
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ พัฒนาการคมนาคม

หนวยงาน
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ท่ีรับผดิชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ .
๑.๑ โครงการกอสรางถนน คสล.สายบาน กอสรางถนน คสล.กวาง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ๗๕,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
นายประเสรฐิ   นาดี หมูท่ี ๑ บานวังยาง ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก หนา ๐.๑๕ เมตร  สายบานนายประเสิรฐ  นาดี และปลอดภัยมากข้ึน

ปลอดภัย หมูท่ี ๑ บานวังยาง (รายละเอยีดตามรูปแบบ

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ

เทศบาลตําบลผาจุก

โครงการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนน คสล.

นายประเสรฐิ   นาดี หมูท่ี ๑ บานวังยาง ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก หนา ๐.๑๕ เมตร  สายบานนายประเสิรฐ  นาดี และปลอดภัยมากข้ึน
ปลอดภัย หมูท่ี ๑ บานวังยาง (รายละเอยีดตามรูปแบบ

รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๑.๒ โครงการกอสรางถถน คสล.สายบาน กอสรางถนน คสล.กวาง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ๗๕,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
นายสําราญ  พุมพา  หมูท่ี ๑ บานวังยาง ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก หนา ๐.๑๕ เมตร สายบานนายสําราญ  พุมพา และปลอดภัยมากข้ึน

ปลอดภัย หมูท่ี ๑ บานวังยาง (รายละเอยีดตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๑.๓ โครงการกอสรางถนน คสล.สายบาน กอสรางถนน คสล.กวาง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ๗๕,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
นางพเกศ  รุงสวาง หมูท่ี ๑ บานวังยาง ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก หนา ๐.๑๕ เมตร สายบานนางพเกศ  รุงสวาง และปลอดภัยมากข้ึน

ปลอดภัย หมูท่ี ๑ บานวังยาง (รายละเอยีดตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ พัฒนาการคมนาคม

หนวยงาน
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ท่ีรับผดิชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.๔ โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยเขาประปา กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง ๖ ม. ยาว ๑๒๐ ม. ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
สวนภูมิภาค  บานวังยาง  หมูท่ี ๒ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก หนา ๐.๒๐ เมตร   หรอืรวมพื้นท่ีผวิจราจรท้ังหมด ปลอดภัยมากข้ึน

ปลอดภัย ไมนอยกวา ๗๒๐ ตรม. พรอมลงดินลูกรังไหลทาง
ตามสภาพพื้นท่ี บรเิวณซอยทางเขาประปาสวน
ภูมิภาค   บานวังยาง  หมูท่ี ๒
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน๑.๕ โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนายจง กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง ๓ เมตร ๗๕,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
ยิ้มเจรญิ ถงึแมนํ้านาน  บานพระฝาง  หมูท่ี ๓ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก ยาว ๕๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรอืรวมพื้นท่ีผวิ และปลอดภัยมากข้ึน

ปลอดภัย จราจรท้ังหมดไมนอยกวา ๑๕๐ ตรม.พรอมลงดิน
ลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นท่ี  ซอยบานนายจง
บานพระฝาง  หมูท่ี ๓
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๑.๖ โครงการกอสรางถนน คสล.จากบานนางสนอง กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง ๓ เมตร ๙๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
 ค้ําชู   ลงแมนํ้านาน  บานพระฝาง  หมูท่ี ๓ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก ยาว ๖๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรอืรวมพื้นท่ีผวิ และปลอดภัยมากข้ึน

ปลอดภัย จราจรท้ังหมดไมนอยกวา ๑๕๐ ตรม.พรอมลงดิน
ลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นท่ี
บานพระฝาง  หมูท่ี ๓
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ พัฒนาการคมนาคม

หนวยงาน
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๑.๗ โครงการกอสรางถนน คสล.จากบาน กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง ๓ ม.ยาว ๓๐๐ ม. ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
นายสมจติร ลาเกี้ยว – บานนายดวง  อยูจนี ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก หนา ๐.๑๕ ม. หรอืรวมพื้นท่ีผวิจราจรท้ังหมดไม และปลอดภัยมากข้ึน
 บานพระฝาง  หมูท่ี ๔ ปลอดภัย นอยกวา ๙๐๐ ตรม.พรอมลงดินลูกรังไหลทางตาม

สภาพพื้นท่ี บรเิวณจากบานนายสมจติร ลาเกี้ยว
ถงึบานนายดวง อยูจนี บานพระฝาง หมูท่ี ๓
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๑.๘ โครงการกอสรางถนน คสล.จากบาน เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง ๓ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง

วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)ที่ โครงการ

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

๑.๘ โครงการกอสรางถนน คสล.จากบาน เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง ๓ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
นายหวัน  เทียนชัย ถงึบานนายเตรยีม ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก ยาว ๑๐๐ เมตร  หรอืรวมพื้นท่ีผวิจราจรท้ังหมด และปลอดภัยมากข้ึน
 บานพระฝาง  หมูท่ี ๔ ปลอดภัย ไมนอยกวา ๓๐๐ ตรม. บรเิวณจากบานนายหวัน

 เทียนชัย ถงึบานนายเตรยีม    บานพระฝาง
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๑.๙ โครงการกอสรางถนน คสล.สายถนน เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง ๓ ม.ยาว ๑๒๐ ม. ๑๘๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
วงแหวนเนินทอง  บานพระฝาง  หมูท่ี ๔ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก หรอืรวมพื้นท่ีผวิจราจรท้ังหมดไมนอยกวา ๓๖๐ และปลอดภัยมากข้ึน

ปลอดภัย ๓๖๐ ตรม. บรวิเณถนนวงแหวนเนินทอง  หมูท่ี ๔
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

1.1๐ โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยเชื่อมตอ กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง ๓ ม.ยาว ๑๐๐ ม. ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
ถนนสายนอกและสายในบานนางอําพราง- ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก หนา ๐.๑๕ ม. หรอืรวมพื้นท่ีผวิจราจรไมนอยกวา และปลอดภัยมากข้ึน
นางทุเรยีน   บานพระฝาง  หมูท่ี ๔ ปลอดภัย ๓๐๐ ตรม. บานพระฝาง  หมูท่ี ๔

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ พัฒนาการคมนาคม

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1.1๑โครงการกอสรางถนน คสล.เขาซอยบาน กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง ๓ ม.ยาว ๕๐ ม. ๗๕,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
นายทว ี บานพระฝาง  หมูท่ี ๔ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก หนา ๐.๑๕ ม. หรอืรวมพื้นท่ีผวิจราจรไมนอยกวา และปลอดภัยมากข้ึน

ปลอดภัย ๑๕๐ ตรม. บานพระฝาง  หมูท่ี ๔
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๑.๑๒ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง ๓ ม.ยาว 194 ม. 30๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
 ลุงเอี่ยม  ถงึวัดมอนผาจุก หมูท่ี ๕ บานผาจุก ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก หรอืพื้นท่ีผวจราจรไมนอยกวา 582 ลบ.ม. และปลอดภัยมากข้ึน

ปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)
เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
งบประมาณและที่มา

(รายละเอยีดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผา

โครงการ วัตถุประสงค

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

ปลอดภัย
กําหนด)

๑.๑๓ โครงการกอสรางถนน คสล. สายทาง กอสรางปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกวาง ๓ เมตร ๕๗๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
บานผาจุก - วัดมอนผาจุก  หมูท่ี ๕ บานผาจุก ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก ยาว ๓๗๐ เมตร หนา๐.๑๕เมตร และพื้นท่ีทางรวม และปลอดภัยมากข้ึน

ปลอดภัย ทางแยกหรอืรวมพื้นท่ีผวิจราจรท้ังหมดไมนอยกวา
๑,๑๓๖ ตรม.พรอมลงดินลูกรังไหลทางตามสภาพ
พื้นท่ีและงานวางทอระบายนํ้า ศก.๐๓๐ ม.
(มอก.ชัน้ ๓) ยาแนวรอยตอ จํานวน ๔ ทอน/จุด
จํานวน ๓ จุด  บรเิวณสายทางบานผาจุก - วัดมอน
ผาจุก หมูท่ี ๕ บานผาจุก
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๑.๑๔ โครงการกอสรางถนนคสล.สายซอย ๒ กอสรางถนนคสล. กวาง ๒ ม. ยาว ๓๐๐ ม. ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
 ระยะทาง ๓๐๐ ม. บานหมอนไม   หมูท่ี ๖ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก หนา ๐.๑๕ เมตร หรอืรวมพื้นท่ีผวิจราจรท้ังหมด และปลอดภัยมากข้ึน

ปลอดภัย ไมนอยกวา ๖๐๐ ตรม. สายซอย ๒
บานหมอนไม หมูท่ี ๖
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

(รายละเอยีดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผา

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ พัฒนาการคมนาคม

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑.๑๕ โครงการกอสรางถนนคสล.สายขาง กอสรางถนนคสล. กวาง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ ม. ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
ศูนยเรยีนรูชุมชน  บานหมอนไม   หมูท่ี ๖ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก หนา ๐.๑๕ ม. หรอืรวมพื้นท่ีผวิจราจรท้ังหมดไม และปลอดภัยมากข้ึน

ปลอดภัย นอยกวา ๓๐๐ ตรม. สายทางขางศูนยการเรยีนรู
ชุมชน  บานหมอนไม หมูท่ี ๖
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๑.๑๖ โครงการกอสรางถนนคสล.สายออกทุงนา กอสรางถนน คสล.กวาง ๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. ๗๕๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
หลังบานผูใหญเส็ง  บานหมอนไม   หมูท่ี ๖ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก หนา ๐.๑๕ ม. หรอืรวมพื้นท่ีผวิจราจรท้ังหมด และปลอดภัยมากข้ึน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

หลังบานผูใหญเส็ง  บานหมอนไม   หมูท่ี ๖ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก หนา ๐.๑๕ ม. หรอืรวมพื้นท่ีผวิจราจรท้ังหมด และปลอดภัยมากข้ึน
ปลอดภัย ไมนอยกวา ๑,๕๐๐ ตรม. สายออกทุงนาหลังบาน

 ผูใหญเส็ง  บานหมอนไม   หมูท่ี ๖
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๑.๑๗ โครงการกอสรางถนน คสล.เสนหนาบาน กอสรางถนน คสล.กวาง ๒.๕ ม. ยาว ๓๐๐ ม. ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
นางประเสรฐิ  นอยบุตร บานคลองนาพง ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก หนา ๐.๑๕ ม. หรอืรวมพื้นท่ีผวิจราจรท้ังหมด และปลอดภัยมากข้ึน
หมูท่ี ๗ ปลอดภัย ไมนอยกวา ๓๔๐ ตรม. เสนหนาบานนางประเสรฐิ

นอยบุตร  บานคลองนาพง  หมูท่ี ๗
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๑.๑๘ โครงการกอสรางถนน คสล.เสนทางหนา กอสรางถนนคสล.กวาง ๓ ม. ยาว ๕๐ ม. ๗๕,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
บานนายเวยีน  พรมออต ถงึบานนายสมจติร ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก หนา ๐.๑๕ ม. หรอืรวมพื้นท่ีผวิจราจรท้ังหมด และปลอดภัยมากข้ึน
พรวนแกว  บานคลองนาพง  หมูท่ี ๗ ปลอดภัย ไมนอยกวา ๑๕๐ ตรม. เสนหนาบานนายเวยีน

พรมออต  ถงึบานนายสมจติร  พรวนแกว
บานคลองนาพง  หมูท่ี ๗
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ พัฒนาการคมนาคม

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑.๑๙ โครงการกอสรางถนน คสล.จากบานนาง กอสรางถนน คสล.(ชวงท่ี 1)กวาง 2.50 ม.ยาว 21 ม. 106,000 ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
ประเสรฐิ  นอยบุตร ถงึบานนางแสวง ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก หนา ๐.๑๕ ม. หรอืรวมพื้นท่ีผวิจราจรท้ังหมด และปลอดภัยมากข้ึน

ปลอดภัย

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย
โครงการ วัตถุประสงค

แกวบุญเรอืง   หมูท่ี ๗ บานคลองนาพง

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

ไมนอยกวา 52.50 ตรม. (ชวงท่ี2) กวาง 3 ม. ยาว
50 ม. หนา 0.15 ม. หรอืรวมพื้นผวิจราจรท้ังหมด
ไมนอยกวา 150 ตรม. ซอยบานนางประเสรฐิ
ถงึบานนางแสวง  แกวบุญเรอืง หมูท่ี ๗
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๑.๒๐ โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบาน กอสรางถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว ๑5๐ ม. 31๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
นายเงนิ  มาให   หมูท่ี ๘ บานผาจักร ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก หนา ๐.๑๕ ม. ซอยบานนายเงนิ  มาให หมูท่ี ๘ และปลอดภัยมากข้ึน

ปลอดภัย (รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๑.๒1 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยผาสุข กอสรางถนน คสล. กวาง ๔ ม. ยาว ๖๐ ม. ๑๒๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
(ตอจากของเดิม) หมูท่ี ๘ บานผาจักร ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก หนา ๐.๑๕ ม. ซอยผาสุข (ตอจากของเดิม) และปลอดภัยมากข้ึน

ปลอดภัย หมูท่ี ๘ บานผาจักร ( รายละเอยีดตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๑.๒2 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน กอสรางถนน คสล. กวาง ๓ ม. ยาว ๓๐ ม. ๖๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
นางสีนวล  เชื้อผาเตา  หมูท่ี ๘ บานผาจักร ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก หนา ๐.๑๕ ม.( รายละเอยีดตามรูปแบบรายการท่ี และปลอดภัยมากข้ึน

ปลอดภัย เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด ) หมูท่ี ๘ บานผาจักร

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ พัฒนาการคมนาคม

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑.๒3 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบาน กอสรางถนน คสล. กวาง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
นางสม  แกวมูล หมูท่ี ๘ บานผาจักร ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก หนา ๐.๑๕ ม. ซอยบานนางสม  แกวมูล และปลอดภัยมากข้ึน

ปลอดภัย หมูท่ี ๘ บานผาจักร (รายละเอยีดตามรูปแบบ

๑.๒4 โครงการกอสรางถนน คสล. สายทาง กอสรางถนนคสล. กวาง ๒.๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
บานนางสาย  คําตา - บานนายสนัด  ทองเบ้ือง ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก  หนา ๐.๑๕ ม. หรอืรวมพื้นท่ีผวิจราจรท้ังหมด และปลอดภัยมากข้ึน

โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

งบประมาณและที่มา

ปลอดภัย

วัตถุประสงค

รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

(ผลผลิตของโครงการ)
เปาหมาย

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

บานนางสาย  คําตา - บานนายสนัด  ทองเบ้ือง ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก  หนา ๐.๑๕ ม. หรอืรวมพื้นท่ีผวิจราจรท้ังหมด และปลอดภัยมากข้ึน
บานผาจักร  หมูท่ี ๘ ไมนอยกวา ๓๐๐ ตรม.สายทางบานนางสาย คําตา

ถงึบานนายสนัด ทองเบ้ือง   บานผาจักร   หมูท่ี ๘
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๑.๒5 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบาน กอสรางถนนคสล.กวาง ๒.๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ๑๓๕,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
นายประทุม  ศูนทรนอย ถงึบานนางเล้ียง ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก  ยาว ๑๐๘ ม. หรอืรวมพื้นท่ีผวิจราจรท้ังหมด และปลอดภัยมากข้ึน
เล็กเอี่ยม   บานผาจักร   หมูท่ี ๘ ปลอดภัย ไมนอยกวา ๒๗๐ ตรม. สายทางบานนายประทุม

สุนทรนอย - บานนายเล้ียง  เล็กเอี่ยม
บานผาจักร   หมูท่ี ๘
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๑.๒6 โครงการกอสรางถนน คสล. สายไปสํานัก กอสรางถนน คสล.กวาง ๓ ม. ระยะทาง ๒๕๐ ม. ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
สงฆหนองบัว และท่ีนาของเกษตรในหมูบาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก หนา ๐.๑๕ ม.พื้นท่ีผวิจราจรไมนอยกวา ๗๕๐ ตรม. และปลอดภัยมากข้ึน
หมูท่ี ๙ บานหนองบัว ปลอดภัย หมูท่ี ๙ บานหนองบัว (รายละเอยีดตามรูปแบบ

รายการท่ีทต.ผาจุกกําหนด)

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

ปลอดภัย

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ พัฒนาการคมนาคม

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑.27 โครงการกอสรางถนน คสล. สายใน กอสรางถนน คสล. ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 8๐๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
หมูบาน และสายหลังโรงเรยีนวัดมอนหนิขาว ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก หมูท่ี ๑๐ บานมอนหนิขาว และปลอดภัยมากข้ึน
หมูท่ี ๑๐ บานมอนหนิขาว ปลอดภัย (รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๑.28 โครงการซอมแซมถนน คสล.ในหมูบาน ซอมแซมถนน คสล.ในหมูบานทุกสาย ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
หมูท่ี ๑๓ บานหาดฝาง ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก หมูท่ี ๑๓ บานหาดฝาง และปลอดภัยมากข้ึน

ปลอดภัย (รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับโครงการ
งบประมาณและที่มาเปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

ปลอดภัย (รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๑.29 โครงการกอสรางถนน คสล. ระยะทาง กอสรางถนน คสล.กวาง ๓ ม. ระยะทาง ๒๐๐ ม. ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
๒๐๐ เมตร (ซอยรานอาหารบานบัว) ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก หนา ๐.๑๕ ม.หรอืรวมพื้นท่ีผวิจราจรท้ังหมด และปลอดภัยมากข้ึน
 หมูท่ี ๑๔ บานวังยาง ปลอดภัย ไมนอยกวา ๖๐๐ ตร.ม. (รายละเอยีดตามรูปแบบ

รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)
(ซอยรานอาหารบานบัว) หมูท่ี ๑๔ บานวังยาง

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ พัฒนาการคมนาคม

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๒ โครงการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม

ถนนดินลูกรังถนนลงหนิคลุก
๒.๑ โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน  ปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง กวาง ๓ ม. ๕๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
สายทางขางศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังยาง ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก ยาว ๑๓๕ ม. โดยลงดินลูกรังไมนอยกวา และปลอดภัยมากข้ึน
หมูท่ี ๑ ปลอดภัย ๒๕๐ ลบ.ม. สายทางขางศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังยาง

 หมูท่ี ๑ จํานวน ๑ แหง
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

โครงการ
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒.๒ โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน  ปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง กวาง ๓ ม. ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
สายหลังซอย ๔ - ทางหลวงแผนดิน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก ยาว ๑,๐๐๐ ม. โดยลงดินลูกรังไมนอยกวา และปลอดภัยมากข้ึน
หมายเลข ๑๐๔๕(อุตรดิตถ - เขื่อนสิรกิต์ิิ) ปลอดภัย ๑,๐๐๐ ลบ.ม. สายทางหลังซอย ๔ - ทางหลวง

แผนดิน หมายเลข ๑๐๔๕(อุตรดิตถ - เขื่อนสิรกิต์ิิ)

๒.3 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง ปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง กวาง ๓ ม. ๑๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
สายทางขางบานนางพเกตุ  รุงสวาง  หมูท่ี ๑ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก ยาว ๓๐ ม. โดยลงดินลูกรังไมนอยกวา และปลอดภัยมากข้ึน
บานวังยาง ปลอดภัย ๗๐ ลบ.ม. สายทางขางบานนางพเกตุ  รุงสวาง

 หมูท่ี ๑ จํานวน ๑ แหง
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ พัฒนาการคมนาคม

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๒.4 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง ปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง กวาง ๓ ม. 85,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
สายหนาบานนายจันทร สายยุทธศาสตร ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก ยาว ๘๐๐ ม. โดยลงดินลูกรังไมนอยกวา และปลอดภัยมากข้ึน
หมูท่ี ๒ บานวังยาง ปลอดภัย ๖0๐ ลบ.ม. สายหนาบานนายจันทร

 สายยุทธศาสตร  หมูท่ี ๒ จํานวน ๑ แหง
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒.5 โครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง ปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง กวาง ๓ ม. 70,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
สายทางเพื่อการเกษตร - บานนายกอน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก ยาว 5๐๐ ม. โดยลงดินลูกรังไมนอยกวา และปลอดภัยมากข้ึน

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

งบประมาณและที่มา
โครงการ (ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค

เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

สายทางเพื่อการเกษตร - บานนายกอน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก ยาว 5๐๐ ม. โดยลงดินลูกรังไมนอยกวา และปลอดภัยมากข้ึน
หมูท่ี ๒ บานวังยาง ปลอดภัย  5๐๐ ลบ.ม. สายสนามบิน-บานนายกอน

   หมูท่ี ๒ บานวังยาง  จํานวน ๑ แหง
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒.6 โครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง ปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง กวาง ๓ ม. ๗๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
สายทางเพื่อการเกษตร- บานนางคํา  สีทองใส ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก ยาว ๕๐๐ ม. โดยลงดินลูกรังไมนอยกวา และปลอดภัยมากข้ึน
หมูท่ี ๒ บานวังยาง ปลอดภัย  ๕๐๐ ลบ.ม. สายสนามบิน-บานนางทองคํา

 สีทองใส  หมูท่ี ๒ บานวังยาง  จํานวน ๑ แหง
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒.7 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง ปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง กวาง ๓ เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
บานพระฝาง  หมูท่ี ๓ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก ยาว ๓,๐๐๐ เมตร   โดยลงดินลูกรังไมนอยกวา และปลอดภัยมากข้ึน

ปลอดภัย ๓,๐๐๐ ลบ.ม. หมูท่ี ๓ บานพระฝาง
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ พัฒนาการคมนาคม

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๒.8 โครงการกอสรางถนนดินลูกรังเพื่อการ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
เกษตรตอจากโครงการเดิม  บานพระฝาง ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก โดยลงดินลูกรังไมนอยกวา ๖๕๐ ลบ.ม.สายทาง และปลอดภัยมากข้ึน
หมูท่ี ๔ ปลอดภัย เพื่อการเกษตรตอจากโครงการเดิม  บานพระฝาง

หมูท่ี ๔
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒.9 โครงการกอสรางถนนดินลูกรังเพื่อการ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
เกษตรไปนานํ้าทวมแยกซาย บานพระฝาง ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก โดยลงดินลูกรังไมนอยกวา ๒,๐๐๐ ลบ.ม.สายทาง และปลอดภัยมากข้ึน

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน ซอมแซมถนนลูกรัง กวาง ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน ซอมแซมถนนลูกรัง กวาง ๓ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม.

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

โครงการ

เกษตรไปนานํ้าทวมแยกซาย บานพระฝาง ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก โดยลงดินลูกรังไมนอยกวา ๒,๐๐๐ ลบ.ม.สายทาง และปลอดภัยมากข้ึน
หมูท่ี ๔ ปลอดภัย เพื่อการเกษตรไปนานํ้าทวมแยกซาย  บานพระฝาง

หมูท่ี ๔
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒.10 โครงการซอมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
เกษตรจากบานนายธรรมนูญถงึวัดนํ้าพุ  หมูท่ี ๔ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก เพื่อการเกษตร จากบานนายธรรมนูญถงึวัดนํ้าพุ และปลอดภัยมากข้ึน
บานพระฝาง ปลอดภัย หมูท่ี ๔ บานพระฝาง

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒.๑1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพรอมบด ปรับปรุงถนนลูกรังพรอมบดอัดใหม กวาง ๓ ม. ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก
อัดใหม  หมูท่ี ๖ บานหมอนไม ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก ยาว ๓,๐๐๐ ม. ลงดินลูกรังไมนอยกวา ๓,๐๐๐ ลบ.ม. และปลอดภัยมากข้ึน

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒.๑2 โครงการกอสรางถนนดินลูกรัง จากบาน กอสรางถนนดินลูกรัง กวาง ๓ ม. ยาว ๗๐ ม. ๖๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
นายสํารวย กลํ่าเหม็ง ถงึบานนางปราณี ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก ลงดินลูกรังไมนอยกวา ๔๐๐ ลบ.ม. จากบาน และปลอดภัยมากข้ึน
 สวรรคนคร  บานคลองนาพง หมูท่ี ๗ ปลอดภัย นายสํารวย กลํ่าเหม็ง  ถงึบานนางปราณ ี หมูท่ี ๗

บานคลองนาพง
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน ซอมแซมถนนดินลูกรัง กวาง ๔ ม. ยาว ๙๐๐ ม.



