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 บทททท   ๑
 บทนนน

๑.๑  ลล กษณะของแผนยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนน

ตามระเบบยบกระทรวงมหาดไทย ววาดดวยการจจดททาแผนพจฒนาของ
องคคกรปกครองสววนทดองถถวน  พ.ศ.๒๕๔๘  ยกเลถกระเบบยบกระทรวงมหาดไทย ววา
ดดวยการจจดททาแผนและประสานแผนพจฒนาขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนพ.ศ.
๒๕๔๖ (มบผลบจงคจบใชด  ๑๘  ตตุลาคม  ๒๕๔๘) กทาหนดรรูปแบบเคดาโครงในการจจดททา
แผนยตุทธศาสตรคการพจฒนา  และแผนสามปบ   เพพวอใหดองคคกรปกครองสววนทดองถถวน  
สามารถนทาไปปฏถบจตถและวจดผลสทาเรรจไดดอยวางเปรนรรูปธรรม ซซวงมบการคจดเลพอกและจจด
ลทาดจบความสทาคจญของแผนงานและโครงการไวดครจ ดงหนซว งแลดวมาตรวจสอบทบทวน 
เพพวอใหดสอดคลดองกจบสถานการณคและความตดองการในแตวละปบ

การวางแผนยตุทธศาสตรคการพจฒนาเขตเทศบาลตทาบลผาจตุก เปรนกระ
บวนการกทาหนดทถศทางในอนาคต  โดยกทาหนดสภาพการณคทบวตดองการบรรลตุและ
แนวทางในการบรรลตุพพดนฐานของการรวบรวมและวถเคราะหคขดอมรูลอยวางรอบดดานและ
เปรนระบบสอดคลดองกจบศจกยภาพของเทศบาลตทาบลผาจตุก  และปจ ญหา/ความตดองการ
ของประชาชน

ควนมหมนยของกนรวนงแผน   หมนยถถง
กระบวนการกทาหนดทถศทางการบรถหารงานขององคคกร  โดยมบการ

กทาหนดจตุดหมายแนวทางการดทาเนถนงานและวถธบปฏถบจตถทบวสอดคลดองเปรนระบบ (การ
วางแผนเปรนกถจกรรมขจ ดนแรกของการบรถหารงาน  ซซวงถพอเปรนกถจกรรมทบวส ทาคจญทบวสตุด  
ทบวท ทาใหดการททางานบรรลตุเปด าหมายขององคคกร)

“แผนพล ฒนน”  หมายความรวมถซง  แผนยตุทธศาสตรคการพจ ฒนา
และแผนพจฒนาสามปบ

“แผนยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนน” หมายความววา แผนพจฒนา
เศรษฐกถจและสจงคมขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนทบวก ทาหนดยตุทธศาสตรค และ
แนวทางการพจฒนาขององคคกรปกครองสววนทดองถถวน ซซวงแสดงถซงวถสจยทจศนค พจนธกถจ 
และจตุดมตุวงหมายเพพวอการพจฒนาในอนาคต โดยสอดคลดองกจบแผนพจฒนาเศรษฐกถจ
และสจงคมแหวงชาตถ แผนการบรถหารราชการแผวนดถน ยตุทธศาสตรคพจฒนาจจงหวจด  
อทาเภอและแผนชตุมชน

“แผนพล ฒนนสนมปท ”หมายความววา แผนพจฒนาเศรษฐกถจและสจงคม
ขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนทบวสอดคลดองกจบแผนยตุทธศาสตรคการพจฒนา อจนมบ
ลจกษณะเปรนการกทาหนดรายละเอบยดแผนงาน  โครงการพจฒนาทบวจจดททาขซดนส ทาหรจ บ
ปบ งบประมาณแตวละปบ  ซซวงมบความตวอเนพว องและเปรนแผนกดาวหนดาครอบคลตุมระยะเวลา
สามปบ โดยมบการทบทวนเพพวอปรจ บปรตุงเปรนประจทาทตุกปบ
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แนวควนมคคดในกนรจลดทนนแผนพล ฒนนททองถคทน
เงงทอนไขตนมกฎหมนย
พ.ร.บ. กทาหนดแผนและขจ ดนตอนการกระจายอทานาจใหดแกวองคคกรปกครอง

สววนทดองถถวน  พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา ๑๖ ใหดเทศบาล  เมพองพจทยา  และองคคการบรถหาร
สววนตทาบลมบอทานาจและหนดาทบวในการจจดระบบการบรถการสาธารณะเพพวอประโยชนคของ
ประชาชนในทดองถถวนของตนเอง  ดจ งนบด

(๑)  การจจดททาแผนพจฒนาทดองถถวนของตนเอง
(๒)  สวงเสรถมการมบสววนรววมของราษฎรในการพจฒนาทดองถถวน

ขทอจนนกล ดในกนรวนงแผน
  ขาดขดอมรูลทบวเชพวอถพอไดด
  การททางานเชถงรจ บมากกววาเชถงรตุก
  เปรนกระบวนการทบวตดองใชดเวลา  สถดนเปลพองทรจ พยากร
  องคคกรเขดมงวดมากเกถนไป
  การตวอตดานการเปลบวยนแปลง
  ปจ จจจยภายนอก

ประโยชนรของกนรวนงแผน
  บรรลตุจตุดหมาย
  ประหยจด
  ลดความไมวแนวนอน
  เปรนเกณฑคในการควบคตุม
  สวงเสรถมใหดเกถดวจตกรรมและการสรดางสรรคค
  พจฒนาแรงจรูงใจ
  พจฒนาการแขวงขจน
  ททาใหดเกถดการประสานงานทบวดบ

วงจรของกนรวนงแผน
  ขจ ดนตอนการจจดททาแผน
  ขจ ดนตอนการนทาแผนไปสรู วการปฏถบจตถ
  ขจ ดนตอนการตถดตามประเมถนผล  
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ลลกษณะของแผนยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนน

๑.๒   วลตถยุประสงครของกนรจลดทนนแผนยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนน
การวางแผนยตุทธศาสตรคการพจฒนาขององคคกรปกครองสววนทดองถถวน   เปรนก

ระบวนการกทาหนดทถศทางในอนาคตขององคคกรปกครองสววนทดองถถวน   การใชด
ทรจ พยากรขององคคกร  โดยกทาหนดสภาพการณคทบวตดองการบรรลตุ / กถจกรมตวาง ๆ  ไวด
ลววงหนดา  ใหดบรรลตุภารกถจ  วจตถตุประสงคค  นโยบาย  และเปด าหมาย  

เปด าหมายขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนนจ ดนจะเกบวยวขดองกจบชบวถตความเปรนอยรู ว
ทบวดบขซดนของประชาชนทดองถถวนในอนาคต  และแนวทางในการบรรลตุอยรู ว บนพพดนฐานของ
การรวบรวม และวถเคราะหคขดอมรูลอยวางรอบดดานและเปรนระบบ ทจ ดงนบด จะตดองสอดคลดอง
กจบศจกยภาพของทดองถถวน และปจ ญหา / ความตดองการของประชาชนในทดองถถวนดดวย  
การทบวทดองถถวนจะพจฒนาไปในทถศทางใดจทาเปรนตดองมบการกทาหนด  วถสจยทจศนค  หรพอภาพ
ในอนาคต และแปลงมาสรู วการปฏถบจตถ  นจ ดน  มทวลตถยุประสงคร  ดล งนทท

วคสลยทล ศนร   (Vision) ตทองกนรเปป นอะไร

พล นธกคจ  (Mission)

จยุดหมนยเพงทอกนรพล ฒนน
(Goal)

ยยุทธศนสตรร  (Strategies)

แนวทนงกนรพล ฒนน 
(กลยยุทธร) (Tactic)

กคจกรรม   (Activities)

ผลผลคต   (Output)

ผลลลพธร   (Outcome)

ตทองทนน
อะไร ทนนเพงทออะไร

 ทนนอยทนงไร

 ทนนโดยวคธทกนร
ใด ทนนแคทไหน/เททนใด/กล บใคร/

เมงทอใด สคทงททท เกคดจนกกนรทนน
กคจกรรม
 สคทงททท เกคดจนกกนรใชท
ผลผลคต
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๑.เพพวอใหดการจจดททาแผนพจฒนาสามปบ ขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนมบ
ทถศทางในการจจดททาทบวสอดคลดองกจบแผนยตุทธศาสตรคการพจฒนาระดจบชาตถ  แผน
ยตุทธศาสตรคการพจฒนากลตุวมจจ งหวจดภาคเหนพอตอนลวาง  แผนยตุทธศาสตรคการพจฒนา
จจงหวจดอตุตรดถตถค  และแผนยตุทธศาสตรคการพจฒนาของเทศบาล

๒.เพพวอใหดการจจดททาแผนพจฒนาสามปบ ขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนมบการ
ประสานและบรูรณาการจจดททาแผนพจฒนาระหววางองคคกรปกครองสววนทดองถถวนดดวย
กจนเองในเขตจจงหวจด

๓.เพพวอใหดการจจดททาแผนพจฒนาสามปบ ขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนมบ
ประสถทธถภาพบจงเกถดประสถทธถผลในการพจฒนาองคคกรปกครองสววนทดองถถวนใหดมบความ
เขดมแขรง  โดยการมบสววนรววมคถด  รววมททา  รววมพจฒนาขององคคกรปกครองสววนทดอง
ถถวนทตุกแหวง  รวมตลอดถซงผรูดแทนประชาชนในพพดนทบว

๑.๓   ขล ทนตอนในกนรจลดทนนแผนยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนน
ระเบบยบกระทรวงมหาดไทย ววาดดวยการจจดททาแผนขององคคกรปกครองสววน

ทดองถถวน  พ.ศ.๒๕๔๘  กทาหนดใหดมบแผนยตุทธศาสตรคการพจฒนาทดองถถวนซซวงเปรนแผน
ระยะยาว เพพวอกทาหนดทถศทางการพจฒนาขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนทจ ดงในดดาน
สจงคม เศรษฐกถจ และสถวงแวดลดอม  ซซวงมบแนวทางดทาเนถนการ  ดจ งนบด

๑.คณะกรรมการประสานแผนพจฒนาทดองถถวนระดจบจจงหวจด เชถญประชตุมผรูด
บรถหารองคคกรปกครองสววนทดองถถวนทตุกแหวงในเขตจจงหวจด  เพพวอนทายตุทธศาสตรคการ
พจฒนาระดจบชาตถ  ยตุทธศาสตรคการพจฒนากลตุวมจจ งหวจด/จจงหวจด  มารววมกจนกทาหนด
เปรนกรอบยตุทธศาสตรคการพจฒนาขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนจจดททา/ทบทวน 
กรอบยตุทธศาสตรคการพจฒนาของ อปท. ในเขตจจงหวจด สวงกรอบยตุทธศาสตรคฯ       
ใหด อปท.และ คกก.ประสานแผนพจฒนาทดองถถวนระดจบอทาเภอ เพพวอใหดองคคกรปกครอง
สววนทดองถถวนทตุกแหวงในเขตจจงหวจด  ใชดเปรนกรอบในการจจดททาแผนพจฒนาสามปบ ใหด
สอดคลดองตามกรอบยตุทธศาสตรคการพจฒนาขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนในเขต
จจงหวจดทบวก ทาหนด  และเพพวอใหดคณะกรรมการประสานแผนพจฒนาทดองถถวนระดจบอทาเภอ
ใชดประกอบการพถจารณากลจ วนกรองแผนพจฒนาสามปบ ขององคคกรปกครองสววนทดอง
ถถวนตวอไป

๒.คณะกรรมการพจฒนาทดองถถวน  รววมกจบประชาคมทดองถถวน  สววนราชการ
และรจ ฐวถสาหกถจทบวเกบวยวขดอง  จจดประชตุม  เพพวอแจดงแนวทางการพจฒนาทดองถถวน  รจ บ
ทราบปจ ญหา  ความตดองการ  ประเดรนการ

พจฒนา  และประเดรนทบวเกบวยวขดองตลอดจนความชววยเหลพอทางวถชาการ  และแนวทาง
ปฏถบจตถทบวเหมาะสมกจบสภาพพพดนทบว  เพพวอนทามากทาหนดแนวทางการจจดททาแผน
ยตุทธศาสตรคการพจฒนา  โดยใหดนทาขดอมรูลพพดนฐานในการพจฒนาจากหนววยงานตวาง ๆ 
และขดอมรูลในแผนชตุมชนมาพถจารณาประกอบการจจดททาแผนยตุทธศาสตรคการพจฒนา  
ตามขจ ดนตอนดจงนบด
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             จจดเกรบขดอมรูล
              วถเคราะหคศจกยภาพของทดองถถวน ทบทวน (แผนยตุทธศาสตรคฯ ฉบจบ
ปจ จจตุบจน)
              วถสจยทจศนค
              พจนธกถจ
              จตุดมตุวงหมายเพพวอการพจฒนา
              ยตุทธศาสตรค / แนวทางการพจฒนา
                 ๓.คณะกรรมการสนจ บสนตุนการจจดททาแผนพจฒนาทดองถถวน  รวบรวม
แนวทางและขดอมรูล  นทามาวถเคราะหคเพพวอจจดททารวางแผนยตุทธศาสตรคการพจฒนาแลดว
เสนอคณะกรรมการพจฒนาทดองถถวน  

       ๔.คณะกรรมการพจฒนาทดองถถวนพถจารณารวางแผนยตุทธศาสตรคการ
พจฒนา  เพพวอเสนอผรูดบรถหารทดองถถวน
                 ๕.ผรูดบรถหารทดองถถวนพถจารณาอนตุมจตถรวางแผนยตุทธศาสตรคการพจฒนา  
และประกาศใชดแผนยตุทธศาสตรคการพจฒนาตวอไป
๑.๔ ประโยชนรของกนรจลดทนนแผนยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนน

การวางแผนยตุทธศาสตรคการพจฒนามบความสทาคจญตวอองคคกรปกครองสววนทดอง
ถถวนเปรนอยวางยถวง  ทจ ดงนบด เนพว องจากแผนยตุทธศาสตรคการพจฒนา   เปรนแผนพจฒนาทบวมตุ วงไป
สรู วสภาพการณคทบวตดองการใหดเกถดขซดนในอนาคตเปรนกรอบในการกทาหนดทถศทางการ
พจฒนาขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนทจ ดงในดดานสจงคม เศรษฐกถจ และสถวงแวดลดอม 
ใหดมตุ วงไปสรู วสภาพการณคอจนพซงประสงคคไดดอยวางเทวาทจนกจบการเปลบวยนแปลง โดย
สามารถจจดสรรทรจ พยากรทบวมบอยรู วอยวางจทากจดไดดอยวางมบประสถทธถภาพ   สามารถนทาไปใชด
ในทางปฏถบจตถไดดอยวางชจดเจน   สวงผลใหดการดทาเนถนงานในการจจดททาแผนพจฒนาฯ  
ขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนมบประสถทธถภาพ  ดจ งนบด

๑.การจจดททาแผนพจฒนาสามปบ ขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนมบการดทาเนถน
การไปในทถศทางเดบยวกจน  สอดคลดองกจบยตุทธศาสตรคการพจฒนาระดจบชาตถ  นโยบาย
ของรจ ฐบาล  แผนยตุทธศาสตรคการพจฒนากลตุวมจจ งหวจดภาคเหนพอตอนลวาง  และแผน
ยตุทธศาสตรคการพจฒนาจจงหวจดอตุตรดถตถค

๒.การจจดททาแผนพจฒนาสามปบ ขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนมบการประสาน
และบรูรณาการจจดททาแผนพจฒนาระหววางองคคกรปกครองสววนทดองถถวนดดวยกจนเองใน
เขตจจงหวจด  ลดความซทดาซดอนของแผนงานโครงการ

๓.การจจดททาแผนพจฒนาสามปบ ขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนมบประสถทธถภาพ
บจงเกถดประสถทธถผลในการพจฒนาองคคกรปกครองสววนทดองถถวนใหดมบความเขดมแขรง โดย
การมบสววนรววมคถดรววมททา รววมพจฒนาขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนทตุกแหวงรวม
ตลอดถซงผรูดแทนของประชาคมในพพดนทบว
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บทททท   ๒
สภนพทล ทวไปและขทอมมูลพงทนฐนน

เทศบาลตทาบลผาจตุก ไดดรจ บการจจดตจ ดงมาจากองคคการบรถหารสววนตทาบล
ผาจตุก เมพวอวจนทบว         ๒๐ เดพอน สถงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย ลงวจนทบว ๒ เดพอน สถงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ทบวท ทาการแหวงแรก ตจ ดงอยรู วหมรูวทบว ๗ บดานคลองนาพง ตทาบลผาจตุก เปรน
อาคารชจ ดนเดบยวและตวอมาไดดยดายทบวท ทาการมาตจ ดงอยรู วหมรูวทบว ๒ ตทาบลผาจตุก เปรนอาคารชจ ดน
เดบยว ซซวงตถดอยรู วกจบอาคารหลจงปจ จจตุบจน แตวเนพว องจากเปรนอาคารขนาดเลรก ททาใหดสถาน
ทบวคจบแคบ ไมวเพบยงพอทบวจะรองรจ บการททางานของสววนราชการ หนววยงาน ซซวงมบ
บตุคลากรเพถวมขซดน และประการสทาคจญคพอความไมวสะดวกทบวจะใหดบรถการประชาชน

ในปบ  พ.ศ. ๒๕๔๗ กรไดดรจ บความเหรนชอบจากสภาองคคการบรถหารสววน
ตทาบลผาจตุก มบมตถใหดจวายขาดเงถนสะสม จทานวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามลดานหดาแสน

ประวลตคควนม
เปป นมน
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บาทถดวน) เพพวอจวายเปรนควากวอสรดางอาคารทบวท ทาการหลจงใหมว (อาคารหลจงปจ จจตุบจน)  
ตามแบบแปลนคจดลอกและอดางอถงจากแบบมาตรฐานโครงการอาคารส ทานจ กงาน
เทศบาลตทาบล ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดทาเนถนการกวอสรดางโดย 
บรถษจ ท  ปถฎกานนทค จทากจด ซซวงไดดกวอสรดางเสรรจสมบรูรณคตามโครงการ เมพวอวจนทบว ๑๔ 
กจนยายน ๒๕๔๘ ใชดงบประมาณ ทจ ดงสถดน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สามลดานสองแสนบาท
ถดวน) 

เทศบาลตทาบลผาจตุก ไดดแบวงสววนราชการภายในออกเปรน ๖ สววน
ราชการ ไดดแกว ส ทานจ กปลจดเทศบาล กองคลจง กองชวาง กองการศซกษา กองสาธารณสตุข
และสถวงแวดลดอม และกองสวงเสรถมการเกษตร ปจ จจตุบจนมบพนจ กงานเทศบาลและ
พนจ กงานจดาง รวมทจ ดงสถดน  ๘๓  คน 

๒.๑  ขทอมมูลเกททยวกล บทททตล ทง  อนณนเขต  เขตกนรปกครอง  ประชนกร  
กนรศถกษน สนธนรณสยุข ควนมปลอดภล ยในชทวคตและทรล พยรสคน  และ
ทรล พยนกรธรรมชนตค

๒.๑.๑ ลล กษณะทททตล ทง/อนณนเขต  และเขตกนรปกครอง
เทศบาลตทาบลผาจตุก ตจ ดงอยรู ว หมรูวทบว ๒ ตทาบลผาจตุก อทาเภอเมพอง จจงหวจด

อตุตรดถตถค  หวางจากทบวววาการอทาเภอเมพองอตุตรดถตถค ทางทถศตะวจนออก ประมาณ ๒๐ 
กถโลเมตร โดยมบอาณาเขตตถดตวอกจบตทาบลตวางๆ ดจ งนบด  คพอ

ทถศเหนพอ ตถดกจ บตทาบลขตุนฝางและตทาบลวจ งดถน อทาเภอเมพอง จจ งหวจด
อตุตรดถตถค

ทถศใตด ตถดกจบตทาบลปว าเซวา ตทาบลนทดาพบด อ ทาเภอทองแสนขจน จจ งหวจด
อตุตรดถตถค

ทถศตะวจนออก ตถดกจบตทาบลบดานดวาน อทาเภอเมพอง จจ งหวจดอตุตรดถตถค
ทถศตะวจนตก ตถดกจ บตทาบลงถดวงาม ตทาบลคตุดงตะเภา อทาเภอเมพอง จจ งหวจด

อตุตรดถตถค
  อนณนเขตเมงทอเททยบจนกหลล กเขต

ทคศเหนง อ จนกหลลกเขตททท  ๑  เปรนเสดนตรงตามแนวเสดนแบวงเขตระหววาง
ตทาบลผาจตุก   กจบตทาบลขตุนฝาง   อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค  ไปทางทถศตะวจนออก ถซงหลจก
เขตทบว ๒  ซซวงตจ ดงอยรู วรถมถนน(บ.วจงยาง –        บ.ขตุนฝาง)  อยรู วหวางศรูนยคกลางถนนฟาก
ดดานทถศตะวจนตก   ระยะประมาณ ๑๐ เมตร   ตรงกถโลเมตรทบว ๑ + ๑๕๐   บรถเวณ
พถกจด PV ๒๘๙๕๕๓   รวมระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร
                      จนกหลลกเขตททท  ๒    เปรนเสดนเลบยบตามแนวกซวงกลางสจนเขา
ปางควายเกวา   เขากถววมะมพวน และมวอนกถววลม  ซซวงเปรนเสดนแบวงเขตระหววางตทาบลผาจตุก
กจบตทาบลขตุนฝาง อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค   ไปทางทถศตะวจนออกเฉบยงเหนพอ ตจดผวาน
ถนน (บ.เหลวาปว าสา -บ.ปว าแดงหลง) ตรงกถโลเมตรทบว ๐ +๕๕๐ ถซงหลจกเขตทบว ๓ ซซวง
ตจ ดงอยรู วรถมถนน (บ.เหลวาปว าสา  – บ.หนองปว าไรว) ตรงกถโลเมตรทบว  ๐ +  ๕๕๐  อยรู ว
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หวางศรูนยคกลางถนนฟากดดานทถศตะวจนออก ระยะประมาณ ๑๐ เมตร  บรถเวณพถกจด 
PV ๓๐๐๕๘๗  รวมระยะทางประมาณ ๓,๗๐๐ เมตร
                       จนกหลล กเขตททท  ๓ เปรนเสดนเลบยบตามแนวเสดนแบวงเขต
ระหววางตทาบลผาจตุก กจ บตทาบล  ขตุนฝาง อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค  ไปทางทถศตะวจนออก
ตจ ดผวานพพดนทบวทางการเกษตรนาขดาว และการเลบดยงสจตวค  ตจ ดผวานถนนทางเขดาพพดนทบว
การเกษตร(บ.ปางงจว – บ.ปว าแดงหลง) ตรงกถโลเมตรทบว ๐ + ๔๐๐  ถซงหลจกเขตทบว ๔
ซซวงตจ ดงอยรู วบรถเวณขดางลทาคลองหดวยฝางแลดง   อยรู วหวางศรูนยคกลางลทาคลองฝางแลดง  ฟาก
ดดานทถศตะวจนตก    ระยะประมาณ   ๑๕ เมตร  บรถเวณพถกจ ด PV ๓๑๒๕๘๘   รวม
ระยะทางประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร
                       จนกหลลกเขตททท   ๔  เปรนเสดนเลบยบตามแนวกซวงกลางลทาคลอง
ฝางแลดง ซซวงเปรนเสดนแบวงเขตระหววางตทาบลผาจตุก กจบตทาบลขตุนฝาง  อทาเภอเมพอง
อตุตรดถตถค  ไปทางทถศตะวจนออกเฉบยงเหนพอถซงหลจกเขตทบว ๕ ซซวงตจ ดงอยรู วบรถเวณถนน 
(บ.ปางงจว- บ.วจงถทดา)  อยรู วหวางศรูนยคกลางถนนฟากดดานทถศใตดตรงกถโลเมตร    ทบว  ๓
+ ๕๕๐  ระยะประมาณ ๑๐ เมตร ตรงบรถเวณจตุดบรรจบแนวเขตระหววางตทาบลผา
จตุก  ตทาบลขตุนฝาง  และตทาบลวจงดถน  อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค  บรถเวณพถกจด PV 
๓๒๓๖๑๐ รวมระยะทางประมาณ  ๒,๒๐๐ เมตร
                      จนกหลลกเขตททท   ๕  เปรนเสดนเลบยบตามแนวเสดนแบวงเขต
ระหววางตทาบลผาจตุกกจบตทาบล   วจงดถน  อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค  ไปทางทถศตะวจนตก
เฉบยงใตด ผวานสจนเนถนเขาเตบดย หมายเลข๑๒๘ และ ๙๗  ตจดผวานถนน  (บ.เหลวาปว าสา 
– บ.หนองปว าไรว)  ตรงกถโลเมตรทบว ๒ + ๘๐๐ แลดวไปทางทถศใตดตามสจนเนถนเขาเตบดย 
ถซงหลจกเขตทบว  ๖  ซซวงตจ ดงอยรู วดดานทดายเนถนเขาเตบดยบรถเวณพพดนทบวการเกษตร อยรู วหวาง
ศรูนยคกลางถนน(บ.มวอนหถนขาว – บ.หนองปว าไรว) ตรงกถโลเมตรทบว ๑ +๘๐๐ ฟาก
ทถศตะวจนตก ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร  บรถเวณพถกจด PV ๓๑๘๕๖๗  รวมระยะทาง
ประมาณ ๔,๐๐๐ เมตร

        จนกหลลกเขตททท  ๖  เปรนเสดนเลบยบตามแนวเสดนแบวงเขตระหววางตทาบล
ผาจตุก กจบตทาบลวจงดถน   อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค ไปทางทถศตะวจนออกเฉบยงใตด ผวานพพดนทบว
ทางการเกษตร ตจดผวานถนน (บ.มวอนหถนขาว  – บ.หนองปว าไรว)  ตรงกถโลเมตรทบว ๑ 
+ ๓๕๐ แลดวไปทางทถศตะวจนออกตามแนวเสดนแบวงเขตระหววางตทาบลผาจตุกกจบตทาบล
วจงดถน  อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค ผวานพพดนทบวทางการเกษตร ถซงหลจกเขตทบว ๗ ซซวงตจ ดงอยรู วจตุด
บรรจบแนวเขตระหววางตทาบลผาจตุก  ตทาบลวจงดถน  และตทาบลบดานดวาน  อทาเภอเมพอง
อตุตรดถตถค บรถเวณพถกจด        PV ๓๓๘๕๖๔  รวมระยะทางประมาณ  ๑,๓๐๐  เมตร

ทคศตะวลนออก  จนกหลลกเขตททท   ๗  เปรนเสดนเลบยบตามแนวเสดนแบวงเขต
ระหววางตทาบลผาจตุก

 กจบตทาบลบดานดวาน  อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค  ไปทางทถศใตดผวานพพดนทบวทางการเกษตร ตจด
ผวานทางหลวงแผวนดถนหมายเลข๑๐๔๕ (อตุตรดถตถค – เขพวอนสถรถกถตถค) ตรงกถโลเมตรทบว  
๑๘ + ๘๕๐ ผวานพพดนทบวทางการเกษตร    ถซงหลจกเขตทบว ๘  ซซวงตจ ดงอยรู วบรถเวณขดางแนว
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คลองสวงนทดาดาดคอนกรบตของพลจงงานไฟฟด าบดานมวอนหถนขาว   อยรู วหวางศรูนยคกลาง
คลองฟากดดานทถศตะวจนออก ระยะประมาณ ๓ เมตร  บรถเวณพถกจด PV ๓๓๕๕๔๔  
รวมระยะทางประมาณ  ๒,๒๐๐ เมตร
                         จนกหลลกเขตททท   ๘  เปรนเสดนเลบยบตามแนวเสดนแบวงเขต
ระหววางตทาบลผาจตุก กจบตทาบลบดานดวาน  อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค ไปทางทถศตะวจนออก
เฉบยงใตด ขนานคลองสวงนทดาดาดคอนกรบตของพลจงงานไฟฟด าบดานมวอนหถนขาว  ฟากทถศ
ตะวจนออก ถซงหลจกเขตทบว ๙ ซซวงตจ ดงอยรู วบรถเวณขดางแนวคลองสวงนทดาดาดคอนกรบตของ
พลจงงานไฟฟด าบดานคลองนาพง อยรู วหวางศรูนยคกลางคลองฟากดดานทถศตะวจนออก          
ระยะประมาณ  ๑๐ เมตร  บรถเวณพถกจด  PV ๓๓๙๕๒๙  รวมระยะทางประมาณ 
๑,๗๐๐ เมตร
                          จนกหลลกเขตททท   ๙ เปรนเสดนเลบยบตามแนวเสดนแบวงเขต
ระหววางตทาบลผาจตุกกจบตทาบลบดานดวาน  อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค ไปทางทถศตะวจนออก
เฉบยงใตด  ขนานคลองสวงนทดาดาดคอนกรบตของพลจงงานไฟฟด าบดานคลองนาพง  ฟากทถศ
ตะวจนออก ผวานพพดนทบวทางการเกษตร ตจดผวานทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๖ (บ.งถดวงาม –
บ.ผาเลพอด) ตรงกถโลเมตรทบว ๑๓ + ๖๐๐ ถซงหลจกเขตทบว  ๑๐ ซซวงตจ ดงอยรู วบรถเวณกซวงกลาง
แมวนทดานวาน อยรู วหวางศรูนยคกลางทางหลวงหมายเลข๑๑๐๖ (บ.งถดวงาม–บ.ผาเลพอด) ตรง
กถโลเมตรทบว ๑๓ + ๖๐๐ ฟากดดานทถศตะวจนออกเฉบยงใตด  ระยะประมาณ  ๙๐ เมตร 
บรถเวณพถกจด  PV ๓๔๗๕๑๗ รวมระยะทางประมาณ  ๑,๖๐๐   เมตร
                           จนกหลลกเขตททท  ๑๐  เปรนเสดนเลบยบตามแนวกซวงกลาง
แมวนทดานวาน  ซซวงเปรนเสดนแบวงเขตระหววางตทาบลผาจตุก กจบตทาบลบดานดวาน  อทาเภอเมพอง
อตุตรดถตถค ไปทางทถศตะวจนตกเฉบยงใตด ผวานพพดนทบวทางการเกษตร ตจดผวานทางหลวง
หมายเลข ๑๒๑๓ (บ.หาดเสพอเตดน – บ.หดวยฉลอง) ตรงกถโลเมตรทบว          ๑๕ + 
๕๒๕ ไปทางทถศตะวจนออกเฉบยงใตด ผวานสจนเขาดอยแมวแล (หมายเลข ๓๗๐)  ตจด
ผวานถนน          (บ.ผาจจกร – บ.นทดาพบด )   ตรงกถโลเมตรทบว๔ + ๘๕๐ ถซงหลจกเขต
ทบว๑๑ ซซวงตจ ดงอยรู วบรถเวณรถมถนน(บ.ผาจจกร –         บ.นทดาพบด )  อยรู วหวางศรูนยคกลางถนน
ฟากดดานทถศใตด ระยะประมาณ ๑๐ เมตร  บรถเวณพถกจด PV ๓๕๘๔๖๕   รวมระยะ
ทางประมาณ ๕,๕๐๐   เมตร  

ดทนนใตท จนกหลลกเขตททท   ๑๑   เปรนเสดนเลบยบตามแนวเสดนแบวงเขตระหววาง
ตทาบลผาจตุก อทาเภอ

เมพองอตุตรดถตถค กจบตทาบลนทดาพบด  อ ทาเภอทองแสนขจน  ไปทางทถศตะวจนตกเฉบยงใตด  แนว
ถนน (บ.ผาจจกร        – บ.นทดาพบด)  ฝากทถศใตด  ถซงหลจกเขตทบว ๑๒  ซซวงตจ ดงอยรู วบรถเวณรถม
ถนน(บ.ผาจจกร – บ.นทดาพบด )อยรู วหวางศรูนยคกลางถนนดดานทถศใตด  ระยะประมาณ ๑๐ 
เมตร  บรถเวณพถกจด PV ๓๔๕๔๕๙  รวมระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร  
          จนกหลลกเขตททท  ๑๒  เปรนเสดนเลบยบตามแนวเสดนแบวงเขต
ระหววางตทาบลผาจตุก  อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค  กจบตทาบลนทดาพบด  อ ทาเภอทองแสนขจน  ไป
ทางทถศตะวจนตกเฉบยงเหนพอ  ผวานพพดนทบวทางการเกษตร  ถซงหลจกเขตทบว  ๑๓ ซซวงตจ ดงอยรู ว
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บรถเวณรถมถนน ( บ.เดวนกระตวาย- โรงโมวหถน บ.บรถษจ ทศถลาพถชจย) อยรู วหวางศรูนยคกลาง
ถนนฟากทถศใตด  ระยะประมาณ ๑๐ เมตร  บรถเวณพถกจด  PV ๓๔๔๔๖๔  รวมระยะทาง
ประมาณ  ๗๐๐ เมตร 
                     จนกหลลกเขตททท   ๑๓   เปรนเสดนเลบยบตามแนวเสดนแบวงเขต
ระหววางตทาบลผาจตุก  อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค  กจบตทาบลนทดาพบด  อ ทาเภอทองแสนขจน  ไป
ทางทถศตะวจนตกเฉบยงใตด  แนวถนน(บ.เดวนกระตวาย- โรงโมวหถนบรถษจ ทศถลาพถชจย)   
ฟากทถศใตดตจดผวานทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๗ ( บ.ปว าขนตุน – บ.นทดาพบด)   ตรง
กถโลเมตรทบว ๑๓ + ๓๒๕   ผวานพพดนทบวการเกษตร ถซงหลจกเขตทบว๑๔  ตรงบรถเวณจตุด
บรรจบแนวเขตระหววางตทาบลผาจตุก   ตทาบลหาดกรวด   ตทาบลคตุดงตะเภา อทาเภอเมพอง
อตุตรดถตถค   และตทาบลนทดาพบด อ ทาเภอทองแสนขจน อยรู วหวางศรูนยคกลางลทาหดวยชทาววา   ฟาก
ทถศตะวจนออก  ระยะประมาณ ๘ เมตร  บรถเวณพถกจด  PV ๓๐๔๔๔๐  รวมระยะทาง
ประมาณ  ๕,๐๐๐ เมตร  

ดทนนตะวลนวลนตก  จนกหลลกเขตททท  ๑๔  เปรนเสดนตรงตามแนวเสดนแบวงเขต
ระหววางตทาบลผาจตุก

กจบตทาบลคตุดงตะเภา  อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค  ไปทางทถศตะวจนตกเฉบยงเหนพอ  ตจดผวาน
ลทาหดวยชทาววา  ผวานถนน ( บ.เดวนกระตวาย – บ.หนองปลดอง ) ตรงกถโลเมตรทบว 
๐+๗๗๐ ถซงหลจกเขตทบว ๑๕ ซซวงตจ ดงอยรู วบรถเวณรถมทางหลวงหมายเลข  ๑๐๔๗ ( บ.ปว า
ขนตุน – บ.นทดาพบด) ตรงกถโลเมตรทบว ๑๑ + ๔๕๐  อยรู วหวางจากศรูนยคกลางถนนฟากทถศ
ตะวจนตกเฉบยงใตด    ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  บรถเวณพถกจด  PV ๒๙๒๔๕๑ รวม
ระยะทางประมาณ  ๑,๘๐๐ เมตร  
                   จนกหลลกเขตททท  ๑๕ เปรนเสดนเลบยบตามแนวเสดนแบวงเขตระหววาง
ตทาบลผาจตุก กจบตทาบลคตุดงตะเภา  อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค  ไปทางทถศตะวจนออกเฉบยง
เหนพอ ตจดผวานทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๗ (บ.ปว าขนตุน- บ.นทดาพบด) ตรงกถโลเมตรทบว ๑๑
+ ๔๕๐ ผวานพพดนทบวทางการเกษตร ถซงดดานทดายอวางเกรบนทดาหนองปลดอง แลดวไปทางทถศ
ตะวจนตกเฉบยงเหนพอ  ตามแนวกซวงกลางลทาหดวยหถนลาด   ถซงหลจกเขตทบว ๑๖ ซซวงตจ ดงอยรู ว
บรถเวณถนน  (บ.บวอพระ  - บ.พระฝาง )  ฟากดดานทถศเหนพอตถดลทาหดวยหถนลาด อยรู ว
หวางศรูนยคกลางถนนระยะประมาณ ๘ เมตร     บรถเวณพถกจด  PV ๒๘๑๔๗๔ รวม
ระยะทางประมาณ  ๓,๖๐๐ เมตร  
                   จนกหลลกเขตททท   ๑๖ เปรนเสดนเลบยบตามแนวถนนฟากดดานเหนพอ
ตลอดสายทาง (บ.บวอพระ  - บ.พระฝาง) ไปทางทถศตะวจนออกเฉบยงเหนพอ  ถซงทาง
แยกหนดาประตรูทางเขดาบวอทถดงขยะเทศบาลเมพองอตุตรดถตถค ไปทางทถศเหนพอผวานพพดนทบว
ทางการเกษตร ตามแนวเสดนแบวงเขตระหววางตทาบลผาจตุกกจบตทาบล     คตุดงตะเภา  
อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค ถซงหลจกเขตทบว ๑๗ ซซวงตจ ดงอยรู วบรถเวณรถมทางหลวงหมายเลข 
๑๒๑๓           (บ.หาดเสพอเตดน  – บ.หดวยฉลอง)  ตรงกถโลเมตรทบว ๗ + ๖๕๐ อยรู ว
หวางศรูนยคกลางถนนฟากดดานทถศใตด ระยะประมาณ ๑๐ เมตร  บรถเวณพถกจด  PV 
๒๘๘๕๒๙  รวมระยะทางประมาณ  ๕,๘๐๐ เมตร 
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จนกหลลกเขตททท   ๑๗ เปรนเสดนเลบยบตามแนวกซวงกลางคลองหนองเถา 
ซซวงเปรนเสดนแบวงเขต

ระหววางตทาบลผาจตุก กจบตทาบลคตุดงตะเภา อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค  ไปทางทถศเหนพอ ถซง
หลจกเขตทบว ๑๘       ตรงบรถเวณจตุดบรรจบแนวเขตระหววางตทาผาจตุก ตทาบลคตุดงตะเภา 
และตทาบลงถดวงาม  อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค    ซซวงตจ ดงอยรู วตรงบรถเวณกซวงกลางลทานทดานวาน    
อยรู วหวางศรูนยคทางหลวงหมายเลข  ๑๑๐๖ (บ.งถดวงาม –             บ.ผาเลพอด) ตรง
กถโลเมตรทบว  ๔ + ๓๕๐ ฟากดดานทถศใตด  ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร บรถเวณพถกจด      
PV ๒๘๘๕๓๔  รวมระยะทางประมาณ  ๕๕๐ เมตร
                    จนกหลล กเขตททท  ๑๘ เปรนเสดนเลบยบตามแนวกซวงกลางคลองแลดง
ซซวงเปรนเสดนแบวงเขตระหววางตทาบลผาจตุกกจบตทาบลงถดวงาม อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค ไปทาง
ทถศเหนพ อถซงหลจ กเขตทบว  ๑๙  ซซวงตจ ดงอยรู วบรถเวณรถมทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๖ (บ.งถดว
งาม-บ.ผาเลพอด)ตรงกถโลเมตรทบว  ๔+๓๕๐ อยรู วหวางศรูนยคกลางถนนฟากดดานทถศใตด
ระยะประมาณ ๑๐เมตร บรถเวณพถกจ ด  PV ๒๘๖๕๓๕ รวมระยะทางประมาณ  ๒๐๐
เมตร
                    จนกหลลกเขตททท   ๑๙   เปรนเสดนเลบยบตามแนวกซวงกลางคลอง
แลดง  ซซวงเปรนเสดนแบวงเขตระหววางตทาบลผาจตุกกจบตทาบลงถดวงาม  อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค  
ไปทางทถศตะวจนออกเฉบยงเหนพอ ถซงจตุดบรรจบระหววางคลองแลดงกจบคลองฝางแลดง ไป
ทางทถศตะวจนออกเฉบยงเหนพอ เปรนเสดนเลบยบตามแนวกซวงกลางคลองฝางแลดง  ถซงหลจก
เขตทบว ๒๐  ซซวงตจ ดงอยรู วบรถเวณรถมทางหลวงแผวนดถนหมายเลข ๑๐๔๕ (อตุตรดถตถค – 
เขพวอนสถรถกถตถค)  ตรงกถโลเมตรทบว ๑๔ + ๐๘๐  อยรู วหวางศรูนยคกลางถนนฟากดดานทถศใตด  
ระยะประมาณ ๑๕ เมตร  บรถเวณพถกจด  PV ๒๘๙๕๔๒  รวมระยะทางประมาณ  
๙๕๐ เมตร  
                    จนกหลลกเขตททท   ๒๐ เปรนเสดนเลบยบตามแนวกซวงกลางคลองฝาง
แลดง  ซซวงเปรนเสดนแบวงเขตระหววางตทาบลผาจตุก  กจบตทาบลงถดวงาม  อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค
ไปทางทถศตะวจนตกเฉบยงเหนพอ จนบรรจบกจบหลจกเขตทบว ๑ รวมระยะทางประมาณ 
๑,๐๐๐ เมตร
        เขตกนรปกครอง  (ชยุมชนในเขตเทศบนล)

เทศบาลตทาบลผาจตุก   แบวงเขตการปกครองออกเปรน ๒ เขต   จ ทานวน  ๑๔
หมรูวบดาน  ดจ งนบด
เขต ๑  มทจนนนวน  ๘  หมมูทบทนน ประกอบดทวย

หมรูวทบว ๑  บดานวจงยาง มบผรูดใหญวบดานคพอนายสววาง ขทาดทา
หมรูวทบว ๒ บดานวจงยาง มบผรูดใหญวบดานคพอนายวถวจฒนค อตุ วนเรพอน
หมรูวทบว ๕  บดานผาจตุก มบผรูดใหญวบดานคพอนายวจนชจยคทาขจนตบ
หมรูวทบว ๖  บดานหมอนไมด มบผรูดใหญวบดานคพอนายบจญญจตถ สถ ง หค

วรรณค
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หมรูวทบว ๑๐ บดานมวอนหถนขาวมบผรูดใหญวบดานคพอนายกตพล เพรชรจอก
หมรูวทบว ๑๒ บดานแดงหลง มบผรูดใหญวบดานคพอนายอนจ นตค ฟจ ก

งาม
หมรูวทบว ๑๓ บดานหาดฝาง มบผรูดใหญวบดานคพอนายสรูน นด อย

บตุตรค
หมรูวทบว ๑๔ บดานวจงยาง มบผรูดใหญวบดานคพอนายวถชจย สจ ง ขค

ทอง

เขต ๒ มทจนนนวน  ๖  หมมูทบทนน ประกอบดทวย
หมรูวทบว ๓  บดานพระฝาง มบกทานจ นคพอนายไพฑรูรยค น า

คะเกศ
หมรูวทบว ๔  บดานพระฝาง มบผรูดใหญวบดานคพอนายสมคถด กจ น

เทบยะ
หมรูวทบว ๗  บดานคลองนาพง มบผรูดใหญวบดานคพอนายพถเชษฐค เมพองนจ นทค
หมรูวทบว ๘  บดานผาจจกร มบผรูดใหญวบดานคพอนายสมจย

เอบวยมทวา
หมรูวทบว ๙  บดานหนองบจว มบผรูดใหญวบดานคพอนายพล  ไชยสอน
หมรูวทบว ๑๑ บดานเดวนกระตวาย มบผรูดใหญวบดานคพอนางกตุลธร นาคปน

คณะผมูทบรคหนรเทศบนลตนนบลผนจยุก  ประกอบดดวย
๑. นายสมชจย มจ วนเขรมทอง นายกเทศมนตรบ
๒. จ.ส.อ.สตุนทร คงทอง รองนายกเทศมนตรบ
๓. นายพถนถจบตุญประเสรถฐ รองนายกเทศมนตรบ
๔.นายสตุรพงษค   เทพเทพา        เลขานตุการนายกเทศมนตรบตทาบลผาจตุก
๕.นายสตุรชจย     วจฒนธรรม       ทบวปรซกษานายกเทศมนตรบตทาบลผาจตุก

        
สมนชคกสภนเทศบนลตนนบลผนจยุก
ลนนดล
บ

ชงทอ – สกยุล ตนนแหนทง วลนทททดนนรง
ตนนแหนทง

๑ นายมถตร นาวา ประธานสภาเทศบาล ๒๕ ธจนวาคม
๒๕๕๔

๒ นางมะลถ เชพดอผาเตวา รองประธานสภา
เทศบาล

๒๕ ธจนวาคม
๒๕๕๔

๓ นางจตุฑามาศ คทาภรูว สมาชถกสภาเทศบาล 
เขต ๑

๒๕ ธจนวาคม
๒๕๕๔

๔ นายวถชาญ นาคศรบ สมาชถกสภาเทศบาล ๒๕ ธจนวาคม
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เขต ๑ ๒๕๕๔
๕ นายนถเวท ดวงตาดทา สมาชถกสภาเทศบาล 

เขต ๑
๒๕ ธจนวาคม

๒๕๕๔
๖ นายสมชาย เกบยรตถนภาพร

กตุล
สมาชถกสภาเทศบาล 
เขต ๑

๒๕ ธจนวาคม
๒๕๕๔

๗ นายสมชาย จทานงคค   สมาชถกสภาเทศบาล 
เขต ๑

๒๕ ธจนวาคม
๒๕๕๔

๘ นายยดวน ขทาคง สมาชถกสภาเทศบาล 
เขต ๒

๒๕ ธจนวาคม
๒๕๕๔

๙ นายพนม บตุญประเสรถฐ สมาชถกสภาเทศบาล 
เขต ๒

๒๕ ธจนวาคม
๒๕๕๔

๑๐ นายพนม จบนทา สมาชถกสภาเทศบาล 
เขต ๒

๒๕ ธจนวาคม
๒๕๕๔

๑๑ นายด.ต.ธน
ศจกดถค

ศจกดถควรลจกษณค สมาชถกสภาเทศบาล 
เขต ๒

๒๕ ธจนวาคม
๒๕๕๔

๑๒ นายอนจ นตค สายสตุวรรณ สมาชถกสภาเทศบาล 
เขต ๒

๒๕ ธจนวาคม
๒๕๕๔

๒.๑.๒  สภนพภมูมคประเทศและลลกษณะภมูมคอนกนศ
สภนพภมูมคประเทศ
สภาพโดยทจ ววไปของตทาบลผาจตุก มบพพดนทบวทจ ดงหมด ๗๑ ตารางกถโลเมตร หรพอ

ประมาณ ๔๔,๑๖๒ ไรว  สภาพภรูมถประเทศเปร นพพด นทบว ราบตถดตวอกจ บ ลทา นทดา นว าน
เกษตรกรใชดปลรูกขดาวนาปบ  และนาปรจ ง พพชผจก ผลไมด  สววนทบวดอนมบพพดนทบวบรถเวณหมรูวทบว
๑๐-๑๒ เกษตรกรสววนใหญวใชดปลรูกไมดผล และพพชไรว

ลลกษณะภมูมคอนกนศ
๑.ฤดมูกนลและอนกนศ
เทศบาลตทาบลผาจตุก  ตจ ดงอยรู วในเขตภาคเหนพ อตอนลวางซซวงจจ ดไดดววาอยรู วใน

แถบรดอนของประเทศไทย  ดถนฟด าอากาศทจ ววไปจะเปลบวยนแปลงไปตามฤดรูกาลตวาง ๆ
ดจ งนบด

 ฤดรูรดอน  เรถวมตดนตจ ดงแตวปลายเดพอนกตุมภาพจนธค  ไปจนถซงกลางเดพอนพฤษภาคม
อากาศจะรดอนอบอดาวในชววงเดพอนมบนาคมถซงเดพอนเมษายน  ในระยะตจ ดงแตว
กลางเดพอนพฤษภาคมเรถวมมบฝนตก
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 ฤดรูฝน  เรถวมตจ ดงแตวเดพอนปลายพฤษภาคมถซงกลางเดพอนตตุลาคม  โดยปกตถแลดว
มจ กจะเกถดพายตุโซนรดอนพจ ดผวานและททาใหดฝนตกชตุกในเดพอนสถงหาคมและ
กจนยายน

 ฤดรูหนาว  เรถวมตจ ดงแตวปลายเดพอนตตุลาคมไปจนถซงกลางเดพอนกตุมภาพจนธค  บางปบ
อากาศหนาวจจดเนพว องจากไดดรจ บลมหนาวจากประเทศจบน  อากาศจะหนาวเยรน
มาก  ระหววางเดพอนธจนวาคมถซงเดพอนมกราคม

๒.อยุณหภมูมค
มบอตุณหภรูมถเฉลบวยปบ   ประมาณ ๒๗.๖  องศาเซลเซบยส  อตุณหภรูมถสรูงเฉลบวย

๖๖  องศาเซลเซบยส  โดยสรูงสตุดในเดพอนเมษายน  และอตุณหภรูมถตทวาสตุดเฉลบวย ๒๐.๒
องศาเซลเซบยสในเดพอนมกราคม

๓.ปรคมนณนนท นฝน
มบปรถมาณนทดาฝนเฉลบวยทจ ดงปบ   ๙๘๕.๒๘ มถลลถเมตร/ปบ   จทานวนฝนตกเฉลบวย

ทจ ดงปบ   ๕๘  วจ น  เดพอนทบวมบฝนตกมากทบวสตุด  คพอเดพอนกจ นยายน  มบฝนตกเฉลบว ย
๒๐๓.๗๖  มถลลถเมตร

๒.๑.๓   ดทนนสลงคม
    จนนนวน   และลล กษณะโครงสรทนงประชนกรโดยทล ทวไป   ประชากร

ประกอบดดวย

หมมูทททท ชงทอหมมูทบทนน
จนนนวน

ครล ว
เรงอน

จนนนวนประชนกร
รวม ชนย หญคง

๑ บดานวจงยาง ๓๓๘ ๙๖๓ ๔๖๖ ๔๙๗
๒ บดานวจงยาง ๒๔๐ ๖๖๓ ๓๒๑ ๓๔๒
๓ บดานพระฝาง ๓๒๕ ๑,๐๖๖ ๕๓๑ ๕๓๕
๔ บดานพระฝาง ๓๑๔ ๑,๐๐๑ ๔๘๕ ๕๑๖
๕ บดานผาจตุก ๒๓๔ ๖๗๗ ๓๔๑ ๓๓๖
๖ บดานหมอนไมด ๑๕๘ ๕๒๗ ๒๖๗ ๒๖๐
๗ บดานคลองนาพง ๑๙๕ ๖๐๖ ๓๐๐ ๓๐๖
๘ บดานผาจจกร ๒๐๑ ๖๒๘ ๓๑๓ ๓๑๕
๙ บดานหนองบจว ๑๑๓ ๓๔๘ ๑๖๑ ๑๘๗
๑๐ บดานมวอนหถนขาว ๑๖๘ ๕๕๗ ๒๗๒ ๒๘๕
๑๑ บดานเดวนกระตวาย ๑๔๔ ๓๑๑ ๑๕๔ ๑๕๗
๑๒ บดานปว าแดงหลง ๘๐ ๒๐๗ ๑๑๗ ๙๐
๑๓ บดานหาดฝาง ๑๐๕ ๓๕๗ ๑๗๓ ๑๘๔
๑๔ บดานวจงยาง ๑๘๑ ๔๓๕ ๒๑๒ ๒๒๓

รวม ๒,๗๙๖ ๘,๓๔๖ ๔,๑๑๓ ๔,๒๓๓
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ขดอมรูลทะเบบยนราษฎรค ณ เดพอน กตุมภาพจนธค 2557
   กนรศถกษน  ศนสนน ประเพณท   ศคลปวลฒนธรรม

๑. กนรศถกษน
ศรูนยคพจฒนาเดรกเลรก ๓ แหวง
โรงเรบยนอนตุบาล ๑ แหวง
โรงเรบยนประถมศซกษา ๔ แหวง
โรงเรบยนมจธยมศซกษา ๑ แหวง
ทบวอวานหนจ งสพอพถมพคประจทาหมรูวบดาน ๑๔ แหวง

ศมูนยรพล ฒนนเดปกเลปก
ลนนดล
บ
ททท

ศมูนยรพล ฒนนเดปก
เลปก

จลดตล ทงขถทน
เอง/รล บโอน

จนนนวน
นล กเรทยน(

คน)
ผมูทดมูแลเดปก

๑ โรงเรบยนวจดพระ
ฝาง จจดตจ ดงขซดนเอง ๔๐ ๑. นางสาววรรณ

ภา
บตุญ
ประเสรถฐ

๒. นางสาวปวถช
ญาดา อดนเจจ๊ก

๒ บดานวจงยาง รจ บโอนจาก
กรมการ

พจฒนาชตุมชน

๖๐ ๑. นางสตุภาวดบ
๒. นางสตุกจญญา
๓. นางสาวสม
จถตร

นาคะ
วถจถตร
หมรูทอง
เทพจจน
ทรคตจ๊ะ

๓ บดานคลองนาพง รจ บโอนจาก
สทานจ กงาน
การระถม
ศซกษาแหวง

ชาตถ

๔๐ ๑. นางสาวจจนทรค
เพรญ
๒. นางสาวนตุช
ชฎา

จจนทรค
หลวง
คงทอง

โรงเรทยนระดล บมล ธยมศถกษน

ชงทอโรงเรทยน ทททตล ทง
จนนนวนครมู

ผมูทสอน
จนนนวน
นล กเรทยน

๑.โรงเรบยนอนตุบาลเมพองอตุตรดถตถค หมรูวทบว ๒ ๙ ๒๕๐
  

โรงเรทยนระดล บประถมศถกษน

ชงทอโรงเรทยน ทททตล ทง
จนนนวนครมู

ผมูทสอน
จนนนวน
นล กเรทยน

โรงเรทยนระดล บประถมศถกษน
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  ๑. โรงเรบยนวจดวจงยาง หมรูวทบว ๑ ๑๐ ๑๔๘
  ๒. โรงเรบยนวจดพระฝาง หมรูวทบว ๓ ๑๔ ๑๕๑
  ๓. โรงเรบยนวจดคลองนาพง หมรูวทบว ๗ ๖ ๖๙
  ๔. โรงเรบยนวจดผาจจกร หมรูวทบว ๘ ๕ ๓๗
  

โรงเรทยนระดล บมล ธยมศถกษน

ชงทอโรงเรทยน ทททตล ทง
จนนนวนครมู

ผมูทสอน
จนนนวน
นล กเรทยน

  ๑. โรงเรบยนเตรบยมอตุดมศซกษานดอม
เกลดาอตุตรดถตถค

หมรูวทบว ๒ ๙๓ ๑,๕๑๘
  

๒. กนรศนสนน
    วจด ๗ แหวง

ส ทานจ กสงฆค ๒ แหวง
ลนนดล บ

ททท ชงทอวลด ทททตล ทง
จนนนวน

พระ (รมูป)
๑ วจดสตุวรรณคบรบ หมรูวทบว ๑ ๔
๒ วจดพระฝางสวางคบตุรบมตุนบนาถ หมรูวทบว ๓ ๓
๓ วจดมวอนผาจตุก หมรูวทบว ๕ ๔
๔ วจดคลองนาพง หมรูวทบว ๗ ๔
๕ วจดผาจจกร หมรูวทบว ๘ ๓
๖ วจดมวอนหถนขาว หมรูวทบว ๑๐ ๓
๗ วจดเดวนกระตวาย หมรูวทบว ๑๑ ๓
๘ สทานจ กสงฆคนทดาพตุ หมรูวทบว ๙ ๑
๙ สทานจ กสงฆคหนองบจว หมรูวทบว ๙ ๑
วลฒนธรรมและประเพณท    ในเขตเทศบาลตทาบลตทาบลผาจตุก  มบประเพณบใน

วจนสทาคจญดจ งนบด
๑.งานประเพณบสงกรานตค  เปรนงานประเพณบของเทศบาลฯ  ทบวถพอปฏถบจตถกจน

มาในวจนทบว ๑๓ – ๑๕ เมษายนของทตุกปบ   ณ วจดพระฝางไดดจจดใหดมบการททาบตุญตจกบาตร
และจจดใหดมบการงานวจนกตจญญูซซวงไดดมบการรดนทดาดทาหจ วผรูดอาวตุโส   การแสดงพพดนเมพอง   
และการแสดงมหรสพตวาง ๆ

๒.งานประเพณบลอยกระทง  เทศบาลตทาบลผาจตุก  ไดดอนตุรจ กษคศถลปวจฒนธรรม
และประเพณบงานวจนลอยกระทง ซซวงไดดจจดขซดนเปรนประจทาทตุกปบ   ตจ ดงแตววจนขซดน ๑๕ คทวา 
เดพอน ๑๒  ณ บรถเวณวจดคลองนาพง  โดยจจดใหดมบกถจกรรมตวางๆ  เชวน การประกวด
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กระทง  ประเภทสวยงาม  และประเภทความคถดสรดางสรรคค  การประกวดนาง
นพมาศ  และการแสดงมหรสพ

๓.งานสมโภชองคคพระฝางทรงเครพวอง   ซซวงวจดพระฝางสวางคบตุรบมตุนบนาถเปรน
วจดทบวเกวาแกวของตทาบลผาจตุก  และมบความสทาคจญกจบชาวตทาบลผาจตุก  โดยเปรน
ประดถษฐานองคคพระฝางทรงเครพวองทรง      ซซวงมบความสวยงามและศจกดถคสถทธถคเปรนทบวยซด
เหนบว ยวจถตใจของชาวตทาบลผาจตุก โดยทางเทศบาลตทาบลผาจตุกไดดจจดงานสมโภชองคค
พระฝางทรงเครพวอง ในชววงเดพอนเมษายนของทตุกปบ  โดยจจดใหดมบ  การแสดงตวางๆ       
งานมหรสพตวางๆ

    กนรสนธนรณสยุข
เทศบาลตทาบลผาจตุกมบการบรถการทางดดานสาธารณสตุขดจ งนบด
๑.ศรูนยคบรถการสาธารณสตุข  จ ทานวน ๒ แหวง ไดดแกว  

ชงทอโรงพยนบนลสทงเสรคมสยุข
ภนพตนนบล ทททตล ทง

จนนนวน
บยุคลนกร ชงทอผมูทอนนนวยกนร

๑.รพ.สต.บดานพระฝาง หมรูวทบว ๓ ๕ นายพรเทพ   ธาราเวช
รจ กษค    

๒. รพ.สต.ผาจตุก หมรูวทบว ๕ ๖                       -
๒.บตุคลากรทางการแพทยคทบวปฏถบจ ตถหนด าทบวในสถานพยาบาล(โรงพยาบาลสวง

เสรถมสตุขภาพตทาบล)      ในพพดนทบวดจ งนบด    
โรงพยนบนลสทงเสรคมสยุขภนพตนนบลผนจยุก  ประกอบดดวย

๑. ผรูดอ ทานวยการ รพ.สต.       จทานวน  ๐  คน
๒. เจดาพนจ กงานสาธารณสตุขชตุมชน  จ ทานวน  ๑  คน
๓. พยาบาลวถชาชบพ  จทานวน  ๑  คน
4. อสม.  ๑๔๙  คน

โรงพยนบนลสทงเสรคมสยุขภนพตนนบลบทนนพระฝนง   ประกอบดดวย
๑. ผรูดอ ทานวยการ รพ.สต.  จทานวน  ๑ คน
๒. เจดาพนจ กงานสาธารณสตุขชตุมชน  จ ทานวน  ๑  คน
๓. พยาบาลวถชาชบพ  จทานวน  ๑  คน
4. อสม. ๙๔  คน
๕. มบผรูดเขดารจ บการรจ กษาใน รพ.สต. ปบ  ๒๕๕๖ ประมาณ   จทานวน  

๒๗,๔๘๑  คน   
๖.ประเภทการเจรบปว วยทบวเขดารจ บการรจ กษาทบวสถานบอนามจย ไดดแกว
     (๑)  ทางเดถนหายใจ 

 (๒)  ระบบกลดามเนพด อ  
 (๓)  อาการ แสดง และสถวงผถดปกตถทบวพบไดดจากการตรวจ  
 (๔)  โรคระบบยวอยอาหารรอบชวองปาก 

  (๕)  สาเหตตุภายนอกอพวนๆทบวท ทาใหดปว วยหรพอตาย



18

                คถดเปรนงบประมาณในการรจ กษาทจ ดงสถดน ๒,๑๙๘,๔๐๒.๙๕  บาทตวอปบ

   ควนมปลอดภล ยในชทวคตและทรล พยรสคน
จากสถถตถอาชญากรรมประเภทตวางๆ  ทบวเกถดขซดนในเขตเทศบาลพบววา  รดอย

ละ ๗๐  ของคดบทบวเกถดขซดนเปรนคดบเกบวยวกจบยาเสพตถด (ยาบดา)  และสวงผลตวอเนพว องไปถซง
คดบอพวนๆ  ทบวตามมาคพอการลจกทรจ พยคซซวงเปรนคดบทบวมากรองลงไป สววนคดบทบวเหลพอเปรน
เพบยงสววนนดอย จซงจะเหรนไดดววาปจ ญหายาเสพตถดโดยเฉพาะยาบดาเปรนปจ ญหาทบวส ทาคจญซซวง
เทศบาลกรไดดตจ ดงงบประมาณเพพวอบรรเทาปจ ญหาในสววนนบด  เชวน การจจดแขวงขจนกบฬาเพพวอ
ใหดเยาวชนในสถานศซกษาหวางไกลจากยาเสพตถด การขอความรววมมพอสอดสวองดรูแล
จากครรู อาจารยคตวอนจ กเรบยนในสถานศซกษา  หรพอกถจกรรมอพวนๆ

๒.๑.๔   ทรล พยนกรธรรมชนตคและสคทงแวดลทอม
   ทรล พยนกรนนท น

เทศบาลตทาบลผาจตุกมบพพดนทบวตถดกจบทบวราบลตุวมแมวนทดานวาน  ซซวงเปรนแหลวงนทดา
ธรรมชาตถทบวใหดประโยชนคตวอการเกษตรในพพดนทบวเปรนอยวางมาก  ไดดใชดประโยชนคในการ
อตุปโภคบรถโภค  เกษตรกรรมและกถจกรรมอพวนๆ  นอกจากจะใชดประโยชนคใน
การเกษตรแลดว  ยจงนทามาผลถตเปรนนทดาประปาใชดในเขตเทศบาลดดวย

    สภนพสคทงแวดลทอม
  คยุณภนพแหลทงนนท น
มบแมวนทดานวานไหลผวานใจกลางเมพองของตทาบลผาจตุก  เลบยบตลอดแนว

ของชตุมชนผาจตุก  มบปรถมาณนทดาทบวมากเพบยงพอกจบความตดองการของประชาชนในการ
ใชดอตุปโภค บรถโภค ผลถตนทดาประปา  คตุณภาพนทดาในแมวนทดานวานมบความใสสะอาด
สามารถนทามาใชดไดด   

คยุณภนพอนกนศ
ปจ จจตุบจนปจ ญหาเรพวองอากาศในเขตเทศบาลยจงไมวรตุนแรงและเดวนชจดนจ ก  

เปรนปจ ญหาทบวเกถดขซดนเฉพาะบางจตุดทบวเปรนชตุมชนหนาแนวน  บรถเวณรถมถนนและบรถเวณ
ใกลดเคบยงกจบรดานคดาหรพอโรงงานอตุตสาหกรรม ทจ ดงนบด ปจ ญหาทบวเกถดขซดนอาจจะสวงผลใน
ระยะยาวไดดหากมบการขยายตจวของชตุมชนในอนาคต

    ทรล พยนกรปท นไมท
เนพว องจากลจกษณะภรูมถประเทศเปรนทบวราบลตุวมตถดแมวนทดา  อบกทจ ดงอาชบพหลจกกร

เปรนการเกษตรกรรม  เปรนการททานาและพพชไรว  ไมวมบพพดนทบวตถดภรูเขาและปว า  จซงไมวมบ
ทรจ พยากรสจตวคปว าและปว าไมด

     ทรล พยนกรธรณท
สภาพพพดนทบวสววนใหญวควอนขดางเรบยบ  มบระดจบความสรูงของพพดนทบวประมาณ ๕๐–

๑๐๐ เมตร จากระดจบนทดาทะเล ไมวมบการคดนพบทรจ พยากรธรณบ  หรพอแรวธาตตุใด ๆ
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    สภนพสคทงแวดลทอม
สภนพภมูมคอนกนศและภมูมคประเทศ มบความอตุดมสมบรูรณค เพราะเปรนทบวราบลตุวม

ตถดแมวนทดานวาน  คตุณภาพของนทดาจากแมวนทดามบความสะอาดและมบระบบนถเวศนคทบวดบ  
สามารถใชดในการอตุปโภค  บรถโภคไดด  ลจกษณะอากาศมบความหนาวเยรนควอนขดางสรูง
ในฤดรูหนาว

กนรกนนจลดขยะมมูลฝอย  เทศบาลตทาบลผาจตุก มบการจจดการขยะมรูลฝอยทตุกวจน
โดยมบรถบรรทตุกขยะ  จ ทานวน 2 คจน สามารถเกรบขนขยะมรูลฝอยใหดไดดทจนตามความ
ตดองการของประชาชน โดยมบพนจ กงานประจทารถขยะออกททาการเกรบขนขยะมรูลฝอย
ทตุกวจน และมบการตจ ดงถจ งขยะไวดทตุกจตุดในเขตตทาบลผาจตุก

 ๒.๑.5  กนรคมนนคม
การคมนาคมของตทาบลผาจตุก มบการคมนาคมทางบกเปรนหลจก ส ทาหรจ บ

การคมนาคมตถดตวอและขนสวงผลผลถตทางการเกษตรตวางๆ มบดจ งนบด
กนรคมนนคมตคดตทอกล บอนนเภอใกลทเคทยง
ใชดเสดนทางหลวงแผวนดถนหมายเลข ๑๑๐๖  (สาย ต.งถดวงาม- ต.ผา

เลพอด), ทางหลวงแผวนดถนหมายเลข 1045 (สายอตุตรดถตถค – เขพวอนสถรถกถตถค) และ 
ทางหลวงชนบท อต 4009                            (สายแยกทางหลวงแผวนดถน 
1045-บดานหดวยปลาดตุก)

กนรคมนนคมตคดตทอภนยในตนนบลและตนนบลใกลทเคทยง
ใชดเสดนทางถนนทางหลวงชนบท นอกจากนจ ดนกรใชดเสดนทางคมนาคมอพวน

ทบวเชพวอมระหววางตทาบล หมรูวบดาน ซซวงสามารถเชพวอมกจบตทาบลบดานดวาน ตทาบลวจงดถน ตทาบล
งถดวงาม สภาพถนนเปรนถนนลาดยางบางสววน และถนนคอนกรบตบางสววน

๒.๑.๖   กนรประปน
ในเขตเทศบาลตทาบลผาจตุก มบระบบประปาหมรูวบดาน จทานวน ๑๗  แหวง และ

การประปาภรูมถภาคอบก ๑ แหวง  รวมเปรน ๑๘ แหวง  ดจ งนบด
ระบบประปนหมมูทบทนน
๑.  หมรูวทบว ๑  บดานวจงยาง จทานวน  ๑  แหวง
๒.  หมรูวทบว ๒  บดานวจงยาง จทานวน ๑  แหวง
๓.  หมรูวทบว ๓  บดานพระฝางจทานวน  ๑  แหวง
๔.  หมรูวทบว ๔  บดานพระฝาง จทานวน  ๒  แหวง
๕.  หมรูวทบว ๕  บดานผาจตุก จทานวน  ๒  แหวง
๖.  หมรูวทบว ๗  บดานคลองนาพง จทานวน  ๑  แหวง
๗.  หมรูวทบว ๘  บดานผาจจกร จทานวน  ๑  แหวง
๘.  หมรูวทบว ๙  บดานหนองบจว จทานวน  ๑  แหวง
๙.  หมรูวทบว ๑๐ บดานมวอนหถนขาว จทานวน ๑  แหวง
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๑๐. หมรูวทบว ๑๑ บดานเดวนกระตวาย จทานวน  ๒  แหวง
๑๑. หมรูวทบว ๑๒ บดานแดงหลง จทานวน  ๒  แหวง
๑๒. หมรูวทบว ๑๓ บดานหาดฝาง จทานวน ๑  แหวง
๑๓. หมรูวทบว ๑๔ บดานวจงยาง จทานวน  ๑  แหวง
กนรประปนสทวนภมูมคภนค
ตจ ดงอยรู วหมรูวทบว ๒ บดานวจงยาง จทานวน ๑ แหวง

๒.๑.๗    กนรไฟฟท น
ในเขตเทศบาลตทาบลผาจตุกมบไฟฟด าใชดครบทตุกหมรูวบดาน และมบไฟฟด าสาธารณะ

ครอบคลตุมพพดนทบวทจ ดงตทาบล
๒.๑.๘  กนรจรนจร

การเดถนทางภายในเขตเทศบาลตทาบลผาจตุก  โดยสววนใหญวจะใชดรถ
จจกรยานยนตคและรถยนตคสววนตจวเปรนพาหนะ การจราจรอยรู วในเขตพพดนทบวความรจ บผถด
ชอบของสถานบตทารวจภรูธรจจงหวจดอตุตรดถตถค
       ในเขตเทศบาลตทาบลผาจตุก มบจ ทานวน ๑๔ หมรูวบดาน มบถนนครอบคลตุมทตุก
หมรูวบดาน สามารถใชดในการคมนาคมและขนสวงทางการเกษตรไดดทตุกฤดรูกาล แยกเปรน

๑. ถนนคอนกรบตเสรถมเหลรก จทานวน ๗๗ สาย    ระยะทาง   
๑๙,๖๑๕   เมตร

๒. ถนนลาดยาง จทานวน   ๘ สาย    ระยะทาง   
๔๒,๖๗๓   เมตร

๓. ถนนดถนลรูกรจ ง จทานวน  ๕๐ สาย    ระยะทาง    ๕๐,๕๐๙   
เมตร

๒.๑.๙   กนรใชททททดคน
การใชดทบวดถนของเทศบาลตทาบลบดานผาจตุก เปรนการใชดเพพวอพจฒนาเสดน

ทางการคมนาคมในปจ จจตุบจน  ถนนสววนใหญวเปรนคอนกรบตเสรถมเหลรก  บางสายเปรน
ถนนลรูกรจ ง  ในอนาคตจะปรจ บปรตุงใหดเปรนถนนคอนกรบตเสรถมเหลรกทจ ดงหมด  โดยฝจ ง
ทวอระบายนทดาดดานขดาง  เพพวอปด องกจนการเกถดนทดาทววมขจ งและนทดาทววมฉจ บพลจน

๒.๑.๑๐   กนรปท นไมท
พพดนทบวเขตเทศบาลตทาบลผาจตุก เปรนทบวราบเชถงเขา ซซวงมบตดนไมดอยรู วเปรนจทานวน

มากและมบหนววยงานของกรมปว าไมดดรูแลรจ บผถดชอบอยรู ว   ประชาชนอยรู วรววมกจบปว ามา
ดดวยความเกพดอกรูลกจน   ไมวมบกถจการทบวท ทาลายทรจ พยากรปว าไมด
          ๒.๑.๑๑   ทรล พยนกรนนท น

ตทาบลผาจตุก    มบแหลวงนทดาธรรมชาตถทบวส ทาคจญคพอ ซซวงแหลวงนทดาในตทาบลผา
จตุกมบดจ งนบด
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ลทานทดา ๑    สาย  คพอ ลทานทดานวาน ไหลผวานหมรูวทบว ๑-๙,๑๓ และ ๑๔
ลทาหดวย ๕ สาย คพอ หดวยตะคตุ (หมรูวทบว  ๒),หดวยหนองยาว (หมรูวทบว

๕-๖),หดวยรดองนาตอง             (หมรูวทบว ๖),  หดวยหนองจถก (หมรูวทบว ๖-๗) และหดวยชทา
รถน (หมรูวทบว ๘)

หนอง ๑    แหวง  คพอ หนองแดง ตจ ดงอยรู วหมรูวทบว ๘ บดานผาจจกร
    คลอง ๑    แหวง  คพอ คลองฝางแลดง  อยรู วหมรูวทบว  12 บดานปว าแดง

หลง
๒.๑.๑๒    ดทนนเศรษฐกคจ

     กนรโครงสรทนงทนงเศรษฐกคจ/รนยไดทประชนกร
สภาพเศรษฐกถจและสจงคมของประชาชน  โดยรวมพบววาสววนใหญว

ประกอบอาชบพคดาขายและเกษตรกรรม  ไดดแกว  ททานา ,ททาไรว  และททาสวน  เนพว องจาก
ลจกษณะภรูมถประเทศเปรนทบวราบเชถงเขา  พพดนทบวดถนมบความอตุดมสมบรูรณค  เหมาะสมกจบ
การเพาะปลรูก ทจ ดงการททานาขดาว และพพชไรว และเนพว องจากประชากรมบระดจบเศรษฐกถจ
ควอนขดางดบ  จซงมบมาตรฐานการศซกษาปานกลาง อาชบพทบวรองลงมาจากเกษตรและ
คดาขาย คพอ การรจ บราชการ รายไดดประชากรคถดตามรายไดดประชากรจจงหวจดอตุตรดถตถค  
ประมาณ  ๒๓,๐๐๐     บาท/คน/ปบ

             กนรเกษตรกรรม
เนพว องจากเทศบาลผาจตุกมบพพดนทบวเปรนทบวราบลตุวม การประกอบอาชบพโดยสววน

ใหญวจซงเปรนอาชบพเกษตรกรรม  โดยมบการททานาขดาวเปรนผลผลถตหลจก  และมบการททา
พพชไรว การปลรูกขดาว ถจ วว หอม กระเทบยม    นอกจากนบด ยจ งมบการเลบดยงสจตวค  เชวน เปรด,ไกว
และสตุกร พพดนทบวทบวใชดในการประกอบการเกษตร มบประมาณ ๙,๓๗๑ ไรว ประกอบ
อาชบพเกษตรกรรม  ประมาณจทานวน ๑,๑๗๙  ครจ วเรพอน  มบมรูลควาผลผลถตทางการ
เกษตร ๗๘,๒๕๐  บาท ตวอครจ วเรพอน/ปบ

    กนรพนณคชยร/กนรบรคกนร
ประเภทธตุรกถจ  และจทานวนรดานคดาทบวใหดบรถการในบรถเวณพพดนทบวเทศบาล

ตทาบลผาจตุก พอจะจทาแนกไดดดจ งนบด
   กนรบรคกนรในพงทนททท  ทคศทนงกนรคทน  และกนรลงทยุน

           แนวโนดมในภายภาคหนดาจะมบการขยายตจวอยวางรวดเรรว  เพพวอรองรจ บ
ความเจรถญเตถบโตของชตุมชนเมพองการขยายตจวทางเศรษฐกถจ และการกระจายอทานาจ
หนดาทบวความรจ บผถดชอบจากหนววยราชการสววนภรูมถภาค  มาใหดหนววยการบรถหาร
ราชการสววนทดองถถวน  ททาใหดเกถดการแขวงขจนดดานการคดาในเชถงพาณถชยคและการลงทตุน
เขดามาในเขตเทศบาลตทาบลผาจตุก วถวจฒนาการของการเจรถญเตถบโตทบวเกถดขซดนจะเหรน
เดวนชจดมากยถวงขซดนในอนาคต
ประเภทรทนนคทน  /  ธยุรกคจทททใหทบรคกนร จนนนวนรทนนคทน

๑.  รดานขายของชทา ๕๙ รดาน
๒.  รดานขายยา/สถานพยาบาล -     รดาน
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๓.  รดานขายอาหาร – เครพวองดพวม ๙    รดาน
๔.  รดานขายเสพดอผดา/รจ บตจดเยรบเสพดอผดา ๑     รดาน
๕.  รดานเสรถมสวย (ตจดผม ชาย – หญถง) ๒    รดาน
๖.  รดานจทาหนวายอตุปกรณคเครพวองเหลรก ๑    รดาน
๗.  รดานจทาหนวายอตุปกรณคเครพวองใชดไฟฟด า ๓     รดาน
๘.  รดานขายเครพวองเขบยน -     รดาน
๙.  รดานซวอมรถยนตค,รถจจกรยานยนตค/อะไหลวรถ ๑๓    รดาน
๑๐.รดานขายรถ ๑ รดาน
๑๐. โรงสบขดาว ๘    โรง
๑๑. หดองเชวา ๗    แหวง
๑๒. รดานททาขนม ๑             แหวง
๑๓. รดานขายวจสดตุกวอสรดาง ๓             แหวง
๑๔. รดานขายเคมบภจณฑค ๔              แหวง
๑๕. ปจ จ๊ มนทดามจน ๓              แหวง
๑๖. รดานรจ บซพดอของเกวา ๓  แหวง

    กนรททองเทททยว
เทศบาลตทาบลผาจตุก  มบการจจดงานเทศบาลตามประเพณบเปรนประจทาทตุกปบ  

เชวน เทศกาลวจนสงกรานตค  เทศกาลวจนลอยกระทง และงานนมจสการองคคพระฝาง
ทรงเครพวองจทาลอง ซซวงวจดพระฝาง      สวางคบตุรบมตุนบนาถเปรนวจดทบวเกวาแกวของตทาบลผา
จตุก และมบความสทาคจญกจบชาวตทาบลผาจตุก โดยเปรนประดถษฐานองคคพระฝางทรงเครพวอง
จทาลอง  ซซวงมบความสวยงามและศจกดถคสถทธถคเปรนทบวยซดเหนบว ยวจถตใจของชาวตทาบลผาจตุก  
โดยทางเทศบาลตทาบลผาจตุกไดดจจดงานวจนสมโภชองคคพระฝางทรงเครพวองจทาลอง ขซดน
ทตุกปบ   ในชววงเดพอนมกราคมถซงเดพอนเมษายน โดยจจดใหดมบการแสดงและงานมหรสพ
ตวางๆ

