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ประวัติความเป็นมา   “จังหวัดอุตรดิตถ์” 
 สมัยก่อนการเดินทางและการขนส่งสินค้าเพื่อขึ้นมาค้าขายทางตอนเหนือ ใช้การเดินทางทางน้ํา และแม่น้ําที่
สามารถให้เรือสินค้า ประเภทเรือสําเภาบรรทุกสินค้าขึ้นลงได้สะดวกมีเพียง แม่น้ําน่าน โดยเดินทางจาก
กรุงเทพมหานคร และ กรุงศรีอยุธยา ขึ้นมาจนถึงตําบลบางโพท่าอิฐ (ท่าอิด) จังหวัดอุตรดิตถ์ เพราะเหนือแม่น้ําขึ้นไป
มีสภาพต้ืนเขิน และมีเกาะแกง่มาก ฉะนั้น ตําบลบางโพท่าอิฐ (ท่าอิด) จึงเป็นย่านการค้าที่สําคัญในสมยัก่อน เป็นที่รวม
สินค้านานาชนิดที่พ่อค้าจากทางใต้ และพ่อค้าทางเหนือก็นําสินค้ามาจําหน่ายและแลกเปลี่ยนกัน 
 ในปี 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) มีพระราชดําริเห็นว่า ตําบลน้ีคงจะเจริญ
ต่อไปภายหน้า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต้ังเป็นเมืองขึ้น 
เรียกว่า เมืองอุตรดิตถ์ (หมายความถึงเมืองท่าทางเหนือ) แต่ยัง 
ทรงโปรดให้เป็นเมืองขึ้นกับเมืองพิชัย ต่อมาในปี 2442 ให้ย้าย 
ศาลากลางจากเมืองพิชัยไปต้ังที่เมืองอุตรดิตถ์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

คําขวัญจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

" เหล็กน้ําพี้ลอืเลื่อง เมืองลางสาดหวาน" 
"บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถ่ินสักใหญข่องโลก" 

 

ตราสัญลักษณ์ประจําจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 

ในสมัย ฯพณฯจอมพลป.พิบูลสงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรเีมื่อราว  พ.ศ.  2483 ดําริใหม้ีการออกแบบทํา  
ตราประจําจังหวัดต่างๆ ขึ้น เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์และนําเสนอปูชนียสถานปูชนียวัตถุที่สําคัญ ๆ ของแต่ละจังหวัดให้เป็น
ที่รู้จักกว้างขวางขึ้น  ดังนั้น  จึงได้นํารูปพระแท่นศิลาอาสน์  ซึ่งเป็นโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองของอุตรดิตถ์   มาผูกติด
ลวดลายเป็นตรา ประจําจังหวัด ตราประจําจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกแบบครัง้แรกโดยพระพรหมพิจิตรเขียนลายเส้นโดยนาย
อุณห์  เศวตมาลย์ โดยทําเป็นรูปมณฑปประดิษฐาน พระแท่นศิลาอาสน์ ต่อมาทางราชการให้เพิ่มเติมรายละเอียดโดย
ทํารูปครุฑ   ซึง่เป็นตราแผ่นดิน และลวดลายกนกมาประกอบไว้     พรอ้มทั้งเพิ่มตัวอักษรอุตรดิตถ์เข้าไว้ในตราด้วย 
 
 
 

ร.5 เสด็จเมืองอุตรดิตถเม่ือวันที่ 23 ตุลาคม 2444 
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ธงประจําจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

 
      
 

 มีลักษณะรูปสีเ่หลี่ยมผืนผ้า  ขนาดกว้าง 120 เซนติเมตร  ยาว 180 เซนติเมตร  มีพ้ืนสแีสดคาดแถบสมี่วงแก่   
ขนาด 70 เซนติเมตร  2  ริ้วตัดผ่าน กลางผืนธง    เป็นรปูกากบาท      และตรงกลางผืนธงจะมีเครื่องหมายดวงตรา 
ประจําจังหวัด      มสีัญลักษณ์เป็นพระแทน่ศิลาอาสน์มีมณฑปสีเหลืองครอบอยู่สองข้างของมณฑปเป็น ลวดลายกนก
สีน้ําเงินเข้ม    ด้านหน้ามณฑปมีรูปครุฑ สแีดง   ทั้งหมดบรรจุในกรอบวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  70  เซนติเมตร 
ด้านล่างมีตัวหนังสือชื่อจังหวัด   

  

แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ดอกไมประจําจังหวัด 

 
 

ดอกประดู ่ ดอกไม้ประจําจังหวัดอุตรดิตถ์  ในราวปี พ.ศ.2504 รัฐบาลเริ่มใช ้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับแรกได้มีโครงการ พัฒนาท้องถิ่น หลายรูปแบบส่วนใหญ่เน้นเรื่องเศรษฐกิจในชุมชนเป็นหลักเพื่อเป็น
แบบอย่างในการพัฒนาส่วนหนึ่งจังหวัดจึงมีนโยบายให้หน่วยงานราชการทุกแห่งปลูกไม้ประดับและ       ไม้ยืนต้นใน
พ้ืนที่ของส่วนราชการทุกแห่งและเสนอแนะ ให้ ปลูกพันธ์ุไม้ ช่ือ  กัลปพฤกษ์   และพันธ์ุไม้ประดู่  ด้วยเหตผุล  2  
ประการคือประเภทดอกสวยงาม  และมีความแข็งแรงทนทานต่อดินฟ้าอากาศ  ต้นกัลปพฤกษ์เป็น ไม้เปลือกบางสู้
ความแห้งแล้งไม่ได้  ตายไปเกือบหมด   เหลอืแต่ประดู่จึงกําหนดให้เป็นต้นไม้ประจําจังหวัดและดอกไม้ ประจําจังหวัด 
ในโอกาสนั้น    เนื่องจากไม้ประดู่โตช้ามาก   ต่อมาจึงพยายามปลูกต้นกัลปพฤกษ์    ชัยพฤกษ์ และอินทนิน   ขึ้นมา
ใหม่อีก  ซึ่งยังคงมีเหลือให้เหน็อยู่บ้างส่วนหนึ่งก็ถูกตัด ทําลายไปเพราะกิ่งกา้นมีผลกระทบต่อสายไฟฟ้าและ
สายโทรศัพท์  ดังนั้นจึงยัง ยึดถือดอกประดู่เป็นดอกไม้ประจําจังหวัด ในแนวคิดเดิม  ช่ือเรียก   ประดูบ้่าน  ประดู่ลาย  
สะโนและประดู่อินเดีย  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์       ไม้ต้นสูง 25 เมตรหรือมากกว่า  ใบประกอบ  1  ใบ    ม ี 7 - 
11  ใบย่อย ใบรูปไข่ หรือไขแ่กมขอบขนาน  มีดอกมากเป็นสีเหลืองและมีกลิ่นหอม   
 

 

ต้นไม้ประจําจังหวัด 
 

 

ต้นสัก  ต้นไม้ประจําจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ต้นทียั่งอ่อน อยู่มีขนสูงได้
ถึง  50  เมตร  ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามวงรีกว้าง   
กว้าง  6 – 50  เซนติเมตร  ยาว 11 – 95  
เซนติเมตร ดอกช่อขนาดใหญ่  ออกที่ปลายกิ่ง และ
ซอกใบบริเวณปลายกิ่ง   กลบีดอกสีขาวเชื่อม
ติดกันเป็นหลอดสั้นผลสด รูปค่อนข้างกลมมขีน
ละเอียดหนานุ่ม หุ้มมิดด้วยกลีบเลี้ยงที่ขยายตัว 
เป็นไม้คุณภาพดีของประเทศและมีราคาแพงใช้ใน
งานก่อสร้างและงานเฟอร์นิเจอร์ได้ เป็นอย่างดี  
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เพลงประจําจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

“ เพลงอุตรดิตถ์เมืองงาม ” 
 

