
บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพ.ศ. 2546 (มีผลบังคับใช 18 ตุลาคม 2548) กําหนดรูปแบบเคาโครงในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา  และแผนสามป  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สามารถนําไปปฏิบัติและวัดผลสําเร็จไดอยาง เปน
รูปธรรม ซึ่งมีการคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของแผนงานและโครงการไวคร้ังหน่ึงแลวมาตรวจสอบทบทวน
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณและความตองการในแตละป

การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเขตเทศบาลตําบลผาจุก เปนกระบวนการกําหนดทิศทางใน
อนาคต  โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุพื้นฐานของการรวบรวม และวิเคราะห
ขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบสอดคลองกับศักยภาพของเทศบาลตําบลผาจุก และปญหา/ความตองการของ
ประชาชน

ความหมายของการวางแผน หมายถึง
กระบวนการกําหนดทิศทางการบริหารงานขององคกร  โดยมีการกําหนดจุดหมายแนวทางการ

ดําเนินงานและวิธีปฏิบัติที่สอดคลองเปนระบบ (การวางแผนเปนกิจกรรมขั้นแรกของการบริหารงาน  ซึ่งถือเปน
กิจกรรมที่สําคัญที่สุด  ที่ทําใหการทํางานบรรลุเปาหมายขององคกร)

“แผนพัฒนา” หมายความรวมถึง  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และแผนพัฒนาสามป
“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” หมายความวา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน
พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด  อําเภอ  และแผนชุมชน

“แผนพัฒนาสามป”หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา    อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการ
พัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป



แนวความคิดในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
เงื่อนไขตามกฎหมาย
พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 ใหเทศบาล  เมืองพัทยา  และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการ

บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง  ดังน้ี
(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(2) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น

ขอจํากัดในการวางแผน
 ขาดขอมูลที่เชื่อถือได
 การทํางานเชิงรับมากกวาเชิงรุก
 เปนกระบวนการที่ตองใชเวลา  สิ้นเปลืองทรัพยากร
 องคกรเขมงวดมากเกินไป
 การตอตานการเปลี่ยนแปลง
 ปจจัยภายนอก

ประโยชนของการวางแผน
 บรรลุจุดหมาย
 ประหยัด
 ลดความไมแนนอน
 เปนเกณฑในการควบคุม
 สงเสริมใหเกิดวัตกรรมและการสรางสรรค
 พัฒนาแรงจูงใจ
 พัฒนาการแขงขัน
 ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี

วงจรของการวางแผน
 ขั้นตอนการจัดทําแผน
 ขั้นตอนการนําแผนไปสูการปฏิบัติ
 ขั้นตอนการติดตามประเมินผล



ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

วิสัยทัศน (Vision) ตองการเปนอะไร

พันธกิจ (Mission)

จุดหมายเพื่อการพัฒนา (Goal)

ยุทธศาสตร (Strategies)

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) (Tactic)

กิจกรรม (Activities)

ผลผลิต (Output)

ผลลัพธ (Outcome)

ตองทําอะไร

ทําเพื่อะไร

ทําอยางไร

ทําโดยวิธีการใด

ทําแคไหน/เทาใด/กับใคร/เมื่อใด

สิ่งท่ีเกิดจากการทํากิจกรรม

สิ่งท่ีเกิดจากการใชผลผลิต



1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกระบวนการกําหนดทิศทางใน

อนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การใชทรัพยากรขององคกร โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุ /
กิจกรมตาง ๆ  ไวลวงหนา ใหบรรลุภารกิจ  วัตถุประสงค  นโยบาย และเปาหมาย

เปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันจะเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชนทองถิ่น
ในอนาคต และแนวทางในการบรรลุอยู บนพื้นฐานของการรวบรวม และวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปน
ระบบ ทั้งน้ีจะตองสอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น และปญหา / ความตองการของประชาชนในทองถิ่นดวย การ
ที่ทองถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใดจําเปนตองมีการกําหนด  วิสัยทัศน  หรือภาพในอนาคต และแปลงมาสูการ
ปฏิบัติ น้ัน มีวัตถุประสงค  ดังน้ี

1. เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีทิศทางในการจัดทําที่สอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติ  แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง  แผนยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ  และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล

2.เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการประสานและบูรณาการจัดทํา
แผนพัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองในเขตจังหวัด

3.เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีประสิทธิภาพบังเกิดประสิทธิผลใน
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง  โดยการมีสวนรวมคิด  รวมทํา  รวมพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง  รวมตลอดถึงผูแทนประชาชนในพื้นที่

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 กําหนดให

มีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นซึ่งเปนแผนระยะยาว เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ซึ่งมีแนวทางดําเนินการ  ดังน้ี

1.คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด เชิญประชุมผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกแหงในเขตจังหวัด  เพื่อนํายุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติ  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัด
มารวมกันกําหนดเปนกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จัดทํา/ทบทวน กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
สงกรอบยุทธศาสตรฯ  ให อปท. และ คกก.ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ   ภายในเดือนมกราคม –

กุมภาพันธ 2553 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงในเขตจังหวัด  ใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนา
สามปใหสอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่กําหนด และ
เพื่อใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอใชประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาสามป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป



2.คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น รวมกับประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ
จัดประชุม  เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น  รับทราบปญหา  ความตองการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่
เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อนํามากําหนด
แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูล
ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ตามขั้นตอนดังน้ี

จัดเก็บขอมูล
วิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น ทบทวน (แผนยุทธศาสตรฯ ฉบับปจจุบัน)
วิสัยทัศน
พันธกิจ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

3.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  รวบรวมแนวทางและขอมูล  นํามาวิเคราะห
เพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

4.คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
5. ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และประกาศใชแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาตอไป

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางยิ่ง  ทั้งน้ีเน่ืองจาก

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนกรอบในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ใหมุงไปสู
สภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชในทางปฏิบัติไดอยางชัดเจน สงผลใหการดําเนินงานในการจัดทํา
แผนพัฒนาฯ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีประสิทธิภาพ  ดังน้ี

1.การจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติ  นโยบายของรัฐบาล  แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง  และแผนยุทธศาตรการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ

2.การจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการประสานและบูรณาการจัดทํา
แผนพัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองในเขตจังหวัด  ลดความซ้ําซอนของแผนงานโครงการ

3.การจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีประสิทธิภาพบังเกิดประสิทธิผลในการ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง โดยการมีสวนรวมคิดรวมทํา รวมพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทุกแหงรวมตลอดถึงผูแทนของประชาคมในพื้นที่



บทที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน

เทศบาลตําบลผาจุก ไดรับการจัดต้ังมาจากองคการบริหารสวนตําบลผาจุก เมื่อวันที่ 20 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 มีที่ทําการแหงแรก ต้ังอยู
หมูที่ 7 บานคลองนาพง ตําบลผาจุก เปนอาคารชั้นเดียว

ตอมา ในป พ.ศ. 2541 เทศบาลตําบลผาจุก ไดยายที่ทําการมาต้ังอยูหมูที่ 2 ตําบลผาจุก เปนอาคารชั้นเดียว
ซึ่งติดอยูกับอาคารหลังปจจุบัน แตเน่ืองจากเปนอาคารขนาดเล็ก ทําใหสถานที่คับแคบ ไมเพียงพอที่จะรองรับการ
ทํางานของสวนราชการ หนวยงาน ซึ่งมีบุคลากรเพิ่มขึ้น และประการสําคัญคือความไมสะดวกที่จะใหบริการ
ประชาชน

