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แผนที่จังหวัดอุทัยธานี
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บรรยายสรุปจังหวัดอุทัยธานี
อุทัยธานีในอดีต
เมืองอุทัยธานี มีหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากรยืนยันไว้ว่า เป็นที่อยู่อาศัย
ของมนุ ษ ย์ก่อนประวั ติ ศาสตร์ เมื่ อประมาณ 3,000 ปี มาแล้ว โดยพบหลักฐานยืนยั นในหลายพื้นที่ เช่ น
โครงกระดูก เครื่องมือหินกะเทาะจากหินกรวด และภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์เขาปลาร้า
ตํานานเก่าเล่าว่า ในสมัยสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองนั้น “ ท้าวมหาพรหม” ได้เข้ามาสร้างเมืองที่
บ้านอุทัยเก่า คือ อํา เภอหนองฉางในปัจจุบันนี้ แล้ว พาคนไทยเข้า มาอยู่ท่า มกลางหมู่บ้านคนมอญ และ
คนกะเหรี่ยง จึงเรียกว่า “เมืองอู่ไทย” เรียกชื่อตามกลุ่มหรือที่อยู่ของคนไทย ซึ่งพากันตั้งบ้านเรือนอยู่อย่าง
หนาแน่น มีพืชพันธุ์ และอาหาร ที่อุดมสมบูรณ์กว่าแห่งอื่น ต่อมากระแสน้ําเปลี่ยนทางเดินและเกิดกันดารน้ํา
เมืองอู่ไทยจึงถูกทิ้งร้าง จนในที่สุด “พะตะเบิด” ได้เข้ามาปรับปรุงเมือง อู่ไทยโดยขุดที่เก็บกักน้ําไว้ใกล้
เมือง และพะตะเบิดได้เป็นผู้ปกครองเมือง อู่ไทยเป็นคนแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมืองอู่ไทย ต่อมาได้เรียก
กันเป็น "เมืองอุไทย" คาดว่าเพี้ยนไปตามสํา เนียง ชาวพื้ นเมื องเดิ ม ได้มีฐานะเป็ นหัวเมืองด่านชั้นนอก
มีพระพลสงครามเป็นนายด่านแม่กลอง และพระอินทรเดช เป็นนายด่านหนองหลวง (ปัจจุบัน แม่กลอง คือ
อําเภออุ้มผาง และหนองหลวง คือ ตําบลหนองหลวง อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก) คอยดูแลพม่าที่จะยกทัพมา
ตามเส้นทางชายแดนด่านแม่ละเมา ต่อมาในสมัยพระเอกาทศรถ (พ.ศ.2148 - 2163) ได้โปรดให้บัญญัติ
อํานาจการใช้ตราประจําตําแหน่ง มีบัญชาการตามหัวเมืองนั้น ได้ระบุในกฎหมายเก่าลักษณะพระธรรมนูญว่า
“เมืองอุไทยธานี เป็นหัวเมืองขึ้นแก่มหาดไทย” เมืองอุไทยธานี เป็นเมืองที่อยู่บนที่ดอนและลึกเข้าไป ไม่มี
แม่น้ําสายใหญ่ และไม่สามารถติดต่อทางเรือได้ ดังนั้นชาวเมืองอุไทยธานี จึงต้อง ขนข้าวบรรทุกเกวียนมาลงที่
แม่น้ํา จึงทําให้พ่อค้าพากันไปตั้งยุ้งฉางรับซื้อข้าวที่ริมแม่น้ําจนเป็นหมู่บ้านใหญ่ เรียกว่าหมู่บ้าน “สะแกกรัง”
เนื่องจากเป็นพื้นที่มีป่าสะแกขึ้นเต็มริมน้ํา และมีต้นสะแกใหญ่อยู่กลางหมู่บ้าน
บ้านสะแกกรัง ชาวจีนเรียกเพี้ยนเป็น “ซิเกี๋ยกั้ง” เป็นตลาดซื้อข้าวที่มีพ่อค้าคนจีนนิยมไปตั้ง
บ้านเรือนและยุ้งฉาง ต่อมาในระยะหลังได้มีเจ้านายและขุนนางมาตั้งบ้านเรือนอยู่ เพราะความสะดวกในการ
กะเกณฑ์สิ่งของส่งเมืองหลวง ซึ่งเป็นจําพวก มูลค้างคาว ไม้ซุง กระวาน และช้า งป่า อีกทั้งยังมีช่องทาง
ในการค้าข้าวอีกด้วย
พ.ศ. 2376 ข้าราชการชาวกรุงเทพฯผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็น พระยาอุไทยธานี เจ้าเมือง
อุไทยธานีในสมัยนั้น ได้เห็นว่าบ้านสะแกกรังเป็นตลาดใหญ่ มีผู้คนอพยพเข้ามาอยู่กันอย่างหนาแน่น อีกทั้ง
เป็นสถานที่ที่ชาวอุไทยธานีติดต่อค้าขายข้าว และไม้ซุง กับพ่อค้าที่นั่นมานานแล้ว จึงคิดตั้งบ้านเรือนเพื่อ
ค้าขาย ประจวบกับเวลานั้น เจ้าเมืองไชยนาทเป็นเพื่อนกัน จึงขอตั้งบ้านเรือนที่ริมแม่น้ําสะแกกรัง เนื่องจาก
ผู้คนมาติดต่อราชการและมาค้าขายกันมาก ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าเมืองไม่กล้าขึ้นไปเมืองอุไทยธานีเก่า อ้างว่า
กลัวไข้ป่า จึงเป็นเหตุให้พากันอพยพมาอยู่กันมากขึ้น
พ.ศ. 2391 ได้มีการแบ่งเขตดินแดนเมืองอุไทยธานี และเมืองไชยนาทโดยตัดเขตบ้าน
สะแกกรังทางฝั่งคลองฟากใต้ ตั้งแต่ท้ายบ้านสะแกกรังไปจดเมืองอุไทยธานีเก่า โอนที่นั่นจากเมืองไชยนาท
เป็นของเมือง อุไทยธานี ดังนั้นเมืองอุไทยธานี จึงตั้งอยู่ที่ปลายสุดเขตแดนเมืองมโนรมย์ ข้างใต้บ้านลงมา
สักคุ้งน้ําหนึ่งก็เป็นแดนเมืองไชยนาท
พ.ศ. 2441 เมื อ งอุ ไ ทยธานี ขึ้ น กั บ มณฑลนครสวรรค์ ต่ อ มาในสมั ย รั ช กาลที่ 6 ได้
เปลี่ยนเป็นขึ้นกับมณฑลอยุธยา สุดท้ายมีการประกาศเลิกมณฑลปี พ.ศ. 2476 และกําหนดให้จังหวัดเป็น
หน่วยปกครองส่วนภูมิภาค
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อุทัยธานีเมืองพระชนกจักรี
พระชนกจักรี มีพระนามเดิมว่า นายทองดี เป็นบุตรคนโตของจมื่นมหาสนิท (ทองคํา) ต่อมา
ได้เป็นพระราชนิกูล ปลัดทูลฉลองมหาดไทย ในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ กรุงศรีอยุธยา สืบเชื้อสาย
มาจากเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ถือกําเนิดที่บ้านอุไทธานี เมืองอุไทธานี หรือจังหวัดอุทัยธานีในปัจจุบัน
ภายหลังย้ายไปอยู่กรุงศรีอยุธยารับราชการจนได้ตําแหน่งเป็นพระอักษรสุนทรศาสตร์ เสมียนตรากรมมหาดไทย
มีหน้าที่ร่างพระราชสาสน์ตราและรักษาพระราชลัญจกร (ตราประจําพระเจ้าแผ่นดิน)
พระอักษรสุนทรศาสตร์ แต่งงานกับคุณดาวเรือง หลานสาวพระยาอภัยราชา สมุหนายก
มีบุตรธิดา 5 คน คนแรกเป็นหญิง ชื่อ สา คนรองเป็นชายชื่อ ราม คนที่สามเป็นหญิง ชื่อ แก้ว คนที่สี่และห้า
เป็นชาย ชื่อ ทองด้วง และบุญมา ต่อมาพระยามหากษัตริย์ศึก (ทองด้วง) ได้ปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราช รามาธิบดี (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช) ได้นําบรรดาศักดิ์สุดท้ายคือพระบิดา คือ “พระยาจักรีศรีองค์รักษ์ ” มาใช้เป็นชื่อราชวงศ์จักรี
และได้สถาปนา พระอัฐิพระบิดาขึ้นเป็น "สมเด็จพระชนกาธิบดี" ใน พ.ศ.2338
จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ไ ด้ ส ร้ า งพระอนุ ส าวรี ย์ ส มเด็ จ พระปฐมบรมชนกนาถบนยอดเขาแก้ ว
(เขาสะแกกรัง) บ้านสะแกกรัง ซึ่งเป็นสถานที่เกิดไว้เป็นอนุสรณ์ แล้วเสร็จในปี 2522 ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ฯ เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดพระวิสูตรพระอนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2522 ปัจจุบัน
รูปพลับพลาจัตุรมุข หน้าบรรณศาลาตราจักรี ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระปฐมบรมมหา
ชนกนาถ บนยอดเขาแก้ว ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจําจังหวัดอุทัยธานี
อุทัยธานีในวันนี้
ยังคงเอกลักษณ์แห่งความเป็นเมืองพุทธภูมิ ที่มีกลิ่นอายของวิถีชีวิตไทยชนบทดั้งเดิม มีวิถี
ชีวิตที่เรียบง่าย น่าอยู่ น่าสัมผัส มีแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ที่ได้รับการคัดเลือกและประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่ง “มรดกโลกทางธรรมชาติ” จากยูเนสโก (UNESCO)
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534
คําขวัญประจําจังหวัด
อุ ทั ย ธานี เมื อ งพระชนกจั ก รี ปลาแรดรสดี ประเพณี เ ทโว ส้ ม โอบ้ า นน้ํ า ตก มรดกโลก
ห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ําสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ
1. กลุ่มข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
1.1 ที่ตั้ง
จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่าง บริเวณลุ่มน้ําสะแกกรัง ซึ่งไหลสู่แม่น้ําเจ้าพระยา
ที่อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชั ยนาท ห่า งจากกรุง เทพมหานครไปทางทิ ศเหนือตามถนนสายเอเชี ย ประมาณ
206 กิ โลเมตร แยกเข้า จังหวัดอุทัยธานี ตามทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 333 ที่บ้ านท่า น้ํา อ้อย ประมาณ
16 กิโลเมตร ถึงจังหวัดอุทัยธานี รวมระยะทาง 222 กิโลเมตร
มีพื้นที่รวม 6,730 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,206,404 ไร่ เป็นพื้นที่ทางการเกษตร
1,861,347 ไร่ และพื้นที่ป่าที่มีสภาพเป็นพื้นที่คุ้มครอง ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ 9 แห่ง วนอุทยาน 2 แห่ง เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง มีเนื้อที่รวม 2,828,185 ไร่
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1.2 อาณาเขตติดต่อของจังหวัด
จังหวัดอุทัยธานี มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ หลายจังหวัด ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดอําเภอชุมตาบง อําเภอลาดยาว อําเภอโกรกพระ
อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก
ติ ด อํ า เภอพยุ ห ะคี รี จั ง หวั ด นครสวรรค์ และอํ า เภอมโนรมย์
จังหวัดชัยนาท
ทิศใต้
ติดอําเภอวัดสิงห์ อําเภอหนองมะโมง อําเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และ
อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก
ติดอําเภอศรีสวัสดิ์ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
และอําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ระยะทางระหว่างอําเภอกับจังหวัด
จัง หวั ด อุ ทั ย ธานี แบ่ ง การปกครองออกเป็ น 8 อํ า เภอ แต่ล ะอํ า เภอมี ร ะยะทางห่า งจาก
จังหวัด/อําเภอเมืองอุทัยธานี ดังนี้
อําเภอหนองขาหย่าง
10
กิโลเมตร
อําเภอทัพทัน
19
กิโลเมตร
อําเภอหนองฉาง
22
กิโลเมตร
อําเภอสว่างอารมณ์