โอ้งามพร้อมสิ้นแผ่นดินสองฝั่งเปรียบดังวิมาน  

อุตรดิตถ์คือแดนสําราญเหนือลําน้ําน่านย่านธารไหลมา  

แลเขียวไกลใกล้ฤกษ์ไพรซ้อนสู่หมู่ทิวภูผา  

มีเขื่อนโอฬารโสภาสําคัญล้ําคา่คราชม  

  อุตรดิตถ์แหล่งชีวิตช่ืนรื่นรมย์สมช่ือ  

      มีประเพณีระบือถือกันพร้อมสิ้นแผ่นดินภิรมย์ 

มีไม้สักใหญ่เหนือไพรทั้งหล้าที่พาชื่นชม  

ในอุทยานภิรมย์สังคมพักผ่อนเพลินดี  

  พระแท่นศิลาอาสน์ที่เคารพบูชามั่น  

พร้อมหลวงพ่อเพชรอันเลื่องลือกันขวัญเมืองเรานั่นนานปี  

ภูมิในดวงแดด้วยเมืองลับแลเรานี่  

      ก็มีสาวงามเป็นที่เลื่องลือระบือไปไกล 

อุดมพร้อมสิ้นแผ่นดินนี้เด่นร่มเย็นทั้งปี  

ลางสาดเมืองเรารสดีหวานเกินทุกที่แผ่นดินของไทย  

แดนพัฒนาทุกทางรุดหน้าประชาภูมิใจ  

อุตรดิตถ์ดินแดนของไทยวิไลสมช่ือเมืองงาม 
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  เพลงอุตรดิตถ์เมืองงาม ข้างต้นเป็นการร้อยเรียง สภาพภูมิศาสตร์   สิ่งแวดล้อมและสังคมของจังหวัดอุตรดิตถ์
ให้เกิดเป็น ท่วงทํานองไว้อย่างไพเราะกลมกลืนนับเป็นวิธีสื่อที่ช่วยให้ผู้คนที่รับฟังได้ รู้จักอุตรดิตถ์แบบภาพรวมอย่าง
รวดเร็วและน่าประทับใจ  

 

 

 

วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอตุรดิตถ 

วิสัยทัศน (Vision) 
                  “เมืองแหงคุณภาพชีวิต          ผลผลิตปลอดภัย 
               สบืสานวัฒนธรรมไทย  กาวไกลสัมพันธเพื่อนบานยั่งยืน” 
      
เป้าประสงค์ : 

๑.  เป็นดินแดนแห่งความสงบสุข  มีศิลปวัฒนธรมประเพณีที่ดีงาม   มีจริยธรรม   เป็นระเบียบ 
     เรียบร้อย   เศรษฐกิจมั่นคง     
๒.  ประชาชนมีความเขม้แข็ง มีคณุภาพชีวิตที่ดี   และมสี่วนร่วมในการพฒันาสังคม  เศรษฐกิจ  และ 

      การเมืองการปกครอง 
๓.   ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การแปรรูปสินค้า  ผลติภัณฑ์ OTOP มีคุณภาพ  
      ปลอดภัย  และมีระบบการตลาดที่ดี 
๔.  มีการพัฒนาที่ย่ังยืน  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พลังงาน  วัฒนธรรม และ 

        ประเพณีทีง่ดงาม 
๕.  มีศกัยภาพการค้า  การลงทุน  การทอ่งเที่ยว และความสัมพันธ์อันดี ทัง้ภายในและระหว่างประเทศ 

 

พนัธกิจ : 
๑.  พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีวินัย และอยู่อย่าง 
     เป็นสุข  มรีายได้ และการครองชีพเหมาะสม  มคีวามมั่นคงในการดํารงชีวิต 
๒.  ส่งเสรมิ พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การแปรรูปสินค้า ใหม้ีคุณภาพปลอดภัย 

      และมีระบบการตลาดที่ดี 
๓.  ส่งเสรมิสนบัสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประชาชน 
๔.  พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม 

                ทุกพ้ืนที ่
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๕.  ส่งเสริม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ไมตรี 
      อันดีระหว่างประเทศในภูมิภาค   
 

ประเดน็ยทุธศาสตร์  : 
     ๑.  เสริมสร้างบา้นเมืองน่าอยู่ คณุภาพชีวิตทีด่ี มีความรู้คูคุ่ณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้อาชพีที่
เหมาะสม ชุมชนเข้มแข็ง มีสุขภาวะชุมชน และมีความมัน่คงในชีวิต 
 

 กลยทุธ์  :- 
๑.๑  พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคม ผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
       ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน สามารถรองรับความเจริญเติบโตทางสังคม 
       และเศรษฐกิจ 
๑.๒ เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้วยความรู้คู่คุณธรรม  พร้อมกบัการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
      ใหส้ะอาด โปร่งใส  ตรวจสอบได ้ เพื่อยกระดับการบรหิารจัดการให้มปีระสทิธิภาพ  เกิดประโยชน์  
      สูงสุดต่อประชาชน 
 
๑.๓ พัฒนาทรพัยากรมนุษย์บนพื้นฐานความเสมอภาคโดยการสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษา   
       เพื่อผลสมัฤทธ์ิด้านคุณภาพและการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกสถาบันการศึกษา  ตลอดจนเปิดโอกาส   
       ในการเรยีนรู้และเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง  ถูกต้อง  เป็นธรรม และรวดเร็ว 
๑.๔  พัฒนาความเป็นอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งวัยเด็ก เยาวชน วัยทํางาน และผูสู้งอายุ ส่งเสริมให ้
       ประชากรวัยทํางานให้มีงานทํา มีหลกัประกันที่มั่นคงในชีวิต มีความมั่นคง คุ้มครองแรงงาน   
       เด็กและสตรี ส่งเสริมบริการสาธารณสุข สุขอนามัย สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สร้างความ  
       ปรองดองด้วยกีฬา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 
๑.๕ ส่งเสรมิให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  คุม้ครอง ส่งเสริมและขยายโอกาสในการ  
      ประกอบอาชีพของประชาชน  เพิ่มศักยภาพของชุมชน  เชื่อมโยงเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  เพื่อ 
       เป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน นําไปสู่การพึ่งตนเอง และลดปัญหาความยากจน 
๑.๖  ช่วยเหลือและสนับสนุนการมีงานทําและรายได้ของประชาชน เพื่อลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 

ถดถอย และสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม 
๑.๗ เสรมิสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด  มีความมั่นคง   
      และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
๑.๘ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในการร่วมกันพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง   

การสร้างสรรคส์ังคมให้เกิดความสมานฉันท ์  และความมัน่คงภายในและชายแดน   การบริหารวิกฤติการณ์
ด้านสาธารณภัย การดําเนินกิจกรรมสาธารณชุมชน รวมทัง้สนับสนุนการดําเนินการของกลุ่มประชาชนใน
ลักษณะเครือขา่ย   ให้สามารถแสดงความคดิเห็น และเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม 

๒.  พฒันาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรปู และผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคณุภาพปลอดภัย  
     และมีความมั่นคงทางอาหาร 

 กลยทุธ์  :-   
๒.๑  ส่งเสริม พัฒนากระบวนการผลิต ภาคเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่า        
        โดยมุ่งพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค    
๒.๒  ส่งเสริมพัฒนาการปลูกพืชการปศุสัตว์ และประมงที่สอดคล้องกับการตลาด โดยส่งเสริมการ 
       ลดต้นทนุการผลิต เพิม่รายได้ในภาคการเกษตร 

  ๒.๓  เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการให้กับภาคเกษตร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ   
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                 ตลอดจนการส่งเสริมกลุ่มOTOP กลุ่มธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้มแข็ง 
๒.๔ ส่งเสรมิการศึกษาการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรกรรม 
      อุตสาหกรรม และการแปรรูป และผลติภัณฑ์ OTOP ให้มคีุณภาพ และปลอดภัย 