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ พัฒนาการคมนาคม

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง กวาง ๓ ม. ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง

บดอัดจากบานนายสมคดิ  เทียนสีสังขถงึบาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก ยาว ๑,๐๐๐ ม. โดยลงดินลูกรังไมนอยกวา ๔๕๐ และปลอดภัยมากข้ึน
นางดวงใจ  อึ้งประสูตร  หมูท่ี ๗ ปลอดภัย ลบ.ม.จากบานนายนายสมคดิ  เทียนสีสังข  ถงึบาน
บานคลองนาพง นางดวงใจ  อึ้งประสูติ  หมูท่ี ๗ บานคลองนาพง

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

ปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง กวาง ๒ ม. ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
 สายทางขางบานนายสายทอง กลํ่าเหม็ง ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก ยาว ๓๙๐ เมตร  โดยลงดินลูกรังไมนอยกวา และปลอดภัยมากข้ึน

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

๒.๑3 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง

งบประมาณและที่มาเปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับโครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ)

ปลอดภัย

๒.๑4 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง
 สายทางขางบานนายสายทอง กลํ่าเหม็ง ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก ยาว ๓๙๐ เมตร  โดยลงดินลูกรังไมนอยกวา และปลอดภัยมากข้ึน
บานคลองนาพง หมูท่ี ๗ ๔๕๐ ลบ.ม. สายทางขางบานนายสายทอง

กลํ่าเหม็ง  บานคลองนาพง หมูท่ี ๗
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒.๑5 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง ปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง ระยะทาง ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
สายรอบมอนต้ังแตท่ีนายสํารวย กลํ่าเหม็ง ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก ๑,๐๐๐ ม. สายรอบมอนต้ังแตท่ีนายสํารวย และปลอดภัยมากข้ึน
ถงึบานนายเส็ง  นอยบุตร  หมูท่ี ๗ ปลอดภัย กลํ่าเหม็ง ถงึบานนายเส็ง นอยบุตร  หมูท่ี ๗
บานคลองนาพง บานคลองนาพง

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒.16 โครงการปรับปรุงไหลทางภายในหมูบาน ปรับปรุงไหลทางภายในหมูบาน โดยลงดินลูกรัง ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
หมูท่ี ๘ บานผาจักร ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร หมูท่ี ๘ บานผาจักร และปลอดภัยมากข้ึน

ปลอดภัย (รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒.17 โครงการกอสรางซอมแซมถนนดินลูกรัง กอสรางซอมแซมถนนดินลูกรังกวาง ๓ ม. ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
เพื่อการเกษตร  หมูท่ี ๙ บานหนองบัว ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก ยาว ๑,๐๐๐ ม.โดยลงดินลูกรังไมนอยกวา ๕๕๐ลบ.ม. และปลอดภัยมากข้ึน

ปลอดภัย (รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

ปลอดภัย



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ พัฒนาการคมนาคม

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๒.18 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรังสาย ปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง ขนาดกวาง 3 เมตร 2๐๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
บานนางสาย  คําตา- บานนางอุทัย พรมวัฒนะ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก  ยาว 2,000 เมตร หมูท่ี 10 บานมอนหนิขาว และปลอดภัยมากข้ึน
หมูท่ี 10 บานมอนหนิขาว ปลอดภัย (รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒.19 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง ปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง  ขนาดกวาง ๓ ม. ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก ยาว ๙๐๐ เมตร โดยลงดินลูกรังไมนอยกวา ๔๐๐ และปลอดภัยมากข้ึน

 หมูท่ี ๑๐ บานมอนหนิขาว ปลอดภัย ลบ.ม. สายทางขางบานนายสุวัฒนา  สายแสง

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

วัตถุประสงค
เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน
สายทางขางบานนายสุวัฒนา  สายแสง
 หมูท่ี ๑๐ บานมอนหนิขาว ปลอดภัย ลบ.ม. สายทางขางบานนายสุวัฒนา  สายแสง

บานมอนหนิขาว หมูท่ี ๑๐
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน ปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง  ขนาดกวาง ๔ ม. ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
สายทางไปอางเก็บนํ้าหวยโปรงแดงยาว ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก ยาว ๓,๐๐๐ เมตร โดยลงหนิคลุกไมนอยกวา ๗๕๐ และปลอดภัยมากข้ึน
บานเดนกระตาย  หมูท่ี ๑๑ ปลอดภัย ลบ.ม. สายทางอางเก็บนํ้าหวยโปรงแดงยาว

บานเดนกระตาย  หมูท่ี ๑๑
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒.๒1 โครงการกอสรางถนนเพื่อการเกษตร กอสรางถนนเพื่อการเกษตร โดยลงหนิคลุก ๑,๒๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
โดยลงหนิคลุกอัดบดเรยีบ สายบาน ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก ลบ.ม. ระยะทาง ๓,๐๐๐ ม. สายบานเดนกระตาย และปลอดภัยมากข้ึน
เดนกระตาย ถงึหวยโปงแดงยาว  หมูท่ี ๑๑ ปลอดภัย ถงึหวยโปงแดงยาว หมูท่ี ๑๑ บานเดนกระตาย

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒.22 โครงการกอสรางถนนเพื่อการเกษตร กอสรางถนนเพื่อการเกษตร โดยลงหนิคลุก ๑,๒๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
โดยลงหนิคลุกอัดบดเรยีบ สายไรสักทองถมยา ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก ลบ.ม. ระยะทาง ๓,๐๐๐ ม. สายไรสักทองถมยา และปลอดภัยมากข้ึน
ถงึตําบลคุงตะเภา  หมูท่ี ๑๑ บานเดนกระตาย ปลอดภัย ถงึตําบลคุงตะเภา  หมูท่ี ๑๑ บานเดนกระตาย

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒.20 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ พัฒนาการคมนาคม

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๒.๒3 โครงการกอสรางถนนเพื่อการเกษตร กอสรางถนนเพื่อการเกษตร โดยลงหนิคลุก ๑,๒๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
โดยลงหนิคลุกอัดบดเรยีบ สายไรสักทองถมยา ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก ลบ.ม. ระยะทาง ๓,๐๐๐ ม. สายไรสักทองถมยา และปลอดภัยมากข้ึน
ถงึตําบลคุงตะเภา  หมูท่ี ๑๑ บานเดนกระตาย ปลอดภัย ถงึตําบลคุงตะเภา  หมูท่ี ๑๑ บานเดนกระตาย

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒.๒4 โครงการกอสรางถนนเพื่อการเกษตร กอสรางถนนเพื่อการเกษตร โดยลงหนิคลุก ๑,๒๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
โดยลงหนิคลุกอัดบดเรยีบ ทางเขาอางเก็บนํ้า ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก ลบ.ม. ระยะทาง ๕๐๐ ม. ทางเขาอางเก็บนํ้าหวย และปลอดภัยมากข้ึน
หวยหนองปลอง  หมูท่ี ๑๑ บานเดนกระตาย ปลอดภัย หนองปลอง   หมูท่ี ๑๑ บานเดนกระตาย

วัตถุประสงควัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

หวยหนองปลอง  หมูท่ี ๑๑ บานเดนกระตาย ปลอดภัย หนองปลอง   หมูท่ี ๑๑ บานเดนกระตาย
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒.๒5 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง ปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง  ขนาดกวาง ๓ ม. ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
สายทางจากบานนายอนิทร - บานนายวรีะ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก ยาว 95๐ เมตร โดยลงดินลูกรังไมนอยกวา ๖๕๐ 100,000 และปลอดภัยมากข้ึน
บานปาแดงหลง  หมูท่ี ๑๒ ปลอดภัย ลบ.ม. สายทางจากบานนายอนิทร - บานนายวรีะ

บานปาแดงหลง  หมูท่ี ๑๒
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

ปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง  ขนาดกวาง 3 ม. 100,000 ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
สายทางไปพื้นท่ีการเกษตร   บานปาแดงหลง ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก ยาว 6๐๐ เมตร โดยลงดินลูกรังไมนอยกวา ๖๐๐ และปลอดภัยมากข้ึน
หมูท่ี ๑๒ ปลอดภัย ลบ.ม.สายทางไปพื้นท่ีการเกษตร บานปาแดงหลง

หมูท่ี ๑๒
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒.27 โครงการซอมแซมถนนดินลูกรังใน ซอมแซมถนนดินลูกรัง  กวาง ๓ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. ๓๕๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
หมูบาน  หมูท่ี ๑๓ บานหาดฝาง ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก โดยลงดินลูกรังไมนอยกวา ๒,๕๐๐ ลบ.ม. และปลอดภัยมากข้ึน

ปลอดภัย (รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒.๒6 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ พัฒนาการคมนาคม

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๒.28 โครงการกอสรางถนนลูกรังซอยโรงงาน กอสรางถนนดินลูกรัง ลงดินลูกรัง ๖๐ ลบ.ม. ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
ดินขาว(ซอยสมชัย ชวลิต) หมูท่ี ๑๓ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก หมูท่ี ๑๓ บานหาดฝาง และปลอดภัยมากข้ึน
บานหาดฝาง ปลอดภัย (รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒.29 โครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง เพื่อการ ซอมแซมถนนดินลูกรัง กวาง ๓ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. ๒๗๐,๐๐๐ ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก กองชาง
เกษตร หมูท่ี ๑๔ บานวังยาง ประชาชนเดินทางสัญจรสะดวก โดยลงดินลูกรังไมนอยกวา ๒,๐๐๐ ลบ.ม. และปลอดภัยมากข้ึน

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มาเปาหมาย

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

เพื่อใหมีถนนท่ีมีสภาพแข็งแรงคงทน

โครงการ วัตถุประสงค

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ พัฒนาการคมนาคม

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๓

คลองระบายนํ้า หรอืรางระบายนํ้า
กอสรางวางทอระบายนํ้ารางตัวยู กวาง ๐.๔๐ ม. ๕๐๐,๐๐๐ เกดิปญหานํ้าทวมขังนอยลง กองชาง

หมูท่ี ๑ บานวังยาง สูง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร
(รายละเอยีดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบล
ผาจุกกําหนด) บรเิวณตอจากทอระบายนํ้าเดิม
ภายในเสนทางซอย ๓ บานวังยาง หมูท่ี ๑

เพื่อปองกันนํ้าทวมขัง

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค
เปาหมาย

เพื่อปองกันนํ้าทวมขัง เกดิปญหานํ้าทวมขังนอยลง

โครงการ

๓.๑ โครงการกอสรางวางทอระบายนํ้าซอย ๓

โครงการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมทอ

๓.๒ โครงการกอสรางรางระบายนํ้าซอย ๓ กอสรางรางระบายนํ้า คสล.ความยาว ๑๒๐ เมตร ๓๐๐,๐๐๐ กองชาง
 หมูท่ี ๑ บานวังยาง (รายละเอยีดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบล

ผาจุกกําหนด) หมูท่ี ๑ บานวังยาง

๓.๓ โครงการกอสรางรางระบายนํ้าซอย ๕ กอสรางรางระบายนํ้า คสล.ความยาว ๒๒๐ เมตร ๕๕๐,๐๐๐ กองชาง
หมูท่ี ๑ บานวังยาง (รายละเอยีดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบล

ผาจุกกําหนด) หมูท่ี ๑ บานวังยาง

ฝงทอระบายนํ้าบรเิวณบานนายสวงิ สีเนียม ขนาด ๒๐,๐๐๐ กองชาง
นายสวงิ  สีเนียม หมูท่ี ๑ บานวังยาง ศก.๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๒๐ เมตร (รายละเอยีด

ตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุก
กําหนด) หมูท่ี ๑ บานวังยาง
กอสรางวางทอระบายนํ้ารางตัวยู กวาง ๐.๔๐ ม. ๕๓๐,๐๐๐ กองชาง

หนาบานนายโหม  รุงสวาง  หมูท่ี ๑ บานวังยาง สูง ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๖๕ ม.(รายละเอยีดตาม
รูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)
บรเิวณหนาบานนายโหม รุงสวาง  หมูท่ี ๑

เกดิปญหานํ้าทวมขังนอยลง

เกดิปญหานํ้าทวมขังนอยลง

เพื่อปองกันนํ้าทวมขัง

เพื่อปองกันนํ้าทวมขัง

เกดิปญหานํ้าทวมขังนอยลง

๓.๔ โครงการฝงทอระบายนํ้าบรเิวณบาน

๓.๕ โครงการกอสรางวางทอระบายนํ้า เพื่อปองกันนํ้าทวมขัง

เพื่อปองกันนํ้าทวมขัง

เกดิปญหานํ้าทวมขังนอยลง



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ พัฒนาการคมนาคม

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๓.6 โครงการวางทอระบายนํ้าสายบาน วางทอระบายนํ้า ขนาด ศก.๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง
นายประหยัด จันทาถงึ บานนายทว ี เทียนไชย ๑๕๐ เมตร  หมูท่ี ๔ บานพระฝาง (รายละเอยีด
หมูท่ี ๔ บานพระฝาง ตามท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

 ๓.7 โครงการวางทอ คสล.บรเิวณบานนายเชญิ วางทอระบายนํ้า ขนาด ศก.๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง
 มากประเสรฐิ  หมูท่ี ๔ บานพระฝาง ๔๐ เมตร  หมูท่ี ๔ บานพระฝาง (รายละเอยีด

ตามท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

งบประมาณและที่มา

เกดิปญหานํ้าทวมขังนอยลง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

เพื่อปองกันนํ้าทวมขัง

เพื่อปองกันนํ้าทวมขัง

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปองกันนํ้าทวมขัง

เกดิปญหานํ้าทวมขังนอยลง

เปาหมาย
วัตถุประสงค

ตามท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

 ๓.8 โครงการขุดลอกคลอง ๒ ฝงถนน ขุดลอกคลอง ๒ ฝงถนนทางหลวงชนบท ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง
ทางหลวงชนบท  บานหนองบัว  หมูท่ี ๙ ระยะทางไมนอยกวา ๑,๐๐๐ เมตร  บานหนองบัว

 หมูท่ี ๙ (รายละเอยีดตามท่ีเทศบาลตําบลผาจุก
กําหนด)

กอสรางวางทอระบายนํ้า  ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ๒๗๐,๐๐๐ กองชาง
บรเิวณถนนซอยรานโปโปเช  ลงแมนํ้านาน  ยาว ๑๓๕ เมตร (รายละเอยีดตามรูปแบบ
บานหาดฝาง  หมูท่ี ๑๓ รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)บรเิวณถนน

 ซอยรานโปโปเช ลงแมนํ้านาน  บานหาดฝาง

๓.๑๐ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล. วางทอระบายนํ้า ขนาด ศก.๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง
ภายในหมูบาน  หมูท่ี ๑๓ บานหาดฝาง ๑๕๐ เมตร  หมูท่ี ๑๓ บานหาดฝาง(รายละเอยีด

ตามท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)
หมูท่ี ๑๓ บานหาดฝาง

๓.9 โครงการกอสรางวางทอระบายนํ้า เพื่อปองกันนํ้าทวมขัง เกดิปญหานํ้าทวมขังนอยลง

เพื่อปองกันนํ้าทวมขัง เกดิปญหานํ้าทวมขังนอยลง

เพื่อปองกันนํ้าทวมขัง เกดิปญหานํ้าทวมขังนอยลง



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ พัฒนาการคมนาคม

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๔

เพื่อใหมีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึ ๓๒๐,๐๐๐ มีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึประชาชน กองชาง

(รายละเอยีดตามประมาณการไฟฟาของการไฟฟาฯ)

๔.๒ โครงการขยายเขตไฟฟาจาก ศพด. เพื่อใหมีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึ ขยายเขตไฟฟาจาก ศพด.บานวังยางถงึเทศบาล ๖๐๐,๐๐๐ มีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึประชาชน กองชาง
บานวังยางถงึ เทศบาลตําบลผาจุก ตําบลผาจุกและจากแยกหนาโรงเรยีนวัดวังยาง

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

โครงการติดต้ัง ซอมแซม หรอืขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะ

ประชาชนเดินทางสัญจรปลอดภัย

บานวังยางไปสนามชนไกบานวังยาง  หมูท่ี ๑ ประชาชนเดินทางสัญจรปลอดภัย
๔.๑ โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ จาก

เดินทางสัญจรปลอดภัย

เดินทางสัญจรปลอดภัย ไปสนามชนไกบานวังยาง  หมูท่ี ๑
  ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ จากบานวังยาง

บานวังยางถงึ เทศบาลตําบลผาจุก ตําบลผาจุกและจากแยกหนาโรงเรยีนวัดวังยาง
และจากแยกหนาโรงเรยีนวัดวังยางถงึสามแยก ถงึสามแยก เขตติดตอหมูท่ี ๑และหมูท่ี ๒
เขตติดตอหมูท่ี ๑และหมูท่ี ๒ บานวังยาง บานวังยาง(รายละเอยีดตามประมาณการไฟฟา

ของการไฟฟาฯ)

เพื่อใหมีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึ  ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ถนนสายบาน ๑๐๐,๐๐๐ มีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึประชาชน กองชาง
พระฝาง - บานหนองบัว (ปาไมตนสัก) หมูท่ี ๓

(ปาไมตนสัก) หมูท่ี ๓ (รายละเอยีดตามประมาณการของการไฟฟาฯ)

๔.๔ โครงการขยายเขตไฟฟาจากบาน เพื่อใหมีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึ ขยายเขตไฟฟาจากบานนายธรรมนูญ  ค้ําชู ๒๐๐,๐๐๐ มีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึประชาชน กองชาง
นายธรรมนูญ  ค้ําชูบานนายสมชาย  กล่ินลอย บานนายสมชาย  กล่ินลอย  หมูท่ี ๔ บานพระฝาง
หมูท่ี ๔ บานพระฝาง (รายละเอยีดตามประมาณการของการไฟฟาฯ)

เพื่อใหมีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึ  ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ถนนสายบานพระฝาง ๑๕๐,๐๐๐ มีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึประชาชน กองชาง
ถงึบานเดนกระตาย(ฟารมหมู) หมูท่ี ๔ บานพระฝาง

(ฟารมหมู) หมูท่ี ๔ (รายละเอยีดตามประมาณการของการไฟฟาฯ)

 ๔.๕ โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

ถนนสายบานพระฝาง - บานหนองบัว

เดินทางสัญจรปลอดภัยประชาชนเดินทางสัญจรปลอดภัย

ประชาชนเดินทางสัญจรปลอดภัย

ถนนสายบานพระฝางถงึบานเดนกระตาย ประชาชนเดินทางสัญจรปลอดภัย

เดินทางสัญจรปลอดภัย

เดินทางสัญจรปลอดภัย
 ๔.๓ โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

เดินทางสัญจรปลอดภัย

ประชาชนเดินทางสัญจรปลอดภัย



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ พัฒนาการคมนาคม

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
เพื่อใหมีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึ ๓๐๐,๐๐๐ มีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึประชาชน กองชาง

บานผาจุก  หมูท่ี ๕ ถงึบานวังยาง  หมูท่ี ๒
ถงึหมูท่ี ๒ (รายละเอยีดตามประมาณการของการไฟฟาฯ)

๔.7 โครงการปรับปรุงไฟฟาสาธารณะในหมูบาน เพื่อใหมีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึ ปรับปรุงไฟฟาสาธารณะในหมูบาน  พรอมเปล่ียน ๑๕๐,๐๐๐ มีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึประชาชน กองชาง
พรอมเปล่ียนสายใหม  บานหมอนไม  หมูท่ี ๖ สายใหม  บานหมอนไม หมูท่ี ๖

(รายละเอยีดตามประมาณการของการไฟฟาฯ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ถนนสายยุทธศาสตร
เดินทางสัญจรปลอดภัยประชาชนเดินทางสัญจรปลอดภัย

โครงการ

 ถนนสายยุทธศาสตร  บานผาจุก  หมูท่ี ๕
๔.6 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

วัตถุประสงค

เดินทางสัญจรปลอดภัยประชาชนเดินทางสัญจรปลอดภัย

(ผลผลิตของโครงการ)
เปาหมาย

๔.8 โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรสาย เพื่อใหมีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึ ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรสายรองนาตอง ๒๐๐,๐๐๐ มีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึประชาชน กองชาง
รองนาตอง หมูท่ี ๖ บานหมอนไม หมูท่ี ๖ บานหมอนไม

(รายละเอยีดตามประมาณการของการไฟฟาฯ)

๔.9 โครงการขยายเขตไฟฟาต้ังแตบาน เพื่อใหมีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึ ขยายเขตไฟฟาต้ังแตบานนางล้ินจี - ๕๐๐,๐๐๐ มีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึประชาชน กองชาง
นางล้ินจี - บานนางดวงใจ  อึ้งประสูตร บานนางดวงใจ  อึ้งประสูตร  หมูท่ี ๗
หมูท่ี ๗ บานคลองนาพง บานคลองนาพง(รายละเอยีดตามประมาณ

การของการไฟฟาฯ)

๔.๑๐ โครงการจัดซื้อหมอแปลงไฟฟา หมูท่ี ๗ เพื่อเพิ่มกําลังไฟฟาใหเพยีงพอตอ จัดซื้อหมอแปลงไฟฟา หมูท่ี ๗ บานคลองนาพง ๖๐๐,๐๐๐ เพื่อเพิ่มกําลังไฟฟาใหเพยีงพอ กองชาง
บานคลองนาพง (รายละเอยีดตามประมาณการของการไฟฟาฯ)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ถนนสายบานหนองบัว ๑๐๐,๐๐๐ มีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึประชาชน กองชาง
 - บานพระฝาง  หมูท่ี ๙
(รายละเอยีดตามประมาณการของการไฟฟาฯ)

๔.๑2 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหมีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึ ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ภายในหมูบาน หมูท่ี ๙ ๔๐๐,๐๐๐ มีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึประชาชน กองชาง
ภายในหมูบาน  หมูท่ี ๙ บานหนองบัว บานหนองบัว

(รายละเอยีดตามประมาณการของการไฟฟาฯ)

 ๔.๑1 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ถนน
สายบานหนองบัว - บานพระฝาง  หมูท่ี ๙ เดินทางสัญจรปลอดภัย

ประชาชนเดินทางสัญจรปลอดภัย เดินทางสัญจรปลอดภัย

เดินทางสัญจรปลอดภัย

ประชาชนเดินทางสัญจรปลอดภัย

ประชาชนเดินทางสัญจรปลอดภัย

เดินทางสัญจรปลอดภัย

การใชงาน ตอการใชงานและสะดวกมากข้ึน



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ พัฒนาการคมนาคม

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
เพื่อใหมีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึ ๑๒๐,๐๐๐ มีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึประชาชน กองชาง

บานมอนหนิขาว  หมูท่ี๑๐
(รายละเอยีดตามประมาณการของการไฟฟาฯ)

๔.๑4โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า สายบาน เพื่อใหมีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึ ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า สายบานนางนันทิกร ๓๐๐,๐๐๐ มีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึประชาชน กองชาง
นางนันทิกร  วงษแกว หมูท่ี ๑๐ บานมอนหนิขาว วงษแกว  หมูท่ี ๑๐ บานมอนหนิขาว

(รายละเอยีดตามประมาณการของการไฟฟาฯ)

