 

พิจิตร 308,796 658,124 624,387 1,342 2,366 3,521 669 658 705 

อุทัยธานี 66,811 174,340 90,723 310 709 527 671 700 726 

 
กลุ่มจังหวัด 691,406 1,890,711 1,938,535 3,262 7,363 11,319 665 704 728 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวดันครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561 
 
 ปี 2560 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีมูลค่าการผลิตข้าวนาปรังรวม 11,319 ล้านบาท จังหวัด
ที่มีมูลค่าการผลิตข้าวนาปรังมากเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ มีมูลค่าการผลิตข้าวนาปรังรวม 
4,904 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.32 ของมูลค่าการผลิตข้าวนาปรังทั้งหมด รองลงมาได้แก่จังหวัดพิจิตร  
มีมูลค่าการผลิตข้าวนาปรัง 3,521 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.10 ของมูลค่าการผลิตข้าวนาปรังทั้งหมด 
จังหวัดก าแพงเพชรมีมูลค่าการผลิตข้าวนาปรัง 2,367 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.91 ของมูลค่าการผลิตข้าว
นาปรังทั้ งหมด และจังหวัดอุทัยธานีมีมูลค่าการผลิตข้าวนาปรัง 527 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.65  
ของปริมาณผลผลิตข้าวนาปรังทั้งหมด 
 
สถานการณ์ / แนวโน้ม / ความต้องการ ภาคการผลิตข้าว 
1. สถานการณ์   
 1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  มี พ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีและนาปรัง รวม 7.61 ล้านไร่  
มีเกษตรกรท านาประมาณ 290,000 ราย มีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ประมาณ 249,000 ตัน 
ต่อปี  แต่ก าลั งการผลิตของศูนย์ เมล็ ด พันธุ์ข้ าว  ประมาณ  28,100 ตัน  และจากศูนย์ ข้ าวชุมชน  
ประมาณ 24,500 ตัน รวม 52,600 ตัน คิดเป็น 27 % ส่วนที่ยังขาดอีก 73 % เกษตรกรต้องซื้อจากพ่อค้า  
หรือเก็บพันธุ์ไว้ใช้เอง  
 2) เมล็ดพันธุ์ที่มีในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ท าให้ได้ผลผลิตที่ต่ าและคุณภาพไม่ดี 
และยังเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดวัชพืชที่เพ่ิมข้ึนอีกด้วย 
 3) เกษตรกร ยังมีการที่ใช้สารเคมีเป็นส่วนใหญ่ ประมาณ 80 – 90 % ของเกษตรกรที่ท านา  
และมีการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณต่อไร่สูงเกินความจ าเป็น ประมาณ 70 – 80 % 
 4) พ้ืนที่ เพาะปลูกข้าวส่ วนใหญ่ มีข้ าววัช พืช (ข้ าวดีด/ข้ าวเด้ ง) ท าให้ ผลผลิตข้าวลดลง  
ประมาณ 40 – 50 % ของผลผลิตต่อไร่ หากปล่อยให้มีปริมาณมาก ต้องหยุดการท านาหรือเว้นช่วงการท านา 
เพ่ือก าจัดข้าววัชพืชก่อน จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกและการเตรียมดินเพ่ือง่ายต่อการก าจัด และ
ยังท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จากค่าแรงในการก าจัดข้าววัชพืช และการใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ิมข้ึน 
 5) ศูนย์ข้าวชุมชน ที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ียังขาดศักยภาพในการด าเนินงานให้มีความยั่งยืนและเข้มแข็ง 
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2. แนวโน้ม 
 1) การที่เกษตรกร ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้คุณภาพ จะท าให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพต่ า ส่งผลให้ผลผลิต 
ที่ได้มีราคาถูก และถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง 
 2) ต้นทุนการผลิตของเกษตรกร จะสูงขึ้นจากการใช้ปัจจัยการผลิตที่เพ่ิมข้ึน 
 3) ผลผลิตต่อไร่จะลดลง ถ้าหากพ้ืนที่เพาะปลูกมีปริมาณข้าววัชพืช (ข้าวดีด/ข้าวเด้ง) เพ่ิมมากข้ึน 
 4) เกษตรกรที่ประกอบอาชีพท านาจะมีจ านวนลดลง เนื่องจากอยู่ในวัยสูงอายุ และขณะเดียวกัน  
คนรุ่นใหม่ไมนิยมกลับมาประกอบอาชีพการเกษตร ในภูมิล าเนาของตนเอง 
 5) มีเกษตรกรบางส่วนได้ร่วมกลุ่ม เช่น ศูนย์ข้าวชุมชน วิสาหกิจชุมชนและมีบางส่วนที่ผลิตข้าวพันธุ์
พืชเมือง เช่น พันธุ์ช่อชาตรี บางส่วนผลิตข้าวปลอดสารเคมีและข้าวอินทรีย์ 
 
3. ข้อจ ากัดที่ส าคัญ 
 1) เกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีที่มีคุณภาพเนื่องจากมีข้าววัชพืชและข้าวพันธุ์อื่นปน 
 2) การบริหารจัดการในการด าเนินโครงการ ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
 3) เกษตรกรยังขาดความรู้ในใช้เทคโนโลยีการผลิตและวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุ์ข้าว 
 4) เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน และราคาสูง 
 5) การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 
 6) เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มที่ดี ขาดความซื่อสัตย์ เสียสละ จะรวมกันเมื่อเดือดร้อนเป็นครั้งคราว 
ท าให้ขาดอ านาจในการต่อรองด้านราคาผลผลิต และปัจจัยการผลิต 
 
4. ความต้องการและแนวทางแก้ไข 
 ความต้องการ 
    1) ให้ภาครัฐสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ยเคมี เป็นต้น ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี 
    2) ต้องการให้มีการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพอย่างครบวงจร เช่น สร้างลานตากข้าว 
จัดหาเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น 
    3) ต้องการให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อันจะน าไปสู่การส่งเสริมด้านการตลาด 
ให้กว้างขวางมากขึ้น 
    4) ต้องการแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า 
    5) แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 
    6) เทคโนโลยีการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสม และทันสมัย 
    7) แหล่งเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีที่เพียงพอ 
 
5. แนวทางแก้ไข 
    1) สนับสนุนการด าเนินโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต การจัดท าแปลงขยายพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี 
    2) การส่งเสริมและแนะน าเกษตรกร ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงบ ารุงดิน การไถระเบิดดินดาน 
และการใช้วิธีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
    3) ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกรใน
สัดส่วนของงบประมาณด้านพัฒนาการเกษตรที่มากข้ึน 
    4) การบูรณาการการท างานในพ้ืนที่ของหน่วยงานราชการ ให้มี เป้าหมายเดียวกัน เช่น  
การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 
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    5)  สนับสนุนงบประมาณด้านปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์  ปุ๋ยเคมี  เพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
หมุนเวียนของกลุ่ม 
 
การตลาดข้าว 
สถานการณ์การส่งออกข้าวสาร 

ตารางที่ 49 : แสดงปริมาณการส่งออกข้าวสารของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2558 – 2560 

จังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 

2558 2559 2560 
การส่งออก

ข้าวสาร (ตัน) 
มูลค่าการส่งออก
ข้าวสาร (บาท) 

การส่งออก
ข้าวสาร (ตัน) 

มูลค่าการส่งออก
ข้าวสาร (บาท) 

การส่งออก
ข้าวสาร (ตัน 

มูลค่าการ
ส่งออกข้าวสาร 

(บาท 
นครสวรรค์ 45,741 854,000,210 45,012 852,000,954 96,845,100 914,854,215 
ก าแพงเพชร 12,512 451,125,200 82,212 851,962,142 65,774,000 854,845,120 
พิจิตร 10,202 52,974,000 5,412 85,000,000 5,215,511 854,410,123 
อุทัยธาน ี 29,851 858,545,501 4,125 24,200,951 74,,000 90,410,512 
กลุ่มจังหวัด 96,306 1,216,644,911 136,761 1,813,164,047 167,834,611 2,714,519,970 

ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ข้อมูล ณ มิถุนายน ปี 2561 
 
 

ปัญหา/ความต้องการ/ข้อจ ากัด 

ตลาดในประเทศ 

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ พิจิตร  ก าแพงเพชร และอุทัยธานี) เป็นแหล่งผลิตข้าว
ที่ส าคัญของภาคเหนือและเป็นแหล่งผลิตข้าวมากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ ธุรกิจข้าว การผลิตข้าวของ 
กลุ่มจงัหวัดฯ แบ่งข้าวออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ข้าวทั่วไป และข้าวปลอดสารพิษ ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน 
 โดยในส่วนข้าวปลอดภัยสารพิษ ข้าวอินทรีย์ ข้าวลักษณะพันธุ์เฉพาะ โรงสีชุมชน/กลุ่มเกษตรกร  
ได้ท าการแปรรูปเป็นข้าวสารและบรรจุถุงจ าหน่ายให้กับร้านค้า/ลูกค้าซึ่งจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ  โดย
ปริมาณการผลิตยังมีไม่มากนัก แต่ตลาดปลอดภัยสารพิษ ข้าวอินทรีย์ ข้าวลักษณะพันธุ์เฉพาะเป็นตลาดที่มี
ศักยภาพ เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาด มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
 
ตลาดต่างประเทศ 
 1) ต้นทุนการผลิตข้าวของไทยสูง ท าให้ราคาข้าวของไทยค่อนข้างสูงกว่าราคาจากประเทศคู่แข่ง 
 2) ข้าวเป็นสินค้าการเมืองของหลายประเทศ จึงท าให้โครงสร้างการน าเข้าข้าวไม่ได้อยู่ที่กลไกราคา
หรือคุณภาพ แต่เกิดจากความสัมพันธ์ทางการเมือง และกฎหมายระเบียบทางการค้าเฉพาะของแต่ละประเทศ 
 3) นโยบายการส่งออกข้าวของประเทศคู่แข่ง/คู่ค้า 
 4) ประเทศคู่แข่งส าคัญ เช่น เวียดนาม อินเดีย สามารถพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพดี ได้ในต้นทุนที่
ต่ ากว่าไทยมาก 
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ผู้ประกอบการ 
 1) ผู้ประกอบการโรงสีข้าวของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 มีทั้งหมดจ านวน 240 แห่ง ทั้งนี้ มีโรงสีที่
เป็นผู้ด าเนินการส่งออกข้าวเองเพียง 14 ราย นอกจากนั้นส่วนใหญ่แปรรูปข้าวสาร ข้าวนึ่ง แล้วส่งจ าหน่าย
ให้แก่ หยงหรือนายหน้า หรือผู้ส่งออกต่อไป และมีบางส่วนที่ผลิตข้าวสารบรรจุถุงส่งจ าหน่ายแก่ร้านค้าส่ง/  
ค้าปลีกในพื้นที่กลุ่มจังหวัด และจังหวัดในภูมิภาคอ่ืน ๆ 
 2) การก าหนดราคาข้าว ผู้ประกอบการไม่สามารถก าหนดราคารับซื้อเองได้ ต้องใช้ราคาจากการ
อ้างอิงในตลาดต่างประเทศ โดยมีล าดับการการก าหนดดังนี้ 
     2.1) ผู้ส่งออกข้าวไทย ก าหนดราคาจาก ราคา F.O.B. (จากผู้ซื้อต่างประเทศ) ซึ่งเป็นราคาที่ท า
การ ส่งมอบ ณ ท่าเรือ โดยการก าหนดราคารับซื้อเป็นบาท/ตัน - มีต้นทุน + ก าไร 
     2.2) หยง มีการจับคู่ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ก าหนดราคาโดยมีต้นทุน + ก าไร 
     2.3) โรงสี ก าหนดราคารับซื้อจากเกษตรกร โดยการค านวณราคาจากราคาส่งออก+ต้นทุน+ก าไร 

จุดแข็งของข้าวประเทศไทย 
 1) ชื่อเสียงของประเทศไทยในการส่งออกอาหาร จนได้ชื่อว่าเป็น “ครัวของโลก” 
 2) ข้าวไทยมีคุณภาพดี มีข้ันตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน 
 3) สภาพอากาศ/ความหลากหลายของพันธุ์ข้าว/ประสบการณ์การค้าข้าวที่ยาวนาน ท าให้ได้รับการยอมรับ 
 4) ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวในการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่มีการก าหนดขึ้น 

จุดอ่อนของข้าวประเทศไทย 
 1) ปลูกข้าวมากเกินไปเพราะรัฐมีมาตรการ ช่วยเหลือเกษตรกรตลอดเวลา  
 2) มีผลผลิตต่อไร่ต่ า ท าให้ต้นทุนสูงการผลิตข้าวสูง ระดับราคาข้าวในประเทศสูง ท าให้การแข่งขัน
ในตลาดต่างประเทศลดลง 
 3) ขาดการท านาขนาดใหญ่ จึงท าให้การผลิตไม่ได้การประหยัดต่อขนาด (economy of scale) 
 4) ไม่มียุทธศาสตร์ในด้านการผลิตและการส่งออกในระยะยาว  
 5) นโยบายข้าวของภาครัฐไม่มีความชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 

ผลกระทบจากนโยบายด้านข้าว 
 จากนโยบายตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของรัฐบาลท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น แต่มีผลกระทบด้านปริมารและคุณภาพข้าว โดยเกษตรกรเร่งการปลูกให้ได้ผลผลิตที่เร็วขึ้นโดยไม่ค านึงถึง
คุณภาพข้าวที่ได้ พร้อมทั้งกระทบต่อปัจจัยการผลิตที่ราคาขยับขึ้นตาม ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เมื่อเข้าสู่
ภาวะราคาตลาดปกติท าให้เกษตรกรขาดรายได้ 

แนวโน้มตลาดในประเทศ 
 แนวโน้มการบริโภคข้าวต่อหัวลดลงทั่วโลก โดยเฉพาะชาวเอเชียซึ่งหันไปบริโภคอาหารอ่ืนแทนข้าว
และได้รับวัฒนธรรมการบริโภคจากตะวันตกมากขึ้น ส าหรับในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 ประมาณการความ
ต้องการบริโภค จ านวน 12 ล้านตันข้าวสาร นอกจากการบริโภคในครัวเรือนแล้ว ยังมีความต้องการข้าวใน
ภาคอุตสาหกรรมด้วย เช่น โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว เครื่องส าอาง ขนมขบเคี้ยว โดยจะมีความต้องการข้าวใน
ลักษณะที่แตกต่างกัน ส าหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จะต้องให้ความส าคัญตั้งแต่กระบวนการผลิต
ข้าวให้ได้คุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด เพ่ือครองส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศให้ได้มากที่สุด 
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แนวโน้มตลาดต่างประเทศ 
 แนวโน้มการส่งออกข้าวยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แต่ ประเทศผู้ส่งออกข้าวที่ส าคัญอยู่ในเอเชีย อินเดีย 
ไทย และเวียดนาม ที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อินเดียเป็นผู้ส่งออกข้าวบาสมาติและข้าวนึ่งรายใหญ่ของโลก    
ไทยเป็นผู้น าในการส่งออกข้าวหอมและข้าวสารขาว และ เวียดนามผู้ส่งอออกข้าวสารขาวรายใหญ่ในตลาด
อาเซียน ในขณะที่ปริมาณการส่งออกของไทย 18.77 % ของปริมาณข้าวส่งออกในตลาดโลก ส าหรับไทย
ส่งออกข้าวสารเจ้าโดยรวม 5.05 ล้านตันรองลงมา ได้แก่ ข้าวนึ่ง 3.73 ล้านตัน การส่งออกข้าวขาวจะมี
แนวโน้มสูงขึ้น ข้าวหอมและข้าวนึ่งที่มีราคาสูงและคุณภาพดีจะยังคงมีแนวโน้มการส่งออกที่ดีอยู่ ในปี 2560 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีมูลค่าการส่งออกข้าว 2,051 ล้านบาท เพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมี
มูลค่าการส่งออกข้าว 1,975 ล้านบาท นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีส าหรับผู้ส่งออกกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเดิมที่มีศักยภาพและประสบการณ์ สามารถเพ่ิมช่องทาง และเพ่ิมปริมาณ 
การจ าหน่ายได้มากขึ้น รวมทั้งหากมีการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการค้าข้าวในกลุ่มจังหวัดฯ ในการเพ่ิม
ศักยภาพเพ่ือรองรับค าสั่งซื้อท่ีจะตามมาในอนาคต 

 
ทิศทางในอนาคต 
 1) สนับสนุนการผลิตข้าวคุณภาพ การหาตลาดเฉพาะ (Niche Market) เช่น ตลาดข้าวชั้นดี หรือ
ข้าวพรีเมี่ยม ข้าวปลอดภัย ข้าวอินทรีย์ เป็นต้น 
 2) สร้างมาตรฐานสินค้าเกษตร  สร้างภาพลักษณ์สินค้าข้าว เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับคู่ค้า 
 3) พัฒนาผู้ประกอบการข้าวของกลุ่มจังหวัด ในด้านการเสริมสร้างความรู้ให้เท่าทันสถานการณ์
การตลาดที่เปลี่ยนแปลงจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การบริหารจัดการด้านการตลาด 
 4) ผลักดันให้เกิดการสร้างพันธมิตรทางการค้า/ความร่วมมือทางการค้า ระหว่างผู้ส่งออกข้าวของไทย 
กับผู้น าเข้าข้าวในตลาด AEC และตลาดสากล 
 5) ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าข้าว เพ่ือการส่งออก 
 6) ประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับในระดับตลาดต่าง ๆ 
 7) ส่งเสริมการตลาดสินค้าแก่ผู้ประกอบการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
 8) การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร จากการที่กลุ่มเกษตรได้เริมหันมาสนใจปลูกข้าวคุณภาพข้าวปลอด
สารพิษ ข้าวอินทรีย์ รวมทั้งการปลูกข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง เพ่ือน าไปแปรรูปบรรจุหีบห่อออกวางตลาด การแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ ามันร าข้าว ขนมต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นแนวโน้มที่ดีที่ภาครัฐควรให้การสนับสนุนองค์
ความรู้ในการการผลิตข้าวปลอดสารพิษ ข้าวอินทรีย์ การแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มาตรฐาน อย.
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมด้านการตลาดต่อไป 
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 (2) อ้อย 
      กลุ่มจังหวัดฯ มีพ้ืนที่ในการเพาะปลูกอ้อย ในปี พ.ศ. 2561/2562 ทั้งหมด จ านวน 2,226,206 ไร่ 
และมีมูลค่าการผลิตจ านวน 21,320 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดที่มีพ้ืนที่ในการเพาะปลูกอ้อยมากเป็นอันดับที่หนึ่ง คือ 
จังหวัดนครสวรรค์ มีพ้ืนที่การเพาะปลูกอ้อยทั้งหมดจ านวน 888,596 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39.91 ของพ้ืนที่
เพาะปลูกอ้อยทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดฯ มีมูลค่าการผลิตมากท่ีสุดจ านวน 8,816 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.35 
ของมูลค่ าการผลิต อ้อยทั้ งหมด  รองลงมาได้แก่  จั งหวัดก าแพงเพชร มี พ้ืนที่ การเพาะปลูกอ้อย 
จ านวน 792,024 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.57 จังหวัดอุทัยธานีมีพ้ืนที่การเพาะปลูกอ้อยจ านวน 288,376 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 21.28 ของมูลค่าการผลิตอ้อยทั้งหมด และจังหวัดพิจิตรมีพ้ืนที่การเพาะปลูกอ้อยจ านวน 90,678 
ไร่  คิดเป็นร้อยละ 4.07 ของมูลค่าการผลิตอ้อยทั้งหมด 
 
ตารางท่ี 50 : แสดงข้อมูลการเพาะปลูกอ้อยโรงงานของกลุ่มจังหวัด (ปีการเพาะปลูก 2558 – 2561) 

    อ้อย 
   

จังหวัด/ป ี
  

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) มูลค่าการผลิต (ลา้นบาท) ผลผลิตต่อไร่ (ตัน) 

2558/
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2561/ 
2562 

2558/
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2561/ 
2562 

2558/
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2561/ 
2562 

นครสวรรค์ 660,980 533,791 809,196 888,596 4,747 5,033 8,533 8,816.64 8.54 9.34 11.1 12.1 

ก าแพงเพชร 620,903 446,134 749,929 792,024 5,542 5,791 9,475 8,147.55 10.03 12.73 13.3 12.7 

พิจิตร 92,047 86,273 111,435 90,678 910 735 836 690.42 11.5 8.69 7.9 9.4 

อุทัยธานี 405,501 288,376 398,755 454,908 2,706 2,800 3,826 3,665.64 9.4 9.91 10.1 10.2 

 
กลุ่มจังหวัด 1,779,431 1,354,574 2,069,316 2,226,206 13,905 14,359 22,671 21,320.27 9.9 10.17 10.6 11.1 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวดันครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561 

 
สถานการณ์ / แนวโน้ม / ความต้องการ ภาคการผลิตอ้อยโรงงาน 
1. สถานการณ์ 
 1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เป็นแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานที่ส าคัญที่สุดของภาคเหนือ  
ในฤดูกาลเพาะปลูก ปี 2561/2662 มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 2,226,206 ล้านไร่ มีมูลค่าการผลิต 21,320 ล้านบาท 
มีปริมาณผลผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงานไม่ต่ ากว่า 24 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 11.1 ตัน ค่าความหวานของอ้อย 
ประมาณ 12 C.C.S. ซึ่งถ้าในกระบวนการผลิตสามารถเพ่ิมค่าความหวานของอ้อยได้สูงกว่านี้จะท าให้เกษตรกร
มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 2) ปัจจุบันมีโรงงานน้ าตาลกระจายอยู่ในกลุ่มจังหวัด จ านวน 7 แห่ง มีก าลังการผลิตรวมกันถึง  
24 ล้านตัน จะเห็นได้ว่าโรงงานยังมีความต้องการผลผลิตอ้อยอีกประมาณ 4 ล้านตัน จึงต้องเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตของเกษตรกรโดยการเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ เพ่ือให้ได้ปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้นให้เพียงพอต่อก าลังการ
ผลิตของโรงงานน้ าตาล 
 3) เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านการผลิต โดยเฉพาะการขาดแคลนพันธุ์อ้อยพันธุ์ดีที่เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่ ดินเสื่อมคุณภาพ ขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีการไถระเบิดดินดานเมื่อ  
มีการเพาะปลูกอ้อยใหม่ การระบาดของโรคและแมลงศัตรูอ้อย การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่เหมาะสม 
ตลอดจนการเผาใบอ้อยก่อนการตัด 
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 4) ด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเพาะปลูกพ้ืนที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ่จะอาศัยน้ าฝน จะมีเพียงส่วนน้อยที่ชาวไร่
มีแหล่งน้ าของตัวเอง ดังนั้น ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตจึงขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ และปริมาณน้ าฝน 
 5) แรงงานภาคเกษตร ปัจจุบันเป็นปัญหาต่อชาวไร่อย่างมากโดยเฉพาะช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
เนื่องจากแรงงานจากภาคอีสานลดลง ไม่เพียงพอต่อพ้ืนที่เพาะปลูกและมีค่าแรงที่สูง 
 6) ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เนื่องจากเกษตรกรขาดการจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ปัจจัยการผลิต
มีราคาแพงขึ้น แรงงานภาคเกษตรมีน้อย ค่าแรงแพง เกษตรกรรายย่อยไม่มีเครื่องจักรกลเป็นของต้นเอง 
 7) ชาวไร่อ้อยมีการรวมตัวเป็นกลุ่มอยู่แล้ว แต่ยังขาดการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี ท าให้ขาดความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 
 

2. แนวโน้ม 
 1) อ้อย เป็นพืชที่ปลูกครั้งหนึ่งจะสามารถไว้ตอเพ่ือเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 3 – 5 ปี โดยไม่ต้องปลูกใหม่ 
ดังนั้น พันธุ์อ้อยจึงมีความส าคัญที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตต่อไร่ในแต่ละปี เกษตรกรจึงควรมีแปลงขยาย 
พันธุ์อ้อยพันธุ์ดีไว้ใช้เป็นของตัวเองส าหรับการปลูกใหม่ เพ่ือให้ได้พันธุ์อ้อยที่มีคุณภาพ และสามารถลดต้นทุน
ค่าพันธุ์อ้อยได ้
 2) ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรจะสูงขึ้น และผลผลิตต่อไร่จะลดลง จากการใช้พันธุ์อ้อยที่ไม่มี
คุณภาพและการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่เหมาะสม 
 3) ชาวไร่อ้อยรายย่อย จะประสบปัญหาการขาดทุนจนอาจจะไม่สามารถประกอบอาชีพการท าไร่
อ้อยได้อีกต่อไป เนื่องจากอยู่ในวัยสูงอายุ และขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ไม่นิยมกลับมาประกอบอาชีพการเกษตร 
ในภูมิล าเนาของตนเอง แต่ถ้ามีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งจะช่วยให้มีโอกาสเกิดความยั่งยืนในอาชีพต่อไปได้ 
 

3. ข้อจ ากัดที่ส าคัญ 
 1) เกษตรกรขาดแคลนพันธุ์อ้อยพันธุ์ดีที่มีคุณภาพ เนื่องจากไม่มีแปลงขยายพันธุ์ของตนเอง 
 2) เกษตรกรยังขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการผลิตและเทคนิคการดูแลตออ้อย 
 3) ดินมีคุณภาพเสื่อมลง เกษตรกรขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน  ค่าเช่าที่ดินมีราคาแพงขึ้น 
 4) การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 
 5) เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มที่ดี ขาดความซื่อสัตย์ เสียสละ จะรวมกันเมื่อเดือดร้อนเป็นครั้งคราว 
ท าให้ขาดอ านาจในการต่อรองด้านราคาผลผลิต และปัจจัยการผลิต 
 6) ชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ การยอมรับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตมีน้อย 
 7) พ้ืนที่อยู่นอกเขตชลประทานต้องอาศัยน้ าฝนในการเพาะปลูก จึงขึ้นอยู่กับสภาวะของฝนในแต่ละปี 
 8) แรงงานภาคเกษตรหายาก และมีราคาแพง 
 

4. ความต้องการและแนวทางแก้ไขความต้องการ 
 1) ให้ภาครัฐสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์อ้อย ปุ๋ยเคมี ระบบน้ าหยด เป็นต้น 
 2) ต้องการให้มีการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) ต้องการให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต อันจะน าไปสู่การมีอ านาจในการต่อรองได้มากขึ้น 
 4) ต้องการแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า 
 5) แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 6) เทคโนโลยีการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสม และทันสมัย 
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5. แนวทางแก้ไข 
 1) สนับสนุนการด าเนินโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต การจัดท าแปลงขยายพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี 
 2) การส่งเสริมและแนะน าเกษตรกร ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงบ ารุงดิน การไถระเบิดดินดาน 
และการใช้วิธีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
 3)  ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกรใน
สัดส่วนของงบประมาณด้านพัฒนาการเกษตรที่มากข้ึน 
 4) การบูรณาการการท างานในพ้ืนที่ของหน่วยงานราชการ ให้มีเป้าหมายเดียวกัน เช่น การ
ด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 
 5) สนับสนุนงบประมาณด้านปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์  ปุ๋ยเคมี  เพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
หมุนเวียนของกลุ่ม 
 6) เน้นให้เกษตรกร มีการรวมกลุ่ม และการบริหารจัดการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  
 (3) มันส าปะหลัง 
      ปี 2560 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีมูลค่าการผลิตมันส าปะหลังรวม 18,299 ล้านบาท 
จังหวัดที่มีมูลค่าการผลิตมันส าปะหลังมากเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร มีมูลค่าการผลิตมัน
ส าปะหลังรวม 9,660 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.78 ของมูลค่าการผลิตมันส าปะหลังทั้งหมด รองลงมาได้แก่ 
จังหวัดนครสวรรค์ มีมูลค่าการผลิตมันส าปะหลัง 4,666 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.49 ของมูลค่าการผลิตมัน
ส าปะหลังทั้งหมด จังหวัดอุทัยธานี มีมูลค่าการผลิตมันส าปะหลัง 3,813 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.83 ของ
มูลค่าการผลิตมันส าปะหลังทั้งหมด และจังหวัดพิจิตรมีมูลค่าการผลิตมันส าปะหลัง 157 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 0.85 ของปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังทั้งหมด 

ตารางท่ี 51 : แสดงข้อมูลการเพาะปลูกมันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัด (ปีการเพาะปลูก 2558 – 2562) 

   มันส าปะหลัง 
 

 
   

จังหวัด/ป ี
  

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) มูลค่าการผลิต (ลา้นบาท) ผลผลิตต่อไร่ (ตัน) 

2558/
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2561/ 
2562 

2558/
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2561/ 
2562 

2558/
2559 

2559/ 
2560 

2560/ 
2561 

2561/ 
2562 

นครสวรรค์ 468,580 358,672 566,449 606,460 3,722 1,816 4,719 4,666.95 3.53 3.4 3.4 3.53 

ก าแพงเพชร 728,788 447,909 800,557 1,122,955 5,176 2,291 7,512 9,660.89 3.86 3.5 3.83 3.63 

พิจิตร 24,487 27,898 17,367 19,110 160 119 97 157.50 3.43 2.74 2.27 3.42 

อุทัยธานี 354,182 206,249 241,308 327,128 2,565 1,176 2,146 3,813.65 3.55 3.65 3.63 3.48 

 
กลุ่มจังหวัด 1,576,037 1,040,728 1,625,680 2,075,653 11,623 5,400 14,473 18,299.01 3.69 3.32 3.28 3.51 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวดันครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562 
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สถานการณ์ / แนวโน้ม / ความต้องการ ภาคการผลิตมันส าปะหลัง 
1. สถานการณ์ 
 1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เป็นแหล่งเพาะปลูกมันส าปะหลังเป็นอันดับ 2 ของประ เทศ  
รองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีพ้ืนที่ปลูกรวมกันกว่า 2,075,653 ไร่ มีผลผลิตโดยเฉลี่ยประมาณ  
3.51 ตันต่อไร่ ผลผลิตรวมประมาณไม่น้อยกว่า 7.28 ล้านตัน มูลค่า 18.299 ล้านบาท 
 2) ปัจจุบันมีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังกระจายอยู่ในกลุ่มจังหวัด จ านวน 10 โรง และลานมัน 
เพ่ือท ามันเส้นอีกเป็นจ านวนมาก ซึ่งสามารถรองรับผลผลิตของเกษตรกรภายในกลุ่มจังหวัดได้ 
 3) เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านการผลิต โดยเฉพาะการขาดแคลนพันธุ์ดี ดินเสื่อมคุณภาพ  
การระบาดของศัตรูอ้อย การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ถูกต้อง จึงต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร
โดยการเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ เพ่ือให้ได้ปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึน  
 4) ด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเพาะปลูก พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังส่วนใหญ่จะอาศัยน้ าฝน จะมีเพียง  
ส่วนน้อยที่เกษตรกรมีแหล่งน้ าของตัวเอง  
 5) ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เนื่องจากเกษตรกรขาดการจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ปัจจัยการผลิต
มีราคาแพงขึ้น แรงงานภาคเกษตรมีน้อย ค่าแรงแพง 
 6) พ้ืนที่ส่วนใหญ่ อยู่นอกเขตชลประทานอาศัยน้ าฝนเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีผลกระทบต่อปริมาณ
ผลผลิตต่อไร่ และคุณภาพของผลผลิต 
 7) เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ยังมีการรวมตัวเป็นกลุ่มกันน้อยมากท าให้ขาดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 8) ราคาขายส่งในประเทศ ปี พ.ศ. 2561 ราคาขายส่งมันส าปะหลัง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.77 บาท 
ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 6.87 บาท ราคาขายส่งแป้งมันส าปะหลังชั้นพิเศษ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 14.85 บาท 
ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 15.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.85 
 
2. แนวโน้ม 
 1) มันส าปะหลัง เป็นพืชที่ใช้ระยะเวลาการเจริญเติบโตจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ประมาณ 10 เดือน
คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 1.71 ล้านตัน ร้อยละ 5.72 ของผลผลิตทั้งหมด ดังนั้นพันธุ์ จึงมีความส าคัญที่
ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตต่อไร่ในแต่ละปี ถ้าเกษตรกรใช้พันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพ จะส่งผลต่อปริมาณผลผลิตที่จะได้ 
การระบาดของโรคแมลง ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้น เกษตรกรจึงควรมีแปลงขยายพันธุ์
มันส าปะหลังพันธุ์ดีไว้ใช้เป็นของตัวเองส าหรับการปลูกใหม่ เพ่ือให้ได้พันธุ์ที่มีคุณภาพ และสามารถลดต้นทุน
การผลิตลงได้  
 2) ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรจะสูงขึ้น และผลผลิตต่อไร่จะลดลง จากการใช้พันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพ
และการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม 
 3) เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ส่วนใหญ่เป็นรายย่อย และอยู่ในวัยสูงอายุ และขณะเดียวกัน 
คนรุ่นใหม่ไม่นิยมกลับมาประกอบอาชีพการเกษตร ในภูมิล าเนาของตนเอง ถ้าเกษตรกรยังไม่มีการรวมกลุ่มกัน
อย่างเข้มแข็งอาจจะท าให้ขาดความยั่งยืนในอาชีพต่อไป 
 4) ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีความแปรปรวน เกิดภาวะภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง  
ท าให้แปลงปลูกมันส าปะหลังของเกษตรประสบปัญหาภัยแล้ง ผลผลิตไม่ได้ตามความต้องการ รวมทั้งจากการ
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เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลกระทบต่อการระบาดของแมลงศัตรูพืช อาทิ ไรแดง แมลงหวี่ขาว 
เพลี้ยแป้งสีชมพู หรือโรคแอนแทรคโนส 
 5) การตลาด ปี พ.ศ. 2560 เป็นช่วงต้นฤดูการเก็บเกี่ยว หัวมันส าปะหลังเริ่มทยอยออกสู่ตลาด
เพ่ิมข้ึน แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการโรงงานแป้งมันส าปะหลังและลานมันเส้น 
 

3. ข้อจ ากัดที่ส าคัญ 
 1) เกษตรกรขาดแคลนพันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์ดีที่มีคุณภาพ เนื่องจากไม่มีแปลงขยายพันธุ์ของตนเอง 
 2) การบริหารจัดการในการด าเนินโครงการ ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 3) เกษตรกรยังขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการผลิตและเทคนิคการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ 
 4) ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง 
 5) ขาดแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 6) การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 
 7) เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มที่ดี ขาดความซื่อสัตย์ เสียสละ จะรวมกันเมื่อเดือดร้อนเป็นครั้งคราว 
ท าให้ขาดอ านาจในการต่อรองด้านราคาผลผลิต และปัจจัยการผลิต 
 8) ชาวไร่มันส าปะหลังส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ ท าให้การยอมรับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ผลิตมีน้อย 
 9) พ้ืนที่เพาะปลูกอยู่ในเขตอาศัยน้ าฝน  จึงขึ้นอยู่กับสภาวะปริมาณของฝนที่ตกในแต่ละปี 
 10) ดินมีคุณภาพเสื่อมลง เกษตรกรขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน 
 11) แรงงานภาคเกษตรหายาก และมีราคาแพง 
 12) ค่าเช่าที่ดินมีราคาแพงขึ้น 
 13) เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มที่ดี ขาดความซื่อสัตย์ เสียสละ จะรวมกันเมื่อเดือดร้อนเป็นครั้งคราวเท่านั้น 
 
4. ความต้องการและแนวทางแก้ไขความต้องการ 
 1) ให้ภาครัฐสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์มันส าปะหลัง ปุ๋ยเคมี ระบบน้ าหยด เป็นต้น  
 2) ต้องการให้มีการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) ต้องการให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต อันจะน าไปสู่การมีอ านาจในการต่อรองได้มากขึ้น 
 4) ต้องการแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า 
 5) แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 6) เทคโนโลยีการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสม และทันสมัย 
 
5. แนวทางแก้ไข 
 1)  สนับสนุนการด าเนินโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต การจัดท าแปลงขยายพันธุ์ 
 2) การส่งเสริมและแนะน าเกษตรกร ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงบ ารุงดิน และการใช้วิธีป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
 3) ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกรใน
สัดส่วนของงบประมาณด้านพัฒนาการเกษตรที่มากข้ึน 
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 4) การบู รณาการการท างานในพ้ืนที่ ของหน่วยงานราชการ ให้มี เป้ าหมายเดียวกัน เช่น  
การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 
 5) สนับสนุนงบประมาณด้านปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์  ปุ๋ยเคมี  เพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
หมุนเวียนของกลุ่ม 
 6) เน้นให้เกษตรกร มีการรวมกลุ่ม และการบริหารจัดการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเชื่อมโยงเป็น 
เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 (4) อุตสาหกรรม 
      ภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้า
ต่อเนื่องจากการผลิตภาคการเกษตร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว อ้อย และมันส าปะหลังที่ใช้วัตถุดิบ
จากผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด  จ านวน  1,165 โรงงาน 

ตารางที่ 52 : แสดงจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว อ้อย และมันส าปะหลังในเขตกลุ่มจังหวัด 

ผลิตภัณฑ์แปรรูป 
จ านวนโรงงาน 

นครสวรรค ์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี กลุ่มจังหวัดฯ 
แปรรูปข้าว      
- สีข้าว 275 51 321 52 699 
- ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว 7 - - - 7 
- ผลิตข้าวกุ้งกรอบ - - 1 - 1 
แปรรูปอ้อย     0 
- ผลิตน้ าตาลทราย 2 3 - 2 7 
-ผลิตเอทานอล 1 - - - 1 
- ผลิตเยื่อกระดาษจากชานอ้อย 1 - - - 1 
แปรรูปมันส าปะหลัง     0 
- ผลิตแป้งมันส าปะหลัง - 9 - 3 12 
- ท ามันเส้น 202 182 - 42 224 
- ท าขนมเปี๊ยะ 9 - 2 - 11 

รวม 497 245 324 99 1,165 
ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ข้อมลู ณ มิถุนายน 2561 

การลงทุนประกอบการอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  พบว่าเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ส่วนใหญ่เป็นการประกอบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตร โดยเน้นที่กลุ่มเกษตรกรรมและ
การแปรรูป เนื่องด้วยศักยภาพของกลุ่มจังหวัด มีความโดดเด่นทางด้านการเป็นแหล่งผลิต ผลผลิตทาง
การเกษตร อุตสาหกรรมเป้าหมายของกลุ่มจึงเน้นที่อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร แปรรู ปข้าว 
อุตสาหกรรมน้ าตาล แป้งมันส าปะหลังและอุตสาหกรรมเอทานอล เป็นต้น  
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

1. ปัญหา 
 - ตามนโยบายเพ่ิมค่าแรงขั้นต่ าของรัฐบาลส่งผลกรทบต่อต้นทุนการผลิต ท าให้นักลงทุนชะลอการ
เข้ามาลงทุน 
 - การสนับสนุนงบประมาณส าหรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของรัฐบางโครงการยังขาดความ
ต่อเนื่องและมีข้อจ ากัด 
 - ชุมชนบางส่วนยังไม่ยอมรับต่อการลงทุนภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และการท าเหมืองแร่  
ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
2. ความต้องการ 
 - นโยบายส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีผลผลิตทางเกษตรที่มีศักยภาพทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 
 - ด้านการสนับสนุนการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ 
OTOP อย่างต่อเนื่อง 
 
3. ข้อจ ากัด 
 - พ้ืนที่โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มแม่น้ า มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 
 - แรงงานที่รองรับภาคอุตสาหกรรมไม่เพียงพอ 
 
4. จุดเด่น/ศักยภาพที่โดดเด่น 
 - เป็นแหล่งผลิตและการค้าข้าวที่ส าคัญของประเทศ โดยมีจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลาง รวมทั้ง
เป็นแหล่งพืชผลทางการเกษตรอ่ืนๆ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง ผลไม้ต่างๆ และเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม
แปรรูปเกษตร 
 - มีพ้ืนที่รองรับการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่างที่จังหวัดพิจิตร 
 - เป็นแหล่งผลิตพลังงานชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อาทิ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
แกลบ และการผลิต Ethanol จากกากน้ าตาลที่จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ ก าแพงเพชร 
 
5. แนวโน้ม/ทิศทาง/โอกาสในการพัฒนาในอนาคต 
 - รัฐบาล กระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัด และจังหวัด มีกรอบนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป และพลังงานทดแทนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 - การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จะส่งผลต่อการขยายตัวทางด้านการค้า  
การลงทุนในภูมิภาคเพ่ิมมากข้ึน 
 
6. ความต้องการของผู้ประกอบการ 
 - ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตรท าให้
มีโอกาสในการพัฒนาด้านเกษตรกรรม และยังสามารถต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  
หรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรได้ ดังนี้ การสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและ
ผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต การบริหารจัดหารจัดการการพัฒนาการตลาดเพ่ือให้ได้
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน จะท าให้ผู้ประกอบการ SMEs & OTOP สามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
มืออาชีพและสามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
7. ผลิตภัณฑ์ที่อนาคตสดใส 
 - อ้อย และมันส าปะหลัง เหตุผลคือ สามารถน าวัตถุดิบมาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้เป็นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 
  
8. ผลิตภัณฑ์ที่อาจมีปัญหาในระยะยาว 
 - ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานการรับรอง 
9. กระจายสินค้า/ช่องการจ าหน่าย/ตลาดที่ส่งออก 
 - พัฒนาเป็นศูนย์กลาง Logistics เชื่อมโยงภาคเหนือ – ภาคกลาง – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
โดยมีจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการค้า การขนส่ง และการผลิตที่ส าคัญ มีศักยภาพในการพัฒนา
โครงข่ายการคมนาคมทั้งทางรถยนต์ รถไฟ เชื่อมต่อภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการ
ขนส่งทางน้ าในแม้น้ าเจ้าพระยา ซึ่งเหมาะสมกับการขนส่งสินค้าที่เป็น Bulk ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังภาคกลาง
ตอนบน  
 (5) การท่องเที่ยว 
        กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ มีแหล่งท่องเที่ยวและมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นแรง
ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายกิจกรรม ทั้งในเชิงวัฒนธรรม เชิงประวัติศาสตร์ เชิงอนุรักษ์ จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยว
มากที่สุดคือ จังหวัดนครสวรรค์ ต่ าสุด คือจังหวัดก าแพงเพชร 

 

 ตารางท่ี 53 : แสดงการท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์ เปรียบเทียบระหว่างปี 2556 - 2561 

 

รายการ 
ปี พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 
1.1 จ านวนผู้มาเยี่ยมเยือน (คน) 1,231,014 1,241,250 1,661,391 1,706,964 1,845,060 1,895,960 
1) นักท่องเท่ียว 738,271 734,274 974,004 1,002,335 1,100,769 1,126,693 
 - ชาวไทย 726,585 722,975 961,242 989,515 1,086,935 1,112,700 
 - ชาวต่างชาติ 11,686 11,299 12,762 12,820 13,834 13,993 
2) นักทัศนาจร 492,743 506,976 687,387 704,629 744,291 769,267 
 - ชาวไทย 477,066 491,532 661,791 678,606 716,856 741,054 
 - ชาวต่างชาติ 15,677 15,444 25,596 26,023 27,435 28,213 
1.2 รายได้จากการท่องเท่ียว (ลบ.) 2,221.98 2,271.13 3,196.71 3,294.03 3,641.46 3,864.15 
 - ชาวไทย 2,167.86 2,218.20 3,127.50 3,223.66 3,564.00 3,782.16 
 - ชาวต่างชาติ 54.12 5.93 69.21 70.37 77.46 81.99 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

ตารางท่ี 54 : แสดงการท่องเที่ยวภายในจังหวัดก าแพงเพชร เปรียบเทียบระหว่างปี 2556 - 2561 

 
ตารางท่ี 55 : แสดงการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิจิตร เปรียบเทียบระหว่างปี 2556 - 2561 

รายการ 
ปี พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 
1.1 จ านวนผู้มาเยี่ยมเยือน (คน) 407,679 422,856 805,398 831,313 876,080 893,231 
1) นักท่องเท่ียว 217,792 227,801 448,970 461,883 487,206 493,691 
 - ชาวไทย 216,431 226,458 447,327 460,134 485,380 491,859 
 - ชาวต่างชาติ 1,361 1,343 1,643 1,749 1,826 1,832 
2) นักทัศนาจร 189,887 195,005 356,428 369,430 388,874 399,540 
 - ชาวไทย 186,960 192,101 352,890 365,760 385,048 395,617 
 - ชาวต่างชาติ 2,927 2,954 3,538 3,670 3,826 3,923 
1.2 รายได้จากการท่องเท่ียว (ลบ.) 597.65 619.05 1,277.33 1,327.29 1,421.33 1,490.42 
 - ชาวไทย 590.97 612.32 1,268.56 1,317.90 1,411.34 1,479.92 
 - ชาวต่างชาติ 6.68 6.73 8.77 9.39 9.99 10.5 

 
 
 
 

รายการ 
ปี พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 
1.1 จ านวนผู้มาเยี่ยมเยือน (คน) 597,903 1,241,250 663,114 707,969 752,553 779,824 
1) นักท่องเท่ียว 358,847 734,274 396,812 427,723 454,358 469,457 
 - ชาวไทย 352,414 722,975 390,062 420,550 446,801 461,711 
 - ชาวต่างชาติ 6,433 11,299 6,750 7,173 7,557 7,746 
2) นักทัศนาจร 239,056 506,976 266,302 280,246 298,195 310,367 
 - ชาวไทย 226,927 491,532 252,522 265,736 282,975 294,708 
 - ชาวต่างชาติ 12,129 15,444 13,780 14,510 15,220 15,659 
1.2 รายได้จากการท่องเท่ียว
(ลบ.) 

1,028.22 2,271.13 1,252.58 1,396.97 1,502.89 1,631.7 

 - ชาวไทย 989.09 2,218.20 1,213.07 1,353.95 1,456.01 1,581.42 
 - ชาวต่างชาติ 39.13 52.93 39.51 43.02 46.88 50.28 



113 
 

 
   
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

 
ตารางท่ี 56 : แสดงการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุทัยธานี เปรียบเทียบระหว่างปี 2556 - 2561 

 

รายการ 
ปี พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 
1.1 จ านวนผู้มาเยี่ยมเยือน (คน)      464,815  479,723 650,353 680,925 767,590 784,218 
1) นักท่องเท่ียว      218,869  224,394 302,649 318,404 382,103 387,426 
 - ชาวไทย      215,863  221,416 298,981 314,602 377,733 383,039 
 - ชาวต่างชาติ          3,006  2,978 3,668 3,802 4,370 4,387 
2) นักทัศนาจร      245,946  255,329 347,704 362,521 385,487 396,792 
 - ชาวไทย      244,375  253,714 345,695 360,425 383,279 394,531 
 - ชาวต่างชาติ          1,571  1,615 2,009 2,096 2,208 2,261 
1.2 รายได้จากการท่องเท่ียว (ลบ.) 640.01 676.49 1,000.40 1,079.55 1,310.50 1,397.39 
 - ชาวไทย 629.50 665.85 986.53 1,065.02 1,293.15 1,379.1 
 - ชาวต่างชาติ 10.51 10.64 13.87 14.53 17.36 18.29 

 
ตารางที่ 57 : แสดงการท่องเที่ยว เปรียบเทียบระหว่างปี 2559 – 2561 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

รายการ 
นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

 จ านวนผู้มาเยี่ยม
เยือน (คน) 1,706,964 1,845,060 1,895,960 707,969 752,553 779,824 831,313 876,080 893,231 680,925 767,590 784,218 

๑) นักท่องเที่ยว 
1,002,335 1,100,769 1,126,693 427,723 454,358 469,457 461,883 487,206 493,691 318,404 382,103 387,426 

 - ชาวไทย 
989,515 1,086,935 1,112,700 420,550 446,801 461,711 460,134 485,380 491,859 314,602 377,733 383,039 

 - ชาวต่างชาติ 
12,820 13,834 13,993 7,173 7,557 7,746 1,749 1,826 1,832 3,802 4,370 4,387 

๒) นักทัศนาจร 
704,629 744,291 769,267 280,246 298,195 310,367 369,430 388,874 399,540 362,521 385,487 396,792 

 - ชาวไทย 
678,606 716,856 741,054 265,736 282,975 294,708 365,760 385,048 395,617 360,425 383,279 394,531 

 - ชาวตา่งชาติ 
26,023 27,435 28,213 14,510 15,220 15,659 3,670 3,826 3,923 2,096 2,208 2,261 

 รายได้จากการ
ท่องเที่ยว (ลบ.) 3,294.03 3,641.46 3,864.15 1,396.97 1,502.89 1,631.7 1,327.29 1,421.33 1,490.42 1,079.55 1,310.50 1,397.39 

 - ชาวไทย 
3,223.66 3,564.00 3,782.16 1,353.95 1,456.01 1,581.42 1,317.90 1,411.34 1,479.92 1,065.02 1,293.15 1,379.1 

 - ชาวต่างชาติ 
70.37 77.46 81.99 43.02 46.88 50.28 9.39 9.99 10.5 14.53 17.36 18.29 
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 ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีจ านวนผู้มาเยือนทั้งหมด จ านวน 4,353,233 คน 
ซึ่งมีรายได้จากนักท่องเที่ยว จ านวน 8,383.66 ล้านบาท 
  จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวมากที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
อันดับ 1 คือ จังหวัดนครสวรรค์ มีจ านวนผู้มาเยือน 1,895,960 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน 
3,864.15 ล้านบาท อันดับ 2 คือจังหวัดพิจิตร มีจ านวนผู้มาเยือน จ านวน 893,231 คน และมีรายได้จาก
นักท่องเที่ยวจ านวน 1,490.42 ล้านบาท อันดับ 3 คือจังหวัดอุทัยธานี มีจ านวนนักท่องเที่ยวจ านวน 784,218 คน 
และมีรายได้จากนักท่องเที่ยวจ านวน 1,397.39 ล้านบาท และอันดับ 4 คือจังหวัดก าแพงเพชร มีจ านวน
นักท่องเที่ยวจ านวน 779,824 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน 1,631.7 ล้านบาท 

ตารางท่ี 58 : สถานการณ์ท่องเที่ยวในแต่ละไตรมาสของทุกปี 
จังหวัด ไตรมาส บรรยากาศ เหตุผล/แหล่งท่องเที่ยวที่นิยม 

นครสวรรค ์

1 คึกคัก เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน แหล่งท่องเที่ยวต้นแม่น้ าเจ้าพระยา เขากบ
และบึงบอระเพ็ด 

2 คึกคักมากกว่า 3 เทศกาลหยดุยาว สงกรานต์ วันแรงงาน วันจักรี วันฉัตรมงคล             
วันวิสาขบูชา วันพืชมงคล 

3 เงียบเหงา เป็นฤดูฝน ไม่มีกิจกรรมท่องเที่ยว 
4 คึกคักมากกว่า 1 ปลายฝนต้นหนาว ใกลส้ิ้นปี มีการจัดกิจกรรมท่องเทียว 

ก าแพงเพชร 

1 คึกคัก เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน อากาศเย็นสบาย นิยมไปน้ าตกคลองลาน 
อุทยานแม่วงก์ อุทยานประวัติศาสตร ์

2 คึกคักมากกว่า 1 เทศกาลหยดุยาวมมีาก 
3 เงียบเหงา เป็นฤดูฝน ไม่มีกิจกรรมท่องเที่ยว 
4 คึกคักมากกว่า 3 ปลายฝนต้นหนาว จัดกจิกรรมงานประเพณี สารทไทย กล้วยไข่ 

เมืองก าแพงเพชร ลอยกระทง 

พิจิตร 

1 คึกคัก เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน อากาศดี นิยมไปวัดท่าหลวง วัดโพธ์ิ
ประทับช้าง วัดนครชุม 

2 คึกคักมากกว่า 1 เทศกาลหยดุยาวมมีาก 
3 เงียบเหงา เป็นฤดูฝน ไม่มีกิจกรรมท่องเที่ยว 
4 คึกคักมากกว่า 3 ปลายฝนต้นหนาว มีกิจกรรมเช่น ตักบาตรเทโว 

อุทัยธาน ี

1 ปานกลาง เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน นิยมไปเขาสะแกกรัง วัดท่าซุง 
2 คึกคักมากกว่า 1 เทศกาลหยดุยาว 
3 เงียบเหงา ฤดูฝน ไมม่ีกิจกรรมท่องเที่ยว 
4 คึกคักมากกว่า 3 ปลายฝนต้นหนาว มีกิจกรรมเช่น ตักบาตรเทโว 
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1. แนวโน้ม / ความต้องการ ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
 1) นักท่องเที่ยวทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ให้ความสนใจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ธรรมชาติ 
เพ่ิมมากข้ึน 
 2) การเข้าร่วมประชาคมอาเซียนท าให้มีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ /
ธรรมชาติ ท าให้มีทางเลือกในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ธรรมชาติ มากขึ้น และท าให้มีกลุ่มเป้าหมายในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนเข้ามาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ธรรมชาติ ในประเทศไทยมากขึ้น 
 3) การใช้บริการด้านการท่องเที่ยว ศึกษาหาความรู้และร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักท่องเที่ยว 
ประชาชน และเยาวชนผู้มาใช้บริการ สะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐาน เกิดความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ /ธรรมชาติเพ่ิมข้ึนทุกปี 
 
2. ข้อจ ากัดที่ส าคัญ 
 แหล่งให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ธรรมชาติ ยังไม่ได้มาตรฐาน ต้องได้รับการพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพให้ได้มาตรฐานพร้อมที่จะให้บริการ อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
และผู้มาใช้บริการอย่างคุ้มค่าและท่ัวถึง 
 
3. ความต้องการและแนวทางแก้ไข 
 1) อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และผู้ใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยว  
เชิงนิเวศ/ธรรมชาติ ให้เกิดความประทับใจ ความพึงพอใจ ความปลอดภัย อันจะก่อให้เกิดจิตส านึกร่วมกัน  
รักและหวงแหนและร่วมกันท านุบ ารุงป้องกันรักษาต่อไป 
 2) พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ิมขวัญและก าลังใจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในพื้นที่ มีความสะดวก
และความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น 
 3) เพ่ิมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อประชาสัมพันธ์ ระบบสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม สิ่งก่อสร้างต่างๆ ในการ
อ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 
 
4. สถานการณ์/แนวโน้ม/ความต้องการด้านการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว 
 กระแสการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนับเป็นโอกาสของกลุ่มจังหวัดซึ่งมีต้นทุนการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม โดยการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบ Marketing 3.0 การมอบคุณค่าและความสุขในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด การมีส่วนร่วม และการบอกต่อ โดยการน าวิถีไทยมาน าเสนอเป็นผลิตภัณฑ์ทาง  
การท่องเที่ยว ซึ่งก าลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในขณะนี้ 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล นับเป็น
โอกาสของกลุ่มจังหวัดในการขยายตลาดการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 
 
5. ข้อจ ากัด  
 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ยังขาดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของ  
ภาคส่วนต่างๆ ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่เชื่อมโยงกันและมีความยั่งยืน  แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ยังไม่ได้รับการพัฒนายกระดับตามมาตรฐานการท่องเที่ยว 
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6. ความต้องการ/การแก้ไข 
 ทุกหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ต้องมีการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว  
การเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยว  การประชาสัมพันธ์แนะน าแหล่งท่องเที่ยว/เส้นทางการ
ท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ 
 
 (6) สินค้า/ผลิตภัณฑ์แปรรูป OTOP  

ตารางที ่59 : แสดงสถานะรายได้การจ าหน่ายผลผลิตภัณฑ์แปรรูป OTOP 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 2557/2558 
(ล้านบาท) 

2558/2559 
(ล้านบาท) 

2559/2560 
(ล้านบาท) 

นครสวรรค์ 995 980 994 
ก าแพงเพชร 512 510 560 
พิจิตร 353 310 362 
อุทัยธานี 401 324 412 
กลุ่มจังหวัดฯ 2,216      2,124  2,328 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ข้อมลู ณ มิถุนายน 2561 
 
1. ผู้ประกอบการ 
 จ าแนกตามประเภทผู้ประกอบการ 
     (1) ผู้ประกอบการรายเดียว       จ านวน   161  ราย      500 ผลิตภัณฑ์ 
     (2) กลุ่มผู้ผลิตชุมชน               จ านวน   301  ราย      695 ผลิตภัณฑ์ 
     (3) SMEs                            จ านวน    10  ราย          5 ผลิตภัณฑ์ 
                    รวม   472  ราย    1,200 ผลิตภัณฑ์ 
 จ าแนกตามประเภทสินค้า 
     (1) อาหาร                       259    ผลิตภัณฑ์ 
     (2) เครื่องดื่ม                      60    ผลิตภัณฑ์ 
     (3) ผ้า/เครื่องแต่งกาย          201    ผลิตภัณฑ์ 
     (4) ของใช้                        480    ผลิตภัณฑ์ 
     (5) สมุนไพร                       81    ผลิตภัณฑ์ 
  รวม                        1,081    ผลิตภัณฑ์ 
 
2. ปัญหา/ความต้องการ/ข้อจ ากัด 
 - เงินทุนในการประกอบการน้อย ต้องขยายแหล่งทุน 
 - มีตลาดจ ากัด ต้องเพ่ิมช่องทางทั้งภายใน/ภายนอกและทางระบบ Social Media 
 - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาด ต้องเพ่ิมการศึกษา  
               วิจัยและพัฒนา 
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3. แนวทางการพัฒนา 
 - การเสริมสร้างการจ าหน่ายภายในจังหวัด 
     (1) จ าหน่ายสินค้าให้หลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดตั้งศูนย์แสดงการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า 
OTOP ในปั้มน้ ามัน/การจ าหน่ายในงานประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัด 
    (2) จัดวางและจ าหน่ายสินค้าในพ้ืนที่ของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานที่เอกชน เช่น  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ห้างสรรพสินค้า 
    (3) ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสถานีวิทยุ เคเบิ้ลทีวี และสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น 
 

 - การส่งเสริมภายนอกจังหวัด 
    (1) ส่งเสริมการตลาดในระดับกลุ่มจังหวัดและระดับประเทศ โดย จัดแสดงและจ าหน่ายในจังหวัด 
ที่ขาดแคลนข้าว 
    (2) ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Social Media 
  

 - การเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการ 
    (1) ขอรับสนับสนุนเงินทุนจากธนาคารออมสิน/ธกส. ในฐานะสมาชิกกองทุน สมาชิกกลุ่มอาชีพ 
และผู้ประกอบการ OTOP 
 

 - การพัฒนาเครือข่าย OTOP จังหวัด 
    (1) ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัด 
    (2) ปรับปรุงระเบียบแนวทางปฏิบัติเครือข่าย OTOP จังหวัด 
    (3) สนับสนุนการจัดการความรู้ในการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 
(Knowledge Based OTOP) 
 
4. ทิศทางในอนาคต 
 (1) ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ต้องยกระดับรายได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 ต่อปี 
 (2) ผู้ประกอบการต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้นอย่าง 70 % 
 (3) พัฒนาเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด ในการบริหารจัดการ OTOP การผลิต การตลาด และ 
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
 (4) ส่งเสริมการแปรรูปข้าวปลอดภัย หลายชนิด เช่น ข้าวหอมจังหวัด/ข้าวหอมมะลิ/ข้าวไรซ์เบอรี่
แปรรูปบรรจุถุง และแปรรูปอาหาร (กระยาสารท/ข้าวเกรียบ ฯลฯ) เพื่อเป็นจุดขายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
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 2.6.2 ด้านสังคม 

ตารางที่ 60 : แสดงข้อมูลพื้นที่ ประชากรและความหนาแน่นของประชากรของกลุ่มจังหวัดฯ  

กลุ่มจังหวัด  / 
จังหวัด 

ประชากร 
พื้นที่ 

(ตารางกิโลเมตร) 

ความหนาแน่นของ 
ประชากร 

 (คน/ตารางกิโลเมตร) 
ชาย หญิง รวม 

กลุ่มจังหวัด 1,305,303 1,355,275 2,660,578 29,466.19 90.29 
นครสวรรค์ 520,079 543,885 1,063,964 9,597.68 110.85 
ก าแพงเพชร 360,440 367,367 727,807 8,607.50 84.55 
พิจิตร 263,481 275,893 539,374 4,531.01 119.04 

 อุทัยธานี 161,303 168,130 329,433 6,730 48.94 
            ทีม่า : กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ข้อมูล ณ มกราคม ปี 2562 
 
 

          ตารางที่ 61 : แสดงจ านวนผู้สูงอายุ จ าแยกตามเพศ และจังหวัด ปี 2561 

จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด 

รวม  
รวม ชาย หญิง 

กลุ่มจังหวัด 637,042 228,363 408,679 
นครสวรรค์ 214,011 94,475 119,536 

พิจิตร 107,414 47,054 60,360 
ก าแพงเพชร 128,235 58,282 69,953 

อุทัยธานี 64,593 28,552 36,041 
             ที่มา : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กุมภาพันธ ์2562 
 
(1) ประชากร ผู้สูงอายุ และแรงงาน 
 โครงสร้างประชากรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ในปี 2561 มีประชากรรวม 2,660,578 คน 
จ านวนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จ านวน 637,042 คน คิดเป็นร้อยละ 23.94 ของประชากรทั้งหมด  
ซึ่งจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)  ซึ่งจะท าให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะด้านก าลังแรงงาน จะมีผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มข้ึน 
 โครงสร้างแรงงาน ในปี 2560 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีก าลังแรงงาน จ านวน 1,370,530 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.51 ของจ านวนประชากรในกลุ่มจังหวัด  
 
(2) แนวทาง/การแก้ไข 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตร โดยการพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงาน การส่งเสริมการมีงานท าในท้องถิ่น เศรษฐกิจฐานรากชุมชน และส าหรับภาคอุตสาหกรรม
ควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการผลิตทดแทนแรงงานก าลังคนในภาคอุตสาหกรรม 
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ตารางท่ี 62 : ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ ปี 2561 
จังหวัดและ

เพศ 
ประชากร
อายุ 15 ปี

ขึ้นไป 

 ก าลังแรงงานรวม ก าลังแรงงาน
ที่รอฤดูกาล  ก าลังแรงงานปัจจุบัน 

รวม รวม ผู้มีงานท า ผู้ว่างงาน 
นครสวรรค์ 810,671 545,322 543,018 539,833 3,185 2,304 

ชาย 368,255 293,831 292,049 290,551 1,498 1,782 
หญิง 424,416 251,491 250,969 249,282 1,687 522 

ก าแพงเพชร 626,355 425,925 416,826 411,368 5,458 9,099 
ชาย 302,719 235,415 229,847 226,731 3,116 5,568 
หญิง 323,636 190,509 186,979 184,637 2,342 3,531 
พิจิตร 442,410 277,346 277,071 273,536 3,535 275 
ชาย 209,625 151,621 151,515 149,856 1,659 106 
หญิง 232,784 125,725 125,556 123,681 1,875 169 

อุทัยธานี 235,387 158,798 157,236 156,796 440 1,562 
ชาย 111,184 85,776 85,186 85,030 156 590 
หญิง 124,204 73,021 72,050 71,766 284 971 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล ณ พ.ศ. 2561 
 

ตารางท่ี 63 : แสดงจ านวนประชากรในวัยเรียนเปรียบเทียบกับนักเรียนแต่ละระดับการศึกษา 
ที ่ จังหวัด ประชากร นักเรียน ระดับการเข้าเรียน ร้อยละ

เฉลี่ย ก่อน
ประถม 

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
,ปวช. 