     ๓.  พัฒนาทุนทางวฒันธรรม ประวตัศิาสตร์ และการท่องเที่ยว 
 กลยทุธ์  :-   

๓.๑ ทํานุบํารุง รักษา และสืบทอดประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยการเชื่อมโยง 
      กับการพัฒนาทางสังคม การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ 
๓.๒ ส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  และภูมิปัญญาไทย   เพื่อใชใ้นการผลิต 
      สินค้า  บริการ   การประกอบอาชีพ  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.๓  ส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  กับเพื่อนบ้านทั้งภายในและต่างประเทศ 
๓.๔  มีการพัฒนาการท่องเที่ยวทุกด้าน โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ และ 
      ศักยภาพสูง 

 
 
     ๔.  ดํารงไว้ซึ่งทรพัยากรธรรมชาตทิี่สมบรูณ์  พฒันาแหลง่น้าํ การจัดการสิ่งแวดล้อม และพลังงานทีด่ ี
 กลยทุธ์  :- 

๔.๑  สนับสนนุให้มีการสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  พร้อมกับการอนุรักษ์ 
       ทรัพยากรป่าไม้    การฟื้นฟูทรัพยากรดิน  การพัฒนาแหลง่น้ํา  การบริหารจัดการน้ําอย่างเป็น 
       ระบบและคุ้มค่า  เพื่อรกัษา  ดํารงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  และสนับสนุน 
       ขยายผลโครงการตามแนวพระราชดําริ 
๔.๒  กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และดําเนินการจัดกรรมสิทธ์ิในที่ดินของประชาชน ให้   
       เพียงพอแก่การอยู่อาศัยและการเกษตรกรรม   โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
       ทางธรรมชาติ  ทั้งผืนดิน   ผืนน้ํา  วิถชีีวิตของชุมชนท้องถิ่น  อย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม 
๔.๓  ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเมืองและท้องถิ่น  ภายใต้การมสี่วนร่วมของชุมชน  
       อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  เพือ่ประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
๔.๔  ส่งเสริม  บํารุงรักษา  และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม    การผลติและการใช้พลังงานทดแทน 
      อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ  ตามหลักการพัฒนาที่ย่ังยืน    ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะ 
      มลพิษทีม่ีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยประชาชน  ชุมชน 
      ท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
๔.๕ ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ 
     สูงสุด ทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

     ๕.  เพิ่มศกัยภาพ  การค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  และความสัมพันธก์บัประเทศเพือ่นบา้น 
 กลยทุธ์ :-  

๕.๑  เสริมสร้างความร่วมมือและความรู้เกีย่วกับการค้า การลงทุน และการบริการ ให้กับผู้ประกอบการ 
        ทั้งภายในและต่างประเทศ    
๕.๒  พัฒนาสมัพันธไมตรีและความร่วมมือกับจังหวัดภายในภูมิภาคและอื่นๆ รวมทั้งต่างประเทศ  โดย 
        ยึดหลักการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค   สนับสนนุการเพิ่มและขยายช่องทางการค้า  การลงทุน   
        การท่องเที่ยว  และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดี  อย่างยั่งยืน 
๕.๓ พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ   พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ 
        ชายแดน  และระบบ Logistics  ให้เอื้อประโยชน์ต่อการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว   เป็นการ 
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        เพิ่มมูลค่าให้กับการคา้ในตลาดเดิม  และแสวงหาตลาดใหม ่
 ๕.๔  ส่งเสริมให้มีการประกอบกิจการ  มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม  ป้องกันการผูกขาดทั้งทาง 
        ตรงหรือทางอ้อม  และคุ้มครองผู้บริโภค 

๕.๕  สนับสนนุ ให้มีการปรับปรุงและแก้ไข กระบวนการผ่านแดน  เพื่ออํานวยความสะดวกด้านการค้า 
การลงทุน  และการท่องเที่ยว   

๕.๖   พัฒนาสนิค้าและบริการ  เสรมิสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัย ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ 
ยอมรับของผู้บริโภค   คู่ค้า   และนักท่องเทีย่ว 

 ๕.๗   สนับสนนุให้มีการปรับปรุง พัฒนา แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ โดย 
       การมสี่วนร่วมของชุมชน และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 
 
 
 
 
 

 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ปฏิบตัิการจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
         1. ระบบการเชื่อมโครงสร้างเครือข่ายระหว่าง POC (ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุตรดติถ์) กับ PMOC, MOC, 
DOC และอื่นๆ  ตลอดจนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS 
 ในการเชื่อมโยงเครือข่ายของจังหวัดระหว่าง POC (ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุตรดิตถ์) กับ  PMOC, MOC, DOC 
และ POC อ่ืนๆ  นั้น จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดําเนินการจัดทําการเชื่อมต่อไว้แล้ว จํานวน 3  ช่องทางด้วยกัน เพื่อเป็นการ
บริการประชาชน และหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 ช่องทางที่ 1 ช่องทางที่ใช้ระบบ Internet ของจังหวัด โดยใช้เครือข่ายของสํานักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย 
(ความเร็วภายในประเทศ 200 Mbps นอกประเทศ 20 Mbps)      (Website  ของจังหวัดช่ือ 
http://www.uttaradit.go.th  และ http://www.utdpoc.go.th) สําหรับใช้ในการติดต่อกับส่วนราชการต่างๆ และ
บริการประชาชน โดยเป็นลักษณะของข้อมูลเปิดทั้งหมด ส่วนข้อมูลสําหรับผู้บริหารจะมีระบบรักษาความปลอดภัยโดย 
มี user และ password ในการเข้าใช้ข้อมูล  และมีการปรบัปรุง (Update) ให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อประชาสัมพันธ์
ผลการดําเนินงานของจังหวัด เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูล ตลอดจนแก้ปัญหา ข้อขัดข้อง 
ความต้องการให้แก่ ทางราชการตลอดจนเป็นศูนย์กลาง Website ของทุกส่วนราชการไปยัง PMOC, MOC, DOC 
 ช่องทางที่ 2 ช่องทางที่ใช้ระบบ Internet ของจังหวัด โดยใช้เครือข่ายกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (MICT) หรือเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภาครัฐ(GIN) มีโครงข่ายสํารอง (Back-up link) ทั้งระบบ จาก 
PMOC/MOC/DOC/POC  ผา่นเครือข่าย GIN จะเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงหน่วยงานภายในของภาครัฐเข้าด้วยกันโดยมี
ลักษณะเป็นGovernment Intranet เชื่อมโยงสํานักนายกรัฐมนตรี หนว่ยงานระดับกระทรวง และหน่วยงานระดับ
กรม ซึ่งรองรับการเชื่อมโยงไปถึงระดับตํ่ากว่ากรมได้ในระยะต่อไป 

ช่องทางที่ 3  ช่องทางใช้ระบบเชื่อมโยงสื่อสารแบบไร้สาย ( Wireless LAN)   บริเวณศาลากลางจังหวัด
อุตรดิตถ์  เพื่อใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ และในส่วนของมหาดไทยรวมทั้งเครือข่ายอินเทอร์ทั่วไป 
จํานวน  4  จดุ กระจายเครือข่ายให้ลูกข่ายใช้อย่างทั่วถึง ด้วยความเร็ว 50 Mbps 2 จดุ ความเร็ว 108 Mbps 2 จดุ  
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  สําหรับการดําเนินงานด้าน GIS  นั้น จังหวัด ได้ดําเนินการติดต้ังไว้ที่เครือข่ายแม่  Server   ของจังหวัด  ซึ่ง
หน่วยงานต่างๆ สามารถนําฐานข้อมูลของ  POC ไปใช้ได้  โดยสามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  

 

2. จังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดเก็บข้อมูลและนําเข้าสูร่ะบบฐานข้อมูล (Database)  อิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์
ปฏิบัติการจังหวัด (POC) โดยครอบคลุมข้อมูล 45 ฐานข้อมูล และ 32 ตัวช้ีวัด (ตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ)  ประกอบด้วยข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี รวมถงึข้อมูลล่าสุดของ
ปีปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไปสามารถเรียกดูข้อมูลได้จาก ข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการ
จังหวัดผ่านช่องทางทั้ง 3 ตามข้อ 1   