ในป พ.ศ. 2547 เทศบาลตําบลผาจุก โดยความเห็นชอบของสภาฯ (เดิมคือสภาองคการบริหารสวนตําบลผา
จุก) มีมติใหจายขาดเงินสะสม จํานวน 3,500,000 บาท (สามลานหาแสนบาทถวน) เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารที่
ทําการหลังใหม(อาคารหลังปจจุบัน)ตามแบบแปลนคัดลอกและอางอิงจากแบบมาตรฐานโครงการอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบล ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการกอสรางโดย บริษัท ปฎกานนท จํากัด ซึ่งได
กอสรางเสร็จสมบูรณตามโครงการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2548 ใชงบประมาณ ทั้งสิ้น 3,200,000 บาท (สามลาน
สองแสนบาทถวน)

เทศบาลตําบลผาจุก ไดแบงสวนราชการภายในออกเปน 6 สวนราชการ ไดแก สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง
กองชาง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และกองสงเสริมการเกษตร ปจจุบันมีพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง รวมทั้งสิ้น 59 คน

2.1 ขอมูลเก่ียวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน  และทรัพยากรธรรมชาติ

2.1.1 ลักษณะท่ีตั้ง/อาณาเขต  และเขตการปกครอง
เทศบาลตําบลผาจุก ต้ังอยู 2 ฝงแมนํ้านาน หมูที่ 2 ตําบลผาจุก อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ

หางจากที่วาการอําเภอเมืองอุตรดิตถ ทางทิศตะวันตก ประมาณ 15 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตอกับตําบลตางๆ
ดังน้ี คือ

ทิศเหนือ ติดกับตําบลขุนฝางและตําบลวังดิน อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
ทิศใต ติดกับตําบลปาคาย ตําบลนํ้าพี้ อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ
ทิศตะวันออก ติดกับตําบลบานดาน อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
ทิศตะวันตก ติดกับตําบลงิ้วงาม ตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ

ประวัติความเปนมา



 อาณาเขตเมื่อเทียบจากหลักเขต
ทิศเหนือ จากหลักเขตท่ี ๑ เปนเสนตรงตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลผาจุก   กับตําบลขุนฝาง

อําเภอเมืองอุตรดิตถ    ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งต้ังอยูริมถนน (บ.วังยาง – บ.ขุนฝาง) อยูหาง
ศูนยกลางถนนฟากดานทิศตะวันตก   ระยะประมาณ ๑๐ เมตร   ตรงกิโลเมตรที่ ๑ + ๑๕๐ บริเวณพิกัด PV
๒๘๙๕๕๓ รวมระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร

จากหลักเขตท่ี ๒ เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางสันเขาปางควายเกา   เขากิ่วมะมื่น และมอนกิ่วลม
ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลผาจุก    กับตําบลขุนฝาง     อําเภอเมืองอุตรดิตถ   ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัดผานถนน (บ.เหลาปาสา - บ.ปาแดงหลง) ตรงกิโลเมตรที่ ๐ + ๕๕๐ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งต้ังอยูริมถนน (บ.
เหลาปาสา – บ.หนองปาไร) ตรงกิโลเมตรที่ ๐ + ๕๕๐ อยูหางศูนยกลางถนนฟากดานทิศตะวันออก   ระยะ
ประมาณ ๑๐ เมตร    บริเวณพิกัด PV ๓๐๐๕๘๗ รวมระยะทางประมาณ ๓,๗๐๐ เมตร

จากหลักเขตท่ี ๓ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลผาจุก    กับตําบลขุนฝาง
อําเภอเมืองอุตรดิตถ ไปทางทิศตะวันออก    ตัดผานพื้นที่ทางการเกษตรนาขาว   และการเลี้ยงสัตว  ตัดผานถนน
ทางเขาพื้นที่การเกษตร (บ.ปางงัว – บ.ปาแดงหลง) ตรงกิโลเมตรที่ ๐ + ๔๐๐ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งต้ังอยู
บริเวณขางลําคลองหวยฝางแลง   อยูหางศูนยกลางลําคลองฝางแลง  ฟากดานทิศตะวันตก    ระยะประมาณ ๑๕
เมตร    บริเวณพิกัด PV ๓๑๒๕๘๘ รวมระยะทางประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร

จากหลักเขตท่ี ๔ เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางลําคลองฝางแลง ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบล
ผาจุก   กับตําบลขุนฝาง   อําเภอเมืองอุตรดิตถ    ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งต้ังอยูบริเวณ
ถนน (บ.ปางงัว- บ.วังถ้ํา) อยูหางศูนยกลางถนนฟากดานทิศใต   ตรงกิโลเมตรที่ ๓ + ๕๕๐ ระยะประมาณ ๑๐
เมตร ตรงบริเวณจุดบรรจบแนวเขตระหวางตําบลผาจุก  ตําบลขุนฝาง  และตําบลวังดิน   อําเภอเมืองอุตรดิตถ
บริเวณพิกัด PV ๓๒๓๖๑๐ รวมระยะทางประมาณ ๒,๒๐๐ เมตร

จากหลักเขตท่ี ๕ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลผาจุก กับตําบลวังดิน
อําเภอเมืองอุตรดิตถ    ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต    ผานสันเนินเขาเต้ีย   หมายเลข ๑๒๘ และ ๙๗ ตัดผาน   ถนน
(บ.เหลาปาสา – บ.หนองปาไร) ตรงกิโลเมตรที่ ๒ + ๘๐๐ แลวไปทางทิศใตตามสันเนินเขาเต้ีย      ถึงหลักเขต
ที่ ๖ ซึ่งต้ังอยูดานทายเนินเขาเต้ียบริเวณพื้นที่การเกษตร  อยูหางศูนยกลางถนน (บ.มอนหินขาว – บ.หนองปาไร)
ตรงกิโลเมตรที่ ๑ + ๘๐๐ ฟากทิศตะวันตก   ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร  บริเวณพิกัด PV ๓๑๘๕๖๗ รวม
ระยะทางประมาณ ๔,๐๐๐ เมตร

จากหลักเขตท่ี ๖ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลผาจุก    กับตําบลวังดิน อําเภอ
เมืองอุตรดิตถ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ผานพื้นที่ทางการเกษตร  ตัดผานถนน (บ.มอนหินขาว – บ.หนองปา
ไร) ตรงกิโลเมตรที่ ๑ + ๓๕๐ แลวไปทางทิศตะวันออกตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลผาจุก    กับตําบลวัง
ดิน     อําเภอเมืองอุตรดิตถ   ผานพื้นที่ทางการเกษตร    ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งต้ังอยูจุดบรรจบแนวเขตระหวางตําบล
ผาจุก ตําบลวังดิน  และตําบลบานดาน อําเภอเมืองอุตรดิตถ  บริเวณพิกัด PV ๓๓๘๕๖๔ รวมระยะทาง
ประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร



ทิศตะวันออก จากหลักเขตท่ี ๗ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลผาจุก กับ
ตําบลบานดาน   อําเภอเมืองอุตรดิตถ   ไปทางทิศใต   ผานพื้นที่ทางการเกษตร   ตัดผานทางหลวงแผนดินหมายเลข
๑๐๔๕ (อุตรดิตถ – เขื่อนสิริกิต์ิ) ตรงกิโลเมตรที่ ๑๘ + ๘๕๐ ผานพื้นที่ทางการเกษตร    ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่ง
ต้ังอยูบริเวณขางแนวคลองสงนํ้าดาดคอนกรีตของพลังงานไฟฟาบานมอนหินขาว อยูหางศูนยกลางคลองฟากดาน
ทิศตะวันออก    ระยะประมาณ ๓ เมตร   บริเวณพิกัด PV ๓๓๕๕๔๔ รวมระยะทางประมาณ ๒,๒๐๐ เมตร