ปวส. ป.
ตรี 

1 นครสวรรค์ 243,584 201,581 96.79 93.23 126.82 91.14 54.33 82.75 
2 ก าแพงเพชร 197,851 154,541 90.46 98.40 110.88 81.13 33.89 78.10 
3 พิจิตร 132,851 89,652 58.94 87.33 98.56 84.24 7.39 67.48 
4 อุทัยธานี 95,632 75,213 78.23 52.43 134.52 91.01 5.73 78.64 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ๒ 

669,918 520,987 
 

90.82 94.32 127.30 91.51 34.24 77.76 

ที่มา : รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประจ าปีการศึกษา 2560  
ข้อมูล ณ มิถุนายน 2560 
 

 (2) คุณภาพชีวิต (การศึกษา สาธารณสุข คดีอาชญากรรม คดียาเสพติด และความยากจน) 
 การศึกษา จ านวนประชากรในวัยเรียนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  พบว่า จ านวนประชากร
นักเรียน มีจ านวน 520,987 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 77.76 ของจ านวนประชากรในวัยเรียนทั้งหมดในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 2 จ านวนนักเรียนที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับจ านวนประชากรในวัยเรียน ได้แก่ จังหวัด
นครสวรรค์ คิดเป็นร้อยละ 82.75 รองลงมาได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี คิดเป็นร้อยละ 78.64 จังหวัดก าแพงเพชร 
คิดเป็นร้อยละ 78.10 และจังหวัดพิจิตร คิดเป็นร้อยละ 67.48 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 64 : แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-net) เฉลี่ยประจ าปีการศึกษา 2562 
 

จังหวัด ป.6 
ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  

กลุ่มจังหวัด 
ภาคเหนือตอนล่าง 2 

54.84 - 36.60 35.46 38.64 

 
จังหวัด ม.3 

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 
52.53 - 27.72 28.29 34.98 

 
จังหวัด ม.6 

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 
44.98 33.89 27.95 27.79 29.50 

ที่มา : รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา   

        ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ธันวาคม 2562 

         2.6.3. ด้านสาธารณสุข 

ตารางท่ี 65 : แสดงแนวโน้มอัตราการเกิด อัตราการตาย และอัตราการเพ่ิมของประชากร (ต่อพัน) 

 จังหวัด อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราเพิ่ม 
 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 
นครสวรรค์ 9.26 8.79 9.21 7.67 7.94 8.25 0.16 0.09 0.09 
ก าแพงเพชร 8.43 7.52 8.25 6.59 6.71 6.12 0.18 0.08 0.10 
พิจิตร 8.73 7.98 8.64 7.77 7.63 8.21 0.10 0.04 0.12 
อุทัยธานี 8.92 8.55 8.98 7.53 7.44 8.25 0.14 0.11 0.10 

รวม 35.34 32.84 35.08 29.56 29.72 30.83 0.58 0.32 0.41 
ที่มา : เขตบริการสุขภาพที่ 3 ปี ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561 
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 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีแนวโน้มอัตราการเกิดของประชากรลดลง โดยในปี 2559  
มีอัตราการเกิดของประชากร จ านวน 35,0851 คน  จังหวัดที่มีอัตราการเกิดของประชากรมากที่สุด ได้แก่ 
จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 9,215 คน รองลงมาได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 8,650 คน จังหวัดพิจิตร 
จ านวน 8,259 คน และจังหวัดก าแพงเพชร 7,520 คน ตามล าดับ 
 ส าหรับอัตราการตายและอัตราการเพิ่มของประชากร มีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2559 อัตรา
การเกิดของประชากร จ านวน 30,831 คน  จังหวัดที่มีอัตราการตายของประชากรสูงสุด ได้แก่ จังหวัด
นครสวรรค์ จ านวน 8,258 คน รองลงมาได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 8,250 คน จังหวัดพิจิตร จ านวน 
8,214 คน และจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 6,120 คน ตามล าดับ 
 

          2.6.4. ด้านอาชญากรรมและยาเสพติด 
ตารางท่ี 66 : แสดงจ านวนคดีอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนระหว่างปี 2558 – 2560 
 

จังหวัด จ านวนคดี 
2558 2559 2560 

นครสวรรค์ 532 590 564 
ก าแพงเพชร 287 420 463 
พิจิตร 175 451 484 
อุทัยธานี 89 113 210 

รวม 1,083  1,574 1,721 
ที่มา : ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิข้อมูล ณ มิถุนายน 2561 
 

              จ านวนคดีอาชญากรรมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ปี 2560 มีแนวโน้มที่สูงขึ้น เมื่อเทียบ
จากปี 2559 สูงขึ้นร้อยละ 14.09 คดีอาชญากรรมที่เกิดข้ึนมากที่สุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่ คดีโจรกรรม 
คดีฉ้อโกง รถจักรยานยนต์  และคดียักยอกทรัพย์   
 
 

ตารางท่ี 67 : คดียาเสพติด ปี 2561 

จังหวัด จ านวนคด ี จ านวนผู้ถูกจับกุม (คน) 
นครสวรรค์ 2,650 2,853 
ก าแพงเพชร 3,320 3,509 

พิจิตร 2,560 2,692 
อุทัยธานี 1,340 1,409 

รวม 5,561 6,053 
 

ที่มา :  ส านักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม 
รายงานผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ปี พ.ศ.2562 
 

 คดียาเสพติดที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ในปี 2561 จังหวัดที่มีการจับกุมคดี
ยาเสพติดสูงสุด ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 3,320 คดี รองลงมาได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 
2,650 คดี จังหวัดพิจิตร จ านวน 2,560 คดี และจังหวัดอุทัยธานี จ านวน 1,340 คด ี
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คดีกระท าความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ 
ตารางท่ี 68 : แสดงการจับกุมผู้กระท าความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ฯลฯ  

จังหวัด 
2557 2558 2559 2560 รวม 

จ านวนคด ี จ านวนคน จ านวนคด ี จ านวนคน จ านวนคด ี จ านวนคน จ านวนคด ี จ านวนคน จ านวนคด ี จ านวนคน 
นครสวรรค ์ 14 15 12 10 17 10 15 16 58 51 

ก าแพงเพชร 15 35 24 36 23 20 25 22 87 113 

พิจิตร 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 

อุทัยธานี 20 15 19 19 22 25 31 24 92 83 

รวม 49 65 56 66 63 56 72 63 240 250 

   ที่มา : ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561 
 การจับกุมผู้กระท าความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ปี 2560  
จ านวนคดีมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ร้อยละ 14.28 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยจังหวัดที่มีการจับกุมผู้กระท าความผิดฯ มาก
ที่สุดในจ านวน 4 ปี ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 92 คดี รองลงมาได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชรจ านวน 87 คดี จังหวัด
นครสวรรค์ จ านวน 58 คดี และจังหวัดพิจิตร จ านวน 3 คดี ตามล าดับ 
 

ความยากจน 
ตารางท่ี 69 : แสดงจ านวนคนจน (วัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค) (พันคน) 

จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 2557 2558 2559 2560 
นครสวรรค์ 94.5 27.2 82.8 80.9 
ก าแพงเพชร 44.7 33.7 15.8 39.5 
พิจิตร 6.6 17.1 9.6 15.8 
อุทัยธานี 33.1 11.3 17.8 22.0 

กลุ่มจังหวัดฯ 179 89 126 158 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561 
 

               จ านวนคนยากจน (วัดด้านรายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒  
มีแนวโน้มลดลง โดยปี 2559-2560 มีจ านวนคนยากจน จ านวน 126,000 คน และจ านวน 158,000 คน ตามล าดับ
เมื่อเทียบกับปี 2558 (89,000 คน) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 29.36 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดที่มีคนยากจนมากที่สุด ได้แก่จังหวัด
นครสวรรค์ จ านวน 80,900 คน รองลงมาได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 39,500 คน จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 
22,000 คน และจังหวัดพิจิตร จ านวน 15,800 คน ตามล าดับ 
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 2.6.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1) พื้นที่ป่าไม้ 

ตารางที่ 70 : แสดงพ้ืนที่ป่าไม้ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (ไร่) 

จังหวัด 

ปี/พื้นที่ (ไร่) 
2558 2559 

พ้ืนที่ (ไร่) ร้อยละของพ้ืนที่
จังหวัด 

พ้ืนที่ (ไร่) ร้อยละของพ้ืนที่
จังหวัด 

นครสวรรค์ 586,120.24 9.77 562,521.12 9.12 
ก าแพงเพชร 2,200,415.13 40.90 3,521,584.32 42.32 
พิจิตร 9,846.21 0.34 8,521.36 0.89 
อุทัยธานี 2,485,410.26 59.08 4,521,854.62 85.32 

รวม 5,281,781.84 21.37 8,614,481.42 32.54 
ที่มา : กรมป่าไม้ ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561 
 
 ในปี 2559 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมด จ านวน 8,614,481.42 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 32.54 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของกลุ่มจังหวัดฯ โดยในปี 2559 มีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้น จากปี 2558 จ านวน 
3,332,689.58 ไร่ 

 2) ทรัพยากรน้ า  
1. สถานการณ์ 
 ศักยภาพที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เรื่องหนึ่งคือ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่
ส าคัญโดยเฉพาะข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และภาคการผลิตดังกล่าวต้องอาศัยทรัพยากรน้ าเป็นส าคัญ  
ปัจจุบันสถานการณ์ภาวการณ์ขาดแคลนน้ ายังคงเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ระดม
ทรัพยากรในการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ าทุกระยะแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตามในบางพ้ืนที่ก็เกิดภาวะน้ าท่วมอย่าง
ซ้ าซากเมื่อฤดูน้ าหลาก โดยเฉพาะฤดูฝน ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผล
ต่อภาคการเกษตรอย่างเห็นได้ชัด 

ตารางที่ 71 : แสดงพื้นที่ชลประทานในจังหวัดนครสวรรค์ 

 

ขนาด 

จังหวัดนครสวรรค์ 

2558 2559 2560 
จ านวน (แห่ง) จ านวน (ไร่) จ านวน (แห่ง) จ านวน (ไร่) จ านวน (แห่ง) จ านวน (ไร่) 

โครงการขนาดใหญ่ 3 135,092 3 135,092 3 135,092 

โครงการขนาดกลาง 15 314,010 18 400,010 18 400,010 

โครงการขนาดเล็ก 168 543,550 170 545,150 188 572,650 

สถานสีูบน้ าด้วยไฟฟ้า 58 107,588 58 109,088 62 114,088 

รวม 244 1,100,240 249 1,189,340 271 1,221,840 

ที่มา : โครงการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ มิถุนายน  2561 
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ตารางท่ี 72 : แสดงพื้นที่ชลประทานในจังหวัดก าแพงเพชร  

 

ขนาด 

จังหวัดก าแพงเพชร 

2558 2559 2560 
จ านวน (แห่ง) จ านวน (ไร่) จ านวน (แห่ง) จ านวน (ไร่) จ านวน (แห่ง) จ านวน (ไร่) 

โครงการขนาดใหญ่ 1 25,000 2 25,532 2 25,000 

โครงการขนาดกลาง 3 877,971 4 901,511 4 877,971 

โครงการขนาดเล็ก 14 99,990 5 4,582 10 952,52 

สถานสีูบน้ าด้วยไฟฟ้า 54 178,460 61 258,840 61 258,840 
รวม 72 1,181,421 72 1,190,465 77 1,161,811 

ที่มา : โครงการชลประทานจังหวัดก าแพงเพชร ข้อมูล ณ มิถุนายน  2561 

ตารางท่ี 73 : แสดงพื้นที่ชลประทานในจังหวัดพิจิตร 

 

ขนาด 

จังหวัดพิจิตร 

2558 2559 2560 
จ านวน (แห่ง) จ านวน (ไร่) จ านวน (แห่ง) จ านวน (ไร่) จ านวน (แห่ง) จ านวน (ไร่) 

โครงการขนาดใหญ่ 3 372,229 3 372,229 3 372,229 

โครงการขนาดกลาง 17 259,433 17 259,433 17 259,433 

โครงการขนาดเล็ก 125 222,600 134 233,990 140 240,890 

สถานสีูบน้ าด้วยไฟฟ้า 62 96,730 63 107,510 67 114,910 

รวม 207 950,992 217 973,162 227 987,462 

ที่มา : โครงการชลประทานจังหวดัพิจิตร ข้อมลู ณ มิถุนายน  2561 

 

ตารางท่ี 74 : แสดงพื้นที่ชลประทานในจังหวัดอุทัยธานี 

 

ขนาด 

จังหวัดอุทัยธาน ี

2558 2559 2560 
จ านวน (แห่ง) จ านวน (ไร่) จ านวน (แห่ง) จ านวน (ไร่) จ านวน (แห่ง) จ านวน (ไร่) 

โครงการขนาดใหญ่ 1 143,500 1 143,500 1 143,500 

โครงการขนาดกลาง 3 63,745 3 63,745 3 63,745 

โครงการขนาดเล็ก 224 250,000 224 250,000 224 250,000 

สถานสีูบน้ าด้วยไฟฟ้า 24 12,800 24 12,800 24 12,800 

รวม 252 457,245 252 470,045 252 470,045 

ที่มา : โครงการชลประทานจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูล ณ มิถุนายน  2561 
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ตารางท่ี 75 : แสดงพื้นที่ชลประทานในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

 

ขนาด 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

2556 2557 2558 
จ านวน (แห่ง) จ านวน (ไร่) จ านวน (แห่ง) จ านวน (ไร่) จ านวน (แห่ง) จ านวน (ไร่) 

โครงการขนาดใหญ่ 8 675,821 9 676,353 9 676,353 

โครงการขนาดกลาง 38 1,515,159 42 1,624,699 42 1,624,699 

โครงการขนาดเล็ก 531 1,116,140 533 1,033,722 557 1,068,122 

สถานสีูบน้ าด้วยไฟฟ้า 198 395,578 206 488,238 214 500,638 

รวม 775 3,689,898 790 3,823,012 822 3,869,812 

ที่มา : โครงการชลประทานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ข้อมูล ณ มิถุนายน  2561 

 
2. ปัญหา/ความต้องการ/ข้อจ ากัด 
 แหล่งน้ าชลประทานที่มีอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ทั้ง 4 ประเภท จ านวน 822 แห่ง 
ครอบคลุมพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ในกลุ่มจังหวัดฯ จ านวน 3,869,812 ไร่ ทั้งนี้ จ านวนพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
ส าคัญของกลุ่มจังหวัดฯ ซึ่งได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง อีกทั้งความจ าเป็นในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตรอ่ืนๆ 
อุตสาหกรรม และเพ่ือบริโภค นับว่าแหล่งน้ าชลประทานที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่  
จงึมีความจ าเป็นต้องบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน้ าชลประทานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถรองรับพื้นที่ใช้
ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอ และสามารถเพ่ิมผลผลิตพืชเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดให้สูงขึ้น 
 
ตารางที่ 76 : แสดงพื้นท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  
(ปีการผลิต 2558-2561 ) 

ประเภท พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) 
ข้าวนาปี 5,716,943 
ข้าวนาปรัง 1,938,535 
มันส าปะหลัง 2,075,653 
อ้อยโรงงาน 2,226,206 

รวม 11,957,337 
 
3. แนวโน้มสถานการณ์น้ า 
 (1) เป็นภาวะธรรมชาติที่ควบคุมได้ยาก เนื่องจากงานชลประทานเป็นงานที่ท าเกี่ยวกับแหล่งน้ า 
ปัญหาและอุปสรรคของงานคือ เรื่องการใช้น้ าของเกษตรกร ปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมาบริเวณจุดที่ไม่มีแหล่งเก็บ
กักน้ าขนาดใหญ่ ท าให้ไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ าที่ลงสู่พ้ืนที่ราบตอนล่างได้ 
 (2) แนวโน้ม ความรุนแรง ของปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งจะรุนแรงมากขึ้น ควรด าเนินการปรับปรุง
แหล่งน้ าตามธรรมชาติเพ่ือรองรับปัญหาต่างๆทั้งน้ าท่วมและน้ าแล้ง เพราะจากสถานการณ์ปัจจุบันเกิดปัญหา
ดังกล่าวซ้ าซากและยังทวีความรุนแรงขึ้น 
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 (3) การเติบโตของชุมชน/ความเป็นเมือง/การสร้างบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยราษฎรมีการปลูกสร้างที่อยู่
อาศัยเพ่ิมข้ึน และมีการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆรุกเข้ามาในล าน้ า เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาอุทกภัย 
 (4) ข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอในการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณต้องแบ่งท า
เป็นช่วงๆจึงขาดความต่อเนื่องของการด าเนินงาน 
 
4. แนวทางแก้ไข 
 ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติให้สามารถกักเก็บน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภคในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 
 
 3) ทรัพยากรดิน 
 สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์  เนื่องจาก
มีแม่น้ าสายส าคัญไหลผ่าน ได้แก่แม่น้ าปิง แม่น้ ายม แม่น้ าวัง และแม่น้ าน่าน ซึ่งไหลรวมมาบรรจบกันเป็น
แม่น้ าเจ้าพระยา ที่ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และแม่น้ าสะแกกรังที่มีต้นก าเนิดอยู่ในเขต
เทือกเขาโมโกจูในเขตจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งไหล ไปบรรจบกับแม่น้ าเจ้าพระยาที่ ต าบลท่าซุง อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนทราย ระบายน้ าได้ดี เหมาะแก่
การท านาและปลูกพืชไร่  ประชากรส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ใช้ทรัพยากรดินเป็นที่ปลูก
พืชผลทางการเกษตร ภาวะดินเสื่อมโทรม ย่อมส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ รายได้ ความเป็นอยู่ของ
เกษตรกร ปัญหาที่มักเกิดขึ้น ได้แก่ การชะล้างพังทลายของดิน ท าให้หน้าดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิต
ลดลงหรือต้องลงทุนใช้สารอินทรีย์สูงขึ้น ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง หน้าดินที่ถูกชะล้างจะตกลงไปเป็นตะกอน
ตามแหล่งน้ า เกิดการตื้นเขินของแหล่งน้ า รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายขุดลอกตะกอนตามแหล่งน้ าเป็นจ านวนมาก 
และยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงให้ดินกลับคืนมาจากสภาพการสูญเสียไปนั้น จะต้องใช้เวลา
ยาวนาน และเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า การป้องกันด้วยวิธีการอนุรักษ์เป็นต้นมา 
 วิธีการอนุรักษ์ดินได้แก่ ป้องกันการพังทลายของดิน รักษาธาตุอาหารในดินให้คงความสมบูรณ์  
รักษาระดับอินทรียวัตถุ การปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน การคลุมดิน การปลูกพืชตามแนวระดับ  
การท าขั้นบันได เพ่ิมอินทรียวัตถุ เพ่ิมปุ๋ยพืชสด เป็นต้น 
 
 4) พลังงานทดแทนในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต 
 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้ผลผลิตเดิมโดยการใช้ฐานความรู้และเทคโนโลยี ใช้โอกาสด้านการตลาดสินค้าการเกษตรและแปร
รูป เพ่ือการส่งออกต่างประเทศ พร้อมกับการใช้ศักยภาพของพ้ืนที่ด้านที่ตั้งที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างภาค 
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของทรัพยากรน้ าและการขนส่ง และการพัฒนาการท่องเที่ยวโ ดยน า
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
เกษตรและการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ 
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1. แนวโน้ม 
 - ต้นทุนในการผลิต การแปรรูป ด้วยพลังงานของกลุ่มครัวเรือน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/
OTOP มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 
 - มีความต้องการการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง 
 
2. ข้อจ ากัดที่ส าคัญ 
 - ต้นทุนในการผลิต การแปรรูป ด้วยพลังงานของกลุ่มครัวเรือน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/
OTOP มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 
 
3. ความต้องการและแนวทางแก้ไข 
 - กลุ่มครัวเรือน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/OTOP มีความต้องการที่จะลดต้นทุนในการผลิต
และการแปรรูป การถนอมอาหาร กระบวนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน และการเพ่ิมมูลค่า
การตลาด 
 - เพ่ิมปริมาณการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์) ที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ ที่มี
ศักยภาพแตกต่างกันแต่ละจังหวัด ด้วยการน าเทคโนโลยีทดแทน แบบ พพ. 2 ระบบขนาดกลาง  
ขนาด (8×12.4) = 99.2 ตารางเมตร มาใช้ 
 - ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
 - มีการบริหารจัดการทรัพยากรด้านพลังงานอย่างจริงจังและเป็นระบบ 
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2.7 สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกลุ่มจังหวัด (SWOT) 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ได้น าประเด็นศักยภาพ ปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่ และได้ประชุม 
ทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และพัฒนา
ศักยภาพของพ้ืนที่ โดยสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกลุ่มจังหวัด (SWOT) ได้ดังนี ้
 

จุดแข็ง (Strength) 
S1 ผลผลิตภาคเกษตรหลากหลายและมปีริมาณมาก  

(เช่น มันส าปะหลัง อ้อย ที่สามารถแปรรูปเป็นทั้งพืชอาหารและพืชพลงังาน) 
S2 พื้นที่เหมาะสมต่อการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ 
S3 พื้นที่ชลประทานมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ 
S4 มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายครอบคลุมมิติทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 

และวัฒนธรรม 
S5 จุดเชื่อมโยงการค้า โลจิกติกส์และบริการระหวา่งภาคเหนือ ภาคกลาง 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก 
S6 โครงข่ายเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมโยง ทั้งทางบก ทางน้ าและ 

ระบบราง 
S7 การก าหนดเขตการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 
S8 มีเครือข่ายการศึกษาที่มีความพร้อมที่สนับสนุนต่อการพัฒนายุทธศาสตร์

ของกลุ่มจังหวัด 
S9 สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ (ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ปศุสัตว์ ประมง)  

มีศักยภาพ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

โอกาส (Opportunity) 
O1 การบริโภคอาหารปลอดภัยและเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม  
O2 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
O3 นโยบายสง่เสริมการท่องเที่ยว  
O4 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
O5 นโยบายดา้นอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
O6 กรอบแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

อนุภูมิภาค ลุ่มน้ าโขง (GMS) 
O7 นโยบายและแผนงานการบริหารจัดการน้ า 

อย่างเป็นระบบ 

จุดอ่อน (Weakness) 
W1 ทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมของเกษตรกรที่ยังไม่ ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์เปลี่ยนแปลง 
W2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่ยังไม่เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล

สูงสุด  
W3 ผู้ประกอบการค้าส่วนใหญข่าดทักษะการใช้ภาษาตา่งประเทศขาดการ

จัดการสมัยใหม่ และขาด ระบบ การจัดการข้อมูลข่าวสารที่ทนัต่อการค้า
ของโลก 

W4 การท าการตลาดเชิงรุกดา้นการท่องเที่ยวยังอยู่ใน ขอบเขต จ ากัด 
W5 พื้นที่สว่นใหญ่เป็นพืน้ที่ลุ่มน้ าเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 
W6 เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่น าทักษะ/ความรู้เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตพฒันา

ผลิตภัณฑ ์
W7 ระบบการบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดยัง มีข้อจ ากัดในการบริหารและ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มีประสทิธิภาพ 
W8 แหล่งน้ าตามธรรมชาติหลายแห่งไม่สามารถใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างเต็มที่ 
W9 ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมยังไม่หลากหลาย อุตสาหกรรมการแปรรูป

การเกษตรไม่หลากหลาย 

อุปสรรค/ข้อจ ากัด (threat) 
T1 ราคาพลงังานเชื้อเพลิง 
T2 ภัยธรรมชาต ิภาวะความแห้งแล้ง และอุทกภัย 
T3 การเปิดเสรีการค้าในกรอบความตกลงตา่งๆ เชน่ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
เขตการค้าเสรี (FTA) ฯลฯ 

T4 การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกส่งผลต่อความ
ผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรและ 
ปัจจัยการผลิต 

T5 ภาวการณ์ชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกลุ่มจังหวัด 
 การวิเคราะห์ SWOT จะเป็นเครื่องมืออธิบายว่ากลุ่มจังหวัดมีสถานะภาพอย่างไร ปัจจัยที่มากระทบ
ส่งผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์อย่างไร มองเห็นทิศทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในเชิงโอกาส หรือ 
ภัยคุกคาม รู้เขารู้เรา ท าให้สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง – Strength) ทิศทาง/จุดเน้น 
S1 ผลผลิตภาคเกษตรหลากหลายและมีปริมาณมาก (เช่น มันส าปะหลัง อ้อย ที่
สามารถแปรรูปเป็นทั้งพืชอาหารและพืชพลังงาน) โดยเฉพาะข้าว อ้อย มัน
ส าปะหลัง ยางพารา ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โคเนื้อ และสัตว์น้ า ผลผลิตเหล่านี้สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) ด้วยการแปรรูป ได้หลายมิติ และเป็นที่ต้องการ
ของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หากมีการท าตลาด (Marketing) 
สร้างภาพลักษณะ (Branding) และแสวงหาช่องทางการจ าหน่าย สร้างเครือข่าย 
พันธมิตรทางการค้า (Strategic Partnership) โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ก็จะท าให้ผลผลิตข้าว อ้อย มันส าปะหลังสร้างมูลค่าให้กับกลุ่มจังหวัดได้
มากขึ้น 

- เกษตรปลอดภัย 
- สร้างมลูค่าเพิ่ม/แปรรูป 
- ท าตลาดเชิงรุก 
- สร้างพันธมิตรการคา้ 

S2 พื้นที่เหมาะสมต่อการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2  มีพื้นที่การเกษตร 11.1 ล้านไร่กว่าร้อยละ 90 เป็นพื้นที ่ที่มีศักยภาพ
ต่อการท านา ปลูกพืชไร่ มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ถั่วต่างๆ ตามการจ าแนกเขต
เก ษ ต ร เศ รษ ฐ กิ จ  (Zoning) พื้ น ที่ ส่ ว น ให ญ่ อ ยู่ ใน เข ต ทุ่ ง เจ้ า พ ร ะ ย า  
ซึ่งเหมาะสมต่อการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย มีต้นทุนต่ า 
ผลผลิตต่อไร่สูงสามารถตอบสนองความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม
การเกษตร และโรงงานแปรรูปอาหาร รวมทั้งยังมีศักยภาพด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ 
ได้แก่ไก่เนื้อ ไก่ไข่ โคเนื้อ และสุกร ท่ีจะเป็นวัตถุดิบป้อนให้โรงงานแปรรูปอาหาร 
และยังเป็นตลาดรองรับผลผลิตพืชอาหารสัตว์ กล่าวได้ว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 การจัดการระบบห่วงโซ่การผลิตครบวงจร อันจะน ามาสู่การสร้างงาน 
เพิ่มผลผลิต และรายได้ให้แก่เกษตรกร นอกจากนั้นพื้นที่ยังมีศักยภาพในการ
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ าตามลุ่มน้ าสายต่างๆ และบึงบอระเพ็ด อาทิ ปลานิลเพื่อ
การส่งออกท่ีตลาดต่างประเทศต้องการ และมีมูลค่าสูง 

- สินค้าเกษตรปลอดภัย 
- Zoning 
- ลดต้นทุน 
- เพิ่มผลผลิตต่อไร่ 
- แปรรูปสินค้าปศสุัตว ์
- ใช้ประโยชน์จากบึงบอระเพ็ดเชิงประมง 

S3 พื้นที่ชลประทานมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 มีแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่หลายแห่ง ส่งผลดีต่อด้านภาคเกษตร 
แต่แหล่งน้ าบางแห่งไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ตื้นเขิน ถูกบุกรุก แหล่ง
น้ าขนาดใหญ่ ของกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 
- ลุ่ มน้ าปิ ง มีแหล่ งน้ าจากเขื่ อนภู มิพล  แม่น้ า ไหลผ่ าน  จ .ก าแพงเพชร  
จ.นครสวรรค์ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ใน จ.ก าแพงเพชร พิจิตร  นครสวรรค์ 
ประมาณ 500,000 ไร่ 
- ลุ่มน้ าน่าน มีแหล่งน้ าจากเขื่อนสิริกิต แม่น้ าน่านไหลผ่าน จ.พิจิตร นครสวรรค์ 
สามารถน าน้ ามาใช้ประโยชน์ได้ใน จ.พิจิตร นครสวรรค์ ประมาณ 400,000 ไร่  
- ลุ่มน้ าบึงบอระเพ็ด มีขนาดใหญ่ประมาณ 132,000 ไร่ สามารถเก็บน้ าจากแม่น้ า
น่านและน้ าป่าที่ไหลจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ พ้ืนที่การเกษตรมีประมาณ 400,000 
ไร่ แต่ปัจจุบันตื้นเขิน ถูกบุกรุก ควรจัดท าเป็นแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ด เป็นการ
เฉพาะ มีระบบชลประทานขนาดใหญ่คลอบคลุมพื้นท่ีจ านวนมาก ได้แก่  
 

- ขุดลอก 
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 
 
- พัฒนาบึงบอระเพ็ด 
 
- สร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ ่
 
 
- เพิ่มพื้นท่ีชลประทาน 
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สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง – Strength) ทิศทาง/จุดเน้น 
- พื้นที่ระหว่างลุ่มน้ าปิง กับแม่น้ าน่าน มีระบบชลประทานขนาดใหญ่ใน จ.พิจิตร 
พื้นที่ประมาณ 300,000 ไร่ สามารถผลิตทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปี 
- พื้นที่ระหว่างลุ่มน้ าปิง กับแม่น้ ายม ของ จ.ก าแพงเพชร พิจิตร มีฝายกับแม่น้ า
ปิง จ านวน 3 แห่ง ที่ จ.ก าแพงเพชร สามารถน ามาส่งให้พื้นที่ จ.ก าแพงเพชร 
ต่อเนื่องมาที่ จ.พิจิตรได้ พื้นที่ประมาณ 4-500,000 ไร่ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่มี
ศักยภาพในการสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่ได้อีกโดยเฉพาะพื้นที่ตะวันออกของ
จังหวัดนครสวรรค์มีแม่น้ าแม่วงก์ที่สามารถก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ได้ และ
สามารถพัฒนาพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 300,000 ไร่ 

-  

S4 มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีหลากหลายครอบคลุมมิติทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเป็นต้นทุนทางธรรมชาติที่ให้ผลตอบแทนสูงและเร็ว 
เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ ก า ร ล ง ทุ น  ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด มี ปั จ จั ย ก า ร เ ดิ น ท า ง 
ที่สะดวก หลายหลายวิธี เป็นปัจจัยที่ เอื้อต่อการท่องเที่ ยวและแนวโน้ม
นักท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้นเป็นตัวบ่งช้ีได้อย่างดี ดังนั้น การส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงเป็น
ช่องทางที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามจะต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฯ ก าหนด และควรจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็น
มาตรฐานสากล รองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ โดยร่วมมือกับภาคธุรกิจ
เอกชนอย่างใกล้ ชิด  เช่น แหล่งท่องเที่ยวที่ เป็นมรดกโลก ได้แก่ อุทยาน
ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และประเพณี
วั ฒ น ธ ร ร ม ที่ ส า คั ญ มี ช่ื อ เสี ย ง ร ะ ดั บ ป ร ะ เท ศ  ป ร ะ เพ ณี ตั ก บ า ต ร 
เทโว จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จ.พิจิตร และ
ประเพณีตรุษจีน นครสวรรค์ เป็นต้น 

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานการ
ท่องเที่ยว 

- จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 
- ฟื้นฟูรักษาประเทศ วัฒนธรรมที่ล้ าค่า 

S5 จุดเช่ือมโยงการค้า โลจิกติกส์และบริการระหว่างภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ อยู่ใน
บริเวณที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลาง ขนถ่ายสินค้า จุดรวมสินค้า 
กระจายสินค้าได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร เส้นทาง
คมนาคมเชื่องโยงได้ทุกภูมิภาคของประเทศ มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในเขตกลุ่ม
จังหวัดสามารถเชื่อมโยงและสนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี 
รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงและสนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม มีโรงงานที่มี
ศักยภาพในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น โรงงานผลิตน้ าตาล โรงสีข้าว 
โรงงานผลิตผงชูรส โรงงานผลิตเอธานอล ผลิตภัณฑ์ด้านชีวมวล โรงงานผลิต
อาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนมีโรงแรม ที่พัก สถานบริการ ร้านอาหารที่มี
ศักยภาพและเพียงพอที่จะรองรับนักธุรกิจและนักลงทุนและที่ส าคัญ กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 ยังมีผู้ประกอบธุรกิจการค้า การส่งออกที่มีศักยภาพทั้งใน
และต่างประเทศหลากหลายสาขา 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาเป็นศูนย์การค้าส่ง  
ค้าปลีก กระจายสินค้าของภาคเหนือ 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง – Strength) ทิศทาง/จุดเน้น 
S6 โครงข่ายเส้นทางคมนาคมสายหลักเช่ือมโยง ทั้งทางบก ทางน้ าและระบบราง 
ที่เช่ือมโยงกับจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคกลางของประเทศ ภาคตะวันตกและภาค
ตัวออกเฉียงเหนือ  โดยมีจุดตัดเส้นทางที่ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
ดังนั้น การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง จึงจ าเป็นต้องด าเนินการ ระบบขนส่ง
บางอย่างต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยเหตุนี้ การพัฒนาปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม จึงเป็นทิศทางที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ในด้านนี้จะสอดคล้อง สนับสนุนเชื่อมโยงกับโครงการต่าง ๆ ท่ีไม่ใช้เส้นทางหลัก 
(Main Road) แต่เป็นสายรอง (Collector) จะท าให้สามารถรวบรวมการคมนาคม
ขนส่งพืชผลเกษตรจากสายย่อย (Distributor) ที่อยู่ในในพื้นที่ระดับแปลงเกษตร 
(Onfarm) ได้อย่างทั่วถึงท าให้การคมนาคมขนส่งมีลักษณะเป็น Tree หรือ
ก้างปลา หรือใยแมงมุม (Network) ที่สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

- พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง 
- ปรับปรุงถนนสายรองให้ไดม้าตรฐาน 
- สร้างมลูค่าเพิ่มให้การท่องเที่ยว 
 

S7 การก าหนดเขตการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มี
การบริหารจัดการดินที่ชัดเจน กล่าวคือมีข้อมูลดิน มีการจ าท าแผนที่ zoning 
(ส าหรับพืชเศรษฐกิจ) สามารถทราบพ้ืนท่ีใดเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจใดที่
มีความเหมาะสมมาก (S1) เหมาะสมปานกลาง (S1) เหมาะสมน้อย (S1) และไม่
เหมาะสม (n) เพื่อใช้ในการวางแผนการปลูกพืช หรือปรับเปลี่ยนพืชตามความ
เหมาะสมของดิน ซึ่งสามารถบริหารจัดการเรื่องพืช การลดต้นทุนการผลิตในภาค
เกษตรได้ 

- จัดท าแผน Zoning การเกษตร 
 
 
 

 

S8 มีเครือข่ายการศึกษาที่มีความพร้อมที่สนับสนุนต่อการพัฒนายุทธศาสตร์ของ
กลุ่มจังหวัด สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งวิชาการที่ทรงคุณค่า สถาบันเหล่านี้
สามารถเป็นแรงเสริมผลักดันให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดก้าวหน้า
ไปอย่างมีคุณภาพ เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ดังนั้น จึงควรบูรณาการกับ
สถาบันการศึกษาก าหนดหลักสูตร หรือเนื้อหาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ โดยเน้นการปฏิบัติเชิงพื้นที่  จะท าให้บุคลากรที่มีขีดสมรรถนะ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด นอกจากนี้ยังสามารถใช้จุดแข็ง
ของสถาบันการศึกษาในเชิงวิชาการมาแก้จุดอ่อนระบบบริหารงานของกลุ่มจังหวัด
ได้  เช่น การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ การออกแบบระบบสารสนเทศ  
การพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตทางภาคเกษตร  
เป็นต้น ทั้งนี้อาจมีการจัดท า MOU ระหว่างกลุ่มจังหวัดกับสถาบันการศึกษาที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านที่ต้องการ เพื่อบูรณาการการท างานและใช้ทรัพยากรในพื้นที่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- ยกระดับสภาพการศึกษาให้เป็นหุน้ส่วนเชิง
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
 

S9 สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ (ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ปศุสัตว์ ประมง) มี
ศักยภาพ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของกลุ่ม
จังหวัดอยู่ในภาคเกษตร ท าให้มีวัตถุดิบทางการเกษตรมาก วัตถุดิบบางชนิด
สามารถน ามาพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรได้เป็นอย่างดี ส่งผลต่อเนื่อง
ให้มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ก่อให้เกิดธุรกิจแตกแขนง
ออกไป เช่น การแปรรูปข้าว อุตสาหกรรมน้ าตาล อุตสาหกรรมต้นน้ าพลังงาน
ทดแทน เป็นต้น ดังนั้นหากสามารถควบคุมด้าน Supply Side ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ เกิดการขยายตัวของธุรกิจที่ ได้จากวัตถุดิบทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้น 
 

- พัฒนาพลังงาน 
ทดแทนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

- แปรรูปสินค้าเกษตร/อตุสาหกรรม 
- พัฒนาด้าน supplyside 
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สภาพแวดล้อมภายใน (จุดอ่อน – Weakness) ทิศทาง/จุดเน้น 
W1 ทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมของเกษตรกรที่ยังไม่ ปรับเปลี่ยนใหส้อดคล้องกับ

สถานการณ์เปลี่ยนแปลง   
เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยวและปลูกพืชชนิดเดียวกันตามกระแสความ
ต้องการของตลาด เมื่อมีปริมาณมากก็ท าให้ราคาต่ า ไม่คุ้มทุน นอกจากนี้ยังนิยม
ใช้สารเคมี เนื่องจากให้ผลเร็ว ให้ผลตอบแทนเร็วในขณะที่ต้นทุนการผลิตสูง  
และไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพของตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภค หากวิเคราะห์ต้นทุน
และรายได้ที่ได้บางครั้งอาจไม่คุ้มทุน แต่ก็ยังท า ส่งผลให้เกิดภาวะหนี้สินเรื้อรัง 
ทั้งนี้เนื่องจากความเช่ือ ความคุ้นเคยกับสิ่งที่เคยท ามา ประเด็นส าคัญอยู่ที่ “การ
สร้างแรงจูงใจ” ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท าเกษตร การลดต้นทุน 
การปลูกพืชหลากหลาย แตกต่าง การช้ีให้ เห็นถึงประโยชน์การปลูกพืช 
ปลอดสารพิษ พืชอินทรีย์ การให้ความรู้ความเข้าใจจากผู้เช่ียวชาญ หรือการดู
ตัวอย่างของเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ การให้ความรูเ้กี่ยวกับดินท่ีมีคุณสมบัติ 
เหมาะสมกับพืชที่ปลูก การรวมกลุ่มเพื่อการต่อรอง เป็นต้นทัศนคติ ค่านิยมที่
ส าคัญ และส่งผลต่อภาคการเกษตรอีกประกาศหนึ่งก็คือ จ านวนเกษตรกรที่ลดลง 
เด็ก เยาวชน รุ่น ใหม่ ไม่มีความอดทนเหมือนยุคก่อน ทั้ งนี้ อาจเนื่องจาก
สภาพแวดล้อมต่างกัน เด็กเยาวชนยุคนี้ไม่นิยมท างานภาคเกษตร มองว่าเป็นงาน
หนัก มีค่านิยมที่ต้องการท างานสบายๆ ประกอบกับพื้นที่ท าการเกษตรก็ลดลง  
จึงมุ่งเข้าสู่ภาคบริการมากข้ึน ดังนั้น แนวโน้มในอนาคต จ านวนเกษตรกรจะลดลง 
หรืออาจต้องจ้างแรงงานภาคการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเหมือนหลาย
จังหวัดในภาคอื่นของประเทศ นับเป็นประเด็นท้าทาย ที่ต้องเร่งหาทางป้องกัน
แก้ไข 

- พัฒนาความรู้แก่เกษตรกร 
- ปรับโครงสร้างการผลิต 
- ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลติ 
- เน้นให้เยาวชนเห็นคณุค่าของการเกษตรใน

อนาคตการเกษตรที่จะมีความส าคญัมาก 
 

W2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่ยังไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
กล่าวคือบางพื้นที่เกิดภาวะน้ าท่วมซ้ าซากในฤดูน้ าหลาก ในขณะนี้บางพื้นที่เกิด
ภาวะขาดแคลนน้ า ระบบกระจายน้ าให้พื้นที่การเกษตร ยังไม่ทั่วถึง กล่าวคือ 
-พื้นที่ฝั่งตะวันออกแม่น้ าน่านมีพื้นที่การเกษตรเกือบล้านไร่ ของพื้นที่ จ.พิจิตร 
นครสวรรค์ ยังไม่มีระบบกระจายน้ าใช้ตามธรรมชาติท าให้ไม่เกิดความต้นทุน 
- พื้นที่สองฝั่งของแม่น้ าปิงใน จ.ก าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ ยังไม่มีระบบ
ชลประทานที่สมบูรณ์ท าให้พื้นที่ตรงกลางขาดแคนน้ าส าหรับการเพาะปลูก 
- พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ ายม ยังไม่มีแหล่งน้ าและระบบกระจายน้ าและระบบ
กักเก็บน้ าท าให้เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง 
- ฝั่งตะวันออกของ จ.นครสวรรค์ ไม่มีแหล่งน้ าต้นทุนท าให้ประสบภัยแล้วและ
อุทกภัยทุกป ี
- บึงบอระเพ็ดขาดแคลนน้ า เกิดการตื้นเขินเนื้อดินตกตะกอนและไม่มีแหล่งน้ ามา
เติมในฤดูแล้ง 
      การบริหารจัดการน้ า เป็นปัจจัยหลักความส าเร็จของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด เนื่องจากน้ าเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาภาค
การเกษตร อันเป็นทิศทาง และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ อย่างไรก็ตาม  การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า จ าเป็นต้องอาศัยแนวนโยบายแห่งรัฐที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารจัดการกลุ่มน้ าในภาพรวม ซึ่งเกินศักยภาพของกลุ่ม
จังหวัด ในส่วนที่กลุ่มจังหวัดด าเนินการได้ควรเน้นกลยุทธ์การขุดลอก ปรับปรุง
แหล่งน้ าท่ีมีอยู่เดิมให้สามารถรองรับน้ าและใช้ได้ตลอดฤดูกาล 

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 
- เพิ่มพื้นท่ีชลประทาน 
- สร้างแหล่งกักเก็บน้ าเพิ่ม 
- พัฒนาบึงบอระเพ็ด 
- ปรับปรุงแหล่งน้ าเดิมให้ใช้การได้ 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

สภาพแวดล้อมภายใน (จุดอ่อน – Weakness) ทิศทาง/จุดเน้น 
W3 ผู้ประกอบการค้าส่วนใหญ่ขาดทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศขาดการจดัการ
สมัยใหม่ และขาด ระบบ การจัดการข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อการค้าของโลก ส่งผล
กระทบการติดต่อประสานงานเพือ่การขยายตลาด ไมส่ามารถเข้าถงึข้อมูลที่
เปลี่ยนแปลงได้อยา่งทันการ ไมส่ามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านท่ีประชากร
ส่วนใหญ่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น ฟิลิปปินส ์สิงค์โปร เป็น
ต้น ดังน้ัน การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาที่สามารถใช้สื่อสารกับคู่ค้า ลูกค้าได้อย่าง
มืออาชีพ จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญที่จะช่วยเสริมสรา้งขีดความสามารถในการ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิภาพที่ชัดเจน 

- พัฒนาทักษะด้านการศึกษา/การจัดการ
สมัยใหม ่

- พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร 
 

W4 การท าการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยวยังอยู่ในขอบเขตจ ากัด การส่งเสริม
การท่องเที่ยว เป็นยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ ทุกรัฐบาลพยายามผลักดัน 
เนื่องจากการท่องเที่ยวมีต้นทุนต่ า แต่ให้รายได้เร็ว กลุ่มจั งหวัดภาคเหนือ 
ตอนล่าง 2 มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทั้งในเชิงธรรมชาติ และเชิงวัฒนธรรม
หลายแห่ง การผลักดันด้านการท่องเที่ยวต้องประสานงานกับภาคเอกชนอย่าง
ใกล้ชิด เนื่องจากการขับเคลื่อนที่ส าคัญเอกชนจะเป็นแกนส าคัญ ภาครัฐมุ่งการ
เสริมสร้างการอ านวยความสะดวก การรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความ
ปลอดภัย การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวให้สะดวก ปลอดภัย 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกด้านการท่องเที่ ยวตามศักยภาพของกลุ่ม
นักท่องเที่ยว และการเปิดตลาดการท่องเที่ยวกับประเทศที่มีศักยภาพ เช่น จีน 
ยุโรป กลุ่มอิสลาม เป็นต้น ดังนั้น หากจะสร้างโดยรวมและด าเนินการต้อง
ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นระบบโดยเหตุนี้จึง
ควรจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะ ในลักษณะของ Sectorial 
Plan เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานจะมุ่งไปทางใด 
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มจังหวัดมากท่ีสุด 
    ปัจจุบันนักท่องเที่ยวต่างชาติศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านช่องทาง internet 
ความต้องการ หรือเป้าหมายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
ความแตกต่างศักยภาพ จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดก็ต่างกัน ดังนั้น 
การจัดท ากลยุทธ์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกทางการตลาดด้านการท่องเที่ยวจ าเป็นต้อง
อาศัยมืออาชีพ ข้อมูลที่หลากหลาย พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จุดที่ท าให้
นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว เยี่ยมเยือนคืออะไร การจัดท าการตลาด
เชิงรุก จ าเป็นต้องอาศัย หรือร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อให้
การตลาดได้ผลจริง 
    ผลกระทบจากธุรกิจการท่องเที่ยวมีอย่างหลากหลาย ดังนั้น ยุทธศาสตร์ด้าน
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  ต้องด าเนินต่อไป และปรับกล
ยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ต้องรักษาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ยั่งยืน และได้มาตรฐานท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ก าหนด 

- ท าการตลาดเชิงรุกดา้นการท่องเทีย่ว 
- พัฒนา/ปรับปรุงเส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
- เพิ่มช่องทางให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลด้าน

การท่องเที่ยว 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานการ

ท่องเที่ยว 
 

W5 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ าเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ท าให้ผลผลิตทาง
การเกษตรที่เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมยังมีคุณภาพไม่แน่นอน เช่น  
มันส าปะหลัง อ้อย (เปอร์เซ็นต์ของแป้งความหวาน) เป็นต้น ที่ดินที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาและลงทนุส่งผลต่อต้นทุนการผลิต 
 
 

- มีแผนการผลิต 
- ปรับปรุงคณุภาพดิน 



134 
 

 
   
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

สภาพแวดล้อมภายใน (จุดอ่อน – Weakness) ทิศทาง/จุดเน้น 
W6 เกษตรกรส่วนใหญไ่ม่น าทักษะ/ความรู้เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตพัฒนา
ผลิตภณัฑ์  ปัจจัยดังกลา่วส่งผลท าให้เกษตรกรจ านวนมากมปีัญหาหนี้สิน ยากจน 
หนี้ครัวเรือนสูง เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องช่วยทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับ
นโยบายที่ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ในระดับกลุ่มจังหวัดควร เน้น
การส่งเสริมใหเ้กษตรกร ปรับเปลีย่นกระบวนการผลิต การลดต้นทุน การแปรรูป
สินค้าเกษตร และการส่งเสริมอาชีพในรูปแบบต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาเกษตรกรใหม้ีความรู้ในการท าเทคโนโลยี
มาใช้ในกระบวนการผลิต/แปรรูป/การตลาด 

- ส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว 

W7 ระบบการบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดยัง มีข้อจ ากัดในการบริหารและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ยังมีข้อจ ากัดในการบริหารยุทธศาสตร์ที่มี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ ขากรายงานข้อมูลเพื่อการวางแผนที่สามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบันขาดระบบประเมินผลสัมฤทธิ์แผนและ
โครงการที่ด าเนินการไปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา ใช้งบประมาณไปกว่า 
1,000 ล้านบาทเศษ ขาดระบบการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ บุคลากร/
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการวางแผน ส่วนใหญ่ขาดองค์ความรู้ ทักษะ ด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้โครงการบางส่วนขาดคุณภาพ จึงควร
ด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มจังหวัด จัดให้มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกลุ่มจังหวัดที่มีสถาบันการศึกษา
จ านวนมากเป็น partnership ในกระบวนการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรที่
รับผิดชอบด้านการวางแผน/วิเคราะห์โครงการอย่างต่อเนื่อง 

- พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผน 
- ประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการ 
- พัฒนาบุคลากรด้านการวางแผนกลยุทธ์/

วิเคราะหโ์ครงการ 

W8 แหล่งน้ าตามธรรมชาติหลายแห่งไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่  
เนื่องจากมีสภาพตื้นเขิน หรือถูกบุกรุกพื้นที่การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ า
ขนาดใหญ่ ไม่สามารถท าได้ เช่น ในเขตจังหวัดอุทัยธานี สภาพภูมิประเทศที่
เหมาะสมจะพัฒนาเป็นแหล่งเก็บกักน้ าขนาดใหญ่ เพื่อการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  
น้ าแล้งอย่างยั่งยืน อยู่ในเขตป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นมรดกโลกไม่สามารถจะเข้าไป
ด าเนินการได้ ดังนั้น การพัฒนาแหล่งน้ าและการเพิ่มพื้นที่ชลประทานจึง
จ าเป็นต้องพัฒนาจากแหล่งน้ าขนาดเล็กหลายๆ โครงการ รวมทั้งควรเร่งรั ด
ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงขอคืนพื้นที่แหล่งน้ า เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ าดังกล่าว ได้เต็มศักยภาพ แหล่งน้ าบางแห่งมีศักยภาพในการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ
เหล่านี้ 

- ขุดลอกแหล่งน้ า 
- สร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่เพิม่ 

 

W9 ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมยังไม่หลากหลาย อุตสาหกรรมการแปรรูป
การเกษตรไม่หลากหลาย 

กล่าวคือขาดโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถเพิ่มมูลค่าและความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ขาดแคลนแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรม ขาดบุคลากร
ภาครัฐท่ีจะให้ความรู้ ค าปรึกษา แนะน าผู้ประกอบการเชิงลึกและเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้าน ชุมชนบางส่วนไม่ยอมรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และการ
เหมืองแร่ เนื่องจากเห็นว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การประกาศบังคับใช้ผัง
เมืองรวมก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้ เป็นสาเหตุท าให้บางพื้นที่ไม่สามารถตั้ง
โรงงานได้ ปัจจัยเหล่านี้ท าให้ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดยังคงเป็น
ปัญหาที่ต้องหาทางแก้ไขต่อไป 
 
 

- จัดท าแผนพัฒนายุทธศาสตร ์
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สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส– Opportunities) ทิศทาง/จุดเน้น 
O1 การบริโภคอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การรักษาสุขภาพเป็น
แนวโน้มที่ปรากฏอย่างชัดเจน ดังนั้นการผลิตอาหารปลอดภัย จึงเป็นทิศทางที่
สอดคล้องกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความส าคัญเรื่องนี้อย่างชัดเจน รวมทั้งนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในระดับนโยบายต่างสนับสนุนและต้องการผลักดัน
การผลิตอาหารปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เนื่องจากความ
ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศมีอย่างกว้างขวาง โอกาสจึงเปิดให้
เกษตรกรผลิตอาหารปลอดภัยอย่างชัดเจน ประเด็นปัญหาอยู่ที่การสร้างแรงจูงใจ
ให้เกษตรกรผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อป้อนตลาดโลก ดังนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่ก าหนดว่า From farm to table และการจัดท าโซนนิ่งภาค
เกษตร ทิศทางของกลุ่มจังหวัดจึงควรมุ่งการผลิตอาหารปลอดภัย สร้างมาตรฐาน 
สร้างความน่าเชื่อ โดยใช้ศักยภาพที่เป็นจุดแข็งของกลุ่มจังหวัดฯ ผลักดันให้บังเกิด
ผลอย่างเป็นรูปธรรม 

- เพิ่ม/ขยายพื้นท่ีและปริมาณสินคา้ อาหาร
ปลอดภัย 

- From farm to table 
 

O2 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้เกิดตลาดที่ใหญ่มากประมาณ 
600 ล้านคน เป็นโอกาสที่กลุ่มจังหวัดมีช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าทาง
การเกษตร เกษตรแปรรูปได้กว้างขวางมากข้ึน รวมถึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
จากประเทศเพื่อนบ้านได้เพิ่มขึ้น การเดินทางของผู้คนจะไหลเวียนอย่างไม่หยุดยั้ง 
เกิดธุรกิจแตกแขนงออกไปอย่างกว้างขวาง หากน าโอกาสมาสัมพันธ์กับศักยภาพ
จุดเด่นของกลุ่มจังหวัดจะท าให้ก าหนดกลยุทธ์เชิงรุกได้ชัดเจนมากข้ึน ประเด็นจึง
อยู่ท่ีความพร้อมของกลุ่มจังหวัด ทรัพยากรบุคคล ผู้ประกอบการ การเตรียมความ
พร้อมด้านต่างๆ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายที่ไม่อาจ
ปฏิเสธได้  
   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นโอกาสส าคัญในการขยายตลาดส่งออก
สินค้ า เกษตรและผลิ ตภัณ ฑ์ อาหารไปยั งภู มิ ภ าคอาเซี ยน  สิ้ นปี  2558  
10 ประเทศอาเซียนได้ลดภาษีศุลกากรเหลือ 0% และขจัดอุปสรรคทางการค้าที่
ไม่ใช่ภาษีศุลกากรให้หมดสิ้นไป จึงเป็นการเปิดตลาดให้กับสินค้าของกลุ่มจังหวัดที่
มีศักยภาพ ได้แก่ ข้าว น้ าตาลทราย กลุ่มสินค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ ข้าวโพด 
มันส าปะหลัง ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ไก่เนื้อ ไข่ไก่ ผลไม้ จึงเป็นโอกาสที่จะต้อง
เตรียมการรองรับขยายการผลติ แต่ต้องสอดคล้องกับชนิดคุณภาพมาตรฐานตามที่
ตลาดต้องการ          
       นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการเปิดตลาดให้โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรสามารถ
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในการน าเข้าสนิค้าเกษตรวัตถุดบิจากประเทศ
เพื่อนบ้านที่มีราคาต่ า อันเป็นการลดต้นทุนการผลิตของสินค้าเกษตรแปรรูป  แต่
จะพิจารณาสนับสนุนเฉพาะสินค้าเกษตรที่ขาดแคลนภายในประเทศเท่านั้นเพื่อ
ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรไทย 

- ให้ความรู้เกษตรกรและผู้ประกอบการในการ
เข้า AEC 

- จัดท ายุทธศาสตร์เพื่อก าหนดทิศทางในการเข้า
สู่ AEC 

- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 
- ลดต้นทุนการผลิต 

 

O1 นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้กลุ่มจังหวัดจัดท าแผน/โครงการ 
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม เนื่องจากการท่องเที่ยวให้ผลเร็ว
และก่อให้กิจกรรม/งานต่อเนื่อง ให้ผู้ที่อยู่ในกระบวนการท่องเที่ยว ประชาชน
ทั่วไป ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายได้จาการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว
อย่างกว้างขวาง ส่งผลสะเทือนในเชิงเศรษฐกิจอย่างนัยส าคัญหา หากกล่าว
โดยรวมโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุน เอื้อ หรือเช่ือมโยงกับการท่องเที่ยวเป็น 

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานการ
ท่องเที่ยว 

- ประชาสมัพันธ์ 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส– Opportunities) ทิศทาง/จุดเน้น 
ประเด็นที่ต้องความส าคัญ ดังนั้น การให้ความส าคัญกับการบรหิารจดัการการ
ท่องเที่ยว จึงเป็นแนวทางต้องด าเนินอย่างต่อเนื่อง 

 

O4 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกระดบั
สามารถกระจายช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ E – commerce มาก
ขึ้น ส่งผลให้การขยายตัวทางการค้าผ่านระบบ Internet เป็นไปอย่างกว้างขวาง 
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยี
สารสนเทศกลายเป็นสิ่งจ าเป็นของการด ารงชีวิตไปแล้ว ดังนั้นการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการระดับต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศในมติของการด าเนินธุรกิจ เป็นสิ่งท่ีควรให้ความสนใจและสนับสนุน 

- สร้างมลูค่าเพิ่มจากเทคโนโลย ี
 

O5 นโยบายด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลายเป็นโอกาสของกลุ่ม
จังหวัดในแง่ของการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานชีวมวล เนื่องจากกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๒ มีวัตถุดิบทางการเกษตรหลายอย่างที่สามารถน ามาพัฒนา
เป็นพลังงานทดแทน เช่น พืช แกลบ เศษไม้ เป็นต้น พลังงานทดแทนจะช่วยให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนได้ทางหนึ่ง ปัจจุบันมีการด าเนินการ
ในหลายพื้นที่และมีบุคลากรอาสาสมัครพลังงานกระจายในทุกต าบล สามารถให้
ค าปรึกษาแนะน าให้ประชาชนผู้สนใจอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องยังสามารถบูรณาการภารกิจแล้วจัดท าโครงการร่วมกัน ยกตั วอย่าง 
ส านักงานปศุสัตว์ มีข้อมูล วัตถุดิบ มูลสัตว์ ในขณะที่ส านักงานพลังงานจังหวัด มี
องค์ความรู้และเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยเหตุนี้หน่วยงานทั้ง 2 สามารถ
ด าเนินโครงการพลังงาน ชีวมวลร่วมกันได้อย่างบูรณาการ ทิศทางในอนาคต
พลังงานจะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยพึ่งพิงพลังงานจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน พลังงานทดแทนจึงเป็นทางเลือกที่ไม่ควรมองข้าม 

- พัฒนาพลังงานทดแทนจากเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร 
 

O6 กรอบแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) 
ประกอบด้วยประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ (ยูนาน) ได้
มีการก าหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดการขยายตัว
ทางการค้าการลงทุน อุตสาหกรรม การเกษตร การบริการ และการเพิ่มขีด
ความสามารถ และโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีตลาดโลก เป็นโอกาสที่กลุ่มจังหวัดฯ 
ซึ่งอยู่บนแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic 
Corridor : NSEC) มี โอกาสในช่องทางการตลาดในประเทศอนุภูมิภาคได้
กว้างขวางมากขึ้น การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ GMS ท าให้กลุ่มจังหวัดฯ มีโอกาสในการพัฒนาระบบขนส่งและ
คลังสินค้าเพื่อรองรับเส้นทางการพัฒนา NSEC ดังกล่าว 

- พัฒนาการขนส่งให้เชื่อมโยงในระดับภูมภิาค 
 

O7 นโยบายและแผนงานการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ เป็นโอกาสที่กลุ่ม
จังหวัดจะสามารถพัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติของกลุ่มจังหวัดและสามารถ
บริหารจัดการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับปัจจุบันกรม
ชลประทานได้จ าท าแผนไว้พร้อมแล้ว ได้แก่ ก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่และระบบ
ชลประทาน ได้แก่ 
    - แผนก่อนสร้างเขื่อนแม่วงก์ในพื้นที่ด้านตะวันออกของพื้นที่ จ.นครสวรรค์ 
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งมีแหล่งน้ าการเกษตรได้ประมาณ 300,000 ไร่ 
และช่วยบรรเทาอุทกภัย 
 

-  
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส– Opportunities) ทิศทาง/จุดเน้น 
   - แผนก่อสร้างแหล่งน้ าพื้นที่ชลประทานในฝั่งตะวันออกของแม่น้ าน่าน  
ใน จ.พิจิตร นครสวรรค์ เพิ่มพ้ืนท่ีชลประทานได้เกือบ 300,000 ไร่ 
   - พัฒนาบึงบอระเพ็ดให้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่เพิ่มความจุจากเดิมที่เก็บน้ าได้ 
180 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มเป็น 320 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์น้ าและใช้ในการเกษตรรอบๆ บึงบอระเพ็ดได้ รวมทั้งบรรเทา
อุทกภัยในลุ่มน้ าบึงบอระเพ็ดได้ ทั้งนี้ต้องผลักดันการพัฒนาบึงบอระเพ็ดให้เป็น
โครงการพัฒนาพิเศษระดับประเทศ 
 

-  

สภาพแวดล้อมภายใน (ภัยคุกคาม – Threat) ทิศทาง/จุดเน้น 
T1 ราคาพลังงานเช้ือเพลิง ปัจจุบันเกษตรกรใช้เครื่องจักรกลเป็นเครื่องช่วยท า
การเกษตร ต้นทุนประมาณ 15 – 20 % เป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิง แนวโน้มราคา
น้ ามันเช้ือเพลิงเพิ่มขึ้น ท าให้การลงทุนด้านการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  
และส่งผลต่อการก าหนดราคาขายผลผลิตฯ ซึ่งเกษตรกรเองไม่สามารถก าหนด 
เนื่องจากขาดอ านาจการต่อรองปัจจัยเหล่านี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่จะท าให้จ านวน
เกษตรกรในอนาคตลดลง ประเด็นท้าทาย คือ การลดต้นทุนการผลิต 

- ลดต้นทุนการผลิต 
 

T2 ภัยธรรมชาติ ภาวะความแห้งแล้ง และอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะ 
ภาวะน้ าท่วมและภาวะภัยแล้ง ส่งผลให้การผลผลิตทางการเกษตรลดลง อุณหภูมิ 
ความช้ืนในอากาศ เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้การปลูกพืชบางชนิดไม่เติบโต หรือ 
ต้องใช้สาร เคมี เพิ่ ม ขึ้ น  ส่ งผลต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ คุณ ภาพดิน เปลี่ ยนแปลง  
ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพดิน จึงเห็นได้ว่าแนวโน้มเกษตรกรจะต้องลงทุนท า
การเกษตรเพิ่มขึ้น ผลผลิตพืชบางชนิดจะลดลง ความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อนท าให้เกิดการขาดแคลนน้ ามาก ปริมาณฝนน้อยกว่าปกติ
อากาศร้อนท าให้มีความแห้งแล้งมากขึ้น การพัฒนาเกษตรแบบเชียงเดี่ยวท าให้
เกิดภัยธรรมชาติได้ง่ายขึ้น เช่น โรคระบาด การขาดแคลนน้ า เพราะใช้กันมากขึ้น
เกิดการแย่งชิงกัน ทรัพยากรน้ าการเพาะปลูกที่ขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบ
และเหมาะสมกับพื้นที ่

- Zoning 
- ลดต้นทุนการผลิต 
- ปลูกพืชอายุสั้นหลังฤดูการท านาป ี
 

T3 การเปิดเสรีการค้าในกรอบความตกลงต่างๆ   เช่น ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) เขตการค้าเสรี (FTA) ฯลฯ ในแง่ของภัยคุกคามประเทศไทยต้อง
เผชิญกับคู่แข่งที่มีศักยภาพ ต้นทุนการผลิตต่ า ค่าแรงต่ า ต้นทุนการขนส่งต่ า 
ผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์บางรายการ หากไม่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ไม่แตกต่าง ไม่
โดดเด่น จะแข่งขันยาก ความได้เปรียบการแข่งขันในอดีตก าลังจะเป็นจุดอ่อนใน
อนาคต หากไม่มีการพัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต และก าหนดต าแหน่ง
ทางการตลาดที่ชัดเจน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องศึกษา วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
การลดต้นทุนที่ส าคัญวิธีหนึ่งคือการพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่สะดวก เพราะเมื่อ
ถนนดี การคมนาคมขนส่งสะดวก ถนนเช่ือมโยงกันเป็นตาข่ายร่างแห (Net Work) 
การเดินทาง/ขนส่ง ก็สามารถเลือกเส้นทางการเดินทางไปยังจุดหมายให้เดินทาง
สั้นที่สุด เป็นการลดต้นทุนในจุดนี้ สินค้าก็ถูกลง แข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน
ได้มากยิ่งข้ึน 
 
 

- จัดท าแผนพัฒนายุทธศาสตร ์
 



138 
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สภาพแวดล้อมภายใน (ภัยคุกคาม – Threat) ทิศทาง/จุดเน้น 
T4 การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกส่งผลต่อความผันผวนของราคาผลผลิต
ทางการเกษตรและปัจจัยการผลิต ในขณะที่ภาครัฐกระตุ้นส่งเสริมให้เกษตรกร
ปลูกพืชผลทางเกษตรปลอดภัย ปลอดสารพิษ เนื่องจากเป็นแนวโน้มทิศทางของ
ผู้บริโภคที่ต้องการรักษาสุขภาพ แต่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจะพบว่าผู้บริโภคส่วน
ใหญ่ยังนิยมซื้อผลผลิตทางเกษตรที่รูปลักษณ์ มิได้วิเคราะห์ที่คุณภาพของสินค้าว่า
มีสารเคมี สารปนเปื้อน หรือไม่อย่างใด ผู้บริโภคอาหารปลอดภัยจึงยังมีจ ากัด ขาด
ตลาดกลางที่เป็นแหล่งสินค้าอาหารปลอดภัย ในขณะที่ราคาของผลผลิตปลอดภัย
ไม่แตกต่างหรืออาจมีราคาสูงกว่าสินค้าที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงกระบวนการผลิตพืช
อาหารปลอดภัยต้องใช้เวลานาน เหตุผลดังกล่าวท าให้เกษตรกรบางส่วน เลิกผลิต
พืชอาหารปลอดภัย แล้วหันกลับไปใช้สารเคมีเหมือนเดิมเนื่องจากให้ผลเร็ว 

- เน้นปลูกพืชผลทางการเกษตรปลอดภัยปลอด
สารพิษ 
 

T5 ภาวการณ์ชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ท าให้การส่งออกผลผลิต
ทางการเกษตรลดลง ส่งผลให้มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรลดลง ตามหลัก 
Demand – Supply เมื่อความต้องการลดลงด้วย ท าให้เกษตรและผู้ประกอบการ
ไม่รู้ทิศทางในอนาคต การผลิตพืชผลทางการเกษตรขาดความต่อเนื่อง ไม่แน่นอน 
เป็นปัญหาในระดับนโยบายที่ต้องออกมาตรการแก้ไขวนเวียนอยู่เช่นนี้ ดังนั้น การ
ให้ความรู้ การสื่อสารให้เกษตรกรรับรู้ถึงแนวโน้มสถานการณ์ของโลกจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น และต้องด าเนินการอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 

 

 

 
 จากการวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Province and Cluster Benchmarking) ได้
ชี้ให้เห็นความส าคัญของการเกษตรต่อภาคเหนือตอนล่าง 2 มีพ้ืนที่เหมาะสมกับการท าการเกษตร ซึ่งมีความ
หลากหลายทั้งประเภทและปริมาณ เช่น พืชไร่ และพืชพลังงาน ประกอบกับเมื่อพิจารณาราคาในตลาดโลก
ของข้าว จะพบว่าราคาข้าวในตลาดโลกยังมีโอกาส หากสามารถท าให้เกษตรกรพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของตลาด นอกจากนี้เมื่อพิจารณาโอกาส (Opportunity) การพัฒนาจะพบว่ากระแสความนิยมในการบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็เป็นโอกาสหนึ่งที่จะเพ่ิมมูลค่าและสินค้าที่มีการผลิตในพ้ืนที่ให้
สามารถเข้าสู่ตลาดสินค้าราคาสูงได้  

 อย่างไรก็ตามแม้ว่าการเกษตรจะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
แต่ข้อมูลความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่สะท้อนให้เห็นว่าการบริการจัดการน้ าเพ่ือให้มีน้ าเพียงพอส าหรับ
การอุปโภคและการบริโภคตลอดทั้งปี อีกทั้งพฤติกรรมของเกษตรกรยังคงเป็นการผลิตโดยใช้ใช้สารเคมี และ
เป็นการท าการผลิตโดยการใช้แรงงานเข้มข้น (Labour-intensive) มากกว่าที่จะเป็นการใช้นวัตกรรมเข้ามาใช้
ในการผลิตเพ่ือเพ่ือปริมาณและคุณภาพของพืชผลทางการเกษตร ดังนั้นเพ่ือจัดการกับปัญหาเหล่านี้ แนว
ทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ควรที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการเกษตรที่จะ
เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ใช้นวัตกรรมเพ่ือจะน าไปสู่รูปแบบการผลิตที่ได้มาตรฐานที่
ปลอดภัย พร้อมกับต้องมีการบูรณาการการจัดการแหล่งน้ าเพ่ือให้มีความเหมาะสม 
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 ควบคู่ไปกับการพัฒนาการเกษตร หากพิจารณาภายในทุน (Capitals) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นการพัฒนาจังหวัด จะพบว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย มีชื่อเสียงและเป็นมรดกโลก ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ประกอบกับ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ยังเป็นพ้ืนที่ซึ่งแนวระเบียบเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-East Economic 
Corridor) และแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) อาจกล่าวได้ว่า
ในเชิงที่ตั้งอาจกล่าวได้ว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เป็นกลุ่มจังหวัดซึ่งสามารถเข้าถึงได้ (Reachable) 
โดยการคมนาคมหลัก ดังนั้นทุนเหล่านี้เองย่อมเป็นโอกาสของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 ที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจ
ในพ้ืนที่โดยอาศัยทุนเหล่านี้ 

แม้กลุ่มจังหวัดอาจไม่ได้โดดเด่นมากนักหากเปรียบเทียบกับภาคอ่ืน ๆ หากแต่เมื่อพิจารณาจ านวน
นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมในจังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 จะพบว่าจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการ
ท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นทุกปีนับตั้งแต่ปี 2558ด้วยเหตุนี้การท่องเที่ยวอาจเป็นโอกาสหนึ่งที่จะเพ่ิมรายได้
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ควบคู่ไปกับภาคเกษตรได้หากว่ามีการพัฒนาที่ถูกจุดประเด็นปัญหาส าคัญ คือ กลุ่ม
จังหวัดจะสามารถยกระดับการท่องเที่ยวเพ่ือรักษาการเจริญเติบโต และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวมาก
ขึ้น และมาท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบได้อย่างไร ดังนั้นแนวทางการพัฒนากลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 ควร
ที่จะด าเนินแนวทางการพัฒนาร่วมกันระหว่างกลุ่มจังหวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือให้สถานที่ท่องเที่ยว
ที่มีอยู่เดิมสามารถเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาให้มาก
ขึ้น อันจะน าไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ 
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2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 และแผนพัฒนาระดับชาติ 
 เมื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งมุ่งเน้นที่จะพัฒนา 
1) เกษตรปลอดภัย เพ่ือที่จะยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย และเพ่ิมมูลค่าโดยอาศัย
นวัตกรรม ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และ 2) การท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยว ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวในระดับสากล 
โดยทั้ง 2 ประเด็นได้มีการก าหนดประเด็นการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาโดยการใช้เครื่องมือห่วงโซ่คุณค่า 
เพ่ือให้มันใจได้ว่าโครงการตามแนวทางการพัฒนาจะครบกระบวนการ  
 
ตารางที ่77 : ประเด็นการพัฒนาและแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
1. การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยและ
อินทรีย์ อุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมฐาน
ชีวภาพ ด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม่ 

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานสู่สากล 

   1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า และระบบ
บริหารจัดการน้ า เพ่ือรองรับการเกษตร อุตสาหกรรม 
การขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ การค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 
   1.2 พัฒนากระบวนการผลิต แปรรูป การตลาด 
ข้าว/สินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ได้มาตรฐาน 
เพ่ือมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์  
ตามความเหมาะสมของพื้นที่ (Zoning) 
   1.3 ยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรด้านการเกษตร 
   1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นวัตกรรมเพ่ือแปร
รูปข้าวและสินค้าเกษตรในการยกระดับขีด
ความสามารถการแข่งขันทางการค้าของกลุ่มจังหวัด 

   2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ า และระบบ
บริหารจัดการน้ า เพ่ือรองรับการเกษตร อุตสาหกรรม 
การขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ การค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 
   2.2 พัฒนากระบวนการผลิต แปรรูป การตลาด 
ข้าว/สินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ได้มาตรฐาน 
เพ่ือมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
(Zoning) 
   2.3 ยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรด้านการเกษตร 
   2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นวัตกรรมเพ่ือแปร
รูปข้าวและสินค้าเกษตรในการยกระดับขีด
ความสามารถการแข่งขันทางการค้าของกลุ่มจังหวัด 

 
 หากพิจารณาแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กับความสอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาประเทศ ทั้งแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และ
แผนพัฒนาภาคเหนือ โดยตามหลักเกณฑ์นั้นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดต้องมีความสอดคล้องและสามารถ
ตอบสนองเป้าประสงค์ของแผนเหล่านั้น เพ่ือให้แนวทางการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ (Area-based) สอดคล้องกับ
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศ โดยอาจพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 เมื่อพิจารณายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นที่ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  
มีความสอดคล้องได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
2.1 การพัฒนาด้านการผลิตและการบริการ ให้ความส าคัญกับการผลิตบนฐานชีวภาพเพ่ือยกระดับการเกษตร
ให้เป็นเกษตรสมัยใหม่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการทรัพยการธรรมชาติซึ่งเอ้ือให้เกิดการ
เจริญเติบโตทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน นอกเหนือไปจากด้านการเกษตร
แล้ว ประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวยังชี้ไปยังการพัฒนาคุณภาพของการท่องเที่ยว เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพและยั่งยืน ในแง่นี้จะเห็นได้ว่าแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวั ดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีเป้าหมาย 
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ที่สอดคล้องกับเจตนาของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเนื่องจากเป็นความพยายามที่จะยกระดับสินค้าเกษตร และ
คุณภาพของการท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในโลกสมัยใหม่ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
 แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้ก าหนดกรอบกว้างส าหรับแนวทางการพัฒนาต่างๆ ของส่วน
ราชการ ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 ก็ได้มีการก าหนดรายละเอียดถึงแนวทางเพ่ือให้บรรลุผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาในลักษณะชี้เป้าในเชิงพ้ืนที่ตามยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจนั้น ภาคเหนือได้รับการวางต าแหน่งการพัฒนา 3 ประเด็นส าคัญได้แก่  
 1) การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืน และมีธุรกิจต่อเนื่องที่ได้มาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และยกระดับให้สามารถ
ตอบสนองการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น การท่องเที่ยวทางการแพทย์ได้ 
 2) การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร และการสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้แนวติดเกษตรอินทรีย์ โดยจะ
เป็นการใช้นวัตกรรมเข้ามาท าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อยกระดับและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้มีความ
ปลอดภัย  
 3) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการ
น้ าเพ่ือให้มีน้ าเพียงพอทั้งส าหรับการอุปโภคและการบริโภค ตลอดจนถึงการจัดการปัญหาหมอกควันที่เป็น
ปัญหาส าคัญในพื้นที่ภาคเหนือ 
 เมื่อพิจารณาภายใต้แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นั้นจะ
พบว่าประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 นั้นมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตาม
แผนพัฒน์ ฯ ทั้ง 3 ประการทั้งในมิติ การยกระดับการท่องเที่ยว ความพยายามในการพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตร และความสามารถของกลุ่มจังหวัดในการบริหารจัดการน้ า 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็น เกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรมชีวภาพ 
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

และวัฒนธรรม 
 

 

 

แผนพัฒนาภาคเหนือ ฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์มูลค่าสงู 

เป้าหมาย 
ฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัยของภาคเหนือและเชื่อมโยงสู่

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
การท่องเท่ียวและบริการเชิงสร้างสรรค์ 

 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 

เป้าหมาย 

การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัย
และอินทรีย์ อุตสาหกรรมแปรรูป และ
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ด้วยแนวทาง 

เกษตรสมัยใหม ่

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์  

และวัฒนธรรม เพ่ือยกระดับมาตรฐานสู่สากล 

 

ตัวชี้วัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
1. ผลผลิตต่อไร่และจ านวนผลิตภัณฑ์ 

ของสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูป
ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น (ปีละ 2%) 

2. เกษตรกรได้รับมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย เพ่ิมขึ้น (ปลีะ 2%) 

3. พ้ืนที่ การผลิตเกษตรปลอดภัยไ ด้
มาตรฐาน เพ่ิมขึ้น (ปีละ 2%) 

1. ร้อยละของจ านวนนักท่องเท่ียว 
ที่เพ่ิมขึ้น (ปีละ 3%) 

2. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยว 
ที่เพ่ิมขึ้น (ปีละ 3%) 

 

  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) 

การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

เป้าหมาย 
การผลิตเกษตรอินทรีย์ 
และเกษตรปลอดภัย 

แหล่งอุตสาหกรรม 
สร้างสรรค์ 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

แผนแม่บท แผน 3 การเกษตร แผน 5 การท่องเท่ียว 

แผนย่อย เกษตรปลอดภัย 
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

และวัฒนธรรม 

การเชื่อมโยงในการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
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สรุปทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

1) ขยายฐานเศรษฐกิจของกลุ่มให้หลากหลาย สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลเกษตร พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจเดิมสู่ภาคอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง และการพัฒนาระบบ Logistic โดยใช้จังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลาง 
มุ่งเน้นการเป็นศูนย์ผลิตและค้าข้าว รวมถึงให้ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเป็นฐานสร้างรายได้ โดยการเพ่ิมผลิต
ภาพการผลิตและธุรกรรมการค้าข้าว ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง สนับสนุนการปลุกข้าวด้วยระบบ
การผลิตเกษตรที่ดี (GAP) พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปเพ่ือตอบสนองตลาดเฉพาะ ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรที่มีศักยภาพให้มีความสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นน้้าถึงปลายน้้า พัฒนาระบบ Logistic โดยนครสวรรค์ 
เป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าพืชผลเกษตรและการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ จัดท้าการศึกษา เพ่ือก้าหนดรูปแบบระบบ Logistic 
ที่เหมาะสมของกลุ่ม ทั้งระบบราง ถนน และการขนส่งทางน้้า 

2) เพิ่มรายได้จากการพัฒนาและสร้างสินค้าการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการเพ่ิมโอกาสการขยายตัวทางการค้า 
การลงทุนและยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ของกลุ่มจังหวัดอย่างมั่นคง โดยส่งเสริมพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด และระหว่างกลุ่มจังหวัด จัดท้าแผนการพัฒนา  
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกของพ้ืนที่ ทั้งอุทยานประวัติศาสตร์ก้าแพงเพชรและเขตอนุรักษ์
สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สนับสนุนชุมชนที่อยู่ใกล้แหล่งมรดกโลกมีส่วนร่วมในการพัฒนา ตลอดจนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
และสิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับการท่องเที่ยว ฟ้ืนฟูบึงบอระเพ็ดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์พันธุ์ปลาที่หายากของท้องถิ่น 
และแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาวแพริมแม่น้้า 

3) แก้ไขปัญหาน้ าทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาลุ่มน้ าหลักของประเทศ เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา
ภัยธรรมชาติ สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล้ง และการใช้ประโยชน์สูงสุด 
โดยการพัฒนาแหล่งน้้าและการบริหารจัดการน้้าให้ทั่วถึงเป็นระบบเชื่อมต่อกับการจัดการลุ่มน้้าหลักของภาคที่อยู่ในพื้นที่
กลุ่ม ให้มีน้้าเพียงพอส้าหรับการเกษตร อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค ป้องกันหรือบรรเทาปัญหาน้้าท่วมหรือภัย
แล้ง เพ่ิมสมรรถนะแหล่งกักเก็บน้้าและเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้้าใหม่โดยสร้างแก้มลิงในพ้ืนที่เหมาะสม สร้างฝายระบายน้้า  
และพนังกั้นน้้าในล้าน้้าสายหลัก และเพ่ิมสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า พร้อมพัฒนาขุดลอกแหล่งกักเก็บน้้าเดิมที่ตื้นเขิน 

4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยให้ความส้าคัญกับการ
พัฒนาระดับความรู้ความสามารถของประชาชนและก้าลังแรงงานในกลุ่มจังหวัดให้สูงขึ้น โดยการยกระดับการศึกษาและ
พัฒนาก้าลังแรงงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนให้มีการเข้า
ศึกษาต่อในระดับมัธยมและอุดมศึกษามากขึ้น สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพก้าลังแรงงานให้สูงขึ้น โดยเร่งพัฒนาทักษะ
ฝีมือของบุคลากรใหต้รงกับความต้องการของตลาด รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2         

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (พ.ศ.2561 – 2565) 
 

ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 
1.การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย 
อุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ เพิ่มมูลค่าและ
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

2.การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวใน
ระดับสากล 

เป้าหมายการพัฒนา 
“ศูนย์กลางสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีนวัตกรรม การท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้้าค่า                                  

ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” 
 

พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goal) 

1. พัฒนาและส่งเสริมระบบการเกษตรอย่างครบวงจรด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
2. พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ  
ให้เติบโตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และตลาดไมซ์ (MICE) เพื่อให้ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรบั 
4. พัฒนาระบบเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส ์