    กนรปศยุสลตวร
การปศตุสจตวคในทดองถถวนมบการเลบดยงไกว เปรด และททาฟารคมหมรูในพพดนทบวมาก

ปานกลาง  โดยมบสจตวคแพทยคเปรนผรูดตรวจสอบสภาพอยรู วเสมอ  ซซวงมบการเลบดยงสจตวคใน
พพดนทบวดจ งนบด

๑.ฟารคมหมรู    จ ทานวน  ๔๙  แหวง
๒.ฟารคมไกว     จ ทานวน   ๓   แหวง

๒.๒ ขทอมมูลเกททยวกล บศลกยภนพของททองถคทน ไดทแกท  โครงสรทนงและ
กระบวนกนรบรคหนรงนนบยุคคล งบประมนณ  และเครงทองมงออยุปกรณร
ตทนง ๆ 

๒.๒.๑  โครงสรทนงและอนนนนจหนท นทททกนรบรคหนรงนนเทศบนล
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เทศบาลตทาบลบดานผาจตุก  เปรนเทศบาลขนาดกลาง  มบสมาชถกสภาเทศบาล
ซซวงมาจากการเลพอกตจ ดงโดยตรงจากประชาชน  จ ทานวน ๑๒ คน  โดยททาหนดาทบวเปรนฝว าย
นถตถบจญญจตถและควบคตุมฝว ายบรถหารอยรู วในตทาแหนวงคราวละ  ๔  ปบ

๒.๒.๒  กนรแบทงสทวนกนรบรคหนร
จากการเลพอกตจ ดงสมาชถกสภาเทศบาลตทาบลผาจตุก  เมพวอวจนทบว ๒๕ ธจนวาคม  

พ.ศ.๒๕๕๔      ททาใหดไดดสมาชถกสภาเทศบาล  มบการคจดเลพอกจากสมาชถกสภา
เทศบาล  ในคราวประชตุมสภาเทศบาลตทาบลผาจตุกครจ ดงแรก  เมพวอวจนทบว ๒ 7 มกราคม 
๒๕๕ 5  เปรนประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาลตทาบล   ผาจตุก  ตามนจ ย
มาตรา ๒๐  แหวงพระราชบจญญจตถเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  และเหรนชอบแตวงตจ ดงคณะ
เทศมนตรบ  ตามนจ ยมาตรา ๓๗  แหวงพระราชบจญญจตถเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  และตาม
ขดอ ๙๘  แหวงระเบบยบกระทรวงมหาดไทย  ววาดดวยขดอบจงคจบการประชตุมสภาเทศบาล  
พ.ศ.๒๔๙๖  แกดไขเพถวมเตถม      (ฉบจบทบว ๕)  พ.ศ.๒๕๔๒  ดจงนจ ดน  สมาชถกสภา
เทศบาลตทาบลผาจตุก จซงประกอบไปดดวยบตุคคลดจงตวอไปนบด  คพอ

ลนนดล บ
ททท

ชงทอ -  สยุกล ตนนแหนทง

๑ นายสมชจย    มจ วนเขรมทอง นายกเทศมนตรบตทาบลผาจตุก
๒ จ.ส.อ.สตุนทร คงทอง รองนายกเทศมนตรบตทาบลผา

จตุก
๓ นายพถนถจ บตุญประเสรถฐ รองนายกเทศมนตรบตทาบลผา

จตุก
๔ นายสตุรพงษค เทพเทพา เลขานตุการนายกเทศมนตรบ

ตทาบลผาจตุก
๕ นายสตุรชจย วจฒนธรรม ทบวปรซกษานายกเทศมนตรบตทาบล

ผาจตุก
๖ นายมถตร นาวา ประธานสภาเทศบาลตทาบลผา

จตุก
๗ นางมะลถ เชพดอผาเตวา รองประธานสภาเทศบาลตทาบล

ผาจตุก
๘ นายจตุฑามาศ คทาภรูว สมาชถกสภาเทศบาล เขต  ๑
๙ นายวถชาญ นาคศรบ สมาชถกสภาเทศบาล เขต  ๑
๑๐ นายนถเวท ดวงตาดทา สมาชถกสภาเทศบาล เขต  ๑
๑๑ นายสมชาย จทานงคค สมาชถกสภาเทศบาล เขต  ๑
๑๒ นายสมชาย เกบยรตถนภาพรกตุล สมาชถกสภาเทศบาล เขต  ๑
๑๓ นายยดวน ขทาคง สมาชถกสภาเทศบาล เขต  ๒
๑๔ ด.ต.ธนศจกดถค ศจกดถควรลจกษณค สมาชถกสภาเทศบาล เขต  ๒
๑๕ นายพนม บตุญประเสรถฐ สมาชถกสภาเทศบาล เขต  ๒
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๑๖ นายพนม จบนทา สมาชถกสภาเทศบาล เขต  ๒
๑๗ นายอนจ นตค สายสตุวรรณ สมาชถกสภาเทศบาล เขต  ๒

โครงสรทนงกนรบรคหนรงนนของ  เทศบนลตนนบลผนจยุก   อาจแบวงออกเปรนหนววย
งานไดดดจ งนบด

๑.สนนนล กปลลดเทศบนล  ประกอบดดวย
 งานธตุรการ
 งานการเจดาหนดาทบว
 งานทะเบบยนราษฎรและบจตรประชาชน
 งานปด องกจนและบรรเทาสาธารณภจย
 งานแผนและงบประมาณ
 งานนถตถการ
 งานประชาสจมพจนธค

๒.กองคลล ง  ประกอบดดวย
 งานธตุรการ
 งานการเงถนและบจญชบ
 งานพจสดตุและทรจ พยคสถน
 งานแผนทบวภาษบและทะเบบยนทรจ พยคสถน
 งานจจดเกรบและพจฒนารายไดด

๓.กองชทนง   ประกอบดดวย
  งานธตุรการ
 งานวถศวกรรมและควบคตุมอาคาร
 งานสาธารณรูปโภค
 งานสวนสาธารณะ
 งานจจดสถานทบวและไฟฟด าสาธารณะ
 งานศรูนยคเครพวองจจกรกล

๔. กองสนธนรณสยุขและสคทงแวดลทอม   ประกอบดดวย
  งานธตุรการ
 งานสตุขาภถบาลและอนามจยสถวงแวดลดอม
 งานปด องกจนและควบคตุมโรคตถดตวอ
 งานสจตวแพทยค
 งานรจ กษาความสะอาด

๕. กองกนรศถกษน   ประกอบดดวย
  งานธตุรการ
 งานการศซกษาระดจบปฐมวจย
 งานกบฬาและนจ นทนาการ
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 งานสวจสดถการสจงคมและพจฒนาชตุมชน
6. กองสทงเสรคมกนรเกษตร   ประกอบดดวย

  งานวถชาสวงเสรถมการเกษตร
 งานเทคโนโลยบทางการเกษตร
 งานสวงเสรถมการเกษตร
 งานสรูบนทดาของสถานบสรูบนทดาดดวยไฟฟด า
 งานขดอมรูลวถชาการ
 งานบทาบจดนทดาเสบย
 งานสวงเสรถมการเลบดยงสจตวค
 งานรจ กษาโรคสจตวค
 งานควบคตุมและปด องกจนโรคระบาด

๒.๒.๓ อนนนนจหนท นทททในกนรบรคหนรงนนของเทศบนล
ตามพระราชบจญญจตถเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  ในสววนทบว ๓  บททบว ๒  ไดดกทาหนด

หนดาทบวของเทศบาลตทาบล  ไวดในมาตรา ๕๐  และมาตรา ๕๑  ดจ งตวอไปนบด
มนตรน ๕๐ ภายใตดบจ งคจ บแหวงกฎหมาย  เทศบาลตทาบล  มบหนดาทบวตดองททาในเขต

เทศบาล ดจ งตวอไปนบด
๑. รจ กษาความสงบเรบยบรดอยของประชาชน
๒. ใหดมบและบทารตุงทางบกและทางนทดา
๓. รจ กษาความสะอาดของถนนหรพอทางเดถน และทบวสาธารณะรวมทจ ดงการกทาจจด

มรูลฝอยและสถวงปฏถกรูล
๔. ปด องกจนและระงจบโรคตถดตวอ

๕. ใหดมบเครพวองใชดในการดจบเพลถง
๖. ใหดราษฎรไดดรจ บการศซกษาอบรม
๗. สวงเสรถมการพจฒนาสตรบ เดรก เยาวชน ผรูดสรูงอายตุ และผรูดพถการ
๘. บทารตุงศถลปะ จารบต ภรูมถปจ ญญาทดองถถวน และวจฒนธรรมอจนดบของทดองถถวน
๙. หนดาทบวอพวนตามทบวกฎหมายบจญญจตถใหดเปรนหนดาทบวของเทศบาล

มนตรน  ๕๑  ภายใตดบจ งคจบแหวงกฎหมาย  เทศบาลตทาบล อาจจจดททากถจการใด ๆ  
ในเขตเทศบาล  ดจ งตวอไปนบด

๑. ใหดมบนท ดาสะอาดหรพอการประปา
๒. ใหดมบโรงฆวาสจตวค
๓. ใหดมบตลาด ทวาเทบยบเรพอและทวาขดาม
๔. ใหดมบสตุสานและฌาปนสถาน
๕. บทารตุงและสวงเสรถมการททามาหากถนของราษฎร
๖. ใหดมบและบทารตุงสถานทบวท ทาการพถทจกษคและรจ กษาคนเจรบไขด



26

๗. ใหดมบและบทารตุงการไฟฟด า  หรพอแสงสววางโดยวถธบอพวน
๘. ใหดมบและบทารตุงทางระบายนทดา
๙. เทศพาณถชยค
๒.๒.๔  กนรคลล งททองถคทน

กนรบรคหนรรนยรล บ ปท งบประมนณ ๒๕๕๖   มบรายรจ บจรถงทจ ดงสถดน  
๕๔,๔๕๖,๕๓๙.๕๑   บาท  ดจ งนบด

  ๑.คทนภนษท อนกร  รวมทจ ดงสถดน  19,587,438.32  บาท โดยแยกเปรนราย
ละเอบยดไดดดจ งนบด

๑.   ภาษบบทารตุงทดองทบว ๑๕๙,๙๕๒.๔๕  
บาท

๒.   ภาษบโรงเรพอนและทบวดถน ๔๕๖,๘๔๗.๐๘
บาท

๓.   ภาษบรถยนตคและลดอเลพวอน         ๐      
บาท

๔.   ภาษบสตุรา 1,440,666.65     
บาท

๕.   ภาษบปด าย                                              
๒๘,๖๔๑.๐๐ บาท

๖.   ภาษบมรูลควาเพถวมและภาษบธตุรกถจ ๐ บาท
- ภาษบมรูลควาเพถวม 9,374,249.85บาท
- ภาษบมรูลควาเพถวม  1 ใน 9 3,134,511.96บาท
- ภาษบธตุรกถจเฉพาะ    78,775.24 บาท

๗.   ภาษบสรรพสามถต 3,150,571.40  
บาท

๘   อากรฆวาสจตวค ๐    บาท
๙.   ควาธรรมเนบยมจดทะเบบยนสถทธถและนถตถกรรมทบวดถน   1,002,085

บาท
๑๐.  ควาภาคหลวงแรว     631,393.51  

บาท
๑๑.  ควาภาคหลวงปถ โตรเลบยม     129,744.18 

บาท
         ๒. คทนธรรมเนท ยม  คทนปรล บ  และใบอนยุ ญนต    รวมทจ ดงสถดน  ๔๕๔,๓๙๐  
บาท   โดยแยกไดดดจ งนบด .
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๑.   ควาธรรมเนบยมเกบวยวกจบควบคตุมการฆวาและจทาหนวายเนพด อสจตวค  
บาท

๒.   ควาธรรมเนบยมเกรบขยะมรูลฝอย
๔๒๘,๙๑๑.-บาท ๓.   ควาใบอนตุญาตเกบวยวกจบการ

ควบคตุมอาคาร         บาท
๔.   ควาธรรมเนบยมเกบวยวกจบการควบคตุมอาคาร    

บาท
๕.   ควาปรจ บผรูดละเมถดกฎหมายและเทศบจญญจตถ        

บาท
๖.   ควาธรรมเนบยมเกบวยวกจบใบอนตุญาตการขายสตุรา   

บาท
๗.   ควาธรรมเนบยมทะเบบยนราษฎร                                  

๓,๖๓๐.- บาท
๘.   ควาใบอนตุญาตจทาหนวายสถนคดาในทบวหรพอทางสาธารณะ      

   บาท
๙.   ควาใบอนตุญาตใชดเสบยง        บาท
๑๐. ควาใบอนตุญาตสาธารณสตุข        

บาท
๑๑.  ควาปรจ บการผถดสจญญา      

บาท
๑๒. ควาธรรมเนบยมจดทะเบบยนพาณถชยค                                     

๑,๖๐๐.-       บาท
๑๓. ควาปรจ บผรูดกระททาผถดกฎหมายจราจรทางบก                             

๖๐๐.-       บาท
๑๔.ควาปรจ บการผถดสจญญา                                                 

๑๗,๗๒๙.-      บาท
๑๒. ควาใบอนตุญาตอพวน ๆ    

๑,๙๒๐.-     บาท

๓.รนยไดทจนกทรล พยรสคน      รวมทจ ดงสถดน  ๒๙๑,๔๕๔.๕๗   บาท โดยแยก
เปรนรายละเอบยดไดดดจ งนบด

๑.ดอกเบบดย ๒๙๑,๔๕๔.๕๗  บาท

๔.รนยไดทเบปดเตลปด  รวมทจ ดงสถดน  ๑๑๐,๖๐๐.-   บาท โดยแยกเปรนรายละเอบยด
ไดดดจ งนบด

๑.ควาจทาหนวายแบบแปลน          ๑๐๙,๐๐๐.- บาท
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๒.ควารจ บรองสทาเนาและถวายเอกสาร  ๐ บาท
๓.ควาจทาหนวายแบบพถมพคและคทารดอง            ๑,๖๐๐.-    บาท
๓.รายไดดเบรดเตลรดอพวน  ๆ  ๐       บาท

๕.เงคนอยุดหนยุ นทล ทวไป                 รวมทจ ดงสถดน  ๑๔,๐๙๙,๗๔๙.-  บาท
๖.เงคนอยุดหนยุ นระบยุวลตถยุประสงคร  รวมทจ ดงสถดน  ๑๙,๙๑๒,๙๐๗.๖๒  บาท
๖.หมวดภนษท จลดสรร  รวมทจ ดงสถดน  ๑๘,๙๔๑,๙๙๗.๗๙  บาท

กนรบรคหนรรนยจทนย  ปท งบประมนณ ๒๕๕๖    จ ทาแนกไดดดจ งนบด
งบประมนณรนยจทนยทล ทงสคทน ยอดรวม   ๒๙,๐๐๐,๐๐๐.-  
บาท

ก.ดทนนบรคหนรทล ทวไป
๑.   แผนงานบรถหารทจ ววไป ยอดรวม   ๙,๑๔๓,๔๕๐.-   

บาท
๒.   แผนงานรจ กษาความสงบภายใน ยอดรวม        ๖๖๐,๐๐๐.-  

บาท
ข.ดทนนบรคกนรชยุมชนและสลงคม

๑.แผนงานการศซกษา ยอดรวม   ๘,๖๐๕,๒๔๐.-   
บาท

๒. แผนงานสาธารณสตุข ยอดรวม   ๙๔๔,๘๙๐.-      
บาท

๓.แผนงานสจงคมสงเคราะหค ยอดรวม     ๓๐,๐๐๐.-      
บาท

๔.แผนงานเคหะและชตุมชน ยอดรวม   ๕,๕๘๖,๕๔๐.-   บาท
๕.แผนงานสรดางความเขดมแขรงของชตุมชน ยอดรวม    ๒๒๐,๐๐๐.-     

บาท
๖.แผนงานการศาสนาวจฒนธรรมและนจ นทนาการ ยอดรวม   

๑,๐๙๐,๐๐๐.-   บาท
ค  .  ดทนนกนรเศรษฐกคจ

๑.แผนงานการเกษตร ยอดรวม  ๑,๐๕๑,๘๘๐.-   
บาท

ง.ดทนนดนนเนคนงนนองทน
๑.แผนงานงบกลาง           ยอดรวม ๑,๖๖๘,๐๐๐.-    

บาท
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บทบนทกนรมทสทวนรทวมกคจกรรมทนงกนรเมงองกนรบรคหนร
เทศบาลฯไดดสวงเสรถมบทบาทของประชาชนในกถจกรรมการเมพองการบรถหาร

โดยรณรงคคใหดประชาชนไปใชดสถทธถเลพอกตจ ดงทตุกรรูปแบบ   ทจ ดงการเลพอกตจ ดงสมาชถกสภา
เทศบาลฯ  เมพวอวจนทบว ๒๕ ธจนวาคม  ๒๕๕๔  ตลอดจนการเลพอกตจ ดงสมาชถกสภาผรูดแทน
ราษฎร นอกจากนบด มบการคจดเลพอกจากมบการจจดตจ ดงกลตุวมชตุมชน/หมรูวบดานขซดนในเขต
เทศบาล  จทานวน ๑๔หมรูวบดาน โดยมบคณะกรรมการประชาคมหมรูวบดาน ประกอบดดวย
ประธานประชาคม  รองประธานประชาคม  เลขานตุการประชาคมหมรู วบดาน และตจวแทน
ฝว ายบรถหารหมรูวบดาน  และไดดจจดการประชตุมชตุมชนเพพวอสอบถามความคถดเหรน  และ
เสนอแนะปจ ญหาตวาง ๆ  ของชตุมชนในเขตเทศบาล  เพพวอใหดเทศบาลไดดดทาเนถนการชววย
เหลพอและแกดไขปจ ญหาความตดองการของประชาชน  

ควนมปลอดภล ยในชทวคต/ทรล พยรสคน   และสวลสดคกนรของประชนชน
เทศบาลตทาบลผาจตุก  ไดดดทาเนถนการในสววนทบวเกบวยวขดองกจบความปลอดภจย

ในชบวถตและทรจ พยคสถนของประชาชน  เพพวอบรถการเมพวอมบเหตตุฉตุกเฉถน  มบการฝซกซดอมเพพวอ
ปด องกจนและบรรเทาสาธารณภจยทตุกปบ  โดยอยรู วในความรจ บผถดชอบของ  งานปด องกจน
และบรรเทาสาธารณภจย  โดยมบรายละเอบยดทบวเกบวยวขดองดจ งนบด

๑.รถยนตคบรรทตุกนทดาเอนกประสงคค จ ทานวน ๑   
คจน

๒.รถบรรทตุกเอนกประสงคค จ ทานวน  ๑   คจน
๓.รถกระเชดาไฟฟด า จทานวน  ๑   คจน
๔.อจตรากทาลจ งเจดาหนดาทบวในงานปด องกจนและบรรเทาสาธารณภจย จทานวน  

๒๐  คน
จากการดทาเนถนการของงานปด องกจนและบรรเทาสาธารณภจยทบวผวานมาพบววา 

สามารถดทาเนถนการไดดอยวางมบประสถทธถภาพ การดทาเนถนการเกบวยวกจบความสงบ
เรบยบรดอยและความปลอดภจยในชบวถตและทรจ พยคสถนของประชาชนในเขตเทศบาลฯ อยรู ว
ในความรจ บผถดชอบของสถานบตทารวจภรูธรอทาเภอเมพองอตุตรดถตถค ในดดานไฟฟด าแสง
สววางในเวลากลางคพนโดยสววนใหญวมบไฟฟด าเขดาถซงทตุกบดาน  และกทาลจ งขยายเขตไฟฟด า
ใหด
ครบทตุกหลจงคาเรพอน  เพพวอความสะดวกปลอดภจยในชบวถตและทรจ พยคสถนของผรูดทบวสจญจร
ไปมาในเวลาคทวาคพน  การไฟฟด าในเขตเทศบาลไดดรจ บบรถการจากการไฟฟด าสววน
ภรูมถภาคจจงหวจดอตุตรดถตถค

๒.๓  สรยุปผลกนรพล ฒนนททองถคทนในระยะทททผทนนมน
จากการพจฒนาทดองถถวนในระยะทบวผวานมา ทางเทศบาลไดดดทาเนถนการตาม

ยตุทธศาสตรคการพจฒนาและแนวทางการพจฒนาทดองถถวน  ตามแผนยตุทธศาสตรคการ
พจฒนา ปบ  พ.ศ.๒๕๕ 4- ๒๕ 58  ดจงนบด
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 ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนโครงสรทนงพงทนฐนนและแหลทงนนท น
แนวทางการพจฒนา  

 พจฒนาการคมนาคม
 พจฒนาระบบชลประทาน
 พจฒนาระบบประปาหมรูวบดาน

 ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนเศรษฐกคจ
แนวทางการพจฒนา

 ลดควาใชดจวาย และลดตดนทตุนการผลถต
 สวงเสรถมรายไดด และอาชบพทบวเหมาะสม
 พจฒนาดดานปศตุสจตวค
 พจฒนาเกษตรกรรม
 การเพถวมรายไดด/เพถวมชวองทางการตลาด

 ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนสนธนรณสยุข
แนวทางการพจฒนา

 การรณรงคคปด องกจนและใหดความรรูดเรพวองโรคระบาด
 รณรงคคอาหารปลอดภจยและถรูกหลจกโภชนาการ
 ลดมลภาวะ และการกวอเหตตุรทาคาญ

 ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนควนมรมูท  กนรศถกษน ศนสนน วลฒนธรรม
และประเพณท

แนวทางการพจฒนา
 สวงเสรถมการพจฒนาคตุณภาพการจจดการศซกษาของสถานศซกษาในเขต

ตทาบลผาจตุก
 สวงเสรถมการเรบยนรรูดตลอดชบวถต
 เพถวมศจกยภาพศรูนยคพจฒนาเดรกเลรก
 พจฒนาดดานการกบฬา
 สวงเสรถมกถจกรรมดดานศาสนา วจฒนธรรมและประเพณบ

 ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนสลงคม
แนวทางการพจฒนา

 พจฒนาระบบสวจสดถการและชบวถตความเปรนอยรู วของผรูดดดอยโอกาสทาง
สจงคม

 สวงเสรถมกถจกรรมการรณรงคคตวอตดานและแกดไขปจ ญหายาเสพตถด
 พจฒนาระบบปด องกจนและบรรเทาสาธารณภจย
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 ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนกนรเมงอง กนรบรคหนร และกนรปกครอง
แนวทางการพจฒนา

 พจฒนาการบรถหารจจดการองคคกรและชตุมชน
 พจฒนาการบรถหารจจดการขดอมรูล
 สวงเสรถมและพจฒนาศจกยภาพของบตุคลากร

 ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนทรล พยนกรธรรมชนตคและสคทงแวดลทอม
แนวทางการพจฒนา

 สรดางจถตส ทานซกในการดรูแลรจ กษาสถวงแวดลดอม
 สวงเสรถมการจจดการขยะอยวางถรูกวถธบ

 ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนแหลทงททองเทททยว
แนวทางการพจฒนา

 พจฒนาแหลวงทวองเทบวยวตวางๆ ในตทาบล
โ  ครงกนรทททดนนเนคนกนรแลทวเสรปจในปท งบประมนณ   พ  .  ศ  .  ๒๕๕๖
๑  .  ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนโครงสรทนงพงทนฐนนและแหลทงนนท น

๑. โครงการกวอสรดางถนน ค.ส.ล.บรถเวณสายทางซอยบดานนางประเสรถฐ นดอย
บตุตร บดานคลอง        นาพง หมรูวทบว ๗  งบประมาณ  ๙๗,๕๐๐.- บาท

๒. โครงการกวอสรดางถนน ค.ส.ล.บรถเวณสายทางเขดาวจดผาจจกร หมรูวทบว ๘ งบ
ประมาณ ๙๗,๕๐๐.- บาท 

๓. โครงการกวอสรดางถนน ค.ส.ล.บรถเวณทางลงแมวนทดานวานบดานนายทองคทา 
เปถด นสตุวรรณ บดานวจงยาง  หมรูวทบว ๑๔ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐.- บาท

๔. โครงการซวอมแซมผถวทางถนนดถนลรูกรจ ง  บรถเวณถนนสายเลบยบคลองสวง
นทดา ม.๓  บดานพระฝาง 
              หมรูวทบว ๓  งบประมาณ ๙๐,๐๐๐.-  บาท

๕. โครงการซวอมแซมผถวทางถนนดถนลรูกรจ ง  บรถเวณถนนสายเลบยบคลองนา
ไรว (เชพวอมตวอถนน) 
  บดานพระฝาง หมรูวทบว ๓     งบประมาณ ๙๐,๐๐๐.-  บาท

๖. โครงการปรจ บปรตุงระบบทวอสวงนทดาประปาหมรูวบดานบรถเวณประปาหมรูวบดาน  
บดานมวอนหถนขาว        หมรูวทบว ๑๐  งบประมาณ ๑๘๘,๕๐๐.- บาท   

๗.โครงการปรจ บปรตุงและขยายแนวทวอสวงนทดาพบวบซบ  ระบบประปาหมรูวบดาน  
บรถเวณประปาหมรูวบดาน 
    บดานหาดฝาง   หมรูวทบว ๑๓     งบประมาณ ๑๔๘,๕๐๐.- บาท

๘.โครงการกวอสรดางถนน ค.ส.ล.บรถเวณสายทางขดางบดานนางประพาพร  อถน
ตาเปา   บดานวจงยาง หมรูวทบว  ๒  งบประมาณ  ๑๓๔,๐๐๐.- บาท     
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๙. โครงการ ค.ส.ล. ซ.บรถเวณสายทางบดานนายแบน นาคปน บดานผาจตุก หมรูว
ทบว ๕ งบประมาณ ๑๙๕,๐๐๐.- บาท  

๑๐. โครงการกวอสรดางถนน ค.ส.ล.สายทางเขดาส ทานจ กสงฆค  บดานหนองบจว  หมรูว
ทบว ๙
    งบประมาณ ๑๙๓,๐๐๐.- บาท 

๑๑. โครงการกวอสรดางถนน ค.ส.ล.บรถเวณสายบดานนายวถโรจนคจดอยผาจตุก   
บดานปว าแดงหลง        หมรูวทบว ๑๒ งบประมาณ ๑๕๗,๐๐๐.- บาท 

๑๒. โครงการซวอมแซมผถวทางถนนดถนลรูกรจ ง  บรถเวณสายทางไปพพดนทบว
การเกษตร(ปว าแดงยาว) บดานพระฝาง  หมรูวทบว ๔ งบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐.-
บาท

๑๓. โครงการกวอสรดางรางระบายนทดารรูปตจวยรู ค.ส.ล.บรถเวณรางระบายนทดาของ
เดถมในซอย ๓       บดานวจงยาง  หมรูวทบว ๑  งบประมาณ  ๑๘๐,๐๐๐.- บาท 

๑๔. โครงการกวอสรดางถนน ค.ส.ล.สายทางบดานนายเงถน  มาใหด  หมรูวทบว ๘  งบ
ประมาณ  ๒๑๐,๐๐๐.- บาท 

๑๕. โครงการกวอสรดางถนน ค.ส.ล.สายทางบดานหนองบจว-สทานจ กสงฆค(ตวอ
เนพว องถนนสายทางเดถม  หมรูวทบว ๙  งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐.- บาท

๑๖.โครงการปรจ บปรตุงผถวทางถนนดถนลรูกรจ ง-สายทางบดานนายอถนทรค - บดาน
นายวบระ หมรูวทบว ๑๒
     งบประมาณ ๙๐,๐๐๐.-บาท

๑๗.โครงการปรจ บปรตุงผถวทางถนนดถนลรูกรจ ง-สายทางบดานนายสทารวย กลทวา
เหมรง หมรูวทบว ๗
     งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

๑๘.โครงการปรจ บปรตุงผถวทางถนนดถนลรูกรจ ง-สายทางบดานเดวนกระตวาย-อวาง
เกรบนทดาหดวยโปรวงแดงยาว หมรูวทบว ๑๑  งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท

๑๙.โครงการปรจ บปรตุงบวอนทดาดถบและระบบสรูบนทดาเพพวอผลถตนทดาประปา บดานเดวน
กระตวาย  หมรูวทบว ๑๑
    งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

๒๐.โครงการปรจ บปรตุงตวอเตถมฝายนทดาลดนลทาคลองประกง หมรูวทบว ๓  งบประมาณ 
๓๓๐,๐๐๐.- บาท

๒๑.โครงการปรจ บปรตุงผถวทางถนนดถนลรูกรจ ง-สายทางเพพวอการเกษตร-บดาน
ปว าแดงหลง  หมรูวทบว ๑๒
     งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๒ ยยุทธศนสตรรดทนนเศรษฐกคจ 

1. โครงการจจดการสจงคมสตุขภาวะแบบมบสววนรววมในชตุมชนตทาบลผาจตุก(ปลรูก
ผจกสวนครจ วฯ)

   งบประมาณ ๒๕,๐๐๐.- บาท  
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๒. โครงการกวอสรดางลานตากขดาว ค.ส.ล.เพพวอการเกษตร เชพวอมตวอลานตาก
ขดาวเดถม  บดานหมอนไมด  
   หมรูวทบว  ๖ งบประมาณ  ๖๘,๕๐๐.-บาท   

๓. โครงการกวอสรดางลานตากขดาว ค.ส.ล.เพพวอการเกษตรบรถเวณลานตากขดาว
เดถม หมรูวทบว ๒ 
    งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐.-บาท
                       
๓ ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนสนธนรณสยุข  

 ๑. อตุดหนตุนการบรถการสาธารณสตุข จ ทานวน ๑๔  หมรูวบดาน  งบประมาณ 
๑๔๐,๐๐๐.- บาท

 ๒. จจดซพดอสารเคมบตวางๆ ทรายอะเบทกทาจจดยตุงลาย  วจคซบนปด องกจนโรค ฯลฯ 
   งบประมาณ  ๒๑๔,๘๙๘.- บาท
๔   .  ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนควนมรมูท  กนรศถกษน ศนสนน วลฒนธรรมและ
ประเพณท  

๑. ควาใชดจวายในการจจดกถจกรรมวจนเดรกแหวงชาตถ   งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-
บาท

๒. โครงการสพบสานงานประเพณบลอยกระทง   งบประมาณ ๑๙๙,๘๕๐.- 
บาท

๓. อตุดหนตุนใหดกจบทบวท ทาการปกครองอทาเภอเมพองอตุตรดถตถคโครงการจจดกถจกรรม
งานพระยาพถชจยดาบหจกและโครงการจจดกถจกรรมรววมงานเทศกาลลางสาด
หวานและสถนคดา 0TOP    งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐.- บาท

๔. สนจ บสนตุนควาใชดจวายการบรถหารสถานศซกษา   งบประมาณ ๑,๕๑๙,๒๕๐.- 
บาท

๖. ควาใชดจวายตามโครงการบจณฑถตนดอยของโรงเรบยนอนตุบาลเมพองอตุตรดถตถค 
   งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท

๗.ควาใชดจวายตามโครงการจจดงานนมจสการองคคพระฝางทรงเครพวองจทาลอง  
ประจทาปบ  ๒๕๕๖
     งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท

๘. ควาใชดจวายตามโครงการบวชนาคสามจคคบ  ประจทาปบ  ๒๕๕๖  งบประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐.- บาท                       

๙. ควาใชดจวายตามโครงการสพบสานประเพณบสงกรานตคประจทาปบ  ๒๕๕๖
งบประมาณ ๙๘,๙๐๐.-บาท

๑๐. ควาใชดจวายตามโครงการวจนแมวแหวงชาตถ โรงเรบยนอนตุบาลเมพองอตุตรดถตถค
   งบประมาณ ๕,๑๖๕.- บาท

๑๑. ควาใชดจวายตามโครงการไหวดครรูโรงเรบยนอนตุบาลเมพอง  งบประมาณ  
๒,๕๐๐.- บาท
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๑๒. ควาใชดจวายตามโครงการแหวเทบยนพรรษา  ประจทาปบ  ๒๕๕๖ งบประมาณ 
๒๓,๐๕๐.- บาท

๑๓. โครงการกวอสรดางลาน คสล.ดดานหนดาอาคารศรูนยคพจฒนาเดรกเลรกโรงเรบยน
วจดพระฝาง/
      บดานคลองนาพง   งบประมาณ ๑๗๓,๐๐๐.- บาท

๑๔. ควาจจดซพดออาหารเสรถม (นม) ใหดแกวนจ กเรบยนระดจบอนตุบาลถซง ป.๖ ใน
สถานศซกษาในเขตตทาบล    ผาจตุก  งบประมาณ ๑,๑๙๔,๘๐๐.- บาท

๑๕. โครงการจจดซพดอวจสดตุเครพวองแตวงกาย   งบประมาณ ๗๓,๐๐๐.- บาท
๑๖.โครงการกวอสรดางอาคารสนามเดรกเลวนในรวมอนตุบาลเมพองอตุตรดถตถค งบ

ประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐.- บาท
๑๗.โครงการกวอสรดางถนน คสล.สายทางดดานหนดาอาคารเรบยนโรงเรบยน

อนตุบาลเมพองอตุตรดถตถค
     งบประมาณ ๒๐๖,๐๐๐.- บาท

๑๘. ควาใชดจวายโครงการปรจ บปรตุงภรูมถทจศนค บรถเวณโรงเรบยนอนตุบาลเมพอง
อตุตรดถตถค

     งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท
๑๙. โครงการปรจ บปรตุง ตวอเตถมอาคารและหดองนทดา/หดองสดวมอาคารศรูนยคพจฒนา

เดรกเลรกโรงเรบยน
     วจดพระฝาง/บดานคลอง   งบประมาณ  ๓๑๗,๐๐๐.- บาท

๒๐. อตุดหนตุนโครงการอาหารกลางวจนใหดกจบสถานศซกษาในเขตตทาบลผาจตุก  
จทานวน  ๔  แหวง 

     งบประมาณ ๘๑๒,๕๐๐
๕  .  ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนสลงคม 

๑. โครงการบทาบจดทตุกขค บทารตุงสตุข แบบ ABC  งบประมาณ ๒๗,๔๗๒.๕๐ 
บาท

๒. โครงการฝซกอบรมจจดตจ ดงลรูกเสพอชาวบดาน  งบประมาณ ๓,๐๐๐.- บาท
๓. เบบดยยจงชบพผรูดปว วยโรคเอดสค  งบประมาณ ๑๑๕,๕๐๐.- บาท
๔. โครงการบรรเทาทตุกขคและชววยเหลพอประชาชน ผรูดประสบภจยและผรูดดดอย

โอกาส ใหดกจบเหลวากาชาดจจงหวจดอตุตรดถตถค  งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท   
๕. ควาใชดจวายในการดทาเนถนโครงการฝซกอบรมทบทวนอาสา สมจครปด องกจนภจย

ฝว ายพลเรพอน  
   ประจทาปบ  ๒๕๕๖   งบประมาณ ๒๓๐,๑๐๙.๘๐ บาท 
๖. เงถนอตุดหนตุนกถจการทบวเปรนสาธารณประโยชนค    งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- 

บาท
๗. ควาใชดจวายโครงการสวงเสรถมกลตุวมอาชบพใหดแกวผรูดดดอยโอกาส  งบประมาณ 

๑๖,๔๖๐.- บาท
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๖  .   ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนกนรเมงอง กนรบรคหนรและกนรปกครอง 
 ๑. เงถนสมทบหลจกประกจนสตุขภาพระดจบทดองถถวน   งบประมาณ ๑๓๘,๒๖๐.- 
บาท

๒. อตุดหนตุนทบวท ทาการปกครองอทาเภอเมพองอตุตรดถตถคโครงการจจดตจ ดงศรูนยคขดอมรูล
ขวาวสารจจดซพดอ        จจดจดาง ฯ งบประมาณ  ๘,๐๐๐  บาท 

๓. โครงการปรจ บปรตุงเสบยงตามสายประจทาหมรูวบดานบดานคลองนาพง หมรูวทบว ๗  
งบประมาณ    ๘๕,๐๐๐.- บาท 

 ๔. โครงการปรจ บปรตุงเสบยงตามสายประจทาหมรูวบดานบดานผาจจกร  หมรูวทบว ๘
    งบประมาณ  ๘๕,๐๐๐.- บาท         

 ๕. โครงการกวอสรดางอาคารโรงจอดรถ  งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
 ๖. โครงการปรจ บปรตุง ตวอเตถมอาคารสทานจ กงานเทศบาลตทาบลผาจตุก งบ

ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
 
๗  .  ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนทรล พยนกรธรรมชนตคและสคทงแวดลทอม 

-ไมวมบการดทาเนถนงาน-

๘  .  ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนแหลทงททองเทททยว
                                          -ไมวมบการดทาเนถนงาน-

บทททท   ๓
แผนยยุทธศนสตรรของเทศบนลตนนบลผนจยุก พ.ศ.2558-

2562
ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนประเทศ
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การพจฒนาประเทศใหดคนในสจงคมอยรู วรววมกจนอยวางสงบสตุข  เศรษฐกถจ 
เจรถญเตถบโตอยวางมบคตุณภาพและยจ วงยพน ภายใตดกระแสการเปลบวยนแปลงทจ ดงภายในและ
ภายนอก ประเทศทบวปรจ บเปลบวยนเรรว คาดการณคไดดยากและซจบซดอนมากยถวงขซดน การ
พจฒนาในระยะแผนพจฒนาฯ ฉบจบทบว  ๑๑ ไดด กทาหนดทถศทางและยตุทธศาสตรคการ
พจฒนาทบวเหมาะสม โดยเรวงสรดางภรูมถคตุดมกจนเพพวอปรูองกจนปจ จจจยเสบวยง และเสรถมรากฐาน
ของประเทศดดานตวางๆ   ใหดเขดมแขรงควบครูวไปกจบการพจฒนาคนและสจงคมไทยใหด มบ
คตุณภาพ มบโอกาสเขดาถซงทรจ พยากรและไดดรจ บประโยชนคจากการพจฒนาเศรษฐกถจและ
สจงคมอยวางเปรนธรรม รวมทจ ดงสรดางโอกาสทางเศรษฐกถจดดวยฐานความรรูด และความคถด
สรดางสรรคคบนพพดนฐานการผลถตและการบรถโภคทบวเปรนมถตรตวอสถวงแวดลดอม นทาไปสรู วการ
พจฒนาประเทศทบวมจ วนคงและยจ วงยพน ยตุทธศาสตรค การพจฒนาทบวส ทาคจญในระยะแผน
พจฒนาฯ ฉบจบทบว ๑๑ มบ ดจ งนบด

๔.๑  ยตุทธศาสตรคการสรดางความเปรนธรรมในสจงคม มตุวงสรดางภรูมถคตุดมกจน
ตจ ดงแตวระดจบปจ จเจก

ครอบครจ วและชตุมชน เพพวอใหดเปรนสจงคมทบวมบคตุณภาพ สามารถปรจ บตจวเขดากจบการ
เปลบวยนแปลงและบรถหารจจดการความเสบวยงไดดอยวางมบประสถทธถภาพ โดย ใหดความ
สทาคจญกจบการสรดางความมจ วนคงทางเศรษฐกถจและสจงคมใหดทตุกคนในสจงคมไทย
สามารถเขดาถซงบรถการทางสจงคมทบวมบคตุณภาพ  ไดดรจ บการคตุดมครองทางสจงคมทบว
ครอบคลตุมทจ ววถซงและมบคตุณภาพเทวาเทบยมกจน  มบโอกาสเขดาถซง ทรจ พยากรและ
โครงสรดางพพดนฐานในการสรดางอาชบพและรายไดดทบวมจ วนคง สามารถเขดาถซงกระบวนการ
ยตุตถธรรมอยวางเสมอภาค   ไดดรจ บการคตุดมครองสถทธถ ผลประโยชนค และความมจ วนคง
ปลอดภจยในชบวถตและทรจ พยคสถนอยวางเทวาเทบยม  และสามารถดทารงชบวถตอยรู วไดดอยวางมบ
ศจกดถคศรบ ภายใตดระบบบรถหารจจดการภาครจ ฐทบว โปรวงใส ยซดประโยชนคสววนรวม และเปถด
โอกาสการมบสววนรววมของ ประชาชนทตุกภาคสววนในกระบวนการพจฒนาประเทศ

๔.๒  ยตุทธศาสตรคการพจฒนาคนสรู วสจงคมแหวงการเรบยนรรูดตลอดชบวถตอยวาง
ยจ วงยพน  มตุ วงเตรบยมคนใหดพรดอมรจ บการเปลบวยนแปลง โดยใหดความสทาคจญกจบการพจฒนา
คตุณภาพคนไทยทตุกชววงวจยใหดมบภรูมถคตุดมกจนเพพวอเขดาสรู วสจงคมแหวงการเรบยนรรูดตลอดชบวถต
อยวางยจ วงยพน ยซดหลจกปรจ ชญาของเศรษฐกถจพอเพบยงมาเสรถมสรดางศจกยภาพของคนใน
ทตุกมถตถใหดมบความพรดอมทจ ดงดดานรวางกายทบว สมบรูรณคแขรงแรง มบสตถปจ ญญาทบว รอบรรูด และมบ
จถตใจทบว ส ทานซกในคตุณธรรม จรถยธรรม มบความเพบยร และรรูดคตุณควาความเปรนไทย มบ
โอกาสและสามารถเรบยนรรูดตลอดชบวถต ควบครูว กจบการเสรถมสรดางสภาพแวดลดอมใน
สจงคมและสถาบจนทางสจงคมใหดเขดมแขรงและเอพดอตวอการพจฒนาคน รวมทจ ดงสวงเสรถมการ
พจฒนาชตุมชนทดองถถวนใหดเขดมแขรงและสามารถสรดางภรูมถคตุดมกจนใหดคนในชตุมชน และเปรน
พลจงทางสจงคมในการพจฒนาประเทศ

๔.๓ ยตุทธศาสตรคความเขดมแขรงภาคเกษตร   ความมจ วนคงของอาหารและ
พลจงงานใหดความ

สทาคจญกจบการบรถหารจจดการทรจ พยากรธรรมชาตถทบว เปรนฐานการผลถตภาคเกษตรใหด
เขดมแขรงและสามารถใชดประโยชนคไดดอยวางยจ วงยพน เพพวอใหดภาคเกษตรเปรนฐานการผลถต
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อาหารและพลจงงานทบวมบความมจ วนคง โดยการเพถวมประสถทธถภาพและศจกยภาพการผลถต
ภาคเกษตร  สนจ บสนตุนการวถจจยและพจฒนาพจนธตุ คพพช พจนธตุ คสจตวคและสจตวคนท ดา รวมถซง
เทคโนโลยบการเกษตรทบวเหมาะสมและเปรนมถตรกจบสถวงแวดลดอม สวงเสรถมการสรดาง
มรูลควาเพถวมสถนคดาเกษตร อาหาร และพลจงงาน บนพพดนฐานของภรูมถปจ ญญาทดองถถวนและ
ความรรูดสรดางสรรคค  การสรดางความมจ วนคงในอาชบพและรายไดดใหดแกวเกษตรกรตาม
หลจกปรจ ชญา ของเศรษฐกถจพอเพบยง ขณะเดบยวกจน  ใหดความสทาคจญกจบการสรดางความ
มจ วนคงดดานอาหารและพลจงงานชบวภาพทจ ดงในระดจบครจ วเรพอนชตุมชน และประเทศ เพพวอ
สรดางภรูมถคตุดมกจนใหดภาคเกษตรสามารถพซวงตนเองไดดและเผชถญกจบปจ จจจยเสบวยงตวางๆ ไดด
อยวางมจ วนคง 

๔.๔  ยตุทธศาสตรคการปรจ บโครงสรดางเศรษฐกถจสรู วการเตถบโตอยวางมบ
คตุณภาพและยจ วงยพน ใหดความสทาคจญกจบการปรจ บโครงสรดางเศรษฐกถจ  โดยใชด
วถทยาศาสตรค เทคโนโลยบ นวจตกรรม ความ คถดสรดางสรรคค ตลอดจนภรูมถปจ ญญาทดอง
ถถวนเปรนพพดนฐานสทาคจญในการขจบเคลพวอนสรู วการพจฒนาทบวมบคตุณภาพและยจ วงยพน  ภายใตด
ปจ จจจยสนจ บสนตุนทบวเอพดออทานวยและระบบการแขวงขจนทบวเปรนธรรม  เพพวอสรดางภรูมถคตุดมกจน
ใหดกจบประเทศ มตุ วงปรจ บโครงสรดางการคดาและการลงทตุนใหดสอดคลดองกจบความตดองการ
ของตลาดทจ ดงภายในและตวางประเทศ  สรดางมรูลควาเพถวมใหด กจบสาขาบรถการทบวมบศจกยภาพ
บนพพดนฐานของนวจตกรรมและความคถดสรดางสรรคค พจฒนา ธตุรกถจสรดางสรรคค และ
เมพองสรดางสรรคค  เพถวมผลถตภาพของภาคเกษตร และสรดางมรูลควาเพถวมดดวยเทคโนโลยบ 
และกระบวนการผลถตทบวเปรนมถตรกจบสถวงแวดลดอม  พจฒนาภาคอตุตสาหกรรม สรู ว 
อตุตสาหกรรมฐานความรรูดเชถงสรดางสรรคค และเปรนมถตรตวอสถวงแวดลดอม พจฒนา
โครงสรดางพพดนฐานและระบบโลจถสตถกสค สรดางความมจ วนคงดดานพลจงงาน  ควบครูวไปกจบ
การปฏถรรูปกฎหมาย และกฎระเบบยบตวางๆ ทางเศรษฐกถจ และบรถหารจจดการเศรษฐกถจ
สววนรวมอยวางมบประสถทธถภาพ  เพพวอใหดเปรนฐานเศรษฐกถจของประเทศทบวเขดมแขรงและ
ขยายตจวอยวางมบคตุณภาพ

๔.๕  ยตุทธศาสตรคการสรดางความเชพวอมโยงกจบประเทศในภรูมถภาคเพพวอ
ความมจ วนคงทางเศรษฐกถจและสจงคม มตุวงเชพวอมโยงมถตถของการพจฒนาเศรษฐกถจภายใน
ประเทศกจบมถตถของความ รววมมพอกจบประเทศในภรูมถภาคตวางๆ บนพพดนฐานของการ
พซวงพาซซวงกจนและกจน และมบภรูมถคตุดมกจนตวอกระแสการเปลบวยนแปลงจากภายนอก โดยใหด
ความสทาคจญกจบ การพจฒนาฐานการผลถตและการลงทตุนของประเทศใหดเชพวอมโยงกจบ
ประเทศเพพวอนบดานและภรูมถภาคเอเชบยตะวจนออกเฉบยงใตด  รวมทจ ดงเชพวอมโยงกจบการ
ผลถตในประเทศ  พจฒนาความรววมมพอแบบหตุดนสววนการพจฒนาทบวยจ วงยพนบนพพดนฐานของ
ผลประโยชนครววมกจนทจ ดงในระดจบอนตุภรูมถภาคและภรูมถภาค และสรดางปฏถสจมพจนธคใน
ความรววมมพอระหววางประเทศอยวางสรดางสรรคค เตรบยมความพรดอมประเทศไทย ใน
การ เขดาสรู วประชาคมอาเซบยน ใหดความสทาคจญกจบการพจฒนา กทาลจ งคนในทตุกภาคสววน
ใหดมบทจกษะ ทบวทจนตวอการเปลบวยนแปลง   ควบครูว ไปกจบการพจฒนาความเชพวอมโยงดดาน
ขนสวงและระบบโลจถสตถกสค ภายใตดกรอบรววมมพออนตุภรูมถภาค ปรจ บปรตุงกฎระเบบยบการ
ขนสวงคนและสถนคดา เพพวอลดตดนทตุนการดทาเนถนธตุรกถจ   และเสรถมสรดางความเขดมแขรง
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ของภาคบการพจฒนาภายในประเทศตจ ดงแตวระดจบชตุมชนทดองถถวนใหดกดาวทจนการ
เปลบวยนแปลง

๔.๖  ยตุทธศาสตรคการจจดการทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอมอยวาง
ยจ วงยพน   มตุ วงบรถหาร

จจดการทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอมใหดเพบยงพอตวอการรจ กษาสมดตุลของระบบ
นถเวศบนพพดนฐานของการมบสววนรววมของชตุมชนในการดรูแล รจ กษาและใชดประโยชนค 
ควบครูวไปกจบการเตรบยมความพรดอมรองรจ บการเปลบวยนแปลงสภาพภรูมถอากาศและภจย
พถบจตถทางธรรมชาตถเพพวอใหดสจงคมมบภรูมถคตุดมกจน สามารถสนจ บสนตุนการพจฒนาเศรษฐกถจ
และยกระดจบคตุณภาพชบวถตใหดคนในสจงคมไทย โดยใหดความสาท คจญกจบการอนตุรจ กษค 
ฟพด นฟรู และสรดางความมจ วนคงของฐานทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม ปรจ บ
กระบวนทจศนคการพจฒนาและขจบเคลพวอนประเทศไปสรู วการเปรนเศรษฐกถจและสจงคม
คารคบอนตาว ท และเปรนมถตรกจบสถวงแวดลดอม ยกระดจบขบดความสามารถในการรจ บมพอและ
ปรจ บตจวตวอการเปลบวยนแปลง สภาพภรูมถอากาศและภจยพถบจตถทางธรรมชาตถ  ควบคตุมและ
ลดมลพถษ และพจฒนาระบบการบรถหารจจดการทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอมใหด
มบ ประสถทธถภาพ โปรวงใสและเปรนธรรมอยวางบรูรณาการ   สรดางภรูมถคตุดมกจนดดานการคดา
จากเงพวอนไขดดานสถวงแวดลดอมและวถกฤตภาวะโลกรดอน  และเพถวมบทบาทประเทศไทย
ในเวทบประชาคมโลกทบวเกบวยวขดองกจบกรอบความตกลงและพจนธกรณบดดานสถวงแวดลดอม
ระหววางประเทศ
กนรวคเครนะหรศลกยภนพกนรพล ฒนนททองถคทน
๓.๑   กรอบแนวคคดในกนรจลดทนนยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนททองถคทน

การกทาหนดแนวคถดใหมวในการพจฒนาตามวถสจยทจศนค  ยตุทธศาสตรค  และ
แนวทางการพจฒนาของเทศบาลทบวใหดมตุ วงเนดนคนเปรนศรูนยคกลางหรพอจตุดหมายหลจกของ
การพจฒนา  กทาหนดใหดทดองถถวนเปรนสจงคมไทยทบวพซงปรารถนาในอนาคตคพอเปรนสจงคม
ทบวมบสมรรถภาพ  มบเสรบภาพ  มบความยตุตถธรรม  มบความเมตตากรตุณาและเคารพในสถทธถ
มนตุษยชน  เปรนสจงคมทบวมบความสตุข  ครอบครจ วอบอตุ วน  ชตุมชนเขดมแขรง  คนมบความรรูด  
รรูดจจกตจวเอง  และรรูดเทวาทจนโลก  ดทาเนถนชบวถตแบบเศรษฐกถจพอเพบยง ไมวมบความขจดแยดง
รตุนแรง  ประเทศชาตถมบความมจ วนคง  เปรนสจงคมทบวพจฒนาไปอยวางสมดตุล  ระหววาง
เศรษฐกถจ  สจงคม  และสถวงแวดลดอม

หลลกสนนคลญในกนรจลดทนนแผนพล ฒนนททองถคทน
  มบวถสจยทจศนคหรพอเปด าหมายทบวตดองการใหดเกถดขซดนในอนาคต
  ครอบคลตุมใน  ๓ มถตถ  คพอ ครอบคลตุมภารกถจทตุกดดาน  ครอบคลตุมกลตุ วมเปด าหมาย
ครอบคลตุมทตุกพพดนทบว
  สอดคลดองกจบทถศทางการพจฒนาของชาตถ
  ตอบสนองปจ ญหาความตดองการของประชาชน
  เปถดโอกาสใหดประชาชนเขดามามบสววนรววม
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  ยซดหลจกความเปรนไปไดดและประโยชนคสรูงสตุด
  ตดองนทาแผนพจฒนาไปปฏถบจตถอยวางเปรนรรูปธรรม

กรอบกนรพล ฒนนตนมแผนพล ฒนนเศรษฐกคจและสลงคมแหทงชนตค ฉบลบททท
๑๑     (  พ  .  ศ  .  ๒๕๕๕      -    ๒๕๕๙  )

ภายใตดสถานการณคการเปลบวยนแปลงทบว จะมบผลตวอทถศทางการพจฒนาประเทศ
ในระยะแผนพจฒนาฯ ฉบจบทบว ๑๑ สะทดอนใหดเหรนววาประเทศไทยยจงตดองเผชถญกระแส
การเปลบวยนแปลงทจ ดงภายในและภายนอกประเทศทบว ผจนผวน ซจบซดอนและคาดการณค
ผลกระทบไดดยาก แมดววาในภาพรวมสจงคมไทยมบภรูมถคตุดมกจนเพถวมขซดน และมบภรูมถคตุดมกจนทบว
แขรงแกรวงแตกตวางกจนไปทจ ดงในระดจบปจ จเจก ครอบครจ ว ชตุมชน และสจงคม แตวกรยจงไมว
เพบยงพอ ทบวจะรองรจ บสถานการณคการเปลบวยนแปลงในอนาคตไดดอยวางมบประสถทธถภาพ 
สวงผลใหดประเทศตดองเผชถญกจบความเสบวยงในหลายมถตถ โดยเฉพาะความเสบวยงจากการ
บรถหารภาครจ ฐทบวอวอนแอ โครงสรดางเศรษฐกถจทบวไมวสามารถรองรจ บการเตถบโตอยวาง
ยจ วงยพน ทจ ดงความเสบวยงจากความเสพวอมถอยของควานถยมทบวดบงามในสจงคมไทย ความ
เสพวอมโทรมของฐานทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม และความเสบวยงดดานความ
มจ วนคงของประเทศ จซงจาท เปรนตดองนาท ภรูมถคตุดมกจนทบวมบอยรู วพรดอมทจ ดงสรดางภรูมถคตุดมกจนใน
ประเทศใหดเขดมแขรงขซดนภายใตดหลจกปรจ ชญาของเศรษฐกถจพอเพบยง โดยเสรถมสรดางทตุน
ทบวมบอยรู วของประเทศใหดเขดมแขรง ทจ ดงทตุนทางสจงคม ทตุนทางเศรษฐกถจ และทตุนทาง
ทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม รวมทจ ดงใชดประโยชนคอยวางมบประสถทธถภาพและ
เปรนธรรม เพพวอเตรบยมพรดอมใหดประเทศสามารถปรจ บตจวรองรจ บผลกระทบจากการ
เปลบวยนแปลงในอนาคตไดดอยวางยจ วงยพนการพจฒนาประเทศในระยะแผนพจฒนาฯ ฉบจบ
ทบว  ๑๑ จซงมบแนวคถดทบวมบความตวอเนพว องจากแนวคถดของแผนพจฒนาฯ ฉบจบทบว ๘-๑๐ 
โดยยจงคงยซดหลจก  “ปรจ ชญาของเศรษฐกถจพอเพบยง ” และ “คนเปรนศรูนยคกลางของ
การพจฒนา” รวมทจ ดง  “สรดางสมดตุลการพจฒนา ” ในทตุกมถตถ  และขจบเคลพวอนใหดบจ งเกถด
ผลในทางปฏถบจตถทบวชจดเจนยถวงขซดนในทตุกระดจบ เพพวอใหดการพจฒนาและบรถหารประเทศ
เปรนไปบนทางสายกลาง เชพวอมโยงทตุกมถตถของการพจฒนาอยวางบรูรณาการ ทจ ดงคน สจงคม
เศรษฐกถจ สถวงแวดลดอมและการเมพอง โดยมบการวถเคราะหคอยวาง  “มบเหตตุผล” และใชด
หลจก  “ความพอประมาณ ”  ใหดเกถดความสมดตุลระหววางมถตถทางวจตถตุกจบจถตใจของ
คนในชาตถ ความสมดตุลระหววางความสามารถในการพซวงตนเองกจบการแขวงขจนในเวทบ
โลก ความสมดตุลระหววางสจงคมชนบทกจบเมพอง เตรบยม “ระบบภรูมถคตุดมกจน ”  ดดวยการ
บรถหารจจดการความเสบวยงใหดเพบยงพอพรดอมรจ บผลกระทบจากการเปลบวยนแปลงทจ ดง
ภายนอกและภายในประเทศ ทจ ดงนบด   การขจบเคลพวอนกระบวนการพจฒนาทตุกขจ ดนตอน
ตดองใชด  “ความรอบรรูด ”  ในการพจฒนาดดานตวางๆ ดดวยความรอบคอบเปรนไปตาม
ลาท ดจบขจ ดนตอน และสอดคลดองกจบวถถบชบวถตของสจงคมไทย    รวมทจ ดงเสรถมสรดางศบลธรรม
และสาท นซกใน  “คตุณธรรม”  จรถยธรรมในการปฏถบจตถหนดาทบวและดาท เนถนชบวถตดดวย “ควา
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มเพบยร” จะเปรนภรูมถคตุดมกจนทบวดบใหดพรดอมเผชถญการเปลบวยนแปลงทบวเกถดขซดนทจ ดงในระดจบ
ปจ จเจก ครอบครจ ว ชตุมชน สจงคม และประเทศชาตถ การกาท หนดทถศทางและยตุทธศาสตรค
การพจฒนาประเทศในระยะของแผนพจฒนาฯ ฉบจบทบว ๑๑ จซงตดองเรวงสรดางภรูมถคตุดมกจน
เพถวมขซดนในมถตถการพจฒนาดดานตวางๆ เพพวอปดองกจนปจ จจจยเสบวยงทบว สจงคมไทยตดองเผชถญ 
และเสรถมรากฐานของประเทศดดานตวางๆ ใหดเขดมแขรง ควบครูวไปกจบการใหดความสาท คจญ
กจบการพจฒนาคนและสจงคมไทยใหดมบคตุณภาพ กดาวทจนตวอการเปลบวยนแปลง มบโอกาส
เขดาถซงทรจ พยากรและไดดรจ บประโยชนคจากการพจฒนาเศรษฐกถจและสจงคมอยวางเปรน
ธรรม รวมทจ ดงสรดางโอกาสทางเศรษฐกถจดดวยฐานความรรูด  เทคโนโลยบและนวจตกรรม  
และความคถดสรดางสรรคคบนพพดนฐานการผลถตและการบรถโภคทบวเปรนมถตรตวอสถวง
แวดลดอมนาท ไปสรู วการพจฒนาประเทศทบวมจ วนคงและยจ วงยพน โดยมบแนวทางการสรดาง
ภรูมถคตุดมกจนในประเดรนตวางๆ ทบวสาท คจญในระยะแผนพจฒนาฯ ฉบจบทบว ๑๑ ดจ งนบด

๑.การพจฒนาคนและสจงคมไทย สรู วสจงคมคตุณภาพ มตุ วงสรดางภรูมถคตุดมกจนตจ ดงแตวระดจบ
ปจ จเจก ครอบครจ ว และชตุมชนสรู วสจงคมทบวมบคตุณภาพ สามารถจจดการความเสบวยงและปรจ บ
ตจวเขดากจบการเปลบวยนแปลง รวมทจ ดงมบสววนรววมในการพจฒนาเศรษฐกถจ สจงคม และ
การเมพองของประเทศไดดอยวางมบประสถทธถภาพ ประกอบดดวย

๑.๑ การสรดางความเปรนธรรมในสจงคม ใหดความสาท คจญกจบการสรดาง
ความมจ วนคงทางเศรษฐกถจและสจงคมใหดทตุกคนในสจงคมไทยสามารถเขดาถซงบรถการทาง
สจงคมทบว มบคตุณภาพ มบโอกาสเขดาถซงทรจ พยากรและโครงสรดางพพดนฐานในการสรดางอาชบพ
และรายไดดทบวมจ วนคง สามารถเขดาถซงกระบวนการยตุตถธรรมอยวางเสมอภาค และสามารถ
ดาท รงชบวถตอยรู วไดดอยวางมบศจกดถคศรบ  ภายใตดระบบบรถหารจจดการภาครจ ฐทบวโปรวงใส ยซด
ประโยชนคสววนรวม และเปถดโอกาสการมบสววนรววมของประชาชนทตุกภาคสววนใน
กระบวนการพจฒนาประเทศ

๑.๒ การพจฒนาคนสรู วสจงคมแหวงการเรบยนรรูดตลอดชบวถต ใหดความสาท คจญกจบ
การพจฒนาคตุณภาพคนไทยทตุกชววงวจยใหดมบภรูมถคตุดมกจนตวอการเปลบวยนแปลง มบความ
พรดอมทจ ดงดดานรวางกาย ทบวสมบรูรณคแขรงแรง มบ สตถปจ ญญาทบวรอบรรูด  และมบจถตใจทบวสาท นซกใน
คตุณธรรม จรถยธรรม มบความเพบยร มบโอกาสและสามารถเรบยนรรูดตลอดชบวถต ควบครูวกจบ
การเสรถมสรดางสภาพแวดลดอมในสจงคมและสถาบจนทางสจงคมใหดเขดมแขรงและเอพดอตวอ
การพจฒนาคน 

๒.การปรจ บโครงสรดางเศรษฐกถจ สรู วทถศทางการเตถบโตในรรูปแบบใหมว  ทบวมตุ วง
พจฒนาเศรษฐกถจภายในประเทศใหดเขดมแขรง เพพวอลดการพซวงพาปจ จจจยภายนอก โดย
การสรดางความเขดมแขรงใหดกจบ ผรูดประกอบการในภาคการผลถตและบรถการ โดยเฉพาะ
วถสาหกถจขนาดกลางและขนาดยวอม   ผรูดประกอบการหนซว งตาท บลหนซว ง ผลถตภจณฑค และผรูด
ประกอบการในภาคเกษตร ใหดใชดภรูมถปจ ญญา วถทยาศาสตรค  เทคโนโลยบนวจตกรรม 
และความคถดสรดางสรรคค เพพวอยกระดจบสรู วการผลถตและการใหดบรถการบนฐานความรรูด 
และทบวเปรนมถตรตวอสถวงแวดลดอม ตลอดจนใหดมบการเชพวอมโยงกจบประเทศในภรูมถภาคตวางๆ
บนพพดนฐานการพซวงพาซซวงกจนและกจน รวมทจ ดงสรดางภรูมถคตุดมกจนตวอกระแสการ
เปลบวยนแปลงจากภายนอก ประกอบดดวย
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๒.๑  การสรดางความเขดมแขรงภาคเกษตร ความมจ วนคงของอาหารและ
พลจงงาน  ใหดความสาท คจญกจบการบรถหารจจดการทรจ พยากรธรรมชาตถทบวเปรนฐานการ
ผลถตภาคเกษตรใหดเขดมแขรงและสามารถใชดประโยชนคไดดอยวางยจ วงยพน เพพวอใหดภาค
เกษตรเปรนฐานการผลถตอาหารและพลจงงานทบวมบความมจ วนคง โดยการเพถวม
ประสถทธถภาพและศจกยภาพการผลถตภาคเกษตร การสรดางความมจ วนคงในอาชบพและ
รายไดดใหดแกวเกษตรกรตามหลจกปรจ ชญาของเศรษฐกถจพอเพบยง ขณะเดบยวกจน ใหด
ความสาท คจญกจบการสรดางความมจ วนคงดดานอาหารและพลจงงานชบวภาพทจ ดงในระดจบครจ ว
เรพอน ชตุมชน และประเทศ เพพวอสรดางภรูมถคตุดมกจนใหดภาคเกษตรสามารถพซวงตนเองและ
เผชถญกจบปจ จจจยเสบวยงตวางๆ ไดดอยวางมจ วนคง 

๒.๒  การปรจ บโครงสรดางเศรษฐกถจสรู วการเตถบโตอยวางมบคตุณภาพและ
ยจ วงยพน  ใหดความสาท คจญกจบการปรจ บโครงสรดางเศรษฐกถจ บนฐานความรรูด ความคถด
สรดางสรรคค และภรูมถปจ ญญา ภายใตดปจ จจจยสนจ บสนตุนทบวเอพดออาท นวยและระบบการแขวงขจน
ทบวเปรนธรรม มตุ วงปรจ บโครงสรดางการคดาและการลงทตุนใหดสอดคลดองกจบความตดองการ
ของตลาดทจ ดงภายในและตวางประเทศ สรดางมรูลควาเพถวมใหดกจบสาขาบรถการทบวมบศจกยภาพ 
พจฒนาภาคอตุตสาหกรรมสรู วอตุตสาหกรรมฐานความรรูดเชถงสรดางสรรคคและเปรนมถตรตวอสถวง
แวดลดอม        พจฒนาโครงสรดางพพดนฐานและระบบโลจถสตถกสคควบครูวไปกจบการปฏถรรูป
กฎหมายและกฎระเบบยบตวางๆ และบรถหารจจดการเศรษฐกถจสววนรวมอยวางมบ
ประสถทธถภาพ เพพวอใหดเปรนฐานเศรษฐกถจของประเทศทบวเขดมแขรงและขยายตจวอยวางมบ
คตุณภาพ

๒.๓  การสรดางความเชพวอมโยงกจบประเทศในภรูมถภาคเพพวอความมจ วนคง
ทางเศรษฐกถจและสจงคมใหดความสาท คจญกจบการเชพวอมโยงการพจฒนาเศรษฐกถจภายใน
ประเทศกจบความรววมมพอ ระหววางประเทศในภรูมถภาคตวางๆ บนพพดนฐานของการพซวงพา
ซซวงกจนและกจน และมบภรูมถคตุดมกจนตวอกระแสการเปลบวยนแปลงจากภายนอก ใหดความ
สาท คจญกจบการพจฒนาความรววมมพอแบบหตุดนสววนการพจฒนาทบว ยจ วงยพน และยซดผล
ประโยชนครววมกจนทจ ดงในระดจบอนตุภรูมถภาคและภรูมถภาค  สรดางปฏถสจมพจนธคในความรววม
มพอระหววางประเทศอยวางสรดางสรรคค เตรบยมความพรดอมของประเทศไทยในการเขดาสรู ว 
ประชาคมอาเซบยน และเสรถมสรดางความเขดมแขรงของภาคบการพจฒนาภายในประเทศ
ตจ ดงแตวระดจบชตุมชนทดองถถวนใหดกดาวทจนการเปลบวยนแปลง

๓.การจจดการทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอมอยวางยจ วงยพน   ใหดความสาท คจญ
กจบการบรถหารจจดการทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอมใหดเพบยงพอตวอการรจ กษา
สมดตุลของระบบนถเวศบนพพดนฐานของการมบสววนรววมของชตุมชนในการดรูแล รจ กษาและ
ใชดประโยชนค การปรจ บกระบวนทจศนคการพจฒนาและขจบเคลพวอนประเทศไปสรู วการเปรน
เศรษฐกถจและสจงคมคารคบอนตาว ท และเปรนมถตรกจบสถวงแวดลดอม ควบครูวไปกจบการเตรบยม
ความพรดอมรองรจ บการเปลบวยนแปลงภรูมถอากาศและภจยพถบจตถทางธรรมชาตถ   สรดาง
ภรูมถคตุดมกจนดดานการคดาจากเงพวอนไขดดานสถวงแวดลดอมและเพถวมบทบาทของไทยในเวทบ
ประชาคมโลกเพพวอใหดสจงคมมบภรูมถคตุดมกจน สามารถสนจ บสนตุนการพจฒนาเศรษฐกถจและ
ยกระดจบคตุณภาพชบวถตใหดคนในสจงคมไทย  โดยสรตุปการพจฒนาประเทศในระยะแผน
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พจฒนาฯ ฉบจบทบว ๑๑ จะเปรนการสรดางภรูมถคตุดมกจนในมถตถตวางๆ ใหดแกว  ปจ จเจก ครอบครจ ว 
ชตุมชน สจงคม และประเทศ โดยใชดแนวคถดและทถศทางการพจฒนาประเทศสรู วความ
ยจ วงยพนตามหลจกปรจ ชญาของเศรษฐกถจพอเพบยงตวอเนพว องจากแผนพจฒนาฯ ฉบจบทบว  ๑๐ 
พรดอมทจ ดงขยายการนาท ทตุนของประเทศทบวมบศจกยภาพจาก ๓ ทตุน ทจ ดงทตุนสจงคม ทตุน
เศรษฐกถจ และทตุนทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม  เปรน ๖ ทตุน ไดดแกว ทตุนมนตุษยค 
ทตุนสจงคม ทตุนกายภาพ ทตุนทางการเงถน ทตุนทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม และ
ทตุนทางวจฒนธรรม มาใชดประโยชนคอยวางบรูรณาการและเกพดอกรูลกจน   โดยเฉพาะ การ 
สรดางฐานทางปจ ญญาเพพวอเปรนภรูมถคตุดมกจนใหดกจบคนและสจงคมไทยเปรนสจงคมทบวมบคตุณภาพ
กดาวสรู วสจงคมและเศรษฐกถจสบเขบยวทบวมบแบบแผนการผลถตและบรถโภคอยวางยจ วงยพนและ
เปรนมถตรตวอสถวงแวดลดอม โดยนทาความรรูดและจตุดแขรงของอจตลจกษณคไทย มาปรจ บ
โครงสรดางเศรษฐกถจบนฐานนวจตกรรมทบวเขดมแขรงเชพวอมโยงกจบเศรษฐกถจโลกและ
เศรษฐกถจในภรูมถภาคอยวางรรูดเทวาทจน สรดางความยจ วงยพนของภาคเกษตรและความมจ วงคจ วง
ดดานอาหาร และ พลจงงาน รวมทจ ดงการจจดการทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม
อยวางยจ วงยพน ควบครูวไปกจบการเสรถมสรดางระบบธรรมาภถบาลและความสมานฉจ นทคในทตุก
ภาคสววนและทตุกระดจบ เปรนฐานการพจฒนาประเทศทบวมจ วนคงและสมดตุล มตุ วงสรู วการอยรู ว
รววมกจนในสจงคมอยวางมบความสตุขและเปรนธรรม

วลตถยุประสงครและเปท นหมนยหลลกของแผนพล ฒนนเศรษฐกคจและสลงคม
แหทงชนตค  ฉบลบททท     ๑๑
วคสลยทล ศนร  
    “สจงคมอยรู วรววมกจนอยวางมบความสตุข ดดวยความเสมอภาค เปรนธรรม และมบ
ภรูมถคตุดมกจนตวอการเปลบวยนแปลง”
 พล นธกคจ

๑) สรดางสจงคมเปรนธรรมและเปรนสจงคมทบวมบคตุณภาพ ทตุกคนมบความมจ วนคงใน
ชบวถต ไดดรจ บการคตุดมครองทางสจงคมทบวมบคตุณภาพอยวางทจ ววถซงและเทวาเทบยม มบโอกาสเขดา
ถซงทรจ พยากรและกระบวนการยตุตถธรรมอยวางเสมอภาค ทตุกภาคสววนไดดรจ บการเสรถม
พลจงใหดสามารถมบสววนรววมในกระบวนการพจฒนา   ภายใตดระบบบรถหารจจดการภาครจ ฐ
ทบวโปรวงใส เปรนธรรม

๒)  พจฒนาคตุณภาพคนไทยใหดมบคตุณธรรม เรบยนรรูดตลอดชบวถต มบทจกษะและการ
ดาท รงชบวถตอยวางเหมาะสมในแตวละชววงวจย สถาบจนทางสจงคมและชตุมชนทดองถถวนมบความ
เขดมแขรง สามารถปรจ บตจวรรูดเทวาทจนกจบการเปลบวยนแปลง 

๓)  พจฒนาฐานการผลถตและบรถการใหด เขดมแขรงและมบ คตุณภาพบนฐานความรรูด 
ความคถดสรดางสรรคค และภรูมถปจ ญญา สรดางความมจ วนคงดดานอาหารและพลจงงาน ปรจ บ
โครงสรดางการผลถตและการบรถโภคใหดเปรนมถตรกจบสถวงแวดลดอม   พรดอมสรดางความ
เชพวอมโยงกจบประเทศในภรูมถภาคเพพวอความมจ วนคงทางเศรษฐกถจและสจงคม
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๔)  สรดางความมจ วนคงของฐานทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม สนจ บสนตุน
การมบสววนรววมของชตุมชน รวมทจ ดงสรดางภรูมถคตุดมกจนเพพวอรองรจ บผลกระทบจากการ
เปลบวยนแปลงสภาพภรูมถอากาศและภจยพถบจตถทางธรรมชาตถ
วลตถยุประสงคร

๑)  เพพวอเสรถมสรดางสจงคมทบว เปรนธรรมและเปรนสจงคมสจนตถ สตุข 
๒)  เพพวอพจฒนาคนไทยทตุกกลตุวมวจยอยวางเปรนองคครวมทจ ดงทางกาย ใจ สตถปจ ญญา

อารมณค คตุณธรรม จรถยธรรม และสถาบจนทางสจงคมมบบทบาทหลจกในการพจฒนาคน
ใหดมบคตุณภาพ 

๓)  เพพวอพจฒนาเศรษฐกถจใหดเตถบโตอยวางมบเสถบยรภาพ คตุณภาพและยจ วงยพนมบ
ความเชพวอมโยงกจบเครพอขวายการผลถตสถนคดาและบรถการบนฐานปจ ญญา นวจตกรรม และ
ความคถดสรดางสรรคคในภรูมถภาคอาเซบยน มบความมจ วนคงทางอาหารและพลจงงาน การ
ผลถตและการบรถโภคเปรนมถตรตวอสถวงแวดลดอม นาท ไปสรู วการเปรนสจงคมคารคบอนตาว ท

๔)  เพพวอบรถหารจจดการ ทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอมใหดเพบยงพอตวอ
การรจ กษาสมดตุลของระบบนถเวศ และเปรนฐานทบวมจ วนคงของการพจฒนาประเทศ 
 เปท นหมนยหลลก

๑) ความอยรู วเยรนเปรนสตุขและความสงบสตุขของสจงคมไทยเพถวมขซดน ความเหลพวอม
ลาดท ในสจงคมลดลง  สจดสววนผรูดอยรู วใตดเสดนความยากจนลดลง และดจชนบภาพลจกษณคการ
คอรครจ ปชจ วนไมวตาว ท กววา ๕.๐ คะแนน

๒) คนไทยมบการเรบยนรรูดอยวางตวอเนพว อง มบสตุขภาวะดบขซดน  มบคตุณธรรม จรถยธรรม  
และสถาบจนทางสจงคมมบความเขดมแขรงมากขซดน

๓) เศรษฐกถจเตถบโตในอจตราทบวเหมาะสมตามศจกยภาพของประเทศ ใหดความ
สาท คจญกจบการเพถวมผลถตภาพรวมไมวตาว ท กววารดอยละ ๓.๐ ตวอปบ  เพถวมขบดความสามารถใน
การแขวงขจนทางเศรษฐกถจของประเทศเพถวมมรูลควาผลถตภจณฑคของวถสาหกถจขนาดกลาง
และขนาดยวอมตวอ ผลถตภจณฑคมวลรวมในประเทศ  ใหดมบไมวตาว ท กววารดอยละ ๔๐.๐ 

๔) คตุณภาพสถวงแวดลดอม อยรู ว ในเกณฑคมาตรฐาน   เพถวมประสถทธถภาพการลด
การปลวอยกจ๊าซเรพอนกระจก  รวมทจ ดงเพถวมพพดนทบวปวาไมดเพพวอรจ กษาสมดตุลของระบบนถเวศ 
ตล วชททวลด

๑) ดจชนบความอยรู วเยรนเปรนสตุข ดจชนบความสงบสตุข สจดสววนรายไดดระหววางกลตุวม
ประชากรทบวมบรายไดดสรูงสตุดรดอยละ  ๑๐.๐  กจบกลตุวมทบวมบรายไดดนดอยรดอยละ  ๑๐.๐  
สจดสววนผรูดอยรู วใตดเสดนความยากจน  สจดสววนแรงงานนอกระบบทบวสามารถเขดาถซงการ
คตุดมครองทางสจงคม และดจชนบภาพลจกษณคการคอรครจ ปชจ วน

๒) จาท นวนปบการศซกษาเฉลบวยของคนไทย  ผรูดเรบยนทตุกระดจบการศซกษามบ
คตุณธรรม จรถยธรรม สจดสววนประชากรทบวเขดาถซงโครงขวายคมนาคมและ อถนเทอรคเนรต
ความเรรวสรูง จาท นวนบตุคลากรดดานการวถจจยและพจฒนา อจตราการปววยดดวยโรคไมว
ตถดตวอ และดจชนบความอบอตุ วนของครอบครจ ว 
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๓) อจตราการเจรถญเตถบโตทางเศรษฐกถจ อจตราเงถนเฟดอ ผลถตภาพการผลถตรวม 
อจนดจบความสามารถในการแขวงขจนทางเศรษฐกถจของประเทศ  สจดสววนมรูลควา
ผลถตภจณฑคของวถสาหกถจขนาดกลางและขนาดยวอมตวอผลถตภจณฑคมวลรวมในประเทศ

๔) คตุณภาพนาดท และอากาศ รดอยละของพพดนทบวปวาไมดตวอพพดนทบวประเทศ     และ
สจดสววนการปลวอยกจ๊าซเรพอนกระจกตวอหจวเปรบยบเทบยบกจบลาท ดจบขจ ดนการพจฒนาทบว แสดง
โดยผลถตภจณฑคมวลรวมในประเทศตวอหจว 
ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนของจล งหวลดอยุตรดคตถร
วคสลยทล ศนร

“ เมงองแหทงคยุณภนพชทวคต  ผลผลคตปลอดภล ย
สงบสนนวลฒนธรรมไทย  กทนวไกลสลมพล นธรเพงทอนบทนนยล ทงยงน”