3. จังหวัดได้พัฒนาระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศของจังหวัด โดยดําเนินงานตามระดับขั้นของความสําเร็จ 
(Milestones)  5 ขั้นตอน ตามแนวทางของสํานักงาน ก.พ.ร.  ที่กําหนดไว้ครบถ้วน โดยได้พัฒนาระบบโปรแกรม
สารสนเทศเพือ่การบริหารงานภายในองค์กร (MIS), ระบบสารสนเทศสาํหรับผู้บริหารระดับสูง (EIS), ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (GIS Web Map Server), ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ 
(e-Document) ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ (ศนูย์ดํารงธรรม) ระบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง   รวมทั้งมีการพัฒนา
บุคลากรด้านสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 

 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

     1.ลักษณะทั่วไปของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
         1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร ์
    อุตรดิตถ์เปน็จงัหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนลา่ง เป็นประตูขึน้สู่ดินแดนลา้นนาตะวันออก เป็นเมืองก่อน
ประวัติศาสตร์ ตัวเมืองเดิมช่ือ บางโพท่าอิฐ ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดเมื่อ พ.ศ. 2476   “อุตรดิตถ์” หมายถึง เมืองท่า
แห่งทศิเหนอื   เป็นเมืองตํานานแม่ม่ายลับแล และเมืองถิ่นกําเนิดของวีรบุรุษกู้ชาติ  “ พระยาพิชัยดาบหัก ”  ทหารเอก
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ 491 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 485  กิโลเมตร  มี
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
    ทิศเหนือ      ติดกับ  จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน 
    ทิศใต ้      ติดกับ  จังหวัดพิษณุโลก 
    ทิศตะวนัออก   ติดกับ  จังหวัดพิษณุโลก และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

    มีเขตชายแดนยาวประมาณ  135  กิโลเมตร 
    ทิศตะวันตก     ติดกับ  จังหวัดสุโขทัย 
 

         1.2 ภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ  แบ่งได้เป็น  3 ลักษณะ คือ 
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         ที่ราบลุม่แม่น้ําน่าน  บริเวณสองฝั่งของแม่น้ําน่าน และลําน้ําสาขาที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ําน่าน  
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม อยู่ในเขต  อําเภอตรอน  พิชัย และบางส่วนของ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์  ลับแล 
และอําเภอทองแสนขัน (ประมาณ 20% ของพื้นที่ทั้งหมด) 
         ที่ราบระหว่างหบุเขาและเชงิเขา  บริเวณที่อยู่ต่อเนื่องจากบริเวณที่ราบลุ่มแมน่้ําทางด้านเหนือและ
ด้านตะวันออกของจังหวัด  ประกอบด้วยที่ราบแคบๆ  ระหว่างหุบเขาตามแนวคลองตรอน  แม่น้ําปาด  คลองแม่พร่อง  
ห้วยน้ําไคร้  และลําธารสายต่างๆ  สลับกับภูมิประเทศเป็นเขาอยู่ในเขตอําเภอเมืองอุตรดิตถ์  ลับแล  น้ําปาด  ฟากท่า  
ท่าปลาและอําเภอบ้านโคก (ประมาณ 20% ของพื้นที่ทัง้หมด)   
                 เขตภูเขาและที่สูง  อยู่ในบรเิวณทางด้านเหนือ และทางตะวันออกของจังหวัด  โดยเฉพาะเขตอําเภอ 
เมืองอุตรดิตถ์ อําเภอลับแล น้ําปาด ฟากท่า ท่าปลา และอําเภอบ้านโคก (ประมาณ 60% ของพื้นทีท่ั้งหมด) 
 

 1.3  การใชพ้ื้นที่ 
       พื้นที่ทั้งหมด  7,838  ตารางกิโลเมตร หรือ 4,899,120 ล้านไร่   เป็นอันดับที่  11  ของ 17  จงัหวัด 

ภาคเหนือ : อันดับที่  25  ของประเทศ 
       การใช้ที่ดิน   
      1)  พื้นที่การเกษตร  1,255,225 ไร่  คิดเปน็  26  %  ของพืน้ที่ทั้งหมด 

   1.1)  พ้ืนที่ทํานา    610,057 ไร ่ คิดเป็น  49  %  ของพื้นทีก่ารเกษตร                                      
   1.2)  พ้ืนทีท่ําไร่     268,848 ไร ่ คิดเป็น  21  %  ของพื้นทีก่ารเกษตร 
   1.3)  พ้ืนทีท่ําสวน    273,879 ไร ่ คิดเป็น  22  %  ของพื้นทีก่ารเกษตร 
   1.4)  พ้ืนทีก่ารเกษตรอื่นๆ  102,441 ไร ่ คิดเป็น    8 %  ของพื้นที่การเกษตร 

      2)  พื้นที่ป่าไม้ 3,075,568  ไร่ คิดเปน็ 62 % ของพืน้ที่ทั้งหมด (ข้อมูลของกรมปา่ไม้ที่มีล่าสุด พ.ศ. 
2553) 

1.4  ลักษณะภูมิอากาศ 
        จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับอิทธิพลจากกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  และตะวันตกเฉียงใต้มีความช้ืน 
และความร้อนสูง  ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด  อุณหภูมิเฉลี่ย  35   องศาเซลเซียสในฤดูกาล  อากาศเย็นสบายและในฤดู
ฝนมีฝนตกชุกปริมาณน้ําฝนของจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ช่วง  957.3  มิลลิเมตร ถึง 1,695.9  มิลลิเมตร จํานวนวันฝนตกประมาณ  
99  วัน  
 

1.5  ศักยภาพที่สําคัญของจังหวัดอุตรดติถ์ 
        1.  ด้านเกษตรกรรม มพ้ืีนที่ทําการเกษตรจํานวนมาก (26% ของพืน้ที่ทั้งหมด) สว่นใหญ่เป็นนาข้าวและ
สวนผลไม ้เป็นแหล่งผลิตอาหารสําคัญของประเทศ 

       2.  ด้านการค้าชายแดน มีชายแดนตดิต่อลาว  135  กม.  มีการค้าชายแดนในแต่ละปี  ณ   จุดผอ่นปรน
ทางการค้าช่องภูดู่  ช่องห้วยต่าง และช่องมหาราช มูลค่าการค้าชายแดนกว่า 200  ล้านบาทต่อปี ซึ่งกําลังจะได้รับการ
ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรชอ่งภูดู่ และมเีสน้ทางเชื่อมโยงกบัจังหวัดต่างๆ และประเทศเพือ่นบ้านได้โดยสะดวก  ดังนี้                     

              ระยะทาง 
 (491 ก.ม.) 
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อุตรดิตถ์      กรุงเทพฯ  = 491  ก.ม.
  (230 ก.ม.) 
อุตรดิตถ์      เชียงใหม่   = 230  ก.ม.
อุตรดิตถ์      ภูดู่             = 162  ก.ม.
  (162 ก.ม) (188 ก.ม.)
อุตรดิตถ์     ภูดู่        ไชยะบุรี = 350  ก.ม.
  (162 ก.ม.) (308 ก.ม.)
อุตรดิตถ์      ภูดู่      หลวงพระบาง = 470  ก.ม.
  (162 ก.ม.)  (258 ก.ม.)
อุตรดิตถ์      ภูดู่        เวียงจันทน์ = 420  ก.ม.
  (179 ก.ม.) (80 ก.ม.)          (8 ก.ม.)
อุตรดิตถ์      ตาก      แม่สอด      เมียวดี  =  267  
ก.ม.  