1. ผลผลิตข้าว สินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ แปรรูป  
ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยเีพิ่มมูลค่า มีคณุภาพมาตรฐาน 
และเพิ่มช่องทางการตลาดคา้ข้าวและสินค้าเกษตรสูต่ลาด
เป้าหมายสากล 
2. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูป และอุสาหกรรมฐานชีวภาพ ที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่
ผู้ประกอบการ และฝีมือแรงงาน ให้มีศักยภาพในการผลิตสินค้า
เกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
3. เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัตศิาสตร์ 
วัฒนธรรม เกษตรสุขภาพ และตลาดไมซ์ (MICE) เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากลและชุมชนมสี่วนรว่ม 

ประเด็นการพัฒนา 
1. การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ 
อุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ด้วยแนวทาง
เกษตรสมัยใหม ่

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานสูส่ากล 

ตัวชี้วัดตามประเด็นการพัฒนา 
1. ผลผลิตต่อไร่และจ้านวนผลิตภณัฑ์ของสินค้าเกษตรปลอดภยั
และเกษตรแปรรูปได้มาตรฐาน เพิม่ขึ้นปีละ 2% 
2. เกษตรกรได้รับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เพิ่มขึ้นปลีะ 2% 
3. พื้นที่การผลิตเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้นปลีะ 2% 

1. ร้อยละของจ้านวนนักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นปีละ 3% 
2. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นปีละ 3% 

แนวทางการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนา 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้้า และระบบบริหารจดัการน้้า 
เพื่อรองรับการเกษตร อุตสาหกรรม การขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ 
การค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ว 
2. พัฒนากระบวนการผลิต แปรรปู การตลาด ข้าว/สินค้าเกษตร
ปลอดภัยและอินทรีย์ได้มาตรฐาน เพื่อมุ่งสู่เกษตรอินทรยี์  
ตามความเหมาะสมของพื้นที่ (Zoning) 
3. ยกระดับคณุภาพชีวิตบุคลากรด้านการเกษตร 
4. ส่งเสรมิและสนับสนุนการใช้นวัตกรรมเพื่อแปรรปูข้าวและ 
สินค้าเกษตรในการยกระดบัขีดความสามารถการแข่งขันทาง 
การค้าของกลุ่มจังหวัด 

1. พัฒนา/ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางการเช่ือมการ
ท่องเที่ยว ตามมาตรฐานการท่องเที่ยว 
2. พัฒนาสินค้า บริการ และปัจจยัสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ได้
ระดับมาตรฐาน 
3. พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านท่องเที่ยว 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 

 
  

  

ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

ด้านการเกษตร
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสนิค้าเกษตร

ปลอดภัย อุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมฐาน
ชีวภาพ เพิ่มมูลค่าและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภค

ด้านการท่องเท่ียว
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับของนักท่องเที่ยวในระดับสากล

ประเด็นการพัฒนา

ด้านการเกษตร
การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยและ

อินทรีย์ อุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมฐาน
ชีวภาพ ด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม่ 

ด้านการท่องเท่ียว
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว

เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากล

พันธกิจ 

เป้าประสงค ์

1. พัฒนาและส่งเสริมระบบการเกษตรอย่างครบวงจรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
2. พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ให้เติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างขีด  

ความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และตลาดไมซ์ (MICE) 

เพื่อให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
4. พัฒนาระบบเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส ์

โลจสิติกส ์

1. ผลผลิตข้าว สินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ แปรรูปด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพิ่มมลูค่า มคีุณภาพ
มาตรฐาน และเพิม่ช่องทางการตลาดค้าข้าวและสินค้าเกษตรสู่ตลาดเป้าหมายสากล 

2. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป และอสุาหกรรมฐานชีวภาพ ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ และฝีมือแรงงาน ให้มีศักยภาพในการผลติ
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

3. เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัตศิาสตร์ วัฒนธรรม เกษตร สุขภาพ และตลาดไมซ์ (MICE) เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากลและชุมชนมสี่วนรว่ม 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 

 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. พัฒนาและส่งเสริม
ระบบการเกษตรอย่าง

ครบวงจรด้วยนวตักรรม
และเทคโนโลย ี

3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
และการบริการการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ประวัตศิาสตร์ 
วัฒนธรรม และตลาดไมซ์ 
(MICE) เพื่อให้มีมาตรฐาน 

เป็นที่ยอมรับ 

1. ผลผลิตข้าว สินค้าเกษตร
ปลอดภัยและอินทรีย์ แปรรูป  
ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพิ่มมูลค่า มีคณุภาพมาตรฐาน 
และเพิ่มช่องทางการตลาดคา้
ข้าวและสินค้าเกษตรสูต่ลาด

เป้าหมายสากล 

 

2. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา

อุตสาหกรรมแปรรูป และอุสาหกรรม
ฐานชีวภาพ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั

ให้แกผู่้ประกอบการ และฝีมือแรงงาน  
ให้มีศักยภาพในการผลติสินคา้เกษตร

แปรรูปและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

1. การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ 
อุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ  

ด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม ่
 

แนวทางการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนา 
1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหลง่น้้า และระบบบริหาร

จัดการน้้า เพื่อรองรับการเกษตร อุตสาหกรรม การขนส่ง 
ระบบโลจสิติกส์ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

1.2 พัฒนากระบวนการผลิต แปรรูป การตลาด ข้าว/ 
สินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรยีไ์ด้มาตรฐาน เพื่อมุ่งสู ่
เกษตรอินทรีย์ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ (Zoning) 

1.3 ยกระดับคณุภาพชีวิตบุคลากรด้านการเกษตร 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นวัตกรรม เพื่อแปรรูป 

ข้าวและสินค้าเกษตรในการยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางการค้าของกลุ่มจังหวัด 

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  

เพื่อยกระดับมาตรฐานสูส่ากล 
 

แนวทางการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนา 
2.1 พัฒนา/ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางการเช่ือม 

การท่องเที่ยว ตามมาตรฐานการทอ่งเที่ยว 
2.2 พัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุนการ

ท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐาน 
2.3 พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว 
2.4 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรดา้นท่องเที่ยว 

“ศูนย์กลางสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีนวัตกรรม การท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้้าค่า                                  
ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” 

แผนที่ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

เป้าหมาย 
การพัฒนา 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 
 

2. พัฒนาอุตสาหกรรม
แปรรูป และอุตสาหกรรม 
ฐานชีวภาพ ให้เติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

4. พัฒนาระบบเช่ือมโยง
โครงสร้างพื้นฐาน 
และโลจสิติกส ์

3. เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม เกษตรสุขภาพ 

และตลาดไมซ์ (MICE) เพื่อให้
ได้มาตรฐานสากลและชุมชนมี

ส่วนร่วม 

ประเด็นการพัฒนา 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 

 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1. พัฒนาและส่งเสริม
ระบบการเกษตรอย่างครบ
วงจรด้วยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

3. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  
และการบริการการท่องเท่ียว 
เชิงสุขภาพ ประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม และตลาดไมซ์ (MICE) 
เพื่อให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 

1. ผลผลิตข้าว สินค้าเกษตร
ปลอดภัยและอินทรีย์ แปรรูป  
ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพิ่มมูลค่า มีคุณภาพมาตรฐาน 
และเพิ่มช่องทางการตลาดค้า
ข้าวและสินค้าเกษตรสู่ตลาด

เป้าหมายสากล 

 

2. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 

แปรรูป และอุสาหกรรมฐานชีวภาพ ท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ และฝีมือ
แรงงาน ให้มีศักยภาพในการผลิตสินค้า 
เกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

1. การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ 
อุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ  

ด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม่ 
แนวทางการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนา 

1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้้า และระบบบริหารจัดการน้้า 
เพื่อรองรับการเกษตร อุตสาหกรรม การขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ การค้า 
การลงทุน และการท่องเท่ียว 

1.2 พัฒนากระบวนการผลิต แปรรูป การตลาด ข้าว/ 
สินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ได้มาตรฐาน เพื่อมุ่งสู่ 
เกษตรอินทรีย์ ตามความเหมาะสมของพื้นท่ี (Zoning) 

1.3 ยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรด้านการเกษตร 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นวัตกรรม เพ่ือแปรรูป 

ข้าวและสินค้าเกษตรในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
การค้าของกลุ่มจังหวัด 

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากล 

 
แนวทางการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนา 

2.1 พัฒนา/ฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว และเส้นทางการเชื่อม 
การท่องเท่ียว ตามมาตรฐานการท่องเท่ียว 

2.2 พัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุนการท่องเท่ียวให้ได้
ระดับมาตรฐาน 

2.3 พัฒนาการตลาดการท่องเท่ียว 
2.4 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านท่องเท่ียว 

“ศูนย์กลางสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีนวัตกรรม การท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้้าค่า                                  
ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” 

KPI Mapping 

เป้าหมาย 
การพัฒนา 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 
 

2. พัฒนาอุตสาหกรรม 
แปรรูป และอุตสาหกรรม 

ฐานชีวภาพ ให้เติบโตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม และ
สร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน 

4. พัฒนาระบบเชื่อมโยง
โครงสร้างพื้นฐาน 

และโลจิสติกส์ 

3. เชื่อมโยงการท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม เกษตรสุขภาพ และ
ตลาดไมซ์ (MICE) เพื่อให้ได้

มาตรฐานสากลและชุมชนมีส่วน
ร่วม 

ประเด็นการพัฒนา 

1. ผลผลิตต่อไร่และจ้านวนผลิตภัณฑ์ของสินค้าเกษตรปลอดภัย
และเกษตรแปรรูปได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้นปีละ 2% 

2. เกษตรกรได้รับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เพิ่มขึ้นปีละ 2% 
3. พื้นท่ีการผลิตเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้นปีละ 2% 

ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของจ้านวนนักท่องเท่ียว เพิ่มขึ้นปีละ 3% 
2. ร้อยละของรายได้จากการท่องเท่ียวท่ี เพิ่มขึ้นปีละ 3% 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 

โครงการภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า 
โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)  

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
ด้านการเกษตร 

โครงการภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าข้าวและสินค้าเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน 

การเพิ่มผลผลิต 
การลดต้นทุน 

(ต้นทาง) 

-  แหล่งน้้าและระบบบริหารจัดการน้้า เพื่อสนับสนุนการผลิตด้าน
การเกษตร, พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง และระบบ 
โลจิสติกส์เพื่อรองรับการค้า การลงทุน การเกษตร 
-  ถนนเพื่อการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร สะดวก ปลอดภัย 
ช่วยลดต้นทุน 
- พัฒนากระบวนการผลิตข้าว และสินค้าเกษตรปลอดภยัตามความ
เหมาะสมของพื้นที่ (Zoning) 
 

- ผลผลิตการเกษตร     
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
 

1. ผลผลิตต่อไร่และจ้านวนผลิตภณัฑ์ของสินค้าเกษตรปลอดภยั
และเกษตรแปรรูปได้มาตรฐาน เพิม่ขึ้นปีละ 2% 
2. เกษตรกรได้รับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เพิ่มขึ้นปลีะ 2% 
3. พื้นที่การผลิตเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้นปลีะ 2% 

- ส่งเสรมิการผลิต ลดต้นทุน        
 

- ส่งเสรมิ/พัฒนาการแปรรูปข้าว/สินค้าเกษตร 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและพัฒนาเพื่อแปรรปูขา้ว
และสินค้าเกษตรไปสู่ผลติภณัฑ์ที่มีมูลค่าสูง 

การแปรรูป 
(กลางทาง) 

การตลาด 
(ปลายทาง) 

- การตลาด 
- เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าของกลุ่มจังหวัด 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 

โครงการภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า 
โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) 

ด้านการท่องเที่ยว 
โครงการภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

  
 

 
 
 

การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน 
ด้านการท่องเที่ยว/ 

แหล่งท่องเที่ยว 
(ต้นทาง) 

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และโครงสรา้ง
พื้นฐานอ่ืนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 

- พัฒนา/ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานการ
ท่องเที่ยว 

พัฒนาบุคคล 
และการบริการ 

(กลางทาง) 

- พัฒนาสินค้า บริการ และปัจจยัสนับสนุน  

การท่องเที่ยวให้ได้ระดบัมาตรฐาน  

ประชาสัมพันธ์ 
ด้านการท่องเที่ยว/การตลาด 

(ปลายทาง) 

- พัฒนาการตลาดการท่องเทีย่ว 

- พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านท่องเที่ยว 

- จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
- รายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มข้ึน 

 

1. ร้อยละของจ้านวนนักท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้น (ปีละ 3 %) 
2. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น (ปีละ 3 %) 



 

 
 

แผนพัฒนากลุมจังหวัด พ.ศ. 2561-2565  (ฉบับทบทวน) 

      สวนท่ี 3  
แบบ กจ. 1 และ กจ. 1 – 1 และโครงการแบบยอ (Project Brief) 

 
                                                                                                                      

             หนา 
 

แบบ กจ. 1 และ กจ. 1 – 1                       150 - 183 

3.1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2  

     ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สวนท่ี 1) 

           -  แผนงานโครงการแบบยอ (Project Brief)  ประเด็นการพัฒนาท่ี 1   184 - 252 

           -  แผนงานโครงการแบบยอ (Project Brief)  ประเด็นการพัฒนาท่ี 2       265 - 278 

 

3.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 

     ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สวนท่ี 2) 

        -  แผนงานโครงการแบบยอ (Project Brief)      279 - 286 
                     โครงการสถานวิีจัยนวัตกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมนุเวียนและเศรษฐกจิสีเขียว     

                    -  แผนงานโครงการแบบยอ (Project Brief)       287 - 297 
           โครงการสงเสริมการทองเท่ียวเมืองรองเชื่อมสองมรดกโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พ.ศ. 2561

(5)

พ.ศ. 2562 2561-2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนงานที่ 1 พัฒนา

แหลงน้ําและระบบ

บริหารจัดการน้ํา เพื่อ

สนับสนุนการผลิต

ดานการเกษตร

ตัวชี้วัด :  ผลผลิต

ตอไรของสินคา

เกษตรปลอดภัยที่

เพิ่มขึ้น

(ปละ%)

2 2 4 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตร

ปลอดภัยและอินทรีย อุตสาหกรรมแปรรูป และ

อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ดวยแนวทางเกษตรสมัยใหม

แผนงานที่ 1 พัฒนา

แหลงน้ําและระบบ

บริหารจัดการน้ํา เพื่อ

สนับสนุนการผลิต

ดานการเกษตร, 

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐานการคมนาคม

ขนสง และระบบโลจิ

สติกสเพื่อรองรับ

การคา การลงทุน 

การเกษตร

ตัวชี้วัด :  พื้นที่การ

ผลิตเกษตร

ปลอดภัยได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น   

(ปละ%)

แผนงานที่ 2 พัฒนา

กระบวนการผลิตขาว

 และสินคาเกษตร

ปลอดภัยตามความ

เหมาะสมของพื้นที่

(Zoning)

ตัวชี้วัด :  รอยละ

ของศูนยขาว

ชุมชน/กลุม

วิสาหกิจชุมชนที่

เขารวมโครงการ

ผลิตสินคาเกษตร

ปลอดภัย (ปละ%)

2 2 4 แผนงานที่ 2 พัฒนา

กระบวนการผลิตขาว

 และสินคาเกษตร

ปลอดภัยตามความ

เหมาะสมของพื้นที่ 

(Zoning)

ตัวชี้วัด :  พื้นที่การ

ผลิตเกษตร

ปลอดภัยได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น   

(ปละ%)

แผนงานที่ 3 

สงเสริมการผลิตขาว 

และสินคาเกษตรที่

ปลอดภัยตาม

มาตรฐาน GAP เพื่อ

มุงสูเกษตรอินทรีย

ตัวชี้วัด : จํานวน

ผลิตภัณฑสินคา

เกษตร

ปลอดภัยที่ได

มาตรฐาน (ปละ%)

2 2 4 แผนงานที่ 3 

สงเสริมการผลิตขาว 

และสินคาเกษตรที่

ปลอดภัยตาม

มาตรฐาน GAP เพื่อ

มุงสูเกษตรอินทรีย

ตัวชี้วัด : พื้นที่การ

ผลิตเกษตร

ปลอดภัยได

มาตรฐานเพิ่มขึ้น   

(ปละ%)

2 2 2

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สงเสริมการแปรรูป การตลาด และการ

กระจายสินคาเกษตร เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและสรางขีด

ความสามารถในการแขงขัน

แผนงานที่ 4

สงเสริม/พัฒนาการ

แปรรูปขาว/สินคา

เกษตร/สินคาเกษตร

แผนงานที่ 4

สงเสริม/พัฒนาการ

แปรรูปขาว/สินคา

เกษตร

ตัวชี้วัด ผลผลิตตอ

ไรและจํานวน

ผลิตภัณฑของสินคา

เกษตรปลอดภัย

และเกษตรแปรรูป

ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

 (ปละ %)

2 2 2

แผนงานที่ 5   

พัฒนาสถาน

ประกอบการแปรรูป

ขาวและสินคาเกษตร

ใหไดมาตรฐานสากล

แผนงานที่ 5   

พัฒนาสถาน

ประกอบการแปรรูป

ขาวและสินคาเกษตร

ใหไดมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด รอยละของ

เกษตรปลอดภัยที่

ไดมาตรฐาน

2 2 2

แผนงานที่ 6   

สงเสริมและสนับสนุน

การใชนวัตกรรมและ

พัฒนาเพื่อแปรรูป

ขาวและสินคาเกษตร

ไปสูผลิตภัณฑที่มี

มูลคาสูง

ตัวชี้วัด :  รอยละ

มูลคาขาวและสินคา

เกษตรปลอดภัยที่

เพิ่มขึ้น  

(ปละ %)
2 2 4

แผนงานที่ 6   

สงเสริมและสนับสนุน

การใชนวัตกรรมและ

พัฒนาเพื่อแปรรูป

ขาวและสินคาเกษตร

ไปสูผลิตภัณฑที่มี

มูลคาสูง

ตัวชี้วัด :  รายได

จากการจําหนาย

ผลิตภัณฑแปรรูป

ดวยนวัตกรรม 

เทคโนโลยีเพิ่ม

มูลคา เพิ่มขีด

ความสามารถใน

การแขงขัน   

(ปละ %)

2 2 2

แบบ กจ.1

6

2 2 6

6

ตัวชี้วัด :จํานวน

ผลิตภัณฑสินคา

เกษตรแปรรูปที่ได

มาตรฐาน 

 (ปละ %)

2 2 4

6

6

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานกระบวนการ

ผลิตขาว และสินคาเกษตรปลอดภัยที่ไดมาตรฐาน 

เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคทั้งในประเทศ

และตางประเทศ

แบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565

จังหวัด/กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 
เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด :  1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ เพิ่มมูลคาและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค

          2. การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของนักทองเที่ยวในระดับสากล

ประเด็นการพัฒนา

(2)

แผนงาน

(3)

ตัวชี้วัดของ

แผนงาน

(4)

คาเปาหมาย
ประเด็นการพัฒนา

(2)

แผนงาน

(3)

ตัวชี้วัดของ

แผนงาน

(4)

คาเปาหมาย

พ.ศ. 2561-2565

2
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พ.ศ. 2561

(5)

พ.ศ. 2562 2561-2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ประเด็นการพัฒนา

(2)

แผนงาน

(3)

ตัวชี้วัดของ

แผนงาน

(4)

คาเปาหมาย
ประเด็นการพัฒนา

(2)

แผนงาน

(3)

ตัวชี้วัดของ

แผนงาน

(4)

คาเปาหมาย

พ.ศ. 2561-2565

แผนงานที่ 7   เพิ่ม

ขีดความสามารถการ

แขงขันทางการคา

ของกลุมจังหวัด

แผนงานที่ 7   เพิ่ม

ขีดความสามารถการ

แขงขันทางการคา

ของกลุมจังหวัด

ตัวชี้วัด :  รายได

จากการจําหนาย

ผลิตภัณฑแปรรูป

ดวยนวัตกรรม 

เทคโนโลยีเพิ่ม

มูลคา เพิ่มขีด

ความสามารถใน

การแขงขัน   

(ปละ %)

2 2 2

แผนงานที่ 8 

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐานทางคมนาคม

ขนสง และระบบโลจิ

สติกสรองรับการคา 

การลงทุน การเกษตร

 และการทองเที่ยว

แผนงานที่ 8 

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐานดานคมนาคม

 และโครงสราง

พื้นฐานอื่นเพื่อ

สนับสนุนการทองเที่ยว

แผนงานที่ 9

พัฒนา/ฟนฟูแหลง

ทองเที่ยวตาม

มาตรฐานการ

ทองเที่ยว

ตัวชี้วัด :  รอยละ

ของจํานวน

นักทองเที่ยวที่

เพิ่มขึ้น (ปละ %) 3 3 6

แผนงานที่ 9

พัฒนา/ฟนฟูแหลง

ทองเที่ยวตาม

มาตรฐานการ

ทองเที่ยว

แผนงานที่ 10 

พัฒนาสินคา บริการ 

และปจจัยสนับสนุน 

การทองเที่ยวใหได

ระดับมาตรฐาน

ตัวชี้วัด : จํานวน

แหลงทองเที่ยวที่

ไดมาตรฐาน

ที่เพิ่มขึ้น (ปละ แหง)
3 3 6

แผนงานที่ 10 

พัฒนาสินคา บริการ 

และปจจัยสนับสนุน 

การทองเที่ยวใหได

ระดับมาตรฐาน

แผนงานที่ 11

พัฒนาการตลาดการ

ทองเที่ยว

ตัวชี้วัด : รอยละ

ของรายไดจากการ

ทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 

(ปละ %)

3 3 6

แผนงานที่ 11

พัฒนาการตลาดการ

ทองเที่ยว

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวตาม

มาตรฐานเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ

ตัวชี้วัด : รอยละ

ของรายไดจากการ

ทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 

 (ปละ %)

6

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ทางการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร และ

วัฒนธรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานสูสากล

ตัวชี้วัด :รอยละ

ของจํานวน

นักทองเที่ยวที่

เพิ่มขึ้น (ปละ แหง)

3 3 3 9

3 3 3 9

4

ตัวชี้วัด :รายไดจาก

การจําหนาย

ผลิตภัณฑ

แปรรูปขาว และ

สินคาเกษตร

ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

(ปละ%)

2 2
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แบบ กจ. 1

เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2

 แผนงาน/โครงการ

(7)

แหลง งปม.

(8)

ยุทธศาสตรชาติ

(9)
 หนวยดําเนินการ

(10)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ.2561-2565

 แผนงานที่ 1 (พ.ศ. 2561-2562)

 1. โครงการพัฒนาคลองวังยาง พรอมอาคารประกอบ หมูที่ ๑๐,๖ ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง 

จ.นครสวรรค

1 5  โครงการชลประทาน

นครสวรรค

30,000,000              30,000,000            

  กิจกรรมหลัก ขุดลอกคลองยาง ยาว ๙,๐๐๐ ม.

  กิจกรรมหลัก  ทําถนนบนคันคลองทั้ง ๒ ฝง ยาว ๙,๐๐๐ ม. เพื่อขนสงพืชผลทางการ

เกษตร

 กิจกรรมหลัก กอสรางอาคารกลางคลอง เปนชวงๆ เพื่อเก็บน้ําไวใชในชวงฤดูแลง

 2. โครงการพัฒนาคลองมวงพรอมอาคารประกอบ ต.เขาชนกัน,วังซาน อ.แมวงก จ.นครสวรรค 1 5  โครงการชลประทาน

นครสวรรค

30,000,000             30,000,000            

 กิจกรรมหลัก ปรับปรุงคลองมวงเปนขวงๆ

 กิจกรรมหลัก ปรับปรุงอาคารบังคับน้ํากลางคลองจํานวน ๔ แหง

 3. โครงการดาตคอนกรีตคลองเรือ 1 5 24,500,000             24,500,000            

 กิจกรรมหลัก ดาตคอนกรีตคลองเรือ

 4. โครงการดาตคอนกรีตคลองหนองขวัญ 1 5  โครงการชลประทาน

กําแพงเพชร

24,500,000             24,500,000            

 กิจกรรมหลัก ดาตคอนกรีตคลองหนองขวัญ

 5. โครงการปรับปรุงระบบสงน้ําเพื่อการเกษตร (ฝงซายวังรมเกลา) ระยะที่ 2 1 5  โครงการชลประทาน

อุทัยธานี

29,358,700             29,358,700            

 กิจกรรมหลัก ปรับปรุงคลองสงน้ํา และกอสรางอาคารประกอบ

 6. โครงการปรับปรุงถนนคันคลองโครงการเขื่อนวังรมเกลา ตําบลเนินเหล็ก อําเภอเมือง

อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

1 5  โครงการชลประทาน

อุทัยธานี

            50,000,000 50,000,000            

     กิจกรรมหลัก การจัดการน้ําชลประทาน

 7.  โครงการปรับปรุงคลองระบายวังรมเกลา 2 และอาคารประกอบ ตําบลเนินเหล็ก อําเภอ

เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

1 5  โครงการชลประทาน

อุทัยธานี

            25,000,000 25,000,000            

     กิจกรรมหลัก การจัดการน้ําชลประทาน

 8. โครงการที่ 8  โครงการปรับปรุงคลองระบายวังรมเกลา 1 และอาคารประกอบ ตําบลเนิน

ศาลา อําเภอโกรกพระ จังหวัดอุทัยธานี

1 5  โครงการชลประทาน

อุทัยธานี

            25,000,000 25,000,000            

     กิจกรรมหลัก การจัดการน้ําชลประทาน

 9.  โครงการปรับปรุงคลองหนองปนแตก 

พรอมอาคารประกอบระยะที่ 3

1 5  โครงการชลประทาน กพ.             25,000,000             25,000,000

   กิจกรรมหลัก การจัดการน้ําชลประทาน

 บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณดําเนินการ (11)

 โครงการชลประทาน

กําแพงเพชร

แบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด /กลุมจังหวัด พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2

1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ เพิ่มมูลคาและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

2. การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของนักทองเที่ยวในระดับสากล
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 แผนงาน/โครงการ

(7)

แหลง งปม.

(8)

ยุทธศาสตรชาติ

(9)
 หนวยดําเนินการ

(10)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ.2561-2565

 บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณดําเนินการ (11)

 10. โครงการดาดคอนกรีตคลองวังยาง 1 5  โครงการชลประทาน กพ.             25,000,000             25,000,000

   กิจกรรมหลัก ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา

11.  โครงการปรับปรุงคลองมะดุก 1 5  โครงการชลประทาน กพ.               25,000,000             25,000,000

   กิจกรรมหลัก ปรับปรุงคลองมะดุก

 12. โครงการดาตคอนกรีตคลองอายเจก 1 5  โครงการชลประทาน กพ.              25,000,000             25,000,000

   กิจกรรมหลัก ดาตคอนกรีตคลองอายเจก

13 โครงการพัฒนาคลองมวง 

    กิจกรรมหลัก พัฒนาคลองมวง

            78,358,700          170,000,000              55,000,000             55,000,000                        -            358,358,700

 1. โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ําคลอง MC ชวงที่ ๔ กม. ๙+๙๓๐  โครงการคลองกระถิน
2 5  โครงการชลประทาน

นครสวรรค

              4,000,000                 4,000,000                4,000,000
            12,000,000

 2. โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ําคลอง MC ชวงที่ ๔ ที่ กม. ๑๔+๓๓๕ โครงการคลองกระถิน
2 5  โครงการชลประทาน

นครสวรรค

              4,000,000                 4,000,000                4,000,000
            12,000,000

 3. โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ําคลอง MC ชวงที่ ๔ ที่ กม. ๑๔+๕๘๒ โครงการคลองกระถิน
2 5  โครงการชลประทาน

นครสวรรค

              4,000,000                 4,000,000                4,000,000
            12,000,000

 4. โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ําคลอง MC ชวงที่ ๔ ที่ กม. ๑๕+๕๐๐ โครงการคลองกระถิน
2 5  โครงการชลประทาน

นครสวรรค

              4,000,000                 4,000,000                4,000,000
            12,000,000

 5.  โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ําคลอง MC ชวงที่ ๔ ที่ กม. ๑๕+ ๘๐๐ โครงการคลอง

กระถิน

2 5  โครงการชลประทาน

นครสวรรค

              4,000,000                 4,000,000                4,000,000
            12,000,000

 6. โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ําคลอง MC ชวงที่ ๔ ที่ กม. ๑๘+๖๐๐ โครงการคลองกระถิน
2 5  โครงการชลประทาน

นครสวรรค

              4,000,000                 4,000,000                4,000,000
            12,000,000

 7. โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ําคลอง MC ชวงที่ ๔ ที่ กม. ๑๙+๑๓๖ โครงการคลองกระถิน
2 5  โครงการชลประทาน

นครสวรรค

              4,000,000                 4,000,000                4,000,000
            12,000,000

 8.  โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ําคลอง 4R-MC ฝงขวา กม.1+945 โครงการคลองกระถิน
2 5  โครงการชลประทาน

นครสวรรค

              4,000,000                 4,000,000                4,000,000
            12,000,000

 9.  โครงการปรับปรุงคลองสงน้ํา 4R-MC โครงการคลองกระถิน จํานวน 1 สาย
2 5  โครงการชลประทาน

นครสวรรค

              4,000,000                 4,000,000                4,000,000
            12,000,000

 10 โครงการปรับปรุงสะพานขามคลองสงน้ําสายใหญ กม.4+200 โครงการอางเก็บน้ําคลองโพธิ์
2 5  โครงการชลประทาน

นครสวรรค

              5,000,000                 5,000,000                5,000,000
            15,000,000

 11. โครงการปรับปรุงระบบประปาหัวงานอางเก็บน้ําคลองโพธิ์
2 5  โครงการชลประทาน

นครสวรรค

              2,500,000                 2,500,000                2,500,000
              7,500,000

 12 โครงการปรับปรุงที่ทําการโครงการชลประทานครสวรรค
2 5  โครงการชลประทาน

นครสวรรค

              3,000,000                 3,000,000                3,000,000
              9,000,000

 13. โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานปากคลอง
2 5  โครงการชลประทาน

นครสวรรค

            35,000,000               35,000,000              35,000,000
           105,000,000

 14. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักน้ําบึงระหานน้ําใส
2 5  โครงการชลประทาน

นครสวรรค

            70,000,000               70,000,000              70,000,000
           210,000,000

1 5
 โครงการชลประทาน นว

            20,000,000
            20,000,000

รวมงบกลุมจังหวัด  (พ.ศ. 2561-2562) จํานวน  13   โครงการ
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 แผนงาน/โครงการ

(7)

แหลง งปม.

(8)

ยุทธศาสตรชาติ

(9)
 หนวยดําเนินการ

(10)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ.2561-2565

 บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณดําเนินการ (11)

 15. โครงการปรับปรุง ทรบ.คลองบางเยี่ยวพรอมอาคารประกอบ
2 5  โครงการชลประทาน

นครสวรรค

            10,000,000               10,000,000              10,000,000
            30,000,000

 16. โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ําปากคลองสงน้ําสาย 2R - MC 2 5  โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษาทอทองแดง

              7,000,000
              7,000,000

 17. โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ํากลางคลอง ลําแมฝายสายลาง 2 5  โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษาทอทองแดง

              6,000,000
              6,000,000

 18. โครงการปรับปรุงทอระบายน้ําหวยน้ําใส 2 5  โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษาทอทองแดง

            12,000,000
            12,000,000

 19. โครงการปรับปรุง ทรบ. คุยประดู 2 5  โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษาทอทองแดง

            12,000,000
            12,000,000

 20. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว ทางหลวง

หมายเลข 1074 ตอน สลกบาตร - ทุงสนุน

2 5  แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร
70,000,000                         70,000,000

 21. โครงการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน ลาดยาว - เขา

ชนกัน ระหวาง กม.38+065 - กม.53+800

2 5  แขวงทางหลวง

นครสวรรคที่ 1
65,000,000                         65,000,000

 22. โครงการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอน ปาแดง - หาด

ชะอม

2 5  แขวงทางหลวง

นครสวรรคที่ 1
70,000,000                         70,000,000

 23. โครงการเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปง ม.1,8 ต.ลานดอกไมตก อ.โกสัมพีนคร 2 5  สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมือง

จังหวัดกําแพงเพชร
80,000,000                         80,000,000

 24. โครงการเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปง ม.1,8,9 ต.วังยาง อ.คลองขลุง 2 5  สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมือง

จังหวัดกําแพงเพชร
190,775,000                      190,775,000

 25. โครงการเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปง ม.3,1,2 ต.วังแซม อ.คลองขลุง 2 5  สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมือง

จังหวัดกําแพงเพชร
235,625,000                      235,625,000

 26. โครงการเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปง ม.2,9 ต.ลานดอกไม อ.โกสัมภีนคร 2 5  สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมือง

จังหวัดกําแพงเพชร
50,000,000                         50,000,000

                       -            198,500,000            161,500,000           922,900,000                        -          1,282,900,000

 แผนงานที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565)

1.  โครงการดาดคอนกรีตคลองเรือ ระยะที่ 2 1 2  โครงการชลประทาน

กําแพงเพชร

15,000,000              25,000,000            40,000,000            

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา

2 โครงการดาดคอนกรีตคลองวังบัวระยะที่ 1 1 5              25,000,000 25,000,000            

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา

3 โครงการดาดคอนกรีตคลองหนองขวัญระยะที่ 3 1 5             25,000,000 25,000,000            

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา

รวมงบกระทรวง กรม  (พ.ศ. 2561-2562) จํานวน   26  โครงการ

 โครงการชลประทาน

กําแพงเพชร

 โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษา คลองวังยาง-

หนองขวัญ
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4 .โครงการงานขุดลอกตะกอนทรายในแมน้ําปง 1 5               10,000,000 10,000,000            

กิจกรรมหลัก ขุดลอกตะกอนทรายในแมน้ําปง

5. โครงการอาคารปองกันตลิ่งแมน้ําตากแดดเหนือเขื่อนวังรมเกลา ตําบลหนองหลวง/โคกหมอ 

อําเภอสวางอารมณ/ทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

1 5  โครงการชลประทาน

อุทัยธานี

              30,000,000             30,000,000

กิจกรรมหลัก กอสรางอาคารปองกันตลิ่งแมน้ําตากแดดเหนือเขื่อนวังรมเกลา

6.  โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอน

ควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม - กําแพงเพชร

1 2   แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร

              50,000,000              30,000,000             25,000,000            105,000,000

กิจกรรมหลัก กอสรางขยายทาง 4 ชองจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

7. โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร สายทาง แยก ทล.11 -    บาน

หนองกรด - สายพจ. 3024 ตําบลสากเหล็ก อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

1 2  แขวงทางหลวงชนบท

พิจิตร

              19,200,000             19,200,000

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตหนา 0.04 ม.

 กวาง 6.00 ม. ไหลทางขางละ 0.00 – 1.00 ม. พรอมติดตั้งเครื่องหมายจราจรและงาน

อํานวยความปลอดภัย อื่นๆ เปนชวงๆระยะทาง 5.100 กม.

8. โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร สายทาง แยก พจ.5044 - พจ.

5022 ตําบลทาขมิ้น,ตําบลทาเสา อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตหนา 0.04 ม.

 กวาง 6.00 ม. ไหลทางขางละ 0.00 – 1.00 ม. พรอมติดตั้งเครื่องหมายจราจรและงาน

อํานวยความปลอดภัย อื่นๆ เปนชวงๆระยะทาง 7.500 กม.

9. โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร สายทาง แยก พจ.3064 - แยก 

ทล.117 ตําบลบึงบัว,ตําบลบานนา อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

1 2  แขวงทางหลวงชนบท

พิจิตร

              15,000,000             15,000,000

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตหนา 0.04 ม.

 กวาง 6.00 ม.    ไหลทางขางละ 0.00 – 1.00 ม. พรอมติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

งานอํานวยความปลอดภัย อื่นๆ เปนชวงๆระยะทาง 2.700 กม.

10. โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร สายทาง แยก ทล.115 -    พจ.

2043 ตําบลปามะคาบ,ตําบลบานบุง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

1 2  แขวงทางหลวงชนบท

พิจิตร

              29,500,000             29,500,000

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตหนา 0.04 ม.

 กวาง 6.00 ม.    ไหลทางขางละ 0.00 – 1.00 ม. พรอมติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

งานอํานวยความปลอดภัย อื่นๆ เปนชวงๆระยะทาง 7.700 กม.

            28,100,000

 โครงการชลประทาน

กําแพงเพชร

1 2  แขวงทางหลวงชนบท

พิจิตร

             28,100,000
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11. โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร สายทาง แยก ทล.1068 - ทล.

1070 ตําบลโพธิ์ประทับชาง,ตําบลไผทาโพ อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร

1 2  แขวงทางหลวงชนบท

พิจิตร

19,800,000                         19,800,000

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตหนา 0.04 ม.

 กวาง 6.00 ม.    ไหลทางขางละ 0.00 – 1.00 ม. พรอมติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

งานอํานวยความปลอดภัย อื่นๆ เปนชวงๆระยะทาง 4.800 กม.

12. โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร สายทาง แยก พจ.3045 - บาน

บอปงเกลือ ตําบลทุงใหญ อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร

1 2  แขวงทางหลวงชนบท

พิจิตร

20,000,000                         20,000,000

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตหนา 0.04 ม.

 กวาง 6.00 ม.    ไหลทางขางละ 0.00 – 1.00 ม. พรอมติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

งานอํานวยความปลอดภัย อื่นๆ เปนชวงๆระยะทาง 5.000 กม.

13.โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร สายทาง แยก พจ.4010 - พจ.

2030 ตําบลทายทุง,ตําบลเขาทราย อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร

1 2  แขวงทางหลวงชนบท

พิจิตร

20,000,000                         20,000,000

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตหนา 0.04 ม.

 กวาง 6.00 ม.    ไหลทางขางละ 0.00 – 1.00 ม. พรอมติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

งานอํานวยความปลอดภัย อื่นๆ เปนชวงๆระยะทาง 5.200 กม.

14. โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร สายทาง แยก ทล.117 - แยก 

ทล.1070 ตําบลดงเสือเหลือง อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร

1 2  แขวงทางหลวงชนบท

พิจิตร

              16,500,000

ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตหนา 0.04 ม. กวาง 6.00 ม.

    ไหลทางขางละ 0.00 – 1.00 ม. พรอมติดตั้งเครื่องหมายจราจรและงานอํานวย

ความปลอดภัย อื่นๆ เปนชวงๆระยะทาง 4.100 กม.

15. โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร สายทาง แหลมรัง -  บานใหม  

ตําบลแหลมรัง อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

1 2  แขวงทางหลวงชนบท

พิจิตร

20,000,000                         20,000,000

ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตหนา 0.04 ม. กวาง 6.00 ม.

    ไหลทางขางละ 0.00 – 1.00 ม. พรอมติดตั้งเครื่องหมายจราจรและงานอํานวย

ความปลอดภัย อื่นๆ เปนชวงๆระยะทาง 4.800 กม.

16. โครงการพัฒนาเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร สายทาง บ.ทุงมน -บ.ทุงผาสุข 

ต.ไผเขียว อ.สวางอารมณ จ.อุทัยธานี

1 2  แขวงทางหลวงชนบท

อุทัยธานี

              16,500,000             16,500,000

กิจกรรมหลัก กอสรางถนนลาดยาง AC (หนาเฉลี่ย 5 ซม.) สายทาง บ.ทุงมน -บ.ทุง

ผาสุข  ต.ไผเขียว อ.สวางอารมณ จ.อุทัยธานีระยะทาง 3.000 กม. ผิวจราจรกวาง 6.00

 ม. ไมมีไหลทาง

17. โครงการพัฒนาเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร สายทาง บ.บอยาง -บ.ดอนหวาย ต.บอ

ยาง อ.สวางอารมณ จ.อุทัยธานี

1 2  แขวงทางหลวงชนบท

อุทัยธานี

              39,000,000             39,000,000

กิจกรรมหลัก กอสรางถนนลาดยาง AC(หนาเฉลี่ย 5 ซม.)  สายทาง บ.บอยาง -บ.ดอน

หวาย ต.บอยาง อ.สวางอารมณ จ.อุทัยธานี ระยะทาง 5.000 กม. ผิวจราจรกวาง 6.00 

ม. ไหลทางกวางขางละ 0.00-1.00 เมตร

            16,500,000
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18. โครงการบูรณะและปรับปรุงงานบูรณะทางผิวแอสฟลตในทางหลวงหมายเลข 225 ตอน

เกรียงไกรกลาง – เกยไชย ระหวาง กม.10+150 - กม.13+150

1 2  แขวงทางหลวง

นครสวรรคทื่ 2 (ตากฟา)

              22,000,000             22,000,000

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงงานบูรณะทางผิวแอสฟลตในทางหลวงหมายเลข 225 ตอนเกรียง

ไกรกลาง – เกยไชย ระหวาง กม.10+150 - กม.13+150

19. โครงการบูรณะและปรับปรุงงานบูรณะทางผิวแอสฟลตในทางหลวงหมายเลข 225 ตอนเกย

ไชย – ศรีมงคล ระหวาง กม.65+500  -กม.69+500

1 2  แขวงทางหลวง

นครสวรรคที่ 2 (ตากฟา)

              24,000,000             24,000,000

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงงานบูรณะทางผิวแอสฟลตในทางหลวงหมายเลข 225 ตอนเกย

ไชย – ศรีมงคล ระหวาง กม.65+500-กม.69+500

20. โครงการบูรณะและปรับปรุงงานบูรณะทางผิวแอสฟลตในทางหลวงหมายเลข 225 ตอนเกย

ไชย – ศรีมงคล ระหวาง กม.86+000 - กม.90+000

1 2  แขวงทางหลวง

นครสวรรคที่ 2 (ตากฟา)

             24,000,000             24,000,000

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงงานบูรณะทางผิวแอสฟลตในทางหลวงหมายเลข 225 ตอนเกย

ไชย – ศรีมงคล ระหวาง กม.86+000 - กม.90+000

21. โครงการบูรณะและปรับปรุงงานบูรณะทางผิวแอสฟลตในทางหลวงหมายเลข 225 ตอนเกย

ไชย – ศรีมงคล ระหวาง กม.กม.33+200 - กม.36+200

1 2  แขวงทางหลวง

นครสวรรคที่ 2 (ตากฟา)

24,000,000                        24,000,000

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงงานบูรณะทางผิวแอสฟลตในทางหลวงหมายเลข 225 ตอนเกย

ไชย – ศรีมงคล ระหวาง กม.33+200 - กม.36+200

22. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน หนองเบน – ลาดยาว 

ระหวาง กม 1+000 กม.8+000 ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร

1 2 แขวงทางหลวง

นครสวรรคที่ 1

              70,000,000             70,000,000

กิจกรรมหลัก ขยายความกวางชองจราจรและปรับปรุงผิวทางเดิม

23 โครงการเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน หมูที่ 2 เชื่อมตอ หมูที่ 3 ต.ปากทาง อ.เมือง  

จ.พิจิตร

1 2  สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัดพิจิตร

              39,000,000             39,000,000

กิจกรรมหลัก กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําฯ ความยาว 300 เมตร

24  โครงการเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน หมูที่ 3 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร 1 2  สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัดพิจิตร

              19,500,000             19,500,000

กิจกรรมหลัก กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําฯ ความยาว 150 เมตร

25 โครงการเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน หมูที่ 6 ต.ไผหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 1 2  สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัดพิจิตร

              16,000,000             16,000,000

กิจกรรมหลัก กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําฯ ความยาว 120 เมตร

26 โครงการเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํานาน หมูที่ 7 ต.บานบุง อ.เมือง จ.พิจิตร 1 2  สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัดพิจิตร

              39,000,000             39,000,000

กิจกรรมหลัก กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําฯ ความยาว 300 เมตร

27 โครงการพัฒนาเสนทางขนสงทางการเกษตร  ถนนสาย บานหนองตะโก - บานหนองสะแก 

อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี

1 2  แขวงทางหลวงชนบท

อุทัยธานี

19,500,000                         19,500,000

กิจกรรมหลัก กอสรางถนนลาดยางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสาย บานหนอง

ตะโก - บานหนองสะแก อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกวาง 6.00 เมตร 

ไหลทางขางละ 0.00 - 01.00 เมตร
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28 โครงการพัฒนาเสนทางขนสงทางการเกษตร  ถนนสาย บานทุงยาว - บานวังหิน ตําบลไผ

เขียว อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี

1 2  แขวงทางหลวงชนบท

อุทัยธานี

14,000,000                         14,000,000

กิจกรรมหลัก ซอมสรางถนนลาดยางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสาย บานทุงยาว

 - บานวังหิน ตําบลไผเขียว อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกวาง 6.00 เมตร

 ไหลทางขางละ 0.00 - 01.00 เมตร

29 โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1074 1 2  แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร

30,000,000                         30,000,000

กิจกรรมหลัก กอสรางทาง 4 ชองจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง

หมายเลข 1074 ตอนควบคุม 0101 ตอน สลกบาตร - ทุงสนุน ระหวาง กม.2+700 - 

กม.4+000 ระยะทาง 1.300 กม.

30 โครงการดาดคอนกรีตคลองวังยาง ระยะที่ 2 1 2  โครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษา คลองวังยาง-

หนองขวัญ

25,000,000                         25,000,000

กิจกรรมหลัก ดาดคอนกรีตคลองวังยาง ปากคลองกวางประมาณ 20 ม. กนคลองกวาง

ประมาณ 10 ม. ความลึกคลอง ประมาณ 3 ม. ระยะทางประมาณ 1 กม.

31 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บานวังกะจะ – บานหนองคลา หมู 3 ตําบล

หนองกรด  อําเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค

1 2  สํานักงานแขวงทาง

หลวงชนบทที่ 8

14,000,000                         14,000,000

กิจกรรมหลัก กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บานวังกะจะ – บานหนองคลา หมู

 3 ตําบลหนองกรด อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร 

ผิวจราจร คสล. กวาง 6.00 เมตร หนา 20 ซม. ไมมีไหลทาง

 32. โครงการกอสรางขยายทาง4 ชองจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข

 1280

2 2  แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร

            25,000,000             25,000,000

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 

1280 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุงมหาชัย - ระหาน ระหวาง กม.21+920 - กม.

22+920 ระยะทาง 1.000 กม.

                       -                          -              470,200,000           289,400,000          124,000,000          883,600,000

 1. โครงการกอสรางโครงขายทางหลวงแผนดิน ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ชองแค – ตาก

ฟา – ไดตาล – น้ําสาดเหนือ – หนองกลับ ระหวาง กม.28+000 – กม.116+345

2 2  แขวงทางหลวง

นครสวรรคที่ 2 (ตากฟา)

          5,200,000,000         5,200,000,000

 2. โครงการกอสรางโครงขายทางหลวงแผนดิน ในทางหลวงหมายเลข 225 ตอน เกรียงไกร

กลาง-เกยไชย-ศรีมงคล ระหวาง กม.10+000 – กม.93+190

2 2  แขวงทางหลวง

นครสวรรคที่ 2 (ตากฟา)

          4,500,000,000         4,500,000,000

 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  ในทางหลวงหมายเลข 3212 ตอน ไรพัฒนา – หนอง

โพ ระหวาง กม.19+455 – กม.24+664

2 2  แขวงทางหลวง

นครสวรรคที่ 2 (ตากฟา)

           250,000,000            250,000,000

 4. โครงการกอสรางขยายทาง4 ชองจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 

1084  ตอนหาดชะอม-กําแพงเพชร กม.109+000 – กม.110+000  ระยะทาง 1.000 กม.

2 2  แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร

              12,000,000             12,000,000

 5.โครงการกอสรางขยายทาง4 ชองจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 

1084  ตอนหาดชะอม-กําแพงเพชร กม.64+653 – กม.65+653  ระยะทาง 1.000 กม.

2 2  แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร

              12,000,000             12,000,000

รวมงบกลุมจังหวัด  (พ.ศ. 2563-2565) จํานวน  32   โครงการ
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 6. โครงการกอสรางขยายทาง4 ชองจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 

1084  ตอนหาดชะอม-กําแพงเพชร กม.72+640 – กม.74+640  ระยะทาง 2.000 กม.

2 2  แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร

              12,000,000             12,000,000

 7. โครงการกอสรางขยายทาง4 ชองจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 

1084  ตอนหาดชะอม-กําแพงเพชร กม.83+940 – กม.84+940  ระยะทาง 1.000 กม.

2 2  แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร

              12,000,000             12,000,000

 8. โครงการกอสรางขยายทาง4 ชองจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 

1280  ตอนทุงมหาชัย – ระหาน กม.21+920 – กม.22+920  ระยะทาง 1.000 กม.

2 2  แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร

              12,000,000             12,000,000

                       -                          -            9,760,000,000           250,000,000                        -        10,010,000,000

 แผนงานที่ 2 (พ.ศ. 2561-2562)

 1.โครงการสงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตขาว 1 2  สํานักงานเกษตรจังหวัด

ในกลุมจังหวัด

               4,841,100               3,191,000                 4,015,000                4,015,000 16,062,100            

 กิจกรรมหลักที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ

 กิจกรรมหลักที่ 2 จัดทําแปลงเรียนรูการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน กลุมละ 20 ไร

 กิจกรรมหลักที่ 3 อบรมถายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว 

เกษตรกร  800 ราย จํานวน 2 ครั้ง

 กิจกรรมหลักที่ 4 การศึกษาดูงานในศูนยเรียนรูฯ จํานวน 2 ครั้ง เกษตรกร 800 ราย

 กิจกรรมหลักที่ 5 จัดเวทีเชื่อมโยงเครือขายการผลิตขาวกับการตลาดระดับกลุมจังหวัด 

จํานวน 1 ครั้ง เปาหมาย 200  ราย  

 2. โครงการสงเสริมการผลิตขาวที่เหมาะสมแกสมาชิกสหกรณการเกษตร 1                     2                9,925,300               10,000,000              10,000,000 29,925,300            

 กิจกรรมหลักที่ 1 .การผลิตขาวปลอดภัย

 กิจกรรมหลักที่ 2  การสงเสริมการผลิตขาวไรซเบอรี่อินทรีย

 กิจกรรมหลักที่ 3 การสงเสริม สนับสนุน อุปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร

 3. โครงการสงเสริมการผลิตขาวเพื่ออุตสาหกรรมในรูปแบบแปลงใหญ 1 2                 1,938,000                1,938,000 3,876,000              

 กิจกรรมหลักที่ 1 จัดเวทีเชื่อมโยงเครือขายการผลิตขาวกับการตลาดระดับกลุมจังหวัด  จํานวน

 1 ครั้ง เปาหมาย 60  ราย

 กิจกรรมหลักที่ 2 จัดทําแปลงเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวเพื่ออุตสาหกรรม จํานวน

 4 กลุมๆ ละ 500 ไร รวมพื้นที่ 2,000 ไร

 กิจกรรมหลักที่ 3  อบรมเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว จํานวน 3 ครั้ง เกษตรกร

กลุมละ 50 ราย รวม 200 ราย 

 กิจกรรมหลักที่ 4 การศึกษาดูงาน จํานวน 1 ครั้ง เปาหมาย 180 ราย

 กิจกรรมหลักที่ 5 การติดตามประเมินผล

            14,766,400             3,191,000              15,953,000             15,953,000                        -              49,863,400

รวมงบกระทรวง กรม  (พ.ศ. 2563-2565) จํานวน  8   โครงการ

 สํานักงานเกษตรจังหวัด

ในกลุมจังหวัด

 สํานักงานสหกรณจังหวัด

ในกลุมจังหวัด

รวมงบกลุมจังหวัด (พ.ศ. 2561-2562)  จํานวน   3  โครงการ
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 แผนงานที่ 2 (พ.ศ. 2563-2565)

1. โครงการพืชผักปลอดภัย 1 2

กิจกรรมหลัก สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรอินทรียสูสากล
2. โครงการพัฒนาขบวนการผลิตเขาสูการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย PGS 1 2 สถานีพัฒนาที่ดิน

กําแพงเพชร

             14,994,000             22,491,000 37,485,000            

กิจกรรมหลัก ถายทอดเทคโนโลยีฟนฟูปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยอินทรียและสารอินทรีย

เพื่อเขาสูการรับรองมาตรฐาน

                       -                          -                11,460,000             26,454,000            33,951,000            71,865,000

 แผนงานที่ 3 (พ.ศ. 2561-2562)

 1.  โครงการสงเสริมการผลิตขาวที่เหมาะสมในสถาบันเกษตรกร 1

           กิจกรรมหลัก สงเสริมการผลิตขาวปลอดภัย

                       -              10,000,000                         -                          -                          -              10,000,000

 แผนงานที่ 3 (พ.ศ. 2563-2565)

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยสูตลาดสากล 1 2 สํานักงานเกษตรจังหวัด

ในกลุมจังหวัด

กิจกรรมหลัก สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยสูตลาดสากล

2. โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวอินทรียสูสากล 1 2 สํานักงานเกษตรจังหวัด

ในกลุมจังหวัด

             11,683,000             11,683,000 23,366,000            

กิจกรรมหลัก สงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวอินทรียสูสากล

3. โครงการสงเสริมและพัฒนาการเตรียมดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 1 2               13,608,600 13,608,600            

 กิจกรรมหลัก สงเสริมและพัฒนาการเตรียมดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน

สําปะหลัง
4. โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายพันธุมันสําปะหลัง 1 2 14,960,300            14,960,300            

 กิจกรรมหลัก สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายพันธุมันสําปะหลัง

                       -                          -                67,181,800             65,256,200            80,216,500          212,654,500

 แผนงานที่ 4 (พ.ศ. 2561-2562)

 1. โครงการสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑขาวเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 1 2 12,349,000             20,000,000            27,000,000              27,000,000             86,349,000            

 กิจกรรมหลัก พัฒนาผูผลิตผูประกอบการแปรรูปขาว (โรงสีขนาดเล็ก)

 2.โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานขาวอินทรีย จังหวัดอุทัยธานี 1 2 12,504,500             10,000,000              10,000,000             32,504,500            

 กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวอินทรีย

 กิจกรรมหลักที่ 2 การอบรม ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวอินทรีย และศึกษาดูงาน

การบริหารจัดการการตลาด

 กิจกรรมหลักที่ 3 การตรวจรับรองมาตรฐานขาวอินทรีย 10 กลุม ๆ ละ 200,000 บาท

 สํานักงานเกษตรและ

สหกรณจังหวัดอุทัยธานี

รวมงบกลุมจังหวัด (พ.ศ. 2563-2565)  จํานวน   2  โครงการ

 สํานักงานสหกรณ

นครสวรรค

สํานักงานเกษตรจังหวัด

กําแพงเพชร

 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ในกลุมจังหวัดฯ

รวมงบกลุมจังหวัด  (พ.ศ. 2561-2562) จํานวน   1  โครงการ

ศูนยสงเสริมและพัฒนา

อาชีพการเกษตร จังหวัด

กําแพงเพชร

รวมงบกลุมจังหวัด  (พ.ศ. 2563-2565) จํานวน   4 โครงการ

            53,573,200 160,719,600           

สํานักงานเกษตรจังหวัด

พิจิตร

10,000,000            10,000,000            

              11,460,000              11,460,000             11,460,000 34,380,000            

              53,573,200              53,573,200
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 แผนงาน/โครงการ

(7)

แหลง งปม.

(8)

ยุทธศาสตรชาติ

(9)
 หนวยดําเนินการ

(10)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ.2561-2565

 บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณดําเนินการ (11)

 กิจกรรมหลักที่ 4 การตรวจรับรองมาตรฐานขาวปลอดภัย ปละ 500 ราย ๆ 

ละ 2,000 บาท

 กิจกรรมหลักที่ 5 การติดตาม ประเมินผล

 3. โครงการสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 1 2 4,147,200               4,195,000                4,195,000               12,537,200            

 กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมเครือขายเกษตรกร

 กิจกรรมหลักที่ 2 การอบรม ถายทอด การใชดินและพื้นที่อยางเหมาะสม

 กิจกรรมหลักที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพสินคาเกษตร

 กิจกรรมหลักที่ 4 การสงเสริมการตลาด เพิ่มชองทางการจําหนายสินคาเกษตรปลอดภัย

 กิจกรรมหลักที่ 5 ติดตาม ประเมินผลโครงการ

            29,000,700            20,000,000              41,195,000             41,195,000                        -            131,390,700

 แผนงานที่ 4 (พ.ศ. 2563-2565)

   -                          -                           -                             -                            -                           -                           -   

 แผนงานที่ 5  (พ.ศ. 2561-2562)

   - -                      -                     -                       -                      -                     -                     

 แผนงานที่ 5  (พ.ศ. 2563-2565)

1. โครงการพัฒนาผูประกอบการแปรรูปสินคาเกษตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 1 2 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ในกลุมจังหวัด (จังหวัดพิจิตร)
                3,780,000               3,780,000

กิจกรรมหลัก พัฒนาผูประกอบการแปรรูปสินคาเกษตรเขาสูมาตรฐานสากล

2. โครงการเฝาระวังสุขภาพเกษตรกร 1 2 สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดพิจิตร

                  287,000                  287,000

กิจกรรมหลัก คัดกรองหาสารเคมีตกคางฯ ใหกับเกษตรกร และตรวจเฝาระวังผัก-ผลไม

                       -                          -                 4,067,000                        -                          -                4,067,000

1. โครงการกอสรางศูนยวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 2 2 สํานักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดนครสวรรค
             155,000,000            155,000,000

                       -              155,000,000                        -                          -            155,000,000

 แผนงานที่ 6 (พ.ศ. 2561-2562)

 1. โครงการอบรมการใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมและการสงเสริมการใช

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมใหกับกลุมผูใช

1 5  สํานักงานพลังงาน

จังหวัดนครสวรรค

2,400,000                2,400,000               4,800,000              

 กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมใหความรูเรื่องเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากทุกภาคสวน 

จํานวน ๒ ครั้ง ๆ ไมนอยกวา ๔๐ คน (จังหวัดละ ๒ ครั้ง) 

 กิจกรรมหลักที่ 2 สงเสริมการใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมใหกับผูใช 

 สํานักงานเกษตรและ

สหกรณจังหวัด

ในกลุมจังหวัด ฯ

รวมงบกระทรวง กรม  (พ.ศ. 2563-2565) จํานวน   1  โครงการ

รวมงบกลุมจังหวัด (พ.ศ. 2563-2565)  จํานวน   2  โครงการ

รวมงบกลุมจังหวัด (พ.ศ. 2561-2562)  จํานวน   3  โครงการ
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 แผนงาน/โครงการ

(7)

แหลง งปม.

(8)

ยุทธศาสตรชาติ

(9)
 หนวยดําเนินการ

(10)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ.2561-2565

 บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณดําเนินการ (11)

 2. โครงการการจัดหาอุปกรณการตลาดสหกรณ ตูอบลดความชื้นขาวเปลือก 1 2 13,922,400             10,000,000              10,000,000             33,922,400            

 กิจกรรมหลักที่ 1 จัดหาตูอบลดความชื้นขาวเปลือก ขนาด 120 ตัน/วัน

 กิจกรรมหลักที่ 2 กอสรางโรงคลุมตูอบลดความชื้นขาวเปลือก ขนาด 600 ตารางเมตร

            13,922,400                        -                12,400,000             12,400,000                        -              38,722,400

 1. โครงการถอดรหัสแกจนคนกําแพง ดวยศาสตรพระราชาโดยการนอมนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนวิถี (Way of life)

2 2  -สํานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดกําแพงเพชร

'-สํานักงานพัฒนาชุมชน

อําเภอ

49,971,250            49,971,250            

 2. บรรจุภัณฑเพื่อผลิตภัณฑเกษตรแปลงใหญ 2 2  กระทรวงอุตสาหกรรม

สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม

              3,300,000 3,300,000              

 3. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบศูนยวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพจังหวัดนครสวรรค

2 2  กระทรวงอุตสาหกรรม

สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม

15,000,000             15,000,000            

                       -              53,271,250                         -               15,000,000            68,271,250

 แผนงานที่ 6 (พ.ศ. 2563-2565)

1. โครงการพัฒนาและสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๒ 1 5 สํานักงานพลังงานจังหวัด

ในกลุมจังหวัดฯ

              17,090,000              31,620,000             11,620,000             60,330,000

กิจกรรมหลักที่ 1 สงเสริมระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยในกลุมเกษตรแปลงใหญ

กิจกรรมหลักที่ 2 สงเสริมระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตยในกลุมเกษตรแปลงใหญ

กิจกรรมหลักที่ 3 ศึกษาพัฒนาระบบอบแหงดวยพลังงานชีวมวลสําหรับโรงสีขาว

สหกรณและชุมชน

กิจกรรมกลักที่ 4 ศึกษาและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพื้นที่กลุม

จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2

2. โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอุตสาหกรรมเกษตรปลอดภัยและอินทรีย 1 2 ศูนยสงเสริม

อุตสาหกรรมภาคที่ 3 

(จังหวัดพิจิตร)

7,500,000                7,500,000               7,500,000                          22,500,000

กิจกรรมหลัก พัฒนาผูประกอบการแปรรูปสินคาเกษตรเขาสูมาตรฐานสากล

3. โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผูบริโภคปลอดภัยจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช 1 2 สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดกําแพงเพชร

                5,124,700               5,124,700

กิจกรรมหลัก เฝาระวัง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเกษตรกร

                       -                          -                29,714,700             39,120,000            19,120,000            87,954,700

 สํานักงานสหกรณ

จังหวัดอุทัยธานี

รวมงบกลุมจังหวัด   (พ.ศ. 2561-2562)  จํานวน   2  โครงการ

รวมงบกระทรวง กรม (พ.ศ. 2561-2565)  จํานวน   3  โครงการ

รวมงบกลุมจังหวัด   (พ.ศ. 2563-2565)  จํานวน   3  โครงการ
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 แผนงาน/โครงการ

(7)

แหลง งปม.

(8)

ยุทธศาสตรชาติ

(9)
 หนวยดําเนินการ

(10)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ.2561-2565

 บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณดําเนินการ (11)

 แผนงานที่ 7 (พ.ศ. 2561-2562)

 1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 1 2 6,500,000                6,500,000               13,000,000            

 กิจกรรมหลักที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ชี้แจงแนวทางดานการบริหารสินคาคงคลัง  

กระบวนการขนสงและโซอุปทาน

 กิจกรรมหลักที่ 2 จัดจางที่ปรึกษาใหคําปรึกษาเชิงลึกดานบริหารจัดการโลจิสติกส

 กิจกรรมหลักมี่ 3 ศึกษาดูงานดานการจัดการโลจิสติกส

 กิจกรรมหลักที่ 4 ติดตามประเมินผล

 2. โครงการพัฒนาศักยภาพการคาสินคาขาวและเกษตรปลอดภัยกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง

 2

1 2 7,599,900               7,600,000                7,600,000               22,799,900            

 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพกลุมจังหวัดในธุรกิจขาวและสินคาเกษตรปลอดภัยสู

นักการตลาด

 กิจกรรมหลักที่ 2 การเชื่อมโยงและเจรจาการคาขาวและสินคาเกษตรปลอดภัย

 กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาสถานประกอบการแปรรูปขาวและสินคาเกษตรเขาสู 

มาตรฐานสากล 

             7,599,900                        -                14,100,000             14,100,000                        -              35,799,900

 แผนงานที่ 7 (พ.ศ. 2563-2565)

1. โครงการสงเสริมตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย 1 2 สํานักงานพาณิชยจังหวัด

ในกลุมจังหวัดฯ

                5,300,000               5,300,000

กิจกรรมหลัก สงเสริมตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย

2. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย/อินทรียและ

ผลิตภัณฑชุมชน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2

1 2 สํานักงานพาณิชยจังหวัด

ในกลุมจังหวัดฯ

               8,815,000               8,815,000

กิจกรรมหลัก สงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย/อินทรีย

และผลิตภัณฑชุมชน

                       -                          -                 5,300,000              8,815,000                        -              14,115,000

 แผนงานที่ 8 (พ.ศ. 2561-2562)

 1. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลติก คอนกรีต สายบานตะครอ - อางเก็บน้ํา

หวยใหญ ตําบลตะครออําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค

1 2  สํานักงานทางหลวงชนบท

 ที่ 8 (นครสวรรค)
34,300,000             34,300,000            

 กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลติก คอนกรีต สายบานตะครอ - 

อางเก็บน้ําหวยใหย ตําบลตะครออําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค

 2. โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตรแยก ทล.1074 – แยก พจ.3045

 ต.ทุงใหญ  อ.โพธิ์ประทับชาง     จ.พิจิตร

1 2  สํานักงานแขวงทางหลวง

ชนบทจังหวัดพิจิตร
23,520,000             23,520,000            

 กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิว

แอสฟลติกคอนกรีต แยก ทล.1074 – แยก พจ.3045 ต.ทุงใหญ อ.โพธิ์ประทับชาง จ.

พิจิตร ระยะดําเนินการ 5.325 กม.ผิวทาง Ac หนา 0.004 ม. ผิวจราจรกวาง 6.000 ม. 

ไหลทางขางละ 0.000 – 1.000 ม. 

รวมงบกลุมจังหวัด (พ.ศ. 2563-2565) จํานวน  2  โครงการ

รวมงบกลุมจังหวัด (พ.ศ. 2561-2562) จํานวน   2  โครงการ

 สํานักงานอุตสาหกรรม

จังหวัด

ในกลุมจังหวัดฯ

 สํานักงานพาณิชย

จังหวัดพิจิตร
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 แผนงาน/โครงการ

(7)

แหลง งปม.

(8)

ยุทธศาสตรชาติ

(9)
 หนวยดําเนินการ

(10)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ.2561-2565

 บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณดําเนินการ (11)

 3. ครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร แยก ทล.117 –บ.บึงบัว ต.บึงบัว 

อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

1 2  สํานักงานแขวงทางหลวง

ชนบทจังหวัดพิจิตร
26,460,000             26,460,000            

 กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซอมแซมบูรณะถนนลาดยาง ผิวทาง AC หนา 0.004 ม. กวาง 

6.000 ม. ไหลทางขางละ 0.000 – 1.000 ม.  ความยาว 6.000 กม. พรอมติดตั้ง

เครื่องหมายจราจร

 และอื่นๆ
 4 โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตรแยก ทล.117 - วัดยางหาหลุม บ.

สระยายชี ต.เนินปอ อ.สามงาม จ.พิจิตร

1 2  สํานักงานแขวงทาง

หลวงชนบทจังหวัดพิจิตร

22,000,000              22,000,000            

 กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซอมแซมบูรณะถนนลาดยาง ผิวทาง AC หนา 0.004 ม. กวาง 

6.000 ม. ไหลทางขางละ 0.000 – 1.000 ม.  ความยาว 4.700 กม. พรอมติดตั้ง

เครื่องหมายจราจร และอื่นๆ

 5. โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตรแยก แยกทล.1067 วัดคลองตา

งาว ต.ทาบัว – เทศบาลตําบลทุงนอย (วัดพรหมใย วัดศรีวิชัย วัดทับทิม) -ทล.1067 กม7 ต.ทา

บัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร

1 2  สํานักงานแขวงทาง

หลวงชนบทจังหวัดพิจิตร

45,000,000              45,000,000            

 กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซอมแซมบูรณะถนนลาดยาง ผิวทาง AC หนา 0.004 ม. กวาง 

6.000 ม. ไหลทางขางละ 0.000 – 1.000 ม.  ความยาว 10.000 กม. พรอมติดตั้ง

เครื่องหมายจราจร และอื่นๆ

 6. โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร สายมาบแฟบ ดงยาง  ต.บึงบัว-

 บ.แหลมเจดีย ต.หนองโสน อ.สามงาม จ.พิจิตร

1 2  สํานักงานแขวงทาง

หลวงชนบทจังหวัดพิจิตร

27,000,000             27,000,000            

 กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซอมแซมบูรณะถนนลาดยาง ผิวทาง AC หนา 0.004 ม. กวาง 

6.000 ม. ไหลทางขางละ 0.000 – 1.000 ม.  ความยาว 6.000 กม. พรอมติดตั้ง

เครื่องหมายจราจร และอื่นๆ

 7.โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร สาย ม.20 บ.กนองสะแก - ม.17

 บ.หนองโสนเหนือ - ม.5 บ.บึงเตา ต.หนองโสน อ.สามงาม จ.พิจิตร

1 2  สํานักงานแขวงทาง

หลวงชนบทจังหวัดพิจิตร

23,000,000             23,000,000            

 กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซอมแซมบูรณะถนนลาดยาง ผิวทาง AC หนา 0.004 ม. กวาง 

6.000 ม. ไหลทางขางละ 0.000 – 1.000 ม.  ความยาว 5.000 กม. พรอมติดตั้ง

เครื่องหมายจราจร  และอื่นๆ

 8. โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร สาย ม.4 บ.มาปฝาง - ม.8 บ.ดง

ยาง ต.บึงบัว - ม.14 บ.แหลมเจดี ต.หนองโสน อ.สามงาม จ.พิจิตร

1 2  สํานักงานแขวงทาง

หลวงชนบทจังหวัดพิจิตร

23,000,000             23,000,000            

 กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซอมแซมบูรณะถนนลาดยาง ผิวทาง AC หนา 0.004 ม. กวาง 

6.000 ม. ไหลทางขางละ 0.000 – 1.000 ม.  ความยาว 5.000 กม. พรอมติดตั้ง

เครื่องหมายจราจร และอื่นๆ
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 9 โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร สาย ม.4 มาปกระเปา - ม.8 บ.

เพ็ชรพิจิตร ต.หนองโสน  อ.สามงาม จ.พิจิตร

1 2  สํานักงานแขวงทาง

หลวงชนบทจังหวัดพิจิตร

23,000,000             23,000,000            

 กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซอมแซมบูรณะถนนลาดยาง ผิวทาง AC หนา 0.004 ม. กวาง 

6.000 ม. ไหลทางขางละ 0.000 – 1.000 ม.ความยาว 5.000 กม. พรอมติดตั้ง

เครื่องหมายจราจร และอื่นๆ

 10. โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร แยก ทล.117-บ.มะรื่นคอด-บ.

สระประทุม ต.เนินสวาง อ.โพธิ์ประทับชาง จ.พิจิตร

1 2  สํานักงานแขวงทาง

หลวงชนบทจังหวัดพิจิตร

35,000,000             35,000,000            

 กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซอมแซมบูรณะถนนลาดยาง ผิวทาง AC หนา 0.004 ม. กวาง 

6.000 ม. ไหลทางขางละ 0.000 – 1.000 ม.ความยาว 7.600 กม. พรอมติดตั้ง

เครื่องหมายจราจร และอื่นๆ

 11. โครงการปรับปรุงซอมแซมบูรณะผิวทางลาดยาง ถนนสายทาง บ.เนินเหล็ก – บ.หาดสูง ต.

เนินแจง อ.เมือง จ.อุทัยธานี

1 2  สํานักงานแขวงทาง

หลวงชนบทจังหวัด

อุทัยธานี

7,840,000               7,840,000              

 กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซอมแซม ถนนสายทาง บ.เนินเหล็ก บ.หาดสูง ต.เนินแจง อ.

เมือง จ.อุทัยธานี

 12 โครงการปรับปรุงซอมแซม ถนนสายทาง แยก ทล. 3456 – บ.ตลุกดู อ.สวางอารมณ จ.

อุทัยธานี

1 2  สํานักงานแขวงทาง

หลวงชนบทจังหวัด

อุทัยธานี

8,820,000               8,820,000              

 กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซอมแซม ถนนสายทาง แยก ทล. 3456 – บ.ตลุกดู อ.สวาง

อารมณ จ.อุทัยธานี

 13 โครงการปรับปรุงซอมแซม ถนนสายทาง บ.หวยคต –บ.หูชาง อ.หวยคต อ.บานไร จ.อุทัยธานี 1 2  สํานักงานแขวงทาง

หลวงชนบทจังหวัด

อุทัยธานี

31,360,000             25,000,000              25,000,000             81,360,000            

 กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซอมแซม ถนนสายทางบ.หวยคต –บ.หูชาง อ.หวยคต อ.บานไร 

จ.อุทัยธานี

 14. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง สายบานเขาไมเดน-บานเขาบอพลับ ต.ทาน้ําออย –

 บานเขาปูน ตําบลหนองโพ จ.นครสวรรค (ชวงที่ 2 กม.ที่ 4+500 – กม.ที่ 6+800)

1 2  สํานักงานแขวงทาง

หลวงชนบท ที่ 8 

(นครสวรรค)

10,978,000             10,978,000            

 กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง สายบานเขาไมเดน-บานเขาบอพลับ ต.