เปท นประสงคร  : 
๑.เปรนดถนแดนแหวงความสงบสตุข มบศถลปะวจฒนธรมประเพณบทบวดบงาม  มบ

จรถยธรรม  เปรนระเบบยบเรบยบรดอย  เศรษฐกถจมจ วนคง
๒.ประชาชนมบความเขดมแขรง มบคตุณภาพชบวถตทบวดบ  และมบสววนรววมในการพจฒนา

สจงคม เศรษฐกถจ และการเมพองการปกครอง
๓.ผลผลถตดดานการเกษตรกรรม อตุตสาหกรรม  การแปรรรูปสถนคดา ผลถตภจณฑค

OTOP มบคตุณภาพปลอดภจย และมบระบบการตลาดทบวดบ
๔.มบการพจฒนาทบวยจ วงยพน อนตุรจ กษคทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม พลจงงาน 

วจฒนธรรมและประเพณบทบว งดงาม
๕.มบศจกยภาพการคดา การลงทตุน การทวองเทบวยว และความสจมพจ นธคอจ นดบ  ทจ ดง

ภายในและระหววางประเทศ
พล นธกคจ  : 

๑.พจฒนาใหดเปรนเมพองนวาอยรู ว เดรก เยาวชนและประชาชนมบความรรูดครู วคตุณธรรม มบ
วถนจ ย และอยรู วอยวางเปรนสตุข มบรายไดด และการครองชบพเหมาะสม มบความมจ วนคงในกา
รดทารงชบวถต

๒.สวงเสรถมพจ ฒนาผลผลถตดดานการเกษตรกรรม อตุตสาหกรรม การแปรรรูป
สถนคดา ใหด มบคตุณภาพปลอดภจยและมบระบบการตลาดทบวดบ

๓.สวงเสรถมสนจ บสนตุ นการมบสววนรววมในการพจ ฒนาสจ งคม เศรษฐกถจ และ
การเมพองการปกครองของประชาชน

๔.พจ ฒนาอนตุ รจ กษคและฟพด นฟรูทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม พลจ งงาน
วจฒนธรรม ประเพณบทบวดบงามทตุกพพดนทบว

๕.สวงเสรถม การคดา การลงทตุน การทวองเทบวยว ทจ ดงภายในและตวางประเทศ ตลอด
จนสรดางสจมพจนธคไมตรบอจนดบระหววางประเทศในภรูมถภาค
ประเดปนยยุทธศนสตรร  : 
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๑.เสรคมสรทนงบทนนเมงองนท นอยมู ท คยุณภนพชทวคตทททดท   มทควนมรมูทคมู ทคยุณธรรม มท
ควนมมล ทนคงทนงอนหนร มทรนยไดทอนชทพททท เหมนะสม ชยุมชนเขทมแขปง มทสยุขภนวะ
ชยุมชน และมทควนมมล ทนคงในชทวคต
กลยยุทธร   :

๑.๑ พจฒนาและปรจ บปรตุงโครงขวายคมนาคมผจงเมพองทตุกระดจบ ระบบ
สาธารณรูปโภคและสาธารณรูปการตลอดทจ ดงโครงสรดางพพดนฐานใหดทจ ววถซงและเทวาเทบยม
กจน สามารถรองรจ บความเจรถญเตถบโตทางสจงคมและเศรษฐกถจ

๑.๒ เพถวมศจกยภาพบตุคลากรดดวยความรรูดครู วคตุณธรรม พรดอมกจบการพจฒนาระบบ
การบรถหารจจดการภาครจ ฐใหดสะอาด โปรวงใส ตรวจสอบไดด เพพวอยกระดจบการบรถหาร
จจดการใหดมบประสถ ทธถภาพ เกถดประโยชนคสรูงสตุดตวอประชาชน

๑.๓ พจฒนาทรจ พยากรมนตุษยคบนพพดนฐานความเสมอภาคโดยการสรดางโอกาส
ยกระดจบคตุณภาพการศซกษาเพพวอผลสจมฤทธถคดดานคตุณภาพและการเรบยนรรูด ใหดครอบคลตุม
ทตุกสถาบจนการศซกษา ตลอดจนเปถดโอกาสในการเรบยนรรูด และเขดาถซงแหลวงขดอมรูล
สารสนเทศไดดอยวางกวดางขวาง ถรูกตดอง เปรนธรรม และรวดเรรว

๑.๔ พจฒนาความเปรนอยรู วใหด มบคตุณภาพชบวถตทบวดบทจ ดงวจยเดรก เยาวชน วจยททางาน 
และผรูดสรูงอายตุ สวงเสรถมใหดประชากรวจยททางานใหดมบงานททา  มบหลจกประกจนทบวมจ วนคงใน
ชบวถต มบความมจ วนคง คตุดมครองแรงงานเดรกและสตรบ สวงเสรถมบรถการสาธารณสตุข สตุข
อนามจย สรดางภรูมถคตุดมกจนทางสจงคม สรดางความปรองดองดดวยกบฬา การปรจ บเปลบวยน
พฤตถกรรมสตุขภาพทบวเหมาะสม

๑.๕ สวงเสรถมใหดมบการกระจายรายไดดอยวางเปรนธรรม คตุดมครอง สวงเสรถมและ
ขยายโอกาสในการประกอบอาชบพของประชาชน เพถวมศจกยภาพของชตุมชน เชพวอมโยง
เครพอขวายอยวางตวอเนพว อง เพพวอเปรนรากฐานการพจฒนาเศรษฐกถจชตุมชน นทาไปสรู วการพซวง
ตนเอง และลดปจ ญหาความยากจน

๑.๖ ชววยเหลพอและสนจ บสนตุนการมบงานททาและรายไดดของประชาชน เพพวอลด
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกถจถดถอย และสรดางความเชพวอมจ วนและกระตตุดนเศรษฐกถจ
ในภาพรวม

๑.๗ เสรถมสรดางสถาบจนครอบครจ วและชตุมชนใหดมบความมจ วนคงเขดมแขรง ปลอดยา
เสพตถด มบความมจ วนคงและปลอดภจยในชบวถตและทรจ พยคสถน

๑.๘สวงเสรถมใหดประชาชนมบความเขดมแขรงในการรววมกจนพจฒนาสจงคม เศรษฐกถจ
การเมพองการปกครองการสรดางสรรคค สจงคมใหดเกถดความสมานฉจ นทค   และความ
มจ วนคงภายในและชายแดน  การบรถหารวถกฤตถการณคดดานสาธารณภจย การดทาเนถน
กถจกรรมสาธารณชตุมชน รวมทจ ดงสนจ บสนตุนการดทาเนถนการของกลตุวมประชาชนใน
ลจกษณะเครพอขวาย  ใหดสามารถแสดงความคถดเหรน และเสนอความตดองการของชตุมชน
ในพพดนทบว อยวางมบสววนรววม

๒.พล ฒนนภนคเกษตรกรรม อยุตสนหกรรม กนรแปรรมูป และผลคตภล ณฑร 
OTOP ใหท มทคยุณภนพปลอดภล ยและมทควนมมล ทนคงทนงอนหนร
กลยยุทธร   :
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๒.๑ สวงเสรถมพจฒนากระบวนการผลถต ภาคเกษตรกรรม  อตุตสาหกรรม การ
แปรรรูปสถนคดา เพพวอเพถวมมรูลควาโดยมตุวงพจฒนาผลผลถตทบวมบคตุณภาพและปลอดภจยตวอผรูด
บรถโภค

๒.๒ สวงเสรถมพจฒนาการปลรูกพพชการปศตุสจตวค และประมงทบวสอดคลดองกจบการ
ตลาด โดยสวงเสรถมการลดตดนทตุนการผลถต เพถวมรายไดดในภาคการเกษตร

๒.๓เสรถมสรดางศจกยภาพการบรถหารจจดการใหดกจบภาคเกษตร สถาบจนเกษตรกร
และผรูดประกอบการตลอดจนการสวงเสรถมกลตุวม OTOP กลตุวมธตุรกถจ ผรูดประกอบ
การ SMEs ใหดมบความเขดมแขรง

๒.๔ สวงเสรถมการศซกษาการวถจจย การสรดางนวจตกรรม และการบรถหารจจดการ
ตลาดสถนคดาเกษตรกรรมอตุตสาหกรรมและการแปรรรูป และผลถตภจณฑค OTOP ใหดมบ
คตุณภาพและปลอดภจย

๓.พล ฒนนทยุนทนงวลฒนธรรม ประวลตคศนสตรร และกนรททองเทททยว
กลยยุทธร   :

๓.๑ ททานตุ  บ ทารตุง รจ กษา และสพบทอดประวจตถศาสตรค ศถลปวจฒนธรรมประเพณบ
ทดองถถวน โดยการเชพวอมโยงกจบการพจฒนาทางสจงคม การทวองเทบวยว และเศรษฐกถจ

๓.๒ สวงเสรถมและสนจ บสนตุนการพจฒนาภรูมถปจ ญญาทดองถถวน และภรูมถ ปจ ญญาไทย  
เพพวอใชดในการผลถตสถนคดา บรถการ  การประกอบอาชบพ  และการพจฒนาคตุณภาพชบวถต

๓.๓ สวงเสรถมเชพวอมโยงเสดนทางวจฒนธรรมและประวจตถศาสตรค กจบเพพวอนบดานทจ ดง
ภายในและตวางประเทศ

๓.๔ มบการพจฒนาการทวองเทบวยวทตุกดดาน โดยเนดนการทวองเทบวยวเชถงวจฒนธรรม
ทบวมบอจตลจกษณค และศจกยภาพสรูง
๔.  ดนนรงไวทซถทงทรล พยนกรธรรมชนตค ทททสมบมูรณร  พล ฒนนแหลทงนนทน กนรจลดกนร
สคทงแวดลทอม และพลล งงนนทททดท
กลยยุทธร   :

๔.๑ สนจ บสนตุนใหดมบการสรดางสมดตุลการใชดประโยชนค จากทรจ พยากรธรรมชาตถ 
พรดอมกจบการอนตุรจ กษคทรจ พยากรปว าไมด  การฟพด นฟรูทรจ พยากรดถน การพจฒนาแหลวงนาดท  
การบรถหารจจดการนาดท อยวางเปรนระบบและคตุดมควา เพพวอรจ กษา ดทารงไวดซซวง
ทรจ พยากรธรรมชาตถทบวอตุดมสมบรูรณค และสนจ บสนตุนขยายผลโครงการตามแนวพระรา
ชดทารถ

๔.๒ กระจายการถพอครองทบว ดถนอยวางเปรนธรรม และดทาเนถนการจจดกรรมสถทธถค
ในทบวดถนของประชาชน ใหดเพบยงพอแกวการอยรู วอาศจยและการเกษตรกรรม  โดยคทานซง
ถซงความสอดคลดองกจบสภาพแวดลดอมทางธรรมชาตถทจ ดงผพนดถน  ผพนนาดท  วถถบชบวถตของ
ชตุมชนทดองถถวน อยวางยจ วงยพนและมบสววนรววม
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๔.๓ สวงเสรถมพจฒนาการบรถ หารจจดการสภาพแวดลดอมเมพองและทดองถถว น ภาย
ใตดการมบสววนรววมของชตุมชนอยวางมบประสถทธถภาพ ประสถทธถผล เพพวอประโยชนค ในการ
ดรูแลรจ กษาทรจ พยากรธรรมชาตถอยวางยจ วงยพน

๔.๔ สวงเสรถม บทารตุงรจ กษา และคตุดมครองคตุณภาพสถวงแวดลดอม  การผลถตและการ
ใชดพลจงงานทดแทนอยวางเหมาะสมมบประสถทธถภาพ ตามหลจกการพจฒนาทบวยจ วงยพน  
ตลอดจนควบคตุมและกทาจจดภาวะมลพถษทบว มบผลตวอสตุขภาพอนามจย สวจสดถการและ
คตุณภาพชบวถตของประชาชน โดยประชาชน ชตุมชน ทดองถถวน องคคกรปกครองสววนทดอง
ถถวน  ตดองมบสววนรววมในการกทาหนดแนวทางการดทาเนถนงาน

๔.๕ สวงเสรถม สนจ บสนตุนการอนตุรจ กษคพลจงงานและการบรถหารจจดการดดาน
พลจงงานใหดมบประสถทธถภาพสรูงสตุด ทจ ดงในภาครจ ฐและเอกชนอยวางมบสววนรววมและยจ วงยพน

๕.  เพคทมศลกยภนพ กนรคทน  กนรลงทยุน  กนรททองเทททยว  และควนมสลมพล นธร กล บ
ประเทศเพงทอนบทนน
กลยยุทธร   :

๕.๑ เสรถมสรดางความรววมมพอและความรรูดเกบวยวกจบการคดา การลงทตุน และการ
บรถการ ใหดกจบผรูดประกอบการทจ ดงภายในและตวางประเทศ

๕.๒ พจฒนาสจมพจนธไมตรบและความรววมมพอกจบจจงหวจดภายในภรูมถภาคและอพวนๆ 
รวมทจ ดงตวางประเทศ โดยยซดหลจกการปฏถบจตถตวอกจนอยวางเสมอภาค  สนจ บสนตุนการเพถวม
และขยายชวองทางการคดา การลงทตุนการทวองเทบวยวและการแลกเปลบวยนวจฒนธรรมอจน
ดบอยวางยจ วงยพน

๕.๓ พจฒนาศจกยภาพการแขวงขจนของผรูด ประกอบการ  พจฒนาเสดนทางคมนาคม
เชพวอมโยงเขตเศรษฐกถจชายแดน และระบบ Logistics ใหดเอพดอประโยชนคตวอการคดา 
การลงทตุน การทวองเทบวยว  เปรนการเพถวมมรูลควาใหด กจบการคดาในตลาดเดถม  และ
แสวงหาตลาดใหมว

๕.๔ สวงเสรถมใหดมบการประกอบกถจการ มบการแขวงขจนอยวางเสรบและเปรนธรรม 
ปด องกจนการผรูกขาดทจ ดงทางตรงหรพอทางอดอม และคตุดมครองผรูด บรถโภค

๕.๕ สนจ บสนตุน ใหดมบการปรจ บปรตุงและแกดไข กระบวนการผวานแดน เพพวออทา
นวยความสะดวกดดานการคดาการลงทตุน และการทวองเทบวยว

๕.๖  พจฒนาสถนคดาและบรถการ เสรถมสรดางความปลอดภจยและสตุขอนามจย ใหดมบ
คตุณภาพมาตรฐาน เปรนทบวยอมรจ บของผรูด บรถโภค  ครู วคดา และนจ กทวองเทบวยว

๕.๗  สนจ บสนตุนใหดมบการปรจ บปรตุง พจฒนา แหลวงทวองเทบวยวเชถงนถ เวศนค 
วจฒนธรรม และประวจตถศาสตรค โดยการมบสววนรววมของชตุมชน และเชพวอมโยงกจบ
ประเทศเพพวอนบดาน
นโยบนยกนรพล ฒนนของผมูทบรคหนรเทศบนลตนนบลผนจยุก

๑.  ดทนนกนรศถกษน ศนสนนและวลฒนธรรม
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เปด าหมายของการพจฒนา คพอ ใหดประชาชนมบคตุณภาพชบวถตทบวดบ มบคตุณธรรม 
จรถยธรรม สามารถสพบทอด ภรูมถปจ ญญาทดองถถวน  มบศาสนาเปรนเครพวองชบดนทาชตุมชนและสจงคม 
ตลอดจนจจดระบบการศซกษาใหดสอดคลดองกจบการพจฒนาและเหมาะสมกจบสภาพทดองถถวน
สามารถดรูแลตจวเองในขจ ดนพพดนฐาน ขยายและปรจ บปรตุงการศซกษาใหดมบประสถทธถภาพและ
เพบยงพอตวอความตดองการ  พพดนฟรูและสวงเสรถมศถลปวจฒนธรรมขนบธรรมเนบยม
ประเพณบและเอกลจกษณคของทดองถถวนใหดอยรู วสพบไปไดดโดยจะดทาเนถนการดจ งตวอไปนบด

-  สวงเสรถมใหดนจ กเรบยนตจ ดงแตวระดจบอนตุบาลจนถซงระดจบประถมศซกษาใหดไดดดพวม
นมทตุกคน

-  สวงเสรถมใหดนจ กเรบยนตจ ดงแตวระดจบอนตุบาลจนถซงระดจบประถมศซกษาใหดไดดรจบ
ประทานอาหารกลางวจนอยวางทจ ววถซง

-  สวงเสรถมและสนจ บสนตุนทตุนการศซกษาเดรกทบวเรบยนดบแตวยากจนในเขตเทศบาล
-  สวงเสรถมสพวอการเรบยนการสอนทบวทจนสมจยใหดกจบโรงเรบยนในเขตเทศบาล
-  สวงเสรถมใหดเยาวชนและประชาชนไดดเรบยนรรูดดดวยตนเองและมบศรูนยคการเรบยนรรูด

ชตุมชนทบวไดดมาตรฐาน
-  สวงเสรถมความเปรนเลถศทางดดานการศซกษาดดวยระบบอถนเตอรคเนรตทตุก

โรงเรบยน
-  สวงเสรถมและสนจ บสนตุนครรูตวางชาตถสอนภาษาตวางประเทศใหดกจบเดรกนจ กเรบยน

ภายในเขตเทศบาล
-  สวงเสรถมสนจ บสนตุนการจจดกถจกรรมวจนเดรกภายในเขตเทศบาล
-  สวงเสรถมการแขวงขจนกบฬาระดจบประถมศซกษาภายในเขตเทศบาล
-  สวงเสรถมรถรจ บสวงเดรกเลรกใหดกจบศรูนยคพจฒนาเดรกเลรกภายในเขตเทศบาล
-  สวงเสรถมสนจ บสนตุนจจดอบรมโครงการจรถยธรรมใหดกจบเดรกนจ กเรบยนในชววงปถด

เทอม
-  สวงเสรถมและสนจ บสนตุนกถจกรรมตวอตดานยาเสพตถด
-  สวงเสรถมททานตุบ ทารตุงพระพตุทธศาสนาและจารบตประเพณบในเขตเทศบาล

๒.  ดทนนโครงสรทนงพงทนฐนน
เปด าหมายของการพจฒนา  คพอ เตรบยมความพรดอมเพพวอรองรจ บการขยายตจวของ

ชตุมชนโดยจะดทาเนถนการปรจ บปรตุงเสดนทางคมนาคม  ถนนสายหลจก  ถนนสายรอง  
และซอยตวางๆ ใหดไดดมาตรฐาน  รวมทจ ดงปรจ บปรตุงใหดสามารถเชพวอมโยงตวอกจนไดดสะดวก
กวอสรดางและปรจ บปรตุงระบบระบายนทดา  ใหดควบครูวไปกจบการปรจ บปรตุงถนนสายตวางๆ ใน
เขตเทศบาล  เพพวอใหดสามารถระบายนทดาไดดอยวางรวดเรรว ปด องกจนการเกถดนทดาทววมขจ ง 
ตถดตจ ดงและขยายเขตไฟฟด าสาธารณะใหดทจ ววทตุกแหลวงชตุมชนเพพวอสรดางความปลอดภจยใน
ชบวถตและทรจ พยคสถนของประชาชน และผรูดใชดเสดนทางสจญจรไปมา ปรจ บปรตุง
สาธารณรูปโภคทบวอยรู วในความรจ บผถดชอบของเทศบาลใหดพอเพบยงกจบความตดองการของ
ประชาชน เชวน

-  สวงเสรถมใหดมบโครงการบดานเอพดออาทรสทาหรจ บผรูดมบรายไดดนดอย
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-  สวงเสรถมใหดมบการพจฒนาระบบสาธารณรูปโภค  สาธารณรูปการอยวางทจ วงถซงและ
เทวาเทบยมกจนทจ ดงตทาบล

-  สวงเสรถมและพจฒนากลตุวมอาชบพเพพวอใหดเกถดรายไดดเสรถมแกวครอบครจ วและ
ชตุมชนในเขตเทศบาล

-  สวงเสรถมใหดมบนท ดาประปาทตุกหมรูวบดานในเขตเทศบาล

๓.  ดทนนสนธนรณสยุขและสคทงแวดลทอม
เปด าหมายการพจฒนา คพอ ใหดประชาชนมบคตุณภาพชบวถตทบวดบ ไดดรจ บการบรถการดดาน

สวจสดถการสจงคมและการสาธารณสตุขอยวางทจ ววถซงและเทวาเทบยมกจน ตลอดจนมบความ
ปลอดภจยในชบวถตและทรจ พยคสถน

เทศบาลจะพจฒนาและยกระดจบคตุณภาพชบวถตของประชาชนในเขตเทศบาลใหดมบ
ชบวถตความเปรนอยรู วทบวดบขซดน มบสตุขภาพพลานามจยทบวแขรงแรงสมบรูรณค ปราศจากโรคภจยไขด
เจรบใหดการรจ กษาพยาบาล และบรถการความรรูดดดานสาธารณสตุขแกวประชาชน  สนจ บสนตุน
และสวงเสรถมใหดประชาชนมบโอกาสออกกทาลจงกายโดยการเลวนกบฬา  เพพวอเสรถมสรดาง
สตุขภาพพลานามจยทบวดบ  บทารตุงรจ กษาสถานทบวพจกผวอนหยวอนใจ  ใหดบรถการสวจสดถการ
สจงคมแกวเดรก  สตรบ  เยาวชน  ผรูดสรูงอายตุ  และผรูดพถการอยวางเทวาเทบยมกจน   รจ กษาความ
สงบเรบยบรดอย  สวงเสรถมสนจ บสนตุนการปด องกจนและรจ กษาความปลอดภจยในชบวถตและ
ทรจ พยคสถนของประชาชนในเขตเทศบาล  ตลอดจนปด องกจนอาชญากรรมและระงจบการ
เกถดอจคคบภจ ย และภจยธรรมชาตถอพวนๆ เชวน

-  สวงเสรถมดรูแลคตุณภาพชบวถตของเดรก, สตรบ , คนชรา, ผรูดพถการและผรูดดดอย
โอกาส

-  สวงเสรถมใหดมบการปด องกจนบรรเทาสาธารณภจยใหดกจบชตุมชนในเทศบาล
-  สวงเสรถมผรูดสรูงอายตุใหดไดดรจ บเบบดยยจงชบพอยวางทจ ววถซง
-  สวงเสรถมเบบดยยจงชบพใหดกจบผรูดพถการทตุกประเภทอยวางทจ ววถซง
-  สวงเสรถมกองทตุนผรูดสรูงอายตุทตุกหมรูวบดานในเขตเทศบาล
-  สวงเสรถมใหดมบสวนสาธารณะและปรจ บภรูมถทจศนคในเขตเทศบาลอยวางทจ ววถซง
-  สวงเสรถมและปด องกจนปจ ญหายาเสพตถดและโรคตถดตวอในเขตเทศบาล
-  สวงเสรถมใหดหญถงตจ ดงครรภคไดดรจ บอาอาหารเสรถมอยวางทจ ววถซง
-  สวงเสรถมการแขวงขจนกบฬาตดานยาเสพตถดใหดกจบเยาวชนในเขตเทศบาล
-  สวงเสรถมการปลรูกปว าสาธารณะชตุมชนในเขตเทศบาล

๔.  ดทนนกนรเกษตร
เปด าหมายของการพจฒนา  คพอ  ใหดประชาชนมบการรวมตจวกจนเพพวอเรบยนรรูด พจฒนา

ทจกษะในการประกอบอาชบพ  ตลอดจนเทคโนโลยบทางการเกษตร  วถชาการตวางๆ เพพวอ
ปรจ บปรตุงและแปรรรูปผลผลถตรวมทจ ดงการเพถวมมรูลควาของสถนคดา  ซซวงกวอใหดเกถดผลผลถต  
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การบรถการ  การหมตุนเวบยนของเงถน  และการสรดางงานตามแนวทางเศรษฐกถจพอ
เพบยง โดยสามารถพซวงตนเองไดดและดทารงอยรู วอยวางมจ วนคง  เชวน 

-  สวงเสรถมและพจฒนาแหลวงนทดาทางการเกษตรใหดครอบคลตุมทตุกพพดนทบว
-  สวงเสรถมเทคโนโลยบดดานการเกษตรไดดอยวางทจ ววถซง
-  สวงเสรถมใหดมบตลาดกลางสถนคดาทางการเกษตรในเขตเทศบาล
-  สวงเสรถมโครงการ ๑ ฟารคม ๑ ตทาบล เพพวอแกดไขปจ ญหาความยากจน
-  สวงเสรถมใหดเกษตรกรมบอาชบพเสรถมและรายไดดทจ ววถซง
-  สวงเสรถมใหดเกษตรกรไดดททานา ๒ ครจ ดงไดดอยวางทจ ววถซงในเขตเทศบาล
-  สวงเสรถมเกษตรกรใหดใชดปตุป ยชบวภาพเพพวอลดตดนทตุนการผลถต
-  สวงเสรถมโครงการ SML ใหดกจบชตุมชนในเขตเทศบาล
-  สวงเสรถมใหดมบศรูนยคการเรบยนรรูดของประชาชนทตุกหมรู วบดานในเขตเทศบาล
-  สวงเสรถมและพจฒนากลตุวมอาชบพเพพวอใหดเกถดรายไดดเสรถมแกวครอบครจ วและ

ชตุมชนในเขตเทศบาล

๕.  นโยบนยดทนนกนรบรคหนรจลดกนรและกนรบรคกนรประชนชน
เปด าหมายของการพจฒนา  คพอ  ใหดประชาชนมบสววนรววมในการพจฒนาทดองถถวน

และมบสววนรววมทางการเมพองอยวางตวอเนพว องทตุกขจ ดนตอน เพถวมประสถทธถภาพในการ
บรถหารจจดการภาครจ ฐอยวางมบศจกยภาพ

เทศบาลจะบรถหารจจดการบนพพดนฐานการบรถหารจจดการบดานเมพองทบวดบโดยเฉพาะ
ความโปรวงใส  และพจฒนางานของเทศบาลใหดสามารถบรถการแกวประชาชนใหดไดดรจ บ
ความสะดวก รวดเรรว และเปรนธรรม  เสรถมสรดางและพจฒนาบตุคลากรของเทศบาลใหด
มบความสามารถในการปฏถบจตถตนอยวางมบประสถทธถภาพ                                           

ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนน  (Plans  strategies)
เพพวอใหดสามารถบรรลตุตามวถสจยทจศนค ภารกถจ จตุดมตุวงหมาย  และวจตถตุประสงคคการ

พจฒนาดจ งกลวาว  กระผมไดดกทาหนดยตุทธศาสตรคการพจฒนาไวด  จ ทานวน  ๘  
ยตุทธศาสตรค  ดจ งนบด

 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานโครงสรดางพพดนฐานและแหลวงนทดา
แนวทางการพจฒนา  

 พจฒนาการคมนาคม
 พจฒนาระบบชลประทาน
 พจฒนาระบบประปาหมรูวบดาน

 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานเศรษฐกถจ
แนวทางการพจฒนา

 ลดควาใชดจวาย และลดตดนทตุนการผลถต
 สวงเสรถมรายไดด และอาชบพทบวเหมาะสม
 พจฒนาดดานปศตุสจตวค
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 พจฒนาเกษตรกรรม
 การเพถวมรายไดด/เพถวมชวองทางการตลาด

 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานสาธารณสตุข
แนวทางการพจฒนา

 การรณรงคคปด องกจนและใหดความรรูดเรพวองโรคระบาด
 รณรงคคอาหารปลอดภจยและถรูกหลจกโภชนาการ
 ลดมลภาวะ และการกวอเหตตุรทาคาญ

 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานความรรูด การศซกษา ศาสนา วจฒนธรรมและ
ประเพณบ

แนวทางการพจฒนา
 สวงเสรถมการพจฒนาคตุณภาพการจจดการศซกษาของสถานศซกษาในเขต

ตทาบลผาจตุก
 สวงเสรถมการเรบยนรรูดตลอดชบวถต
 เพถวมศจกยภาพศรูนยคพจฒนาเดรกเลรก
 พจฒนาดดานการกบฬา
 สวงเสรถมกถจกรรมดดานศาสนา วจฒนธรรมและประเพณบ

 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานสจงคม
แนวทางการพจฒนา

 พจฒนาระบบสวจสดถการและชบวถตความเปรนอยรู วของผรูดดดอยโอกาสทาง
สจงคม

 สวงเสรถมกถจกรรมการรณรงคคตวอตดานและแกดไขปจ ญหายาเสพตถด
 พจฒนาระบบปด องกจนและบรรเทาสาธารณภจย

 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานการเมพอง การบรถหาร และการปกครอง
แนวทางการพจฒนา

 พจฒนาการบรถหารจจดการองคคกรและชตุมชน
 พจฒนาการบรถหารจจดการขดอมรูล
 สวงเสรถมและพจฒนาศจกยภาพของบตุคลากร

 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม
แนวทางการพจฒนา

 สรดางจถตส ทานซกในการดรูแลรจ กษาสถวงแวดลดอม
 สวงเสรถมการจจดการขยะอยวางถรูกวถธบ



52

 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาแหลวงทวองเทบวยว
แนวทางการพจฒนา

 พจฒนาแหลวงทวองเทบวยวตวางๆ ในตทาบล

ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนของเทศบนล   (พ.ศ.๒๕๕ 8  -  ๒๕ 62)
๑. ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานโครงสรดางพพดนฐานและแหลวงนทดา
๒. ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานเศรษฐกถจ
๓. ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานสาธารณสตุขและการอนามจย
๔. ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานความรรูด การศซกษา ศาสนา วจฒนธรรมและ

ประเพณบ
๕. ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานสจงคม
๖. ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานการเมพอง การบรถหารและการปกครอง
๗. ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม
๘. ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานแหลวงทวองเทบวยว

๓.๒  ปล จจลยและสถนนกนรณรเปลททยนแปลงทททมทผลตทอกนรพล ฒนน
ผลกนรวคเครนะหรและควนมตทองกนรของประชนชนในเทศบนล

1. กนรพล ฒนนดทนนโครงสรทนงพงทนฐนนและแหลทงนนท น
๑)  ถนนในเขตเทศบาลยจงไมวไดดมาตรฐาน
๒)  ถนนในเขตเทศบาลยจงไมวมบปด ายบอกเสดนทางครบทตุกจตุด
๓)  ปจ ญหาไฟฟด าแสงสววางของประชาชนและไฟฟด าสาธารณะยจงไมว

ครอบคลตุมทตุกพพดนทบว
๔)  ชตุมชนไมวใหดความรววมมพอในการปด องกจน  และชววยกจนดรูและสถานทบว

สาธารณะ
๕)  ประชาชนยจงขาดแคลนนทดาในการอตุปโภคและบรถโภคในฤดรูแลดง
๖)  การบรถการสาธารณรูปโภค  สาธารณรูปการใหดกจบประชาชนยจงไมว

เพบยงพอและทจ ววถซง
๗)  แหลวงนทดาในการเกษตรยจงตดองแกดไขปรจ บปรตุง  และพจฒนาใหดดบขซดน
๘)  ระบบการผลถต  การจวายนทดาประปาหมรูวบดาน  ยจงไมวมบประสถทธถภาพ  

คตุณภาพนทดาไมวสะอาดปลอดภจย
2. กนรพล ฒนนดทนนเศรษฐกคจ
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๑)ประชาชนยจงตดองการสวงเสรถมอตุตสาหกรรมการเกษตรและ
อตุตสาหกรรมในครจ วเรพอนตามหลจกการ  “เศรษฐกถจพอเพบยง”

๒)ประชาชนในทดองถถวนไมวไดดรจ บการสนจ บสนตุนดดานการประกอบอาชบพ
อยวางทจ ววถซงและไมวมบเงถนทตุนในการประกอบอาชบพ

๓)ประชาชนในทดองถถวนยจงขาดความรรูดความเขดาใจในการประกอบอาชบพ
หรพอผลถตสถนคดาใหดตรงกจบความตดองการของตลาด

๔)  ประชาชนยจงตดองการใหดมบกลตุวมออมทรจ พยคเพถวมขซดนและสรดางเครพอ
ขวายชตุมชนใหดเขดมแขรง

๕)  ขาดการกระตตุดนความตดองการของตลาด
๖)  ประชาชนอยากมบศรูนยคขดอมรูลขวาวสารใหดสามารถตถดตวอเชพวอมโยงกจบ

อทาเภอและจจงหวจด
3. กนรพล ฒนนดทนนสนธนรณสยุขและกนรอนนมล ย

๑)  ประชาชนยจงขาดความเขดาใจในเรพวองสาธารณสตุข
๒)  การใหดบรถการดดานสตุขภาพอนามจยยจงไมวทจ ววถซง
๓)  ประชาชนสววนใหญวไมวสนใจดรูแลสตุขภาพอนามจยของตนเอง

4. กนรพล ฒนนดทนนควนมรมูท  กนรศถกษน ศนสนน วลฒนธรรมและประเพณท
๑)  การศซกษาของโรงเรบยนยจงขาดบตุคลากรทบวมบความสามารถ
๒)  อตุปกรณคการเรบยนการสอนของโรงเรบยนในเขตเทศบาลยจงมบไมว

พรดอมและยจงขาดเทคโนโลยบทางการศซกษา
๓)  สถานทบวเลวนกบฬาและอตุปกรณคกบฬาในเขตเทศบาลยจงไมวเพบยงพอกจบ

ความตดองการของประชาชน
๔)  ประชาชนในทดองถถวนยจงขาดการททานตุบ ทารตุงดดานศาสนา  ประเพณบ   

วจฒนธรรมอจนดบงามของทดองถถวน
๕)  ประชาชนเรถวมละเลยประเพณบ   วจฒนธรรมอจนดบงามของทดองถถวน

5. กนรพล ฒนนดทนนสลงคม
๑) ในชตุมชนยจงขาดความรววมมพอใจกจน ความสามจคคบตดองมบการสรดาง

จถตส ทานซกรจ กกจนในชตุมชน
๒) การใหดความชววยเหลพอ  พจฒนาชบวถตความเปรนอยรู วของผรูดดดอยโอกาส

ทางสจงคมยจงไมวทจ ววถซง
๓) การแกดไขปจ ญหายาเสพตถดในชตุมชนยจงไมวบรรลตุเปด าหมาย
๔) การปด องกจนและบรรเทาสาธารณภจยยจงไมวเพบยงพอ
๕) สวจสดถการทางสจงคม  และการใหดบรถการตวาง ๆ ยจงไมวทจ ววถซง

6.กนรพล ฒนนดทนนกนรบรคหนรเมงองและกนรปกครอง
๑)  ประชาชนยจงไมวใหดความรววมมพอในกถจกรรมทางการเมพองทตุกระดจบ

อยวางจรถงจจ ง
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๒)  เทศบาลยจงขาดอตุปกรณคเครพวองมพอเครพวองใชดทบวทจนสมจยในการปฏถบจตถ
งาน

๓)  การใหดบรถการประชาชนยจงไมวสามารถใหดบรถการไดดอยวางรวดเรรวเทวา
ทบวควร

๔)  การปฏถบจตถงานของเจดาหนดาทบวเทศบาลยจงไมวมบประสถทธถภาพ  และ
ประสถทธถผลเทวาทบวควร

7. กนรพล ฒนนดทนนทรล พยนกรธรรมชนตคและสคทงแวดลทอม
๑) ประชาชนยจงไมวใหดความรววมมพอในการชววยกจนอนตุรจ กษค

ทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอมเทวาทบวควร
๒)  ระบบการบทาบจดและกทาจจดขยะมรูลฝอยยจงไมวดบพอ  ขาดเครพวองมพอ

เครพวองใชดในการปฏถบจตถงาน
๓)  ขาดแคลนบตุคลากรดดานการรจ กษาความสะอาด
๔)  ประชาชนยจงขาดจถตส ทานซก และไมวเหรนคตุณควาของ

ทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม
8. กนรพล ฒนนดทนนแหลทงททองเทททยว

            ๑) การประชาสจมพจนธคแหลวงทวองเทบวยวยจงไมวทจ ววถซง
             ๒) การพจฒนาแหลวงทวองเทบวยวยจงไมวเพบยงพอ

ผลกนรวคเครนะหรศล กยภนพเพงทอประเมคนสถนนภนพกนรพล ฒนนใน
ปล จจยุบล นและโอกนสกนรพล ฒนนในอนนคตของททองถคทน  ดทวยเทคนค ค
SWOT  Analysis (  จยุดแขปง จยุดอทอน โอกนส  และอยุปสรรค  )

SWOT  Analysis
เปรนการวถเคราะหค  จตุดแขรง  จตุดอวอน   โอกาส   อตุปสรรค

จตุดแขรง (Strenght-S)
จตุดอวอน (Weakness-W)
โอกาส (Opportunity-O)
อตุปสรรค (Threat-T)

ปล จจล ยภนยใน
จตุดแขรง    (Strengths)   หมายถซง  ขบดความสามารถหรพอทรจ พยากรดดานตวาง

ๆ ทบวอยรู วภายในทบวไดดเปรบยบหรพอสววนทบวเขดมแขรงภายในเทศบาล   ทบวสามารถนทามาใชด
ประโยชนคเพพวอผลจกดจนใหดองคคการสามารถดทาเนถนงานบรรลตุวถสจยทจศนค  วจตถตุประสงคค  
จตุดมตุวงหมายและภารกถจหลจกขององคคการ  เพพวอการพจฒนาทบวยจ วงยพน  เชวน  ดดาน
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โครงสรดางพพดนฐาน   ดดานระบบงาน  ดดานบตุคลากร   ดดานงบประมาณ  ดดานวจสดตุ
อตุปกรณค   ดดานกฎหมาย

จตุดอวอน    (Weakness)  หมายถซง  ขดอเสบยเปรบยบ  ขดอผถดพลาดในองคคการ
ทบวเปรนขดอดดอยหรพอเปรนขดอจทากจดตวาง ๆ  ทบวสวงผลททาใหดไมวอาจบรรลตุวจตถตุประสงคคและ
ภารกถจแนวทางการพจฒนาขององคคการทบวก ทาหนดไวด  เชวน  ดดานโครงสรดางพพดนฐาน  
ดดานระบบงาน  ดดานบตุคลากร  ดดานงบประมาณ   ดดานวจสดตุอตุปกรณค  ดดานกฎหมาย

ปล จจล ยภนยนอก
โอกาส    (Opportunities)   หมายถซง สถานการณค ในสถวงแวดลดอม

ภายนอกทบวมบลจกษณะเกพดอกรูล  หรพอปจ จจจ ยทบวเกถดจากสภาพแวดลดอมทบวมบลจกษณะเกพดอกรูล
หรพอสนจ บสนตุ นตวอการบรรลตุวจ ตถตุประสงคค และภารกถจ  แนวทางการพจ ฒนาของ
เทศบาล เชวน สภาพแวดลดอมภายนอกทจ ววไป:ดดานเศรษฐกถจ ดดานสจ งคม ดดาน
การเมพอง ดดานเทคโนโลยบ   สภาพแวดลดอมการดทา เนถ นงาน : ดดานลรูกคดา  ดดาน
สถานภาพการแขวงขจ น  ดดานผรูดสนจ บสนตุ นปจ จจจ ย   ดดานแรงงาน  ดดานสถานการณค
นานาชาตถ

ภจ ยคตุกคาม    (Threats)   หมายถซง  อตุปสรรค  สถานการณคหรพอปจ จจจยทบวเกถด
จากสภาพแวดลดอมภายนอกทบวมบลจกษณะเปรนอตุปสรรคขจดขวาง  หรพอททาใหดเกถดผลเสบย
หาย  ผลกระทบในทางลบตวอการบรถหารงานขององคคการ  เชวน  สภาพแวดลดอม
ภายนอกทจ ววไป : ดดานเศรษฐกถจ  ดดานสจงคม   ดดานการเมพอง  ดดานเทคโนโลยบ   
สภาพแวดลดอมการดทาเนถนงาน : ดดานลรูกคดา  ดดานสถานภาพการแขวงขจน   ดดานผรูด
สนจ บสนตุนปจ จจจย  ดดานแรงงาน  ดดานสถานการณคนานาชาตถ

ประเดปนหลลกกนรพล ฒนน
หลจ งจากทบวไดดสรตุปประเมถนผลจากการพจฒนาจากการประชาคม  ท ทาใหด

แนวทางในการทบวจะพจฒนาในปบ ตวอ ๆ ไป  โดยกทาหนดประเดรนหลจกในการพจฒนาจะ
ไดดมาจาก  ๔  ดดาน  คพอ

๑)  จากปจ ญหา
๒)  จากความตดองการ
๓)  จากนโยบายของผรูดบรถหารทดองถถวน
๔)  จากศจกยภาพของเทศบาลเอง
สามารถสรตุปออกมาและจจดลทาดจบความสทาคจญแลดวไดด  ดจ งนบด

๑.  ประชาชนมบรายไดดนดอย  ตดองเพถวมรายไดดใหดโดยการสวงเสรถมอาชบพ
๒.  ปจ ญหาถนนเปรนหลตุมเปรนบวอ  โดยเฉพาะถนนลรูกรจ ง  ตดองการกวอสรดางเปรน

ถนนคอนกรบต
๓.  ปจ ญหายาเสพตถดในพพดนทบว  ควรสวงเสรถมใหดเยาวชนหวางไกลยาเสพตถด
๔.  ปรจ บปรตุงระบบการระบายนทดา  เพพวอปด องกจนนทดาทววมขจ ง
๕.  ตดองการใหดขยายเขตไฟฟด าใหดทจ ววถซง
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๖.  ตดองการใหดขตุดลอกครูคลองธรรมชาตถทบวตพด นเขถน  เพพว อใหดมบนท ดา ส ทา หรจ บ
การเกษตร

๗.  ตดองการใหดมบระบบกทาจจดขยะมรูลฝอยและนทดาเสบย
๘.  ตดองการใหดพจฒนาเปรนเมพองนวาอยรู ว
๙. ตดองการใหดประชาชนมบสตุขภาพอนามจยทบวดบ  มบสนามกบฬาเพถวมขซดน
๑๐. ตดองการสรดางความรววมมพอ  รววมใจในชตุมชน  การสรดางชตุมชนเขดมแขรง
๑๑.ตดองการยกระดจบทางการศซกษาใหดไดดมาตรฐานมากขซดน

เมพวอไดดกทาหนดประเดรนหลจกในการพจฒนาแลดว  ขจ ดนตอนตวอไปคพอการพถจารณา
จตุดแขรงในการพจฒนาเพพวอนทามาเพถวมขบดความสามารถในการตอบสนองปจ ญหา  และ
ความตดองการ  และพจฒนาทดองถถวนโดยแยกเปรนดดานตวาง ๆ ดจ งนบด

๑. ดทนนโครงสรทนงพงทนฐนนและแหลทงนนท น
๑.มบการกวอสรดางถนนไดดมาตรฐาน  ซซวงเปรนถนนคสล. ครอบคลตุมทตุก

พพดนทบว  ททาใหดงวายตวอการพจฒนาไปสรู วการปรจ บปรตุงโดยการขยายผถวจราจรใหดกวดางขซดน
๒.การขยายเขตไฟฟด าใหดทจ ววถซงทตุกครอบครจ ว  ขณะนบด เรวงรจ ดการขยาย

เขตไฟฟด าใหดทจ ววถซงทตุกครจ วเรพอนเพพวอปด องกจนปจ ญหาการลจกขโมย
๓.ไดดตจ ดงโครงการกวอสรดางและขยายไหลวทาง บรรจตุไวดในงบประมาณ

ประจทาปบ  เพพวอความเปรนระเบบยบและความปลอดภจยในการใชดถนน
๔.ไดดปรจ บปรตุงกวอสรดางรางระบายนทดา ทวอระบายนทดาพรดอมฝาปถด  ใหดเพบยง

พอและไดดมาตรฐานเพพวอใหดการระบายนทดาสะดวกรวดเรรวและปด องกจนนทดาทววมในเขต
เทศบาล

๕.การขตุดลอกครูคลองธรรมชาตถไมวใหดตพดนเขถน เพพวอใหดเกษตรกรมบนทดา
ส ทาหรจ บเกษตรกรรม  ขณะนบด เทศบาลไดดตจ ดงงบประมาณสทาหรจ บขตุดลอกคลองแลดว
และมบการสทารวจครูคลองอยวางสมทวาเสมอเพพวอปด องกจนปจ ญหาเรพวองนทดาทววม

๖.สรดางฝายกจ ดนนทดา คจนเหมพอง เขพวอน ฝายนทดาลดน  เหมพองไสดไกว  พนจ งกจ ดน
นทดา  พนจ งกจนดถน  พรดอมทจ ดงบรูรณะซวอมแซมแหลวงนทดาตามธรรมชาตถ  เชวน  ลอกคลอง
ขตุดสระ  เพพวอเตรบยมพรดอมในการกจกเกรบนทดาฝนไวดใชด

๒.  ดทนนเศรษฐกคจ
๑.เทศบาลมบการสวงเสรถมการจจ ดตจ ดงกลตุวมชตุมชน  กลตุ วมเกษตรกร  และ

กลตุวมออมทรจ พยค  ใหดมบความเขดมแขรง  มบความรรูด   ความสามารถพซวงพาตนเองไดดตาม
หลจก  “เศรษฐกถจพอเพบยง”

๒.สวงเสรถมภาคเกษตรกรรมใหดมบการพจ ฒนาอยวางมบคตุณภาพ  มบตลาด
รองรจ บสถนคดาทางการเกษตรและสถนคดาทบวผลถตในทดองถถวน

๓. ไดดจจ ดอบรมใหดความรรูดและปลรูกจถตส ทานซ กในการดทาเนถ นชบวถตแบบ
“เศรษฐกถจพอเพบยง”

จยุดแขปงในกนรพล ฒนน   
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๔.จจดหาพจนธตุ คพพชและพจนธตุ คสจตวคแจกจวายแกวประชาชนและมบโครงการจจด
แหลวงเพาะพจนธตุ คปลาชตุมชน  โครงการศซกษาดรูงานดดานการเกษตรและวถชาชบพเพพวอ
พจฒนาผลผลถตทางการเกษตร  รวมทจ ดงการปลรูกพพชและการเลบดยงสจตวคเศรษฐกถจ  เพถวม
ผลผลถตสวงเสรถมทางวถชาการในการพจฒนาปรจ บปรตุงคตุณภาพ  ลดตดนทตุนการผลถต

๕.เทศบาลไดดสวงเสรถมการใชดปตุป ยอถนทรบยค  การปด องกจนและกทาจจดศจตรรูพพช
โดยวถธบผสมผสาน  ลดการใชดสารเคมบซซวงเปรนโทษตวอรวางกาย

๖. เทศบาลไดดสรดางวถทยากรเพพวอใหดความรรูดตามชตุมชนตวาง ๆ ดดานวถชาชบพ
การเกษตรแบบใหมว  การเพาะพจนธตุ คการใชดปตุป ยอถนทรบยค  การปด องกจนการกทาจจดศจตรรูพพช
ดดวยสารธรรมชาตถ

๗.มบการกวอสรดางปรจ บปรตุงตลาดสด  กวอสรดางแหลวงเพาะพจนธตุ คปลาชตุมชน
แลสนจ บสนตุนดดานสถวงกวอสรดางและจจดกถจกรรม   สวงเสรถมดดานเศรษฐกถจดดวย

๘.มบกองทตุนชตุมชนหมตุนเวบยนในทตุกชตุมชน  เพพวอเปรนทตุนในการประกอบ
อาชบพ

๓.ดทนนสนธนรณสยุขและกนรอนนมล ย
๑.เทศบาลขยายบรถการดดานสาธารณสตุขใหดประชาชนไดดรจ บการรจ กษา

พยาบาลอยวางทจ ววถซง    ตลอดจนสวงเสรถมอนามจยแมวและเดรก  และอนามจยโรงเรบยนใหด
ความรรูดดดานสาธารณสตุขมรูลฐาน  แกดไขปจ ญหาสาธารณสตุข  ปด องกจนและควบคตุมโรค
ตถดตวอโดยเฉพาะโรคเอดสค

๒.เทศบาลมบการจจดตจ ดงกองทตุนสวจสดถการสจงคม  บจตรประกจนสจงคม  สวง
เสรถมกถจกรรมชมรมผรูดสรูงอายตุ  มบการชววยเหลพอผรูดดดอยโอกาส  คนพถการ  และผรูดสรูงอายตุ

๔.  กนรพล ฒนนดท นนควนมรมูท  กนรศถกษน ศนสนน วล ฒนธรรมและ
ประเพณท

๑.เทศบาลไดดสรดางโรงเรบยนอนตุบาลเมพองอตุตรดถตถค  ซซวงไดดมบการสวงเสรถม
ยกระดจบการเรบยนการสอนใหดมบคตุณภาพทจดเทบยมกจบโรงเรบยนอนตุบาลในเมพอง ซซวง
ขณะนบด โรงเรบยนกทาลจ งอยรู วในระหววางกวอสรดาง และไดดมบจ ทานวนนจ กเรบยนและครรูผรูดสอน
พรดอมเรบยบรดอยแลดว เมพวอโรงเรบยนแลดวเสรรจกรจะไดดมบการเรบยนการสอนทบวครบพรดอม 
และมบการปรจ บปรตุงและพจฒนาศรูนยคเดรกใหดไดดมาตรฐานอยวางสมทวาเสมอ, สวงเสรถมการ
พจฒนาปรจ บปรตุงหลจกสรูตรการเรบยนการสอนของโรงเรบยนในเขตเทศบาล เพพวอเปรนการ
สวงเสรถมการศซกษา

ใหดกจบผรูดดดอยโอกาส, สวงเสรถมดดานการศซกษาใหดประชาชนไดดรจ บการศซกษาอยวางทจ ววถซง 
สรดางความพรดอมในการจจดการศซกษาใหดกจบทดองถถวน

๒.เทศบาลจจดงบประมาณสนจ บสนตุนโครงการอาหารกลางวจนและ
อาหารเสรถมนมเพพวอสวงเสรถมสตุขภาพเดรกกวอนวจยเรบยน  สวงเสรถมสตุขภาพและกถจกรรม
นจ นทนาการชตุมชน  เพพวอใชดเวลาววางใหดเปรนประโยชนค  มบการจจดการแขวงขจนกบฬาทจ ดง
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เดรก เยาวชน  และประชาชน  มบการประกวดรดองเพลงและกถจกรรมเขดาจจ งหวะ  และ
สวงเสรถมใหดมบสถานทบวออกกทาลจ งกายและสถานทบวพจกผวอนหยวอนใจ

๕.ดทนนสลงคม
๑.เทศบาลรณรงคคตวอตดานยาเสพตถดและลดปจ ญหายาเสพตถดภายใน

ชตุมชนเปรนประจทาทตุกปบ
๒.เทศบาลมบการจจดตจ ดงกองทตุนสวจสดถการสจงคม  บจตรประกจนสจงคม  สวง

เสรถมกถจกรรมชมรมผรูดสรูงอายตุ  มบการชววยเหลพอผรูดดดอยโอกาส  คนพถการ  และผรูดสรูงอายตุ
๓.สวงเสรถมกถจกรรมสรดางความเขดมแขรงในชตุมชน

๖.กนรพล ฒนนดทนนกนรบรคหนรเมงองและกนรปกครอง
๑.เทศบาลจจดตจ ดงงบประมาณสทาหรจ บอบรมสจมมนาเพพวอเพถวมศจกยภาพของ

ผรูดบรถหารและพนจ กงานเทศบาลในการปฏถบจตถงานปรจ บปรตุงระบบการบรถหาร และเพพวอ
เพถวมประสถทธถภาพการใหดบรถการแกวประชาชน  ลดขจ ดนตอนการททางานและสรดางความ
เขดาใจกจบประชาชนในการตถดตวอราชการกจบเทศบาล

๒.เทศบาลจจดอบรมสจมมนาสรดางความเขดาใจใหดกจบผรูดนทาชตุมชนและ
กรรมการชตุมชนเกบวยวกจบจตุดมตุวงหายในการจจดตจ ดงกลตุวมชตุมชนและขจ ดนตอนในการบรถหาร
งานใหดเกถดประสถทธถภาพตลอดจนสวงเสรถมการมบสววนรววมในการพจฒนาทดองถถวนของ
ประชาชนและใหดกรรมการชตุมชนมบสววนรววมในการพถจารณาคจดเลพอกโครงการเพพวอ
บรรจตุลงในเทศบจญญจตถงบประมาณประจทาปบ

๓.มบโครงการจจดททาแผนทบวภาษบและทะเบบยนทรจ พยคสถน  ส ทาหรจ บดทาเนถน
การวางแผนจจดเกรบรายไดดภายในเขตเทศบาลเพพวอใหดการบรถหารงานดดานรายจวายมบ
ความเปรนระบบและจจดเกรบรายไดดใหดมากขซดน

๔.มบการกวอสรดางปรจ บปรตุง  อาคารสถานทบวพรดอมทจ ดงส ทารวจและจจดหา
อตุปกรณค  เครพวองมพอ  เครพวองใชด ในการปฏถบจตถงานใหดเพบยงพอทจนสมจยเพพวอใหดการ
ปฏถบจตถงานมบความคลวองตจว  มบคตุณภาพ  สามารถใชดงานไดดอยวางรวดเรรวและถรูกตดอง

๕.มบการปรจ บปรตุงเสบยงตามสายและการประชาสจมพจนธค รวมทจ ดงส ทารวจ
ความตดองการในการประชาสจมพจนธค  เพพวอตถดตจ ดงเสบยงตามสายใหดครอบคลตุมทจ ววถซง  

๖.เทศบาลจจดหารถยนตคบรรทตุกนทดาพรดอมอตุปกรณคดจบเพลถงจจดซพดอนทดายา
เคมบส ทาหรจ บดจบเพลถงทบวเกถดจากการลตุกไหมดเคมบภจณฑค, ฝซกอบรมจจดตจ ดงและทบทวน
อาสาสมจครปด องกจนภจยฝว ายพลเรพอน  เพพวอเตรบยมความพรดอมดดานการปด องกจนและ
บรรเทาสาธารณภจย

๗. มบการจจดหาและตถดตจ ดงปด ายเครพวองหมายจราจร  ปด ายสจญญาณตวาง ๆ 
รวมทจ ดงตถดตจ ดงไฟหลอดสบเหลพองตามทางแยกตวางๆใหดประชาชนทบวสจญจรไปมาในเวลา
คทวาคพนไดดรจ บความสะดวกและปลอดภจย  เปรนการสรดางวถนจ ยในกฎจราจรแกวผรูดใชดรถใชด
ถนน

๗.  ดทนนทรล พยนกรธรรมชนตคและสคทงแวดลทอม
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๑.เทศบาลมบโครงการสรดางจถตส ทานซกในการรจ กษาสถวงแวดลดอม  อนตุรจ กษค
ทรจ พยากรธรรมชาตถ  ดรูแลรจ กษาปว าไมดและแหลวงนทดา  เชวน  โครงการรณรงคคใหดความรรูด
ในการรจ กษาสถวงแวดลดอม

๒.เทศบาลไดดใหดความรรูดและสวงเสรถมกถจกรรมการอนตุรจ กษค
ทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอมใหดแกวเดรกและเยาวชน  เชวน  โครงการเยาวชน
สจมพจนธคเพพวอการอนตุรจ กษคทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม

๓.เทศบาลมบงบประมาณใหดประชาชนในทดองถถวนมบสววนรววมในการ
จจดการทรจ พยากรธรรมชาตถอยวางยจ วงยพนและชววยกจนดรูแลรจ กษา  ปลรูกปว าทดแทน  เชวน  
โครงการรณรงคคปลรูกตดนไมดในโอกาสตวาง ๆ  โครงการปลรูกตดนราชพฤกษคซซวงเปรนตดน
ไมดประจทาชาตถบรถเวณสถานทบวส ทาคจญและสาธารณสถานตวาง ๆ 

๔.เทศบาลมบโครงการพพชผจกสวนครจ วสมตุนไพรพพดนบดานเพพวอคตุณภาพ
ชบวถต  โครงการเพาะพจนธตุ คไมดผลทดองถถวนเพพวอสวงเสรถมใหดใชดทรจ พยากรธรรมชาตถทบวมบอยรู ว
ใหดเกถดประโยชนค

๕.เทศบาลตจ ดงงบประมาณโครงการฝซกอบรมเชถงปฏถบจตถการคพนสภาพดถน
ดดวยปตุป ยชบวภาพเพพวอสวงเสรถมใหดประชากรททาการเกษตรแบบผสมผสาน  หรพอเกษตร
ทฤษฎบใหมว

๖.เทศบาลไดดตจ ดงงบประมาณจจดซพดอถจ งขยะ    ปรจ บปรตุงสถานทบวกทาจจดขยะ 
ปรจ บปรตุงระบบการเกรบและกทาจจดขยะมรูลฝอยและสถวงปฏถกรูล

๗.มบงบประมาณสทาหรจ บโครงการประกวดชตุมชน ใหดมบการปรจ บปรตุงดดาน
ความสะอาด  ความเปรนระเบบยบเรบยบรดอย  และทจศนบยภาพโดยรวมของชตุมชน

๘.กนรพล ฒนนดทนนแหลทงททองเทททยว
          ๑.มบการจจดงานสมโภชองคคพระฝางทรงเครพวองจทาลอง  ณ วจดพระ
ฝางสวางคบตุรบมตุนบนาถขซดนเปรนประจทาทตุกปบ   เพพวอเปรนการสวงเสรถมแหลวงทวองเทบวยวของ
ตทาบล  ซซวงวจดพระฝางฯ ถพอววาเปรนโบราณสถานทบวส ทาคจญแหวงหนซว งของจจงหวจดอตุตรดถตถค

๒.มบการปรจ บปรตุงภรูมถทจศนครถมนทดานวาน เพพวอเปรนสถานทบวพจกผวอนหยวอนใจ
ของประชาชนผรูดเดถนทางสจญจรและชาวบดานในตทาบลผาจตุก

๑.ดทนนโครงสรทนงพงทนฐนนและแหลทงนนท น
๑.การกวอสรดางถนนคสล.ในบางพพดนทบวไมวสามารถขยายผถวจราจรใหด

กวดางขซดนไดด  เนพว องจากตถดแนวรจ ดวบดานในชตุมชนไมวสามารถขยายผถวจราจรออกไปไดด
๒.การกวอสรดางและขยายไหลวทาง เพพวอความเปรนระเบบยบและความ

ปลอดภจยในการใชดถนนแตวเนพว องจากงบประมาณมบจทากจด  จซงดทาเนถนการไดดทบละนดอย
๓.การปรจ บปรตุงกวอสรดางรางระบายนทดา  ทวอระบายนทดาพรดอมฝาปถด   ยจงไมว

เพบยงพอและมาตรฐานความปลอดภจยในการระบายนทดาสะดวกรวดเรรวและปด องกจนนทดา

จยุดอทอนหรงอขทอจนนกล ดในกนร
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ทววมในเขตเทศบาล  ยจงมบนดอยเนพว องจากงบประมาณมบจทากจด  จซงดทาเนถนการไดดทบละ
นดอย

๔.การขตุดลอกครูคลองธรรมชาตถ  ไมวใหดตพดนเขถน  เพพวอใหดเกษตรกรมบนทดา
ส ทาหรจ บเกษตรกรรม  งบประมาณมบนดอย  จซงดทาเนถนการไดดทบละนดอย

๕.งบประมาณในการกวอสรดางฝายกจ ดนนทดา  คจนเหมพอง  เขพวอน  ฝายนทดาลดน
เหมพองไสดไกว  พนจ งกจ ดนนทดา  พนจ งกจนดถน  การลอกคลอง  ขตุดสระ  งบประมาณมบจทากจด  
จซงดทาเนถนการไดดทบละแหวง

๒. ดทนนเศรษฐกคจ
๑.ประชาชนขาดความรรูดในเรพวองการดทาเนถนชบวถตแบบ  “เศรษฐกถจพอ

เพบยง”
๒.ประชาชนยจงขาดแคลนพจนธตุ คพพชและพจนธตุ คสจตวคและยจงไมวมบแหลวงเพาะ

พจนธตุ คปลาชตุมชน  และขาดความรรูดดดานเกษตรกรรมและวถชาชบพเพพวอพจฒนาผลผลถต
ทางการเกษตร  รวมทจ ดงการปลรูกพพชและการเลบดยงสจตวคเศรษฐกถจ  เพถวมผลผลถตสวง
เสรถมทางวถชาการในการพจฒนาปรจ บปรตุงคตุณภาพ  ลดตดนทตุนการผลถต  ตลอดจนการ
ใชดปตุป ยอถนทรบยค  การปด องกจนและกทาจจดศจตรรูพพชโดยวถธบผสมผสาน  ลดการใชดสารเคมบซซวง
เปรนโทษตวอรวางกาย

๓.ประชาชนยจงขาดความสนใจในดดานฝซกอาชบพใหมวๆ  จซงไมวมบการฝซก
อาชบพขซดนในตทาบล

๔.ประชาชนขาดความรรูดดดานวถชาชบพ การเกษตรแบบใหมว  การเพาะ
พจนธตุ คการใชดปตุป ยอถนทรบยค  การปด องกจนการกทาจจดศจตรรูพพชดดวยสารธรรมชาตถ

๕.กองทตุนชตุมชนหมตุนเวบยนในทตุกหมรู วบดาน  ทตุนในการประกอบอาชบพยจง
มบนดอย

๖.โครงสรดางและระบบการผลถตยจงไมวสอดคลดองกจบความตดองการของ
ตลาดเทวาทบวควร

๗.รดานคดาชตุมชนและตลาดกลางสถนคดายจงไมวไดดมาตรฐาน

๓. ดทนนสนธนรณสยุขและกนรอนนมล ย
๑.เทศบาลยจงขยายบรถการดดานสาธารณสตุขใหดประชาชนไดดรจ บการรจ กษา

พยาบาลยจงไมวทจ ววถซง เนพว องจากขาดงบประมาณในการใหดบรถการสาธารณสตุข
๒.การสวงเสรถมอนามจยแกวแมวและเดรก และอนามจยในโรงเรบยน รวมทจ ดง

ใหดความรรูดดดานสาธารณสตุขมรูลฐาน  แกดไขปจ ญหาสาธารณสตุข  ปด องกจนและควบคตุมโรค
ตถดตวอโดยเฉพาะโรคเอดสค  ยจงไมวครอบคลตุมเนพว องจากขาดบตุคลากรดดานสาธารณสตุข

๔. กนรพล ฒนนดทนนควนมรมูท  กนรศถกษน ศนสนน วลฒนธรรมและประเพณท
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๑.โรงเรบยนในเขตเทศบาลยจงอยรู วในสจงกจดของกระทรวงศซกษาธถการ  ยจง
ไมวไดดรจ บการ      ถวายโอน  อาคารเรบยนยจงเปรนอาคารไมดทบวมบอายตุเกวาแกว มบสภาพทรตุด
โทรม  อตุปกรณคการเรบยนการสอนกรยจงขาดแคลนไมวเพบยงพอในการเรบยนการสอน

๒.งบประมาณสทาหรจ บสนจ บสนตุนโครงการอาหารกลางวจนและอาหาร
เสรถมนมเพพวอสวงเสรถมสตุขภาพเดรกกวอนวจยเรบยน  ยจงมบไมวเพบยงพอ   และงบประมาณ
สทาหรจ บการสวงเสรถมสตุขภาพและกถจกรรมนจ นทนาการชตุมชน  เพพวอใชดเวลาววางใหดเปรน
ประโยชนค ยจงไมวเพบยงพอ

๓.ในเขตเทศบาลยจงขาดสถานทบวเปรนศรูนยคเยาวชนหรพอเปรนโรงยถมหรพอ
อาคารอเนกประสงคคส ทาหรจ บใหดประชาชนใชดเปรนทบวออกกทาลจ งกายและจจดกถจกรรมหรพอ
เปรนสถานทบวประชตุม  รวมทจ ดงยจงขาดสวนสาธารณะสทาหรจ บเปรนสถานทบวพจกผวอนหยวอน
ใจมบจ ทานวนไมวเพบยงพอตวอความตดองการของประชาชน

๔.การสพบสานดนตรบไทยและดนตรบพพดนบดาน  สวงเสรถมศรูนยควจฒนธรรม
ของเทศบาลใหดเปรนแหลวงเผยแพรวและถวายทอดวจฒนธรรม  เผยแพรวประเพณบ   
วจฒนธรรมและศถลปะพพดนบดานยจงขาดการสวงเสรถมเทวาทบวควร  เนพว องจากเทศบาลขาด
บตุคลากรผรูดช ทานาญงานในดดานนบด

๕.ยจงขาดการสวงเสรถมการฝซกอบรมในดดานศบลธรรม  จรถยธรรม

๕. ดทนนสลงคม
๑.เทศบาลขาดบตุคลากรส ทาหรจ บเปรนวถทยากรทบวมบความเชบวยวชาญในการ

รณรงคคตวอตดานยาเสพตถดและลดปจ ญหายาเสพตถดภายในชตุมชน
๒.การสวงเสรถมกถจกรรมชมรมผรูดสรูงอายตุ  มบการชววยเหลพอผรูดดดอยโอกาส  

คนพถการ  และผรูดสรูงอายตุของเทศบาลยจงไมวเตรมทบวเนพว องจากขาดบตุคลากรในดดานนบด
๓.การปด องกจนปจ ญหายาเสพตถดควอนขดางยาก เนพว องจากเยาวชนรววมถซง

คนในพพดนทบวไมวใหดความรววมมพอในดดานนบด เทวาทบวควร ยจงมบการชววยเหลพอปกปถดเยาวชนทบว
เกบวยวขดองกจบยาเสพตถดไมวใหดเจดาหนดาทบวทราบ

๖. ดทนนบรคหนรกนรเมงองและกนรปกครอง
๑.ศจกยภาพของผรูดบรถหารและพนจ กงานเทศบาลในการปฏถบจตถงานยจง

ตดองการปรจ บปรตุงระบบการบรถหาร  ความรรูดความเขดาใจในบทบาทของตจวเอง  เพพวอ
เพถวมประสถทธถภาพการใหดบรถการแกวประชาชนและยจงตดองลดขจ ดนตอนการททางานและ
ตดองสรดางความเขดาใจกจบประชาชนในการมาตถดตวอราชการกจบเทศบาล

๒.ผรูดนทาชตุมชนและกรรมการชตุมชนยจงขาดความรรูดเกบวยวกจบจตุดมตุวงหมายใน
การจจดตจ ดงกลตุวมชตุมชนและขจ ดนตอนในการบรถหารงานใหดเกถดประสถทธถภาพ  ตลอดจน
การเขดามามบสววนรววมในการพจฒนาทดองถถวนของประชาชนและยจงตดองใหดกรรมการ
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ชตุมชนมบสววนรววมในการพถจารณาคจดเลพอกโครงการเพพวอบรรจตุลงในเทศบจญญจตถงบ
ประมาณประจทาปบ

๓.โครงการจจดททาแผนทบวภาษบและทะเบบยนทรจ พยคสถนยจงดทาเนถนการยจงไมว
เสรรจสมบรูรณค  เนพว องจากขาดเจดาหนดาทบวทบวมบความรรูดความสามารถสทาหรจ บดทาเนถนการ
วางแผนจจดเกรบรายภายในเขตเทศบาล

๔.เทศบาลยจงขาดอาคารสถานทบวพรดอมทจ ดงอตุปกรณค เครพวองมพอ เครพวองใชด
ในการปฏถบจตถงานทบวทจนสมจย  เพพวอใหดการปฏถบจตถงานมบความคลวองตจวมบคตุณภาพสามารถ
ใชดปฏถบจตถงานไดด

๕.เสบยงตามสายยจงไมวครอบคลตุมทจ ววถซง บางแหวงใชดงานไมวไดดดบ ททาใหด
การประชาสจมพจนธคไมวมบประสถทธถภาพเทวาทบวควร ยจงตดองมบการปรจ บปรตุงเพถวมขซดนรวมทจ ดง
ส ทารวจความตดองการในการประชาสจมพจนธค

๖.เทศบาลยจงขาดรถยนตคดจบเพลถง และอตุปกรณคนทดายาเคมบส ทาหรจ บดจบ
เพลถงทบวเกถดจากการลตุกไหมดเคมบภจณฑคไมวเพบยงพอ  และมบอาสาสมจครปด องกจนภจยฝว าย
พลเรพอนยจงไมวเพบยงพอ  เพพวอเตรบยมความพรดอมดดานการปด องกจนและบรรเทา
สาธารณภจย

๗.เทศบาลมบปด ายเครพวองหมายจราจร  ปด ายสจญญาณตวาง ๆ ยจงไมวเพบยง
พอรวมทจ ดงยจงไมวมบการตถดตจ ดงไฟหลอดสบเหลพองตามทางแยกตวาง ๆ ใหดประชาชนทบว
สจญจรไปมาในเวลาคทวาคพนไดดรจ บความสะดวกและปลอดภจย

๗.  ดทนนทรล พยนกรธรรมชนตคและสคทงแวดลทอม
๑.ประชาชนขาดจถตส ทานซกในการรจ กษาสถวงแวดลดอม  อนตุรจ กษค

ทรจ พยากรธรรมชาตถ  ดรูแลรจ กษาปว าไมดและแหลวงนทดา  และขาดความรรูดในการรจ กษาสถวง
แวดลดอม

๒.ประชาชน  เดรกและเยาวชนขาดความรรูดและจถตส ทานซกอนตุรจ กษค
ทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม

๓.ประชาชนในทดองถถวนยจงมบฐานะยากจนตดองประกอบอาชบพเพพวอเลบดยงชบพ
ททาใหดไมวมบเวลาในการมารววมในการจจดการทรจ พยากรธรรมชาตถ  และชววยดรูแลรจ กษา  
หรพอปลรูกปว าทดแทน

๔.ประชาชนขาดความรรูดในเรพวองพพชผจกสวนครจ วสมตุนไพรพพดนบดานเพพวอ
คตุณภาพชบวถต  การเพาะพจนธตุ คไมดผลทดองถถวน  และทรจ พยากรธรรมชาตถทบวมบอยรู วใหดเกถด
ประโยชนค

๕.ประชาชนขาดความรรูดในเรพวองการคพนสภาพดถนดดวยปตุป ยชบวภาพเพพวอสวง
เสรถมใหดเกษตรกรททาการเกษตรแบบผสมผสาน  หรพอเกษตรทฤษฎบใหมว

๖.ประชาชนยจงขาดจถตส ทานซกและไมวรรูดจจกการคจดแยกขยะเพพวอลดปรถมาณ
ขยะใหดถรูกหลจกสตุขาภถบาลและมบประสถทธถภาพ
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๗.ประชาชนไมวใหดความรววมมพอในการททาโครงการประกวดชตุมชนใน
ดดานความสะอาดความเปรนระเบบยบเรบยบรดอย  และทจศนบยภาพสววนรวมของชตุมชน  
เนพว องจากตถดกจบตดองประกอบอาชบพภายนอกชตุมชนไมวมบเวลาใหดกจบชตุมชนของตจวเอง

๘. กนรพล ฒนนดทนนแหลทงททองเทททยว
           ๑.มบงบประมาณจทากจดในการจจดงานสมโภชองคคพระฝางทรงเครพวอง
จทาลอง ณ วจดพระฝางสวางคบตุรบมตุนบนาถ ซซวงจจดขซดนเปรนประจทาทตุกปบ   เพพวอเปรนการสวง
เสรถมแหลวงทวองเทบวยวของตทาบล  ซซวงวจดพระฝางถพอววาเปรนโบราณสถานทบวส ทาคจญแหวง
หนซว งของจจงหวจดอตุตรดถตถค

๒.งบประมาณในการกวอสรดางปรจ บปรตุงภรูมถทจศนครถมนทดานวาน เพพวอเปรน
สถานทบวพจกผวอนหยวอนใจของประชาชนผรูดเดถนทางสจญจรและชาวบดานในตทาบลผาจตุกมบ
ไมวเพบยงพอ

๑.ดทนนโครงสรทนงพงทนฐนนและแหลทงนนท น
๑.กวอสรดางถนนใหดไดดมาตรฐาน  มบแนวโนดมทบวจะพจฒนาความสะดวกใน

การขนสวงมากขซดน  เนพว องจากรจ ฐบาลไดดเรถวมถวายโอนภารกถจจากหลายหนววยงาน
๒.การขยายเขตไฟฟด าใหดทจ ววถซงทตุกครอบครจ ว  การไฟฟด าสววนภรูมถภาคไดด

เอพดออทานวยในการประมาณควาใชดจวายและการตถดตจ ดงไฟฟด า
๓.กรมทางหลวงดทาเนถนการกวอสรดางถนนสบวเลนเพพวอความคลวองตจวใน

การสจญจรไปมาบรถเวณถนนสายอตุตรดถตถค- เขพวอนสถรถกถตถค หนดาโรงเรบยนเตรบยม
อตุดมศซกษานดอมเกลดาอตุตรดถตถค  เพพวอความสะดวกเปรนระเบบยบและความปลอดภจยใน
การใชดถนน

๔.หนววยงานภาครจ ฐหรพอสววนกลางและภรูมถภาคใหดการสนจ บสนตุน
วถทยาการเทคโนโลยบรวมทจ ดงเครพวองมพอเครพวองใชดในการปรจ บปรตุงกวอสรดางในดดาน
โครงสรดางพพดนฐาน

๕.สววนกลางไดดถวายโอนความรจ บผถดชอบขตุดลอกครูคลองธรรมชาตถ  ไมว
ใหดตพดนเขถน  เพพวอใหดเกษตรกรมบนทดาส ทาหรจ บเกษตรกรรม  โดยเทศบาลไมวตดองขอ
อนตุญาตจากกรมชลประทานหรพอหนววยงานขนสวงทางนทดา

๖.หนววยงานภาครจ ฐหรพอสววนกลางและภรูมถภาคใหดการสนจ บสนตุน
วถทยาการเทคโนโลยบรวมทจ ดงเครพวองมพอเครพวองใชดในการปรจ บปรตุงกวอสรดางในดดาน
โครงสรดางพพดนฐาน

๒. ดทนนเศรษฐกคจ

โอกนสในกนรพล ฒนน  
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๑.รจ ฐบาลและสววนกลางใหดการสวงเสรถมการดทาเนถนชบวถตแบบ  “เศรษฐกถจ
พอเพบยง”

๒.การพจฒนาผลผลถตทางการเกษตร  ทจ ดงการปลรูกพพชและการเลบดยงสจตวค
เศรษฐกถจ  เพถวมผลผลถตสวงเสรถมทางวถชาการในการพจฒนาปรจ บปรตุงคตุณภาพ  ลด
ตดนทตุนการผลถต  จจดหาพจนธตุ คพพชและพจนธตุ คสจตวคแจกจวายแกวประชาชน  เชวน โครงการ
จจดหาแหลวงเพาะพจนธตุ คปลาชตุมชน  โครงการศซกษาดรูงานดดานเกษตรกรรมและวถชาชบพ 
สามารถขอรจ บการสนจ บสนตุนวถทยากรและวจสดตุอตุปกรณคจากสววนภรูมถภาค

๓.การสวงเสรถมการใชดปตุป ยอถนทรบยค   หรพอปตุป ยชบวภาพการปด องกจนและกทาจจด
ศจตรรูพพชโดยวถธบผสมผสานสววนภรูมถภาคออกมาดทาเนถนการใหด  รวมทจ ดงสรดางวถทยากร
เพพวอใหดความรรูดตามชตุมชนตวาง ๆ ดดานวถชาชบพ  การเกษตรแบบใหมว  การเพาะพจนธตุ คการ
ใชดปตุป ยอถนทรบยค  การปด องกจนการกทาจจดศจตรรูพพชดดวยสารธรรมชาตถ

๔. รจ ฐบาลสนจ บสนตุนใหดมบกองทตุนชตุมชนหมตุนเวบยนในทตุกหมรู วบดาน  เพพวอ
เปรนทตุนในการประกอบอาชบพ

๓.  ดทนนสนธนรณสยุขและกนรอนนมล ย
๑.ทางอทาเภอดทาเนถนการแกดไขปจ ญหาสาธารณสตุข  แบบบรูรณาการ

ปด องกจนและควบคตุมโรคตถดตวอโดยเฉพาะโรคเอดสค   และขยายบรถการดดาน
สาธารณสตุขใหดประชาชนไดดรจ บการรจ กษาพยาบาลอยวางทจ ววถซงตลอดจนสวงเสรถมอนามจย
แมวและเดรก  อนามจยโรงเรบยน

๔. ดทนนควนมรมูท  กนรศถกษน ศนสนน วลฒนธรรมและประเพณท
๑.สทานจ กงานการประถมศซกษาแหวงชาตถ และหนววยงานการศซกษาเรถวม

ถวายโอนภารกถจสวงเสรถมดดานการศซกษา  สรดางความพรดอมในการจจดการศซกษาใหดกจบ
ทดองถถวน การจจดการศซกษาอนตุบาล ๓ ควบครูวทดองถถวน โรงเรบยนในสจงกจดส ทานจ กงาน
ประถมศซกษาทบวอยรู วในเขตเทศบาล

๒.กรมสวงเสรถมการปกครองทดองถถวนจจดสรรงบประมาณสนจ บสนตุนวจสดตุ
อตุปกรณคกบฬาเพพวอเดรกและประชาชน  ไดดออกกทาลจ งกายและใชดเวลาววางใหดเปรน
ประโยชนค

๓.สทานจ กงานเขตการศซกษาอตุตรดถตถคสวงเสรถมใหดประชาชนมบสววนรววมใน
วจนสทาคจญทางศาสนา มบโครงการอตุปสมบทหมรูวเฉลถมพระเกบยรตถ และสวงเสรถมศรูนยค
วจฒนธรรมของเทศบาลใหดเปรนแหลวงเผยแพรวและถวายทอดวจฒนธรรม  เผยแพรวงาน
ประเพณบ   เทศกาลและศถลปะพพดนบดาน