จากหลักเขตท่ี ๘ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลผาจุก กับตําบลบานดาน
อําเภอเมืองอุตรดิตถ   ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ขนานคลองสงนํ้าดาดคอนกรีตของพลังงานไฟฟาบานมอนหิน
ขาว   ฟากทิศตะวันออก       ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งต้ังอยูบริเวณขางแนวคลองสงนํ้าดาดคอนกรีตของพลังงานไฟฟา
บานคลองนาพง     อยูหางศูนยกลางคลองฟากดานทิศตะวันออก    ระยะประมาณ ๑๐ เมตร   บริเวณพิกัด PV
๓๓๙๕๒๙ รวมระยะทางประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร

จากหลักเขตท่ี ๙ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลผาจุก กับตําบลบานดาน  อําเภอ
เมืองอุตรดิตถ  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ขนานคลองสงนํ้าดาดคอนกรีตของพลังงานไฟฟาบานคลองนาพง
ฟากทิศตะวันออก    ผานพื้นที่ทางการเกษตร     ตัดผานทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๖ (บ.งิ้วงาม – บ.ผาเลือด) ตรง
กิโลเมตรที่ ๑๓ + ๖๐๐ ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งต้ังอยูบริเวณกึ่งกลางแมนํ้านาน    อยูหางศูนยกลางทางหลวง
หมายเลข ๑๑๐๖ (บ.งิ้วงาม – บ.ผาเลือด) ตรงกิโลเมตรที่ ๑๓ + ๖๐๐ ฟากดานทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะ
ประมาณ ๙๐ เมตร บริเวณพิกัด PV ๓๔๗๕๑๗ รวมระยะทางประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร

จากหลักเขตท่ี ๑๐ เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางแมนํ้านาน ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบล
ผาจุก กับตําบลบานดาน อําเภอเมืองอุตรดิตถ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ผานพื้นที่ทางการเกษตร   ตัดผาน
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๓ (บ.หาดเสือเตน – บ.หวยฉลอง) ตรงกิโลเมตรที่ ๑๕ + ๕๒๕ ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต ผานสันเขาดอยแมแล (หมายเลข ๓๗๐) ตัดผานถนน (บ.ผาจักร – บ.นํ้าพี้ ) ตรงกิโลเมตรที่ ๔ + ๘๕๐
ถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งต้ังอยูบริเวณริมถนน (บ.ผาจักร – บ.นํ้าพี้ ) อยูหางศูนยกลางถนนฟากดานทิศใต    ระยะ
ประมาณ ๑๐ เมตร   บริเวณพิกัด PV ๓๕๘๔๖๕ รวมระยะทางประมาณ ๕,๕๐๐ เมตร

ดานใต จากหลักเขตท่ี ๑๑ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ
กับตําบลนํ้าพี้   อําเภอทองแสนขัน   ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต    แนวถนน (บ.ผาจักร – บ.นํ้าพี้ ) ฝากทิศใต    ถึง
หลักเขตที่ ๑๒ ซึ่งต้ังอยูบริเวณริมถนน (บ.ผาจักร – บ.นํ้าพี้ ) อยูหางศูนยกลางถนนดานทิศใต    ระยะประมาณ
๑๐ เมตร   บริเวณพิกัด PV ๓๔๕๔๕๙ รวมระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร

จากหลักเขตท่ี ๑๒ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลผาจุก  อําเภอเมืองอุตรดิตถ
กับตําบลนํ้าพี้  อําเภอทองแสนขัน   ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ผานพื้นที่ทางการเกษตร  ถึง       หลักเขตที่ ๑๓
ซึ่งต้ังอยูบริเวณริมถนน ( บ.เดนกระตาย- โรงโมหิน บ.บริษัทศิลาพิชัย) อยูหางศูนยกลางถนนฟากทิศใต ระยะ
ประมาณ ๑๐ เมตร  บริเวณพิกัด PV ๓๔๔๔๖๔ รวมระยะทางประมาณ ๗๐๐ เมตร