ทาน้ําออย – บานเขาปูน ตําบลหนองโพ จ.นครสวรรค (ชวงที่ 2 กม.ที่ 4+500 – กม.ที่ 

6+800)
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 15. ครงการกอสรางถนนลาดยาง สายบานเขาไมเดน - บานเขาบอพลับ ต.ทาน้ําออย – บาน

เขาปูน ตําบลหนองโพ  จ.นครสวรรค (ชวงที่ 1 กม.ที่ 0+000 – กม.ที่ 4+500)

1 2  สํานักงานแขวงทาง

หลวงชนบท ที่ 8 

(นครสวรรค)

18,132,400             18,132,400            

 กิจกรรมหลัก กอสรางถนนลาดยาง สายบานเขาไมเดน ต.ทาน้ําออย – บานเขาบอพลับ

 ต.มวงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร (ชวงที่ 1 กม.ที่ 0+000

 – กม.ที่ 4+200)

 16. ครงการกอสรางถนนลาดยาง สายบานเขาไมเดน ต.ทาน้ําออย – บานเขาบอพลับ ต.มวงหัก

 อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค (ชวงที่ 3 กม.ที่ 8+750 – กม. ที่ 12+100)

1 2  สํานักงานแขวงทาง

หลวงชนบท ที่ 8 

(นครสวรรค)

16,750,000              16,750,000            

 กิจกรรมหลัก กอสรางถนนลาดยาง สายบานเขาไมเดน ต.ทาน้ําออย – บานเขาบอพลับ

 ต.มวงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร (ชวงที่ 3 กม.ที่ 8+750

 – กม.ที่ 12+100)

 17. โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม ประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 115 1 2  แขวงทางหลวง กพ.             35,000,000             35,000,000

   กิจกรรมหลัก กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

 18. โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1074 1 2  แขวงทางหลวง กพ.             20,000,000             20,000,000

       กิจกรรมหลัก กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

 19. โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร แยก ทล.117 – สาย พจ.3064

 ตําบลบานนา ตําบลวังโมกข อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

1 2  แขวงทางหลวงชนบท

พิจิตร

            21,000,000             21,000,000

        กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร แยก ทล.117 – สาย พจ.3064

 ตําบลบานนา ตําบลวังโมกข อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

 20.  โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร แยก ทล.11 – บานบางไผ 

ตําบลบางไผ อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

1 2  แขวงทางหลวงชนบท

พิจิตร

            21,000,000             21,000,000

        กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร แยก ทล.11 – บานบางไผ 

ตําบลบางไผ อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

 21. โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร แยก ทล.1067 – บานวัดหลวง

 อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

1 2  แขวงทางหลวงชนบท

พิจิตร

            12,000,000             12,000,000

       กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร แยก ทล.1067 – บานวัดหลวง 

อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

 22. โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร แยก ทล.117 – บานหนองจิกสี

 อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

1 2             12,500,000             12,500,000

       กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร แยก ทล.117 – บานหนองจิกสี

 อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

 23.  โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร แยก ทล.11 – บานตลุกหิน 

อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

1 2  แขวงทางหลวงชนบท

พิจิตร

            20,000,000             20,000,000

 แขวงทางหลวงชนบท

พิจิตร
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 กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟลติกคอนกรีต แยก ทล.11 – 

บานตลุกหิน อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร หนา 0.04 ม. กวาง 6.000 ม. ไหลทางขาง

ละ 0.000 – 1.000 ม.  พรอมติดตั้งเครื่องหมายจราจร และงานอํานวยความปลอดภัย 

อื่นๆ เปนชวงๆ ระยะทาง 5.000 กม.

 24.  โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร แยก ทล.113 – บานหนอง

พยอม ตําบลวังหลุม อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

1 2  แขวงทางหลวงชนบท

พิจิตร

            16,000,000             16,000,000

        กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร แยก ทล.113 – บานหนอง

พยอม ตําบลวังหลุม อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

 25. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง สายแยก ทล. 1289 – แยก พจ. 4021 (วัดคุณพุม)

 ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

1 2  แขวงทางหลวงชนบท

พิจิตร

            38,000,000             38,000,000

       กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซอมแซม สายแยก ทล. 1289 แยก พจ. 4021 (วัดคุณพุม) ต.บาง

ลายอ.บึงนาราง จ.พิจิตร ผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต หนา 0.004 ม. ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. 

ไหลทางขางละ 0.00 – 1.00 ม. ระยะทาง 9.030 กม.

 26. โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร แยก พจ.5044 – บานหนอง

ขอน ตําบลโพทะเล อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

1 2  แขวงทางหลวงชนบท

พิจิตร

            20,000,000             20,000,000

          กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร แยก พจ.5044 – บานหนอง

ขอน ตําบลโพทะเล อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

 27. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง สายแยก ทล.115 - แยก ทล. 1312 อ.เมือง จ.

พิจิตร

1 2  แขวงทางหลวงชนบท

พิจิตร

            26,500,000             26,500,000

        กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซอมแซมถนน สายแยก ทล.115 - แยก ทล. 1312 อ.เมือง จ.พิจิตร

 ผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต หนา 0.004 ม. ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ไหลทางขางละ 0.00 – 1.00

 ม.  ระยะทาง 7.000 กม.

 28. โครงการพัฒนาเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร สายแยก ทล.115 - แยก ทล. 1312 อ.

เมือง จ.พิจิตร

1 2  แขวงทางหลวงชนบท

พิจิตร

26,500,000                        26,500,000

   กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง  สายแยก ทล.115 - แยก ทล. 1312 อ.

เมือง จ.พิจิตร ผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต หนา 0.004 ม. ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ไหลทางขาง

ละ 0.00 – 1.00 ม.  ระยะทาง 6.500 กม.

 29. โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร แยก พจ.3056 - แยก ทล.

1312 อําเภอเมือง อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร

1 2  แขวงทางหลวงชนบท

พิจิตร

            26,000,000             26,000,000

              กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร แยก พจ.3056 - แยก 

ทล.1312 อําเภอเมือง อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร

 30. โครงการพัฒนาเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร สายทาง บ.ทุงมน -บ.ทุงผาสุข ต.ไผ

เขียว อ.สวางอารมณ จ.อุทัยธานี

            15,000,000             15,000,000

 กิจกรรมหลัก กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

 31. โครงการพัฒนาเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร สายทาง บ.บอยาง -บ.ดอนหวาย ต.บอ

ยาง อ.สวางอารมณ จ.อุทัยธานี

            25,000,000             25,000,000

 กิจกรรมหลัก กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

1 2  แขวงทางหลวงชนบท

อุทัยธานี

1 2  แขวงทางหลวงชนบท

อุทัยธานี

167



 แผนงาน/โครงการ
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 บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณดําเนินการ (11)

 32. โครงการพัฒนาและบูรณะปรับปรุง บูรณะทางผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน

เกยไชย-ศรีมงคล ระหวาง กม.67+000-กม.69+000

            49,000,000

      กิจกรรมหลัก บูรณะทางผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 225 ตอนเกยไชย-ศรีมงคล 

ระหวาง กม.67+000-กม.69+000

 33  โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร แยก ทล.117 บานหนองกรด 

ตําบลหนองกรด อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค             25,000,000
            25,000,000

     กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร แยก ทล.117 บานหนอง

กรด ตําบลหนองกรด อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค

 34 โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร สาย บ.ยางขาว-บ.น้ําทรง 

ตําบลน้ําทรง อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค             18,000,000
            18,000,000

     กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร สาย บ.ยางขาว-บ.น้ําทรง 

ตําบลน้ําทรง อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค

 35 โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร แยก ทล.225-บานเกยไชยใต 

ตําบลทับกฤชใต อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค

1 2  สํานักงานทางหลวง

ชนบทที่ 8 (นครสวรรค)
            27,000,000

            27,000,000

      กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร แยก ทล.225 บานเกยไชย

ใต ตําบลทับกฤชใต อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค

 36 โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร บ.ศรีมงคล-บ.วังกานเหลือง 

ตําบลหนองกลับ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค
 สํานักงานทางหลวงชนบท

ที่ 8 (นครสวรรค)
            18,000,000

            18,000,000

           กิจกรรมหลักที่ พัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร บ.ศรีมงคล-บ.วัง

กานเหลือง ตําบลหนองกลับ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค

 37 โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนางขนสงพืชผลทางการเกษตร แยก ทล.3004-บ.หนองสําโรง 

ตําบลวังขอย อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค

            30,000,000

          กิจกรรมหลักที่  พัฒนาปรับปรุงเสนางขนสงพืชผลทางการเกษตร แยก ทล.3004-บ.เขา

ใหญ-บ.หนองสําโรง ตําบลวังขอย อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค

 38 โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร แยก ทล.1118 บ.พิกุล-บ.ฆะมัง

 ตําบลพิกุล อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค             35,000,000
            35,000,000

   กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร แยก ทล.1118 บ.พิกุล-

บ.ฆะมัง ตําบลพิกุล อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค

 39 โครงการปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร บ.ไรประชาสรรค-บ.ซับตะเคียน  

อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค             18,500,000
            18,500,000

          กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร บ.ไรประชาสรรค-บ.ซับ

ตะเคียน อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค

1 2

 สํานักงานทางหลวง

ชนบทที่ 8 (นครสวรรค)

            30,000,000

1 2

 สํานักงานทางหลวง

ชนบทที่ 8 (นครสวรรค)

1 2

 สํานักงานทางหลวง

ชนบทที่ 8 (นครสวรรค)

1 2

 แขวงทางหลวง

นครสวรรคที่ 2 (ตากฟา)
            49,000,000

1 2

 สํานักงานทางหลวง

ชนบทที่ 8 (นครสวรรค)

1 2

 สํานักงานทางหลวง

ชนบทที่ 8 (นครสวรรค)

1 2
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 แผนงาน/โครงการ
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 บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณดําเนินการ (11)

 40 โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร แยก ทล.117 - บานเกยไชย

เหนือ ตําบลหนองเตา อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค             28,350,000
            28,350,000

        กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร แยก ทล.117 - บานเกย

ไชยเหนือ ตําบลหนองเตา อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค

 41 โครงการอํานวยความปลอดภัยเพื่อปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน             15,859,500

        กิจกรรมหลักที่ 1 ติดตั้งราวกันอันตราย

        กิจกรรมหลักที่ 2 ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

 42 โครงการพัฒนาและบูรณะปรับปรุง งานบูรณะทางผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 11 

ตอนตากฟา-ไดตาล ระหวาง กม.65+500-กม.67+200

            20,000,000

        กิจกรรมหลัก พัฒนาและบูรณะปรับปรุง งานบูรณะทางผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 

11 ตอนตากฟา-ไดตาล ระหวาง กม.65+500-กม.67+200

 43 โครงการพัฒนาและบูรณะปรับปรุง งานบูรณะทางผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 11 

ตอนชองแค-ตากฟา ระหวาง กม.22+060-กม.25+800

            42,000,000

          กิจกรรมหลัก พัฒนาและบูรณะปรับปรุง งานบูรณะทางผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข

 11 ตอนชองแค-ตากฟา ระหวาง กม.22+060-กม.25+800

 44 โครงการพัฒนาและบูรณะปรับปรุง งานบูรณะทางผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 11 

ตอนชองแค-ตากฟา ระหวาง กม.14+600-กม.17+100

            30,000,000

              กิจกรรมหลัก พัฒนาและบูรณะปรับปรุง งานบูรณะทางผิวแอสฟลต ทางหลวง

หมายเลข 11 ตอนชองแค-ตากฟา ระหวา กม.14+600-กม.17+100

 45 โครงการพัฒนาเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร สายทาง แยก ทล.3221 -บ.คลองหิน ต.

หนองพังคา อ.เมือง  จ.อุทัยธานี

1 2  แขวงทางหลวงชนบท

อุทัยธานี
              6,000,000

              6,000,000

         กิจกรรมหลัก กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

 46 โครงการพัฒนาเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร สายทางแยก ทล.3221-บ.หนองเตา ต.

หนองแก อ.เมือง จ.อุทัยธานี

1 2  แขวงทางหลวงชนบท

อุทัยธานี
            15,000,000

            15,000,000

         กิจกรรมหลัก กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

 47โครงการพัฒนาเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร สายทาง บ.ซับปาพลูใหม ม.8  ต.ปาออ –

 บ.คีรีวงษ ม.15  ต.ระบํา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

1 2  แขวงทางหลวงชนบท

อุทัยธานี
            10,000,000

            10,000,000

         กิจกรรมหลัก กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

 48 โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร สาย บ.ไทรทอง-บ.คลองกําลัง 

ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค

1 2  สํานักงานทางหลวง

ชนบทที่ 8 (นครสวรรค)
              8,500,000

              8,500,000

         กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร สาย บ.ไทรทอง-บ.คลองกําลัง

 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค

           161,410,400            730,709,500              108,750,000            156,000,000                         -           1,156,869,900

            42,000,0002

 แขวงทางหลวง

นครสวรรคที่ 2 (ตากฟา)

1 2

 แขวงทางหลวง

นครสวรรคที่ 2 (ตากฟา)

            20,000,000

1 2  แขวงทางหลวง

นครสวรรคที่ 1

            15,859,500

1

1 2

 แขวงทางหลวง

นครสวรรคที่ 2 (ตากฟา)

            30,000,000

รวมงบกลุมจังหวัด (พ.ศ.. 2561-2562) จํานวน  48  โครงการ

1 2

 สํานักงานทางหลวง

ชนบทที่ 8 (นครสวรรค)
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 1 โครงการซอมสรางสายแยก ทล.แยก ทล. 1116 - บ.คลองไพร 2 2  สํานักงานแขวงทาง

หลวงชนบท ที่ 8 

(นครสวรรค)
            15,180,000               15,180,000              15,180,000             45,540,000

  2 โครงการซอมสรางสายแยก ทล.1084 -  บ.ทุงทราย 2 2  สํานักงานแขวงทาง

หลวงชนบท ที่ 8 

(นครสวรรค)
            13,200,000               13,200,000              13,200,000             39,600,000

 3 โครงการซอมสรางสายแยก ทล. 101 - บ.ปาแดงกลาง 2 2  สํานักงานแขวงทาง

หลวงชนบทจังหวัด

กําแพงเพชร
              1,600,000                 1,600,000                1,600,000               4,800,000

 4 โครงการซอมสรางสายแยก ทล.บ.ไทรพัฒนา - บ.คลองมดแดง 2 2  สํานักงานแขวงทาง

หลวงชนบทจังหวัด

กําแพงเพชร
              9,900,000                 9,900,000                9,900,000             29,700,000

 5 โครงการซอมสรางสายแยก ทล.1242 -  บ.ปางมะคา 2 2  สํานักงานแขวงทาง

หลวงชนบทจังหวัด

กําแพงเพชร
              9,900,000                 9,900,000                9,900,000             29,700,000

 6 โครงการซอมสรางสายแยก ทล.แยก ทล. 1117 - บ.สักงาม 2 2  สํานักงานแขวงทาง

หลวงชนบทจังหวัด

กําแพงเพชร
              6,750,000                 6,750,000                6,750,000             20,250,000

 7 โครงการซอมสรางสายแยก ทล.แยก ทล. 1242 - บ.ศรีมงคล 2 2  สํานักงานแขวงทาง

หลวงชนบทจังหวัด

กําแพงเพชร
              6,000,000                 6,000,000                6,000,000             18,000,000

 8 โครงการซอมสรางสายแยก ทล. แยก ทล. 1242 - บ.ทรัพยมะนาว 2 2  สํานักงานแขวงทาง

หลวงชนบทจังหวัด

กําแพงเพชร
              4,260,000                 4,260,000                4,260,000             12,780,000

 9 โครงการซอมสรางสายแยก ทล. บ.คลองมดแดง - บ.คลองสมุย 2 2  สํานักงานแขวงทาง

หลวงชนบทจังหวัด

กําแพงเพชร
              9,900,000                 9,900,000                9,900,000             29,700,000

 10 โครงการซอมสรางสายแยก ทล. แยก ทล. 1 - บ.ปากเหมือง 2 2  สํานักงานแขวงทาง

หลวงชนบทจังหวัด

กําแพงเพชร
              6,300,000                 6,300,000                6,300,000             18,900,000

 11 โครงการซอมสรางสายแยก ทล. แยก ทล. 1072 - บ.คลองลึก 2 2  สํานักงานแขวงทาง

หลวงชนบทจังหวัด

กําแพงเพชร
              3,000,000                 3,000,000                3,000,000               9,000,000

 12 โครงการซอมสรางสายแยก ทล.แยก ทล. 1117 - บ.สักงาม 2 2  สํานักงานแขวงทาง

หลวงชนบทจังหวัด

กําแพงเพชร
            13,360,000               13,360,000              13,360,000             40,080,000

 13 โครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 2 2  แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร สํานักงาน

ทางหลวงที่ 4 (ตาก)

            12,000,000

            12,000,000
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 14 โครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 2 2  แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร สํานักงาน

ทางหลวงที่ 4 (ตาก)

            20,000,000

            20,000,000

 15 โครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 2 2  แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร สํานักงาน

ทางหลวงที่ 4 (ตาก)

            12,000,000

            12,000,000

 16 โครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 2 2  แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร สํานักงาน

ทางหลวงที่ 4 (ตาก)

            37,000,000

            37,000,000

 17. โครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 2 2  แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร สํานักงาน

ทางหลวงที่ 4 (ตาก)

            37,000,000

            37,000,000

 18 โครงการกิจกรรมพัฒนาโครงขายทางหลวง 2 2  แขวงทางหลวงตากที่ 1 

สํานักงานทางหลวงที่ 4 

(ตาก)

            25,000,000

            25,000,000

 19 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 2 2  แขวงทางหลวง

พิษณุโลกที่ 1 สํานักงาน

ทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

  กรมทางหลวง

            40,000,000

            40,000,000

 20 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 2 2  แขวงทางหลวง

พิษณุโลกที่ 1 สํานักงาน

ทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

  กรมทางหลวง

            40,000,000

            40,000,000

 21. โครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 2 2  กระทรวงคมนาคมกรม

ทางหลวง

            35,000,000
            35,000,000

 22. โครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 2 2  กระทรวงคมนาคมกรม

ทางหลวง

            20,000,000
            20,000,000

 23. โครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 2 2  กระทรวงคมนาคมกรม

ทางหลวง

            12,000,000
            12,000,000

 24 โครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 2 2  กระทรวงคมนาคมกรม

ทางหลวง

            30,000,000
            30,000,000

 25. โครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 2 2  กระทรวงคมนาคมกรม

ทางหลวง

            50,000,000
            50,000,000

 26 โครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 2 2  กระทรวงคมนาคมกรม

ทางหลวง

            50,000,000
            50,000,000

 27. โครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 2 2  กระทรวงคมนาคมกรม

ทางหลวง

            50,000,000
            50,000,000

171



 แผนงาน/โครงการ

(7)

แหลง งปม.

(8)

ยุทธศาสตรชาติ

(9)
 หนวยดําเนินการ

(10)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ.2561-2565

 บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณดําเนินการ (11)

 28. โครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 2 2  กระทรวงคมนาคมกรม

ทางหลวง

           100,000,000
           100,000,000

                         -              669,350,000               99,350,000              99,350,000                         -              868,050,000

 แผนงานที่ 8 (พ.ศ. 2563-2565)

1. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สาย บานลําพยนต - บาน

ลาดทิพรส อําเภอตากฟา อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค

1 2 สํานักงานทางหลวง

ชนบทที่ 8 (นครสวรรค)

              43,000,000             43,000,000

กิจกรรมหลัก ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สาย แยก บานลํา

พยนต - บานลาดทิพรส อําเภอตากฟา อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ระยะทาง 

13.000 กิโลเมตร ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 เมตร ผิวทาง AC 

หนา 5 ซม.

2. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สาย บานวังชุมพร - บานตลิ่ง

สูง - บานแมเลย อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค

1 2 สํานักงานทางหลวง

ชนบทที่ 8 (นครสวรรค)

              35,400,000             35,400,000

กิจกรรมหลัก ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต สาย บานวังชุมพร -

 บานตลิ่งสูง - บานแมเลย อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค ระยะทาง 6.066 กิโลเมตร

 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ไหลทางขางละ 1.50 เมตร ผิวทาง AC หนา 5 ซม.

3. โครงการซอมสรางผิวทางคอนกรีต สาย บานหนองกลับ - บานเหมืองแร อําเภอหนองบัว  

จังหวัดนครสวรรค

1 2 สํานักงานทางหลวง

ชนบทที่ 8 (นครสวรรค)

              47,500,000             47,500,000

ซอมสรางผิวทางคอนกรีต สาย บานหนองกลับ - บานเหมืองแร อําเภอหนองบัว 

จังหวัดนครสวรรค ะยะทาง 4.550 กิโลเมตร ผิวจราจรคสล. กวาง 8.00 เมตร หนา 25 

ซม. ไมมีไหลทาง

4. โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 112 ตอนควบคุม 

0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองกําแพงเพชร

1 2  แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร

              30,000,000              30,000,000             60,000,000

กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 

112 กอสรางขยายทางจาก 2 ชองจราจรเปน 4 ชองจราจร กอสรางคันทางดานซายทาง

 ผิวทางแอสฟลตติกคอนกรีต กวาง 11.00 ม. หนา 0.10 ม. เกาะกลางแบบเกาะรอง 

ระยะทาง 2.484 กิโลเมตร

5. โครงการพัฒนาภาคกลางการบูรณาการ  รหัสงาน  13000 ทางหลวงหมายเลข 3183  ตอน

ควบคุม 0200 ตอน หนองบัว – อุทัยธานี  ปริมาณงาน 1 แหง

1 2 แขวงทางหลวงอุทัยธานี               30,000,000             30,000,000

กิจกรรมหลัก พัฒนาภาคกลางการบูรณาการ  รหัสงาน  1300  ทางหลวงหมายเลข 

3183 ตอนควบคุม 0200

6. โครงการพัฒนาภาคกลางการบูรณาการ  รหัสงาน  13000 ทางหลวงหมายเลข 3220 ตอน

ควบคุม 0100 ตอน แยกสะแกกรัง – เขาพะแวง ปริมาณงาน 1 แหง

1 2 แขวงทางหลวงอุทัยธานี               30,000,000             30,000,000

กิจกรรมหลัก พัฒนาภาคกลางการบูรณาการ  รหัสงาน  1300  ทางหลวงหมายเลข 

3220 ตอนควบคุม 0100

รวมงบกระทรวง กรม (พ.ศ.2561-2562) จํานวน   28  โครงการ
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7. โครงการพัฒนาทางหลวงใหไดมาตรฐาน ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100      

ตอน คลองแมลาย - อุมผาง

1 2  แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร

25,000,000             40,000,000            65,000,000            

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว

8. โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101      

ตอนควบคุม 0200 ตอน น้ําดิบ - คุยประดู

1 2              30,000,000 50,000,000            80,000,000            

กิจกรรมหลัก กอสรางขยายทาง 4 ชองจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

9. โครงการสรางเขื่อนปองกันการพังทลายของตลิ่งเพื่อปองกันทรัพยสินแหลงทองเที่ยว 

วัดบางมะฝอ

1 2  สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัด

นครสวรรค

              25,000,000

กิจกรรมหลัก กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําเจาพระยา หมูที่ ๒  ตําบลบางมะฝอ  

อําเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค

10. โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3220 ตอน

 แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง

1 2 แขวงทางหลวงอุทัยธานี 30,000,000                         30,000,000

กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 

3220 ตอน แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง กม.9+200 - กม.10+700

11. โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอน

 หนองบัว - อุทัยธานี

1 2 แขวงทางหลวงอุทัยธานี 30,000,000                         30,000,000

กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 

3183 ตอน หนองบัว - อุทัยธานี กม.33+485 - กม.34+985

12. โครงการบูรณะทางผิวแอสฟลท ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน แยกจิรประวัติ – พระนอน 1 2 แขวงทางหลวง

นครสวรรค ที่ 1

45,000,000                         45,000,000

กิจกรรมหลัก บูรณะทางผิวแอสฟลท ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน แยกจิรประวัติ – 

พระนอน ระหวาง กม.6+000 - กม.9+000 พื้นที่ ต.หนองปลิง , ต.พระนอน อ.เมือง     

 จ.นครสวรรค

13. โครงการบูรณะทางผิวแอสฟลท ทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค – โกรกพระ 1 2 แขวงทางหลวง

นครสวรรค ที่ 1

45,000,000                         45,000,000

กิจกรรมหลัก บูรณะทางผิวแอสฟลท ทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค – 

โกรกพระ ระหวางกม.0+440 - กม.3+000 พื้นที่ ต.นครสวรรคตก , ต.ตะเคียนเลื่อน อ.

เมือง จ.นครสวรรค

14. โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1117 (ชวงที่ 1) 1 2 แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร

25,000,000                        25,000,000

กิจกรรมหลัก ซอมทางผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน 

คลองแมลาย - อุมผาง ระหวาง กม.67+725 - กม.72+000 ระยะทาง 4.275 กม.

 แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร

            25,000,000
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15. โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1117 (ชวงที่ 2) 1 2 แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร

40,000,000                        40,000,000

กิจกรรมหลัก ซอมทางผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน 

คลองแมลาย - อุมผาง ระหวาง กม.67+725 - กม.72+000 ระยะทาง 4.275 กม.

                         -                           -                240,900,000            235,000,000            155,000,000            630,900,000

 1. โครงการกอสรางขยาย ทาง 4 ชองจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมาย

เลข 1074 ตอน ทุงสนุน – บึงบาน

2 2  แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร

              20,000,000             20,000,000

 2. โครงการกอสรางขยายทาง 4 ชองจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมาย

เลข 1074 ตอน สลกบาตร - ทุงสนุน

2 2  แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร

              20,000,000             20,000,000

 3. โครงการกอสรางขยายทาง4 ชองจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 

1116 ตอน นครชุม – มอเจริญ

2 2  แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร

              30,000,000             30,000,000

 4. โครงการกอสรางขยายทาง 4 ชองจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมาย

เลข 1074 ตอน สลกบาตร - ทุงสนุน

2 2  แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร

              12,000,000             12,000,000

 5. โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปง หมูที่ 2  

ตําบลทามะเขือ  อําเภอคลองขลุง

2 2  สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมือง

จังหวัดกําแพงเพชร

              23,360,000             23,360,000

 6. โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปง เทศบาลตําบล

ทามะเขือ หมูที่ 2 ตําบลทามะเขือ  อําเภอคลองขลุง

2 2  สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมือง

จังหวัดกําแพงเพชร

              31,390,000             31,390,000

 7. โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปง หมูที่ 3  ตําบลวังแขม 

อําเภอคลองขลุง

2 2  สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมือง

จังหวัดกําแพงเพชร

              28,000,000             28,000,000

 8. โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปง  หมูที่ 6  ตําบลวังแขม  

อําเภอคลองขลุง

2 2  สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมือง

จังหวัดกําแพงเพชร

              35,000,000             35,000,000

 9. โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปง หมูที่ 2  ตําบลวังแขม  อําเภอคลองขลุง (ตอน

 1)

2 2  สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมือง

จังหวัดกําแพงเพชร

              45,000,000             45,000,000

 10. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว ทางหลวง

หมายเลข 1 ตอนโนนปอแดง - ปากดง

2 2  แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร

             60,000,000

 11. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว ทางหลวง

หมายเลข 1072 ตอน เขาชนกัน - มอตะแบก

2 2  แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร

             70,000,000

                         -                           -                244,750,000            130,000,000                         -              374,750,000

รวมงบกลุมจังหวัด (พ.ศ.. 2563-2565) จํานวน  15  โครงการ

รวมงบกระทรวง กรม (พ.ศ. 2563-2565) จํานวน   11  โครงการ
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 แผนงาน/โครงการ

(7)

แหลง งปม.

(8)

ยุทธศาสตรชาติ

(9)
 หนวยดําเนินการ

(10)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ.2561-2565

 บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณดําเนินการ (11)

 แผนงานที่ 9 (2561-2562)

 1 โครงการพัฒนาปรับปรุงเสนทางขนสงทางการทองเที่ยวในกลุมจังหวัด และจังหวัดสาย รอบ

บึงสีไฟ

1 2  สํานักงานแขวงทาง

หลวงชนบทจังหวัดพิจิตร

52,000,000              52,000,000            

 กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซอมแซมบูรณะถนนลาดยาง ผิวทาง AC หนา 0.004 ม. กวาง 

6.000 ม. ไหลทางขางละ 0.000 – 1.000 ม.  ความยาว 11.500 กม. พรอมติดตั้ง

เครื่องหมายจราจร และอื่นๆ

 2 โครงการปรับปรุงซอมแซม ถนนสายทางเขาน้ําตกไซเบอร ต.ทองหลาง อ.หวยคต จ.อุทัยธานี 1 2  สํานักงานแขวงทาง

หลวงชนบทจังหวัด

อุทัยธานี

8,820,000               8,820,000              

 กิจกรรมหลัก  ปรับปรุงซอมแซมถนนสายทางเขาน้ําตกไซเบอร ต.ทองหลาง อ.หวยคต 

จ.อุทัยธานี

 3 โครงการปรับปรุงซอมแซม ถนนสายทาง บ.ตลุกดู – บ.เขาปฐวี ต.ตลุกดู อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 1 2  สํานักงานแขวงทาง

หลวงชนบทจังหวัด

อุทัยธานี

9,800,000               9,800,000              

 กิจกรรมหลัก ปรับปรุงซอมแซมถนนสายทาง บ.ตลุกดู – บ.เขาปฐวี ต.ตลุกดู อ.ทัพทัน 

จ.อุทัยธานี

 4 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวกลุมจังหวัด 1 2  สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดกําแพงเพชร

5,000,000               5,000,000              

 กิจกรรมหลัก  พัฒนาแหลงทองเที่ยววัดหนองปลิง

 5 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวกลุมจังหวัด (พัฒนาพิพิธภัณฑเมืองพิจิตรเชื่อมโยงกับภูมิ

ปญญาทองถิ่นเพื่อสรางรายไดใหแกชุมชน)

1 2  สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดพิจิตร

2,000,000               2,000,000              

 กิจกรรมหลักที่ 1  ปรับปรุงพิพิธภัณฑพิจิตรเพื่อรองรับการเชื่อมโยงภูมิปญญา

 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาใหความรูภูมิปญญาเพื่อรองรับ

การทองเที่ยว

 กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑพิจิตร

 6 โครงการบูรณปฏิสังขรณยอดเขากบวรนาถบรรพต พระอารามหลวง 1 2 17,335,000             17,335,000            

 กิจกรรมหลักที่ 1 กอสรางวิหารประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจําลองสมัยสุโขทัย 

จํานวน 1 หลัง

 กิจกรรมหลักที่ 2  กอสรางวิหารหลวงพอทอง จํานวน 1 หลัง

 กิจกรรมหลักที่ 3  กอสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จํานวน 1 หลัง

 กิจกรรมหลักที่ 4  กอสรางศาลาราย ปรับปรุงพื้น และขยายพื้นลานกิจกรรม 

 สํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัด

นครสวรรค
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 แผนงาน/โครงการ

(7)

แหลง งปม.

(8)

ยุทธศาสตรชาติ

(9)
 หนวยดําเนินการ

(10)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ.2561-2565

 บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณดําเนินการ (11)

 กิจกรรมหลักที่ 5  กอสรางหลังคาคลุม บันได (ลานกิจกรรม – ยอดเขา)

 กิจกรรมหลักที่ 6  งานปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค ฐานองคเจาแมกวนอิม 

ศาลาหองสมุด ผนังกันตก และพื้นกิจกรรม

 กิจกรรมหลักที่ 7 เชาเครื่องจักรกล ขุดเจาะหิน เพื่อกอสรางฐานรากอาคาร

 7 โครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 1 2 4,000,000                4,000,000              

 กิจกรรมหลักที่ 1  ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร (วัดพระปรางค

เหลือง)
 กิจกรรมหลักมรา 2  สงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ตามรอยเสด็จประพาสตน

 กิจกรรมหลักที่ 3 อบรมมัคคุเทศกนอย จํานวน ๑ ครั้ง ๑๐๐ คน

 กิจกรรมหลักที่ 4  ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร

 8 โครงการวิถีพุทธ วิถีไทย 1 2 3,000,000                3,000,000               6,000,000              

 กิจกรรมหลักที่ 1  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสนสถาน

 กิจกรรมหลักที่ 2  จําหนาย สาธิต อัคแสดง วิถีวัฒนธรรม 8 ดาน

 9 โครงการ Green Tourism 1 2  สํานักงานทองเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด

2,000,000                2,000,000               4,000,000              

 กิจกรรมหลัก สงเสริมดานการทองเที่ยว

 10 โครงการสงเสริมการทองเที่ยว วิถีไทย วิถีชุมชน และปรับปรุงภูมิทัศนเกาะเทโพ - ลุมน้ํา

สะแกกรัง

1 2 4,000,000                4,000,000               8,000,000              

 กิจกรรมหลักที่ 1  การปรับปรุงภูมิทัศน

 กิจกรรมหลักที่ 2   การจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว

 กิจกรรมหลักที่ 3 การประชาสัมพันธ เผยแพร

 กิจกรรมหลักที่ 4   การติดตาม ประเมินผลโครงการ

 11 โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนที่ 1 1 2  แขวงทางหลวง กพ.             16,000,000 16,000,000            

    กิจกรรมหลัก กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว

 12  โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนที่ 2 1 2  แขวงทางหลวง กพ.             30,000,000 30,000,000            

     กิจกรรมหลัก กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว

 สํานักงาน

วัฒธรรมจังหวัด

ในกลุมจังหวัดฯ

 สํานักงานทองเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดอุทัยธานี / 

สํานักงานเกษตรและ

สหกรณจังหวัดอุทัยธานี

 สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดในกลุมจังหวัด
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 แผนงาน/โครงการ

(7)

แหลง งปม.

(8)

ยุทธศาสตรชาติ

(9)
 หนวยดําเนินการ

(10)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ.2561-2565

 บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณดําเนินการ (11)

 13 โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุน การทองเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนที่ 3 1 2  แขวงทางหลวง กพ.             14,000,000 14,000,000            

   กิจกรรมหลัก กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว

 14 โครงการเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวและ

บริการภาคเหนือ

1 2  อุทยานประวัติศาสตร 

กพ.

              2,037,000 2,037,000              

         กิจกรรมหลัก กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวที่เชื่อมโยง มรดกโลกภาคเหนือ:

ปรับปรุงซอมแซมถนนเพื่อเพิ่มศักยภาพ การเขาชมแหลงทองเที่ยวโบราณสถานในแหลงมรดก

โลก อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร

             42,955,000             62,037,000               65,000,000                9,000,000                         -              178,992,000

 1 โครงการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนแหลงทองเที่ยว 2 2  แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร สํานักงาน

ทางหลวงที่ 4 (ตาก)

            49,098,200 49,098,200            

 2   โครงการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนแหลงทองเที่ยว 2 2  แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร สํานักงาน

ทางหลวงที่ 4 (ตาก)

            20,000,000 20,000,000            

 3 โครงการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว 2 2  แขวงทางหลวงตากที่ 1 

สํานักงานทางหลวงที่ 4 

(ตาก)

            25,000,000 25,000,000            

 4   โครงการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนแหลงทองเที่ยว 2 2  กระทรวงคมนาคมกรม

ทางหลวง

            16,000,000 16,000,000            

 5  โครงการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนแหลงทองเที่ยว 2 2  กระทรวงคมนาคมกรม

ทางหลวง

            30,000,000 30,000,000            

 6   โครงการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนแหลงทองเที่ยว 2 2  กระทรวงคมนาคมกรม

ทางหลวง

            14,000,000 14,000,000            

 7  โครงการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนแหลงทองเที่ยว 2 2  กระทรวงคมนาคมกรม

ทางหลวง

            15,000,000 15,000,000            

 8    โครงการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนแหลงทองเที่ยว 2 2  กระทรวงคมนาคมกรม

ทางหลวง

            24,000,000 24,000,000            

 9   โครงการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนแหลงทองเที่ยว 2 2  กระทรวงคมนาคมกรม

ทางหลวง

            25,000,000 25,000,000            

 10 โครงการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนแหลงทองเที่ยว 2 2  กระทรวงคมนาคมกรม

ทางหลวง

            20,000,000 20,000,000            

 11    โครงการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวง

เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว

2 2  กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง

            50,000,000 50,000,000            

 12  โครงการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวง

เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว

2 2  กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง

            25,000,000 25,000,000            

 13   โครงการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวง

เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว

2 2  กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง

            12,000,000 12,000,000            

                         -              325,098,200                           -                            -                           -              325,098,200

รวมงบกลุมจังหวัด (พ.ศ.2561-2562) จํานวน  14   โครงการ

รวมงบกระทรวง กรม (2561-2562)  จํานวน   13  โครงการ
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 แผนงาน/โครงการ

(7)

แหลง งปม.

(8)

ยุทธศาสตรชาติ

(9)
 หนวยดําเนินการ

(10)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ.2561-2565

 บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณดําเนินการ (11)

 แผนงานที่ 9 (2563-2565)

1. โครงการกอสรางพุทธอุทยานนครสวรรค 1 2               39,186,542             39,186,542

กิจกรรมหลัก กอสรางพุทธอุทยานนครสวรรค

2. โครงการพัฒนาสวมสาธารณะในแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐานระดับประเทศ (HAS) 1 2 สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดกําแพงเพชร

781,700                                   781,700

กิจกรรมหลัก พัฒนาสวมสาธารณะ

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ อุทยานแหงชาติคลองลาน (น้ําตก

คลองลาน) เพื่อการทองเที่ยว

1 2                 9,089,000               9,089,000

กิจกรรมหลัก กอสรางเสนทางศึกษาธรรมชาติ (boardwalk) น้ําตกคลองลาน อุทยาน

แหงชาติคลองลาน

4. โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการทองเที่ยวเมืองมรดกโลก กลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง 2

1 2               21,074,000             21,074,000

กิจกรรมหลัก สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมรวมเปนเครือขาย มีสวนรวมใน

กระบวนการสงเสริมคุณธรรม

5. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร “อุทยานเมืองเกาพิจิตร” 1 2 สํานักงานทองเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดพิจิตร

21,409,000             78,765,000            100,174,000           

กิจกรรมหลัก พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร “อุทยานเมืองเกาพิจิตร” 

จังหวัดพิจิตร เพื่อเชื่อมโยงมรดกโลก

                         -                           -                 70,131,242              21,409,000             78,765,000            170,305,242

 แผนงานที่ 10 (พ.ศ. 2561-2562)

 1 โครงการเที่ยว ชิม ช็อป 1 2 6,500,000               4,000,000              4,000,000                4,000,000               18,500,000            

 กิจกรรมหลัก จัดนิทรรศการสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัด ของดีกลุมจังหวัด แหลง

ทองเที่ยวกลุมจังหวัด

-                       

               6,500,000               4,000,000                 4,000,000                4,000,000                         -               18,500,000

 1  โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 2 2  กระทรวงสาธารณสุข 704,870                704,870                  704,870                 2,114,610              

 2  โครงการสงเสริมสุขภาพกลุมวัยผูสูงอายุ 2 2  กระทรวงสาธารณสุข 6,530,653              6,530,653                6,530,653               19,591,959            

 3  โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมตามเกณฑ Green & Clean 2 2  กระทรวงสาธารณสุข 10,300,000            10,300,000              10,300,000             30,900,000            

4 โครงการ Safety  People 2 2  กระทรวงสาธารณสุข 3,000,000              3,000,000                3,000,000               9,000,000              

5  โครงการ Safty Tourism 2 2  กระทรวงสาธารณสุข 14,672,500            14,672,500              14,672,500             44,017,500            

                         -               35,208,023               35,208,023              35,208,023                         -              105,624,069

สํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัด

นครสวรรค

สํานักงานการทองเที่ยว

และกีฬาจังหวัด

กําแพงเพชร

สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัด

กําแพงเพชร

รวมงบกลุมจังหวัด (พ.ศ.2563-2565) จํานวน  5   โครงการ

 สํานักงานพาณิชย

จังหวัดนครสวรรค

รวมงบกลุมจังหวัด  (พ.ศ. 2561-2562)  จํานวน  1   โครงการ

รวมงบกระทรวง กรม (พ.ศ.2561 - 2562) จํานวน   5  โครงการ

178



 แผนงาน/โครงการ

(7)

แหลง งปม.

(8)

ยุทธศาสตรชาติ

(9)
 หนวยดําเนินการ

(10)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ.2561-2565

 บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณดําเนินการ (11)

 แผนงานที่ 10 (พ.ศ. 2563-2565)

1. โครงการ Safety tourism พิจิตร 1 2 สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดพิจิตร

                1,820,000               1,820,000

กิจกรรมหลัก จัดหาเครื่องกระตุกไฟฟาอัตโนมัติ (AED)

2. โครงการพัฒนาสถานประกอบการดานอาหารในแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน 1 2 885,200                                   885,200

กิจกรรมที่ 1 วิ่งเทรล (Trail Running) เปดเสนทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

กิจกรรมที่ 2 ปนสองนองทองแดนประวัติศาสตร-เมืองมรดกโลก

                         -                           -                   2,705,200                          -                           -                 2,705,200

 แผนงานที่ 11 (พ.ศ .2561-2562)

 1 โครงการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยเสด็จประพาสตน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 1 2  สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดนครสวรรค

5,000,000              5,000,000                5,000,000               15,000,000            

 กิจกรรมหลักที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่ประพาสตนของแตละจังหวัด -                       

 กิจกรรมหลักที่ 2 จัดทํา Story ตามรอยเสด็จ/จัดทํา Landmark ตามรอยเสด็จ/จัด

กิจกรรมแสงสีเสียงตามรอยเสด็จประพาสตน

-                       

                         -                 5,000,000                 5,000,000                5,000,000                         -               15,000,000

 แผนงานที่ 11 (พ.ศ .2563-2565)

1. โครงการสงเสริมการทองเที่ยววิถีไทย ใสใจสุขภาพ (Sport Tourism) กลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง 2

1 2 สํานักงานการทองเที่ยว

และกีฬาจังหวัดในกลุม

จังหวัดฯ (จังหวัด

กําแพงเพชร)

                8,000,000               8,000,000

 กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2

2. ประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 1 2 สํานักงานประชาสัมพันธ

จังหวัดในกลุมจังหวัดฯ

                2,258,400               2,258,400

 กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2

3. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ยอนรอยเสด็จประพาสตน 1 2 สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดกําแพงเพชร

                9,240,000               9,240,000

 กิจกรรมหลัก ยกระดับปจจัยการทองเที่ยว

รวมงบกลุมจังหวัด  (พ.ศ. 2563-2565)  จํานวน  2   โครงการ

สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดกําแพงเพชร

รวมงบกลุมจังหวัด (พ.ศ.2561-2562)  จํานวน  1   โครงการ
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 แผนงาน/โครงการ

(7)

แหลง งปม.

(8)

ยุทธศาสตรชาติ

(9)
 หนวยดําเนินการ

(10)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ.2561-2565

 บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณดําเนินการ (11)

4. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปดเสนหวิถีไทย 1 2 สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดในกลุมจังหวัด

(กําแพงเพชร)

10,000,000                         10,000,000

 กิจกรรมหลัก เผยแพรศิลปวัฒนธรรมพื้นถื่นของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2

5. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวกลุมชาติพันธุ กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 1 2 สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดในกลุมจังหวัด

(กําแพงเพชร)

10,000,000                         10,000,000

 กิจกรรมหลัก เผยแพรศิลปวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2

                         -                           -                 19,498,400              20,000,000                         -               39,498,400

 สวนที่ 2

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยสูตลาดสากล

         กิจกรรมหลัก 1.1 สงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวอินทรียสูสากล    
1 2               11,683,000

            11,683,000

         กิจกรรมหลัก 1.2 พัฒนาขบวนการผลิตเขาสูการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย PGS 1 2                 7,497,000               7,497,000

                       กิจกรรมยอย ถายทอดเทคโนโลยีฟนฟูปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยอินทรียและ

สารอินทรียเพื่อเขาสูการรับรองมาตรฐาน

          กิจกรรมหลัก 1.3 โครงการดาดคอนกรีตคลองหนองขวัญ ระยะที่ 2 1 5               25,000,000 25,000,000            

              กิจกรรมยอย ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา

          กิจกรรมหลัก 1.4  โครงการอาคารปองกันตลิ่งแมน้ําตากแดดทายเขื่อนวังรมเกลา ตําบล

เนินแจง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

1 5  โครงการชลประทาน

อุทัยธานี

              20,000,000             20,000,000

             กิจกรรมยอย กอสรางอาคารปองกันตลิ่งแมน้ําตากแดดทายเขื่อนวังรมเกลา

          กิจกรรมหลัก 1.5 โครงการพัฒนาและสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑขาวอินทรีย 1 2                 3,000,000               3,000,000

             กิจกรรมยอย 1 ศึกษาหวงโซอุปทานขาวอินทรียพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง 2

             กิจกรรมยอย 2 พัฒนาผลิตภัณฑที่สรางมูลคาเพิ่มแกขาวอินทรีย

             กิจกรรมยอย 3 ทดสอบตลาดผลิตภัณฑจากขาวอินทรียที่ไดรับการพัฒนา

         กิจกรรมหลัก 1.6 โครงการกอสรางศูนยวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ

อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ

2 2 สํานักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดนครสวรรค
             155,000,000            155,000,000

        กิจกรรมหลัก  1.7 โครงการสงเสริมตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย 1 2                 5,300,000               5,300,000

            กิจกรรมยอย สงเสริมตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย

สํานักงานพาณิชยจังหวัด

ในกลุมจังหวัดฯ

 สํานักงานเกษตรจังหวัด

ในกลุมจังหวัด

สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดกําแพงเพชร

รวมงบกลุมจังหวัด (พ.ศ.2563-2565)  จํานวน 5  โครงการ

สถานีพัฒนาที่ดิน

กําแพงเพชร

 โครงการชลประทาน

กําแพงเพชร
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 แผนงาน/โครงการ

(7)

แหลง งปม.

(8)

ยุทธศาสตรชาติ

(9)
 หนวยดําเนินการ

(10)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ.2561-2565

 บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณดําเนินการ (11)

 2. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเมืองรองเชื่อมสองมรดกโลก

          กิจกรรมหลัก 2.1  โครงการพัฒนาระบบไฟฟาเพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตรแหลงมรดกโลกกําแพงเพชร

1 2 อุทยานประวัติศาสตร

กําแพงเพชร

              22,000,000 22,000,000            

             กิจกรรมยอย พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในแหลงทองเที่ยวใหมี

ประสิทธิภาพ

        กิจกรรมหลัก 2.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเพื่ออัตลักษณเมืองมรดกโลก (land mark)

                   กิจกรรมยอย ปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว

1 2 สนง.โยธาธิการและผังเมือง.จ.กพ/

สนง.ธนารักษ.จ.กพ/ที่ทําการปกครอง

อําเภอเมือง.กพ/เทศบาลเมือง.กพ.

              25,030,000 25,030,000            

       กิจกรรมหลัก 2.3 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร “อุทยานเมืองเกา

พิจิตร”

1 2               63,122,000 63,122,000            

        กิจกรรมยอย พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร “อุทยานเมืองเกาพิจิตร” 

จังหวัดพิจิตร เพื่อเชื่อมโยงมรดกโลก

        กิจกรรมหลัก 2.4 สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดพิจิตรอยางบูรณาการ (การจัดทําแผน

แมบทอนุรักษฟนฟูบึงสีไฟใหเปนแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน)

1 2 สํานักงานจังหวัดพิจิตร               10,000,000 10,000,000            

       กิจกรรมยอย ประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดพิจิตรอยางบูรณาการ

        กิจกรรมหลัก 2.5  โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง

หมายเลข 115 ตอนควบคุม 0100 ตอน กําแพงเพชร - แกวสุวรรณ กม.11+250 - กม.13+250 

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

1 2  แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร

              50,000,000 50,000,000            

     กิจกรรมยอย กอสรางขยายทาง 4 ชองจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

        กิจกรรมหลัก 2.6 โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว ทางหลวง

หมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาชนกัน - มอตะแบก

1 2  แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร

              30,000,000 30,000,000            

     กิจกรรมยอย ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว

        กิจกรรมหลัก 2.7 โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว ทางหลวง

หมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแมลาย - อุมผาง

1 2               40,000,000 40,000,000            

    กิจกรรมยอย ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว

        กิจกรรมหลัก 2.8 โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง

หมายเลข 101 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครชุม - น้ําดิบ

1 2               30,000,000 30,000,000            

    กิจกรรมยอย กอสรางขยายทาง 4 ชองจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

        กิจกรรมหลัก 2.9 โครงการบํารุงรักษาทางหลวง  งานบูรณะทางผิวแอสฟลต  ทางหลวง

หมายเลข 3438  ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองฉาง – ดินแดง ปริมาณงาน 1 แหง

1 2  แขวงทางหลวงอุทัยธานี               50,000,000 50,000,000            

    กิจกรรมยอย บํารุงรักษาทางหลวง  งานบูรณะทางผิวแอสฟลต  ทางหลวงหมายเลข

 3438 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองฉาง – ดินแดง ปริมาณงาน ๑ แหง

         กิจกรรมหลัก 2.10  โครงการบํารุงรักษาทางหลวง  งานบูรณะทางผิวแอสฟลต  ทาง

หลวงหมายเลข 3438  ตอนควบคุม 0102 ตอน ดินแดง – ไผงาม   ปริมาณงาน ๑ แหง

1 2  แขวงทางหลวงอุทัยธานี               50,000,000 50,000,000            

      กิจกรรมยอย บํารุงรักษาทางหลวง  งานบูรณะทางผิวแอสฟลต  ทางหลวง

หมายเลข 3438  ตอนควบคุม 0102 ตอน ดินแดง – ไผงาม   ปริมาณงาน 1 แหง

 แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร

สํานักงานทองเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดพิจิตร

 แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร
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 แผนงาน/โครงการ

(7)

แหลง งปม.

(8)

ยุทธศาสตรชาติ

(9)
 หนวยดําเนินการ

(10)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ.2561-2565

 บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณดําเนินการ (11)

         กิจกรรมหลัก 2.11  โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ ศูนยศึกษาธรรมชาติและ

สัตวปาหวยขาแขง

1 2 2,335,600                2,335,600              

  กิจกรรมยอย พัฒนาแหลงเรียนรูทางธรรมชาติศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาหวยขา

        กิจกรรมหลัก 2.12 ประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 1 2                 2,258,400               2,258,400

      กิจกรรมยอย ประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2

       กิกรรมหลัก 2.13 โครงการสงเสริมการทองเที่ยววิถีไทย ใสใจสุขภาพ (Sport Tourism) 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2

1 2                 8,000,000               8,000,000

 กิจกรรมยอย ประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2

                         -                           -                610,226,000                          -                           -              610,226,000

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. โครงการสถานีวิจัยนวัตกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว            226,972,000            226,972,000

        กิจกรรมยอย สถานีวิจัยนวัตกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ

เศรษฐกิจสีเขียว

1 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รวมกับวิทยาลัยชุมชน

พิจิตร สํานักงานเกษตร

จังหวัดในกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนลาง 2 

และสํานักงานประมง

จังหวัดในกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนลาง 2

 2. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเมืองรองเชื่อมสองมรดกโลก

          กิจกรรมหลัก 2.1  โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุน การทองเที่ยว ทางหลวง

หมายเลข 112

1 2 แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร

30,000,000             30,000,000            

             กิจกรรมยอยกอสรางทาง 4 ชองจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง

หมายเลข 112 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองกําแพงเพชร ระหวาง กม.

10+600 - กม.11+800 ระยะทาง 1.200 กม.

        กิจกรรมหลัก 2.2 โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุน การทองเที่ยว ทางหลวง

หมายเลข 1072

1 2 แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร

30,000,000             30,000,000            

        กิจกรรมยอย ขยายชองจราจรจากเดิม 7.00 ม. เปน 11.00 ม. ทางหลวง

หมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาชนกัน - มอตะแบก ระหวาง กม.87+950

 - กม.89+400 ระยะทาง 1.450 กม.

       กิจกรรมหลัก 2.3 โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุน การทองเที่ยว ทางหลวง

หมายเลข 101

1 2 แขวงทางหลวง

กําแพงเพชร

30,000,000             30,000,000            

        กิจกรรมยอย กอสรางทาง 4 ชองจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทาง

หลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0200 ตอน น้ําดิบ - คุยประดู ระหวาง กม.24+000 -

 กม.25+100 ระยะทาง 1.100 กม.

 ศูนยศึกษาธรรมชาติ

และสัตวปาหวยขาแขง

รวมสวนที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 2  โครงการ

สํานักงานการทองเที่ยว

และกีฬาจังหวัดในกลุม

จังหวัดฯ (จังหวัด

กําแพงเพชร)

สํานักงานประชาสัมพันธ

จังหวัดในกลุมจังหวัดฯ
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 แผนงาน/โครงการ

(7)

แหลง งปม.

(8)

ยุทธศาสตรชาติ

(9)
 หนวยดําเนินการ

(10)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ.2561-2565

 บัญชีรายการชุดโครงการ  งบประมาณดําเนินการ (11)

        กิจกรรมหลัก 2.4 โครงการพัฒนาเสนทางจราจรและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริม

การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแหลงมรดกโลกกําแพงเพชร

1 2 อุทยานประวัติศาสตร 

กําแพงเพชร

31,100,000             31,100,000            

       กิจกรรมยอย 1 กอสรางถนนแอสฟลติกคอนกรีต พรอมดําเนินการกอสรางชั้นพื้น

ทาง(หินคลุก) หนา ๐.๒๐ เมตร ปูผิวทางดวยแอสฟลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร

 ระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๑๑.๙๓๕ กิโลเมตร

        กิจกรรมยอย 2 เสริมผิวลานจอดรถดวยแอสฟลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ 

เมตร พรอมตีเสนแบงชองสําหรับจอด รถดวยสีเทอรโมพลาสติก พื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ  

๒,๑๐๕ ตารางเมตร

        กิจกรรมหลัก 2.5  โครงการสงเสริมการทองเที่ยววิถีไทยวิถีถิ่นเมืองมรดกโลก 1 2 สนง.การทองเที่ยว และ

กีฬาจังหวัดกําแพงเพชร

               4,000,000 4,000,000              

        กิจกรรมยอย 1 การแสดง แสง สี เสียง ยอนรอยวิถีไทย วิถีถิ่นเมืองมรดกโลก 

จํานวน 1 ครั้ง ในพื้นที่เมืองมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร 

       กิจกรรมยอย 2. วิ่งมินิมาราธอน เปดประตูสูเมืองมรดกโลก จํานวน 1 ครั้ง ใน

พื้นที่เมืองมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร

        กิจกรรมหลัก 2.6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อรองรับและสงเสริมการทองเที่ยวเมือง

มรดกโลก

1 2 สนง.โยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัดกําแพงเพชร

30,000,000             30,000,000            

     กิจกรรมยอย 1. งานปรับปรุงอาคารและรั้วกําแพงเกา 2. งานปรับปรุงภูมิทัศน

โดยรอบ

3  งานกอสรางหองน้ํา ชาย หญิง
        กิจกรรมหลัก 2.7 โครงการรักษปา รักษสัตวปา รักษมรดกโลกหวยขาแขง 1 2 1,500,000               1,500,000              

    กิจกรรมยอย พัฒนาแหลงศักยภาพการเรียนรูทางธรรมชาติศูนยศึกษาธรรมชาติและ

สัตวปาหวยขาแขง

                         -                           -                             -              383,572,000                         -              383,572,000

 คาใชจายในการบริหารงานจังหวัด/กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ                5,000,000               5,000,000                 5,000,000                5,000,000               5,000,000             25,000,000

 งบกลุมจังหวัด รวมทั้งสิ้น (2561-2562)           354,513,500        1,004,937,500            321,398,000           312,648,000                        -          1,993,497,000

 งบรวมงบกระทรวง กรม (2561-2562)                        -          1,281,427,473            296,058,023         1,072,458,023                        -          2,649,943,519

 งบกลุมจังหวัด รวมทั้งสิ้น (2563-2565)                        -                          -            1,531,384,342         1,089,026,200          491,052,500        3,111,463,042

 งบรวมงบกระทรวง กรม (2563-2565)                        -                          -          10,159,750,000           380,000,000                        -        10,539,750,000

 รวมทั้งหมด           359,513,500        2,291,364,973        12,313,590,365         2,859,132,223          496,052,500      18,319,653,561

ศูนยศึกษาธรรมชาติและ

สัตวปาหวยขาแขง

รวมสวนที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 2  โครงการ
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 

การสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย

อุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ  

ดวยแนวทางเกษตรสมัยใหม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

แผนงานโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 



การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของกลุมจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินคาเกษตรปลอดภัยและ  
        อินทรียดวยนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 

แผนงาน (พัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ํา เพ่ือสนับสนุนการผลิตดานการเกษตร, พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
การคมนาคมขนสง และระบบโลจิสติกสเพ่ือรองรับการคา การลงทุน การเกษตร) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ ดาดคอนกรตีคลองวังบัวระยะท่ี 1 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล เน่ืองจากคลอง มีสภาพดินเปนดินรวนปนดินทราย ทําใหเกิดการรั่วซึม

สูง มีการสูญเสียนํ้าโดยไมเกิดประโยชนเปนจํานวนมาก ประกอบกับเปน
คลองธรรมชาติท่ีไดทําการขุดมาเปนระยะเวลานาน ปจจุบันมีสภาพตื้น
เขิน เน่ืองจากมีตะกอนดินสะสมมาเปนระยะเวลานาน และบางชวง
สภาพของตลิ่งท้ังสองฝงเกิดการพังทลาย เน่ืองจากการกัดเซาะของนํ้า
ในชวงฤดูนํ้าหลาก 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนํ้า ใหแกพ้ืนท่ี
เพาะปลูกไดอยางเพียงพอและทันเวลาตอความตองการของเกษตรกร 

4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย   ชวยเหลือพ้ืนท่ีการเกษตร ประมาณ 12,000 ไร 
4.  พ้ืนท่ีเปาหมาย  ตําบลนิคมทุงโพธ์ิทะเล  อําเภอเมอืง  จังหวัดกําแพงเพชร 
5.  กิจกรรมหลัก ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า 

5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
     งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ดาดคอนกรตีคลองสงนํ้า ระยะทางประมาณ 1 กม. 
25,000,000 บาท 
นายอนันต  โฆษิตพิพัฒน 
โครงการชลประทานกําแพงเพชร 

6.  หนวยงานดําเนินงาน โครงการชลประทานกําแพงเพชร 
7.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน เดือนมกราคม 2564 - เดือนมิถุนายน 2564 
8.  งบประมาณ 25,000,000 บาท 
9.  ผลผลิต (output) ราษฎรมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนจากรายได ผลผลติทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการชลประทาน ชวยเหลือพ้ืนท่ีเพาะปลูก ให

สามารถมีนํ้าใชไดอยางเพียงพอ และตรงตามเวลาท่ีตองการ 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของกลุมจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินคาเกษตรปลอดภัยและ  
        อินทรียดวยนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 

แผนงาน (พัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ํา เพ่ือสนับสนุนการผลิตดานการเกษตร, พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
การคมนาคมขนสง และระบบโลจิสติกสเพ่ือรองรับการคา การลงทุน การเกษตร) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง

หมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม – กําแพงเพชร 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล - เน่ืองจากเปนเสนทางท่ีเช่ือมตอมาจากจังหวัดนครสวรรค , พิจิตร 

ขนานกับทางหลวงสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผาน
พ้ืนท่ีเกษตรแปลงใหญ , โรงงานขนาดใหญและชุมชนตลอดเสนทาง มี
ปริมาณการจราจรในแตละวันคอนขางสูง สงผลใหการจราจรติดขัด จาก
บันทึกขอมูลการจราจรพบวา จํานวนรถท่ีว่ิงบนทางหลวงหมายเลข 
1084 มีปริมาณเฉลี่ย 12,616 คัน/วัน แบงเปนรถยนต 11,381 คัน และ
รถบรรทุก 1,235 คัน และจํานวนอุบัติเหตุเกิดข้ึนบอยครั้ง 
- พัฒนาระบบโครงขายทางหลวงเช่ือมโยงระบบขนสง เพ่ือสนับสนุน
ระบบโลจิสติกสภาคการขนสง และเช่ือมโยงแหลงผลผลิตทางดาน
เกษตรกรรม เปนการกระจายการพัฒนาสูภูมิภาค ลดปญหาคอขวดและ
เพ่ิมความจุของทางหลวงสายหลัก รวมท้ังอํานวยความสะดวก ความ
ปลอดภัยในการขนถายสินคาทางการเกษตรและการเดินทางของ
ประชาชนในภูมิภาค 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ - เพ่ือลดปญหาคอขวดและเพ่ิมความจุของทางหลวงสายหลัก 
- เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนถายสินคาทางการเกษตร 
- เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในการเดินทางของ 
ประชาชน 
  และผูใชทางท่ัวไป 

4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย   - รอยละของจํานวนอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี ลดลงรอยละ 10 
- รอยละของความสะดวกในการขนถายสินคาทางการเกษตร เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 10 

 - รอยละของระยะเวลาท่ีใชในการเดินทางบนทางหลวงสายหลักท่ีไดรับ
การพัฒนาลดลง รอยละ 10 

4.  พ้ืนท่ีเปาหมาย  พ้ืนท่ีหมูบานทาขมิ้น ตําบลวังแขม อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
5.  กิจกรรมหลัก กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง 

5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
  
      
 

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 1084 กอสรางทาง 4 ชองจราจร แบบเกาะยกกวาง 4.50 ม.
ผิวทางแอสฟลตติกคอนกรีต กวางขางละ 9.25 ม. หนา 0.05 ม. 
ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 
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 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

25,000,000.- (ยี่สิบหาลานบาทถวน) 
นายทรงชัย พวงสุวรรณ 
แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 

6.  หนวยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 
7.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 180 วัน (ปงบประมาณ 2564) 
8.  งบประมาณ 25,000,000.- (ยี่สิบหาลานบาทถวน) 
9.  ผลผลิต (output) ไดเสนทางท่ีขยายทางจาก 2 ชองจราจรเปน 4 ชองจราจร ตามแบบ

มาตรฐานกรมทางหลวง 
10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) ไดเสนทางท่ีเปน 4 ชองจราจรสําหรับการขนสง การขนถายสินคา

ทางการเกษตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เพ่ิมขีดความสามารถ
การใหบริการของทางหลวง รวมท้ังอํานวยความสะดวกและปลอดภัยแก
ประชาชน นักทองเท่ียวผู ใช เสนทางและผูอาศัยสองขางทาง ลด
ระยะเวลาในการเดินทางระหวางจังหวัดนครสวรรคไปยังจังหวัด
กําแพงเพชรและเช่ือมโยงไปจังหวัดสุโขทัย,พิจิตร,พิษณุโลก 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของกลุมจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินคาเกษตรปลอดภัยและ  
        อินทรียดวยนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 

แผนงาน (พัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ํา เพ่ือสนับสนุนการผลิตดานการเกษตร, พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
การคมนาคมขนสง และระบบโลจิสติกสเพ่ือรองรับการคา การลงทุน การเกษตร) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ  บูรณะและปรับปรุงงานบูรณะทางผิวแอสฟลตในทางหลวงหมายเลข 

225 ตอนเกยไชย – ศรีมงคล ระหวาง กม.86+000 - กม.90+000 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล เพ่ือเปนการบํารุงรักษาซอมแซมทางหลวงใหทางหลวงมีความสะดวก

ปลอดภัยตอผูใชทาง ประหยดัคาใชจายในการเดินทาง ยกระดับรายได
ในการทองเท่ียว และลดอุบัติเหตบุนทางถนน 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ 1.เพ่ือบูรณะซอมแซมผิวทางท่ีชํารุด 
2.เพ่ือใหประชาชนผูใชเสนทาง เดนิทางดวยความสะดวก รวดเรว็ และ
ปลอดภัย 

4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  ประชาชนผูใชเสนทางโดยรถยนต จํานวน 3,669 คัน/วัน เดินทางดวย
ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั 

4.  พ้ืนท่ีเปาหมาย  พ้ืนท่ี ต.หนองบัว,ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค 
5.  กิจกรรมหลกั ทําการบูรณะผิวทางแอสฟลตท่ีชํารุดเสียหาย ดวยการ 

1.แกไขจุดออนตัว  
2.ปรับปรุงพ้ืนทางเดิมใหมดวยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 
3.ปูผิว PARA AC. 
4.ตีเสนจราจร 

6.  หนวยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงนครสวรรคท่ี2 (ตากฟา) 
7.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 120 วัน ปงบประมาณ 64 
8.  งบประมาณ 24,000,000 บาท 
9.  ผลผลิต (output) 4.000 กิโลเมตร 
10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) เพ่ิมศักยภาพการแขงขัน ลดคาใชจายในการใชรถ และเวลาในการ

เดินทาง ผูใชทางไดรับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
เดินทาง 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของกลุมจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินคาเกษตรปลอดภัยและ  
        อินทรียดวยนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 

แผนงาน (พัฒนากระบวนการผลิตขาว และสินคาเกษตรปลอดภัยตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี (Zoning) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ พืชผักปลอดภยั 
2.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

พ้ืนท่ีปลูกพืชผักของจังหวัดพิจิตรมีประมาณ 22,075 ไร ผลผลิต 17,360.66 
ตันตอป ชนิดพืชผักท่ีนิยมปลูกในจังหวัดพิจิตรมีประมาณ 38 ชนิด สามารถ
ผลิตไดตลอดท้ังป  แตจะมีปริมาณมากท่ีสุดในชวงฤดูหนาวคือระหวาง
ธันวาคม – กุมภาพันธของทุกปเน่ืองจากเปนชวงท่ีอากาศเหมาะสมตอการ
เพาะปลูกโดยเฉพาะผักประเภทกินใบและตนสวนฤดูฝนและฤดูรอนปริมาณ
ผลผลิตจะลดลงเน่ืองจากปริมาณนํ้าฝนมากในฤดูฝนทําใหผักเนาเสียและ
ในชวงฤดูรอนอากาศแหงแลงมากทําใหมีการระบาดของแมลงมากทําความ
เสียหายกับผักในแปลงปลูกมากเชนกัน ปญหาของการผลิตพืชผักของ
เกษตรกรท่ีสําคัญคือ ปริมาณผลผลิตต่ําและมีคุณภาพไมสม่ําเสมอ และตนทุน
การผลิตมีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อย ๆ เน่ืองจากเกษตรกรใชปจจัยการผลิตยังไมได
ประสิทธิภาพคือ ใชไมถูกตองท้ังชนิดและปริมาณ ใชมาถูกตองตามศักยภาพ
ของพ้ืนท่ี ใชมากเกินความจําเปน รวมท้ังราคาปจจัยการผลิตสูงข้ึนตลอด 
ประกอบกับสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลง ทําใหเกษตรกรลองผิดลองถูก
หาวิธีการตางๆมาใชในการผลิตผักใหไดผลผลิตท่ีไมนอยกวาเดิม ซึ่งในปจจุบัน
น้ีหนวยงานวิจัยตางๆไดมีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท่ีสามารถทําใหเกษตรกรลด
ตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตพืชผักไดดังน้ันจึงมีความจําเปนท่ีตอง
จัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชผักเพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรมีความรู
สามารถประสิทธิภาพการผลิตรวมท้ังลดตนทุนการผลิตพืชผัก  นําไปสูการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือสงเสรมิใหเกษตรกรพัฒนากระบวนการผลติพืชผักใหมีคณุภาพ
ปลอดภัย 
2. เพ่ือใหเกษตรกรลดการใชสารเคมีในการผลิตพืชผัก 
3. เพ่ือใหเกษตรกรทําการผลิตพืชผักปลอดภัยภายใตตนทุนการผลิตท่ี
เหมาะสม 

4. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ นําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติไปปฏิบัติใชไมนอยกวา
รอยละ 80 

5. พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมเกษตรกรผูปลูกพืชผัก จํานวน 40 กลุม (15 คน/กลุม)เกษตรกร600ราย
พ้ืนท่ีการเกษตร 3,000ไร 
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6. กิจกรรมหลัก 
6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 
 
 
 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ประชุมช้ีแจงเจาหนาท่ีและเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
แนวทาง จัดเวที วิเคราะหปญหา สาเหตุ  ท่ี ทําใหการผลิตพืชผักไมมี
ประสิทธิภาพ ทําใหตันทุนการผลติสูง และผลผลิตไมมีคุณภาพรวมท้ังหาแนว
ทางการพัฒนาในดาน การผลิตการตลาด โดยการมีสวนรวมของเกษตรกรใน
การวิเคราะห 
วิธีการดําเนินงาน จัดเวทีเรียนรู จํานวน 1 ครั้ง/กลุม 
480,000 บาท 
สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผักคุณภาพ 
  แนวทาง คัดเลือกเกษตรกรท่ีมีศักยภาพในการผลิต เพ่ือสรางกลุมนํารอง 
เก็บขอมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร ดําเนินการจัดเวทีเพ่ือวิเคราะหและถายทอด
ความรูเรื่องการผลิต ผักคุณภาพ,  
  วิธีการดําเนินการ จดัอบรมถายทอดความรู กลุมละ 3 ครั้ง และศกึษาดูงาน 
1 ครั้ง 3 วัน                           
1,920,000 บาท 
สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 
 

6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชผักคุณภาพ 
  แนวทางปจจุบันกระแสของผูบรโิภคผักปลอดภัยจากสารพิษมมีากข้ึนอยาง
ตอเน่ืองประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายท่ีใหความสําคัญเรื่องความปลอดภัยดาน
อาหารตั้งแตข้ันตอนการผลิตจากไรนาจนถึงการแปรรูปเปนอาหารสูผูบริโภค
ดังน้ันการลดการใชสารเคมีกําจัดแมลงหรือการใชสารทดแทนอ่ืนท่ีปลอดภัย
จึงเปนแนวทางสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผัก 
วิธีการดําเนินงาน สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ ปจจัยการผลิตตางๆ เชน ปุย
อินทรีย สารชีวภณัฑปองกันกําจัดโรคและแมลง ระบบการใหนํ้าแปลงผักแบบ
พลังงานแสงอาทิตย 
9,000,000 บาท 
สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 

6.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  แนวทางการติดตามและประเมินผลเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งท่ีจะ
ชวยใหทราบวาโครงการท่ีดาเนินการบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายท่ีตองการ
มากนอยเพียงใดมีประสิทธิภาพหรือไมผลจากการติดตามและประเมินผลจะ
ใหขอมูลท่ีแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จจุดแข็งจุดออนและแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขการดาเนินงานชวยใหการบริหารแผนงานและโครงการมี
ประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึนซึ่งการบริหารแผนงานและโครงการท่ีประกอบดวยการ
วางแผนการปฏิบัติตามแผนการควบคุมและการประเมินผลมีความสําคัญ
เทากันทุกสวนถาขาดสวนหน่ึงสวนใดหรือสวนหน่ึงสวนใดขาดประสิทธิภาพก็
จะสงผลตอประสิทธิภาพของการบริหารแผนงานและโครงการท้ังหมด 
  วิธีการดําเนินงาน สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายการติดตามงาน
และสรุปผลการดําเนินงาน 
60,000บาท  
สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 
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7. หนวยงานดําเนินงาน สํานักงานเกษตรจังหวัด 
8. ระยะเวลาดําเนินงาน 1  ป  ( ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ) 
9. งบประมาณ 11,460,000 บาท  
10. ผลผลิต (Output) 1. เกษตรกร จํานวน 600 คน มีความรูในการผลิตพืชผักคุณภาพ 