๕. ดทนนสลงคม
๑.รจ ฐบาลและสววนกลางเขดมงวดกวดขจนและสจ วงการมายจงทดองถถวนในเรพวอง

การรณรงคค ปราบปรามตวอตดานยาเสพตถด  เปรนการชววยลดปจ ญหายาเสพตถดในชตุมชน 
จนกระทจ วงปลอดยาเสพตถดในทบวสตุด
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๒.ประชาสงเคราะหคจจ งหวจดใหดการชววยเหลพอผรูดดดอยโอกาส  คนพถการ  
และผรูดสรูงอายตุ

๖. ดทนนกนรบรคหนรกนรเมงองและกนรปกครอง
๑.อทาเภอจจดททาโครงการแบบบรูรณาการเกบวยวกจบการปรจ บปรตุงระบบการ

บรถหาร อบรมสจมมนาเพพวอเพถวมศจกยภาพของผรูดบรถหารและพนจ กงานเทศบาลในการ
ปฏถบจตถงาน เพพวอเพถวมประสถทธถภาพการใหดบรถการแกวประชาชนลดขจ ดนตอนการททางาน
และสรดางความเขดาใจกจบประชาชนในการมาตถดตวอราชการกจบเทศบาล

๒.อทาเภอจจดอบรมสจมมนาสรดางความเขดาใจใหดกจบผรูดนทาชตุมชนและ
กรรมการชตุมชนเกบวยวกจบการสวงเสรถมการเขดามามบสววนรววมในการพจฒนาทดองถถวนของ
ประชาชน

๓.กรมสวงเสรถมการปกครองสววนทดองถถวนสนจ บสนตุนการดทาเนถนการ
วางแผนการจจดเกรบรายไดดเพพวอใหดการบรถหารงานดดานรายจวายมบความเปรนระบบและ
จจดเกรบรายไดดใหดมากขซดน  โดยใหดเปรนเงถนรางวจลแกวองคคกรปกครองทดองถถวนทบวมบความ
สามารถในการจจดเกรบภาษบ

๔.กรมสวงเสรถมการปกครองทดองถถวน  มบแบบมาตรฐานการกวอสรดาง  
ปรจ บปรตุง  อาคารสถานทบวเพพวอใหดการปฏถบจตถงานมบความคลวองตจว มบคตุณภาพสามารถใชด
งานไดดอยวางรวดเรรว

๕.กรมสวงเสรถมการปกครองทดองถถวนสนจ บสนตุนการเตรบยมความพรดอม
ดดานการปด องกจนและบรรเทาสาธารณภจย  เชวน  จจดหารถยนตคบรรทตุกนทดาพรดอม
อตุปกรณคดจบเพลถง

๖.หนววยงานของตทารวจมบสววนรววมในการสรดางวถนจ ยจราจรแกวผรูดใชดรถใชด
ถนน  เชวน  เสนอความตดองการในการจจดหาและตถดตจ ดงปด ายเครพวองหมายจราจร  ปด าย
สจญญาณตวาง ๆ รวมทจ ดงตถดตจ ดงไฟหลอดสบเหลพองตามทางแยกตวาง ๆ ใหดประชาชนทบว
สจญจรไปมาในเวลาคพนไดดรจ บความสะดวกและปลอดภจย

๗.  ดทนนทรล พยนกรธรรมชนตคและสคทงแวดลทอม
๑.หนววยงานสววนกลางและภรูมถภาคสนจ บสนตุนและสวงเสรถมการ

ประชาสจมพจนธคสรดางจถตส ทานซกในการรจ กษาสถวงแวดลดอม  อนตุรจ กษคทรจ พยากรธรรมชาตถ  
ดรูแลปว าไมดและแหลวงนทดา

๒.จจงหวจดและอทาเภอมบสววนชววยสนจ บสนตุนใหดความรรูดและสวงเสรถมการ
อนตุรจ กษคทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอมใหดแกวเดรกและเยาวชนเชวน โครงการ
เยาวชนสจมพจนธคเพพวอการอนตุรจ กษคทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม

๓.มบโครงการของรจ ฐบาลทบวมบสววนชววยสรดางการมบสววนรววมในการจจดการ
ทรจ พยากรธรรมชาตถอยวางยจ วงยพนและชววยกจนดรูแลรจ กษา  ปลรูกปว าทดแทน  เชวน  
โครงการรณรงคคปลรูกตดนไมดในโอกาสตวาง ๆ   โครงการปลรูกตดนราชพฤกษคซซวงเปรนตดน
ไมดประจทาชาตถบรถเวณสถานทบวส ทาคจญและสาธารณสถาน
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๔.ทางราชการสววนภรูมถภาคเขดามามบสววนชววยสวงเสรถมใหดใชด
ทรจ พยากรธรรมชาตถทบวมบอยรู วใหดเกถดประโยชนค  เชวน  โครงการพพชผจกสวนครจ วสมตุนไพร
พพดนบดานเพพวอคตุณภาพชบวถต  โครงการเพาะพจนธตุ คไมดผลทดองถถวน  รวมทจ ดงสวงเสรถมใหด
เกษตรกรททาการเกษตรแบบผสมผสาน หรพอเกษตรทฤษฎบใหมว เชวน โครงการฝซก
อบรมเชถงปฏถบจตถการคพนสภาพดถนดดวยปตุป ยชบวภาพ

๕.โครงการเงถนอตุดหนตุนเฉพาะกถจของกรมสวงเสรถมการปกครองสววน
ทดองถถวนสนจ บสนตุน  รถบรรทตุกขยะ เพพวอชววยในการปรจ บปรตุงระบบการเกรบและกทาจจด
ขยะมรูลฝอยและสถวงปฏถกรูล

๖.กรมสวงเสรถมการปกครองทดองถถวนมบโครงการเมพองนวาอยรู วและการ
ประกวดการปรจ บปรตุงในดดานความสะอาดความเปรนระเบบยบเรบยบรดอย  และ
ทจศนบยภาพโดยรวมของชตุมชน เพพวอกระตตุดนและพจฒนาองคคกรปกครองสววนทดองถถวน

๘.กนรพล ฒนนดทนนแหลทงททองเทททยว
         ๑.เทศบาลไดดจจดตจ ดงงบประมาณสทาหรจ บจจดงานสมโภชองคคพระ
ฝางทรงเครพวอง ณ           วจดพระฝางสวางคบตุรบมตุนบนาถ ขซดนเปรนประจทาทตุกปบ   เพพวอ
เปรนการสวงเสรถมแหลวงทวองเทบวยวของตทาบล  

๒.เทศบาลไดดจจดตจ ดงงบประมาณเพพวอปรจ บปรตุงภรูมถทจศนครถมนทดานวาน เพพวอ
เปรนสถานทบวพจกผวอนหยวอนใจของประชาชนผรูดเดถนทางสจญจรและชาวบดานในตทาบลผา
จตุก

เมพวอไดดกทาหนดประเดรนหลจกในการพจฒนาแลดว  ขจ ดนตอนตวอไปคพอการพถจารณา
ขดอจทากจดในการพจฒนาเพพวอนทามาพถจารณาปรจ บปรตุงเพถวมขบดความสามารถในการตอบ
สนองปจ ญหาและความตดองการ และพจฒนาทดองถถวนโดยแยกเปรนดดานตวาง ๆ ดจ งนบด

๑. ดทนนโครงสรทนงพงทนฐนนและแหลทงนนท น
๒.การกวอสรดางถนนคสล.ในบางพพดนทบวไมวสามารถขยายผถวจราจรใหด

กวดางขซดนไดด  เนพว องจากตถดแนวรจ ดวบดานในชตุมชนไมวสามารถขยายผถวจราจรออกไปไดด
๓.การกวอสรดางและขยายไหลวทางเพพวอความเปรนระเบบยบและความ

ปลอดภจยในการใชดถนน แตวเนพว องจากงบประมาณมบจทากจด  จซงดทาเนถนการไดดทบละนดอย
๔.การปรจ บปรตุงกวอสรดาง  รางระบายนทดา  ทวอระบายนทดาพรดอมฝาปถด  ยจง

ไมวเพบยงพอและมาตรฐานความปลอดภจยในการระบายนทดาสะดวกรวดเรรวและปด องกจน
นทดาทววมในเขตเทศบาล  ยจงมบนดอยเนพว องจากงบประมาณมบจทากจด  จซงดทาเนถนการไดดทบละ
นดอย

๕.การขตุดลอกครูคลองธรรมชาตถ  ไมวใหดตพดนเขถน  เพพวอใหดเกษตรกรมบนทดา
ส ทาหรจ บเกษตรกรรม  งบประมาณมบนดอย  จซงดทาเนถนการไดดทบละนดอย

ขทอจนนกล ดในกนรพล ฒนน  อยุปสรรค  
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๖.งบประมาณในการกวอสรดางฝายกจ ดนนทดา  คจนเหมพอง  เขพวอน  ฝายนทดาลดน 
เหมพองไสดไกว  พนจ งกจ ดนนทดา  พนจ งกจนดถน  การลอกคลอง  ขตุดสระ  งบประมาณมบจทากจด  
จซงดทาเนถนการไดดทบละแหวง

๒. ดทนนเศรษฐกคจ
๑. ประชาชนขาดความรรูดในเรพวองการดทาเนถนชบวถตแบบ  “เศรษฐกถจพอ

เพบยง”
๒.ประชาชนยจงขาดแคลนพจนธตุ คพพชและพจนธตุ คสจตวคและยจงไมวมบแหลวงเพาะ

พจนธตุ คปลาชตุมชน  และขาดความรรูดดดานเกษตรกรรมและวถชาชบพเพพวอพจฒนาผลผลถต
ทางการเกษตร  รวมทจ ดงการปลรูกพพชและการเลบดยงสจตวคเศรษฐกถจ  เพถวมผลผลถตสวง
เสรถมทางวถชาการในการพจฒนาปรจ บปรตุงคตุณภาพ  ลดตดนทตุนการผลถต  ตลอดจนการ
ใชดปตุป ยอถนทรบยค  การปด องกจนและกทาจจดศจตรรูพพชโดยวถธบผสมผสาน  ลดการใชดสารเคมบซซวง
เปรนโทษตวอรวางกาย

๓.ประชาชนยจงขาดความสนใจในดดานฝซกอาชบพใหมวๆ  จซงไมวมบการฝซก
อาชบพขซดนในตทาบล

๔.ประชาชนขาดความรรูดดดานวถชาชบพ  การเกษตรแบบใหมว  การเพาะ
พจนธตุ คการใชดปตุป ยอถนทรบยค  การปด องกจนการกทาจจดศจตรรูพพชดดวยสารธรรมชาตถ

๕.กองทตุนชตุมชนหมตุนเวบยนในทตุกหมรู วบดาน  ทตุนในการประกอบอาชบพยจง
มบนดอย

๖.โครงสรดางและระบบการผลถตยจงไมวสอดคลดองกจบความตดองการของ
ตลาดเทวาทบวควร

๗.รดานคดาชตุมชนและตลาดกลางสถนคดายจงไมวไดดมาตรฐาน
๓.ดทนนสนธนรณสยุขและกนรอนนมล ย

๑.เทศบาลยจงขยายบรถการดดานสาธารณสตุขใหดประชาชนไดดรจ บการรจ กษา
พยาบาลยจงไมวทจ ววถซง เนพว องจากขาดงบประมาณในการใหดบรถการสาธารณสตุข

๒.การสวงเสรถมอนามจยแกวแมวและเดรก  และอนามจยในโรงเรบยน  รวมทจ ดง
ใหดความรรูดดดานสาธารณสตุขมรูลฐาน  แกดไขปจ ญหาสาธารณสตุข  ปด องกจนและควบคตุมโรค
ตถดตวอ  โดยเฉพาะโรคเอดสค  ยจงไมวครอบคลตุมเนพว องจากขาดบตุคลากรดดานสาธารณสตุข

๔.กนรพล ฒนนดทนนควนมรมูท  กนรศถกษน ศนสนน วลฒนธรรมและประเพณท
๑.โรงเรบยนในเขตเทศบาลทจ ดงสองโรงเรบยนยจงอยรู วในสจงกจดของ

กระทรวงศซกษาธถการ  ยจงไมวไดดรจ บการถวายโอน  อาคารเรบยนยจงเปรนอาคารไมดทบวมบอายตุ
เกวาแกวนานประมาณ  ๒๐กววาปบ   มบสภาพทรตุดโทรม  อตุปกรณคการเรบยนการสอนกรยจง
ขาดแคลนไมวเพบยงพอในการเรบยนการสอน
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๒.งบประมาณสทาหรจ บสนจ บสนตุนโครงการอาหารกลางวจนและอาหาร
เสรถมนมเพพวอสวงเสรถมสตุขภาพเดรกกวอนวจยเรบยน  ยจงมบไมวเพบยงพอในการสวงเสรถมสตุข
ภาพและกถจกรรมนจ นทนาการชตุมชน  เพพวอใชดเวลาววางใหดเปรนประโยชนค

๓.ในเขตเทศบาลยจงขาดสถานทบวเปรนศรูนยคเยาวชนหรพอเปรนโรงยถมหรพอ
อาคารอเนกประสงคคส ทาหรจ บใหดประชาชนใชดเปรนทบวออกกทาลจ งกายและจจดกถจกรรมหรพอ
เปรนสถานทบวประชตุม  รวมทจ ดงยจงขาดสวนสาธารณะสทาหรจ บเปรนสถานทบวพจกผวอนหยวอน
ใจมบจ ทานวนไมวเพบยงพอตวอความตดองการของประชาชน

๔. การสพบสานดนตรบไทยและดนตรบพพดนบดาน  สวงเสรถมศรูนยควจฒนธรรม
ของเทศบาลใหดเปรนแหลวงเผยแพรวและถวายทอดวจฒนธรรม  เผยแพรวประเพณบ   
เทศกาลและศถลปะพพดนบดานยจงขาดการสวงเสรถมเทวาทบวควร  เนพว องจากเทศบาลขาด
บตุคลากรผรูดช ทานาญงานในดดานนบด

๕.ยจงขาดการสวงเสรถมการฝซกอบรมในดดานศบลธรรม  จรถยธรรม
๕.ดทนนสลงคม

๑.เทศบาลขาดบตุคลากรส ทาหรจ บเปรนวถทยากรทบวมบความเชบวยวชาญในการ
รณรงคคตวอตดานยาเสพตถดและลดปจ ญหายาเสพตถดภายในชตุมชน

๒. การสวงเสรถมกถจกรรมชมรมผรูดสรูงอายตุ  มบการชววยเหลพอผรูดดดอยโอกาส  
คนพถการ  และผรูดสรูงอายตุของเทศบาลยจงไมวเตรมทบวเนพว องจากขาดบตุคลากรในดดานนบด

๓.การปด องกจนปจ ญหายาเสพตถดควอนขดางยาก เนพว องจากเยาวชนไมวใหด
ความรววมมพอในดดานนบด

๖.ดทนนบรคหนรกนรเมงองและกนรปกครอง
๑.ศจกยภาพของผรูดบรถหารและพนจ กงานเทศบาลในการปฏถบจตถงานยจง

ตดองการปรจ บปรตุงระบบการบรถหาร  ความรรูดความเขดาใจในบทบาทของตจวเอง  เพพวอ
เพถวมประสถทธถภาพการใหดบรถการแกวประชาชนและยจงตดองลดขจ ดนตอนการททางานและ
ตดองสรดางความเขดาใจกจบประชาชนในการมาตถดตวอราชการกจบเทศบาล

๒.ผรูดนทาชตุมชนและกรรมการชตุมชนยจงขาดความรรูดเกบวยวกจบจตุดมตุวงหมายใน
การจจดตจ ดงกลตุวมชตุมชนและขจ ดนตอนในการบรถหารงานใหดเกถดประสถทธถภาพ  ตลอดจน
การเขดามามบสววนรววมในการพจฒนาทดองถถวนของประชาชนและยจงตดองใหดกรรมการ
ชตุมชนมบสววนรววมในการพถจารณาคจดเลพอกโครงการเพพวอบรรจตุลงในเทศบจญญจตถงบ
ประมาณประจทาปบ

๓.โครงการจจดททาแผนทบวภาษบและทะเบบยนทรจ พยคสถน  ยจงดทาเนถนการยจง
ไมวเสรรจสมบรูรณค  เนพว องจากขาดเจดาหนดาทบวทบวมบความรรูดความสามารถสทาหรจ บดทาเนถนการ
วางแผนจจดเกรบรายภายในเขตเทศบาล

๔.เทศบาลยจงขาดอาคารสถานทบวพรดอมทจ ดงอตุปกรณค  เครพวองมพอ  เครพวองใชด
ในการปฏถบจตถงานทบวทจนสมจย  เพพวอใหดการปฏถบจตถงานมบความคลวองตจวมบคตุณภาพสามารถ
ใชดปฏถบจตถงานไดด
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๕.เสบยงตามสายยจงไมวครอบคลตุมทจ ววถซง  ยจงตดองมบการปรจ บปรตุงเพถวมขซดน
รวมทจ ดงส ทารวจความตดองการในการประชาสจมพจนธค

๖.เทศบาลยจงขาดรถยนตคบรรทตุกนทดาพรดอมอตุปกรณคดจบเพลถง  ยจงไมวเพบยง
พอ  นทดายาเคมบส ทาหรจ บดจบเพลถงทบวเกถดจากการลตุกไหมดเคมบภจณฑค  และมบอาสาสมจคร
ปด องกจนภจยฝว ายพลเรพอนยจงไมวเพบยงพอ  เพพวอเตรบยมความพรดอมดดานการปด องกจนและ
บรรเทาสาธารณภจย

๗.เทศบาลมบปด ายเครพวองหมายจราจร  ปด ายสจญญาณตวาง ๆ ยจงไมวเพบยง
พอรวมทจ ดงยจงไมวมบการตถดตจ ดงไฟหลอดสบเหลพองตามทางแยกตวาง ๆ ใหดประชาชนทบว
สจญจรไปมาในเวลาคทวาคพนไดดรจ บความสะดวกและปลอดภจย

๘.ประชาชนผรูดใชดรถใชดถนนยจงขาดวถนจ ยและจถตส ทานซก  ไมวเคารพกฎ
จราจร

๗.  ดทนนทรล พยนกรธรรมชนตคและสคทงแวดลทอม
๑.ประชาชนขาดจถตส ทานซกในการรจ กษาสถวงแวดลดอม  อนตุรจ กษค

ทรจ พยากรธรรมชาตถ  ดรูแลรจ กษาปว าไมดและแหลวงนทดา  และขาดความรรูดในการรจ กษาสถวง
แวดลดอม

๒.ประชาชน  เดรกและเยาวชนขาดความรรูดและจถตส ทานซกอนตุรจ กษค
ทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม

๓.ประชาชนในทดองถถวนยจงมบฐานะยากจนตดองประกอบอาชบพเพพวอเลบดยงชบพ
ททาใหดไมวมบเวลาในการมารววมในการจจดการทรจ พยากรธรรมชาตถ  และชววยดรูแลรจ กษา  
หรพอปลรูกปว าทดแทน

๔.ประชาชนขาดความรรูดในเรพวองพพชผจกสวนครจ วสมตุนไพรพพดนบดานเพพวอ
คตุณภาพชบวถต  การเพาะพจนธตุ คไมดผลทดองถถวน  และทรจ พยากรธรรมชาตถทบวมบอยรู วใหดเกถด
ประโยชนค

๕.ประชาชนขาดความรรูดในเรพวองการคพนสภาพดถนดดวยปตุป ยชบวภาพเพพวอสวง
เสรถมใหดเกษตรกรททาการเกษตรแบบผสมผสาน  หรพอเกษตรทฤษฎบใหมว

๖.  ประชาชนยจงขาดจถตส ทานซกและไมวรรูดจจกการคจดแยกขยะเพพวอลด
ปรถมาณขยะใหดถรูกหลจกสตุขาภถบาลและมบประสถทธถภาพ

๗.ประชาชนไมวใหดความรววมมพอในการททาโครงการประกวดชตุมชนใน
ดดานความสะอาดความเปรนระเบบยบเรบยบรดอย  และทจศนบยภาพสววนรวมของชตุมชน  
เนพว องจากตถดกจบตดองประกอบอาชบพภายนอกชตุมชนไมวมบเวลาใหดกจบชตุมชนของตจวเอง

๘.กนรพล ฒนนดทนนแหลทงททองเทททยว
           ๑.มบงบประมาณจทากจดในการจจดงานสมโภชองคคพระฝางทรง
เครพวอง  ณ วจดพระฝางสวางคบตุรบมตุนบนาถซซวงจจดขซดนเปรนประจทาทตุกปบ   เพพวอเปรนการสวง
เสรถมแหลวงทวองเทบวยวของตทาบล  ซซวงวจดพระฝาง ถพอววาเปรนโบราณสถานทบวส ทาคจญแหวง
หนซว งของจจงหวจดอตุตรดถตถค
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๒.งบประมาณในการกวอสรดางปรจ บปรตุงภรูมถทจศนครถมนทดานวาน เพพวอเปรน
สถานทบวพจกผวอนหยวอนใจของประชาชนผรูดเดถนทางสจญจรและชาวบดานในตทาบลผาจตุกมบ
ไมวเพบยงพอ
วคสลยทล ศนร   พลนธกคจ  และจยุดมยุทงหมนยเพงทอกนรพล ฒนน

วคสลยทล ศนรกนรพล ฒนนตนนบลผนจยุก
“ตทาบลนวาอยรู ว   เชถดชรูคตุณธรรม   เลถศลทดาโบราณสถาน”

พล นธรกคจกนรพล ฒนนของเทศบนลตนนบลผนจยุก
๑. จจดใหดมบระบบโครงสรดางพพดนฐานและแหลวงนทดา
๒. บทารตุงและสวงเสรถมดดานเศรษฐกถจในชตุมชน
๓. สวงเสรถมดดานการสาธารณสตุขและการอนามจย
๔. สวงเสรถมดดานความรรูด การศซกษา ศาสนา วจฒนธรรม และประเพณบ
๕. สวงเสรถมดดานสจงคม
๖. สวงเสรถมดดานการเมพอง การบรถหารและการปกครอง
๗. สวงเสรถมดดานทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม
๘. สวงเสรถมแหลวงทวองเทบวยวในตทาบล
แนวทนงกนรพล ฒนน
 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานโครงสรดางพพดนฐานและแหลวงนทดา
แนวทางการพจฒนา  

 พจฒนาการคมนาคม
 พจฒนาระบบชลประทาน
 พจฒนาระบบประปาหมรูวบดาน

 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานเศรษฐกถจ
แนวทางการพจฒนา

 ลดควาใชดจวาย และลดตดนทตุนการผลถต
 สวงเสรถมรายไดด และอาชบพทบวเหมาะสม
 พจฒนาดดานปศตุสจตวค
 พจฒนาเกษตรกรรม
 การเพถวมรายไดด/เพถวมชวองทางการตลาด

 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานสาธารณสตุข
แนวทางการพจฒนา

 การรณรงคคปด องกจนและใหดความรรูดเรพวองโรคระบาด
 รณรงคคอาหารปลอดภจยและถรูกหลจกโภชนาการ
 ลดมลภาวะ และการกวอเหตตุรทาคาญ

 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานความรรูด การศซกษา ศาสนา วจฒนธรรมและ
ประเพณบ
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แนวทางการพจฒนา
 สวงเสรถมการพจฒนาคตุณภาพการจจดการศซกษาของสถานศซกษาในเขต

ตทาบลผาจตุก
 สวงเสรถมการเรบยนรรูดตลอดชบวถต
 เพถวมศจกยภาพศรูนยคพจฒนาเดรกเลรก
 พจฒนาดดานการกบฬา
 สวงเสรถมกถจกรรมดดานศาสนา วจฒนธรรมและประเพณบ

 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานสจงคม
แนวทางการพจฒนา

 พจฒนาระบบสวจสดถการและชบวถตความเปรนอยรู วของผรูดดดอยโอกาสทาง
สจงคม

 สวงเสรถมกถจกรรมการรณรงคคตวอตดานและแกดไขปจ ญหายาเสพตถด
 พจฒนาระบบปด องกจนและบรรเทาสาธารณภจย

 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานการเมพอง การบรถหาร และการปกครอง
แนวทางการพจฒนา

 พจฒนาการบรถหารจจดการองคคกรและชตุมชน
 พจฒนาการบรถหารจจดการขดอมรูล
 สวงเสรถมและพจฒนาศจกยภาพของบตุคลากร

 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม
แนวทางการพจฒนา

 สรดางจถตส ทานซกในการดรูแลรจ กษาสถวงแวดลดอม
 สวงเสรถมการจจดการขยะอยวางถรูกวถธบ

 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาแหลวงทวองเทบวยว
แนวทางการพจฒนา

 พจฒนาแหลวงทวองเทบวยวตวางๆ ในตทาบล
พล นธกคจ  :  ภนรกคจทททตทองทนนตนมกฎหมนย

ตามพระราชบจญญจตถเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  (แกดไขเพถวมเตถมถซง (ฉบจบ
ทบว๑๒)  พ.ศ.๒๕๔๖)  ในสววนทบว ๓  ไดดกทาหนดหนดาทบวของเทศบาลตทาบล  ไวดใน
มาตรา ๕๐  และมาตรา ๕๑  ดจ งตวอไปนบด

มนตรน  ๕๐  ภายใตดบจ งคจบแหวงกฎหมายเทศบาลตทาบล มบหนดาทบวตดองททา
ในเขตเทศบาล  ดจ งตวอไปนบด

(๑)  รจ กษาความสงบเรบยบรดอยของประชาชน
(๒)  ใหดมบและบทารตุงทางบกและทางนทดา
(๓)  รจ กษาความสะอาดของถนน หรพอทางเดถนและทบวสาธารณะรวมทจ ดง

การกทาจจดขยะมรูลฝอยและสถวงปฏถกรูล
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(๔)  ปด องกจนและระงจบโรคตถดตวอ
(๕)  ใหดมบเครพวองใชดในการดจบเพลถง
(๖)  ใหดราษฎรไดดรจ บการศซกษาอบรม
(๗)  สวงเสรถมการพจฒนาสตรบ  เดรก  เยาวชน  ผรูดสรูงอายตุ  และผรูดพถการ
(๘)  บทารตุงศถลปะ  จารบตประเพณบ   ภรูมถปจ ญญาทดองถถวน  และวจฒนธรรม

อจนดบของทดองถถวน
(๙)  หนดาทบวอพวนตามทบวกฎหมายบจญญจตถใหดเปรนหนดาทบวของเทศบาล

มนตรน ๕๑ ภายใตดบจ งคจบแหวงกฎหมาย  เทศบาลตทาบลอาจจจดกถจกรรม
ใด ๆ ในเขตเทศบาลดจงตวอไปนบด

(๑)  ใหดมบนท ดาสะอาดหรพอการประปา
(๒)  ใหดมบโรงฆวาสจตวค
(๓)  ใหดมบตลาด  ทวาเทบยบเรพอและทวาขดาม
(๔)  ใหดมบสตุสานและฌาปนสถาน
(๕)  บทารตุงและสวงเสรถมการททามาหากถนของราษฎร
(๖)  ใหดมบและบทารตุงสถานทบวท ทาการพถทจกษครจ กษาคนเจรบไขด
(๗)  ใหดมบและบทารตุงการไฟฟด าหรพอแสงสววางโดยวถธบอพวน
(๘)  ใหดมบและบทารตุงทางระบายนทดา
(๙)  เทศพาณถชยค

จยุดมยุทงหมนยเพงทอกนรพล ฒนน
๑.การคมนาคมมบความเปรนสะดวกคลวองตจว มบไฟฟด าใชดอยวางทจ ววถซง 

ประชาชนมบแหลวงนทดาเพบยงพอตวอการอตุปโภค  บรถโภค  
๒.ประชาชนมบอาชบพ  มบแหลวงเงถนทตุนหมตุนเวบยน  และรายไดดเพบยงพอตวอ

การดทารงชบพ
๓.ประชาชนมบสตุขภาพสมบรูรณคแขรงแรง  และมบคตุณภาพชบวถตทบวดบ
๔.ประชาชนมบโอกาสทางการศซกษา การกบฬา  รววมอนตุรจ กษคศถลปะ 

วจฒนธรรม
๕.ประชาชน  ผรูดดดอยโอกาสทางสจงคม  มบระบบสวจสดถการและชบวถตความ

เปรนอยรู วทบวดบ
๖.พจฒนาการบรถหารงานของทดองถถวนใหดเปรนไปอยวางมบประสถทธถภาพและ

เกถดประโยชนคสรูงสตุด
๗.เพพวอใหดทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอมเกถดดตุลยภาพทบวยจ วงยพน

สอดคลดองกจบวถถบชบวถตของประชาชน
๘.สวงเสรถมและพจฒนาแหลวงทวองเทบวยวตวางๆ ในตทาบล

 
จยุดมยุทงหมนยตนมยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนน
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๑.ยยุทธศนสตรรโครงสรทนงพงทนฐนนและแหลทงนนท น
๑.พจฒนาและแกดไขปรจ บปรตุงสาธารณรูปโภค  สาธารณรูปการ  และ

โครงสรดางพพดนฐานใหดไดดคตุณภาพและสนองตอบความตดองการของประชาชน
๒. สรดางและปรจ บปรตุงโครงสรดางพพดนฐานในทตุกดดาน
๓.  พจฒนาจจดหาแหลวงนทดา  ส ทาหรจ บไวดใชด  อตุปโภคบรถโภคและใน

การเกษตร

๒.ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนเศรษฐกคจ
๑.  สวงเสรถมอตุตสาหกรรมการเกษตรและอตุตสาหกรรมในครจ วเรพอนตาม

หลจกการ  “เศรษฐกถจพอเพบยง”
๒.  ปรจ บโครงสรดางและระบบการผลถตใหดสอดคลดองกจบความตดองการ

ของตลาด
๓.  สรดางองคคกรของชตุมชน  เกษตรกร  กลตุ วมออมทรจ พยคและเครพอขวาย

ชตุมชนใหดเขดมแขรง
๔.  พจฒนาศรูนยคขดอมรูลขวาวสารใหดสามารถตถดตวอเชพวอมโยงกจบอทาเภอและ

จจงหวจด
๓.ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนสนธนรณสยุข

          ๑.จจดสวจสดถการทางสจงคมใหดกจบประชาชนในทดองถถวน  มบความ
มจ วนคงในการดทารงชบวถต  มบคตุณภาพชบวถตทบวดบ

๒.สวงเสรถมการบรถการสาธารณสตุขใหดประชาชนมบสตุขภาพสมบรูรณคแขรง
แรง  และมบคตุณภาพชบวถตทบวดบ

๓.ใหดความรรูดเกบวยวกจบโรคระบาด โรคตถดตวอตวางๆ   เพพวอใหดประชาชน
รรูดจจกหลบกเลบวยง ปด องกจนตนเองใหดรอดพดนจากโรคระบาด

๔.  ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนควนมรมูท  กนรศถกษน ศนสนน วลฒนธรรม
และประเพณท

๑.ใหดประชาชนในทดองถถวนมบสววนรววมในการจจดการศซกษา
๒.จจดใหดมบการประกจนคตุณภาพการศซกษา  และใหดทตุกคนในทดองถถวนมบ

โอกาสไดดรจ บการศซกษาเทวาเทบยมกจน  โดยคถดเปรนททาเปรนและเรบยนรรูดตลอดชบวถต
๓.ใหดสถานศซกษา  ประสาน  และขอความรววมมพอกจบประชาชนในทดอง

ถถวนในการจจดการศซกษา
๔.ใหดสถานศซกษาจจดการศซกษาทบวตอบสนองกจบความตดองการของ

ประชาชนในทดองถถวน
๕.สนจ บสนตุนสวงเสรถมสถาบจนศาสนา  ใหดมบความเจรถญรตุวงเรพอง  และเขดม

แขรง



74

๖.ใหดประชาชนในทดองถถวนมบสววนรววมในการอนตุรจ กษคศาสนา  ประเพณบ   
และวจฒนธรรม

๕.ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนสลงคม
๑.จจดสวจสดถการทางสจงคมใหดกจบประชาชนในทดองถถวน  มบความมจ วนคงใน

การดทารงชบวถต  มบคตุณภาพชบวถตทบวดบ
๒.สรดางความปลอดภจยในชบวถตและทรจ พยคสถนใหดกจบประชาชนในทดองถถวน
๓.เสรถมสรดางวถนจ ยใหดกจบประชาชนในการเคารพกฎหมาย  และมบความ

รจ บผถดชอบในหนดาทบวของตนเอง
๔.สนจ บสนตุนและสวงเสรถมใหดองคคกรชตุมชนปด องกจน  และแกดไขปจ ญหายา

เสพตถด  ในชตุมชนสถานศซกษา
๖.ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนกนรเมงองและกนรบรคหนร

๑.สนจ บสนตุนใหดประชาชนมบสววนรววมในกถจกรรมทางการเมพองทตุกระดจบ
อยวางจรถงจจ ง

๒.เสรถมสรดางอตุดมการณคทางการเมพองใหดกจบประชาชน
๓.พจฒนาการบรถหารและการบรถการประชาชนใหดสะดวกรวดเรรวทจนสมจย

และตอบสนองความตดองการของประชาชนในทดองถถวน
๔.สรดางจถตส ทานซก  และตวอตดานการซพดอสถทธถค  ขายเสบยงโดยใชดสถาบจนทาง

สจงคม  ไดดแกว  วจด  โรงเรบยน  และองคคกรชตุมชน  ในการพจฒนาการเมพองการปกครอง
๕.เสรถมสรดางศจกยภาพและความเขดมแขรงของเจดาหนดาทบวในการปฏถบจตถ

งานใหดมบประสถทธถภาพ  และประสถทธถผล
๗.ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนทรล พยนกรธรรมชนตคและสคทงแวดลทอม

๑. อนตุรจ กษค  ฟพด นฟรู  พจฒนา  และดรูแล  รจ กษาทรจ พยากรปว าไมดใหดยจ วงยพน
๒. อนตุรจ กษค  พจฒนาแหลวงนทดา  เพพวอใหดมบนท ดาทบวสะอาดปลอดภจย  มบปรถมาณ

เพบยงพอไวดส ทาหรจ บการเกษตร  อตุปโภค  บรถโภคไดดตลอดปบ
๓. จจดใหดมบการฟพด นฟรูสภาพดถน  ใหดมบคตุณภาพ
๔. รณรงคคใหดใชดทรจ พยากรธรรมชาตถในทดองถถวนใหดเกถดประโยชนคสรูงสตุด

๘. ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนแหลทงททองเทททยว
 ๑. อนตุรจ กษคแหลวงทวองเทบวยวตวางๆในตทาบล

๒. สวงเสรถมและพจฒนาแหลวงทวองเทบวยวในตทาบล
๓. กวอสรดาง ปรจ บปรตุง ภรูมถทจศนคแหลวงทวองเทบวยวตวางๆในตทาบล
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3.3 ควนมเชงทอมโยงยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนจล งหวลดกล บยยุทธศนสตรรกนร
พล ฒนนของ อปท.

แบบ ยท  .01
โครงสรทนงควนมเชงทอมโยงแผนยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนเทศบนลตนนบลผนจยุก  
พ.ศ.2558-2562

ยตุทธศาสต
รค

จจ งหวจด

ยตุทธศาสต
รค

ยตุทธศาสต
รค

ยตุทธศาสต
รค

แนวทา
ง

แนวทา
ง

แนวทา
ง

แนวทา
ง

แนวทา
ง

แนวทา
ง

แนวทา
ง

ยตุทธศาสต
รค

ยตุทธศาสต
รค

ยตุทธศาสต
รค

ยตุทธศาสต
รค

ยตุทธศาสต
รค

ยตุทธศาสต
รค

ยตุทธศาสต
รค

ยตุทธศาสต
รค

ยตุทธศาสต
รค การ
พจฒนา

ของ อปท.
ในเขต
จจ งหวจด

ยตุทธศาสตรค ยตุทธศาสตรค ยตุทธศาสตรคยตุทธศาสต
รค การ
พจฒนา
อปท. เปด าหมาย

ยตุทธศาสตรค
เปด าหมาย

ยตุทธศาสตรค
เปด าหมาย

ยตุทธศาสตรค
เปด าหมาย

ยตุทธศาสตรค

แนวทาง
การ

พจฒนา
แนวท

าง
แนวทา

ง
แนวท

าง
แนวทา

ง
แนวท

าง
แนวทา

ง
แนวทา

ง
แนวทา

ง
แนวทา

ง

ผลผลถต/
โครงการ โครงกา

ร
โครงกา

ร
โครงกา

ร
โครงกา

ร
โครงกา

ร
โครงกา

ร
โครงกา

ร
โครงกา

รโครงกา
ร

โครงกา
ร
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3.4 แผนทททยยุทธศนสตรร
แบบ ยท.02

     

ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนของเทศบนล
ตนนบลผนจยุก 

Strategy Mapตทาบลนวาอยรู ว  เชถดชรูคตุณธรรม  เลถศลทดา
โบราณสถานวคสลยทล ศนร

พล นธกคจ
กถจ

1.จจดใหดมบ
ระบบ
โครงสรดางพพดน
ฐานและแหลวง

2.บทารตุงและ
สวงเสรถมดดาน
เศรษฐกถจใน
ชตุมชน

3.สวงเสรถมดดาน
การสาธารณสตุข
และการอนามจย

4.สวงเสรถมดดานสวง
เสรถมดดานความรรูด 
การศซกษา ศาสนา 
วจฒนธรรม และ
ประเพณบความ

เปท นประส
งคร

๑.การคมนาคมมบความเปรน
สะดวกคลวองตจว มบไฟฟด าใชด
อยวางทจ ววถซง ประชาชนมบแหลวง
นทดาเพบยงพอตวอการอตุปโภค  
บรถโภค  

๒.ประชาชนมบอาชบพ  มบ
แหลวงเงถนทตุนหมตุนเวบยน
และรายไดดเพบยงพอตวอ
การดทารงชบพ

3.ประชาชน
มบสตุขภาพ
สมบรูรณคแขรง
แรง  และมบ
คตุณภาพชบวถต

5.ประชาชน  ผรูดดดอย
โอกาสทางสจงคม  มบ
ระบบสวจสดถการและ
ชบวถตความเปรนอยรู วทบวดบ

๔.ประชาชนมบโอกาส
ทางการศซกษา การ
กบฬา  รววมอนตุรจ กษค
ศถลปะ วจฒนธรรม

ยยุทธศนส
ตรร

1.โครงสรดางพพดน
ฐานและแหลวงนทดา

2.การพจฒนา
ดดานเศรษฐกถจ

3.การพจฒนา
ดดาน
สาธารณสตุข

5.การ
พจฒนาสจงคม

4.การพจฒนาดดาน
ความรรูด การศซกษา 
ศาสนา วจฒนธรรม
และประเพณบ

แนวทนงกนร
พล ฒนน

1. พจฒนาการ
คมนาคม
   พจฒนาระบบ  
ชลประทาน
   พจฒนาระบบ
ประปาหมรูวบดาน

6.สวงเสรถม
ดดาน
การเมพอง 
การบรถหาร
และการ

5.สวงเสรถม
ดดานสจงคม

7.สวงเสรถมดดาน
ทรจ พยากรธรรม  
ชาตถและสถวง
แวดลดอม

8.สวงเสรถม
แหลวงทวองเทบวยว
ในตทาบล

8.การพจฒนา
แหลวงทวอง
เทบวยว

7.การพจฒนา
ทรจ พยากรธรรม
ชาตถและสถวง
แวดลดอม

6.การพจฒนา
ดดานการเมพอง
และการ
บรถหาร

๖.พจฒนาการบรถหาร
งานของทดองถถวนใหด
เปรนไปอยวางมบ
ประสถทธถภาพและเกถด
ประโยชนคสรูงสตุด

๗.เพพวอใหด
ทรจ พยากรธรรมชาตถและ
สถวงแวดลดอมเกถด
ดตุลยภาพทบวยจ วงยพน
สอดคลดองกจบวถถบชบวถต

๘.สวงเสรถมและพจฒนา
แหลวงทวองเทบวยวตวางๆ 
ในตทาบล

4. สวงเสรถมการพจฒนาคตุณภาพการจจดการ
ศซกษาของสถานศซกษาในเขตตทาบลผาจตุก
   สวงเสรถมการเรบยนรรูดตลอดชบวถต
   เพถวมศจกยภาพศรูนยคพจฒนาเดรกเลรก
   พจฒนาดดานการกบฬา
   สวงเสรถมกถจกรรมดดานศาสนา วจฒนธรรม
และประเพณบ

5. พจฒนาระบบสวจสดถการ
และชบวถตความเปรนอยรู วของผรูด
ดดอยโอกาสทางสจงคม
   สวงเสรถมกถจกรรมการ
รณรงคคตวอตดานและแกดไข
ปจ ญหายาเสพตถด
   พจฒนาระบบปด องกจนและ
บรรเทาสาธารณภจย

2. ลดควาใชดจวาย และลดตดนทตุน
การผลถต
   สวงเสรถมรายไดด และอาชบพทบว
เหมาะสม
   พจฒนาดดานปศตุสจตวค
   พจฒนาเกษตรกรรม

6. พจฒนาการ
บรถหารจจดการ
องคคกรและชตุมชน
    พจฒนาการ
บรถหารจจดการขดอมรูล
    สวงเสรถมและ
พจฒนาศจกยภาพของ

7.  สรดางจถตสทานซกใน
การดรูแลรจ กษาสถวง
แวดลดอม
    สวงเสรถมการจจดการ
ขยะอยวางถรูกวถธบ

3. การรณรงคคปด องกจนและใหด
ความรรูดเรพวองโรคระบาด
   รณรงคคอาหารปลอดภจย
และถรูกหลจกโภชนาการ
   ลดมลภาวะ และการกวอเหตตุ
รทาคาญ

8.พจ ฒ น า แ ห ลว ง
ทวองเทบวยวตวางๆ ใน
ตทาบล



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87

  จยุดมยุทงหมนยเพงทอกนรพล ฒนนททองถคทน
จยุดมยุทงหมนยกนรพล ฒนน

ททองถคทน
(Goals)

ตล วชททวลด
(KPIs)

ขทอมมูลพงทนฐนน
(Baseline  Data)

เปท นหมนย  (Targets)
ปท  ๕ 8 –

๖ 2
ปท

๕ 8
ปท

๕ 9
ปท  60 ปท

๖ 1
ปท  ๖ 2

๑ .ก า ร ค ม น า ค ม มบ ค ว า ม
สะดวกคลวองตจ ว  มบไฟฟด าใชด
อยวางทจ ววถซง 
มบแหลวงนทดา เพบยงพอตวอการ
อตุปโภค  บรถโภค และใชดใน

รด อยละของครจ วเรพ อนทบว มบ
การคมนาคมสะดวกคลวอง
ตจ ว มบไฟฟด าใชดอยวางทจ ววถซง
มบแหลวงนทดาเพบยงพอตวอการ
อตุปโภคบรถโภค และใชดใน

(๑ )ค รจ ว เ รพ อ น ทบว มบ ก า ร
คมนาคมสะดวกคลวองตจ ว  มบ
ไฟฟด าใชด อยวา งทจ ว วถซ ง รด อย
ละ๗๐ของครจ วเรพอนทจ ดงหมด
(๒)มบแหลวงนทดา เพบยงพอตวอ

๑๐๐% ๘๐
%

๘๕
%

๙๕
%

๑๐๐
%

๑๐๐
%
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การเกษตรอยวางเพบยงพอ การเกษตรอยวางเพบยงพอ การอตุปโภคบรถโภค รดอยละ
๗๐  ของครจ วเรพอนทจ ดงหมด

๒.ประชาชนมบอาชบพ  มบแหลวง
เงถนทตุนหมตุนเวบยน และราย
ไดดเพบยงพอตวอการดทารงชบพ

รดอยละของครจ วเรพอนทบวมบราย
ไดด ไมวตทวา กววา   ๒๐ ,๐๐๐
บาท/คน/ปบ

ครจ วเรพอนทบวมบรายไดดไมวตทวากววา
๒๐,๐๐๐ บาท/คน/ปบ  มบรดอย
ล ะ   ๖ ๐   ข อ ง ค รจ ว เ รพ อ น
ทจ ดงหมด

๘๐% ๖๐% ๖๕
%

๗๐
%

๗๕
%

๘๐%

๓ .  ป ร ะ ช า ช น มบ โ อ ก า ส
ทางการศซกษา  การกบฬา  มบ
การรว วมกจ นอนตุ รจ กษค ศถลป
วจ ฒ น ธ ร ร ม ป ร ะ เ พ ณบ ใ น
ชตุมชน

รด อยละของประชาชนทบว มบ
โอกาสทางการศซกษา  การ
กบฬา รววมกจ นอนตุ รจ กษคศถลป
วจ ฒนธรรมประ เพ ณบ ใน
ชตุมชน

(๑ )ป ร ะ ช า ช น มบ โ อ ก า ส
ท า ง ก า ร ศซ ก ษ า มบ รด อ ย
ละ๘๐ของประชากรทจ ดงหมด
(๒)ประชาชนมบโอกาสในการ
เลวนกบ ฬามบ รด อยละ๖๐ของ
ประชากรทจ ดงหมด
(๓ )ป ร ะ ช า ช น รว ว ม กจ น
อ นตุ รจ ก ษค ศถ ล ป วจ ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณบในชตุมชนรดอยละ ๖๐
ของประชากรทจ ดงหมด

๑๐๐%

๙๐%

๙๐%

๘๐
%

๗๐
%

๗๐
%

๘๕
%

๗๕
%

๗๕
%

๙๐
%

๘๐
%

๘๐
%

๙๕
%

๘๕
%

๘๕
%

๑๐๐
%

๙๐%

๙๐%

จยุดมยุทงหมนยกนรพล ฒนน
ททองถคทน

(Goals)

ตล วชททวลด
(KPIs)

ขทอมมูลพงทนฐนน
(Baseline  Data)

เปท นหมนย  (Targets)
ปท  ๕ 8 –

๖ 2
ปท

๕ 8
ปท

๕ 9
ปท

60
ปท

๖ 1
ปท

๖ 2
๔.ระบบสวจสดถการและชบวถต
ความเปรนอยรู วของประชาชน

รด อยละของประชาชนทบว มบ
ชบวถตความเปรนอยรู วดบขซดน

ประชาชนและผรูดดดอยโอกาส
มบชบวถตความเปรนอยรู วดบขซดนรดอย
ละ ๗๐

๑๐๐% ๗๐
%

๘๐
%

๘๕
%

๙๐
%

๑๐๐
%
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และผรูดดดอยโอกาสทางสจงคมดบ
ขซดน

ของประชากรทจ ดงหมด

๕ .ชตุ มชนมบ ศจ กยภาพและ
ความเขดมแขรง

 

รดอยละของประชากร ชตุมชนทบวมบการพจฒนาอยวางมบ
ประสถทธถภาพรดอยละ ๗๐

๙๐% ๗๐
%

๗๕
%

๘๐
%

๘๕
%

๙๐
%

๖ .เ พพว อ ใ หด
ทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวง
แวดลดอม เกถ ดดตุ ลยภาพทบว
ยจ วงยพนสอดคลดองกจ บวถถบชบวถต
ของประชาชน

สภาพแวดลดอมโดยทจ ววไป
ของเทศบาลตทาบลผาจตุก

สภาพแวดลดอมทบว มบ ความ
สวยงามนว าอยรู ว   มบรด อยละ
๗๐ ของพพดนทบวทจ ดงหมด

๑๐๐% ๗๐
%

๘๐
%

๘๕
%

๙๐
%

๑๐๐
%

๗.เพพวอสวงเสรถมและพจ ฒนา
แหลวงทวอง เทบว ยวตว างๆใน
ตทาบล

ประชาชนทจ ววไปสนใจแหลวง
ทวองเทบวยวในตทาบล

แหลวงทวอง เทบว ยวมบ ความ
สวยงามและเปรนทบวนวาสนใจ
ของคนทจ ววไปรดอยละ  ๘๐

๑๐๐% ๘๐
%

๘๕
%

๙๐
%

๙๕
%

๑๐๐
%

๘ .ป ร ะ ช า ช น มบ สตุ ข ภ า พ
อนามจยทบวดบ มบการปด องกจนโรค
ภจยตวางๆไดดทจนเหตตุการณค

ทตุกครจ วเรพ อนมบการดทา รง
ชบ วถ ต อ ยว า ง มบ คตุ ณ ภ า พ
ปราศจากโรคภจ ยไขด เจรบ
ตวางๆ

ประชาชนและผรูดดดอยโอกาส
มบชบวถตความเปรนอยรู ว สตุขภาพ
ดบ ขซด น รด อ ย ล ะ ๗ ๐  ข อ ง
ประชากรทจ ดงหมด

๑๐๐% ๘๐
%

๘๕
%

๙๐
%

๙๕
%

๑๐๐
%

ยยุทธศนสตรรและแนวทนงกนรพล ฒนนททองถคทน
ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนน แนวทนงกนรพล ฒนน หนทวยงนนทททรล บผคดชอบ

๑.ยตุทธศาสตรคการพจ ฒนาดดานโครงสรดางพพดน
ฐานและแหลวงนทดา

พจฒนาการคมนาคม
พจฒนาระบบชลประทาน

กองชวาง
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 พจฒนาระบบประปาหมรูวบดาน
๒.ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานดดานเศรษฐกถจ  ลดควาใชดจวาย และลดตดนทตุนการผลถต

 สวงเสรถมรายไดด และอาชบพทบวเหมาะสม
 พจฒนาดดานปศตุสจตวค
 พจฒนาเกษตรกรรม
 การเพถวมรายไดด/เพถวมชวองทางการตลาด

กองสวงเสรถมการเกษตร
สทานจ กปลจด

๓.ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานสาธารณสตุข  การรณรงคคปด องกจนและใหดความรรูดเรพวองโรคระบาด
 รณรงคคอาหารปลอดภจยและถรูกหลจกโภชนาการ
 ลดมลภาวะ และการกวอเหตตุรทาคาญ

สทานจ กปลจด,กองสาธารณสตุขฯ

๔.ยตุทธศาสตรคการพจ ฒนาดดานความรรูด  การ
ศซกษา ศาสนา วจฒนธรรมและประเพณบ

 สวงเสรถมการพจฒนาคตุณภาพการจจดการศซกษาของสถาน
ศซกษาในเขตตทาบลผาจตุก
 สวงเสรถมการเรบยนรรูดตลอดชบวถต
 เพถวมศจกยภาพศรูนยคพจฒนาเดรกเลรก
 พจฒนาดดานการกบฬา
 สวงเสรถมกถจกรรมดดานศาสนา วจฒนธรรมและประเพณบ

กองการศซกษา
สทานจ กปลจด

ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนน แนวทนงกนรพล ฒนน หนทวยงนนทททรล บผคดชอบ
๕.ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานดดานสจงคม พจฒนาระบบสวจสดถการและชบวถตความเปรนอยรู วของผรูดดดอย

โอกาสทางสจงคม
 สวงเสรถมกถจกรรมการรณรงคคตวอตดานและแกดไขปจ ญหา
ยาเสพตถด
 พจฒนาระบบปด องกจนและบรรเทาสาธารณภจย

กองสาธารณสตุขฯ
สทานจ กปลจด
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๖.ยตุทธศาสตรคดดานการเมพอง การบรถหาร และ
การปกครอง

 พจฒนาการบรถหารจจดการองคคกรและชตุมชน
 พจฒนาการบรถหารจจดการขดอมรูล
 สวงเสรถมและพจฒนาศจกยภาพของบตุคลากร

สทานจ กปลจด,กองการศซกษา

๗ .ยตุ ท ธ ศ า ส ต รค ก า ร พจ ฒ น า ดด า น
ทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม

 สรดางจถตส ทานซกในการดรูแลรจ กษาสถวงแวดลดอม
 สวงเสรถมการจจดการขยะอยวางถรูกวถธบ

กองสาธารณสตุขฯ
สทานจ กปลจด,  กองสาธารณสตุขฯ

๘.ยตุทธศาสตรคดดานพจฒนาแหลวงทวองเทบวยว  พจฒนาแหลวงทวองเทบวยวตวางๆ ในตทาบล สทานจ กปลจด
กองชวาง
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                   บทททท   5
                         กนรนนนแผนยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนน
ททองถคทน    
                             ไปสมู ทกนรปฏคบลตคและกนรตคดตนม
ประเมคนผล
5.1 องครกรรล บผคดชอบในกนรตคดตนมและประเมคนผล

ตามระเบบยบกระทรวงมหาดไทย ววาดดวยการจจดททาแผนพจฒนาขององคคกร
ปกครองสววนทดองถถวน พ.ศ.๒๕๔๘  กทาหนดใหดมบคณะกรรมการการตถดตามและประเมถน
ผลแผนพจฒนาทดองถถวน  เทศบาลตทาบลผาจตุกไดดททาตามระเบบยบกระทรวงหมดไทย  ววา
ดดวยการจจดททาแผนฯ  ดจ งกลวาว  โดยผรูดบรถหารแตวงตจ ดงคณะกรรมการตถดตามและประเมถน
ผลแผนพจฒนาทดองถถวน  ประกอบดดวย

คณะกรรมกนรตคดตนมและประเมคนผลแผนพล ฒนนททองถคทน   มบอ ทานาจหนดาทบว
ดจ งนบด

๑. กทาหนดแนวทาง  วถธบการในการตถดตามและประเมถนผลแผนพจฒนา
๒. ดทาเนถนการตถดตามและประเมถนผลแผนพจฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเหรนซซวงไดดจากการตถดตามและประเมถนผลแผน

พจฒนาตวอผรูดบรถหารทดองถถวน  เพพวอใหดผรูดบรถหารทดองถถวนเสนอตวอสภาทดองถถวน  คณะกรรมการ
พจฒนาทดองถถวน  และประกาศผลการตถดตามและประเมถนผลแผนพจฒนาใหดประชาชนใน

๑.นายสมศจกดถค สตุวถชจย ประธานกรรมการ
๒.นายสมชาย พตุวมศรบอถนทรค กรรมการ
๓.นางมะลถ เชพดอผาเตวา กรรมการ
๔.นายอนจ นตค สายสตุวรรณ กรรมการ
๕.นางจตุฑามาศ คทาภรูว กรรมการ
๖ .นายกจ นกชศว

กรณค
มณบนตุท กรรมการ

๗.นางสาวรจกคณา สจงขคแกดว กรรมการ
๘.นางพล ไชยสอน กรรมการ
๙.นายพถเชษฐค เมพองนจ นทค กรรมการ
๑๐.นายวถชจย สจงขคทอง กรรมการ
๑ 1.นางชยตุดา เกตตุสตุวรรณ กรรมการและเลขานตุการ
๑ 2.น า ง ทถ พ ยค

วรรณ         
พถศมจย             ผรูดชววยเลขานตุการ
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ทดองถถวนทราบโดยทจ ววกจนอยวางนดอยปบ ละหนซว งครจ ดง  ภายในเดพอนธจนวาคมของทตุกปบ   ทจ ดงนบด
ใหดปถดประกาศโดยเปถดเผยไมวนดอยกววาสามสถบวจน

๔.แตวงตจ ดงคณะอนตุกรรมการหรพอคณะททางานเพพวอชววยปฏถบจตถงานตามทบวเปรนสมควร
5.๒  กนรกนนหนดหทวงเวลนในกนรตคดตนมและประเมคนผลตนมยยุทธศนสตรรและ
แนวทนงกนรพล ฒนน
กนรกนนหนดวคธทกนรตคดตนมและประเมคนผล

  วถธบการตถดตามและประเมถนผล   กทาหนดไวด  ๓ ขจ ดนตอน  ดดวยกจน  ดจ งนบด
๑. ตถดตามและประเมถนผลกวอนดทา เนถ นการ  เพพว อตรวจสอบความพรดอมของ

โครงการ
๒. ตถดตามและประเมถนผลระหววางดทาเนถนการเพพวอตรวจสอบววาการดทาเนถนโครงการ

มบปจ ญหาอตุปสรรคใดๆ 
หรพอไมว

3.ตถดตามและประเมถนผลหลจงดทาเนถนการเพพวอตรวจสอบววาการดทาเนถนโครงการเปรน
ไปตามวจตถตุประสงคคทบว
วางไวดหรพอไมวสามารถแกดไขปจ ญหาหรพอตอบสนองความตดองการของประชาชนไดดมาก
นดอยเพบยงใด

การตถดตามและประเมถนผลตามยตุทธศาสตรคและแนวทางการพจฒนาใชดแบบการ
ตถดตามและประเมถนผลตามรรูปแบบทบวกรมสวงเสรถมการปกครองทดองถถวนกทาหนดเปรน
แนวทางไวด  ดจ งนบด

1. การตถดตามแผนพจฒนา  ใชดแบบรายงาน
แบบทบว ๒  แบบตถดตามผลการดทาเนถนงานขององคคกรปกครองสววนทดองถถวน

องคคกรปกครองสววนทดองถถวนจะประเมถนผลเปรนรายไตรมาส   คพอไตรมาสทบว ๑   (ตตุลาคม
– ธจนวาคม)
ไตรมาสทบว ๒ (มกราคม – มบนาคม)  ไตรมาสทบว ๓ (เมษายน – มถถตุนายน)  ไตรมาสทบว ๔
(กรกฎาคม – กจนยายน)

   2.การประเมถนผลแผนพจฒนา   ใชดแบบรายงาน
 แบบทบว ๑      การประเมถนการจจดททาแผนยตุทธศาสตรคขององคคกรปกครอง

สววนทดองถถวน
 แบบทบว ๓/๑   แบบประเมถนผลการดทาเนถนงานตามยตุทธศาสตรค    
แบบทบว ๓/๒    แบบประเมถนความพซงพอใจตวอผลการดทาเนถนงานขององคคกร

ปกครองสววน  
                                ทดองถถวน  (ในภาพรวม)

แบบทบว  ๓/๓     แบบประเมถนความพซงพอใจตวอผลการดทา เนถ นงานของ
องคคกรปกครองสววน    
                                ทดองถถวน  (ในแตวละยตุทธศาสตรค)
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ระยะเวลารายงานปบ ละ ๑ ครจ ดง  หลจงจากสถดนสตุดปบ งบประมาณแลดวรายงานผล และ
เสนอความเหรนซซวงไดดจากการตถดตามและประเมถนผลตวอผรูดบรถหารทดองถถวน เพพวอใหด
ผรูดบรถหารทดองถถวนนทาเสนอตวอสภาทดองถถวน  คณะกรรมการพจฒนาทดองถถวน  และ
ประกาศผลการตถดตามและประเมถนผลแผนพจฒนาใหดประชาชนในทดองถถวนทราบ
โดยทจ ววกจนอยวางนดอยปบ ละ ๑ ครจ ดง  ภายในเดพอนธจนวาคมของทตุกปบ



 บทททท   ๑
 บทนนน

๑.๑  ลล กษณะของแผนยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนน

ตามระเบบยบกระทรวงมหาดไทย ววาดดวยการจจดททาแผนพจฒนาของ
องคคกรปกครองสววนทดองถถวน  พ.ศ.๒๕๔๘  ยกเลถกระเบบยบกระทรวงมหาดไทย ววา
ดดวยการจจดททาแผนและประสานแผนพจฒนาขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนพ.ศ.
๒๕๔๖ (มบผลบจงคจบใชด  ๑๘  ตตุลาคม  ๒๕๔๘) กทาหนดรรูปแบบเคดาโครงในการจจดททา
แผนยตุทธศาสตรคการพจฒนา  และแผนสามปบ   เพพวอใหดองคคกรปกครองสววนทดองถถวน  
สามารถนทาไปปฏถบจตถและวจดผลสทาเรรจไดดอยวางเปรนรรูปธรรม ซซวงมบการคจดเลพอกและจจด
ลทาดจบความสทาคจญของแผนงานและโครงการไวดครจ ดงหนซว งแลดวมาตรวจสอบทบทวน 
เพพวอใหดสอดคลดองกจบสถานการณคและความตดองการในแตวละปบ

การวางแผนยตุทธศาสตรคการพจฒนาเขตเทศบาลตทาบลผาจตุก เปรนกระ
บวนการกทาหนดทถศทางในอนาคต  โดยกทาหนดสภาพการณคทบวตดองการบรรลตุและ
แนวทางในการบรรลตุพพดนฐานของการรวบรวมและวถเคราะหคขดอมรูลอยวางรอบดดานและ
เปรนระบบสอดคลดองกจบศจกยภาพของเทศบาลตทาบลผาจตุก  และปจ ญหา/ความตดองการ
ของประชาชน

ควนมหมนยของกนรวนงแผน   หมนยถถง
กระบวนการกทาหนดทถศทางการบรถหารงานขององคคกร  โดยมบการ

กทาหนดจตุดหมายแนวทางการดทาเนถนงานและวถธบปฏถบจตถทบวสอดคลดองเปรนระบบ (การ
วางแผนเปรนกถจกรรมขจ ดนแรกของการบรถหารงาน  ซซวงถพอเปรนกถจกรรมทบวส ทาคจญทบวสตุด  
ทบวท ทาใหดการททางานบรรลตุเปด าหมายขององคคกร)

“แผนพล ฒนน”  หมายความรวมถซง  แผนยตุทธศาสตรคการพจ ฒนา
และแผนพจฒนาสามปบ

“แผนยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนน” หมายความววา แผนพจฒนา
เศรษฐกถจและสจงคมขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนทบวก ทาหนดยตุทธศาสตรค และ
แนวทางการพจฒนาขององคคกรปกครองสววนทดองถถวน ซซวงแสดงถซงวถสจยทจศนค พจนธกถจ 
และจตุดมตุวงหมายเพพวอการพจฒนาในอนาคต โดยสอดคลดองกจบแผนพจฒนาเศรษฐกถจ
และสจงคมแหวงชาตถ แผนการบรถหารราชการแผวนดถน ยตุทธศาสตรคพจฒนาจจงหวจด  
อทาเภอและแผนชตุมชน

“แผนพล ฒนนสนมปท ”หมายความววา แผนพจฒนาเศรษฐกถจและสจงคม
ขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนทบวสอดคลดองกจบแผนยตุทธศาสตรคการพจฒนา อจนมบ
ลจกษณะเปรนการกทาหนดรายละเอบยดแผนงาน  โครงการพจฒนาทบวจจดททาขซดนส ทาหรจ บ
ปบ งบประมาณแตวละปบ  ซซวงมบความตวอเนพว องและเปรนแผนกดาวหนดาครอบคลตุมระยะเวลา
สามปบ โดยมบการทบทวนเพพวอปรจ บปรตุงเปรนประจทาทตุกปบ



แนวควนมคคดในกนรจลดทนนแผนพล ฒนนททองถคทน
เงงทอนไขตนมกฎหมนย
พ.ร.บ. กทาหนดแผนและขจ ดนตอนการกระจายอทานาจใหดแกวองคคกรปกครอง

สววนทดองถถวน  พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา ๑๖ ใหดเทศบาล  เมพองพจทยา  และองคคการบรถหาร
สววนตทาบลมบอทานาจและหนดาทบวในการจจดระบบการบรถการสาธารณะเพพวอประโยชนคของ
ประชาชนในทดองถถวนของตนเอง  ดจ งนบด

(๑)  การจจดททาแผนพจฒนาทดองถถวนของตนเอง
(๒)  สวงเสรถมการมบสววนรววมของราษฎรในการพจฒนาทดองถถวน

ขทอจนนกล ดในกนรวนงแผน
  ขาดขดอมรูลทบวเชพวอถพอไดด
  การททางานเชถงรจ บมากกววาเชถงรตุก
  เปรนกระบวนการทบวตดองใชดเวลา  สถดนเปลพองทรจ พยากร
  องคคกรเขดมงวดมากเกถนไป
  การตวอตดานการเปลบวยนแปลง
  ปจ จจจยภายนอก

ประโยชนรของกนรวนงแผน
  บรรลตุจตุดหมาย
  ประหยจด
  ลดความไมวแนวนอน
  เปรนเกณฑคในการควบคตุม
  สวงเสรถมใหดเกถดวจตกรรมและการสรดางสรรคค
  พจฒนาแรงจรูงใจ
  พจฒนาการแขวงขจน
  ททาใหดเกถดการประสานงานทบวดบ

วงจรของกนรวนงแผน
  ขจ ดนตอนการจจดททาแผน
  ขจ ดนตอนการนทาแผนไปสรู วการปฏถบจตถ
  ขจ ดนตอนการตถดตามประเมถนผล  



ลลกษณะของแผนยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนน

๑.๒   วลตถยุประสงครของกนรจลดทนนแผนยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนน
การวางแผนยตุทธศาสตรคการพจฒนาขององคคกรปกครองสววนทดองถถวน   เปรนก

ระบวนการกทาหนดทถศทางในอนาคตขององคคกรปกครองสววนทดองถถวน   การใชด
ทรจ พยากรขององคคกร  โดยกทาหนดสภาพการณคทบวตดองการบรรลตุ / กถจกรมตวาง ๆ  ไวด
ลววงหนดา  ใหดบรรลตุภารกถจ  วจตถตุประสงคค  นโยบาย  และเปด าหมาย  

เปด าหมายขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนนจ ดนจะเกบวยวขดองกจบชบวถตความเปรนอยรู ว
ทบวดบขซดนของประชาชนทดองถถวนในอนาคต  และแนวทางในการบรรลตุอยรู ว บนพพดนฐานของ
การรวบรวม และวถเคราะหคขดอมรูลอยวางรอบดดานและเปรนระบบ ทจ ดงนบด จะตดองสอดคลดอง
กจบศจกยภาพของทดองถถวน และปจ ญหา / ความตดองการของประชาชนในทดองถถวนดดวย  
การทบวทดองถถวนจะพจฒนาไปในทถศทางใดจทาเปรนตดองมบการกทาหนด  วถสจยทจศนค  หรพอภาพ
ในอนาคต และแปลงมาสรู วการปฏถบจตถ  นจ ดน  มทวลตถยุประสงคร  ดล งนทท

วคสลยทล ศนร   (Vision) ตทองกนรเปป นอะไร

พล นธกคจ  (Mission)

จยุดหมนยเพงทอกนรพล ฒนน
(Goal)

ยยุทธศนสตรร  (Strategies)

แนวทนงกนรพล ฒนน 
(กลยยุทธร) (Tactic)

กคจกรรม   (Activities)

ผลผลคต   (Output)

ผลลลพธร   (Outcome)

ตทองทนน
อะไร ทนนเพงทออะไร

 ทนนอยทนงไร

 ทนนโดยวคธทกนร
ใด ทนนแคทไหน/เททนใด/กล บใคร/

เมงทอใด สคทงททท เกคดจนกกนรทนน
กคจกรรม
 สคทงททท เกคดจนกกนรใชท
ผลผลคต



๑.เพพวอใหดการจจดททาแผนพจฒนาสามปบ ขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนมบ
ทถศทางในการจจดททาทบวสอดคลดองกจบแผนยตุทธศาสตรคการพจฒนาระดจบชาตถ  แผน
ยตุทธศาสตรคการพจฒนากลตุวมจจ งหวจดภาคเหนพอตอนลวาง  แผนยตุทธศาสตรคการพจฒนา
จจงหวจดอตุตรดถตถค  และแผนยตุทธศาสตรคการพจฒนาของเทศบาล

๒.เพพวอใหดการจจดททาแผนพจฒนาสามปบ ขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนมบการ
ประสานและบรูรณาการจจดททาแผนพจฒนาระหววางองคคกรปกครองสววนทดองถถวนดดวย
กจนเองในเขตจจงหวจด

๓.เพพวอใหดการจจดททาแผนพจฒนาสามปบ ขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนมบ
ประสถทธถภาพบจงเกถดประสถทธถผลในการพจฒนาองคคกรปกครองสววนทดองถถวนใหดมบความ
เขดมแขรง  โดยการมบสววนรววมคถด  รววมททา  รววมพจฒนาขององคคกรปกครองสววนทดอง
ถถวนทตุกแหวง  รวมตลอดถซงผรูดแทนประชาชนในพพดนทบว

๑.๓   ขล ทนตอนในกนรจลดทนนแผนยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนน
ระเบบยบกระทรวงมหาดไทย ววาดดวยการจจดททาแผนขององคคกรปกครองสววน

ทดองถถวน  พ.ศ.๒๕๔๘  กทาหนดใหดมบแผนยตุทธศาสตรคการพจฒนาทดองถถวนซซวงเปรนแผน
ระยะยาว เพพวอกทาหนดทถศทางการพจฒนาขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนทจ ดงในดดาน
สจงคม เศรษฐกถจ และสถวงแวดลดอม  ซซวงมบแนวทางดทาเนถนการ  ดจ งนบด

๑.คณะกรรมการประสานแผนพจฒนาทดองถถวนระดจบจจงหวจด เชถญประชตุมผรูด
บรถหารองคคกรปกครองสววนทดองถถวนทตุกแหวงในเขตจจงหวจด  เพพวอนทายตุทธศาสตรคการ
พจฒนาระดจบชาตถ  ยตุทธศาสตรคการพจฒนากลตุวมจจ งหวจด/จจงหวจด  มารววมกจนกทาหนด
เปรนกรอบยตุทธศาสตรคการพจฒนาขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนจจดททา/ทบทวน 
กรอบยตุทธศาสตรคการพจฒนาของ อปท. ในเขตจจงหวจด สวงกรอบยตุทธศาสตรคฯ       
ใหด อปท.และ คกก.ประสานแผนพจฒนาทดองถถวนระดจบอทาเภอ เพพวอใหดองคคกรปกครอง
สววนทดองถถวนทตุกแหวงในเขตจจงหวจด  ใชดเปรนกรอบในการจจดททาแผนพจฒนาสามปบ ใหด
สอดคลดองตามกรอบยตุทธศาสตรคการพจฒนาขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนในเขต
จจงหวจดทบวก ทาหนด  และเพพวอใหดคณะกรรมการประสานแผนพจฒนาทดองถถวนระดจบอทาเภอ
ใชดประกอบการพถจารณากลจ วนกรองแผนพจฒนาสามปบ ขององคคกรปกครองสววนทดอง
ถถวนตวอไป

๒.คณะกรรมการพจฒนาทดองถถวน  รววมกจบประชาคมทดองถถวน  สววนราชการ
และรจ ฐวถสาหกถจทบวเกบวยวขดอง  จจดประชตุม  เพพวอแจดงแนวทางการพจฒนาทดองถถวน  รจ บ
ทราบปจ ญหา  ความตดองการ  ประเดรนการ

พจฒนา  และประเดรนทบวเกบวยวขดองตลอดจนความชววยเหลพอทางวถชาการ  และแนวทาง
ปฏถบจตถทบวเหมาะสมกจบสภาพพพดนทบว  เพพวอนทามากทาหนดแนวทางการจจดททาแผน
ยตุทธศาสตรคการพจฒนา  โดยใหดนทาขดอมรูลพพดนฐานในการพจฒนาจากหนววยงานตวาง ๆ 
และขดอมรูลในแผนชตุมชนมาพถจารณาประกอบการจจดททาแผนยตุทธศาสตรคการพจฒนา  
ตามขจ ดนตอนดจงนบด
             จจดเกรบขดอมรูล
              วถเคราะหคศจกยภาพของทดองถถวน ทบทวน (แผนยตุทธศาสตรคฯ ฉบจบ
ปจ จจตุบจน)



              วถสจยทจศนค
              พจนธกถจ
              จตุดมตุวงหมายเพพวอการพจฒนา
              ยตุทธศาสตรค / แนวทางการพจฒนา
                 ๓.คณะกรรมการสนจ บสนตุนการจจดททาแผนพจฒนาทดองถถวน  รวบรวม
แนวทางและขดอมรูล  นทามาวถเคราะหคเพพวอจจดททารวางแผนยตุทธศาสตรคการพจฒนาแลดว
เสนอคณะกรรมการพจฒนาทดองถถวน  

       ๔.คณะกรรมการพจฒนาทดองถถวนพถจารณารวางแผนยตุทธศาสตรคการ
พจฒนา  เพพวอเสนอผรูดบรถหารทดองถถวน
                 ๕.ผรูดบรถหารทดองถถวนพถจารณาอนตุมจตถรวางแผนยตุทธศาสตรคการพจฒนา  
และประกาศใชดแผนยตุทธศาสตรคการพจฒนาตวอไป
๑.๔ ประโยชนรของกนรจลดทนนแผนยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนน

การวางแผนยตุทธศาสตรคการพจฒนามบความสทาคจญตวอองคคกรปกครองสววนทดอง
ถถวนเปรนอยวางยถวง  ทจ ดงนบด เนพว องจากแผนยตุทธศาสตรคการพจฒนา   เปรนแผนพจฒนาทบวมตุ วงไป
สรู วสภาพการณคทบวตดองการใหดเกถดขซดนในอนาคตเปรนกรอบในการกทาหนดทถศทางการ
พจฒนาขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนทจ ดงในดดานสจงคม เศรษฐกถจ และสถวงแวดลดอม 
ใหดมตุ วงไปสรู วสภาพการณคอจนพซงประสงคคไดดอยวางเทวาทจนกจบการเปลบวยนแปลง โดย
สามารถจจดสรรทรจ พยากรทบวมบอยรู วอยวางจทากจดไดดอยวางมบประสถทธถภาพ   สามารถนทาไปใชด
ในทางปฏถบจตถไดดอยวางชจดเจน   สวงผลใหดการดทาเนถนงานในการจจดททาแผนพจฒนาฯ  
ขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนมบประสถทธถภาพ  ดจ งนบด

๑.การจจดททาแผนพจฒนาสามปบ ขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนมบการดทาเนถน
การไปในทถศทางเดบยวกจน  สอดคลดองกจบยตุทธศาสตรคการพจฒนาระดจบชาตถ  นโยบาย
ของรจ ฐบาล  แผนยตุทธศาสตรคการพจฒนากลตุวมจจ งหวจดภาคเหนพอตอนลวาง  และแผน
ยตุทธศาสตรคการพจฒนาจจงหวจดอตุตรดถตถค

๒.การจจดททาแผนพจฒนาสามปบ ขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนมบการประสาน
และบรูรณาการจจดททาแผนพจฒนาระหววางองคคกรปกครองสววนทดองถถวนดดวยกจนเองใน
เขตจจงหวจด  ลดความซทดาซดอนของแผนงานโครงการ

๓.การจจดททาแผนพจฒนาสามปบ ขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนมบประสถทธถภาพ
บจงเกถดประสถทธถผลในการพจฒนาองคคกรปกครองสววนทดองถถวนใหดมบความเขดมแขรง โดย
การมบสววนรววมคถดรววมททา รววมพจฒนาขององคคกรปกครองสววนทดองถถวนทตุกแหวงรวม
ตลอดถซงผรูดแทนของประชาคมในพพดนทบว

บทททท   ๒
สภนพทล ทวไปและขทอมมูลพงทนฐนน

ประวลตคควนม
เปป นมน



เทศบาลตทาบลผาจตุก ไดดรจ บการจจดตจ ดงมาจากองคคการบรถหารสววนตทาบล
ผาจตุก เมพวอวจนทบว         ๒๐ เดพอน สถงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย ลงวจนทบว ๒ เดพอน สถงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ทบวท ทาการแหวงแรก ตจ ดงอยรู วหมรูวทบว ๗ บดานคลองนาพง ตทาบลผาจตุก เปรน
อาคารชจ ดนเดบยวและตวอมาไดดยดายทบวท ทาการมาตจ ดงอยรู วหมรูวทบว ๒ ตทาบลผาจตุก เปรนอาคารชจ ดน
เดบยว ซซวงตถดอยรู วกจบอาคารหลจงปจ จจตุบจน แตวเนพว องจากเปรนอาคารขนาดเลรก ททาใหดสถาน
ทบวคจบแคบ ไมวเพบยงพอทบวจะรองรจ บการททางานของสววนราชการ หนววยงาน ซซวงมบ
บตุคลากรเพถวมขซดน และประการสทาคจญคพอความไมวสะดวกทบวจะใหดบรถการประชาชน

ในปบ  พ.ศ. ๒๕๔๗ กรไดดรจ บความเหรนชอบจากสภาองคคการบรถหารสววน
ตทาบลผาจตุก มบมตถใหดจวายขาดเงถนสะสม จทานวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามลดานหดาแสน
บาทถดวน) เพพวอจวายเปรนควากวอสรดางอาคารทบวท ทาการหลจงใหมว (อาคารหลจงปจ จจตุบจน)  
ตามแบบแปลนคจดลอกและอดางอถงจากแบบมาตรฐานโครงการอาคารส ทานจ กงาน
เทศบาลตทาบล ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดทาเนถนการกวอสรดางโดย 
บรถษจ ท  ปถฎกานนทค จทากจด ซซวงไดดกวอสรดางเสรรจสมบรูรณคตามโครงการ เมพวอวจนทบว ๑๔ 
กจนยายน ๒๕๔๘ ใชดงบประมาณ ทจ ดงสถดน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สามลดานสองแสนบาท
ถดวน) 

เทศบาลตทาบลผาจตุก ไดดแบวงสววนราชการภายในออกเปรน ๖ สววน
ราชการ ไดดแกว ส ทานจ กปลจดเทศบาล กองคลจง กองชวาง กองการศซกษา กองสาธารณสตุข
และสถวงแวดลดอม และกองสวงเสรถมการเกษตร ปจ จจตุบจนมบพนจ กงานเทศบาลและ
พนจ กงานจดาง รวมทจ ดงสถดน  ๘๓  คน 

๒.๑  ขทอมมูลเกททยวกล บทททตล ทง  อนณนเขต  เขตกนรปกครอง  ประชนกร  
กนรศถกษน สนธนรณสยุข ควนมปลอดภล ยในชทวคตและทรล พยรสคน  และ
ทรล พยนกรธรรมชนตค

๒.๑.๑ ลล กษณะทททตล ทง/อนณนเขต  และเขตกนรปกครอง
เทศบาลตทาบลผาจตุก ตจ ดงอยรู ว หมรูวทบว ๒ ตทาบลผาจตุก อทาเภอเมพอง จจงหวจด

อตุตรดถตถค  หวางจากทบวววาการอทาเภอเมพองอตุตรดถตถค ทางทถศตะวจนออก ประมาณ ๒๐ 
กถโลเมตร โดยมบอาณาเขตตถดตวอกจบตทาบลตวางๆ ดจ งนบด  คพอ