๔.๑5 โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร เพื่อใหมีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึ ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร สายเดนกระตายถงึ ๖๐๐,๐๐๐ มีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึประชาชน กองชาง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการ

ประชาชนเดินทางสัญจรปลอดภัย

 ๔.๑3 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

เดินทางสัญจรปลอดภัย

เดินทางสัญจรปลอดภัย

งบประมาณและที่มา

ประชาชนเดินทางสัญจรปลอดภัย

เปาหมาย

เดินทางสัญจรปลอดภัย  บานมอนหนิขาว หมูท่ี ๑๐

(ผลผลิตของโครงการ)

ประชาชนเดินทางสัญจรปลอดภัย
 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ บรเิวณซอยเลาไก

๔.๑5 โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร เพื่อใหมีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึ ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร สายเดนกระตายถงึ ๖๐๐,๐๐๐ มีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึประชาชน กองชาง
สายเดนกระตายถงึหวยโปงแดงยาว หมูท่ี ๑๑ หวยโปงแดงยาว หมูท่ี ๑๑ บานเดนกระตาย
 บานเดนกระตาย (รายละเอยีดตามประมาณการของการไฟฟาฯ)

๔.16 โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร เพื่อใหมีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึ ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรสายเดนกระตาย ๖๐๐,๐๐๐ มีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึประชาชน กองชาง
สายเดนกระตายถงึอางเก็บนํ้าโปงแดงยาว ถงึอางเก็บนํ้าโปงแดงยาว หมูท่ี ๑๑
หมูท่ี ๑๑ บานเดนกระตาย บานเดนกระตาย

(รายละเอยีดตามประมาณการของการไฟฟาฯ)

๔.17 โครงการติดต้ังเสาไฟฟาบรเิวณสามแยก เพื่อใหมีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึ ติดต้ังเสาไฟฟาบรเิวณสามแยก  หมูท่ี ๑๑ ๑๐๐,๐๐๐ มีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึประชาชน กองชาง
หมูท่ี ๑๑ บานเดนกระตาย บานเดนกระตาย

(รายละเอยีดตามประมาณการของการไฟฟาฯ)

๔.18 โครงการขยายเขตไฟฟาภายในหมูบาน เพื่อใหมีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึ ขยายเขตไฟฟาภายในหมู  หมูท่ี ๑๒ ๓๐๐,๐๐๐ มีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึประชาชน กองชาง
หมูท่ี ๑๒ บานปาแดงหลง บานปาแดงหลง(รายละเอยีดตามประมาณการของ

การไฟฟาฯ)
เดินทางสัญจรปลอดภัย

เดินทางสัญจรปลอดภัย

เดินทางสัญจรปลอดภัย

ประชาชนเดินทางสัญจรปลอดภัย

ประชาชนเดินทางสัญจรปลอดภัย

ประชาชนเดินทางสัญจรปลอดภัย

ประชาชนเดินทางสัญจรปลอดภัย

เดินทางสัญจรปลอดภัย



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ พัฒนาการคมนาคม

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๔.19 โครงการขยายเขตไฟฟาภายในหมูบาน เพื่อใหมีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึ ขยายเขตไฟฟาภายในหมู  หมูท่ี ๑๓ ๕๐๐,๐๐๐ มีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึประชาชน กองชาง
หมูท่ี ๑๓ บานหาดฝาง บานหาดฝาง(รายละเอยีดตามประมาณการของ

การไฟฟาฯ)

เพื่อใหมีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึ 3๐๐,๐๐๐ มีไฟฟาสองสวางท่ัวถงึประชาชน กองชาง

บานวังยาง  หมูท่ี ๑๔ (รายละเอยีดตามประมาณการของการไฟฟาฯ)
เดินทางสัญจรปลอดภัย

วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ถนนสายบานวังยาง -
บานเหลาปาสา     บานวังยาง  หมูท่ี ๑๔ ถนนสายบานวังยาง - บานเหลาปาสา ประชาชนเดินทางสัญจรปลอดภัย

 ๔.๒๐ โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

โครงการ

ประชาชนเดินทางสัญจรปลอดภัย เดินทางสัญจรปลอดภัย

เปาหมาย งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๒ พัฒนาระบบชลประทาน

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑

๑.1 โครงการกอสรางคลองใสไกจากคลองปะกง เพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอ ขุดคลองใสไกจากคลองประกงถงึหลังสถานีอนามัย ๓๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอตอการ กองชาง
ถงึหลังสถานีอนามัยพระฝาง   บานพระฝาง ตอการเกษตร พระฝาง  ขนาดกวาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ทําการเกษตร
หมูท่ี ๓ หมูท่ี ๓ บานพระฝาง (รายละเอยีดตามรูปแบบราย

การท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

วัตถุประสงค
เปาหมาย

โครงการกอสราง ปรับปรุงขยายคลอง/ราง/ทอ

โครงการ

ระบายนํ้าหรอืระบบสงนํ้าเพื่อการเกษตร

๑.2 โครงการกอสรางคลองไสไก คสล. เพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอ กอสรางคลองไสไก  คสล. เพื่อการเกษตร ๓๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอตอการ กองชาง
เพื่อการเกษตร  บานหมอนไม  หมูท่ี ๖ ตอการเกษตร (รายละเอยีดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบล ทําการเกษตร

ผาจุกกําหนด)

๑.3 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล. เพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอตอ กอสรางรางระบายนํ้า คสล.ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ๖๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอตอการ กองชาง
บรเิวณทุงหนองแหว หมูท่ี ๖ บานหมอนไม การเกษตร บรเิวณทุงหนองแหว หมูท่ี ๖ บานหมอนไม ทําการเกษตร

(รายละเอยีดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบล
ผาจุกกําหนด)

๑.4 โครงการขุดคลองสงนํ้าเพื่อการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอตอ ขุดคลองสงนํ้าเพื่อการเกษตร  ขนาดกวาง ๒ เมตร ๑๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอตอการ กองชาง
ไปท่ีนานายสืบ  วันทา  บานผาจักร  หมูท่ี ๘ การเกษตร ยาว ๓๐๐ เมตร (รายละเอยีดตามรูปแบบรายการ ทําการเกษตร

ท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด) บรเิวณทางไปท่ีนา
นายสืบ วันทา  บานผาจักร  หมูท่ี ๘



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๒ พัฒนาระบบชลประทาน

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑.5 โครงการกอสรางคลองสงนํ้า สายบาน เพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอตอ กอสรางคลองสงนํ้า สายบานนางสาย  สายแสง ๙๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอตอการ กองชาง
บานนางสาย สายแสง  หมูท่ี ๑๐ การเกษตร ระยาทาง ๑,๐๐๐ เมตร  หมูท่ี ๑๐ บานมอนหนิขาว ทําการเกษตร
บานมอนหนิขาว รายละเอยีดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบล

ผาจุกกําหนด)

๑.6 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าเพื่อการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอตอ จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าเพื่อการเกษตร  จํานวน ๑ เครื่อง ๗๐,๐๐๐ เกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอตอการ กองชาง
  หมูท่ี ๑๐ บานมอนหนิขาว การเกษตร  หมูท่ี ๑๐ บานมอนหนิขาว ทําการเกษตร

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค

เปาหมาย
โครงการ

  หมูท่ี ๑๐ บานมอนหนิขาว การเกษตร  หมูท่ี ๑๐ บานมอนหนิขาว ทําการเกษตร
(รายละเอยีดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบล
ผาจุกกําหนด)



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๒ พัฒนาระบบชลประทาน

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
เพื่อใหเทศบาลตําบลผาจุกและ  จัดซื้อทอสงนํ้าพวีซี ีพรอมคาแรงรถขุด ๑๐๐,๐๐๐ ทต. ผาจุก  และโรงเรยีนอนุบาล กองชาง
โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุตรดิตถ เพื่อนํานํ้าพลังงานไฟฟามาใชเทศบาล อุตรดิตถ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลผาจุกและโรงเรยีนอนุบาลเมอืง มีนํ้าเพยีงพอในการใช

อุตรดิตถ โดยมีรายละเอยีดดังน้ี
๑.จัดซื้อทอพวีซีขีนาด ศก.๓" ชัน้ความหนา
   ๑๓.๕ พรอมขอตรง จํานวน ๒๕ ทอน
๒.จัดซื้อทอพวีซีขีนาด ศก.๒.๕" ชัน้ความหนา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

อุปโภคบรโิภคมีนํ้าเพยีงพอในการใชอุปโภคบรโิภค

วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

เมอืงอุตรดิตถ

๑.8 โครงการจัดซื้อทอสงนํ้าพวีซี ี  พรอม
คาแรงขุด  เพื่อนํานํ้าพลังงานไฟฟามาใช
เทศบาลตําบลผาจุกและโรงเรยีนอนุบาล

โครงการ
เปาหมาย

๒.จัดซื้อทอพวีซีขีนาด ศก.๒.๕" ชัน้ความหนา
    ๑๓.๕ พรอมขอตรง จํานวน ๗๐ ทอน
๓.จัดซื้อทอพวีซีขีนาด ศก.๒" ชัน้ความหนา ๑๓.๕
   พรอมขอตรง จํานวน ๘๕ ทอน
๔.จัดซื้อทอพวีซีขีนาด ศก. ๑.๕" ชัน้ความหนา
   ๑๓.๕ พรอมขอตรง จํานวน ๒๔ ทอน
๕.จัดซื้อทอพวีซีขีนาด ศก. ๑" ชัน้ความหนา
   ๑๓.๕ พรอมขอตรง จํานวน ๑๒ ทอน
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๑.9 โครงการกอสรางคลองไสไกเชื่อมจาก เพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอ กอสรางคลองไสไกเชื่อมจากคลองสงนํ้าหมูท่ี ๑ ๓๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอตอการ กองชาง
คลองสงนํ้าหมูท่ี ๑ (นานายวชิัย สังขทอง) ตอการเกษตร (นานายวชิัย สังขทอง) ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ทําการเกษตร
หมูท่ี ๑๒ บานปาแดงหลง หมูท่ี ๑๒ บานปาแดงหลง(รายละเอยีดตามรูปแบบ

รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)
๑.๑๐ โครงการขยายทอสงนํ้าเพื่อการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอ ขยายทอสงนํ้าเพื่อการเกษตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ๔๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอตอการ กองชาง
หมูท่ี ๑๓ บานหาดฝาง ตอการเกษตร หมูท่ี ๑๓ บานหาดฝาง (รายละเอยีดตามรูปแบบ ทําการเกษตร

รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๒ พัฒนาระบบชลประทาน

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๒ โครงการขุดลอก คูคลอง และแหลงนํ้าตางๆ

๒.1 โครงการขุดลอกคลองสายนานํ้าบอ เพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอ ขุดลอกคลองสายนาบอ ถงึนาคอ ระยะทาง ๕๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอตอการ กองชาง
ถงึนาคอ  หมูท่ี ๓ บานพระฝาง ตอการเกษตร ๑,๐๐๐ ม.หมูท่ี ๓ บานพระฝาง (รายละเอยีดตาม ทําการเกษตร

รูปแบบรายการการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒.2 โครงการขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอ ขุดลอกคลองนาคอ ถงึนานํ้าบอ  ระยะทาง ๕๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอตอการ กองชาง
นาคอ- นานํ้าบอ  หมูท่ี ๔ บานพระฝาง ตอการเกษตร ๑,๐๐๐ ม. หมูท่ี ๔ บานพระฝาง (รายละเอยีดตาม ทําการเกษตร

(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค

รูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)
นาคอ- นานํ้าบอ  หมูท่ี ๔ บานพระฝาง ตอการเกษตร ๑,๐๐๐ ม. หมูท่ี ๔ บานพระฝาง (รายละเอยีดตาม ทําการเกษตร

๒.3 โครงการขุดลอกคลองหนองแดง เพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอ ขุดลอกคลองหนองแดง ขนาดกวาง ๔ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอตอการ กองชาง
บานผาจักร  หมูท่ี ๘ ตอการเกษตร ยาว ๘๐๐ เมตร (รายละเอยีดอื่นตามรูปแบบ ทําการเกษตร

รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒.4 โครงการปรับปรุงแหลงนํ้าสาธารณะ เพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอ ปรับปรุงแหลงนํ้าสาธารณะ  หมูท่ี ๙ ๕๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอตอการ กองชาง
หมูท่ี ๙ บานหนองบัว ตอการเกษตร บานหนองบัว (รายละเอยีดตามรูปแบบรายการท่ี ทําการเกษตร

เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒.5 โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี ๑๑ เพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอ ขุดเจาะบอบาดาล  หมูท่ี ๑๑ บานเดนกระตาย ๓๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอตอการ กองชาง
บานเดนกระตาย ตอการเกษตร (รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด) ทําการเกษตร

รูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๒ พัฒนาระบบชลประทาน

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๒.6 โครงการขุดลอกคลองฝางแลง เพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอ ขุดลอกคลองฝางแลง  ขนาดกวาง ๓ เมตร ๕๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอตอการ กองชาง
พรอมทําถนนบนคันคลอง หมูท่ี ๑๒ ตอการเกษตร ลึก ๓ เมตร  ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ทําการเกษตร
บานปาแดงหลง (รายละเอยีดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาล

ตําบลผาจุกกําหนด) บานปาแดงหลง  หมูท่ี ๑๒

๒.7 โครงการขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอ ขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. ๕๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอตอการ กองชาง
บานผาจุก  หมูท่ี ๕ ตอการเกษตร บานผาจุก หมูท่ี ๕ (รายละเอยีดตามรูปแบบราย ทําการเกษตร

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ)โครงการ
เปาหมาย

บานผาจุก  หมูท่ี ๕ ตอการเกษตร บานผาจุก หมูท่ี ๕ (รายละเอยีดตามรูปแบบราย ทําการเกษตร
การท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๓
เขื่อนในเขตพื้นท่ีตําบลผาจุก
๓.๑ โครงการกอสรางฝายนํ้าลนคลองประกง เพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอ กอสรางฝายนํ้าลนคลองประกงบานพระฝาง ๕๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอตอการ กองชาง
บานพระฝาง  หมูท่ี ๓ ตอการเกษตร  หมูท่ี ๓ จํานวน ๑ แหง (รายละเอยีดตามรูปแบบรายการ ทําการเกษตร

ท่ีเทศบาลผาจุกกําหนด)
๓.๒ โครงการกอสรางประตูเปด - ปด นํ้า
บรเิวณนานายเปลง   บานพระฝาง  หมูท่ี ๓ เพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอ กอสรางประตูเปด - ปด นํ้าบรเิวณนานายเปลง ๑๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอตอการ กองชาง

ตอการเกษตร จํานวน ๒ จุด บานพระฝาง หมูท่ี ๓ (รายละเอยีด ทําการเกษตร
ตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุก)

๓.๓ โครงการกอสรางประตูระบายนํ้าบรเิวณ เพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอ กอสรางประตูระบายนํ้าบรเิวณนาคอ ๕๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอตอการ กองชาง
นาคอ  หมูท่ี ๓ บานพระฝาง ตอการเกษตร หมูท่ี ๓ บานพระฝาง (รายละเอยีดตามรูปแบบ ทําการเกษตร

รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

กอสราง ซอมแซมฝายกักเก็บนํ้า อางเก็บนํ้า



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๒ พัฒนาระบบชลประทาน

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๓.๔ โครงการขุดบอบาดาลในพื้นท่ีชํารนิ เพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอ ขุดบอบาดาลพรอมถังกักเก็บนํ้า ๑๗๐,๐๐๐ เกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอตอการ
บานผาจักร   หมูท่ี ๘ ตอการเกษตร (รายละเอยีดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบล ทําการเกษตร กองชาง

ผาจุกกําหนด) บานผาจักร  หมูท่ี ๘

๓.๕ โครงการขุดและขยายบอเก็บนํ้า  บรเิวณสระนํ้า เพื่อใหราษฎรมีนํ้าเพยีงพอตอการ ขุดและขยายบอเก็บนํ้า บรเิวณสระนํ้าสาธารณะ ๓๐๐,๐๐๐ ราษฎรมีนํ้าเพยีงพอตอการ
สาธารณะ  บานเดนกระตาย  หมูท่ี ๑๑ อุปโภครโิภคและการเกษตร บานเดนกระตาย  หมูท่ี ๑๑ (รายละเอยีดตาม อุปโภคบรโิภคและการเกษตร กองชาง

(ตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
เปาหมาย

โครงการ

(ตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๓.๖ โครงการกอสรางฝายกักเก็บนํ้า เพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอ กอสรางฝายกักเก็บนํ้าเพื่อการเกษตร จํานวน 1 จุด ๕๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมีนํ้าเพยีงพอตอการ กองชาง
เพื่อการเกษตร  บรเิวณคลองฝางแลง ตอการเกษตร (รายละเอยีดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบล ทําการเกษตร
บานปาแดงหลง  หมูท่ี ๑๒ ผาจุกกําหนด) บรเิวณคลองฝางแลง

 บานปาแดงหลง   หมูท่ี ๑๒ กองชาง



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.3 พัฒนาระบบประปาหมูบาน

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการกอสราง ปรับปรุง  ซอมแซมหรอื

ขยายเขตระบบประปาหมูบาน
๑.๑ โครงการปรับปรุงระบบนํ้าประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีนํ้าเพยีงพอตอการ ปรับปรุงระบบนํ้าประปาหมูบาน  โดยตอทอพวีซีี 9๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีนํ้าเพยีงพอตอการ กองชาง
บานวังยาง  หมูท่ี ๑ อุปโภคบรโิภค ขนาด ๒ น้ิว ความยาว ๒,๙๐๐ เมตร อุปโภคบรโิภค

ติดต้ังเครื่องกรองนํ้าประปา (รายละเอยีดตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด
  บานวังยาง  หมูท่ี ๑

งบประมาณและที่มา
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

  บานวังยาง  หมูท่ี ๑

๑.2 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปา เพื่อใหประชาชนมีนํ้าเพยีงพอตอการ ปรับปรุงตัวกรองของระบบประปาหมูบาน 3๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีนํ้าเพยีงพอตอการ กองชาง
หมูบาน  บานพระฝาง  หมูท่ี ๔ อุปโภคบรโิภค และกอสรางบอรับนํ้าดิบจํานวน ๑ แหง อุปโภคบรโิภค

บานพระฝาง หมูท่ี ๔ (รายละเอยีดตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๑.3 โครงการปรับปรุงระบบประปานํ้าสะอาดด่ืมได เพื่อใหประชาชนมีนํ้าเพยีงพอตอการ ติดต้ังเครื่องกรองนํ้าประปาหมูบาน ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีนํ้าเพยีงพอตอการ กองชาง
 บานผาจุก   หมูท่ี ๕ อุปโภคบรโิภค (รายละเอยีดอื่นตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบล อุปโภคบรโิภค

ผาจุกกําหนด) บานผาจุก   หมูท่ี ๕

๑.4 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีนํ้าเพยีงพอตอการ ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานหมอนไม  หมูท่ี ๖ 27๐,๐๐๐ ประชาชนมีนํ้าเพยีงพอตอการ กองชาง
  บานหมอนไม  หมูท่ี ๖ อุปโภคบรโิภค (รายละเอยีดอื่นตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบล อุปโภคบรโิภค

ผาจุกกําหนด) บานหมอนไม   หมูท่ี ๖



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๓ พัฒนาระบบประปาหมูบาน

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑.5 โครงการปรับปรุงระบบทอสงนํ้าประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีนํ้าเพยีงพอตอการ ปรับปรุงระบบทอสงนํ้าประปาหมูบาน ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีนํ้าเพยีงพอตอการ กองชาง
หมูท่ี ๙ บานหนองบัว อุปโภคบรโิภค  ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร  หมูท่ี ๙ บานหนองบัว อุปโภคบรโิภค

(รายละเอยีดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบล
ผาจุกกําหนด) บานหนองบัว  หมูท่ี ๙

๑.6 โครงการปรับปรุงประปาหมูบาน  หมูท่ี ๑๐ เพื่อใหประชาชนมีนํ้าเพยีงพอตอการ ปรับปรุงระบบประปา และปรับปรุงทอสงนํ้าประปา ๖๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีนํ้าเพยีงพอตอการ กองชาง
บานมอนหนิขาว อุปโภคบรโิภคและมีคุณภาพ ระยะทาง 80 เมตร   บานมอนหนิขาว หมูท่ี 10 อุปโภคบรโิภค

เปาหมาย
โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค

บานมอนหนิขาว อุปโภคบรโิภคและมีคุณภาพ ระยะทาง 80 เมตร   บานมอนหนิขาว หมูท่ี 10 อุปโภคบรโิภค
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๑.7 ขอสนับสนุนคากระแสไฟฟาระบบประปา เพื่อใหประชาชนมีนํ้าเพยีงพอตอการ สนับสนุนคากระแสไฟฟาระบบประปาหมูบาน ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีนํ้าเพยีงพอตอการ กองชาง
หมูบาน   บานมอนหนิขาว  หมูท่ี ๑๐ อุปโภคบรโิภค  บานมอนหนิขาว  หมูท่ี ๑๐ อุปโภคบรโิภคและประหยัด

๑.8 โครงการจัดซื้อถังกักเก็บนํ้า หมูท่ี ๑๑ เพื่อใหประชาชนมีนํ้าเพยีงพอตอการ จัดซื้อถังไฟเบอรกลาส ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร 75๐,๐๐๐ ประชาชนมีนํ้าเพยีงพอตอการ กองชาง
บานเดนกระตาย อุปโภคบรโิภค พรอมฐาน  จํานวน 75 ชุด หมูท่ี ๑๑ อุปโภคบรโิภค

บานเดนกระตาย
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๑.9 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีนํ้าเพยีงพอตอการ ปรับปรุงระบบกรองนํ้าประปา พรอมปรับปรุงระบบ ๖๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีนํ้าเพยีงพอตอการ กองชาง
บานหาดฝาง หมูท่ี ๑๓ อุปโภคบรโิภค ทอสงนํ้าประปา บานหาดฝาง หมูท่ี ๑๓ อุปโภคบรโิภค

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา ๑.๓ พัฒนาระบบประปาหมูบาน

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑.๑0 โครงการปรับปรุงระบบประปา หมูท่ี ๑4 เพื่อใหประชาชนมีนํ้าเพยีงพอตอการ ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน(นํ้าด่ืมสะอาด) 2๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีนํ้าเพยีงพอตอการ กองชาง
(นํ้าด่ืมสะอาด) บานวังยาง หมูท่ี 14 อุปโภคบรโิภค (รายละเอยีดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาล อุปโภคบรโิภค

ผาจุกกําหนด) บานวังยาง หมูท่ี ๑4

๑.๑๑ โครงการปรับปรุงระบบจายนํ้าภายใน เพื่อใหไดระบบการสงนํ้าประปา ปรับปรุงระบบสูบนํ้า และทอสงใหไดคุณภาพ ๒๐,๐๐๐ เทศบาลตําบลผาจุกไดมีระบบ กองชาง
ท่ีทําการเทศบาลตําบลผาจุก ภายในตัวอาคารมีประสิทธิภาพ ท่ีทําการเทศบาลตําบลผาจุก สูบจายนํ้าประปาท่ีมีคุณภาพ

(รายละเอยีดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาล และประหยัดงบประมาณ

โครงการ
วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

(รายละเอยีดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาล และประหยัดงบประมาณ
ผาจุกกําหนด)



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ
แนวทางการพัฒนา ๒.๑ ลดคาใชจาย และลดตนทุนการผลติ

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการฝกอบรมทําปุยหมัก ปุยชวีภาพและ เกษตรกรในตําบลผาจุกอบรมจํานวน ๕๐,๐๐๐ กองสงเสรมิ