2. กลุมเกษตรกร จํานวน 40 กลุม มีประสิทธิภาพในการผลิตพืชผัก 
คุณภาพเพ่ิมข้ึน 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome ) 1. เกิดตนแบบการปลูกพืชผักปลอดภัย 
2. ยกระดับคณุภาพชีวิตและรายไดของเกษตรกร 
3. แกปญหาและเพ่ิมศักยภาพความเปนอยูของเกษตรกรและผูบริโภค 
ไดอยางยั่งยืน 
4. ชวยปรับปรุงและฟนฟูระบบนิเวศนสรางความสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของกลุมจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินคาเกษตรปลอดภัยและ  
        อินทรียดวยนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 

แผนงาน (พัฒนากระบวนการผลิตขาว และสินคาเกษตรปลอดภัยตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี (Zoning) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาขบวนการผลิตเขาสูการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย PGS 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

       ปจจุบันปญหาท่ีเกิดกับเกษตรกรคือสินคามีราคาตกต่ํา สถาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง ดินเริ่มเสื่อมโทรมจากการใชประโยชนท่ีดินท่ีมุงเนนใหไดผลผลิต
มากๆและเรงการผลิตใหไดหลายรอบ ทําใหสินคาลนตลาด  มีการใชปุยเคมีใน
ปริมาณมากและใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชทดแทนแรงงาน สงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยของผูผลิตและผูบริโภคลดลง ในขณะท่ีความ
ตองการเรื่องอาหารปลอดภัยมีแนวโนมสูงข้ึน เกษตรกรจะตองปรับตัวเพ่ือ
ผลิตสินคาเกษตรตามความตองการของตลาดใหมากข้ึน การทําการเกษตรท่ีมี
การรับรองมาตรฐานจึงจําเปนท่ีจะตองเรงดําเนินการ  

3.  วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือปรับปรุงฟนฟูทรัพยากรดินและนํ้าใหมีระดับความอุดมสมบูรณ
เหมาะสมสําหรับปลูกพืช เพ่ือพัฒนาขบวนการผลิตเขาสูขบวนการับรอง
มาตรฐาน และใหเกษตรกรมีตนทุนในการผลิตใหต่ําท่ีสุด 
2. เพ่ือปรับเปลี่ยนชนิดพืชไปตามความเหมาะสมของดินและนํ้าสอดคลองกับ
ความตองการสินคาคุณภาพปลอดภัยของตลาดท้ังในและตางประเทศ 
 3. เพ่ือลดการใชปุยเคมี สารเคมีและการเผาพ้ืนท่ีการเกษตร ท่ีทําใหเกิดผล 

กระตอสิ่งแวดลอมและตองเปนการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  จํานวนเกษตรกรท่ีพัฒนาขบวนการผลผลิตเขาสูการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียไมนอยกวา 1,000 ครัวเรือน พ้ืนท่ีการเกษตรไมนอยกวา 10,000 ไร 
เขาสูการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย (PGS) 

5.  พ้ืนท่ีเปาหมาย  เกษตรกรในพ้ืนท่ีเกษตรแบบแปลงใหญ 10 อําเภอ 1,000 ราย พ้ืนท่ี  
10,000 ไร 

6.  กิจกรรมหลกั ถายทอดเทคโนโลยีฟนฟูปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยอินทรียและสารอินทรียเพ่ือ
เขาสูการรับรองมาตรฐานเกษตร 

5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การฝกอบรมเกษตรกรเพ่ือวางแผนการพัฒนาขบวนการผลิตตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย PGS 
งบประมาณ  250,000 บาท 
สถานีพัฒนาท่ีดินกําแพงเพชร 
สมาคมเกษตรอินทรียแหงประเทศไทย 

5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สาธิตและสนับสนุนปจจยัการผลติตามมาตรฐานเกษตรอินทรยีกําหนด 
งบประมาณ 14,744,000 บาท 
สถานีพัฒนาท่ีดินกําแพงเพชร 
สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร 

 แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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6.  หนวยงานดําเนินงาน สถานีพัฒนาท่ีดินกําแพงเพชร 
7.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน ระบุระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ต.ค. 2563  ถึง ก.ย. 2564 
8.  งบประมาณ 14,994,000 (สิบสี่ลานเกาแสนเกาหมื่นสี่พันบาทถวน) 
9.  ผลผลิต (output) ผลผลติของโครงการ พ้ืนท่ีทําการเกษตรแบบเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน 5,000 ไร 
10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) ผลลัพธ (Outcome) เกษตรกรสมารถผลิตขาวอินทรยีไดไมนอยกวา 4,000 

ตัน มีรายไดจากการขายขาวอินทรียไดไมนอยกวา 60,000,000 บาท 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของกลุมจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินคาเกษตรปลอดภัยและ  
        อินทรียดวยนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 

แผนงาน (สงเสริมการผลิตขาว และสินคาเกษตรท่ีปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP เพ่ือมุงสูเกษตรอินทรีย) 
 

หัวขอ 
 

รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ สงเสริมและพัฒนาการผลติสินคาเกษตรปลอดภัยสูตลาดสากล 
2.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล - เน่ืองจากเกษตรกรท่ีผลิตสินคาสุขอนามัย มีคุณภาพและไดมาตรฐานเพ่ือ

ตอบสนองตอผูบริโภค โดยมีกระบวนการผลิตตาง ๆ เชน การผลิต
การเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) สินคาเกษตรและอาหารมีคุณภาพและ
ความ ปลอดภัย (สินคา Q) สินคาท่ีปลอดภัยเกษตรอินทรีย ผลิตภัณฑ
ชีวภาพและการแปรรูปท่ีดี GMP มีจํานวนนอยเน่ืองจากไมทราบวิธีการผลิต
สินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพปลอดภัยใหไดตามมาตรฐานดังกลาว สวนใหญ
ผลผลิตท่ีออกสูตลาดเปนจํานวนมากไมมีคุณภาพ ตองรีบระบายผลผลิต
ภายในระยะเวลาจํากัด และยังขาดแหลงรับซื้อสินคาดังกลาว 
- พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง 2 มีศักยภาพในดานผลิตภัณฑอาหารท่ีสําคัญของ
ประเทศ โดยเฉพาะเปนแหลงปลูกขาวสําคัญของภาคเหนือ มีพ้ืนท่ีปลูกขาว
นาปและนาปรังมากกวา 9 ลานไร สามารถปลูกขาวไดปละ 2-3 ครั้ง ท่ีผาน
มา เกษตรกรในพ้ืนท่ีใชเมล็ดพันธุขาวท่ีไมไดมาตรฐาน มีขาวพันธุอ่ืนปน 
เปนผลใหเกิดปญหาขาววัชพืชระบาด เกษตรกรไดผลผลิตลดลงและมี
คุณภาพต่ํา 
- จังหวัดนครสวรรค จึงไดจัดทําโครงการสงเสรมิและพัฒนาการผลติสินคา
เกษตรปลอดภัยสูตลาดสากลดังกลาว เพ่ือพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรใหได
คุณภาพตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัยไดอยางครบวงจร 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือพัฒนาการผลติสินคาเกษตรใหไดคณุภาพตามมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย 
2. เพ่ือสนับสนุนการเช่ือมโยงผลผลิตเกษตรสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีมี
ศักยภาพ 
3. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางการเกษตรท้ังระบบและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 

4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนแปลงปลูกขาวและสินคาเกษตรปลอดภยั (GAP) 
รอยละ 5 ตอปจากแปลง GAP เดมิ 

5. พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมเกษตรกรในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2  
จังหวัดนครสวรรค จํานวน 10 กลุม พ้ืนท่ี 25,072 ไร 
จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 27 กลุม พ้ืนท่ี 32,159 ไร 
จังหวัดพิจิตร จํานวน 56 กลุม พ้ืนท่ี 65,291 ไร 
จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 7 กลุม พ้ืนท่ี 8,869 ไร 
                    รวม 100 กลุม พ้ืนท่ี 131,391 ไร 

 แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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6 กิจกรรมหลักของโครงการ  โครงการประกอบดวย 1 กิจกรรมหลัก และ 6 กิจกรรมยอย 
งบประมาณ ปละ 53,573,200 บาท  
ผูรับผิดชอบ : สนง.กษจ. (นครสวรรค,พิจิตร.อุทัยธานี,กําแพงเพชร) 

6.1 กิจกรรยอยท่ี 1 
จัดเวทีชุมชนสรางความเขาใจใหกับเกษตรกรท่ี

เขารวมโครงการและหนวยงานรวมบูรณาการ 
      งบประมาณ ปละ  2,507,500 บาท 

แนวทาง เพ่ือสรางความเขาใจของสมาชิกในชุมชน และรวมกันกําหนด
กฎระเบียบของกลุม เลือกตั้งคณะกรรมการ และรวมพิจารณาแผนการผลิต 
และกําหนดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ขาว และเพ่ิมคุณภาพผลผลิตขาว ตั้งแตการเตรียมดิน การปรับปรุงบํารุงดิน 
การเลือกเมล็ดพันธุคุณภาพดี การปลูก การดูแลรักษา จนถึงเก็บเก่ียว 
เช่ือมโยงและบริหารจัดการเรื่องการตลาด 
    วิธีการดําเนินงาน 
   - กําหนดจัดจํานวน 2 ครั้ง (กอนและหลัง) เพ่ือสรางความเขาใจในกลุม
ชุมชนและเพ่ือรวม กันวางแผนในการดําเนินงาน และสรุปผลการ
ดําเนินงาน/กําหนดทิศทางการดําเนินงานในปตอไป 
   - เนนใหผูเก่ียวของทุกภาคสวน (ผูนํากลุมชุมชนมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น เพ่ือวางแผนการดําเนินงานในกลุมชุมชน) 
   - เปาหมาย 100 กลุม(เปนคาอาหารกลางวัน,อาหารวาง,คาวัสดุอุปกรณ 
เอกสารและอ่ืนๆ ตามความจําเปน) 

6.2 กิจกรรมยอยท่ี 2 
     อบรมถายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยสูมาตรฐานสากล 
     งบประมาณ ปละ  2,747,500 บาท 

 

พัฒนาขบวนการผลิตเขาสูการรับรองมาตรฐานสากล 
1. พัฒนาเกษตรกรสูระบบมาตรฐาน GAP ในแปลงใหญ 
    แนวทาง สงเสริมเกษตรกรรายยอยใหมีการรวมกลุมและรวมพ้ืนท่ีการ
ผลิตเปนแปลงใหญ  ท่ีมีผูจัดการพ้ืนท่ีการวางแผนการผลิตการสราง
กระบวนการเรียนรูใหเกษตรกรมีความสามารถในการผลิตสินคาเกษตรท่ี
ปลอดภัย มีคุณภาพและไดมาตรฐาน และพัฒนาเกษตรกรใหสามารถ
ดําเนินการผลิตโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ
ของตลาด 
อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช 
    วิธีการดําเนินงาน  
    1. จัดอบรมถายทอดความรูใหเกษตรกร หลักสูตรการผลิตตามระบบการ
จัดการคุณภาพมาตรฐาน GAP ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี
สําหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001-2556)  
    2. ติดตามใหคําปรึกษาและประเมินแปลง 
   - เปาหมาย 100 กลุม(เปนคาอาหารกลางวัน,อาหารวาง,คาวัสดุอุปกรณ 
เอกสารและอ่ืนๆ ตามความจําเปน) 

6.3 กิจกรรมยอยท่ี 3 
     สงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิม
มูลคาสินคาเกษตรปลอดภัย 
    งบประมาณ ปละ  5,805,000 บาท 

 
 

สนับสนุนครุภณัฑการเกษตรและสิ่งกอสรางและการตรวจรับรองมาตรฐาน 
GAP 
- โดยการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือใหเกษตรกรยืมไปใช ภายใต
เงือนไขของกลุม/ราชการการ ไดแก รถดํานํา เครื่องเพาะกลา เครื่องหยอด
ขาวแหง เครื่องหยอดกลาขาวพรอมเครื่องเพาะกลา เครื่องทําความสะอาด
เมล็ดพันธุขาว ฯลฯ 
- การตรวจประเมินแปลง เปนการตรวจรับรองแปลงผลิตสําหรับเกษตรกรท่ี
ผานการตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตน (จางหนวยงานภายนอกตรวจ) 
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- สนับสนุนงบประมาณในการจัดหารถเก่ียวนวดขาว และรถบรรทุกรถเก่ียว
นวดขาวใหกลุมเกษตรกรยืมไปใช ท้ังน้ี กลุมเกษตรกรแปลงใหญ/สวน
ราชการ กําหนดระเบียบกฎเกณฑการใหยืม และการบํารุงรักษาซอมแซม
เปนของกลุมเกษตรกรแปลงใหญ/เกษตรกรผูยืม 

6.4 กิจกรรมยอยท่ี 4 
     สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินและการบริหาร
จัดการดานอารักขาพืช 
งบประมาณ ปละ  40,842,000 บาท 

 

การดําเนินงาน  
- จัดตั้งธนาคารปุย โดยในครั้งแรกราชการใหการสนับสนุนปุยอินทรียใหกับ
กลุมเกษตรกรแปลงใหญและใหสมาชิกยืมไปใช เมื่อเก็บเก่ียวขาวแลว
สมาชิกท่ียืมไปจะตองนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาคืนใหกับกลุม มูลคา
ไมนอยกวาปุยอินทรียท่ีไดยืมไป 
- แนะนําใหเกษตรกรผสมแมปุยใชเองใหไดสูตรปุยตามคําแนะนําเกษตรกร
ตองวิเคราะหดินกอนการใสปุย เพ่ือทราบปริมาณธาตุอาหารหลัก N P K ท่ี
มีอยูในดิน ณ ปจจุบัน  และนํามาเทียบกับคูมือหรือโปรแกรมสําเร็จรูปท่ี
นักวิจัยไดจัดทําไว เพ่ือไดรับคําแนะนําการใชปุยท่ีสอดคลองกับปริมาณธาตุ
อาหารท่ีมีอยูในดินและความตองการของพืช 
- สงเสริมใหใชสารชีวภณัฑทดแทนการใชสารเคมี โดยการใหการสนับสนุน
งบประมาณในการจดัหาวัสดุอุปกรณและหัวเช้ือสารชีวภณัฑใหกับกลุม
เกษตรกร 

6.5 กิจกรรมยอยท่ี 5 
    สัมมนาเครือขายผูผลติสินคาเกษตรปลอดภัยกลุม
จังหวัด  
    งบประมาณ ปละ  171,200 บาท 

จังหวัดนครสวรรค เปนเจาภาพ ในการดําเนินงานสัมมนาเครือขายผูผลิต
สินคาเกษตรปลอดภัยกลุมจังหวัด   จํานวน 1 ครั้ง 1 วัน จังหวัดละ 50 ราย 
รวม ท้ังหมด 200 ราย 

6.6 กิจกรรมยอยท่ี 6 
การติดตามประเมินผลโครงการ 

     งบประมาณ ปละ 1,500,000 บาท 

เปนคาใชจายในการตดิตามประเมนิผลโครงการและแกไขปญหาอุปสรรคใน
การดําเนินงานใหเกิดผลสมัฤทธ์ิ จัดทําเอกสารสรุปผลดําเนินงาน และอ่ืน ๆ 

7. หนวยงานดําเนินงาน หนวยงานเจาภาพหลัก :  สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง 2 
หนวยงานเจาภาพรวม: หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
                            หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
                            หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงพลังงาน 
                            หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงพาณิชย 

8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1  ป  ( ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ) 
9. งบประมาณ 53,573,200 บาท  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกเปนรายจังหวัดดังน้ี 

1. สํานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค งบประมาณ      7,881,200 บาท 
2. สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร งบประมาณ    12,353,800 บาท 
3. สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร งบประมาณ   29,869,400 บาท 
4. สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ     3,468,800 บาท 

10. ผลผลิต (Output) 1. เกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรใหไดคณุภาพ
ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภยั จํานวน 4,615 ราย 
2. มีกลุมเกษตรกรเพ่ือการผลิตสินคาเกษตรใหไดคณุภาพตามมาตรฐาน
เกษตรปลอดภัย จาํนวน 100 กลุม  

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome ) 1. เกษตรกรท่ีรวมโครงการสามารถพัฒนาไปสูเกษตรกรมืออาชีพ Smart 
farm/ Smart Market 
 2. กลุมเกษตรกรมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของกลุมจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินคาเกษตรปลอดภัยและ  
        อินทรียดวยนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 

แผนงาน (สงเสริมการผลิตขาว และสินคาเกษตรท่ีปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP เพ่ือมุงสูเกษตรอินทรีย) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ สงเสริมและพัฒนาการผลติขาวอินทรียสูสากล 
2.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

- พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง 2 มีศักยภาพในดานผลิตภัณฑอาหาร โดยเฉพาะขาวและ
ผลิตภัณฑจากขาว บรรจุภัณฑชีวภาพ ตลอดจนอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ เชน เอ
ทานอลจากกากนํ้าตาล พลังงานไฟฟาจากแกลบ อุตสาหกรรมอาหารสัตว เน่ืองจาก
เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญของประเทศ และสามารถนาเขาวัตถุดิบเกษตรจาก
ประเทศเพ่ือนบาน 
- กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 คือจังหวัดนครสวรรค จังหวัดพิจิตรจังหวัด
กําแพงเพชร จังหวัดอุทัยธานี มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวนาป มีจํานวนรวมกัน 5,461,196 
ไร ซึ่งคิดเปนเกือบ 10% ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวนาปท้ังหมดของประเทศ ซึ่งมีอยู 58 
ลานไรเศษ (จากขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ป 2559) แตมีพ้ืนท่ีปลูกขาว
อินทรียอยูเปนจํานวนนอยมากไมถึง 1% 
- เกษตรกรผูปลูกขาวอินทรียในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 ท่ีไดรับมาตรฐาน
อินทรียสากล EU/NOP แลว และหมายรวมท่ีอยูในทุกระยะปรับเปลี่ยนคือ ระยะ
ปรับเปลี่ยน 1 ระยะปรับเปลี่ยน 2 ระยะปรับเปลี่ยน3 มีอยูสวนใหญในสองจังหวัด
จากสี่จังหวัด คือจังหวัดอุทัยธานีซึ่งทําเกษตรอินทรียมาตรฐานสากลIFOAM มาเปน
ระยะเวลาหน่ึง ซึ่งป2561ท่ีผานมาไดเปลี่ยนเปนมาตรฐานEU/NOP  และจังหวัด
พิจิตรซึ่งทางมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ โดย สถาบันท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ไดดําเนินการรวมกับเกษตรจังหวัดพิจิตรเปนโครงการ
นํารองปแรกในป 2561 เพ่ือใหเกษตรกรท่ีปลูกขาวอินทรียของจังหวัดพิจิตรเขาสู
มาตรฐานอินทรียสากล EU/NOP 
- จังหวัดนครสวรรค จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตร
อินทรียสูสากลดังกลาว เพ่ือพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรียไดอยางครบวงจร 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ  1. เพ่ือพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรใหไดคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรียอยาง
ครบวงจร 
2. เพ่ือสนับสนุนการเช่ือมโยงผลผลิตเกษตรสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีมีศักยภาพ 
3. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางการเกษตรท้ังระบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนท่ี 

4. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนแปลงปลูกขาวและสินคาเกษตรอินทรยีรอยละ 5 ตอปจาก
จํานวนแปลงเกษตรอินทรียเดิม 

5. พ้ืนท่ีเปาหมาย เกษตรกรในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 จังหวัดนครสวรรค, กําแพงเพชร , 
พิจิตรและ อุทัยธานี รวม 18 กลุม 5,000 ไร 
 

 แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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6. กิจกรรมหลัก โครงการประกอบดวย 1 กิจกรรมหลัก และ 7 กิจกรรมยอย 
งบประมาณ ปละ  11,683,000 บาท  
ผูรับผิดชอบ : สนง.กษจ.(นครสวรรค,พิจิตร.อุทัยธานี,กําแพงเพชร) 
 

6.1 กิจกรรยอยท่ี 1 
     จัดเวทีชุมชนสรางความเขาใจใหกับ
เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการและหนวยงานรวม
บูรณาการ 
     งบประมาณปละ  270,000 บาท 

แนวทาง เพ่ือสรางความเขาใจของสมาชิกในชุมชน และรวมกันกําหนดกฎระเบียบของ
กลุม เลือกตั้งคณะกรรมการ และรวมพิจารณาแผนการผลิต และกําหนดเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว และเพ่ิมคุณภาพผลผลติขาว 
ตั้งแตการเตรียมดิน การปรับปรุงบํารุงดิน การเลือกเมล็ดพันธุคุณภาพดี การปลูก การ
ดูแลรักษา จนถึงเก็บเก่ียว เช่ือมโยงและบริหารจัดการเรื่องการตลาด 
    วิธีการดําเนินงาน 
   - กําหนดจัดจํานวน 2 ครั้ง (กอนและหลัง) เพ่ือสรางความเขาใจในกลุมชุมชนและ
เพ่ือรวมกันวางแผนในการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงาน/กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานในปตอไป 
   - เนนใหผูเก่ียวของทุกภาคสวน (ผูนํากลุมชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
เพ่ือวางแผนการดําเนินงานในกลุมชุมชน) 
   - เปาหมาย 18 กลุม(เปนคาอาหารกลางวัน,อาหารวาง,คาวัสดุอุปกรณ เอกสารและ
อ่ืนๆ ตามความจําเปน) 
 

6.2 กิจกรรมยอยท่ี 2 
     อบรมถายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตรตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรยีระดับสากล 
    งบประมาณปละ   446,400 บาท 

 

พัฒนาขบวนการผลติเขาสูการรับรองมาตรฐานสากล 
1. พัฒนาเกษตรกรสูระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียระดับสากล 
    แนวทาง สงเสริมเกษตรกรรายยอยใหมีการรวมกลุมและรวมพ้ืนท่ีการผลติเปน
แปลงใหญ ท่ีมีผูจดัการพ้ืนท่ีการวางแผนการผลิตการสรางกระบวนการเรยีนรูให
เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย มีคณุภาพและไดมาตรฐาน 
และพัฒนาเกษตรกรใหสามารถดําเนินการผลิตโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและมี
มาตรฐานเปนท่ียอมรบัของตลาด 
2. จัดอบรมถายทอดความรูใหเกษตรกร หลักสตูรฝกอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย
ระดับสากล EU และ NOP (USDA)  
3. ติดตามใหคําปรึกษาและประเมนิแปลง 
   - เปาหมาย 18 กลุม(เปนคาอาหารกลางวัน,อาหารวาง,คาวัสดุอุปกรณ เอกสารและ
อ่ืนๆ ตามความจําเปน) 
 

6.3 กิจกรรมยอยท่ี 3 
      สงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติและ
เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรอินทรีย 
    งบประมาณ ปละ   6,604,000 บาท 
 

 
 

สนับสนุนครุภณัฑการเกษตรและสิ่งกอสรางและการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย 
- โดยการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือใหเกษตรกรยืมไปใช ภายใตเงือนไขของ
กลุม/ราชการการ ไดแก รถดํานํา เครื่องเพาะกลา เครื่องหยอดขาวแหง เครื่องหยอด
กลาขาวพรอมเครื่องเพาะกลา เครื่องทําความสะอาดเมล็ดพันธุขาว ฯลฯ 
- การตรวจประเมินแปลง เปนการตรวจรับรองแปลงผลิตสําหรับเกษตรกรท่ีผานการ
ตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตน (จางหนวยงานภายนอกตรวจ) 
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดหารถเก่ียวนวดขาว และรถบรรทุกรถเก่ียวนวดขาว
ใหกลุมเกษตรกรยืมไปใช ท้ังน้ี กลุมเกษตรกรแปลงใหญ/สวนราชการ กําหนดระเบียบ
กฎเกณฑการใหยืม และการบํารุงรักษาซอมแซมเปนของกลุมเกษตรกรแปลงใหญ/
เกษตรกรผูยืม 
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6.4 กิจกรรมยอยท่ี 4 
     สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินและการ
บริหารจดัการดานอารักขาพืช 
     งบประมาณ ปละ   3,458,000 บาท 
 

การดําเนินงาน  
- จัดตั้งธนาคารปุย โดยในครั้งแรกราชการใหการสนับสนุนปุยอินทรียใหกับกลุม
เกษตรกรแปลงใหญและใหสมาชิกยืมไปใช เมื่อเก็บเก่ียวขาวแลวสมาชิกท่ียืมไป
จะตองนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาคืนใหกับกลุม มูลคาไมนอยกวาปุยอินทรียท่ี
ไดยืมไป 
- สงเสริมใหใชสารชีวภณัฑทดแทนการใชสารเคมี โดยการใหการสนับสนุน
งบประมาณในการจดัหาวัสดุอุปกรณและหัวเช้ือสารชีวภณัฑใหกับกลุมเกษตรกร 

6.5 กิจกรรมยอยท่ี 5 
     สัมมนาเครือขายผูผลิตสินคาเกษตรอินทรีย  
     งบประมาณ ปละ  62,600 บาท 

จังหวัดนครสวรรค เปนเจาภาพ ในการดําเนินงานสัมมนาเครือขายผูผลิตสินคาเกษตร
อินทรียกลุมจังหวัด   จํานวน 1 ครั้ง 1 วัน จังหวัดละ 20 ราย 
รวม ท้ังหมด 80 ราย 

6.5 กิจกรรมยอยท่ี 6 
ศึกษาดูงาน 

     งบประมาณ ปละ  572,000 บาท 

- จังหวัดนําเกษตรกรเขาศึกษาดูงานหนวยงานราชการหรือกลุมเกษตรอินทรียท่ี
ประสบความสําเรจ็จํานวน 1 ครั้ง 2 วัน  เปาหมายจังหวัดละ 45 ราย รวม 180 ราย 

6.7 กิจกรรมยอยท่ี 7 
การติดตามประเมินผลโครงการ 

     งบประมาณ ปละ 270,000 บาท 

เปนคาใชจายในการตดิตามประเมนิผลโครงการและแกไขปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ จัดทําเอกสารสรุปผลดําเนินงาน และอ่ืน ๆ 

7. หนวยงานดําเนินงาน หนวยงานเจาภาพหลัก :  สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 
หนวยงานเจาภาพรวม: หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
                            หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
                            หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงพลังงาน 
                            หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงพาณิชย 

8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1  ป  ( ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
9. งบประมาณ 11,683,000 ลานบาท ( ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) จําแนกเปน 

1. สํานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค งบประมาณ     2,712,000 บาท 
2. สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร งบประมาณ     2,013,200 บาท 
3. สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร งบประมาณ     5,104,000  บาท 
4. สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ     1,853,800  บาท 

10. ผลผลิต (Output) 1. เกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรใหไดคณุภาพตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรยี จํานวน 468 ราย 
2. มีกลุมเกษตรกรเพ่ือการผลิตสินคาเกษตรใหไดคณุภาพตามมาตรฐานเกษตรเกษตร
อินทรีย จํานวน 18 กลุม  

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome ) 1. เกษตรกรท่ีรวมโครงการสามารถพัฒนาไปสูเกษตรกรมืออาชีพ Smart farm/ 
Smart Market 
 2. กลุมเกษตรกรมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของกลุมจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินคาเกษตรปลอดภัยและ  
        อินทรียดวยนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 

แผนงาน (สงเสริมและสนับสนุนการใชนวัตกรรมและพัฒนาเพ่ือแปรรูปขาวและสินคาเกษตรไปสูผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาสูง) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง 2 
2. ความสําคัญของโครงการ 

หลักการและเหตุผล 
 
 
 

          จากสถานการณพลังงานของประเทศไทยท่ีมีความผันผวน และเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายประเด็นยุทธศาสตร 20 ป เก่ียวของกับมิติดานพลังงานใน 
3 ยุทธศาสตร ไดแก  

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความมั่นคงทางพลังงานเนนพัฒนาระบบ การ
เตรียมพรอมรักษาความมั่นคงฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ
ปกปองรักษาผลประโยชนชาติ  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน พัฒนาเมือง 
เปนศูนยกลางความเจริญ มีประสิทธิภาพ โดยใชพลังงานและทรัพยากรอยาง
ประหยัดในราคาท่ีเหมาะสม และกระจายประเภทเช้ือเพลิงสงเสริมพลังงาน
ทดแทนตามศักยภาพของพ้ืนท่ี  

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน สงเสริมพลังงานสะอาดเพ่ือ
ลดกาซเรือนกระจก 
แผนปฏิรปูประเทศดานพลังงาน  
          ดานท่ี 4 สนับสนุนพลังงานทดแทน 
          ดานท่ี 5 การอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
          ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน  
          ยุทธศาสตร ท่ี  3 การพัฒนาพลังงาน ท่ียั่ งยืนและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมและประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตรกลุมภาคเหนือตอนลาง 2 
การพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินคาเกษตรปลอดภัย
และอินทรียดวยนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาและยกระดับขีดความสามารถใน
การแขงขันสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลท่ีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันศุกรท่ี 12 กันยายน 
2557 ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 ท่ีเปนแหลง
เพาะปลูกเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย ซึ่งมีเศษวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรเปนจํานวนมาก และพ้ืนท่ีของกลุมจังหวัดฯ มีศักยภาพดาน
พลังงานแสงอาทิตยเหมาะสม สามารถพัฒนาเปนพลังงานทดแทนได ซึ่งจะ
สามารถชวยพัฒนาในดานการเพ่ิมผลผลิต แปรรูป สรางมูลคาเพ่ิมและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน 

 แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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           การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย สงผลใหความตองการใช
พลังงานของประเทศเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง ทําใหตองจัดหาแหลงพลังงาน
เพ่ิมข้ึนเพ่ือใหเพียงพอกับความตองการ โดยในแตละปประเทศไทยตองใช
งบประมาณจํานวนมากในการจัดหาพลังงาน ซึ่งสวนใหญตองนําเขาจาก
ตางประเทศ ทําใหตองสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศเปนจํานวนมาก และมี
แนวโนมท่ีจะสูงมากข้ึนเรื่อย ๆ ดังน้ัน เพ่ือเปนการลดการนําเขาพลังงานจาก
ตางประเทศ และใหเกิดการลดใชพลังงาน ลดคาใชจายดานพลังงาน และ
สงเสริมการใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทน จําเปนตองมีแนวทางการใชพลังงาน
อย างมีประสิท ธิภาพ และมีการพัฒนาแหลงพลั งงานทดแทน อ่ืน  ๆ 
ภายในประเทศใหมากข้ึน การพัฒนาพลังงานสูความมั่นคง และยั่งยืน โดยการ
สงเสริมการใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใชในกระบวนการผลิต  การ
เผยแพรประชาสัมพันธ 

3. วัตถุประสงคของโครงการ 
 

1.เพ่ือสงเสรมิใหมีการนําเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยมาใชในกระบวนการ
ผลิต และลดตนทุน ในกลุมเกษตรแปลงใหญ 
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพการใหบริการในการสงเสริมดานพลังงาน และสงเสริม
การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยท่ีทันสถานการณ มีเทคโนโลยีการใช
พลังงานแสงอาทิตยในการผลิตไฟฟาท่ีมีความหลากหลาย นาสนใจมากยิ่งข้ึน 
3.เพ่ือเผยแพรสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย สงเสริมการใชพลังงานทดแทน อยางคุมคาและเกิดประโยชน
สูงสุด 
4.เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการใชพลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมใน
กลุมจังหวัดภาคเหนือ 

 4.  พ้ืนท่ีเปาหมาย 
 

กลุมวิสาหกิจชุมชน/กลุมอาชีพ/กลุมเกษตรกรแปลงใหญ ในกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง 2 

 5.  กิจกรรมหลัก ดําเนินการจํานวน 4 กิจกรรม 
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
สงเสริมระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยในกลุม
เกษตรแปลงใหญ     
  

1. คัดเลือกกลุมกลุมวิสาหกิจชุมชน /กลุมอาชีพ/กลุมเกษตรกรแปลงใหญ ใน
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2  ท่ีสนใจและมีความพรอมท่ีจะเขารวม
โครงการฯ 4 แหง ดังน้ี 
 2.  ประชุมช้ีแจงโครงการฯ แหงละ 10,000 บาท เปนเงิน 40,000 บาท 
 3.  จัดอบรมใหความรู แหงละ 10,000 บาท เปนเงิน 40,000 บาท 
 4.  ศึกษาดูงาน แหงละ 50,000 บาท เปนเงิน 200,000 บาท 
 5.  สงเสริมระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก ขนาด 8 x 
12.40 ม. (ตามแบบ พพ.2) พรอมระบบความรอนเสริมแบบอินฟาเรด     
แหงละ 750,000 บาท เปนเงิน 3,000,000 บาท 
 6.  บริหารจัดการโครงการ จังหวัดละ 30,000 บาท เปนเงิน 120,000 บาท 
 7.  ติดตามประเมินผล 

งบประมาณ ปงบประมาณ 2564   เปนเงิน 3,400,000 บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร  พิจิตร และอุทัยธานี 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดในพ้ืนท่ี 
5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2  
สงเสริมระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตยในกลุม
เกษตรแปลงใหญ   

1. คัดเลือกกลุมกลุมวิสาหกิจชุมชน/กลุมอาชีพ/กลุมเกษตรกรแปลงใหญ ใน
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 ท่ีสนใจและมีความพรอมท่ีจะเขารวม
โครงการฯ 4 แหง  
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 2  ประชุมช้ีแจงโครงการฯ แหงละ 10,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท 
 3.  จัดอบรมใหความรู แหงละ 10,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท 
 4.  สงเสริมระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย แหงละ 1,000,000 บาท  
เปนเงิน 4,000,000 บาท 
 5.  บริหารจัดการโครงการ จังหวัดละ 30,000 บาท เปนเงิน 120,000 บาท 
 6.  ติดตามประเมินผล 

งบประมาณ ปงบประมาณ 2564   4,220,000.- บาท (4 แหง) 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร  พิจิตร และอุทัยธานี 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดในพ้ืนท่ี 
5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3  
ศึกษาพัฒนาระบบอบแหงดวยพลงังานชีวมวล
สําหรับโรงสีขาวสหกรณและชุมชน   

1. สํารวจศักยภาพความเหมาะสมของโรงสีในการพัฒนาระบบอบแหงดวย
พลังงานชีวมวล 

2. คัดเลือกโรงสีขาวท่ีมีศักยภาพ ความพรอมเพ่ือจัดสรางระบบอบแหงดวย
พลังงาน ชีวมวล เพ่ือเปนตนแบบ  

3. จัดอบรมใหความรูกลุมเปาหมาย 
4. เสนอแผนการสงเสรมิระบบอบแหงดวยพลังงานชีวมวลในโรงสีท่ีมศีกัยภาพ 

งบประมาณ ปงบประมาณ 2564 เปนเงิน 4,000,000 บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร  พิจิตร และอุทัยธานี 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ สํานักงานสหกรณจังหวัดในพ้ืนท่ี 
5.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
ศึกษาและพัฒนาศักยภาพการผลติพลังงาน
ทดแทนในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2   

1. จัดฝกอบรมใหความรูดานพลังงานทดแทน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีดาน
พลังงานทดแทนในการสรางมลูคาเพ่ิมของวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

2. เสนอรูปแบบรายละเอียดการผลติพลังงานทดแทน และสงเสรมิการผลิต
พลังงานทดแทนในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2  

งบประมาณ ปงบประมาณ 2564  เปนเงิน 20,000,000 บาท 
ผูรับผิดชอบ สํานักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร  พิจิตร และอุทัยธานี 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ สํานักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนท่ี , สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพ้ืนท่ี 
6. หนวยงานดําเนินงาน สํานักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค 
7. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2564 
8. งบประมาณ ปงบประมาณ 2564: 31,620,000.- บาท 
9. ผลผลิต (Output) 1. กลุมเปาหมายไดใชประโยชนระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย  

จํานวน 4 แหง 
2. กลุมเปาหมายไดใชประโยชนระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย  
จํานวน 4 แหง 
3. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2  มีโรงสีชุมชนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา
ระบบอบแหงดวยพลังงานชีวมวล และมตีนแบบ  
4. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2  พัฒนาศักยภาพการใชพลังงานทดแทน 
ท่ีเหมาะสม  

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
      (Outcome) 

1. ลดระยะเวลาการอบแหงในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑไดอยางนอย 
50%  

2. ลดคาใชจายดานพลังงานในกระบวนการเพาะปลูกอยางนอย 20% 
3. เปาหมายพ้ืนท่ีโรงสีฯท่ีมีศักยภาพและความพรอมในการพัฒนาระบบ
อบแหงดวยพลังงานชีวมวล และมตีนแบบในการดําเนินการ  
4.การสงเสริมการผลิตพลังงานทดแทนของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของกลุมจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินคาเกษตรปลอดภัยและ  
        อินทรียดวยนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 

แผนงาน (สงเสริมและสนับสนุนการใชนวัตกรรมและพัฒนาเพ่ือแปรรูปขาวและสินคาเกษตรไปสูผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาสูง) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันอุตสาหกรรมเกษตรปลอดภยัและอินทรีย 
2. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีรัฐบาลไดกําหนดกรอบการพัฒนาประเทศดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน ซึ่งเปนหน่ึงในเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยมุงเนนการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศ ครอบคลุมการพัฒนาท้ั งภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม การทองเท่ียว ผูประกอบการ เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนา
บริการทางการเงินและขอมูลขาวสาร ประกอบกับการจัดทํายุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ท่ี
กําหนดใหการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน เปน
ยุทธศาสตรสําคัญประการหน่ึงในการพัฒนาประเทศ 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินเคาเกษตรปลอดภัย เพ่ิมมูลคาและ
นวัตกรรม เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค ซึ่งเปนกรอบการพัฒนา
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 ท่ีจําเปนตองพัฒนาตลอดหวงโซคุณคา ตั้งแต
ตนทาง กลางทางและปลายทาง โดยในแตละหวงโซคุณคาน้ัน มีปจจัยแหง
ความสําเร็จท่ีสําคัญหลายประการ เชน ผูประกอบการ แหลงเงินทุน ปจจัยการ
ผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยีการผลิต งานวิจัยท่ีเก่ียวของ การตลาด
ออนไลน/ออฟไลน เปนตน ซึ่งเปนสิ่งท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอการบรรลุ
เปาหมายในการพัฒนา โดยท่ีผานมาหนวยงานตางๆ ไดใหการชวยเหลือ 
สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรอยางตอเน่ือง ท้ังการพัฒนาเกษตรกร การ
บริหารจัดการแหลงนํ้า การพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย เทคโนโลยีการ
จัดเก็บ การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหอํานวยตอการขนสงสนิคา รวมถึงการ
สนับสนุนดานตลาด 

อยางไรก็ตาม ยังมีผูประกอบการในสาขาเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูป
จํานวนมาก ท่ีมีความตองการพัฒนาผลิตภัณฑ แตขาดทักษะดานความคิด
สรางสรรค ขาดขอมูลดานงานวิจัย หรือไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีในการผลิต
สมัยใหมได ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 3 จึงไดจัดทําโครงการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันอุตสาหกรรมเกษตรปลอดภัยและอินทรียเพ่ือ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปใหเปนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
สรางสรรค ท่ีชวยสรางมูลคาเพ่ิมแกสินคาเกษตรแปรรูปตอไป 

3. วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือพัฒนาการรวมกลุมและเช่ือมโยงอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร
ปลอดภัยและอินทรีย 

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ การ
สรางสรรคผลติภณัฑและบรรจภุณัฑสินคาเกษตรแปรรูป 
 

 แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวขอ รายละเอียด 
3. เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑและบรรจภุัณฑสินคาเกษตรแปรรูป 
4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

4. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 1. เกิดการรวมกลุมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใน Production 
Value chain 

2. บุคลากรภาคอุตสาหกรรมไดรับการพัฒนาทักษะดานการสรางสรรค
ผลิตภณัฑ บรรจุภณัฑ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ 

3. ผลิตภณัฑและบรรจุภณัฑสินคาเกษตรแปรรูปมีมลูคาเพ่ิมข้ึน 
4. วิสาหกิจไดรับคาํปรึกษาแนะนําดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ 

5. พ้ืนท่ีเปาหมาย จังหวัดนครสวรรค จังหวัดพิจิตร  จังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดอุทัยธานี 
6. กิจกรรมหลัก การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรปลอดภัยและอินทรียแบบครบวงจร 
กิจกรรมหลักท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การพัฒนาการรวมกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและอินทรีย 
แนวทาง เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยอาศัยการรวมกลุมธุรกิจ และ
ความรวมมือภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
วิธีดําเนินการ ศึกษาศักยภาพและความเปนไปไดในการพัฒนาการรวมกลุมและ
เช่ือมโยงอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ (Supply Chain) ตนนํ้า(วัตถุดิบ) กลางนํ้า
(อุตสาหกรรมแปรรูป) ปลายนํ้า(การคาและบริการ)  พัฒนาการผลิต 
เครื่องจักร/เทคโนโลยี  นวัตกรรม การบริหารจัดการ มาตรฐานการผลิต(เกษตร
ปลอดภัย) /สินคาและการตลาดเพ่ือปรับปรุงธุรกิจ 
2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) 
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 3 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจติร / นครสวรรค / กําแพงเพชร / อุทัยธานี 

กิจกรรมหลักท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การเพ่ิมมลูคาผลติภณัฑและบรรจภุัณฑสินคาเกษตรแปรรูป 
แนวทาง ใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกดานการพัฒนาผลิตภณัฑและบรรจุภณัฑ 
วิธีดําเนินการ ศึกษาขอมูล อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อาหารแปรรูป 
อุตสาหกรรม ท่ี เก่ียวเน่ืองจัด ทําหลัก เกณฑการจําแนกกลุม เป าหมาย 
ประชาสัมพันธ รับสมัคร และคัดเลือก วิเคราะหและกําหนดแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑตามความตองการของตลาด ใหคําปรึกษาแนะนําโดย
เช่ือมโยงงานวิจัย สูการผลิตจริง และพรอมออกงานแสดงสินคาเพ่ือทดสอบ
ตลาดและจับคูธุรกิจ ประเมินผลและนําเสนอผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรม 
2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) 
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 3 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจติร / นครสวรรค / กําแพงเพชร / อุทัยธานี 

กิจกรรมหลักท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลติ ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
แนวทาง ใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแกวิสาหกิจ และการศึกษาดูงาน 
วิธีดําเนินการ ศึกษาขอมูล อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อาหารแปรรูป 
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองในหวงโซคุณคา จัดทําหลักเกณฑการคัดเลือกวิสาหกิจ
ท่ีเขารวมกิจกรรม ประชาสัมพันธ รับสมัคร และคัดเลือกวิสาหกิจเขารวม
โครงการ ประเมินศักยภาพวิสาหกิจและจัดทําขอเสนอการพัฒนา (Proposal) 
ใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในสถานประกอบการ เนนการมีสวนรวมในการ
พัฒนาบุคลากรในองคกร เช่ือมโยงเทคโนโลยีดวยการศึกษาดูงานธุรกิจ
อุตสาหกรรมท่ีประสบความสําเร็จ ติดตามประเมินผล นําเสนอสรุปผลการ
ดําเนินงาน 
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หัวขอ รายละเอียด 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) 
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 3 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจติร / นครสวรรค / กําแพงเพชร / อุทัยธานี 

7. หนวยงานดําเนินงาน ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 3 
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ป (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564) 
9. งบประมาณ งบประมาณกลุมจังหวัด จํานวน 7,500,000 บาท (เจ็ดลานหาแสนบาทถวน) 
10. ผลผลิต (output) 1. เกิดกลุมแปรรปูสินคาเกษตรปลอดภัยและอินทรีย 3 กลุมๆละ 25 ราย 

2. บุคลากรภาคอุตสาหกรรมไดรับการพัฒนา 200 คน 
3. วิสาหกิจไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑ 20 กิจการ 
4. วิสาหกิจไดรับคาํปรึกษาแนะนําดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ 20 

กิจการ 
11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) 1. ขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ิมข้ึนจากการรวมกลุมและเช่ือมโยง

อุตสาหกรรม 
2. รอยละ 80 ของบุคลากรภาคอุตสาหกรรมสามารถนํ้าความรูไปปรับปรุง

กระบวนงาน 
3. มูลคาผลติภณัฑเกษตรแปรรูปท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึนรอยละ 30 
4. วิสาหกิจท่ีไดรับคําปรึกษาแนะนํามีผลติภาพเพ่ิมข้ึน 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของกลุมจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินคาเกษตรปลอดภัยและ  
        อินทรียดวยนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 

แผนงาน (สงเสริมและสนับสนุนการใชนวัตกรรมและพัฒนาเพ่ือแปรรูปขาวและสินคาเกษตรไปสูผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาสูง) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันอุตสาหกรรมเกษตรปลอดภยัและอินทรีย 
2. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีรัฐบาลไดกําหนดกรอบการพัฒนาประเทศดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน ซึ่งเปนหน่ึงในเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยมุงเนนการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศ ครอบคลุมการพัฒนาท้ั งภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม การทองเท่ียว ผูประกอบการ เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนา
บริการทางการเงินและขอมูลขาวสาร ประกอบกับการจัดทํายุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ท่ี
กําหนดใหการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน เปน
ยุทธศาสตรสําคัญประการหน่ึงในการพัฒนาประเทศ 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินเคาเกษตรปลอดภัย เพ่ิมมูลคาและ
นวัตกรรม เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค ซึ่งเปนกรอบการพัฒนา
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 ท่ีจําเปนตองพัฒนาตลอดหวงโซคุณคา ตั้งแต
ตนทาง กลางทางและปลายทาง โดยในแตละหวงโซคุณคาน้ัน มีปจจัยแหง
ความสําเร็จท่ีสําคัญหลายประการ เชน ผูประกอบการ แหลงเงินทุน ปจจัยการ
ผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยีการผลิต งานวิจัยท่ีเก่ียวของ การตลาด
ออนไลน/ออฟไลน เปนตน ซึ่งเปนสิ่งท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอการบรรลุ
เปาหมายในการพัฒนา โดยท่ีผานมาหนวยงานตางๆ ไดใหการชวยเหลือ 
สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรอยางตอเน่ือง ท้ังการพัฒนาเกษตรกร การ
บริหารจัดการแหลงนํ้า การพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย เทคโนโลยีการ
จัดเก็บ การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหอํานวยตอการขนสงสนิคา รวมถึงการ
สนับสนุนดานตลาด 

อยางไรก็ตาม ยังมีผูประกอบการในสาขาเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูป
จํานวนมาก ท่ีมีความตองการพัฒนาผลิตภัณฑ แตขาดทักษะดานความคิด
สรางสรรค ขาดขอมูลดานงานวิจัย หรือไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีในการผลิต
สมัยใหมได ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 3 จึงไดจัดทําโครงการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันอุตสาหกรรมเกษตรปลอดภัยและอินทรียเพ่ือ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปใหเปนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
สรางสรรค ท่ีชวยสรางมูลคาเพ่ิมแกสินคาเกษตรแปรรูปตอไป 

3. วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือพัฒนาการรวมกลุมและเช่ือมโยงอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร
ปลอดภัยและอินทรีย 

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ การ
สรางสรรคผลติภณัฑและบรรจภุณัฑสินคาเกษตรแปรรูป 
 

 แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวขอ รายละเอียด 
3. เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑและบรรจภุัณฑสินคาเกษตรแปรรูป 
4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

4. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 1. เกิดการรวมกลุมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใน Production 
Value chain 

2. บุคลากรภาคอุตสาหกรรมไดรับการพัฒนาทักษะดานการสรางสรรค
ผลิตภณัฑ บรรจุภณัฑ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ 

3. ผลิตภณัฑและบรรจุภณัฑสินคาเกษตรแปรรูปมีมลูคาเพ่ิมข้ึน 
4. วิสาหกิจไดรับคาํปรึกษาแนะนําดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ 

5. พ้ืนท่ีเปาหมาย จังหวัดนครสวรรค จังหวัดพิจิตร  จังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดอุทัยธานี 
6. กิจกรรมหลัก การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรปลอดภัยและอินทรียแบบครบวงจร 
กิจกรรมหลักท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การพัฒนาการรวมกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและอินทรีย 
แนวทาง เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยอาศัยการรวมกลุมธุรกิจ และ
ความรวมมือภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
วิธีดําเนินการ ศึกษาศักยภาพและความเปนไปไดในการพัฒนาการรวมกลุมและ
เช่ือมโยงอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ (Supply Chain) ตนนํ้า(วัตถุดิบ) กลางนํ้า
(อุตสาหกรรมแปรรูป) ปลายนํ้า(การคาและบริการ)  พัฒนาการผลิต 
เครื่องจักร/เทคโนโลยี  นวัตกรรม การบริหารจัดการ มาตรฐานการผลิต(เกษตร
ปลอดภัย) /สินคาและการตลาดเพ่ือปรับปรุงธุรกิจ 
2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) 
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 3 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจติร / นครสวรรค / กําแพงเพชร / อุทัยธานี 

กิจกรรมหลักท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การเพ่ิมมลูคาผลติภณัฑและบรรจภุัณฑสินคาเกษตรแปรรูป 
แนวทาง ใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกดานการพัฒนาผลิตภณัฑและบรรจุภณัฑ 
วิธีดําเนินการ ศึกษาขอมูล อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อาหารแปรรูป 
อุตสาหกรรม ท่ี เก่ียวเน่ืองจัด ทําหลัก เกณฑการจําแนกกลุม เป าหมาย 
ประชาสัมพันธ รับสมัคร และคัดเลือก วิเคราะหและกําหนดแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑตามความตองการของตลาด ใหคําปรึกษาแนะนําโดย
เช่ือมโยงงานวิจัย สูการผลิตจริง และพรอมออกงานแสดงสินคาเพ่ือทดสอบ
ตลาดและจับคูธุรกิจ ประเมินผลและนําเสนอผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรม 
2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) 
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 3 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจติร / นครสวรรค / กําแพงเพชร / อุทัยธานี 

กิจกรรมหลักท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลติ ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
แนวทาง ใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแกวิสาหกิจ และการศึกษาดูงาน 
วิธีดําเนินการ ศึกษาขอมูล อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อาหารแปรรูป 
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองในหวงโซคุณคา จัดทําหลักเกณฑการคัดเลือกวิสาหกิจ
ท่ีเขารวมกิจกรรม ประชาสัมพันธ รับสมัคร และคัดเลือกวิสาหกิจเขารวม
โครงการ ประเมินศักยภาพวิสาหกิจและจัดทําขอเสนอการพัฒนา (Proposal) 
ใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในสถานประกอบการ เนนการมีสวนรวมในการ
พัฒนาบุคลากรในองคกร เช่ือมโยงเทคโนโลยีดวยการศึกษาดูงานธุรกิจ
อุตสาหกรรมท่ีประสบความสําเร็จ ติดตามประเมินผล นําเสนอสรุปผลการ
ดําเนินงาน 
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หัวขอ รายละเอียด 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) 
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 3 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจติร / นครสวรรค / กําแพงเพชร / อุทัยธานี 

7. หนวยงานดําเนินงาน ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 3 
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ป (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564) 
9. งบประมาณ งบประมาณกลุมจังหวัด จํานวน 7,500,000 บาท (เจ็ดลานหาแสนบาทถวน) 
10. ผลผลิต (output) 1. เกิดกลุมแปรรปูสินคาเกษตรปลอดภัยและอินทรีย 3 กลุมๆละ 25 ราย 

2. บุคลากรภาคอุตสาหกรรมไดรับการพัฒนา 200 คน 
3. วิสาหกิจไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑ 20 กิจการ 
4. วิสาหกิจไดรับคาํปรึกษาแนะนําดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ 20 

กิจการ 
11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) 1. ขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ิมข้ึนจากการรวมกลุมและเช่ือมโยง

อุตสาหกรรม 
2. รอยละ 80 ของบุคลากรภาคอุตสาหกรรมสามารถนํ้าความรูไปปรับปรุง

กระบวนงาน 
3. มูลคาผลติภณัฑเกษตรแปรรูปท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึนรอยละ 30 
4. วิสาหกิจท่ีไดรับคําปรึกษาแนะนํามีผลติภาพเพ่ิมข้ึน 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ อุตสาหกรรมแปรรูป 
และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม่ 

แผนงาน : ส่งเสริมการผลิตข้าว และสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP เพ่ือมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการผลติสินคา้เกษตรปลอดภัยสู่ตลาดสากล 
๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

     - เนื่องจากเกษตรกรที่ผลิตสินค้าสุขอนามัย มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อตอบสนอง 
ต่อผู้บริโภค โดยมีกระบวนการผลิตต่าง ๆ เช่น การผลิตการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) 
สินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพและความ ปลอดภัย (สินค้า Q) สินค้าที่ปลอดภัยเกษตร
อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการแปรรูปท่ีดี GMP มีจ านวนน้อยเนื่องจากไม่ทราบวิธีการผลิต
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยให้ได้ตามมาตรฐานดังกล่าว ส่วนใหญ่ผลผลิตที่ออกสู่ตลาด
เป็นจ านวนมากไม่มีคุณภาพ ต้องรีบระบายผลผลิตภายในระยะเวลาจ ากัด และยังขาดแหล่งรับ
ซื้อสินค้าดังกล่าว 
     - พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2 มีศักยภาพในด้านผลิตภัณฑ์อาหารที่ส าคัญของประเทศ 
โดยเฉพาะเป็นแหล่งปลูกข้าวส าคัญของภาคเหนือ มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีและนาปรังมากกว่า 
9 ล้านไร่ สามารถปลูกข้าวได้ปีละ ๒-๓ ครั้ง ท่ีผ่านมา เกษตรกรในพื้นที่ใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวที่ไม่ได้
มาตรฐาน มีข้าวพันธุ์อื่นปน เป็นผลให้เกิดปัญหาข้าววัชพืชระบาด เกษตรกรได้ผลผลิตลดลง 
และมีคุณภาพต่ า 
     - จังหวัดนครสวรรค์ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
สู่ตลาดสากลดังกล่าว เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัยได้อย่างครบวงจร 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คณุภาพตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย 
2. เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อตุสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีมีศักยภาพ 
3. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของจ านวนแปลงปลูกข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภยั (GAP) ร้อยละ 5 ต่อป ี
จากแปลง GAP เดิม 

5. พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดนครสวรรค์, ก าแพงเพชร , พิจิตรและ 
อุทัยธาน ี             

จังหวัดนครสวรรค ์ จ านวน 15 กลุ่ม พื้นที ่ 6,000 ไร ่
จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 5 กลุ่ม พื้นที ่ 2,000 ไร ่
จังหวัดพิจิตร จ านวน 12 กลุ่ม พื้นที ่ 4,800 ไร ่
จังหวัดอุทัยธาน ี จ านวน 8 กลุ่ม พื้นที ่ 3,200 ไร ่
รวม 40 กลุ่ม พ้ืนที่ 16,000 ไร่  

6. กิจกรรมหลักของโครงการ โครงการประกอบด้วย 1 กิจกรรมหลัก และ 4 กิจกรรม ย่อย 
งบประมาณ ปีละ 3,828,000 บาท  
ผู้รับผิดชอบ : สนง.กษจ. (นครสวรรค์,พิจติร.อุทัยธานี,ก าแพงเพชร) 

6.1 กิจกรรมย่อยท่ี 1 
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติสินค้า
เกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล 
งบประมาณ ปีละ 576,000 บาท 

 

พัฒนาขบวนการผลิตเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสากล 
1. พัฒนาเกษตรกรสู่ระบบมาตรฐาน GAP ในแปลงใหญ่ 
    แนวทาง ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้มีการรวมกลุ่มและรวมพื้นที่การผลิตเป็นแปลงใหญ่ 
ที่มีผู้จัดการพื้นที่การวางแผนการผลิตการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรมีความสามารถ
ในการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และพัฒนาเกษตรกรให้สามารถ
ด าเนินการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช 
    วิธีการด าเนินงาน  
    1. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร หลักสูตรการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ
มาตรฐาน GAP ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหาร(มกษ. 9001-2556) 
    2. ติดตามให้ค าปรึกษาและประเมินแปลง 
   - เป้าหมาย 40 กลุ่ม(เป็นค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่าง,ค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสารและอื่นๆ 
ตามความจ าเป็น) 

6.2 กิจกรรมย่อยที่ 2 
ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินและ
การบริหารจัดการด้านอารักขาพืช 
งบประมาณ ปีละ 2,080,000 บาท 

 

การด าเนินงาน  
     - จัดตั้งธนาคารปุ๋ย โดยในครั้งแรกราชการให้การสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกร
แปลงใหญ่และให้สมาชิกยืมไปใช้ เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวแล้วสมาชิกที่ยืมไปจะต้องน าวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรมาคืนให้กับกลุ่ม มูลค่าไม่น้อยกว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้ยืมไป 
     - แนะน าให้เกษตรกรผสมแม่ปุ๋ยใช้เองให้ได้สูตรปุ๋ยตามค าแนะน าเกษตรกรต้องวิเคราะห์ดิน
ก่อนการใส่ปุ๋ย เพื่อทราบปริมาณธาตุอาหารหลัก N P K ที่มีอยู่ในดิน ณ ปัจจุบัน  และน ามา
เทียบกับคู่มือหรือโปรแกรมส าเร็จรูปที่นักวิจัยได้จัดท าไว้ เพื่อได้รับค าแนะน าการใช้ปุ๋ยที่
สอดคล้องกับปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินและความต้องการของพืช 
     - ส่งเสริมให้ใช้สารชีวภณัฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี โดยการให้การสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดหาวสัดุอุปกรณ์และหัวเชื้อสารชีวภณัฑ์ให้กับกลุม่เกษตรกร 

6.3 กิจกรรมย่อยท่ี 3 
ศึกษาดูงาน 
งบประมาณ ปีละ 572,000 บาท 

     - จังหวัดน าเกษตรกรเข้าศึกษาดูงานหน่วยงานราชการหรือกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่ประสบ
ความส าเร็จจ านวน 1 ครั้ง 2 วัน เป้าหมายจังหวัดละ 45 ราย รวม 180 ราย 

6.6 กิจกรรมย่อยที่ 6 
การติดตามประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ ปีละ 600,000 บาท 

เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลโครงการและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ จัดท าเอกสารสรุปผลด าเนินงาน และอื่น ๆ 

7. หน่วยงานด าเนินงาน หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : ส านักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
หน่วยงานเจ้าภาพร่วม : หน่วยงานภายใต้สังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
                            หน่วยงานภายใต้สังกดักระทรวงมหาดไทย 
                            หน่วยงานภายใต้สังกดักระทรวงพลังงาน 
                            หน่วยงานภายใต้สังกดักระทรวงพาณิชย ์

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี  ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ) 
9. งบประมาณ      3,828,000 บาท  จ าแนกเป็นรายจังหวัดดังนี ้

ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ งบประมาณ        1,364,000 บาท 
ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร  งบประมาณ           550,000 บาท 
ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร  งบประมาณ        1,119,800 บาท 
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธาน ี งบประมาณ          794,200 บาท 

10. ผลผลิต (Output) 1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรใหไ้ด้คณุภาพตามมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย จ านวน 800 ราย 
2. มีกลุม่เกษตรกรเพื่อการผลิตสนิค้าเกษตรใหไ้ด้คณุภาพตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย 
จ านวน 40 กลุ่ม  

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome ) 

1. เกษตรกรที่ร่วมโครงการสามารถพัฒนาไปสู่เกษตรกรมืออาชีพ Smart farm/ Smart Market 
2. กลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ อุตสาหกรรมแปรรูป 
และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม่ 

แผนงาน : เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าของกลุ่มจังหวัด 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์และผลิตภัณฑ์ชุมชน 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

     ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ได้ให้ความส าคัญกับการเกษตรสร้างมูลค่า โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ
และมูลค่า ความหลากหลายของสินค้าเกษตร การพัฒนาเศรษฐกิจ บนพ้ืนฐานผู้ประกอบการ
ยุคใหม่ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่ม
ภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร  
แปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  และสนับสนุนการรวม 
กลุ่มเกษตรกรในการวางแผนการผลิตและการสร้างเครือข่ายการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งรวมไปถึงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
     เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ประกอบกับสถานการณ์ 
ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ผู้บริโภคหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ทั้งการผลิต 
และการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจึงต้องให้ความส าคัญกับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
ส่งเสริมกิจกรรมตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ส านักงาน
พาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน
การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์และผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามบทบาทหน้าที่ในการ
สนับสนุนกิจกรรมปลายทาง ได้แก่ การเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย การเช่ือมโยงสินค้าสู่ตลาด
ชุมชน ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพเกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการให้สามารถเจรจาการค้าและท าตลาดในยุค 4.0 ด้วยตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดระดับปัญหาในเรื่องตลาดและราคาสินค้าเกษตรที่ไม่มีเสถียรภาพได้ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ าให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 
- เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย/

อินทรีย์และผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ให้มีความรู้ด้านการตลาด
ยุคใหม่แบบมืออาชีพ สามารถผลิตสินค้าให้ ได้มาตรฐานตรงความต้องการของตลาด 
และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้กว้างขวางมากยิ่งข้ึน 
- เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์และผลิตภัณฑ์ชุมชน

ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
และผู้ประกอบการ 
- เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายให้แก่ผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้ประกอบการ ผู้ซื้อสินค้าเกษตร

ปลอดภัย/อินทรีย์และผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. จ านวนช่องทางการตลาดเพิ่มขึน้ 3 ช่องทาง 

2. มีคู่ค้าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10 ราย 
3. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ  มีรายได้เพิ่มขึ้น 20 % 

 แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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5. พ้ืนที่เป้าหมาย  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี) 
6. กิจกรรมหลัก  

6.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
  

 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์และผลิตภัณฑ์
ชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดให้แก่
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
กลุ่มจังหวัดฯ จ านวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าอบรม จ านวน 90 คน 
575,300  บาท (ห้าแสนเจด็หมืน่ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพิจติร 
ส านักงานพาณิชย์ จ.นครสวรรค์ ก าแพงเพชร  อุทัยธานี 

6.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
  

 
งบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การจัดมหกรรมแสดงและจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 โดยการจ้างเหมาจัดมหกรรมและจ าหน่ายสินค้าฯ จ านวน 2 
ครั้ง ๆ ละ 5 วัน จ านวน 120 คูหา/ครั้ง 
6,200,000 บาท (หกล้านสองแสนบาทถ้วน) 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค ์
ส านักงานพาณิชย์ จ.ก าแพงเพชร พิจิตร  อุทัยธานี 

6.3 กิจกรรมหลกัที่ 3 
  

 
งบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การเช่ือมโยงการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
โดยการจ้างเหมาจัดกิจกรรมเช่ือมโยงตลาดและเจรจาการค้า (Road Show &Business 
Matching) จ านวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 5 วัน จ านวน 50 คูหา  
2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร 
ส านักงานพาณิชย์ จ.นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธาน ี

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร ก าแพงเพชร และอุทัยธาน ี
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตลุาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
9. งบประมาณ 8,815,000 บาท (แปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
10. ผลผลิต (output) 1. เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์และผลิตภัณฑ์

ชุมชนของกลุ่มจังหวัดฯ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการท าตลาดแบบเดิม ๆ มาใช้รูปแบบการตลาดที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์และผลิตภัณฑ์
ชุมชนของกลุ่มจังหวัดฯ ได้ท าการเช่ือมโยงตลาดและเจรจาการค้ากับผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้
ซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์และผลิตภัณฑ์ชุมชน  
3. เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์และผลิตภัณฑ์
ชุมชน มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเข้าร่วมงานแสดง/จ าหน่ายสินค้า 
4. เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์และผลิตภัณฑ์
ชุมชนของกลุ่มจังหวัดฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. สินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์และผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดฯ มีช่องทางการตลาด
และคู่ค้าเพิ่มขึ้น 
2. เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์และผลิตภัณฑ์
ชุมชน สามารถเจรจาการค้าและท าตลาดด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์และผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัดฯ 
และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย  
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ อุตสาหกรรมแปรรูป 
และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม่ 

แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและพัฒนาเพ่ือแปรรูปข้าวและสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 
 
 
 

จากสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยที่มีความผันผวน และเพื่อตอบสนองนโยบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ท่ีพัฒนาความมั่นคงน้้า พลังงาน และเกษตร ดังนี้ 

- การพัฒนาความมั่งคงพลังงานและส่งแสริมการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
- การพัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร 
- พัฒนาการจัดการน้้าและการเพิ่มผลิตภาพของน้้าท้ังระบบ 
- แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านที่ ๔ สนับสนุนพลังงานทดแทน และด้านที่ ๕ 

การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนา

ภูมิภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาพลังงานท่ียั่งยืนและเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา (2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 ประเด็นการ

พัฒนาตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร
ปลอดภัยและอินทรีย์ด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม่ และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ตามนโยบายของ
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ 12 
กันยายน 2557 ถึงทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ท่ีเป็นแหล่งเพาะปลูกพืช
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสนับสนุนการน้าพลังงานทดแทนมาใช้เพื่อการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สามารถแข่งขันกับผู้ค้าภายในและภายนอกกลุ่ม
จังหวัดรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ การส่งเสริมและ
สนับสนุนพลังงานทดแทนจึงเป็นอีกทางเลือกที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มเกษตรกร
แปลงใหญ่ควรมีเพื่อลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ลดระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่าย 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยท้าให้ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่ม
สูงขึ้น ประกอบกับราคาเช้ือเพลิง อาทิ น้้ามันดิบและกาาซธรรมชาติ ที่ผลิตเองในประเทศยังไม่
เพียงพอต้องจัดหาจากแหล่งพลังงานภายนอกให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ เพื่อช่วย
ประเทศในการลดการน้าเข้า ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเช้ือเพลิง ประหยัดรายจ่ายที่สิ้นเปลือง ประชาชน
จึงหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้้ามันเช้ือเพลิงที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ ภาครัฐจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
เป็นการดึงศักยภาพพลังงานทดแทนในพื้นที่มาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

๑. เพื่อส่งเสริมให้มีการน้าเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในกระบวนการผลิต และลด
ต้นทุนในกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 

๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการในการส่งเสริมด้านพลังงาน และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทันสถานการณ์ มีเทคโนโลยีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้า
ที่มีความหลากหลาย น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

๓. เพื่อเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ 
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๔. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการใช้พลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ๑. กลุ่มเป้าหมายมีการใช้พลังงานทดแทน ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น 
๘๑๖,๐๐๐ เมกกะจูลล์ต่อปี และระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มมากข้ึน ๑๐,๙๔๔ กิโลวัตต์ 

๒. มีการใช้พลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถนอมและแปรรูปผลผลิตของ
กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๕๐ 

๓. มีการน้าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
๔. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ มีผลการศึกษาของโรงสีชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนา

ระบบอบแหง้ด้วยพลังงานชีวมวล และมีต้นแบบ 
๕. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  มีผลการศึกษาและรูปแบบแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

การใช้พลังงานทดแทนท่ีเหมาะสม 
5. พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุม่อาชีพ/กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
6. กิจกรรมหลัก ด้าเนินการจ้านวน 5 กิจกรรม 

6.๑ กิจกรรมหลกัที่ ๑ ส่งเสรมิ
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตยใ์น
กลุ่มเกษตรแปลงใหญ ่ 
สพจ.นว. ๑ แห่ง 
สพจ.กพ ๒ แห่ง 
สพจ.อท. ๑ แห่ง 
สพจ.พจ. ๑ แห่ง 
 
 
  

๑. คดัเลือกกลุม่กลุ่มวสิาหกิจชุมชน /กลุ่มอาชีพ/กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 ที่สนใจและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ๕ แห่ง ดังนี ้

๒. ประชุมชี้แจงโครงการฯ แห่งละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
๓. จัดอบรมให้ความรู ้แห่งละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
๔. ศึกษาดูงาน แห่งละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
๕. ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาด ๘ x ๑๒.๔๐ ม. 

