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คํานํา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ของเทศบาลตําบลผาจุกฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นตามแนว
ทางการวางแผนพัฒนาตําบล โดยกระบวนการประชาคมหมูบานในตําบล ทั้ง ๑๔ หมูบาน เพื่อนําปญหาความ
ตองการของหมูบานมากําหนดเปนยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โดยมีเปาประสงคที่ ชัดเจน บรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ไดวางไว การวางแผนพัฒนาตําบลผาจุก เปนการวางแผนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางการ
พัฒนา กอใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพื่อเปนการบูรณาการการทํางานใหสามารถบรรลุ
เปาหมายที่ทุกภาคสวนเขารวมลงมอืปฏบิัตใินพื้นที่เปาหมายรวมกัน

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) และแผนการดําเนินงาน
ที่ไดจัดทําขึ้นคงเปนแนวทางในการพัฒนา และเปนประโยชนตอการพัฒนาตําบลผาจุกใหสามารถบรรลุ
เปาหมายที่ไดวางไวไดอยางมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลตอไป

งานนโยบายและแผน
มถิุนายน ๒๕๕๖



สารบัญ
หนา

สวนที่ ๑ บทนํา
- ลักษณะของแผนพัฒนาสามป ๑
- วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป ๒
- ขัน้ตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ๒
- ประโยชนของแผนพัฒนาสามป ๘

สวนที่ ๒ สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญของทองถ่ิน ๙
สวนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา ๑๕

- สรุปสถานการณพัฒนา ๑๕
- การประเมนิผลการนําแผนพัฒนาไปปฏบิัตเิชิงปริมาณ ๑7
- การประเมนิประสทิธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ ๒1

สวนที่ ๔ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป ๒2
- วสิัยทัศนการพัฒนาตําบลผาจุก ๒2
- พันธกจิการพัฒนาของเทศบาลตําบลผาจุก ๒2
- ยุทธศาสตรการพัฒนา ๒2
- แนวทางการพัฒนาในชวงสามป ๒2
- กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุตรดติถ ๒4
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ๒6
- นโยบายการพัฒนาของผูบรหิารเทศบาลตําบลผาจุก ๒9

สวนที่ ๕ บัญชสีรุปโครงการพัฒนา และรายละเอยีดโครงการพัฒนา ๓3
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ๓3
- บัญชีรายละเอยีดโครงการพัฒนา ๔9
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่เกนิศักยภาพ ๑24
- บัญชีรายละเอยีดโครงการพัฒนาที่เกนิศักยภาพ ๑29

สวนที่ ๖ การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏบิัตแิละตดิตาม ประเมนิผล ๑68
- องคกรรับผิดชอบในการตดิตามและประเมนิผล ๑68
- วธิกีารตดิตามและประเมินผล ๑69
- การกําหนดหวงเวลาในการตดิตามและประเมนิผล ๑70



ภาคผนวก
- สรุปรายงานการประชาคมหมูบาน
- สําเนาคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘



สวนท่ี ๑
บทนํา

แผนพัฒนาสามปเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วา ภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนา
หนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย
จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยนื และวสิัยทัศนในที่สุด

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปเปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป
กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํา
งบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชน

แผนภาพที่ ๒ ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับแผนพัฒนาสามป

วสิัยทัศนทองถ่ิน

จัดมุงหมายการพัฒนาจัดมุงหมายการพัฒนา จัดมุงหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา

โครงการ โครงการ โครงการ

- กิจกรรมที่ ๑
- กิจกรรมที่ ๒

- กิจกรรมที่ 3

- กิจกรรมที่ ๑
- กิจกรรมที่ ๒

- กิจกรรมที่ ๑
- กิจกรรมที่ ๒
- กิจกรรมที่ ๓

แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา

ลักษณะของแผนพัฒนาสามป



แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่
จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดย
มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป ดังนั้นโครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผน
ประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามปนัน้ ควรมสีภาพความพรอมอยางนอย ๒ ประการ คอื

๑. มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ   โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของโครงการ/
กจิกรรม รวมทัง้ผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ/กจิกรรม

๒.กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบและ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใชจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปไดตอไป

แผนพัฒนาสามปมลีักษณะกวางๆ ดังตอไปนี้
๑. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๒. เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงที่ดําเนนิการ
๓. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กจิกรรมการพัฒนาที่จะดําเนนิการเปนหวงระยะเวลาสามป
๔. เปนเอกสารที่จะแสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา กับงบประมาณรายจาย

ประจําป

๑.เพื่อแสดงความสัมพันธเช่ือมโยง และสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป

๒.เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปที่มีความสอดคลอง   และสามารถตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมปีระสทิธภิาพ

๓.เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุลงในเอกสารงบประมาณ
รายจายประจําป และนําไปปฏบิัตไิดทันทเีมื่อไดรับงบประมาณ

หลังจากที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรแลว ก็จะตองถึงขั้นตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป ซึ่งไดกําหนดขัน้ตอนการจัดทําเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปดําเนินการ 7
ขัน้ตอน ดังนี้

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป

ขั้นตอนในการจดัทําแผนพัฒนาสามป



ขั้นตอนที่ ๑ การเตรยีมการจัดทําแผน
๑. หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนา  ควรเขาพบผูบริหารทองถิ่น  เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค

ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อใหผูบริหารทราบถึงภารกิจที่จะตองดําเนินการ
ตอไป และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป หวง ป พ.ศ. ๒๕๕๗– ๒๕๕๙ ผานปลัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติ โครงการดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป และกําหนดปฏทินิการทํางานไวอยางชัดเจน

๒. หนวยงานที่รับผิดชอบแจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูที่เกี่ยวของทราบ ไดแกคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น หนวยงานภายในขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและประชาคม
ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลอืกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา

๑. ในขั้นตอนที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ ปญหาความตองการของทองถิ่น
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคม
ทองถิ่น และสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันพจิารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในครั้งแรก ให
เวทีการประชุมรวมกันดังกลาว คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใชเปนแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามป
ตอไป

แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป (เมื่อครบรอบหนึ่งป) ใหเวทีการประชุมรวมพิจารณา
ทบทวนดูวา จากยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาที่ไดคัดเลือก และโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวยังมีความ
เหมาะสมหรือไม ซึ่งในขั้นตอนนี้ ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในปตอไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตรการ
พัฒนา แนวทางการพัฒนา ที่จะนํามาใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได รวมทั้งกําหนดโครงการ/
กจิกรรมที่จะเพิ่มเตมิหรอืตัดทอนลงได

๓. เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบางที่
ตองดําเนนิการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการ
พัฒนา

๔. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก  ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะตองมีการ
ดําเนนิการ ดังนี้

(๑) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา
เชนใน “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ไดกําหนด “แนวทางการพัฒนาสินคาหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” โดยเวทีการประชุมรวมไดกําหนด “โครงการพัฒนาดานการตลาดฯ” ซึ่งอาจจะมี
ความสัมพันธกับ “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว” ซึ่งไดกําหนด “แนวทางการพัฒนาสถานที่
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม” โดยไดกําหนด “โครงการปรับปรุงสถานที่ประวัติศาสตร
ปราสาทเกา”



หากพจิารณาแลว จะเห็นไดวาโครงการทังสองที่มาจากยุทธศาสตรการพัฒนาคนละยุทธศาสตรกัน แตมีความ
เช่ือมโยงและสนับสนุนกันไดในเชิงการเสริมสรางรายไดใหแกประชาชน โดยการนําผลิตภัณฑมาขายให
นักทองเที่ยว ซึ่งหากกําหนดในแผนพัฒนาสามปแลว จะตองกําหนดหวงเวลาการดําเนนิงานที่สอดรับกัน

(๒) ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรม    จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ดําเนินการของชุมชน ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป

(๓) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม   เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามป
ไดอยางเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเปนการจัดลําดับโครงการไว เพื่อทําแผนพัฒนาสามปในชวงถัดไปดวย
เนื่องจากในการดําเนนิการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพฒันา อาจจะตองใชเวลาตอเนื่องนาน
กวาสามป ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจําเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่
ตอเนื่องไปในระยะยาวดวย ซึ่งอาจจะยังไมสามารถระบุไวในชวงสามปของการจัดทําแผนพัฒนาสามปได เชน
โครงการจัดการขยะมูลฝอย อาจมกีจิกรรมหลากหลายที่ตองดําเนนิการตอเนื่อง ดังนี้

โครงการ/กจิกรรม
ปงบประมาณ

๒๕๕5 ๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕8 ๒๕๕9
โครงการจัดการขยะมูลฝอย
1) การศกึษาความเปนไปได ..............
2) การจัดซื้อที่ดนิ ..............
3) การกอสรางสถานขนถาย ..............
4) การกอสรางสถานที่กําจัดขยะ ..............
5) การซื้อเครื่องจักรกลหนัก .............. .....
6) การซื้อรถบรรทุกขยะ .............. ..............
7) การซื้อถังขยะ .............. .............. ...
8) การวาจางเอกชนดําเนินการเก็บ ขนขยะ .............. ..............