 

   3.  การท่องเที่ยว  มแีหล่งทอ่งเที่ยวจํานวนมาก  ทั้งด้านประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ เช่น ภูสอยดาว 
สามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดในภูมิภาคน้ี และประเทศเพื่อนบ้านได้ โดยเป็นประตูเชื่อม 3 มรดกโลก ที่ใกล้ที่สุด : 
กําแพงเพชร / สุโขทัย / หลวงพระบาง 
           4. จุดที่ต้ังเป็นประตูเชื่อมภาคเหนือตอนบนกับภาคอีสานตอนบน 

       5. แหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์ มแีหล่งน้ําขนาดใหญ ่(เขื่อนสิริกิต์ิ) และแม่น้ําสําคญั 3 สาย(แม่น้ําน่าน/แม่น้ํา
ปาด/คลองตรอน) มฝีนตกชุก 

       6. เส้นทางคมนาคมดี สะดวกทั้งทางรถไฟ และรถยนต์ และมีพ้ืนที่จะพัฒนาเป็นศูนย์ขนส่งสนิค้าทาง 
รางรถไฟ (Contrainer Yard : CY) ที่ใหญท่ี่สุดในภาคเหนือ 

2.  ด้านการเมืองการปกครอง 
          จังหวัดอุตรดิตถ์แบ่งพื้นที่เพื่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็น  9 อําเภอ  67  ตําบล (รวมเทศบาล
เมืองฯและเทศบาลศรีพนมมาศ)  613 หมู่บ้าน โดยมีอําเภอดังนี้ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์  พิชัย  ตรอน  ลับแล  ท่าปลา  
น้ําปาด  ฟากท่า บ้านโคก และทองแสนขัน มีการแบ่งเขตการบริหารราชการ  3  ระดับ  คือ 
      1.  ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค   จํานวน  34  หนว่ยงาน 
      2.  ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีสํานักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค จํานวน  60  หน่วยงาน                         
         3.  ส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น   80  แห่ง  ประกอบด้วย 
           3.1  องค์การบริหารสว่นจังหวัด     จํานวน    1  แห่ง 
           3.2  เทศบาลเมือง                     จํานวน    1  แห่ง 
           3.3  เทศบาลตําบล                    จํานวน   25  แห่ง 
           3.4  องค์การบริหารสว่นตําบล       จํานวน  53  แห่ง 
 

ที่มา:สํานักงานสง่เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดฯ และท่ีทําการปกครองจังหวัดฯ ข้อมูล เดือน ธันวาคม 2555 
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การแบ่งเขตการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

อําเภอ พ้ืนที่ ตร.กม. ตําบล หมู่บ้าน เทศบาล
เมือง/ตําบล 

อบต. ห่างจาก
จังหวัด 

เมืองอุตรดิตถ(์รวม ทม./ทต.) 756.48 17 158 9 9  
ตรอน 314.50 5 47 2 5 35  กม.
ท่าปลา 1,681.45 8 85 3 7 55  กม.
น้ําปาด 1,448.71 6 49 1 6 85  กม.
ฟากท่า 632.67 4 31 1 4 140  กม.
บ้านโคก 1,055.91 4 31 1 3 180  กม.
พิชัย 736.68 11 98 2 11 60  กม.
ลับแล 448.77 8 65 3 7 11  กม.

ทองแสนขัน 754.44 4 49 1 4 50  กม.
รวม 7,838.61 67 613 23 56  

   ที่มา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2555 
 

ประชากร 
  จํานวนประชากรของจังหวัดทั้งสิ้น  461,171  คน ชาย 227,332 คน หญิง 233,839  คน  ความหนาแน่น    
เฉลี่ย  59 คน/ 1 ตารางกิโลเมตร   อําเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดคือ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์  โดยมี
ความหนาแน่น  199 คน/1 ตร.กม. และอําเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยทีสุ่ด คือ อําเภอบ้านโคก 14 คน /1 ตร.กม.   
 
 

ตารางแสดงรายละเอียดประชากร และครัวเรือน ของจงัหวัดอุตรดิตถ์ 
 

พื้นที ่
จํานวน 

หลังคาเรือน 
จํานวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
เมืองอุตรดิตถ์ 54,398 73,374 77,167 150,541

ตรอน 10,805 17,025 17,832 34,857
ท่าปลา 14,648 24,392 24,134 48,526
น้ําปาด 10,799 16,410 16,230 32,640
ฟากท่า 5,002 7,391 7,478 14,869
บ้านโคก 5,640 7,366 6,982 14,348
พิชัย 24,166 37,458 39,312 76,770
ลับแล 20,601 27,553 28,479 56,032

ทองแสนขัน 10,316 16,363 16,225 32,588
รวม 156,375 227,332 233,839 461,171

     ที่มา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตุลาคม พ.ศ. 2555 
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3.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  
       3.1 การศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์มีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 354 แห่ง มีคร/ูอาจารย์5,813 คน นกัเรียน นิสิต 
นักศึกษา 113,478 คน ซึ่งอัตราส่วน ครู/อาจารย์ ต่อนักเรียน นิสิต นักศกึษา เป็น 1 :19 โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น  
2 ระบบ ดังนี้ 
                    1) การศึกษาในระบบโรงเรียน มีสถานศึกษา 345 แห่ง ครู/อาจารย์ 5,687 คน นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา 93,219 คิดเป็นอัตราส่วน ครู/อาจารย์ ต่อ นักเรียน 1:17  
                    2) การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีสถานศึกษา 9 แห่ง มีครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 126 
คน มีนักศึกษา 20,259 คน จาํแนกเป็นสายสามัญ ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 9,354 คน สาย
อาชีพ จํานวน 10,905 คน  
      3.2 การศาสนา ประชากรของจังหวัดอุตรดิตถ์ นับถือศาสนา พุทธ ประมาณร้อยละ 99.66 ศาสนาคริสต์ 
และอิสลาม ประมาณ ร้อยละ 0.34 
                -  วัด จํานวน 300 แห่ง (พระอารามหลวง 2 แห่ง) -  ที่พักสงฆ์ 79 แห่ง 
                 - โบสถ์ครสิต์ 14 แห่ง    -  พระภิกษุ 1,965 รูป/สามเณร 414 รูป 
       3.3  ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม (เมือง  3  วัฒนธรรม)  จังหวัดอุตรดิตถ์มี 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ที่สําคัญ  3  ลักษณะ  คือ  1) ล้านช้าง  2) ล้านนา  3) สุโขทัย หรือรัตนโกสนิทร์ 
และมีงานประเพณีที่สําคัญ  ดังนี้ 
                    1) งานพระยาพิชัยดาบหกัและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นงานเทศกาลเชิดชูเกียรติและรําลกึ
ถึงพระยาพิชัยดาบหักที่มีต่อประเทศชาติ ซึ่งจะจัดขึ้น   ณ   สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก   หน้าศาลากลางจังหวัดฯ 
ในวันที่ 7 - 16 มกราคม ของทุกปี 
                    2) งานนมัสการพระแทน่ศิลาอาสน์ พระยืนพุทธบาทยุคล และพระนอน พุทธไสยาสน์ สันนิษฐานว่า
มีการจัดงานสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อร่วมกันทําบุญตักบาตรและนพพระแท่นศิลาอาสน์ ในวันขึ้น  
8-15 ค่ํา เดือน 3 (วันมาฆะบูชา) ของทุกปี ณ วัดพระแทน่ศิลาอาสน์(พระอารามหลวง) 
                       3) มหกรรมเหล็กน้ําพี้ และของดทีองแสนขัน จัดขึน้เป็นประจํา ระหว่างวันที่ 20 - 21 มนีาคม ของทกุปี  
                    4) งานประเพณีอัฐมีบชูา เป็นพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจําลองของ พระพทุธเจ้า ประกอบการ
แสดง แสง สี เสียง กําหนดจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ํา - แรม 8 ค่ํา เดือน 6 ของทุกปี ณ วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล 
                   5) งานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และมหกรรมของดีเมืองอุตรดิตถ์ เป็นการจัดงานเพื่อกระตุ้น
ให้เกษตรกรปรับปรุงพันธ์ุลางสาด และส่งเสริมการขายผลไม้ต่างๆ และผลิตภัณฑ์สินคา้หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ณ 
สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก  มีกําหนดจดัขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายน - ต้นเดือนตุลาคมของทุกปี โดยมีระยะเวลา
การจัดงานประมาณ 10 วัน 
 