สารสกัดชวีภาพแกกลุมเกษตรกรตําบลผาจุก ไมนอยกวา ๑๐๐ คน การเกษตร

๒ โครงการทําปุยชวีภาพใหกับเกษตรกร เกษตรกรในบานผาจุก หมูท่ี 5 เขารวมอบรม ๒๐๐,๐๐๐ กองสงเสรมิ
บานผาจุก   หมูท่ี ๕ ทําปุยชวีภาพจํานวนไมนอยกวา ๑๐๐ คน ผลผลิตสูงข้ึน  และลดคาใชจาย การเกษตร

ใหนอยลง

เพื่อลดตนทุนการผลิต เกษตรกรใชสารเคมีนอยลง

เพื่อใหเกษตรกรรูจักทําการเกษตร เกษตรกรหันมาทําการเกษตร

เพื่อลดตนทุนการผลิต เกษตรกรใชสารเคมีนอยลง
และมีรายไดจากผลผลิตสูงข้ึน

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

ใหนอยลง
๓ โครงการสงเสรมิการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรกรมีการทําการเกษตรแบบผสมผสาน ๕๐,๐๐๐ กองสงเสรมิ

ตามแนวพระราชดํารัสเศรษฐกจิพอเพยีง ตามแนวพระราชดํารัสเศรษฐกจิพอเพยีง การเกษตร

๔ โครงการเงนิทุนประกอบอาชพี จัดต้ังกองทุนประกอบอาชพี ใหกับเกษตรกร ๑๕๐,๐๐๐ กองสงเสรมิ
และปจจัยการผลิตสินคาทางการ บานผาจุก  หมูท่ี ๕ การเกษตร
เกษตร

๕ จัดต้ังรานคาสหกรณ ในหมูบานผาจุก   หมูท่ี ๕ ๕๐๐,๐๐๐ กองสงเสรมิ
และปจจัยการผลิตสินคาทางการ  อยางนอย ๑ แหง มีแหลงเงนิทุนดอกเบ้ียตํ่า การเกษตร
เกษตร

๖ โครงการเงนิทุนประกอบอาชพี หมูท่ี ๖ จัดต้ังกองทุนประกอบอาชพี ใหกับเกษตรกร ๑๕๐,๐๐๐ กองสงเสรมิ
และปจจัยการผลิตสินคาทางการ หมูท่ี ๖ บานหมอนไม การเกษตร
เกษตร

๗ โครงการกอสรางตลาดชุมชน หมูท่ี ๗ เพื่อสงเสรมิใหชุมชนมีแหลงจําหนาย โครงการกอสรางตลาดชุมชน หมูท่ี ๗ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีแหลงจําหนายสินคา กองชาง
บานคลองนาพง สินคา บานคลองนาพง    จํานวน ๑ แหง ภายในหมูบาน

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

บานหมอนไม มีแหลงเงนิทุนดอกเบ้ียตํ่า

โครงการจัดต้ังรานคาสหกรณ เพื่อสงเสรมิเกษตรกรดานการลงทุน ประชาชนในหมูบานผาจุก
บานผาจุก  หมูท่ี ๕

เพื่อสงเสรมิเกษตรกรดานการลงทุน ประชาชนในตําบลผาจุก

เพื่อสงเสรมิเกษตรกรดานการลงทุน ประชาชนในตําบลผาจุก
บานผาจุก   หมูท่ี ๕ มีแหลงเงนิทุนดอกเบ้ียตํ่า

เพื่อใหเกษตรกรรูจักทําการเกษตร เกษตรกรหันมาทําการเกษตร
แบบผสมผสาน แบบผสมผสานมากข้ึน



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ
แนวทางการพัฒนา ๒.๑ ลดคาใชจาย และลดตนทุนการผลติ

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๘ โครงการกอสรางตลาดชุมชนบอลูกรัง หมูท่ี ๘ เพื่อสงเสรมิใหชุมชนมีแหลงจําหนาย กอสรางตลาดชุมชนบอลูกรัง หมูท่ี ๘ บานผาจักร ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีแหลงจําหนายสินคา กองชาง

บานผาจักร สินคา จํานวน ๑ แหง ภายในหมูบาน
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๙ โครงการจัดซื้อเครื่องอัดเม็ดปุย หมูท่ี ๘ บานผาจักร จัดซื้อเครื่องอัดเม็ดปุย หมูท่ี ๘ บานผาจักร ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนสามารถลดตนทุน กองสงเสรมิ
การผลิต การเกษตร

เพื่อลดตนทุนการผลิต

เพื่อลดตนทุนการผลิต

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

๑๐ โครงการผลิตแกวชวีภาพ  หมูท่ี ๙ บานหนองบัว มีแหลงผลิตแกวชวีภาพ  หมูท่ี ๙ บานหนองบัว ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมีแกสชวีภาพใชเพื่อ กองสงเสรมิ
ลดคาใชจาย การเกษตร

๑๑ โครงการผลิตปุยอนิทรยีกึ่งชวีภาพ  หมูท่ี ๑๔ เกษตรกรในบานผาจุก หมูท่ี ๑๔ เขารวมอบรม ๑๕๐,๐๐๐ กองสงเสรมิ
บานวังยาง ทําปุยชวีภาพจํานวนไมนอยกวา ๑๐๐ คน ผลผลิตสูงข้ึน  และลดคา การเกษตร

ใชจายลง

เพื่อลดตนทุนการผลิต

เพื่อลดตนทุนการผลิต เกษตรกรใชสารเคมีนอยลง



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ
แนวทางการพัฒนา ๒.๒ สงเสรมิรายได และอาชพีที่เหมาะสม

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจัดต้ังกลุมสหกรณ/กองทุน จัดต้ังกลุมสหกรณ/กองทุนตางๆ ในตําบลผาจุก ๕๐๐,๐๐๐ กองสงเสรมิ

เพื่อสนับสนุนเกษตรกรตําบลผาจุก และปจจัยการผลิตสินคาทางการ อยางนอย ๑ สหกรณ/กองทุน การเกษตร
เกษตร

๒ โครงการสงเสรมิกลุมสตรทํีาดอกไมประดิษฐ เพื่อเปนการสงเสรมิอาชพีใหกับ สงเสรมิกลุมสตรทํีาดอกไมประดิษฐ ๑๐๐,๐๐๐ สงเสรมิอาชพีใหประชาชนและมี สํานักปลัด
หมูท่ี ๒ บานวังยาง ผูวางงาน หมูท่ี ๒ บานวังยาง รายไดเพิ่มมากข้ึน

เพื่อสงเสรมิเกษตรกรดานการลงทุน ประชาชนในตําบลผาจุก
มีแหลงเงนิทุนดอกเบ้ียตํ่า
และลดตนทุนการผลิตได

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

๓ โครงการสงเสรมิกลุมอาชพี หมูท่ี ๓ บานพระฝาง เพื่อเปนการสงเสรมิอาชพีใหกับผู สงเสรมิกลุมอาชพี หมูท่ี ๓ บานพระฝาง ๑๐๐,๐๐๐ สงเสรมิอาชพีใหประชาชนและมี สํานักปลัด
วางงาน รายไดเพิ่มมากข้ึน

๔ โครงการสงเสรมิกลุมอาชพี หมูท่ี ๔ บานพระฝาง เพื่อเปนการสงเสรมิอาชพีใหกับผู สงเสรมิกลุมอาชพี หมูท่ี ๔ บานพระฝาง ๑๐๐,๐๐๐ สงเสรมิอาชพีใหประชาชนและมี สํานักปลัด
วางงาน รายไดเพิ่มมากข้ึน

๕ โครงการตอยอดกลุมวสิาหกจิชุมชน เพื่อเปนการสงเสรมิอาชพีใหกับผู สงเสรมิอาชพีกลุมวสิาหกจิชุมชนขาวเกรยีบ ๑๐๐,๐๐๐ สงเสรมิอาชพีใหประชาชนและมี สํานักปลัด
ขาวเกรยีบรสผลไมบานคลองนาพง  หมูท่ี ๗ รสผลไมบานคลองนาพง รายไดเพิ่มมากข้ึน

๖ โครงการจัดต้ังกลุมผลิตนํ้ายาลางจาน เพื่อเปนการสงเสรมิอาชพีใหกับผู จัดต้ังกลุมผลิตนํ้ายาลางจาน ๕๐,๐๐๐ สงเสรมิอาชพีใหประชาชนและมี สํานักปลัด
บานเดนกระตาย  หมูท่ี ๑๑ บานเดนกระตาย  หมูท่ี ๑๑ รายไดเพิ่มมากข้ึน

๗ โครงการตอยอดกลุมวสิาหกจิชุมชนในการจัดทํา เพื่อสงเสรมิและตอยอดใหกับกลุม โครงการตอยอดกลุมวสิาหกจิชุมชนในการจัดทํา ๑๐๐,๐๐๐ สงเสรมิอาชพีใหประชาชนและมี กองสงเสรมิ
ปุยชวีภาพ  หมูท่ี ๗ บานคลองนาพง อาชพี ปุยชวีภาพ  หมูท่ี ๗ บานคลองนาพง รายไดเพิ่มมากข้ึน การเกษตร

วางงานในบานคลองนาพง  หมูท่ี ๗

วางงานในบานเดนกระตาย หมูท่ี ๑๑



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ
แนวทางการพัฒนา ๒.๒ สงเสรมิรายได และอาชพีที่เหมาะสม

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๘ โครงการสงเสรมิปลูกผักปลอดสารพษิ หมูท่ี ๙ เพื่อเปนการสงเสรมิอาชพีใหกับ โครงการสงเสรมิปลูกผักปลอดสารพษิ หมูท่ี ๙ ๑๐,๐๐๐ สงเสรมิอาชพีใหประชาชนและมี กองสงเสรมิ

บานหนองบัว ผูวางงาน บานหนองบัว รายไดเพิ่มมากข้ึน การเกษตร

๙ โครงการสงเสรมิกลุมอาชพีสตรี (เย็บผา) หมูท่ี ๑๐ เพื่อเปนการสงเสรมิอาชพีใหกับ สงเสรมิกลุมอาชพีสตรี (เย็บผา) หมูท่ี ๑๐ ๑๐๐,๐๐๐ สงเสรมิอาชพีใหประชาชนและมี สํานักปลัด
บานมอนหนิขาว ผูวางงาน บานมอนหนิขาว รายไดเพิ่มมากข้ึน

๑๐ โครงการสงเสรมิอาชพีสตรแีละกลุมเกษตรกร เพื่อเปนการสงเสรมิอาชพีใหกับ สงเสรมิกลุมอาชพี หมูท่ี ๑๔ บานบานวังยาง ๑๐๐,๐๐๐ สงเสรมิอาชพีใหประชาชนและมี สํานักปลัด

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

๑๐ โครงการสงเสรมิอาชพีสตรแีละกลุมเกษตรกร เพื่อเปนการสงเสรมิอาชพีใหกับ สงเสรมิกลุมอาชพี หมูท่ี ๑๔ บานบานวังยาง ๑๐๐,๐๐๐ สงเสรมิอาชพีใหประชาชนและมี สํานักปลัด
หมูท่ี ๑๔ บานวังยาง ผูวางงาน รายไดเพิ่มมากข้ึน

๑๑ โครงการสงเสรมิกลุมอาชพี  บานวังยาง  หมูท่ี ๑ เพื่อสงเสรมิการดําเนินชวีติตามแนว สงเสรมิกลุมอาชพีใหกับประชาชนใน ๓๐๐,๐๐๐ กองสงเสรมิ
เศรษฐกจิพอเพยีง บานวังยาง  หมูท่ี ๑ การเกษตร

เศรษฐกจิพอเพยีง

เกษตรกรไดรับความรูในการ
เพาะปลูกดูแลพชืตามแนวคดิ



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ
แนวทางการพัฒนา ๒.๓ พัฒนาดานปศุสัตว

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการชวยเหลือ สนับสนุนพันธุสัตว

 ๑.๑ จัดซื้อพันธุปลาเพื่อปลอยลงในสระสาธารณะ เพื่อขยายพันธปลาและสงเสรมิ มีพันธุปลาแจกจายใหกับประชาชน  หมูท่ี ๑ - ๑๔ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระบบนิเวศนแหลงนํ้าสาธารณะ กองสงเสรมิ
ในเขตตําบลผาจุก ระบบนิเวศนในแหลงนํ้าตาม  ท่ีมีสระหรอืแหลงนํ้าสําหรับเล้ียงปลา มีระบบนิเวศนครบวงจร การเกษตร

ธรรมชาติ และปลอยในสระสาธารณะตําบลผาจุก

๑.๒ โครงการจัดซื้อโคพันธุมาเล้ียงเปนกลุม เพื่อสงเสรมิอาชพีใหกับเกษตรกร จัดซื้อโคพันธุมาเล้ียงเปนกลุม ๑๐๐,๐๐๐ สงเสรมิอาชพีเกษตรกรและ กองสงเสรมิ
บานเดนกระตาย  หมูท่ี ๑๑ บานเดนกระตาย  หมูท่ี ๑๑ มีรายไดเพิ่มข้ึน การเกษตร

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

บานเดนกระตาย  หมูท่ี ๑๑ บานเดนกระตาย  หมูท่ี ๑๑ มีรายไดเพิ่มข้ึน การเกษตร

๒ โครงการจัดซื้อเครื่องมอืและอุปกรณในการ ๑๐๐,๐๐๐ กองสงเสรมิ
ขยายพันธุสัตว การเกษตรใหกับเกษตรกร การเกษตร

มีรายไดเพิ่มข้ึน

๓ ๑๐๐,๐๐๐ กอง
สาธารณสุข

ไมใหเกดิโรคระบาดหนัก

โครงการปองกันโรคระบาดสัตว เพื่อลดความส้ินเปลืองคาใชจายใน สนับสนุนคาใชจายในการปองกันโรคระบาดสัตว ประชาชนไดรับผลกระทบจาก
การรักษาโรคระบาดสัตวและปองกัน โรคระบาดสัตวนอยลง

เพื่อสงเสรมิอาชพีและจัดหาอุปกรณ จัดซื้อเครื่องมอืและอุปกรณในการขยายพันธุสัตว เกษตรกรมีเครื่องมอือุปกรณ
การในประกอบอาชพีและ



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ
แนวทางการพัฒนา ๒.๔ พัฒนาเกษตรกรรม

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการรณรงคปองกันและกําจัดศัตรูพชื สนับสนุนคาใชจายในการปองกันและกําจัด ๒๐๐,๐๐๐ เกษตรกรประสบปญหาโรคศัตรู กองสงเสรมิ

หนัก ศัตรูพชืใหกับเกษตรกรในตําบลผาจุก พชืระบาดนอยลง การเกษตร
๒ โครงการกอสราง ตอเติมลานตากขาวเพื่อการ

เกษตรกรรม
๒.๑ โครงการตอเติมลานตากขาว (ตอจากหมูท่ี ๒) ตอเติมลานตากขาว(ตอจากหมูท่ี ๒ ) กวาง 13 ม. 3๐๐,๐๐๐ กองชาง
หมูท่ี ๑ บานวังยาง เกษตรกร ยาว 45 ม. รวมพื้นท่ีไมนอยกวา 585 ตรม.

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

เพื่อปองกันโรคศัตรูพชืไมใหระบาด

เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ เกษตรกรมีพื้นท่ีสําหรับตากขาว
ภายหลังฤดูเก็บเกี่ยวและมีท่ีเก็บ

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒.๒ โครงการกอสรางลานตากขาว หมูท่ี ๓ กอสรางลานตากขาว กวาง ๕๐ ม. ยาว ๕๐ ม. 8๐๐,๐๐๐ กองชาง
บานพระฝาง เกษตรกร หรอืรวมพื้นท่ีไมนอยกวา ๗๕๐ ตรม. หมูท่ี ๓

บานพระฝาง(รายละเอยีดตามรูปแบบรายการ
ท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒.๓ โครงการกอสรางลานตากขาว คสล. กอสรางลานตากขาว คสล. ขนาดกวาง ๒๕ เมตร ๓๐๐,๐๐๐ กองชาง
บรเิวณลานตากขาว(ตอจากของเดิม) บานผาจุก เกษตรกร ยาว ๔๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรอืรวมพื้นท่ี
หมูท่ี ๕ ลานตากขาวไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ตรม. พรอมลงดิน

ลูกรังขอบไหลลานตากขาวตามสภาพพื้นท่ี
บานผาจุก  หมูท่ี ๕
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒.๔ โครงการตอเติมลานตากขาว หมูท่ี ๖ กอสรางตอเติมลานตากขาว คสล.ขนาด ๗๕๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองชาง
บานหมอนไม เกษตรกร ตรม. หมูท่ี ๖ บานหมอนไม (รายละเอยีด

ตามรูปแบบการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)
ภายหลังฤดูเก็บเกี่ยวและมีท่ีเก็บ

ภายหลังฤดูเก็บเกี่ยวและมีท่ีเก็บ

เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ เกษตรกรมีพื้นท่ีสําหรับตากขาว
ภายหลังฤดูเก็บเกี่ยวและมีท่ีเก็บ

เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ เกษตรกรมีพื้นท่ีสําหรับตากขาว

เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ เกษตรกรมีพื้นท่ีสําหรับตากขาว



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ
แนวทางการพัฒนา ๒.๔ พัฒนาเกษตรกรรม

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๒.๕ โครงการกอสรางตอเติมลานตากขาว คสล. กอสรางลานตากขาว คสล.กวาง 1๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง
เพื่อการเกษตร   บรเิวณลานตากขาว   ยาว ๔๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรอืรวมพื้นท่ี
บานคลองนาพง  หมูท่ี ๗ ลานตากขาวไมนอยกวา ๔๐๐ ตรม. ลงดินลูกรัง ท่ีเปนระเบียบ

ขอบไหลลานตากขาวตามสภาพพื้นท่ี
บานคลองนาพง  หมูท่ี ๗
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒.๖ โครงการกอสรางลานตากขาว หมูท่ี ๑๐ กอสรางลานตากขาว คสล.กวาง ๓๐ เมตร ๔๐๐,๐๐๐ กองชาง
เกษตรกร ภายหลังฤดูเก็บเกี่ยวและมีท่ีเก็บ

เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ เกษตรกรมีพื้นท่ีสําหรับตากขาว
เกษตรกร ภายหลังฤดูเก็บเกี่ยวและมีท่ีเก็บ

เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ เกษตรกรมีพื้นท่ีสําหรับตากขาว

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

๒.๖ โครงการกอสรางลานตากขาว หมูท่ี ๑๐ กอสรางลานตากขาว คสล.กวาง ๓๐ เมตร ๔๐๐,๐๐๐ กองชาง
บานมอนหนิขาว ยาว ๓๐ เมตร ขนาด ๑,๒๕๐ ตรม.

หมูท่ี ๑๐บานมอนหนิขาว (รายละเอยีดตามรูปแบบ
รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

3 โครงการกลาพันธพชืเพื่อสงเสรมิการดํารงชวีติ เพื่อสงเสรมิพัฒนาการเกษตร สงเสรมิกลุมเกษตรกรในตําบลผาจุกใหรูจัก 300,000 กองสงเสรมิ
ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง วธีิทําการเกษตรท่ีมีคุณภาพ ตามแนวเศรษกจิ การเกษตร

พอเพยีง
๔ โครงการสงเสรมิการทําเกษตรอนิทรยีแบบ เพื่อสงเสรมิพัฒนาการเกษตร สงเสรมิการทําเกษตรอนิทรยีแบบพึ่งพาตนเอง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองสงเสรมิ

พึ่งพาตนเอง เพื่อวธีิทําการเกษตรท่ีมีคุณภาพ การเกษตร

๕ โครงการทําสารชวีภัณฑเชื้อราบิวเวอเรยี ทําสารชวีภัณฑเชื้อราบิวเวอเรยี ไตรโคโดมา ๑๐๐,๐๐๐ เกษตรกรประสบปญหา กองสงเสรมิ
ไตรโคโดมา  บานคลองนาพง  หมูท่ี ๗ และโรคโคนเนาในตนขาวใหกับ ใหกับเกษตรกร  บานคลองนาพง  หมูท่ี ๗ โรคศัตรูพชืระบาดนอยลง การเกษตร

เกษตรกร
๖ โครงการจัดต้ังเครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ เพื่อใหเกษตรกรผลิตขาวออกจําหนายจัดต้ังเครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ(โรงสีขาวชุมชน) ๕๐๐,๐๐๐ เกษตรกรผลิตขาวออกจําหนาย กองสงเสรมิ

(โรงสีขาวชุมชน) บานผาจุก หมูท่ี ๕ ในราคาถูกกวาทองตลาด   บานผาจุก หมูท่ี ๕ จํานวน ๑ แหง ในราคาถูกกวาทองตลาด การเกษตร

เพื่อปองกันโรคเพล้ียกระโดดสีนํ้าตาล

เกษตรกร ภายหลังฤดูเก็บเกี่ยวและมีท่ีเก็บ

เกษตรกรไดมีความรูดาน
เกษตรกรรม

เกษตรกรไดมีความรูดาน
เกษตรกรรม

เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ เกษตรกรมีพื้นท่ีสําหรับตากขาว



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ
แนวทางการพัฒนา ๒.๔ พัฒนาเกษตรกรรม

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๗ โครงการยอยสลายตอซังในนาขาว เพื่อใหเกษตรกรมีพื้นท่ีทําการเกษตร ยอยสลายตอซังในนาขาว ๑๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมีพื้นท่ีทําการเกษตรท่ีมี กองสงเสรมิ

บานคลองนาพง   หมูท่ี ๗ ท่ีมีความเหมาะสมกับการทํานา และ บานคลองนาพง   หมูท่ี ๗ ความเหมาะสมกับการทํานา การเกษตร
ทําการเกษตร และทําการเกษตร

๘ โครงการจัดต้ังเครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ เพื่อใหเกษตรกรผลิตขาวออกจําหนายจัดต้ังเครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ(โรงสีขาวชุมชน) ๕๐๐,๐๐๐ เกษตรกรผลิตขาวออกจําหนาย กองสงเสรมิ
(โรงสีขาวชุมชน) บานผาจุก หมูท่ี ๕ ในราคาถูกกวาทองตลาด   บานผาจุก หมูท่ี ๕ จํานวน ๑ แหง ในราคาถูกกวาทองตลาด การเกษตร

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

(โรงสีขาวชุมชน) บานผาจุก หมูท่ี ๕ ในราคาถูกกวาทองตลาด   บานผาจุก หมูท่ี ๕ จํานวน ๑ แหง ในราคาถูกกวาทองตลาด การเกษตร

๙ โครงการปรับปรุงพื้นท่ีบอลูกรังสาธารณะ เพื่อ ปรับปรุงพื้นท่ีบอลูกรังสาธารณะ เพื่อใชใน ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง
ใชในกจิการดานการเกษตร(ลานสีขาวและ กจิการดานการเกษตร(ลานสีขาวและขาวโพด)
ขาวโพด) บานผาจักร  หมูท่ี ๘ บานผาจักร  หมูท่ี ๘

๑๐ โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุพชื ผัก ตางๆ เพื่อใหเกษตรกรมีเมล็ดพันธุพชื ผัก จัดซื้อเมล็ดพันธุพชื ผัก ตางๆ ใหกับราษฎร ๓๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมีเมล็ดพันธุพชื ผัก กองสงเสรมิ
บานเดนกระตาย  หมูท่ี ๑๑ ท่ีมีคุณภาพและลดคาใชจายใน บานเดนกระตาย  หมูท่ี ๑๑ ท่ีมีคุณภาพ   และลดคาใชจาย การเกษตร

การทําการเกษตร ในการทําการเกษตร
๑๑ โครงการขอสนับสนุนพันธุกลาไมเศรษฐกจิ สนับสนุนพันธกลาไมเศรษฐกจิ ใหกับหมูท่ี ๑๑ ๑๐,๐๐๐ เพื่อใหเกษตรกรมีพันธุกลาไม กองสงเสรมิ