จากหลักเขตท่ี ๑๓ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลผาจุก  อําเภอเมืองอุตรดิตถ
กับตําบลนํ้าพี้ อําเภอทองแสนขัน    ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต    แนวถนน ( บ.เดนกระตาย - โรงโมหินบริษัท
ศิลาพิชัย) ฟากทิศใต ตัดผานทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๗ ( บ.ปาขนุน – บ.นํ้าพี้) ตรงกิโลเมตรที่ ๑๓ + ๓๒๕
ผานพื้นที่การเกษตร ถึงหลักเขตที่ ๑๔ ตรงบริเวณจุดบรรจบแนวเขตระหวางตําบลผาจุก   ตําบลหาดกรวด
ตําบลคุงตะเภา   อําเภอเมืองอุตรดิตถ   และตําบลนํ้าพี้     อําเภอทองแสนขัน    อยูหางศูนยกลางลําหวยชําวา   ฟาก
ทิศตะวันออก  ระยะประมาณ ๘ เมตร  บริเวณพิกัด PV ๓๐๔๔๔๐ รวมระยะทางประมาณ ๕,๐๐๐ เมตร

ดานตะวันวันตก จากหลักเขตท่ี ๑๔ เปนเสนตรงตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลผาจุก กับตําบล
คุงตะเภา   อําเภอเมืองอุตรดิตถ   ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตัดผานลําหวยชําวา    ผานถนน ( บ.เดนกระตาย –
บ.หนองปลอง ) ตรงกิโลเมตรที่ ๐ + ๗๗๐ ถึงหลักเขตที่ ๑๕ ซึ่งต้ังอยูบริเวณริมทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๗
( บ.ปาขนุน – บ.นํ้าพี้) ตรงกิโลเมตรที่ ๑๑ + ๔๕๐ อยูหางจากศูนยกลางถนนฟากทิศตะวันตกเฉียงใต    ระยะ
ประมาณ ๔๐๐ เมตร    บริเวณพิกัด PV ๒๙๒๔๕๑ รวมระยะทางประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร

จากหลักเขตท่ี ๑๕ เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลผาจุก กับตําบลคุงตะเภา
อําเภอเมืองอุตรดิตถ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผานทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๗ (บ.ปาขนุน- บ.นํ้าพี้)
ตรงกิโลเมตรที่ ๑๑ + ๔๕๐ ผานพื้นที่ทางการเกษตร ถึงดานทายอางเก็บนํ้าหนองปลอง แลวไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ  ตามแนวกึ่งกลางลําหวยหินลาด ถึงหลักเขตที่ ๑๖ ซึ่งต้ังอยูบริเวณถนน (บ.บอพระ - บ.พระฝาง )
ฟากดานทิศเหนือติดลําหวยหินลาด    อยูหางศูนยกลางถนนระยะประมาณ ๘ เมตร     บริเวณพิกัด PV
๒๘๑๔๗๔ รวมระยะทางประมาณ ๓,๖๐๐ เมตร

จากหลักเขตท่ี ๑๖ เปนเสนเลียบตามแนวถนนฟากดานเหนือตลอดสายทาง (บ.บอพระ - บ.
พระฝาง) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงทางแยกหนาประตูทางเขาบอทิ้งขยะเทศบาลเมืองอุตรดิตถ ไปทาง
ทิศเหนือ ผานพื้นที่ทางการเกษตร ตามแนวเสนแบงเขตระหวางตําบลผาจุก   กับตําบลคุงตะเภา    อําเภอเมือง
อุตรดิตถ ถึงหลักเขตที่ ๑๗ ซึ่งต้ังอยูบริเวณริมทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๓ (บ.หาดเสือเตน – บ.หวยฉลอง)
ตรงกิโลเมตรที่ ๗ + ๖๕๐ อยูหางศูนยกลางถนนฟากดานทิศใต  ระยะประมาณ ๑๐ เมตร     บริเวณพิกัด PV
๒๘๘๕๒๙ รวมระยะทางประมาณ ๕,๘๐๐ เมตร