เนื่องจากกิจกรรมที่จะตองดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการพิจารณากําหนดกิจกรรม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองคํานงึถงึสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้

 งบประมาณรายรับ รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 ทรัพยากรการบรหิารอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 ภาคีการพัฒนาที่สามารถเขามารวมดําเนินการ    หรือมีภารกิจรับผิดชอบการดําเนินการในเรื่อง

นัน้ๆ เมื่อพจิารณาดานตางๆ ดังกลาวแลว จะตองแยกประเภทของโครงการออก อยางนอยสามประเภท คอื
๑. โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง   กลาวคือมีขีดความสามารถทั้ง

ทางดานกําลังเงนิ กําลังคน วัสดุอุปกรณ และความรูทางดานการบรหิารจัดการที่จะดําเนนิการไดเอง
๒. โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ เพื่อให เกิด

ประสทิธภิาพในการดําเนนิงาน เนื่องจากเปนงานที่อยูในอํานาจหนาที่ แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถ



หรอืไมประสงค จะดําเนนิการ จงึมอบใหหนวยงานอื่นดําเนนิการแทน โดยการตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนให
ตามระเบยีบวธิกีารของทางราชการ

๓. โครงการที่ ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น   ทั้ งราชการบริหารสวนกลาง
สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเปนโครงการขนาดใหญ หรือเปน
โครงการที่หนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาที่จัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว ทั้งนี้ รวมถึง
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยูแลว โดยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนตองอยูในเงื่อนไขของการขอรับเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิดังกลาว)
ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมขอมูลและการวเิคราะหขอมูล

๑. การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนนิการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล

ที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั่วไปแลว ยัง
จะตองวิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ
ตองการขอมูลของหวงเวลาใด และจะเก็บขอมูลจากแหลงใด เพื่อเปนขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหแนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมไดอยางถูกตอง โดยในการเก็บรวบรวมขอมูล จะตองเก็บขอมูลทั้งขอมูลภายในองคกรและ
ขอมูลภายนอกเพื่อสามารถนํามาวเิคราะห SWOT (การวเิคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) ได

๒. การวเิคราะหขอมูล
ประกอบดวย ๔ กจิกรรมหลัก คอื
๑. การประเมนิผลการพัฒนาที่ผานมา
๒. การคัดเลอืกยุทธศาสตรการพัฒนา
๓. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
๕. การตัดสนิใจเลอืกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป

โดยมรีายละเอยีดในแตละกิจกรรมดังนี้
๑. การประเมนิผลการพัฒนาที่ผานมา

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผานมาและนําเสนอ
ที่ประชุม ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
ประเมนิผลการพัฒนาทองถิ่นในรอบปที่ผานมา โดยประเมนิทัง้ในเชิงปรมิาณและในเชิงคุณภาพ

๒. การคัดเลอืกยุทธศาสตรการพัฒนา
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปที่ผานมาแลว ใหที่ประชุมตามขอ ๑ รวมกัน

คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับปญหาความตองการของ
ประชาคม/ชุมชนในหวงระยะเวลาสามป (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบ
ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได)

ในกรณีที่เห็นวามียุทธศาสตรการพัฒนาใดที่ยังไมไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แตมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองกําหนดขึ้นใหม ก็อาจกําหนดขึ้นได แตทั้งนี้ตองแสดงใหเห็นถึงเหตุผลและ
วัตถุประสงคที่มีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น (และ
นําไปปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป)



๓. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
ภายใตยุทธศาสตร จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งลวนแลวแตมีความจําเปนในการ

ดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งสิ้น แตมีความสําคัญ ความจําเปนเรงดวนมาก
นอยแตกตางกัน  ที่ประชุมตามขอ ๑ จะตองรวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา การ
จัดลําดับความสําคัญดังกลาว ไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดลําดับความสําคัญอยูในลําดับ
หลังๆ จะไมตองนํามาปฏิบัติ เพราะการที่จะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ไดรับการพิจารณาแลววา
ตองดําเนินการ แตในหวงระยะเวลาสามปของแผนพัฒนาสามปนั้น อาจมีแนวทางที่จําเปนตองนํามาเนนการ
ปฏบิัติ

วิธีการจัดลําดับความสําคัญมีหลายวิธี ตั้งแตวิธีงายๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใชวิธีการ
ลงคะแนนคัดเลอืกโดยใชบัตรลงคะแนน เพื่อนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ วิธีการจัดลําดับความสําคัญที่เปน
วิทยาศาสตรอาจใชวิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic Issues Graph หรือวิธีอื่นๆ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละแหงสามารถเลอืกวธิกีารปฏบิัตไิดตามความเหมาะสม

๔. การตัดสนิใจเลอืกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป
หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลว ที่ประชุมจะตัดสินใจวาจะนําแนวทางการพัฒนา

เหลานั้นมาดําเนินการ แตในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะไดวิเคราะหถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ เพราะใน
การจัดลําดับความสําคัญ อาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก ดังนั้น เพื่อทบทวนและยืนยันการ
จัดลําดับวามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริงหรือไม จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาทําการวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออน โอกาสและอุปสรรค (Swot Analysis) อกีครัง้
ขั้นตอนที่ ๔ การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา

๑. หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว   ใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของ
ยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค
ของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป โดย
นําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป

บางครั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา ตั้งแตขั้นตอนการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นแลว แตอาจนํามาปรับใหชัดเจนและสอดคลองกับสถานการณในชวง
สามป

๒. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะตองดําเนินการ
ตามแนวทางที่คัดเลอืก และโดยที่กจิกรรมที่จะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุมจะตองพิจารณา
ในประเด็นดังตอไปนี้ดวย คอื

๑) พิจารณากิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการ
พัฒนาที่กําหนดอยางรอบคอบ เพื่อใหไดโครงการ/กิจกรรมที่ครบถวน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่รวมดําเนินการกับหนวยงานอื่น หรือโครงการ/
กจิกรรมที่หนวยงานอื่นเปนผูดําเนนิการ

๒) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  ควรพิจารณาทั้งภายใต
แนวทางเดยีวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา



๓) พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมทั้งในดานกระบวนการการดําเนินงานและ
ในดานของผลการดําเนนิการ เพื่อบรรลุกจิกรรมลงในปตางๆ ไดอยางถูกตอง เหมาะสม

๔) พจิารณาคัดเลอืกโครงการ/กจิกรรม
ก. จากความจําเปนเรงดวน
ข. ขดีความสามารถทางทรัพยากรการบรหิารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ค. ความเช่ือมโยงของกจิกรรม และระยะเวลาที่จะดําเนนิการ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทํารายละเอยีดโครงการ/กจิกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับ

แนวทางการพัฒนาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวช้ีวัดความสําเร็จ โดยเนนการศกึษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในป
แรกของแผนพัฒนาสามป เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาสามป โดยมีเคาโครง
ประกอบดวย ๗ สวน ดังนี้

สวนที่ ๑ บทนํา
สวนที่ ๒ สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ ๓ ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
สวนที่ ๔ สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
สวนที่ ๕ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
สวนที่ ๖ บัญชีโครงการ/กจิกรรม
สวนที่ ๗ การตดิตามและประเมนิผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏบิัติ

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบดวย
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอรางแผนพัฒนาสามปและ
รับฟงความคดิเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณตอไป

๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามป  ที่ปรับปรุงแลวเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพจิารณา
ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัตแิละประกาศใชแผนพัฒนาสามป

๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่ผานการพิจารณา  ใหผูบริหารทองถิ่น
เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับ
อําเภอในกรณีที่มีการมอบอํานาจ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบโดยมีกระบวนการเชนเดียวกับขั้นตอนที่ ๙
ของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

๒. ผูบริหารทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามป   ที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอในกรณีที่มีการมอบอํานาจ
เสนอขอรับการอนุมัตจิากสภาทองถิ่น



๓. เมื่อสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปแลว สภาทองถิ่นจะสงใหผูบริหารทองถิ่น
ประกาศใชแผนพัฒนาสามปและนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด
คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่น และหนวยงาน  ที่เกี่ยวของ รวมทัง้ประกาศใหประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน

การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดพิจารณาอยาง
รอบคอบใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ที่อาจมีความเช่ือมโยงและสงผลทั้งใน
เชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ
ดําเนนิงานและใชทรัพยากรการบรหิารของทองถิ่นอยางมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหเกดิประโยชนสาธารณะสูงสุด

ทรัพยากรการบรหิาร โดยทั่วไปประกอบดวย
 เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง และแหลงงบประมาณภายนอก

รวมทัง้มาตรกรประหยัดงบประมาณรายจายดวย
 คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแตผูบริหารทองถิ่น พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ

ซึ่งจะมคีวามแตกตาง หลากหลายทั้งดานความรู ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองนํา
ศักยภาพของกําลังคนเหลานั้นมาใช รวมทั้งตองพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และถาพจิารณาในความหมายอยางกวาง และอาจหมายความรวมถึงประชาชนในทองถิ่น
ซึ่งจะมสีวนในการพัฒนาทองถิ่นดวย