ทถศเหนพอ ตถดกจ บตทาบลขตุนฝางและตทาบลวจ งดถน อทาเภอเมพอง จจ งหวจด
อตุตรดถตถค

ทถศใตด ตถดกจบตทาบลปว าเซวา ตทาบลนทดาพบด อ ทาเภอทองแสนขจน จจ งหวจด
อตุตรดถตถค

ทถศตะวจนออก ตถดกจบตทาบลบดานดวาน อทาเภอเมพอง จจ งหวจดอตุตรดถตถค
ทถศตะวจนตก ตถดกจ บตทาบลงถดวงาม ตทาบลคตุดงตะเภา อทาเภอเมพอง จจ งหวจด

อตุตรดถตถค

  อนณนเขตเมงทอเททยบจนกหลล กเขต



ทคศเหนง อ จนกหลลกเขตททท  ๑  เปรนเสดนตรงตามแนวเสดนแบวงเขตระหววาง
ตทาบลผาจตุก   กจบตทาบลขตุนฝาง   อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค  ไปทางทถศตะวจนออก ถซงหลจก
เขตทบว ๒  ซซวงตจ ดงอยรู วรถมถนน(บ.วจงยาง –        บ.ขตุนฝาง)  อยรู วหวางศรูนยคกลางถนนฟาก
ดดานทถศตะวจนตก   ระยะประมาณ ๑๐ เมตร   ตรงกถโลเมตรทบว ๑ + ๑๕๐   บรถเวณ
พถกจด PV ๒๘๙๕๕๓   รวมระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร
                      จนกหลลกเขตททท  ๒    เปรนเสดนเลบยบตามแนวกซวงกลางสจนเขา
ปางควายเกวา   เขากถววมะมพวน และมวอนกถววลม  ซซวงเปรนเสดนแบวงเขตระหววางตทาบลผาจตุก
กจบตทาบลขตุนฝาง อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค   ไปทางทถศตะวจนออกเฉบยงเหนพอ ตจดผวาน
ถนน (บ.เหลวาปว าสา -บ.ปว าแดงหลง) ตรงกถโลเมตรทบว ๐ +๕๕๐ ถซงหลจกเขตทบว ๓ ซซวง
ตจ ดงอยรู วรถมถนน (บ.เหลวาปว าสา  – บ.หนองปว าไรว) ตรงกถโลเมตรทบว  ๐ +  ๕๕๐  อยรู ว
หวางศรูนยคกลางถนนฟากดดานทถศตะวจนออก ระยะประมาณ ๑๐ เมตร  บรถเวณพถกจด 
PV ๓๐๐๕๘๗  รวมระยะทางประมาณ ๓,๗๐๐ เมตร
                       จนกหลล กเขตททท  ๓ เปรนเสดนเลบยบตามแนวเสดนแบวงเขต
ระหววางตทาบลผาจตุก กจ บตทาบล  ขตุนฝาง อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค  ไปทางทถศตะวจนออก
ตจ ดผวานพพดนทบวทางการเกษตรนาขดาว และการเลบดยงสจตวค  ตจ ดผวานถนนทางเขดาพพดนทบว
การเกษตร(บ.ปางงจว – บ.ปว าแดงหลง) ตรงกถโลเมตรทบว ๐ + ๔๐๐  ถซงหลจกเขตทบว ๔
ซซวงตจ ดงอยรู วบรถเวณขดางลทาคลองหดวยฝางแลดง   อยรู วหวางศรูนยคกลางลทาคลองฝางแลดง  ฟาก
ดดานทถศตะวจนตก    ระยะประมาณ   ๑๕ เมตร  บรถเวณพถกจ ด PV ๓๑๒๕๘๘   รวม
ระยะทางประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร
                       จนกหลลกเขตททท   ๔  เปรนเสดนเลบยบตามแนวกซวงกลางลทาคลอง
ฝางแลดง ซซวงเปรนเสดนแบวงเขตระหววางตทาบลผาจตุก กจบตทาบลขตุนฝาง  อทาเภอเมพอง
อตุตรดถตถค  ไปทางทถศตะวจนออกเฉบยงเหนพอถซงหลจกเขตทบว ๕ ซซวงตจ ดงอยรู วบรถเวณถนน 
(บ.ปางงจว- บ.วจงถทดา)  อยรู วหวางศรูนยคกลางถนนฟากดดานทถศใตดตรงกถโลเมตร    ทบว  ๓
+ ๕๕๐  ระยะประมาณ ๑๐ เมตร ตรงบรถเวณจตุดบรรจบแนวเขตระหววางตทาบลผา
จตุก  ตทาบลขตุนฝาง  และตทาบลวจงดถน  อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค  บรถเวณพถกจด PV 
๓๒๓๖๑๐ รวมระยะทางประมาณ  ๒,๒๐๐ เมตร
                      จนกหลลกเขตททท   ๕  เปรนเสดนเลบยบตามแนวเสดนแบวงเขต
ระหววางตทาบลผาจตุกกจบตทาบล   วจงดถน  อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค  ไปทางทถศตะวจนตก
เฉบยงใตด ผวานสจนเนถนเขาเตบดย หมายเลข๑๒๘ และ ๙๗  ตจดผวานถนน  (บ.เหลวาปว าสา 
– บ.หนองปว าไรว)  ตรงกถโลเมตรทบว ๒ + ๘๐๐ แลดวไปทางทถศใตดตามสจนเนถนเขาเตบดย 
ถซงหลจกเขตทบว  ๖  ซซวงตจ ดงอยรู วดดานทดายเนถนเขาเตบดยบรถเวณพพดนทบวการเกษตร อยรู วหวาง
ศรูนยคกลางถนน(บ.มวอนหถนขาว – บ.หนองปว าไรว) ตรงกถโลเมตรทบว ๑ +๘๐๐ ฟาก
ทถศตะวจนตก ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร  บรถเวณพถกจด PV ๓๑๘๕๖๗  รวมระยะทาง
ประมาณ ๔,๐๐๐ เมตร

        จนกหลลกเขตททท  ๖  เปรนเสดนเลบยบตามแนวเสดนแบวงเขตระหววางตทาบล
ผาจตุก กจบตทาบลวจงดถน   อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค ไปทางทถศตะวจนออกเฉบยงใตด ผวานพพดนทบว
ทางการเกษตร ตจดผวานถนน (บ.มวอนหถนขาว  – บ.หนองปว าไรว)  ตรงกถโลเมตรทบว ๑ 
+ ๓๕๐ แลดวไปทางทถศตะวจนออกตามแนวเสดนแบวงเขตระหววางตทาบลผาจตุกกจบตทาบล
วจงดถน  อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค ผวานพพดนทบวทางการเกษตร ถซงหลจกเขตทบว ๗ ซซวงตจ ดงอยรู วจตุด



บรรจบแนวเขตระหววางตทาบลผาจตุก  ตทาบลวจงดถน  และตทาบลบดานดวาน  อทาเภอเมพอง
อตุตรดถตถค บรถเวณพถกจด        PV ๓๓๘๕๖๔  รวมระยะทางประมาณ  ๑,๓๐๐  เมตร

ทคศตะวลนออก  จนกหลลกเขตททท   ๗  เปรนเสดนเลบยบตามแนวเสดนแบวงเขต
ระหววางตทาบลผาจตุก

 กจบตทาบลบดานดวาน  อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค  ไปทางทถศใตดผวานพพดนทบวทางการเกษตร ตจด
ผวานทางหลวงแผวนดถนหมายเลข๑๐๔๕ (อตุตรดถตถค – เขพวอนสถรถกถตถค) ตรงกถโลเมตรทบว  
๑๘ + ๘๕๐ ผวานพพดนทบวทางการเกษตร    ถซงหลจกเขตทบว ๘  ซซวงตจ ดงอยรู วบรถเวณขดางแนว
คลองสวงนทดาดาดคอนกรบตของพลจงงานไฟฟด าบดานมวอนหถนขาว   อยรู วหวางศรูนยคกลาง
คลองฟากดดานทถศตะวจนออก ระยะประมาณ ๓ เมตร  บรถเวณพถกจด PV ๓๓๕๕๔๔  
รวมระยะทางประมาณ  ๒,๒๐๐ เมตร
                         จนกหลลกเขตททท   ๘  เปรนเสดนเลบยบตามแนวเสดนแบวงเขต
ระหววางตทาบลผาจตุก กจบตทาบลบดานดวาน  อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค ไปทางทถศตะวจนออก
เฉบยงใตด ขนานคลองสวงนทดาดาดคอนกรบตของพลจงงานไฟฟด าบดานมวอนหถนขาว  ฟากทถศ
ตะวจนออก ถซงหลจกเขตทบว ๙ ซซวงตจ ดงอยรู วบรถเวณขดางแนวคลองสวงนทดาดาดคอนกรบตของ
พลจงงานไฟฟด าบดานคลองนาพง อยรู วหวางศรูนยคกลางคลองฟากดดานทถศตะวจนออก          
ระยะประมาณ  ๑๐ เมตร  บรถเวณพถกจด  PV ๓๓๙๕๒๙  รวมระยะทางประมาณ 
๑,๗๐๐ เมตร
                          จนกหลลกเขตททท   ๙ เปรนเสดนเลบยบตามแนวเสดนแบวงเขต
ระหววางตทาบลผาจตุกกจบตทาบลบดานดวาน  อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค ไปทางทถศตะวจนออก
เฉบยงใตด  ขนานคลองสวงนทดาดาดคอนกรบตของพลจงงานไฟฟด าบดานคลองนาพง  ฟากทถศ
ตะวจนออก ผวานพพดนทบวทางการเกษตร ตจดผวานทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๖ (บ.งถดวงาม –
บ.ผาเลพอด) ตรงกถโลเมตรทบว ๑๓ + ๖๐๐ ถซงหลจกเขตทบว  ๑๐ ซซวงตจ ดงอยรู วบรถเวณกซวงกลาง
แมวนทดานวาน อยรู วหวางศรูนยคกลางทางหลวงหมายเลข๑๑๐๖ (บ.งถดวงาม–บ.ผาเลพอด) ตรง
กถโลเมตรทบว ๑๓ + ๖๐๐ ฟากดดานทถศตะวจนออกเฉบยงใตด  ระยะประมาณ  ๙๐ เมตร 
บรถเวณพถกจด  PV ๓๔๗๕๑๗ รวมระยะทางประมาณ  ๑,๖๐๐   เมตร
                           จนกหลลกเขตททท  ๑๐  เปรนเสดนเลบยบตามแนวกซวงกลาง
แมวนทดานวาน  ซซวงเปรนเสดนแบวงเขตระหววางตทาบลผาจตุก กจบตทาบลบดานดวาน  อทาเภอเมพอง
อตุตรดถตถค ไปทางทถศตะวจนตกเฉบยงใตด ผวานพพดนทบวทางการเกษตร ตจดผวานทางหลวง
หมายเลข ๑๒๑๓ (บ.หาดเสพอเตดน – บ.หดวยฉลอง) ตรงกถโลเมตรทบว          ๑๕ + 
๕๒๕ ไปทางทถศตะวจนออกเฉบยงใตด ผวานสจนเขาดอยแมวแล (หมายเลข ๓๗๐)  ตจด
ผวานถนน          (บ.ผาจจกร – บ.นทดาพบด )   ตรงกถโลเมตรทบว๔ + ๘๕๐ ถซงหลจกเขต
ทบว๑๑ ซซวงตจ ดงอยรู วบรถเวณรถมถนน(บ.ผาจจกร –         บ.นทดาพบด )  อยรู วหวางศรูนยคกลางถนน
ฟากดดานทถศใตด ระยะประมาณ ๑๐ เมตร  บรถเวณพถกจด PV ๓๕๘๔๖๕   รวมระยะ
ทางประมาณ ๕,๕๐๐   เมตร  

ดทนนใตท จนกหลลกเขตททท   ๑๑   เปรนเสดนเลบยบตามแนวเสดนแบวงเขตระหววาง
ตทาบลผาจตุก อทาเภอ

เมพองอตุตรดถตถค กจบตทาบลนทดาพบด  อ ทาเภอทองแสนขจน  ไปทางทถศตะวจนตกเฉบยงใตด  แนว
ถนน (บ.ผาจจกร        – บ.นทดาพบด)  ฝากทถศใตด  ถซงหลจกเขตทบว ๑๒  ซซวงตจ ดงอยรู วบรถเวณรถม



ถนน(บ.ผาจจกร – บ.นทดาพบด )อยรู วหวางศรูนยคกลางถนนดดานทถศใตด  ระยะประมาณ ๑๐ 
เมตร  บรถเวณพถกจด PV ๓๔๕๔๕๙  รวมระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร  
          จนกหลลกเขตททท  ๑๒  เปรนเสดนเลบยบตามแนวเสดนแบวงเขต
ระหววางตทาบลผาจตุก  อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค  กจบตทาบลนทดาพบด  อ ทาเภอทองแสนขจน  ไป
ทางทถศตะวจนตกเฉบยงเหนพอ  ผวานพพดนทบวทางการเกษตร  ถซงหลจกเขตทบว  ๑๓ ซซวงตจ ดงอยรู ว
บรถเวณรถมถนน ( บ.เดวนกระตวาย- โรงโมวหถน บ.บรถษจ ทศถลาพถชจย) อยรู วหวางศรูนยคกลาง
ถนนฟากทถศใตด  ระยะประมาณ ๑๐ เมตร  บรถเวณพถกจด  PV ๓๔๔๔๖๔  รวมระยะทาง
ประมาณ  ๗๐๐ เมตร 
                     จนกหลลกเขตททท   ๑๓   เปรนเสดนเลบยบตามแนวเสดนแบวงเขต
ระหววางตทาบลผาจตุก  อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค  กจบตทาบลนทดาพบด  อ ทาเภอทองแสนขจน  ไป
ทางทถศตะวจนตกเฉบยงใตด  แนวถนน(บ.เดวนกระตวาย- โรงโมวหถนบรถษจ ทศถลาพถชจย)   
ฟากทถศใตดตจดผวานทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๗ ( บ.ปว าขนตุน – บ.นทดาพบด)   ตรง
กถโลเมตรทบว ๑๓ + ๓๒๕   ผวานพพดนทบวการเกษตร ถซงหลจกเขตทบว๑๔  ตรงบรถเวณจตุด
บรรจบแนวเขตระหววางตทาบลผาจตุก   ตทาบลหาดกรวด   ตทาบลคตุดงตะเภา อทาเภอเมพอง
อตุตรดถตถค   และตทาบลนทดาพบด อ ทาเภอทองแสนขจน อยรู วหวางศรูนยคกลางลทาหดวยชทาววา   ฟาก
ทถศตะวจนออก  ระยะประมาณ ๘ เมตร  บรถเวณพถกจด  PV ๓๐๔๔๔๐  รวมระยะทาง
ประมาณ  ๕,๐๐๐ เมตร  

ดทนนตะวลนวลนตก  จนกหลลกเขตททท  ๑๔  เปรนเสดนตรงตามแนวเสดนแบวงเขต
ระหววางตทาบลผาจตุก

กจบตทาบลคตุดงตะเภา  อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค  ไปทางทถศตะวจนตกเฉบยงเหนพอ  ตจดผวาน
ลทาหดวยชทาววา  ผวานถนน ( บ.เดวนกระตวาย – บ.หนองปลดอง ) ตรงกถโลเมตรทบว 
๐+๗๗๐ ถซงหลจกเขตทบว ๑๕ ซซวงตจ ดงอยรู วบรถเวณรถมทางหลวงหมายเลข  ๑๐๔๗ ( บ.ปว า
ขนตุน – บ.นทดาพบด) ตรงกถโลเมตรทบว ๑๑ + ๔๕๐  อยรู วหวางจากศรูนยคกลางถนนฟากทถศ
ตะวจนตกเฉบยงใตด    ระยะประมาณ  ๔๐๐  เมตร  บรถเวณพถกจด  PV ๒๙๒๔๕๑ รวม
ระยะทางประมาณ  ๑,๘๐๐ เมตร  
                   จนกหลลกเขตททท  ๑๕ เปรนเสดนเลบยบตามแนวเสดนแบวงเขตระหววาง
ตทาบลผาจตุก กจบตทาบลคตุดงตะเภา  อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค  ไปทางทถศตะวจนออกเฉบยง
เหนพอ ตจดผวานทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๗ (บ.ปว าขนตุน- บ.นทดาพบด) ตรงกถโลเมตรทบว ๑๑
+ ๔๕๐ ผวานพพดนทบวทางการเกษตร ถซงดดานทดายอวางเกรบนทดาหนองปลดอง แลดวไปทางทถศ
ตะวจนตกเฉบยงเหนพอ  ตามแนวกซวงกลางลทาหดวยหถนลาด   ถซงหลจกเขตทบว ๑๖ ซซวงตจ ดงอยรู ว
บรถเวณถนน  (บ.บวอพระ  - บ.พระฝาง )  ฟากดดานทถศเหนพอตถดลทาหดวยหถนลาด อยรู ว
หวางศรูนยคกลางถนนระยะประมาณ ๘ เมตร     บรถเวณพถกจด  PV ๒๘๑๔๗๔ รวม
ระยะทางประมาณ  ๓,๖๐๐ เมตร  
                   จนกหลลกเขตททท   ๑๖ เปรนเสดนเลบยบตามแนวถนนฟากดดานเหนพอ
ตลอดสายทาง (บ.บวอพระ  - บ.พระฝาง) ไปทางทถศตะวจนออกเฉบยงเหนพอ  ถซงทาง
แยกหนดาประตรูทางเขดาบวอทถดงขยะเทศบาลเมพองอตุตรดถตถค ไปทางทถศเหนพอผวานพพดนทบว
ทางการเกษตร ตามแนวเสดนแบวงเขตระหววางตทาบลผาจตุกกจบตทาบล     คตุดงตะเภา  
อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค ถซงหลจกเขตทบว ๑๗ ซซวงตจ ดงอยรู วบรถเวณรถมทางหลวงหมายเลข 
๑๒๑๓           (บ.หาดเสพอเตดน  – บ.หดวยฉลอง)  ตรงกถโลเมตรทบว ๗ + ๖๕๐ อยรู ว



หวางศรูนยคกลางถนนฟากดดานทถศใตด ระยะประมาณ ๑๐ เมตร  บรถเวณพถกจด  PV 
๒๘๘๕๒๙  รวมระยะทางประมาณ  ๕,๘๐๐ เมตร 

จนกหลลกเขตททท   ๑๗ เปรนเสดนเลบยบตามแนวกซวงกลางคลองหนองเถา 
ซซวงเปรนเสดนแบวงเขต

ระหววางตทาบลผาจตุก กจบตทาบลคตุดงตะเภา อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค  ไปทางทถศเหนพอ ถซง
หลจกเขตทบว ๑๘       ตรงบรถเวณจตุดบรรจบแนวเขตระหววางตทาผาจตุก ตทาบลคตุดงตะเภา 
และตทาบลงถดวงาม  อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค    ซซวงตจ ดงอยรู วตรงบรถเวณกซวงกลางลทานทดานวาน    
อยรู วหวางศรูนยคทางหลวงหมายเลข  ๑๑๐๖ (บ.งถดวงาม –             บ.ผาเลพอด) ตรง
กถโลเมตรทบว  ๔ + ๓๕๐ ฟากดดานทถศใตด  ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร บรถเวณพถกจด      
PV ๒๘๘๕๓๔  รวมระยะทางประมาณ  ๕๕๐ เมตร
                    จนกหลล กเขตททท  ๑๘ เปรนเสดนเลบยบตามแนวกซวงกลางคลองแลดง
ซซวงเปรนเสดนแบวงเขตระหววางตทาบลผาจตุกกจบตทาบลงถดวงาม อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค ไปทาง
ทถศเหนพ อถซงหลจ กเขตทบว  ๑๙  ซซวงตจ ดงอยรู วบรถเวณรถมทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๖ (บ.งถดว
งาม-บ.ผาเลพอด)ตรงกถโลเมตรทบว  ๔+๓๕๐ อยรู วหวางศรูนยคกลางถนนฟากดดานทถศใตด
ระยะประมาณ ๑๐เมตร บรถเวณพถกจ ด  PV ๒๘๖๕๓๕ รวมระยะทางประมาณ  ๒๐๐
เมตร
                    จนกหลลกเขตททท   ๑๙   เปรนเสดนเลบยบตามแนวกซวงกลางคลอง
แลดง  ซซวงเปรนเสดนแบวงเขตระหววางตทาบลผาจตุกกจบตทาบลงถดวงาม  อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค  
ไปทางทถศตะวจนออกเฉบยงเหนพอ ถซงจตุดบรรจบระหววางคลองแลดงกจบคลองฝางแลดง ไป
ทางทถศตะวจนออกเฉบยงเหนพอ เปรนเสดนเลบยบตามแนวกซวงกลางคลองฝางแลดง  ถซงหลจก
เขตทบว ๒๐  ซซวงตจ ดงอยรู วบรถเวณรถมทางหลวงแผวนดถนหมายเลข ๑๐๔๕ (อตุตรดถตถค – 
เขพวอนสถรถกถตถค)  ตรงกถโลเมตรทบว ๑๔ + ๐๘๐  อยรู วหวางศรูนยคกลางถนนฟากดดานทถศใตด  
ระยะประมาณ ๑๕ เมตร  บรถเวณพถกจด  PV ๒๘๙๕๔๒  รวมระยะทางประมาณ  
๙๕๐ เมตร  
                    จนกหลลกเขตททท   ๒๐ เปรนเสดนเลบยบตามแนวกซวงกลางคลองฝาง
แลดง  ซซวงเปรนเสดนแบวงเขตระหววางตทาบลผาจตุก  กจบตทาบลงถดวงาม  อทาเภอเมพองอตุตรดถตถค
ไปทางทถศตะวจนตกเฉบยงเหนพอ จนบรรจบกจบหลจกเขตทบว ๑ รวมระยะทางประมาณ 
๑,๐๐๐ เมตร

        เขตกนรปกครอง  (ชยุมชนในเขตเทศบนล)
เทศบาลตทาบลผาจตุก   แบวงเขตการปกครองออกเปรน ๒ เขต   จ ทานวน  ๑๔

หมรูวบดาน  ดจ งนบด
เขต ๑  มทจนนนวน  ๘  หมมูทบทนน ประกอบดทวย

หมรูวทบว ๑  บดานวจงยาง มบผรูดใหญวบดานคพอนายสววาง ขทาดทา
หมรูวทบว ๒ บดานวจงยาง มบผรูดใหญวบดานคพอนายวถวจฒนค อตุ วนเรพอน
หมรูวทบว ๕  บดานผาจตุก มบผรูดใหญวบดานคพอนายวจนชจยคทาขจนตบ
หมรูวทบว ๖  บดานหมอนไมด มบผรูดใหญวบดานคพอนายบจญญจตถ สถ ง หค

วรรณค
หมรูวทบว ๑๐ บดานมวอนหถนขาวมบผรูดใหญวบดานคพอนายกตพล เพรชรจอก



หมรูวทบว ๑๒ บดานแดงหลง มบผรูดใหญวบดานคพอนายอนจ นตค ฟจ ก
งาม

หมรูวทบว ๑๓ บดานหาดฝาง มบผรูดใหญวบดานคพอนายสรูน นด อย
บตุตรค

หมรูวทบว ๑๔ บดานวจงยาง มบผรูดใหญวบดานคพอนายวถชจย สจ ง ขค
ทอง
เขต ๒ มทจนนนวน  ๖  หมมูทบทนน ประกอบดทวย

หมรูวทบว ๓  บดานพระฝาง มบกทานจ นคพอนายไพฑรูรยค น า
คะเกศ

หมรูวทบว ๔  บดานพระฝาง มบผรูดใหญวบดานคพอนายสมคถด กจ น
เทบยะ

หมรูวทบว ๗  บดานคลองนาพง มบผรูดใหญวบดานคพอนายพถเชษฐค เมพองนจ นทค
หมรูวทบว ๘  บดานผาจจกร มบผรูดใหญวบดานคพอนายสมจย

เอบวยมทวา
หมรูวทบว ๙  บดานหนองบจว มบผรูดใหญวบดานคพอนายพล  ไชยสอน
หมรูวทบว ๑๑ บดานเดวนกระตวาย มบผรูดใหญวบดานคพอนางกตุลธร นาคปน

คณะผมูทบรคหนรเทศบนลตนนบลผนจยุก  ประกอบดดวย
๑. นายสมชจย มจ วนเขรมทอง นายกเทศมนตรบ
๒. จ.ส.อ.สตุนทร คงทอง รองนายกเทศมนตรบ
๓. นายพถนถจบตุญประเสรถฐ รองนายกเทศมนตรบ
๔.นายสตุรพงษค   เทพเทพา        เลขานตุการนายกเทศมนตรบตทาบลผาจตุก
๕.นายสตุรชจย     วจฒนธรรม       ทบวปรซกษานายกเทศมนตรบตทาบลผาจตุก

        
สมนชคกสภนเทศบนลตนนบลผนจยุก
ลนนดล
บ

ชงทอ – สกยุล ตนนแหนทง วลนทททดนนรง
ตนนแหนทง

๑ นายมถตร นาวา ประธานสภาเทศบาล ๒๕ ธจนวาคม
๒๕๕๔

๒ นางมะลถ เชพดอผาเตวา รองประธานสภา
เทศบาล

๒๕ ธจนวาคม
๒๕๕๔

๓ นางจตุฑามาศ คทาภรูว สมาชถกสภาเทศบาล 
เขต ๑

๒๕ ธจนวาคม
๒๕๕๔

๔ นายวถชาญ นาคศรบ สมาชถกสภาเทศบาล 
เขต ๑

๒๕ ธจนวาคม
๒๕๕๔

๕ นายนถเวท ดวงตาดทา สมาชถกสภาเทศบาล 
เขต ๑

๒๕ ธจนวาคม
๒๕๕๔



๖ นายสมชาย เกบยรตถนภาพร
กตุล

สมาชถกสภาเทศบาล 
เขต ๑

๒๕ ธจนวาคม
๒๕๕๔

๗ นายยดวน ขทาคง สมาชถกสภาเทศบาล 
เขต ๑

๒๕ ธจนวาคม
๒๕๕๔

๘ นายยดวน ขทาคง สมาชถกสภาเทศบาล 
เขต ๒

๒๕ ธจนวาคม
๒๕๕๔

๙ นายพนม บตุญประเสรถฐ สมาชถกสภาเทศบาล 
เขต ๒

๒๕ ธจนวาคม
๒๕๕๔

๑๐ นายพนม จบนทา สมาชถกสภาเทศบาล 
เขต ๒

๒๕ ธจนวาคม
๒๕๕๔

๑๑ นายด.ต.ธน
ศจกดถค

ศจกดถควรลจกษณค สมาชถกสภาเทศบาล 
เขต ๒

๒๕ ธจนวาคม
๒๕๕๔

๑๒ นายอนจ นตค สายสตุวรรณ สมาชถกสภาเทศบาล 
เขต ๒

๒๕ ธจนวาคม
๒๕๕๔

๒.๑.๒  สภนพภมูมคประเทศและลลกษณะภมูมคอนกนศ
สภนพภมูมคประเทศ
สภาพโดยทจ ววไปของตทาบลผาจตุก มบพพดนทบวทจ ดงหมด ๗๑ ตารางกถโลเมตร หรพอ

ประมาณ ๔๔,๑๖๒ ไรว  สภาพภรูมถประเทศเปร นพพด นทบว ราบตถดตวอกจ บ ลทา นทดา นว าน
เกษตรกรใชดปลรูกขดาวนาปบ  และนาปรจ ง พพชผจก ผลไมด  สววนทบวดอนมบพพดนทบวบรถเวณหมรูวทบว
๑๐-๑๒ เกษตรกรสววนใหญวใชดปลรูกไมดผล และพพชไรว

ลลกษณะภมูมคอนกนศ
๑.ฤดมูกนลและอนกนศ
เทศบาลตทาบลผาจตุก  ตจ ดงอยรู วในเขตภาคเหนพ อตอนลวางซซวงจจ ดไดดววาอยรู วใน

แถบรดอนของประเทศไทย  ดถนฟด าอากาศทจ ววไปจะเปลบวยนแปลงไปตามฤดรูกาลตวาง ๆ
ดจ งนบด

 ฤดรูรดอน  เรถวมตดนตจ ดงแตวปลายเดพอนกตุมภาพจนธค  ไปจนถซงกลางเดพอนพฤษภาคม
อากาศจะรดอนอบอดาวในชววงเดพอนมบนาคมถซงเดพอนเมษายน  ในระยะตจ ดงแตว
กลางเดพอนพฤษภาคมเรถวมมบฝนตก

 ฤดรูฝน  เรถวมตจ ดงแตวเดพอนปลายพฤษภาคมถซงกลางเดพอนตตุลาคม  โดยปกตถแลดว
มจ กจะเกถดพายตุโซนรดอนพจ ดผวานและททาใหดฝนตกชตุกในเดพอนสถงหาคมและ
กจนยายน

 ฤดรูหนาว  เรถวมตจ ดงแตวปลายเดพอนตตุลาคมไปจนถซงกลางเดพอนกตุมภาพจนธค  บางปบ
อากาศหนาวจจดเนพว องจากไดดรจ บลมหนาวจากประเทศจบน  อากาศจะหนาวเยรน
มาก  ระหววางเดพอนธจนวาคมถซงเดพอนมกราคม

๒.อยุณหภมูมค



มบอตุณหภรูมถเฉลบวยปบ   ประมาณ ๒๗.๖  องศาเซลเซบยส  อตุณหภรูมถสรูงเฉลบวย
๖๖  องศาเซลเซบยส  โดยสรูงสตุดในเดพอนเมษายน  และอตุณหภรูมถตทวาสตุดเฉลบวย ๒๐.๒
องศาเซลเซบยสในเดพอนมกราคม

๓.ปรคมนณนนท นฝน
มบปรถมาณนทดาฝนเฉลบวยทจ ดงปบ   ๙๘๕.๒๘ มถลลถเมตร/ปบ   จทานวนฝนตกเฉลบวย

ทจ ดงปบ   ๕๘  วจ น  เดพอนทบวมบฝนตกมากทบวสตุด  คพอเดพอนกจ นยายน  มบฝนตกเฉลบว ย
๒๐๓.๗๖  มถลลถเมตร

๒.๑.๓   ดทนนสลงคม
    จนนนวน   และลล กษณะโครงสรทนงประชนกรโดยทล ทวไป   ประชากร

ประกอบดดวย

หมมูทททท ชงทอหมมูทบทนน
จนนนวน

ครล ว
เรงอน

จนนนวนประชนกร
รวม ชนย หญคง

๑ บดานวจงยาง ๓๓๘ ๙๖๓ ๔๖๖ ๔๙๗
๒ บดานวจงยาง ๒๔๐ ๖๖๓ ๓๒๑ ๓๔๒
๓ บดานพระฝาง ๓๒๕ ๑,๐๖๖ ๕๓๑ ๕๓๕
๔ บดานพระฝาง ๓๑๔ ๑,๐๐๑ ๔๘๕ ๕๑๖
๕ บดานผาจตุก ๒๓๔ ๖๗๗ ๓๔๑ ๓๓๖
๖ บดานหมอนไมด ๑๕๘ ๕๒๗ ๒๖๗ ๒๖๐
๗ บดานคลองนาพง ๑๙๕ ๖๐๖ ๓๐๐ ๓๐๖
๘ บดานผาจจกร ๒๐๑ ๖๒๘ ๓๑๓ ๓๑๕
๙ บดานหนองบจว ๑๑๓ ๓๔๘ ๑๖๑ ๑๘๗
๑๐ บดานมวอนหถนขาว ๑๖๘ ๕๕๗ ๒๗๒ ๒๘๕
๑๑ บดานเดวนกระตวาย ๑๔๔ ๓๑๑ ๑๕๔ ๑๕๗
๑๒ บดานปว าแดงหลง ๘๐ ๒๐๗ ๑๑๗ ๙๐
๑๓ บดานหาดฝาง ๑๐๕ ๓๕๗ ๑๗๓ ๑๘๔
๑๔ บดานวจงยาง ๑๘๑ ๔๓๕ ๒๑๒ ๒๒๓

รวม ๒,๗๙๖ ๘,๓๔๖ ๔,๑๑๓ ๔,๒๓๓

   กนรศถกษน  ศนสนน ประเพณท   ศคลปวลฒนธรรม
๑. การศซกษา

ศรูนยคพจฒนาเดรกเลรก ๓ แหวง
โรงเรบยนอนตุบาล ๑ แหวง
โรงเรบยนประถมศซกษา ๔ แหวง
โรงเรบยนมจธยมศซกษา ๑ แหวง
ทบวอวานหนจ งสพอพถมพคประจทาหมรูวบดาน ๑๔ แหวง



ศมูนยรพล ฒนนเดปกเลปก
ลนนดล
บ
ททท ศมูนยรพล ฒนนเดปก

เลปก
จลดตล ทงขถทนเอง/

รล บโอน

จนนนว
น

นล กเรท
ยน

(คน)

ผมูทดมูแลเดปก

๑ โรงเรบยนวจดพระ
ฝาง จจดตจ ดงขซดนเอง ๔๐ ๑. นางสาววรรณ

ภา บตุญประเสรถฐ
๒. นางสาวปวถช
ญาดา อดนเจจ๊ก

๒ บดานวจงยาง รจ บโอนจาก
กรมการพจฒนา

ชตุมชน

๖๐ ๑. นางสตุภาวดบ
๒. นางสตุกจญญา
๓. นางสาวสม
จถตร

นาคะวถจถตร
หมรูทอง
เทพจจนทรคตจ๊ะ

๓ บดานคลองนาพง รจ บโอนจาก
สทานจ กงาน
การประถม

ศซกษาแหวงชาตถ

๔๐ ๑. นางสาวจจนทรค
เพรญ
๒. นางสาวนตุช
ชฎา

จจนทรคหลวง
คงทอง

โรงเรทยนระดล บมล ธยมศถกษน

ชงทอโรงเรทยน ทททตล ทง
จนนนวนครมู

ผมูทสอน
จนนนวน
นล กเรทยน

๑.โรงเรบยนอนตุบาลเมพองอตุตรดถตถค หมรูวทบว ๒ ๙ ๒๕๐
  

โรงเรทยนระดล บประถมศถกษน

ชงทอโรงเรทยน ทททตล ทง
จนนนวนครมู

ผมูทสอน
จนนนวน
นล กเรทยน

โรงเรทยนระดล บประถมศถกษน
  ๑. โรงเรบยนวจดวจงยาง หมรูวทบว ๑ ๑๐ ๑๔๘
  ๒. โรงเรบยนวจดพระฝาง หมรูวทบว ๓ ๑๔ ๑๕๑
  ๓. โรงเรบยนวจดคลองนาพง หมรูวทบว ๗ ๖ ๖๙



  ๔. โรงเรบยนวจดผาจจกร หมรูวทบว ๘ ๕ ๓๗
  

โรงเรทยนระดล บมล ธยมศถกษน

ชงทอโรงเรทยน ทททตล ทง
จนนนวนครมู

ผมูทสอน
จนนนวน
นล กเรทยน

  ๑. โรงเรบยนเตรบยมอตุดมศซกษานดอม
เกลดาอตุตรดถตถค

หมรูวทบว ๒ ๙๓ ๑,๕๑๘
  

๒. การศาสนา
    วจด ๗ แหวง

ส ทานจ กสงฆค ๒ แหวง
ลนนดล บ

ททท ชงทอวลด ทททตล ทง
จนนนวน

พระ (รมูป)
๑ วจดสตุวรรณคบรบ หมรูวทบว ๑ ๔
๒ วจดพระฝางสวางคบตุรบมตุนบนาถ หมรูวทบว ๓ ๓
๓ วจดมวอนผาจตุก หมรูวทบว ๕ ๔
๔ วจดคลองนาพง หมรูวทบว ๗ ๔
๕ วจดผาจจกร หมรูวทบว ๘ ๓
๖ วจดมวอนหถนขาว หมรูวทบว ๑๐ ๓
๗ วจดเดวนกระตวาย หมรูวทบว ๑๑ ๓
๘ สทานจ กสงฆคนทดาพตุ หมรูวทบว ๙ ๑
๙ สทานจ กสงฆคหนองบจว หมรูวทบว ๙ ๑

วลฒนธรรมและประเพณท    ในเขตเทศบาลตทาบลตทาบลผาจตุก  มบประเพณบใน
วจนสทาคจญดจ งนบด

๑.งานประเพณบสงกรานตค  เปรนงานประเพณบของเทศบาลฯ  ทบวถพอปฏถบจตถกจน
มาในวจนทบว ๑๓ – ๑๕ เมษายนของทตุกปบ   ณ วจดพระฝางไดดจจดใหดมบการททาบตุญตจกบาตร
และจจดใหดมบการงานวจนกตจญญูซซวงไดดมบการรดนทดาดทาหจ วผรูดอาวตุโส   การแสดงพพดนเมพอง   
และการแสดงมหรสพตวาง ๆ

๒.งานประเพณบลอยกระทง  เทศบาลบตทาบลผาจตุก  ไดดอนตุรจ กษคศถลป
วจฒนธรรม  และประเพณบงานวจนลอยกระทง ซซวงไดดจจดขซดนเปรนประจทาทตุกปบ   ตจ ดงแตววจน
ขซดน ๑๕ คทวา เดพอน ๑๒  ณ บรถเวณวจดคลองนาพง  โดยจจดใหดมบกถจกรรมตวางๆ  เชวน 
การประกวดกระทง  ประเภทสวยงาม  และประเภทความคถดสรดางสรรคค  การ
ประกวดนางนพมาศ  และการแสดงมหรสพ



๓.งานสมโภชนคองคคพระฝางทรงเครพวอง   ซซวงวจดพระฝางสววางคบตุรบมตุนบนาถ
เปรนวจดทบวเกวาแกวของตทาบลผาจตุก  และมบความสทาคจญกจบชาวตทาบลผาจตุก  โดยเปรน
ประดถษฐานองคคพระฝางทรงเครพวองทรง  ซซวงมบความสวยงามและศจกดถคสถทธถคเปรนทบวยซด
เหนบว ยวจถตใจของชาวตทาบลผาจตุก   โดยทางเทศบาลตทาบลผาจตุกไดดจจดงานสมโภชนค
องคคพระฝางทรงเครพวอง  ในชววงเดพอนเมษายนของทตุกปบ    โดยจจดใหดมบ  การแสดงตวาง
งานมหรสพตวางๆ

    กนรสนธนรณสยุข
เทศบาลตทาบลผาจตุกมบการบรถการทางดดานสาธารณสตุขดจ งนบด
๑.ศรูนยคบรถการสาธารณะสตุข  จ ทานวน ๒ แหวง ไดดแกว  

ชงทอสถนนท อนนมล ย ทททตล ทง
จนนนวน
บยุคลนกร

ชงทอหล วหนท นสถนนท
อนนมล ย

๑.รพ.สต.บดานพระฝาง หมรูวทบว ๓ ๕ นายพรเทพ   ธาราเวช
รจ กษค    

๒. รพ.สต.บดานผาจตุก หมรูวทบว ๕ ๖                       -
๒.บตุคลากรทางการแพทยคทบวปฏถบจ ตถหนด าทบวในสถานพยาบาล(โรงพยาบาลสวง

เสรถมสตุขภาพตทาบล) ในพพดนทบวดจ งนบด    
โรงพยนบนลสทงเสรคมสยุขภนพตนนบลผนจยุก  ประกอบดดวย

๑. หจวหนดาสถานบอนามจย   จ ทานวน ๐ คน
๒. เจดาพนจ กงานสาธารณสตุขชตุมชน  จ ทานวน  ๑  คน
๓. พยาบาลวถชาชบพ  จทานวน  ๑ คน
4. อสม.  ๑๔๙  คน

โรงพยนบนลสทงเสรคมสยุขภนพตนนบลพระฝนง   ประกอบดดวย
๑. หจวหนดาสถานบอนามจย   จ ทานวน ๑ คน
๒. เจดาพนจ กงานสาธารณสตุขชตุมชน  จ ทานวน  ๑  คน
๓. พยาบาลวถชาชบพ  จทานวน  ๑  คน
4. อสม. ๙๔  คน

๓. มบผรูดเขดารจ บการรจ กษาในสถานบ อนามจ ย ปบ  ๒๕๕๖  ประมาณ   จ ทานวน
๒๗,๔๘๑  คน   

๔. ประเภทการเจรบปว วยทบวเขดารจ บการรจ กษาทบวสถานบอนามจย ไดดแกว
 (๑)  ทางเดถนหายใจ 
 (๒)  ระบบกลดามเนพด อ  
 (๓)  อาการ แสดง และสถวงผถดปกตถทบวพบไดดจากการตรวจ  
 (๔)  โรคระบบยวอยอาหารรอบชวองปาก 
 (๕)  สาเหตตุภายนอกอพวนๆทบวท ทาใหดปว วยหรพอตาย

                คถดเปรนงบประมาณในการรจ กษาทจ ดงสถดน ๒,๑๙๘,๔๐๒.๙๕  บาทตวอปบ

   ควนมปลอดภล ยในชทวคตและทรล พยรสคน



จากสถถตถอาชญากรรมประเภทตวางๆ  ทบวเกถดขซดนในเขตเทศบาลพบววา  รดอย
ละ ๗๐  ของคดบทบวเกถดขซดนเปรนคดบเกบวยวกจบยาเสพตถด (ยาบดา)  และสวงผลตวอเนพว องไปถซง
คดบอพวนๆ  ทบวตามมาคพอการลจกทรจ พยคซซวงเปรนคดบทบวมากรองลงไป สววนคดบทบวเหลพอเปรน
เพบยงสววนนดอย จซงจะเหรนไดดววาปจ ญหายาเสพตถดโดยเฉพาะยาบดาเปรนปจ ญหาทบวส ทาคจญซซวง
เทศบาลกรไดดตจ ดงงบประมาณเพพวอบรรเทาปจ ญหาในสววนนบด  เชวน การจจดแขวงขจนกบฬาเพพวอ
ใหดเยาวชนในสถานศซกษาหวางไกลจากยาเสพตถด การขอความรววมมพอสอดสวองดรูแล
จากครรู อาจารยคตวอนจ กเรบยนในสถานศซกษา  หรพอกถจกรรมอพวนๆ

๒.๑.๔   ทรล พยนกรธรรมชนตคและสคทงแวดลทอม
   ทรล พยนกรนนท น

เทศบาลตทาบลผาจตุกมบพพดนทบวตถดกจบทบวราบลตุวมแมวนทดานวาน  ซซวงเปรนแหลวงนทดา
ธรรมชาตถทบวใหดประโยชนคตวอการเกษตรในพพดนทบวเปรนอยวางมาก  ไดดใชดประโยชนคในการ
อตุปโภคบรถโภค  เกษตรกรรมและกถจกรรมอพวนๆ  นอกจากจะใชดประโยชนคใน
การเกษตรแลดว  ยจงนทามาผลถตเปรนนทดาประปาใชดในเขตเทศบาลดดวย

    สภนพสคทงแวดลทอม
  คยุณภนพแหลทงนนท น
มบแมวนทดานวานไหลผวานใจกลางเมพองของตทาบลผาจตุก  เลบยบตลอดแนว

ของชตุมชนผาจตุก  มบปรถมาณนทดาทบวมากเพบยงพอกจบความตดองการของประชาชนในการ
ใชดอตุปโภค บรถโภค ผลถตนทดาประปา  คตุณภาพนทดาในแมวนทดานวานมบความใสสะอาด
สามารถนทามาใชดไดด   

คยุณภนพอนกนศ
ปจ จจตุบจนปจ ญหาเรพวองอากาศในเขตเทศบาลยจงไมวรตุนแรงและเดวนชจดนจ ก  

เปรนปจ ญหาทบวเกถดขซดนเฉพาะบางจตุดทบวเปรนชตุมชนหนาแนวน  บรถเวณรถมถนนและบรถเวณ
ใกลดเคบยงกจบรดานคดาหรพอโรงงานอตุตสาหกรรม ทจ ดงนบด ปจ ญหาทบวเกถดขซดนอาจจะสวงผลใน
ระยะยาวไดดหากมบการขยายตจวของชตุมชนในอนาคต

    ทรล พยนกรปท นไมท
เนพว องจากลจกษณะภรูมถประเทศเปรนทบวราบลตุวมตถดแมวนทดา  อบกทจ ดงอาชบพหลจกกร

เปรนการเกษตรกรรม  เปรนการททานาและพพชไรว  ไมวมบพพดนทบวตถดภรูเขาและปว า  จซงไมวมบ
ทรจ พยากรสจตวคปว าและปว าไมด

     ทรล พยนกรธรณท
สภาพพพดนทบวสววนใหญวควอนขดางเรบยบ  มบระดจบความสรูงของพพดนทบวประมาณ ๕๐–

๑๐๐ เมตร จากระดจบนทดาทะเล ไมวมบการคดนพบทรจ พยากรธรณบ  หรพอแรวธาตตุใด ๆ

    สภนพสคทงแวดลทอม
สภนพภมูมคอนกนศและภมูมคประเทศ มบความอตุดมสมบรูรณค เพราะเปรนทบวราบลตุวม

ตถดแมวนทดานว าน  คตุณภาพของนทดาจากแมวนทดามบความสะอาดและมบระบบนถ เวศนคทบวดบ



สามารถใชดในการอตุปโภค  บรถโภคไดด  ลจกษณะอากาศมบความหนาวเยรนควอนขดางสรูง
ในฤดรูหนาว

กนรกนนจล ดขยะมมูลฝอย  เทศบาลตทาบลผาจตุก  มบการจจดการขยะมรูลฝอยทตุก
วจน  โดยมบรถบรรทตุกขยะ  จ ทานวน ๑ คจน สามารถเกรบขนขยะมรูลฝอยใหดไดดทจนตาม
ความตดองการของประชาชน   โดยมบพนจ กงานประจทารถขยะออกททาการเกรบขนขยะ
มรูลฝอยทตุกวจน  และมบการตจ ดงถจ งขยะไวดทตุกจตุดในเขตตทาบลผาจตุก

 ๒.๑.5  กนรคมนนคม
การคมนาคมของตทาบลผาจตุก มบการคมนาคมทางบกเปรนหลจ ก ส ทาหรจ บ

การคมนาคมตถดตวอและขนสวงผลผลถตทางการเกษตรตวางๆ มบดจ งนบด
กนรคมนนคมตคดตทอกล บอนนเภอใกลทเคทยง
ใชดเสดนทางหลวงแผวนดถนหมายเลข ๑๑๐๖ เปรนสายหลจก 
กนรคมนนคมตคดตทอภนยในตนนบลและตนนบลใกลทเคทยง
ใชดเสดนทางถนนทางหลวงชนบท นอกจากนจ ดนกรใชดเสดนทางคมนาคมอพวน

ทบวเชพวอมระหววางตทาบล หมรูวบดาน ซซวงสามารถเชพวอมกจบตทาบลบดานดวาน ตทาบลวจงดถน ตทาบล
งถดวงาม สภาพถนนเปรนถนนลาดยางบางสววน และถนนคอนกรบตบางสววน

๒.๑.๖   กนรประปน
ในเขตเทศบาลตทาบลผาจตุก มบระบบประปาหมรู วบดาน จทานวน ๑๗  แหวง และ

การประปาภรูมถภาคอบก ๑ แหวง  รวมเปรน ๑๘ แหวง  ดจ งนบด
ระบบประปนหมมูทบทนน
๑.  หมรูวทบว ๑  บดานวจงยาง จทานวน  ๑  แหวง
๒.  หมรูวทบว ๒  บดานวจงยาง จทานวน ๑  แหวง
๓.  หมรูวทบว ๓  บดานพระฝางจทานวน  ๑  แหวง
๔.  หมรูวทบว ๔  บดานพระฝาง จทานวน  ๒  แหวง
๕.  หมรูวทบว ๕  บดานผาจตุก จทานวน  ๒  แหวง
๖.  หมรูวทบว ๗  บดานคลองนาพง จทานวน  ๑  แหวง
๗.  หมรูวทบว ๘  บดานผาจจกร จทานวน  ๑  แหวง
๘.  หมรูวทบว ๙  บดานหนองบจว จทานวน  ๑  แหวง
๙.  หมรูวทบว ๑๐ บดานมวอนหถนขาว จทานวน ๑  แหวง
๑๐. หมรูวทบว ๑๑ บดานเดวนกระตวาย จทานวน  ๒  แหวง
๑๑. หมรูวทบว ๑๒ บดานแดงหลง จทานวน  ๒  แหวง
๑๒. หมรูวทบว ๑๓ บดานหาดฝาง จทานวน ๑  แหวง
๑๓. หมรูวทบว ๑๔ บดานวจงยาง จทานวน  ๑  แหวง
กนรประปนสทวนภมูมคภนค
ตจ ดงอยรู วหมรูวทบว ๒ บดานวจงยาง จทานวน ๑ แหวง

๒.๑.๗    กนรไฟฟท น
ในเขตเทศบาลตทาบลผาจตุกมบไฟฟด าใชดครบทตุกหมรูวบดาน และมบไฟฟด าสาธารณะ

ครอบคลตุมพพดนทบวทจ ดงตทาบล
๒.๑.๘  กนรจรนจร



การเดถนทางภายในเขตเทศบาลตทาบลผาจตุก  โดยสววนใหญวจะใชดรถ
จจกรยานยนตคและรถยนตคสววนตจวเปรนพาหนะ การจราจรอยรู วในเขตพพดนทบวความรจ บผถด
ชอบของสถานบตทารวจภรูธรจจงหวจดอตุตรดถตถค

       ในเขตเทศบาลตทาบลผาจตุก มบจ ทานวน ๑๔ หมรูวบดาน มบถนนครอบคลตุมทตุก
หมรูวบดาน สามารถใชดในการ

คมนาคมและขนสวงทางการเกษตรไดดทตุกฤดรูกาล แยกเปรน
๑. ถนนคอนกรบตเสรถมเหลรก จทานวน ๗๗ สาย    ระยะทาง   

๑๙,๖๑๕   เมตร
๒. ถนนลาดยาง จทานวน   ๘ สาย    ระยะทาง   

๔๒,๖๗๓   เมตร
๓. ถนนดถนลรูกรจ ง จทานวน  ๕๐ สาย    ระยะทาง    ๕๐,๕๐๙   

เมตร

๒.๑.๙   กนรใชททททดคน
การใชดทบวดถนของเทศบาลตทาบลบดานผาจตุก เปรนการใชดเพพวอพจฒนาเสดน

ทางการคมนาคมในปจ จจตุบจน  ถนนสววนใหญวเปรนคอนกรบตเสรถมเหลรก  บางสายเปรน
ถนนลรูกรจ ง  ในอนาคตจะปรจ บปรตุงใหดเปรนถนนคอนกรบตเสรถมเหลรกทจ ดงหมด  โดยฝจ ง
ทวอระบายนทดาดดานขดาง  เพพวอปด องกจนการเกถดนทดาทววมขจ งและนทดาทววมฉจ บพลจน

๒.๑.๑๐   กนรปท นไมท
พพดนทบวเขตเทศบาลตทาบลผาจตุก เปรนทบวราบเชถงเขา ซซวงมบตดนไมดอยรู วเปรนจทานวน

มากและมบหนววยงานของกรมปว าไมดดรูแลรจ บผถดชอบอยรู ว   ประชาชนอยรู วรววมกจบปว ามา
ดดวยความเกพดอกรูลกจน   ไมวมบกถจการทบวท ทาลายทรจ พยากรปว าไมด
          ๒.๑.๑๑   ทรล พยนกรนนท น

ตทาบลผาจตุก    มบแหลวงนทดาธรรมชาตถทบวส ทาคจญคพอ ซซวงแหลวงนทดาในตทาบลผา
จตุกมบดจ งนบด

ล ทานทดา ๑    สาย  คพอ ลทานทดานวาน ไหลผวานหมรูวทบว ๑-๙,๑๓ และ ๑๔
ลทาหดวย ๕ สาย คพอ หดวยตะคตุ (หมรูวทบว  ๒),หดวยหนองยาว (หมรูวทบว

๕-๖),หดวยรดองนาตอง             (หมรูวทบว ๖),  หดวยหนองจถก (หมรูวทบว ๖-๗) และหดวยชทา
รถน (หมรูวทบว ๘)

หนอง ๑    แหวง  คพอ หนองแดง ตจ ดงอยรู วหมรูวทบว ๘ บดานผาจจกร
    คลอง ๑    แหวง  คพอ คลองฝางแลดง  อยรู วหมรูวทบว  12 บดานปว าแดง

หลง
๒.๑.๑๒    ดทนนเศรษฐกคจ

     กนรโครงสรทนงทนงเศรษฐกคจ/รนยไดทประชนกร
สภาพเศรษฐกถจและสจงคมของประชาชน  โดยรวมพบววาสววนใหญว

ประกอบอาชบพคดาขายและเกษตรกรรม  ไดดแกว  ททานา ,ททาไรว  และททาสวน  เนพว องจาก
ลจกษณะภรูมถประเทศเปรนทบวราบเชถงเขา  พพดนทบวดถนมบความอตุดมสมบรูรณค  เหมาะสมกจบ
การเพาะปลรูก ทจ ดงการททานาขดาว และพพชไรว และเนพว องจากประชากรมบระดจบเศรษฐกถจ
ควอนขดางดบ  จซงมบมาตรฐานการศซกษาปานกลาง อาชบพทบวรองลงมาจากเกษตรและ



คดาขาย คพอ การรจ บราชการ รายไดดประชากรคถดตามรายไดดประชากรจจงหวจดอตุตรดถตถค  
ประมาณ  ๒๓,๐๐๐     บาท/คน/ปบ

             กนรเกษตรกรรม
เนพว องจากเทศบาลผาจตุกมบพพดนทบวเปรนทบวราบลตุวม การประกอบอาชบพโดยสววน

ใหญวจซงเปรนอาชบพเกษตรกรรม  โดยมบการททานาขดาวเปรนผลผลถตหลจก  และมบการททา
พพชไรว การปลรูกขดาว ถจ วว หอม กระเทบยม    นอกจากนบด ยจ งมบการเลบดยงสจตวค  เชวน เปรด,ไกว
และสตุกร พพดนทบวทบวใชดในการประกอบการเกษตร มบประมาณ ๙,๓๗๑ ไรว ประกอบ
อาชบพเกษตรกรรม  ประมาณจทานวน ๑,๑๗๙  ครจ วเรพอน  มบมรูลควาผลผลถตทางการ
เกษตร ๗๘,๒๕๐  บาท ตวอครจ วเรพอน/ปบ

    กนรพนณคชยร/กนรบรคกนร
ประเภทธตุรกถจ  และจทานวนรดานคดาทบวใหดบรถการในบรถเวณพพดนทบวเทศบาล

ตทาบลผาจตุก พอจะจทาแนกไดดดจ งนบด
   กนรบรคกนรในพงทนททท  ทคศทนงกนรคทน  และกนรลงทยุน

           แนวโนดมในภายภาคหนดาจะมบการขยายตจวอยวางรวดเรรว    เพพวอรองรจ บ
ความเจรถญเตถบโตของชตุมชนเมพองการขยายตจวทางเศรษฐกถจ และการกระจายอทานาจ
หนดาทบวความรจ บผถดชอบจากหนววยราชการสววนภรูมถภาค  มาใหดหนววยการบรถหาร
ราชการสววนทดองถถวน   ททาใหดเกถดการแขวงขจนดดานการคดาในเชถงพาณถชยคและการลงทตุน
เขดามาในเขตเทศบาลตทาบลบดานดวานนาขาม วถวจฒนาการของการเจรถญเตถบโตทบวเกถด
ขซดนจะเหรนเดวนชจดมากยถวงขซดนในอนาคต
ประเภทรทนนคทน  /  ธยุรกคจทททใหทบรคกนร จนนนวนรทนนคทน

๑.  รดานขายของชทา ๕๙ รดาน
๒.  รดานขายยา/สถานพยาบาล -     รดาน
๓.  รดานขายอาหาร – เครพวองดพวม ๙    รดาน
๔.  รดานขายเสพดอผดา/รจ บตจดเยรบเสพดอผดา ๑     รดาน
๕.  รดานเสรถมสวย (ตจดผม ชาย – หญถง) ๒    รดาน
๖.  รดานจทาหนวายอตุปกรณคเครพวองเหลรก ๑    รดาน
๗.  รดานจทาหนวายอตุปกรณคเครพวองใชดไฟฟด า ๓     รดาน
๘.  รดานขายเครพวองเขบยน -     รดาน
๙.  รดานซวอมรถยนตค,รถจจกรยานยนตค/อะไหลวรถ ๑๓    รดาน
๑๐.รดานขายรถ ๑ รดาน
๑๐. โรงสบขดาว ๘    โรง
๑๑. หดองเชวา ๗    แหวง
๑๒.รดานททาขนม ๑             แหวง
๑๓.รดานขายวจสดตุกวอสรดาง ๓             แหวง
๑๔.รดานขายเคมบภจณฑค ๔              แหวง
๑๕.ปจ จ๊ มนทดามจน ๓              แหวง
๑๖.รดานรจ บซพดอของเกวา ๓  แหวง



    กนรททองเทททยว
เทศบาลตทาบลผาจตุก  มบการจจดงานเทศบาลตามประเพณบเปรนประจทาทตุกปบ  

เชวน  เทศกาลวจนสงกรานตค  เทศกาลวจนลอยกระทง และงานนมจสการองคคพระฝาง
ทรงเครพวองจทาลอง ซซวงวจดพระฝาง      สวางคบตุรบมตุนบนาถเปรนวจดทบวเกวาแกวของตทาบลผา
จตุก และมบความสทาคจญกจบชาวตทาบลผาจตุก โดยเปรนประดถษฐานองคคพระฝางทรงเครพวอง
จทาลอง  ซซวงมบความสวยงามและศจกดถคสถทธถคเปรนทบวยซดเหนบว ยวจถตใจของชาวตทาบลผาจตุก  
โดยทางเทศบาลตทาบลผาจตุกไดดจจดงานวจนสมโภชองคคพระฝางทรงเครพวองจทาลอง ขซดน
ทตุกปบ   ในชววงเดพอนมกราคมถซงเดพอนเมษายน โดยจจดใหดมบการแสดงและงานมหรสพ
ตวางๆ

    กนรปศยุสลตวร
การปศตุสจตวคในทดองถถวนมบการเลบดยงไกว เปรด และททาฟารคมหมรูในพพดนทบวมาก

ปานกลาง  โดยมบสจตวคแพทยคเปรนผรูดตรวจสอบสภาพอยรู วเสมอ  ซซวงมบการเลบดยงสจตวคใน
พพดนทบวดจ งนบด

๑.ฟารคมหมรู    จ ทานวน  ๔๙  แหวง
๒.ฟารคมไกว     จ ทานวน   ๓   แหวง

๒.๒ ขทอมมูลเกททยวกล บศลกยภนพของททองถคทน ไดทแกท  โครงสรทนงและ
กระบวนกนรบรคหนรงนนบยุคคล งบประมนณ  และเครงทองมงออยุปกรณร
ตทนง ๆ 

๒.๒.๑  โครงสรทนงและอนนนนจหนท นทททกนรบรคหนรงนนเทศบนล
เทศบาลตทาบลบดานผาจตุก  เปรนเทศบาลขนาดกลาง  มบสมาชถกสภาเทศบาล

ซซวงมาจากการเลพอกตจ ดงโดยตรงจากประชาชน  จ ทานวน ๑๒ คน  โดยททาหนดาทบวเปรนฝว าย
นถตถบจญญจตถและควบคตุมฝว ายบรถหารอยรู วในตทาแหนวงคราวละ  ๔  ปบ

๒.๒.๒  กนรแบทงสทวนกนรบรคหนร
จากการเลพอกตจ ดงสมาชถกสภาเทศบาลตทาบลผาจตุก  เมพวอวจนทบว ๒๕ ธจนวาคม  

พ.ศ.๒๕๕๔      ททาใหดไดดสมาชถกสภาเทศบาล  มบการคจดเลพอกจากสมาชถกสภา
เทศบาล  ในคราวประชตุมสภาเทศบาลตทาบลผาจตุกครจ ดงแรก  เมพวอวจนทบว ๒ 7 มกราคม 
๒๕๕ 5  เปรนประธานและรองประธานสภาเทศบาลตทาบลบดาน    ผาจตุก  ตามนจ ย
มาตรา ๒๐  แหวงพระราชบจญญจตถเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  และเหรนชอบแตวงตจ ดงคณะ
เทศมนตรบ  ตามนจ ยมาตรา ๓๗  แหวงพระราชบจญญจตถเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  และตาม
ขดอ ๙๘  แหวงระเบบยบกระทรวงมหาดไทย  ววาดดวยขดอบจงคจบการประชตุมสภาเทศบาล  
พ.ศ.๒๔๙๖  แกดไขเพถวมเตถม      (ฉบจบทบว ๕)  พ.ศ.๒๕๔๒  ดจงนจ ดน  สมาชถกสภา
เทศบาลตทาบลผาจตุก จซงประกอบไปดดวยบตุคคลดจงตวอไปนบด  คพอ

ลนนดล บ
ททท

ชงทอ -  สยุกล ตนนแหนทง

๑ นายสมชจย    มจ วนเขรมทอง นายกเทศมนตรบตทาบลผาจตุก
๒ จ.ส.อ.สตุนทร คงทอง รองนายกเทศมนตรบตทาบลผา

จตุก



๓ นายพถนถจ บตุญประเสรถฐ รองนายกเทศมนตรบตทาบลผา
จตุก

๔ นายสตุรพงษค เทพเทพา เลขานตุการนายกเทศมนตรบ
ตทาบลผาจตุก

๕ นายสตุรชจย วจฒนธรรม ทบวปรซกษานายกเทศมนตรบตทาบล
ผาจตุก

๖ นายมถตร นาวา ประธานสภาเทศบาลตทาบลผา
จตุก

๗ นางมะลถ เชพดอผาเตวา รองประธานสภาเทศบาลตทาบล
ผาจตุก

๘ นายจตุฑามาศ คทาภรูว สมาชถกสภาเทศบาล เขต  ๑
๙ นายวถชาญ นาคศรบ สมาชถกสภาเทศบาล เขต  ๑
๑๐ นายนถเวท ดวงตาดทา สมาชถกสภาเทศบาล เขต  ๑
๑๑ นายสมชาย จทานงคค สมาชถกสภาเทศบาล เขต  ๑
๑๒ นายสมชาย เกบยรตถนภาพรกตุล สมาชถกสภาเทศบาล เขต  ๑
๑๓ นายยดวน ขทาคง สมาชถกสภาเทศบาล เขต  ๒
๑๔ ด.ต.ธนศจกดถค ศจกดถควรลจกษณค สมาชถกสภาเทศบาล เขต  ๒
๑๕ นายพนม บตุญประเสรถฐ สมาชถกสภาเทศบาล เขต  ๒
๑๖ นายพนม จบนทา สมาชถกสภาเทศบาล เขต  ๒
๑๗ นายอนจ นตค สายสตุวรรณ สมาชถกสภาเทศบาล เขต  ๒

โครงสรทนงกนรบรคหนรงนนของ  เทศบนลตนนบลผนจยุก   อาจแบวงออกเปรนหนววย
งานไดดดจ งนบด

๑.สนนนล กปลลดเทศบนล  ประกอบดดวย
 งานธตุรการ
 งานการเจดาหนดาทบว
 งานทะเบบยนราษฎรและบจตรประชาชน
 งานปด องกจนและบรรเทาสาธารณภจย
 งานแผนและงบประมาณ
 งานนถตถการ
 งานประชาสจมพจนธค

๒.กองคลล ง  ประกอบดดวย
 งานธตุรการ
 งานการเงถนและบจญชบ
 งานพจสดตุและทรจ พยคสถน
 งานแผนทบวภาษบและทะเบบยนทรจ พยคสถน
 งานจจดเกรบและพจฒนารายไดด

๓.กองชทนง   ประกอบดดวย
  งานธตุรการ



 งานวถศวกรรมและควบคตุมอาคาร
 งานสาธารณรูปโภค
 งานสวนสาธารณะ
 งานจจดสถานทบวและไฟฟด าสาธารณะ
 งานศรูนยคเครพวองจจกรกล

๔. กองสนธนรณสยุขและสคทงแวดลทอม   ประกอบดดวย
  งานธตุรการ
 งานสตุขาภถบาลและอนามจยสถวงแวดลดอม
 งานปด องกจนและควบคตุมโรคตถดตวอ
 งานสจตวแพทยค
 งานรจ กษาความสะอาด

๕. กองกนรศถกษน   ประกอบดดวย
  งานธตุรการ
 งานการศซกษาระดจบปฐมวจย
 งานกบฬาและนจ นทนาการ
 งานสวจสดถการสจงคมและพจฒนาชตุมชน

๒.๒.๓ อนนนนจหนท นทททในกนรบรคหนรงนนของเทศบนล
ตามพระราชบจญญจตถเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  ในสววนทบว ๓  บททบว ๒  ไดดกทาหนด

หนดาทบวของเทศบาลตทาบล  ไวดในมาตรา ๕๐  และมาตรา ๕๑  ดจ งตวอไปนบด
มนตรน ๕๐ ภายใตดบจ งคจ บแหวงกฎหมาย  เทศบาลตทาบล  มบหนดาทบวตดองททาในเขต

เทศบาล ดจ งตวอไปนบด
๑. รจ กษาความสงบเรบยบรดอยของประชาชน
๒. ใหดมบและบทารตุงทางบกและทางนทดา
๓. รจ กษาความสะอาดของถนนหรพอทางเดถน และทบวสาธารณะรวมทจ ดงการกทาจจด

มรูลฝอยและสถวงปฏถกรูล
๔. ปด องกจนและระงจบโรคตถดตวอ
๕. ใหดมบเครพวองใชดในการดจบเพลถง
๖. ใหดราษฎรไดดรจ บการศซกษาอบรม
๗. สวงเสรถมการพจฒนาสตรบ เดรก เยาวชน ผรูดสรูงอายตุ และผรูดพถการ
๘. บทารตุงศถลปะ จารบต ภรูมถปจ ญญาทดองถถวน และวจฒนธรรมอจนดบของทดองถถวน
๙. หนดาทบวอพวนตามทบวกฎหมายบจญญจตถใหดเปรนหนดาทบวของเทศบาล

มนตรน  ๕๑  ภายใตดบจ งคจบแหวงกฎหมาย  เทศบาลตทาบล อาจจจดททากถจการใด ๆ  
ในเขตเทศบาล  ดจ งตวอไปนบด

๑. ใหดมบนท ดาสะอาดหรพอการประปา
๒. ใหดมบโรงฆวาสจตวค
๓. ใหดมบตลาด ทวาเทบยบเรพอและทวาขดาม
๔. ใหดมบสตุสานและฌาปนสถาน
๕. บทารตุงและสวงเสรถมการททามาหากถนของราษฎร



๖. ใหดมบและบทารตุงสถานทบวท ทาการพถทจกษคและรจ กษาคนเจรบไขด
๗. ใหดมบและบทารตุงการไฟฟด า  หรพอแสงสววางโดยวถธบอพวน
๘. ใหดมบและบทารตุงทางระบายนทดา
๙. เทศพาณถชยค
๒.๒.๔  กนรคลล งททองถคทน
กนรบรคหนรรนยรล บ ปท งบประมนณ ๒๕๕๖   มบรายรจ บจรถงทจ ดงสถดน  
๕๔,๔๕๖,๕๓๙.๕๑   บาท  ดจ งนบด

  ๑.คทนภนษท อนกร   รวมทจ ดงสถดน  ๖๔๕,๔๔๐.๕๓  บาท โดยแยกเปรนราย
ละเอบยดไดดดจ งนบด

๑.   ภาษบบทารตุงทดองทบว ๑๕๙,๙๕๒.๔๕  
บาท

๒.   ภาษบโรงเรพอนและทบวดถน ๔๕๖,๘๔๗.๐๘
บาท

๓.   ภาษบรถยนตคและลดอเลพวอน         ๐      
บาท

๔.   ภาษบสตุรา         ๐
บาท

๕.   ภาษบปด าย                                              
๒๘,๖๔๑.๐๐ บาท

๖.   ภาษบมรูลควาเพถวมและภาษบธตุรกถจ ๐ บาท
๗.   ภาษบสรรพสามถต           ๐  บาท
๘   อากรฆวาสจตวค ๐    บาท
๙.   ควาธรรมเนบยมจดทะเบบยนสถทธถและนถตถกรรมทบวดถน           ๐ 

บาท
๑๐.  ควาภาคหลวงแรว ๐  บาท
๑๑.  ควาภาคหลวงปถ โตรเลบยม ๐ บาท

         ๒. คทนธรรมเนท ยม  คทนปรล บ  และใบอนยุ ญนต    รวมทจ ดงสถดน  ๔๕๔,๓๙๐  
บาท   โดยแยกไดดดจ งนบด .