หมูท่ี ๑๑ บานเดนกระตาย บานเดนกระตาย เศรษฐกจิท่ีมีคุณภาพและลดคา การเกษตร
ใชจาย

๑๒ โครงการสงเสรมิพันธขาวใหกับเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรมีเมล็ดพันธขาว ท่ีมี สงเสรมิพันธขาวใหกับเกษตรกรตําบลผาจุก ๑๐๐,๐๐๐ เพื่อใหเกษตรกรมีเมล็ดพันธ กองสงเสรมิ
ตําบลผาจุก คุณภาพและลดคาใชจายใน ขาวท่ีมีคุณภาพและลดคาใชจาย การเกษตร

การเกษตร ในการเกษตร

เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ เกษตรกรมีพื้นท่ีสําหรับทําการ
เกษตรกร แปรผลิตผลหลังฤดูเก็บเกี่ยว

เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
เกษตรกร



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ
แนวทางการพัฒนา ๒.๔ พัฒนาเกษตรกรรม

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๓ โครงการชวยเหลือภาวะสินคาเกษตรกรตกตํ่า เพื่อชวยเหลือเกษตรกรในภาวะ สนับสนุน ชวยเหลือภาวะสินคาเศรษฐกจิตกตํ่า ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เพื่อท่ีเกษตรกรในตําบลไดรับ กองสงเสรมิ

ตําบลผาจุก เศรษฐกจิตกตํ่า ภายในตําบลผาจุก ความชวยเหลือในภาวะเศรษฐกจิ การเกษตร
ตกตํ่า

๑๔ โครงการสนับสนุนการบรหิารงานศูนยบรกิาร เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ สนับสนุนการบรหิารงานศูนยบรกิารและถายทอด ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เพื่อเกษตรกรมีกลุมเกษตรกรท่ี กองสงเสรมิ
และถายทอดเทคโนโลยเีพื่อการเกษตรตําบลผาจุก เกษตรกรและใหคําแนะนําตางๆ เทคโนโลยเีพื่อเกษตรกรในพื้นท่ีตําบลผาจุก เขมแข็งภายในตําบล การเกษตร

แกเกษตรกร

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

แกเกษตรกร

๑๕ โครงการกลาพันธุพชืเพื่อสงเสรมิการ เพื่อสงเสรมิการดําเนินชวีติตามแนว สงเสรมิกลุมเกษตรกรในตําบลผาจุก ๓๐๐,๐๐๐ กองสงเสรมิ
ดํารงชวีติตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง เศรษฐกจิพอเพยีง จํานวน ๑๔ กลุม การเกษตร

เศรษฐกจิพอเพยีง

๑๖ โครงการสนับสนุนเพิ่มความรูดานการเกษตรและ สนับสนุนเพิ่มความรูดานการเกษตรและการปองกัน ๑๐๐,๐๐๐ เพื่อใหเกษตรกรมีความรูดาน กองสงเสรมิ
ปองกันภัยพบัิติตางๆ  บานหมอนไม  หมูท่ี ๖ ภัยพบัิติตางๆใหกับประชาชน บานหมอนไม การเกษตรและการปองกันภัย การเกษตร

หมูท่ี ๖ พบัิติตางๆ

เกษตรกรไดรับความรูในการ
เพาะปลูกดูแลพชืตามแนวคดิ

เพื่อความรูดานการเกษตรใหกับ
เกษตรกร



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ
แนวทางการพัฒนา ๒.๕ การเพ่ิมรายไดและชองทางการตลาด

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจัดมหกรรมสินคาทางการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมีตลาดรองรับผลผลิตจัดมหกรรมสินคาทางการเกษตรข้ึนในตําบล ๒๐๐,๐๐๐ กองสงเสรมิ

ทางการเกษตร ผาจุก อยางนอยปละ ๑ ครัง้ สินคาและไมถูกเอารัด การเกษตร
เอาเปรยีบดานราคา

๒ โครงการสรางศูนยจําหนายสินคาทางการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมีตลาดรองรับผลผลิต ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง
ในตําบล ทางการเกษตร สินคาและไมถูกเอารัดเอาเปรยีบ

ผูผลิตสินคามีแหลงกระจาย

มีศูนยจําหนายสินคาทางการเกษตรในตําบล ผูผลิตสินคามีแหลงกระจาย
ผาจุก  อยางนอย ๑ แหง

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

ในตําบล ทางการเกษตร สินคาและไมถูกเอารัดเอาเปรยีบ
ดานราคา

๓ โครงการฝกอบรมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตและมีผูเขารวมโครงการและสามารถพัฒนาอาชพี ๓๐,๐๐๐ สินคาท่ีผลิตไดเปนท่ีนาสนใจของ กองสงเสรมิ
และบรรจุภัณฑ เพิ่มชองทางการตลาด การเกษตร

เพิ่มข้ึน

๔ โครงการฝกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑทางการ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตและมีผูเขารวมโครงการและสามารถพัฒนาอาชพี ๓๐๐,๐๐๐ สินคาท่ีผลิตไดเปนท่ีนาสนใจของ กองสงเสรมิ
เกษตรและเน้ือสัตว เพิ่มชองทางการตลาด การเกษตร

เพิ่มข้ึน
ใหมีรายไดเพิ่มข้ึน ตลาด  ทําใหผูผลิตมีรายได

ผาจุก  อยางนอย ๑ แหง

ใหมีรายไดเพิ่มข้ึน ตลาด  ทําใหผูผลิตมีรายได



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา ๓.๑ รณรงคปองกันและใหความรูเรื่องโรคระบาด

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจัดอบรมและจัดกจิกรรมผูปวย มีผูปวยโรคเอดสเขารับการฝกอบรม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กอง

โรคเอดส การดูแลตัวเองภายหลังไดรับเชื้อ ไมนอยกวา ๑๐ คน สาธารณสุข

๒ โครงการรณรงคปองกันโรคพษิสุนัขบา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กอง
สาธารณสุขโรคพษิสุนัขบา โรคพษิสุนัขบาลดลง

พบผูปวยเปนโรคติดตอท่ีมี

เพื่อใหผูปวยโรคเอดสมีความรูเกี่ยวกับ ผูปวยโรคเอดสสามารถปรับตัว
เขาสูสังคมได และมี

และเพื่อใหผอนคลายความเครยีด ความเครยีดลดลง

เพื่อเปนการปองกันโรคพษิสุนัขบา สุนัขและแมวในตําบลผาจุกไดรับวัคซนีปองกัน สุนัขในเขตตําบลผาจุกเปน

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

๓ โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหา เพื่อปองกันการเกดิโรคอหวิาตกโรค รณรงคปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอท่ีมี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กอง
โรคติดตอท่ีมีแมลงเปนพาหะนําโรค แมลงเปนพาหะนําโรค สาธารณสุข

๔ โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก จัดซื้อสารเคมี สําหรับพนกําจัดยุงลาย ๒5๐,๐๐๐ ๒5๐,๐๐๐ ๒5๐,๐๐๐ กอง
จัดซื้อทรายกําจัดลูกนํ้ายุงพรอมวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน สาธารณสุข

ไขเลือดออก
๕ เงนิสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กอง

เทศบาลตําบลผาจุก บรหิารกองทุนหลักประกันสุขภาพ บรหิารกองทุนหลักประกัน สาธารณสุข

๖ โครงการจัดซื้อสารเคมีสําหรับฉดีพนฆาเชื้อ จัดซื้อสารเคมีสําหรับฉดีพนฆาเชื้อไขหวัดนก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กอง
ไขหวัดนก สาธารณสุข

๗ โครงการฝกอบรมใหความรูในการปองกัน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กอง
โรคความดันโลหติสูงและเบาหวาน สาธารณสุข

ความดันโลหติสูงและเบาหวาน

เพื่อใหประชาชนรูจักวธีิดูแลตัวเอง มีผูเขารับการฝกอบรม อยางนอย ๕๐ คน พบผูปวยโรคความดันโลหติสูง
และรูจักปองกันการเกดิโรค และเบาหวานลดนอยลง

ประกันสุขภาพเทศบาลตําบลผาจุก
เทศบาลตําบลผาจุก สุขภาพเทศบาลตําบลผาจุก
เพื่อปองกันและกําจัดเชื้อไขหวัดนก ไมพบผูปวยโรคไขหวัดนกในเขต
ในเขตตําบลผาจุก ตําบลผาจุก

เพื่อปองกันและกําจัดแหลงเพาะพันธุยุง พบผูปวยเปนไขเลือดออกใน
อันเปนสาเหตุของการเกดิโรค เขตตําบลผาจุกลดนอยลง

เพี่อใชในการดําเนินงานและจัดการ สนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกัน มีงบประมาณในการดําเนินงาน

พบผูปวยเปนโรคติดตอท่ีมี
โรคฉี่หนู  โรคมาลาเรยี เปนตน แมลงเปนพาหะนําโรคลดนอยลง



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา ๓.๑ รณรงคปองกันและใหความรูเรื่องโรคระบาด

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๘ โครงการฝกอบรมใหความรูในการปองกัน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กอง

โรคมะเร็งปากมดลูก สาธารณสุข

๙ จัดซื้อแถบตรวจนํ้าตาลในเลือด เพื่อตรวจหาโรคเบาหวานใหกับ จัดซื้อแถบตรวจนํ้าตาลในเลือด ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ พบผูปวยโรคเบาหวานนอยลง กอง
ประชาชนและรูจักปองกันตนเอง สาธารณสุข
จากโรคเบาหวาน

มะเร็งปากมดลูก

เพื่อใหประชาชนรูจักวธีิดูแลตัวเอง มีผูเขารับการฝกอบรม อยางนอย ๕๐ คน พบผูปวยโรคมะเร็งปากมดลูก
และรูจักปองกันการเกดิโรค ลดนอยลง

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

๑๐ โครงการสนับสนุนและชวยเหลือผูปวยเอดสใหกับ เพื่อใหความชวยเหลือผูปวยเอดส สนับสนุนและชวยเหลือผูปวยเอดสใหกับ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผูปวยโรคเอดสสามารถปรับตัว กอง
ท่ีทําการปกครองอําเภอเมอืงอุตรดิตถ ท่ีทําการปกครองอําเภอเมอืงอุตรดิตถ สาธารณสุข

เครยีดลดลง

๑๑ โครงการจัดการสังคมสุขภาวะแบบมีสวนรวม เพื่อใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน สนับสนุนการจัดการสังคมสุขภาวะแบบมีสวนรวม ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ประชาชนสามารถนําส่ิงท่ีไดมา กอง
ในตําบลผาจุก ในตําบลผาจุก สาธารณสุข

๑๒ โครงการดูแลผูสูงอายุท่ีมีปญหาสุขภาพ เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการดูแล สนับสนุนการดูแลผูสูงอายุท่ีมีปญหาสุขภาพใน 100,000 100,000 100,000 ผูสูงอายุไดรับการชวยเหลืออยาง กอง
อยางท่ัวถงึ ตําบลผาจุก อยางท่ัวถงึ สาธารณสุข

๑๓ โครงการรณรงคควบคุมปองกันโรคเอดสใน เพื่ออบรมใหความรูเกี่ยวกับการ อบรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อเอดส ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เยาวชนไดรับความรูเกี่ยวกับการ กอง
โรงเรยีน ปองกันการติดเชื้อเอดสและการมี และการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันสมควร ปองกันการติดเชื้อเอดสและการ สาธารณสุข

เพศสัมพันธกอนวัยอันสมควร แกเยาวชนและนักเรยีน อยางนอย ๑๐๐ คน มีเพศสัมพันธกอนวัยอันสมควร

๑๔ โครงการติดตามเฝาระวังผูปวยเอดสในชุมชน เพื่อเฝาระวังใหความรูเกี่ยวกับการ เฝาระวังใหความรูเกี่ยวกับการปองกันการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ กอง
ปองกันการติดเชื้อเอดสในชุมชน ติดเชื้อเอดสในชุมชน  ผูปวยเอดสในตําบลผาจุก การปองกันการติดเชื้อเอดส สาธารณสุข

เขาสูสังคมได และมีความ

ใชในสังคมไดถูกหลักอนามัย



อยางนอย ๑๐ คน ในชุมชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา ๓.๑ รณรงคปองกันและใหความรูเรื่องโรคระบาด

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๕ โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชพีสําหรับผูปวยเอดส เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจ ผูปวยเอดสในพื้นท่ีตําบลผาจุกท่ีแจงความประสงค ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ผูปวยเอดสไดรับการชวยเหลือ กอง

ใหกับผูปวยเอดส  และผูปวยเอดส ขอรับเงนิสงเคราะหเบ้ียยังชพีฯ สาธารณสุข
สามารถดํารงชพีในสังคมได

เงนิสงเคราะหเบ้ียยังชพีฯ
และมีกําลังใจดํารงชพีตอไป

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา ๓.๒ รณรงคอาหารปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการ

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการสงเสรมิสุขภาพหญงิต้ังครรภ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ กอง

สาธารณสุข

๒ โครงการสงเสรมิโภชนาการเด็กทีเกดิ เด็กท่ีมีอายุระหวาง ๑-๑๐ ปในตําบลไดรับการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กอง
ทุพโภชนาการ สาธารณสุข

แข็งแรงสมบูรณ

เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหารครบถวน เด็กทุพโภชนาการไดรับสาร
และเปนประโยชนตอรางกาย สงเสรมิโภชนาการทุกคน อาหารครบถวนและมีรางกายท่ี

เพื่อสงเสรมิใหหญงิท่ีมีอายุครรภ หญงิต้ังครรภท่ีมีอายุครรภต้ังแต ๕ เดือนข้ึนไป หญงิต้ังครรภมีสุขภาพแข็งแรง
ต้ังแต ๕ เดือนข้ึนไปไดด่ืมนม ไดด่ืมนมทุกคน สมบูรณ

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

แข็งแรงสมบูรณ

๓ โครงการตรวจสถานประกอบการอาหาร ๒๐,๐๐๐ กอง
สาธารณสุข

๔ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กอง
สาธารณสุขในการอุปโภคบรโิภค การอุปโภคบรโิภค

ความสะอาด สะอาดและปลอดภัย

โครงการตรวจคุณภาพนํ้าประปา เพื่อใหมีนํ้าสะอาดและปลอดภัย ตรวจคุณภาพนํ้าประปาของหมูท่ี ๑-๑๔ ประชาชนมีนํ้าสะอาดสําหรับ

เพื่อรณรงคเรื่องความปลอดภัยและ สถานประกอบการอาหารท้ังตําบล ประชาชนไดรับประทานอาหารท่ี



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา ๓.๓ ลดมลภาวะ และการกอเหตุรําคาญ

หนวยงาน
ที่ ๒๕๗๖ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการควบคุมและปองกันมลภาวะจากสถาน ควบคุมและปองกันการเกดิมลภาวะเปนพษิ 50,000 50,000 50,000 กอง

ประกอบการและสัตวเล้ียง  ปญหาส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกดิจากสถานประกอบ สาธารณสุข
การและจากการเล้ียงสัตวในเขตตําบลผาจุก

นอยลง

เพื่อลดการเกดิปญหาส่ิงแวดลอม ประชาชนไดรับผลกระทบ
เปนพษิและการกอเหตุรําคาญ จากมลภาวะ และการกอเหตุ

รําคาญจากสถานประกอบการ

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความรู การศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ สงเสรมิการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศกึษาในเขตตําบลผาจุก

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบโครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)



(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจางเหมาครูสอนภาษาจนี เพื่อจางเหมาครูสอนภาษาจนีใหกับ จางเหมาครูสอนภาษาจนีใหกับนักเรยีน 120,000 120,000 120,000 กอง

นักเรยีนโรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุตรดิตถ โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุตรดิตถ  จํานวน ๑ คน การศกึษา
นักเรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรยีนภาษาจนีดีข้ึน

โครงการ วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความรู การศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ สงเสรมิการเรยีนรูตลอดชวิีต

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบโครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)



(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจัดซื้อหนังสือพมิพ/วารสาร ส่ิงพมิพ เพื่อใหประชาชนในตําบลผาจุกรับรู ทุกหมูบานในตําบลผาจุกไดรับหนังสือพมิพ 150,000 150,000 150,000 สํานักปลัด

ประจําหมูบานและสํานักงานเทศบาล ขอมูลขาวสารและเหตุการณปจจุบัน ประจําวันอยางนอยวันละ ๑ ฉบับ  และสํานักงาน ความรูเพิ่มมากข้ึน
เทศบาล

๒ โครงการจัดฝกอบรมและศกึษาดูงานใหกับ เพื่อเปดโลกทัศนของผูนําหมูบาน มีผูนําทุกหมูบานเขารวมการฝกอบรมและ ๒๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด
ผูนําหมูบาน

๓ โครงการจัดฝกอบรมและศกึษาดูงานใหกับกลุมสตรี ๒๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด

๔ โครงการฝกอบรมการใชคอมพวิเตอรเบ้ืองตน เพื่อใหประชาชนมีความรูเก่ียวกับ จัดโครงการฝกอบรมการใชคอมพวิเตอรเบ้ืองตน ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ สํานักปลัด
คอมพวิเตอรและสามารถใชงานใหเกิด โดยมีผูเขารับการฝกอบรม อยางนอย ๑๐๐ คน คอมพวิเตอรและสามารถใชงาน

 ไมนอยกวา ๒๐๐ คน

ประชาชนไดอานขาวสารและมี

ผูนําหมูบานมีวสัิยทัศนกวางไกล
ศกึษาดูงาน

เพื่อเปดโลกทัศนของกลุมสตรี มีกลุมสตรตํีาบลผาจุกเขารวมโครงการ กลุมสตรมีีวสัิยทัศนกวางไกล

โครงการ วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

คอมพวิเตอรและสามารถใชงานใหเกิด โดยมีผูเขารับการฝกอบรม อยางนอย ๑๐๐ คน คอมพวิเตอรและสามารถใชงาน
ประโยชนได เชนการศกึษาหาความรู ประโยชนได
เปนตน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความรู การศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
แนวทางการพัฒนา ๔.๓ เพ่ิมศักยภาพโรงเรยีนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณและที่มา



(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมศูนยพัฒนา เพื่อใหอาคารเรยีนมีสภาพพรอมใช กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 500,000 กอง

เด็กเล็กบานวังยาง บานวังยาง ชาง
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตรําบลผาจุกกําหนด)

๒ โครงการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมศูนยพัฒนา เพื่อใหอาคารเรยีนมีสภาพพรอมใช กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 500,000 กอง
เด็กเล็กโรงเรยีนวัดพระฝางและบานคลองนาพง เด็กเล็กโรงเรยีนวัดพระฝางและบานคลองนาพง ชาง

๓ โครงการจัดซื้อวัสดุส่ือการเรยีนการสอนใหแกศูนย จัดซื้อวัสดุส่ือการเรยีนการสอนใหแกศูนยพัฒนา 700,000 700,000 700,000 กอง
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุตรดิตถ เด็กเล็กและโรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุตรดิตถ กับวัย การศกึษา

๔ โครงการจัดซื้อเครื่องแตงกายของศูนยพัฒนา จัดซื้อเครื่องแตงกายใหกับเด็กเล็กในศูนย 200,000 200,000 200,000 การแตงกายของเด็กในศูนย กอง
เด็กเล็กและโรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุตรดิตถ พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุตรดิตถ พัฒนาเด็กเล็กมีความเหมาะสม การศกึษา

กับวัย

เพื่อใหเกดิความเปนระเบียบเรยีบรอย
และสวยงาม

พื้นท่ีถูกใชประโยชนอยางคุมคา
งานและปลอดภัย เหมาะสมกับการเรยีนรูของ

เด็กเล็ก
เพื่อสงเสรมิการเรยีนรูท่ีเหมาะสม เด็กเล็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสม

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

พื้นท่ีถูกใชประโยชนอยางคุมคา
งานและปลอดภัย เหมาะสมกับการเรยีนรูของ

เด็กเล็ก

โครงการ วัตถุประสงค

เด็กเล็กและโรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุตรดิตถ พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุตรดิตถ พัฒนาเด็กเล็กมีความเหมาะสม การศกึษา
เปนระเบียบเรยีบรอย

๕ โครงการจัดหารถรับสงเด็กเล็กใหแกศูนยพัฒนา จัดหารถรับสงเด็กเล็กใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 660,000 660,000 660,000 กอง
เด็กเล็กและโรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุตรดิตถ ในเขตตําบลผาจุกและโรงเรยีนอนุบาลเมอืง การศกึษา

อุตรดิตถ
๖ โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุงสนามเด็กเลนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1๐๐,๐๐๐ กอง

บานวังยาง บานวังยาง จํานวน 1 แหง ชาง
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตรําบลผาจุกกําหนด)

๗ โครงการกอสรางสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กอสรางสนามเด็กเลนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๓๐๐,๐๐๐ กอง
โรงเรยีนวัดพระฝาง และบานคลองนาพง โรงเรยีนวัดพระฝางและบานคลองนาพง จํานวน 1 แหง ชาง

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความรู การศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
แนวทางการพัฒนา ๔.๓ เพ่ิมศักยภาพโรงเรยีนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

หนวยงาน
ที่                                         วัตถุประสงค ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

และลดความตึงเครยีด และผอนคลายความตึงเครยีด

โครงการ
   เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหเด็กมีสถานท่ีออกกําลังกาย เด็กมีสุขภาพรางกายแข็งแรง
และลดความตึงเครยีด และผอนคลายความตึงเครยีด

เพื่อใหเด็กมีสถานท่ีออกกําลังกาย เด็กมีสุขภาพรางกายแข็งแรง

และสวยงาม

เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง สามารถลดภาระของผูปกครอง
ของเด็กเล็ก ในการรับสงบุตรหลานได



(บาท) (บาท) (บาท)
๘ โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ (นม)ใหกับศูนย เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหารครบถวน สนับสนุนอาหารเสรมิ (นม)ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2,300,000 2,300,000 2,300,000 เด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสม กอง

พัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลผาจุก, โรงเรยีน ตามหลักโภชนาการ ในเขตตําบลผาจุก ,โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุตรดิตถ กับวัย การศกึษา
อนุบาลเมอืงอุตรดิตถและโรงเรยีนในเขตเทศบาล และโรงเรยีนในเขตเทศบาลตําบลผาจุก
ตําบลผาจุก

๙ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหกับศูนยพัฒนา สนับสนุนอาหารกลางวันใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2,750,000 2,750,0002,750,000 กอง
ตามหลักโภชนาการ ในเขตตําบลผาจุกโรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุตรดิตถ กับวัย การศกึษา

อุตรดิตถและโรงเรยีนในเขตเทศบาลตําบลผาจุก อุตรดิตถและโรงเรยีนในเขตเทศบาลตําบลผาจุก

๑๐ เพื่อใหเด็กนักเรยีนมีความปลอดภัย จางเหมาเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยใหกับ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ กอง

เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหารครบถวน เด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสม
เด็กเล็กในเขตตําบลผาจุก,โรงเรยีนอนุบาลเมอืง

จางเหมาเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยใหกับ เด็กนักเรยีนมีความปลอดภัย
โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุตรดิตถ และทรัพยสินของโรงเรยีนไมเสียหาย

โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

๑๐ เพื่อใหเด็กนักเรยีนมีความปลอดภัย จางเหมาเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยใหกับ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ กอง
โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุตรดิตถ ในชวีติและทรัพยสิน การศกึษา

๑๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรยีนอนุบาลเมอืง ปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุตรดิตถ ๑๕๐,๐๐๐ กอง
อุตรดิตถ จํานวน ๑ แหง ชาง

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)
๑๒ โครงการ English Camp สําหรับโรงเรยีน สนับสนุนงบประมาณตามโครงการ English Camp ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีนไดเขารวมกจิกรรม กอง

  สําหรับโรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุตรดิตถ รวมกันไดตามความเหมาะสม การศกึษา
และโรงเรยีนในเขตตําบลผาจุก กับวัย