(ตามแบบ พพ.๒) พร้อมระบบความร้อนเสริมแบบอินฟาเรด แห่งละ ๗๕๐,๐๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท 

๖. บริหารจัดการโครงการฯ จ้านวน ๔ จังหวัด ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
(เฉพาะจังหวัดก้าแพงเพชร ๖๐,๐๐๐ บาท) 

๗. ติดตามประเมินผล 
งบประมาณ ๔,๒๕๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ ก้าแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธาน ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนลา่ง 2 

6.๒ กิจกรรมหลกัที่ ๒ ส่งเสรมิ
ระบบสบูน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
กลุ่มเกษตรแปลงใหญ ่(แบบตู้ลาก)     
สพจ.นว. ๑ แห่ง 
สพจ.กพ ๑ แห่ง 
สพจ.อท. ๑ แห่ง 
สพจ.พจ. ๑ แห่ง 
 

๑. คดัเลือกกลุม่กลุ่มวสิาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 ที่สนใจและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ๔ แห่ง 

๒. ประชุมชี้แจงโครงการฯ แห่งละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
๓. จัดอบรมให้ความรู ้แห่งละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
๔. ส่งเสริมระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที ่(แบบตู้ลาก) แห่งละ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๕. บริหารจัดการโครงการฯ จังหวัดละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
๖. ติดตามประเมินผล 

งบประมาณ ๔,๒๐๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ ก้าแพงเพชร  พิจิตร และอุทัยธานี 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนลา่ง 2 

213



  
 

6.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓ ส่งเสริม
ระบบสูบน้้ าพลั ง งานแสงอาทิตย์
เคลื่อนที่เพื่อการเกษตร (แบบหัวลาก
ระดับชุมชน) 

๑. ประชุมชี้แจง ส้ารวจและเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน 
๒. ศึกษาดูงานระบบสูบน้า้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้งานแล้วเกิดผลสา้เร็จเป็นรูปธรรมอย่าง

ยั่งยืน เป็นเงิน ๑๕๕,๘๐๐ บาท 
๓. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ชุดโซลาร์เซลล ์จ้านวน ๔๐ ระบบ เป็นเงิน ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๔. จัดฝึกอบรมการตดิตั้งและใช้งาน พร้อมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร และติดตั้งป้าย 

(สร้างช่างชุมชนดูแลรักษาระบบ) เป็นเงิน ๒๖๙,๐๐๐ บาท 
๕. การรายงาน ติดตามประเมิน และสรุปผลการด้าเนินงานพร้อมปรบัปรุงการด้าเนินงาน

ให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ เปน็เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เป็นเงิน ๕,๖๓๔,๘๐๐  บาท  
ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพลังงานจังหวัดก้าแพงเพชร   
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่ 

6.๔ กิจกรรมหลักที่  ๔ ศึกษา
พัฒนาระบบอบแห้งด้วยพลังงานชีว
มวลส้าหรับโรงสีข้าวสหกรณ์และ
ชุมชน   

1. ส้ารวจศักยภาพความเหมาะสมของโรงสีในการพัฒนาระบบอบแห้งด้วยพลังงานชีวมวล 
2. คัดเลือกโรงสีข้าวที่มีศักยภาพ ความพร้อมเพื่อจดัสร้างระบบอบแห้งด้วยพลังงานชีวมวล       

เพื่อเป็นต้นแบบ 
3. จัดอบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย 
4. เสนอแผนการส่งเสริมระบบอบแห้งด้วยพลังงานชีวมวลในโรงสีที่มีศักยภาพ 

งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ ก้าแพงเพชร  พิจิตร และอุทัยธานี 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดในพ้ืนท่ี 

6.๕ กิจกรรมหลักที่ ๕ ศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงาน
ทดแทนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2   

1. จัดฝึกอบรมให้ความรูด้้านพลังงานทดแทน ศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน
ในการสร้างมลูค่าเพิ่มของวัสดุเหลอืใช้ทางการเกษตร 

2. เสนอรูปแบบรายละเอียดการผลิตพลังงานทดแทน และส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  

งบประมาณ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ ก้าแพงเพชร  พิจิตร และอุทัยธานี 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส้านักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนท่ี , ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ 
7. หน่วยงานด าเนินงาน ส้านักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ ส้านักงานพลังงานจังหวัดก้าแพงเพชร ส้านักงานพลังงาน

จังหวัดอุทัยธานี ส้านักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ 
9. งบประมาณ ๓๘,๐๘๔,๘๐๐ บาท 
10. ผลผลิต (Output) 1. กลุ่มเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์

2. กลุ่มเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์ระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย ์
3. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีโรงสีชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาระบบอบแห้ง
ด้วยพลังงานชีวมวล และมีต้นแบบ 
4. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 พัฒนาศักยภาพการใช้พลังงานทดแทนท่ีเหมาะสม  

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      (Outcome) 

1.ลดระยะเวลาการอบแห้งในกระบวนการแปรรปูผลิตภณัฑไ์ด้อย่างน้อย 50% 
๒. ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในกระบวนการเพาะปลูกอย่างน้อย 20% 
๓. เป้าหมายพื้นที่โรงสีฯที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาระบบอบแห้งด้วย

พลังงานชีวมวล และมตี้นแบบในการด้าเนินการ 
๔. การส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนา ระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ด้วยแนวทางเกษตร สมัยใหม่ 
และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ      

แผนงาน : พัฒนาแหล่งน ้าและระบบบริหารจัดการน ้า เพ่ือสนับสนุนการผลิตด้านการเกษตร, พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการค้า การลงทุน การเกษตร 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านวังกะจะ–บ้านหนองคล้า หมู่ 3  ต้าบลหนองกรด  

อ้าเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์         
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

จากแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ปีงบประมาณ 2564 “ประเด็นการ
พัฒนาที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนา ระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ด้วยแนวทางเกษตร 
สมัยใหม่ และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน แหล่งน ้า และระบบ
บริหารจัดการน ้าเพื่อขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ส้าหรับรองรับการค้า การลงทุน การเกษตร 
และการท่องเที่ยว” ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถและศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ๒ อีกทั งยังเป็นการเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย และลดระยะเวลา ในการเดินทาง
ของประชาชน ทั งนี สายทางดังกล่าวต้นทางเชื่อมต่อกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 
สามารถใช้เป็นเป็นเส้นทางเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดพิจิตร และจังหวัดก้าแพงเพชรได้ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อเพ่ิมความสะดวก ปลอดภัยในการคมนาคม 
- เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น 
- เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางและต้นทุนการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  - เชิงปริมาณ : ด้าเนินการระยะทาง (กม.) 2.800 กิโลเมตร 
- เชิงคุณภาพ : ด้าเนินการได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 
- เชิงเวลา : ด้าเนินการตามกา้หนดเวลา ร้อยละ 100 

5. พ้ืนที่เป้าหมาย  ต้าบลหนองกรด  อ้าเภอบรรพตพสิัย จังหวัดนครสวรรค์ 

6. กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านวังกะจะ – บ้านหนองคล้า หมู่ 3 ต้าบลหนองกรด  
อ้ าเภอบรรพตพิสัย จั งหวัดนครสวรรค์  ระยะทาง 2.800 กิ โลเมตร ผิ วจราจร คสล. 
กว้าง 6.00 เมตร หนา 20 ซม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีผิวจราจร 16,800 ตารางเมตร 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส้านักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
9. งบประมาณ 14,000,000  บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) 
10. ผลผลิต (output) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านวังกะจะ – บ้านหนองคล้า หมู่ 3 ต้าบลหนองกรด  

อ้ าเภอบรรพตพิ สั ยจั งหวัดนครสวรรค์  ระยะทาง 2.800 กิ โลเมตร ผิ วจราจร คสล. 
กว้าง 6.00 เมตร หนา 20 ซม.  ไม่มีไหล่ทาง  หรือมีผิวจราจร 16,800 ตารางเมตร 

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

ท้าให้การเดินทางของประชาชนในพื นที่ การขนส่งพืชผลทางการเกษตรมีสภาพพร้อมใช้งาน 
อีกทั งเป็นการเช่ือมโยงโครงข่ายทางให้สมบูรณ์ยิ่งขึ น สายทางดังกล่าวต้นทางเชื่อมต่อกับถนน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 สามารถใช้เป็นเป็นเส้นทางเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดพิจิตร 
และจังหวัดก้าแพงเพชรได้  

 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 แบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเดน็การพฒันากลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ อุตสาหกรรมแปรรูป 
และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม ่

แผนงาน : พัฒนาแหล่งนํ้าและระบบบริหารจัดการนํ้า เพ่ือสนับสนุนการผลิตด้านการเกษตร, พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์เพ่ือรองรับการค้า การลงทุน การเกษตร 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ปรับปรุงถนนลาดยางสายทาง 

แยก พจ.5044 – พจ.5022 ตําบลท่าขม้ิน,ตําบลท่าเสา อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
2. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

      ถนนลาดยางเดิม มีสภาพชํารุดเสียหายและคับแคบไม่เหมาะท่ีรองรับยานพาหนะ
ขนาดใหญ่หรือการคมนาคมท่ีหนาแน่นขวักไขว่ (Logistics) จึงมักมีอุบัติเหตุรุนแรง 
อยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนประกอบกับเป็นทางลัดเชื่อมการคมนาคมทาง
ถนน อีกท้ังบนเส้นทางมีโรงเรียน สถานท่ีส่วนราชการท้องถิ่นต้ังอยู่หลายแห่งจึงเกิด
ความไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนชน ผู้สัญจรไปมา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนพ้ืนท่ีทางการเกษตร 
2. เพ่ือการคมนาคมขนส่ง ท่ีสะดวก ปลอดภัย กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เจริญย่ิงข้ึน 
3. เพ่ือให้เกษตรกรเดินทางสัญจรและประกอบกิจกรรมได้ปลอดภัยมากข้ึน 
4. หลังมีโครงการได้ถนนท่ีดีมีคุณภาพตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1..ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีความพร้อมเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมด้านการผลิตในพ้ืนท่ี
การเกษตร  
2. ลดต้นทุนการผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
3. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพตรงความต้องการของตลาด 
4. มูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 

5. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่  พ้ืนท่ีการเกษตร 7,810 ไร่ 
- กลุ่มอําเภอโพทะเล 

6. กิจกรรมหลัก สายทาง แยก พจ.5044 – พจ.5022 ตําบลท่าขม้ิน,ตําบลท่าเสา อําเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตร 

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.04 ม. ผิวทางกว้าง 6.00 ม. 
ไหล่ทาง ข้างละ 0.00 – 1.00 ม. พร้อมติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ งานอํานวย
ความปลอดภัย อ่ืนๆ เป็นช่วงๆ ระยะทาง 7.500 กม.  
- งบประมาณ 28,100,000  บาท 
- ผู้รับผิดชอบ นายประภทัร์  บุตรดีเลิศ 

7. หน่วยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ปี  เริ่มต้น 2564  สิ้นสุด  2565 
9. งบประมาณ 28,100,000 บาท 
10. ผลผลิต (output) - การเดินทางสะดวกและปลอดภัย 

- เกษตรกรขนส่งพืชผลทางการเกษตรมีความปลอดภัยในทรัพย์สิน 
- ร่นระยะทางในการเดินทาง 

๑1. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

- ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของเกษตรกรให้มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร ลดต้นทุนในการบํารุงรักษา 

 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ อุตสาหกรรมแปรรูป 

และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม่ 
แผนงาน : พัฒนาแหล่งน ้าและระบบบริหารจัดการน ้า เพ่ือสนับสนุนการผลิตด้านการเกษตร ,พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับการค้าและการลงทุน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง 

แยก พจ.4010 – พจ.2030 ต้าบลท้ายทุ่ง, ต้าบลเขาทราย อ้าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ถนนลาดยางเดิม มีสภาพช้ารุดเสียหายและคับแคบไม่เหมาะที่รองรับยานพาหนะขนาด
ใหญ่หรือการคมนาคมที่หนาแน่นขวักไขว่ (Logistics) จึงมักมีอุบัติเหตุรุนแรงอยู่
บ่อยครั ง โดยเฉพาะในช่ัวโมงเร่งด่วนประกอบกับเป็นทางลัดเชื่อมการคมนาคมทางถนน 
อีกทั งบนเส้นทางมีโรงเรียน สถานที่ส่วนราชการท้องถิ่นตั งอยู่หลายแห่งจึงเกิดความ 
ไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื นท่ีและประชาชนชน ผู้สัญจรไปมา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน เพื่อสนับสนุนพื นที่ทางการเกษตร 
2. เพื่อการคมนาคมขนส่ง ที่สะดวก ปลอดภัย กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เจริญยิ่งขึ น 
3. เพื่อให้เกษตรกรเดินทางสัญจรและประกอบกิจกรรมได้ปลอดภัยมากขึ น 
4. หลังมโีครงการได้ถนนท่ีดมีีคณุภาพตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1..ระบบโครงสร้างพื นฐานมีความพร้อมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการผลิต  ในพื นที่
การเกษตร  
2. ลดต้นทุนการผลติไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 
3. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพตรงความต้องการของตลาด 
4. มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ นไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 15 

5. พ้ืนที่เป้าหมาย  กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่  พื นที่การเกษตร 15,913 ไร ่
- กลุ่มอ้าเภอทับคล้อ 

6. กิจกรรมหลัก สายทาง แยก พจ.4010 – พจ.2030 ต้าบลท้ายทุ่ง, ต้าบลเขาทราย อ้าเภอทับคล้อ 
จังหวัดพิจิตร 

6.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

- ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.04 ม. ผิวทางกว้าง 6.00 ม. 
ไหล่ทาง ข้างละ 0.00 – 1.00 ม. พร้อมติดตั งเครื่องหมายจราจรและ งานอ้านวย
ความปลอดภัย อ่ืนๆ เป็นช่วงๆ ระยะทาง 5.200 กม.  
- งบประมาณ 20,000,000  บาท 
- ผู้รับผดิชอบ นายประภัทร์  บุตรดีเลิศ 

7. หน่วยงานด าเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี  เริ่มต้น 2564  สิ นสดุ  2565 
9. งบประมาณ 20,000,000 บาท 
10. ผลผลิต (output) - การเดินทางสะดวกและปลอดภยั 

- เกษตรกรขนส่งพืชผลทางการเกษตรมีความปลอดภัยในทรัพยส์ิน 
- ร่นระยะทางในการเดินทาง 

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

- ยกระดับคณุภาพชีวิตและรายไดข้องเกษตรกรให้มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร ลดต้นทุนในการบ้ารุงรักษา 
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การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 แบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเดน็การพฒันากลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ อุตสาหกรรมแปรรูป 
และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม ่

แผนงาน : พัฒนาแหล่งนํ้าและระบบบริหารจัดการนํ้า เพ่ือสนับสนุนการผลิตด้านการเกษตร , 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งและระบบโลจสิติกส์ เพ่ือรองรับการค้าและการลงทุน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ปรับปรุงถนนลาดยางสายทาง 

แยก พจ.3045 - บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
2. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ถนนลาดยางเดิม มีสภาพชํารุดเสียหายและคับแคบไม่เหมาะท่ีรองรับยานพาหนะขนาด
ใหญ่หรือการคมนาคมท่ีหนาแน่นขวักไขว่ (Logistics) จึงมักมีอุบัติ เหตุรุนแรงอยู่
บ่อยคร้ัง โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนประกอบกับเป็นทางลัดเชื่อมการคมนาคมทางถนน 
อีกท้ังบนเส้นทางมีโรงเรียน สถานท่ีส่วนราชการท้องถ่ินต้ังอยู่หลายแห่งจึงเกิดความ 
ไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนชน ผู้สัญจรไปมา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนพ้ืนท่ีทางการเกษตร 
2. เพ่ือการคมนาคมขนส่ง ท่ีสะดวก ปลอดภัย กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เจริญย่ิงข้ึน 
3. เพ่ือให้เกษตรกรเดินทางสัญจรและประกอบกิจกรรมได้ปลอดภัยมากข้ึน 
4. หลังมีโครงการได้ถนนท่ีดีมีคุณภาพตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1..ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีความพร้อมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการผลิต 
ในพ้ืนท่ีการเกษตร  
2. ลดต้นทุนการผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
3. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพตรงความต้องการของตลาด 
4. มูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 

5. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่  พ้ืนท่ีการเกษตร 2,440 ไร่ 
- กลุ่มอําเภอโพธิ์ประทับช้าง 

6. กิจกรรมหลัก สายทาง แยก พจ.3045 - บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอโพธ์ิประทับช้าง  
จังหวัดพิจิตร 

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

- ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.04 ม. ผิวทางกว้าง 6.00 ม. 
ไหล่ทาง ข้างละ 0.00 – 1.00 ม. พร้อมติดต้ังเครื่องหมายจราจรและ งานอํานวย
ความปลอดภัย อ่ืนๆ เป็นช่วงๆ ระยะทาง 5.000 กม.  
- งบประมาณ 20,000,000 บาท 
- ผู้รับผิดชอบ นายประภัทร์  บุตรดีเลิศ 

7. หน่วยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ปี  เริ่มต้น 2564  สิ้นสุด  2565 
9. งบประมาณ 20,000,000  บาท 
10. ผลผลิต (output) - การเดินทางสะดวกและปลอดภัย 

- เกษตรกรขนส่งพืชผลทางการเกษตรมีความปลอดภัยในทรัพย์สิน 
- ร่นระยะทางในการเดินทาง 

๑1. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

- ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของเกษตรกรให้มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร ลดต้นทุนในการบํารุงรักษา 
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การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 แบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
ประเดน็การพฒันากลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ อุตสาหกรรมแปรรูป 

และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม ่
แผนงาน : พัฒนาแหล่งนํ้าและระบบบริหารจัดการนํ้า เพ่ือสนับสนุนการผลิตด้านการเกษตร , 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งและระบบโลจสิติกส์ เพ่ือรองรับการค้าและการลงทุน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง แยก ทล.

1068 – แยก ทล.1070 ตําบลโพธิ์ประทับช้าง , ตําบลไผ่ท่าโพ อําเภอโพธ์ิประทับช้าง 
จังหวัดพิจิตร 

2. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ถนนลาดยางเดิม มีสภาพชํารุดเสียหายและคับแคบไม่เหมาะท่ีรองรับยานพาหนะขนาดใหญ่
หรือการคมนาคมท่ีหนาแน่นขวักไขว่ (Logistics) จึงมักมีอุบัติ เหตุรุนแรงอยู่บ่อยครั้ง 
โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนประกอบกับเป็นทางลัดเชื่อมการคมนาคมทางถนน อีกท้ังบน
เส้นทางมีโรงเรียน สถานท่ีส่วนราชการท้องถ่ินต้ังอยู่หลายแห่งจึงเกิดความไม่ปลอดภัย 
กับประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนชน ผู้สัญจรไปมา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนพ้ืนท่ีทางการเกษตร 
2. เพ่ือการคมนาคมขนส่ง ท่ีสะดวก ปลอดภัย กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เจริญย่ิงข้ึน 
3. เพ่ือให้เกษตรกรเดินทางสัญจรและประกอบกิจกรรมได้ปลอดภัยมากข้ึน 
4. หลังมีโครงการได้ถนนท่ีดีมีคุณภาพตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1..ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีความพร้อมเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมด้านการผลิต ในพ้ืนท่ี
การเกษตร  
2. ลดต้นทุนการผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
3. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพตรงความต้องการของตลาด 
4. มูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 

5. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่  พ้ืนท่ีการเกษตร 2,440 ไร่ 
- กลุ่มอําเภอโพธิ์ประทับช้าง 

6. กิจกรรมหลัก สายทาง แยก ทล.1068 – แยก ทล.1070 ตําบลโพธิ์ประทับช้าง, ตําบลไผ่ท่าโพ           
อําเภอโพธ์ิประทับช้าง จงัหวัดพิจิตร 

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

- ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.04 ม. ผิวทางกว้าง 6.00 ม. 
ไหล่ทาง ข้างละ 0.00 – 1.00 ม. พร้อมติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ งานอํานวยความ
ปลอดภัย อ่ืนๆ เป็นช่วงๆ ระยะทาง 4.800 กม.  
- งบประมาณ 19,800,000.00 บาท 
- ผู้รับผิดชอบ นายประภัทร์  บุตรดีเลิศ 

7. หน่วยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ปี  เริ่มต้น 2564  สิ้นสุด  2565 
9. งบประมาณ 19,800,000  บาท 
10. ผลผลิต (output) - การเดินทางสะดวกและปลอดภัย 

- เกษตรกรขนส่งพืชผลทางการเกษตรมีความปลอดภัยในทรัพย์สิน 
- ร่นระยะทางในการเดินทาง 

๑1. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

- ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของเกษตรกรให้มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร ลดต้นทุนในการบํารุงรักษา 
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การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 แบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเดน็การพฒันากลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ อุตสาหกรรมแปรรูป 
และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม ่

แผนงาน : พัฒนาแหล่งนํ้าและระบบบริหารจัดการนํ้า เพ่ือสนับสนุนการผลิตด้านการเกษตร , 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งและระบบโลจสิติกส์ เพ่ือรองรับการค้าและการลงทุน 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง แหลมรัง 

– บ้านใหม่ ตําบลแหลมรัง อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
2. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ถนนลาดยางเดิม มีสภาพชํารุดเสียหายและคับแคบไม่เหมาะที่รองรับยานพาหนะขนาดใหญ่
หรือการคมนาคมที่หนาแน่นขวักไขว่ (Logistics) จึงมักมีอุบัติเหตุรุนแรงอยู่บ่อยครั้ง 
โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนประกอบกับเป็นทางลัดเชื่อมการคมนาคมทางถนน อีกท้ังบน
เส้นทางมีโรงเรียน สถานท่ีส่วนราชการท้องถ่ินต้ังอยู่หลายแห่ง จึงเกิดความไม่ปลอดภัยกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนชน ผู้สัญจรไปมา 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนพ้ืนท่ีทางการเกษตร 
2. เพ่ือการคมนาคมขนส่ง ท่ีสะดวก ปลอดภัย กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เจริญย่ิงข้ึน 
3. เพ่ือให้เกษตรกรเดินทางสัญจรและประกอบกิจกรรมได้ปลอดภัยมากข้ึน 
4. หลังมีโครงการได้ถนนท่ีดีมีคุณภาพตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1..ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีความพร้อมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการผลิต 
ในพ้ืนท่ีการเกษตร 
2. ลดต้นทุนการผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
3. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพตรงความต้องการของตลาด 
4. มูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 

5. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่  พ้ืนท่ีการเกษตร 3,260 ไร่ 
- กลุ่มอําเภอบึงนาราง 

6. กิจกรรมหลัก สายทาง แหลมรัง – บ้านใหม่ ตําบลแหลมรัง อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

- ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.04 ม. ผิวทางกว้าง 6.00 ม. 
ไหล่ทาง ข้างละ 0.00 – 1.00 ม. พร้อมติดต้ังเครื่องหมายจราจรและ งานอํานวยความ
ปลอดภัย อ่ืนๆ เป็นช่วงๆ ระยะทาง 4.800 กม.  
- งบประมาณ 20,000,000  บาท 
- ผู้รับผิดชอบ นายประภัทร์  บุตรดีเลิศ 

7. หน่วยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ปี  เริ่มต้น 2564  สิ้นสุด  2565 
9. งบประมาณ 20,000,000 บาท 
10. ผลผลิต (output) - การเดินทางสะดวกและปลอดภัย 

- เกษตรกรขนส่งพืชผลทางการเกษตรมีความปลอดภัยในทรัพย์สิน 
- ร่นระยะทางในการเดินทาง 

๑1. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

- ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของเกษตรกรให้มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต 
ทางการเกษตร ลดต้นทุนในการบํารุงรักษา 
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การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 แบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเดน็การพฒันากลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ อุตสาหกรรมแปรรูป 
และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม ่

แผนงาน : พัฒนาแหล่งนํ้าและระบบบริหารจัดการนํ้า เพ่ือสนับสนุนการผลิตด้านการเกษตร, พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับการค้า การลงทุน การเกษตร 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสาย บ้านหนองตะโก – บ้านหนองสะแก 

ตําบลบ่อยาง อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
2. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

เสริมสร้างความมีประสิทธิภาพสูงทุกขบวนการพัฒนาท้ังการผลิตผลทางการเกษตร 
อุตสาหกรรมการแปรรูปการช่วยเหลือเกษตรกรการวางแผนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือการคมนาคมขนส่ง ท่ีสะดวก ปลอดภัย เชื่อมต่อการค้าพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญ ส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การลงทุน และการขนส่งได้ดีย่ิงข้ึน 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก (ไม่เกิน 30 รายต่อปี) 
5. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  บ้านหนองตะโก - บ้านหนองสะแก ตําบลบ่อยาง อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
6. กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบา้นหนองตะโก-บ้านหนองสะแก 

ตําบลบ่อยาง อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.000-1.000 เมตร ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร 

7. หน่วยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี 
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 120 วัน 
9. งบประมาณ 19,500,000 บาท 
10. ผลผลิต (output) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาด้านสังคม 
๑1. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

การคมนาคมสะดวกมากข้ึน สามารถเข้าถึงแหล่งเกษตรกรรมได้รวดเร็ว ช่วยลดต้นทุน 
ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ท้ังยังช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง   
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การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 แบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเดน็การพฒันากลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ อุตสาหกรรมแปรรูป 
และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม ่

แผนงาน : พัฒนาแหล่งนํ้าและระบบบริหารจัดการนํ้า เพ่ือสนับสนุนการผลิตด้านการเกษตร, พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์เพ่ือรองรับการค้า การลงทุน การเกษตร 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสาย บ้านทุ่งยาว-บ้านวังหิน 

ตําบลไผ่เขียว อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
2. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

เสริมสร้างความมีประสิทธิภาพสูงทุกขบวนการพัฒนาท้ังการผลิตผลทางการเกษตร 
อุตสาหกรรมการแปรรูปการช่วยเหลือเกษตรกรการวางแผนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือการคมนาคมขนส่ง ท่ีสะดวก ปลอดภัย เชื่อมต่อการค้าพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญ 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การลงทุน และการขนส่งได้ดีย่ิงข้ึน 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก (ไม่เกิน 30 รายต่อปี) 
5. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  บ้านทุ่งยาว - บ้านวังหิน ตําบลไผ่เขียว อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
6. กิจกรรมหลัก ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย บ้านทุ่งยาว-บ้านวังหิน 

ตําบลไผ่เขียว อําเภอสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.000-1.000 เมตร ระยะทาง 4.800 กิโลเมตร 

7. หน่วยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี 
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 120 วัน 
9. งบประมาณ 14,000,000 บาท 
10. ผลผลิต (output) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาด้านสังคม 
๑1. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

การคมนาคมสะดวกมากข้ึน  สามารถเข้าถึงแหล่งเกษตรกรรม 
ได้รวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ท้ังยังช่วยลดระยะเวลาในการ
เดินทาง   
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การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 แบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเดน็การพฒันากลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ อุตสาหกรรมแปรรูป 
และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม ่

แผนงาน : พัฒนาแหล่งนํ้าและระบบบริหารจัดการนํ้า เพ่ือสนับสนุนการผลิตด้านการเกษตร, พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์เพ่ือรองรับการค้า การลงทุน การเกษตร 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1084 
2. ความสําคัญของโครงการ 

หลักการและเหตุผล 
     - เนื่องจากเป็นเส้นทางท่ีเชื่อมต่อมาจากจังหวัดนครสวรรค์ , พิจิตร ขนานกับทางหลวง
สายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านพ้ืนท่ีเกษตรแปลงใหญ่ , โรงงานขนาด
ใหญ่และชุมชนตลอดเส้นทาง มีปริมาณการจราจรในแต่ละวันค่อนข้างสูง ส่งผลให้การจราจร
ติดขัด จากบันทึกข้อมูลการจราจรพบว่า จํานวนรถท่ีวิ่งบนทางหลวงหมายเลข 1084 
มีปริมาณเฉลี่ย 12,616 คัน/วัน แบ่งเป็นรถยนต์ 11,381 คัน และรถบรรทุก 1,235 คัน 
และจํานวนอุบัติเหตุเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง 
     - พัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระบบขนส่ง เพ่ือสนับสนุนระบบโลจิสติกส ์
ภาคการขนส่ง  และเชื่อมโยงแหล่งผลผลิตทางด้านเกษตรกรรม เป็นการกระจายการพัฒนา 
สู่ภูมิภาค ลดปัญหาคอขวดและเพิ่มความจุของทางหลวงสายหลัก รวมท้ังอํานวยความสะดวก 
ความปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรและการเดิน ทางของประชาชนในภูมิภาค 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพ่ือลดปัญหาคอขวดและเพ่ิมความจุของทางหลวงสายหลักรวม 
- เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร 
- เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในการเดินทางของ ประชาชน 
และผู้ใช้ทางท่ัวไป 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย - ร้อยละของจํานวนอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี ลดลงร้อยละ 10 
- ร้อยละของความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
- ร้อยละของระยะเวลาท่ีใช้ในการเดินทางบนทางหลวงสายหลักท่ีได้รับการพัฒนา 
ลดลง ร้อยละ 10 

5. พ้ืนท่ีเป้าหมาย หมู่บ้านนครอินทร์ ตําบลเทพนคร อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
6. กิจกรรมหลัก ก่อสร้างทาง 4 ช่องจราจรและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1084 

ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม – กําแพงเพชร ระหว่าง กม.109+000 - กม.
110+400 ระยะทาง 1.400 กม. 

7. หน่วยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงกําแพงเพชร  สํานักงานทางหลวงท่ี 4  กรมทางหลวง 
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 180 วัน 
9. งบประมาณ 30,000,000  บาท 
10. ผลผลิต (output) ระยะทาง 1.400 กม. 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(Outcome) 
ได้เส้นทางท่ีขยายทางจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ชอ่งจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 

 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

223



 
การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 แบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเดน็การพฒันากลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ อุตสาหกรรมแปรรูป 
และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม ่

แผนงาน : พัฒนาแหล่งนํ้าและระบบบริหารจัดการนํ้า เพ่ือสนับสนุนการผลิตด้านการเกษตร, พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์เพ่ือรองรับการค้า การลงทุน การเกษตร 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1074 
2. ความสําคัญของโครงการ 

หลักการและเหตุผล 
     - เนื่องจากเป็นเส้นทางท่ีเชื่อมทางหลวงสายหลักสู่จังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์ ผ่าน
พ้ืนท่ีเกษตรแปลงใหญ่และชุมชนที่สําคัญ มีปริมาณการจราจรในแต่ละวันค่อนข้างสูง ส่งผล
ให้การจราจรติดขัด จากบันทึกข้อมูลการจราจรพบว่า จํานวนรถท่ีวิ่งบนทางหลวงหมายเลข 
1074  มีปริมาณเฉลี่ย 5,529  คัน/วัน แบ่งเป็นรถยนต์ 4,413 คัน และรถบรรทุก 
1,116 คัน และจํานวนอุบัติเหตุเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง 
     - พัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระบบขนส่ง   เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพทางการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม ลดปัญหาคอขวดและเพ่ิมความจุของทางหลวงสายหลัก รวมท้ังอํานวยความ
สะดวก ความปลอดภัยในการเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวและการเดินทางของประชาชนในภูมิภาค 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพ่ือลดปัญหาคอขวดและเพ่ิมความจุของทางหลวงสายหลักรวม 
- เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร 
- เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน 
และผู้ใช้ทางท่ัวไป 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย - ร้อยละของจํานวนอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี ลดลงร้อยละ 10 
- ร้อยละของความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
- ร้อยละของระยะเวลาท่ีใช้ในการเดินทางบนทางหลวงสายหลักท่ีได้รับการพัฒนา 
ลดลง ร้อยละ 10 

5. พ้ืนท่ีเป้าหมาย หมู่บ้านหนองเหมือด ตําบลแสนตอ อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 
6. กิจกรรมหลัก ก่อสร้างทาง 4 ช่องจราจรและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1074 

ตอนควบคุม 0101 ตอน สลกบาตร – ทุ่งสนุ่น ระหว่าง กม.2+700 - กม.4+000 
ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร 

7. หน่วยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงกําแพงเพชร  สํานักงานทางหลวงท่ี 4 กรมทางหลวง 

8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 180 วัน 
9. งบประมาณ 30,000,000  บาท 
10. ผลผลิต (output) ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(Outcome) 
ได้เส้นทางท่ีขยายทางจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ชอ่งจราจร ตามแบบมาตรฐาน 
กรมทางหลวง 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ อุตสาหกรรมแปรรูป 
และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม่ 

แผนงาน พัฒนากระบวนการผลิตข้าว และสินค้าเกษตรปลอดภัยตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ (Zoning) 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาขบวนการผลติเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรยี์ PGS  
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ก าหนดให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
แผนการพัฒนาด้านการเกษตร โดยก าหนดให้พัฒนาการเกษตรเพื่อผลิตสินค้าเกษตรแบบ
เกษตรอินทรีย์ ซึ่งจังหวัดก าแพงเพชรปัจจุบันพื้นที่ท้ังหมดของจังหวัด มีพื้นที่  5,319,292 ไร่ 
เป็นพื้นที่ป่าไม้ 1,423,170 ไร่ พื้นที่การเกษตร จ านวน 3,449,727 ไร่ ที่อยู่อาศัยป่าชุมชน 
พื้นที่น้ าและอื่นๆ จ านวน 446,395 ไร่  ส าหรับพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมส าหรับข้าว 
475,684 ไร่ เหมาะสมปานกลาง 1,006,424 ไร่ เหมาะสมส าหรับอ้อย 1,065,378 ไร่ 
เหมาะสมส าหรับข้าวโพด 786,792 ไร่ เหมาะส าหรับไม้ผลไม้ยืนต้น ประมงปศุสัตว์ 
121,730 ไร่ จากการใช้ประโยชน์ที่ดินพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ จะปลูกพืชไปตามกระแส
ต่างๆ ที่ชักจูงไปคือเรื่องราคา เรื่องพืชพันธุ์ใหม่ที่มีราคาแพง  หมุนเวียนไปและอีกประเภท
หนึ่งพยายามปลูกพืชที่อายุสั้นเพื่อให้ขายได้ไวๆ  ท าให้เกิดการเผาท าลายเศษพืชในไร่นา
เพื่อให้สะดวกต่อการเก็บเกี่ยวและการเตรียมดินปลูกใหม่ ส่วนพืชอายุยาวก็มีการใช้ปุ๋ยเคมีใน
การเร่งการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูง มีการใช้สารเคมีในการก าจัดวัชพืช โรค แมลง ใน
ปริมาณมาก ท าให้เกิดการสะสมสารเคมีติดไปกับผลผลิตและตกค้างในพื้นที่สะสมมากข้ึนก็จะ
เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด  เกิดมลภาวะต่างๆท าให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 
มีใสภาพแห้งแล้งยาวนาน  ฝนตกในแต่ละครั้งเป็นจ านวนมากกท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน  
ศักยภาพของดินที่เหมาะสมเริ่มกลายสภาพเกิดข้อจ ากัดท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากที่
เหมาะสมเริ่มไม่เหมาะสม ผลผลิตลดต่ าลงอย่างรวดเร็ว ต้องใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการ
รักษาผลผลิตให้ได้เท่าเดิม คุณภาพของผลผลิตต่ าลง ท าให้มีปริมาณสารเคมีตกค้างในพื้นที่
และเสี่ยงต่อการปนเปื้อนไปกับผลผลิต  ตันทุนในการผลิตสูงมากขึ้น จนถึงกับขาดทุน หรือ
เสี่ยงต่อการขาดทุนสูงมาก หากไม่รีบด าเนินการแก้ไขจะท าให้เกษตรกรไม่สามารถผลผลิตพืช 
เพื่อขายผลผลิตแข่งขันกับเพื่อนบ้านได้เนื่องจากเสียเปรียบเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทุกๆประเทศเน้นที่จะซื้อผลผลิตที่เกิดจากขบวนการผลิตแบบปลอดภัยที่มีการับรองตาม
กฎหมาย ท าให้เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหารอบด้าน และจากการวิเคราะห์พื้นที่และตัว
เกษตรกร ที่มีความต้องการท าการเกษตรปลอดภัยมี 2 แบบ คือ 1.วิธีการท าการเกษตรตาม
มาตรฐาน GAP /2. แบบเกษตรอินทรีย์ PGS ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศท่ีอยู่ในเครือข่าย จึงได้ก าหนดแผนงานและกิจกรรมการ
พัฒนาพื้นที่ให้มีการท าการเกษตรเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ต้นแบบของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 จ านวน 2 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ต้นน้ า คือจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดก าแพงเพชร 
เป้าหมาย 100,000 ไร่ ให้ได้ภายใน ปี 2565 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาขบวนการผลิตเข้าสู่การับรองมาตรฐานปลอดภัยที่ยอมรับและให้มีต้นทุน 
ในการผลิตให้ต่ าที่สุด 
2. เพื่อปรับเปลี่ยนชนิดพืชไปตามความเหมาะสมของดินและน้ า สอดคล้องกับความต้องการ
สินค้าคุณภาพปลอดภัยของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
3. เพื่อให้มีการท าการเกษตร ที่ท าให้เกิดผลกระต่อสิ่งแวดล้อมและต้องเป็นการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ตัวชี้วัด : จ านวนเกษตรกรที่พัฒนาขบวนการผลผลิตเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ไม่น้อยกว่า 700 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร  ไม่น้อยกว่า 5,000 ไร่ เข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (PGS) 
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรในพื้นที่เกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 
500 ราย 5,000 ไร่ และจังหวัดอุทัยธานี จ านวน  200 ราย พ้ืนท่ี 1,000 ไร่ 

5. พ้ืนที่เป้าหมาย  - ด าเนินการในพื้นที่เกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 4 อ าเภอ   
- ด าเนินการในพื้นที่เกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวจังหวัดอุทัยธานี     จ านวน 3 อ าเภอ   

6. กิจกรรมหลัก ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานท่ีเป็นกิจกรรมหลักท่ีส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 

6.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 
- งบประมาณ 8,481,750 บาท 
- ผู้รับผดิชอบ สถานีพัฒนาที่ดินก าแพงเพชรและสถานีพัฒนาทีด่ินอุทัยธานี 

6.2 กิจกรรมหลกัที่ 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 
- งบประมาณ 2,475,000 บาท 
- ผู้รับผดิชอบ  สถานีพัฒนาที่ดินก าแพงเพชรและสถานีพัฒนาทีด่ินอุทัยธานี 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน สถานีพัฒนาท่ีดินก าแพงเพชร และสถานีพัฒนาท่ีดินอุทัยธานี 

8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 

9.  งบประมาณ 10,956,750 บาท 

10.  ผลผลิต (output) สามารถผลิตสินค้าข้าวอินทรีย์ตามความต้องการของตลาดท าให้มีช่องทางการตลาดเพิม่ขึ้น 

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

  - เกษตรกรสามารถพัฒนาขบวนการผลผลิตเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
ไม่น้อยกว่า 700 ครัวเรือน 
  - พื้นที่การเกษตรไม้น้อยกว่า 5,000 ไร่ เข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (PGS) 
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 แบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเดน็การพฒันากลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ อุตสาหกรรมแปรรูป 
และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม ่

แผนงาน : พัฒนาแหล่งนํ้าและระบบบริหารจัดการนํ้า เพ่ือสนับสนุนการผลิตด้านการเกษตร, พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์เพ่ือรองรับการค้า การลงทุน การเกษตร 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ ดาดคอนกรีตคลองวังยางระยะท่ี ๒ 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    เนื่องจากคลอง มีสภาพดินเป็นดินร่วนปนดินทราย ทําให้เกิดการร่ัวซึมสูง 
มีการสูญเสียน้ําโดยไม่เกิดประโยชน์เป็นจํานวนมาก ประกอบกับเป็นคลอง
ธรรมชาติท่ีได้ทําการขุดมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันมีสภาพต้ืนเขิน เนื่องจาก 
มีตะกอนดินสะสมมาเป็นเวลานาน และบางช่วงสภาพของตลิ่งท้ังสองฝั่งเกิดการ
พังทลาย เนื่องจากการกัดเซาะของนํ้าในช่วงฤดูน้ําหลาก 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ      เพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ํา ให้แก่พ้ืนท่ีเพาะปลูกได้เพียงพอ
และทันเวลาต่อความต้องการของเกษตรกร 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ช่วยเหลือพ้ืนท่ีการเกษตร ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร่ 
5. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  ตําบลวังยาง  อําเภอคลองขลุง  จังหวัดกําแพงเพชร 
6. กิจกรรมหลัก ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา 

6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํา ระยะทางประมาณ ๑ กม. 
๒๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
นายบรรจง  วงศ์มา 
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาวังยาง - หนองขวัญ 

7. หน่วยงานดําเนินงาน โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาวังยาง - หนองขวัญ 
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน เดือนมกราคม ๒๕๖๔ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 
9. งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
10. ผลผลิต (output) ราษฎรมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นจากรายได้ ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
๑1. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Outcome) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการชลประทาน ช่วยเหลือพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

ให้สามารถมีน้ําใช้ได้ย่างเพียงพอและตรงตามเวลาท่ีต้องการ 
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แผนงานโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 



การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินค้าเกษตรปลอดภัยและ  
        อินทรีย์ด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 

แผนงาน (พัฒนาแหล่งน ้าและระบบบริหารจัดการน ้า เพ่ือสนับสนุนการผลิตด้านการเกษตร, พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการค้า การลงทุน การเกษตร) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ ดาดคอนกรตีคลองหนองขวัญระยะที่ 3 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล เนื่องจากคลอง มีสภาพดินเป็นดินร่วนปนดินทราย ท้าให้เกิดการรั่วซึม

สูง มีการสูญเสียน ้าโดยไม่เกิดประโยชน์เป็นจ้านวนมาก ประกอบกับเป็น
คลองธรรมชาติที่ได้ท้าการขุดมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันมีสภาพตื น
เขิน เนื่องจากมีตะกอนดินสะสมมาเป็นระยะเวลานาน และบางช่วง
สภาพของตลิ่งทั งสองฝั่งเกิดการพังทลาย เนื่องจากการกัดเซาะของน ้า
ในช่วงฤดูน ้าหลาก 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน ้า ให้แก่พื นท่ี
เพาะปลูกได้อย่างเพียงพอและทันเวลาต่อความต้องการของเกษตรกร 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย   ช่วยเหลือพื นท่ีการเกษตร ประมาณ 9,000 ไร่ 
4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  ต้าบลวังแขม  อ้าเภอคลองขลุง  จังหวัดก้าแพงเพชร 
5.  กิจกรรมหลัก ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน ้า 

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
     งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ดาดคอนกรตีคลองส่งน ้า ระยะทางประมาณ 1 กม. 
25,000,000 บาท 
นายอนันต์  โฆษิตพิพัฒน์ 
โครงการชลประทานก้าแพงเพชร 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน โครงการชลประทานก้าแพงเพชร 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน เดือนมกราคม 2565 - เดือนมิถุนายน 2565 
8.  งบประมาณ 25,000,000 บาท 
9.  ผลผลิต (output) ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ นจากรายได้ ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ น 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทาน ช่วยเหลือพื นที่เพาะปลูก ให้
สามารถมีน ้าใช้ได้อย่างเพียงพอ และตรงตามเวลาที่ต้องการ 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการชลประทาน ช่วยเหลือพื นท่ีเพาะปลูก ให้
สามารถมีน ้าใช้ได้อย่างเพียงพอ และตรงตามเวลาที่ต้องการ 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของกลุมจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินคาเกษตรปลอดภัยและ  
        อินทรียดวยนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 

แผนงาน (พัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ํา เพ่ือสนับสนุนการผลิตดานการเกษตร, พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
การคมนาคมขนสง และระบบโลจิสติกสเพ่ือรองรับการคา การลงทุน การเกษตร) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง

หมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอม – กําแพงเพชร 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล - เน่ืองจากเปนเสนทางท่ีเช่ือมตอมาจากจังหวัดนครสวรรค , พิจิตร 

ขนานกับทางหลวงสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผาน
พ้ืนท่ีเกษตรแปลงใหญ , โรงงานขนาดใหญและชุมชนตลอดเสนทาง มี
ปริมาณการจราจรในแตละวันคอนขางสูง สงผลใหการจราจรติดขัด จาก
บันทึกขอมูลการจราจรพบวา จํานวนรถท่ีว่ิงบนทางหลวงหมายเลข 
1084 มีปริมาณเฉลี่ย 12,616 คัน/วัน แบงเปนรถยนต 11,381 คัน และ
รถบรรทุก 1,235 คัน และจํานวนอุบัติเหตุเกิดข้ึนบอยครั้ง 
- พัฒนาระบบโครงขายทางหลวงเช่ือมโยงระบบขนสง เพ่ือสนับสนุน
ระบบโลจิสติกสภาคการขนสง และเช่ือมโยงแหลงผลผลิตทางดาน
เกษตรกรรม เปนการกระจายการพัฒนาสูภูมิภาค ลดปญหาคอขวดและ
เพ่ิมความจุของทางหลวงสายหลัก รวมท้ังอํานวยความสะดวก ความ
ปลอดภัยในการขนถายสินคาทางการเกษตรและการเดินทางของ
ประชาชนในภูมิภาค 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ - เพ่ือลดปญหาคอขวดและเพ่ิมความจุของทางหลวงสายหลัก 
- เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนถายสินคาทางการเกษตร 
- เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในการเดินทางของ 
ประชาชนและผูใชทางท่ัวไป 

4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย   - รอยละของจํานวนอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี ลดลงรอยละ 10 
- รอยละของความสะดวกในการขนถายสินคาทางการเกษตร เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 10 

 - รอยละของระยะเวลาท่ีใชในการเดินทางบนทางหลวงสายหลักท่ีไดรับ
การพัฒนาลดลง รอยละ 10 

4.  พ้ืนท่ีเปาหมาย  พ้ืนท่ีหมูบานนครอินทร ตําบลเทพนคร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
5.  กิจกรรมหลัก กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง 

5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
  
 
 
 

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 1084 กอสรางทาง 4 ชองจราจร แบบเกาะสีกวาง 2.00 ม. 
ผิวทางแอสฟลตติกคอนกรีต กวางขางละ 9.50 ม. หนา 0.05 ม. 
ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 
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 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

25,000,000.- (ยี่สิบหาลานบาทถวน) 
นายทรงชัย พวงสุวรรณ 
แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 

6.  หนวยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 
7.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 180 วัน (ปงบประมาณ 2565) 
8.  งบประมาณ 25,000,000.- (ยี่สิบหาลานบาทถวน) 
9.  ผลผลิต (output) ไดเสนทางท่ีขยายทางจาก 2 ชองจราจรเปน 4 ชองจราจร ตามแบบ

มาตรฐานกรมทางหลวง 
10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) ไดเสนทางท่ีเปน 4 ชองจราจรสําหรับการขนสง การขนถายสินคา

ทางการเกษตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เพ่ิมขีดความสามารถ
การใหบริการของทางหลวง รวมท้ังอํานวยความสะดวกและปลอดภัยแก
ประชาชน นักทองเท่ียวผู ใช เสนทางและผูอาศัยสองขางทาง ลด
ระยะเวลาในการเดินทางระหวางจังหวัดนครสวรรคไปยังจังหวัด
กําแพงเพชรและเช่ือมโยงไปจังหวัดสุโขทัย,พิจิตร,พิษณุโลก 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินค้าเกษตรปลอดภัยและ  
        อินทรีย์ด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 

แผนงาน (พัฒนาแหล่งน ้าและระบบบริหารจัดการน ้า เพ่ือสนับสนุนการผลิตด้านการเกษตร, พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการค้า การลงทุน การเกษตร) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ  บูรณะและปรับปรุงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ในทางหลวงหมายเลข 

225 ตอนเกยไชย – ศรีมงคล ระหว่าง กม.33+200 - กม.36+200 
2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล เพื่อเป็นการบ้ารุงรักษาซ่อมแซมทางหลวงให้ทางหลวงมีความสะดวก

ปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง ประหยดัค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ยกระดับรายได้
ในการท่องเที่ยว และลดอุบัติเหตบุนทางถนน 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อบูรณะซ่อมแซมผิวทางที่ช้ารุด 
2.เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เดนิทางด้วยความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ประชาชนผู้ใช้เส้นทางโดยรถยนต์ จ้านวน 3,669 คัน/วัน เดินทางด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั 

4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  พื นที่ ต.หนองบัว,ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค ์
5.  กิจกรรมหลกั ท้าการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ที่ช้ารุดเสียหาย ด้วยการ 

1.แก้ไขจุดอ่อนตัว  
2.ปรับปรุงพื นทางเดิมใหมด่้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 
3.ปูผิว PARA AC. 
4.ตีเส้นจราจร 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่2 (ตากฟ้า) 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 120 วัน ปีงบประมาณ 64 
8.  งบประมาณ 24,000,000 บาท 
9.  ผลผลิต (output) 3.000 กิโลเมตร 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ลดค่าใช้จ่ายในการใช้รถ และเวลาในการ

เดินทาง ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
เดินทาง 

 
 

 

 แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินค้าเกษตรปลอดภัยและ  
        อินทรีย์ด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 

แผนงาน (พัฒนากระบวนการผลิตข้าว และสินค้าเกษตรปลอดภัยตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ (Zoning) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ พืชผักปลอดภยั 
2.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

พื้นที่ปลูกพืชผักของจังหวัดพิจิตรมีประมาณ 22,075 ไร่ ผลผลิต 17,360.66 
ตันต่อปี ชนิดพืชผักที่นิยมปลูกในจังหวัดพิจิตรมีประมาณ 38 ชนิด สามารถ
ผลิตได้ตลอดทั้งปี  แต่จะมีปริมาณมากที่สุดในช่วงฤดูหนาวคือระหว่าง
ธันวาคม – กุมภาพันธ์ของทุกปีเนื่องจากเป็นช่วงที่อากาศเหมาะสมต่อการ
เพาะปลูกโดยเฉพาะผักประเภทกินใบและต้นส่วนฤดูฝนและฤดูร้อนปริมาณ
ผลผลิตจะลดลงเนื่องจากปริมาณน้้าฝนมากในฤดูฝนท้าให้ผักเน่าเสียและ
ในช่วงฤดูร้อนอากาศแห้งแล้งมากท้าให้มีการระบาดของแมลงมากท้าความ
เสียหายกับผักในแปลงปลูกมากเช่นกัน ปัญหาของการผลิตพืชผักของ
เกษตรกรที่ส้าคัญคือ ปริมาณผลผลิตต่้าและมีคุณภาพไม่สม่้าเสมอ และต้นทุน
การผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตยังไม่ได้
ประสิทธิภาพคือ ใช้ไม่ถูกต้องทั้งชนิดและปริมาณ ใช้มาถูกต้องตามศักยภาพ
ของพื้นที่ ใช้มากเกินความจ้าเป็น รวมทั้งราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้นตลอด 
ประกอบกับสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ท้าให้เกษตรกรลองผิดลองถูก
หาวิธีการต่างๆมาใช้ในการผลิตผักให้ได้ผลผลิตที่ไม่น้อยกว่าเดิม ซึ่งในปัจจุบัน
นี้หน่วยงานวิจัยต่างๆได้มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สามารถท้าให้เกษตรกรลด
ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชผักได้ดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นที่ต้อง
จัดท้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้
สามารถประสิทธิภาพการผลิตรวมทั้งลดต้นทุนการผลิตพืชผัก  น้าไปสู่การมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสรมิให้เกษตรกรพัฒนากระบวนการผลติพืชผักให้มีคณุภาพ
ปลอดภัย 
2. เพื่อให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในการผลิตพืชผัก 
3. เพื่อให้เกษตรกรท้าการผลิตพืชผักปลอดภัยภายใต้ต้นทุนการผลิตที่
เหมาะสม 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ น้าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติไปปฏิบัติใช้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

5. พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก จ้านวน 40 กลุ่ม (15 คน/กลุ่ม) เกษตรกร 600 
รายพื้นท่ีการเกษตร 3,000ไร่ 

 แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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6. กิจกรรมหลัก 
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 

 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
แนวทาง จัดเวทีวิ เคราะห์ปัญหา สาเหตุ  ที่ท้ าให้การผลิตพืชผักไม่มี
ประสิทธิภาพ ท้าให้ตันทุนการผลิตสูง และผลผลิตไม่มีคุณภาพรวมทั้งหาแนว
ทางการพัฒนาในด้าน การผลิตการตลาด โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรใน
การวิเคราะห์ 
วิธีการด้าเนินงาน จัดเวทีเรียนรู้ จ้านวน 1 ครั้ง/กลุ่ม 
480,000 บาท 
ส้านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผักคุณภาพ 
  แนวทาง คัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิต เพื่อสร้างกลุ่มน้าร่อง 
เก็บข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร ด้าเนินการจัดเวทีเพื่อวิเคราะห์และถ่ายทอด
ความรู้เรื่องการผลิต ผักคุณภาพ,  
  วิธีการด้าเนินการ จดัอบรมถ่ายทอดความรู้ กลุม่ละ 3 ครั้ง และศกึษาดูงาน 
1 ครั้ง 3 วัน                           
1,920,000 บาท 
ส้านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 
 

6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักคุณภาพ 
  แนวทางปัจจุบันกระแสของผู้บรโิภคผักปลอดภัยจากสารพิษมมีากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายที่ให้ความส้าคัญเรื่องความปลอดภัยด้าน
อาหารตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจากไร่นาจนถึงการแปรรูปเป็นอาหารสูผู่้บริโภค
ดังนั้นการลดการใช้สารเคมีก้าจัดแมลงหรือการใช้สารทดแทนอ่ืนท่ีปลอดภัย
จึงเป็นแนวทางส้าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผัก 
วิธีการด้าเนินงาน สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ปุ๋ย
อินทรีย์ สารชีวภณัฑ์ป้องกันก้าจัดโรคและแมลง ระบบการให้น้้าแปลงผักแบบ
พลังงานแสงอาทิตย ์
9,000,000 บาท 
ส้านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 

6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  แนวทางการติดตามและประเมินผลเป็นสิ่งที่มีความส้าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ช่วยให้ทราบว่าโครงการที่ดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ต้องการ
มากน้อยเพียงใดมีประสิทธิภาพหรือไม่ผลจากการติดตามและประเมินผลจะ
ให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความส้าเร็จจุดแข็งจุดอ่อนและแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานช่วยให้การบริหารแผนงานและโครงการมี
ประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นซึ่งการบริหารแผนงานและโครงการที่ประกอบด้วยการ
วางแผนการปฏิบัติตามแผนการควบคุมและการประเมินผลมีความส้าคัญ
เท่ากันทุกส่วนถ้าขาดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดขาดประสิทธิภาพก็
จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารแผนงานและโครงการทั้งหมด 
  วิธีการด้าเนินงาน สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการติดตามงาน
และสรุปผลการด้าเนินงาน 
60,000บาท  
ส้านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 
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7. หน่วยงานด าเนินงาน ส้านักงานเกษตรจังหวัด 
8. ระยะเวลาด าเนินงาน 1  ปี  ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ) 
9. งบประมาณ 11,460,000 บาท  
10. ผลผลิต (Output) 1. เกษตรกร จ้านวน 600 คน มีความรู้ในการผลิตพืชผักคุณภาพ 

2. กลุ่มเกษตรกร จ้านวน 40 กลุ่ม มีประสิทธิภาพในการผลิตพืชผัก 
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome ) 1. เกิดต้นแบบการปลูกพืชผักปลอดภัย 
2. ยกระดับคณุภาพชีวิตและรายได้ของเกษตรกร 
3. แก้ปัญหาและเพิ่มศักยภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรและผู้บริโภค 
ได้อย่างยั่งยืน 
4. ช่วยปรับปรุงและฟื้นฟูระบบนิเวศน์สร้างความสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของกลุมจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินคาเกษตรปลอดภัยและ  
        อินทรียดวยนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 

แผนงาน (พัฒนากระบวนการผลิตขาว และสินคาเกษตรปลอดภัยตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี (Zoning) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาขบวนการผลิตเขาสูการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย PGS 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

       ปจจุบันปญหาท่ีเกิดกับเกษตรกรคือสินคามีราคาตกต่ํา สถาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง ดินเริ่มเสื่อมโทรมจากการใชประโยชนท่ีดินท่ีมุงเนนใหไดผลผลิต
มากๆและเรงการผลิตใหไดหลายรอบ ทําใหสินคาลนตลาด  มีการใชปุยเคมีใน
ปริมาณมากและใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชทดแทนแรงงาน สงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยของผูผลิตและผูบริโภคลดลง ในขณะท่ีความ
ตองการเรื่องอาหารปลอดภัยมีแนวโนมสูงข้ึน เกษตรกรจะตองปรับตัวเพ่ือ
ผลิตสินคาเกษตรตามความตองการของตลาดใหมากข้ึน การทําการเกษตรท่ีมี
การรับรองมาตรฐานจึงจําเปนท่ีจะตองเรงดําเนินการ  

3.  วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือปรับปรุงฟนฟูทรัพยากรดินและนํ้าใหมีระดับความอุดมสมบูรณ
เหมาะสมสําหรับปลูกพืช เพ่ือพัฒนาขบวนการผลิตเขาสูขบวนการับรอง
มาตรฐาน และใหเกษตรกรมีตนทุนในการผลิตใหต่ําท่ีสุด 
2. เพ่ือปรับเปลี่ยนชนิดพืชไปตามความเหมาะสมของดินและนํ้าสอดคลองกับ
ความตองการสินคาคุณภาพปลอดภัยของตลาดท้ังในและตางประเทศ 
 3. เพ่ือลดการใชปุยเคมี สารเคมแีละการเผาพ้ืนท่ีการเกษตร ท่ีทําใหเกิดผล 

กระตอสิ่งแวดลอมและตองเปนการผลิตท่ีเปนมติรตอสิ่งแวดลอม 

4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  จํานวนเกษตรกรท่ีพัฒนาขบวนการผลผลิตเขาสูการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียไมนอยกวา 2,000 ครัวเรือน พ้ืนท่ีการเกษตรไมนอยกวา 50,000 ไร 
เขาสูการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย (PGS) 

5.  พ้ืนท่ีเปาหมาย  เกษตรกรในพ้ืนท่ีเกษตรแบบแปลงใหญ 10 อําเภอ 2,000 ราย พ้ืนท่ี  
50,000 ไร 

6.  กิจกรรมหลกั ถายทอดเทคโนโลยีฟนฟูปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยอินทรียและสารอินทรียเพ่ือ
เขาสูการรับรองมาตรฐานเกษตร 

5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การฝกอบรมเกษตรกรเพ่ือวางแผนการพัฒนาขบวนการผลิตตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย PGS 
งบประมาณ  250,000 บาท 
สถานีพัฒนาท่ีดินกําแพงเพชร 
สมาคมเกษตรอินทรียแหงประเทศไทย 

5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สาธิตและสนับสนุนปจจยัการผลติตามมาตรฐานเกษตรอินทรยีกําหนด 
งบประมาณ 22,241,000 บาท 
สถานีพัฒนาท่ีดินกําแพงเพชร 
สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร 

 แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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6.  หนวยงานดําเนินงาน สถานีพัฒนาท่ีดินกําแพงเพชร 
7.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน ระบุระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ต.ค. 2564  ถึง ก.ย. 2565 
8.  งบประมาณ 22,491,000 (ยี่สิบสองลานสี่แสนเกาหมื่นหน่ึงพันบาทถวน) 
9.  ผลผลิต (output) ผลผลติของโครงการ พ้ืนท่ีทําการเกษตรแบบเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน 5,000 ไร 
10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) ผลลัพธ (Outcome) เกษตรกรสมารถผลิตขาวอินทรยีไดไมนอยกวา 4,000 

ตัน มีรายไดจากการขายขาวอินทรียไดไมนอยกวา 60,000,000 บาท 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของกลุมจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินคาเกษตรปลอดภัยและ  
        อินทรียดวยนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 

แผนงาน (สงเสริมการผลิตขาว และสินคาเกษตรท่ีปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP เพ่ือมุงสูเกษตรอินทรีย) 
 

หัวขอ 
 

รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ สงเสริมและพัฒนาการผลติสินคาเกษตรปลอดภัยสูตลาดสากล 
2.  ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

- เน่ืองจากเกษตรกรท่ีผลิตสินคาสุขอนามัย มีคุณภาพและไดมาตรฐานเพ่ือตอบสนองตอผูบริโภค 
โดยมีกระบวนการผลิตตาง ๆ เชน การผลิตการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) สินคาเกษตรและ
อาหารมีคุณภาพและความ ปลอดภัย (สินคา Q) สินคาท่ีปลอดภัยเกษตรอินทรีย ผลิตภัณฑชีวภาพ
และการแปรรูปท่ีดี GMP มีจํานวนนอยเน่ืองจากไมทราบวิธีการผลิตสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพ
ปลอดภัยใหไดตามมาตรฐานดังกลาว สวนใหญผลผลิตท่ีออกสูตลาดเปนจํานวนมากไมมีคุณภาพ 
ตองรีบระบายผลผลิตภายในระยะเวลาจํากัด และยังขาดแหลงรับซื้อสินคาดังกลาว 
- พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง 2 มีศักยภาพในดานผลิตภัณฑอาหารท่ีสําคัญของประเทศ โดยเฉพาะเปน
แหลงปลูกขาวสําคัญของภาคเหนือ มีพ้ืนท่ีปลูกขาวนาปและนาปรังมากกวา 9 ลานไร สามารถปลูก
ขาวไดปละ 2-3 ครั้ง ท่ีผานมา เกษตรกรในพ้ืนท่ีใชเมล็ดพันธุขาวท่ีไมไดมาตรฐาน มีขาวพันธุอ่ืนปน 
เปนผลใหเกิดปญหาขาววัชพืชระบาด เกษตรกรไดผลผลิตลดลงและมีคุณภาพต่ํา 
- จังหวัดนครสวรรค จึงไดจัดทําโครงการสงเสรมิและพัฒนาการผลติสินคาเกษตรปลอดภยัสูตลาด
สากลดังกลาว เพ่ือพัฒนาการผลติสินคาเกษตรใหไดคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัยไดอยาง
ครบวงจร 

3.  วัตถุประสงคของ
โครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาการผลติสินคาเกษตรใหไดคณุภาพตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย 
2. เพ่ือสนับสนุนการเช่ือมโยงผลผลิตเกษตรสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
ท่ีมีศักยภาพ 
3. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางการเกษตรท้ังระบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 

4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนแปลงปลูกขาวและสินคาเกษตรปลอดภยั (GAP) รอยละ 5 ตอปจาก
แปลง GAP เดิม 

5. พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมเกษตรกรในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2  
จังหวัดนครสวรรค จํานวน 10 กลุม พ้ืนท่ี 25,072 ไร 
จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 27 กลุม พ้ืนท่ี 32,159 ไร 
จังหวัดพิจิตร จํานวน 56 กลุม พ้ืนท่ี 65,291 ไร 
จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 7 กลุม พ้ืนท่ี 8,869 ไร 
                    รวม 100 กลุม พ้ืนท่ี 131,391 ไร 
 

6 กิจกรรมหลักของโครงการ  โครงการประกอบดวย 1 กิจกรรมหลัก และ 6 กิจกรรม ยอย 
งบประมาณ ปละ 53,573,200 บาท  
ผูรับผิดชอบ : สนง.กษจ. (นครสวรรค,พิจิตร.อุทัยธานี,กําแพงเพชร) 
 

 แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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6.1 กิจกรรยอยท่ี 1 
จัดเวทีชุมชนสรางความ

เขาใจใหกับเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการและหนวยงานรวม
บูรณาการ 
      งบประมาณ ปละ  
2,507,500 บาท 

แนวทาง เพ่ือสรางความเขาใจของสมาชิกในชุมชน และรวมกันกําหนดกฎระเบียบของกลุม เลือกตั้ง
คณะกรรมการ และรวมพิจารณาแผนการผลิต และกําหนดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิตเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว และเพ่ิมคุณภาพผลผลติขาว ตั้งแตการเตรียมดิน การปรับปรุงบํารุง
ดิน การเลือกเมล็ดพันธุคุณภาพดี การปลูก การดูแลรักษา จนถึงเก็บเก่ียว เช่ือมโยงและบริหาร
จัดการเรื่องการตลาด 
    วิธีการดําเนินงาน 
   - กําหนดจัดจํานวน 2 ครั้ง (กอนและหลัง) เพ่ือสรางความเขาใจในกลุมชุมชนและเพ่ือรวมกัน
วางแผนในการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงาน/กําหนดทิศทางการดําเนินงานในปตอไป 
   - เนนใหผูเก่ียวของทุกภาคสวน (ผูนํากลุมชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือวาง
แผนการดําเนินงานในกลุมชุมชน) 
   - เปาหมาย 100 กลุม (เปนคาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, คาวัสดุอุปกรณ เอกสารและอ่ืนๆ ตาม
ความจําเปน) 

6.2 กิจกรรมยอยท่ี 2 
     อบรมถายทอดเทคโนโลยี
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ
สินคาเกษตรปลอดภัยสู
มาตรฐานสากล 
     งบประมาณ ปละ  
2,747,500 บาท 

 

พัฒนาขบวนการผลิตเขาสูการรับรองมาตรฐานสากล 
1. พัฒนาเกษตรกรสูระบบมาตรฐาน GAP ในแปลงใหญ 
    แนวทาง สงเสริมเกษตรกรรายยอยใหมีการรวมกลุมและรวมพ้ืนท่ีการผลิตเปนแปลงใหญ ท่ีมี
ผูจัดการพ้ืนท่ีการวางแผนการผลิตการสรางกระบวนการเรียนรูใหเกษตรกรมีความสามารถในการ
ผลิตสินคาเกษตรท่ีปลอดภัย มีคุณภาพและไดมาตรฐาน และพัฒนาเกษตรกรใหสามารถดําเนินการ
ผลิตโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับของตลาด 
อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช 
    วิธีการดําเนินงาน  
    1. จัดอบรมถายทอดความรูใหเกษตรกร หลักสูตรการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพ
มาตรฐาน GAP ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001-2556)  
    2. ติดตามใหคําปรึกษาและประเมินแปลง 
   - เปาหมาย 100 กลุม(เปนคาอาหารกลางวัน,อาหารวาง,คาวัสดุอุปกรณ เอกสารและอ่ืนๆ ตาม
ความจําเปน) 

6.3 กิจกรรมยอยท่ี 3 
     สงเสริมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลติและเพ่ิม
มูลคาสินคาเกษตรปลอดภัย 
    งบประมาณ ปละ    
5,805,000 บาท 

 
 

สนับสนุนครุภณัฑการเกษตรและสิ่งกอสรางและการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP 
- โดยการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือใหเกษตรกรยืมไปใช ภายใตเงือนไขของกลุม/ราชการ
การ ไดแก รถดํานํา เครื่องเพาะกลา เครื่องหยอดขาวแหง เครื่องหยอดกลาขาวพรอมเครื่องเพาะ
กลา เครื่องทําความสะอาดเมล็ดพันธุขาว ฯลฯ 
- การตรวจประเมินแปลง เปนการตรวจรับรองแปลงผลิตสําหรับเกษตรกรท่ีผานการตรวจประเมิน
แปลงเบ้ืองตน (จางหนวยงานภายนอกตรวจ) 
 
 
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดหารถเก่ียวนวดขาว และรถบรรทุกรถเก่ียวนวดขาวใหกลุม
เกษตรกรยืมไปใช ท้ังน้ี กลุมเกษตรกรแปลงใหญ/สวนราชการ กําหนดระเบียบกฎเกณฑการใหยืม 
และการบํารุงรักษาซอมแซมเปนของกลุมเกษตรกรแปลงใหญ/เกษตรกรผูยืม 

6.4 กิจกรรมยอยท่ี 4 
     สงเสริมการปรับปรุงบํารุง
ดินและการบริหารจดัการดาน
อารักขาพืช 
     งบประมาณ ปละ  
40,842,000 บาท 

การดําเนินงาน  
- จัดตั้งธนาคารปุย โดยในครั้งแรกราชการใหการสนับสนุนปุยอินทรียใหกับกลุมเกษตรกรแปลงใหญ
และใหสมาชิกยืมไปใช เมื่อเก็บเก่ียวขาวแลวสมาชิกท่ียืมไปจะตองนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมา
คืนใหกับกลุม มูลคาไมนอยกวาปุยอินทรียท่ีไดยืมไป 
- แนะนําใหเกษตรกรผสมแมปุยใชเองใหไดสูตรปุยตามคําแนะนําเกษตรกรตองวิเคราะหดินกอนการ
ใสปุย เพ่ือทราบปริมาณธาตุอาหารหลัก N P K ท่ีมีอยูในดิน ณ ปจจุบัน  และนํามาเทียบกับคูมือ
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 หรือโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีนักวิจัยไดจัดทําไว เพ่ือไดรับคําแนะนําการใชปุยท่ีสอดคลองกับปริมาณ
ธาตุอาหารท่ีมีอยูในดินและความตองการของพืช 
- สงเสริมใหใชสารชีวภณัฑทดแทนการใชสารเคมี โดยการใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหา
วัสดุอุปกรณและหัวเช้ือสารชีวภัณฑใหกับกลุมเกษตรกร 

6.5 กิจกรรมยอยท่ี 5 
    สัมมนาเครือขายผูผลติ
สินคาเกษตรปลอดภัยกลุม
จังหวัด  
    งบประมาณ ปละ  
171,200 บาท 

จังหวัดนครสวรรค เปนเจาภาพ ในการดําเนินงานสัมมนาเครือขายผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยกลุม
จังหวัด   จํานวน 1 ครั้ง 1 วัน จังหวัดละ 50 ราย 
รวม ท้ังหมด 200 ราย 

6.6 กิจกรรมยอยท่ี 6 
การติดตามประเมินผล

โครงการ 
งบประมาณ ปละ 1,500,000 
บาท 

เปนคาใชจายในการตดิตามประเมนิผลโครงการและแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานใหเกิดผล
สัมฤทธ์ิ จัดทําเอกสารสรุปผลดําเนินงาน และอ่ืน ๆ 

7. หนวยงานดําเนินงาน หนวยงานเจาภาพหลัก :  สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 
หนวยงานเจาภาพรวม: หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
                            หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
                            หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงพลังงาน 
                            หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงพาณิชย 

8. ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

1  ป  ( ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ) 

9. งบประมาณ 53,573,200 บาท  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกเปนรายจังหวัดดังน้ี 
1. สํานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค งบประมาณ      7,881,200 บาท 
2. สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร งบประมาณ    12,353,800 บาท 
3. สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร งบประมาณ   29,869,400 บาท 
4. สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ     3,468,800 บาท 

10. ผลผลิต (Output) 1. เกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรใหไดคณุภาพตามมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย จาํนวน 4,615 ราย 
2. มีกลุมเกษตรกรเพ่ือการผลิตสินคาเกษตรใหไดคณุภาพตามมาตรฐานเกษตรปลอดภยั จํานวน 
100 กลุม  

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Outcome ) 

1. เกษตรกรท่ีรวมโครงการสามารถพัฒนาไปสูเกษตรกรมืออาชีพ Smart farm/ Smart Market 
 2. กลุมเกษตรกรมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของกลุมจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินคาเกษตรปลอดภัยและ  
        อินทรียดวยนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 

แผนงาน (สงเสริมการผลิตขาว และสินคาเกษตรท่ีปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP เพ่ือมุงสูเกษตรอินทรีย) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ สงเสริมและพัฒนาการผลติขาวอินทรียสูสากล 
2.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล - พ้ืน ท่ีภาคเหนือตอนลาง 2 มีศักยภาพในดานผลิตภัณฑอาหาร 

โดยเฉพาะขาวและผลิตภัณฑจากขาว บรรจุภัณฑชีวภาพ ตลอดจน
อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ เชน เอทานอลจากกากนํ้าตาล พลังงาน
ไฟฟาจากแกลบ อุตสาหกรรมอาหารสัตว เน่ืองจากเปนแหลงผลิตสินคา
เกษตรท่ีสําคัญของประเทศ และสามารถนาเขาวัตถุดิบเกษตรจากประเทศ
เพ่ือนบาน 
- กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 คือจังหวัดนครสวรรค จังหวัดพิจิตร
จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดอุทัยธานี มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวนาป มีจํานวน
รวมกัน 5,461,196 ไร ซึ่งคิดเปนเกือบ 10% ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวนาป
ท้ังหมดของประเทศ ซึ่งมีอยู 58 ลานไรเศษ (จากขอมูลจากสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ป 2559) แตมีพ้ืนท่ีปลูกขาวอินทรียอยูเปนจํานวน
นอยมากไมถึง 1% 
- เกษตรกรผูปลูกขาวอินทรียในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 ท่ีไดรับ
มาตรฐานอินทรียสากล EU/NOP แลว และหมายรวมท่ีอยูในทุกระยะ
ปรับเปลี่ยนคือ ระยะปรับเปลี่ยน1ระยะปรับเปลี่ยน 2 ระยะปรับเปลี่ยน3 
มีอยูสวนใหญในสองจังหวัดจากสี่จังหวัด คือจังหวัดอุทัยธานีซึ่งทําเกษตร
อินทรียมาตรฐานสากลIFOAM มาเปนระยะเวลาหน่ึง ซึ่งป2561ท่ีผานมา
ไดเปลี่ยนเปนมาตรฐานEU/NOP  และจังหวัดพิจิตรซึ่งทางมูลนิธิพัฒนา
ประสิทธิภาพในราชการ โดย สถาบันท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพใน
ราชการ (สปร.) ไดดําเนินการรวมกับเกษตรจังหวัดพิจิตรเปนโครงการนํา
รองปแรกในป 2561 เพ่ือใหเกษตรกรท่ีปลูกขาวอินทรียของจังหวัดพิจิตร
เขาสูมาตรฐานอินทรียสากล EU/NOP 
- จังหวัดนครสวรรค จึงไดจัดทําโครงการสงเสรมิและพัฒนาการผลิตสินคา
เกษตรอินทรียสูสากลดังกลาว เพ่ือพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรใหได
คุณภาพตามมาตรฐานเกษตรอินทรียไดอยางครบวงจร 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ  1. เพ่ือพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรใหไดคุณภาพตามมาตรฐานเกษตร
อินทรียอยางครบวงจร 
2. เพ่ือสนับสนุนการเช่ือมโยงผลผลิตเกษตรสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ี
มีศักยภาพ 
3. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางการเกษตรท้ังระบบและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 
 

 แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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4. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนแปลงปลูกขาวและสินคาเกษตรอินทรียรอยละ 
5 ตอปจากจํานวนแปลงเกษตรอินทรียเดิม 

5. พ้ืนท่ีเปาหมาย เกษตรกรในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 จังหวัดนครสวรรค , 
กําแพงเพชร , พิจิตรและ อุทัยธานี รวม 18 กลุม กลุม 5,000 ไร 

6. กิจกรรมหลัก โครงการประกอบดวย 1 กิจกรรมหลัก และ 7 กิจกรรมยอย 
งบประมาณ ปละ  11,683,000 บาท  
ผูรับผิดชอบ : สนง.กษจ.(นครสวรรค,พิจิตร.อุทัยธานี,กําแพงเพชร) 
 

6.1 กิจกรรยอยท่ี 1 
จัดเวทีชุมชนสรางความเขาใจใหกับเกษตรกรท่ีเขา
รวมโครงการและหนวยงานรวมบูรณาการ 
    งบประมาณปละ  270,000 บาท 