 วัสดุอุปกรณ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนํามาใชในการ
บริหารจัดการทองถิ่นใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณใหมีความทันสมัยเพื่อรองรับ
ความกาวหนาของสังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน และใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ

 การบริหารจัดการ เปนสิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการขางตน  ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน การบริหารจัดการเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ตองศึกษาและ
นําไปปฏบิัตอิยางตอเนื่อง

ประโยชนของแผนพัฒนาสามป



สวนท่ี ๒
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญของทองถิ่น

เทศบาลตําบลผาจุก ไดรับการจัดตั้งมาจากองคการบริหารสวนตําบลผาจุก เมื่อวันที่
๒๐ เดอืน สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒ เดอืน สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ที่ทําการแหงแรก ตัง้อยูหมูที่ ๗ บานคลองนาพง ตําบลผาจุก เปนอาคารช้ันเดียวและตอมาได
ยายที่ทําการมาตัง้อยูหมูที่ ๒ ตําบลผาจุก เปนอาคารช้ันเดยีว ซึ่งติดอยูกับอาคารหลังปจจุบัน แตเนื่องจากเปน
อาคารขนาดเล็ก ทําใหสถานที่คับแคบ ไมเพียงพอที่จะรองรับการทํางานของสวนราชการ หนวยงาน ซึ่งมี
บุคลากรเพิ่มขึ้น และประการสําคัญคอืความไมสะดวกที่จะใหบรกิารประชาชน

ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลผาจุก มีมติใหจาย
ขาดเงินสะสม จํานวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามลานหาแสนบาทถวน) เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารที่ทําการ
หลังใหม (อาคารหลังปจจุบัน) ตามแบบแปลนคัดลอกและอางอิงจากแบบมาตรฐานโครงการอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบล ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการกอสรางโดย บริษัท ปฎกานนท จํากัด
ซึ่งไดกอสรางเสร็จสมบูรณตามโครงการ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๘ ใชงบประมาณ ทั้งสิ้น ๓,๒๐๐,๐๐๐
บาท (สามลานสองแสนบาทถวน)

เทศบาลตําบลผาจุก ไดแบงสวนราชการภายในออกเปน ๖ สวนราชการ ไดแก สํานัก
ปลัดเทศบาล กองคลัง กองชาง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และกองสงเสริมการเกษตร
ปจจุบันมพีนักงานเทศบาลและพนักงานจาง รวมทัง้สิ้น ๘๓ คน

๑. ที่ตัง้
เทศบาลตําบลผาจุก ตั้งอยู หมูที่ ๒ ตําบลผาจุก อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ  หางจากที่วา

การอําเภอเมอืงอุตรดติถ ทางทศิตะวันออก ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตอกับตําบลตางๆ ดังนี้
คอื

ทศิเหนอื ตดิกับตําบลขุนฝางและตําบลวังดนิ อําเภอเมอืง จังหวัดอุตรดติถ
ทศิใต ตดิกับตําบลปาเซา ตําบลน้ําพี้ อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดติถ
ทศิตะวันออก ตดิกับตําบลบานดาน อําเภอเมอืง จังหวัดอุตรดติถ
ทศิตะวันตก ตดิกับตําบลงิ้วงาม ตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดติถ

สภาพท่ัวไป

ประวัติความเปนมา



๒. เนื้อที่
เทศบาลตําบลผาจุก มเีนื้อที่โดยประมาณ ๗๑ ตารางกโิลเมตร หรอื ๔๔,๑๖๒ ไร

๓. ลักษณะภูมปิระเทศ
สภาพโดยทั่วไปของตําบลผาจุกเปนพื้นที่ราบบางสวนและที่ดอนบางสวน พื้นที่ราบติดตอกับ

ลําน้ํานาน เกษตรกรใชปลูกขาวนาปและนาปรัง พืชผัก ผลไม สวนที่ดอนมีพื้นที่บริเวณหมูที่ ๑๐ -๑๒
เกษตรกรสวนใหญใชปลูกไมผล และพชืไร

๔. จํานวนประชากร

จํานวนประชากร
จํานวนครัวเรอืน

ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน)
๔,๑26 ๔,๒44 ๘,370 ๒,๗68

๕. ขอมูลการปกครอง
เขต ๑ มจํีานวน ๘ หมูบาน ประกอบดวย

หมูที่ ๑ บานวังยาง มผูีใหญบานคือนายสวาง ขําดํา
หมูที่ ๒ บานวังยาง มผูีใหญบานคือนายววิัฒน อุนเรอืน
หมูที่ ๕ บานผาจุก มผูีใหญบานคือนายวันชัย คําขันตี
หมูที่ ๖ บานหมอนไม มผูีใหญบานคือนายบัญญัติ      สงิหวรรณ
หมูที่ ๑๐ บานมอนหนิขาว มผูีใหญบานคือนายกตพล เพ็ชรจอก
หมูที่ ๑๒ บานแดงหลง มผูีใหญบานคือนายอนันต ฟกงาม
หมูที่ ๑๓ บานหาดฝาง มผูีใหญบานคือนายสูน นอยบุตร
หมูที่ ๑๔ บานวังยาง มผูีใหญบานคือนายวิชัย สังขทอง

เขต ๒ มจํีานวน ๖ หมูบาน ประกอบดวย
หมูที่ ๓ บานพระฝาง มกีํานันคอืนายไพฑูรย นาคะเกศ
หมูที่ ๔ บานพระฝาง มผูีใหญบานคือนายสมคิด กันเทยีะ
หมูที่ ๗ บานคลองนาพง มผูีใหญบานคือนายพเิชษฐ เมอืงนันท
หมูที่ ๘ บานผาจักร มผูีใหญบานคือนายสมัย เอี่ยมทา
หมูที่ ๙ บานหนองบวั มผูีใหญบานคือนายพล ไชยสอน
หมูที่ ๑๑ บานเดนกระตาย มผูีใหญบานคือนางกุลธร นาคปน

คณะผูบรหิารเทศบาลตําบลผาจุก ประกอบดวย
๑. นายสมชัย มั่นเข็มทอง นายกเทศมนตรตีําบลผาจุก
๒. จ.ส.อ.สุนทร คงทอง รองนายกเทศมนตรตีําบลผาจุก
๓. นายพนิจิ บุญประเสรฐิ รองนายกเทศมนตรตีําบลผาจุก
๔.นายสุรพงษ เทพเทพา เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลผาจุก
๕.นายสุรชัย วัฒนธรรม ที่ปรกึษานายกเทศมนตรตีําบลผาจุก



สมาชกิสภาเทศบาลตําบลผาจุก
ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง วันที่ดํารงตําแหนง

๑ นายมติร นาวา ประธานสภาเทศบาล ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒ นางมะลิ เช้ือผาเตา รองประธานสภาเทศบาล ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๓ นางจุฑามาศ คําภู สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๔ นายวชิาญ นาคศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๕ นายนเิวท ดวงตาดํา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๖ นายสมชาย จํานงค สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๗ นายสมชาย เกยีรตนิภาพรกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๘ นายยวน ขําคง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๙ ด.ต.ธนศักดิ์ ศักดิ์วรลักษณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

๑๐ นายพนม จนีทา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๑๑ นายพนม บุญประเสรฐิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๑๒ นายอนันต สายสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

สภาพทางเศรษฐกจิ
๑. อาชีพ

ประชากรในเขตเทศบาลตําบลผาจุก สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก ทํานา ทําไร
ประมง เลี้ยงสัตว เปนตน อาชีพรองไดแกอาชีพรับจาง

๒. หนวยธุรกจิ
ปมน้ํามันและกาซ ๒ แหง
โรงงานอุตสาหกรรม ๕ แหง
โรงสี ๒ แหง

สภาพทางสังคม
๑. การศกึษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๓ แหง
โรงเรยีนอนุบาล ๑ แหง
โรงเรยีนประถมศกึษา ๔ แหง
โรงเรยีนมัธยมศกึษา ๑ แหง
ที่อานหนังสอืพมิพประจําหมูบาน ๑๔ แหง



ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ลําดับ
ที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดตั้งขึ้นเอง/รับโอน

จํานวน
นักเรยีน

(คน)

ที่ตั้ง จํานวน
ครูผูสอน

(คน)
๑ ศพด.โรงเรยีนวัดพระ

ฝาง
จัดตัง้ขึ้นเอง ๔๐

เทศบาลตําบลผาจุก ๒

๒ ศพด.บานวังยาง รับโอนจาก
กรมการพัฒนาชุมชน

๖๐ บานวังยาง  หมูที่ ๑ ๓

๓ ศพด.บานคลองนาพง รับโอนจากสํานักงาน
การประถมศกึษาแหงชาติ

๔๐ เทศบาลตําบลผาจุก ๒

โรงเรยีนระดับอนุบาลศึกษา

ชื่อโรงเรยีน ที่ตั้ง
จํานวน

ครูผูสอน
(คน)

จํานวน
นักเรยีน

(คน)
๑.โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุตรดติถ หมูที่ ๒ ๙ ๒50