๑๓ โครงการกอสรางสนามเด็กเลนในรมโรงเรยีน กอสรางสนามเด็กเลนในรมของโรงเรยีนอนุบาลเมอืง ๑๕๐,๐๐๐ กอง
อุตรดิตถ จํานวน ๑ แหง การศกึษา
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความรู การศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
แนวทางการพัฒนา ๔.๓ เพ่ิมศักยภาพโรงเรยีนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

หนวยงาน
โครงการ

   เปาหมาย งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

เพื่อใหเด็กมีสถานท่ีออกกําลังกาย เด็กมีสุขภาพรางกายแข็งแรง
โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุตรดิตถ และลดความตึงเครยีด และผอนคลายความตึงเครยีด

เพื่อเสรมิสรางการเรยีนรูใหมๆ ให
อนุบาลเมอืงอุตรดิตถและโรงเรยีนในเขตตําบลผาจุก กับนักเรยีน

เพื่อสรางความสวยงานเหมาะสม เด็กนักเรยีนมีสถานศกึษาท่ี
สําหรับโรงเรยีน เหมาะสมสรางความสนใจ

จางเหมาเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยใหกับ เด็กนักเรยีนมีความปลอดภัย
โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุตรดิตถ และทรัพยสินของโรงเรยีนไมเสียหาย



ที่                                         วัตถุประสงค ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ โครงการเผยแพรประชาสัมพันธกจิกรรมนักเรยีน เพื่อใหนักเรยีนตระหนักถงึความ จัดทําโครงการเผยแพรประชาสัมพันธกจิกรรมนักเรยีน 50,000 50,000 50,000 นักเรยีนตระหนักถงึความ กอง
โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุตรดิตถ สําเร็จของการศกึษาและเปาหมาย โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุตรดิตถ สําเร็จของการศกึษาและ การศกึษา

ของการศกึษา เปาหมายของการศกึษา
๑๕ โครงการสงเสรมิเด็กและเยาวชนไทยหัวใจพุทธ จัดทําโครงการสงเสรมิเด็กและเยาวชนไทยหัวใจ ๑๒,๖๐๐ ๑๒,๖๐๐ ๑๒,๖๐๐ กอง

และมีคุณธรรม พุทธ และมีคุณธรรม ประพฤติตน การศกึษา

๑๖ เพื่อใหเด็กนักเรยีนรูจักหลักการ จัดทําโครงการเรยีนรูหลักการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ เด็กนักเรยีนรูจักหลักการ กอง
ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลผาจุก ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลผาจุก ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน การศกึษา

17 โครงการจัดซื้อ เครื่องเลนสําหรับเด็ก นักเรยีน เพื่อใหเด็กมีพัฒนาดานรางกาย จัดซื้อเครื่องเลนสําหรับเด็กนักเรยีนโรงเรยีนอนุบาล 300,000 300,000 300,000 กอง
อารมณ สังคม จติใจ ท่ีดี เมอืงอุตรดิตถ การศกึษา

เด็กมีการพัฒนาการท่ีเหมาะสม
โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุตรดิตถ

เพื่อใหเด็กนักเรยีนรักษาพุทธศาสนา เด็กนักเรยีนรักษาพุทธศาสนา

เปนคนดี
โครงการเรยีนรูหลักการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน

และชวยเหลือตัวเองได

โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

อารมณ สังคม จติใจ ท่ีดี เมอืงอุตรดิตถ การศกึษา
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

18 โครงการกอสรางถนน  คลส.ทางเขา-ออก เพื่อความสะดวกตอการสัญจร กอสรางถนน คสล.ทางเขาโรงเรยีนอนุบาลเมอืง 400,000 กองชาง
บรเิวณโรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุตรดิตถ ไป-มาของผูปกครองนักเรยีนให อุตรดิตถ สัญจรสะดวก และปลอดภัย

เกดิความรวเดเร็วและปลอดภัย (รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๑๙ โครงการปรับปรุงซอมแซม อาคารเรยีนโรงเรยีน เพื่อใหนักเรยีนมีพื้นท่ีในการเรยีนการปรับปรุง ซอมแซม อาคารเรยีนโรงเรยีนอนุบาลเมอืง 100,000 เพื่อใหอาคารเรยีนมีความม่ันคง กองชาง
อนุบาลเมอืงอุตรดิตถ สอนมากข้ึน อุตรดิตถ แข็งแรงมายิ่งข้ึน

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

20 โครงการไหวครู  โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุตรดิตถ เพื่อใหนักเรยีนรําลึก ถงึความสําคัญ จัดกจิกรรมไหวครูสําหรับนักเรยีนโรงเรยีนอนุบาลเมอืง 20,000 20,000 20,000 นักเรยีนใหความสําคัญกับงาน กอง
ของครูผูสอน อุตรดิตถ วันไหวครู การศกึษา

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความรู การศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
แนวทางการพัฒนา ๔.๔ พัฒนาดานการกฬีา

โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุตรดิตถ

ผูปกครอง นักเรยีน ครู เดินทาง



หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจัดการแขงขันกฬีาตานยาเสพติด เพื่อสงเสรมิการออกกําลังกายและ เด็กและเยาวชนในตําบลผาจุกเขารวมการแขงขันกฬีา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยท่ี กอง

เยาวชนตําบลผาจุก การใชเวลาวางใหเปนประโยชน ตานยาเสพติด สมบูรณแข็งแรง และหางไกล การศกึษา
ยาเสพติด

๒ โครงการแขงขันกฬีาประเพณพีนักงานสวน เพื่อสงเสรมิการออกกําลังกายและ พนักงานสวนทองถิ่น นักเรยีน และเยาวชนในตําบล ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยท่ี กอง
ทองถิ่น นักเรยีน เยาวชน และประชาชน การใชเวลาวางใหเปนประโยชน ผาจุกเขารวมการแขงขันกฬีาประเพณี สมบูรณแข็งแรง และหางไกลยาเสพติดการศกึษา

๓ โครงการแขงขันกฬีาสัมพันธ อําเภอเมอืง 20,000 20,000 สํานักปลัด
อุตรดิตถ

เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัด สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแขงขันกฬีา ผูเขารวมการแขงขันกฬีามี
การแขงขันกฬีาสัมพันธใหกับอําเภอฯใหกับอําเภอเมอืงอุตรดิตถ พลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

๔ โครงการสงเสรมิการออกกําลังกายเพื่อ เพื่อสงเสรมิใหประชาชนตําบลผาจุก มีประชาชนเขารวมโครงการไมนอยกวา ๑๐๐ คน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผูเขารวมโครงการมีสุขภาพท่ีดี กอง
สุขภาพ รักออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สาธารณสุข

๕ โครงการกอสรางลานกฬีาตานยาเสพติด หมูท่ี ๒ เพื่อสงเสรมิใหประชาชนตําบลผาจุก กอสรางลานกฬีาตานยาเสพติด ขนาด ๗๕๐ ตรม. ๓๐๐,๐๐๐ ผูเขารวมโครงการมีสุขภาพท่ีดี กองชาง
บานวังยาง รักออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ หมูท่ี ๒ บานวังยาง

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๖ โครงการกอสรางลานกฬีาเพื่อสุขภาพ เพื่อสงเสรมิใหประชาชนตําบลผาจุก กอสรางลานกฬีาเพื่อสุขภาพ บานผาจุก  หมูท่ี ๕ ๓๐๐,๐๐๐ ผูเขารวมโครงการมีสุขภาพท่ีดี กองชาง
บานผาจุก  หมูท่ี ๕ รักออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โดยจัดซื้ออุปกรณออกกําลังกาย

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๗ โครงการกอสรางลานออกกําลังกายและลานกีฬา เพื่อใหประชาชนมีพื้นท่ีออกกําลังกายปรับพื้นท่ีเปนสนามกฬีาพรอมจัดซื้ออุปกรณ 5๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีพื้นท่ีออกกําลังกาย กองชาง
และจัดกจิกรรมการกฬีา ออกกําลังกายและอุปกรณการกฬีา และจัดกจิกรรมการกฬีา

บรเิวณโรงเรยีนวัดมอนผาจุก  บานหมอนไม หมูท่ี ๖
(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๘ โครงการสงเสรมิกจิกรรมกฬีานักเรยีน เพื่อใหนักเรยีนไดออกกําลังกาย สนับสนุนงบประมาณใหโรงเรยีนวัดคลองนาพงเพื่อ ๒๐,๐๐๐ นักเรยีนไดออกกําลังกายและ กองชาง
โรงเรยีนในเขตพื้นท่ีตําบลผาจุก จัดกจิกรรมกฬีานักเรยีน จัดกจิกรรมรวมกัน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความรู การศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

บรเิวณโรงเรยีนวัดมอนผาจุก  บานหมอนไม หมูท่ี ๖



แนวทางการพัฒนา ๔.๔ พัฒนาดานการกฬีา
ผลลัพธ หนวยงาน

ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๙ โครงการกอสรางลานกฬีาและจัดซื้อ เพื่อสงเสรมิใหประชาชนตําบลผาจุก กอสรางลานกฬีาและจัดซื้ออุปกรณกฬีา ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนตําบลผาจุกรักการออก กองชาง
อุปกรณกฬีา  บานคลองนาพง รักออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ บานคลองนาพง หมูท่ี ๗ กําลังกายเพื่อสุขภาพ
หมูท่ี ๗ (รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๑๐ โครงการกอสรางสนามกฬีาพรอมอุปกรณ หมูท่ี ๙ เพื่อสงเสรมิใหประชาชนตําบลผาจุก กอสรางสนามกฬีาพรอมอุปกรณ หมูท่ี ๙ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนตําบลผาจุกรักการออก กองชาง
บานหนองบัว รักออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ บานหนองบัว กําลังกายเพื่อสุขภาพ

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๑๑ โครงการกอสรางสนามกฬีา พรอมอุปกรณกฬีา เพื่อสงเสรมิใหประชาชนตําบลผาจุก กอสรางสนามกฬีา พรอมจัดซื้ออุปกรณ ๓๐๐,๐๐๐ ผูเขารวมโครงการมีสุขภาพท่ีดี กองชาง
ในหมูบาน  บานปาแดงหลง  หมูท่ี ๑๒ รักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและบานปาแดงหลง หมูท่ี ๑๒(รายละเอยีดตามรูปแบบ และหางไกลยาเสพติด

หางไกลยาเสพติด รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

ในหมูบาน  บานปาแดงหลง  หมูท่ี ๑๒ รักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและบานปาแดงหลง หมูท่ี ๑๒(รายละเอยีดตามรูปแบบ และหางไกลยาเสพติด

๑๒ โครงการนํานักกฬีาเขารวมแขงขันกฬีา เพื่อสงเสรมิใหเยาวชนรักการออก เปนคาใชจายในการนํานักกฬีาเขาแขงขันกฬีา 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวมโครงการมีสุขภาพท่ีดี สํานักปลัด
ประเภทตางๆ กําลังกาย ประเภทตางๆ และหางไกลยาเสพติด

๑๓ โครงการจัดซื้ออุปกรณเครื่องออกกําลังกาย เพื่อสงเสรมิใหประชาชนตําบลผาจุก จัดซื้ออุปกรณเครื่องออกกําลังกายประจําหมูบาน ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนตําบลผาจุกรักการ กองชาง
รักออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ บานผาจักร   หมูท่ี ๘ ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

หมูท่ี ๘ (รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๑๔ โครงการปรัปปรุงภูมิทัศนลานกฬีา หมูท่ี ๑๑ เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีลานกฬีาให ปรับปรุงภูมิทัศนลานกฬีา หมูท่ี ๑๑ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนตําบลผาจุกรักการ กองชาง
บานเดนกระตาย เหมาะสมสภาพพื้นท่ี บานเดนกระตาย ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๑๕ โครงการจัดซื้ออุปกรณเครื่องออกกําลังกาย เพื่อสงเสรมิใหประชาชนตําบลผาจุก จัดซื้ออุปกรณเครื่องออกกําลังกายประจําหมูบาน ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนตําบลผาจุกรักการ กองชาง
รักออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ บานวังยาง   หมูท่ี ๑ ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความรู การศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

หางไกลยาเสพติด รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

ประจําหมูบาน  และสําหรับผูสุงอายุบานผาจักร

ประจําหมูบาน  บานวังยาง  หมูท่ี ๑



แนวทางการพัฒนา ๔.๔ พัฒนาดานการกฬีา
ผลลัพธ หนวยงาน

ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ โครงการจัดซื้ออุปกรณและเครื่องออกกําลังกาย เพื่อสงเสรมิใหประชาชนตําบลผาจุก จัดซื้ออุปกรณเครื่องออกกําลังกายประจําหมูบาน ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนตําบลผาจุกรักการ กองชาง
หมูท่ี ๑๑ บานเดนกระตาย รักออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ หมูท่ี ๑๑ บานเดนกระตาย ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๑๗ เพื่อสงเสรมิใหประชาชนตําบลผาจุก กอสรางลานกฬีาตานยาเสพติดประจําหมูบาน ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนตําบลผาจุกรักการ กองชาง
รักออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  บานมอนหนิขาว   หมูท่ี ๑๐ ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

๑๘ โครงการกฬีาพื้นบานสานสัมพันธชุมชน เพื่อสงเสรมิใหนักเรยีนอนุรักษกฬีา สนับสนุนงบประมาณโครงการกฬีาพื้นบาน ๑๐,๐๐๐ นักเรยีนอนุรักษกฬีาพื้นบาน กอง

โครงการกอสรางลานกฬีาตานยาเสพติด
 ประจําหมูบาน  บานมอนหนิขาว   หมูท่ี ๑๐

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของโครงการ)

๑๘ โครงการกฬีาพื้นบานสานสัมพันธชุมชน เพื่อสงเสรมิใหนักเรยีนอนุรักษกฬีา สนับสนุนงบประมาณโครงการกฬีาพื้นบาน ๑๐,๐๐๐ นักเรยีนอนุรักษกฬีาพื้นบาน กอง
โรงเรยีนวัดคลองนาพง พื้นบานและสรางความสามัคคี สานสัมพันธชุมชน โรงเรยีนวัดคลองนาพง และมีความสามัคคใีนชุมชน การศกึษา

ในชุมชน

๑๙ โครงการกฬีาสีขาวผาจุก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสงเสรมิใหเด็กนักเรยีนรักการ สนับสนุนงบประมาณโครงการกฬีาสีขาวผาจุก ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เพื่อสงเสรมิใหเด็กนักเรยีน กอง
เทศบาลตําบลผาจุก และโรงเรยีนอนุบาลเมอืง ออกกําลังกายและมีความสามัคคี ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลผาจุก และ รักการออกกําลังกายและมี การศกึษา

โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุตรดิตถ ความสามัคคีอุตรดิตถ



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความรู การศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
แนวทางการพัฒนา ๔.๕ สงเสรมิกจิกรรมดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจัดกจิกรรมงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อสงเสรมิใหเด็กมีพัฒนาการท่ี สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

เหมาะสมกับวัย สํานักปลัด

๒ โครงการบวชนาคสามัคค ีตําบลผาจุก เพื่อธํารงไวซึ่งกิจกรรมหรอืวัฒนธรรม จัดงานบวชนาคสามัคค ีตําบลผาจุกข้ึนเปน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
ประเพณีอันดีงามของไทย ประจําทุกปๆ  ละ ๑ ครัง้ ประเพณอีันดีงามของทองถิ่น สํานักปลัด

๓ โครงการสืบสานงานประเพณสีงกรานต เพื่อธํารงไวซึ่งกิจกรรมหรอืวัฒนธรรม จัดงานประเพณสีงกรานตข้ึนเปนประจําทุกป ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เปนการสืบสานวัฒนธรรม

เปาหมาย งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

เด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับ

เปนการสืบสานวัฒนธรรม

โครงการ วัตถุประสงค

๓ โครงการสืบสานงานประเพณสีงกรานต เพื่อธํารงไวซึ่งกิจกรรมหรอืวัฒนธรรม จัดงานประเพณสีงกรานตข้ึนเปนประจําทุกป ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐
ประเพณีอันดีงามของไทย ปละ ๑ ครัง้ ประเพณอีันดีงามของทองถิ่น สํานักปลัด

๔ โครงการสืบสานงานประเพณลีอยกระทง เพื่อธํารงไวซึ่งกิจกรรมหรอืวัฒนธรรม จัดงานประเพณลีอยกระทงข้ึนเปนประจํา 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด
ประเพณีอันดีงามของไทย ทุกปๆ  ละ ๑ ครัง้ ประเพณอีันดีงามของทองถิ่น

๕ โครงการเทศกาลลางสาดหวานและของดี เพื่อธํารงไวซึ่งกิจกรรมหรอืวัฒนธรรม สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานเทศกาล 2๕,๐๐๐ 2๕,๐๐๐ 2๕,๐๐๐ เปนการสืบสานวัฒนธรรม สํานักปลัด
จังหวัดอุตรดิตถ ประเพณีอันดีงามของจังหวัดอุตรดิตถ ลางสาดหวานและของดีจังหวัดอุตรดิตถ ประเพณอีันดีงามของชาว

ใหกับอําเภอเมอืงอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถตอไป

๖ โครงการบวชเณรภาคฤดูรอนและบวชชพีราหมณ เพื่อธํารงไวซึ่งกิจกรรมหรอืวัฒนธรรม สนับสนุนการบวชเณรภาคฤดูรอนและบวชชพีราหมณ 200,000 200,000 200,000 สํานักปลัด
ตําบลผาจุก ประเพณีอันดีงามของไทยในทองถ่ิน ตําบลผาจุก ประเพณอีันดีงามของทองถิ่น

เปนการสืบสานวัฒนธรรม

เปนการสืบสานวัฒนธรรม

เปนการสืบสานวัฒนธรรม



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความรู การศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
แนวทางการพัฒนา ๔.๕ สงเสรมิกจิกรรมดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๗ โครงการงานพระยาพชิัยดาบหัก และ เพื่อธํารงไวซึ่งกิจกรรมหรอืวัฒนธรรม สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานพระยา 2๕,๐๐๐ 2๕,๐๐๐ 2๕,๐๐๐ เปนการสืบสานวัฒนธรรม สํานักปลัด

งานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ ประเพณีอันดีงามของจังหวัดอุตรดิตถ พชิัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ ประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัด
ใหกับอําเภอเมอืงอุตรดิตถ อุตรดิตถตอไป

๘ โครงการจัดงานนมัสการพระฝางทรงเครื่องจําลอง เพื่อธํารงไวซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด

๙ โครงการสงเสรมิวัฒนธรรม ประเพณแีละ เพื่อสงเสรมิการดําเนินกจิกรรมทาง สนับสนุนงบประมาณในการจัดกจิกรรม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เปนการสืบสานวัฒนธรรม สํานักปลัด

จัดงานสมโภชองคพระฝางทรงเครื่องจําลอง วัดพระฝางท่ีวัดท่ีมีชื่อเสียง
อันดีงามของทองถิ่น ปละ ๑ ครัง้ เปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ

ทางวัฒนธรรมประเพณแีละวันสําคัญทาง

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

๙ โครงการสงเสรมิวัฒนธรรม ประเพณแีละ เพื่อสงเสรมิการดําเนินกจิกรรมทาง สนับสนุนงบประมาณในการจัดกจิกรรม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เปนการสืบสานวัฒนธรรม สํานักปลัด
วันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละวันสําคัญ ประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัด

อุตรดิตถตอไป

๑๐ โครงการจัดงานรัฐพธีิ พธีิทางศาสนาและ เพื่อสงเสรมิการดําเนินกจิกรรมทาง จัดกจิกรรม งานรัฐพธีิ พธีิทางศาสนามีประชาชน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เปนการสืบสานพธีิทางศาสนา สํานักปลัด
ประเพณตีางๆ  วัฒนธรรม ประเพณแีละวันสําคัญ เขารวมกจิกรรมอยางนอย หมูบานละ ๓๐ คน และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

ทางศาสนา

๑๑ โครงการวันแมแหงชาติโรงเรยีนอนุบาลเมอืง เพื่อสงเสรมิปลูกจติสํานึกใหเด็ก จัดทําโครงการวันแมแหงชาติโรงเรยีนอนุบาลเมอืง 10,000 10,000 10,000 เด็กนักเรยีนมีจติสํานึกรักบุพการี กอง
อุตรดิตถ นักเรยีนมีความรักบุพการี อุตรดิตถ และใกลชดิกับแม การศกึษา

๑๒ โครงการแหเทียนพรรษา เทศบาลตําบลผาจุก เพื่อสงเสรมิการดําเนินกจิกรรมทาง จัดกจิกรรมแหเทียนพรรษา เทศบาลตําบลผาจุก 30,000 30,000 30,000 เปนการสืบสานพธีิทางศาสนา สํานักปลัด
 วัฒนธรรม ประเพณแีละวันสําคัญ เพื่อถวายเทียนพรรษา ณ วัดและสํานักสงฆภายในตําบล และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
ทางศาสนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

ทางศาสนา ศาสนาใหกับอําเภอเมอืงอุตรดิตถ
ทางวัฒนธรรมประเพณแีละวันสําคัญทาง



แนวทางการพัฒนา ๕.๑ พัฒนาระบบสวัสดกิารและชวิีตความเปนอยูของผูดอยโอกาสทางสังคม
หนวยงาน

ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชพีผูพกิาร เพื่อชวยเหลือดานคาใชจายในชวีติ ผูพกิารในตําบลไดรับเบ้ียยังชพีผูพกิาร 700,000 700,000 700,000 ผูพกิารในตําบลมีคุณภาพชวีติ กอง
ประจําวันและคารักษาพยาบาล ท่ีดีข้ึน สาธารณสุข

๒ โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชพีผูปวย ผูปวยโรคเอดสในตําบลผาจุกไดรับเบ้ียยังชพี ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ กอง
โรคเอดส ผูปวยโรคเอดส สาธารณสุข

๔ โครงการศกึษาดูงานผูสูงอายุ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผูสูงอายุ จัดโครงการศกึษาดูงานผูสูงอายุโดยมีผูเขารวม ๒๐๐,๐๐๐ ผูสูงอายุมีสุขภาพจดิดีข้ึน กอง
โครงการ  อยางนอย ๑๕๐ คน สาธารณสุข

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดสในดาน ผูปวยโรคเอดสมีกําลังใจใน
คาใชจายในการดูแลรักษาตัวเอง การตอสูชวีติตอไป

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

โครงการ  อยางนอย ๑๕๐ คน สาธารณสุข

๕ โครงการจัดทําส่ิงอํานวยความสะดวก ๑.เพื่อชวยเหลือ อํานวยความสะดวก 300,000 กอง
สาธารณสุข

๒.เพื่อใหผูพกิารสามารถใชชวีติรวม จัดทําท่ีจอดรถสําหรับผูพกิาร
กับผูอื่นในสังคมไดโดยสะดวก จัดทําปายสัญลักษณสําหรับผูพกิาร

๖ โครงการสงเสรมิสุขภาพผุสูงอายุ สนับสนุนงบประมาณในการสงเสรมิสุขภาพ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ กอง
ผูสูงอายุ  ใหกับสถานีอนามัยในตําบลผาจุก สาธารณสุข

อนามัยในตําบลผาจุก ท้ัง ๓ แหง

๗ โครงการสนับสนุนการทํางานของ อสม. เพื่อสรางเครอืขายในการทํางาน สนับสนุนการทํางานของ อสม.ในเขตตําบลผาจุก ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ กอง
ใหมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกัน ท่ีมีศักยภาพ สาธารณสุข

มีคณะทํางานดานสาธารณสุข

เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ ผูสูงอายุในตําบลผาจุกมี
สงเสรมิสุขภาพผูสูงอายุ ใหกับสถานี สุขภาพดีข้ึน