๑.   ควาธรรมเนบยมเกบวยวกจบควบคตุมการฆวาและจทาหนวายเนพด อสจตวค  
บาท

๒.   ควาธรรมเนบยมเกรบขยะมรูลฝอย
๔๒๘,๙๑๑.-บาท ๓.   ควาใบอนตุญาตเกบวยวกจบการ

ควบคตุมอาคาร         บาท
๔.   ควาธรรมเนบยมเกบวยวกจบการควบคตุมอาคาร    

บาท
๕.   ควาปรจ บผรูดละเมถดกฎหมายและเทศบจญญจตถ        

บาท



๖.   ควาธรรมเนบยมเกบวยวกจบใบอนตุญาตการขายสตุรา   
บาท

๗.   ควาธรรมเนบยมทะเบบยนราษฎร                                  
๓,๖๓๐.- บาท

๘.   ควาใบอนตุญาตจทาหนวายสถนคดาในทบวหรพอทางสาธารณะ      
   บาท

๙.   ควาใบอนตุญาตใชดเสบยง        บาท
๑๐. ควาใบอนตุญาตสาธารณสตุข        

บาท
๑๑.  ควาปรจ บการผถดสจญญา      

บาท
๑๒. ควาธรรมเนบยมจดทะเบบยนพาณถชยค                                     

๑,๖๐๐.-       บาท
๑๓. ควาปรจ บผรูดกระททาผถดกฎหมายจราจรทางบก                             

๖๐๐.-       บาท
๑๔.ควาปรจ บการผถดสจญญา                                                 

๑๗,๗๒๙.-      บาท
๑๒. ควาใบอนตุญาตอพวน ๆ    

๑,๙๒๐.-     บาท

๓.รนยไดทจนกทรล พยรสคน      รวมทจ ดงสถดน  ๒๙๑,๔๕๔.๕๗   บาท โดยแยก
เปรนรายละเอบยดไดดดจ งนบด

๑.ดอกเบบดย ๒๙๑,๔๕๔.๕๗  บาท

๔.รนยไดทเบปดเตลปด  รวมทจ ดงสถดน  ๑๑๐,๖๐๐.-   บาท โดยแยกเปรนรายละเอบยด
ไดดดจ งนบด

๑.ควาจทาหนวายแบบแปลน          ๑๐๙,๐๐๐.- บาท
๒.ควารจ บรองสทาเนาและถวายเอกสาร  ๐ บาท
๓.ควาจทาหนวายแบบพถมพคและคทารดอง            ๑,๖๐๐.-    บาท
๓.รายไดดเบรดเตลรดอพวน  ๆ  ๐       บาท

๕.เงคนอยุดหนยุ นทล ทวไป                 รวมทจ ดงสถดน  ๑๔,๐๙๙,๗๔๙.-  บาท
๖.เงคนอยุดหนยุ นระบยุวลตถยุประสงคร  รวมทจ ดงสถดน  ๑๙,๙๑๒,๙๐๗.๖๒  บาท
๖.หมวดภนษท จลดสรร  รวมทจ ดงสถดน  ๑๘,๙๔๑,๙๙๗.๗๙  บาท

กนรบรคหนรรนยจทนย  ปท งบประมนณ ๒๕๕๖    จ ทาแนกไดดดจ งนบด
งบประมนณรนยจทนยทล ทงสคทน ยอดรวม   ๒๙,๐๐๐,๐๐๐.-  
บาท

ก.ดทนนบรคหนรทล ทวไป



๑.   แผนงานบรถหารทจ ววไป ยอดรวม   ๙,๑๔๓,๔๕๐.-   
บาท

๒.   แผนงานรจ กษาความสงบภายใน ยอดรวม        ๖๖๐,๐๐๐.-  
บาท

ข.ดทนนบรคกนรชยุมชนและสลงคม
๑.แผนงานการศซกษา ยอดรวม   ๘,๖๐๕,๒๔๐.-   

บาท
๒. แผนงานสาธารณสตุข ยอดรวม   ๙๔๔,๘๙๐.-      

บาท
๓.แผนงานสจงคมสงเคราะหค ยอดรวม     ๓๐,๐๐๐.-      

บาท
๔.แผนงานเคหะและชตุมชน ยอดรวม   ๕,๕๘๖,๕๔๐.-   บาท
๕.แผนงานสรดางความเขดมแขรงของชตุมชน ยอดรวม    ๒๒๐,๐๐๐.-     

บาท
๖.แผนงานการศาสนาวจฒนธรรมและนจ นทนาการ ยอดรวม   

๑,๐๙๐,๐๐๐.-   บาท
ค  .  ดทนนกนรเศรษฐกคจ

๑.แผนงานการเกษตร ยอดรวม  ๑,๐๕๑,๘๘๐.-   
บาท

ง.ดทนนดนนเนคนงนนองทน
๑.แผนงานงบกลาง           ยอดรวม ๑,๖๖๘,๐๐๐.-    

บาท

บทบนทกนรมทสทวนรทวมกคจกรรมทนงกนรเมงองกนรบรคหนร
เทศบาลฯไดดสวงเสรถมบทบาทของประชาชนในกถจกรรมการเมพองการบรถหาร

โดยรณรงคคใหดประชาชนไปใชดสถทธถเลพอกตจ ดงทตุกรรูปแบบ   ทจ ดงการเลพอกตจ ดงสมาชถกสภา
เทศบาลฯ  เมพวอวจนทบว ๒๕ ธจนวาคม  ๒๕๕๔  ตลอดจนการเลพอกตจ ดงสมาชถกสภาผรูดแทน
ราษฎร นอกจากนบด มบการคจดเลพอกจากมบการจจดตจ ดงกลตุวมชตุมชน/หมรูวบดานขซดนในเขต
เทศบาล  จทานวน ๑๔หมรูวบดาน โดยมบคณะกรรมการประชาคมหมรูวบดาน ประกอบดดวย
ประธานประชาคม  รองประธานประชาคม  เลขานตุการประชาคมหมรู วบดาน และตจวแทน
ฝว ายบรถหารหมรูวบดาน  และไดดจจดการประชตุมชตุมชนเพพวอสอบถามความคถดเหรน  และ
เสนอแนะปจ ญหาตวาง ๆ  ของชตุมชนในเขตเทศบาล  เพพวอใหดเทศบาลไดดดทาเนถนการชววย
เหลพอและแกดไขปจ ญหาความตดองการของประชาชน  

ควนมปลอดภล ยในชทวคต/ทรล พยรสคน   และสวลสดคกนรของประชนชน
เทศบาลตทาบลผาจตุก  ไดดดทาเนถนการในสววนทบวเกบวยวขดองกจบความปลอดภจย

ในชบวถตและทรจ พยคสถนของประชาชน  เพพวอบรถการเมพวอมบเหตตุฉตุกเฉถน  มบการฝซกซดอมเพพวอ
ปด องกจนและบรรเทาสาธารณภจยทตุกปบ  โดยอยรู วในความรจ บผถดชอบของ  งานปด องกจน
และบรรเทาสาธารณภจย  โดยมบรายละเอบยดทบวเกบวยวขดองดจ งนบด



๑.รถยนตคบรรทตุกนทดาเอนกประสงคค จ ทานวน ๑   
คจน

๒.รถบรรทตุกเอนกประสงคค จ ทานวน  ๑   คจน
๓.รถกระเชดาไฟฟด า จทานวน  ๑   คจน
๔.อจตรากทาลจ งเจดาพนจ กงานปด องกจนและบรรเทาสาธารณภจย จทานวน

๒๐  คน
จากการดทาเนถนการของงานปด องกจนและบรรเทาสาธารณภจยทบวผวานมาพบววา 

สามารถดทาเนถนการไดดอยวางมบประสถทธถภาพ การดทาเนถนการเกบวยวกจบความสงบ
เรบยบรดอยและความปลอดภจยในชบวถตและทรจ พยคสถนของประชาชนในเขตเทศบาลฯ อยรู ว
ในความรจ บผถดชอบของสถานบตทารวจภรูธรอทาเภอเมพองอตุตรดถตถค ในดดานไฟฟด าแสง
สววางในเวลากลางคพนโดยสววนใหญวมบไฟฟด าเขดาถซงทตุกบดาน  และกทาลจ งขยายเขตไฟฟด า
ใหด

ครบทตุกหลจงคาเรพอน  เพพวอความสะดวกปลอดภจยในชบวถตและทรจ พยคสถนของผรูดทบวสจญจร
ไปมาในเวลาคทวาคพน  การไฟฟด าในเขตเทศบาลไดดรจ บบรถการจากการไฟฟด าสววน
ภรูมถภาคจจงหวจดอตุตรดถตถค

๒.๓  สรยุปผลกนรพล ฒนนททองถคทนในระยะทททผทนนมน
จากการพจฒนาทดองถถวนในระยะทบวผวานมา ทางเทศบาลไดดดทาเนถนการตาม

ยตุทธศาสตรคการพจฒนาและแนวทางการพจฒนาทดองถถวน  ตามแผนยตุทธศาสตรคการ
พจฒนา ปบ  พ.ศ.๒๕๕ 4- ๒๕ 58  ดจงนบด

 ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนโครงสรทนงพงทนฐนนและแหลทงนนท น
แนวทางการพจฒนา  

 พจฒนาการคมนาคม
 พจฒนาระบบชลประทาน
 พจฒนาระบบประปาหมรูวบดาน

 ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนเศรษฐกคจ
แนวทางการพจฒนา

 ลดควาใชดจวาย และลดตดนทตุนการผลถต
 สวงเสรถมรายไดด และอาชบพทบวเหมาะสม
 พจฒนาดดานปศตุสจตวค
 พจฒนาเกษตรกรรม
 การเพถวมรายไดด/เพถวมชวองทางการตลาด

 ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนสนธนรณสยุข
แนวทางการพจฒนา

 การรณรงคคปด องกจนและใหดความรรูดเรพวองโรคระบาด



 รณรงคคอาหารปลอดภจยและถรูกหลจกโภชนาการ
 ลดมลภาวะ และการกวอเหตตุรทาคาญ

 ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนควนมรมูท  กนรศถกษน ศนสนน วลฒนธรรม
และประเพณท

แนวทางการพจฒนา
 สวงเสรถมการพจฒนาคตุณภาพการจจดการศซกษาของสถานศซกษาในเขต

ตทาบลผาจตุก
 สวงเสรถมการเรบยนรรูดตลอดชบวถต
 เพถวมศจกยภาพศรูนยคพจฒนาเดรกเลรก
 พจฒนาดดานการกบฬา
 สวงเสรถมกถจกรรมดดานศาสนา วจฒนธรรมและประเพณบ

 ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนสลงคม
แนวทางการพจฒนา

 พจฒนาระบบสวจสดถการและชบวถตความเปรนอยรู วของผรูดดดอยโอกาสทาง
สจงคม

 สวงเสรถมกถจกรรมการรณรงคคตวอตดานและแกดไขปจ ญหายาเสพตถด
 พจฒนาระบบปด องกจนและบรรเทาสาธารณภจย

 ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนกนรเมงอง กนรบรคหนร และกนรปกครอง
แนวทางการพจฒนา

 พจฒนาการบรถหารจจดการองคคกรและชตุมชน
 พจฒนาการบรถหารจจดการขดอมรูล
 สวงเสรถมและพจฒนาศจกยภาพของบตุคลากร

 ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนทรล พยนกรธรรมชนตคและสคทงแวดลทอม
แนวทางการพจฒนา

 สรดางจถตส ทานซกในการดรูแลรจ กษาสถวงแวดลดอม
 สวงเสรถมการจจดการขยะอยวางถรูกวถธบ

 ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนแหลทงททองเทททยว
แนวทางการพจฒนา

 พจฒนาแหลวงทวองเทบวยวตวางๆ ในตทาบล



โ  ครงกนรทททดนนเนคนกนรแลทวเสรปจในปท งบประมนณ   พ  .  ศ  .  ๒๕๕๖
๑  .  ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนโครงสรทนงพงทนฐนนและแหลทงนนท น

๑. โครงการกวอสรดางถนน ค.ส.ล.บรถเวณสายทางซอยบดานนางประเสรถฐ นดอย
บตุตร บดานคลอง        นาพง หมรูวทบว ๗  งบประมาณ  ๙๗,๕๐๐.- บาท

๒. โครงการกวอสรดางถนน ค.ส.ล.บรถเวณสายทางเขดาวจดผาจจกร หมรูวทบว ๘ งบ
ประมาณ ๙๗,๕๐๐.- บาท 

๓. โครงการกวอสรดางถนน ค.ส.ล.บรถเวณทางลงแมวนทดานวานบดานนายทองคทา 
เปถด นสตุวรรณ บดานวจงยาง  หมรูวทบว ๑๔ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐.- บาท

๔. โครงการซวอมแซมผถวทางถนนดถนลรูกรจ ง  บรถเวณถนนสายเลบยบคลองสวง
นทดา ม.๓  บดานพระฝาง 
              หมรูวทบว ๓  งบประมาณ ๙๐,๐๐๐.-  บาท

๕. โครงการซวอมแซมผถวทางถนนดถนลรูกรจ ง  บรถเวณถนนสายเลบยบคลองนา
ไรว (เชพวอมตวอถนน) 
  บดานพระฝาง หมรูวทบว ๓     งบประมาณ ๙๐,๐๐๐.-  บาท

๖. โครงการปรจ บปรตุงระบบทวอสวงนทดาประปาหมรูวบดานบรถเวณประปาหมรูวบดาน  
บดานมวอนหถนขาว        หมรูวทบว ๑๐  งบประมาณ ๑๘๘,๕๐๐.- บาท   

๗.โครงการปรจ บปรตุงและขยายแนวทวอสวงนทดาพบวบซบ  ระบบประปาหมรูวบดาน  
บรถเวณประปาหมรูวบดาน 
    บดานหาดฝาง   หมรูวทบว ๑๓     งบประมาณ ๑๔๘,๕๐๐.- บาท

๘.โครงการกวอสรดางถนน ค.ส.ล.บรถเวณสายทางขดางบดานนางประพาพร  อถน
ตาเปา   บดานวจงยาง หมรูวทบว  ๒  งบประมาณ  ๑๓๔,๐๐๐.- บาท     

๙. โครงการ ค.ส.ล. ซ.บรถเวณสายทางบดานนายแบน นาคปน บดานผาจตุก หมรูว
ทบว ๕ งบประมาณ ๑๙๕,๐๐๐.- บาท  

๑๐. โครงการกวอสรดางถนน ค.ส.ล.สายทางเขดาส ทานจ กสงฆค  บดานหนองบจว  หมรูว
ทบว ๙
    งบประมาณ ๑๙๓,๐๐๐.- บาท 

๑๑. โครงการกวอสรดางถนน ค.ส.ล.บรถเวณสายบดานนายวถโรจนคจดอยผาจตุก   
บดานปว าแดงหลง        หมรูวทบว ๑๒ งบประมาณ ๑๕๗,๐๐๐.- บาท 



๑๒. โครงการซวอมแซมผถวทางถนนดถนลรูกรจ ง  บรถเวณสายทางไปพพดนทบว
การเกษตร(ปว าแดงยาว) บดานพระฝาง  หมรูวทบว ๔ งบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐.-
บาท

๑๓. โครงการกวอสรดางรางระบายนทดารรูปตจวยรู ค.ส.ล.บรถเวณรางระบายนทดาของ
เดถมในซอย ๓       บดานวจงยาง  หมรูวทบว ๑  งบประมาณ  ๑๘๐,๐๐๐.- บาท 

๑๔. โครงการกวอสรดางถนน ค.ส.ล.สายทางบดานนายเงถน  มาใหด  หมรูวทบว ๘  งบ
ประมาณ  ๒๑๐,๐๐๐.- บาท 

๑๕. โครงการกวอสรดางถนน ค.ส.ล.สายทางบดานหนองบจว-สทานจ กสงฆค(ตวอ
เนพว องถนนสายทางเดถม  หมรูวทบว ๙  งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐.- บาท

๑๖.โครงการปรจ บปรตุงผถวทางถนนดถนลรูกรจ ง-สายทางบดานนายอถนทรค - บดาน
นายวบระ หมรูวทบว ๑๒
     งบประมาณ ๙๐,๐๐๐.-บาท

๑๗.โครงการปรจ บปรตุงผถวทางถนนดถนลรูกรจ ง-สายทางบดานนายสทารวย กลทวา
เหมรง หมรูวทบว ๗
     งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

๑๘.โครงการปรจ บปรตุงผถวทางถนนดถนลรูกรจ ง-สายทางบดานเดวนกระตวาย-อวาง
เกรบนทดาหดวยโปรวงแดงยาว หมรูวทบว ๑๑  งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท

๑๙.โครงการปรจ บปรตุงบวอนทดาดถบและระบบสรูบนทดาเพพวอผลถตนทดาประปา บดานเดวน
กระตวาย  หมรูวทบว ๑๑
    งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

๒๐.โครงการปรจ บปรตุงตวอเตถมฝายนทดาลดนลทาคลองประกง หมรูวทบว ๓  งบประมาณ 
๓๓๐,๐๐๐.- บาท

๒๑.โครงการปรจ บปรตุงผถวทางถนนดถนลรูกรจ ง-สายทางเพพวอการเกษตร-บดาน
ปว าแดงหลง  หมรูวทบว ๑๒
     งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๒ ยยุทธศนสตรรดทนนเศรษฐกคจ 

1. โครงการจจดการสจงคมสตุขภาวะแบบมบสววนรววมในชตุมชนตทาบลผาจตุก(ปลรูก
ผจกสวนครจ วฯ)

   งบประมาณ ๒๕,๐๐๐.- บาท  
๒. โครงการกวอสรดางลานตากขดาว ค.ส.ล.เพพวอการเกษตร เชพวอมตวอลานตาก

ขดาวเดถม  บดานหมอนไมด  
   หมรูวทบว  ๖ งบประมาณ  ๖๘,๕๐๐.-บาท   

๓. โครงการกวอสรดางลานตากขดาว ค.ส.ล.เพพวอการเกษตรบรถเวณลานตากขดาว
เดถม หมรูวทบว ๒ 
    งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐.-บาท



                       
๓ ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนสนธนรณสยุข  

 ๑. อตุดหนตุนการบรถการสาธารณสตุข จ ทานวน ๑๔  หมรูวบดาน  งบประมาณ 
๑๔๐,๐๐๐.- บาท

 ๒. จจดซพดอสารเคมบตวางๆ ทรายอะเบทกทาจจดยตุงลาย  วจคซบนปด องกจนโรค ฯลฯ 
   งบประมาณ  ๒๑๔,๘๙๘.- บาท
๔   .  ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนควนมรมูท  กนรศถกษน ศนสนน วลฒนธรรมและ
ประเพณท  

๑. ควาใชดจวายในการจจดกถจกรรมวจนเดรกแหวงชาตถ   งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-
บาท

๒. โครงการสพบสานงานประเพณบลอยกระทง   งบประมาณ ๑๙๙,๘๕๐.- 
บาท

๓. อตุดหนตุนใหดกจบทบวท ทาการปกครองอทาเภอเมพองอตุตรดถตถคโครงการจจดกถจกรรม
งานพระยาพถชจยดาบหจกและโครงการจจดกถจกรรมรววมงานเทศกาลลางสาด
หวานและสถนคดา 0TOP    งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐.- บาท

๔. สนจ บสนตุนควาใชดจวายการบรถหารสถานศซกษา   งบประมาณ ๑,๕๑๙,๒๕๐.- 
บาท

๖. ควาใชดจวายตามโครงการบจณฑถตนดอยของโรงเรบยนอนตุบาลเมพองอตุตรดถตถค 
   งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท

๗.ควาใชดจวายตามโครงการจจดงานนมจสการองคคพระฝางทรงเครพวองจทาลอง  
ประจทาปบ  ๒๕๕๖
     งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท

๘. ควาใชดจวายตามโครงการบวชนาคสามจคคบ  ประจทาปบ  ๒๕๕๖  งบประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐.- บาท                       

๙. ควาใชดจวายตามโครงการสพบสานประเพณบสงกรานตคประจทาปบ  ๒๕๕๖
งบประมาณ ๙๘,๙๐๐.-บาท

๑๐. ควาใชดจวายตามโครงการวจนแมวแหวงชาตถ โรงเรบยนอนตุบาลเมพองอตุตรดถตถค
   งบประมาณ ๕,๑๖๕.- บาท

๑๑. ควาใชดจวายตามโครงการไหวดครรูโรงเรบยนอนตุบาลเมพอง  งบประมาณ  
๒,๕๐๐.- บาท

๑๒. ควาใชดจวายตามโครงการแหวเทบยนพรรษา  ประจทาปบ  ๒๕๕๖ งบประมาณ 
๒๓,๐๕๐.- บาท

๑๓. โครงการกวอสรดางลาน คสล.ดดานหนดาอาคารศรูนยคพจฒนาเดรกเลรกโรงเรบยน
วจดพระฝาง/
      บดานคลองนาพง   งบประมาณ ๑๗๓,๐๐๐.- บาท

๑๔. ควาจจดซพดออาหารเสรถม (นม) ใหดแกวนจ กเรบยนระดจบอนตุบาลถซง ป.๖ ใน
สถานศซกษาในเขตตทาบล    ผาจตุก  งบประมาณ ๑,๑๙๔,๘๐๐.- บาท

๑๕. โครงการจจดซพดอวจสดตุเครพวองแตวงกาย   งบประมาณ ๗๓,๐๐๐.- บาท



๑๖.โครงการกวอสรดางอาคารสนามเดรกเลวนในรวมอนตุบาลเมพองอตุตรดถตถค งบ
ประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐.- บาท

๑๗.โครงการกวอสรดางถนน คสล.สายทางดดานหนดาอาคารเรบยนโรงเรบยน
อนตุบาลเมพองอตุตรดถตถค
     งบประมาณ ๒๐๖,๐๐๐.- บาท

๑๘. ควาใชดจวายโครงการปรจ บปรตุงภรูมถทจศนค บรถเวณโรงเรบยนอนตุบาลเมพอง
อตุตรดถตถค

     งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท
๑๙. โครงการปรจ บปรตุง ตวอเตถมอาคารและหดองนทดา/หดองสดวมอาคารศรูนยคพจฒนา

เดรกเลรกโรงเรบยน
     วจดพระฝาง/บดานคลอง   งบประมาณ  ๓๑๗,๐๐๐.- บาท

๒๐. อตุดหนตุนโครงการอาหารกลางวจนใหดกจบสถานศซกษาในเขตตทาบลผาจตุก  
จทานวน  ๔  แหวง 

     งบประมาณ ๘๑๒,๕๐๐
๕  .  ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนสลงคม 

๑. โครงการบทาบจดทตุกขค บทารตุงสตุข แบบ ABC  งบประมาณ ๒๗,๔๗๒.๕๐ 
บาท

๒. โครงการฝซกอบรมจจดตจ ดงลรูกเสพอชาวบดาน  งบประมาณ ๓,๐๐๐.- บาท
๓. เบบดยยจงชบพผรูดปว วยโรคเอดสค  งบประมาณ ๑๑๕,๕๐๐.- บาท
๔. โครงการบรรเทาทตุกขคและชววยเหลพอประชาชน ผรูดประสบภจยและผรูดดดอย

โอกาส ใหดกจบเหลวากาชาดจจงหวจดอตุตรดถตถค  งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท   
๕. ควาใชดจวายในการดทาเนถนโครงการฝซกอบรมทบทวนอาสา สมจครปด องกจนภจย

ฝว ายพลเรพอน  
   ประจทาปบ  ๒๕๕๖   งบประมาณ ๒๓๐,๑๐๙.๘๐ บาท 
๖. เงถนอตุดหนตุนกถจการทบวเปรนสาธารณประโยชนค    งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- 

บาท
๗. ควาใชดจวายโครงการสวงเสรถมกลตุวมอาชบพใหดแกวผรูดดดอยโอกาส  งบประมาณ 

๑๖,๔๖๐.- บาท
๖  .   ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนกนรเมงอง กนรบรคหนรและกนรปกครอง 
 ๑. เงถนสมทบหลจกประกจนสตุขภาพระดจบทดองถถวน   งบประมาณ ๑๓๘,๒๖๐.- 
บาท

๒. อตุดหนตุนทบวท ทาการปกครองอทาเภอเมพองอตุตรดถตถคโครงการจจดตจ ดงศรูนยคขดอมรูล
ขวาวสารจจดซพดอ        จจดจดาง ฯ งบประมาณ  ๘,๐๐๐  บาท 

๓. โครงการปรจ บปรตุงเสบยงตามสายประจทาหมรูวบดานบดานคลองนาพง หมรูวทบว ๗  
งบประมาณ    ๘๕,๐๐๐.- บาท 

 ๔. โครงการปรจ บปรตุงเสบยงตามสายประจทาหมรูวบดานบดานผาจจกร  หมรูวทบว ๘
    งบประมาณ  ๘๕,๐๐๐.- บาท         

 ๕. โครงการกวอสรดางอาคารโรงจอดรถ  งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท



 ๖. โครงการปรจ บปรตุง ตวอเตถมอาคารสทานจ กงานเทศบาลตทาบลผาจตุก งบ
ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

 
๗  .  ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนทรล พยนกรธรรมชนตคและสคทงแวดลทอม 

-ไมวมบการดทาเนถนงาน-

๘  .  ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนแหลทงททองเทททยว
                                          -ไมวมบการดทาเนถนงาน-

บทททท   ๓
แผนยยุทธศนสตรรของเทศบนลตนนบลผนจยุก พ.ศ.2558-

2562
ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนประเทศ

การพจฒนาประเทศใหดคนในสจงคมอยรู วรววมกจนอยวางสงบสตุข  เศรษฐกถจ 
เจรถญเตถบโตอยวางมบคตุณภาพและยจ วงยพน ภายใตดกระแสการเปลบวยนแปลงทจ ดงภายในและ
ภายนอก ประเทศทบวปรจ บเปลบวยนเรรว คาดการณคไดดยากและซจบซดอนมากยถวงขซดน การ
พจฒนาในระยะแผนพจฒนาฯ ฉบจบทบว  ๑๑ ไดด กทาหนดทถศทางและยตุทธศาสตรคการ
พจฒนาทบวเหมาะสม โดยเรวงสรดางภรูมถคตุดมกจนเพพวอปรูองกจนปจ จจจยเสบวยง และเสรถมรากฐาน
ของประเทศดดานตวางๆ   ใหดเขดมแขรงควบครูวไปกจบการพจฒนาคนและสจงคมไทยใหด มบ
คตุณภาพ มบโอกาสเขดาถซงทรจ พยากรและไดดรจ บประโยชนคจากการพจฒนาเศรษฐกถจและ
สจงคมอยวางเปรนธรรม รวมทจ ดงสรดางโอกาสทางเศรษฐกถจดดวยฐานความรรูด และความคถด



สรดางสรรคคบนพพดนฐานการผลถตและการบรถโภคทบวเปรนมถตรตวอสถวงแวดลดอม นทาไปสรู วการ
พจฒนาประเทศทบวมจ วนคงและยจ วงยพน ยตุทธศาสตรค การพจฒนาทบวส ทาคจญในระยะแผน
พจฒนาฯ ฉบจบทบว ๑๑ มบ ดจ งนบด

๔.๑  ยตุทธศาสตรคการสรดางความเปรนธรรมในสจงคม มตุวงสรดางภรูมถคตุดมกจน
ตจ ดงแตวระดจบปจ จเจก

ครอบครจ วและชตุมชน เพพวอใหดเปรนสจงคมทบวมบคตุณภาพ สามารถปรจ บตจวเขดากจบการ
เปลบวยนแปลงและบรถหารจจดการความเสบวยงไดดอยวางมบประสถทธถภาพ โดย ใหดความ
สทาคจญกจบการสรดางความมจ วนคงทางเศรษฐกถจและสจงคมใหดทตุกคนในสจงคมไทย
สามารถเขดาถซงบรถการทางสจงคมทบวมบคตุณภาพ  ไดดรจ บการคตุดมครองทางสจงคมทบว
ครอบคลตุมทจ ววถซงและมบคตุณภาพเทวาเทบยมกจน  มบโอกาสเขดาถซง ทรจ พยากรและ
โครงสรดางพพดนฐานในการสรดางอาชบพและรายไดดทบวมจ วนคง สามารถเขดาถซงกระบวนการ
ยตุตถธรรมอยวางเสมอภาค   ไดดรจ บการคตุดมครองสถทธถ ผลประโยชนค และความมจ วนคง
ปลอดภจยในชบวถตและทรจ พยคสถนอยวางเทวาเทบยม  และสามารถดทารงชบวถตอยรู วไดดอยวางมบ
ศจกดถคศรบ ภายใตดระบบบรถหารจจดการภาครจ ฐทบว โปรวงใส ยซดประโยชนคสววนรวม และเปถด
โอกาสการมบสววนรววมของ ประชาชนทตุกภาคสววนในกระบวนการพจฒนาประเทศ

๔.๒  ยตุทธศาสตรคการพจฒนาคนสรู วสจงคมแหวงการเรบยนรรูดตลอดชบวถตอยวาง
ยจ วงยพน  มตุ วงเตรบยมคนใหดพรดอมรจ บการเปลบวยนแปลง โดยใหดความสทาคจญกจบการพจฒนา
คตุณภาพคนไทยทตุกชววงวจยใหดมบภรูมถคตุดมกจนเพพวอเขดาสรู วสจงคมแหวงการเรบยนรรูดตลอดชบวถต
อยวางยจ วงยพน ยซดหลจกปรจ ชญาของเศรษฐกถจพอเพบยงมาเสรถมสรดางศจกยภาพของคนใน
ทตุกมถตถใหดมบความพรดอมทจ ดงดดานรวางกายทบว สมบรูรณคแขรงแรง มบสตถปจ ญญาทบว รอบรรูด และมบ
จถตใจทบว ส ทานซกในคตุณธรรม จรถยธรรม มบความเพบยร และรรูดคตุณควาความเปรนไทย มบ
โอกาสและสามารถเรบยนรรูดตลอดชบวถต ควบครูว กจบการเสรถมสรดางสภาพแวดลดอมใน
สจงคมและสถาบจนทางสจงคมใหดเขดมแขรงและเอพดอตวอการพจฒนาคน รวมทจ ดงสวงเสรถมการ
พจฒนาชตุมชนทดองถถวนใหดเขดมแขรงและสามารถสรดางภรูมถคตุดมกจนใหดคนในชตุมชน และเปรน
พลจงทางสจงคมในการพจฒนาประเทศ

๔.๓ ยตุทธศาสตรคความเขดมแขรงภาคเกษตร   ความมจ วนคงของอาหารและ
พลจงงานใหดความ

สทาคจญกจบการบรถหารจจดการทรจ พยากรธรรมชาตถทบว เปรนฐานการผลถตภาคเกษตรใหด
เขดมแขรงและสามารถใชดประโยชนคไดดอยวางยจ วงยพน เพพวอใหดภาคเกษตรเปรนฐานการผลถต
อาหารและพลจงงานทบวมบความมจ วนคง โดยการเพถวมประสถทธถภาพและศจกยภาพการผลถต
ภาคเกษตร  สนจ บสนตุนการวถจจยและพจฒนาพจนธตุ คพพช พจนธตุ คสจตวคและสจตวคนท ดา รวมถซง
เทคโนโลยบการเกษตรทบวเหมาะสมและเปรนมถตรกจบสถวงแวดลดอม สวงเสรถมการสรดาง
มรูลควาเพถวมสถนคดาเกษตร อาหาร และพลจงงาน บนพพดนฐานของภรูมถปจ ญญาทดองถถวนและ
ความรรูดสรดางสรรคค  การสรดางความมจ วนคงในอาชบพและรายไดดใหดแกวเกษตรกรตาม
หลจกปรจ ชญา ของเศรษฐกถจพอเพบยง ขณะเดบยวกจน  ใหดความสทาคจญกจบการสรดางความ
มจ วนคงดดานอาหารและพลจงงานชบวภาพทจ ดงในระดจบครจ วเรพอนชตุมชน และประเทศ เพพวอ
สรดางภรูมถคตุดมกจนใหดภาคเกษตรสามารถพซวงตนเองไดดและเผชถญกจบปจ จจจยเสบวยงตวางๆ ไดด
อยวางมจ วนคง 



๔.๔  ยตุทธศาสตรคการปรจ บโครงสรดางเศรษฐกถจสรู วการเตถบโตอยวางมบ
คตุณภาพและยจ วงยพน ใหดความสทาคจญกจบการปรจ บโครงสรดางเศรษฐกถจ  โดยใชด
วถทยาศาสตรค เทคโนโลยบ นวจตกรรม ความ คถดสรดางสรรคค ตลอดจนภรูมถปจ ญญาทดอง
ถถวนเปรนพพดนฐานสทาคจญในการขจบเคลพวอนสรู วการพจฒนาทบวมบคตุณภาพและยจ วงยพน  ภายใตด
ปจ จจจยสนจ บสนตุนทบวเอพดออทานวยและระบบการแขวงขจนทบวเปรนธรรม  เพพวอสรดางภรูมถคตุดมกจน
ใหดกจบประเทศ มตุ วงปรจ บโครงสรดางการคดาและการลงทตุนใหดสอดคลดองกจบความตดองการ
ของตลาดทจ ดงภายในและตวางประเทศ  สรดางมรูลควาเพถวมใหด กจบสาขาบรถการทบวมบศจกยภาพ
บนพพดนฐานของนวจตกรรมและความคถดสรดางสรรคค พจฒนา ธตุรกถจสรดางสรรคค และ
เมพองสรดางสรรคค  เพถวมผลถตภาพของภาคเกษตร และสรดางมรูลควาเพถวมดดวยเทคโนโลยบ 
และกระบวนการผลถตทบวเปรนมถตรกจบสถวงแวดลดอม  พจฒนาภาคอตุตสาหกรรม สรู ว 
อตุตสาหกรรมฐานความรรูดเชถงสรดางสรรคค และเปรนมถตรตวอสถวงแวดลดอม พจฒนา
โครงสรดางพพดนฐานและระบบโลจถสตถกสค สรดางความมจ วนคงดดานพลจงงาน  ควบครูวไปกจบ
การปฏถรรูปกฎหมาย และกฎระเบบยบตวางๆ ทางเศรษฐกถจ และบรถหารจจดการเศรษฐกถจ
สววนรวมอยวางมบประสถทธถภาพ  เพพวอใหดเปรนฐานเศรษฐกถจของประเทศทบวเขดมแขรงและ
ขยายตจวอยวางมบคตุณภาพ

๔.๕  ยตุทธศาสตรคการสรดางความเชพวอมโยงกจบประเทศในภรูมถภาคเพพวอ
ความมจ วนคงทางเศรษฐกถจและสจงคม มตุวงเชพวอมโยงมถตถของการพจฒนาเศรษฐกถจภายใน
ประเทศกจบมถตถของความ รววมมพอกจบประเทศในภรูมถภาคตวางๆ บนพพดนฐานของการ
พซวงพาซซวงกจนและกจน และมบภรูมถคตุดมกจนตวอกระแสการเปลบวยนแปลงจากภายนอก โดยใหด
ความสทาคจญกจบ การพจฒนาฐานการผลถตและการลงทตุนของประเทศใหดเชพวอมโยงกจบ
ประเทศเพพวอนบดานและภรูมถภาคเอเชบยตะวจนออกเฉบยงใตด  รวมทจ ดงเชพวอมโยงกจบการ
ผลถตในประเทศ  พจฒนาความรววมมพอแบบหตุดนสววนการพจฒนาทบวยจ วงยพนบนพพดนฐานของ
ผลประโยชนครววมกจนทจ ดงในระดจบอนตุภรูมถภาคและภรูมถภาค และสรดางปฏถสจมพจนธคใน
ความรววมมพอระหววางประเทศอยวางสรดางสรรคค เตรบยมความพรดอมประเทศไทย ใน
การ เขดาสรู วประชาคมอาเซบยน ใหดความสทาคจญกจบการพจฒนา กทาลจ งคนในทตุกภาคสววน
ใหดมบทจกษะ ทบวทจนตวอการเปลบวยนแปลง   ควบครูว ไปกจบการพจฒนาความเชพวอมโยงดดาน
ขนสวงและระบบโลจถสตถกสค ภายใตดกรอบรววมมพออนตุภรูมถภาค ปรจ บปรตุงกฎระเบบยบการ
ขนสวงคนและสถนคดา เพพวอลดตดนทตุนการดทาเนถนธตุรกถจ   และเสรถมสรดางความเขดมแขรง
ของภาคบการพจฒนาภายในประเทศตจ ดงแตวระดจบชตุมชนทดองถถวนใหดกดาวทจนการ
เปลบวยนแปลง

๔.๖  ยตุทธศาสตรคการจจดการทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอมอยวาง
ยจ วงยพน   มตุ วงบรถหาร

จจดการทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอมใหดเพบยงพอตวอการรจ กษาสมดตุลของระบบ
นถเวศบนพพดนฐานของการมบสววนรววมของชตุมชนในการดรูแล รจ กษาและใชดประโยชนค 
ควบครูวไปกจบการเตรบยมความพรดอมรองรจ บการเปลบวยนแปลงสภาพภรูมถอากาศและภจย
พถบจตถทางธรรมชาตถเพพวอใหดสจงคมมบภรูมถคตุดมกจน สามารถสนจ บสนตุนการพจฒนาเศรษฐกถจ
และยกระดจบคตุณภาพชบวถตใหดคนในสจงคมไทย โดยใหดความสาท คจญกจบการอนตุรจ กษค 
ฟพด นฟรู และสรดางความมจ วนคงของฐานทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม ปรจ บ
กระบวนทจศนคการพจฒนาและขจบเคลพวอนประเทศไปสรู วการเปรนเศรษฐกถจและสจงคม



คารคบอนตาว ท และเปรนมถตรกจบสถวงแวดลดอม ยกระดจบขบดความสามารถในการรจ บมพอและ
ปรจ บตจวตวอการเปลบวยนแปลง สภาพภรูมถอากาศและภจยพถบจตถทางธรรมชาตถ  ควบคตุมและ
ลดมลพถษ และพจฒนาระบบการบรถหารจจดการทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอมใหด
มบ ประสถทธถภาพ โปรวงใสและเปรนธรรมอยวางบรูรณาการ   สรดางภรูมถคตุดมกจนดดานการคดา
จากเงพวอนไขดดานสถวงแวดลดอมและวถกฤตภาวะโลกรดอน  และเพถวมบทบาทประเทศไทย
ในเวทบประชาคมโลกทบวเกบวยวขดองกจบกรอบความตกลงและพจนธกรณบดดานสถวงแวดลดอม
ระหววางประเทศ
กนรวคเครนะหรศลกยภนพกนรพล ฒนนททองถคทน
๓.๑   กรอบแนวคคดในกนรจลดทนนยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนททองถคทน

การกทาหนดแนวคถดใหมวในการพจฒนาตามวถสจยทจศนค  ยตุทธศาสตรค  และ
แนวทางการพจฒนาของเทศบาลทบวใหดมตุ วงเนดนคนเปรนศรูนยคกลางหรพอจตุดหมายหลจกของ
การพจฒนา  กทาหนดใหดทดองถถวนเปรนสจงคมไทยทบวพซงปรารถนาในอนาคตคพอเปรนสจงคม
ทบวมบสมรรถภาพ  มบเสรบภาพ  มบความยตุตถธรรม  มบความเมตตากรตุณาและเคารพในสถทธถ
มนตุษยชน  เปรนสจงคมทบวมบความสตุข  ครอบครจ วอบอตุ วน  ชตุมชนเขดมแขรง  คนมบความรรูด  
รรูดจจกตจวเอง  และรรูดเทวาทจนโลก  ดทาเนถนชบวถตแบบเศรษฐกถจพอเพบยง ไมวมบความขจดแยดง
รตุนแรง  ประเทศชาตถมบความมจ วนคง  เปรนสจงคมทบวพจฒนาไปอยวางสมดตุล  ระหววาง
เศรษฐกถจ  สจงคม  และสถวงแวดลดอม

หลลกสนนคลญในกนรจลดทนนแผนพล ฒนนททองถคทน
  มบวถสจยทจศนคหรพอเปด าหมายทบวตดองการใหดเกถดขซดนในอนาคต
  ครอบคลตุมใน  ๓ มถตถ  คพอ ครอบคลตุมภารกถจทตุกดดาน  ครอบคลตุมกลตุ วมเปด าหมาย
ครอบคลตุมทตุกพพดนทบว
  สอดคลดองกจบทถศทางการพจฒนาของชาตถ
  ตอบสนองปจ ญหาความตดองการของประชาชน
  เปถดโอกาสใหดประชาชนเขดามามบสววนรววม
  ยซดหลจกความเปรนไปไดดและประโยชนคสรูงสตุด
  ตดองนทาแผนพจฒนาไปปฏถบจตถอยวางเปรนรรูปธรรม

กรอบกนรพล ฒนนตนมแผนพล ฒนนเศรษฐกคจและสลงคมแหทงชนตค ฉบลบททท
๑๑     (  พ  .  ศ  .  ๒๕๕๕      -    ๒๕๕๙  )

ภายใตดสถานการณคการเปลบวยนแปลงทบว จะมบผลตวอทถศทางการพจฒนาประเทศ
ในระยะแผนพจฒนาฯ ฉบจบทบว ๑๑ สะทดอนใหดเหรนววาประเทศไทยยจงตดองเผชถญกระแส
การเปลบวยนแปลงทจ ดงภายในและภายนอกประเทศทบว ผจนผวน ซจบซดอนและคาดการณค
ผลกระทบไดดยาก แมดววาในภาพรวมสจงคมไทยมบภรูมถคตุดมกจนเพถวมขซดน และมบภรูมถคตุดมกจนทบว
แขรงแกรวงแตกตวางกจนไปทจ ดงในระดจบปจ จเจก ครอบครจ ว ชตุมชน และสจงคม แตวกรยจงไมว
เพบยงพอ ทบวจะรองรจ บสถานการณคการเปลบวยนแปลงในอนาคตไดดอยวางมบประสถทธถภาพ 
สวงผลใหดประเทศตดองเผชถญกจบความเสบวยงในหลายมถตถ โดยเฉพาะความเสบวยงจากการ
บรถหารภาครจ ฐทบวอวอนแอ โครงสรดางเศรษฐกถจทบวไมวสามารถรองรจ บการเตถบโตอยวาง
ยจ วงยพน ทจ ดงความเสบวยงจากความเสพวอมถอยของควานถยมทบวดบงามในสจงคมไทย ความ



เสพวอมโทรมของฐานทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม และความเสบวยงดดานความ
มจ วนคงของประเทศ จซงจาท เปรนตดองนาท ภรูมถคตุดมกจนทบวมบอยรู วพรดอมทจ ดงสรดางภรูมถคตุดมกจนใน
ประเทศใหดเขดมแขรงขซดนภายใตดหลจกปรจ ชญาของเศรษฐกถจพอเพบยง โดยเสรถมสรดางทตุน
ทบวมบอยรู วของประเทศใหดเขดมแขรง ทจ ดงทตุนทางสจงคม ทตุนทางเศรษฐกถจ และทตุนทาง
ทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม รวมทจ ดงใชดประโยชนคอยวางมบประสถทธถภาพและ
เปรนธรรม เพพวอเตรบยมพรดอมใหดประเทศสามารถปรจ บตจวรองรจ บผลกระทบจากการ
เปลบวยนแปลงในอนาคตไดดอยวางยจ วงยพนการพจฒนาประเทศในระยะแผนพจฒนาฯ ฉบจบ
ทบว  ๑๑ จซงมบแนวคถดทบวมบความตวอเนพว องจากแนวคถดของแผนพจฒนาฯ ฉบจบทบว ๘-๑๐ 
โดยยจงคงยซดหลจก  “ปรจ ชญาของเศรษฐกถจพอเพบยง ” และ “คนเปรนศรูนยคกลางของ
การพจฒนา” รวมทจ ดง  “สรดางสมดตุลการพจฒนา ” ในทตุกมถตถ  และขจบเคลพวอนใหดบจ งเกถด
ผลในทางปฏถบจตถทบวชจดเจนยถวงขซดนในทตุกระดจบ เพพวอใหดการพจฒนาและบรถหารประเทศ
เปรนไปบนทางสายกลาง เชพวอมโยงทตุกมถตถของการพจฒนาอยวางบรูรณาการ ทจ ดงคน สจงคม
เศรษฐกถจ สถวงแวดลดอมและการเมพอง โดยมบการวถเคราะหคอยวาง  “มบเหตตุผล” และใชด
หลจก  “ความพอประมาณ ”  ใหดเกถดความสมดตุลระหววางมถตถทางวจตถตุกจบจถตใจของ
คนในชาตถ ความสมดตุลระหววางความสามารถในการพซวงตนเองกจบการแขวงขจนในเวทบ
โลก ความสมดตุลระหววางสจงคมชนบทกจบเมพอง เตรบยม “ระบบภรูมถคตุดมกจน ”  ดดวยการ
บรถหารจจดการความเสบวยงใหดเพบยงพอพรดอมรจ บผลกระทบจากการเปลบวยนแปลงทจ ดง
ภายนอกและภายในประเทศ ทจ ดงนบด   การขจบเคลพวอนกระบวนการพจฒนาทตุกขจ ดนตอน
ตดองใชด  “ความรอบรรูด ”  ในการพจฒนาดดานตวางๆ ดดวยความรอบคอบเปรนไปตาม
ลาท ดจบขจ ดนตอน และสอดคลดองกจบวถถบชบวถตของสจงคมไทย    รวมทจ ดงเสรถมสรดางศบลธรรม
และสาท นซกใน  “คตุณธรรม”  จรถยธรรมในการปฏถบจตถหนดาทบวและดาท เนถนชบวถตดดวย “ควา
มเพบยร” จะเปรนภรูมถคตุดมกจนทบวดบใหดพรดอมเผชถญการเปลบวยนแปลงทบวเกถดขซดนทจ ดงในระดจบ
ปจ จเจก ครอบครจ ว ชตุมชน สจงคม และประเทศชาตถ การกาท หนดทถศทางและยตุทธศาสตรค
การพจฒนาประเทศในระยะของแผนพจฒนาฯ ฉบจบทบว ๑๑ จซงตดองเรวงสรดางภรูมถคตุดมกจน
เพถวมขซดนในมถตถการพจฒนาดดานตวางๆ เพพวอปดองกจนปจ จจจยเสบวยงทบว สจงคมไทยตดองเผชถญ 
และเสรถมรากฐานของประเทศดดานตวางๆ ใหดเขดมแขรง ควบครูวไปกจบการใหดความสาท คจญ
กจบการพจฒนาคนและสจงคมไทยใหดมบคตุณภาพ กดาวทจนตวอการเปลบวยนแปลง มบโอกาส
เขดาถซงทรจ พยากรและไดดรจ บประโยชนคจากการพจฒนาเศรษฐกถจและสจงคมอยวางเปรน
ธรรม รวมทจ ดงสรดางโอกาสทางเศรษฐกถจดดวยฐานความรรูด  เทคโนโลยบและนวจตกรรม  
และความคถดสรดางสรรคคบนพพดนฐานการผลถตและการบรถโภคทบวเปรนมถตรตวอสถวง
แวดลดอมนาท ไปสรู วการพจฒนาประเทศทบวมจ วนคงและยจ วงยพน โดยมบแนวทางการสรดาง
ภรูมถคตุดมกจนในประเดรนตวางๆ ทบวสาท คจญในระยะแผนพจฒนาฯ ฉบจบทบว ๑๑ ดจ งนบด

๑.การพจฒนาคนและสจงคมไทย สรู วสจงคมคตุณภาพ มตุ วงสรดางภรูมถคตุดมกจนตจ ดงแตวระดจบ
ปจ จเจก ครอบครจ ว และชตุมชนสรู วสจงคมทบวมบคตุณภาพ สามารถจจดการความเสบวยงและปรจ บ
ตจวเขดากจบการเปลบวยนแปลง รวมทจ ดงมบสววนรววมในการพจฒนาเศรษฐกถจ สจงคม และ
การเมพองของประเทศไดดอยวางมบประสถทธถภาพ ประกอบดดวย

๑.๑ การสรดางความเปรนธรรมในสจงคม ใหดความสาท คจญกจบการสรดาง
ความมจ วนคงทางเศรษฐกถจและสจงคมใหดทตุกคนในสจงคมไทยสามารถเขดาถซงบรถการทาง
สจงคมทบว มบคตุณภาพ มบโอกาสเขดาถซงทรจ พยากรและโครงสรดางพพดนฐานในการสรดางอาชบพ



และรายไดดทบวมจ วนคง สามารถเขดาถซงกระบวนการยตุตถธรรมอยวางเสมอภาค และสามารถ
ดาท รงชบวถตอยรู วไดดอยวางมบศจกดถคศรบ  ภายใตดระบบบรถหารจจดการภาครจ ฐทบวโปรวงใส ยซด
ประโยชนคสววนรวม และเปถดโอกาสการมบสววนรววมของประชาชนทตุกภาคสววนใน
กระบวนการพจฒนาประเทศ

๑.๒ การพจฒนาคนสรู วสจงคมแหวงการเรบยนรรูดตลอดชบวถต ใหดความสาท คจญกจบ
การพจฒนาคตุณภาพคนไทยทตุกชววงวจยใหดมบภรูมถคตุดมกจนตวอการเปลบวยนแปลง มบความ
พรดอมทจ ดงดดานรวางกาย ทบวสมบรูรณคแขรงแรง มบ สตถปจ ญญาทบวรอบรรูด  และมบจถตใจทบวสาท นซกใน
คตุณธรรม จรถยธรรม มบความเพบยร มบโอกาสและสามารถเรบยนรรูดตลอดชบวถต ควบครูวกจบ
การเสรถมสรดางสภาพแวดลดอมในสจงคมและสถาบจนทางสจงคมใหดเขดมแขรงและเอพดอตวอ
การพจฒนาคน 

๒.การปรจ บโครงสรดางเศรษฐกถจ สรู วทถศทางการเตถบโตในรรูปแบบใหมว  ทบวมตุ วง
พจฒนาเศรษฐกถจภายในประเทศใหดเขดมแขรง เพพวอลดการพซวงพาปจ จจจยภายนอก โดย
การสรดางความเขดมแขรงใหดกจบ ผรูดประกอบการในภาคการผลถตและบรถการ โดยเฉพาะ
วถสาหกถจขนาดกลางและขนาดยวอม   ผรูดประกอบการหนซว งตาท บลหนซว ง ผลถตภจณฑค และผรูด
ประกอบการในภาคเกษตร ใหดใชดภรูมถปจ ญญา วถทยาศาสตรค  เทคโนโลยบนวจตกรรม 
และความคถดสรดางสรรคค เพพวอยกระดจบสรู วการผลถตและการใหดบรถการบนฐานความรรูด 
และทบวเปรนมถตรตวอสถวงแวดลดอม ตลอดจนใหดมบการเชพวอมโยงกจบประเทศในภรูมถภาคตวางๆ
บนพพดนฐานการพซวงพาซซวงกจนและกจน รวมทจ ดงสรดางภรูมถคตุดมกจนตวอกระแสการ
เปลบวยนแปลงจากภายนอก ประกอบดดวย

๒.๑  การสรดางความเขดมแขรงภาคเกษตร ความมจ วนคงของอาหารและ
พลจงงาน  ใหดความสาท คจญกจบการบรถหารจจดการทรจ พยากรธรรมชาตถทบวเปรนฐานการ
ผลถตภาคเกษตรใหดเขดมแขรงและสามารถใชดประโยชนคไดดอยวางยจ วงยพน เพพวอใหดภาค
เกษตรเปรนฐานการผลถตอาหารและพลจงงานทบวมบความมจ วนคง โดยการเพถวม
ประสถทธถภาพและศจกยภาพการผลถตภาคเกษตร การสรดางความมจ วนคงในอาชบพและ
รายไดดใหดแกวเกษตรกรตามหลจกปรจ ชญาของเศรษฐกถจพอเพบยง ขณะเดบยวกจน ใหด
ความสาท คจญกจบการสรดางความมจ วนคงดดานอาหารและพลจงงานชบวภาพทจ ดงในระดจบครจ ว
เรพอน ชตุมชน และประเทศ เพพวอสรดางภรูมถคตุดมกจนใหดภาคเกษตรสามารถพซวงตนเองและ
เผชถญกจบปจ จจจยเสบวยงตวางๆ ไดดอยวางมจ วนคง 

๒.๒  การปรจ บโครงสรดางเศรษฐกถจสรู วการเตถบโตอยวางมบคตุณภาพและ
ยจ วงยพน  ใหดความสาท คจญกจบการปรจ บโครงสรดางเศรษฐกถจ บนฐานความรรูด ความคถด
สรดางสรรคค และภรูมถปจ ญญา ภายใตดปจ จจจยสนจ บสนตุนทบวเอพดออาท นวยและระบบการแขวงขจน
ทบวเปรนธรรม มตุ วงปรจ บโครงสรดางการคดาและการลงทตุนใหดสอดคลดองกจบความตดองการ
ของตลาดทจ ดงภายในและตวางประเทศ สรดางมรูลควาเพถวมใหดกจบสาขาบรถการทบวมบศจกยภาพ 
พจฒนาภาคอตุตสาหกรรมสรู วอตุตสาหกรรมฐานความรรูดเชถงสรดางสรรคคและเปรนมถตรตวอสถวง
แวดลดอม        พจฒนาโครงสรดางพพดนฐานและระบบโลจถสตถกสคควบครูวไปกจบการปฏถรรูป
กฎหมายและกฎระเบบยบตวางๆ และบรถหารจจดการเศรษฐกถจสววนรวมอยวางมบ
ประสถทธถภาพ เพพวอใหดเปรนฐานเศรษฐกถจของประเทศทบวเขดมแขรงและขยายตจวอยวางมบ
คตุณภาพ



๒.๓  การสรดางความเชพวอมโยงกจบประเทศในภรูมถภาคเพพวอความมจ วนคง
ทางเศรษฐกถจและสจงคมใหดความสาท คจญกจบการเชพวอมโยงการพจฒนาเศรษฐกถจภายใน
ประเทศกจบความรววมมพอ ระหววางประเทศในภรูมถภาคตวางๆ บนพพดนฐานของการพซวงพา
ซซวงกจนและกจน และมบภรูมถคตุดมกจนตวอกระแสการเปลบวยนแปลงจากภายนอก ใหดความ
สาท คจญกจบการพจฒนาความรววมมพอแบบหตุดนสววนการพจฒนาทบว ยจ วงยพน และยซดผล
ประโยชนครววมกจนทจ ดงในระดจบอนตุภรูมถภาคและภรูมถภาค  สรดางปฏถสจมพจนธคในความรววม
มพอระหววางประเทศอยวางสรดางสรรคค เตรบยมความพรดอมของประเทศไทยในการเขดาสรู ว 
ประชาคมอาเซบยน และเสรถมสรดางความเขดมแขรงของภาคบการพจฒนาภายในประเทศ
ตจ ดงแตวระดจบชตุมชนทดองถถวนใหดกดาวทจนการเปลบวยนแปลง

๓.การจจดการทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอมอยวางยจ วงยพน   ใหดความสาท คจญ
กจบการบรถหารจจดการทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอมใหดเพบยงพอตวอการรจ กษา
สมดตุลของระบบนถเวศบนพพดนฐานของการมบสววนรววมของชตุมชนในการดรูแล รจ กษาและ
ใชดประโยชนค การปรจ บกระบวนทจศนคการพจฒนาและขจบเคลพวอนประเทศไปสรู วการเปรน
เศรษฐกถจและสจงคมคารคบอนตาว ท และเปรนมถตรกจบสถวงแวดลดอม ควบครูวไปกจบการเตรบยม
ความพรดอมรองรจ บการเปลบวยนแปลงภรูมถอากาศและภจยพถบจตถทางธรรมชาตถ   สรดาง
ภรูมถคตุดมกจนดดานการคดาจากเงพวอนไขดดานสถวงแวดลดอมและเพถวมบทบาทของไทยในเวทบ
ประชาคมโลกเพพวอใหดสจงคมมบภรูมถคตุดมกจน สามารถสนจ บสนตุนการพจฒนาเศรษฐกถจและ
ยกระดจบคตุณภาพชบวถตใหดคนในสจงคมไทย  โดยสรตุปการพจฒนาประเทศในระยะแผน
พจฒนาฯ ฉบจบทบว ๑๑ จะเปรนการสรดางภรูมถคตุดมกจนในมถตถตวางๆ ใหดแกว  ปจ จเจก ครอบครจ ว 
ชตุมชน สจงคม และประเทศ โดยใชดแนวคถดและทถศทางการพจฒนาประเทศสรู วความ
ยจ วงยพนตามหลจกปรจ ชญาของเศรษฐกถจพอเพบยงตวอเนพว องจากแผนพจฒนาฯ ฉบจบทบว  ๑๐ 
พรดอมทจ ดงขยายการนาท ทตุนของประเทศทบวมบศจกยภาพจาก ๓ ทตุน ทจ ดงทตุนสจงคม ทตุน
เศรษฐกถจ และทตุนทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม  เปรน ๖ ทตุน ไดดแกว ทตุนมนตุษยค 
ทตุนสจงคม ทตุนกายภาพ ทตุนทางการเงถน ทตุนทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม และ
ทตุนทางวจฒนธรรม มาใชดประโยชนคอยวางบรูรณาการและเกพดอกรูลกจน   โดยเฉพาะ การ 
สรดางฐานทางปจ ญญาเพพวอเปรนภรูมถคตุดมกจนใหดกจบคนและสจงคมไทยเปรนสจงคมทบวมบคตุณภาพ
กดาวสรู วสจงคมและเศรษฐกถจสบเขบยวทบวมบแบบแผนการผลถตและบรถโภคอยวางยจ วงยพนและ
เปรนมถตรตวอสถวงแวดลดอม โดยนทาความรรูดและจตุดแขรงของอจตลจกษณคไทย มาปรจ บ
โครงสรดางเศรษฐกถจบนฐานนวจตกรรมทบวเขดมแขรงเชพวอมโยงกจบเศรษฐกถจโลกและ
เศรษฐกถจในภรูมถภาคอยวางรรูดเทวาทจน สรดางความยจ วงยพนของภาคเกษตรและความมจ วงคจ วง
ดดานอาหาร และ พลจงงาน รวมทจ ดงการจจดการทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม
อยวางยจ วงยพน ควบครูวไปกจบการเสรถมสรดางระบบธรรมาภถบาลและความสมานฉจ นทคในทตุก
ภาคสววนและทตุกระดจบ เปรนฐานการพจฒนาประเทศทบวมจ วนคงและสมดตุล มตุ วงสรู วการอยรู ว
รววมกจนในสจงคมอยวางมบความสตุขและเปรนธรรม

วลตถยุประสงครและเปท นหมนยหลลกของแผนพล ฒนนเศรษฐกคจและสลงคม
แหทงชนตค  ฉบลบททท     ๑๑
วคสลยทล ศนร  
    “สจงคมอยรู วรววมกจนอยวางมบความสตุข ดดวยความเสมอภาค เปรนธรรม และมบ
ภรูมถคตุดมกจนตวอการเปลบวยนแปลง”



 พล นธกคจ
๑) สรดางสจงคมเปรนธรรมและเปรนสจงคมทบวมบคตุณภาพ ทตุกคนมบความมจ วนคงใน

ชบวถต ไดดรจ บการคตุดมครองทางสจงคมทบวมบคตุณภาพอยวางทจ ววถซงและเทวาเทบยม มบโอกาสเขดา
ถซงทรจ พยากรและกระบวนการยตุตถธรรมอยวางเสมอภาค ทตุกภาคสววนไดดรจ บการเสรถม
พลจงใหดสามารถมบสววนรววมในกระบวนการพจฒนา   ภายใตดระบบบรถหารจจดการภาครจ ฐ
ทบวโปรวงใส เปรนธรรม

๒)  พจฒนาคตุณภาพคนไทยใหดมบคตุณธรรม เรบยนรรูดตลอดชบวถต มบทจกษะและการ
ดาท รงชบวถตอยวางเหมาะสมในแตวละชววงวจย สถาบจนทางสจงคมและชตุมชนทดองถถวนมบความ
เขดมแขรง สามารถปรจ บตจวรรูดเทวาทจนกจบการเปลบวยนแปลง 

๓)  พจฒนาฐานการผลถตและบรถการใหด เขดมแขรงและมบ คตุณภาพบนฐานความรรูด 
ความคถดสรดางสรรคค และภรูมถปจ ญญา สรดางความมจ วนคงดดานอาหารและพลจงงาน ปรจ บ
โครงสรดางการผลถตและการบรถโภคใหดเปรนมถตรกจบสถวงแวดลดอม   พรดอมสรดางความ
เชพวอมโยงกจบประเทศในภรูมถภาคเพพวอความมจ วนคงทางเศรษฐกถจและสจงคม

๔)  สรดางความมจ วนคงของฐานทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม สนจ บสนตุน
การมบสววนรววมของชตุมชน รวมทจ ดงสรดางภรูมถคตุดมกจนเพพวอรองรจ บผลกระทบจากการ
เปลบวยนแปลงสภาพภรูมถอากาศและภจยพถบจตถทางธรรมชาตถ
วลตถยุประสงคร

๑)  เพพวอเสรถมสรดางสจงคมทบว เปรนธรรมและเปรนสจงคมสจนตถ สตุข 
๒)  เพพวอพจฒนาคนไทยทตุกกลตุวมวจยอยวางเปรนองคครวมทจ ดงทางกาย ใจ สตถปจ ญญา

อารมณค คตุณธรรม จรถยธรรม และสถาบจนทางสจงคมมบบทบาทหลจกในการพจฒนาคน
ใหดมบคตุณภาพ 

๓)  เพพวอพจฒนาเศรษฐกถจใหดเตถบโตอยวางมบเสถบยรภาพ คตุณภาพและยจ วงยพนมบ
ความเชพวอมโยงกจบเครพอขวายการผลถตสถนคดาและบรถการบนฐานปจ ญญา นวจตกรรม และ
ความคถดสรดางสรรคคในภรูมถภาคอาเซบยน มบความมจ วนคงทางอาหารและพลจงงาน การ
ผลถตและการบรถโภคเปรนมถตรตวอสถวงแวดลดอม นาท ไปสรู วการเปรนสจงคมคารคบอนตาว ท

๔)  เพพวอบรถหารจจดการ ทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอมใหดเพบยงพอตวอ
การรจ กษาสมดตุลของระบบนถเวศ และเปรนฐานทบวมจ วนคงของการพจฒนาประเทศ 
 เปท นหมนยหลลก

๑) ความอยรู วเยรนเปรนสตุขและความสงบสตุขของสจงคมไทยเพถวมขซดน ความเหลพวอม
ลาดท ในสจงคมลดลง  สจดสววนผรูดอยรู วใตดเสดนความยากจนลดลง และดจชนบภาพลจกษณคการ
คอรครจ ปชจ วนไมวตาว ท กววา ๕.๐ คะแนน

๒) คนไทยมบการเรบยนรรูดอยวางตวอเนพว อง มบสตุขภาวะดบขซดน  มบคตุณธรรม จรถยธรรม  
และสถาบจนทางสจงคมมบความเขดมแขรงมากขซดน

๓) เศรษฐกถจเตถบโตในอจตราทบวเหมาะสมตามศจกยภาพของประเทศ ใหดความ
สาท คจญกจบการเพถวมผลถตภาพรวมไมวตาว ท กววารดอยละ ๓.๐ ตวอปบ  เพถวมขบดความสามารถใน
การแขวงขจนทางเศรษฐกถจของประเทศเพถวมมรูลควาผลถตภจณฑคของวถสาหกถจขนาดกลาง
และขนาดยวอมตวอ ผลถตภจณฑคมวลรวมในประเทศ  ใหดมบไมวตาว ท กววารดอยละ ๔๐.๐ 



๔) คตุณภาพสถวงแวดลดอม อยรู ว ในเกณฑคมาตรฐาน   เพถวมประสถทธถภาพการลด
การปลวอยกจ๊าซเรพอนกระจก  รวมทจ ดงเพถวมพพดนทบวปวาไมดเพพวอรจ กษาสมดตุลของระบบนถเวศ 
ตล วชททวลด

๑) ดจชนบความอยรู วเยรนเปรนสตุข ดจชนบความสงบสตุข สจดสววนรายไดดระหววางกลตุวม
ประชากรทบวมบรายไดดสรูงสตุดรดอยละ  ๑๐.๐  กจบกลตุวมทบวมบรายไดดนดอยรดอยละ  ๑๐.๐  
สจดสววนผรูดอยรู วใตดเสดนความยากจน  สจดสววนแรงงานนอกระบบทบวสามารถเขดาถซงการ
คตุดมครองทางสจงคม และดจชนบภาพลจกษณคการคอรครจ ปชจ วน

๒) จาท นวนปบการศซกษาเฉลบวยของคนไทย  ผรูดเรบยนทตุกระดจบการศซกษามบ
คตุณธรรม จรถยธรรม สจดสววนประชากรทบวเขดาถซงโครงขวายคมนาคมและ อถนเทอรคเนรต
ความเรรวสรูง จาท นวนบตุคลากรดดานการวถจจยและพจฒนา อจตราการปววยดดวยโรคไมว
ตถดตวอ และดจชนบความอบอตุ วนของครอบครจ ว 

๓) อจตราการเจรถญเตถบโตทางเศรษฐกถจ อจตราเงถนเฟดอ ผลถตภาพการผลถตรวม 
อจนดจบความสามารถในการแขวงขจนทางเศรษฐกถจของประเทศ  สจดสววนมรูลควา
ผลถตภจณฑคของวถสาหกถจขนาดกลางและขนาดยวอมตวอผลถตภจณฑคมวลรวมในประเทศ

๔) คตุณภาพนาดท และอากาศ รดอยละของพพดนทบวปวาไมดตวอพพดนทบวประเทศ     และ
สจดสววนการปลวอยกจ๊าซเรพอนกระจกตวอหจวเปรบยบเทบยบกจบลาท ดจบขจ ดนการพจฒนาทบว แสดง
โดยผลถตภจณฑคมวลรวมในประเทศตวอหจว 
ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนของจล งหวลดอยุตรดคตถร
วคสลยทล ศนร

“ เมงองแหทงคยุณภนพชทวคต  ผลผลคตปลอดภล ย
สงบสนนวลฒนธรรมไทย  กทนวไกลสลมพล นธรเพงทอนบทนนยล ทงยงน”

เปท นประสงคร  : 
๑.เปรนดถนแดนแหวงความสงบสตุข มบศถลปะวจฒนธรมประเพณบทบวดบงาม  มบ

จรถยธรรม  เปรนระเบบยบเรบยบรดอย  เศรษฐกถจมจ วนคง
๒.ประชาชนมบความเขดมแขรง มบคตุณภาพชบวถตทบวดบ  และมบสววนรววมในการพจฒนา

สจงคม เศรษฐกถจ และการเมพองการปกครอง
๓.ผลผลถตดดานการเกษตรกรรม อตุตสาหกรรม  การแปรรรูปสถนคดา ผลถตภจณฑค

OTOP มบคตุณภาพปลอดภจย และมบระบบการตลาดทบวดบ
๔.มบการพจฒนาทบวยจ วงยพน อนตุรจ กษคทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม พลจงงาน 

วจฒนธรรมและประเพณบทบว งดงาม
๕.มบศจกยภาพการคดา การลงทตุน การทวองเทบวยว และความสจมพจ นธคอจ นดบ  ทจ ดง

ภายในและระหววางประเทศ
พล นธกคจ  : 

๑.พจฒนาใหดเปรนเมพองนวาอยรู ว เดรก เยาวชนและประชาชนมบความรรูดครู วคตุณธรรม มบ
วถนจ ย และอยรู วอยวางเปรนสตุข มบรายไดด และการครองชบพเหมาะสม มบความมจ วนคงในกา
รดทารงชบวถต

๒.สวงเสรถมพจ ฒนาผลผลถตดดานการเกษตรกรรม อตุตสาหกรรม การแปรรรูป
สถนคดา ใหด มบคตุณภาพปลอดภจยและมบระบบการตลาดทบวดบ



๓.สวงเสรถมสนจ บสนตุ นการมบสววนรววมในการพจ ฒนาสจ งคม เศรษฐกถจ และ
การเมพองการปกครองของประชาชน

๔.พจ ฒนาอนตุ รจ กษคและฟพด นฟรูทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม พลจ งงาน
วจฒนธรรม ประเพณบทบวดบงามทตุกพพดนทบว

๕.สวงเสรถม การคดา การลงทตุน การทวองเทบวยว ทจ ดงภายในและตวางประเทศ ตลอด
จนสรดางสจมพจนธคไมตรบอจนดบระหววางประเทศในภรูมถภาค
ประเดปนยยุทธศนสตรร  : 

๑.เสรคมสรทนงบทนนเมงองนท นอยมู ท คยุณภนพชทวคตทททดท   มทควนมรมูทคมู ทคยุณธรรม มท
ควนมมล ทนคงทนงอนหนร มทรนยไดทอนชทพททท เหมนะสม ชยุมชนเขทมแขปง มทสยุขภนวะ
ชยุมชน และมทควนมมล ทนคงในชทวคต
กลยยุทธร   :

๑.๑ พจฒนาและปรจ บปรตุงโครงขวายคมนาคมผจงเมพองทตุกระดจบ ระบบ
สาธารณรูปโภคและสาธารณรูปการตลอดทจ ดงโครงสรดางพพดนฐานใหดทจ ววถซงและเทวาเทบยม
กจน สามารถรองรจ บความเจรถญเตถบโตทางสจงคมและเศรษฐกถจ

๑.๒ เพถวมศจกยภาพบตุคลากรดดวยความรรูดครู วคตุณธรรม พรดอมกจบการพจฒนาระบบ
การบรถหารจจดการภาครจ ฐใหดสะอาด โปรวงใส ตรวจสอบไดด เพพวอยกระดจบการบรถหาร
จจดการใหดมบประสถ ทธถภาพ เกถดประโยชนคสรูงสตุดตวอประชาชน

๑.๓ พจฒนาทรจ พยากรมนตุษยคบนพพดนฐานความเสมอภาคโดยการสรดางโอกาส
ยกระดจบคตุณภาพการศซกษาเพพวอผลสจมฤทธถคดดานคตุณภาพและการเรบยนรรูด ใหดครอบคลตุม
ทตุกสถาบจนการศซกษา ตลอดจนเปถดโอกาสในการเรบยนรรูด และเขดาถซงแหลวงขดอมรูล
สารสนเทศไดดอยวางกวดางขวาง ถรูกตดอง เปรนธรรม และรวดเรรว

๑.๔ พจฒนาความเปรนอยรู วใหด มบคตุณภาพชบวถตทบวดบทจ ดงวจยเดรก เยาวชน วจยททางาน 
และผรูดสรูงอายตุ สวงเสรถมใหดประชากรวจยททางานใหดมบงานททา  มบหลจกประกจนทบวมจ วนคงใน
ชบวถต มบความมจ วนคง คตุดมครองแรงงานเดรกและสตรบ สวงเสรถมบรถการสาธารณสตุข สตุข
อนามจย สรดางภรูมถคตุดมกจนทางสจงคม สรดางความปรองดองดดวยกบฬา การปรจ บเปลบวยน
พฤตถกรรมสตุขภาพทบวเหมาะสม

๑.๕ สวงเสรถมใหดมบการกระจายรายไดดอยวางเปรนธรรม คตุดมครอง สวงเสรถมและ
ขยายโอกาสในการประกอบอาชบพของประชาชน เพถวมศจกยภาพของชตุมชน เชพวอมโยง
เครพอขวายอยวางตวอเนพว อง เพพวอเปรนรากฐานการพจฒนาเศรษฐกถจชตุมชน นทาไปสรู วการพซวง
ตนเอง และลดปจ ญหาความยากจน

๑.๖ ชววยเหลพอและสนจ บสนตุนการมบงานททาและรายไดดของประชาชน เพพวอลด
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกถจถดถอย และสรดางความเชพวอมจ วนและกระตตุดนเศรษฐกถจ
ในภาพรวม

๑.๗ เสรถมสรดางสถาบจนครอบครจ วและชตุมชนใหดมบความมจ วนคงเขดมแขรง ปลอดยา
เสพตถด มบความมจ วนคงและปลอดภจยในชบวถตและทรจ พยคสถน

๑.๘สวงเสรถมใหดประชาชนมบความเขดมแขรงในการรววมกจนพจฒนาสจงคม เศรษฐกถจ
การเมพองการปกครองการสรดางสรรคค สจงคมใหดเกถดความสมานฉจ นทค   และความ
มจ วนคงภายในและชายแดน  การบรถหารวถกฤตถการณคดดานสาธารณภจย การดทาเนถน
กถจกรรมสาธารณชตุมชน รวมทจ ดงสนจ บสนตุนการดทาเนถนการของกลตุวมประชาชนใน



ลจกษณะเครพอขวาย  ใหดสามารถแสดงความคถดเหรน และเสนอความตดองการของชตุมชน
ในพพดนทบว อยวางมบสววนรววม

๒.พล ฒนนภนคเกษตรกรรม อยุตสนหกรรม กนรแปรรมูป และผลคตภล ณฑร 
OTOP ใหท มทคยุณภนพปลอดภล ยและมทควนมมล ทนคงทนงอนหนร
กลยยุทธร   :

๒.๑ สวงเสรถมพจฒนากระบวนการผลถต ภาคเกษตรกรรม  อตุตสาหกรรม การ
แปรรรูปสถนคดา เพพวอเพถวมมรูลควาโดยมตุวงพจฒนาผลผลถตทบวมบคตุณภาพและปลอดภจยตวอผรูด
บรถโภค

๒.๒ สวงเสรถมพจฒนาการปลรูกพพชการปศตุสจตวค และประมงทบวสอดคลดองกจบการ
ตลาด โดยสวงเสรถมการลดตดนทตุนการผลถต เพถวมรายไดดในภาคการเกษตร

๒.๓เสรถมสรดางศจกยภาพการบรถหารจจดการใหดกจบภาคเกษตร สถาบจนเกษตรกร
และผรูดประกอบการตลอดจนการสวงเสรถมกลตุวม OTOP กลตุวมธตุรกถจ ผรูดประกอบ
การ SMEs ใหดมบความเขดมแขรง

๒.๔ สวงเสรถมการศซกษาการวถจจย การสรดางนวจตกรรม และการบรถหารจจดการ
ตลาดสถนคดาเกษตรกรรมอตุตสาหกรรมและการแปรรรูป และผลถตภจณฑค OTOP ใหดมบ
คตุณภาพและปลอดภจย
๓.พล ฒนนทยุนทนงวลฒนธรรม ประวลตคศนสตรร และกนรททองเทททยว
กลยยุทธร   :

๓.๑ ททานตุ  บ ทารตุง รจ กษา และสพบทอดประวจตถศาสตรค ศถลปวจฒนธรรมประเพณบ
ทดองถถวน โดยการเชพวอมโยงกจบการพจฒนาทางสจงคม การทวองเทบวยว และเศรษฐกถจ

๓.๒ สวงเสรถมและสนจ บสนตุนการพจฒนาภรูมถปจ ญญาทดองถถวน และภรูมถ ปจ ญญาไทย  
เพพวอใชดในการผลถตสถนคดา บรถการ  การประกอบอาชบพ  และการพจฒนาคตุณภาพชบวถต

๓.๓ สวงเสรถมเชพวอมโยงเสดนทางวจฒนธรรมและประวจตถศาสตรค กจบเพพวอนบดานทจ ดง
ภายในและตวางประเทศ

๓.๔ มบการพจฒนาการทวองเทบวยวทตุกดดาน โดยเนดนการทวองเทบวยวเชถงวจฒนธรรม
ทบวมบอจตลจกษณค และศจกยภาพสรูง
๔.  ดนนรงไวทซถทงทรล พยนกรธรรมชนตค ทททสมบมูรณร  พล ฒนนแหลทงนนทน กนรจลดกนร
สคทงแวดลทอม และพลล งงนนทททดท
กลยยุทธร   :

๔.๑ สนจ บสนตุนใหดมบการสรดางสมดตุลการใชดประโยชนค จากทรจ พยากรธรรมชาตถ 
พรดอมกจบการอนตุรจ กษคทรจ พยากรปว าไมด  การฟพด นฟรูทรจ พยากรดถน การพจฒนาแหลวงนาดท  
การบรถหารจจดการนาดท อยวางเปรนระบบและคตุดมควา เพพวอรจ กษา ดทารงไวดซซวง
ทรจ พยากรธรรมชาตถทบวอตุดมสมบรูรณค และสนจ บสนตุนขยายผลโครงการตามแนวพระรา
ชดทารถ

๔.๒ กระจายการถพอครองทบว ดถนอยวางเปรนธรรม และดทาเนถนการจจดกรรมสถทธถค
ในทบวดถนของประชาชน ใหดเพบยงพอแกวการอยรู วอาศจยและการเกษตรกรรม  โดยคทานซง
ถซงความสอดคลดองกจบสภาพแวดลดอมทางธรรมชาตถทจ ดงผพนดถน  ผพนนาดท  วถถบชบวถตของ
ชตุมชนทดองถถวน อยวางยจ วงยพนและมบสววนรววม



๔.๓ สวงเสรถมพจฒนาการบรถ หารจจดการสภาพแวดลดอมเมพองและทดองถถว น ภาย
ใตดการมบสววนรววมของชตุมชนอยวางมบประสถทธถภาพ ประสถทธถผล เพพวอประโยชนค ในการ
ดรูแลรจ กษาทรจ พยากรธรรมชาตถอยวางยจ วงยพน

๔.๔ สวงเสรถม บทารตุงรจ กษา และคตุดมครองคตุณภาพสถวงแวดลดอม  การผลถตและการ
ใชดพลจงงานทดแทนอยวางเหมาะสมมบประสถทธถภาพ ตามหลจกการพจฒนาทบวยจ วงยพน  
ตลอดจนควบคตุมและกทาจจดภาวะมลพถษทบว มบผลตวอสตุขภาพอนามจย สวจสดถการและ
คตุณภาพชบวถตของประชาชน โดยประชาชน ชตุมชน ทดองถถวน องคคกรปกครองสววนทดอง
ถถวน  ตดองมบสววนรววมในการกทาหนดแนวทางการดทาเนถนงาน

๔.๕ สวงเสรถม สนจ บสนตุนการอนตุรจ กษคพลจงงานและการบรถหารจจดการดดาน
พลจงงานใหดมบประสถทธถภาพสรูงสตุด ทจ ดงในภาครจ ฐและเอกชนอยวางมบสววนรววมและยจ วงยพน
๕.  เพคทมศลกยภนพ กนรคทน  กนรลงทยุน  กนรททองเทททยว  และควนมสลมพล นธร กล บ
ประเทศเพงทอนบทนน
กลยยุทธร   :

๕.๑ เสรถมสรดางความรววมมพอและความรรูดเกบวยวกจบการคดา การลงทตุน และการ
บรถการ ใหดกจบผรูดประกอบการทจ ดงภายในและตวางประเทศ

๕.๒ พจฒนาสจมพจนธไมตรบและความรววมมพอกจบจจงหวจดภายในภรูมถภาคและอพวนๆ 
รวมทจ ดงตวางประเทศ โดยยซดหลจกการปฏถบจตถตวอกจนอยวางเสมอภาค  สนจ บสนตุนการเพถวม
และขยายชวองทางการคดา การลงทตุนการทวองเทบวยวและการแลกเปลบวยนวจฒนธรรมอจน
ดบอยวางยจ วงยพน

๕.๓ พจฒนาศจกยภาพการแขวงขจนของผรูด ประกอบการ  พจฒนาเสดนทางคมนาคม
เชพวอมโยงเขตเศรษฐกถจชายแดน และระบบ Logistics ใหดเอพดอประโยชนคตวอการคดา 
การลงทตุน การทวองเทบวยว  เปรนการเพถวมมรูลควาใหด กจบการคดาในตลาดเดถม  และ
แสวงหาตลาดใหมว

๕.๔ สวงเสรถมใหดมบการประกอบกถจการ มบการแขวงขจนอยวางเสรบและเปรนธรรม 
ปด องกจนการผรูกขาดทจ ดงทางตรงหรพอทางอดอม และคตุดมครองผรูด บรถโภค

๕.๕ สนจ บสนตุน ใหดมบการปรจ บปรตุงและแกดไข กระบวนการผวานแดน เพพวออทา
นวยความสะดวกดดานการคดาการลงทตุน และการทวองเทบวยว

๕.๖  พจฒนาสถนคดาและบรถการ เสรถมสรดางความปลอดภจยและสตุขอนามจย ใหดมบ
คตุณภาพมาตรฐาน เปรนทบวยอมรจ บของผรูด บรถโภค  ครู วคดา และนจ กทวองเทบวยว

๕.๗  สนจ บสนตุนใหดมบการปรจ บปรตุง พจฒนา แหลวงทวองเทบวยวเชถงนถ เวศนค 
วจฒนธรรม และประวจตถศาสตรค โดยการมบสววนรววมของชตุมชน และเชพวอมโยงกจบ
ประเทศเพพวอนบดาน
นโยบนยกนรพล ฒนนของผมูทบรคหนรเทศบนลตนนบลผนจยุก

๑.  ดทนนกนรศถกษน ศนสนนและวลฒนธรรม
เปด าหมายของการพจฒนา คพอ ใหดประชาชนมบคตุณภาพชบวถตทบวดบ มบคตุณธรรม 

จรถยธรรม สามารถสพบทอด ภรูมถปจ ญญาทดองถถวน  มบศาสนาเปรนเครพวองชบดนทาชตุมชนและสจงคม 
ตลอดจนจจดระบบการศซกษาใหดสอดคลดองกจบการพจฒนาและเหมาะสมกจบสภาพทดองถถวน
สามารถดรูแลตจวเองในขจ ดนพพดนฐาน ขยายและปรจ บปรตุงการศซกษาใหดมบประสถทธถภาพและ



เพบยงพอตวอความตดองการ  พพดนฟรูและสวงเสรถมศถลปวจฒนธรรมขนบธรรมเนบยม
ประเพณบและเอกลจกษณคของทดองถถวนใหดอยรู วสพบไปไดดโดยจะดทาเนถนการดจ งตวอไปนบด

-  สวงเสรถมใหดนจ กเรบยนตจ ดงแตวระดจบอนตุบาลจนถซงระดจบประถมศซกษาใหดไดดดพวม
นมทตุกคน

-  สวงเสรถมใหดนจ กเรบยนตจ ดงแตวระดจบอนตุบาลจนถซงระดจบประถมศซกษาใหดไดดรจบ
ประทานอาหารกลางวจนอยวางทจ ววถซง

-  สวงเสรถมและสนจ บสนตุนทตุนการศซกษาเดรกทบวเรบยนดบแตวยากจนในเขตเทศบาล
-  สวงเสรถมสพวอการเรบยนการสอนทบวทจนสมจยใหดกจบโรงเรบยนในเขตเทศบาล
-  สวงเสรถมใหดเยาวชนและประชาชนไดดเรบยนรรูดดดวยตนเองและมบศรูนยคการเรบยนรรูด

ชตุมชนทบวไดดมาตรฐาน
-  สวงเสรถมความเปรนเลถศทางดดานการศซกษาดดวยระบบอถนเตอรคเนรตทตุก

โรงเรบยน
-  สวงเสรถมและสนจ บสนตุนครรูตวางชาตถสอนภาษาตวางประเทศใหดกจบเดรกนจ กเรบยน

ภายในเขตเทศบาล
-  สวงเสรถมสนจ บสนตุนการจจดกถจกรรมวจนเดรกภายในเขตเทศบาล
-  สวงเสรถมการแขวงขจนกบฬาระดจบประถมศซกษาภายในเขตเทศบาล
-  สวงเสรถมรถรจ บสวงเดรกเลรกใหดกจบศรูนยคพจฒนาเดรกเลรกภายในเขตเทศบาล
-  สวงเสรถมสนจ บสนตุนจจดอบรมโครงการจรถยธรรมใหดกจบเดรกนจ กเรบยนในชววงปถด

เทอม
-  สวงเสรถมและสนจ บสนตุนกถจกรรมตวอตดานยาเสพตถด
-  สวงเสรถมททานตุบ ทารตุงพระพตุทธศาสนาและจารบตประเพณบในเขตเทศบาล

๒.  ดทนนโครงสรทนงพงทนฐนน
เปด าหมายของการพจฒนา  คพอ เตรบยมความพรดอมเพพวอรองรจ บการขยายตจวของ

ชตุมชนโดยจะดทาเนถนการปรจ บปรตุงเสดนทางคมนาคม  ถนนสายหลจก  ถนนสายรอง  
และซอยตวางๆ ใหดไดดมาตรฐาน  รวมทจ ดงปรจ บปรตุงใหดสามารถเชพวอมโยงตวอกจนไดดสะดวก
กวอสรดางและปรจ บปรตุงระบบระบายนทดา  ใหดควบครูวไปกจบการปรจ บปรตุงถนนสายตวางๆ ใน
เขตเทศบาล  เพพวอใหดสามารถระบายนทดาไดดอยวางรวดเรรว ปด องกจนการเกถดนทดาทววมขจ ง 
ตถดตจ ดงและขยายเขตไฟฟด าสาธารณะใหดทจ ววทตุกแหลวงชตุมชนเพพวอสรดางความปลอดภจยใน
ชบวถตและทรจ พยคสถนของประชาชน และผรูดใชดเสดนทางสจญจรไปมา ปรจ บปรตุง
สาธารณรูปโภคทบวอยรู วในความรจ บผถดชอบของเทศบาลใหดพอเพบยงกจบความตดองการของ
ประชาชน เชวน

-  สวงเสรถมใหดมบโครงการบดานเอพดออาทรสทาหรจ บผรูดมบรายไดดนดอย
-  สวงเสรถมใหดมบการพจฒนาระบบสาธารณรูปโภค  สาธารณรูปการอยวางทจ วงถซงและ

เทวาเทบยมกจนทจ ดงตทาบล
-  สวงเสรถมและพจฒนากลตุวมอาชบพเพพวอใหดเกถดรายไดดเสรถมแกวครอบครจ วและ

ชตุมชนในเขตเทศบาล
-  สวงเสรถมใหดมบนท ดาประปาทตุกหมรูวบดานในเขตเทศบาล

๓.  ดทนนสนธนรณสยุขและสคทงแวดลทอม



เปด าหมายการพจฒนา คพอ ใหดประชาชนมบคตุณภาพชบวถตทบวดบ ไดดรจ บการบรถการดดาน
สวจสดถการสจงคมและการสาธารณสตุขอยวางทจ ววถซงและเทวาเทบยมกจน ตลอดจนมบความ
ปลอดภจยในชบวถตและทรจ พยคสถน