แนวทาง เพ่ือสรางความเขาใจของสมาชิกในชุมชน และรวมกันกําหนด
กฎระเบียบของกลุม เลือกตั้งคณะกรรมการ และรวมพิจารณาแผนการ
ผลิต และกําหนดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตขาว และเพ่ิมคุณภาพผลผลิตขาว ตั้งแตการเตรียมดิน การ
ปรับปรุงบํารุงดิน การเลือกเมล็ดพันธุคุณภาพดี การปลูก การดูแลรักษา 
จนถึงเก็บเก่ียว เช่ือมโยงและบริหารจัดการเรื่องการตลาด 
    วิธีการดําเนินงาน 
   - กําหนดจัดจํานวน 2 ครั้ง (กอนและหลัง) เพ่ือสรางความเขาใจในกลุม
ชุมชนและเพ่ือรวมกันวางแผนในการดําเนินงาน และสรุปผลการ
ดําเนินงาน/กําหนดทิศทางการดําเนินงานในปตอไป 
   - เนนใหผูเก่ียวของทุกภาคสวน (ผูนํากลุมชุมชนมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น เพ่ือวางแผนการดําเนินงานในกลุมชุมชน) 
   - เปาหมาย 18 กลุม(เปนคาอาหารกลางวัน,อาหารวาง,คาวัสดุอุปกรณ 
เอกสารและอ่ืนๆ ตามความจําเปน) 

6.2 กิจกรรมยอยท่ี 2 
อบรมถายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรียระดับ
สากล 
    งบประมาณปละ   446,400 บาท 

 

พัฒนาขบวนการผลติเขาสูการรับรองมาตรฐานสากล 
1. พัฒนาเกษตรกรสูระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียระดับสากล 
    แนวทาง สงเสริมเกษตรกรรายยอยใหมกีารรวมกลุมและรวมพ้ืนท่ีการ
ผลิตเปนแปลงใหญ ท่ีมีผูจัดการพ้ืนท่ีการวางแผนการผลิตการสราง
กระบวนการเรียนรูใหเกษตรกรมีความสามารถในการผลิตสินคาเกษตร
อินทรีย มีคุณภาพและไดมาตรฐาน และพัฒนาเกษตรกรใหสามารถ
ดําเนินการผลิตโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ
ของตลาด 
2. จัดอบรมถายทอดความรูใหเกษตรกร หลักสตูรฝกอบรมมาตรฐาน
เกษตรอินทรียระดับสากล EU และ NOP (USDA)  
3. ติดตามใหคําปรึกษาและประเมนิแปลง 
   - เปาหมาย 18 กลุม(เปนคาอาหารกลางวัน,อาหารวาง,คาวัสดุอุปกรณ 
เอกสารและอ่ืนๆ ตามความจําเปน) 

6.3 กิจกรรมยอยท่ี 3 
สงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมลูคา
สินคาเกษตรอินทรีย 
    งบประมาณ ปละ   6,604,000 บาท 
 

 
 

สนับสนุนครุภณัฑการเกษตรและสิ่งกอสรางและการตรวจรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรยี 
- โดยการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือใหเกษตรกรยืมไปใช ภายใต
เงือนไขของกลุม/ราชการการ ไดแก รถดํานํา เครื่องเพาะกลา เครื่อง
หยอดขาวแหง เครื่องหยอดกลาขาวพรอมเครื่องเพาะกลา เครื่องทําความ
สะอาดเมล็ดพันธุขาว ฯลฯ 
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- การตรวจประเมินแปลง เปนการตรวจรับรองแปลงผลิตสําหรับเกษตรกร
ท่ีผานการตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตน (จางหนวยงานภายนอกตรวจ) 
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดหารถเก่ียวนวดขาว และรถบรรทุกรถ
เก่ียวนวดขาวใหกลุมเกษตรกรยืมไปใช ท้ังน้ี กลุมเกษตรกรแปลงใหญ/
สวนราชการ กําหนดระเบียบกฎเกณฑการใหยืม และการบํารุงรักษา
ซอมแซมเปนของกลุมเกษตรกรแปลงใหญ/เกษตรกรผูยืม 

6.4 กิจกรรมยอยท่ี 4 
สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินและการบริหารจัดการ
ดานอารักขาพืช 
     งบประมาณ ปละ   3,458,000 บาท 
 

- จัดตั้งธนาคารปุย โดยในครั้งแรกราชการใหการสนับสนุนปุยอินทรีย
ใหกับกลุมเกษตรกรแปลงใหญและใหสมาชิกยืมไปใช เมื่อเก็บเก่ียวขาว
แลวสมาชิกท่ียืมไปจะตองนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาคืนใหกับกลุม 
มูลคาไมนอยกวาปุยอินทรียท่ีไดยืมไป 
- สงเสริมใหใชสารชีวภณัฑทดแทนการใชสารเคมี โดยการใหการสนับสนุน
งบประมาณในการจดัหาวัสดุอุปกรณและหัวเช้ือสารชีวภณัฑใหกับกลุม
เกษตรกร 

6.5 กิจกรรมยอยท่ี 5 
สัมมนาเครือขายผูผลิตสินคาเกษตรอินทรียกลุม
จังหวัด  
     งบประมาณ ปละ  62,600 บาท 

จังหวัดนครสวรรค เปนเจาภาพ ในการดําเนินงานสัมมนาเครือขายผูผลิต
สินคาเกษตรอินทรียกลุมจังหวัด   จํานวน 1 ครั้ง 1 วัน จังหวัดละ 20 ราย 
รวม ท้ังหมด 80 ราย 

6.5 กิจกรรมยอยท่ี 6 
ศึกษาดูงาน 

งบประมาณ ปละ  572,000 บาท 

- จังหวัดนําเกษตรกรเขาศึกษาดูงานหนวยงานราชการหรือกลุมเกษตร
อินทรียท่ีประสบความสําเร็จจํานวน 1 ครั้ง 2 วัน  เปาหมายจังหวัดละ 45 
ราย รวม 180 ราย 

6.7 กิจกรรมยอยท่ี 7 
การติดตามประเมินผลโครงการ 

งบประมาณ ปละ 270,000 บาท 

เปนคาใชจายในการตดิตามประเมนิผลโครงการและแกไขปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานใหเกิดผลสมัฤทธ์ิ จัดทําเอกสารสรปุผลดําเนินงาน และ
อ่ืน ๆ 

7. หนวยงานดําเนินงาน หนวยงานเจาภาพหลัก :  สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง 2 
หนวยงานเจาภาพรวม: หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
                            หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
                            หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงพลังงาน 
                            หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงพาณิชย 

8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1  ป  ( ปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
9. งบประมาณ 11,683,000 ลานบาท ( ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) จําแนกเปน 

1. สํานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค งบประมาณ     2,712,000 บาท 
2. สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร งบประมาณ     2,013,200 บาท 
3. สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร งบประมาณ     5,104,000  บาท 
4. สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี งบประมาณ     1,853,800  บาท 

10. ผลผลิต (Output) 1. เกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรใหไดคณุภาพ
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรยี จํานวน 468 ราย 
2. มีกลุมเกษตรกรเพ่ือการผลิตสินคาเกษตรใหไดคณุภาพตามมาตรฐาน
เกษตรเกษตรอินทรีย จํานวน 18 กลุม  

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome ) 1. เกษตรกรท่ีรวมโครงการสามารถพัฒนาไปสูเกษตรกรมืออาชีพ Smart 
farm/ Smart Market 
2. กลุมเกษตรกรมีการบริหารจดัการอยางเปนระบบ 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของกลุมจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินคา    
เกษตรปลอดภัยและ  

        อินทรียดวยนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 
แผนงาน (สงเสริมและสนับสนุนการใชนวัตกรรมและพัฒนาเพ่ือแปรรูปขาวและสินคาเกษตรไปสูผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาสูง) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนลาง 2 
2. ความสําคัญของโครงการ 

หลักการและเหตุผล 
 
 
 

          จากสถานการณพลังงานของประเทศไทยท่ีมีความผันผวน และ
เพ่ือตอบสนองนโยบายประเด็นยุทธศาสตร 20 ป เก่ียวของกับมิติดาน
พลังงานใน 3 ยุทธศาสตร ไดแก  

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความมั่นคงทางพลังงานเนนพัฒนาระบบ 
การเตรียมพรอมรักษาความมั่นคงฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การปกปองรักษาผลประโยชนชาติ  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน พัฒนา
เมือง เปนศูนยกลางความเจริญ มีประสิทธิภาพ โดยใชพลังงานและ
ทรัพยากรอยางประหยัดในราคาท่ีเหมาะสม และกระจายประเภท
เช้ือเพลิงสงเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพของพ้ืนท่ี  

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน สงเสริมพลังงาน
สะอาดเพ่ือลดกาซเรือนกระจก 
แผนปฏิรปูประเทศดานพลังงาน  
          ดานท่ี 4 สนับสนุนพลังงานทดแทน 
          ดานท่ี 5 การอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
          ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน  
          ยุทธศาสตรท่ี  3 การพัฒนาพลังงานท่ียั่งยืนและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมและประเดน็การพัฒนาตามยุทธศาสตรกลุมภาคเหนือตอนลาง 
2 การพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินคาเกษตร
ปลอดภัยและอินทรียดวยนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาและยกระดับขีด
ความสามารถในการแขงขันสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลท่ีพลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เมื่อวันศุกรท่ี 12 กันยายน 2557 ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง 2 ท่ีเปนแหลงเพาะปลูกเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย ซึ่งมี
เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนจํานวนมาก และพ้ืนท่ีของกลุมจังหวัด
ฯ มีศักยภาพดานพลังงานแสงอาทิตยเหมาะสม สามารถพัฒนาเปน

 แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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พลังงานทดแทนได ซึ่งจะสามารถชวยพัฒนาในดานการเพ่ิมผลผลิต แปร
รูป สรางมูลคาเพ่ิมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
           การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย สงผลใหความ
ตองการใชพลังงานของประเทศเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง ทําใหตองจัดหา
แหลงพลังงานเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหเพียงพอกับความตองการ โดยในแตละป
ประเทศไทยตองใชงบประมาณจํานวนมากในการจัดหาพลังงาน ซึ่งสวน
ใหญตองนําเขาจากตางประเทศ ทําใหตองสูญเสียเงินตราออกนอก
ประเทศเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมท่ีจะสูงมากข้ึนเรื่อย ๆ ดังน้ัน เพ่ือ
เปนการลดการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ และใหเกิดการลดใช
พลังงาน ลดคาใชจายดานพลังงาน และสงเสริมการใชเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน จําเปนตองมีแนวทางการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และมี
การพัฒนาแหลงพลังงานทดแทนอ่ืน ๆ ภายในประเทศใหมากข้ึน การ
พัฒนาพลังงานสูความมั่นคง และยั่งยืน โดยการสงเสริมการใชเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนมาใชในกระบวนการผลิต  การเผยแพรประชาสัมพันธ 

3. วัตถุประสงคของโครงการ 
 

1.เพ่ือสงเสรมิใหมีการนําเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยมาใชใน
กระบวนการผลติ และลดตนทุน ในกลุมเกษตรแปลงใหญ 
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพการใหบริการในการสงเสริมดานพลังงาน และ
สงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ท่ี ทันสถานการณ  มี
เทคโนโลยีการใชพลั งงานแสงอาทิตย ในการผลิตไฟฟ าท่ีมีความ
หลากหลาย นาสนใจมากยิ่งข้ึน 
3.เพ่ือเผยแพรสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย สงเสริมการใชพลังงานทดแทน อยางคุมคาและเกิดประโยชน
สูงสุด 
4.เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการใชพลังงานทดแทนท่ี
เหมาะสมในกลุมจังหวัดภาคเหนือ 

 4.  พ้ืนท่ีเปาหมาย 
 

กลุมวิสาหกิจชุมชน/กลุมอาชีพ/กลุมเกษตรกรแปลงใหญ ในกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง 2 

 5.  กิจกรรมหลัก ดําเนินการจํานวน 4 กิจกรรม 
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
สงเสริมระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยในกลุม
เกษตรแปลงใหญ     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1. คัดเลือกกลุมกลุมวิสาหกิจชุมชน /กลุมอาชีพ/กลุมเกษตรกรแปลงใหญ 
ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2  ท่ีสนใจและมีความพรอมท่ีจะเขารวม
โครงการฯ 4 แหง ดังน้ี 
 2.  ประชุมช้ีแจงโครงการฯ แหงละ 10,000 บาท เปนเงิน 40,000 บาท 
 3.  จัดอบรมใหความรู แหงละ 10,000 บาท เปนเงิน 40,000 บาท 
 4.  ศึกษาดูงาน แหงละ 50,000 บาท เปนเงิน 200,000 บาท 
 5.  สงเสริมระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบเรือนกระจก ขนาด 8 x 
12.40 ม. (ตามแบบ พพ.2) พรอมระบบความรอนเสริมแบบอินฟาเรด 
แหงละ 750,000 บาท เปนเงิน 3,000,000 บาท 
 6.  บริหารจัดการโครงการ จังหวัดละ 30,000 บาท เปนเงิน 120,000 
บาท 
 7.  ติดตามประเมินผล 
ปงบประมาณ 2565   เปนเงิน 3,400,000 บาท 
สํานักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร  พิจิตร และอุทัยธานี 
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดในพ้ืนท่ี 
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5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2  
สงเสริมระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตยในกลุม
เกษตรแปลงใหญ   
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1. คัดเลือกกลุมกลุมวิสาหกิจชุมชน/กลุมอาชีพ/กลุมเกษตรกรแปลงใหญ 
ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 ท่ีสนใจและมีความพรอมท่ีจะเขารวม
โครงการฯ 4 แหง  
 2  ประชุมช้ีแจงโครงการฯ แหงละ 10,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท 
 3.  จัดอบรมใหความรู แหงละ 10,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท 
 4.  สงเสริมระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย แหงละ 1,000,000 บาท 
เปนเงิน 4,000,000 บาท 
 5.  บริหารจัดการโครงการ จังหวัดละ 30,000 บาท เปนเงิน 120,000 
บาท 
 6.  ติดตามประเมินผล 
ปงบประมาณ 2565   4,220,000.- บาท (4 แหง) 
สํานักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร  พิจิตร และอุทัยธานี 
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดในพ้ืนท่ี 

5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3  
ศึกษาพัฒนาระบบอบแหงดวยพลงังานชีวมวล
สําหรับโรงสีขาวสหกรณและชุมชน   
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1. สํารวจศักยภาพความเหมาะสมของโรงสีในการพัฒนาระบบอบแหงดวย
พลังงานชีวมวล 

2. คัดเลือกโรงสีขาวท่ีมีศักยภาพ ความพรอมเพ่ือจัดสรางระบบอบแหง
ดวยพลังงาน ชีวมวล เพ่ือเปนตนแบบ  

3. จัดอบรมใหความรูกลุมเปาหมาย 
4. เสนอแผนการสงเสรมิระบบอบแหงดวยพลังงานชีวมวลในโรงสีท่ีมี

ศักยภาพ 
ปงบประมาณ 2565 เปนเงิน 4,000,000 บาท 
สํานักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร  พิจิตร และอุทัยธานี 
สํานักงานสหกรณจังหวัดในพ้ืนท่ี 

6. หนวยงานดําเนินงาน สํานักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค 
7. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณ ปงบประมาณ 2565 เปนเงิน 11,620,000.- บาท 
9. ผลผลิต (Output) 1. กลุมเปาหมายไดใชประโยชนระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 

4 แหง 
2. กลุมเปาหมายไดใชประโยชนระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 
4 แหง 
3. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2  มีโรงสีชุมชนท่ีมีศักยภาพในการ
พัฒนาระบบอบแหงดวยพลังงานชีวมวล และมตีนแบบ  

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
      (Outcome) 

1. ลดระยะเวลาการอบแหงในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑไดอยางนอย 
50%  

2. ลดคาใชจายดานพลังงานในกระบวนการเพาะปลูกอยางนอย 20% 
3. เปาหมายพ้ืนท่ีโรงสีฯท่ีมีศักยภาพและความพรอมในการพัฒนาระบบ
อบแหงดวยพลังงานชีวมวล และมตีนแบบในการดําเนินการ  
4. มีความพรอมดานพ้ืนท่ี กลุมเปาหมาย และชนิดเทคโนโลยีดาน
พลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ ในการสงเสรมิการผลติพลังงาน
ทดแทนของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนากลุมจังหวัด : 1.การสงเสริมและพัฒนา ระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรียดวยแนวทางเกษตร  
                                                 สมัยใหม และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 

แผนงาน : พัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ํา เพ่ือสนับสนุนการผลิตดานการเกษตร, พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
การคมนาคมขนสง และระบบโลจิสติกสเพ่ือรองรับการคา การลงทุน การเกษตร 

 
หัวขอ รายละเอียด 

๑.  ช่ือโครงการ โครงการปรับปรุงทางหลวงเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว ทางหลวง
หมายเลข 1280 

2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

- เนื่องจากเปนเสนทางงท่ีเชื่อมพ้ืนท่ีเกษตรแปลงใหญ , โรงงานขนาด
ใหญและชุมชนตลอดเสนทาง มีปริมาณการจราจรในแตละวันคอนขาง
สูง สงผลใหการจราจรติดขัด จากบันทึกขอมูลการจราจรพบวา จํานวน
รถท่ีวิ่งบนทางหลวงหมายเลข 1280 มีปริมาณเฉลี่ย 2,482 คัน/วัน 
แบงเปนรถยนต 2,048 คัน และรถบรรทุก 434 คัน และจํานวน
อุบัติเหตุเกิดข้ึนบอยครั้ง 
- พัฒนาระบบโครงขายทางหลวงเชื่อมโยงระบบขนสง เพ่ือสนับสนุน
ระบบโลจิสติกสภาคการขนสง และเชื่อมโยงแหลงผลผลิตทางดาน
เกษตรกรรม เปนการกระจายการพัฒนาสูภูมิภาค ลดปญหาคอขวด
และเพ่ิมความจุของทางหลวงสายหลัก รวมท้ังอํานวยความสะดวก 
ความปลอดภัยในการขนถายสินคาทางการเกษตรและการเดินทางของ
ประชาชนในภูมิภาค 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ - เพ่ือลดปญหาคอขวดและเพ่ิมความจุของทางหลวงสายหลักรวม 
- เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางเขาสูแหลงทองเท่ียว 
- เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในการเดินทางของ 
ประชาชน ผูใชทางท่ัวไปและนักทองเท่ียว 

4.  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย    - รอยละของจํานวนอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี ลดลงรอยละ 10 
- รอยละของความสะดวกในการขนถายสินคาทางการเกษตร เพ่ิมข้ึน
รอยละ 10 

  - รอยละของระยะเวลาท่ีใชในการเดินทางบนทางหลวงสายหลักท่ีไดรับ
การพัฒนาลดลง รอยละ 10 

(Project Brief รายโครงการ) 
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4.  พ้ืนท่ีเปาหมาย  พ้ืนท่ีหมูบานคลองตนไทร ตําบลทุงทอง อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัด
กําแพงเพชร 

5.  กิจกรรมหลัก ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง 
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 
25,000,000.- (ยี่สิบหาลานบาทถวน) 
นายทรงชัย พวงสุวรรณ 
แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 

6.  หนวยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 
7.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 180 วัน 
8.  งบประมาณ 25,000,000.- (ยี่สิบหาลานบาทถวน) 
๙.  ผลผลิต (output) ไดเสนทางท่ีปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ตาม

แบบมาตรฐานกรมทางหลวง 
๑๐.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ตามแบบมาตรฐาน

กรมทางหลวง เพ่ิมขีดความสามารถการใหบริการของทางหลวง รวมท้ัง
อํานวยความสะดวกและปลอดภัยแกประชาชน นักทองเท่ียวผูใช
เสนทางและผูอาศัยสองขางทาง ลดระยะเวลาในการเดินทาง 

 
 
 
ช่ือ  นายสุชาติ  ตาทิพย  ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานโครงการ 
โทรศัพทมือถือ 081-8876132 
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การสงเสริมและพัฒนา ระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรียดวยแนวทางเกษตรสมัยใหม

และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ

แผนงาน พัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ํา เพื่อสนับสนุนการผลิตดานการเกษตร, พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมขนสง

 และระบบโลจิสติกสเพื่อรองรับการคา การลงทุน การเกษตร

2.  ความสําคัญของโครงการ

     หลัการและเหตุผล

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1

          งบประมาณ

          ผูรับผิดชอบ

          หนวยงานที่เกี่ยวของ

    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2

          งบประมาณ

          ผูรับผิดชอบ

          หนวยงานที่เกี่ยวของ

6.  หนวยงานดําเนินงาน

7.  ระยะเวลาดําเนินงาน

8.  งบประมาณ

9.  ผลผลิต (output)

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ (Outcome)

ชื่อ นายอนันต โฆษิตพิพัฒน ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานโครงการ

หมายเลขโทรศัพท 055-711440 Email : Kampangrid4@gmail.com

(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด

แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief)

หัวขอ รายละเอียด

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

    4.1 พื้นที่เปาหมาย ตําบลบึงสามัคคี  อําเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกําแพงเพชร

1.  ชื่อโครงการ โครงการดาดคอนกรีตคลองเรือ ระยะที่ 2

เนื่องจากคลอง มีสภาพดินเปนดินรวนปนดินทราย ทําใหเกิดการรั่วซึมสูง มีการ

สูญเสียน้ําโดยไมเกิดประโยชนเปนจํานวนมาก ประกอบกับเปนคลองธรรมชาติที่ไดทําการขุด

มาเปนระยะเวลานาน ปจจุบันมีสภาพตื้นเขิน เนื่องจากมีตะกอนดินสะสมมาเปนระยะเวลา

นาน และบางชวงสภาพของตลิ่งทั้งสองฝงเกิดการพังทลาย เนื่องจากการกัดเซาะของน้ําใน

ชวงฤดูน้ําหลาก

3.  วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ํา ใหแกพื้นที่เพาะปลูกไดอยางเพียงพอ

และทันเวลาตอความตองการของเกษตรกร

ชวยเหลือพื้นที่การเกษตร ประมาณ 8,000 ไร

เดือนมกราคม 2565 - เดือนมิถุนายน 2565

5.  กิจกรรมหลัก ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา

ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา ระยะทางประมาณ 1 กม.

25,000,000.00  บาท

นายอนันต  โฆษิตพิพัฒน

โครงการชลประทานกําแพงเพชร

โครงการชลประทานกําแพงเพชร

25,000,000.00  บาท

ราษฏรมีความเปนอยูที่ดีขึ้นจากรายได ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทาน ชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูก ใหสามารถมีน้ําใชไดอยาง

เพียงพอ และตรงตามเวลาที่ตองการ
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การสงเสริมและพัฒนา ระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรียดวยแนวทางเกษตรสมัยใหม

และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ

แผนงาน พัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ํา เพื่อสนับสนุนการผลิตดานการเกษตร, พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

การคมนาคมขนสง และระบบโลจิสติกสเพื่อรองรับการคา การลงทุน การเกษตร

2.  ความสําคัญของโครงการ

     หลัการและเหตุผล

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1

          งบประมาณ

          ผูรับผิดชอบ

          หนวยงานที่เกี่ยวของ

    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2

          งบประมาณ

          ผูรับผิดชอบ

          หนวยงานที่เกี่ยวของ

6.  หนวยงานดําเนินงาน

7.  ระยะเวลาดําเนินงาน

8.  งบประมาณ

9.  ผลผลิต (output)

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ (Outcome)

ชื่อ นายบรรจง  วงศมา ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานโครงการ

หมายเลขโทรศัพท 055-๘๖๕๓๕๘ Email : -

หัวขอ รายละเอียด

(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด

แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

    4.1 พื้นที่เปาหมาย ตําบลวังแขม  อําเภอคลองขลุง  จังหวัดกําแพงเพชร

1.  ชื่อโครงการ ดาดคอนกรีตคลองหนองขวัญระยะที่ 3

เนื่องจากคลอง มีสภาพดินเปนดินรวนปนดินทราย ทําใหเกิดการรั่วซึมสูง มีการ

สูญเสียน้ําโดยไมเกิดประโยชนเปนจํานวนมาก ประกอบกับเปนคลองธรรมชาติที่ไดทําการขุด

มาเปนระยะเวลานาน ปจจุบันมีสภาพตื้นเขิน เนื่องจากมีตะกอนดินสะสมมาเปนระยะเวลา

นาน และบางชวงสภาพของตลิ่งทั้งสองฝงเกิดการพังทลาย เนื่องจากการกัดเซาะของน้ําใน

ชวงฤดูน้ําหลาก

3.  วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ํา ใหแกพื้นที่เพาะปลูกไดอยางเพียงพอ

และทันเวลาตอความตองการของเกษตรกร

ชวยเหลือพื้นที่การเกษตร ประมาณ 9,000 ไร

เดือนมกราคม 2565 - เดือนมิถุนายน 2565

5.  กิจกรรมหลัก ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา

ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา ระยะทางประมาณ 1 กม.

25,000,000.00  บาท

นายบรรจง  วงศมา

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ

25,000,000.00  บาท

ราษฏรมีความเปนอยูที่ดีขึ้นจากรายได ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทาน ชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูก ใหสามารถมีน้ําใชไดอยาง

เพียงพอ และตรงตามเวลาที่ตองการ
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          การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 1.การสงเสริมและพัฒนา ระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรียดวยแนวทางเกษตร
สมัยใหม และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 

แผนงาน    พัฒนากระบวนการผลิตขาว และสินคาเกษตรปลอดภัยตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี (Zoning) 
หัวขอ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาขบวนการผลิตเขาสูการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย PGS 
2. ความสําคัญของโครงการ หลกัการและ
เหตุผล 

       ปจจุบันปญหาท่ีเกิดกับเกษตรกรคือสินคามีราคาตกต่ํา สถาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง ดินเริ่มเสื่อมโทรมจากการใชประโยชนท่ีดินท่ีมุงเนนใหไดผลผลติมากๆและ
เรงการผลิตใหไดหลายรอบ ทําใหสินคาลนตลาด  มีการใชปุยเคมีในปริมาณมากและใช
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชทดแทนแรงงาน สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ความ
ปลอดภัยของผูผลิตและผูบริโภคลดลง ในขณะท่ีความตองการเรื่องอาหารปลอดภัยมี
แนวโนมสูงข้ึน เกษตรกรจะตองปรับตัวเพ่ือผลิตสินคาเกษตรตามความตองการของ
ตลาดใหมากข้ึน การทําการเกษตรท่ีมีการรับรองมาตรฐานจึงจําเปนท่ีจะตองเรง
ดําเนินการ  

3.  วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือปรับปรุงฟนฟูทรัพยากรดนิและนํ้าใหมรีะดบัความอุดมสมบูรณเหมาะสมสําหรับ
ปลูกพืช เพ่ือพัฒนาขบวนการผลติเขาสูขบวนการับรองมาตรฐาน และใหเกษตรกรมี
ตนทุนในการผลิตใหต่ําท่ีสุด 
2. เพ่ือปรับเปลี่ยนชนิดพืชไปตามความเหมาะสมของดินและนํ้าสอดคลองกับความ
ตองการสินคาคณุภาพปลอดภัยของตลาดท้ังในและตางประเทศ 
 3. เพ่ือลดการใชปุยเคมี สารเคมแีละการเผาพ้ืนท่ีการเกษตร ท่ีทําใหเกิดผล กระตอ

สิ่งแวดลอมและตองเปนการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  จํานวนเกษตรกรท่ีพัฒนาขบวนการผลผลิตเขาสูการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียไม
นอยกวา 2,000 ครัวเรือน พ้ืนท่ีการเกษตรไมนอยกวา 50,000 ไร เขาสูการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรยี (PGS) 

4.  พ้ืนท่ีเปาหมาย  เกษตรกรในพ้ืนท่ีเกษตรแบบแปลงใหญ 10 อําเภอ 2,000 ราย พ้ืนท่ี 50,000 ไร 
5.  กิจกรรมหลกั ถายทอดเทคโนโลยีฟนฟูปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยอินทรียและสารอินทรียเพ่ือเขาสู 

การรับรองมาตรฐานเกษตร 
5.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การฝกอบรมเกษตรกรเพ่ือวางแผนการพัฒนาขบวนการผลิตตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย PGS 
งบประมาณ  250,000 บาท 
สถานีพัฒนาท่ีดินกําแพงเพชร 
สมาคมเกษตรอินทรียแหงประเทศไทย 

5.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สาธิตและสนับสนุนปจจยัการผลติตามมาตรฐานเกษตรอินทรยีกําหนด 
งบประมาณ 22,241,000 บาท 
สถานีพัฒนาท่ีดินกําแพงเพชร 
สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร 

6.  หนวยงานดําเนินงาน สถานีพัฒนาท่ีดินกําแพงเพชร 
7.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน ระบุระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ต.ค. 2564  ถึง ก.ย. 2565 
8.  งบประมาณ 22,491,000 (ยีส่ิบสองลานสี่แสนเกาหมื่นหน่ึงพันบาทถวน) 
๙.  ผลผลิต (output) ผลผลติของโครงการ พ้ืนท่ีทําการเกษตรแบบเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน 5,000 ไร 
๑๐.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) ผลลัพธ (Outcome) เกษตรกรสมารถผลิตขาวอินทรยีไดไมนอยกวา 4,000 ตัน  

มีรายไดจากการขายขาวอินทรียไดไมนอยกวา 60,000,000 บาท 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 1.การสงเสริมและพัฒนา ระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรียดวยแนวทาง 

                                                            เกษตรสมัยใหม และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 
         แผนงาน สงเสริมการผลิตขาว และสินคาเกษตรท่ีปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP เพ่ือมุงสูเกษตรอินทรีย 

 
หัวขอ รายละเอียด 

๑.  ช่ือโครงการ โครงการสงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายพันธุมัน
สําปะหลัง 

2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 เปนแหลงเพาะปลูกมันสําปะหลังเปน
อันดับ 2 ของประเทศ รองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีพ้ืนท่ีปลูก
รวมกันกวา 1.64 ลานไร มีผลผลิตโดยเฉลี่ยประมาณ 3.81 ตันตอไร 
ผลผลิตรวมประมาณ 6,263,610 ตัน มูลคา 13,273 ลานบาท และ
จังหวัดกําแพงเพชรมีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๕.๓ ลานไร เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
ประมาณ ๓.๓ ลานไร คิดเปนรอยละ ๖๒ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด จังหวัด
กําแพงเพชรมีโรงงานแปงมันสําปะหลัง 9 โรง ตองการผลผลิตมัน
สําปะหลังปละ 1.413 ลานตัน ลานมัน 186 แหงตองการผลผลิตมัน
สําปะหลังปละ 1.581 ลานตัน รวมตองการผลผลิตมันสําปะหลังปละ
ประมาณ 2.99 ลานตันประกอบกับจังหวัดกําแพงเพชร อยูระหวาง
การกอสรางโรงงานตนแบบเอทานอล ในบริเวณวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกําแพงเพชร มีความตองการผลผลิตปอนโรงงานอีกเปน
จํานวนมาก     ทําใหปริมาณผลผลิตในปจจุบันไมเพียงพอกับความ
ตองการของตลาดโดยรวม ในการพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังท่ีผานมา 
สวนใหญจะเนนสงเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเฉพาะในกลุมมัน
สําปะหลังแปลงใหญ ซ่ึงมีเปาหมายเพียง ๗๘๐ ราย คิดเปนรอยละ 
๒.๓๘ ของครัวเรือนผูปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด ทําใหเกษตรกรผูปลูก
มันสําปะหลังสวนใหญประมาณ 31,987 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 
97.62 ขาดโอกาสเขาถึงเทคโนโลยีและองคความรูหลักวิชาการใหมๆ 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ทําใหไดผลผลิตต่ํา ตนทุนสูง เสี่ยงตอ
การขาดทุน ประกอบกับในป ๒๕๖๑ ผลผลิตมันสําปะหลังท่ีเกษตรกร
ขายได มีราคาคอนขางสูงเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๒.๘๐-๓.๑๐ บาท เปน
สิ่งจูงใจใหเกษตรกรขุดมันสําปะหลังออกจําหนายเกือบท้ังหมดและ
ขยายพ้ืนท่ีปลูก ทําใหขาดแคลนทอนพันธุ เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรราย
ยอยใหมีโอกาสเขาถึงองคความรูเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
มันสําปะหลังตามหลักวิชาการใหมๆ เพ่ือลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต ปรับปรุง
คุณภาพผลผลิตใหไดมาตรฐาน สามารถสรางรายไดใหเกษตรกรผูปลูกมัน
สําปะหลัง และใหเกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพตอไป 

(Project Brief รายโครงการ) 
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3.  วัตถุประสงคของโครงการ - เพ่ือสงเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรราย
ยอย  
- เพ่ือผลิตตนพันธุมันสําปะหลังพันธุดีกระจายเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป
อยางเพียงพอ 
- เพ่ือพัฒนาเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังสูความเปนมืออาชีพ (Smart 
Farmer) 

4.  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  - เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสามารถลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตมัน
สําปะหลังไดไมนอยกวารอยละ ๑๐ 
- เกษตรกรรวมโครงการสามารถกระจายพันธุมันสําปะหลังพันธุดี
เพาะปลูกในฤดูกาลถัดไปไดไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของพ้ืนท่ีเขารวม
โครงการ 

4.  พ้ืนท่ีเปาหมาย  ดําเนินการนํารองในเขตอําเภอท่ีเปนแหลงผลิตมันสําปะหลังท่ีสําคัญของ
จังหวัดกําแพงเพชร ๕ อําเภอ ไดแก อ.ขาณุวรลักษบุรี/อ.เมืองกําแพงเพชร/
อ.คลองลาน/  
อ.พรานกระตาย และอ.โกสัมพีนคร 

5.  กิจกรรมหลัก สงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายพันธุมัน
สําปะหลัง 

5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 
๑4,960,3๐๐ บาท (สิบสี่ลานเกาแสนหกหม่ืนสามรอยบาทถวน) 
สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร 

6.  หนวยงานดําเนินงาน สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร 
7.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน เดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖5 
8.  งบประมาณ ๑4,960,3๐๐ บาท (สิบสี่ลานเกาแสนหกหม่ืนสามรอยบาทถวน) 
๙.  ผลผลิต (output) ไดลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใหไดมาตรฐาน สามารถ

สรางรายไดใหเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง และใหเกิดความยั่งยืนในการ
ประกอบอาชีพ 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) - เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังท่ีเขารวมโครงการ นําองคความรูท่ีไดรับ
ไปปฏิบัติ และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังของ
ตนเองได 
- เกษตรกรท่ีนําพันธุมันสําปะหลังภายใตโครงการไปเพาะปลูกในแปลง
สาธิต สามารถผลิตทอนพันธุมันสําปะหลังคุณภาพดี เพ่ือกระจายปลูก
ในฤดูกาลถัดไป 
- เกษตรกรรวมโครงการไดรับการพัฒนาใหมีความรอบรูในอาชีพ
เพาะปลูกมันสําปะหลัง และเรื่องท่ีเก่ียวของท่ีพรอมเขาสูความเปน
เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 

การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการทองเที่ยว 

เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  

เพ่ือยกระดับมาตรฐานสูสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

แผนงานโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 



การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของกลุมจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พัฒนาศักยภาพทางการทองเท่ียว ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 
ในยุคดิจิตอลเพ่ือคนท้ังมวล 
แผนงาน (พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม และโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง

หมายเลข 112 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองกําแพงเพชร 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล - เน่ืองจากเปนเสนทางท่ีเช่ือมทางเขา – ออก เมืองและเขาสูแหลง

ทองเท่ียวท่ีสําคัญ มีปริมาณการจราจรในแตละวันคอนขางสูง สงผลให
การจราจรติดขัด จากบันทึกขอมูลการจราจรพบวา จํานวนรถท่ีว่ิงบน
ทางหลวงหมายเลข 112 มีปริมาณเฉลี่ย 15,360 คัน/วัน แบงเปน
รถยนต 13,900 คัน และรถบรรทุก 1,460 คัน และจํานวนอุบัติเหตุ
เกิดข้ึนบอยครั้ง 
- พัฒนาระบบโครงขายทางหลวงเช่ือมโยงระบบขนสง เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพทางการทองเท่ียว และเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติและแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ลดปญหาคอขวดและเพ่ิมความ
จุของทางหลวงสายหลัก รวมท้ังอํานวยความสะดวก ความปลอดภัยในการ
เขาสูแหลงทองเท่ียวและการเดินทางของประชาชนในภูมิภาค 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ - เพ่ือลดปญหาคอขวดและเพ่ิมความจุของทางหลวงสายหลักรวม 
- เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนถายสินคาทางการเกษตร 
- เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในการเดินทางของ 
ประชาชนและผูใชทางท่ัวไป 

4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย   - รอยละของจํานวนอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี ลดลงรอยละ 10 
- รอยละของความสะดวกในการขนถายสินคาทางการเกษตร เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 10 

 - รอยละของระยะเวลาท่ีใชในการเดินทางบนทางหลวงสายหลักท่ีไดรับ
การพัฒนาลดลง รอยละ 10 

4.  พ้ืนท่ีเปาหมาย  พ้ืนท่ีหมูบานลํามะโกรก ตําบลสระแกว อําเภอเมือง  จังหวัด
กําแพงเพชร 

5.  กิจกรรมหลัก กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง 
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

  
 

 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 112 กอสรางขยายทางจาก 2 ชองจราจรเปน 4 ชองจราจร 
กอสรางคันทางดานซายทาง ผิวทางแอสฟลตติกคอนกรีต กวาง 11.00 
ม. หนา 0.10 ม. เกาะกลางแบบเกาะรอง ระยะทาง 2.484 กิโลเมตร 
30,000,000.- (สามสิบลานบาทถวน) 
นายทรงชัย พวงสุวรรณ 
แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 
 

 แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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6.  หนวยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 
7.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 180 วัน (ปงบประมาณ 2564) 
8.  งบประมาณ 30,000,000.- (สามสิบลานบาทถวน) 
9.  ผลผลิต (output) ไดเสนทางท่ีขยายทางจาก 2 ชองจราจรเปน 4 ชองจราจร ตามแบบ

มาตรฐานกรมทางหลวง 
10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) ไดเสนทางท่ีเปน 4 ชองจราจร สําหรับการขนสงและการขนถายสินคา

ทางการเกษตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เพ่ิมขีดความสามารถ
การใหบริการของทางหลวง รวมท้ังอํานวยความสะดวกและปลอดภยัแก
ประชาชน นักทองเท่ียวผูใชเสนทางและผูอาศยัสองขางทาง ลด
ระยะเวลาในการเดินทางระหวางจังหวัดกําแพงเพชร เช่ือมตอไปจังหวัด
สุโขทัย พิจิตร นครสวรรคและพิษณุโลก เพ่ือเขาสูแหลงทองเท่ียว 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของกลุมจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พัฒนาศักยภาพทางการทองเท่ียว ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 
ในยุคดิจิตอลเพ่ือคนท้ังมวล 
แผนงาน (พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม และโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาทางหลวงใหไดมาตรฐาน ทางหลวงหมายเลข 1117 

ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแมลาย – อุมผาง 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล - เน่ืองจากเปนเสนทางหลักจากแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติมุงสูเมือง

กําแพงเพชร เปนท่ีตั้งของอุทยานประวัติศาสตรซึ่งเปนแหลงทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม มีปริมาณการจราจรในแตละวันคอนขางสูง สงผลให
การจราจรติดขัด จากบันทึกขอมูลการจราจรพบวา จํานวนรถท่ีว่ิงบน
ทางหลวงหมายเลข 1117 มีปริมาณเฉลี่ย 2,618 คัน/วัน แบงเปน
รถยนต 2,363 คัน และรถบรรทุก 255 คัน และจํานวนอุบัติเหตุเกิดข้ึน
บอยครั้ง 
- พัฒนาระบบโครงขายทางหลวงเช่ือมโยงระบบขนสง เพ่ือสนับสนุน
ระบบโลจิสติกสภาคการขนสง และเช่ือมโยงแหลงผลผลิตทางดาน
เกษตรกรรม เปนการกระจายการพัฒนาสูภูมิภาค ลดปญหาคอขวดและ
เพ่ิมความจุของทางหลวงสายหลัก รวมท้ังอํานวยความสะดวก ความ
ปลอดภัยในการขนถายสินคาทางการเกษตรและการเดินทางของ
ประชาชนในภูมิภาค 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ - เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนถายสินคาทางการเกษตร 
- เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในการเดินทางของ 
ประชาชนและผูใชทางท่ัวไป 

4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย   - รอยละของจํานวนอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี ลดลงรอยละ 10 
- รอยละของความสะดวกในการขนถายสินคาทางการเกษตร เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 10 

 - รอยละของระยะเวลาท่ีใชในการเดินทางบนทางหลวงสายหลักท่ีไดรับ
การพัฒนาลดลง รอยละ 10 

4.  พ้ืนท่ีเปาหมาย  พ้ืนท่ีเขตอุทยานแหงชาติแมวงก อําเภอคลองลาน  จังหวัดกําแพงเพชร 
5.  กิจกรรมหลัก ซอมทางผิวแอสฟลต 

5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
  
 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ซอมทางผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 1117 
ผิวทางแอสฟลตติกคอนกรีต กวาง 7.00 ม. หนา 0.05 ม. 
ระยะทาง 4.275 กิโลเมตร 
25,000,000.- (ยี่สิบหาลานบาทถวน) 
นายทรงชัย พวงสุวรรณ 
แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 
 
 

 แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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6.  หนวยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 
7.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 150 วัน (ปงบประมาณ 2564) 
8.  งบประมาณ 25,000,000.- (ยี่สิบหาลานบาทถวน) 
9.  ผลผลิต (output) ไดเสนทางท่ีไดรับการบูรณะและปรับปรุง ตามแบบมาตรฐานกรมทาง

หลวง 
10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) ไดเสนทางท่ีไดรับการบูรณะและปรับปรุง การขนถายสินคาทางการ

เกษตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เพ่ิมขีดความสามารถการ
ใหบริการของทางหลวง รวมท้ังอํานวยความสะดวกและปลอดภัยแก
ประชาชน นักทองเท่ียวผู ใช เสนทางและผูอาศัยสองขางทาง ลด
ระยะเวลาในการเดินทาง เปนเสนทางท่ีเช่ือมจากจังหวัดอุทัยธานี 
นครสวรรค กําแพงเพชร และยังเปนเสนทางเช่ือมแหลงทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติกับแหลงทองเท่ียงทางวัฒนธรรม 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของกลุมจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พัฒนาศักยภาพทางการทองเท่ียว ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 
ในยุคดิจิตอลเพ่ือคนท้ังมวล 
แผนงาน (พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม และโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง

หมายเลข 101 ตอนควบคุม 0200 ตอน นํ้าดิบ – คุยปะดู 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล - เน่ืองจากเปนเสนทางท่ีเช่ือมตอไปยังจังหวัดสุโขทัยและเปนท่ีตั้งของ

อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร ซึ่งเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของ
จังหวัดกําแพงเพชรและยังผานชุมชนท่ีสําคัญหลายแหง มีปริมาณ
การจราจรในแตละวันคอนขางสูง สงผลใหการจราจรติดขัด จากบันทึก
ขอมูลการจราจรพบวา จํานวนรถท่ีว่ิงบนทางหลวงหมายเลข 101 มี
ปริมาณเฉลี่ย 22,376 คัน/วัน แบงเปนรถยนต 21,830 คัน และ
รถบรรทุก 546 คัน และจํานวนอุบัติเหตุเกิดข้ึนบอยครั้ง 
- พัฒนาระบบโครงขายทางหลวงเช่ือมโยงระบบขนสง เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพทางการทองเท่ียว และเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรม ระหวางจังหวัดกําแพงเพชรและสุโขทัย ลดปญหาคอขวดและ
เพ่ิมความจุของทางหลวงสายหลัก รวมท้ังอํานวยความสะดวก ความ
ปลอดภัยในการเขาสูแหลงทองเท่ียวและการเดินทางของประชาชนใน
ภูมิภาค 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ - เพ่ือลดปญหาคอขวดและเพ่ิมความจุของทางหลวงสายหลักรวม 
- เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางเขาสูแหลงทองเท่ียว 
- เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในการเดินทางของ 
ประชาชน ผูใชทางท่ัวไปและนักทองเท่ียว 

4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย   - รอยละของจํานวนอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี ลดลงรอยละ 10 
- รอยละของความสะดวกในการเดินทางเขาสูแหลงทองเท่ียว เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 10 

 - รอยละของระยะเวลาท่ีใชในการเดินทางบนทางหลวงสายหลักท่ีไดรับ
การพัฒนาลดลง รอยละ 10 

4.  พ้ืนท่ีเปาหมาย  พ้ืนท่ีหมูบานนํ้าดิบ ตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
5.  กิจกรรมหลัก กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง 

5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
  
 
 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 101 กอสรางทาง 4 ชองจราจร ผิวทางแอสฟลตติกคอนกรีต 
กวางขางละ 9.50 ม. หนา 0.10 ม. เกาะกลางแบบยก 
ระยะทาง 1.675 กิโลเมตร 
30,000,000.- (สามสิบลานบาทถวน) 
นายทรงชัย พวงสุวรรณ 
แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 

 แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

257



6.  หนวยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 
7.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 180 วัน (ปงบประมาณ 2564) 
8.  งบประมาณ 30,000,000.- (สามสิบลานบาทถวน) 
9.  ผลผลิต (output) ไดเสนทางท่ีขยายทางจาก 2 ชองจราจรเปน 4 ชองจราจร ตามแบบ

มาตรฐานกรมทางหลวง 
10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) ไดเสนทางท่ีเปน 4 ชองจราจร การขนถายสินคาทางการเกษตร ตาม

แบบมาตรฐานกรมทางหลวง เพ่ิมขีดความสามารถการใหบริการของทาง
หลวง รวมท้ังอํานวยความสะดวกและปลอดภัยแกประชาชน 
นักทองเท่ียวผูใชเสนทางและผูอาศัยสองขางทาง ลดระยะเวลาในการ
เดินทางเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ระหวางจังหวัด
กําแพงเพชร ไปยัง จังหวัดสุโขทัยและพิษณโุลก 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของกลุมจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พัฒนาศักยภาพทางการทองเท่ียว ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 
ในยุคดิจิตอลเพ่ือคนท้ังมวล 
แผนงาน (พัฒนา/ฟนฟูแหลงทองเท่ียวตามมาตรฐานการทองเท่ียว) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ พัฒนาแหลงทองเท่ียวทางประวัตศิาสตร “อุทยานเมืองเกาพิจิตร” 

จังหวัดพิจิตร เพ่ือเช่ือมโยงมรดกโลก  
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล       นโยบายรัฐบาลดานเศรษฐกิจมุงเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว   

โดยสงเสริมการทองเท่ียวท้ังจากตางประเทศและในประเทศใหมีการ
พัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพและเพ่ิมมูลคาสูงข้ึนใหมีรายไดจาก
นักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 2 เทาตัวในเวลา 5 ป  และมีนโยบายใหบูรณาการ
ยุทธศาสตรประเทศ  (Country  Strategy)  เพ่ือเตรียมพรอมการเขาสู
ประชาคมอาเซียนในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ดานการทองเท่ียวและบริการ  อีกท้ังยุทธศาสตรการทองเท่ียวไทย พ.ศ. 
2558-2560  เนนการพัฒนาการทองเท่ียวและบริการใหมีคุณภาพ
เทียบเทามาตรฐานสากลเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
      จังหวัดพิจิตรมีพันธกิจในการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว และ
มีเปาประสงคเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียวและรายไดจากการทองเท่ียวท่ี
เพ่ิมข้ึน  จึงทําใหมีรายไดจากการทองเท่ียวเปนจํานวนมากท้ังจาก
นักทองเท่ียวชาวไทย  ชาวตางประเทศท่ีเขามาทองเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัด
พิจิตร  แตเน่ืองจากการสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดขาดการพัฒนา
ปรับปรุง และขาดการประชาสัมพันธใหนักทองเท่ียวท้ังจากตางประเทศ
และในประเทศไดรับรูอยางแพรหลายตอเน่ือง  ประกอบกับปจจุบัน
กระแสการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  มีการแขงขันในธุรกิจ
ทองเท่ียวและบริการสูง  จึงจําเปนตองกําหนดทิศทางการพัฒนา 
แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรใหชัดเจน เพ่ือเช่ือมโยงมรดกโลก 
 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ     1) เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 
    2) เพ่ือสืบสาน  อนุรักษศิลปะ  วัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบสานกันมา
นานใหคงอยูสืบไป 
    3) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการตลาด และกระตุนใหเกิดการทองเท่ียวของ
จังหวัด 
 

4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย      1) จํานวนนักทองเท่ียวและรายไดจากการทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน 
    2) แหลงทองเท่ียวสําคัญของจงัหวัดพิจิตรท่ีไดรับการพัฒนา 
 

 แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวขอ รายละเอียด 
4.  พ้ืนท่ีเปาหมาย  อุทยานเมืองเกาพิจิตร อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

      หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

งานกอสรางอาคารสํานักงานและสวนจัดนิทรรศการ 
1,325,000.- บาท 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
สํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดพิจิตร/  สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพิจิตร/ สาํนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดพิจิตร 

5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

     หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

งานกอสรางอาคารจําหนายสินคาชุมชน 
961,000.- บาท 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
สํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดพิจิตร/  สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพิจิตร/ สาํนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดพิจิตร 

5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

     หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

งานกอสรางงานอาคารศาลาพักนักทองเท่ียว 
3,574,000.- บาท 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
สํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดพิจิตร/  สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพิจิตร/ สาํนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดพิจิตร 

5.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

    หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

งานกอสรางถนนคอนกรีต 
15,549,000.- บาท 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
สํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดพิจิตร/  สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพิจิตร/ สาํนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดพิจิตร 

6.  หนวยงานดําเนินงาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
7.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
8.  งบประมาณ 21,409,000.- บาท   

(งบกลุมจังหวัด) 
9.  ผลผลติ (output) แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดไดรับการพัฒนาเพ่ือรองรับการ

ทองเท่ียวท่ีขยายตัว 
10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร  งานประเพณีและวัฒนธรรมของ

จังหวัดพิจิตรเปนท่ีรูจักแพรหลายท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  
และสรางจิตสํานึกใหเกิดความรูสกึรักและหวงแหนในประเพณีและ
วัฒนธรรมของจังหวัด 
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การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากล 

แผนงาน พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปิดเสน่ห์วิถีไทย 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

      (๑.๑) ที่มา 
 นโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ที่ 2 
ก าหนดให้มีการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันสร้างความหลากหลายด้านการ
ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564)ได้มุ่งเน้นให้การท่องเที่ยวไทยเป็นสาขาหลักในการ
รักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยมีวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2579 
"ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพช้ันน าของโลกท่ีเติบโตอย่างมีสมดุลยภาพบน
พื้นฐานความเป็นไทยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และกระจายรายได้สู่
ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน" โดยรัฐบาลมีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๔ )มุ่งเน้นให้คนไทยได้ตระหนักในความส าคัญ ของชาติ 
ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับ ถือและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคง และยั่งยืนเกิดสังคมคุณธรรม อยู่ร่วมกันด้วยความ
สมานฉันท์ภายหลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม
อันดีงามตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและโมเดลประเทศไทย ๔.๐ ด้วยการสร้าง
ความเข้มแข็งจากภายใน เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวและแก้ไข
ปัญหาวิกฤตคุณธรรมของคนในชาติให้ “คุณธรรมน าการพัฒนา” ด้วยการบูรณาการ
ทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายของการพัฒนา กลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 ได้แก่ ศูนย์กลางสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีนวัตกรรม การท่องเที่ยว
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมล้ าค่ายกระดับคุณภาพอย่างยั่งยืนมีแนว
ทางการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนา คือพัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุน
การท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐาน และพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว 
      (๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ 
  (1.2.1) พัฒนาศักยภาพในชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีมาตรฐาน  
            (1.2.๒) ความต้องการที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อฟื้นฟูสืบสาน
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและประยุกต์สร้างสรรค์สินค้า และบริการท่องเที่ยวที่มี 
อัตลักษณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 (๑.๒.๓) การเช่ือมโยงเส้นทางท่องเที่ยวมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่มี
ศักยภาพ และส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวแนวใหม่เพื่อสร้างรายได้ตลอดปี โดยชุมชน
เป็นฐานราก 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
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(1.2.4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการสถานบริหารต่างๆ ท่ีอยู่
ในชุมชน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน และพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว 
 

ความเร่งด่วน : หากไม่เริ่มด าเนินการโครงการที่เกิดจากความร่วมมือและความ
ต้องการของชุมชนซึ่งเป็นฐานรากของการพัฒนา จะเกิดรายได้กับนักธุรกิจรายใหญ่
เท่านั้น ดังนั้นควรกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวทางเลือกที่บริหารการจัดการโดยชุมชน 
อย่างสร้างสรรค์และได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่ความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตที่ดี ถือเป็นการอนุรักษ์การ ท่องเที่ยว
อย่างแท้จริงจากกลุ่มคนในชุมชน เกิดผลกับเศรษฐกิจสร้างกระจายรายได้สู่ชุมชน
ท้องถิ่นที่รัฐบาลรวมพลังภาคส่วนต่าง ๆ เปิดพื้นที่จ าหน่ายสินค้าทั่วทุกอ าเภอของ
จังหวัดก าแพงเพชร อุทัยธานี พิจิตร และนครสวรรค์ เกิดกิจกรรมทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ร่วมจัดสรรพื้นที่จ าหน่ายสินค้าช่วยเหลือผู้ประกอบการ และชุมชน
ก่อให้เกิดการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจทั้งบริการ ขนส่ง โรงแรม ร้านอาหาร ส่งผลให้มี
จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น  
 

แนวทางการพัฒนา 
 จากนโยบาย ศักยภาพ ความต้องการ จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาโดยจัด
กิจกรรมในรูปแบบการจ าลองจัดวิถีชีวิตของชุมชนที่มีความเป็นอัตลักษณ์ จากชุมชน
คุณธรรมของจังหวัดก าแพงเพชร อุทัยธานี พิจิตร และนครสวรรค์ ส่งเสริมและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งสาธิตและจ าหน่ายสินค้าและการบริการทาง
วัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F โดยชุมชนคุณธรรมจาก 4 จังหวัด กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
2 ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร อุทัยธานี พิจิตร และนครสวรรค์ประกอบด้วย 1) อาหาร 
(Food)  2) ภาพยนตร์ (Film) ๔)ผ้าไทยและการออกแบบแฟช่ัน (Fashion) 4) มวย
ไทย (Fighting) และ๕) การอนุรักษ์และขับเคลื่อน เทศกาล ประเพณี  เพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยววิถีชุมชน อนุรักษ์สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมของแต่ละชุมชนของจังหวัด
ก าแพงเพชร อุทัยธานี พิจิตร และนครสวรรค์ ภายใต้หลักศาสนา และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ศลิปะ วัฒนธรรม 
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นท่ีรู้จัก 
2. เพื่อเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว ให้กับชุมชน 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. จ านวนชุมชนคุณธรรมที่เข้าร่วมโครงการ 
2. จ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเข้าร่วมกจิกรรม 
3. จ านวนรายไดจ้ากการจดักิจกรรม 

5. พ้ืนที่เป้าหมาย  ๔ จังหวัดได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร อุทัยธานี พิจิตร และนครสวรรค ์  
6. กิจกรรมหลัก 1. จัดประชุมวางแผนคณะท างานจังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 

2. รณรงค์สร้างกระแสและประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านสื่อตา่งๆ  
3. จัดกิจกรรมพัฒนา และส่งเสรมิการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมกับงาน
ประเพณีส าคญั 4 จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร 
อุทัยธานี พิจิตร และนครสวรรค ์
จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง 
4. ติดตามและประเมินผล 
5. สรปุและรายงานผล 
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6.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปิดเสน่ห์วิถีไทย                                
7,530,000.-  
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร  
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพจิิตร และส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายชุมชนคุณธรรม 
(จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์) 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร  
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ก.ย. 2563 – ต.ค. 2564 
9. งบประมาณ 10,000,000  บาท 
10. ผลผลิต (output) 1. ประชาชนในชุมชนร่วมอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมในท้องถิ่นร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 
2. ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นท่ีรู้จักกว้างขวางยิ่งข้ึน 
3. เครือข่าย บวร (บ้าน วัด โรงเรียนและราชการ) เกิดความสามัคคีในการร่วมมือและ
บูรณาการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (ปีละ 3%) 
2. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น (ปีละร้อยละ 3%) 
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การการจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรม เพ่ือยกระดับมาตรฐานสู่สากล 

แผนงาน : พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสมัพันธ์วัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อให้เกิดรายได้ในพื้นที่กลุ่มชนเผ่า จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
๒. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ สู่ประชาชนและนักท่องเที่ยว 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. จ านวนเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มชนเผา่ 
2. จ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเข้าร่วมกจิกรรม 
3. จ านวนรายไดจ้ากการจดักิจกรรม 

5. พ้ืนที่เป้าหมาย  1. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่รัฐจากหน่วยงาน
ราชการต่างๆ พระภิกษุ ในชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร  
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน นักท่องเที่ยวและประชาชนในพ้ืนท่ี  

6. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสมัพันธ์วัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
6.1 กิจกรรมหลกัที่ 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
วงเงิน ๑๐,000,000  บาท 
นายไสว ไชยเมือง   ต าแหน่ง : วัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร 

7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปีงบประมาณ เริ่มต้น 2563 สิน้สุดปี กันยายน 2564 
9. งบประมาณ ๑๐,000,000  บาท 
10. ผลผลิต (output) 1. จ านวนเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มชนเผา่ 

2. จ านวนเยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว เข้าร่วมกจิกรรม ไมต่่ ากว่า 50,000 คน 
3. จ านวนรายไดจ้ากการจดักิจกรรม ไมต่่ ากว่า  100,000 บาท 

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. ประชาชนและนักท่องเที่ยวสนใจในการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกลุ่มชนเผ่าเพิ่มมากข้ึน 
2. ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นท่ีรู้จักกว้างขวางยิ่งข้ึน 
3. เครือข่าย กลุ่มชนเผ่าเกิดความสามัคคีในการร่วมมือและบรูณาการในการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทกุโครงการภายใตง้บประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเดน็การพฒันากลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรม เพ่ือยกระดับมาตรฐานสู่สากล 

แผนงาน : พัฒนา/ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานการท่องเที่ยว 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ “อุทยานเมืองเก่าพิจิตร” 

จังหวัดพิจิตร เพ่ือเชื่อมโยงมรดกโลก 
2. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ คร้ังท่ี 4/2561 เม่ือ 
12 มิถุนายน 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางพัฒนางานวัฒนธรรม 
เพ่ือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถ่ินมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างคนดี สังคมดี 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ บนฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีสะท้อนถึงอัตลักษณ์ วิถีชีวิตและภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม โดยกําหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 4 ด้าน ซ่ึงการพัฒนาอุทยานเมืองเก่า
พิจิตรสอดรับกับ  ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : พัฒนาศักยภาพแหล่งประวัติศาสตร ์
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม โดยพัฒนาศักยภาพอุทยาน
ประวัติศาสตร์กํ าแพงเพชร อุทยานเมืองเก่ าพิจิตร โบราณสถานศาสนสถาน 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ต้นไม้สําคัญท่ีเป็นรุกขมรดกของแผ่นดิน ชุมชนท่องเท่ียว 
และแหล่งเรียนรู้ทาง วัฒนธรรมท้องถ่ิน โดยการปรับปรุงท้ังด้านกายภาพ ภูมิทัศน์ 
สิ่งอํานวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัยการบริการ การนําระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ รวมท้ังจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเท่ียว 
ในแหล่งประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมท้ังมีข้อเสนอจัดต้ังพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์พิจิตรและพิพิธภัณฑ์เมืองนครสวรรค์และอุทัยธานี 
      จังหวัดพิจิตร จึงจัดทําโครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ “อุทยาน
เมืองเก่าพิจิตร” จังหวัดพิจิตร เพ่ือเชื่อมโยงมรดกโลก ขึ้นเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์ (อุทยานเมืองเก่าพิจิตร) ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถ่ินท่ีมีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑) เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยพัฒนาศักยภาพอุทยาน
เมืองเก่าพิจิตร 

2) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการตลาด และกระตุ้นให้เกิดการท่องเท่ียวของจังหวัด 
3) เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งอํานวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย การบริการ

ภายในพ้ืนท่ีอุทยานเมืองเก่าพิจิตร 
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ๑) จํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน 

๒) แหล่งท่องเท่ียวสําคัญของจังหวัดพิจิตรท่ีได้รับการพัฒนา 
5. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  อุทยานเมืองเก่าพิจิตร อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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6. กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

งานก่อสร้างอาคารห้องน้ําบริการนักท่องเท่ียว 
3,574,000  บาท 
สํานักงานจงัหวัดพิจิตร / สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร / 
สํานักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดพิจิตร / สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร 

6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

งานก่อสร้างงานอาคารศาลาพักนักท่องเท่ียว 
961,000  บาท 
สํานักงานจงัหวัดพิจิตร / สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร / 
สํานักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดพิจิตร / สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร 

7. หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานจงัหวัดพิจิตร / สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร / 
สํานักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดพิจิตร / สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร 

8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน ๒๕๖4 
9. งบประมาณ 4,535,000.- บาท  (งบกลุ่มจังหวัด) 
10. ผลผลิต (output) แหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดได้รับการพัฒนาเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวท่ีขยายตัว 
๑1. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ งานประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดพิจิตรเป็นท่ีรู้จัก
แพร่หลายท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  และสร้างจิตสํานึกให้เกิดความรู้สึกรักและ
หวงแหนในประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัด 
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การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทกุโครงการภายใตง้บประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเดน็การพฒันากลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรม เพ่ือยกระดับมาตรฐานสู่สากล 

แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม และโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

ทางหลวงหมายเลข 3220 ตอน แยกสะแกกรัง –  เขาพะแวง อ.เมืองอุทัยธานี  จ.อุทัยธานี 
2. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ควบคู่วิถีชีวิตเอกลักษณ์และวัฒนธรรมการวางแผนใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือการคมนาคมขนส่ง ท่ีสะดวก ปลอดภัย เชื่อมต่อการค้าพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญ ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การลงทุน และการขนส่งได้ดีย่ิงข้ึน 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก (ไม่เกิน 30 รายต่อปี) 
5. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  ทางหลวงหมายเลข 3220 ตอน แยกสะแกกรัง –  เขาพะแวง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 
6. กิจกรรมหลัก ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงหมายเลข 3220 

ตอน แยกสะแกกรัง – เขาพะแวง กม.เริ่มต้น 9+200 – กม.สิ้นสุด 10+700 ระยะทาง 
1.500 กิโลเมตร อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 

7. หน่วยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงอุทัยธานี กรมทางหลวง 
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 180 วัน 
9. งบประมาณ 30,000,000  บาท 
10. ผลผลิต (output) 1.500 กิโลเมตร 
๑1. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

การคมนาคมขนส่ง ท่ีสะดวก ปลอดภัย เชื่อมต่อการค้าพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญ 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การลงทุน และการขนส่งได้ดีย่ิงข้ึน 

 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 
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การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทกุโครงการภายใตง้บประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 แบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเดน็การพฒันากลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรม เพ่ือยกระดับมาตรฐานสู่สากล 

แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม และโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอน หนองบัว – อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 
2. ความสําคัญของโครงการ 
    หลักการและเหตุผล 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ควบคู่วิถีชีวิตเอกลักษณ์และวัฒนธรรมการวางแผนใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือการคมนาคมขนส่ง ท่ีสะดวก ปลอดภัย เชื่อมต่อการค้าพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญ 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การลงทุน และการขนส่งได้ดีย่ิงข้ึน 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก (ไม่เกิน 30 รายต่อปี) 
5. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอน หนองบัว – อุทัยธานี  อ.เมืองอุทัยธานี 

จ.อุทัยธานี 
6. กิจกรรมหลัก ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงหมายเลข 3183 

ตอน หนองบัว – อุทัยธานี กม.เริมต้น 33+485 – กม. สิ้นสุด 34+985 ระยะทาง 
1.500 กิโลเมตร อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 

7. หน่วยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงอุทัยธานี กรมทางหลวง 
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 180 วัน 
9. งบประมาณ 30,000,000 บาท  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
10. ผลผลิต (output) 1.500 กิโลเมตร 
๑1. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Outcome) การคมนาคมขนส่ง ท่ีสะดวก ปลอดภัย เชื่อมต่อการค้าพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญ 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การลงทุน และการขนส่งได้ดีย่ิงข้ึน 

 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Briefรายโครงการ) 

268



 
 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรม เพ่ือยกระดับมาตรฐานสู่สากล 

แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ บูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน แยกจริประวัติ – พระนอน 

ระหว่าง กม.6+000 - กม.9+000 พื้นที่ ต.หนองปลิง , ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค ์
ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง 

2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

เสรมิศักยภาพของโครงสรา้งพื้นฐานและวางผังเมืองในเมืองหลักและเมืองชายแดน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบขนส่งย่อยที่เช่ือมต่อกับระบบหลักของประเทศ 
และอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งจะรองรับการเป็น
พื้นที่เศรษฐกิจส าคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  - ระบบขนส่งทุกระดับเพิ่มขึ้นร้อนละ 30 
- อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 10 

5. พ้ืนที่เป้าหมาย  ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน แยกจิรประวัติ – พระนอน ระหวา่ง 
กม.6+000 - กม.9+000 พื้นที่ ต.หนองปลิง , ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค ์
จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 

6. กิจกรรมหลัก บูรณะทางผิวแอสสฟัลท์ ด้วยวิธี PAVEMENT  IN  PLACE  RECYCLING ลึก 0.20 เมตร 
ปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ผิวทางกว้าง 
18.00 เมตร 

7. หน่วยงานด าเนินงาน แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 120 วัน 
9. งบประมาณ 45,000,000  บาท 
10. ผลผลิต (output) ทางหลวงได้รับการบูรณะ 3.000 กิโลเมตร 
๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

- ระบบขนส่งทุกระดับเพิ่มขึ้นร้อนละ 30 
- ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก อุบัตเิหตุลดลงร้อยละ 10 

 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 แบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเดน็การพฒันากลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรม เพ่ือยกระดับมาตรฐานสู่สากล 

แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม และโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ บูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค์ – โกรกพระ 

ระหว่าง กม.0+440 - กม.3+000 พ้ืนท่ี ต.นครสวรรค์ตก , ต.ตะเคียนเลื่อน 
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 2.560 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง 

2. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

เสริมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานและวางผังเมืองในเมืองหลักและเมืองชายแดน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบขนส่งย่อยท่ีเชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศ 
และอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งและสิ่งอํานวยความสะดวก ซ่ึงจะรองรับการเป็น
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  - ระบบขนส่งทุกระดับเพ่ิมข้ึนร้อนละ 30 
- อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 10 

5. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  ทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค์ – โกรกพระ ระหว่าง กม.0+440 - กม.
3+000 พ้ืนท่ี ต.นครสวรรค์ตก , ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค ์
ระยะทาง 2.560 กิโลเมตร 

6. กิจกรรมหลัก บูรณะทางผิวแอสสฟัลท์ ด้วยวิธี PAVEMENT  IN  PLACE  RECYCLING ลึก 0.20 เมตร 
ปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 2.560 กิโลเมตร ผิวทางกว้าง 
20.60 เมตร 

7. หน่วยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงนครสวรรค์ท่ี 1 
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 120 วัน 
9. งบประมาณ 45,000,000  บาท 
10. ผลผลิต (output) ทางหลวงได้รับการบูรณะ 2.560 กิโลเมตร 
๑1. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

- ระบบขนส่งทุกระดับเพ่ิมข้ึนร้อนละ 30 
- ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 10 
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แผนงานโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของกลุมจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พัฒนาศักยภาพทางการทองเท่ียว ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 
ในยุคดิจิตอลเพ่ือคนท้ังมวล 
แผนงาน (พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม และโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาทางหลวงใหไดมาตรฐาน ทางหลวงหมายเลข 1117  

ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแมลาย – อุมผาง 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล - เน่ืองจากเปนเสนทางหลักจากแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติมุงสูเมือง

กําแพงเพชร เปนท่ีตั้งของอุทยานประวัติศาสตรซึ่งเปนแหลงทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม มีปริมาณการจราจรในแตละวันคอนขางสูง สงผลให
การจราจรติดขัด จากบันทึกขอมูลการจราจรพบวา จํานวนรถท่ีว่ิงบน
ทางหลวงหมายเลข 1117 มีปริมาณเฉลี่ย 2,618 คัน/วัน แบงเปน
รถยนต 2,363 คัน และรถบรรทุก 255 คัน และจํานวนอุบัติเหตุเกิดข้ึน
บอยครั้ง 
- พัฒนาระบบโครงขายทางหลวงเช่ือมโยงระบบขนสง เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพทางการทองเท่ียว และเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติและแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ลดปญหาคอขวดและเพ่ิมความ
จุของทางหลวงสายหลัก รวมท้ังอํานวยความสะดวก ความปลอดภัยในการ
เขาสูแหลงทองเท่ียวและการเดินทางของประชาชนในภูมิภาค 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ - เพ่ือปรับปรุงและบูรณะผิวทางใหอยูในสภาพด ี
- เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางเขาสูแหลงทองเท่ียว 
- เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในการเดินทางของ 
ประชาชน ผูใชทางท่ัวไปและนักทองเท่ียว 

4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย   - รอยละของจํานวนอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี ลดลงรอยละ 10 
 - รอยละของความสะดวกในการเดินทางเขาสูแหลงทองเท่ียว เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 10 

 - รอยละของระยะเวลาท่ีใชในการเดินทางบนทางหลวงสายหลักท่ีไดรับ
การพัฒนาลดลง รอยละ 10 

4.  พ้ืนท่ีเปาหมาย  พ้ืนท่ีหมูบานคลองพลู ม.9  ตําบลคลองนํ้าไหล  
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 

5.  กิจกรรมหลัก บูรณะทางผิวแอสฟลต 
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 

  
 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

บูรณะทางผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 1117 
ผิวทางแอสฟลตติกคอนกรีต กวาง 12.00 ม. หนา 0.05 ม. 
ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 
40,000,000.- (สี่สิบลานบาทถวน) 
นายทรงชัย พวงสุวรรณ 
แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 
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6.  หนวยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 
7.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 150 วัน (ปงบประมาณ 2565) 
8.  งบประมาณ 40,000,000.- (สี่สิบลานบาทถวน) 
9.  ผลผลิต (output) ไดเสนทางท่ีไดรับการบูรณะและปรับปรุง ตามแบบมาตรฐาน 

กรมทางหลวง 
10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) ไดเสนทางท่ีไดรับการปรับปรุงและบูรณะ ตามแบบมาตรฐานกรมทาง

หลวง เพ่ิมขีดความสามารถการใหบริการของทางหลวง รวมท้ังอํานวย
ความสะดวกและปลอดภัยแกประชาชน นักทองเท่ียวผูใชเสนทางและผู
อาศัยสองขางทาง ลดระยะเวลาในการเดินทาง เปนเสนทางท่ีเช่ือม
ระหวางจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค กําแพงเพชร และยังเปนเสนทาง
เช่ือมแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติกับแหลงทองเท่ียงทางวัฒนธรรม 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของกลุมจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พัฒนาศักยภาพทางการทองเท่ียว ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 
ในยุคดิจิตอลเพ่ือคนท้ังมวล 
แผนงาน (พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม และโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง

หมายเลข 101 ตอนควบคุม 0200 ตอน นํ้าดิบ – คุยปะดู 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล - เน่ืองจากเปนเสนทางท่ีเช่ือมตอไปยังจังหวัดสุโขทัยและเปนท่ีตั้งของ

อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร ซึ่งเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของ
จังหวัดกําแพงเพชรและยังผานชุมชนท่ีสําคัญหลายแหง มีปริมาณ
การจราจรในแตละวันคอนขางสูง สงผลใหการจราจรติดขัด จากบันทึก
ขอมูลการจราจรพบวา จํานวนรถท่ีว่ิงบนทางหลวงหมายเลข 101 มี
ปริมาณเฉลี่ย 22,376 คัน/วัน แบงเปนรถยนต 21,830 คัน และ
รถบรรทุก 546 คัน และจํานวนอุบัติเหตุเกิดข้ึนบอยครั้ง 
- พัฒนาระบบโครงขายทางหลวงเช่ือมโยงระบบขนสง เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพทางการทองเท่ียว และเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรม ระหวางจังหวัดกําแพงเพชรและสุโขทัย ลดปญหาคอขวดและ
เพ่ิมความจุของทางหลวงสายหลัก รวมท้ังอํานวยความสะดวก ความ
ปลอดภัยในการเขาสูแหลงทองเท่ียวและการเดินทางของประชาชนใน
ภูมิภาค 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ - เพ่ือลดปญหาคอขวดและเพ่ิมความจุของทางหลวงสายหลักรวม 
- เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางเขาสูแหลงทองเท่ียว 
- เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในการเดินทางของ 
ประชาชน ผูใชทางท่ัวไปและนักทองเท่ียว 

4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย    - รอยละของจํานวนอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี ลดลงรอยละ 10 
- รอยละของความสะดวกในการเดินทางเขาสูแหลงทองเท่ียว เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 10 

  - รอยละของระยะเวลาท่ีใชในการเดินทางบนทางหลวงสายหลักท่ีไดรับ
การพัฒนาลดลง รอยละ 10 

4.  พ้ืนท่ีเปาหมาย  พ้ืนท่ีหมูบานหนองนํ้าใส ตําบลพรานกระตาย อําเภอพรานกระตาย  
จังหวัดกําแพงเพชร 

5.  กิจกรรมหลัก กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง 
 

5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
  
 
 
 

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 101 กอสรางทาง 4 ชองจราจร ผิวทางแอสฟลตติกคอนกรีต 
กวางขางละ 9.50 ม. หนา 0.10 ม. เกาะกลางแบบยก 
ระยะทาง 1.675 กิโลเมตร 
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 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

50,000,000.- (หาสิบลานบาทถวน) 
นายทรงชัย พวงสุวรรณ 
แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 

6.  หนวยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 
7.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 180 วัน (ปงบประมาณ 2565) 
8.  งบประมาณ 50,000,000.- (หาสิบลานบาทถวน) 
9.  ผลผลิต (output) ไดเสนทางท่ีขยายทางจาก 2 ชองจราจรเปน 4 ชองจราจร ตามแบบ

มาตรฐานกรมทางหลวง 
10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) ไดเสนทางท่ีเปน 4 ชองจราจร การขนถายสินคาทางการเกษตร ตาม

แบบมาตรฐานกรมทางหลวง เพ่ิมขีดความสามารถการใหบริการของทาง
หลวง รวม ท้ั งอํานวยความสะดวกและปลอดภัยแกประชาชน 
นักทองเท่ียวผูใชเสนทางและผูอาศัยสองขางทาง ลดระยะเวลาในการ
เดินทางเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ระหวางจังหวัด
กําแพงเพชร ไปยัง จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของกลุมจังหวัด 
แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พัฒนาศักยภาพทางการทองเท่ียว ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 
ในยุคดิจิตอลเพ่ือคนท้ังมวล 
แผนงาน (พัฒนา/ฟนฟูแหลงทองเท่ียวตามมาตรฐานการทองเท่ียว) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ พัฒนาแหลงทองเท่ียวทางประวัตศิาสตร “อุทยานเมืองเกาพิจิตร” 

จังหวัดพิจิตร เพ่ือเช่ือมโยงมรดกโลก  
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล       นโยบายรัฐบาลดานเศรษฐกิจมุงเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว   

โดยสงเสริมการทองเท่ียวท้ังจากตางประเทศและในประเทศใหมีการ
พัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพและเพ่ิมมูลคาสูงข้ึนใหมีรายไดจาก
นักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 2 เทาตัวในเวลา 5 ป  และมีนโยบายใหบูรณาการ
ยุทธศาสตรประเทศ  (Country  Strategy)  เพ่ือเตรียมพรอมการเขาสู
ประชาคมอาเซียนในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ดานการทองเท่ียวและบริการ  อีกท้ังยุทธศาสตรการทองเท่ียวไทย พ.ศ. 
2558-2560  เนนการพัฒนาการทองเท่ียวและบริการใหมีคุณภาพ
เทียบเทามาตรฐานสากลเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
      จังหวัดพิจิตรมีพันธกิจในการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว และ
มีเปาประสงคเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียวและรายไดจากการทองเท่ียวท่ี
เพ่ิมข้ึน  จึงทําใหมีรายไดจากการทองเท่ียวเปนจํานวนมากท้ังจาก
นักทองเท่ียวชาวไทย  ชาวตางประเทศท่ีเขามาทองเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัด
พิจิตร  แตเน่ืองจากการสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดขาดการพัฒนา
ปรับปรุง และขาดการประชาสัมพันธใหนักทองเท่ียวท้ังจากตางประเทศ
และในประเทศไดรับรูอยางแพรหลายตอเน่ือง  ประกอบกับปจจุบัน
กระแสการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  มีการแขงขันในธุรกิจ
ทองเท่ียวและบริการสูง  จึงจําเปนตองกําหนดทิศทางการพัฒนา 
แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรใหชัดเจน เพ่ือเช่ือมโยงมรดกโลก 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ     1) เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 
    2) เพ่ือสืบสาน  อนุรักษศิลปะ  วัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบสานกันมา
นานใหคงอยูสืบไป 
    3) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการตลาด และกระตุนใหเกิดการทองเท่ียว 
ของจังหวัด 

4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย      1) จํานวนนักทองเท่ียวและรายไดจากการทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน 
    2) แหลงทองเท่ียวสําคัญของจงัหวัดพิจิตรท่ีไดรับการพัฒนา 
 

4.  พ้ืนท่ีเปาหมาย  อุทยานเมืองเกาพิจิตร อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
 

 แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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หัวขอ รายละเอียด 
5.  กิจกรรมหลกั  

5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

     หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

งานกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค 
49,400,000.- บาท 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
สํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดพิจิตร/  สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพิจิตร/ สาํนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดพิจิตร 

5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

     หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

งานขุดและปรับปรุงสระนํ้า คูเมือง 
3,103,000.- บาท 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
สํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดพิจิตร/  สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพิจิตร/ สาํนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดพิจิตร 

5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

    หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

งานปรับปรุงภูมิทัศนภายในพ้ืนท่ีอุทยานเมืองเกา 
26,262,000.- บาท 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
สํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดพิจิตร/  สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพิจิตร/ สาํนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดพิจิตร 

6.  หนวยงานดําเนินงาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
7.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
8.  งบประมาณ 78,765,000.- บาท   
9.  ผลผลิต (output) แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดไดรับการพัฒนาเพ่ือรองรับการ

ทองเท่ียวท่ีขยายตัว 
10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร  งานประเพณีและวัฒนธรรมของ

จังหวัดพิจิตรเปนท่ีรูจักแพรหลายท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  
และสรางจิตสํานึกใหเกิดความรูสึกรักและหวงแหนในประเพณีและ
วัฒนธรรมของจังหวัด 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 2.การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ 

ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เพ่ือยกระดับมาตรฐานสูสากล 
        แผนงาน พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม และโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาทางหลวงใหไดมาตรฐาน ทางหลวงหมายเลข 1117 

2. ความสําคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล - เน่ืองจากเปนเสนทางหลักจากแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติมุงสูเมืองกําแพงเพชร เปน
ท่ีต้ังของอุทยานประวัติศาสตรซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีปริมาณการจราจร
ในแตละวันคอนขางสูง สงผลใหการจราจรติดขัด จากบันทึกขอมูลการจราจรพบวา 
จํานวนรถท่ีว่ิงบนทางหลวงหมายเลข 1117 มีปริมาณเฉล่ีย 2,618 คัน/วัน แบงเปน
รถยนต 2,363 คัน และรถบรรทุก 255 คัน และจํานวนอุบัติเหตุเกิดขึ้นบอยครั้ง 
- พัฒนาระบบโครงขายทางหลวงเช่ือมโยงระบบขนสง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ทางการทองเท่ียว และเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 
และแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร (มรดกโลก) ลดปญหาคอขวดและเพ่ิมความจุของทาง
หลวงสายหลัก รวมท้ังอํานวยความสะดวก ความปลอดภัยในการเขาสูแหลงทองเท่ียวและ
การเดินทางของประชาชนในภูมิภาค 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ - เพ่ือลดปญหาคอขวดและเพ่ิมความจุของทางหลวงสายหลักรวม 
- เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางเขาสูแหลงทองเท่ียว 
- เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในการเดินทางของ ประชาชน ผูใชทาง
ท่ัวไปและนักทองเท่ียว 

4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย    - รอยละของจํานวนอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี ลดลงรอยละ 10 
- รอยละของความสะดวกในการเดินทางเขาสูแหลงทองเท่ียว เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 

  - รอยละของระยะเวลาท่ีใชในการเดินทางบนทางหลวงสายหลักท่ีไดรับการพัฒนาลดลง 
รอยละ 10 

4.  พ้ืนท่ีเปาหมาย  พ้ืนท่ีเขตอุทยานแหงชาติแมวงก อําเภอคลองลาน  จังหวัดกําแพงเพชร 

5.  กิจกรรมหลกั ปรับปรุงทางหลวงเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว 

5.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 
25,000,000.- (ยี่สิบหาลานบาทถวน) 
นายทรงชัย พวงสุวรรณ 
แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 

6.  หนวยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 

7.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 150 วัน 

8.  งบประมาณ 25,000,000.- (ยี่สิบหาลานบาทถวน) 

๙.  ผลผลิต (output) ไดเสนทางท่ีไดรับการปรับปรุงและบูรณะ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 

๑๐.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) ไดเสนทางท่ีไดรับการปรับปรุงและบูรณะ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เพ่ิมขีด
ความสามารถการใหบริการของทางหลวง รวมท้ังอํานวยความสะดวกและปลอดภัย 
แกประชาชน นักทองเท่ียวผูใชเสนทางและผูอาศัยสองขางทาง ลดระยะเวลา 
ในการเดินทาง 

 
ชื่อ  นายสุชาติ  ตาทิพย  ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานโครงการ 
โทรศัพทมือถือ 081-8876132 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 2. การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ 

ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เพ่ือยกระดับมาตรฐานสูสากล 
แผนงาน พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม และโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาทางหลวงใหไดมาตรฐาน ทางหลวงหมายเลข 1117  

2. ความสําคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล - เน่ืองจากเปนเสนทางหลักจากแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติมุงสูเมืองกําแพงเพชร เปน
ท่ีต้ังของอุทยานประวัติศาสตรซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีปริมาณการจราจร
ในแตละวันคอนขางสูง สงผลใหการจราจรติดขัด จากบันทึกขอมูลการจราจรพบวา 
จํานวนรถท่ีว่ิงบนทางหลวงหมายเลข 1117 มีปริมาณเฉล่ีย 2,618 คัน/วัน แบงเปน
รถยนต 2,363 คัน และรถบรรทุก 255 คัน และจํานวนอุบัติเหตุเกิดขึ้นบอยครั้ง 
- พัฒนาระบบโครงขายทางหลวงเช่ือมโยงระบบขนสง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ทางการทองเท่ียว และเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 
และแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร (มรดกโลก) ลดปญหาคอขวดและเพ่ิมความจุของทาง
หลวงสายหลัก รวมท้ังอํานวยความสะดวก ความปลอดภัยในการเขาสูแหลงทองเท่ียวและ
การเดินทางของประชาชนในภูมิภาค 

3.  วัตถุประสงคของโครงการ - เพ่ือลดปญหาคอขวดและเพ่ิมความจุของทางหลวงสายหลักรวม 
- เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางเขาสูแหลงทองเท่ียว 
- เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในการเดินทางของ ประชาชน ผูใชทาง
ท่ัวไปและนักทองเท่ียว 

4.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย    - รอยละของจํานวนอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี ลดลงรอยละ 10 
- รอยละของความสะดวกในการเดินทางเขาสูแหลงทองเท่ียว เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 

  - รอยละของระยะเวลาท่ีใชในการเดินทางบนทางหลวงสายหลักท่ีไดรับการพัฒนาลดลง 
รอยละ 10 

4.  พ้ืนท่ีเปาหมาย  พ้ืนท่ีหมูบานคลองพลู ม.9  ตําบลคลองนํ้าไหล อําเภอคลองลาน   
จังหวัดกําแพงเพชร 

5.  กิจกรรมหลกั ปรับปรุงทางหลวงเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว 

5.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 
40,000,000.- (ส่ีสิบลานบาทถวน) 
นายทรงชัย พวงสุวรรณ 
แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 

6.  หนวยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงกําแพงเพชร 

7.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 150 วัน 

8.  งบประมาณ 40,000,000.- (ส่ีสิบลานบาทถวน) 

๙.  ผลผลิต (output) ไดเสนทางท่ีไดรับการปรับปรุงและบูรณะ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 

๑๐.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) ไดเสนทางท่ีไดรับการปรับปรุงและบูรณะ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เพ่ิมขีด
ความสามารถการใหบริการของทางหลวง รวมท้ังอํานวยความสะดวกและปลอดภัย 
แกประชาชน นักทองเท่ียวผูใชเสนทางและผูอาศัยสองขางทาง ลดระยะเวลา 
ในการเดินทาง 

 
ชื่อ  นายสุชาติ  ตาทิพย  ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานโครงการ 
โทรศัพทมือถือ 081-8876132 
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สวนที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

โครงการสถานีวิจัยนวตักรรมเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขยีว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเดน็การพฒันากลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ อุตสาหกรรมแปรรูป 
และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม ่

แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและพัฒนาเพ่ือแปรรูปข้าวและสินค้าเกษตรไปสู่ผลติภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ สถานีวิจัยนวัตกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
2.  ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

          BCG Model (เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว) เป็นแนวทางการ
ขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมไทยที่ถอดเอาหลักการและลําดับ
ความสําคัญจากยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นโจทย์ และผนึกพลังภาครัฐ เอกชน สังคม/ชุมชน และ
สถาบันความรู้/มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมเข้าด้วยกัน รวมท้ังความร่วมมือ
กับต่างประเทศเพื่อ “เปลี่ยนข้อได้เปรียบ (Comparative Advantage) ท่ีไทยมีจากความ
หลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ให้เป็นความสามารถในการแข่งขัน (Competitive 
Advantage) ด้วยนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดเศรษฐกิจ BCG ท่ีเติบโต แข่งขันได้ในระดับโลก เกิดการ
กระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ํา ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาท่ี ย่ังยืน” BCG Model เป็นกลไกใหม่ (New Inclusive Growth Engine) ท่ีจะ
ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง BCG Model ได้รวบรวม
ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ของ 5 อุตสาหกรรม S-curves หลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพบูรณาการเข้าด้วยกัน 
เป็นฐานการสร้างมูลค่าเพ่ิมขนาดใหญ่ของประเทศ มีสัดส่วนใน GDP ถึง 21% และเก่ียวข้องกับ
อาชีพและการจ้างงานของคนในประเทศมากกว่า 16.5 ล้านคน หัวใจสําคัญของ BCG Model 
คือ การพัฒนาแบบคู่ขนาน ท้ังในส่วนท่ีอาศัยความก้าวหน้าทางวิทยาการระดับสูงสําหรับผลิต
สินค้าและบริการมูลค่าสูงมาก เช่น ส่วนประกอบอาหารสุขภาพ ชีววัตถุ และในส่วนฐานกว้าง
ของปิรามิดท่ีเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือสร้างมูลค่าให้คนจํานวนมาก และการ
พัฒนาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเสริมความเข้มแข็งของทุนทางสังคมท้ังทรัพยากร
ธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจะขยายผลไปสู่
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ (from SEP to SDG) 
          ภาคเหนือตอนล่างเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีแม่น้ําสายหลักท่ีเป็นสาขาของแม่น้ําเจ้าพระยาไหลผ่าน 
ทําให้มีพ้ืนท่ีลุ่มน้ําและพ้ืนท่ีชุ่มน้ําเป็นจํานวนมาก จึงมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง ทําให้ภาคเหนือตอนล่างมีสินค้าทางการเกษตรท่ีสําคัญและมี
ชื่อเสียงหลายชนิด เป็นศูนย์กลางการผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญของประเทศ อันประกอบไป
ด้วย ข้าว (พิษณุโลก พิจิตร และนครสรรค์) ข้าวโพด (พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์) มัน
สําปะหลัง (พิษณุโลก กําแพงเพชร และตาก) อ้อย (อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย และกําแพงเพชร) 
เป็นแหล่งผลิตไม้ผลท่ีสําคัญและมีชื่อเสียง เช่น ทุเรียน มีพ้ืนท่ีปลูกท้ังหมด 25,646 ไร่ ซ่ึงให้ผล
ผลิตถึง 6,113,400 กิโลกรัม มะม่วง มีพ้ืนท่ีปลูกมากกว่า 40,000 ไร่ โดยมีปริมาณการ
ส่งออกมะม่วง มากถึง 45,544,160 ตัน มะขาม มีพ้ืนท่ีปลูกท้ังหมด 49,391.74 ไร่ สามารถ
สร้างผลผลิตได้ถึง 6,143.97 ตัน กล้วย มีพ้ืนท่ีปลูกท้ังหมด 93,000 ไร่ สามารถสร้างผลผลิต
ได้ถึง 10,137 ตัน สับปะรดมีพ้ืนท่ีปลูกท้ังหมด 19,679 ไร่ หรือร้อยละ 2.18 ของพ้ืนท่ี
ท้ังหมด และได้ผลผลิตโดยรวม 115,789.36 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยท้ังภาค 5.88 ตันต่อไร่ ลองกอง มี
พ้ืนท่ีปลูกท้ังหมด 96,890 ไร่ ผลผลิต 10,947 ตัน และมะยงชิดมีพ้ืนท่ีปลูกท้ังหมด 7,879 ไร่ 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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สามารถสร้างผลผลิตได้ถึง 1,000 ตัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่างเป็น
แหล่งผลิตสัตว์น้ําจืดท่ีสําคัญของประเทศไทย (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรม
ประมง, 2557) โดยเฉพาะในจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิจิตร กําแพงเพชร อุทัยธานี มีธุรกิจ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําท้ังในแหล่งน้ําธรรมชาติและพ้ืนท่ีเอกชนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี 
และยังเป็นแหล่งผลิตปลาน้ําจืดหลัก เช่น ปลานิล ปลาดุก ปลาสวาย ปลาช่อน ปลาบู่ ปลาแรด 
และกุ้งก้ามกราม เป็นต้น เพ่ือส่งไปขายท้ังในและต่างประเทศอีกด้วย 
          ดังนั้น BCG Model จะเป็นกลไกท่ีมีศักยภาพสูงในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
ประเทศอย่างท่ัวถึงสามารถกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
ขณะเดียวกันสามารถสร้างให้ประเทศไทยก้าวข้ึนเป็นผู้นําระดับโลกในบางสาขาท่ีประเทศไทยมี
ศักยภาพ จึงได้กําหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศเพ่ือใช้ในการขับเคล่ือน BCG Model 
โดยสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเป้าหมาย BCG เพ่ิมข้ึนจากสัดส่วน 
21% ของ GDP เป็น 24% ของ GDP ในปี 2565 (3.4 ล้านล้านบาท เป็น 4.4 ล้านล้านบาท) 
เชื่อมโยงภาคเกษตรสู่อุตสาหกรรม ลดความเหล่ือมล้ําด้วยการเพ่ิมรายได้เกษตรกรและชุมชน 
100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และลดความเหลื่อมล้ําจากการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ราคา
แพงอย่างน้อย 500,000 คน/ปี อีกท้ังสามารถยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของ
ไทยขึ้นเป็นผู้ผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพและส่วนประกอบอาหารมูลค่าสูง Top 5 ของโลก มี
ศักยภาพส่งออกเป็นแหล่งจ้างงานทักษะสูงและรายได้สูง นําไปสู่ Top 3 ของเอเชียแปซิฟิกและ
สามารถลดการใช้ทรัพยากรลง 2 ใน 3 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. จัดต้ังสถานีวิจัยนวัตกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจท่ีเชื่อมโยงกับการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

2. เพ่ือจัดหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้อย่างรอบด้านในการผลิต
ข้าวอินทรีย์ และสามารถผลิตข้าวอินทรีย์ เพ่ิมผลผลิตได้ตามมาตรฐานสากล สามารถเพ่ิมมูลค่า
และขยายตลาดได้มากขึ้น   

3. เพ่ือจัดหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาการผลิตผลไม้ (มะม่วง) เพ่ือการส่งออก ให้ได้
คุณภาพตามความต้องการของตลาดท้ังในและต่างประเทศ 

4. เพ่ือจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิต
สัตว์น้ําปลอดภัย และสามารถผลิตสัตว์น้ําปลอดภัยโดยพ่ึงพาตนเอง ท้ังด้านปัจจัยการผลิตและ
การตลาดได้ 

5. การสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีเน้นการแปลงของเสีย (ขยะชุมชน 7.5 ล้านตัน 
หรือร้อยละ 27 กําจัดไม่ถูกต้อง) ให้เป็นแหล่งรายได้แห่งอนาคต จะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผู้ประกอบการเดิมในระบบ รวมท้ังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีจะเข้ามา
ปิดช่องว่างให้การใช้ทรัพยากรของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  1. สร้างรายได้ให้เกษตรกรเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า 20 % 
2. ลดต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 20 % 
3. เพ่ิมมูลค่าและขยายตลาดมะม่วงในต่างประเทศได้มากขึ้น ไม่น้อยกว่า 20 %  
4. พัฒนาการผลิตสัตว์น้ําของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ให้ได้ผลผลิต

สัตว์น้ําท่ีปลอดภัยต่อท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภค 
5. สร้างมูลค่าจากของเสียเหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมเกษตรแบบครบวงจร 
6. อัตราการขยายตัวการผลิตภาคเกษตรภาคเหนือเพ่ิมข้ึนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 4 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ กําแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) 

6.  กิจกรรมหลัก 
     กิจกรรมหลักท่ี 1 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ปีที่ 1 ก่อต้ังสถานีวิจัยนวัตกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว  
งบประมาณ 50,000,000 บาท 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
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     กิจกรรมหลกัท่ี 2 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปีที่ 2 หลักสูตรการอบรมการผลิตข้าวอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2) 
งบประมาณ 50,000,000 บาท 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

กิจกรรมย่อย 
     - จัดหลักสูตรอบรมจํานวน 1 หลักสูตร ชื่อหลักสูตร การอบรมการผลิตข้าวอินทรีย์ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 หลักสูตร (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2) มีระยะเวลาอบรม 2 วันหรือ 16 ชั่วโมง 
(ตามรายละเอียด) 
     - สถานท่ีฝึกอบรมห้องประชุมอเนกประสงค์ตามอําเภอต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 อบรมอําเภอละ 2 วัน (1 ครั้ง) ผู้เข้าอบรมได้แก่ เกษตรกรแกนนําผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ 
100 คน/อําเภอ 

หลักสูตร การอบรมการผลิตข้าวอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพ 
(กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2) จํานวนหลักสูตร ดังนี้ 

หัวข้อ หัวข้อย่อย 
จํานวน
ชั่วโมง 

วิทยากร 
(ความเช่ียวชาญ) 

1. ระบบการผลิตพืชใน
แบบต่างๆ เกณฑ์และ
มาตรฐานในการผลิต 
และการผลิตข้าว
อินทรีย์ 

- เกษตรยั่งยืน  
- เกษตรธรรมชาติ  
- เกษตรอินทรีย์ (ข้าวอินทรีย์)  
- เกษตรไร้สารหรือปลอดสาร  
- เกษตรปลอดภัยต่อผู้บริโภคอ่ืนๆ 

1 - สํานักงานเกษตรจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2  
- รศ.ดร.ภูมิศักด์ิ อินททน์ 
(หัวหน้าโครงการวิจัยปุ๋ย
แบบครบวงจร ม.นเรศวร) 

2. มาตรฐานการผลิต
ข้าวอินทรีย์ มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ USDA, 
IFOAM, ThaiPAN ฯลฯ 
เป็นต้น 

- เกณฑ์ของมาตรฐานต่างๆ 1 - สํานักงานเกษตรจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2  
- รศ.ดร.ภูมิศักด์ิ อินททน์  
 

3. ปัจจัยการผลิตข้าว
อินทรีย์ด้านเมล็ดพันธุ์
และการเตรียม 
แปลงปลูก 

- พันธุ์ข้าวและการเตรียม 
เมล็ดพันธุ์  
 

2 - สํานักงานเกษตรจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2  
- ดร. ภาวัช วิจารัตน์และ 

4. ศัตรูข้าวท่ีสําคัญ 
 

- วัชพืชที่สําคัญและการกําจัด
วัชพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ 
-โรคแมลงและการใช้ชีวินชีใน
ระบบเกษตรอินทรีย์ 

2 - สํานักงานเกษตรจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2  
รศ.ดร.วีรเทพ  
พงษ์ประเสริฐ  
(ผอ.ศูนย์ชีวินชี) 
ผศ.ดร.ธนัชสัณห์  
พูนไพบูลย์พิพัฒน์ (วัชพืช) 

5. การจัดการดินและ
การจัดการธาตุอาหาร
พืชเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าว 

- การปรับปรุงดิน 
- ช่วงการเจริญเติบโตและความ
ต้องการธาตุอาหาร 

2 - สํานักงานเกษตรจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2  
ดร.วิชาญ ชุ่มมั่น 
นายสมาน ยมจันทร์ 
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6. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพประสิทธิภาพสูง 

- การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดสูตร
ผสม  
- การผลิตปุ๋ยHO 
- การผลิตน้ําหมักชีวภาพและ
ฮอร์โมนพืชประสิทธิภาพสูง 

2 - สํานักงานเกษตรจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2  
รศ.ดร.ภูมิศักด์ิ อินททน์ 
 

7. การเก็บเก่ียวผลผลิต
และเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเก่ียว 

- ระยะเก็บเก่ียวผลผลิตที่
เหมาะสม  
- เทคโนโลยีเพ่ือการเก็บเก่ียว
ผลผลิตข้าว  
- การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 

2 - สํานักงานเกษตรจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2  
- ผศ.ดร.พีระศักด์ิ 
ฉายประสาท (คณบดี 
คณะเกษตรศาสตร์ฯ) 

8. การเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตข้าว การแปรรูป
ข้าวอินทรีย์ การ
ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

- การแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์
อ่ืนๆ 
- การพัฒนา Packagingที่
เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ข้าว
อินทรีย์ 

2 - สํานักงานเกษตรจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2  
ผศ.ดร.ศจี สุวรรณศรีและ 
ดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ 

9. การพัฒนาการตลาด
ข้าวอินทรีย์ 

- โครงสร้างและระบบตลาดข้าว
อินทรีย์  
- ตลาดออนไลน์และระบบ
กระจายสินค้า  
- การเกษตรแบบพันธะสัญญา 

1 - สํานักงานเกษตรจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2  
- วิทยากรภายนอก 
(จากกรมการค้าระหว่าง
ประเทศ/หอการค้า/
สมาคมผู้ค้าข้าว/โรงสี) 

10. การบริหารธุรกิจ 
กลุ่มเกษตรกร และ
แนวทางการลดต้นทุน
การผลิตข้าวอินทรีย์ 

- การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร  
- ต้นทุนการผลิตและแนวทางการ
ลดต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์ 

1 - สํานักงานเกษตรจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2  
- ผศ. เรือนขวัญ อินทนนท์ 

รวม 16 ชั่วโมง/หลักสูตร (หรือ2 วันๆละ 8 ชั่วโมง) รวม 16   
การประเมินผลการฝึกอบรม 
1. ประเมินด้านความรู้ ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจจากแบบทดสอบหลังการอบรม 
ผลการอบรมอยู่ในระดับ ดี ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมท้ังหมด  
2. ประเมินด้านทัศนะคติหรือความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการสุ่มแบบสอบถาม
แบบเชิงลึก 
แผนการจัดการสถานที่อบรมและผู้เข้ารับการอบรม 
1. ประสานกับสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานวิจัยและพัฒนาท่ีดินจังหวัด เพ่ือคัดเลือกบุคคล
ท่ีเหมาะสม 
2. ประสานกับผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นํากลุ่มผลิตเกษตรอินทรีย์ต่างๆในพ้ืนท่ีเพ่ือ
คัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสม 
3. ในด้านสถานท่ีอบรมนั้น พิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานท่ีซ่ึงต้องสามารถรองรับผู้เข้ารับ
การอบรม 150 คน/ครั้งและความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้ารับการอบรม 

กิจกรรมหลักท่ี 3 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปีที่ 3 หลักสูตรการการอบรมการผลิตผลไม้เพ่ือการส่งออก (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2) 
งบประมาณ 50,000,000 บาท 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
กิจกรรมย่อย 

- จัดหลักสูตรอบรมจํานวน 1 หลักสูตร ชื่อหลักสูตร การอบรมการผลิตผลไม้เพ่ือการส่งออก  
(กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2) หลักสูตร มีระยะเวลาอบรม 2 วันหรือ 16 ชั่วโมง 
(ตามรายละเอียด) 
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- สถานท่ีฝึกอบรมห้องประชุมอเนกประสงค์ตามอําเภอต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 อบรมอําเภอละ 2 วัน (1 ครั้ง) ผู้เข้าอบรมได้แก่ เกษตรกรแกนนําผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ 
100 คน/อําเภอ 

หลักสูตร การอบรมการผลิตผลไม้เพ่ือการส่งออก (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2) 
จํานวนหลักสูตรดังนี้ 

หัวข้อ หัวข้อย่อย 
จํานวน
ชั่วโมง 

วิทยากร 
(ความเช่ียวชาญ) 

1. ระบบการผลิตการ
ผลิตมะม่วงน้ําดอกไม้
สีทองเพ่ือการส่งออก 

- พัฒนาการการผลิตมะม่วง 
- ระบบการผลิตมะม่วง 
- การพัฒนาระบบการผลิตเพ่ือการ
ส่งออก 

2 - สํานักงานเกษตรจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2  
- ผศ.ดร.พีระศักด์ิ 
ฉายประสาท 

2. การจัดการปุ๋ยและ
ธาตุอาหารในดิน 

- ความต้องการธาตุอาหารต่างๆ 
- การตรวจสอบและประเมินความ
ต้องการของพืช 
- การจัดการการให้ธาตุอาหารกับพืช
ให้เหมาะสม 

1 - สํานักงานเกษตรจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2  
- รศ.ดร.ภูมิศักด์ิ อินททน์  
 

3. การจัดการโรคพืช
ในมะม่วงน้ําดอกไม้สี
ทองเบื้องต้น 

- โรคและสาเหตุของโรค 
- แนวทางในการป้องกันรักษาโรค 
- การจัดการเพ่ือป้องกันการเกิดและ
การแพร่กระจายของโรค  

1 - สํานักงานเกษตรจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2  
- ผศ.ดร.ธนัชสัณห์ พูน
ไพบูลย์พิพัฒน์ 

4. การป้องกันกําจัด
แมลงในมะม่วง
น้ําดอกไม้สีทองเพ่ือ
การส่งออก 
 

- โรคที่มีความสําคัญต่อการส่งออก 
- แนวทางการจัดการโรคเพ่ือการ
ส่งออก 
- เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

2 - สํานักงานเกษตรจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2  
- ผศ.ดร.สิริรัตน์ แสนยงค ์

5. เทคโนโลยีการ
ผลิตมะม่วงนอกฤดู
เพ่ือการส่งออก 

-แนวทางในการผลิตนอกฤดู 
-ช่วงการเจริญเติบโตและความ
ต้องการธาตุอาหาร 
- การจัดการอย่างเหมาะสมเพ่ือ
ผลผลิตที่มีคุณภาพ 

2 - สํานักงานเกษตรจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2  
- ผศ.ดร.พีระศักด์ิ ฉาย
ประสาท 

6. การรวมกลุ่มของ
เกษตรกรเพ่ือ
การตลาดและส่งออก
มะม่วง 

- แนวทางการดําเนินงาน 
- กรณีตัวอย่างของกลุ่มเกษตรกรที่
ประสบความสําเร็จ 

1 - สํานักงานเกษตรจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2  
- นายพุทธพงษ์  สร้อย
เพชรเกษม 

7. ขั้นตอนและ
กฎระเบียบที่
เก่ียวข้องกับการ
ส่งออกมะม่วงไป
ต่างประเทศ 

- กฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
- ขั้นตอนในการดําเนินการ 

1 - สํานักงานเกษตรจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2  
- ผศ.ดร.มยุรี  กระจาย
กลาง 

8. การตลาดมะม่วง
น้ําดอกไม้สีทอง 

- การวางแผนการตลาด 
- การบริหารจัดการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือรักษาฐานการตลาด 

2 - สํานักงานเกษตรจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2  
- ผศ. เรือนขวัญ อิน
ทนนท์ 
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9. การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีและ
เหมาะสม (Good 
Agriculture 
Practices: GAP) 
ของการผลิตมะม่วง
น้ําดอกไม้สีทองเพ่ือ
การส่งออก 

- กฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
- ขั้นตอนในการดําเนินการ 

2 - สํานักงานเกษตรจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2  
- ผศ.ดร.มยุรี  กระจาย
กลาง 

10. การเพ่ิมมูลค่า
หลังการเก็บเก่ียว 

- การรักษาคุณภาพ 
- การแปรรูป 

2 - สํานักงานเกษตรจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2  
- ดร.เจษฎา  วิชาพร 
ดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ 

รวม 16 ชั่วโมง/หลักสูตร (หรือ2 วันๆละ 8 ชั่วโมง) รวม 16   

การประเมินผลการฝึกอบรม 

1. ประเมินด้านความรู้ ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจจากแบบทดสอบหลังการ
อบรม ผลการอบรมอยู่ในระดับ ดี ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมทั้งหมด  

2. ประเมินด้านทัศนะคติหรือความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการสุ่ม
แบบสอบถามแบบเชิงลึก 
แผนการจัดการสถานที่อบรมและผู้เข้ารับการอบรม 

1. ประสานกับหน่วยงานด้านการเกษตรของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
เพ่ือรวบรวมรายชื่อผู้ท่ีมีความเหมาะสม 

2. ประสานกับสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานวิจัยและพัฒนาท่ีดินจังหวัด เพ่ือคัดเลือก
บุคคลท่ีเหมาะสม 

3. ประสานกับผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นํากลุ่มเกษตรผู้ผลิตผลไม้ต่างๆในพ้ืนท่ี 
เพ่ือคัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสม 

4. ในด้านสถานท่ีอบรมนั้น พิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานท่ีซ่ึงต้องสามารถรองรับ 
ผู้เข้ารับการอบรม 150 คน/ครั้งและความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้ารับการอบรม 

กิจกรรมหลักท่ี 4 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปีที่ 4 หลักสูตรการอบรมการผลิตสัตว์น้ําปลอดภัย (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2) 
งบประมาณ 76,972,000 บาท 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสํานักงานประมงจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
กิจกรรมย่อย 

- จัดหลักสูตรอบรมจํานวน 1 หลักสูตร ชื่อหลักสูตร การอบรมการผลิตสัตว์น้ําปลอดภัย 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

-  สถานท่ีฝึกอบรมห้องประชุมอเนกประสงค์ตามอําเภอต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 อบรมอําเภอละ 2 วัน (1 ครั้ง) ผู้เข้าอบรมได้แก่ เกษตรกรและประชาชนท่ีสนใจ 
ประมาณ 80 คน/อําเภอ 

- จํานวนผู้เข้าฝึกอบรม รวมทั้งจังหวัดประมาณ 960 คน 
หลักสูตร การอบรมการผลิตสัตว์น้ําปลอดภัย (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2) 

มีรายละเอียดดังนี้ 

หัวข้อ หัวข้อย่อย 
จํานวน
ชั่วโมง 

วิทยากร 
(ความเช่ียวชาญ) 

1. ระบบการผลิตสัตว์
น้ําในแบบต่างๆ  

- พัฒนาการด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 
- การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ํา 
- การเล้ียงสัตว์น้ําแบบต่างๆ 

2 - สํานักงานประมงจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 
- นายวรัณยู  ขุนเจริญรักษ์ 
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2. มาตรฐานการผลิต
สัตว์น้ําปลอดภัยทั้งใน
และต่างประเทศ  

- เกณฑ์ของมาตรฐานต่างๆ เช่น
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ USDA, 
IFOAM, ThaiPAN ฯลฯ เป็นต้น 

2 - สํานักงานประมงจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 
- ดร.ภัทรียา  พลซา 

3. ระบบการผลิตสัตว์
น้ําปลอดภัย 

- ระบบการเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา
ปลอดภัยแบบต่างๆ 
- แนวทางการพัฒนาการเพาะเล้ียง
สัตว์น้ําปลอดภัย 
- การพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา
ปลอดภัยให้อย่างยั่งยืน 

2 - สํานักงานประมงจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 
- ดร.สุพัฒน์  พลซา 
อาจารย์ธนสรณ์   
รักดนตรี 

4. การจัดการด้าน
อาหารในระบบการ
ผลิตสัตว์น้ําปลอดภัย 

- ชนิดและคุณสมบัติของวัตถุดิบ
อาหารสัตว์น้ํา 
- การเลือกใช้วัตถุดิบอาหารเพ่ือการ
ผลิตสัตว์น้ําปลอดภัย 
- การจัดการการใช้อาหารในระบบ
การผลิตสัตว์น้ําปลอดภัย 

2 - สํานักงานประมงจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 
- ดร.ธัชพล  การะเกตุ 

5. การจัดการด้าน
คุณภาพนํ้าในระบบ
การผลิตสัตว์น้ํา
ปลอดภัย 

- คุณภาพนํ้า การตรวจวัด และเกณฑ์
มาตรฐานสําหรับสัตว์น้ํา 
- การตรวจวัดคุณภาพนํ้าอย่างง่าย 
- การจัดการคุณภาพนํ้าในระบบการ
ผลิตสัตว์น้ําปลอดภัย 

2 - สํานักงานประมงจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 
- ดร.วิทยา  ทาวงศ์ 
- ดร.ปิยวัฒน์  ปองผดุง 

6. การจัดการด้าน
สุขภาพในระบบการ
ผลิตสัตว์น้ําปลอดภัย 

- ปรสิต และเชื้อก่อโรคในสัตว์น้ํา 
- การตรวจสอบสุขภาพสัตว์น้ํา 
อย่างง่าย 
- การจัดการสุขภาพสัตว์น้ําในระบบ
การผลิตสัตว์น้ําปลอดภัย 

2 - สํานักงานประมงจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 
- ดร.กัลย์กนิต  พิสยมรมย์ 

7. การเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตสัตว์น้ํา
ปลอดภัย 

- เทคนิคการเก็บเก่ียว 
- กรรมวิธีการแปรรูปแบบต่างๆ 
- กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

2 - สํานักงานประมงจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 
- ดร.เจษฎา  วิชาพร 

8. การพัฒนาการ
ตลาดสินค้าสัตว์น้ํา
ปลอดภัย สู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน 

- การวางการตลาด 
- การประชาสัมพันธ์สินค้า 
- การสร้างฐานการตลาดให้มั่นคง 

2 - สํานักงานประมงจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 
- นางบุณย์สุภางค ์
สุวรรณธเนศ 

รวม 16 ชั่วโมง/หลักสูตร (หรือ2 วันๆ ละ 8 ชั่วโมง) รวม 16   

การประเมินผลการฝึกอบรม 
1. ประเมินด้านความรู้ ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจจากแบบทดสอบหลังการ

อบรม ผลการอบรมอยู่ในระดับ ดี ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมทั้งหมด  
2. ประเมินด้านทัศนะคติหรือความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการสุ่ม

แบบสอบถามแบบเชิงลึก 
แผนการจัดการสถานที่อบรมและผู้เข้ารับการอบรม 

1. ประสานกับสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร เพ่ือรวบรวมรายชื่อผู้ท่ีมีความเหมาะสม 

2. ประสานกับผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นํากลุ่มเกษตรกรและผู้เลี้ยงสัตว์น้ําต่างๆ ใน
พ้ืนท่ีเพ่ือคัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสม 
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3. ในด้านสถานท่ีอบรมนั้น พิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานท่ีซ่ึงต้องสามารถรองรับผู้
เข้ารับการอบรมได้ประมาณ 100 คน/ครั้ง และความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้ารับการ
อบรม 

7. หน่วยงานดําเนินงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนพิจิตร สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 และสํานักงานประมงจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ปี (ตุลาคม พ.ศ. 2563 - กันยายน พ.ศ. 2564) 
9. งบประมาณ 226,972,000 บาท 
10. ผลผลิต (output) 1. จัดต้ังสถานีวิจัยนวัตกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล  
4. สามารถผลิตสินค้าสัตว์น้ําปลอดภัยตามมาตรฐานต่างๆ 
5. ระบบบริหารจัดการของเสียต้ังแต่ต้นทางถึงปลายทาง 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. สร้างรายได้ให้เกษตรกรเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า 20 % 
2. ลดต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 20 % 
3. เพ่ิมมูลค่าและขยายตลาดมะม่วงในต่างประเทศได้มากขึ้น ไม่น้อยกว่า 20 %  
4. พัฒนาการผลิตสัตว์น้ําของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ให้ได้ผลผลิตสัตว์

น้ําท่ีปลอดภัยต่อท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภค 
5. สร้างมูลค่าจากของเสียเหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมเกษตรแบบครบวงจร 
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การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 แบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
ประเดน็การพฒันากลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 

และวัฒนธรรม เพ่ือยกระดับมาตรฐานสู่สากล 
แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว ทางหลวงหมายเลข 112 
2. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

     - เนื่องจากเป็นเส้นทางท่ีเชื่อมทางเข้า – ออก เมืองและเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว 
ท่ีสําคัญมีปริมาณการจราจรในแต่ละวันค่อนข้างสูง ส่งผลให้การจราจรติดขัด จาก
บันทึกข้อมูลการจราจรพบว่า จํานวนรถท่ีวิ่งบนทางหลวงหมายเลข 112 มีปริมาณ
เฉลี่ย 15,360 คัน/วัน แบ่งเป็นรถยนต์ 13,900 คัน และรถบรรทุก 1,460 คัน 
และจํานวนอุบัติเหตุเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง 
     - พัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระบบขนส่ง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพทางการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ลดปัญหาคอขวดและเพิ่มความจุของทางหลวงสายหลัก 
รวมท้ังอํานวยความสะดวก ความปลอดภัยในการเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวและการ
เดินทางของประชาชนในภูมิภาค 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพ่ือลดปัญหาคอขวดและเพ่ิมความจุของทางหลวงสายหลักรวม 
- เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร 
- เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในการเดินทางของ ประชาชน 
และผู้ใช้ทางท่ัวไป 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  - ร้อยละของจํานวนอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี ลดลงร้อยละ 10 
- ร้อยละของความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
- ร้อยละของระยะเวลาท่ีใช้ในการเดินทางบนทางหลวงสายหลักท่ีได้รับการพัฒนา 
ลดลง ร้อยละ 10 

5. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  หมู่บ้านลํามะโกรก ตําบลสระแก้ว และหมู่บ้านบ่อสามแสน ตําบลหนองปลิง 
อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร  

6. กิจกรรมหลัก ก่อสร้างทาง 4 ช่องจราจรและเพ่ิมประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 112 
ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองกําแพงเพชร ระหว่าง กม.10+600 - 
กม.11+800 ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร 

7. หน่วยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงกําแพงเพชร สํานักงานทางหลวงท่ี 4 (ตาก) กรมทางหลวง 
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 180 วัน 
9. งบประมาณ 30,000,000  บาท 
10. ผลผลิต (output) ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร 
๑1. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

ได้เส้นทางท่ีขยายทางจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ชอ่งจราจร ตามแบบมาตรฐานกรม
ทางหลวง 

 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 แบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
ประเดน็การพฒันากลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 

และวัฒนธรรม เพ่ือยกระดับมาตรฐานสู่สากล 
แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว ทางหลวงหมายเลข 1072 
2. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

     - เนื่องจากเป็นเส้นทางท่ีต่อมาจากจังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค์ ผ่านแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและชุมชนท่ีสําคัญหลายแห่ง มีปริมาณการจราจรในแต่ละวัน
ค่อนข้างสูง ส่งผลให้การจราจรติดขัด จากบันทึกข้อมูลการจราจรพบว่า จํานวนรถท่ีวิ่ง
บนทางหลวงหมายเลข 1072 มีปริมาณเฉลี่ย 2,198 คัน/วัน แบ่งเป็นรถยนต์ 2,012 
คัน และรถบรรทุก 186 คัน และจํานวนอุบัติเหตุเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง 
     - พัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระบบขนส่ง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพทางการท่องเท่ียว และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ลดปัญหาคอขวดและเพ่ิมความจุของทางหลวงสายหลัก รวมท้ัง
อํานวยความสะดวก ความปลอดภัยในการเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวและการเดินทางของ
ประชาชนในภูมิภาค 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพ่ือลดปัญหาคอขวดและเพ่ิมความจุของทางหลวงสายหลักรวม 
- เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร 
- เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในการเดินทางของ 
ประชาชนและผู้ใช้ทางท่ัวไป 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  - ร้อยละของจํานวนอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี ลดลงร้อยละ 10 
- ร้อยละของความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
- ร้อยละของระยะเวลาท่ีใช้ในการเดินทางบนทางหลวงสายหลักท่ีได้รับการพัฒนา 
ลดลงร้อยละ 10 

5.  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  หมู่บ้านเขานํ้าอุ่น ตําบลหินดาด อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร 
6.  กิจกรรมหลัก ขยายช่องจราจรจากเดิม 7.00 ม. เป็น 11.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 1072 

ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาชนกัน - มอตะแบก ระหว่าง กม.87+950 - 
กม.89+400 ระยะทาง 1.450 กม. 

7.  หน่วยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงกําแพงเพชร สํานักงานทางหลวงท่ี 4 (ตาก) กรมทางหลวง 
8.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 180 วัน 
9.  งบประมาณ 30,000,000  บาท 
10.  ผลผลิต (output) ระยะทาง 1.450 กม. 
๑1. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

ได้ทางท่ีขยายช่องจราจรจากเดิม 7.00 ม. เป็น 11.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรม
ทางหลวง 
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การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 แบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
ประเดน็การพฒันากลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 

และวัฒนธรรม เพ่ือยกระดับมาตรฐานสู่สากล 
แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรงุทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว ทางหลวงหมายเลข 101 

2. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

     - เน่ืองจากเป็นเส้นทางท่ีเช่ือมทางเข้า – ออก เมืองและเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญ 
มีปริมาณการจราจรในแต่ละวันค่อนข้างสูง ส่งผลให้การจราจรติดขัด จากบันทึกข้อมูล
การจราจรพบว่า จํานวนรถท่ีวิ่งบนทางหลวงหมายเลข 101 มีปริมาณเฉลี่ย 15,360 คัน/
วัน แบ่งเป็นรถยนต์ 13,900 คัน และรถบรรทุก 1,460 คัน และจํานวนอุบัติเหตุเกิดข้ึน
บ่อยครั้ง 
     - พัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยงระบบขนส่ง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ทางการท่องเท่ียว และเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม ลดปัญหาคอขวดและเพิ่มความจุของทางหลวงสายหลัก รวมท้ังอํานวยความ
สะดวก ความปลอดภัยในการเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวและการเดินทางของประชาชนในภูมิภาค 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพ่ือลดปัญหาคอขวดและเพ่ิมความจุของทางหลวงสายหลักรวม 
- เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร 
- เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและอาํนวยความสะดวกในการเดินทางของ 
ประชาชนและผูใ้ช้ทางท่ัวไป 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  - ร้อยละของจํานวนอุบัติเหตใุนพื้นท่ี ลดลงร้อยละ 10 
- ร้อยละของความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
- ร้อยละของระยะเวลาท่ีใช้ในการเดนิทางบนทางหลวงสายหลักท่ีได้รับการพัฒนา 
ลดลง ร้อยละ 10 

5. พ้ืนท่ีเป้าหมาย  หมู่บ้านหนองราง ตําบลพรานกระต่าย อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร 
6. กิจกรรมหลัก ก่อสร้างทาง 4 ช่องจราจรและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 

ตอนควบคุม 0200 ตอน น้ําดิบ - คุยประดู่ ระหว่าง กม.24+000 - กม.25+100 
ระยะทาง 1.100 กม. 

7. หน่วยงานดําเนินงาน แขวงทางหลวงกําแพงเพชร สํานักงานทางหลวงท่ี 4 (ตาก) กรมทางหลวง 

8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 180 วัน 

9. งบประมาณ 30,000,000  บาท 

10. ผลผลิต (output) ระยะทาง 1.100 กม. 
๑1. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

ได้เส้นทางท่ีขยายทางจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 
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การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเดน็การพฒันากลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรมเพ่ือยกระดับมาตรฐานสู่สากล 

แผนงาน : พัฒนา/พ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานการท่องเที่ยว 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางจราจรและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เชิงประวัติศาสตร์แหล่งมรดกโลกกําแพงเพชร 

2. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

       กรมศิลปากรได้ดําเนินการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเมืองกําแพงเพชร 
โดยจัดตั ้งเป็นโครงการอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชรขึ ้นตั ้งแต่ปีงบประมาณ 
๒๕๒๓ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว 
และได้ทําการเปิดอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชรอย่างเป็นทางการเมื ่อวันที่ ๑๘ 
เมษายน ๒๕๓๔ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯเสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิด 
       พ้ืนท่ีทางการท่องเท่ียวท่ีสําคัญของอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร ได้แก่ กลุ่ม
โบราณสถานท่ีอยู่นอกเมืองทางด้านทิศเหนือหรือเรียกว่า “เขตอรัญญิก” มีเนื้อท่ีประมาณ 
๑,๖๑๑ ไร่ โบราณสถานกลุ่มนี้นับว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมท่ีมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวของ
สกุลช่างเมืองกําแพงเพชร ประกอบด้วย วัดช้างรอบ วัดสิงห์ วัดพระสี่อิริยาบถและวัดพระ
นอน เป็นต้น ซ่ึงนอกจากจะให้บริการนักท่องเท่ียวตามปกติแล้ว จากการท่ีแนวคิดเรื่องการ
ออกกําลังกายเพ่ือรักษาสุขภาพกําลังเป็นกระแสท่ีนิยมในสังคมไทย ทําให้ในช่วงเช้าและเย็น
ของแต่ละวันจะมีประชาชนชาวจังหวัดกําแพงเพชรเข้ามาออกกําลังกายด้วยการวิ่งและปั่น
จักรยานเป็นจํานวนมาก แต่เนื่องจากถนนภายในเขตอรัญญิกมีความกว้างเพียง ๖ เมตรหรือ
สองช่องจราจร และมีสภาพผิวจราจรชํารุด จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องก่อสร้างขยายถนนเพ่ือ
จัดทําช่องจราจรสําหรับนักวิ่งและ ผู้ออกกําลังกาย โดยในขณะนี้นักวิ่งและผู้ออกกําลังกาย
จําเป็นต้องว่ิงอยู่บนช่องจราจรของรถยนต์ ทําให้เกิดความเสี่ยงท่ีจะถูกรถเฉ่ียวชนจนเป็น
อันตรายได้ นอกจากนี้แล้วการปรับปรุงถนนดังกล่าวยังเกิดผลดีต่อการท่องเที่ยวในอุทยาน
ประวัติศาสตร์กําแพงเพชรอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว สร้างความพึงพอใจให้แก่
นักท่องเท่ียวและประชาชน 

2. เพ่ือเพ่ิมปริมาณจํานวนรายได้และจํานวนนักท่องเท่ียวให้เข้ามาเท่ียวชมเมืองมรดกโลก
มากขึ้น 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย - นักท่องเท่ียว นักเรียน นักศึกษา ผู้มาใช้บริการอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร 
และประชาชนท่ัวไป 

- ปริมาณนักท่องเท่ียวท่ีมาเที่ยวชมอุทยานฯ และประชาชนท่ีเข้ามาใช้พ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๓ 

- รายได้จากการท่องเท่ียวชมอุทยานฯ และประชาชนท่ีเข้ามาใช้พ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ 
5. พ้ืนท่ีเป้าหมาย ถนนบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร 
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6. กิจกรรมหลัก 1. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมดําเนินการก่อสร้างชั้นพ้ืนทาง 
(หินคลุก) หนา ๐.๒๐ เมตร ปูผิวทางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 
๐.๐๕ เมตร ระยะทางท้ังสิ้นประมาณ ๑๑.๙๓๕ กิโลเมตร 

2. เสริมผิวลานจอดรถด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร 
พร้อมตีเส้นแบ่งช่องสําหรับจอดรถด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พ้ืนท่ีท้ังสิ้นประมาณ ๒,๑๐๕ 
ตารางเมตร 

7. หน่วยงานดําเนินงาน อุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร 
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน (1 ปี) 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
9. งบประมาณ 31,100,000  บาท 
10. ผลผลิต (output) ถนนแอสฟัลติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑๑.๙๓๕ กิโลเมตร 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(Outcome) 
๑.  สามารถอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว สร้างความพึงพอใจให้แก่
นักท่องเท่ียวและประชาชน   
2. สามารถเพิ่มปริมาณจํานวนรายได้และจํานวนนักท่องเท่ียวให้เข้ามาเท่ียวชมเมืองมรดก
โลกมากขึ้น 
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การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเดน็การพฒันากลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์           
และวัฒนธรรมเพ่ือยกระดับมาตรฐานสู่สากล 

แผนงาน : พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีไทย วิถีถิ่นเมืองมรดกโลก 
2. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (กําแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร)  
มีความโดดเด่นทางด้านการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และท่องเท่ียวชุมชน
การเกษตรสร้างสรรค์ ด้วยเหตุผลท่ีว่าเป็นกลุ่มจังหวัดท่ีมีประวัติศาสตร์มายาวนาน 
มีประเพณี ท่ีเก่าแก่ มีความเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว มีความงดงามและคุณค่าเชิง
วัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีการสืบทอดมารุ่นต่อรุ่นมีเมืองมรดกโลก อุทยาน
ประวัติศาสตร์กําแพงเพชรเป็นแหล่งเรียนรู้ ประกอบกับมีความเชื่อมโยงกันด้านศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ 
กลุ่มจังหวัด ตลอดจนเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ เช่น ข้าว อ้อย มันสําปะหลัง 
ผลไม้ ฯลฯ สามารถนําเป็นสินค้าท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
      การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ให้มีความสามารถ ในการส่งเสริม 
และพัฒนาศักยภาพทางการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานสู่สากล ประเด็นการพัฒนา ประเด็นท่ี 2 การพัฒนาของกลุ่ม
จังหวัด นั้น เป็นอีกหนึ่งนโยบายท่ีสําคัญ แต่ปัจจุบันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
ซ่ึงเป็นกลุ่มจังหวัดท่ีมีทุนความเป็นเมืองมรดกโลก ยังคงเป็นกลุ่มจังหวัดท่ีขาดแรงดึงดูดใจ
แก่นักท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นจุดอ่อนในด้านของการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ และการพัฒนา
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีเมืองมรดกโลก จึงควรเร่งท่ีจะสร้างการรับรู้ผ่าน
กิจกรรมสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์ท่ีโดดเด่นให้เกิดข้ึน เพ่ือเป็นจุดประชาสัมพันธ์ในการ
ดึงดูดนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย 
      ดังนั้น หากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ให้การสนับสนุนการจัดทํากิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวท่ีโดดเด่น โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวมรดก
โลกท่ีเป็นจุดเด่นท่ีน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ ชุมชนท่องเท่ียวท่ีมีอัตลักษณ์ท้องถ่ิน 
ท่ีน่าสนใจ จะสามารถช่วยดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางเข้ามาในพ้ืนท่ีเมืองมรดกโลก
เพ่ิมข้ึน นําไปสู่การสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ท้องถ่ินเพ่ิมข้ึนตามลําดับ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียว และทรัพยากรทางการท่องเท่ียวของเมือง
มรดกโลกกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย 

2. เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักท่องเท่ียว และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวเข้ามายังกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบนล่าง 2 มากขึ้น 

3. เพ่ือเพ่ิมรายได้ทางการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. จํานวนนักท่องเท่ียวท่ีร่วมโครงการ อย่างน้อย 2,000 คน 

2. จํานวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา อย่างน้อยร้อยละ 2 
3. จํานวนรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา อย่างน้อยร้อยละ 2 
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5. พ้ืนท่ีเป้าหมาย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดนครสวรรค์ , จังหวัดกําแพงเพชร ,จังหวัดพิจิตร 
และจังหวัดอุทัยธานี) 

6. กิจกรรมหลัก 1. การแสดง แสง สี เสียง ย้อนรอยวิถีไทย วิถีถิ่นเมืองมรดกโลก 
งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
2.  วิ่งมินิมาราธอน เปิดประตูสู่เมืองมรดกโลก 
งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

7. หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกําแพงเพชร 

8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
9. งบประมาณ 4,000,000  บาท 
10. ผลผลิต (output) เส้นทางท่องเท่ียว ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ด้านการท่องเท่ียวของเมือง

มรดกโลก และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย  
และทําให้เกิดกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง 

11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. เส้นทางท่องเท่ียว และทรัพยากรทางการท่องเท่ียวของเมืองมรดกโลกกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย 
2. เกิดการเดินทางท่องเท่ียวเข้ามายังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนล่าง 2 มากขึ้น 
3. รายได้ทางการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เพ่ิมข้ึน 
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การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเดน็การพฒันากลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์                            
                                                และวัฒนธรรมเพ่ือยกระดับมาตรฐานสู่สากล 
แผนงาน : พัฒนา/ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานการท่องเที่ยว 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือรองรับและส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองมรดกโลก 
2. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

         ด้วยแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ได้กําหนดให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) โดยได้กําหนดวิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางสินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีมีนวัตกรรม การท่องเที่ยว
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้ําค่า ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน” การเชื่อมโยงการ
ท่องเท่ียวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นท่ีรู้จักและยอมรับของนักท่องเท่ียวท้ังชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว ได้แก่ 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากล ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ คือ จํานวน
นักท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี และมีรายได้จากการท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี โดย
มีแนวทางการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวตามมาตรฐานการท่องเท่ียว พัฒนาสินค้าและ
บริการ และปัจจัยสนับสนุนการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน พัฒนาตลาดการท่องเท่ียว 
          กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ๒  มีแหล่งท่องเ ท่ียว ท่ีมีความโดดเด่นทางด้าน
ประวัติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม และด้านศาสนาท่ีสําคัญ เช่น มรดกโลกเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
หัวยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
และประกอบกับมีการจัดกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีเป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายกิจกรรมท้ังในเชิง
วัฒนธรรม เชิงประวัติศาสตร์ เชิงอนุรักษ์ และเป็นเส้นทางหลักท่ีเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญ
ของจังหวัดอุทัยธานี และนครสวรรค์มายังแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติมุ่งสู่เมืองกําแพงเพชร เป็น
ท่ีตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร (มรดกโลก) ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่ี
สําคัญ จากสถิติจํานวนนักท่องเท่ียวและจํานวนรายได้ท่ีผ่านมาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
2 มีจํานวนนักท่องเที่ยวในปี 2560 จํานวน 4,241,283 คน เพ่ิมข้ึนจากจํานวนนักท่องเท่ียวใน
ปี 2559 จํานวน 314,112 คน คิดเป็นอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 และจํานวนรายได้ในปี 2560 
จํานวน 7,876.18 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากในปี 2559 จํานวน 778.34 ล้านบาท คิดเป็นอัตราท่ี
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11 เฉลี่ยมีจํานวนนักท่องเที่ยวและจํานวนรายได้เพ่ิมข้ึน จึงแสดงให้เห็นว่า  การ
ท่องเท่ียวเท่ียวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวสูงข้ึนและสามารถ
สร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัดอีกทางหนึ่งและจากสถานการณ์การท่องเท่ียวในแต่ละ ไตรมาสของทุกปี 
แนวโน้มและความต้องการของนักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
โดยเฉพาะจังหวัดกําแพงเพชร มีนักท่องเท่ียวท้ังในและต่างประเทศเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัดเป็น
จํานวนค่อนข้างมาก และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ และเป็นการอนุรักษ์
เมืองมรดกโลก จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือรองรับและส่งเสริมการท่องเท่ียวเมือง
มรดกโลก 
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 เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และเมืองมรดกโลกกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 เนื่องจากพ้ืนท่ีดําเนินการดังกล่าวเดิมเป็นเรือนจําเก่า (ทัณฑสถานวัยหนุ่ม) 
ท่ีไม่ได้ใช้งานแล้ว และมีบริเวณท่ีอยู่ใจกลางเมืองซ่ึงติดกับเขตอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร 
(เมืองมรดกโลก) ถือเป็นประตูเมืองท่ีเป็นหน้าเป็นตาเพ่ือเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวสําคัญ คือ เมือง
มรดกโลกกําแพงเพชร ท่ีมีคุณค่าทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเมืองกําแพงเพชร
ท่ีมีอาณาเขตต่อเชื่อมกัน เป็นพ้ืนท่ีศูนย์รวมของจังหวัดในการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย และ
ปัจจุบันประสบปัญหาขาดการดูแลบูรณะทําให้เกิดความทรุดโทรม ไม่สวยงาม ไม่เป็นระเบียบ 
ไม่สามารถทําให้เป็นแหล่งจูงใจในการบริการนักท่องเท่ียวตลอดจนประชาชนโดยท่ัวไปได้ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและอนุรักษ์เมืองมรดกโลก 
2. เพ่ืออํานวยความสะดวก และสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเท่ียวท้ังในและต่างประเทศ 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย - จํานวนนักท่องเท่ียวและจํานวนรายได้ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เพ่ิมข้ึน 
- เกิดการค้า การลงทุน และรายได้ชุมชนเพ่ิมข้ึน 

5. พ้ืนท่ีเป้าหมาย เรือนจําเก่า ถนนเทษา ตําบลในเมือง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
6. กิจกรรมหลัก 1. งานปรับปรุงอาคารและรั้วกําแพงเก่า 

2. งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ 
3. งานก่อสร้างห้องน้ํา ชาย-หญิง 

7. หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกําแพงเพชร 

8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
9. งบประมาณ 30,000,000  บาท 
10. ผลผลิต (output) - ได้สถานท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สุขภาพ และเมืองอนุรักษ์มรดกโลก  

- ได้ลานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

- สามารถส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและอนุรักษ์เมืองมรดกโลก 
- สามารถอํานวยความสะดวก และสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเท่ียวท้ังในและต่างประเทศ 
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การจัดทาํแบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทกุโครงการภายใตง้บประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 แบบสรปุโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

ประเดน็การพฒันากลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์                            
                                                และวัฒนธรรมเพ่ือยกระดับมาตรฐานสู่สากล 

แผนงาน : พัฒนาสินค้า บริการ และปัจจยัสนับสนุน การท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐาน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. โครงการ โครงการรักษ์ป่า รกัษ์สัตว์ป่า รักษ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง 
2. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล 
 

          ป่าห้วยขาแข้งเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางด้านพันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ป่าไว้มาก
ท่ีสุดแห่งหนึ่ งของไทย  รวม ท้ั งการสํ ารวจพบควายป่าห รือมหิงสาในป่ าห้วยขาแข้ ง 
ซ่ึงเป็น   สัตว์ป่าสงวนชนิดหนึ่งของไทย  ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จึงได้
ประกาศจัดต้ังให้เป็น “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า” มาต้ังแต่ปี พ .ศ .๒๕๑๕  และต่อมาในป ี
พ .ศ . ๒๕๓๔  ได้รับการพิจารณาจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นพ้ืนท่ีมรดกทางธรรมชาติ
ของโลก (Nature World Heritage) ในการประชุมคัดเลือกแหล่งมรดกโลก เม่ือวันท่ี ๙ - ๑๓ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ณ ประเทศตูนิเซีย 

 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางใน
การส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้การศึกษา บริการข้อมูลเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ให้เกิดความตระหนักและปลูกจิตสํานึกท่ีดีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า 
ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมและคุณค่าของมรดกโลก ห้วยขาแข้ง แก่เยาวชนและประชาชนท่ัวไป ผ่านการ
สื่อความหมายและสื่อคุณค่าของธรรมชาติ รวมท้ังเป็นศูนย์กลางการประสานงานเครือข่าย
ทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถานศึกษาและชุมชนในพ้ืนท่ี
โดยรอบผืนป่าห้วยขาแข้ง อีกท้ังในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือกระตุ้นและปลูก
จิตสํานึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ให้กับเยาวชนและประชาชนโดยท่ัวไปนั้น 
จําเป็นต้องมีการออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนท่ีไปตามชุมชนและสถานศึกษาต่าง ๆ รอบพ้ืนท่ีป่า
ห้วยขาแข้ง เพ่ือให้เกิดการรับรู้ข่าวสารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในด้านต่าง ๆ และเป็น
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับชุมชนต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการ
อนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าห้วยขาแข้งอย่างย่ังยืนต่อไป 
           ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จึงได้จัดทําโครงการรักษ์ปา่ รักษ์สัตว์ป่า 
รักษ์มรดกโลกห้วยขาแข้งข้ึน เพ่ือปลูกจิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ปา่ 
ป่าไม้ และคุณค่าของมรดกโลกห้วยขาแข้ง แก่เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

๑. เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไป รอบๆพ้ืนท่ีป่ามรดกโลกห้วยขาแข้ง ได้รับทราบ 
ข้อมูล ข่าวสาร ความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อย่างถูกต้องและเข้าใจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในด้านต่าง ๆ 

๒. เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไป รอบๆพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ ได้มีจิตสํานึกและเข้ามา 
มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

๓. เพ่ือสร้างเครือข่ายรักษ์ป่า รักษ์สัตว์ป่า รักษ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง 
๔. เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมสูง 
๕. เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี  

๔. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด  
1. จํานวนเครือข่ายเยาวชนและประชาชน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
2. จํานวนเยาวชนและประชาชน ท่ีเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

ค่าเป้าหมาย 
มีเครือข่ายเยาวชนและประชาชน ร่วมกันปกป้องดูแล รักษาป่ามรดกโลกห้วยขาแข้ง 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 
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5. พ้ืนท่ีเป้าหมาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
6. กิจกรรมหลัก โครงการรักษ์ป่า รกัษ์สัตว์ป่า รักษ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง 

กิจกรรมท่ี ๑  กิจกรรมจัดฝึกอบรมค่ายเยาวชนเรียนรู้มรดกโลกห้วยขาแข้ง 
จํานวน ๕ ค่าย เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมอบรมเพื่อจัดสร้างเครือข่ายรักษ์ป่า รักษ์สัตว์ป่ารักษ์มรดกโลก 
ห้วยขาแข้ง จํานวน ๒ รุ่น เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๒.๑ อบรมเพ่ือจัดสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์ป่า รักษ์สัตว์ป่า 
รักษ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง ของโรงเรียนรอบผืนป่าห้วยขาแข้ง เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

๒.๒ อบรมเพ่ือจัดสร้างเครือข่ายผู้นําชุมชนรักษ์ป่า รักษ์สัตว์ป่า รักษ์มรดกโลก 
ห้วยขาแข้ง ประจําอําเภอลานสัก อําเภอห้วยคต และอําเภอบ้านไร่ 
(ท้ัง ๓ อําเภออยู่รอบผืนป่าห้วยขาแข้ง) เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมจัดฝึกอบรมครอบครัวสีเขียว จํานวน ๒ ค่าย 
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายรักษ์ป่า 
รักษ์สัตว์ป่า รักษ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง กับเครือข่ายมรดกโลกทางวัฒนธรรม (สุโขทัย 
ศรีสัชนาลัย กําแพงเพชร) จํานวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

๔.๑ ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายเยาวชนรักษ์ป่า 
รักษ์สัตว์ป่า รักษ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง  ของโรงเรียนรอบผืนป่าห้วยขาแข้ง 
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๔.๒ ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายผู้นําชุมชนรักษ์ป่า รักษ์สัตว์ป่า 
รักษ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง  ประจําอําเภอลานสัก อําเภอห้วยคต และอําเภอบ้านไร่ 
(ท้ัง ๓ อําเภออยู่รอบผืนป่าห้วยขาแข้ง) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

กิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนและผู้นําชุมชนรักษ์ป่า 
รักษ์สัตว์ป่า รักษ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง เพ่ือการอนุรักษ์ป่าห้วยขาแข้ง 
เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

7. หน่วยงานดําเนินงาน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ๑ ปี 
9. งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
10. ผลผลิต (Output) ๑. เครือข่ายรักษ์ป่า รักษ์สัตว์ป่า รักษ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง จํานวน ๒ เครือข่าย 

๒. เยาวชนและประชาชน มีจิตสํานึกและเกิดความตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์ป่าไม้
และสัตว์ป่า รวมท้ังเกิดความรักษ์และหวงแหนป่ามรดกโลกห้วยขาแข้ง 

๑1. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

      มีเครือข่ายรักษ์ป่า รักษ์สัตว์ป่า รักษ์มรดกโลกห้วยขาแข้ง ท้ังเครือข่ายเยาวชนและ
ประชาชน รวมท้ังมีเยาวชนและประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจและมีจิตสานึกและความ
ตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า อันเป็นการพัฒนา
ยกระดับการท่องเท่ียวสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
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ภาคผนวก 





สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 (พ.ศ.2561 – 2565) (ฉบับทบทวน) 

หัวขอ 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 

(พ.ศ.2561 - 2564) 
(เสนอในปงบประมาณ พ.ศ.2562) 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 
(พ.ศ.2561 – 2565) 

(ฉบับทบทวน) 

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน 

เปาหมาย    
การพัฒนา 

ศูนยกลางสินคาเกษตรปลอดภัยท่ีมีนวัตกรรม 
การทองเท่ียวธรรมชาติ ประวัตศิาสตรและ
วัฒนธรรมล้าํคา ยกระดับคณุภาพชีวิตอยาง
ยั่งยืน 
 

ศูนยกลางสินคาเกษตรปลอดภัยท่ีมีนวัตกรรม 
การทองเท่ียวธรรมชาติ ประวัตศิาสตรและ
วัฒนธรรมล้าํคา ยกระดับคณุภาพชีวิตอยาง
ยั่งยืน 
 

ไมเปลี่ยนแปลง 

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
ตามเปาหมาย
การพัฒนา 

1. ผลผลิตตอไรและจํานวนผลิตภณัฑของ
สินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูปได
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน  (ปละ 2%) 
2. พ้ืนท่ีการผลิตเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน (ปละ 2%) 
3. รอยละของเกษตรปลอดภยัไดมาตรฐาน  
(ปละ 2%) 
4. รอยละของเครอืขาย/กลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีเขา
รวมโครงการผลติสินคาเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
(ปละ 2%) 
5. รายไดจากการจําหนายผลติภณัฑแปรรูปดวย
นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ิมมลูคา เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน (ปละ 2%) 

1. ผลผลิตตอไรและจํานวนผลิตภณัฑของ
สินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูปได
มาตรฐาน เพ่ิมข้ึนปละ 2% 
2. เกษตรกรไดรับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย 
เพ่ิมข้ึนปละ 2% 
3. พ้ืนท่ีการผลิตเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐาน 
เพ่ิมข้ึนปละ 2% 

เพ่ือใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 

ประเด็น     
การพัฒนา 

1. พัฒ นากระบวนการผลิต  การแปรรูป 
การตลาดของสินคาเกษตรปลอดภัยและ
อินทรียดวยนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาและ
ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 
2. พัฒนาศักยภาพทางการทองเท่ียว ให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล
เพ่ือคนท้ังมวล 
 

1. การส งเสริมและพัฒ นาระบบ เกษตร
ปลอดภัยและอินทรีย อุตสาหกรรมแปรรูป 
และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ดวยแนวทาง
เกษตรสมัยใหม  
2. การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการ
ทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรม เพ่ือยกระดับมาตรฐานสูสากล 

เพ่ือใหสอดคลองกับ
สถานการณนโยบาย
การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี
ในปจจุบัน 

 

ภาคผนวก ข 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนล่าง 2 
(นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี) 
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