4.  ด้านเศรษฐกิจ 
 4.1  ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด ขึ้นกับภาคเกษตร  การค้าปลีก ค้าส่ง และภาคอุตสาหกรรมเป็นสําคัญ
ตามลําดับ   
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          รายได้เฉลี่ยประชากรต่อหัว  :  52,920  บาท / เป็นอันดับที่ 12 ของ 17 จงัหวัดภาคเหนือ และ
อันดับที่  53  ของประเทศ   
  : รายได้เฉลี่ยประชากรทั้งประเทศต่อหัว  160,556  บาท  เฉลี่ยภาคเหนือ  68,015  บาท 
      : จังหวัดอุตรดิตถ์ ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  107,636 บาท  ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของภาคเหนือ   
15,095 บาท  (ข้อมลูล่าสุด ณ ธ.ค. 53) 
 

          ผลติภัณฑ์มวลรวม (GPP)  (ล่าสุด ธ.ค. 2553) ทั้งหมด  25,920  ล้านบาท /เป็นอันดับที่  13   
ของ  17  จังหวัดภาคเหนือ  : อันดับที่  62 ของประเทศ  แบ่งเป็น 

1)  สาขาเกษตรกรรม 7,485  ล้านบาท   คิดเป็น  28.80 %
2)  สาขาการขายส่ง ขายปลีก 2,712 ล้านบาท   คิดเป็น  10.50 %
3)  สาขาอุตสาหกรรม 3,413 ล้านบาท   คิดเป็น  13.20 %
4)  สาขาการศกึษา 3,163 ล้านบาท   คิดเป็น  12.20 %
5)  สาขาการบริหารราชการฯ 2,449 ล้านบาท   คิดเป็น   9.40 %
6)  สาขาการกอ่สร้าง 879 ล้านบาท   คิดเป็น   3.40 %
7)  สาขาการบริการด้านสุขภาพและสังคม 914 ล้านบาท   คิดเป็น   3.50 %
8)  สาขาขนสง่และการคมนาคม 700 ล้านบาท   คิดเป็น   2.70 %
9)  สาขาตัวกลางทางการเงิน 1,201 ล้านบาท   คิดเป็น   4.60 %
10)  สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ 1,474 ล้านบาท   คิดเป็น   5.70 %
11)  สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก๊าซ 727 ล้านบาท   คิดเป็น  2.80 % 
12)  สาขาให้บริการด้านชุมชน สังคมฯ 240 ล้านบาท   คิดเป็น  0.90 %
13)  สาขาเหมอืงแร่และเหมอืงหิน 274 ล้านบาท   คิดเป็น  1.10 %
14)  สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 39 ล้านบาท   คิดเป็น  0.10 %
15)  สาขาประมง 225 ล้านบาท   คิดเป็น  0.90 %
16)  สาขาลูกจ้างในครัวเรือน 52 ล้านบาท   คิดเป็น  0.20 %

 

ตารางแสดงรายได้เฉลีย่ประชากรต่อหัว/ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2549 – 2553 
 

ปี พ.ศ. รายได้เฉลี่ยต่อหัว (บาท) ผลิตภัณฑ์มวลรวม GPP  (ล้านบาท)
2549 52,799 25,583 
2550 54,836 26,662 
2551 62,702 30,584 
2552 63,999 31,304 
2553 52,920  25,920   

 

ตารางแสดงขอ้มูลผลิตภัณฑ์มวลรวมรายสาขาของจงัหวัดอุตรดิตถ์ปี 2549 - 2553 
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สาขา พ.ศ.
2549 

(ล้านบาท)

พ.ศ.
2550 

(ล้านบาท)

พ.ศ. 
2551 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 
2552 

(ล้านบาท) 

พ.ศ.
2553 

(ล้านบาท)
1)  สาขาเกษตรกรรม 7,822 7,949 11,367 10,621 7,485
2)  สาขาการขายส่ง ขายปลีก 3,837 4,043 4,319 4,568 2,712
3)  สาขาอุตสาหกรรม 3,122 3,130 3,102 3,836 3,413
4)  สาขาการศึกษา 2,537 2,923 3,118 3,333 3,163
5)  สาขาการบริหารราชการฯ 1,974 2,120 2,056 2,129 2,449
6)  สาขาการก่อสร้าง 1,032 1,098 1,183 1,199 879
7)  สาขาการบริการด้านสุขภาพและสังคม 962 1,084 1,160 1,295 914
8)  สาขาขนส่งและการคมนาคม 859 910 949 912 700
9)  สาขาตัวกลางทางการเงิน 935 889 954 1,003 1,201
10)  สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย ์ 877 884 865 860 1,474
11)  สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก๊าซ 597 598 575 634 727
12)  สาขาให้บริการด้านชุมชน สังคมฯ 417 408 393 341 240
13)  สาขาเหมืองแร่และเหมืองหิน 263 294 277 287 274
14)  สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 80 82 75 73 39
15)  สาขาประมง 250 230 168 190 225
16)  สาขาลูกจ้างในครัวเรอืน 21 22 23 24 52
 

 

 4.2  ด้านการค้าชายแดน 
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพรมแดนติดต่อกับ สปป.ลาว โดยประมาณ 135  กิโลเมตร ในพื้นที ่อําเภอบ้านโคก 

ประมาณ 115 กิโลเมตร และอําเภอน้ําปาด ประมาณ 20 กิโลเมตร มช่ีองทางค้าขายตามแนวชายแดน 15 ช่องทาง   
เป็นช่องทางที่รถยนต์ผ่านเข้าออกได้ 6 ช่องทาง อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอบ้านโคก โดยประกาศเป็นจุดค้าขายแลกเปลีย่น
สินค้า จํานวน 4  แห่ง คือ  

 
จุดผ่อนปรน  จํานวน  2  แห่ง คือ 

1.  ช่องภูดู่  บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ 2 ตําบลม่วงเจ็ดต้น อําเภอบ้านโคก เปิดค้าขายสัปดาห์ละ   
2  วัน คือ วันศุกร์และวันเสาร์ อยู่ตรงข้ามกับเมืองปากลายแขวงไชยบุลี  ซึ่งมีประชากร   ประมาณ  60,000  คน   
อยู่ห่างจากช่องภูดู่ ระยะทาง  33  กิโลเมตร 

2. ช่องห้วยต่าง หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านโคก  อําเภอบ้านโคก เปดิค้าขายสัปดาห์ละ 1 วัน คอื  
วันพุธ อยู่ตรงข้ามกับเมืองบ่อแตน แขวงไชยบุลี ซึ่งมีประชากรประมาณ  17,500  คน 

ช่องประเพณ ีจํานวน 2 แห่ง คือ 
1.  ช่องบ่อเบีย้ (ช่องมหาราช) บ้านบ่อเบี้ย หมู่ที ่1 ตําบลบ่อเบี้ย อําเภอบ้านโคก ติดต่อ   

ค้าขาย กับเมืองทุ่งมีชัย  แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ระยะทาง  14  กิโลเมตร (เมืองปากลาย 45  กิโลเมตร)  เปิดทําการ
ค้าขายสัปดาหล์ะ 1 วัน คือ วันอาทิตย์  มีประชากร  8,665 คน 

2. ชอ่งหว้ยพรา้ว หมู่ที ่4  ตําบลห้วยมุ่น อําเภอน้ําปาด ติดต่อค้าขาย กับ บ้านหนองปาจีด  
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เมืองบ่อแตน  แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว  เปิดทําการสัปดาห์ละ 1 วัน คือ วันอาทิตย์ มีประชากร 17,500  คน 
มูลค่าการค้าชายแดน  ประมาณ ปีละ  200  ล้านบาท และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 
มูลค่า พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 ถึงเดือน 

ต.ค. 55 
1) การนําเข้า 
2) การส่งออก 

13,147,862
77,236,621

81,503,213
87,627,045

133,349,927
137,407,354

113,285,097
161,344,251

รวม 90,384,483 169,130,258 270,820,281 274,629,348
 ข้อมูลจากสํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนตุลาคม 2555 
 