เทศบาลจะพจฒนาและยกระดจบคตุณภาพชบวถตของประชาชนในเขตเทศบาลใหดมบ
ชบวถตความเปรนอยรู วทบวดบขซดน มบสตุขภาพพลานามจยทบวแขรงแรงสมบรูรณค ปราศจากโรคภจยไขด
เจรบใหดการรจ กษาพยาบาล และบรถการความรรูดดดานสาธารณสตุขแกวประชาชน  สนจ บสนตุน
และสวงเสรถมใหดประชาชนมบโอกาสออกกทาลจงกายโดยการเลวนกบฬา  เพพวอเสรถมสรดาง
สตุขภาพพลานามจยทบวดบ  บทารตุงรจ กษาสถานทบวพจกผวอนหยวอนใจ  ใหดบรถการสวจสดถการ
สจงคมแกวเดรก  สตรบ  เยาวชน  ผรูดสรูงอายตุ  และผรูดพถการอยวางเทวาเทบยมกจน   รจ กษาความ
สงบเรบยบรดอย  สวงเสรถมสนจ บสนตุนการปด องกจนและรจ กษาความปลอดภจยในชบวถตและ
ทรจ พยคสถนของประชาชนในเขตเทศบาล  ตลอดจนปด องกจนอาชญากรรมและระงจบการ
เกถดอจคคบภจ ย และภจยธรรมชาตถอพวนๆ เชวน

-  สวงเสรถมดรูแลคตุณภาพชบวถตของเดรก, สตรบ , คนชรา, ผรูดพถการและผรูดดดอย
โอกาส

-  สวงเสรถมใหดมบการปด องกจนบรรเทาสาธารณภจยใหดกจบชตุมชนในเทศบาล
-  สวงเสรถมผรูดสรูงอายตุใหดไดดรจ บเบบดยยจงชบพอยวางทจ ววถซง
-  สวงเสรถมเบบดยยจงชบพใหดกจบผรูดพถการทตุกประเภทอยวางทจ ววถซง
-  สวงเสรถมกองทตุนผรูดสรูงอายตุทตุกหมรูวบดานในเขตเทศบาล
-  สวงเสรถมใหดมบสวนสาธารณะและปรจ บภรูมถทจศนคในเขตเทศบาลอยวางทจ ววถซง
-  สวงเสรถมและปด องกจนปจ ญหายาเสพตถดและโรคตถดตวอในเขตเทศบาล
-  สวงเสรถมใหดหญถงตจ ดงครรภคไดดรจ บอาอาหารเสรถมอยวางทจ ววถซง
-  สวงเสรถมการแขวงขจนกบฬาตดานยาเสพตถดใหดกจบเยาวชนในเขตเทศบาล
-  สวงเสรถมการปลรูกปว าสาธารณะชตุมชนในเขตเทศบาล

๔.  ดทนนกนรเกษตร
เปด าหมายของการพจฒนา  คพอ  ใหดประชาชนมบการรวมตจวกจนเพพวอเรบยนรรูด พจฒนา

ทจกษะในการประกอบอาชบพ  ตลอดจนเทคโนโลยบทางการเกษตร  วถชาการตวางๆ เพพวอ
ปรจ บปรตุงและแปรรรูปผลผลถตรวมทจ ดงการเพถวมมรูลควาของสถนคดา  ซซวงกวอใหดเกถดผลผลถต  
การบรถการ  การหมตุนเวบยนของเงถน  และการสรดางงานตามแนวทางเศรษฐกถจพอ
เพบยง โดยสามารถพซวงตนเองไดดและดทารงอยรู วอยวางมจ วนคง  เชวน 

-  สวงเสรถมและพจฒนาแหลวงนทดาทางการเกษตรใหดครอบคลตุมทตุกพพดนทบว
-  สวงเสรถมเทคโนโลยบดดานการเกษตรไดดอยวางทจ ววถซง
-  สวงเสรถมใหดมบตลาดกลางสถนคดาทางการเกษตรในเขตเทศบาล
-  สวงเสรถมโครงการ ๑ ฟารคม ๑ ตทาบล เพพวอแกดไขปจ ญหาความยากจน
-  สวงเสรถมใหดเกษตรกรมบอาชบพเสรถมและรายไดดทจ ววถซง
-  สวงเสรถมใหดเกษตรกรไดดททานา ๒ ครจ ดงไดดอยวางทจ ววถซงในเขตเทศบาล
-  สวงเสรถมเกษตรกรใหดใชดปตุป ยชบวภาพเพพวอลดตดนทตุนการผลถต
-  สวงเสรถมโครงการ SML ใหดกจบชตุมชนในเขตเทศบาล
-  สวงเสรถมใหดมบศรูนยคการเรบยนรรูดของประชาชนทตุกหมรู วบดานในเขตเทศบาล



-  สวงเสรถมและพจฒนากลตุวมอาชบพเพพวอใหดเกถดรายไดดเสรถมแกวครอบครจ วและ
ชตุมชนในเขตเทศบาล

๕.  นโยบนยดทนนกนรบรคหนรจลดกนรและกนรบรคกนรประชนชน
เปด าหมายของการพจฒนา  คพอ  ใหดประชาชนมบสววนรววมในการพจฒนาทดองถถวน

และมบสววนรววมทางการเมพองอยวางตวอเนพว องทตุกขจ ดนตอน เพถวมประสถทธถภาพในการ
บรถหารจจดการภาครจ ฐอยวางมบศจกยภาพ

เทศบาลจะบรถหารจจดการบนพพดนฐานการบรถหารจจดการบดานเมพองทบวดบโดยเฉพาะ
ความโปรวงใส  และพจฒนางานของเทศบาลใหดสามารถบรถการแกวประชาชนใหดไดดรจ บ
ความสะดวก รวดเรรว และเปรนธรรม  เสรถมสรดางและพจฒนาบตุคลากรของเทศบาลใหด
มบความสามารถในการปฏถบจตถตนอยวางมบประสถทธถภาพ                                           

ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนน  (Plans  strategies)
เพพวอใหดสามารถบรรลตุตามวถสจยทจศนค ภารกถจ จตุดมตุวงหมาย  และวจตถตุประสงคคการ

พจฒนาดจ งกลวาว  กระผมไดดกทาหนดยตุทธศาสตรคการพจฒนาไวด  จ ทานวน  ๘  
ยตุทธศาสตรค  ดจ งนบด

 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานโครงสรดางพพดนฐานและแหลวงนทดา
แนวทางการพจฒนา  

 พจฒนาการคมนาคม
 พจฒนาระบบชลประทาน
 พจฒนาระบบประปาหมรูวบดาน

 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานเศรษฐกถจ
แนวทางการพจฒนา

 ลดควาใชดจวาย และลดตดนทตุนการผลถต
 สวงเสรถมรายไดด และอาชบพทบวเหมาะสม
 พจฒนาดดานปศตุสจตวค
 พจฒนาเกษตรกรรม
 การเพถวมรายไดด/เพถวมชวองทางการตลาด

 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานสาธารณสตุข
แนวทางการพจฒนา

 การรณรงคคปด องกจนและใหดความรรูดเรพวองโรคระบาด
 รณรงคคอาหารปลอดภจยและถรูกหลจกโภชนาการ
 ลดมลภาวะ และการกวอเหตตุรทาคาญ



 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานความรรูด การศซกษา ศาสนา วจฒนธรรมและ
ประเพณบ

แนวทางการพจฒนา
 สวงเสรถมการพจฒนาคตุณภาพการจจดการศซกษาของสถานศซกษาในเขต

ตทาบลผาจตุก
 สวงเสรถมการเรบยนรรูดตลอดชบวถต
 เพถวมศจกยภาพศรูนยคพจฒนาเดรกเลรก
 พจฒนาดดานการกบฬา
 สวงเสรถมกถจกรรมดดานศาสนา วจฒนธรรมและประเพณบ

 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานสจงคม
แนวทางการพจฒนา

 พจฒนาระบบสวจสดถการและชบวถตความเปรนอยรู วของผรูดดดอยโอกาสทาง
สจงคม

 สวงเสรถมกถจกรรมการรณรงคคตวอตดานและแกดไขปจ ญหายาเสพตถด
 พจฒนาระบบปด องกจนและบรรเทาสาธารณภจย

 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานการเมพอง การบรถหาร และการปกครอง
แนวทางการพจฒนา

 พจฒนาการบรถหารจจดการองคคกรและชตุมชน
 พจฒนาการบรถหารจจดการขดอมรูล
 สวงเสรถมและพจฒนาศจกยภาพของบตุคลากร

 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม
แนวทางการพจฒนา

 สรดางจถตส ทานซกในการดรูแลรจ กษาสถวงแวดลดอม
 สวงเสรถมการจจดการขยะอยวางถรูกวถธบ

 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาแหลวงทวองเทบวยว
แนวทางการพจฒนา

 พจฒนาแหลวงทวองเทบวยวตวางๆ ในตทาบล

ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนของเทศบนล   (พ.ศ.๒๕๕ 8  -  ๒๕ 62)
๑. ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานโครงสรดางพพดนฐานและแหลวงนทดา
๒. ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานเศรษฐกถจ
๓. ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานสาธารณสตุขและการอนามจย
๔. ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานความรรูด การศซกษา ศาสนา วจฒนธรรมและ

ประเพณบ
๕. ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานสจงคม
๖. ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานการเมพอง การบรถหารและการปกครอง
๗. ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม



๘. ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานแหลวงทวองเทบวยว

๓.๒  ปล จจลยและสถนนกนรณรเปลททยนแปลงทททมทผลตทอกนรพล ฒนน
ผลกนรวคเครนะหรและควนมตทองกนรของประชนชนในเทศบนล

1. กนรพล ฒนนดทนนโครงสรทนงพงทนฐนนและแหลทงนนท น
๑)  ถนนในเขตเทศบาลยจงไมวไดดมาตรฐาน
๒)  ถนนในเขตเทศบาลยจงไมวมบปด ายบอกเสดนทางครบทตุกจตุด
๓)  ปจ ญหาไฟฟด าแสงสววางของประชาชนและไฟฟด าสาธารณะยจงไมว

ครอบคลตุมทตุกพพดนทบว
๔)  ชตุมชนไมวใหดความรววมมพอในการปด องกจน  และชววยกจนดรูและสถานทบว

สาธารณะ
๕)  ประชาชนยจงขาดแคลนนทดาในการอตุปโภคและบรถโภคในฤดรูแลดง
๖)  การบรถการสาธารณรูปโภค  สาธารณรูปการใหดกจบประชาชนยจงไมว

เพบยงพอและทจ ววถซง
๗)  แหลวงนทดาในการเกษตรยจงตดองแกดไขปรจ บปรตุง  และพจฒนาใหดดบขซดน
๘)  ระบบการผลถต  การจวายนทดาประปาหมรูวบดาน  ยจงไมวมบประสถทธถภาพ  

คตุณภาพนทดาไมวสะอาดปลอดภจย
2. กนรพล ฒนนดทนนเศรษฐกคจ

๑)ประชาชนยจงตดองการสวงเสรถมอตุตสาหกรรมการเกษตรและ
อตุตสาหกรรมในครจ วเรพอนตามหลจกการ  “เศรษฐกถจพอเพบยง”

๒)ประชาชนในทดองถถวนไมวไดดรจ บการสนจ บสนตุนดดานการประกอบอาชบพ
อยวางทจ ววถซงและไมวมบเงถนทตุนในการประกอบอาชบพ

๓)ประชาชนในทดองถถวนยจงขาดความรรูดความเขดาใจในการประกอบอาชบพ
หรพอผลถตสถนคดาใหดตรงกจบความตดองการของตลาด

๔)  ประชาชนยจงตดองการใหดมบกลตุวมออมทรจ พยคเพถวมขซดนและสรดางเครพอ
ขวายชตุมชนใหดเขดมแขรง

๕)  ขาดการกระตตุดนความตดองการของตลาด
๖)  ประชาชนอยากมบศรูนยคขดอมรูลขวาวสารใหดสามารถตถดตวอเชพวอมโยงกจบ

อทาเภอและจจงหวจด
3. กนรพล ฒนนดทนนสนธนรณสยุขและกนรอนนมล ย

๑)  ประชาชนยจงขาดความเขดาใจในเรพวองสาธารณสตุข
๒)  การใหดบรถการดดานสตุขภาพอนามจยยจงไมวทจ ววถซง
๓)  ประชาชนสววนใหญวไมวสนใจดรูแลสตุขภาพอนามจยของตนเอง

4. กนรพล ฒนนดทนนควนมรมูท  กนรศถกษน ศนสนน วลฒนธรรมและประเพณท
๑)  การศซกษาของโรงเรบยนยจงขาดบตุคลากรทบวมบความสามารถ
๒)  อตุปกรณคการเรบยนการสอนของโรงเรบยนในเขตเทศบาลยจงมบไมว

พรดอมและยจงขาดเทคโนโลยบทางการศซกษา
๓)  สถานทบวเลวนกบฬาและอตุปกรณคกบฬาในเขตเทศบาลยจงไมวเพบยงพอกจบ

ความตดองการของประชาชน



๔)  ประชาชนในทดองถถวนยจงขาดการททานตุบ ทารตุงดดานศาสนา  ประเพณบ   
วจฒนธรรมอจนดบงามของทดองถถวน

๕)  ประชาชนเรถวมละเลยประเพณบ   วจฒนธรรมอจนดบงามของทดองถถวน
5. กนรพล ฒนนดทนนสลงคม

๑) ในชตุมชนยจงขาดความรววมมพอใจกจน ความสามจคคบตดองมบการสรดาง
จถตส ทานซกรจ กกจนในชตุมชน

๒) การใหดความชววยเหลพอ  พจฒนาชบวถตความเปรนอยรู วของผรูดดดอยโอกาส
ทางสจงคมยจงไมวทจ ววถซง

๓) การแกดไขปจ ญหายาเสพตถดในชตุมชนยจงไมวบรรลตุเปด าหมาย
๔) การปด องกจนและบรรเทาสาธารณภจยยจงไมวเพบยงพอ
๕) สวจสดถการทางสจงคม  และการใหดบรถการตวาง ๆ ยจงไมวทจ ววถซง

6.กนรพล ฒนนดทนนกนรบรคหนรเมงองและกนรปกครอง
๑)  ประชาชนยจงไมวใหดความรววมมพอในกถจกรรมทางการเมพองทตุกระดจบ

อยวางจรถงจจ ง
๒)  เทศบาลยจงขาดอตุปกรณคเครพวองมพอเครพวองใชดทบวทจนสมจยในการปฏถบจตถ

งาน
๓)  การใหดบรถการประชาชนยจงไมวสามารถใหดบรถการไดดอยวางรวดเรรวเทวา

ทบวควร
๔)  การปฏถบจตถงานของเจดาหนดาทบวเทศบาลยจงไมวมบประสถทธถภาพ  และ

ประสถทธถผลเทวาทบวควร
7. กนรพล ฒนนดทนนทรล พยนกรธรรมชนตคและสคทงแวดลทอม

๑) ประชาชนยจงไมวใหดความรววมมพอในการชววยกจนอนตุรจ กษค
ทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอมเทวาทบวควร

๒)  ระบบการบทาบจดและกทาจจดขยะมรูลฝอยยจงไมวดบพอ  ขาดเครพวองมพอ
เครพวองใชดในการปฏถบจตถงาน

๓)  ขาดแคลนบตุคลากรดดานการรจ กษาความสะอาด
๔)  ประชาชนยจงขาดจถตส ทานซก และไมวเหรนคตุณควาของ

ทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม
8. กนรพล ฒนนดทนนแหลทงททองเทททยว

            ๑) การประชาสจมพจนธคแหลวงทวองเทบวยวยจงไมวทจ ววถซง
             ๒) การพจฒนาแหลวงทวองเทบวยวยจงไมวเพบยงพอ

ผลกนรวคเครนะหรศล กยภนพเพงทอประเมคนสถนนภนพกนรพล ฒนนใน
ปล จจยุบล นและโอกนสกนรพล ฒนนในอนนคตของททองถคทน  ดทวยเทคนค ค
SWOT  Analysis (  จยุดแขปง จยุดอทอน โอกนส  และอยุปสรรค  )

SWOT  Analysis
เปรนการวถเคราะหค  จตุดแขรง  จตุดอวอน   โอกาส   อตุปสรรค

จตุดแขรง (Strenght-S)



จตุดอวอน (Weakness-W)
โอกาส (Opportunity-O)
อตุปสรรค (Threat-T)

ปล จจล ยภนยใน
จตุดแขรง    (Strengths)   หมายถซง  ขบดความสามารถหรพอทรจ พยากรดดานตวาง

ๆ ทบวอยรู วภายในทบวไดดเปรบยบหรพอสววนทบวเขดมแขรงภายในเทศบาล   ทบวสามารถนทามาใชด
ประโยชนคเพพวอผลจกดจนใหดองคคการสามารถดทาเนถนงานบรรลตุวถสจยทจศนค  วจตถตุประสงคค  
จตุดมตุวงหมายและภารกถจหลจกขององคคการ  เพพวอการพจฒนาทบวยจ วงยพน  เชวน  ดดาน
โครงสรดางพพดนฐาน   ดดานระบบงาน  ดดานบตุคลากร   ดดานงบประมาณ  ดดานวจสดตุ
อตุปกรณค   ดดานกฎหมาย

จตุดอวอน    (Weakness)  หมายถซง  ขดอเสบยเปรบยบ  ขดอผถดพลาดในองคคการ
ทบวเปรนขดอดดอยหรพอเปรนขดอจทากจดตวาง ๆ  ทบวสวงผลททาใหดไมวอาจบรรลตุวจตถตุประสงคคและ
ภารกถจแนวทางการพจฒนาขององคคการทบวก ทาหนดไวด  เชวน  ดดานโครงสรดางพพดนฐาน  
ดดานระบบงาน  ดดานบตุคลากร  ดดานงบประมาณ   ดดานวจสดตุอตุปกรณค  ดดานกฎหมาย

ปล จจล ยภนยนอก
โอกาส    (Opportunities)   หมายถซง สถานการณค ในสถวงแวดลดอม

ภายนอกทบวมบลจกษณะเกพดอกรูล  หรพอปจ จจจ ยทบวเกถดจากสภาพแวดลดอมทบวมบลจกษณะเกพดอกรูล
หรพอสนจ บสนตุ นตวอการบรรลตุวจ ตถตุประสงคค และภารกถจ  แนวทางการพจ ฒนาของ
เทศบาล เชวน สภาพแวดลดอมภายนอกทจ ววไป:ดดานเศรษฐกถจ ดดานสจ งคม ดดาน
การเมพอง ดดานเทคโนโลยบ   สภาพแวดลดอมการดทา เนถ นงาน : ดดานลรูกคดา  ดดาน
สถานภาพการแขวงขจ น  ดดานผรูดสนจ บสนตุ นปจ จจจ ย   ดดานแรงงาน  ดดานสถานการณค
นานาชาตถ

ภจ ยคตุกคาม    (Threats)   หมายถซง  อตุปสรรค  สถานการณคหรพอปจ จจจยทบวเกถด
จากสภาพแวดลดอมภายนอกทบวมบลจกษณะเปรนอตุปสรรคขจดขวาง  หรพอททาใหดเกถดผลเสบย
หาย  ผลกระทบในทางลบตวอการบรถหารงานขององคคการ  เชวน  สภาพแวดลดอม
ภายนอกทจ ววไป : ดดานเศรษฐกถจ  ดดานสจงคม   ดดานการเมพอง  ดดานเทคโนโลยบ   
สภาพแวดลดอมการดทาเนถนงาน : ดดานลรูกคดา  ดดานสถานภาพการแขวงขจน   ดดานผรูด
สนจ บสนตุนปจ จจจย  ดดานแรงงาน  ดดานสถานการณคนานาชาตถ

ประเดปนหลลกกนรพล ฒนน
หลจ งจากทบวไดดสรตุปประเมถนผลจากการพจฒนาจากการประชาคม  ท ทาใหด

แนวทางในการทบวจะพจฒนาในปบ ตวอ ๆ ไป  โดยกทาหนดประเดรนหลจกในการพจฒนาจะ
ไดดมาจาก  ๔  ดดาน  คพอ

๑)  จากปจ ญหา
๒)  จากความตดองการ
๓)  จากนโยบายของผรูดบรถหารทดองถถวน
๔)  จากศจกยภาพของเทศบาลเอง
สามารถสรตุปออกมาและจจดลทาดจบความสทาคจญแลดวไดด  ดจ งนบด



๑.  ประชาชนมบรายไดดนดอย  ตดองเพถวมรายไดดใหดโดยการสวงเสรถมอาชบพ
๒.  ปจ ญหาถนนเปรนหลตุมเปรนบวอ  โดยเฉพาะถนนลรูกรจ ง  ตดองการกวอสรดางเปรน

ถนนคอนกรบต
๓.  ปจ ญหายาเสพตถดในพพดนทบว  ควรสวงเสรถมใหดเยาวชนหวางไกลยาเสพตถด
๔.  ปรจ บปรตุงระบบการระบายนทดา  เพพวอปด องกจนนทดาทววมขจ ง
๕.  ตดองการใหดขยายเขตไฟฟด าใหดทจ ววถซง
๖.  ตดองการใหดขตุดลอกครูคลองธรรมชาตถทบวตพด นเขถน  เพพว อใหดมบนท ดา ส ทา หรจ บ

การเกษตร
๗.  ตดองการใหดมบระบบกทาจจดขยะมรูลฝอยและนทดาเสบย
๘.  ตดองการใหดพจฒนาเปรนเมพองนวาอยรู ว
๙. ตดองการใหดประชาชนมบสตุขภาพอนามจยทบวดบ  มบสนามกบฬาเพถวมขซดน
๑๐. ตดองการสรดางความรววมมพอ  รววมใจในชตุมชน  การสรดางชตุมชนเขดมแขรง
๑๑.ตดองการยกระดจบทางการศซกษาใหดไดดมาตรฐานมากขซดน

เมพวอไดดกทาหนดประเดรนหลจกในการพจฒนาแลดว  ขจ ดนตอนตวอไปคพอการพถจารณา
จตุดแขรงในการพจฒนาเพพวอนทามาเพถวมขบดความสามารถในการตอบสนองปจ ญหา  และ
ความตดองการ  และพจฒนาทดองถถวนโดยแยกเปรนดดานตวาง ๆ ดจ งนบด

๑. ดทนนโครงสรทนงพงทนฐนนและแหลทงนนท น
๑.มบการกวอสรดางถนนไดดมาตรฐาน  ซซวงเปรนถนนคสล. ครอบคลตุมทตุก

พพดนทบว  ททาใหดงวายตวอการพจฒนาไปสรู วการปรจ บปรตุงโดยการขยายผถวจราจรใหดกวดางขซดน
๒.การขยายเขตไฟฟด าใหดทจ ววถซงทตุกครอบครจ ว  ขณะนบด เรวงรจ ดการขยาย

เขตไฟฟด าใหดทจ ววถซงทตุกครจ วเรพอนเพพวอปด องกจนปจ ญหาการลจกขโมย
๓.ไดดตจ ดงโครงการกวอสรดางและขยายไหลวทาง บรรจตุไวดในงบประมาณ

ประจทาปบ  เพพวอความเปรนระเบบยบและความปลอดภจยในการใชดถนน
๔.ไดดปรจ บปรตุงกวอสรดางรางระบายนทดา ทวอระบายนทดาพรดอมฝาปถด  ใหดเพบยง

พอและไดดมาตรฐานเพพวอใหดการระบายนทดาสะดวกรวดเรรวและปด องกจนนทดาทววมในเขต
เทศบาล

๕.การขตุดลอกครูคลองธรรมชาตถไมวใหดตพดนเขถน เพพวอใหดเกษตรกรมบนทดา
ส ทาหรจ บเกษตรกรรม  ขณะนบด เทศบาลไดดตจ ดงงบประมาณสทาหรจ บขตุดลอกคลองแลดว
และมบการสทารวจครูคลองอยวางสมทวาเสมอเพพวอปด องกจนปจ ญหาเรพวองนทดาทววม

๖.สรดางฝายกจ ดนนทดา คจนเหมพอง เขพวอน ฝายนทดาลดน  เหมพองไสดไกว  พนจ งกจ ดน
นทดา  พนจ งกจนดถน  พรดอมทจ ดงบรูรณะซวอมแซมแหลวงนทดาตามธรรมชาตถ  เชวน  ลอกคลอง
ขตุดสระ  เพพวอเตรบยมพรดอมในการกจกเกรบนทดาฝนไวดใชด

๒.  ดทนนเศรษฐกคจ

จยุดแขปงในกนรพล ฒนน   



๑.เทศบาลมบการสวงเสรถมการจจ ดตจ ดงกลตุวมชตุมชน  กลตุ วมเกษตรกร  และ
กลตุวมออมทรจ พยค  ใหดมบความเขดมแขรง  มบความรรูด   ความสามารถพซวงพาตนเองไดดตาม
หลจก  “เศรษฐกถจพอเพบยง”

๒.สวงเสรถมภาคเกษตรกรรมใหดมบการพจ ฒนาอยวางมบคตุณภาพ  มบตลาด
รองรจ บสถนคดาทางการเกษตรและสถนคดาทบวผลถตในทดองถถวน

๓. ไดดจจ ดอบรมใหดความรรูดและปลรูกจถตส ทานซ กในการดทาเนถ นชบวถตแบบ
“เศรษฐกถจพอเพบยง”

๔.จจดหาพจนธตุ คพพชและพจนธตุ คสจตวคแจกจวายแกวประชาชนและมบโครงการจจด
แหลวงเพาะพจนธตุ คปลาชตุมชน  โครงการศซกษาดรูงานดดานการเกษตรและวถชาชบพเพพวอ
พจฒนาผลผลถตทางการเกษตร  รวมทจ ดงการปลรูกพพชและการเลบดยงสจตวคเศรษฐกถจ  เพถวม
ผลผลถตสวงเสรถมทางวถชาการในการพจฒนาปรจ บปรตุงคตุณภาพ  ลดตดนทตุนการผลถต

๕.เทศบาลไดดสวงเสรถมการใชดปตุป ยอถนทรบยค  การปด องกจนและกทาจจดศจตรรูพพช
โดยวถธบผสมผสาน  ลดการใชดสารเคมบซซวงเปรนโทษตวอรวางกาย

๖. เทศบาลไดดสรดางวถทยากรเพพวอใหดความรรูดตามชตุมชนตวาง ๆ ดดานวถชาชบพ
การเกษตรแบบใหมว  การเพาะพจนธตุ คการใชดปตุป ยอถนทรบยค  การปด องกจนการกทาจจดศจตรรูพพช
ดดวยสารธรรมชาตถ

๗.มบการกวอสรดางปรจ บปรตุงตลาดสด  กวอสรดางแหลวงเพาะพจนธตุ คปลาชตุมชน
แลสนจ บสนตุนดดานสถวงกวอสรดางและจจดกถจกรรม   สวงเสรถมดดานเศรษฐกถจดดวย

๘.มบกองทตุนชตุมชนหมตุนเวบยนในทตุกชตุมชน  เพพวอเปรนทตุนในการประกอบ
อาชบพ

๓.ดทนนสนธนรณสยุขและกนรอนนมล ย
๑.เทศบาลขยายบรถการดดานสาธารณสตุขใหดประชาชนไดดรจ บการรจ กษา

พยาบาลอยวางทจ ววถซง    ตลอดจนสวงเสรถมอนามจยแมวและเดรก  และอนามจยโรงเรบยนใหด
ความรรูดดดานสาธารณสตุขมรูลฐาน  แกดไขปจ ญหาสาธารณสตุข  ปด องกจนและควบคตุมโรค
ตถดตวอโดยเฉพาะโรคเอดสค

๒.เทศบาลมบการจจดตจ ดงกองทตุนสวจสดถการสจงคม  บจตรประกจนสจงคม  สวง
เสรถมกถจกรรมชมรมผรูดสรูงอายตุ  มบการชววยเหลพอผรูดดดอยโอกาส  คนพถการ  และผรูดสรูงอายตุ

๔.  กนรพล ฒนนดท นนควนมรมูท  กนรศถกษน ศนสนน วล ฒนธรรมและ
ประเพณท

๑.เทศบาลไดดสรดางโรงเรบยนอนตุบาลเมพองอตุตรดถตถค  ซซวงไดดมบการสวงเสรถม
ยกระดจบการเรบยนการสอนใหดมบคตุณภาพทจดเทบยมกจบโรงเรบยนอนตุบาลในเมพอง ซซวง
ขณะนบด โรงเรบยนกทาลจ งอยรู วในระหววางกวอสรดาง และไดดมบจ ทานวนนจ กเรบยนและครรูผรูดสอน
พรดอมเรบยบรดอยแลดว เมพวอโรงเรบยนแลดวเสรรจกรจะไดดมบการเรบยนการสอนทบวครบพรดอม 
และมบการปรจ บปรตุงและพจฒนาศรูนยคเดรกใหดไดดมาตรฐานอยวางสมทวาเสมอ, สวงเสรถมการ
พจฒนาปรจ บปรตุงหลจกสรูตรการเรบยนการสอนของโรงเรบยนในเขตเทศบาล เพพวอเปรนการ
สวงเสรถมการศซกษา

ใหดกจบผรูดดดอยโอกาส, สวงเสรถมดดานการศซกษาใหดประชาชนไดดรจ บการศซกษาอยวางทจ ววถซง 
สรดางความพรดอมในการจจดการศซกษาใหดกจบทดองถถวน



๒.เทศบาลจจดงบประมาณสนจ บสนตุนโครงการอาหารกลางวจนและ
อาหารเสรถมนมเพพวอสวงเสรถมสตุขภาพเดรกกวอนวจยเรบยน  สวงเสรถมสตุขภาพและกถจกรรม
นจ นทนาการชตุมชน  เพพวอใชดเวลาววางใหดเปรนประโยชนค  มบการจจดการแขวงขจนกบฬาทจ ดง
เดรก เยาวชน  และประชาชน  มบการประกวดรดองเพลงและกถจกรรมเขดาจจ งหวะ  และ
สวงเสรถมใหดมบสถานทบวออกกทาลจ งกายและสถานทบวพจกผวอนหยวอนใจ

๕.ดทนนสลงคม
๑.เทศบาลรณรงคคตวอตดานยาเสพตถดและลดปจ ญหายาเสพตถดภายใน

ชตุมชนเปรนประจทาทตุกปบ
๒.เทศบาลมบการจจดตจ ดงกองทตุนสวจสดถการสจงคม  บจตรประกจนสจงคม  สวง

เสรถมกถจกรรมชมรมผรูดสรูงอายตุ  มบการชววยเหลพอผรูดดดอยโอกาส  คนพถการ  และผรูดสรูงอายตุ
๓.สวงเสรถมกถจกรรมสรดางความเขดมแขรงในชตุมชน

๖.กนรพล ฒนนดทนนกนรบรคหนรเมงองและกนรปกครอง
๑.เทศบาลจจดตจ ดงงบประมาณสทาหรจ บอบรมสจมมนาเพพวอเพถวมศจกยภาพของ

ผรูดบรถหารและพนจ กงานเทศบาลในการปฏถบจตถงานปรจ บปรตุงระบบการบรถหาร และเพพวอ
เพถวมประสถทธถภาพการใหดบรถการแกวประชาชน  ลดขจ ดนตอนการททางานและสรดางความ
เขดาใจกจบประชาชนในการตถดตวอราชการกจบเทศบาล

๒.เทศบาลจจดอบรมสจมมนาสรดางความเขดาใจใหดกจบผรูดนทาชตุมชนและ
กรรมการชตุมชนเกบวยวกจบจตุดมตุวงหายในการจจดตจ ดงกลตุวมชตุมชนและขจ ดนตอนในการบรถหาร
งานใหดเกถดประสถทธถภาพตลอดจนสวงเสรถมการมบสววนรววมในการพจฒนาทดองถถวนของ
ประชาชนและใหดกรรมการชตุมชนมบสววนรววมในการพถจารณาคจดเลพอกโครงการเพพวอ
บรรจตุลงในเทศบจญญจตถงบประมาณประจทาปบ

๓.มบโครงการจจดททาแผนทบวภาษบและทะเบบยนทรจ พยคสถน  ส ทาหรจ บดทาเนถน
การวางแผนจจดเกรบรายไดดภายในเขตเทศบาลเพพวอใหดการบรถหารงานดดานรายจวายมบ
ความเปรนระบบและจจดเกรบรายไดดใหดมากขซดน

๔.มบการกวอสรดางปรจ บปรตุง  อาคารสถานทบวพรดอมทจ ดงส ทารวจและจจดหา
อตุปกรณค  เครพวองมพอ  เครพวองใชด ในการปฏถบจตถงานใหดเพบยงพอทจนสมจยเพพวอใหดการ
ปฏถบจตถงานมบความคลวองตจว  มบคตุณภาพ  สามารถใชดงานไดดอยวางรวดเรรวและถรูกตดอง

๕.มบการปรจ บปรตุงเสบยงตามสายและการประชาสจมพจนธค รวมทจ ดงส ทารวจ
ความตดองการในการประชาสจมพจนธค  เพพวอตถดตจ ดงเสบยงตามสายใหดครอบคลตุมทจ ววถซง  

๖.เทศบาลจจดหารถยนตคบรรทตุกนทดาพรดอมอตุปกรณคดจบเพลถงจจดซพดอนทดายา
เคมบส ทาหรจ บดจบเพลถงทบวเกถดจากการลตุกไหมดเคมบภจณฑค, ฝซกอบรมจจดตจ ดงและทบทวน
อาสาสมจครปด องกจนภจยฝว ายพลเรพอน  เพพวอเตรบยมความพรดอมดดานการปด องกจนและ
บรรเทาสาธารณภจย

๗. มบการจจดหาและตถดตจ ดงปด ายเครพวองหมายจราจร  ปด ายสจญญาณตวาง ๆ 
รวมทจ ดงตถดตจ ดงไฟหลอดสบเหลพองตามทางแยกตวางๆใหดประชาชนทบวสจญจรไปมาในเวลา
คทวาคพนไดดรจ บความสะดวกและปลอดภจย  เปรนการสรดางวถนจ ยในกฎจราจรแกวผรูดใชดรถใชด
ถนน

๗.  ดทนนทรล พยนกรธรรมชนตคและสคทงแวดลทอม



๑.เทศบาลมบโครงการสรดางจถตส ทานซกในการรจ กษาสถวงแวดลดอม  อนตุรจ กษค
ทรจ พยากรธรรมชาตถ  ดรูแลรจ กษาปว าไมดและแหลวงนทดา  เชวน  โครงการรณรงคคใหดความรรูด
ในการรจ กษาสถวงแวดลดอม

๒.เทศบาลไดดใหดความรรูดและสวงเสรถมกถจกรรมการอนตุรจ กษค
ทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอมใหดแกวเดรกและเยาวชน  เชวน  โครงการเยาวชน
สจมพจนธคเพพวอการอนตุรจ กษคทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม

๓.เทศบาลมบงบประมาณใหดประชาชนในทดองถถวนมบสววนรววมในการ
จจดการทรจ พยากรธรรมชาตถอยวางยจ วงยพนและชววยกจนดรูแลรจ กษา  ปลรูกปว าทดแทน  เชวน  
โครงการรณรงคคปลรูกตดนไมดในโอกาสตวาง ๆ  โครงการปลรูกตดนราชพฤกษคซซวงเปรนตดน
ไมดประจทาชาตถบรถเวณสถานทบวส ทาคจญและสาธารณสถานตวาง ๆ 

๔.เทศบาลมบโครงการพพชผจกสวนครจ วสมตุนไพรพพดนบดานเพพวอคตุณภาพ
ชบวถต  โครงการเพาะพจนธตุ คไมดผลทดองถถวนเพพวอสวงเสรถมใหดใชดทรจ พยากรธรรมชาตถทบวมบอยรู ว
ใหดเกถดประโยชนค

๕.เทศบาลตจ ดงงบประมาณโครงการฝซกอบรมเชถงปฏถบจตถการคพนสภาพดถน
ดดวยปตุป ยชบวภาพเพพวอสวงเสรถมใหดประชากรททาการเกษตรแบบผสมผสาน  หรพอเกษตร
ทฤษฎบใหมว

๖.เทศบาลไดดตจ ดงงบประมาณจจดซพดอถจ งขยะ    ปรจ บปรตุงสถานทบวกทาจจดขยะ 
ปรจ บปรตุงระบบการเกรบและกทาจจดขยะมรูลฝอยและสถวงปฏถกรูล

๗.มบงบประมาณสทาหรจ บโครงการประกวดชตุมชน ใหดมบการปรจ บปรตุงดดาน
ความสะอาด  ความเปรนระเบบยบเรบยบรดอย  และทจศนบยภาพโดยรวมของชตุมชน

๘.กนรพล ฒนนดทนนแหลทงททองเทททยว
          ๑.มบการจจดงานสมโภชองคคพระฝางทรงเครพวองจทาลอง  ณ วจดพระ
ฝางสวางคบตุรบมตุนบนาถขซดนเปรนประจทาทตุกปบ   เพพวอเปรนการสวงเสรถมแหลวงทวองเทบวยวของ
ตทาบล  ซซวงวจดพระฝางฯ ถพอววาเปรนโบราณสถานทบวส ทาคจญแหวงหนซว งของจจงหวจดอตุตรดถตถค

๒.มบการปรจ บปรตุงภรูมถทจศนครถมนทดานวาน เพพวอเปรนสถานทบวพจกผวอนหยวอนใจ
ของประชาชนผรูดเดถนทางสจญจรและชาวบดานในตทาบลผาจตุก

๑.ดทนนโครงสรทนงพงทนฐนนและแหลทงนนท น
๑.การกวอสรดางถนนคสล.ในบางพพดนทบวไมวสามารถขยายผถวจราจรใหด

กวดางขซดนไดด  เนพว องจากตถดแนวรจ ดวบดานในชตุมชนไมวสามารถขยายผถวจราจรออกไปไดด
๒.การกวอสรดางและขยายไหลวทาง เพพวอความเปรนระเบบยบและความ

ปลอดภจยในการใชดถนนแตวเนพว องจากงบประมาณมบจทากจด  จซงดทาเนถนการไดดทบละนดอย
๓.การปรจ บปรตุงกวอสรดางรางระบายนทดา  ทวอระบายนทดาพรดอมฝาปถด   ยจงไมว

เพบยงพอและมาตรฐานความปลอดภจยในการระบายนทดาสะดวกรวดเรรวและปด องกจนนทดา
ทววมในเขตเทศบาล  ยจงมบนดอยเนพว องจากงบประมาณมบจทากจด  จซงดทาเนถนการไดดทบละ
นดอย

จยุดอทอนหรงอขทอจนนกล ดในกนร



๔.การขตุดลอกครูคลองธรรมชาตถ  ไมวใหดตพดนเขถน  เพพวอใหดเกษตรกรมบนทดา
ส ทาหรจ บเกษตรกรรม  งบประมาณมบนดอย  จซงดทาเนถนการไดดทบละนดอย

๕.งบประมาณในการกวอสรดางฝายกจ ดนนทดา  คจนเหมพอง  เขพวอน  ฝายนทดาลดน
เหมพองไสดไกว  พนจ งกจ ดนนทดา  พนจ งกจนดถน  การลอกคลอง  ขตุดสระ  งบประมาณมบจทากจด  
จซงดทาเนถนการไดดทบละแหวง

๒. ดทนนเศรษฐกคจ
๑.ประชาชนขาดความรรูดในเรพวองการดทาเนถนชบวถตแบบ  “เศรษฐกถจพอ

เพบยง”
๒.ประชาชนยจงขาดแคลนพจนธตุ คพพชและพจนธตุ คสจตวคและยจงไมวมบแหลวงเพาะ

พจนธตุ คปลาชตุมชน  และขาดความรรูดดดานเกษตรกรรมและวถชาชบพเพพวอพจฒนาผลผลถต
ทางการเกษตร  รวมทจ ดงการปลรูกพพชและการเลบดยงสจตวคเศรษฐกถจ  เพถวมผลผลถตสวง
เสรถมทางวถชาการในการพจฒนาปรจ บปรตุงคตุณภาพ  ลดตดนทตุนการผลถต  ตลอดจนการ
ใชดปตุป ยอถนทรบยค  การปด องกจนและกทาจจดศจตรรูพพชโดยวถธบผสมผสาน  ลดการใชดสารเคมบซซวง
เปรนโทษตวอรวางกาย

๓.ประชาชนยจงขาดความสนใจในดดานฝซกอาชบพใหมวๆ  จซงไมวมบการฝซก
อาชบพขซดนในตทาบล

๔.ประชาชนขาดความรรูดดดานวถชาชบพ การเกษตรแบบใหมว  การเพาะ
พจนธตุ คการใชดปตุป ยอถนทรบยค  การปด องกจนการกทาจจดศจตรรูพพชดดวยสารธรรมชาตถ

๕.กองทตุนชตุมชนหมตุนเวบยนในทตุกหมรู วบดาน  ทตุนในการประกอบอาชบพยจง
มบนดอย

๖.โครงสรดางและระบบการผลถตยจงไมวสอดคลดองกจบความตดองการของ
ตลาดเทวาทบวควร

๗.รดานคดาชตุมชนและตลาดกลางสถนคดายจงไมวไดดมาตรฐาน
๓. ดทนนสนธนรณสยุขและกนรอนนมล ย

๑.เทศบาลยจงขยายบรถการดดานสาธารณสตุขใหดประชาชนไดดรจ บการรจ กษา
พยาบาลยจงไมวทจ ววถซง เนพว องจากขาดงบประมาณในการใหดบรถการสาธารณสตุข

๒.การสวงเสรถมอนามจยแกวแมวและเดรก และอนามจยในโรงเรบยน รวมทจ ดง
ใหดความรรูดดดานสาธารณสตุขมรูลฐาน  แกดไขปจ ญหาสาธารณสตุข  ปด องกจนและควบคตุมโรค
ตถดตวอโดยเฉพาะโรคเอดสค  ยจงไมวครอบคลตุมเนพว องจากขาดบตุคลากรดดานสาธารณสตุข

๔. กนรพล ฒนนดทนนควนมรมูท  กนรศถกษน ศนสนน วลฒนธรรมและประเพณท
๑.โรงเรบยนในเขตเทศบาลยจงอยรู วในสจงกจดของกระทรวงศซกษาธถการ  ยจง

ไมวไดดรจ บการ      ถวายโอน  อาคารเรบยนยจงเปรนอาคารไมดทบวมบอายตุเกวาแกว มบสภาพทรตุด
โทรม  อตุปกรณคการเรบยนการสอนกรยจงขาดแคลนไมวเพบยงพอในการเรบยนการสอน

๒.งบประมาณสทาหรจ บสนจ บสนตุนโครงการอาหารกลางวจนและอาหาร
เสรถมนมเพพวอสวงเสรถมสตุขภาพเดรกกวอนวจยเรบยน  ยจงมบไมวเพบยงพอ   และงบประมาณ
สทาหรจ บการสวงเสรถมสตุขภาพและกถจกรรมนจ นทนาการชตุมชน  เพพวอใชดเวลาววางใหดเปรน
ประโยชนค ยจงไมวเพบยงพอ



๓.ในเขตเทศบาลยจงขาดสถานทบวเปรนศรูนยคเยาวชนหรพอเปรนโรงยถมหรพอ
อาคารอเนกประสงคคส ทาหรจ บใหดประชาชนใชดเปรนทบวออกกทาลจ งกายและจจดกถจกรรมหรพอ
เปรนสถานทบวประชตุม  รวมทจ ดงยจงขาดสวนสาธารณะสทาหรจ บเปรนสถานทบวพจกผวอนหยวอน
ใจมบจ ทานวนไมวเพบยงพอตวอความตดองการของประชาชน

๔.การสพบสานดนตรบไทยและดนตรบพพดนบดาน  สวงเสรถมศรูนยควจฒนธรรม
ของเทศบาลใหดเปรนแหลวงเผยแพรวและถวายทอดวจฒนธรรม  เผยแพรวประเพณบ   
วจฒนธรรมและศถลปะพพดนบดานยจงขาดการสวงเสรถมเทวาทบวควร  เนพว องจากเทศบาลขาด
บตุคลากรผรูดช ทานาญงานในดดานนบด

๕.ยจงขาดการสวงเสรถมการฝซกอบรมในดดานศบลธรรม  จรถยธรรม

๕. ดทนนสลงคม
๑.เทศบาลขาดบตุคลากรส ทาหรจ บเปรนวถทยากรทบวมบความเชบวยวชาญในการ

รณรงคคตวอตดานยาเสพตถดและลดปจ ญหายาเสพตถดภายในชตุมชน
๒.การสวงเสรถมกถจกรรมชมรมผรูดสรูงอายตุ  มบการชววยเหลพอผรูดดดอยโอกาส  

คนพถการ  และผรูดสรูงอายตุของเทศบาลยจงไมวเตรมทบวเนพว องจากขาดบตุคลากรในดดานนบด
๓.การปด องกจนปจ ญหายาเสพตถดควอนขดางยาก เนพว องจากเยาวชนรววมถซง

คนในพพดนทบวไมวใหดความรววมมพอในดดานนบด เทวาทบวควร ยจงมบการชววยเหลพอปกปถดเยาวชนทบว
เกบวยวขดองกจบยาเสพตถดไมวใหดเจดาหนดาทบวทราบ

๖. ดทนนบรคหนรกนรเมงองและกนรปกครอง
๑.ศจกยภาพของผรูดบรถหารและพนจ กงานเทศบาลในการปฏถบจตถงานยจง

ตดองการปรจ บปรตุงระบบการบรถหาร  ความรรูดความเขดาใจในบทบาทของตจวเอง  เพพวอ
เพถวมประสถทธถภาพการใหดบรถการแกวประชาชนและยจงตดองลดขจ ดนตอนการททางานและ
ตดองสรดางความเขดาใจกจบประชาชนในการมาตถดตวอราชการกจบเทศบาล

๒.ผรูดนทาชตุมชนและกรรมการชตุมชนยจงขาดความรรูดเกบวยวกจบจตุดมตุวงหมายใน
การจจดตจ ดงกลตุวมชตุมชนและขจ ดนตอนในการบรถหารงานใหดเกถดประสถทธถภาพ  ตลอดจน
การเขดามามบสววนรววมในการพจฒนาทดองถถวนของประชาชนและยจงตดองใหดกรรมการ
ชตุมชนมบสววนรววมในการพถจารณาคจดเลพอกโครงการเพพวอบรรจตุลงในเทศบจญญจตถงบ
ประมาณประจทาปบ

๓.โครงการจจดททาแผนทบวภาษบและทะเบบยนทรจ พยคสถนยจงดทาเนถนการยจงไมว
เสรรจสมบรูรณค  เนพว องจากขาดเจดาหนดาทบวทบวมบความรรูดความสามารถสทาหรจ บดทาเนถนการ
วางแผนจจดเกรบรายภายในเขตเทศบาล

๔.เทศบาลยจงขาดอาคารสถานทบวพรดอมทจ ดงอตุปกรณค เครพวองมพอ เครพวองใชด
ในการปฏถบจตถงานทบวทจนสมจย  เพพวอใหดการปฏถบจตถงานมบความคลวองตจวมบคตุณภาพสามารถ
ใชดปฏถบจตถงานไดด

๕.เสบยงตามสายยจงไมวครอบคลตุมทจ ววถซง บางแหวงใชดงานไมวไดดดบ ททาใหด
การประชาสจมพจนธคไมวมบประสถทธถภาพเทวาทบวควร ยจงตดองมบการปรจ บปรตุงเพถวมขซดนรวมทจ ดง
ส ทารวจความตดองการในการประชาสจมพจนธค

๖.เทศบาลยจงขาดรถยนตคดจบเพลถง และอตุปกรณคนทดายาเคมบส ทาหรจ บดจบ
เพลถงทบวเกถดจากการลตุกไหมดเคมบภจณฑคไมวเพบยงพอ  และมบอาสาสมจครปด องกจนภจยฝว าย



พลเรพอนยจงไมวเพบยงพอ  เพพวอเตรบยมความพรดอมดดานการปด องกจนและบรรเทา
สาธารณภจย

๗.เทศบาลมบปด ายเครพวองหมายจราจร  ปด ายสจญญาณตวาง ๆ ยจงไมวเพบยง
พอรวมทจ ดงยจงไมวมบการตถดตจ ดงไฟหลอดสบเหลพองตามทางแยกตวาง ๆ ใหดประชาชนทบว
สจญจรไปมาในเวลาคทวาคพนไดดรจ บความสะดวกและปลอดภจย

๗.  ดทนนทรล พยนกรธรรมชนตคและสคทงแวดลทอม
๑.ประชาชนขาดจถตส ทานซกในการรจ กษาสถวงแวดลดอม  อนตุรจ กษค

ทรจ พยากรธรรมชาตถ  ดรูแลรจ กษาปว าไมดและแหลวงนทดา  และขาดความรรูดในการรจ กษาสถวง
แวดลดอม

๒.ประชาชน  เดรกและเยาวชนขาดความรรูดและจถตส ทานซกอนตุรจ กษค
ทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม

๓.ประชาชนในทดองถถวนยจงมบฐานะยากจนตดองประกอบอาชบพเพพวอเลบดยงชบพ
ททาใหดไมวมบเวลาในการมารววมในการจจดการทรจ พยากรธรรมชาตถ  และชววยดรูแลรจ กษา  
หรพอปลรูกปว าทดแทน

๔.ประชาชนขาดความรรูดในเรพวองพพชผจกสวนครจ วสมตุนไพรพพดนบดานเพพวอ
คตุณภาพชบวถต  การเพาะพจนธตุ คไมดผลทดองถถวน  และทรจ พยากรธรรมชาตถทบวมบอยรู วใหดเกถด
ประโยชนค

๕.ประชาชนขาดความรรูดในเรพวองการคพนสภาพดถนดดวยปตุป ยชบวภาพเพพวอสวง
เสรถมใหดเกษตรกรททาการเกษตรแบบผสมผสาน  หรพอเกษตรทฤษฎบใหมว

๖.ประชาชนยจงขาดจถตส ทานซกและไมวรรูดจจกการคจดแยกขยะเพพวอลดปรถมาณ
ขยะใหดถรูกหลจกสตุขาภถบาลและมบประสถทธถภาพ

๗.ประชาชนไมวใหดความรววมมพอในการททาโครงการประกวดชตุมชนใน
ดดานความสะอาดความเปรนระเบบยบเรบยบรดอย  และทจศนบยภาพสววนรวมของชตุมชน  
เนพว องจากตถดกจบตดองประกอบอาชบพภายนอกชตุมชนไมวมบเวลาใหดกจบชตุมชนของตจวเอง

๘. กนรพล ฒนนดทนนแหลทงททองเทททยว
           ๑.มบงบประมาณจทากจดในการจจดงานสมโภชองคคพระฝางทรงเครพวอง
จทาลอง ณ วจดพระฝางสวางคบตุรบมตุนบนาถ ซซวงจจดขซดนเปรนประจทาทตุกปบ   เพพวอเปรนการสวง
เสรถมแหลวงทวองเทบวยวของตทาบล  ซซวงวจดพระฝางถพอววาเปรนโบราณสถานทบวส ทาคจญแหวง
หนซว งของจจงหวจดอตุตรดถตถค

๒.งบประมาณในการกวอสรดางปรจ บปรตุงภรูมถทจศนครถมนทดานวาน เพพวอเปรน
สถานทบวพจกผวอนหยวอนใจของประชาชนผรูดเดถนทางสจญจรและชาวบดานในตทาบลผาจตุกมบ
ไมวเพบยงพอ

๑.ดทนนโครงสรทนงพงทนฐนนและแหลทงนนท น
๑.กวอสรดางถนนใหดไดดมาตรฐาน  มบแนวโนดมทบวจะพจฒนาความสะดวกใน

การขนสวงมากขซดน  เนพว องจากรจ ฐบาลไดดเรถวมถวายโอนภารกถจจากหลายหนววยงาน

โอกนสในกนรพล ฒนน  



๒.การขยายเขตไฟฟด าใหดทจ ววถซงทตุกครอบครจ ว  การไฟฟด าสววนภรูมถภาคไดด
เอพดออทานวยในการประมาณควาใชดจวายและการตถดตจ ดงไฟฟด า

๓.กรมทางหลวงดทาเนถนการกวอสรดางถนนสบวเลนเพพวอความคลวองตจวใน
การสจญจรไปมาบรถเวณถนนสายอตุตรดถตถค- เขพวอนสถรถกถตถค หนดาโรงเรบยนเตรบยม
อตุดมศซกษานดอมเกลดาอตุตรดถตถค  เพพวอความสะดวกเปรนระเบบยบและความปลอดภจยใน
การใชดถนน

๔.หนววยงานภาครจ ฐหรพอสววนกลางและภรูมถภาคใหดการสนจ บสนตุน
วถทยาการเทคโนโลยบรวมทจ ดงเครพวองมพอเครพวองใชดในการปรจ บปรตุงกวอสรดางในดดาน
โครงสรดางพพดนฐาน

๕.สววนกลางไดดถวายโอนความรจ บผถดชอบขตุดลอกครูคลองธรรมชาตถ  ไมว
ใหดตพดนเขถน  เพพวอใหดเกษตรกรมบนทดาส ทาหรจ บเกษตรกรรม  โดยเทศบาลไมวตดองขอ
อนตุญาตจากกรมชลประทานหรพอหนววยงานขนสวงทางนทดา

๖.หนววยงานภาครจ ฐหรพอสววนกลางและภรูมถภาคใหดการสนจ บสนตุน
วถทยาการเทคโนโลยบรวมทจ ดงเครพวองมพอเครพวองใชดในการปรจ บปรตุงกวอสรดางในดดาน
โครงสรดางพพดนฐาน

๒. ดทนนเศรษฐกคจ
๑.รจ ฐบาลและสววนกลางใหดการสวงเสรถมการดทาเนถนชบวถตแบบ  “เศรษฐกถจ

พอเพบยง”
๒.การพจฒนาผลผลถตทางการเกษตร  ทจ ดงการปลรูกพพชและการเลบดยงสจตวค

เศรษฐกถจ  เพถวมผลผลถตสวงเสรถมทางวถชาการในการพจฒนาปรจ บปรตุงคตุณภาพ  ลด
ตดนทตุนการผลถต  จจดหาพจนธตุ คพพชและพจนธตุ คสจตวคแจกจวายแกวประชาชน  เชวน โครงการ
จจดหาแหลวงเพาะพจนธตุ คปลาชตุมชน  โครงการศซกษาดรูงานดดานเกษตรกรรมและวถชาชบพ 
สามารถขอรจ บการสนจ บสนตุนวถทยากรและวจสดตุอตุปกรณคจากสววนภรูมถภาค

๓.การสวงเสรถมการใชดปตุป ยอถนทรบยค   หรพอปตุป ยชบวภาพการปด องกจนและกทาจจด
ศจตรรูพพชโดยวถธบผสมผสานสววนภรูมถภาคออกมาดทาเนถนการใหด  รวมทจ ดงสรดางวถทยากร
เพพวอใหดความรรูดตามชตุมชนตวาง ๆ ดดานวถชาชบพ  การเกษตรแบบใหมว  การเพาะพจนธตุ คการ
ใชดปตุป ยอถนทรบยค  การปด องกจนการกทาจจดศจตรรูพพชดดวยสารธรรมชาตถ

๔. รจ ฐบาลสนจ บสนตุนใหดมบกองทตุนชตุมชนหมตุนเวบยนในทตุกหมรู วบดาน  เพพวอ
เปรนทตุนในการประกอบอาชบพ

๓.  ดทนนสนธนรณสยุขและกนรอนนมล ย
๑.ทางอทาเภอดทาเนถนการแกดไขปจ ญหาสาธารณสตุข  แบบบรูรณาการ

ปด องกจนและควบคตุมโรคตถดตวอโดยเฉพาะโรคเอดสค   และขยายบรถการดดาน
สาธารณสตุขใหดประชาชนไดดรจ บการรจ กษาพยาบาลอยวางทจ ววถซงตลอดจนสวงเสรถมอนามจย
แมวและเดรก  อนามจยโรงเรบยน

๔. ดทนนควนมรมูท  กนรศถกษน ศนสนน วลฒนธรรมและประเพณท
๑.สทานจ กงานการประถมศซกษาแหวงชาตถ และหนววยงานการศซกษาเรถวม

ถวายโอนภารกถจสวงเสรถมดดานการศซกษา  สรดางความพรดอมในการจจดการศซกษาใหดกจบ



ทดองถถวน การจจดการศซกษาอนตุบาล ๓ ควบครูวทดองถถวน โรงเรบยนในสจงกจดส ทานจ กงาน
ประถมศซกษาทบวอยรู วในเขตเทศบาล

๒.กรมสวงเสรถมการปกครองทดองถถวนจจดสรรงบประมาณสนจ บสนตุนวจสดตุ
อตุปกรณคกบฬาเพพวอเดรกและประชาชน  ไดดออกกทาลจ งกายและใชดเวลาววางใหดเปรน
ประโยชนค

๓.สทานจ กงานเขตการศซกษาอตุตรดถตถคสวงเสรถมใหดประชาชนมบสววนรววมใน
วจนสทาคจญทางศาสนา มบโครงการอตุปสมบทหมรูวเฉลถมพระเกบยรตถ และสวงเสรถมศรูนยค
วจฒนธรรมของเทศบาลใหดเปรนแหลวงเผยแพรวและถวายทอดวจฒนธรรม  เผยแพรวงาน
ประเพณบ   เทศกาลและศถลปะพพดนบดาน

๕. ดทนนสลงคม
๑.รจ ฐบาลและสววนกลางเขดมงวดกวดขจนและสจ วงการมายจงทดองถถวนในเรพวอง

การรณรงคค ปราบปรามตวอตดานยาเสพตถด  เปรนการชววยลดปจ ญหายาเสพตถดในชตุมชน 
จนกระทจ วงปลอดยาเสพตถดในทบวสตุด

๒.ประชาสงเคราะหคจจ งหวจดใหดการชววยเหลพอผรูดดดอยโอกาส  คนพถการ  
และผรูดสรูงอายตุ

๖. ดทนนกนรบรคหนรกนรเมงองและกนรปกครอง
๑.อทาเภอจจดททาโครงการแบบบรูรณาการเกบวยวกจบการปรจ บปรตุงระบบการ

บรถหาร อบรมสจมมนาเพพวอเพถวมศจกยภาพของผรูดบรถหารและพนจ กงานเทศบาลในการ
ปฏถบจตถงาน เพพวอเพถวมประสถทธถภาพการใหดบรถการแกวประชาชนลดขจ ดนตอนการททางาน
และสรดางความเขดาใจกจบประชาชนในการมาตถดตวอราชการกจบเทศบาล

๒.อทาเภอจจดอบรมสจมมนาสรดางความเขดาใจใหดกจบผรูดนทาชตุมชนและ
กรรมการชตุมชนเกบวยวกจบการสวงเสรถมการเขดามามบสววนรววมในการพจฒนาทดองถถวนของ
ประชาชน

๓.กรมสวงเสรถมการปกครองสววนทดองถถวนสนจ บสนตุนการดทาเนถนการ
วางแผนการจจดเกรบรายไดดเพพวอใหดการบรถหารงานดดานรายจวายมบความเปรนระบบและ
จจดเกรบรายไดดใหดมากขซดน  โดยใหดเปรนเงถนรางวจลแกวองคคกรปกครองทดองถถวนทบวมบความ
สามารถในการจจดเกรบภาษบ

๔.กรมสวงเสรถมการปกครองทดองถถวน  มบแบบมาตรฐานการกวอสรดาง  
ปรจ บปรตุง  อาคารสถานทบวเพพวอใหดการปฏถบจตถงานมบความคลวองตจว มบคตุณภาพสามารถใชด
งานไดดอยวางรวดเรรว

๕.กรมสวงเสรถมการปกครองทดองถถวนสนจ บสนตุนการเตรบยมความพรดอม
ดดานการปด องกจนและบรรเทาสาธารณภจย  เชวน  จจดหารถยนตคบรรทตุกนทดาพรดอม
อตุปกรณคดจบเพลถง

๖.หนววยงานของตทารวจมบสววนรววมในการสรดางวถนจ ยจราจรแกวผรูดใชดรถใชด
ถนน  เชวน  เสนอความตดองการในการจจดหาและตถดตจ ดงปด ายเครพวองหมายจราจร  ปด าย
สจญญาณตวาง ๆ รวมทจ ดงตถดตจ ดงไฟหลอดสบเหลพองตามทางแยกตวาง ๆ ใหดประชาชนทบว
สจญจรไปมาในเวลาคพนไดดรจ บความสะดวกและปลอดภจย

๗.  ดทนนทรล พยนกรธรรมชนตคและสคทงแวดลทอม



๑.หนววยงานสววนกลางและภรูมถภาคสนจ บสนตุนและสวงเสรถมการ
ประชาสจมพจนธคสรดางจถตส ทานซกในการรจ กษาสถวงแวดลดอม  อนตุรจ กษคทรจ พยากรธรรมชาตถ  
ดรูแลปว าไมดและแหลวงนทดา

๒.จจงหวจดและอทาเภอมบสววนชววยสนจ บสนตุนใหดความรรูดและสวงเสรถมการ
อนตุรจ กษคทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอมใหดแกวเดรกและเยาวชนเชวน โครงการ
เยาวชนสจมพจนธคเพพวอการอนตุรจ กษคทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม

๓.มบโครงการของรจ ฐบาลทบวมบสววนชววยสรดางการมบสววนรววมในการจจดการ
ทรจ พยากรธรรมชาตถอยวางยจ วงยพนและชววยกจนดรูแลรจ กษา  ปลรูกปว าทดแทน  เชวน  
โครงการรณรงคคปลรูกตดนไมดในโอกาสตวาง ๆ   โครงการปลรูกตดนราชพฤกษคซซวงเปรนตดน
ไมดประจทาชาตถบรถเวณสถานทบวส ทาคจญและสาธารณสถาน

๔.ทางราชการสววนภรูมถภาคเขดามามบสววนชววยสวงเสรถมใหดใชด
ทรจ พยากรธรรมชาตถทบวมบอยรู วใหดเกถดประโยชนค  เชวน  โครงการพพชผจกสวนครจ วสมตุนไพร
พพดนบดานเพพวอคตุณภาพชบวถต  โครงการเพาะพจนธตุ คไมดผลทดองถถวน  รวมทจ ดงสวงเสรถมใหด
เกษตรกรททาการเกษตรแบบผสมผสาน หรพอเกษตรทฤษฎบใหมว เชวน โครงการฝซก
อบรมเชถงปฏถบจตถการคพนสภาพดถนดดวยปตุป ยชบวภาพ

๕.โครงการเงถนอตุดหนตุนเฉพาะกถจของกรมสวงเสรถมการปกครองสววน
ทดองถถวนสนจ บสนตุน  รถบรรทตุกขยะ เพพวอชววยในการปรจ บปรตุงระบบการเกรบและกทาจจด
ขยะมรูลฝอยและสถวงปฏถกรูล

๖.กรมสวงเสรถมการปกครองทดองถถวนมบโครงการเมพองนวาอยรู วและการ
ประกวดการปรจ บปรตุงในดดานความสะอาดความเปรนระเบบยบเรบยบรดอย  และ
ทจศนบยภาพโดยรวมของชตุมชน เพพวอกระตตุดนและพจฒนาองคคกรปกครองสววนทดองถถวน

๘.กนรพล ฒนนดทนนแหลทงททองเทททยว
         ๑.เทศบาลไดดจจดตจ ดงงบประมาณสทาหรจ บจจดงานสมโภชองคคพระ
ฝางทรงเครพวอง ณ           วจดพระฝางสวางคบตุรบมตุนบนาถ ขซดนเปรนประจทาทตุกปบ   เพพวอ
เปรนการสวงเสรถมแหลวงทวองเทบวยวของตทาบล  

๒.เทศบาลไดดจจดตจ ดงงบประมาณเพพวอปรจ บปรตุงภรูมถทจศนครถมนทดานวาน เพพวอ
เปรนสถานทบวพจกผวอนหยวอนใจของประชาชนผรูดเดถนทางสจญจรและชาวบดานในตทาบลผา
จตุก

เมพวอไดดกทาหนดประเดรนหลจกในการพจฒนาแลดว  ขจ ดนตอนตวอไปคพอการพถจารณา
ขดอจทากจดในการพจฒนาเพพวอนทามาพถจารณาปรจ บปรตุงเพถวมขบดความสามารถในการตอบ
สนองปจ ญหาและความตดองการ และพจฒนาทดองถถวนโดยแยกเปรนดดานตวาง ๆ ดจ งนบด

๑. ดทนนโครงสรทนงพงทนฐนนและแหลทงนนท น

ขทอจนนกล ดในกนรพล ฒนน  อยุปสรรค  



๒.การกวอสรดางถนนคสล.ในบางพพดนทบวไมวสามารถขยายผถวจราจรใหด
กวดางขซดนไดด  เนพว องจากตถดแนวรจ ดวบดานในชตุมชนไมวสามารถขยายผถวจราจรออกไปไดด

๓.การกวอสรดางและขยายไหลวทางเพพวอความเปรนระเบบยบและความ
ปลอดภจยในการใชดถนน แตวเนพว องจากงบประมาณมบจทากจด  จซงดทาเนถนการไดดทบละนดอย

๔.การปรจ บปรตุงกวอสรดาง  รางระบายนทดา  ทวอระบายนทดาพรดอมฝาปถด  ยจง
ไมวเพบยงพอและมาตรฐานความปลอดภจยในการระบายนทดาสะดวกรวดเรรวและปด องกจน
นทดาทววมในเขตเทศบาล  ยจงมบนดอยเนพว องจากงบประมาณมบจทากจด  จซงดทาเนถนการไดดทบละ
นดอย

๕.การขตุดลอกครูคลองธรรมชาตถ  ไมวใหดตพดนเขถน  เพพวอใหดเกษตรกรมบนทดา
ส ทาหรจ บเกษตรกรรม  งบประมาณมบนดอย  จซงดทาเนถนการไดดทบละนดอย

๖.งบประมาณในการกวอสรดางฝายกจ ดนนทดา  คจนเหมพอง  เขพวอน  ฝายนทดาลดน 
เหมพองไสดไกว  พนจ งกจ ดนนทดา  พนจ งกจนดถน  การลอกคลอง  ขตุดสระ  งบประมาณมบจทากจด  
จซงดทาเนถนการไดดทบละแหวง

๒. ดทนนเศรษฐกคจ
๑. ประชาชนขาดความรรูดในเรพวองการดทาเนถนชบวถตแบบ  “เศรษฐกถจพอ

เพบยง”
๒.ประชาชนยจงขาดแคลนพจนธตุ คพพชและพจนธตุ คสจตวคและยจงไมวมบแหลวงเพาะ

พจนธตุ คปลาชตุมชน  และขาดความรรูดดดานเกษตรกรรมและวถชาชบพเพพวอพจฒนาผลผลถต
ทางการเกษตร  รวมทจ ดงการปลรูกพพชและการเลบดยงสจตวคเศรษฐกถจ  เพถวมผลผลถตสวง
เสรถมทางวถชาการในการพจฒนาปรจ บปรตุงคตุณภาพ  ลดตดนทตุนการผลถต  ตลอดจนการ
ใชดปตุป ยอถนทรบยค  การปด องกจนและกทาจจดศจตรรูพพชโดยวถธบผสมผสาน  ลดการใชดสารเคมบซซวง
เปรนโทษตวอรวางกาย

๓.ประชาชนยจงขาดความสนใจในดดานฝซกอาชบพใหมวๆ  จซงไมวมบการฝซก
อาชบพขซดนในตทาบล

๔.ประชาชนขาดความรรูดดดานวถชาชบพ  การเกษตรแบบใหมว  การเพาะ
พจนธตุ คการใชดปตุป ยอถนทรบยค  การปด องกจนการกทาจจดศจตรรูพพชดดวยสารธรรมชาตถ

๕.กองทตุนชตุมชนหมตุนเวบยนในทตุกหมรู วบดาน  ทตุนในการประกอบอาชบพยจง
มบนดอย

๖.โครงสรดางและระบบการผลถตยจงไมวสอดคลดองกจบความตดองการของ
ตลาดเทวาทบวควร

๗.รดานคดาชตุมชนและตลาดกลางสถนคดายจงไมวไดดมาตรฐาน

๓.ดทนนสนธนรณสยุขและกนรอนนมล ย
๑.เทศบาลยจงขยายบรถการดดานสาธารณสตุขใหดประชาชนไดดรจ บการรจ กษา

พยาบาลยจงไมวทจ ววถซง เนพว องจากขาดงบประมาณในการใหดบรถการสาธารณสตุข



๒.การสวงเสรถมอนามจยแกวแมวและเดรก  และอนามจยในโรงเรบยน  รวมทจ ดง
ใหดความรรูดดดานสาธารณสตุขมรูลฐาน  แกดไขปจ ญหาสาธารณสตุข  ปด องกจนและควบคตุมโรค
ตถดตวอ  โดยเฉพาะโรคเอดสค  ยจงไมวครอบคลตุมเนพว องจากขาดบตุคลากรดดานสาธารณสตุข

๔.กนรพล ฒนนดทนนควนมรมูท  กนรศถกษน ศนสนน วลฒนธรรมและประเพณท
๑.โรงเรบยนในเขตเทศบาลทจ ดงสองโรงเรบยนยจงอยรู วในสจงกจดของ

กระทรวงศซกษาธถการ  ยจงไมวไดดรจ บการถวายโอน  อาคารเรบยนยจงเปรนอาคารไมดทบวมบอายตุ
เกวาแกวนานประมาณ  ๒๐กววาปบ   มบสภาพทรตุดโทรม  อตุปกรณคการเรบยนการสอนกรยจง
ขาดแคลนไมวเพบยงพอในการเรบยนการสอน

๒.งบประมาณสทาหรจ บสนจ บสนตุนโครงการอาหารกลางวจนและอาหาร
เสรถมนมเพพวอสวงเสรถมสตุขภาพเดรกกวอนวจยเรบยน  ยจงมบไมวเพบยงพอในการสวงเสรถมสตุข
ภาพและกถจกรรมนจ นทนาการชตุมชน  เพพวอใชดเวลาววางใหดเปรนประโยชนค

๓.ในเขตเทศบาลยจงขาดสถานทบวเปรนศรูนยคเยาวชนหรพอเปรนโรงยถมหรพอ
อาคารอเนกประสงคคส ทาหรจ บใหดประชาชนใชดเปรนทบวออกกทาลจ งกายและจจดกถจกรรมหรพอ
เปรนสถานทบวประชตุม  รวมทจ ดงยจงขาดสวนสาธารณะสทาหรจ บเปรนสถานทบวพจกผวอนหยวอน
ใจมบจ ทานวนไมวเพบยงพอตวอความตดองการของประชาชน

๔. การสพบสานดนตรบไทยและดนตรบพพดนบดาน  สวงเสรถมศรูนยควจฒนธรรม
ของเทศบาลใหดเปรนแหลวงเผยแพรวและถวายทอดวจฒนธรรม  เผยแพรวประเพณบ   
เทศกาลและศถลปะพพดนบดานยจงขาดการสวงเสรถมเทวาทบวควร  เนพว องจากเทศบาลขาด
บตุคลากรผรูดช ทานาญงานในดดานนบด

๕.ยจงขาดการสวงเสรถมการฝซกอบรมในดดานศบลธรรม  จรถยธรรม

๕.ดทนนสลงคม
๑.เทศบาลขาดบตุคลากรส ทาหรจ บเปรนวถทยากรทบวมบความเชบวยวชาญในการ

รณรงคคตวอตดานยาเสพตถดและลดปจ ญหายาเสพตถดภายในชตุมชน
๒. การสวงเสรถมกถจกรรมชมรมผรูดสรูงอายตุ  มบการชววยเหลพอผรูดดดอยโอกาส  

คนพถการ  และผรูดสรูงอายตุของเทศบาลยจงไมวเตรมทบวเนพว องจากขาดบตุคลากรในดดานนบด
๓.การปด องกจนปจ ญหายาเสพตถดควอนขดางยาก เนพว องจากเยาวชนไมวใหด

ความรววมมพอในดดานนบด

๖.ดทนนบรคหนรกนรเมงองและกนรปกครอง
๑.ศจกยภาพของผรูดบรถหารและพนจ กงานเทศบาลในการปฏถบจตถงานยจง

ตดองการปรจ บปรตุงระบบการบรถหาร  ความรรูดความเขดาใจในบทบาทของตจวเอง  เพพวอ
เพถวมประสถทธถภาพการใหดบรถการแกวประชาชนและยจงตดองลดขจ ดนตอนการททางานและ
ตดองสรดางความเขดาใจกจบประชาชนในการมาตถดตวอราชการกจบเทศบาล

๒.ผรูดนทาชตุมชนและกรรมการชตุมชนยจงขาดความรรูดเกบวยวกจบจตุดมตุวงหมายใน
การจจดตจ ดงกลตุวมชตุมชนและขจ ดนตอนในการบรถหารงานใหดเกถดประสถทธถภาพ  ตลอดจน
การเขดามามบสววนรววมในการพจฒนาทดองถถวนของประชาชนและยจงตดองใหดกรรมการ
ชตุมชนมบสววนรววมในการพถจารณาคจดเลพอกโครงการเพพวอบรรจตุลงในเทศบจญญจตถงบ
ประมาณประจทาปบ



๓.โครงการจจดททาแผนทบวภาษบและทะเบบยนทรจ พยคสถน  ยจงดทาเนถนการยจง
ไมวเสรรจสมบรูรณค  เนพว องจากขาดเจดาหนดาทบวทบวมบความรรูดความสามารถสทาหรจ บดทาเนถนการ
วางแผนจจดเกรบรายภายในเขตเทศบาล

๔.เทศบาลยจงขาดอาคารสถานทบวพรดอมทจ ดงอตุปกรณค  เครพวองมพอ  เครพวองใชด
ในการปฏถบจตถงานทบวทจนสมจย  เพพวอใหดการปฏถบจตถงานมบความคลวองตจวมบคตุณภาพสามารถ
ใชดปฏถบจตถงานไดด

๕.เสบยงตามสายยจงไมวครอบคลตุมทจ ววถซง  ยจงตดองมบการปรจ บปรตุงเพถวมขซดน
รวมทจ ดงส ทารวจความตดองการในการประชาสจมพจนธค

๖.เทศบาลยจงขาดรถยนตคบรรทตุกนทดาพรดอมอตุปกรณคดจบเพลถง  ยจงไมวเพบยง
พอ  นทดายาเคมบส ทาหรจ บดจบเพลถงทบวเกถดจากการลตุกไหมดเคมบภจณฑค  และมบอาสาสมจคร
ปด องกจนภจยฝว ายพลเรพอนยจงไมวเพบยงพอ  เพพวอเตรบยมความพรดอมดดานการปด องกจนและ
บรรเทาสาธารณภจย

๗.เทศบาลมบปด ายเครพวองหมายจราจร  ปด ายสจญญาณตวาง ๆ ยจงไมวเพบยง
พอรวมทจ ดงยจงไมวมบการตถดตจ ดงไฟหลอดสบเหลพองตามทางแยกตวาง ๆ ใหดประชาชนทบว
สจญจรไปมาในเวลาคทวาคพนไดดรจ บความสะดวกและปลอดภจย

๘.ประชาชนผรูดใชดรถใชดถนนยจงขาดวถนจ ยและจถตส ทานซก  ไมวเคารพกฎ
จราจร

๗.  ดทนนทรล พยนกรธรรมชนตคและสคทงแวดลทอม
๑.ประชาชนขาดจถตส ทานซกในการรจ กษาสถวงแวดลดอม  อนตุรจ กษค

ทรจ พยากรธรรมชาตถ  ดรูแลรจ กษาปว าไมดและแหลวงนทดา  และขาดความรรูดในการรจ กษาสถวง
แวดลดอม

๒.ประชาชน  เดรกและเยาวชนขาดความรรูดและจถตส ทานซกอนตุรจ กษค
ทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม

๓.ประชาชนในทดองถถวนยจงมบฐานะยากจนตดองประกอบอาชบพเพพวอเลบดยงชบพ
ททาใหดไมวมบเวลาในการมารววมในการจจดการทรจ พยากรธรรมชาตถ  และชววยดรูแลรจ กษา  
หรพอปลรูกปว าทดแทน

๔.ประชาชนขาดความรรูดในเรพวองพพชผจกสวนครจ วสมตุนไพรพพดนบดานเพพวอ
คตุณภาพชบวถต  การเพาะพจนธตุ คไมดผลทดองถถวน  และทรจ พยากรธรรมชาตถทบวมบอยรู วใหดเกถด
ประโยชนค

๕.ประชาชนขาดความรรูดในเรพวองการคพนสภาพดถนดดวยปตุป ยชบวภาพเพพวอสวง
เสรถมใหดเกษตรกรททาการเกษตรแบบผสมผสาน  หรพอเกษตรทฤษฎบใหมว

๖.  ประชาชนยจงขาดจถตส ทานซกและไมวรรูดจจกการคจดแยกขยะเพพวอลด
ปรถมาณขยะใหดถรูกหลจกสตุขาภถบาลและมบประสถทธถภาพ

๗.ประชาชนไมวใหดความรววมมพอในการททาโครงการประกวดชตุมชนใน
ดดานความสะอาดความเปรนระเบบยบเรบยบรดอย  และทจศนบยภาพสววนรวมของชตุมชน  
เนพว องจากตถดกจบตดองประกอบอาชบพภายนอกชตุมชนไมวมบเวลาใหดกจบชตุมชนของตจวเอง



๘.กนรพล ฒนนดทนนแหลทงททองเทททยว
           ๑.มบงบประมาณจทากจดในการจจดงานสมโภชองคคพระฝางทรง
เครพวอง  ณ วจดพระฝางสวางคบตุรบมตุนบนาถซซวงจจดขซดนเปรนประจทาทตุกปบ   เพพวอเปรนการสวง
เสรถมแหลวงทวองเทบวยวของตทาบล  ซซวงวจดพระฝาง ถพอววาเปรนโบราณสถานทบวส ทาคจญแหวง
หนซว งของจจงหวจดอตุตรดถตถค

๒.งบประมาณในการกวอสรดางปรจ บปรตุงภรูมถทจศนครถมนทดานวาน เพพวอเปรน
สถานทบวพจกผวอนหยวอนใจของประชาชนผรูดเดถนทางสจญจรและชาวบดานในตทาบลผาจตุกมบ
ไมวเพบยงพอ