จัดสรางทางลาดสําหรับข้ึน-ลง คนพกิารไดรับความสะดวก
สําหรับผูพกิาร ใหคนพกิาร จัดสรางหองนํ้าสําหรับผูพกิาร สบายมากข้ึน



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
แนวทางการพัฒนา ๕.๑ พัฒนาระบบสวัสดกิารและชวิีตความเปนอยูของผูดอยโอกาสทางสังคม (ตอ)

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๘ ซอมสรางบานพักอาศัยใหกับผูดอยโอกาสใน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

พรอมพักอาศัยอยางปลอดภัย
๙ 50,000 50,000 50,000 สํานักปลัด

ประชาชนผูประสบภัยและผูดอยโอกาสในจังหวัด
อุตรดิตถ การชวยเหลือในชวีติความเปนอยู

๑๐ สงเสรมิกลุมอาชพีใหแกผูดอยโอกาส,ผูสูงอาย,ุ เพื่อสงเสรมิกลุมอาชพีใหแกผูดอย ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผูดอยโอกาสมีอาชพีท่ีดีข้ึน กอง
ผูพกิาร โอกาส ใหมีอาชพีใหดีข้ึน และมีรายไดเพิ่มข้ึน สาธารณสุข

สงเสรมิอาชพีใหแกผูดอยโอกาส,ผูสูงอาย,ุผูพกิาร

อุดหนุนโครงการบรรเทาทุกขและชวยเหลือ เพื่อชวยเหลือประชาชนผูประสบภัย เพื่อชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยและผูดอย ประชาชนผูประสบภัยและผูดอย
และผูดอยโอกาสในจังหวัดอุตรดิตถ โอกาสในจังหวัดอุตรดิตถ โอกาสในจังหวัดอุตรดิตถไดรับ

โครงการซอมสรางบานทองถิ่นไทย เทิดไท เพื่อซอมแซม สรางบานใหกับผูดอย ผูดอยโอกาสมีบานพักอาศัยเปน
องคราชัน โอกาสในตําบลผาจุก ตําบลผาจุก ของตนเองและมีบานสภาพ

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

ผูพกิาร โอกาส ใหมีอาชพีใหดีข้ึน และมีรายไดเพิ่มข้ึน สาธารณสุข
๑๑ โครงการสงเสรมิดูแลผูสูงอายุ เด็ก เยาวชน สตรี เพื่อสงเสรมิดูแลผูสูงอายุ เด็ก เยาวชน สตรแีละเพื่อสงเสรมิดูแลผูสูงอายุ เด็ก เยาวชน สตรแีละ ๑๐,๐๐๐ เพื่อสงเสรมิดูแลผูสูงอายุ เด็ก กอง

และผูดอยโอกาส หมูท่ี ๖ บานหมอนไม ผูดอยโอกาส ผูดอยโอกาส เยวชน สตรแีละผูดอยโอกาส สาธารณสุข

๑๒ เพื่อสงเสรมิกจิกรรมผูสูงอายุ เพื่อสงเสรมิกจิกรรมผูสูงอายุ หมูท่ี ๑-๑๔ ๑๐๐,๐๐๐ เพื่อสงเสรมิกจิกรรมผูสูงอายุ กอง
 ตําบลผาจุก ตําบลผาจุก หมูท่ี ๑-๑๔ ตําบลผาจุก สาธารณสุข

๑๓ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน เพื่อสนับสนุนโครงการสวัสดิการ เพื่อสงเสรมิ สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนใหกับ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีสวัสดิการท่ีดีข้ึนภาย สํานักปลัด
ตําบลผาจุก ชุมชนตําบลผาจุก ประชาชนทุกระดับในตําบลผาจุก ในชุมชน/ ตําบล

๑๔ โครงการบําบัดทุกข  บํารุงสุข แบบ ABC เพื่อแกไขปญหาความยากจนและ จัดต้ังงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตาม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีคุณภาพชวีติท่ีดีข้ึน สํานักปลัด
พัฒนาความเปนอยูของประชาชน โครงการบําบัดทุกข  บํารุงสุข แบบ ABC
ในพื้นท่ี

๑๕ โครงการสนับสนุนการดําเนินการตามหลัก เพื่อสงเสรมิการดําเนินงานตาม สนับสนุนการดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีคุณภาพชวีติท่ีดีข้ึน กองสงเสรมิ
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง หลักเศรษฐกจิพอเพยีง พอเพยีงในตําบล การเกษตร

๑๖ โครงการสนับสนุนในการแกไขปญหาการวางงาน เพื่อสงเสรมิการมีงานทํา สนับสนุนในการแกไขปญหาการวางงาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีคุณภาพชวีติท่ีดีข้ึน สํานักปลัด

โครงการสงเสรมิกจิกรรมผูสูงอายุ หมูท่ี ๑-๑๔



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
แนวทางการพัฒนา ๕.๒ สงเสรมิกจิกรรมการรณรงคตอตานและแกไขปญหายาเสพตดิ

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการรณรงคปองกันปญหายาเสพติด เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ สนับสนุนงบประมาณในการปองกันและแกไขปญหา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สํานักปลัด

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ยาเสพติดในตําบลผาจุก

๒ โครงการฝกอบรมเยาวชนไทยหางไกล เพื่อสนับสนุนงบประมาณในจัดการ สนับสนุนงบประมาณในจัดฝกอบรมการปองกันและ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กอง
ยาเสพติด ฝกอบรมการปองกันและแกไขปญหา แกไขปญหายาเสพติดใหกับเยาวชนในตําบลผาจุก สาธารณสุข

ยาเสพติด
๓ โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการปอง สนับสนุนงบประมาณในการปองกันและแกไขปญหา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สํานักปลัด

และการจัดระเบียบสังคม กันและแกไขปญหายาเสพติดและ ยาเสพติดและการจัดระเบียบสังคมใหกับอําเภอ เมอืงอุตรดิตถลดนอยลง

เยาวชนในตําบลผาจุกหางไกล
ยาเสพติด

จํานวนผูติดยาเสพติดในอําเภอ

การจัดระเบียบสังคม ใหกับอําเภอฯ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

เยาวชนในตําบลผาจุกหางไกล
ยาเสพติด

ในตําบลผาจุก

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

๓ โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการปอง สนับสนุนงบประมาณในการปองกันและแกไขปญหา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สํานักปลัด
และการจัดระเบียบสังคม กันและแกไขปญหายาเสพติดและ ยาเสพติดและการจัดระเบียบสังคมใหกับอําเภอ เมอืงอุตรดิตถลดนอยลง

เมอืงอุตรดิตถ

๔ โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเพื่อ เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการปอง สนับสนุนงบประมาณในการปองกันและแกไขปญหา ๒๐,๐๐๐ สํานักปลัด
ตรวจหาสารเสพติด ทุก ๓ เดือน หมูท่ี ๙ กันและแกไขปญหายาเสพติด ยาเสพติดทุก ๓ เดือน หมูท่ี ๙ บานหนองบัว
บานหนองบัว

๕ โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ สนับสนุนงบประมาณในการปองกันและแกไขปญหา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด
(25ตาสับปะรด)๑๔ หมูบาน ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ยาเสพติด(25 ตาสับปะรด) ๑๔ หมูบานตําบลผาจุก

๖ โครงการจัดต้ังชมรม TO BE  NUMBER ONE เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ สนับสนุนงบประมาณในการจัดต้ังชมรม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  TO BE  NUMBER ONE ตําบลผาจุก

เยาวชนในตําบลผาจุกหางไกล
ยาเสพติด

เยาวชนในตําบลผาจุกหางไกล
ยาเสพติด

เยาวชนในตําบลผาจุกหางไกล
ยาเสพติด

จํานวนผูติดยาเสพติดในอําเภอ

การจัดระเบียบสังคม ใหกับอําเภอฯ



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
แนวทางการพัฒนา ๕.๓ พัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนวยงาน
ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ สํานักปลัด

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒ โครงการจัดซื้อเครื่องรับสงวทิยุ เพื่อความสะดวกในการติดตอ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ สํานักปลัด

กับผูนําหมูบาน ผูนําชุมชน ผูนําชุมชนมีความสะดวกมากข้ึน

เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัด มีอาสาสมัครท่ีมีความรู ความ

จัดซื้อเครื่องรับสงวทิยุ อยางนอย ๓๐ เครื่อง การติดตอส่ือสารระหวางทต.
ส่ือสารระหวางเทศบาลตําบลผาจุก ผาจุก กับผูนําหมูบานและ

เพื่อลดปญหาความสูญเสียในชวีติ จัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและ งานดานการปองกันแลบรรเทา
และทรัพยสิน และบรรเทาสาธารณภัยในตําบลผาจุก สาธารณภัยมีประสิทธิภาพ

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

๓ โครงการฝกอบรม/ทบทวนอาสาสมัคร จัดฝกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครปองกันภัย 300,000 300,000 สํานักปลัด
ปองกันภัยฝายพลเรอืน (อปพร.) ฝายพลเรอืน (อปพร.) มีผูเขารวมการฝกอบรม สามารถในการปองกันและ

อยางนอยหมูบานละ ๑๐ คน

๔ โครงการฝกอบรมจัดต้ังอาสาสมัคร 300,000 300,000 300,000 สํานักปลัด
ปองกันภัยฝายพลเรอืน (อปพร.) สามารถในการปองกันและ

๕ 10,000 10,000 10,000 สํานักปลัด

6 เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัด สนับสนุนงบประมารในการจัดระเบียบสังคม 20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด
อุตรดติถ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมอืง การบรหิารและการปกครอง

ระเบียบสังคม ใหกับอําแภอเมอืงอุตรดิตถ ประมาณในการสนับสนุน

อําเภอเมอืงอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ อําเภอเมอืงอุตรดิตถ ภาวะภัยแลงใหกับอําเภอเมอืงอุตรดิตถ ประมาณในการสนับสนุน

อุดหนุนโครงการจัดระเบียบสังคมอําเภอเมอืง อําเภอเมอืงอุตรดิตภไดรับงบ

ผาจุก
บรรเทาสาธารณภัย

อุดหนุนโครงการชวยเหลือราษฎรในภาวะภัยแลง เพื่อสนับสนุนงบประมาณใหกับ สนับสนุนงบประมาณในการชวยเหลือราษฎรใน อําเภอเมอืงอุตรดิตภไดรับงบ

ฝกอบรม/ทบทวน อปพร.
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อจัดฝกอบรมจัดต้ัง อปพร.ตําบล ฝกอบรมจัดต้ัง อปพร.ตําบลผาจุก มีอาสาสมัครท่ีมีความรู ความ

เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัด มีอาสาสมัครท่ีมีความรู ความ



แนวทางการพัฒนา ๖.๑ พัฒนาการบรหิารจัดการองคกรและชุมชน
หนวยงาน

ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ 50,000 กองชาง
เทศบาล เปนระเบียบเรยีบรอย

๒ โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพรอม ๒๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด
อุปกรณ

๓ โครงการกอสรางรัว้รอบสํานักงาน 300,000 300,000 300,000 กองชาง
เทศบาลตําบลผาจุก ราชการ จํานวน ๑ แหง (รายละเอยีดตามรูปแบบรายการท่ี เส่ียงตอการเกดิความเสียหาย

ลดนอยลง

หมูบานมีประสิทธิภาพ ประชุมและประชาสัมพันธของเทศบาลและหมูบาน หมูบานมีประสิทธิภาพมากข้ึน

เพื่อความปลอดภัยในทรัพยสินของ กอสรางรัว้รอบสํานักงานเทศบาลตําบลผาจุก ทรัพยสินของทางราชการมีความ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ เพื่อความเปนระเบียบเรยีบรอย ปรับปรุงภูมิทัศนรอบเทศบาล ทต.ผาจุกมีความ

เพื่อใหการส่ือสารระหวางเทศบาลและจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณสําหรับการ การส่ือสารระหวางเทศบาลกับ

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

เทศบาลตําบลผาจุก ราชการ
เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๔ โครงการกอสรางปายชื่อหมูบาน ชุมชน และซอย เพื่อผูท่ีเดินทางสัญจรไดทราบวาชื่อ กอสรางปายชื่อหมูบาน ชุมชน และซอย บานผาจุก ๓๐๐,๐๐๐ ผูท่ีเดินทางสัญจรไดทราบชื่อ กองชาง
บานผาจุก  หมูท่ี ๕ หมูบานและสะดวกตอการเดินทาง หมูท่ี ๕ (รายละเอยีดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาล หมูบานและสะดวกตอการ

ตําบลผาจุกกําหนด) เดินทาง

๕ โครงการกอสราง  ตอเติมศาลาอเนกประสงค เพื่อใชในการจัดเวทีประชาคม/ 2๐๐,๐๐๐ หมูบานมีสถานท่ีในการจัดเวที กองชาง
บานผาจุก  หมูท่ี ๕ จัดประชุมและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ ประชาคม/จัดการประชุม

ตางๆของหมูบาน กําหนด)

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมอืง การบรหิารและการปกครอง

จํานวน ๑ แหง (รายละเอยีดตามรูปแบบรายการท่ี เส่ียงตอการเกดิความเสียหาย
ลดนอยลง

กอสรางตอเติมศาลาอเนกประสงค  บานผาจุก
หมูท่ี ๕ (รายละเอยีดตามท่ีเทศบาลตําบลผาจุก



แนวทางการพัฒนา ๖.๑ พัฒนาการบรหิารจัดการองคกรและชุมชน
หนวยงาน

ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการกอสรางปอมยามประจําหมูบาน เพื่ออํานวยความสะดวกดานความ กอสรางปอมยามประจําหมูบาน  บานผาจุก หมูท่ี ๕ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความปลอดภัยใน กองชาง
ชวีติและทรัพยสินมากข้ึน

๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบรเิวณศูนยการเรยีนรู เพื่อสรางบรรยากาศของแหลง โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบรเิวณศูนยการเรยีนรู ๗๐,๐๐๐ ประชาชนเขามาศกึษาหาความรู กองชาง
หมูท่ี ๒ เรยีนรูใหนาเขามาศกึษาหาความรู หมูท่ี ๒ เพิ่มมากข้ึน

๘ โครงการตอเติมศูนยการเรยีนรูชุมชนพรอมลาน เพื่อใชในการจัดเวทีประชาคม ตอเติมศูนยการเรยีนรูชุมชนพรอมลาน ๓๐๐,๐๐๐ หมูบานมีสถานท่ีในการจัดเวที กองชาง
เอนกประสงค หมูท่ี ๖ บานหมอนไม จัดประชุม และจัดเก็บวัสดุอุปกรณ เอนกประสงค หมูท่ี ๖ บานหมอนไม (รายละเอยีด ประชาคม/จัดการประชุม/

(ผลผลิตของโครงการ)

บานผาจุก หมูท่ี ๕ ปลอดภัย (รายละเอยีดตามท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

เอนกประสงค หมูท่ี ๖ บานหมอนไม จัดประชุม และจัดเก็บวัสดุอุปกรณ เอนกประสงค หมูท่ี ๖ บานหมอนไม (รายละเอยีด ประชาคม/จัดการประชุม/
ตางๆ ของหมูบาน ตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด) กจิกรรมอื่น

๙ โครงการกอสรางปายชื่อหมูบาน ชุมชน และซอย เพื่อผูท่ีเดินทางสัญจรไดทราบวาชื่อ กอสรางปายชื่อหมูบาน ชุมชน ชอย หมูท่ี ๖ ๒๐๐,๐๐๐ ผูท่ีเดินทางสัญจรไดทราบชื่อ กองชาง
บานหมอนไม หมูท่ี ๖ หมูบานและสะดวกตอการเดินทาง บานหมอนไม หมูบานและสะดวกตอการ

(รายละเอยีดตามท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด) เดินทาง

๑๐ โครงการปรับปรุงพื้นท่ีสาธารณะประโยชน ปรับปรุงพื้นท่ีสาธารณะประโยชน หนาโรงเรยีน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ พื้นท่ีสาธารณะมีความเปน กองชาง

๑๑ โครงการกอสรางตอเติม ศาลาอเนกประสงค เพื่อใชในการจัดเวทีประชาคม/จัด ๒๐๐,๐๐๐ หมูบานมีสถานท่ีในการจัดเวที กองชาง
บานปาแดงหลง    หมูท่ี ๑๒ ประชุมหมูบานและจัดเก็บวัสดุ ประชาคม/จัดการประชุม

อุปกรณตางๆ ของหมูบาน (รายละเอยีดตามท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมอืง การบรหิารและการปกครอง

หนาโรงเรยีนวัดผาจักร หมูท่ี ๘ สวยงาม วัดผาจักร  หมูท่ี ๘ พื้นท่ีโดยรวมไมนอยกวา ๕ ไร ระเบียบเรยีบรอยสามารถ

กอสรางตอเติมศาลาเอนกประสงคประจําหมูบาน
บานปาแดงหลง  หมูท่ี ๑๒

เพื่อความเปนระเบียบเรยีบรอยและ



แนวทางการพัฒนา ๖.๑ พัฒนาการบรหิารจัดการองคกรและชุมชน (ตอ)
หนวยงาน

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๑๒ โครงการกอสรางอาคารโรงจอดรถ บรเิวณ เพื่อความเปนระเบียบเรยีบรอยและ กอสรางอาคารโรงจอดรถ บรเิวณท่ีทําการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีสถานท่ีจอดรถปลอดภัย และ กองชาง
ท่ีทําการสํานักงานเทศบาลตําบลผาจุก ปลอดภัยตอทรัพยสิน ยานพาหนะ สํานักงานเทศบาลตําบลผาจุก  จํานวน ๑ แหง เปนระเบียบเรยีบรอย

(รายละเอยีดตามท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)
๑๓ โครงการจางเหมาเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย เพื่อจางเหมาเจาหนาท่ีรักษาความ จางเหมาเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ทรัพยสินของทางราชการ สํานักปลัด

ปลอดภัย จํานวน ๑ คน มีความปลอดภัย
๑๔ โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารตลาดสด  หมูท่ี ๕ เพื่ออํานวยความสะดวกในพื้นท่ี ปรับปรุงตอเติมอาคารตลาดสด หมูท่ี ๕ บานผาจุก ๓๐๐,๐๐๐ เพื่ออํานวยความสะดวกภายใน กองชาง

บานผาจุก ตลาดสด จํานวน ๑ แหง (รายละเอยีดตามรูปแบบรายการท่ี ตลาดสดมากข้ึน
เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๑๕ โครงการจัดซื้อเครื่องครัว หมูท่ี ๘ บานผาจักร เพื่อสนับสนุนการบรหิารงานในชุมชนจัดซื้อเครื่องครัวสนับสนุนใหหมูบานหมูท่ี ๘ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมีเครื่องใชท่ีพรอมใช สํานักปลัด
บานผาจักร ในการจัดกจิกรรมตางๆ

๑๖ โครงการกอสรางศูนยการเรยีนรูชุมชน  เพื่อสงเสรมิใหประชาชนรักการ กอสรางศูนยการเรยีนรูชุมชน  ขนาดพื้นท่ี กวาง ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีแหลงศกึษาหา สํานักปลัด
หมูท่ี ๔ บานพระฝาง ศกึษาหาความรู ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร  บานพระฝาง  หมูท่ี ๔ ความรูเพิ่มเติม

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๑๗ โครงการเงนิทุนประกอบอาชพี  บานผาจุก  หมูท่ี ๕ เพื่อสงเสรมิใหประชาชนมีเงนิทุน จัดต้ังโครงการเงนิทุนประกอบอาชพี ประจําหมูบาน ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีเงนิทุนประกอบ สํานักปลัด
ในการประกอบอาชพี บานผาจุก  หมูท่ี ๕ อาชพีและเพิ่มอาชพี เพิ่มรายได

ใหกับประชาชน
๑๘ โครงการสงเสรมิอาชพีและศกึษาดูงาน เพื่อสงเสรมิอาชพีใหกับประชาชน สงเสรมิอาชพีและศกึษาดูงานใหกับประชาชน ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนไดมีอาชพีเสรมิและ สํานักปลัด

 บานหมอนไม  หมูท่ี ๖ บานหมอนไม  หมูท่ื ๖ ไดศกึษาดูงานเกี่ยวกับอาชพี

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมอืง การบรหิารและการปกครอง



แนวทางการพัฒนา ๖.๑ พัฒนาการบรหิารจัดการองคกรและชุมชน (ตอ)
หนวยงาน

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๑๙ โครงการตอตานยาเสพติด และทําปาย เพื่อผูท่ีเดินทางสัญจรไดทราบวาชื่อ ทําโครงการตอตานยาเสพติด และทําปาย ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนหางไกลยาเสพติด และ กองชาง
ประชาสัมพันธและปายหมูบาน  บานหมอนไม หมูบานและสะดวกตอการเดินทาง ประชาสัมพันธและปายหมูบาน  หมูท่ี ๕ ประชาชนเดินทางสัญจรไดทราบ
หมูท่ี ๖ (รายละเอยีดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาล ชื่อหมูบานและสะดวกตอ

ตําบลผาจุกกําหนด) การเดินทาง

๒๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรมิแมนํ้านาน เพื่อเปนแหลงพักผอนหยอนใจ ปรับปรุงภูมิทัศนรมิแมนํ้านาน  จํานวน ๑ แหง ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีท่ีพักผอนหยอนใจ กองชาง
บานผาจุก  หมูท่ี ๕ ของประชาชนในหมูบาน บานผาจุก  หมูท่ี ๕ ภายในหมูบาน

(รายละเอยีดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาล

(ผลผลิตของโครงการ)ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

(รายละเอยีดตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาล
ตําบลผาจุกกําหนด)

๒๑ โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย
๒1.๑ โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพันธขาวสารตางๆให ปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจําหมูบาน 100,000 ประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร กองชาง
 หมูท่ี ๑ บานวังยาง ประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถงึ หมูท่ี ๑ บานวังยาง (รายละเอยีดตามรูปแบบ ตางๆมากข้ึน

รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒1.2 โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพันธขาวสารตางๆให ปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจําหมูบาน 100,000 ประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร กองชาง
 หมูท่ี 2 บานวังยาง ประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถงึ หมูท่ี 2 บานวังยาง (รายละเอยีดตามรูปแบบ ตางๆมากข้ึน

รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)
๒1.3 โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพันธขาวสารตางๆให ปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจําหมูบาน 100,000 ประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร กองชาง
หมูท่ี 3 บานพระฝาง ประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถงึ หมูท่ี 3 บานพระฝาง (รายละเอยีดตามรูปแบบ ตางๆมากข้ึน

รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมอืง การบรหิารและการปกครอง



แนวทางการพัฒนา ๖.๑ พัฒนาการบรหิารจัดการองคกรและชุมชน (ตอ)
หนวยงาน

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๒1.4 โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพันธขาวสารตางๆให ปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจําหมูบาน 100,000 ประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร กองชาง
 หมูท่ี ๔ บานพระฝาง ประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถงึ หมูท่ี ๔ บานพระฝาง (รายละเอยีดตามรูปแบบ ตางๆมากข้ึน

รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)
๒1.5 โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพันธขาวสารตางๆให ปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจําหมูบาน 100,000 ประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร กองชาง
ประจําหมูบาน หมูท่ี 5 บานผาจุก ประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถงึ หมูท่ี 5 บานผาจุก (รายละเอยีดตามรูปแบบ ตางๆมากข้ึน

รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)
๒1.6 โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพันธขาวสารตางๆให ปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจําหมูบาน 100,000 ประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร กองชาง
หมูบาน หมูท่ี ๖ บานหมอนไม ประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถงึ บานหมอนไม   หมูท่ี ๖ (รายละเอยีดตามรูปแบบ ตางๆมากข้ึน