5.  ด้านทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
       5.1  ทรัพยากรน้ํา 

1)  แหล่งน้ําผิวดิน  เส้นทางน้ําสายหลักของจังหวัดอุตรดิตถ์ คือ แม่น้ําน่าน และน้ําปาด  นอกจากนี้  
มีลําน้ําสาขาของแม่น้ําทั้งสองสาย ซึ่งไหล จากทาง เหนือลงสู่ใต้ ได้แก่ คลองตรอน น้ําสุม ห้วยทรายขาว ห้วยลึก ห้วย
มุ่น น้ําริด คลองแม่พร่อง เป็นต้น แม่น้ําน่าน จัดเป็นแหล่งน้ําผิวดิน ที่สําคัญที่สุด ต่อการ เกษตรและการอุปโภค-
บริโภค มีปริมาณการไหลสม่ําเสมอตลอดปี   
                                 - จ.อุตรดิตถ์ ยังมีบึง และหนองน้ําธรรมชาติขนาดใหญ่ (มีเนื้อที่เกินกว่า 100  ไร่  ขึ้นไป) 
จํานวนประมาณ 10 แห่ง ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้ง การอุปโภค-บริโภค และการประมง ได้แก่ บึงทุ่งกะโล่  บึงมาย  บึง
หล่ม  บึงช่อ  บึงเบิก  บึงสกัด  บึงยาว  บึงพาด  บึงทับกระดาน  และหนองพระแล 

2)  แหล่งน้ําใต้ดิน มีปริมาณน้ําสูงถึงปานกลาง (20-80 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง)  อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ 
ของจังหวัด มีคุณภาพดีสามารถนํามาปรับปรุงเป็นน้ําสะอาด ทําระบบประปาหมู่บ้านให้ราษฎรใช้อุปโภคบริโภค อยู่ในเขต
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลับแล พิชัย ตรอน และทองแสนขัน 

  3) แหล่งน้ําชลประทาน  ระบบชลประทานในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย โครงการชลประทานขนาด
ใหญ่  คือ  เขื่อนสิริกิต์ิ  ต้ังอยู่ที่อําเภอท่าปลา  เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ เพื่อการเกษตรกรรม การผลิตพลังงานไฟฟ้า และ
เพื่อบรรเทาอุทกภัยในที่ราบภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง สามารถ เก็บกักน้ําได้ประมาณ 10,550  ล้านลูกบาศก์เมตร และ 
ส่งน้ําให้แก่พ้ืนที่เกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดทางตอนใต้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ 177,500  ไร่  ในฤดูฝน และ  
300,000  ไร่ ในฤดูแล้ง  
     5.2  ทรพัยากรป่าไม้  

    1) จังหวัดอุตรดิตถ์มีป่าไม้ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบ และป่าแดง ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่
พบมาก  คือ ไม้สัก และไม้เบญจพรรณ ปัจจุบันเนื้อที่ป่าไม้ 4,920  ตร.กม.(3,075,568 ไร่)  คิดเป็นร้อยละ 62.78  
ของพื้นที่จังหวัด สําหรับพ้ืนที่ป่าไม้ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย  ป่าสงวน 
แห่งชาต ิ 15  แห่ง  วนอุทยาน  1 แห่ง คือ วนอุทยานสักใหญ่ ต้ังอยู่ในเขตบ้านปางเกลือ ตําบลนํ้าไคร้ อําเภอน้ําปาด 
มีเนื้อที่ประมาณ  1,250  ไร่ เป็นวนอุทยานที่มีป่าไม้เบญจพรรณนานาชนิด เช่น ไม้สัก ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้เต็ง ไม้รัง 
ไม้ประดู่ และที่สําคัญ คือมีต้นสักใหญ่ที่สุดในโลก ความสูง 47 เมตร ความกว้างรอบต้น 9.58 เมตร มีอายุประมาณ  
1,000 ปี  อีกทั้งมีอุทยานแห่งชาต ิ 2 แห่ง คือ  อุทยานแห่งชาติคลองตรอน และอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อ.น้ําปาด 
(ข้อมูลกรมป่าไม้ พ.ศ.2553) 
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  2) เมื่อเปรียบเทียบปี 2548 และปี 2552 เนื้อที่ป่าของจังหวัดอุตรดิตถ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากเนื้อที่
ป่าไม้จํานวน 4,339.09 ตารางกิโลเมตร ในปี 2548 เป็นจํานวน 4,934.13 ตารางกิโลเมตร ในปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 
13.71 ของเนื้อที่ป่าที่เพิ่มขึ้น เมื่อจัดลําดับร้อยละของเนื้อที่ป่าไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เปรียบเทียบกับจังหวัดใน
ภาคเหนือและในภาพรวมทั้งประเทศ พบว่า จังหวัดอุตรดิตถ์จัดอยู่ในลําดับที่ 7 ของจังหวัดภาคเหนือ และจัดอยู่ใน
ลําดับที่ 8 ของประเทศ 
     5.3  ทรัพยากรแร่ธาตุ ที่สําคัญ ได้แก่ ดินขาว  พลวง เหล็ก  ทองแดง  ยิปซั่ม  ทัลด์และใยหิน หินอ่อนและหินปูน  
 5.4  การพัฒนาต้นน้ําลําธาร มีการสร้างฝายต้นน้ําไปแล้วกว่า  3,000 แห่ง 
 5.5  สถานการณ์คณุภาพน้าํ จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแม่น้ําน่าน ในพืน้ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ผล
การตรวจสอบคุณภาพน้ําแม่น้ําน่าน 3 สถานี ได้แก่ NA09 สะพานพิชัย ตําบลในเมือง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
NA10 สะพานพัฒนาภาคเหนือ 13 อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และ NA11 สะพานแยกวังสีสูบ ตําบลง้ิวงาม อําเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําดังกล่าว ข้อมูลคุณภาพน้ําระหว่างปี 2550-2553 พบว่า เกณฑ์
คุณภาพน้ํามีแนวโน้มลดลงจากดีเป็นเสื่อมโทรมมากขึ้น และในปี 2554 คุณภาพน้ํามีแนวโน้มดีขึ้นจากเกณฑ์เสื่อม
โทรมเป็นพอใช้ สําหรับในปี 2554 พารามิเตอร์สําคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ําตลอดปี คือ ค่าความสกปรกในรูปบีโอ
ดี(BOD)  เนื่องจากชุมชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ําหลายชุมชนมีการระบายน้ําทิ้งจากชุมชนลงสู่แหล่งน้ํา ซึ่งชุมชนส่วน
ใหญ่ไมม่ีระบบบําบัดน้ําเสียทําให้เกิดการสะสมของสิ่งสกปรก จุดตรวจสอบคุณภาพน้ําที่มีปัญหาค่า BOD สูงในแม่น้าํ
น่าน คือ บริเวณจุด NA09 สะพานพิชัย ตําบลในเมือง อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากบริเวณชุมชนในพื้นที่
ดังกล่าวมีการระบายน้ําเสียจากชุมชนลงสู่แหล่งน้ําโดยตรง สําหรับการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก 8 พารามิเตอร์ 
ได้แก่ แคดเมียม(Cd) โครเมียม(Cr) แมงกานสี(Mn) นิเกิล(Ni) ตะกั่ว(Pb) สังกะสี(Zn) คอปเปอร์(Cu) และสารหนู(As) 
พบว่ามีค่าไม่เกินมาตรฐาน 
 