โรงเรยีนระดับประถมศึกษา

ชื่อโรงเรยีน ที่ตั้ง
จํานวน

ครูผูสอน
จํานวน
นักเรยีน

โรงเรยีนระดับประถมศึกษา
๑. โรงเรยีนวัดวังยาง หมูที่ ๑ 10 ๑48
๒. โรงเรยีนวัดพระฝาง หมูที่ ๓ 14 151
๓. โรงเรยีนวัดคลองนาพง หมูที่ ๗ 6 69
๔. โรงเรยีนวัดผาจักร หมูที่ ๘ 5 37



โรงเรยีนระดับมัธยมศึกษา

ชื่อโรงเรยีน ที่ตั้ง
จํานวน

ครูผูสอน
จํานวน
นักเรยีน

๑. โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษานอมเกลา
อุตรดติถ

หมูที่ ๒ ๙๓ ๑,๕๑๘

๒. การศาสนา
วัด ๗ แหง
สํานักสงฆ ๒ แหง

ลําดับ
ที่

ชื่อวัด ที่ตั้ง
จํานวนพระ

(รูป)
๑ วัดสุวรรณครีี หมูที่ ๑ ๔
๒ วัดพระฝางสวางคบุรมีุนนีาถ หมูที่ ๓ ๓
๓ วัดมอนผาจุก หมูที่ ๕ ๔
๔ วัดคลองนาพง หมูที่ ๗ ๔
๕ วัดผาจักร หมูที่ ๘ ๓
๖ วัดมอนหนิขาว หมูที่ ๑๐ ๓
๗ วัดเดนกระตาย หมูที่ ๑๑ ๓
๘ สํานักสงฆน้ําพุ หมูที่ ๙ ๑
๙ สํานักสงฆหนองบัว หมูที่ ๙ ๑

๓. การสาธารณสุข
โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล มี ๒ แหง ตามรายละเอยีดดังนี้

ชื่อโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล ที่ตั้ง จํานวนบุคลากร ชื่อหัวหนาสถานีอนามัย
๑. รพ.สต.บานพระฝาง หมูที่ ๓ ๕ นายพรเทพ   ธาราเวชรักษ
๒. รพ.สต.ผาจุก หมูที่ ๕ ๖ นายปณภูผา  แกวเจรญิตา

๔. มวลชนจัดตัง้
สมาชิก อปพร. ๑73 คน



สภาพโครงสรางพื้นฐาน
๑. การคมนาคม

การคมนาคมของตําบลผาจุก มกีารคมนาคมทางบกเปนหลัก สําหรับการคมนาคมตดิตอและ
ขนสงผลผลติทางการเกษตรตางๆ มดีังนี้

การคมนาคมตดิตอกับอําเภอใกลเคียง
ใชเสนทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๑๑๐๖ เปนสายหลัก

การคมนาคมตดิตอภายในตําบลและตําบลใกลเคียง
ใชเสนทางถนนทางหลวงชนบท นอกจากนัน้ก็ใชเสนทางคมนาคมอื่นที่เช่ือมระหวางตําบล

หมูบาน ซึ่งสามารถเช่ือมกับตําบลบานดาน ตําบลวังดิน ตําบลงิ้วงาม สภาพถนนเปนถนนลาดยางบางสวน
และถนนคอนกรตีบางสวน

๒. การโทรคมนาคม
ที่ทําการไปรษณยีอนุญาตเอกชน ๑ แหง ตัง้อยูหมูที่ ๖ บานหมอนไม

๓. ไฟฟา
มไีฟฟาครอบคลุมทัง้ ๑๔ หมูบาน

๔. แหลงน้ําธรรมชาติ
ลําน้ํา ๑ สาย  คอื ลําน้ํานานไหลผานหมูที่ ๑-๙ , ๑๓ และ ๑๔
ลําหวย ๕ สาย คอื หวยตะคุ (หมูที่ ๒),หวยหนองยาว (หมูที่ ๕-๖),หวยรองนาตอง (หมู

ที่ ๖), หวยหนองจกิ (หมูที่ ๖-๗) และหวยชํารนิ (หมูที่ ๘)
หนอง ๑ แหง  คอื หนองแดง   อยูหมูที่ ๘ บานผาจักร
คลอง ๑ แหง  คอื คลองฝางแลง อยูหมูที่ 12 บานปาแดงหลง

๕. แหลงน้ําที่สรางขึ้น
บอน้ําตื้น 6 แหง
บอบาดาล 9 แหง



สวนท่ี ๓
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปท่ีผานมา

การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคต
ของทองถิ่น ดวยเทคนคิ SWOT Analysis

จุดแข็ง
๑.จุดที่ตั้งเปนเสนทางผานระหวางตัวเมืองไปยังสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด ทําใหมีเสนทาง

การคมนาคมที่สะดวกสบาย
๒.มแีหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด ไดแก วัดพระฝางสวางคบรุมีุนนีาถ
๓.มีแมน้ํานานซึ่งเปนแมน้ําสายหลักไหลผาน ทําใหเอื้อตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการ

คมนาคม
๔.มีสถานศึกษาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนหนึ่งตําบลหนึ่งโรงเรียนในฝนไดแก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นอมเกลา อุตรดติถ ซึ่งเปนสถานศกึษาขนาดกลาง
จุดออน
๑.ผลผลติทางการเกษตรยังไดไดคุณภาพตามที่ตองการ ทําใหมีผลกระทบตอราคา ซึ่งมีผลทําใหเกษตรกร

มีรายไดต่ํา  อาจมีสาเหตุจากการที่เกษตรกรขาดความรูในการประกอบอาชีพดานการเกษตร และขาดความรู
เรื่องสภาพดนิ

๒.ขาดการพัฒนาดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ดานการสื่อสาร
ดานไฟฟา และดานการคมนาคม โดยเฉพาะถนนที่เช่ือมโยงระหวางหมูบาน และเปนเสนทางหลักที่ใชสัญจรไป
มา มสีภาพชํารุดทรุดโทรม

๓. ปญหาสิ่งแวดลอม เชน การปลอยน้ําเสียลงในแหลงน้ําธรรมชาติ  การปลอยกลิ่นมูลสัตวรบกวน
ผูอื่น

โอกาส
๑. สามารถรองรับการขยายตัวของเมอืงไดในอนาคต
๒. มกีลุมผลติสนิคาซึ่งสามารถพัฒนาเปนสนิคา OTOP ได โดยเฉพาะอาหารแปรรูป
๓. มพีื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทานมาก
๔. มผีลผลติทางการเกษตรหลายชนดิ
๕. นโยบายการกระจายความเจริญสูทองถิ่นของรัฐบาล  ทําใหตําบลผาจุกมีงบประมาณในการพัฒนาตําบล

เพิ่มขึ้น

สรุปสถานการณการพฒันา



อุปสรรค
๑. ประชาชนขาดความรูความเขาใจดานการประกอบอาชีพ และการมสีวนรวมในการพัฒนา
๒. ขาดความรวมมอืจากภาคประชาชนในการแกไขปญหาตางๆ รวมกัน
๓. ประสบปญหาภัยธรรมชาต ิโดยเฉพาะภัยแลง ทําใหประชาชนไดรับความเดอืดรอน เศรษฐกจิตกต่ํา
๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆ ไมครอบคลุมพื้นที่



ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เทศบาลตําบลผาจุก ไดดําเนนิการตามแผนพัฒนาตําบล ดังตอไปนี้

ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการ
ท่ีเสร็จ

จํานวน
โครงการท่ีอยู

ในระหวาง
ดําเนนิการ

จํานวน
โครงการท่ี
ยังไมได

ดําเนนิการ

จํานวน
โครงการ
ท่ีมกีาร
ยกเลกิ

จํานวน
โครงการท่ีมี
การเพิ่มเตมิ

จํานวน
โครงการ
ท้ังหมด

จําน
วน

รอยละ จํานว
น

รอย
ละ

จํานว
น

รอย
ละ

จําน
วน

รอย
ละ

จําน
วน

รอย
ละ

จํานว
น

รอย
ละ

๑. ดานโครงสราง
พื้นฐานและแหลง
น้ํา

๑1 47.8
2

- - ๑2 52.1
7

- - - - ๒3 ๑๐๐

๒. ดานเศรษฐกิจ 2
50.00

- - 2 50.00 - - - - 2 ๑๐๐

๓. ดาน
สาธารณสุขและ
การอนามยั

5 29.41 - - 12 70.5
8

- - - - 17 ๑๐๐

๔. ดานความรู
การศกึษา
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
ประเพณี