33
กิโลเมตร
อําเภอห้วยคต
45
กิโลเมตร
อําเภอลานสัก
54
กิโลเมตร
อําเภอบ้านไร่
80
กิโลเมตร
การเดินทาง
สามารถเดินทางไปอุทัยธานีได้หลายเส้นทาง ได้แก่
1. จากทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และแยก
เข้า ทางหลวงหมายเลข 333 ตรงทางแยกท่ าน้ํ าอ้ อย บริ เวณหลั กกิโลเมตรที่ 206 ข้ามสะพานข้า มแม่น้ํา
เจ้ า พระยาระยะทางประมาณ 16 กิ โลเมตร ผ่า นหน้ า โรงพยาบาลเลี้ ยวซ้ า ยเข้ า ตลาดอุ ทัย ธานี รวมเป็ น
ระยะทางประมาณ 222 กิโลเมตร
2. เริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 32 เช่นกัน เมื่อถึงประมาณกิโลเมตรที่ 30 (อยู่ในเขต
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 334 และจากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข 309
ไปตามเส้นทางข้ ามสะพานจังหวั ดอ่า งทอง จากนั้นมาตามถนนสาย 311 ผ่านจังหวัดสิง ห์บุรี ผ่า นจังหวั ด
ชัยนาทที่อําเภอสรรพยา จากนั้นเลี้ยวเข้าเส้นทางหมายเลข 3183 เข้าจังหวัดอุทัยธานี รวมเป็นระยะทาง
ประมาณ 283 กิโลเมตร
3. เริ่มต้นจากอํา เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ผ่าน
จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท แยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3183 ผ่านอําเภอ
วัดสิงห์ เข้าเขตจังหวัดอุทัยธานี บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3265 สาย มโนรมย์ – อุทัยธานี เลี้ยวซ้าย
เข้าตัวจังหวัด รวมระยะทางประมาณ 214 กิโลเมตร
รถตู้ปรับอากาศ ให้บริการระหว่างเวลา 04.00 – 19.00 น. จอดบริเวณใต้ทางด่วนอนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิด้านสนามเป้า
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รถโดยสารประจําทางบริษัทขนส่ง จํากัด ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 มีบริการเดินรถระหว่าง
กรุง เทพฯ – อุ ทัย ธานี ทุก วั น ใช้ เวลาเดิ นทางประมาณ 4 ชั่ ว โมง ทั้ ง รถโดยสารธรรมดา และรถโดยสาร
ปรับอากาศ ตั้งแต่เวลา 04.30 – 17.50 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2936-2852-66 สถานีเดินรถ
อุทัยธานี โทร. 0-5651-1914, 0-5651-2859, 0-5651-1058 หรือ www.transport.co.th
1.4 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นป่าและภูเขามีความลาดเทจากทิศตะวันตก ลงมาทางทิศตะวันออก
โดยทางทิศตะวันตกจะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน พื้นที่ตอนกลางเป็นที่ดอนสลับพื้นที่ราบแบบลูกคลื่น ด้านทิศ
ตะวันออกของจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม จากลักษณะพื้นที่ดังกล่าวทําให้จังหวัดอุทัยธานี ประสบกับ
ปัญหาขาดแคลนน้ําด้านทิศตะวันตก และหากปีใดมีน้ํามาก หรือน้ําหลากจะเกิดน้ําท่วมด้านทิศตะวันออก
เป็นประจํา
ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ฤดู
ฤดูร้อน
เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม โดยฝนจะตกด้านทิศ
ตะวันตกมากกว่าด้านทิศตะวันออก เนื่องจากอยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุม
และดีเปรสชั่น
ฤดูหนาว
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนมกราคม
2. กลุ่มข้อมูลด้านการเมือง การปกครอง
โครงสร้างการบริหารราชการของจังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย
1. ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง
41
หน่วยงาน
2. ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค
31
หน่วยงาน
3. หน่วยงานอิสระ
6
หน่วยงาน
4. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
2
หน่วยงาน
5. ส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มี 3 รูปแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
เทศบาล 14 แห่ ง (เทศบาลเมื อง 1 แห่ ง และเทศบาลตํ าบล 13 แห่ ง ) และ องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบล
49 แห่ง
การเมืองการปกครอง
ประชากร
รวมทั้งสิ้น 328,856 คน เป็นชาย 161,719 คน เป็นหญิง 167,137 คน จํา นวนครัวเรือน
110,586 ครัวเรือน (ข้อมูล ตุลาคม 2555)
เขตการปกครอง
แบ่งออกเป็น 8 อําเภอ 70 ตําบล 642 หมู่บ้าน คือ
1. อําเภอเมืองอุทัยธานี
2. อําเภอหนองขาหย่าง
3. อําเภอหนองฉาง
4. อําเภอทัพทัน
5. อําเภอสว่างอารมณ์
6. อําเภอลานสัก
7. อําเภอบ้านไร่
8. อําเภอห้วยคต
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ตารางแสดงเขตการปกครองและพื้นที่ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
อําเภอ