จากหลักเขตท่ี ๑๗ เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางคลองหนองเถา ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวาง
ตําบลผาจุก กับตําบลคุงตะเภา อําเภอเมืองอุตรดิตถ ไปทางทิศเหนือ    ถึงหลักเขตที่ ๑๘ ตรงบริเวณจุด
บรรจบแนวเขตระหวางตําผาจุก     ตําบลคุงตะเภา   และตําบลงิ้วงาม  อําเภอเมืองอุตรดิตถ     ซึ่งต้ังอยูตรงบริเวณ
กึ่งกลางลํานํ้านาน    อยูหางศูนยทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๖ (บ.งิ้วงาม – บ.ผาเลือด) ตรงกิโลเมตรที่ ๔ + ๓๕๐
ฟากดานทิศใต  ระยะประมาณ ๒๐๐ เมตร   บริเวณพิกัด PV ๒๘๘๕๓๔ รวมระยะทางประมาณ ๕๕๐ เมตร

จากหลักเขตท่ี ๑๘ เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางคลองแลง  ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวาง
ตําบลผาจุก   กับตําบลงิ้วงาม อําเภอเมืองอุตรดิตถ   ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๙ ซึ่งต้ังอยูบริเวณริมทาง
หลวงหมายเลข ๑๑๐๖ (บ.งิ้วงาม -บ.ผาเลือด)ตรงกิโลเมตรที่ ๔ + ๓๕๐ อยูหางศูนยกลางถนนฟากดานทิศใต ระยะ
ประมาณ ๑๐ เมตร บริเวณพิกัด PV ๒๘๖๕๓๕ รวมระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร



จากหลักเขตท่ี ๑๙ เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางคลองแลง  ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางตําบล
ผาจุก   กับตําบลงิ้วงาม    อําเภอเมืองอุตรดิตถ   ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   ถึงจุดบรรจบระหวางคลองแลงกับ
คลองฝางแลง   ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางคลองฝางแลง      ถึงหลักเขตที่
๒๐ ซึ่งต้ังอยูบริเวณริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๔๕ (อุตรดิตถ – เขื่อนสิริกิต์ิ) ตรงกิโลเมตรที่ ๑๔ +
๐๘๐ อยูหางศูนยกลางถนนฟากดานทิศใต  ระยะประมาณ ๑๕ เมตร  บริเวณพิกัด PV ๒๘๙๕๔๒ รวม
ระยะทางประมาณ ๙๕๐ เมตร

จากหลักเขตท่ี ๒๐ เปนเสนเลียบตามแนวกึ่งกลางคลองฝางแลง    ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวาง
ตําบลผาจุก    กับตําบลงิ้วงาม อําเภอเมืองอุตรดิตถ    ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑
รวมระยะทางประมาณ๑,๐๐๐ เมตร

 เขตการปกครอง (ชุมชนในเขตเทศบาล)
เทศบาลตําบลผาจุก   แบงเขตการปกครองออกเปน 2 เขต   จํานวน 14 หมูบาน  ดังน้ี

เขต 1 มีจํานวน 8 หมูบาน ประกอบดวย
หมูที่ 1 บานวังยาง มีผูใหญบานคือนายสวาง ขําดํา
หมูที่ 2 บานวังยาง มีผูใหญบานคือนายวันชัย อินชูรันต
หมูที่ 5 บานผาจุก มีผูใหญบานคือนายวันชัย คําขันตี
หมูที่ 6 บานหมอนไม มีผูใหญบานคือนายเส็ง นอยบุตร
หมูที่ 10 บานมอนหินขาว มีผูใหญบานคือนายบุญสง กุลมิตร
หมูที่ 12 บานแดงหลง มีผูใหญบานคือนายอนันต ฟกงาม
หมูที่ 13 บานหาดฝาง มีผูใหญบานคือนายสูน นอยบุตร
หมูที่ 14 บานวังยาง มีผูใหญบานคือนายวิชัย สังขทอง