20 47.61 - - 22 52.3
8

- - - - 42 ๑๐๐

๕. ดานสงัคม 5
21.7
5

- - 18
78.2

6
- - - - 23 ๑๐๐

๖. ดานการเมอืง
การบริหาร และ

การปกครอง

6 20.69 - - 23 79.3
1

- - - - 29 ๑๐๐

๗. ดาน
ทรัพยากร
ธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดลอม

1 100 - - - - - - - - 1 ๑๐๐

๘.ดานการพัฒนา
แหลงทองเที่ยว

1 33.33 - - 2 66.66 - - - - 3 ๑๐๐

รวม 51
35.9

2
- - 91 64.0

8
- - - - 142 ๑๐๐

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ



โดยมรีายละเอยีดในการดําเนินการดังน้ี

ยุทธศาสตร/โครงการ

งบประมาณและการดําเนนิการ

ดําเนนิการ
เรยีบรอยแลว

อยูใน
ระหวาง

ดําเนนิการ

ยัง
ไมได

ดําเนนิ
การ

ยก
เลกิ

เพิ่มเตมิ

๑. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงนํ้า
๑.๑ โครงการซอมแซมถนนดนิลูกรังเสนภายในตําบล ๙๙,๐๐๐
๑.๒ โครงการกอสรางกอสรางถนนดินลูกรัง สายทาง
เลยีบคลองนาไร(เช่ือมตอคลองประกง) หมูที่ 3 บาน
พระฝาง

9๐,๐๐๐

๑.๓ โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนาย
ประสทิธิ์ เงนิมูล ถึงตนตาลวัดผาจักร หมูที่ 8 บานผา
จักร

90,000

๑.๔ โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก หมู
ที่ 1 บานวังยาง

30,000

๑.๕ โครงการกอสรางถนน คสล.สายทางขางบาน
นางประพาภร  อนิตาเปา หมูที่ 2

90,000

๑.๖ โครงการขยายแนวทอสงน้ําพวีซีเีพื่อการเกษตร
หมูที่ 10 บานมอนหนิขาว

๙0,๐๐๐

๑.๗ โครงการขยายแนวทอสงน้ําพวีซีเีพื่อการเกษตร
หมูที่ 5 บานผาจุก

9๐,๐๐๐

๑.๘ โครงการกอสรางบอรับน้ําดบิประปาหมูบาน หมู
ที่ 4 บานพระฝาง

9๐,๐๐๐

๑.๙ โครงการปรับปรุงขยายระบบประปาบาดาล
ประจําหมูบาน หมูที่ 6 บานหมอนไม

9๐,๐๐๐

๑.๑๐ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูที่
12 บานปาแดงหลง

9๐,๐๐๐

๑.๑๑ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูที่
13 บานหาดฝาง

9๐,๐๐๐

939,000



๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ
๒.๑โครงการศูนยการเรยีนรูเกษตรอนิทรยี 2๐,๐๐๐
๒.๒ โครงการกอสรางลานตากขาว คสล. เพื่อ
การเกษตร หมูที่ 7 บานคลองนาพง

90,000

รวม
110,000

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและ
การอนามัย
๓.๑ โครงสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 140,000
๓.๒ จัดซื้อสารเคมทีรายอะเบท 60,000
๓.๓ จัดซื้อสารเคมฉีดีพนยุงลาย 31,578
๓.๔ จัดซื้อสารเคมฉีดีพนไขหวัดนก 20,000
๓.๕ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ๑7๐,๐๐๐
๓.๖ จัดซื้อแถบตรวจน้ําตาลในเลอืด 5,000

รวม 426,578
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความรู การศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
๔.๑ อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหกับ
สถานศกึษาในเขตตําบลผาจุก

929,5๐๐

๔.๒ จางเหมาครูสอนภาษาจนี 58,930
๔.๓ จางเหมาครูสอนภาษาอังกฤษ 58,930
๔.๔ จางเหมาครูปฐมวัย 176,790
๔.๕ โครงการบัณฑตินอยโรงเรยีนอนุบาลเมอืง
อุตรดติถ

35,000

๔.๖โครงการจัดซื้ออาหารเสรมิ(นม)
1,257,862.2

4
๔.๗ จางเหมารถรับ-สงเด็กเล็ก 521,100
๔.๘ จางเหมาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 72,๐๐๐
๔.๙ จัดซื้อวัสดุการศกึษา 351,900
๔.๑๐ จัดทําอาหารกลางวัน 523,900
๔.๑๑ จางเหมาคนดูแลสวน 72,000



๔.๑๒. จางเหมาแมบาน 191,440
๔.๑๓.จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย 83,700
๔.๑4 นํานักกฬีาเขารวมการแขงขันกฬีาประเภท
ตางๆ

35,800

๔.๑๕คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา
และประเพณตีางๆ

52,604

๔.๑๖ โครงการวันแมแหงชาตโิรงเรยีนอนุบาลเมอืง
อุตรดติถ

89,220

๔.๑๗ โครงการเทศกาลลางสาดหวาน 15,000
๔.๑๘ โครงการบวชนาคสามัคคี 199,600
4.19 โครงการสบืสานงานประเพณสีงกรานต 89,500
4.20 โครงการสบืสานงานประเพณลีอยกระทง 200,000
4.21 อุดหนุนโครงการงานพระยาพิชัยดาบหักและ
งานกาชาดจังหวัดอุตรดติถ 15,000

4.22 อุดหนุนโครงการเทศกาลลางสาดหวานและ
มหกรรมของดเีมอืงอุตรดติถ

15,000

รวม 6,091,206
๕.๑โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ๓,๐๑๗,๕๐๐
๕.๒โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพกิาร ๕๙๘,๐๐๐
๕.๓ โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส 108,500
๕.๔ โครงการสนับสนุนและชวยเหลอืผูปวยโรคเอดส
และตดิเช้ือ HIV

๑๐,๐๐๐

๕.๕ โครงการสงเสรมิสุขภาพผูสูงอายุ ๘๕,๐๐๐
๕.๖ โครงการสนับสนุนการทํางานของ อสม. ๑๔๐,๐๐๐
๕.๘โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิและ
การจัดระเบยีบสังคม

๓๐,๐๐๐

๕.๙ โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๘๔,๙๐๐
๕.๑๐โครงการใหความชวยเหลอืประชาชนผูประสบ
ปญหาความเดือดรอน

๑๑,๗๕๐

๕.๑๑โครงการชวยเหลอืผูประสบภัยหนาว ๑๐๐,๖๘๐
5.12 โครงการสงเสรมิกลุมอาชีพใหแกผูดอยโอกาส 30,000

รวม 4,216,330



๖. การพัฒนาดานการเมือง   การบรหิารและการ
ปกครอง
๖.๑โครงการจัดตัง้ศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัด
จางระดับอําเภอ

๘,๐๐๐

๖.๒. โครงการจางเหมาเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย

54,000

๖.๔ โครงการสงเสรมิใหบุคลากรของเทศบาลไดรับ
การศกึษาในระดับที่สูงขึ้น

120,000

๖ .๕ โครงการปรับปรุงซอมแซมตอเติมอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลผาจุก

299,000

6.6 โครงการประกอบติดตั้งชุดปอมยามประจํา
หมูบานหมูที่ 14

60,000

รวม 541,000
๗. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม
7.1 โครงการอนุรักษปาชุมชน 5,300

รวม 5,300
๘.การพัฒนาดานแหลง ทองเที่ยว
๘.๑ โครงการจัดงานนมัสการองคพระฝางทรงเครื่อง
จําลอง

๓๙๙,๗๒๐

รวม ๓๙๙,๗๒๐

รวมการใชจายเงินท้ังสิ้น
12,729,13

4



ผลการสํารวจความพงึพอใจตอผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลผาจุกในภาพรวม

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ
๑. มกีารเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กจิกรรม ๒๘.๕๗% ๖๘.๕๗% ๒.๘๖%
๒. มกีารประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กจิกรรม ๓๓.๕๗% ๖๐.๗๒% ๕.๗๑%
๓. มกีารเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/
กจิกรรม

๑๖.๔๓% ๗๓.๕๗% ๑๐.๐%

๔. มกีารรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมใหประชาชน
ทราบ

๘.๕๗% ๘๐.๗๒% ๑๐.๗๑%

๕. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนนิโครงการ/
กจิกรรม

๒๙.๒๙% ๕๘.๕๗% ๑๒.๑๔%

๖. การดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด ๔๐.๐๐% ๕๑.๔๓% ๘.๕๗%
๗. ผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถิ่น

๒๒.๘๖% ๖๕.๐% ๑๒.๑๔%

๘. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน ๑๕.๐๐% ๖๕.๐% ๒๐.๐%
๙. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม ๒๙.๒๘ ๕๖.๔๓% ๑๔.๒๙%

ภาพรวม ๒๔.๘๔% ๖๔.๔๕% ๑๐.๗๑%

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ



สวนท่ี ๔
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป

“ตําบลนาอยู   เชิดชูคุณธรรม   เลิศล้ําโบราณสถาน”

๑. จัดใหมีระบบโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ํา
๒. บํารุงและสงเสรมิดานเศรษฐกจิในชุมชน
๓. สงเสรมิดานการสาธารณสุขและการอนามัย
๔. สงเสรมิดานความรู การศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
๕. สงเสรมิดานสังคม
๖. สงเสริมดานการเมอืง การบรหิารและการปกครอง
๗. สงเสริมดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม
๘. สงเสรมิแหลงทองเที่ยวในตําบล

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ํา
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและการอนามัย
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความรู การศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบรหิารและการปกครอง
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม
๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงทองเที่ยว