ตําบล

หมู่บ้าน

เมือง
ทัพทัน
สว่างอารมณ์
หนองฉาง
หนองขาหย่าง
บ้านไร่
ลานสัก
ห้วยคต
รวม

14
10
5
10
9
13
6
3
70

86
90
65
97
53
136
84
31
642

ร ะ ย ะ ห่ า ง จ า ก
อําเภอถึงจังหวัด
2
19
32
22
10
80
54
50
-

เทศบาล

อบต.

พื้นที่

2
3
3
2
1
2
1
14

8
4
3
8
5
12
6
3
49

250.103
323.633
341.441
341.181
347.776
3,621.492
1,080.445
424.175
6,730.246

การเลือกตั้ง
1. สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุทัยธานีมี 1 คน คือ นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง
2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต มี 2 คน ได้แก่
เขต 1 นายกุลเดช พัวพัฒนกุล
เขต 2 นายชาดา ไทยเศรษฐ์
3. กลุ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
3.1 อาชีพหลัก ของชาวจังหวัดอุทัยธานี คือ การเกษตร / ค้าขาย
3.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ปี 2553 จังหวัดอุทัยธานีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําปี มูลค่า 24,801 ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (GPP Per capita) 77,374 บาท/คน จัดอยู่ในลําดับ 8 ของภาคเหนือ
และลําดับที่ 45 ของประเทศ รายได้ส่วนใหญ่มาจากสาขาเกษตรกรรม มูลค่า 9,744 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
39.29 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
3.3 ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุทัยธานี ปี 2553 และการคาดการณ์ ปี 2554 - 2555
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดอุทัยธานี ปี 2553 แบบ Top down ตามวิธีปริมาณ
ลูกโซ่ (Chain Volume Measures : CVMs) ปี พ.ศ. 2553 ณ ราคาประจําปี มีมูลค่าเท่ากับ 19,666 ล้าน
บาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) เท่ากับ 61,356 บาท
โครงสร้างการผลิตของจังหวัดอุทัยธานี ปี 2553 แบบ Bottom up การผลิตภาคเกษตรมี
สัดส่วนร้อยละ 34.1 และภาคนอกเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ 65.9 สําหรับโครงสร้างการผลิตรายสาขา สาขา
เกษตรกรรมฯ มีสัดส่วนร้อยละ 33.3 สาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 17.0 สาขาบริหารราชการฯ ร้อยละ 10.1
สาขาการศึกษาร้อยละ 7.3 สาขาอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 7.2 สาขาตัวกลางทางการเงิน ร้อยละ 6.5 และ
สาขาอื่น ๆ ร้อยละ 18.6
ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุทัยธานี ปี 2553 หดตัวร้อยละ 6.6 จากที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 ในปีที่
ผ่านมา จากการผลิตในภาคเกษตรหดตัวร้อยละ 12.4 จากที่ขยายตัวร้อยละ 1.8 ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับ
การผลิตภาคนอกเกษตรหดตัวร้อยละ 3.6 จากที่ขยายตัวร้อยละ 5.8 ในปีที่ผ่านมา
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คาดการณ์เศรษฐกิจจังหวัดอุทัยธานี (จากรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดอุทัยธานี
ด้วยวิธี Management Chart คาดว่าเศรษฐกิจจังหวัดอุทัยธานี ปี 2554 จะปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็น
ขยายตัวร้อยละ 0.9 และสําหรับปี 2555 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.5 (โดยมีช่วงการคาดการณ์ที่ร้อยละ 4.0
– 5.0) โดยมี การผลิต ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริก าร การบริโภคภาคเอกชน การลงทุ น
ภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญ
3.4 การเงินและการธนาคาร
โครงสร้ า งตลาดการเงิ น ในระบบของจั งหวั ด ประกอบด้ ว ยสถาบั น การเงิ นที่ สํ า คั ญ คื อ
ธนาคารพาณิชย์ 13 สํานักงาน ธนาคารออมสิน 4 สาขา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1
สาขา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 6 สาขา และสถานธนานุบาล 1 แห่ง
3.5 การคมนาคม
ทางหลวงหมายเลข
333
1090
3011
3221
3220
3265
3183
3319
3013
3211
3230
3282
3456

เชื่อมโยงระหว่าง
อุทัยธานี-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1
อุทัยธานี-อําเภอลานสัก
อุทัยธานี-อําเภอบ้านไร่
อุทัยธานี-อําเภอทัพทัน
อุทัยธานี-อําเภอโกรกพระ จ.นครสวรรค์
อุทัยธานี-อําเภอมโนรมย์ จ.ชัยนาท
อุทัยธานี-อําเภอวัดสิงห์ จ.ชัยนาท
อ.ทัพทัน อุทัยธานี-อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
อ.ทัพทัน อุทัยธานี-อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
อ.บ้านไร่ อุทัยธานี-อ.หันคา จ.ชัยนาท
อ.บ้านไร่ อุทัยธานี-อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
อ.บ้านไร่ อุทัยธานี-อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
อ.ลานสัก อุทัยธานี-อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

ระยะทาง (กม.)
15.6
57.7
78.7
15.9
18.0
12.2
19.5
17.9
45.6
55.2
13.3
55.2
34

3.6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ป่าไม้
มีสภาพเป็นพื้นที่คุ้มครอง ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ 9 แห่ง วนอุทยาน 2 แห่ง เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า 1 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง มีเนื้อที่รวม 2,828,185 ไร่ โดยเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วย
ขาแข้ง มีพื้นที่ครอบคลุมเขตอําเภอลานสัก อําเภอห้วยคต และอําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และอําเภออุ้ม
ผาง จังหวัดตาก มีเนื้อที่ 1,737,591 ไร่ เป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นในด้านความหลากหลายของระบบนิเวศสัตว์
ป่า พบชนิดพันธุ์สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ เช่น ช้างป่า ควายป่า วัวแดง กระทิง กวาง เสือโคร่ง เสือดาว
นกยูง และนกเงือกคอแดง เป็นต้น มีสภาพป่าเกือบทุกชนิด ทั้งป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา
และป่ าดิ บชื้ น จากความหลากหลายและอุ ดมสมบู รณ์ ทางทรั พยากรธรรมชาติ ทําให้ ได้ รับ การคัด เลื อกและ
ประกาศเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO) ในการประชุม ณ ประเทศตูนีเซีย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2534