วคสลยทล ศนร   พลนธกคจ  และจยุดมยุทงหมนยเพงทอกนรพล ฒนน
วคสลยทล ศนรกนรพล ฒนนตนนบลผนจยุก

“ตทาบลนวาอยรู ว   เชถดชรูคตุณธรรม   เลถศลทดาโบราณสถาน”
พล นธรกคจกนรพล ฒนนของเทศบนลตนนบลผนจยุก
๑. จจดใหดมบระบบโครงสรดางพพดนฐานและแหลวงนทดา
๒. บทารตุงและสวงเสรถมดดานเศรษฐกถจในชตุมชน
๓. สวงเสรถมดดานการสาธารณสตุขและการอนามจย
๔. สวงเสรถมดดานความรรูด การศซกษา ศาสนา วจฒนธรรม และประเพณบ
๕. สวงเสรถมดดานสจงคม
๖. สวงเสรถมดดานการเมพอง การบรถหารและการปกครอง
๗. สวงเสรถมดดานทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม
๘. สวงเสรถมแหลวงทวองเทบวยวในตทาบล
แนวทนงกนรพล ฒนน
 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานโครงสรดางพพดนฐานและแหลวงนทดา
แนวทางการพจฒนา  

 พจฒนาการคมนาคม
 พจฒนาระบบชลประทาน
 พจฒนาระบบประปาหมรูวบดาน

 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานเศรษฐกถจ
แนวทางการพจฒนา

 ลดควาใชดจวาย และลดตดนทตุนการผลถต
 สวงเสรถมรายไดด และอาชบพทบวเหมาะสม
 พจฒนาดดานปศตุสจตวค
 พจฒนาเกษตรกรรม
 การเพถวมรายไดด/เพถวมชวองทางการตลาด

 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานสาธารณสตุข
แนวทางการพจฒนา

 การรณรงคคปด องกจนและใหดความรรูดเรพวองโรคระบาด



 รณรงคคอาหารปลอดภจยและถรูกหลจกโภชนาการ
 ลดมลภาวะ และการกวอเหตตุรทาคาญ

 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานความรรูด การศซกษา ศาสนา วจฒนธรรมและ
ประเพณบ

แนวทางการพจฒนา
 สวงเสรถมการพจฒนาคตุณภาพการจจดการศซกษาของสถานศซกษาในเขต

ตทาบลผาจตุก
 สวงเสรถมการเรบยนรรูดตลอดชบวถต
 เพถวมศจกยภาพศรูนยคพจฒนาเดรกเลรก
 พจฒนาดดานการกบฬา
 สวงเสรถมกถจกรรมดดานศาสนา วจฒนธรรมและประเพณบ

 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานสจงคม
แนวทางการพจฒนา

 พจฒนาระบบสวจสดถการและชบวถตความเปรนอยรู วของผรูดดดอยโอกาสทาง
สจงคม

 สวงเสรถมกถจกรรมการรณรงคคตวอตดานและแกดไขปจ ญหายาเสพตถด
 พจฒนาระบบปด องกจนและบรรเทาสาธารณภจย

 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานการเมพอง การบรถหาร และการปกครอง
แนวทางการพจฒนา

 พจฒนาการบรถหารจจดการองคคกรและชตุมชน
 พจฒนาการบรถหารจจดการขดอมรูล
 สวงเสรถมและพจฒนาศจกยภาพของบตุคลากร

 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม
แนวทางการพจฒนา

 สรดางจถตส ทานซกในการดรูแลรจ กษาสถวงแวดลดอม
 สวงเสรถมการจจดการขยะอยวางถรูกวถธบ

 ยตุทธศาสตรคการพจฒนาแหลวงทวองเทบวยว
แนวทางการพจฒนา

 พจฒนาแหลวงทวองเทบวยวตวางๆ ในตทาบล
พล นธกคจ  :  ภนรกคจทททตทองทนนตนมกฎหมนย

ตามพระราชบจญญจตถเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  (แกดไขเพถวมเตถมถซง (ฉบจบ
ทบว๑๒)  พ.ศ.๒๕๔๖)  ในสววนทบว ๓  ไดดกทาหนดหนดาทบวของเทศบาลตทาบล  ไวดใน
มาตรา ๕๐  และมาตรา ๕๑  ดจ งตวอไปนบด

มนตรน  ๕๐  ภายใตดบจ งคจบแหวงกฎหมายเทศบาลตทาบล มบหนดาทบวตดองททา
ในเขตเทศบาล  ดจ งตวอไปนบด

(๑)  รจ กษาความสงบเรบยบรดอยของประชาชน
(๒)  ใหดมบและบทารตุงทางบกและทางนทดา



(๓)  รจ กษาความสะอาดของถนน หรพอทางเดถนและทบวสาธารณะรวมทจ ดง
การกทาจจดขยะมรูลฝอยและสถวงปฏถกรูล

(๔)  ปด องกจนและระงจบโรคตถดตวอ
(๕)  ใหดมบเครพวองใชดในการดจบเพลถง
(๖)  ใหดราษฎรไดดรจ บการศซกษาอบรม
(๗)  สวงเสรถมการพจฒนาสตรบ  เดรก  เยาวชน  ผรูดสรูงอายตุ  และผรูดพถการ
(๘)  บทารตุงศถลปะ  จารบตประเพณบ   ภรูมถปจ ญญาทดองถถวน  และวจฒนธรรม

อจนดบของทดองถถวน
(๙)  หนดาทบวอพวนตามทบวกฎหมายบจญญจตถใหดเปรนหนดาทบวของเทศบาล
มนตรน ๕๑ ภายใตดบจ งคจบแหวงกฎหมาย  เทศบาลตทาบลอาจจจดกถจกรรม

ใด ๆ ในเขตเทศบาลดจงตวอไปนบด
(๑)  ใหดมบนท ดาสะอาดหรพอการประปา
(๒)  ใหดมบโรงฆวาสจตวค
(๓)  ใหดมบตลาด  ทวาเทบยบเรพอและทวาขดาม
(๔)  ใหดมบสตุสานและฌาปนสถาน
(๕)  บทารตุงและสวงเสรถมการททามาหากถนของราษฎร
(๖)  ใหดมบและบทารตุงสถานทบวท ทาการพถทจกษครจ กษาคนเจรบไขด
(๗)  ใหดมบและบทารตุงการไฟฟด าหรพอแสงสววางโดยวถธบอพวน
(๘)  ใหดมบและบทารตุงทางระบายนทดา
(๙)  เทศพาณถชยค

จยุดมยุทงหมนยเพงทอกนรพล ฒนน
๑.การคมนาคมมบความเปรนสะดวกคลวองตจว มบไฟฟด าใชดอยวางทจ ววถซง 

ประชาชนมบแหลวงนทดาเพบยงพอตวอการอตุปโภค  บรถโภค  
๒.ประชาชนมบอาชบพ  มบแหลวงเงถนทตุนหมตุนเวบยน  และรายไดดเพบยงพอตวอ

การดทารงชบพ
๓.ประชาชนมบสตุขภาพสมบรูรณคแขรงแรง  และมบคตุณภาพชบวถตทบวดบ
๔.ประชาชนมบโอกาสทางการศซกษา การกบฬา  รววมอนตุรจ กษคศถลปะ 

วจฒนธรรม
๕.ประชาชน  ผรูดดดอยโอกาสทางสจงคม  มบระบบสวจสดถการและชบวถตความ

เปรนอยรู วทบวดบ
๖.พจฒนาการบรถหารงานของทดองถถวนใหดเปรนไปอยวางมบประสถทธถภาพและ

เกถดประโยชนคสรูงสตุด
๗.เพพวอใหดทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอมเกถดดตุลยภาพทบวยจ วงยพน

สอดคลดองกจบวถถบชบวถตของประชาชน
๘.สวงเสรถมและพจฒนาแหลวงทวองเทบวยวตวางๆ ในตทาบล

 
จยุดมยุทงหมนยตนมยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนน
๑.ยยุทธศนสตรรโครงสรทนงพงทนฐนนและแหลทงนนท น



๑.พจฒนาและแกดไขปรจ บปรตุงสาธารณรูปโภค  สาธารณรูปการ  และ
โครงสรดางพพดนฐานใหดไดดคตุณภาพและสนองตอบความตดองการของประชาชน

๒. สรดางและปรจ บปรตุงโครงสรดางพพดนฐานในทตุกดดาน
๓.  พจฒนาจจดหาแหลวงนทดา  ส ทาหรจ บไวดใชด  อตุปโภคบรถโภคและใน

การเกษตร

๒.ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนเศรษฐกคจ
๑.  สวงเสรถมอตุตสาหกรรมการเกษตรและอตุตสาหกรรมในครจ วเรพอนตาม

หลจกการ  “เศรษฐกถจพอเพบยง”
๒.  ปรจ บโครงสรดางและระบบการผลถตใหดสอดคลดองกจบความตดองการ

ของตลาด
๓.  สรดางองคคกรของชตุมชน  เกษตรกร  กลตุ วมออมทรจ พยคและเครพอขวาย

ชตุมชนใหดเขดมแขรง
๔.  พจฒนาศรูนยคขดอมรูลขวาวสารใหดสามารถตถดตวอเชพวอมโยงกจบอทาเภอและ

จจงหวจด
๓.ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนสนธนรณสยุข

          ๑.จจดสวจสดถการทางสจงคมใหดกจบประชาชนในทดองถถวน  มบความ
มจ วนคงในการดทารงชบวถต  มบคตุณภาพชบวถตทบวดบ

๒.สวงเสรถมการบรถการสาธารณสตุขใหดประชาชนมบสตุขภาพสมบรูรณคแขรง
แรง  และมบคตุณภาพชบวถตทบวดบ

๓.ใหดความรรูดเกบวยวกจบโรคระบาด โรคตถดตวอตวางๆ   เพพวอใหดประชาชน
รรูดจจกหลบกเลบวยง ปด องกจนตนเองใหดรอดพดนจากโรคระบาด

๔.  ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนควนมรมูท  กนรศถกษน ศนสนน วลฒนธรรม
และประเพณท

๑.ใหดประชาชนในทดองถถวนมบสววนรววมในการจจดการศซกษา
๒.จจดใหดมบการประกจนคตุณภาพการศซกษา  และใหดทตุกคนในทดองถถวนมบ

โอกาสไดดรจ บการศซกษาเทวาเทบยมกจน  โดยคถดเปรนททาเปรนและเรบยนรรูดตลอดชบวถต
๓.ใหดสถานศซกษา  ประสาน  และขอความรววมมพอกจบประชาชนในทดอง

ถถวนในการจจดการศซกษา
๔.ใหดสถานศซกษาจจดการศซกษาทบวตอบสนองกจบความตดองการของ

ประชาชนในทดองถถวน
๕.สนจ บสนตุนสวงเสรถมสถาบจนศาสนา  ใหดมบความเจรถญรตุวงเรพอง  และเขดม

แขรง
๖.ใหดประชาชนในทดองถถวนมบสววนรววมในการอนตุรจ กษคศาสนา  ประเพณบ   

และวจฒนธรรม
๕.ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนสลงคม



๑.จจดสวจสดถการทางสจงคมใหดกจบประชาชนในทดองถถวน  มบความมจ วนคงใน
การดทารงชบวถต  มบคตุณภาพชบวถตทบวดบ

๒.สรดางความปลอดภจยในชบวถตและทรจ พยคสถนใหดกจบประชาชนในทดองถถวน
๓.เสรถมสรดางวถนจ ยใหดกจบประชาชนในการเคารพกฎหมาย  และมบความ

รจ บผถดชอบในหนดาทบวของตนเอง
๔.สนจ บสนตุนและสวงเสรถมใหดองคคกรชตุมชนปด องกจน  และแกดไขปจ ญหายา

เสพตถด  ในชตุมชนสถานศซกษา
๖.ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนดทนนกนรเมงองและกนรบรคหนร

๑.สนจ บสนตุนใหดประชาชนมบสววนรววมในกถจกรรมทางการเมพองทตุกระดจบ
อยวางจรถงจจ ง

๒.เสรถมสรดางอตุดมการณคทางการเมพองใหดกจบประชาชน
๓.พจฒนาการบรถหารและการบรถการประชาชนใหดสะดวกรวดเรรวทจนสมจย

และตอบสนองความตดองการของประชาชนในทดองถถวน
๔.สรดางจถตส ทานซก  และตวอตดานการซพดอสถทธถค  ขายเสบยงโดยใชดสถาบจนทาง

สจงคม  ไดดแกว  วจด  โรงเรบยน  และองคคกรชตุมชน  ในการพจฒนาการเมพองการปกครอง
๕.เสรถมสรดางศจกยภาพและความเขดมแขรงของเจดาหนดาทบวในการปฏถบจตถ

งานใหดมบประสถทธถภาพ  และประสถทธถผล
๗.ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนทรล พยนกรธรรมชนตคและสคทงแวดลทอม

๑. อนตุรจ กษค  ฟพด นฟรู  พจฒนา  และดรูแล  รจ กษาทรจ พยากรปว าไมดใหดยจ วงยพน
๒. อนตุรจ กษค  พจฒนาแหลวงนทดา  เพพวอใหดมบนท ดาทบวสะอาดปลอดภจย  มบปรถมาณ

เพบยงพอไวดส ทาหรจ บการเกษตร  อตุปโภค  บรถโภคไดดตลอดปบ
๓. จจดใหดมบการฟพด นฟรูสภาพดถน  ใหดมบคตุณภาพ
๔. รณรงคคใหดใชดทรจ พยากรธรรมชาตถในทดองถถวนใหดเกถดประโยชนคสรูงสตุด

๘. ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนแหลทงททองเทททยว
 ๑. อนตุรจ กษคแหลวงทวองเทบวยวตวางๆในตทาบล

๒. สวงเสรถมและพจฒนาแหลวงทวองเทบวยวในตทาบล
๓. กวอสรดาง ปรจ บปรตุง ภรูมถทจศนคแหลวงทวองเทบวยวตวางๆในตทาบล



3.3 ควนมเชงทอมโยงยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนจล งหวลดกล บยยุทธศนสตรรกนร
พล ฒนนของ อปท.

แบบ ยท  .01
โครงสรทนงควนมเชงทอมโยงแผนยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนเทศบนลตนนบลผนจยุก  
พ.ศ.2558-2562

3.4 แผนทททยยุทธศนสตรร
แบบ ยท.02
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ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนของเทศบนล
ตนนบลผนจยุก 

Strategy Map
ตทาบลนวาอยรู ว  เชถดชรูคตุณธรรม  เลถศลทดา

โบราณสถานวคสลยทล ศนร

พล นธกคจ
กถจ

1.จจดใหดมบ
ระบบ
โครงสรดางพพดน
ฐานและแหลวง

2.บทารตุงและ
สวงเสรถมดดาน
เศรษฐกถจใน
ชตุมชน

3.สวงเสรถมดดาน
การสาธารณสตุข
และการอนามจย

4.สวงเสรถมดดานสวง
เสรถมดดานความรรูด 
การศซกษา ศาสนา 
วจฒนธรรม และ
ประเพณบความ



แบบ ยท.03
บทททท  4 รนยละเอทยดแผนยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนน

- ประเดรนยตุทธศาสตรค 
ยตุทธศาสตรค (Strategy)

พจนธกถจ .............................พจนธกถจทบวสอดคลดองกจบวถสจย
ทจศนค........................................
เปด าประสงคค .............................เปด าประสงคคในการพจฒนาตามพจนธ
กถจ...............................

ตจวชบดวจดระดจบเปด าประสงคค
...............เกณฑคในเชถงปรถมาณ/

คตุณภาพ..........................................................

เปท นประส
งคร

๑.การคมนาคมมบความเปรน
สะดวกคลวองตจว มบไฟฟด าใชด
อยวางทจ ววถซง ประชาชนมบแหลวง
นทดาเพบยงพอตวอการอตุปโภค  
บรถโภค  

๒.ประชาชนมบอาชบพ  มบ
แหลวงเงถนทตุนหมตุนเวบยน
และรายไดดเพบยงพอตวอ
การดทารงชบพ

3.ประชาชน
มบสตุขภาพ
สมบรูรณคแขรง
แรง  และมบ
คตุณภาพชบวถต

5.ประชาชน  ผรูดดดอย
โอกาสทางสจงคม  มบ
ระบบสวจสดถการและ
ชบวถตความเปรนอยรู วทบวดบ

๔.ประชาชนมบโอกาส
ทางการศซกษา การ
กบฬา  รววมอนตุรจ กษค
ศถลปะ วจฒนธรรม

ยยุทธศนส
ตรร

1.โครงสรดางพพดน
ฐานและแหลวงนทดา

2.การพจฒนา
ดดานเศรษฐกถจ

3.การพจฒนา
ดดาน
สาธารณสตุข

5.การ
พจฒนาสจงคม

4.การพจฒนาดดาน
ความรรูด การศซกษา 
ศาสนา วจฒนธรรม
และประเพณบ

แนวทนงกนร
พล ฒนน

1. พจฒนาการ
คมนาคม
   พจฒนาระบบ  
ชลประทาน
   พจฒนาระบบ
ประปาหมรูวบดาน

6.สวงเสรถม
ดดาน
การเมพอง 
การบรถหาร
และการ

5.สวงเสรถม
ดดานสจงคม

7.สวงเสรถมดดาน
ทรจ พยากรธรรม  
ชาตถและสถวง
แวดลดอม

8.สวงเสรถม
แหลวงทวองเทบวยว
ในตทาบล

8.การพจฒนา
แหลวงทวอง
เทบวยว

7.การพจฒนา
ทรจ พยากรธรรม
ชาตถและสถวง
แวดลดอม

6.การพจฒนา
ดดานการเมพอง
และการ
บรถหาร

๖.พจฒนาการบรถหาร
งานของทดองถถวนใหด
เปรนไปอยวางมบ
ประสถทธถภาพและเกถด
ประโยชนคสรูงสตุด

๗.เพพวอใหด
ทรจ พยากรธรรมชาตถและ
สถวงแวดลดอมเกถด
ดตุลยภาพทบวยจ วงยพน
สอดคลดองกจบวถถบชบวถต

๘.สวงเสรถมและพจฒนา
แหลวงทวองเทบวยวตวางๆ 
ในตทาบล

4. สวงเสรถมการพจฒนาคตุณภาพการจจดการ
ศซกษาของสถานศซกษาในเขตตทาบลผาจตุก
   สวงเสรถมการเรบยนรรูดตลอดชบวถต
   เพถวมศจกยภาพศรูนยคพจฒนาเดรกเลรก
   พจฒนาดดานการกบฬา
   สวงเสรถมกถจกรรมดดานศาสนา วจฒนธรรม
และประเพณบ

5. พจฒนาระบบสวจสดถการ
และชบวถตความเปรนอยรู วของผรูด
ดดอยโอกาสทางสจงคม
   สวงเสรถมกถจกรรมการ
รณรงคคตวอตดานและแกดไข
ปจ ญหายาเสพตถด
   พจฒนาระบบปด องกจนและ
บรรเทาสาธารณภจย

2. ลดควาใชดจวาย และลดตดนทตุน
การผลถต
   สวงเสรถมรายไดด และอาชบพทบว
เหมาะสม
   พจฒนาดดานปศตุสจตวค
   พจฒนาเกษตรกรรม

6. พจฒนาการ
บรถหารจจดการ
องคคกรและชตุมชน
    พจฒนาการ
บรถหารจจดการขดอมรูล
    สวงเสรถมและ
พจฒนาศจกยภาพของ

7.  สรดางจถตสทานซกใน
การดรูแลรจ กษาสถวง
แวดลดอม
    สวงเสรถมการจจดการ
ขยะอยวางถรูกวถธบ

3. การรณรงคคปด องกจนและใหด
ความรรูดเรพวองโรคระบาด
   รณรงคคอาหารปลอดภจย
และถรูกหลจกโภชนาการ
   ลดมลภาวะ และการกวอเหตตุ
รทาคาญ

8.พจ ฒ น า แ ห ลว ง
ทวองเทบวยวตวางๆ ใน
ตทาบล



กลยตุทธค/แนวทางการพจฒนา และชบดวจดระดจบกลยตุทธค

กลยตุทธค/แนวทางการพจฒนา ตจวชบดวจดระดจบกลยตุทธค
1.1.1. ......เชถงปรถมาณ/คตุณภาพ....
1.1.2.

หนทวยงนนรล บผคดชอบหลล ก
...สทานจ กปลจด/สทานจ กคลจง/สววนโยธา/ฯลฯ (หรพอหนววยงานอพวน)...

ควนมเชงทอมโยง
   ยตุทธศาสตรคจจ งหวจด : ยตุทธศาสตรคทบว..........

ตล วอยทนง
บทททท  4 รนยละเอทยดแผนยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนน

- ประเดรนยตุทธศาสตรค 

ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนโครงสรทนงพงทนฐนน

พล นธกคจ สรทนงเสทนทนงกนรคมนนคมและขนสทง
เปท นประสงคร เสทนทนงคมนนคมทททไดทมนตรฐนน

ตล วชททวลดระดล บเปท นประสงคร
จนนนวนถนนทททไดทมนตรฐนนเพคทมขถทน

กลยยุทธร/แนวทนงกนรพล ฒนน และตล วชททวลดระดล บกลยยุทธร

กลยยุทธร/แนวทนงกนรพล ฒนน ตล วชททวลดระดล บกลยยุทธร



1.1.1. กวอสรดางถนน คสล. จทานวนทบวเพถวมขซดน
1.1.2. บทารตุงรจ กษาใหดอยรู วในสภาพทบว

สมบรูรณค
จทานวนถนนทบวไดดรจ บการบทารตุงรจ กษา

1.1.3....................................
.........................

............................................

..............................
1.1.4....................................
.........................

............................................

..............................

หนทวยงนนรล บผคดชอบหลล ก
สววนโยธน

ควนมเชงทองโยง
1. ยตุทธศาสตรคจจ งหวจด:ยตุทธศาสตรคทบว 1 การขยายระบบคมนาคมขนสวงของ

จจงหวจด
2. ยตุทธศาสตรคการพจฒนา องคคกรปกครองสววนทดองถถวน : ยตุทธศาสตรคทบว 2 

พจฒนาโครงการสรดางพพดนฐานทจ ดงระบบในเขตจจงหวจด



๔.๓  จยุดมยุทงหมนยเพงทอกนรพล ฒนนททองถคทน
จยุดมยุทงหมนยกนรพล ฒนน

ททองถคทน
(Goals)

ตล วชททวลด
(KPIs)

ขทอมมูลพงทนฐนน
(Baseline  Data)

เปท นหมนย  (Targets)
ปท  ๕๗ –

๖๑
ปท  ๕๗ ปท

๕๘
ปท  ๕๙ ปท  ๖๐ ปท  ๖๑

๑ .ก า ร ค ม น า ค ม มบ ค ว า ม
สะดวกคลวองตจ ว  มบไฟฟด าใชด
อยวางทจ ววถซง 
มบแหลวงนทดา เพบยงพอตวอการ
อตุปโภค  บรถโภค และใชดใน
การเกษตรอยวางเพบยงพอ

รด อยละของครจ วเรพ อนทบว มบ
การคมนาคมสะดวกคลวอง
ตจ ว มบไฟฟด าใชดอยวางทจ ววถซง
มบแหลวงนทดาเพบยงพอตวอการ
อตุปโภคบรถโภค และใชดใน
การเกษตรอยวางเพบยงพอ

(๑ )ค รจ ว เ รพ อ น ทบว มบ ก า ร
คมนาคมสะดวกคลวองตจ ว  มบ
ไฟฟด าใชด อยวา งทจ ว วถซ ง รด อย
ละ๗๐ของครจ วเรพอนทจ ดงหมด
(๒)มบแหลวงนทดา เพบยงพอตวอ
การอตุปโภคบรถโภค รดอยละ
๗๐  ของครจ วเรพอนทจ ดงหมด

๑๐๐% ๘๐
%

๘๕
%

๙๕
%

๑๐๐
%

๑๐๐
%

๒.ประชาชนมบอาชบพ  มบแหลวง
เงถนทตุนหมตุนเวบยน และราย
ไดดเพบยงพอตวอการดทารงชบพ

รดอยละของครจ วเรพอนทบวมบราย
ไดด ไมวตทวา กววา   ๒๐ ,๐๐๐
บาท/คน/ปบ

ครจ วเรพอนทบวมบรายไดดไมวตทวากววา
๒๐,๐๐๐ บาท/คน/ปบ  มบรดอย
ล ะ   ๖ ๐   ข อ ง ค รจ ว เ รพ อ น
ทจ ดงหมด

๘๐% ๖๐% ๖๕
%

๗๐
%

๗๕% ๘๐%

๓ .  ป ร ะ ช า ช น มบ โ อ ก า ส
ทางการศซกษา  การกบฬา  มบ
การรว วมกจ นอนตุ รจ กษค ศถลป
วจ ฒ น ธ ร ร ม ป ร ะ เ พ ณบ ใ น
ชตุมชน

รด อยละของประชาชนทบว มบ
โอกาสทางการศซกษา  การ
กบฬา รววมกจ นอนตุ รจ กษคศถลป
วจ ฒนธรรมประ เพ ณบ ใน
ชตุมชน

(๑ )ป ร ะ ช า ช น มบ โ อ ก า ส
ท า ง ก า ร ศซ ก ษ า มบ รด อ ย
ละ๘๐ของประชากรทจ ดงหมด
(๒)ประชาชนมบโอกาสในการ
เลวนกบ ฬามบ รด อยละ๖๐ของ
ประชากรทจ ดงหมด
(๓ )ป ร ะ ช า ช น รว ว ม กจ น
อ นตุ รจ ก ษค ศถ ล ป วจ ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณบในชตุมชนรดอยละ ๖๐
ของประชากรทจ ดงหมด

๑๐๐%

๙๐%

๙๐%

๘๐
%

๗๐
%

๗๐
%

๘๕
%

๗๕
%

๗๕
%

๙๐
%

๘๐
%

๘๐
%

๙๕%

๘๕%

๘๕%

๑๐๐
%

๙๐%

๙๐%



จยุดมยุทงหมนยกนรพล ฒนน
ททองถคทน

(Goals)

ตล วชททวลด
(KPIs)

ขทอมมูลพงทนฐนน
(Baseline  Data)

เปท นหมนย  (Targets)
ปท  ๕๗
–  ๖๑

ปท
๕๗

ปท
๕๘

ปท
๕๙

ปท  ๖๐ ปท
๖๑

๔.ระบบสวจสดถการและชบวถต
ความเปรนอยรู วของประชาชน
และผรูดดดอยโอกาสทางสจงคมดบ
ขซดน

รด อยละของประชาชนทบว มบ
ชบวถตความเปรนอยรู วดบขซดน

ประชาชนและผรูดดดอยโอกาส
มบชบวถตความเปรนอยรู วดบขซดนรดอย
ละ ๗๐
ของประชากรทจ ดงหมด

๑๐๐% ๗๐
%

๘๐
%

๘๕
%

๙๐
%

๑๐๐
%

๕ .ชตุ มชนมบ ศจ กยภาพและ
ความเขดมแขรง

 

รดอยละของประชากร ชตุมชนทบวมบการพจฒนาอยวางมบ
ประสถทธถภาพรดอยละ ๗๐

๙๐% ๗๐
%

๗๕
%

๘๐
%

๘๕
%

๙๐
%

๖ .เ พพว อ ใ หด
ทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวง
แวดลดอม เกถ ดดตุ ลยภาพทบว
ยจ วงยพนสอดคลดองกจ บวถถบชบวถต
ของประชาชน

สภาพแวดลดอมโดยทจ ววไป
ของเทศบาลตทาบลผาจตุก

สภาพแวดลดอมทบว มบ ความ
สวยงามนว าอยรู ว   มบรด อยละ
๗๐ ของพพดนทบวทจ ดงหมด

๑๐๐% ๗๐
%

๘๐
%

๘๕
%

๙๐
%

๑๐๐
%

๗.เพพวอสวงเสรถมและพจ ฒนา
แหลวงทวอง เทบว ยวตว างๆใน
ตทาบล

ประชาชนทจ ววไปสนใจแหลวง
ทวองเทบวยวในตทาบล

แหลวงทวอง เทบว ยวมบ ความ
สวยงามและเปรนทบวนวาสนใจ
ของคนทจ ววไปรดอยละ  ๘๐

๑๐๐% ๘๐
%

๘๕
%

๙๐
%

๙๕
%

๑๐๐
%

๘ .ป ร ะ ช า ช น มบ สตุ ข ภ า พ
อนามจยทบวดบ มบการปด องกจนโรค
ภจยตวางๆไดดทจนเหตตุการณค

ทตุกครจ วเรพ อนมบการดทา รง
ชบ วถ ต อ ยว า ง มบ คตุ ณ ภ า พ
ปราศจากโรคภจ ยไขด เจรบ

ประชาชนและผรูดดดอยโอกาส
มบชบวถตความเปรนอยรู ว สตุขภาพ
ดบ ขซด น รด อ ย ล ะ ๗ ๐  ข อ ง

๑๐๐% ๘๐
%

๘๕
%

๙๐
%

๙๕
%

๑๐๐
%



ตวางๆ ประชากรทจ ดงหมด

บทททท   ๕
ยยุทธศนสตรรและแนวทนงกนรพล ฒนนททองถคทน

ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนน แนวทนงกนรพล ฒนน หนทวยงนนทททรล บผคดชอบ
๑.ยตุทธศาสตรคการพจ ฒนาดดานโครงสรดางพพดน
ฐานและแหลวงนทดา

พจฒนาการคมนาคม
พจฒนาระบบชลประทาน
 พจฒนาระบบประปาหมรูวบดาน

กองชวาง

๒.ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานดดานเศรษฐกถจ  ลดควาใชดจวาย และลดตดนทตุนการผลถต
 สวงเสรถมรายไดด และอาชบพทบวเหมาะสม
 พจฒนาดดานปศตุสจตวค
 พจฒนาเกษตรกรรม
 การเพถวมรายไดด/เพถวมชวองทางการตลาด

กองสวงเสรถมการเกษตร
สทานจ กปลจด

๓.ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานสาธารณสตุข  การรณรงคคปด องกจนและใหดความรรูดเรพวองโรคระบาด
 รณรงคคอาหารปลอดภจยและถรูกหลจกโภชนาการ
 ลดมลภาวะ และการกวอเหตตุรทาคาญ

สทานจ กปลจด,กองสาธารณสตุขฯ

๔.ยตุทธศาสตรคการพจ ฒนาดดานความรรูด  การ
ศซกษา ศาสนา วจฒนธรรมและประเพณบ

 สวงเสรถมการพจฒนาคตุณภาพการจจดการศซกษาของสถาน
ศซกษาในเขตตทาบลผาจตุก
 สวงเสรถมการเรบยนรรูดตลอดชบวถต
 เพถวมศจกยภาพศรูนยคพจฒนาเดรกเลรก

กองการศซกษา
สทานจ กปลจด



 พจฒนาดดานการกบฬา
 สวงเสรถมกถจกรรมดดานศาสนา วจฒนธรรมและประเพณบ

ยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนน แนวทนงกนรพล ฒนน หนทวยงนนทททรล บผคดชอบ
๕.ยตุทธศาสตรคการพจฒนาดดานดดานสจงคม พจฒนาระบบสวจสดถการและชบวถตความเปรนอยรู วของผรูดดดอย

โอกาสทางสจงคม
 สวงเสรถมกถจกรรมการรณรงคคตวอตดานและแกดไขปจ ญหา
ยาเสพตถด
 พจฒนาระบบปด องกจนและบรรเทาสาธารณภจย

กองสาธารณสตุขฯ
สทานจ กปลจด

๖.ยตุทธศาสตรคดดานการเมพอง การบรถหาร และ
การปกครอง

 พจฒนาการบรถหารจจดการองคคกรและชตุมชน
 พจฒนาการบรถหารจจดการขดอมรูล
 สวงเสรถมและพจฒนาศจกยภาพของบตุคลากร

สทานจ กปลจด,กองการศซกษา

๗ .ยตุ ท ธ ศ า ส ต รค ก า ร พจ ฒ น า ดด า น
ทรจ พยากรธรรมชาตถและสถวงแวดลดอม

 สรดางจถตส ทานซกในการดรูแลรจ กษาสถวงแวดลดอม
 สวงเสรถมการจจดการขยะอยวางถรูกวถธบ

กองสาธารณสตุขฯ
สทานจ กปลจด,  กองสาธารณสตุขฯ

๘.ยตุทธศาสตรคดดานพจฒนาแหลวงทวองเทบวยว  พจฒนาแหลวงทวองเทบวยวตวางๆ ในตทาบล สทานจ กปลจด
กองชวาง



1

       

         บทททท   ๖
                         กนรนนนแผนยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนน
ททองถคทน    
                             ไปสมู ทกนรปฏคบลตคและกนรตคดตนม
ประเมคนผล

๖.๑  องครกรรล บผคดชอบในกนรตคดตนมและประเมคนผล
ตามระเบบยบกระทรวงมหาดไทย    ววาดดวยการจจดททาแผนพจฒนาขององคคกร

ปกครองสววนทดองถถวน พ.ศ.๒๕๔๘  กทาหนดใหดมบคณะกรรมการการตถดตามและประเมถน
ผลแผนพจฒนาทดองถถวน  เทศบาลตทาบลผาจตุกไดดททาตามระเบบยบกระทรวงหมดไทย  ววา
ดดวยการจจดททาแผนฯ  ดจ งกลวาว  โดยผรูดบรถหารแตวงตจ ดงคณะกรรมการตถดตามและประเมถน
ผลแผนพจฒนาทดองถถวน  ประกอบดดวย

ค ณ ะ
ก ร ร ม ก น ร

ตคดตนมและประเมคนผลแผนพล ฒนนททองถคทน   มบอ ทานาจหนดาทบว  ดจ งนบด
๑.กทาหนดแนวทาง  วถธบการในการตถดตามและประเมถนผลแผนพจฒนา
๒.ดทาเนถนการตถดตามและประเมถนผลแผนพจฒนา
๓.รายงานผลและเสนอความเหรนซซวงไดดจากการตถดตามและประเมถนผลแผน

พจฒนาตวอผรูดบรถหารทดองถถวน  เพพวอใหดผรูดบรถหารทดองถถวนเสนอตวอสภาทดองถถวน  คณะกรรมการ
พจฒนาทดองถถวน  และประกาศผลการตถดตามและประเมถนผลแผนพจฒนาใหดประชาชนใน

๑.นายสมศจกดถค สตุวถชจย ประธานกรรมการ
๒.นายสมชาย พตุวมศรบอถนทรค กรรมการ
๓.นายสมชาย เกบยรตถนภาพรกตุล กรรมการ
๔.นายอนจ นตค สายสตุวรรณ กรรมการ
๕.นายพนม จบนทา กรรมการ
๖ .น า ย กจ น ก ช ศ ว
กรณค

มณบนตุท กรรมการ

๗.นางสาวรจกคณา สจงขคแกดว กรรมการ
๘.นางพล ไชยสอน กรรมการ
๙.นายเสรง นดอยบตุตร กรรมการ
๑๐.นายสตุเทพ พรมแกดว กรรมการ
๑๑.นางชรูศรบ จจนทะวงศค กรรมการ
๑๒.นางชยตุดา เกตตุสตุวรรณ กรรมการและเลขานตุการ
๑๓.นางทถพยควรรณ พถศมจย             ผรูดชววยเลขานตุการ



ทดองถถวนทราบโดยทจ ววกจนอยวางนดอยปบ ละหนซว งครจ ดง  ภายในเดพอนธจนวาคมของทตุกปบ   ทจ ดงนบด
ใหดปถดประกาศโดยเปถดเผยไมวนดอยกววาสามสถบวจน

๔.แตวงตจ ดงคณะอนตุกรรมการหรพอคณะททางานเพพวอชววยปฏถบจตถงานตามทบวเปรนสมควร

๖.๒  กนรกนนหนดหทวงเวลนในกนรตคดตนมและประเมคนผลตนมยยุทธศนสตรรและ
แนวทนงกนรพล ฒนน
กนรกนนหนดวคธทกนรตคดตนมและประเมคนผล

วถธบการตถดตามและประเมถนผล   กทาหนดไวด  ๓ ขจ ดนตอน  ดดวยกจน  ดจ งนบด
๑.ตถดตามและประเมถนผลกวอนดทาเนถนการ  เพพวอตรวจสอบความพรดอมของโครงการ
๒.ตถดตามและประเมถนผลระหววางดทาเนถนการเพพวอตรวจสอบววาการดทาเนถนโครงการ

มบปจ ญหาอตุปสรรคใดๆ 
หรพอไมว

๓.ตถดตามและประเมถนผลหลจงดทาเนถนการเพพวอตรวจสอบววาการดทาเนถนโครงการเปรน
ไปตามวจตถตุประสงคคทบว

วางไวดหรพอไมวสามารถแกดไขปจ ญหาหรพอตอบสนองความตดองการของประชาชนไดดมาก
นดอยเพบยงใด

การตถดตามและประเมถนผลตามยตุทธศาสตรคและแนวทางการพจฒนา   ใชดแบบการ
ตถดตามและประเมถนผล   ตามรรูปแบบทบวกรมสวงเสรถมการปกครองทดองถถวนกทาหนดเปรน
แนวทางไวด  ดจ งนบด

๑.การตถดตามแผนพจฒนา  ใชดแบบรายงาน
แบบทบว ๒  แบบตถดตามผลการดทาเนถนงานขององคคกรปกครองสววนทดองถถวน

องคคกรปกครองสววนทดองถถวนจะประเมถนผลเปรนรายไตรมาส   คพอไตรมาสทบว ๑   (ตตุลาคม
– ธจนวาคม)
ไตรมาสทบว ๒ (มกราคม – มบนาคม)  ไตรมาสทบว ๓ (เมษายน – มถถตุนายน)  ไตรมาสทบว ๔
(กรกฏาคม – กจนยายน)

๑.การประเมถนผลแผนพจฒนา   ใชดแบบรายงาน
 แบบทบว ๑      การประเมถนการจจดททาแผนยตุทธศาสตรคขององคคกรปกครอง

สววนทดองถถวน
 แบบทบว ๓/๑   แบบประเมถนผลการดทาเนถนงานตามยตุทธศาสตรค    
แบบทบว ๓/๒    แบบประเมถนความพซงพอใจตวอผลการดทาเนถนงานขององคคกร

ปกครองสววน  
                                ทดองถถวน  (ในภาพรวม)

แบบทบว  ๓/๓     แบบประเมถนความพซงพอใจตวอผลการดทา เนถ นงานของ
องคคกรปกครองสววน    
                                ทดองถถวน  (ในแตวละยตุทธศาสตรค)
ระยะเวลารายงานปบ ละ ๑ ครจ ดง  หลจงจากสถดนสตุดปบ งบประมาณแลดวรายงานผล และ
เสนอความเหรนซซวงไดดจากการตถดตามและประเมถนผลตวอผรูดบรถหารทดองถถวน เพพวอใหด
ผรูดบรถหารทดองถถวนนทาเสนอตวอสภาทดองถถวน  คณะกรรมการพจฒนาทดองถถวน  และ



ประกาศผลการตถดตามและประเมถนผลแผนพจฒนาใหดประชาชนในทดองถถวนทราบ
โดยทจ ววกจนอยวางนดอยปบ ละ ๑ ครจ ดง  ภายในเดพอนธจนวาคมของทตุกปบ

  รทนงแผนยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนน
เทศบนลตนนบลผนจยุก

(พ.ศ.๒๕๕๘ –๒๕๖๒)

โดย...
คณะกรรมกนรพล ฒนนททองถคทน

เทศบนลตนนบลผนจยุก

งนนนโยบนยและแผน
สนนนล กปลลด  เทศบนลตนนบลผนจยุก  
อนนเภอเมงอง  จล งหวลดอยุตรดคตถร
โทรศลพทร ๐-๕๕๔๗-๙๔๗๑-๔ 
โทรสนร ๐-๕๕๔๗-๙๓๐๑



สนรบลญ
หนท น

บทททท   ๑  บทนนน
-  ลจกษณะของแผนยตุทธศาตรคการพจฒนาทดองถถวน   

1
-  วจตถตุประสงคคของการจจดททาแผนยตุทธศาสตรคการพจฒนา   

4
-  ขจ ดนตอนในการจจดททาแผนยตุทธศาสตรคการพจฒนา     4
-  ประโยชนคของการจจดททาแผนยตุทธศาสตรคการพจฒนา   

5
บทททท   ๒   สภนพทล ทวไปและขทอมมูลพงทนฐนนขององครกรปกครองสทวนททองถคทน
    6

-  ประวจตถความเปรนมา     6
-  ลจกษณะทบวตจ ดง อาณาเขต เขตการปกครอง    6
-  ขดอมรูลเกบวยวกจบศจกยภาพของทดองถถวน    21
-  สรตุปผลการพจฒนาทดองถถวนในปบทบวผวานมา    28

บทททท   ๓   กนรวคเครนะหรศลกยภนพกนรพล ฒนนททองถคทน   
33

-  หลจกและแนวคถดในการวางแผนพจฒนาทดองถถวน   
33

-  ยตุทธศาสตรคการพจฒนาของจจงหวจดอตุตรดถตถค                                
37
-  นโยบายการพจฒนาของผรูดบรถหารเทศบาลตทาบลผาจตุก                        
38
-  ปจ จจจยและสถานการณคเปลบวยนแปลงทบวมบผลตวอการพจฒนา     42
-  ผลการวถเคราะหคศจกยภาพเพพวอประเมถนสถานภาพการพจฒนาในปจ จจตุบจน

    45
   และโอกาสการพจฒนาในอนาคตของทดองถถวนดดวยเทคนถค SWOT 

Analysis
บทททท   ๔   วคสลยทล ศนร พล นธกคจ และจยุดมยุทงหมนยเพงทอกนรพล ฒนน
    53

-  วถสจยทจศนคการพจฒนาตทาบลผาจตุก     53
-  พจนธกถจการพจฒนาตทาบลผาจตุก     53
-  จตุดมตุวงหมายเพพวอการพจฒนา     58

บทททท   ๕   ยยุทธศนสตรรและแนวทนงกนรพล ฒนนททองถคทน
-  ยตุทธศาสตรคและแนวทางการพจฒนาทดองถถวน     60



บทททท   ๖   กนรนนนแผนยยุทธศนสตรรกนรพล ฒนนททองถคทนไปสมู ทกนรปฏคบลตค
    62

  และกนรตคดตนมประเมคนผล
-  องคคกรรจ บผถดชอบในการตถดตามและประเมถนผลแผนยตุทธศาสตรคการ

พจฒนา    62
-  การกทาหนดวถธบการตถดตามและประเมถนผล         

63



ประเดด็นยยุทธศาสตรและรายละเออียดแผนยยุทธศาสตรร์เทศบาลตตาบลผาจยุก
คค่าเปป้าหมาย

58 59 60 61 62

เสรริมสรร้างบร้ การพพัฒนา พพัฒนาดร้าน 2 4 6 8 10 เสร้นทาง ปปีละ
เมมืองนค่าอยยค่ ดร้านโครงสรร้โครงสรร้าง โครงสรร้าง เปป็นมาตรฐาน คมนาคม คมนาคม ๒ สาย
คยุณภาพชอีวริ พมืพื้นฐาน พมืพื้นฐาน พมืพื้นฐาน เพริพิ่มขขพื้น มอีความ
ทอีพิ่ดอี มอีความรยร้ และแหลค่งนร้ สะดวก
คยค่คยุณธรรม สบาย
มอีความมพัพิ่นคง มากขขพื้น
ทางอาหาร
รายไดร้ และ
อาชอีพทอีพิ่เหมาะ
สม มอีสยุขภาวะ
ชยุมชน และมอี
ความมพัพิ่นคง

บททอีพิ่ 4

ความเชมืพิ่อม
โยงกพับ

ยยุทธศาสตรร์
จพังหวพัด

ยยุทธศาสตรร์ 
อปท. ใน

เขตจพังหวพัด

ยยุทธศาสตรร์ 
อปท.

เปป้าประสงคร์
ตามพพันธกริจ

ตพัวชอีพื้วพัดระดพับ
เปป้าประสงคร์(
ตพัวชอีพื้วพัดรวม)

กลยยุทธร์/แนวทาง
การพพัฒนา

ตพัวชอีพื้วพัด
ระดพับ

กลยยุทธร์

ความ
กร้าวหนร้
าของ
เปป้า

หมายจพัดใหร้มอี
ระบบ ๑.มอีเสร้นทางทอีพิ่ ๑.พพัฒนาการ

และแหลค่ง
นตพื้า

(ถนน)



ในชอีวริต



รายละเออียดแผนยยุทธศาสตรร์เทศบาลตตาบลผาจยุก
คค่าเปป้าหมาย

58 59 60 61 62

เสรริมสรร้างบร้ การพพัฒนาดร้พพัฒนาดร้าน 2 4 6 8 10 เสร้นทาง ปปีละ
เมมืองนค่าอยยค่ โครงสรร้าง โครงสรร้าง โครงสรร้าง เปป็นมาตรฐาน คมนาคม คมนาคม ๒ สาย
คยุณภาพชอีวริ พมืพื้นฐาน พมืพื้นฐาน พมืพื้นฐาน เพริพิ่มขขพื้น มอีความ
ทอีพิ่ดอี มอีความรยร้ และแหลค่งนร้ สะดวก
คยค่คยุณธรรม สบาย
มอีความมพัพิ่นคง มากขขพื้น
ทางอาหาร
รายไดร้ และ
อาชอีพทอีพิ่เหมาะ
ชยุมชน และมอี
ความมพัพิ่นคง
ในชอีวริต

ความเชมืพิ่อม
โยงกพับ

ยยุทธศาสตรร์
จพังหวพัด

ยยุทธศาสตรร์ 
อปท. ใน

เขตจพังหวพัด

ยยุทธศาสตรร์ 
อปท.

เปป้าประสงคร์
ตามพพันธกริจ

ตพัวชอีพื้วพัดระดพับ
เปป้าประสงคร์(
ตพัวชอีพื้วพัดรวม)

กลยยุทธร์/แนวทาง
การพพัฒนา

ตพัวชอีพื้วพัด
ระดพับ

กลยยุทธร์

ความ
กร้าวหนร้
าของ
เปป้า

หมายจพัดใหร้มอี
ระบบ ๑.มอีเสร้นทางทอีพิ่ ๑.พพัฒนาการ

และแหลค่ง
นตพื้า



รายละเออียดแผนยยุทธศาสตรร์เทศบาลตตาบลผาจยุก
คค่าเปป้าหมาย

58 59 60 61 62

เสรริมสรร้างบร้ การพพัฒนาดร้พพัฒนาดร้าน 2 4 6 8 10 เสร้นทาง ปปีละ
เมมืองนค่าอยยค่ โครงสรร้าง โครงสรร้าง โครงสรร้าง เปป็นมาตรฐาน คมนาคม คมนาคม ๒ สาย
คยุณภาพชอีวริ พมืพื้นฐาน พมืพื้นฐาน พมืพื้นฐาน เพริพิ่มขขพื้น สะดวก
ทอีพิ่ดอี มอีความรยร้ และแหลค่งนร้ สบาย
มอีความมพัพิ่นคง มากขขพื้น
ทางอาหาร
รายไดร้ และ มอีแหลค่ง ปปีละ ๒ 
อาชอีพทอีพิ่เหมาะ ชลประทาน ชลประทาน นตพื้า แหค่ง
สม มอีสยุขภาวะ ทอีพิ่ดอีขขพื้น อยุปโภค
ชยุมชน และมอี บรริโภค

ความเชมืพิ่อม
โยงกพับ

ยยุทธศาสตรร์
จพังหวพัด

ยยุทธศาสตรร์ 
อปท. ใน

เขตจพังหวพัด

ยยุทธศาสตรร์ 
อปท.

เปป้าประสงคร์
ตามพพันธกริจ

ตพัวชอีพื้วพัดระดพับ
เปป้าประสงคร์(
ตพัวชอีพื้วพัดรวม)

กลยยุทธร์/แนวทาง
การพพัฒนา

ตพัวชอีพื้วพัด
ระดพับ

กลยยุทธร์

ความ
กร้าวหนร้
าของ
เปป้า

หมายจพัดใหร้มอี
ระบบ ๑.มอีเสร้นทางทอีพิ่ ๑.พพัฒนาการ

และแหลค่ง
นตพื้า

(ระบบชล ๒.มอีระบบ ๒.พพัฒนาระบบ
ประทาน)



ความมพัพิ่นคง เพริพิ่ม
ในชอีวริต มากขขพื้น



รายละเออียดแผนยยุทธศาสตรร์เทศบาลตตาบลผาจยุก
คค่าเปป้าหมาย

58 59 60 61 62

เสรริมสรร้างบร้ การพพัฒนาดร้พพัฒนาดร้าน 2 4 6 8 10 มอีแหลค่ง ปปีละ ๒ 
เมมืองนค่าอยยค่ โครงสรร้าง โครงสรร้าง โครงสรร้าง ชลประทาน ชลประทาน นตพื้า แหค่ง
คยุณภาพชอีวริ พมืพื้นฐาน พมืพื้นฐาน พมืพื้นฐาน ทอีพิ่ดอีขขพื้น อยุปโภค
ทอีพิ่ดอี มอีความรยร้ และแหลค่งนร้ บรริโภค
คยค่คยุณธรรม เพริพิ่ม
มอีความมพัพิ่นคง มากขขพื้น
ทางอาหาร
รายไดร้ และ
อาชอีพทอีพิ่เหมาะ
สม มอีสยุขภาวะ
ชยุมชน และมอี ประปาหมยค่บร้าน
ความมพัพิ่นคง
ในชอีวริต

ความเชมืพิ่อม
โยงกพับ

ยยุทธศาสตรร์
จพังหวพัด

ยยุทธศาสตรร์ 
อปท. ใน

เขตจพังหวพัด

ยยุทธศาสตรร์ 
อปท.

เปป้าประสงคร์
ตามพพันธกริจ

ตพัวชอีพื้วพัดระดพับ
เปป้าประสงคร์(
ตพัวชอีพื้วพัดรวม)

กลยยุทธร์/แนวทาง
การพพัฒนา

ตพัวชอีพื้วพัด
ระดพับ

กลยยุทธร์

ความ
กร้าวหนร้
าของ
เปป้า

หมายจพัดใหร้มอี
ระบบ ๒.มอีระบบ ๒.พพัฒนาระบบ

และแหลค่ง
นตพื้า

(ระบบประปา) ๓.พพัฒนาระบบ





รายละเออียดแผนยยุทธศาสตรร์เทศบาลตตาบลผาจยุก
คค่าเปป้าหมาย

58 59 60 61 62

พพัฒนาภาค การพพัฒนา สค่งเสรริมดร้าน พพัฒนาเศรษฐ2 4 6 8 10 เกษตรกรปปีละ ๒
เกษตรกรรมคยุณภาพชอีวริ ดร้านเศรษฐกเศรษฐกริจใน ในชยุมชนใหร้ดอีขขพื้น ตร้นทยุนในการผลริ ลดคค่า โครงกา
อยุตสาหกรรม ชยุมชน ใชร้จค่ายและ
การแปรรยป ตร้นทยุนใน
และผลริตภพัณเสรริมอาชอีพ การผลริต
คยุณภาพและการลงทยุน ประชาชน
ปลอดภพัยแลพาณริชยกรรม มอีอาชอีพ
มอีความมพัพิ่นคและการทค่อง และอาชอีพทอีพิ่ ทอีพิ่ดอีขขพื้น

เทอีพิ่ยว เหมาะสม

มอีการ
ปศยุสพัตวร์ พพัฒนา

ดร้าน

ความเชมืพิ่อม
โยงกพับ

ยยุทธศาสตรร์
จพังหวพัด

ยยุทธศาสตรร์ 
อปท. ใน

เขตจพังหวพัด

ยยุทธศาสตรร์ 
อปท.

เปป้าประสงคร์
ตามพพันธกริจ

ตพัวชอีพื้วพัดระดพับ
เปป้าประสงคร์(
ตพัวชอีพื้วพัดรวม)

กลยยุทธร์/แนวทาง
การพพัฒนา

ตพัวชอีพื้วพัด
ระดพับ

กลยยุทธร์

ความ
กร้าวหนร้
าของ
เปป้า

หมาย

1. ดร้านสค่งเสรริม ๑.ลดคค่าใชร้จค่าย

2.ดร้านการสค่ง

๒.สค่งเสรริมรายไดร้

๓.พพัฒนาดร้าน



ปศยุสพัตวร์



รายละเออียดแผนยยุทธศาสตรร์เทศบาลตตาบลผาจยุก
คค่าเปป้าหมาย

58 59 60 61 62

พพัฒนาภาค การพพัฒนา สค่งเสรริมดร้าน พพัฒนาเศรษฐ2 4 6 8 10 การ ปปีละ ๒
เกษตรกรรมคยุณภาพชอีวริ ดร้านเศรษฐกเศรษฐกริจใน ในชยุมชนดอีขขพื้น เกษตรกรรม เกษตร โครงกา
อยุตสาหกรรม ชยุมชน กรรม
การแปรรยป มอีการ
และผลริตภพัณเสรริมอาชอีพ พพัฒนา

การลงทยุน ดอีขขพื้น
ปลอดภพัยแลพาณริชยกรรม เกษตรกร
มอีความมพัพิ่นคและการทค่อง ชค่องทางการตลามอีรายไดร้

เทอีพิ่ยว เพริพิ่มขขพื้น
และมอีชค่อง
ทางการ
ตลาด
มากขขพื้น

ความเชมืพิ่อม
โยงกพับ

ยยุทธศาสตรร์
จพังหวพัด

ยยุทธศาสตรร์ 
อปท. ใน

เขตจพังหวพัด

ยยุทธศาสตรร์ 
อปท.

เปป้าประสงคร์
ตามพพันธกริจ

ตพัวชอีพื้วพัดระดพับ
เปป้าประสงคร์(
ตพัวชอีพื้วพัดรวม)

กลยยุทธร์/แนวทาง
การพพัฒนา

ตพัวชอีพื้วพัด
ระดพับ

กลยยุทธร์

ความ
กร้าวหนร้
าของ
เปป้า

หมาย

1. ดร้านสค่งเสรริม ๔.พพัฒนาดร้าน

2.ดร้านการสค่ง

otopใหร้มอี
๕.การเพริพิ่มรายไดร้





รายละเออียดแผนยยุทธศาสตรร์เทศบาลตตาบลผาจยุก
คค่าเปป้าหมาย

58 59 60 61 62

เสรริมสรร้างบร้ การพพัฒนา สค่งเสรริมดร้าน มอีการพพัฒนา 2 4 6 8 10 รยร้จพักการ ปปีละ ๒
เมมืองนค่าอยยค่ ดร้านสค่งเสรริมดร้าน สาธารณสยุข ดร้าน และใหร้ความรยร้ ปป้องกพัน โครงกา
คยุณภาพชอีวริ คยุณภาพชอีวริ สาธารณสยุขและ สาธารณสยุข เรมืพิ่องโรคระบาด โรค
ทอีพิ่ดอี มอีความรยร้ การอนามพัย และการ ระบาด
คยค่คยุณธรรม อนามพัย มากขขพื้น
มอีความมพัพิ่นคง มอีการ
ทางอาหาร ดยแล
รายไดร้ และ ปลอดภพัยและถยก อาหาร
อาชอีพทอีพิ่เหมาะ หลพักโภชนาการ โภชนาการ
ชยุมชน และมอี มากขขพื้น
ความมพัพิ่นคง ลดมล
ในชอีวริต ภาวะ

และกค่อเหตยุ กค่อเหตยุ

รตาคาญ รตาคาญ

ความเชมืพิ่อม
โยงกพับ

ยยุทธศาสตรร์
จพังหวพัด

ยยุทธศาสตรร์ 
อปท. ใน

เขตจพังหวพัด

ยยุทธศาสตรร์ 
อปท.

เปป้าประสงคร์
ตามพพันธกริจ

ตพัวชอีพื้วพัดระดพับ
เปป้าประสงคร์(
ตพัวชอีพื้วพัดรวม)

กลยยุทธร์/แนวทาง
การพพัฒนา

ตพัวชอีพื้วพัด
ระดพับ

กลยยุทธร์

ความ
กร้าวหนร้
าของ
เปป้า

หมาย

1.การพพัฒนา ๑.รณรงคร์ปป้องกพัน

๒.รณรงคร์อาหาร

๓.ลดมลภาวะ





รายละเออียดแผนยยุทธศาสตรร์เทศบาลตตาบลผาจยุก
คค่าเปป้าหมาย

58 59 60 61 62

เสรริมสรร้างบร้ พพัฒนาดร้าน การพพัฒนา สค่งเสรริมดร้าน มอีการพพัฒนา 2 4 6 8 10 มอี ปปีละ ๒
เมมืองนค่าอยยค่ ศริลปะวพัฒนธดร้านความรยร้ความรยร้การศข ดร้านการศขกษา พพัฒนาคยุณภาพ คยุณภาพ โครงกา
คยุณภาพชอีวริ จารอีต ประเพการศขกษา ศาสนา ศาสนา จพัดการศขกษาของการ
ทอีพิ่ดอี มอีความรยร้และภยมริปปัญ ศาสนา วพัฒนธรรม วพัฒนธรรม สถานศขกษาในเขศขกษา
คยค่คยุณธรรม ทร้องถริพิ่นและ วพัฒนธรรมแและประเพณอีและประเพณอี ตตาบลผาจยุก ดอีขขพื้น
มอีความมพัพิ่นคการศขกษา ประเพณอี
ทางอาหาร มอีการ
รายไดร้ และ เรอียนรยร้ตลอดชอีวริตเรอียนรยร้
อาชอีพทอีพิ่เหมาะ ตลอด
สม มอีสยุขภาวะ ชอีวริต
ชยุมชน และมอี โรงเรอียน
ความมพัพิ่นคง โรงเรอียนและศยนยร์และศยนยร์
ในชอีวริต พพัฒนาเดด็กเลด็ก พพัฒนา

เดด็กเลด็ก

ความเชมืพิ่อม
โยงกพับ

ยยุทธศาสตรร์
จพังหวพัด

ยยุทธศาสตรร์ 
อปท. ใน

เขตจพังหวพัด

ยยุทธศาสตรร์ 
อปท.

เปป้าประสงคร์
ตามพพันธกริจ

ตพัวชอีพื้วพัดระดพับ
เปป้าประสงคร์(
ตพัวชอีพื้วพัดรวม)

กลยยุทธร์/แนวทาง
การพพัฒนา

ตพัวชอีพื้วพัด
ระดพับ

กลยยุทธร์

ความ
กร้าวหนร้
าของ
เปป้า

หมาย

๑.สค่งเสรริมการ

๒.สค่งเสรริมการ

๓.เพริพิ่มศพักยภาพ



มอีคยุณภาพ



รายละเออียดแผนยยุทธศาสตรร์เทศบาลตตาบลผาจยุก
คค่าเปป้าหมาย

58 59 60 61 62

เสรริมสรร้างบร้ พพัฒนาดร้าน การพพัฒนา สค่งเสรริมดร้าน มอีการพพัฒนา 2 4 6 8 10 มอีการ ปปีละ ๒
เมมืองนค่าอยยค่ ศริลปะวพัฒนธดร้านความรยร้ความรยร้การศข ดร้านการศขกษา กอีฬา กอีฬา โครงกา
คยุณภาพชอีวริ จารอีต ประเพการศขกษา ศาสนา ศาสนา ทอีพิ่ดอีขขพื้น
ทอีพิ่ดอี มอีความรยร้และภยมริปปัญ ศาสนา วพัฒนธรรม วพัฒนธรรม
คยค่คยุณธรรม ทร้องถริพิ่นและ วพัฒนธรรมแและประเพณอีและประเพณอี มอีการ
มอีความมพัพิ่นคการศขกษา ประเพณอี ดร้านศาสนา จพัด
ทางอาหาร วพัฒนธรรม กริจกรรม
รายไดร้ และ และประเพณอี ดร้าน
อาชอีพทอีพิ่เหมาะ ศาสนา
สม มอีสยุขภาวะ วพัฒนธรรม
ชยุมชน และมอี และ
ความมพัพิ่นคง ประเพณอี
ในชอีวริต

ความเชมืพิ่อม
โยงกพับ

ยยุทธศาสตรร์
จพังหวพัด

ยยุทธศาสตรร์ 
อปท. ใน

เขตจพังหวพัด

ยยุทธศาสตรร์ 
อปท.

เปป้าประสงคร์
ตามพพันธกริจ

ตพัวชอีพื้วพัดระดพับ
เปป้าประสงคร์(
ตพัวชอีพื้วพัดรวม)

กลยยุทธร์/แนวทาง
การพพัฒนา

ตพัวชอีพื้วพัด
ระดพับ

กลยยุทธร์

ความ
กร้าวหนร้
าของ
เปป้า

หมาย

๔.พพัฒนาดร้านการ

๕.สค่งเสรริมกริจกรรม





รายละเออียดแผนยยุทธศาสตรร์เทศบาลตตาบลผาจยุก
คค่าเปป้าหมาย

58 59 60 61 62

เสรริมสรร้างบร้ การพพัฒนา สค่งเสรริม มอีการพพัฒนา 2 4 6 8 10 ระบบชอีวริ ปปีละ ๒
เมมืองนค่าอยยค่ คยุณภาพชอีวริ ดร้านสพังคม พพัฒนา ดร้านสพังคม สวพัสดริการและชอีวริความเปป็นโครงกา
คยุณภาพชอีวริต ดร้านสพังคม ทอีพิ่ดอีขขพื้น ความเปป็นอยยค่ของอยยค่ทาง
ทอีพิ่ดอี มอีความรยร้ ผยร้ดร้อยโอกาสทางสพังคมดอีขขพื้น
คยค่คยุณธรรม สพังคม
ทางอาหาร
รายไดร้ และ
อาชอีพทอีพิ่เหม และแกร้ไขปปัญหา การรณรงคร์ตค่อตร้าน
สม มอีสยุขภาวยาเสพตริดและ แกร้ไขปปัญหา
ชยุมชน และมอีอบายมยุข ยาเสพตริด
ความมพัพิ่นคง
ในชอีวริต

ปป้องกพันและบรรเทา
สาธารณภพัย

ความเชมืพิ่อม
โยงกพับ

ยยุทธศาสตรร์
จพังหวพัด

ยยุทธศาสตรร์ 
อปท. ใน

เขตจพังหวพัด

ยยุทธศาสตรร์ 
อปท.

เปป้าประสงคร์
ตามพพันธกริจ

ตพัวชอีพื้วพัดระดพับ
เปป้าประสงคร์(
ตพัวชอีพื้วพัดรวม)

กลยยุทธร์/แนวทาง
การพพัฒนา

ตพัวชอีพื้วพัด
ระดพับ

กลยยุทธร์

ความ
กร้าวหนร้
าของ
เปป้า

หมาย

1. ดร้านสค่งเสรริม ๑.การพพัฒนาระบบ

2.ดร้านปป้องกพัน ๒.สค่งเสรริมกริจกรรม

๓.พพัฒนาระบบ





รายละเออียดแผนยยุทธศาสตรร์เทศบาลตตาบลผาจยุก
คค่าเปป้าหมาย

58 59 60 61 62

เสรริมสรร้างบร้ การพพัฒนาดร้การพพัฒนา สค่งเสรริมดร้าน มอีการพพัฒนา 2 4 6 8 10 มอีการ ปปีละ ๒
เมมืองนค่าอยยค่ การจพัดระเบอีดร้านการเมมือการเมมือง การดร้านการเมมือง จพัดการองคร์กรแลบรริหาร โครงกา
คยุณภาพชอีวริ การบรริหาร บรริหารและ บรริหารและ ชยุมชน จพัดการ
ทอีพิ่ดอี มอีความรยร้และการรพักษและการ การปกครอง การปกครอง องคร์กร
คยค่คยุณธรรม ความสงบ ปกครอง ทอีพิ่ดอีขขพื้น และชยุมชน
มอีความมพัพิ่นค เรอียบรร้อย
ทางอาหาร บรริหารจพัดการขร้อมยล
รายไดร้ และ
อาชอีพทอีพิ่เหมาะ
สม มอีสยุขภาวะ ศพักยภาพของ
ชยุมชน และมอี บยุคลากร
ความมพัพิ่นคง
ในชอีวริต

การปฏริบพัตริราชการ

ความเชมืพิ่อม
โยงกพับ

ยยุทธศาสตรร์
จพังหวพัด

ยยุทธศาสตรร์ 
อปท. ใน

เขตจพังหวพัด

ยยุทธศาสตรร์ 
อปท.

เปป้าประสงคร์
ตามพพันธกริจ

ตพัวชอีพื้วพัดระดพับ
เปป้าประสงคร์(
ตพัวชอีพื้วพัดรวม)

กลยยุทธร์/แนวทาง
การพพัฒนา

ตพัวชอีพื้วพัด
ระดพับ

กลยยุทธร์

ความ
กร้าวหนร้
าของ
เปป้า

หมาย

1.พพัฒนาการบรริหาร

ชยุมชน/สพังคม

2.การพพัฒนาการ

3.สค่งเสรริมและพพัฒนา

4.พพัฒนาศพักยภาพ



และปปัจจพัยการ
บรริหารงาน



รายละเออียดแผนยยุทธศาสตรร์เทศบาลตตาบลผาจยุก
คค่าเปป้าหมาย

58 59 60 61 62

ดตารงไวร้ซขพิ่ง พพัฒนาดร้าน พพัฒนาดร้าน สค่งเสรริมดร้าน ทรพัพยากร 2 4 6 8 10 ประชาช ปปีละ ๒
ทรพัพยากร ทรพัพยากร ทรพัพยากร ทรพัพยากร ธรรมชาตริและ ในการดยแลรพักษามอีจริตสตานขโครงกา
ธรรมชาตริ ธรรมชาตริแลธรรมชาตริแธรรมชาตริและสริพิ่งแวดลร้อม ทรพัพยากรธรรมชารพักษร์
ทอีพิ่สมบยรณร์ สริพิ่งแวดลร้อม สริพิ่งแวดลร้อมสริพิ่งแวดลร้อม ในตตาบล และสริพิ่งแวดลร้อม ทรพัพยากร
พพัฒนาแหลค่งนตพื้า มอีสภาพ ธรรมชาตริฯ
การจพัดการ สมบยรณร์ดอี
สริพิ่งแวดลร้อม

การขยะอยค่างถยก
วริธอี

ทรพัพยากรธรรมชาตริ
และสริพิ่งแวดลร้อม

ความเชมืพิ่อม
โยงกพับ

ยยุทธศาสตรร์
จพังหวพัด

ยยุทธศาสตรร์ 
อปท. ใน

เขตจพังหวพัด

ยยุทธศาสตรร์ 
อปท.

เปป้าประสงคร์
ตามพพันธกริจ

ตพัวชอีพื้วพัดระดพับ
เปป้าประสงคร์(
ตพัวชอีพื้วพัดรวม)

กลยยุทธร์/แนวทาง
การพพัฒนา

ตพัวชอีพื้วพัด
ระดพับ

กลยยุทธร์

ความ
กร้าวหนร้
าของ
เปป้า

หมาย

๑.สรร้างจริตสตานขก

๒.สค่งเสรริมการจพัด

๓.สค่งเสรริมดร้าน





รายละเออียดแผนยยุทธศาสตรร์เทศบาลตตาบลผาจยุก
คค่าเปป้าหมาย

58 59 60 61 62

เพริพิ่มศพักยภา พพัฒนาดร้านกพพัฒนาดร้าน แหลค่ง 2 4 6 8 10 แหลค่ง ปปีละ ๒
การคร้า สค่งเสรริมอาชแหลค่ง ทค่องเทอีพิ่ยวตค่า ทค่องเทอีพิ่ยว ทค่องเทอีพิ่ยวตค่างๆ ทค่องเทอีพิ่ยวโครงกา
การลงทยุน การลงทยุน ทค่องเทอีพิ่ยว ในตตาบล ในตตาบลไดร้รพับ ในตตาบล ตค่างๆใน
การทค่องเทอีพิ่ยพาณริชยกรรม การปรพับปรยุง ตตาบล
และความ และการทค่อง มอีการสค่งเสรริม ไดร้รพับ
สพัมพพันธร์กพับ เทอีพิ่ยว ประชาสพัมพพันธร์ การพพัฒนา
ประเทศเพมืพิ่อน แหลค่ง ดอีขขพื้น
บร้าน ทค่องเทอีพิ่ยว

ความเชมืพิ่อม
โยงกพับ

ยยุทธศาสตรร์
จพังหวพัด

ยยุทธศาสตรร์ 
อปท. ใน

เขตจพังหวพัด

ยยุทธศาสตรร์ 
อปท.

เปป้าประสงคร์
ตามพพันธกริจ

ตพัวชอีพื้วพัดระดพับ
เปป้าประสงคร์(
ตพัวชอีพื้วพัดรวม)

กลยยุทธร์/แนวทาง
การพพัฒนา

ตพัวชอีพื้วพัด
ระดพับ

กลยยุทธร์

ความ
กร้าวหนร้
าของ
เปป้า

หมายสค่งเสรริม
แหลค่ง ๑.พพัฒนาแหลค่ง





ประเดด็นยยุทธศาสตรและรายละเออียดแผนยยุทธศาสตรร์เทศบาลตตาบลผาจยุก

กองชค่าง สตานพัก
ซค่อมแซมถนน ปลพัด

จตานวน ๔๕ สาย

ซค่อมแซมถนน 
ดรินลยกรพังและถนน
อพัดบดหรินคลยุก
จตานวน ๓๓ สาย

โครงการ/กริจกรรม
หนค่วยรพับ
ผริดชอบ

หนค่วย
สนพับสนยุน

๑.สรร้างปรพับปรยุง 

คสล.

๒.กค่อสรร้างปรพับปรยุง





รายละเออียดแผนยยุทธศาสตรร์เทศบาลตตาบลผาจยุก

กองชค่าง สตานพัก
ซค่อมแซมทค่อ ปลพัด
คลองระบายนตพื้า
จตานวน ๑๙ โครงการ

ถนนลาดยางในเขต
พมืพื้นทอีพิ่ตตาบลผาจยุก
จตานวน ๘ โครงการ

ทางในเขตพมืพื้นทอีพิ่ตตาบล
ผาจยุก
จตานวน ๖ โครงการ

โครงการ/กริจกรรม
หนค่วยรพับ
ผริดชอบ

หนค่วย
สนพับสนยุน

๓.กค่อสรร้างปรพับปรยุง

๔.กค่อสรร้าง ปรพับปรยุง

๕.กค่อสรร้างสะพานขร้าม



รายละเออียดแผนยยุทธศาสตรร์เทศบาลตตาบลผาจยุก

กองชค่าง สตานพัก
หรมือขยายไฟฟป้า ปลพัด
สาธารณะ
จตานวน ๓๓ สาย

กองชค่าง กอง
สค่งเสรริม

นตพื้าหรมือระบบสค่งนตพื้า การ
เพมืพิ่อการเกษตร เกษตร

โครงการ/กริจกรรม
หนค่วยรพับ
ผริดชอบ

หนค่วย
สนพับสนยุน

๖.ตริดตพัพื้ง ซค่อมแซม

๑.กค่อสรร้างปรพับปรยุง
คลอง/ราง/ทค่อระบาย



จตานวน ๓๒ แหค่ง



รายละเออียดแผนยยุทธศาสตรร์เทศบาลตตาบลผาจยุก

กองชค่าง กอง
และแหลค่งนตพื้าตค่างๆ สค่งเสรริม
จตานวน ๑๕ แหค่ง การ

เกษตร

ฝายกพักเกด็บนตพื้า
อค่างเกด็บนตพื้า เขมืพิ่อน
จตานวน ๖ แหค่ง

ระบบประปาหมยค่บร้าน
จตานวน ๑๘ แหค่ง

โครงการ/กริจกรรม
หนค่วยรพับ
ผริดชอบ

หนค่วย
สนพับสนยุน

๒.ขยุดลอกคยคลอง

๓.กค่อสรร้างซค่อมแซม

1.ปรพับปรยุงซค่อมแซม





รายละเออียดแผนยยุทธศาสตรร์เทศบาลตตาบลผาจยุก

สตานพัก กองชค่าง
และตร้นทยุนในการผล ปลพัด
จตานวน ๑๑ โครงการ

รายไดร้และอาชอีพทอีพิ่
เหมาะสม
จตานวน ๒๓ โครงการ

ดร้านปศยุสพัตวร์
จตานวน ๖ โครงการ

โครงการ/กริจกรรม
หนค่วยรพับ
ผริดชอบ

หนค่วย
สนพับสนยุน

๑.โครงการลดคค่าใชร้จค่าย

2.โครงการสค่งเสรริม

3.โครงการพพัฒนา





รายละเออียดแผนยยุทธศาสตรร์เทศบาลตตาบลผาจยุก

กอง สตานพัก
ดร้านเกษตรกรรม สค่งเสรริม ปลพัด
จตานวน ๓๐ โครงกาการเกษตร

และชค่องทางการตลาด
จตานวน ๔ โครงการ

โครงการ/กริจกรรม
หนค่วยรพับ
ผริดชอบ

หนค่วย
สนพับสนยุน

4.โครงการพพัฒนา

5.โครงการเพริพิ่มรายไดร้





รายละเออียดแผนยยุทธศาสตรร์เทศบาลตตาบลผาจยุก

กอง สตานพัก
ปป้องกพันและใหร้ความรยสาธารณสยุปลพัด
เรมืพิ่องโรคระบาด
จตานวน ๔๕ โครงการ

อาหารปลอดภพัย
และถยกหลพักโภชนาการ
จตานวน ๑๐ โครงการ

ปป้องกพันมลภาวะจาก
สถานประกอบการ

โครงการ/กริจกรรม
หนค่วยรพับ
ผริดชอบ

หนค่วย
สนพับสนยุน

๑. โครงการรณรงคร์

2.โครงการรณรงคร์

3.โครงการควบคยุมและ



จตานวน ๓ โครงการ



รายละเออียดแผนยยุทธศาสตรร์เทศบาลตตาบลผาจยุก

กองการ สตานพัก
คยุณภาพการจพัดการศขกษาฯ ปลพัด
ศขกษา จตานวน ๓ 
จตานวน ๑๗ โครงการ

การเรอียนรยร้ตลอดชอีวริต
จตานวน ๖ โครงการ

โรงเรอียนและศยนยร์
พพัฒนาเดด็กเลด็ก
จตานวน ๔๐ โครงการ

โครงการ/กริจกรรม
หนค่วยรพับ
ผริดชอบ

หนค่วย
สนพับสนยุน

๑.โครงการพพัฒนา

2.โครงการสค่งเสรริม

3.โครงการเพริพิ่มศพักยภาพ





รายละเออียดแผนยยุทธศาสตรร์เทศบาลตตาบลผาจยุก

กองการ สตานพัก
ดร้านการกอีฬา ศขกษาฯ ปลพัด
จตานวน ๒๙ โครงการ

กริจกรรมดร้านศาสนา
วพัฒนธรรมและประเพณอี
จตานวน ๓๕ โครงการ

โครงการ/กริจกรรม
หนค่วยรพับ
ผริดชอบ

หนค่วย
สนพับสนยุน

4.โครงการสค่งเสรริม

5.โครงการสค่งเสรริม





รายละเออียดแผนยยุทธศาสตรร์เทศบาลตตาบลผาจยุก

กอง สตานพัก
สวพัสดริการและชอีวริตสาธารณสยุขฯปลพัด
ความเปป็นอยยค่ของผยร้ดร้อย
โอกาสทางสพังคม
จตานวน ๔๒ โครงการ

กริจกรรมรณรงคร์ตค่อตร้าน
แกร้ไขปปัญหายาเสพตริด
จตานวน ๑๖ โครงการ

ปป้องกพันและบรรเทา
สาธาณภพัย

โครงการ/กริจกรรม
หนค่วยรพับ
ผริดชอบ

หนค่วย
สนพับสนยุน

๑.โครงการพพัฒนาระบบ

2.โครงการสค่งเสรริม

3.โครงการพพัฒนาระบบ



จตานวน 11 โครงการ



รายละเออียดแผนยยุทธศาสตรร์เทศบาลตตาบลผาจยุก

กองชค่าง สตานพักปลพัด
บรริหารจพัดการองคร์กสตานพักปลพัด

โครงการ

จพัดการขร้อมยล จตานวน

พพัฒนาศพักยภาพของ 

โครงการ

ภาพการปฏริบพัตริราชการ

โครงการ/กริจกรรม
หนค่วยรพับ
ผริดชอบ

หนค่วย
สนพับสนยุน

1.โครงการพพัฒนาการ

ชยุมชน จตานวน 54 

2.โครงการพพัฒนาบรริหาร

2 โครงการ
3.โครงการสค่งเสรริมและ

บยุคลากร จตานวน 3 

4.โครงการพพัฒนาศพักย



และปปัจจพัยการบรริหารงาน
จตานวน 4 โครงการ



รายละเออียดแผนยยุทธศาสตรร์เทศบาลตตาบลผาจยุก

กอง สตานพักปลพัด
สตานขกในการดยแลรพัสาธารณสยุข
ทรพัพยากรธรรมชาตริและสริพิ่งแวด
และสริพิ่งแวดลร้อม ลร้อม

จพัดการขยะอยค่างถยกวริธอี

ทรพัพยากรธรรมชาตริ
และสริพิ่งแวดลร้อม

โครงการ/กริจกรรม
หนค่วยรพับ
ผริดชอบ

หนค่วย
สนพับสนยุน

๑.โครงการสรร้างจริต

จตานวน 7 โครงการ

2.โครงการสค่งเสรริมการ

จตานวน 2 โครงการ

3.โครงการสค่งเสรริมดร้าน

จตานวน 6 โครงการ





รายละเออียดแผนยยุทธศาสตรร์เทศบาลตตาบลผาจยุก

สตานพัก กองชค่าง
แหลค่งทค่องเทอีพิ่ยวตค่าง ปลพัด
ในตตาบล

โครงการ/กริจกรรม
หนค่วยรพับ
ผริดชอบ

หนค่วย
สนพับสนยุน

๑.โครงการพพัฒนา

จตานวน 5 โครงการ
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