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ํา
แนวทางการพัฒนา

 พัฒนาการคมนาคม
 พัฒนาระบบชลประทาน
 พัฒนาระบบประปาหมูบาน

\

วิสัยทัศนการพัฒนาตําบลผาจุก

พันธกจิการพัฒนาของเทศบาลตําบลผาจุก

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาในชวงสามป



 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ
แนวทางการพัฒนา

 ลดคาใชจาย และลดตนทุนการผลติ
 สงเสรมิรายได และอาชีพที่เหมาะสม
 พัฒนาดานปศุสัตว
 พัฒนาเกษตรกรรม
 การเพิ่มรายได/เพิ่มชองทางการตลาด

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา

 การรณรงคปองกันและใหความรูเรื่องโรคระบาด
 รณรงคอาหารปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการ
 ลดมลภาวะ และการกอเหตุรําคาญ

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความรู การศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
แนวทางการพัฒนา

 สงเสรมิการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศกึษาในเขตตําบลผาจุก
 สงเสรมิการเรยีนรูตลอดชีวติ
 เพิ่มศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 พัฒนาดานการกฬีา
 สงเสรมิกจิกรรมดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
แนวทางการพัฒนา

 พัฒนาระบบสวัสดกิารและชีวิตความเปนอยูของผูดอยโอกาสทางสังคม
 สงเสรมิกจิกรรมการรณรงคตอตานและแกไขปญหายาเสพตดิ
 พัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบรหิาร และการปกครอง
แนวทางการพัฒนา

 พัฒนาการบรหิารจัดการองคกรและชุมชน
 พัฒนาการบรหิารจัดการขอมูล
 สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
 พัฒนาศักยภาพการปฎิบัตริาชการและปจจัยการบรหิารงาน



 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา

 สรางจิตสํานกึในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
 สงเสรมิการจัดการขยะอยางถูกวธิี

 ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

 พัฒนาแหลงทองเที่ยวตางๆ ในตําบล

วสิัยทัศนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดอุตรดติถ
“อุตรดติถเมอืงแหงคุณภาพชีวติและเมอืงนาอยู”

ยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. ดานสงเสรมิคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา
๑.๑ เสรมิสรางและสนับสนุนระบบเศรษฐกจิและกลุมอาชีพใหมคีวามเข็มแข็ง
๑.๒ พัฒนา สงเสรมิ สนับสนุนการเพิ่มมูลคาพชืผลทางการเกษตร
1.3 สงเสรมิการเกษตรอนิทรยีชีวภาพปลอดภัยจากสารพษิ
1.4 สงเสรมิและสนับสนุนใหใชวัตถุดบิในทองถิ่นเปนตนทุนในการประกอบอาชีพ
1.5 สงเสรมิและพัฒนาผูสูงอายุ ผูพกิาร เด็ก แลเยาวชนและผูปวยเอดส
1.6 สงเสริมและสนับสนุนการศกึษาใหไดมาตรฐานอยางทั่วถงึและเทาเทยีม  และมปีระสทิธิภาพ
1.7 ยกระดับคุณภาพชีวติคนยาดจน คนยากไร  และผูดอยโอกาส
1.8 สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ ควบคูไปกับ

การพัฒนาทางสาธารณสุขใหมคีุณภาพและบรกิารอยางทั่วถงึ
1.9 สงเสรมิสนับสนุนดานกฬีาและนันทนาการ
1.10 ปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ
1.11 สงเสรมิและสนับสนุนการจัดตัง้กองทุนสวัสดกิารชุมชน
1.12 สงเสรมิการผลติและการใชพลังงานทดแทน

๒. ดานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข
แนวทางการพัฒนา

2.1 สนับสนุนการแกไขปญหายาเสพตดิทุกดาน
2.2 สนับสนุนการปองกันปญหายาเสพติดในทุกพื้นที่

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดอุตรดติถ



2.3 สนับสนุนการรวมพลังแผนดนิทุกภาคสวนเพื่อเอาชนะยาเสพตดิอยางยั่งยนืตามนโยบาย
และเปาหมายของรัฐบาล

2.4 สนับสนุนกจิกรรม To Be Number One
๓. ดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
๓.๑ พัฒนาเสนทางคมนาคม ขนสง
3.2 พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บรโิภคและการเกษตร
3.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน
3.4 จัดทําผังเมอืงและการใชประโยชนที่ดนิ
3.5 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซยีน

๔. ดานการสงเสรมิอาชีพ การลงทุน พาณชิยกรรมและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

๔.๑ พัฒนาและสงเสรมิอาชีพอยางหลากหลายเนนการฝกทักษะดานอาชีพ
4.2 สงเสรมิและสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง
4..3 สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพอาชีพการเกษตรและกลุมเกษตรกรใหมคีวามเขมแข็ง
4.4 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นใหไดคุณภาพและ

มาตรฐานและเพิ่มชองทางการตลาด
4.5 สงเสรมิการคา และการลงทุน และการตลาดเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซยีน
4.6 พัฒนาแหลงทองเที่ยวของทองถิ่น
4.7 สงเสรมิและสนับสนุนใหทุกภาคสวนมสีวนรวมในการจัดการการทองเที่ยว
4.8 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนเิวศนและสงเสรมิเครอืขายการทองเที่ยว
4.9 สงเสรมิการประชาสัมพันธและจัดกจิกรรมสงเสรมิการทองเที่ยว

๕. ดานการบรหิารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา

๕.๑ สงเสรมิการอนุรักษฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งทรัพยากรน้ําและปาไมในพื้นที่ลุมน้ํานาน

5.2 การสรางจติสํานกึ การปองกัน อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม
5.3 บูรณาการการบรหิารจัดการน้ําอยางมปีระสทิธภิาพ
5.4 จัดระบบบรหิารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏกิูลและน้ําเสยี
5.5 สรางเครอืขายการปองกันและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

6. ดานศลิปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณแีละภูมปิญญาทองถิ่นและการศกึษา



แนวทางการพัฒนา
6.๑ สงเสรมิและสนับสนุนศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และประเพณอีันดงีามของทองถิ่น
6.2 สงเสริมและสนับสนุนการสรางองคความรูศูนยการเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น การศึกษา

ทุกระดับและการเรยีนรูตลอดชีวติ
6.3 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอด และตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของ

ศลิปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีม ประเพณทีองถิ่น
6.4 สงเสรมิและพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมประชาชน

7. ดานการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบรอย
แนวทางการพัฒนา

7.๑ สงเสรมิการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตลอดจน
การมสีวนรวมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม

7.2 สรางสภาพแวดลอมเมอืงและชุมชนใหสวยงามนาอยู
7.3 พัฒนาและสงเสรมิกระบวนการมสีวนรวมของประชาชนในการบริหาร  จัดการบานเมืองที่

ดี
7.4 สงเสรมิสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกประชาชนและผูประสบภัย
7.5 การเพิ่มประสทิธภิาพการปฏบิัตริาชการและบรกิารประชาชน โดยยดึหลักธรรมาภบิาล
7.6 บูรณาการทํางานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชนและหนวยงาน

ราชการอื่นๆ
7.7 สงเสริมและสนับสนุนการใชสื่อชุมชนทองถิ่นเพื่อการประสานการพัฒนา สรางความ

เขาใจและความรวมมอืในการพัฒนาทองถิ่น

วสิัยทัศนจังหวัดอุตรดติถ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙
“เมอืงแหงคุณภาพชีวติ  ผลผลติปลอดภัย สบืสานวัฒนธรรมไทย กาวไกลสัมพันธเพื่อนบานยั่งยนื”

เปาประสงค
๑. เปนดินแดนแหงความสงบสุข มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม มีจริยธรรม  เปนระเบียบ

เรยีบรอย  เศรษฐกจิมั่นคง
๒. ประชาชนมีความเขมแข็ง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจและ

การเมอืงการปกครอง
๓. ผลผลิตดานการเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา ผลิตภัณฑ OTOP มี

คุณภาพ  ปลอดภัย  และมรีะเบยีบการตลาดที่ดี
๔. มีการพัฒนาที่ยั่งยืน  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  พลังงาน  วัฒนธรรม

และประเพณทีี่งดงาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด



๕. มีศักยภาพการคา  การลงทุน  การทองเที่ยว  และความสัมพันธอันดี  ทั้งภายใน  และ
ระหวางประเทศ

พันธกจิ
1. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยู เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรูคูคุณธรรม มีวินัย และอยู

อยางเปนสุข มรีายได และการครองชีพเหมาะสม มคีวามมั่นคงในการดํารงชีวติ
2. สงเสริม พัฒนา ผลผลิตดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา ใหมี

คุณภาพปลอดภัย และมรีะบบการตลาดที่ดี
3. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง

ของประชาชน
4. พัฒนา อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม พลังงาน วัฒนธรรม

ประเพณอีันดงีามทุกพื้นที่
5. สงเสริม การคา การลงทุน การทองเที่ยว ทั้งภายในและตางประเทศ ตลอดจนสราง

สัมพันธไมตรอีันดงีามระหวางประเทศในภูมภิาค
ยุทธศาสตรการพัฒนา

๑. เสรมิสรางบานเมอืงนาอยู  คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรูคูคุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มี
รายได  และอาชีพที่เหมาะสม มสีุขภาวะชุมชน และมคีวามมั่นคงในชีวติ
กลยุทธ :