8

แร่ธาตุ
มีเหมืองแร่สัมปทานและเปิดทําการแล้ว 3 แห่ง และมีรายได้จากค่าภาคหลวงแร่ ปี 2555
จํ า นวนเงิ น 3,997,965 บาท แร่ ธ าตุ ที่ สํ า คั ญ คื อ หิ น อ่ อ น และหิ น ปู น เพื่ อ เป็ น อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555)

พืชเศรษฐกิจ
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรด
ปีเพาะปลูก 2554/2555
รายการ
เนื้อที่ปลูก (ไร่)
ผลผลิตรวม (ตัน)
ข้าวนาปี
730,174
507,306.97
ข้าวนาปรัง
292,214
221,206.00
อ้อย
283,978
3,000,907.50
มันสําปะหลัง
247,226
792,394.52
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
186,805
167,103.02
สับปะรด
31,495
167,982.36
การปศุสัตว์/ประมง
มีการเลี้ยงสัตว์ที่หลากชนิด เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม ประกอบกับทางราชการเห็น
ความสําคัญในการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ ทําให้เกิดตลาดนัดโค กระบือ ที่มีชื่อเสียง ที่หมู่ 1
ตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน นอกจากนี้ ยังมีการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา โดยเฉพาะปลาแรดที่เลี้ยงในกระชังแม่น้ํา
สะแกกรังที่มีชื่อเสียง และมีรสชาติอร่อย รวมทั้งกุ้งขาว และจระเข้ เป็นต้น
ภาคอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดอุทัยธานี มีจํานวนทั้งสิ้น 257 แห่ง ประเภท โรงงาน คือ โรงสี
ข้าว โรงงานทํามันเส้น ซ่อมรถยนต์ กลึง เชื่อมโลหะ และผลิตภัณฑ์คอนกรีต เป็นต้น
4. ข้อมูลด้านวัฒนธรรม ประเพณี แหล่งท่องเที่ยว และของดีเมืองอุทัย
ประเพณีตักบาตรเทโว
จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 หลังวันออกพรรษา ณ บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี พระสงฆ์
จะรั บ นิ ม นต์ ม ารั บ บิ ณ ฑบาตจากพุ ท ธศาสนิ ก ชน โดยสมมุ ติ ย อดเขาสะแกกรั ง เป็ น สวรรค์ ชั้ น ดาวดึ ง ส์ ที่
พระพุทธเจ้าเสด็จฯ ขึ้นไป จําพรรษาเทศน์โปรดพระพุทธมารดา เมื่อออกพรรษาปวารณาแล้วพระพุทธองค์จึง
เสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ทางบันไดทิพย์ทั้ง 3 คือ บันไดเงิน บันไดทอง บันไดแก้ว โดยเสด็จฯ ลงที่สังกัสนคร ถือเป็น
วันที่แดนทั้ง 3 คือ สวรรค์ มนุษย์ และบาดาล (นรก) สามารถมองเห็นกันได้ เรียกว่า วันเทโวโรหณะ หรือวัน
เปิดโลก
การตัก บาตรเทโวของจั งหวัด อุ ทัย ธานี เป็ นสถานที่ ที่มี ค วามเหมาะสมทั้ง ในด้ านสถานที่
และชื่อตามตํา นาน เป็นประเพณีที่ชาวอุทัย ธานีใ ห้ค วามสํา คัญ มาก มีภิก ษุส ามเณรไม่น้อยกว่า 300 รูป
นํา ด้ว ยพระพุท ธรู ปปางเสด็จ กลั บมาจากดาวดึ งส์ เดินอุ้ม บาตรจากยอดเขาตามบัน ได 449 ขั้ น ลงมารับ
บิณฑบาต ด้วยข้าวต้มลูกโยน ข้าวต้มมัด ข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดสังกัสรัตนคีรี หลังจากตักบาตรแล้วเสร็จ
จะมี ริ้ ว ขบวนรถบุ ปผชาติ แ สดงพุ ทธประวัติ อั นสวยงาม เข้ า สู่ ตั ว เมื องที่ มี ก ารจั ด โต๊ ะหมู่ ป ระดับ งาช้ า งให้
ประชาชน ให้นักท่องเที่ยวกราบสักการะ และชื่นชมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
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ประเพณีสงกรานต์
เป็นประเพณีรื่นเริงในเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดอุทัยธานี ตรุษ ตรงกับ วันขึ้น 5 ค่ํา เดือน
5 ตามปฏิบัติทางจันทรคติถือว่าเป็นวันสิ้นปี ส่วนสงกรานต์ ตรงกับวันที่ 13 เมษายน ตามปฏิทินทางสุริยคติ ถือว่า
พระอาทิต ย์โ คจรเข้า สู่ร าศีเ มษ ปกติมีก ารทํา บุญ ตัก บาตรและการละเล่น ต่า งๆ ตามประเพณีเ ทศกาล
การทําบุญนั้น ในเวลาเช้าจัดอาหารไปถวายพระ อาหารที่จะขาดถือไม่ได้ คือ ขนมจีนน้ําพริกหรือน้ํายา เป็น
ของคาว ข้าวเหนียวแดง กะละแม เป็นของหวาน มีการบังสุกุลกระดู กญาติผู้ใหญ่ อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย
กลางวันไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ เวลาเย็นมีการละเล่นต่าง ๆ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เช่น รําวง ช่วงชัย มอญซ่อนผ้า ไม้หึ่ง
วันมหาสงกรานต์ตรงกับวันที่ 13 เมษายน วันที่ 14 เป็นวันเนา วันที่ 15 เป็นวันเถลิงศกขึ้น
จุลศักราชใหม่ มีการทําบุญให้เกิดสิริมงคล การทํา บุญตักบาตรเหมือนวันตรุษ มีก่อเจดีย์ทราย สรงน้ําพระ
รดน้ําขอพรผู้ใหญ่ เล่นน้ํา ปล่อยนกปล่อยปลา ในช่วงวันที่ 16, 17 และ 18 เมษายน
ประเพณีแห่เจ้าของชาวจีนในจังหวัดอุทัยธานี
เป็นงานประเพณีแห่เจ้า พ่อเจ้าแม่ที่อยู่ตามศาลต่าง ๆ โดยกําหนดงานตามการครบรอบปี
ของเจ้าแต่ละองค์ ซึ่งบางองค์แห่ 5 ปี/ครั้ง บางองค์แห่ 12 ปี/ครั้ง รวมทั้งการแห่เจ้าพ่อบุญเถ่ากง และเจ้าพ่อ
หลักเมืองอุทัยธานี จะมีขบวนสาวงามแห่ผ่านตลาดรอบเมือง และมีการแสดงเชิดสิงโตคณะต่าง ๆ ร่วมให้พร
กับร้านค้าชาวจีนในตลาด ซึ่งทุกร้านจะตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้างด้วย หากเป็นงานของเจ้าแม่ทับทิม จะมีพิธี
เปลี่ยนเครื่องทรงของเจ้าแม่เมื่อครบรอบ 12 ปี และการเข้าทรงลุยไฟ
ประเพณีบุญบั้งไฟ
งานประเพณีบุญ บั้ง ไฟ คือ มรดกทางวัฒนธรรมอย่า งหนึ่ งของชาวอี สานที่อพยพมาอยู่ที่
อําเภอลานสัก และอําเภอทัพทัน จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีที่เขื่อนทับเสลา อําเภอลานสัก มีตํานานที่เล่ากันว่า
เป็นการขอฝนจากเบื้องบนให้ตกลงมาเพื่อทํานา งานนี้จัดต้นฤดูฝน มีการประกวดขบวนแห่ และแข่งขันจุดบั้ง
ไฟขึ้นฟ้าว่าใครจะมีขึ้นสูงกว่ากัน
ประเพณีตําขนมจีนโบราณ
ประเพณีทํา ขนมจีนโบราณ ณ วัดทุ่ งนางาม ตําบลทุ่งนางาม อํา เภอลานสัก ซึ่ งชาวบ้า น
ร่วมใจกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม เพื่อไม่ให้เลือนหายไปกับยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่
โดยใช้กระบวนการผลิตแบบเก่าทุกขั้นตอน ( 8 ขั้นตอน) จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายน ก่อนถึงวันสงกรานต์
ของทุกปี โดยมีการใช้ครกและสากอายุมากกว่า 200 ปี ตําขนมจีนโบราณ
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี ระหว่างวันที่ 1 - 9 เมษายน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี เพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกต้นราชวงศ์จักรี และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด กิจกรรมที่
สําคัญ ประกอบด้วย การแสดงแสง สี เสียง “พระชนกจักรี พระบารมีเกริกฟ้า” การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่
ยิ่งใหญ่ ตระการตา และนิทรรศการให้ความรู้ของส่วนราชการต่าง ๆ
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การท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุทัยธานี
รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด 410.91 ล้านบาท/ปี จํานวนนักท่องเที่ยว 682,258 คน/
ปี ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 2,955.37 (บาท/คน/วัน)
ของดี ของฝากเมืองอุทัยธานี ได้แก่
1) อํ า เภอเมื อ งอุ ทั ย ธานี ได้ แ ก่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเหล็ ก กล้ า คุ ณ ภาพชั้ น ดี (มี ด พั บ
หัวเข็มขัด) ยาลมซามิ้น ยาหอมตราทับทิม เครื่องหอมไทยเดิมทองตะนาว ขนมปังไส้สังขยา ข้าวเกรียบปลากราย
ข้าวตังหมูหยอง ข้าวกุ้งกรอบ ผลไม้แช่อิ่ม
2) อําเภอลานสัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ เครื่องประดับและตกแต่งจากไม้
3) อําเภอบ้านไร่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือลายโบราณ ผ้าฝ้ายทอมือประเภทต่าง ๆ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป
4) อําเภอทัพทัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือลายโบราณ
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว จังหวัดอุทัยธานี
ปี