5.6 สถานการณ์ขยะมลูฝอย 
  จังหวัดอุตรดิตถ์มีปริมาณขยะมูลฝอยในระหว่างปี 2548-2552 มีแนวโน้มปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึน้
แต่ในปี 2551 มีปริมาณขยะมูลฝอยลดลงจํานวนหนึ่งและกลับเพิ่มขึ้นในปีต่อมา ซึ่งในปี 2548 จังหวัดอุตรดิตถ์มี
ปริมาณขยะมลูฝอยรวม 214.37 ตัน/วัน และเพิ่มขึ้นเปน็ 225.47 ตัน/วัน ในปี 2552 คิดเป็นร้อยละของปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.18 โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน 
เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเป็นลักษณะของชุมชนเมืองเพิ่มขึ้น ทําให้มีแนวโน้มในการผลิตขยะมลูฝอยเพิ่มขึ้น จาก
ในปี 2548 มีปริมาณขยะมูลฝอย 36.28 ตัน/วัน เพิ่มเป็น 74.02 ตัน/วัน 
  จังหวัดอุตรดิตถ์มีระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธีฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill) อยู่เพียงแห่งเดียว ซึ่งเป็นของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ต้ังอยู่ที่บ้านพระฝาง ตําบลผาจุก อําเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ประมาณ 20 กิโลเมตร มีเนื้อที่ขนาด 112 ไร่ โดยเริ่มดําเนินการ
กําจัดขยะมูลฝอยมาต้ังแต่ปี 2547 โดยมีเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดอุตรดิตถ์ นําขยะมาให้
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ดําเนินการกําจัด จํานวน 12 แห่ง สถานภาพปัจจุบันบ่อฝังกลบขยะสามารถรองรับปริมาณขยะ
ได้อีกไม่มากนัก 
 

6.  โครงสรา้งพื้นฐาน 
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6.1  ไฟฟ้า 
        จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกําเนิดสําคญั  3 แหลง่  คือ  เขื่อนสริิกิต์ิ  เขื่อนภูมพิล และ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง จุดที่มีการใช้ไฟมากที่สุดคือ  อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ รองลงมา คือ อําเภอพิชัย และ
อําเภอลับแล สําหรับประเภทการใช้ไฟฟ้ามากที่สุดคือ ประเภทที่อยู่อาศัย รองลงมา คือ ธุรกิจการสบูน้ําเพื่อการเกษตร
ของโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า กรมส่งเสรมิและพัฒนาพลังงาน  กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ
ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้แล้ว 

6.2  แหล่งน้าํ 
        การประปา  มีระบบประปาให้บริการในเขตชุมชนเมือง คือเทศบาล ทุกแห่งสําหรับในเขตชนบท

จังหวัด ได้ดําเนินการออกแบบระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดย่อม พร้อมขยายขนาด  30  ครัวเรือน  50  ครัวเรือน  และ   
100  ครัวเรือน  ตามสภาพความเหมาะสมของแต่ละหมู่บ้าน โดยดําเนินการก่อสร้างครบ ทุกหมู่บ้านต้ังแต่ปี 2538  
นอกจากนี้ยังมีระบบประปาขนาดใหญ่ของกรมอนามัย กรมโยธาธิการฯ และกรมทรัพยากรน้ําที่กระจายสนับสนุน
ความต้องการของประชาชนโดยทั่วไป    แต่จากการขยายตัวของกลุ่มประชากรและความเจริญในด้านต่างๆ ทําให้เกิด
การขยายตัวของหมู่บ้าน อีกจํานวนมากส่งผลทําให้ มีความต้องการระบบประปาเพิ่มขึ้น ซึ่งหมู่บ้าน ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้บริการได้อย่างพอเพียง 

        การชลประทาน  สามารถส่งน้ํา ที่เก็บกักไว้ ในอ่างเก็บน้ํา ไปใช้ในระบบชลประทานได้เป็นพื้นที่  
150,000  ไร่ (ประมาณ 25 % ของพื้นที่นา) น้ําจากอ่างเก็บน้ําจะถูกปล่อยออกไปยังพื้นที่เพาะปลูกในทุ่งราบสองฝั่ง
แม่น้ําน่าน กับพ้ืนที่ทุ่งเจ้าพระยาทั้งในฤดูฝน และฤดแูล้ง ในปริมาณที่ได้มีการตกลงร่วมกันไว้กับกรมชลประทาน 

6.3  การคมนาคม  
        จังหวัดอุตรดิตถ์มีโครงขา่ยถนนทีส่ามารถติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ ได้อย่างสะดวกทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ มทีางหลวงแผ่นดิน 2 สาย (สายหมายเลข 11 และสาย 
หมายเลข 102) ทางหลวงจังหวัด 30 สาย โดยเมื่อพิจารณาเส้นทางรถโดยสารประจาํทางระหว่างชุมชนตา่ง ๆ ภายใน 
จังหวัดกับจังหวัดอ่ืน ๆ มีจํานวนรวมกว่า 50 สาย ประกอบด้วย เสน้ทางเดินรถในชมุชนเมืองอุตรดิตถ์ เส้นทางเดินรถ
ระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ และเส้นทางเดินรถ
ภายในจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางระหว่างเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ กับอําเภอ ตําบล หมู่บ้านในเขตจังหวัด ชุมชน
ที่มีรถโดยสารประจําทางผ่านมากที่สุด คอื เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ รองมาคือ เทศบาลตําบลในเมือง เทศบาลตําบลวัง
กะพี้ เทศบาลตําบลทุ่งยั้ง เทศบาลตําบลศรีพนมมาศ และเทศบาลตําบลหัวดง โดยมีเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมระหวา่งภาคเหนือและการคมนาคมภายในจังหวัด เป็นจุดที่มีการหยุดพักของรถโดยสารระหว่าง
ทางจํานวนมาก 
          ทางรถไฟ   มีเสน้ทางรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดเชียงใหม่ผ่านเมืองอุตรดิตถ์ และมี
เส้นทางแยกจากสถานีบ้านดารา ในเขตอําเภอพิชัย ไปยังสถานีสวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทยั ในเขต
จังหวัดอุตรดิตถ์มีเส้นทางรถไฟผ่าน 3 อําเภอ คือ พิชัย ตรอน และเมอืงอุตรดิตถ์ มีสถานีรถไฟ รวม 12 สถานี สถานทีี่
สําคัญมากทีส่ดุ 2 สถานี  คอื   สถานีศิลาอาสน์   และสถานีอุตรดิตถ์ ต้ังอยู่ในเขต อําเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จัดเป็นสถานี
รถไฟที่สําคัญของเส้นทางเดินรถสายเหนือ       เพราะเป็นจุดขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ และผู้โดยสารจํานวนมาก   รวมทัง้
เป็นจุดเติมน้ํามัน เชื้อเพลิง และสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
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7. ด้านสาธารณสุข 
  จังหวัดอุตรดิตถ์ มีจํานวนสถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ทั้งสิ้น 10 แห่ง มี
จํานวนเตียงผู้ป่วย 940 เตียง ในจํานวนนี้เป็นสถานพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข คือ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
และโรงพยาบาลชุมชน จํานวนเตียง 850 เตียง สังกัดกระทรวงกลาโหม คือ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จํานวนเตียง 
90 เตียง อัตราส่วนเตียงผู้ป่วยต่อประชากร เท่ากับ 1 : 495  
  ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ที่สําคัญ คือ มแีพทย์ 106 คน ทันตแพทย์ 30 คน เภสัชกร 59  คน  
พยาบาล 702 คน อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร เท่ากับ 1 : 4,389 อัตราส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร เท่ากับ  
1 : 15,509 และอัตราส่วนเภสัชกรต่อประชาชน 1 : 7,886  
 

8. สินค้าและผลไม้ท่ีสําคัญของจังหวัด 
อุตรดิตถ์มีสินค้าที่น่าสนใจมากมาย  ได้แก่ ทุเรียนหลง – หลิน ลับแล  ลองกอง- ลางสาดหวาน สินค้าผ้า

พ้ืนเมือง  ผ้าซิน่ตีนจก ผ้าทอลายพื้นเมืองยกดอก     และผลิตภัณฑ์จากผ้าพ้ืนเมือง   ลูกตาวเช่ือม ขนมเทียนเสวย  
เม็ดมะม่วงหิมพานต์  ดาบเหล็กน้ําพ้ี  ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ ่ผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา  และไม้กวาดตองกง       
สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าในเมืองและในทุกอําเภอ  
   

 
                                           ************************* 