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงผังเมอืงรวม  ระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
๑.๒ เพิ่มศักยภาพบุคลากรดวยความรูคูคุณธรรม  พรอมกับการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐใหสะอาดโปรงใส ตรวจสอบได  เพื่อยกระดับการบรหิารจัดการใหมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน
สูงสุดตอประชาชน

๑.๓ พัฒนาทรัพยากรมนุษยบนพื้นฐานความเสมอภาคโดยการสรางโอกาสยกระดับคุณภาพ
การศกึษาเพื่อผลสัมฤทธิ์ดานคุณภาพ และการเรยีนรูใหครอบคลุมทุกสถาบันการศกึษา ตลอดจนเปดโอกาสใน
การเรยีนรู และเขาถงึแหลงขอมูลสารสนเทศไดอยางกวางขาวง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว

๑.๔ พัฒนาความเปนอยูใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งวัยเด็ก วัยทํางานและผูสูงอายุ สงเสริมให
ประชากรวัยทํางานใหมีงานทํา มีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต  มีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต มีความมั่นคง
คุมครองแรงงานเด็ก และสตรี สงเสริมบริการสาธารณสุข สุขอานามัย สรางภูมิคุมกันทางสังคม สรางความ
ปรองดองดวยกฬีา การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมที่เหมาะสม

๑.๕ สงเสรมิใหมกีารกระจายรายไดอยางเปนธรรม คุมครอง สงเสริม และขยายโอกาสในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน เพิ่มศักยภาพของชุมชน  เช่ือมโยงเครือขายอยางตอเนื่อง เพื่อเปนรากฐานการ
พัฒนาเศรษฐกจิชุมชน นําไปสูการพึ่งตนเอง และลดปญหาความยากจน

๑.๖ ชวยเหลือ  และสนับสนุนการมีงานทํา  และรายไดของประชาชน เพื่อลดผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกจิถดถอย และสรางความเช่ือมั่น และกระตุนเศรษฐกจิในภาพรวม



๑.๗ เสริมสรางสถาบันครอบครัว และชุมชนใหมีความมั่นคงเขมแข็งปลอดยาเสพติด มีความ
มั่นคงและปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ

๑.๘ สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในการรวมกันพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจการเมืองการ
ปกครอง การสรางสรรคสังคมใหเกิดความสมานฉันท และความมั่นคงภายในและชายแดน การบริหาร
วิกฤติการณดานสาธารณภัย การดําเนินกิจกรรมสาธารณสุขชุมชน  รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุม
ประชาชน ในลักษณะเครอืขาย ใหสามารถแสดงความคิดเห็น และเสนอความตองการของชุมชนในพื้นที่อยางมี
สวนรวม

๒.พัฒนาภาคเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การแปรรูป และผลิตภัณฑ OTOP ใหมีคุณภาพและ
ปลอดภัยและมคีวามมั่นคงทางอาหาร

กลยุทธ :
๒.๑ สงเสริม พัฒนากระบวนการผลิต  ภาคเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา หรือ

เพิ่มมูลคา โดยมุงพัฒนาผลผลติที่มคีุณภาพ และปลอดภัยตอผูบรโิภค
๒.๒ สงเสริมพัฒนาการปลูกพืช การปศุสัตวและประมงที่สอดคลองกับการตลาด  โดยสงเสริม

การลดตนทุนการผลติ เพิ่มรายไดในภาคการเกษตร
๒.๓ เสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการใหกับ ภาคเกษตร สถาบันการเกษตรและ

ผูประกอบการ ตลอดจนการสงเสรมิกลุม OTOP กลุมธุรกจิ ผูประกอบการ SMEs ใหมคีวามเขมแข็ง
๒.๔ สงเสริมการศึกษาวิจัย  การสรางนวัตกรรม  และการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมและการแปรรูป และผลติภัณฑ OTOP ใหมปีระสทิธภิาพและปลอดภัย
๓. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ประวัตศิาสตร และการทองเที่ยว

กลยุทธ :
๓.๑ ทํานุบํารุง  รักษา และสืบทอดประวัติศาสตร  วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น โดยการ

เช่ือมโยงกับการพัฒนาทางสังคม การทองเที่ยว และเศรษฐกจิ
๓.๒ สงเสริม  และสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาไทย เพื่อใชในการ

ผลติสนิคา บรกิาร การประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ
๓.๓ สงเสริมเช่ือมโยงเสนทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร กับเพื่อนบานทั้งภายในและ

ตางประเทศ
3.4 มีการพัฒนาการทองเที่ยวทุกดาน โดยเยยการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณและ

ศักยภาพสูง
๔. ดํารงไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ การจัดการสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอมและ

พลังงานที่ดี
กลยุทธ :

๔.๑ สนับสนุนใหมีการสรางสมดุลการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ พรอมกับการ
อนุรักษทรัพยากรปาไม การฟนฟูทรัพยากรดิน การพัฒนาแหลงน้ํา การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ และ
คุมคา เพอรักษา ดํารงไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และสนับสนุน ขยายผลโครงการตามแนว
พระราชดําริ



๔.๒ กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม และดําเนินการจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินของ
ประชาชนใหเพียงพอแกการอยูอาศัย และเกษตรกรรม โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาต ิทัง้ผนืดนิ ผนืน้ํา ว๔ิชีวติของชุมชนทองถิ่น อยางยั่งยนืและมสีวนรวม

๔.๓ สงเสริมพัฒนาการบริการจัดการสภาพแวดลอมเมือง และทองถิ่น ภายใตการมีสวนรวม
ของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตออยาง
ยั่งยนื

๔.๔ สงเสริม  บํารุงรักษา  และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม การผลผลิต และการใชพลังงาน
ทดแทนอยางเหมาะสมมปีระสทิธภิาพ ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุม และกําจัดภาวะมลพิษที่มี
ผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดกิาร และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน  ชุมชนทองถิ่น องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตองมสีวนรวมในการกําหนดแนวทางการดําเนนิงาน

๔.๕ สงเสริม สนับสนุน การอนรักษพลังงานและการบริหารจัดการดานพลังงานใหมี
ประสทิธภิาพสูงสุด ทัง้ในภาครัฐและเอกชนอยางมสีวนรวมและยั่งยนื
๕. เพิ่มศักยภาพ  การคา  การลงทุน  การทองเที่ยว  และความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน

กลยุทธ :
๕.๑ เสรมิสรางความรวมมอื  และความรูเกี่ยวกับการคา  การลงทุน และการบรกิาร

ใหกับผูประกอบการทัง้ภายในและตางประเทศ
๕.๒ พัฒนาสัมพันธไมตรี และความรวมมือกับจังหวัดภายในภูมิภาคและอื่นๆ รวมทั้ง

ตางประเทศ โดยยึดหลักการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค สนับสนุนการเพิ่ม และขยายชองทางการคา การ
ลงทุน การทองเที่ยวและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันด ีอยางยั่งยนื

๕.๓ พัฒนาศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการ  พัฒนาเสนทางคมนาคมเช่ือมโยง
เขตเศรษฐกจิ และระบบ Logistics ใหเอื้อประโยชนตอการคา การลงทุน การทองเที่ยว เปนการเพิ่มมูลคาใหกับ
การคาในตลาดเดมิ และแสวงหาตลาดใหม

๕.๔ สงเสริมใหมีการประกอบการกิจการ  มีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ปองกันการ
ผูกขาดทัง้ทางตรงหรอืทางออม และคุมครองผูบรโิภค

๕.๕ สนับสนุน ใหมีการปรับปรุงและแกไขกระบวนการผานแดน เพื่ออํานวยความสะดวกดาน
การคาการลงทุน และการทองเที่ยว

๕.6 พัฒนาสินคาและบริการ  เสริมสรางความปลอดภัย  และสุขอนามัย ใหมีคุณภาพ
มาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูบรโิภค คูคาและนักทองเที่ยว

๕.7 สนับสนุนใหมกีารปรับปรุง  พัฒนา  แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร
โดยการมสีวนรวมของชุมชน และเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน



๑. ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เปาหมายของการพัฒนา คือ ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม   สามารถสืบทอด

ภูมิปญญาทองถิ่น  มีศาสนาเปนเครื่องช้ีนําชุมชนและสังคม  ตลอดจนจัดระบบการศึกษาใหสอดคลองกับการ
พัฒนาและเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นสามารถดูแลตัวเองในขั้นพื้นฐาน ขยายและปรับปรุงการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการ พื้นฟูและสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
เอกลักษณของทองถิ่นใหอยูสบืไปไดโดยจะดําเนนิการดังตอไปนี้

- สงเสริมใหนักเรียนตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตําบลผาจุก ใหได
ดื่มนมทุกคน

- สงเสรมิใหนักเรยีนตัง้แตระดับอนุบาลจนถงึระดับประถมศกึษาในพื้นที่ตําบลผาจุก ใหไดรับประทาน
อาหารกลางวันอยางทั่วถงึ