ประเภท
SMEs

2547

ชุมชน

2549

2551

ชื่อผลิตภัณฑ์
สุรากลั่นชุมชนตรานกอินทรีย์
แจกัน
ผ้ามัดหมี่เดี่ยว
ผ้ า ทอชุ ด มั ด หมี่ ข ยายดอก
สอดดิ้น
ผ้าฝ้ายจกไหม
เครื่องหอมไทยและสากล
แจกัน
ผ้าไหมมัดหมี่ต่อตีนจก

ชื่อกลุ่มผู้ผลิต
หจก.อนันตรักษ์การสุรา
กลุ่มไม้มะม่วงกลึง
กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยรอบ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านห้วยรอบ

กลุ่มทอผ้าบ้านบึง
กลุ่มทองตะนาวฯ
กลุ่มไม้มะม่วงกลึง
กลุ่ ม สตรี ท อผ้ า ไหมลายโบราณ
บ้านโคกหม้อ
ชุมชน
ชุ ด เครื่ อ งนอน,ผ้ า ทอลาย กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง
โบราณ
ผ้าซิ่นโบราณมัดหมี่ตายาว
กลุ่มทอผ้าบ้านบึง
ต่อตีนจก
ผ้าฝ้ายคลุมเตียง
กลุ่มทอผ้าบ้านนาตาโพ
ผู้ประกอบการ น้ํ า ยาล้ า งจาน เฟรช แอนด์ น.ส.จุรีรัตน์ กล้าการนา
คลีน
ยาหอมตราทับทิม
กลุ่มยาหอมตราทับทิม

อําเภอ
หนองขาหย่าง
ลานสัก
หนองขาหย่าง
หนองขาหย่าง
บ้านไร่
เมืองอุทัยธานี
ลานสัก
ทัพทัน
บ้านไร่
บ้านไร่
บ้านไร่
เมืองอุทัยธานี
หนองขาหย่าง
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ปี

2553

ประเภท
ชุมชน

ชื่อผลิตภัณฑ์
ข้าวปลอดภัยมะลิแดงมันปู

ชื่อกลุ่มผู้ผลิต
กลุ่ ม สตรี ทํ า นาประดู่ ยื น ทํ า ข้ า ว
ปลอดภัย
ผู้ประกอบการ เข็มขัดหนังวัวแกะลาย
นายชัยณรงค์ บัวสําลี
น้ําผึ้งบริสุทธิ์
กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านชุมยาง
ผ้าทอเนกไท
กลุ่มแปรรูปผ้าทอ
ผ้าทอคุมเตียง
กลุ่มทอผ้าบ้านนาตาโพ
ผ้ า คลุ ม ไหล่ เ อี้ ย ห้ า ลายขอ กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งนา
หลวงใหญ่
ชุมชน
ผ้าซิ่นลายจกโบราณ
กลุ่มทอผ้าบ้านบึง
ผ้าตัดชุดลายจกโบราณ
กลุ่มทอผ้าลายโบราณ
ผ้าทอตีนจกไหมแท้
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง
ผ้ามัดหมี่ชุด
กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยรอบ
ผ้าสไบไหม
กลุ่ ม สตรี ท อผ้ า ไหมลายโบราณ
บ้านโคกหม้อ

อําเภอ
ลานสัก
เมืองอุทัยธานี
ทัพทัน
บ้านไร่
บ้านไร่
บ้านไร่
บ้านไร่
บ้านไร่
บ้านไร่
หนองขาหย่าง
ทัพทัน

5. ปัญหาที่สําคัญของจังหวัด
5.1 ปัญหาการพัฒนาแหล่งน้ําและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
5.1.1 ปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหา
1) สภาพภูมิประเทศ ทิศตะวันตกเป็นป่าและภูเขา มีความลาดเทสู่ทิศตะวันออก
พื้นที่ตอนกลางเป็นที่ดอนสลับเป็นลูกคลื่น ทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่มากับน้ํา
ระดับ พื้นที่มีค วามแตกต่า งระหว่า ง 100 - 1,900 เมตร จากระดับ น้ํา ทะเลปานกลางทํา ให้พื้น ที่มีค วาม
ลาดเทมาก
2) ลักษณะดิน พื้นที่ด้านทิศตะวันตก เป็นดินปนทรายหรือกรวด ไม่สามารถดูดซับ
น้ําไว้ได้ ด้านทิศตะวันออกเป็นดินร่วนปนทรายชั้นบน และเป็นดินเหนียวปนทรายชั้นล่าง การระบายน้ําได้ช้า
ความสามารถในการซึมผ่านได้น้อยและการไหลของน้ําค่อนข้างเร็ว
3) พื้ น ที่ พั ฒ นาและก่ อสร้ า งแหล่ ง เก็ บ กั ก น้ํ า มี จํ า กั ด เนื่ อ งจากพื้ น ที่ บ ริ เ วณที่ มี
ศั ก ยภาพ ส่ ว นใหญ่ อยู่ ใ นเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ และเขตรั ก ษาพั น ธุ์สั ต ว์ ป่า ห้ว ยขาแข้ ง ซึ่ งเป็น มรดกทาง
ธรรมชาติของโลก ต้องระมัดระวังมิให้มีการดําเนินการขัดต่อ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ทําให้มีพื้นที่
เพาะปลูกที่อยู่ในเขตชลประทานเพียงร้อยละ 10 ที่เหลือเป็นพื้นที่เกษตรน้ําฝน ต้องพึ่งพาน้ําฝนและแหล่งน้ํา
ทางธรรมชาติ ที่ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินจากการทับถมของตะกอนและทราย
5.1.2 สภาพปัญหา
จากปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหาดังกล่าว ทําให้ในรอบปีหนึ่ง จังหวัดจะต้องประสบกับ
ปัญหาพื้นที่น้ําท่วมในฤดูฝน และปัญหาภัยแล้งในฤดูแล้งต่อเนื่องกัน
5.1.3 แนวทางแก้ไข
1) จั ด ทํ า ระบบข้ อมู ลและแผนที่ แม่ บทเพื่ อพั ฒนาแหล่ งน้ํ าและบริ หารจั ดการ
ทรัพยากรน้ํา
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2) เพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง เป็นการเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุน เช่น การสร้าง
ฝาย ขุดสระ ปรับปรุงเขื่อน (เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ํา) การก่อสร้าง ปรับปรุงเพิ่มความจุแก้มลิง ขุดลอกแม่น้ํา
แคว ลําห้วย คลอง และแหล่งน้ําธรรมชาติ
3) ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง และคันดินริมตลิ่งป้องกันน้ําท่วม
4) ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยชุมชุมอย่างเป็นระบบ
5.2 ปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชน
5.2.1 ปัญหา
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําปี มูลค่า 24,801 ล้านบาท รายได้จาก
ภาคเกษตรกรรม มูลค่า 9,878 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.83 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ที่มา :
สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ) ประชาชนร้อยละ 58.33 ของผู้มีงานทํา
ทั้งหมด อยู่ในภาคเกษตรกรรม และเกษตรกรร้อยละ 90 ทําการเกษตรน้ําฝน เพราะระบบชลประทานไม่
ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากมีเพียงร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตขึ้นอยู่กับปริมาณ
น้ําฝน และมีรายได้ไม่คงที่ ประกอบกับมีภาวะน้ําท่วม ภัยแล้ง และมีค่าใช้จ่าย–ต้นทุน ในการเพาะปลูกที่สูงขึ้น
จากค่าปุ๋ยและยาฆ่าแมลง นอกจากภาคการเกษตรแล้ว จากปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจโลก ส่งผลกระทบกับ
การประกอบอาชีพของประชาชนทุกสาขาอาชีพ รวมถึงปัญหาจ้างงานโดยรวม
5.2.2 แนวทางแก้ไข
จากปัญหาดัง กล่ าว ได้กํ า หนดเป็นแนวทางในการปฏิ บัติ ร าชการของจั งหวั ดที่
เน้นหนักใน 4 ด้าน ดําเนินการควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาต้านอื่น ๆ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบและยั่งยืน คือ
- การน้ อ มนํ า แนวคิ ด ของหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมาย คือ ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ของประชาชน เพื่อให้ประชาชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถดํารงชีวิตในท้องถิ่นของตนเองได้ตามอัตภาพอย่างพอเพียง
- การพัฒนาแหล่งน้ํา เพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง
6. การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของจังหวัดอุทัยธานี
วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี “ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก ”
พันธกิจ ประกอบด้วย
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน
2. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน
3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบสนับสนุนการ
ดําเนินงานทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สร้างเอกลักษณ์และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดอุทัยธานีให้มีลักษณะโดดเด่น
3. พัฒนากระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่า
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4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สุขภาพ การศึกษา การเรียนรู้ วัฒนธรรม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ทางสังคมให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
เป้าประสงค์การพัฒนา ประกอบด้วย
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสภาพสังคม
2. การบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. รายได้จากการท่องเที่ยวมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
4. ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน GAP
5. รายได้/มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรมีเสถียรภาพ
6. ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต
7. ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพอย่างพอเพียงและยั่งยืน
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แนวทางปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทยั ธานี
( นายวันชัย โอสุคนธ์ทพิ ย์ )
แบ่งงานออกเป็น 3 ลักษณะงาน
- ลักษณะงานที่ 1

ตามตําแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ ระเบียบกฎหมาย และ
การมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ลักษณะงานที่ 2
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด
- ลักษณะงานที่ 3
งานด้านกิจการพิเศษ รัฐพิธี งานวัฒนธรรมประเพณี
ด้านนโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด
1. การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด : จุดเน้นที่ข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดใช้
มาตรการกดดันผู้ค้าตามกฎหมาย ผู้เสพ เป็นผู้ป่วยต้องได้รับการบําบัดรักษา ศตส.จ./ศตส.อ. เป็นองค์กรหลัก
ในการปฏิบัติ จุดแตกหักที่ ศตส.ม.
2. การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์
ในพื้นที่ : จุดเน้นที่การรับสมัครและฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน อสป.
3. การคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม : จุดเน้นป้องกันการบุกรุก
และทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากจังหวัดอุทัยธานี มีความอุดมสมบูรณ์ และความ
หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พื้นทีส่ ่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขา ในเขตอําเภอบ้านไร่
ลานสัก และห้วยคต และเป็นที่ตั้งของเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่สําคัญ
4. การบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาสังคม และอื่น ๆ ตามที่รัฐบาลแจ้งให้
ภูมิภาคถือปฏิบัติ เช่น การจัดระเบียบสังคม
นโยบายของจังหวัดอุทัยธานี
ผลักดันวิสัยทัศน์ของจังหวัดอุทัยธานีไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์
การพัฒนาจังหวัด “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก” เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และให้ความสําคัญเน้นหนักใน 4 ด้าน ได้แก่
1. การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อ
1.1 ลดรายจ่าย
1.2 เพิ่มรายได้
2. การพัฒนาแหล่งน้ํา โดยร่วมคิดและแสวงหาความร่วมมือผลักดันโครงการพัฒนา
แหล่งน้ําขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและเพิ่มจํานวนแหล่งน้ําขนาดเล็ก ที่ประชาชนสามารถ
ดําเนินการได้เอง ทั้งน้ํากิน น้ําใช้ น้าํ เพื่อการเกษตร รวมทั้งการใช้น้ําอย่างคุ้มค่า
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ทําให้จังหวัดอุทัยธานีเป็นที่รู้จัก และมีผู้มาท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น โดยร่วมมือกับทุกฝ่ายทําให้เกิด “บ้านเมือง (อุทัยฯ) น่าอยู”่ ใน 4 ด้าน ได้แก่
3.1 บ้านเมืองสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
3.2 บ้านเมืองสวยงาม
3.3 บ้านเมืองปลอดภัย
3.4 คนมีน้ําใจ (เจ้าบ้านที่ด)ี
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4 . การส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 ไม่ทําลาย
4.2 ส่งเสริมให้ดีขึ้น
ขอความร่วมมือจากประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ช่วยกันคิด ช่วยกันทํา เพื่อประโยชน์สุขของชาว
จังหวัดอุทัยธานี “รักอุทัย สร้างอุทัย”
ด้านกิจการพิเศษ รัฐพิธี งานวัฒนธรรมประเพณี
1) งานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่
ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก เพื่อเป็นการรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ แสดงกตเวทิตาคุณต่อองค์พระปฐมบรมราชจักรีวงศ์ และพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า
แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ที่จังหวัดอุทัยธานีถือว่า เป็นเมืองพระชนกจักรี ในวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี
2) งานรัฐพิธีตา่ ง ๆ
3) งานประเพณีตักบาตรเทโว/งานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง เป็นต้น
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