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

หมูบาน หมูท่ี ๖ บานหมอนไม ประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถงึ บานหมอนไม   หมูท่ี ๖ (รายละเอยีดตามรูปแบบ ตางๆมากข้ึน
รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒1.7 โครงการปรับปรุงหอกระจายขาว (ยกเสาสูง) เพื่อประชาสัมพันธขาวสารตางๆให ปรับปรุงหอกระจายขาวประจําหมูบาน (ยกเสาสูง) 150,000 ประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร กองชาง
ประจําหมูบาน หมูท่ี ๗ บานคลองนาพง ประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถงึ บานคลองนาพง หมูท่ี ๗ (รายละเอยีดตามรูปแบบ ตางๆมากข้ึน

รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)
๒1.8 โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพันธขาวสารตางๆให ปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจําหมูบาน ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร กองชาง
  หมูท่ี 8 บานผาจักร ประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถงึ บานผาจักร   หมูท่ี ๘ (รายละเอยีดตามรูปแบบ ตางๆมากข้ึน

รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)
๒1.9 โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพันธขาวสารตางๆให ปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจําหมูบาน ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร กองชาง
  หมูท่ี 9 บานหนองบัว ประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถงึ หมูท่ี 9 บานหนองบัว (รายละเอยีดตามรูปแบบ ตางๆมากข้ึน

รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)
๒1.10 โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพันธขาวสารตางๆให ปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจําหมูบาน 2๐๐,๐๐๐ ประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร กองชาง
 หมูท่ี ๑๐ บานมอนหนิขาว ประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถงึ หมูท่ี ๑๐ บานมอนหนิขาว (รายละเอยีดตามรูปแบบ ตางๆมากข้ึน

รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมอืง การบรหิารและการปกครอง



แนวทางการพัฒนา ๖.๑ พัฒนาการบรหิารจัดการองคกรและชุมชน (ตอ)
หนวยงาน

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๒1.11 โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพันธขาวสารตางๆให ปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจําหมูบาน 100,000 ประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร กองชาง
ประจําหมูบาน หมูท่ี ๑๑ บานเดนกระตาย ประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถงึ เดนกระตาย  หมูท่ี ๑๑ (รายละเอยีดตามรูปแบบ ตางๆมากข้ึน

รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒1.12 โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพันธขาวสารตางๆให ปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจําหมูบาน 100,000 ประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร กองชาง
 หมูท่ี ๑๒ บานปาแดงหลง ประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถงึ บานปาแดงหลง หมูท่ี ๑๒ (รายละเอยีดตามรูปแบบ ตางๆมากข้ึน

รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)
๒1.13 โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพันธขาวสารตางๆให ปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจําหมูบาน 100,000 ประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร กองชาง

(ผลผลิตของโครงการ)ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

๒1.13 โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพันธขาวสารตางๆให ปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจําหมูบาน 100,000 ประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร กองชาง
หมูท่ี ๑3 บานหาดฝาง ประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถงึ บานหาดฝาง  หมูท่ี ๑3 (รายละเอยีดตามรูปแบบ ตางๆมากข้ึน

รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)
๒1.14 โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพันธขาวสารตางๆให ปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจําหมูบาน 100,000 ประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร กองชาง
 หมูท่ี ๑4 บานวังยาง ประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถงึ บานวังยาง  หมูท่ี ๑4 (รายละเอยีดตามรูปแบบ ตางๆมากข้ึน

รายการท่ีเทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๒๒ โครงการจัดทําเวทีประชาคม เพื่อรับฟงความคดิเห็น ขอเสนอแนะ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สํานักปลัด

๒๓ โครงการหนาบานนามอง เพื่อรณรงคใหประชาชนดูแลรักษา ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ สํานักปลัด

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมอืง การบริหารและการปกครอง

ประกวดหนาบานนามองปละ ๑ ครัง้ ตําบลผาจุกมีความเปนระเบียบ
ความเปนระเบียบเรยีบรอยของตําบล เรยีบรอยและสวยงามมากข้ึน

จัดทําเวทีประชาคม อยางนอยหมูบานละ ๑ ครัง้/ป ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ปญหา และแนวทางแกไขงานพัฒนา พัฒนาตําบลผาจุกมากข้ึน



แนวทางการพัฒนา ๖.๑ พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและชุมชน (ตอ)
หนวยงาน

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๒๔ โครงการจัดพมิพจุลสารและรายงานผลการ เพื่อประชาสัมพันธโครงการ/กจิกรรมจัดพมิพจุลสารและรายงานผลการปฏิบัติงาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร สํานักปลัด
ปฏิบัติงานประจําป ของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบ ประจําป อยางนอยปละ ๕๐๐ เลม ของเทศบาลมากข้ึน

๒๕ โครงการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารการ เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัด สนับสนุนงบประมาณในการจัดต้ังศูนยขอมูล ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ มีศูนยบรกิารขอมูลขาวสารการ สํานักปลัด
จัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ ต้ังศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อ ขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอใหกับ จัดซื้อจัดจางระดับอําเภอท่ีได

จัดจางระดับอําเภอใหกับ ทต.วังกะพี้ ทต.วังกะพี้ มาตรฐาน

๒๖ โครงการวางและจัดทําผังเมอืงรวมชุมชน ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ สํานักปลัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความเปนระเบียบเรยีบรอย วางและจัดทําผังเมอืงรวมชุมชน (ระดับเทศบาล) ตําบลผาจุกมีความเปนระเบียบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

๒๖ โครงการวางและจัดทําผังเมอืงรวมชุมชน ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ สํานักปลัด
(ระดับเทศบาล) ของชุมชน เรยีบรอยมากข้ึน

๒๗ โครงการกอสรางลานอเนกประสงค คสล. เพื่อใชในการจัดเวทีประชาคม/ กอสรางลานเอนกประสงค คสล.กวาง ๒๕ ม. ๒๐๐,๐๐๐ หมูบานมีสถานท่ีในการจัดเวที กองชาง
บานเดนกระตาย    หมูท่ี ๑๑ จัดประชุมหมูบานและจัดเก็บ ยาว ๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรอืรวมพื้นท่ีลานไมนอย ประชาคม/จัดการประชุม

วัสดุอุปกรณตางๆ ของหมูบาน กวา ๗๕๐ ตรม. พรอมงานลงดินลูกรังขอบไหลลาน
อเนกประสงคตามสภาพพื้นท่ี หมูท่ี ๑๑

๒๘ โครงการกอสรางศูนยกูภัยตําบลผาจุก เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ สนับสนุนงบประมาณในการกอสรางศูนยกูภัย ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนผูประสบภัยไดรับความ กองชาง
ประชาชนและชวยเหลือประชาชน ตําบลผาจุก  จํานวน ๑ แหง สะดวกและชวยเหลือทัน
ผูประสบภัย เหตุการณ

๒๙ โครงการกอสรางปอมยามภายในหมูบาน หมูท่ี ๖ เพื่ออํานวยความสะดวกดานความ กอสรางปอมยามภายในหมูบาน หมูท่ี ๖ ๓๐๐,๐๐๐ เพื่ออํานวยความสะดวกดาน กองชาง
บานหมอนไม ปลอดภัย บานหมอนไม จํานวน ๑ แหง ความปลอดภัย

๓๐ โครงการจัดซื้อปายไฟจราจร(ปานสามเหล่ียม) เพื่ออํานวยความสะดวกดานความ จัดซื้อปายไฟจราจร(ปานสามเหล่ียม) หมูท่ี ๑๓ ๑๐๐,๐๐๐ เพื่ออํานวยความสะดวกดาน กองชาง
บานหาดฝาง   หมูท่ี ๑๓ ปลอดภัย บานหาดฝาง ความปลอดภัย

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมอืง การบรหิารและการปกครอง

เพื่อความเปนระเบียบเรยีบรอย วางและจัดทําผังเมอืงรวมชุมชน (ระดับเทศบาล) ตําบลผาจุกมีความเปนระเบียบ



แนวทางการพัฒนา ๖.๑ พัฒนาการบรหิารจัดการองคกรและชุมชน (ตอ)
หนวยงาน

ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๓๑ โครงการกอสรางปอมยามของหมูบาน  หมูท่ี ๑๓ เพื่ออํานวยความสะดวกดานความ กอสรางปอมยามภายในหมูบาน หมูท่ี ๑๓ ๑๐๐,๐๐๐ เพื่ออํานวยความสะดวกดาน กองชาง
บานหาดฝาง ปลอดภัย บานหาดฝาง ความปลอดภัย

๓๒ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน เพื่อใชงานในเทศบาลตําบลผาจุก จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 787,000 เพื่อใชงานกจิการของเทศบาล สํานักปลัด
แบบดับเบ้ิลแคบ  ขับเคล่ือน 2 ลอ จํานวน 1 คัน แบบดับเบ้ิลแคบ  ขับเคล่ือน 2 ลอ จํานวน 1 คัน ในการไปราชการ

(รายละเอยีดตามบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ของ
สํานักงบประมาณ ป 2556)

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

๓๓ โครงการปรับปรุงซอมแซมตอเติมอาคารสํานักงาน เพื่อเพิ่มพื้นท่ีการใชสอยใหสะดวกข้ึน ปรับปรุงซอมแซมตอเติมอาคารสํานักงานเทศบาล 4๐๐,๐๐๐ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีใชสอยและ กองชาง
เทศบาลตําบลผาจุก ตําบลผาจุก (รายละเอยีดตามรูปแบบรายการท่ี รองรับการบรกิารประชาชน

เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

๓๔ โครงการกอสรางตอเติมศูนยการเรยีนรู เพื่อใหประชาชนมีแหลงศกึษาหา กอสรางตอเติมศูนยการเรยีนรู ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีแหลงศกึษาหา กองชาง
บานวังยาง  หมูท่ี ๑๔ ความรู บานวังยาง  หมูท่ี ๑๔ ความรูท่ีมีคุณภาพ

(รายละเอยีดตามรูปแบบรายการท่ีทต.ผาจุก
กําหนด)

35 โครงการปรับปรุง ตอเติมอาคารเอนกประสงค เพื่อเพิ่มพื้นท่ีการใชสอยใหสะดวกข้ึน ปรับปรุงตอเติมอาคารอาคารเอนกประสงค เทศบาล 500,000 เพื่อเพิ่มพื้นท่ีใชสอยและ กองชาง
เทศบาลบาลตําบลผาจุก และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตําบลผาจุก (รายละเอยีดตามรูปแบบรายการท่ี รองรับการบรกิารประชาชน

เทศบาลตําบลผาจุกกําหนด)

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมอืง การบรหิารและการปกครอง



แนวทางการพัฒนา ๖.๒ พัฒนาการบรหิารจัดการขอมูล
หนวยงาน

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองคลัง
รัดกุมมากข้ึน จัดเก็บภาษีไดเพิ่มข้ึน

๒ โครงการสงเสรมิ สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สํานักปลัด
กจิกรรมประชุมประชาคม ทองถิ่น กจิกรรมประชุมประชาคม ท่ีเปนปจจุบัน

เพื่อเปนฐานขอมูลในการพัฒนา สงเสรมิ สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและ  ตําบลผาจุกมีขอมูลแผนชุมชน

โครงการจัดทําระบบแผนท่ีภาษี เพื่อใหระบบการจัดเก็บภาษีมีความ จัดทําระบบแผนท่ีภาษี เทศบาลตําบลผาจุกสามารถ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมอืง การบรหิารและการปกครอง



แนวทางการพัฒนา ๖.๓ สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
หนวยงาน

ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสงเสรมิใหบุคลากรของเทศบาล สงเสรมิใหบุคลากรของเทศบาลตําบลผาจุกเขา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ทุก
เขารับการฝกอบรมสัมมนา สวนราชการ

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด

เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน สนับสนุนงบประมาณในการสงเสรมิและพัฒนา บุคลากรทองถิ่นมีความรูความ

ในการปฏิบัติงาน เทศบาล อยางนอยปละ ๑ ครัง้ ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน

เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ บุคลากรของ ทต. ผาจุก มีความรู

เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ บุคลากรของ ทต.ผาจุก มีความรู
ในการปฏิบัติงาน รับการฝกอบรมสัมมนา อยางนอยคนละ ๑ ครัง้ ความสามารถและทักษะในการ

ตอป ปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

๓ โครงการสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ สํานักปลัด

เชงิบูรณาการใหกับอําเภอเมอืงฯ

๔ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ สํานักปลัด
ฝกอบรมและพัฒนาลูกเสือ
ชาวบานใหกับอําเภอเมอืงอุตรดิตถ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมอืง การบรหิารและการปกครอง

โครงการฝกอบรมและพัฒนาลูกเสือชาวบาน เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ สนับสนุนงบประมาณในการฝกอบรมและ ลูกเสือชาวบานมีความรูในการ
พัฒนาลูกเสือชาวบานใหกับอําเภอเมอืงอุตรดิตถ ปฏิบัติงานมากข้ึน

เชงิบูรณาการ การสงเสรมิและพัฒนาบุคลากร บุคลากรเชงิบูรณาการใหกับอําเภอเมอืงอุตรดิตถ สามารถเพิ่มมากข้ึน
เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน สนับสนุนงบประมาณในการสงเสรมิและพัฒนา บุคลากรทองถิ่นมีความรูความ



แนวทางการพัฒนา ๖.๔ พัฒนาศักยภาพการปฏบัิตริาชการ
หนวยงาน

ที่ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดซื้อ วัสดุ  ครุภัณฑ สําหรับปฏิบัติงาน เพื่อเปนเครื่องมอืเครื่องใชในการ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ทุก
สวนราชการ

ตอการปฏิบัติงาน  ฯลฯ ท่ีมารับบรกิารไดรับความพงึพอ
ใจ

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมอืท่ีใชในสํานักงาน ทําใหการปฏิบัติราชการมี
ของสํานักงานเทศบาลตําบลผาจุก ปฏิบัติงานและมีคุณภาพเพยีงพอ กจิการของเทศบาลตําบลผาจุก ประสิทธิภาพมากข้ึน ประชาชน

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา ๗.๑ สรางจติสํานกึในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

หนวยงาน
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการอนุรักษปาชุมชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองเพื่ออนุรักษฟนฟูและรักษาทรัพยากรปลูกปาชุมชนในตําบลผาจุก  อยางนอย ๑ แหง ทรัพยากรธรรมชาติและ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)



สาธารณสุข
อุดมสมบูรณ

๒ โครงการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ ๓๐,๐๐๐ กองสงเสรมิ
การเกษตร

อุดมสมบูรณ
๓ โครงการปลูกและอนุรักษปาเพื่อใหเปนปาของ ปลูกและอนุรักษปาเพื่อใหเปนปาของชุมชน ๒๐๐,๐๐๐

   บานหนองบัว  หมูท่ี ๙ การเกษตร
อุดมสมบูรณ

๔ โครงการปลูกและอนุรักษปาเพื่อใหเปนปาของ ปลูกและอนุรักษปาเพื่อใหเปนปาของชุมชน ๒๐๐,๐๐๐ กองสงเสรมิ
  บานเดนกระตาย  หมูท่ี ๑๑ การเกษตรชุมชน  บานเดนกระตาย  หมูท่ี ๑๑ ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความ ส่ิงแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ

ชุมชน  บานหนองบัว  หมูท่ี ๙ ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความ ส่ิงแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ

เพื่ออนุรักษฟนฟูและรักษาทรัพยากร ทรัพยากรธรรมชาติและ

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความ ส่ิงแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ

เพื่ออนุรักษฟนฟูและรักษาทรัพยากร ทรัพยากรธรรมชาติและ

เพื่ออนุรักษฟนฟูและรักษาทรัพยากรปลูกหญาแฝกตามพระราชดําร ิภายในตําบลผาจุก ทรัพยากรธรรมชาติและ

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความ ส่ิงแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ

  บานเดนกระตาย  หมูท่ี ๑๑ การเกษตร
อุดมสมบูรณ

๕ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองสงเสรมิ
การเกษตร

6 โครงการจัดการสรางสุขภาวะแบบมีสวนรวมใน สงเสรมิการปลูกผักปลอดสารพษิในครัวเรอืน 25,000 25,000 25,000
ตําบลผาจุก โดยปลูกผักสวนครัวปลอดสารพษิ ภายในตําบลผาจุก
(เกษตรอนิทรยี)

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา ๗.๒ สงเสรมิการจัดการขยะอยางถูกวิธี

หนวยงาน
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ จัดซื้อถังขยะ จํานวน ๑๐๐ ใบ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ตําบลผาจุกมีความเปนระเบียบ กอง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการจัดซื้อถังขยะ เพื่อความเปนระเบียบเรยีบรอยและ

เพื่อใหความรูและสนับสนุนการให
ปลูกผักปลอดสารพษิรับประทานเอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย งบประมาณและที่มา

โครงการฝกอบรมทําปุยหมัก ปุยชวีภาพ ของ เพื่อใหความรูและสนับสนุนการใช สนันสนุนการฝกอบรมทําปุยหมัก ปุยชวีภาพ ประชาชนสามารถตนทุนการผลิต
เทศบาลตําบลผาจุก สารเคมีนอยลงและลดตนทุนการผลิตของเทศบาลตําบลผาจุก โดยผลิตปุยชวีภาพใชเอง

ชุมชน  บานเดนกระตาย  หมูท่ี ๑๑ ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความ ส่ิงแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ



เรยีบรอยและสะอาดมากข้ึน สาธารณสุข

๒ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ กอง
สาธารณสุข

๑๐๐ คน ในตําบลผาจุก

โครงการฝกอบรม ลด คัด แยกขยะ การท้ิงขยะ เพื่อสงเสรมิใหประชาชนมีความรูใน         สนับสนุนการฝกอบรม การลด คัด แยกขยะและ ประชาชนมีความรูในเรื่องของ
อยางถูกวธีิ การคัดแยกขยะอยางถูกวธีิ การท้ิงอยางถูกวธิ ี ผูเขารวมอบรมไมนอยกวา การกําจัดขยะท่ีถูกวธีิ

ความสะอาดของตําบลผาจุก

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา ๗.๓ สงเสรมิดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

หนวยงาน
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ ประชาชนและนักเรยีนในเขตพื้นท่ีตําบลผาจุก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ลดปรมิาณขยะลงไดไมนอย กอง
จัดต้ังศูนยเรยีนรูการคัดแยกขยะ กวา ๑๐% ของปรมิาณขยะท่ี สาธารณสุข

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการลดใชซ้ํา และนํากลับมาใชใหม(๓Rs) เพื่อใหประชาชนไดเรยีนรูวธีิการ
คัดแยกขยะ มีการคัดแยกขยะในครัว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย



๒                                                   ไดขอมูลพื้นฐานท่ีจําเปนสําหรับใชในการบรหิาร ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กอง
ดานการจัดการขยะมูลฝอย สาธารณสุข

มาปรับใชเปนแนวทางการบรหิาร ขาวสารกับหนวยงานอื่นๆ

๓ โครงการรานรับซื้อของเกาสีเขียว เพื่อสงเสรมิการสรางจติสํานึก และ          รานรับซื้อของเกาในเขตพื้นท่ีตําบลผาจุก ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สามารถจัดระเบียบรานรับซื้อ กอง
ความรูความเขาใจในการดําเนิน ของเกาใหเปนสีเขียว และปองกัน สาธารณสุข
กจิการของผูประกอบการ และ ไมใหเกดิผลกระทบตอ

จัดการได

กับหนวยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวของได และ จัดการขยะมูลฝอย จัดการขยะมูลฝอย และมีชองทาง
ใหเปนปจจุบัน  และสามารถนําขอมูล การเผยแพรแลกเปล่ียนขอมูล

โครงการจัดทําระบบขอมูล และเครอืขายขอมูล เพื่อจัดระบบขอมูลและเครอืขาย มีระบบฐานขอมูลดานการบรหิาร

เรอืน เรยีนรูการนําขยะมาสรางมูลคา เกดิประหยัดงบประมาณในการ
เพิ่มสรางรายไดในครัวเรอืน บรหิารจัดการขยะ

กจิการของผูประกอบการ และ ไมใหเกดิผลกระทบตอ
สงเสรมิใหมีการจัดระบบของราน ส่ิงแวดลอม
ไมใหเกดิผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา ๗.๓ สงเสรมิดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

หนวยงาน
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๔ รับบรจิาคอลูมิเนียมจากชุมชนเพื่อสงไปผลิต ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนในพื้นท่ีรวมกันบรจิาค กอง
พระราชทาน ขาเทียม  และอุปกรณสําหรับผูพกิารและผูสูงอายุ อลูมิเนียมสําหรับผลิตขาเทียม สาธารณสุข

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการเรยีกคนือลูมิเนียมเพื่อจัดทําขาเทียม สามารถคัดแยกขยะท่ีสามารถนํา
ไปผลิตขาเทียมได  และสามารถสราง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย



๕                                             บรหิารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กอง
อันตรายจากชุมชน สาธารณสุข

๒.เพื่อปองกันแกไขปญหาดานส่ิงแวด ถูกหลักสุขาภิบาล
ลอม

มูลฝอยและของเสียอันตรายไดอยาง ในพื้นท่ีตําบลผาจุก ๑๔ หมูบาน วธีิการบรหิารจัดการขยะมูลฝอย
ถูกวธีิ และของเสียอันตรายไดอยาง

โครงการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย ๑.เพื่อสงเสรมิการบรหิารจัดการขยะ สามารถแกไขปญหา  และรูจัก

เครอืขายความรวมมอืในการรับ และอุปกรณอื่นๆ
บรจิาคอลูมิเนียม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ๘.๑ พัฒนาแหลงทองเที่ยวตางๆ ในตําบล

หนวยงานงบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย



๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ที่รับผดิชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการปรับปรุงพพิธิภัณฑวัดพระฝาง ๓๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด
บานพระฝาง  หมูท่ี ๓

โบราณวัตถุ กําหนด)

๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรมิตะล่ิง ขางวัด ปรับปรุงภูมิทัศนรมิแมนํ้านาน  ขางวัดคลองนาพง ๓๐๐,๐๐๐ กองชาง
คลองนาพง   บานคลองนาพง   หมูท่ี ๗ ทองเท่ียวประจําหมูบาน บานคลองนาพง  หมูท่ี ๗

(รายละเอยีดอื่นตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลตําบล
ผาจุกกําหนด)

๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนดานลางสะพาน เพื่อเปนท่ีพักผอนหยอนใจและสถาน ปรับปรุงภูมิทัศนดานลางสะพานทางลงเดิม ๓๐๐,๐๐๐ กองชาง

หยอนใจและออกกําลังกาย

ประชาชนมีสถานท่ีพักผอน
ทองเท่ียวประจําหมูบาน หยอนใจและออกกําลังกาย

อันดีงามงามของทองถิ่นและอนุรักษ (รายละเอยีดอื่นตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลผาจุก เปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ
ของจังหวัดอุตรดิตถ

เพื่อเปนท่ีพักผอนหยอนใจและสถาน ประชาชนมีสถานท่ีพักผอน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อธํารงไวซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ปรับปรุงพพิธิภัณฑวัดพระฝาง บานพระฝาง หมูท่ี ๓ วัดพระฝางท่ีวัดท่ีมีชื่อเสียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนดานลางสะพาน เพื่อเปนท่ีพักผอนหยอนใจและสถาน ปรับปรุงภูมิทัศนดานลางสะพานทางลงเดิม ๓๐๐,๐๐๐ กองชาง
ทางลงเดิม   บรเิวณรมิตล่ิงขางสะพาน บรเิวณรมิตล่ิงขางสะพานขามแมนํ้านาน
ขามแมนํ้านาน  บานวังยาง  หมูท่ี ๑๔ บานวังยาง  หมูท่ี ๑๔

กําหนด)

ประชาชนมีสถานท่ีพักผอน
ทองเท่ียวประจําหมูบาน หยอนใจและออกกําลังกาย

(รายละเอยีดอื่นตามรูปแบบรายการท่ีเทศบาลผาจุก












































































































































































































































































