- สงเสรมิและสนับสนุนทุนการศกึษาเด็กที่เรยีนดแีตยากจนในเขตพื้นที่ตําบลผาจุก
- สงเสรมิสื่อการเรยีนการสอนที่ทันสมัยใหกับโรงเรยีนในเขตพื้นที่ตําบลผาจุก
- สงเสริมใหเยาวชนและประชาชนตําบลผาจุกไดเรียนรูดวยตนเองและมีศูนยการเรียนรูชุมชนที่ได

มาตรฐาน
- สงเสรมิความเปนเลศิทางดานการศกึษาดวยระบบอนิเตอรเน็ตของโรงเรยีนในเขตพื้นที่ตําบลผาจุก
- สงเสริมการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนใหกับนักเรียนทุกช้ันเรียน สําหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่

ตําบลผาจุก
- สงเสรมิสนับสนุนการจัดกจิกรรมวันเด็ก สําหรับเด็กในเขตพื้นที่ตําบลผาจุก
- สงเสริมรถรับสงเด็กนักเรียนอนุบาลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลของเทศบาลตําบล

ผาจุกใหมคีวามสะดวกสบายมากขึ้น
- สงเสริมสนับสนุนจัดอบรมโครงการจริยธรรมใหกับเด็กนักเรียนในชวงปดเทอมภายในพื้นที่ตําบล

ผาจุก
- สงเสรมิและสนับสนุนกจิกรรมตอตานยาเสพตดิ ภายในตําบลผาจุก
- สงเสรมิงานสมโภชองคพระฝาง งานสงกรานต วันเขาพรรษา ออกพรรษา และงานลอยกระทง อยาง

ที่เคยปฏบิัตสิบืทอดกันมา
-สงเสรมิวัดพระฝางใหเปนแหลงทองเที่ยวจังหวัดอุตรดติถ

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารเทศบาลตําบลผาจุก



๒. ดานโครงสรางพื้นฐาน
เปาหมายของการพัฒนา  คือ เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนโดยจะดําเนินการ

ปรับปรุงเสนทางคมนาคม  ถนนสายหลัก  ถนนสายรอง  และซอยตางๆ ใหไดมาตรฐาน  รวมทั้งปรับปรุงให
สามารถเช่ือมโยงตอกันไดสะดวก  กอสรางและปรับปรุงระบบระบายน้ํา  ใหควบคูไปกับการปรับปรุงถนนสาย
ตางๆ ในเขตเทศบาล  เพื่อใหสามารถระบายน้ําไดอยางรวดเร็ว ปองกันการเกิดน้ําทวมขัง ติดตั้งและขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะใหทั่วทุกแหลงชุมชนเพื่อสรางความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิของประชาชน และ
ผูใชเสนทางสัญจรไป – มา ปรับปรุงสาธารณูปโภคที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลใหพอเพียงกับความ
ตองการของประชาชน เชน

- สงเสรมิการกอสรางถนน คสล.ทุกเสนทาง
- สงเสรมิซอมแซมถนน เพื่อการเกษตรทุกเสนทาง
- สงเสรมิการทํารางระบายน้ําใหกับทุกหมูบาน ปองกันภัยน้ําทวม
- สงเสรมิการกอสรางสะพานขามแมน้ํานาน และตดิตามงบประมาณที่เสนอไปแลวกลับมา
- สงเสรมิการดูแลระบบคลองสงน้ําใหครอบคลุมทุกพื้นที่
- ประสานงานจัดหาเครื่องจักรเพื่อดําเนนิการแกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชนตําบลผาจุก
- สงเสรมิใหมโีครงการบานเอื้ออาทรสําหรับผูมรีายไดนอย
- สงเสรมิใหมกีารพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอยางทั่งถงึและเทาเทยีมกันทัง้ตําบล
- สงเสรมิและพัฒนากลุมอาชีพเพื่อใหเกดิรายไดเสรมิแกครอบครัวและชุมชนในเขตตําบลผาจุก
- สงเสรมิใหมนี้ําประปาทุกหมูบานในเขตตําบลผาจุก

๓. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เปาหมายการพัฒนา คือ ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับการบริการดานสวัสดิการสังคมและการ
สาธารณสุขอยางทั่วถงึและเทาเทยีมกัน ตลอดจนมคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ

เทศบาลจะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น มี
สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บใหการรักษาพยาบาล และบริการความรูดาน
สาธารณสุขแกประชาชน  สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสออกกําลังกายโดยการเลนกีฬา  เพื่อ
เสริมสรางสุขภาพพลานามัยที่ดี  บํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ  ใหบริการสวัสดิการสังคมแกเด็ก  สตรี
เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการอยางเทาเทียมกัน   รักษาความสงบเรียบรอย  สงเสริมสนับสนุนการปองกัน
และรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสินของประชาชนในเขตเทศบาล  ตลอดจนปองกันอาชญากรรมและ
ระงับการเกดิอัคคภัีย และภัยธรรมชาตอิื่นๆ เชน

- สงเสรมิใหมบีานพักใหกับคนชราที่ไมมบีานอาศัยและผูเลี้ยงดู
- สงเสรมิดูแลคุณภาพชีวติของประชาชนชาวตําบลผาจุก
- สงเสรมิใหมกีารจัดตัง้ที่ทําการศูนย อปพร.ตําบลผาจุก



- สงเสริมอนามัยรวมกับเทศบาล ออกตรวจสุขภาพใหกับผูสูงอายุ เด็ก ผูพิการ ผูติดเช้ือ(HIV) และ
บุคคลทั่วไป โดยจัดแพทย ออกตรวจทุกหมูบาน

- สงเสรมิดูแลคุณภาพชีวติของเด็ก, สตรี , คนชรา, ผูพกิารและผูดอยโอกาส
- สงเสรมิใหมกีารปองกันบรรเทาสาธารณภัยใหกับชุมชนในเขตตําบลผาจุก
- สงเสรมิผูสูงอายุใหไดรับเบี้ยยังชีพอยางทั่วถงึ
- สงเสรมิเบี้ยยังชีพใหกับผูพกิารทุกประเภทอยางทั่วถงึ
- สงเสรมิกองทุนผูสูงอายุทุกหมูบานในเขตตําบลผาจุก
- สงเสรมิใหมสีวนสาธารณะและปรับภูมทิัศนในเขตตําบลผาจุกอยางทั่วถงึ
- สงเสรมิและปองกันปญหายาเสพตดิและโรคตดิตอในเขตตําบลผาจุก
- สงเสรมิใหหญงิตัง้ครรภไดรับอาอาหารเสรมิอยางทั่วถงึ
- สงเสรมิการแขงขันกฬีาตานยาเสพตดิใหกับเยาวชนในเขตตําบลผาจุก
- สงเสรมิการปลูกปาสาธารณะชุมชนในเขตตําบลผาจุก

๔. ดานการเกษตร

เปาหมายของการพัฒนา  คือ  ใหประชาชนมีการรวมตัวกันเพื่อเรียนรู พัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพ  ตลอดจนเทคโนโลยีทางการเกษตร  วิชาการตางๆ เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลิตรวมทั้งการเพิ่ม
มูลคาของสินคา  ซึ่งกอใหเกิดผลผลิต  การบริการ  การหมุนเวียนของเงิน  และการสรางงานตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีง โดยสามารถพึ่งตนเองไดและดํารงอยูอยางมั่นคง  เชน

- สงเสรมิกองทุนปุยชีวภาพและมลีานตากขาวใหทั่วทุกหมูบาน ในเขตตําบลผาจุก
- สงเสรมิกลุมอาชีพใหมคีวามกาวหนาและเพิ่มรายไดมากขึ้น
- สงเสรมิเกษตรกรใหทํานา ปละ ๓ ครัง้
- สงเสรมิและพัฒนาแหลงน้ําทางการเกษตรใหครอบคลุมทุกพื้นที่
- สงเสรมิเทคโนโลยดีานการเกษตรในตําบลผาจุกไดอยางทั่วถงึ
- สงเสรมิใหมตีลาดกลางสนิคาทางการเกษตรในเขตตําบลผาจุก
- สงเสรมิใหเกษตรกรมอีาชีพเสรมิและรายไดทั่วถงึ
- สงเสรมิโครงการ SML ใหกับชุมชนในเขตตําบลผาจุก
- สงเสรมิใหมศูีนยการเรยีนรูของประชาชนทุกหมูบานในเขตตําบลผาจุก

๕. นโยบายดานการบรหิารจัดการและการบรกิารประชาชน

เปาหมายของการพัฒนา  คอื  ใหประชาชนมสีวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นและมีสวนรวมทางการเมือง
อยางตอเนื่องทุกขัน้ตอน เพิ่มประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการภาครัฐอยางมศัีกยภาพ

เทศบาลจะบริหารจัดการบนพื้นฐานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีโดยเฉพาะความโปรงใส  และ
พัฒนางานของเทศบาลใหสามารถบรกิารแกประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม  เสริมสราง
แล ะพัฒ น าบุ ค ลาก ร ขอ ง เท ศ บาล ให มี ค ว าม สาม าร ถ ใ นก ารป ฏิ บั ติ ต นอ ย า งมี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ




