รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ”
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1. ประสำนงำนและปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภำค รวมทั้งดำเนินกำรประสำน ส่งเสริม และสนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยว กีฬำ และนันทนำกำรในเขตพื้นที่จังหวัด
2. จัดทำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรท่องเที่ยว กีฬำ และนันทนำกำรของจังหวัด รวมทั้งติดตำม ประเมิน ผล และรำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำนกำรท่องเที่ยว กีฬำ และ
นันทนำกำร
3. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนกำรท่องเที่ยว กีฬำ และนันทนำกำร ในเขตพื้นที่จังหวัด โดยประสำนหรือร่วมมือกับหน่ วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน
4. ให้คำปรึกษำแนะนำ และสนับ สนุนด้ำนวิชำกำรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเครือข่ำยชุมชน ประชำชน และหน่วยงำนอื่นที่ดำเนินงำนด้ำนกำร
ท่องเที่ยว กีฬำ และนันทนำกำร เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรท่องเที่ยว กีฬำ และนันทนำกำรในเขตพื้นที่จังหวัด
5. ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมำยอื่น ที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย

รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมำณ
(บำท)

วันที่ดำเนินกำร

สถำนที่ดำเนินกำร

1

กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำ ครั้งที่
41 เขตกำรแข่งขันที่ 6 ประจำปี 2563

เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขต 6
ไปแข่งขันระดับประเทศ ณ จ.
อุดรธำนี

127,200.-

20 - 30
พฤศจิกำยน 2562

จ.พิจิตร

มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรจำนวน
154 คน

งบกรมพลศึกษำ

2

โครงกำรจัดกำรแข่งขันฟุตบอลมวลชน
อำเภอ...คัพ

207,000.- กุมภำพันธ์ - มีนำคม
2563

สนำมกีฬำ 9 อำเภอ

มีผู้เข้ำร่วม โครงกำร จำนวน
1,350 คน

งบกรมพลศึกษำ

3

โครงกำรจัดกำรแข่งขันฟุตบอลเยำวชน
และประชำชน PM CUP 2020 รอบ
คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด

เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถภำพ
ทำงกำย ให้มีสุขภำพ
พลำนำมัยแข็งแรง กำรใช้
เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์
กำรป้องกันและกำรแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด ตลอดจน
กำรสร้ำงควำมมีระเบียบ
วินัย และควำมมีน้ำใจ
เป็นนักกีฬำ และควำมรัก
สำมัคคีในหมู่คณะ
เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถภำพ
ทำงกำย ให้มีสุขภำพ
พลำนำมัยแข็งแรง กำรใช้
เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์
กำรป้องกันและกำรแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด ตลอดจน
กำรสร้ำงควำมมีระเบียบ
วินัย และควำมมีน้ำใจ
เป็นนักกีฬำ และควำมรัก
สำมัคคีในหมู่คณะ

246,500.-

สนำมกีฬำจังหวัด และ ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน
วิทยำลัยเทคนิค
2,000 คน
อุตรดิตถ์

18 – 30
กรกฎำคม 2563

ผลผลิต

แหล่งที่มำ
งบประมำณ

งบกรมพลศึกษำ

5

กิจกรรมท่องเที่ยววิถีถิ่น คืนชีวิตสู่ชุมชน

6

กิจกรรมพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยด้ำนกำร
ท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์

7

กิจกรรมพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยด้ำนกำร
ท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์

8

โครงกำรจัดกำรแข่งขันวู้ดบอล ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563
9 โครงกำรจัดกำรแข่งขันเปตองจังหวัด
อุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563
10 โครงกำรจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงคำ
รำโอเกะ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563
11 โครงกำรจัดกำรแข่งขันฟุตบอล 7 คน ใน
งำนของดีอำเภอฟำกท่ำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563

เพื่อพัฒนำบุคลำกรและ
เครือข่ำยด้ำนกำรท่องเที่ยว
ของจังหวัด ให้มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ ทักษะและประสบกำรณ์
ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง และ
สถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยว
เพื่อพัฒนำเครือข่ำยท่องเที่ยว
ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้
สำมำรถบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดควำม
เข้มแข็ง
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
บุคลำกรของสำนักงำนกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด ให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ต่อกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนำเด็ก
เยำวชนประชำชน ผู้สูงอำยุ
ทุกกลุ่มให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ ตระหนักถึงคุณค่ำ
ของกำรใช้เวลำที่มีอยู่ให้
เป็นประโยชน์ โดยกำรเล่น
กีฬำ ตลอดจนเข้ำร่วม
กิจกรรมนันทนำกำรจน
เป็นวิถีชีวิต ก่อให้เกิด
คุณภำพชีวิตที่ดีต่อตนเอง
และสังคม

115,000.-

18 – 19 สิงหำคม
2563

โฮมสเตย์บ้ำนหำดสอง ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน 50
แคว อ.ตรอน จ.
คน
อุตรดิตถ์

งบ สป.กก.

50,000.- 25 สิงหำคม 2563

โรงแรมฟรำยเดย์ อ.
เมือง จ.อุตรดิตถ์

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน
50 คน

งบ สป.กก.

35,000.-

จังหวัดพิษณุโลกและ
จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน 17
คน

งบ สป.กก.

ผู้เจ้ำร่วมโครงกำร จำนวน
100 คน
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน
100 คน

งบ สป.กก.

16 - 17 สิงหำคม
2563

ศำลำประชำคม ศำลำ ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน
กลำงจังหวัดอุตรดิตถ์ 100 คน

งบ สป.กก.

43,000.- 26 – 28 สิงหำคม

สนำมฟุตบอลหน้ำที่ว่ำ ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน
กำรอำเภอฟำกท่ำ 100 คน

งบ สป.กก.

2 – 3 กันยำยน
2563

60,000.- 28 – 30 สิงหำคม

วัดใหญ่ท่ำเสำ

2563
37,000.- 21 – 22 สิงหำคม
2563

สนำมกีฬำจังหวัด
อุตรดิตถ์

60,000.-

2563

งบ สป.กก.