เขต 2 มีจํานวน 6 หมูบาน ประกอบดวย
หมูที่ 3 บานพระฝาง มีกํานันคือนายไพฑูรย นาคะเกศ
หมูที่ 4 บานพระฝาง มีผูใหญบานคือนายสมคิด กันเทียะ
หมูที่ 7 บานคลองนาพง มีผูใหญบานคือนายสุเทพ พรมแกว
หมูที่ 8 บานผาจักร มีผูใหญบานคือนายบุญยัง รอดเรือง
หมูที่ 9 บานหนองบัว มีผูใหญบานคือนายสายลม จอยผาจุก
หมูที่ 11 บานเดนกระตาย มีผูใหญบานคือนางกุลธร นาคปน

คณะผูบริหารเทศบาลตําบลผาจุก ประกอบดวย
1. นายสมชัย มั่นเข็มทอง นายกเทศมนตรี
2. นางมะลิ เชื้อผาเตา รองนายกเทศมนตรี
3. นายอนันต สายสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี



สมาชิกสภาเทศบาลตําบลผาจุก

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง วันท่ีดํารงตําแหนง
1 นางยุพิน ทาวเทพ ประธานสภาเทศบาล 18 พฤศจิกายน 2550
2 นายมิตร นาวา รองประธานสภาเทศบาล 18 พฤศจิกายน 2550
3 นายลวน แดงสด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 18 พฤศจิกายน 2550
4 นายนิเวท ดวงตาดํา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 18 พฤศจิกายน 2550
5 นายสุเทพ เข็มเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 18 พฤศจิกายน 2550
6 นายชํานิ เลี้ยงไกรลาศ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 18 พฤศจิกายน 2550
7 นายสําเริง ยาวงษ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 18 พฤศจิกายน 2550
8 นายยวน ขําคง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 18 พฤศจิกายน 2550
9 นายพนม บุญประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 18 พฤศจิกายน 2550

10 นายชริน พรมฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 18 พฤศจิกายน 2550
11 นายทวย วันเอก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 18 พฤศจิกายน 2550
12 นายสาธิต ภูริสัตย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 18 พฤศจิกายน 2550

2.1.2 สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิประเทศ

สภาพโดยทั่วไปของตําบลผาจุก มีพื้นที่ทั้งหมด 71 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 44,162 ไร
สภาพภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบติดตอกับ  ลํานํ้านาน เกษตรกรใชปลูกขาวนาป และนาปรัง พืชผัก ผลไม  สวนที่
ดอนมีพื้นที่บริเวณหมูที่ 10 ,11 และ 12 เกษตรกรสวนใหญใชปลูกไมผล และพืชไร

ลักษณะภูมิอากาศ
(1) ฤดูกาลและอากาศ

เทศบาลตําบลผาจุก ต้ังอยูในเขตภาคเหนือตอนลางซึ่งจัดไดวาอยูในแถบรอนของประเทศไทย  ดิน
ฟาอากาศทั่วไปจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลตาง ๆ   ดังน้ี
 ฤดูรอน  เร่ิมตนต้ังแตปลายเดือนกุมภาพันธ  ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศจะรอนอบอาวในชวง

เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน  ในระยะต้ังแตกลางเดือนพฤษภาคมเร่ิมมีฝนตก
 ฤดูฝน  เร่ิมต้ังแตเดือนปลายพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  โดยปกติแลวมักจะเกิดพายุโซนรอนพัดผาน

และทําใหฝนตกชุกในเดือนสิงหาคมและกันยายน
 ฤดูหนาว  เร่ิมต้ังแตปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ บางปอากาศหนาวจัดเน่ืองจากไดรับ

ลมหนาวจากประเทศจีน  อากาศจะหนาวเย็นมาก  ระหวางเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม



(2) อุณหภูมิ
มีอุณหภูมิเฉลี่ยป  ประมาณ 27.6 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงเฉลี่ย 33 องศาเซลเซียส  โดยสูงสุด

ในเดือนเมษายน  และอุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 20.2 องศาเซลเซียสในเดือนมกราคม

(3) ปริมาณนํ้าฝน
มีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยทั้งป 985.28 มิลลิเมตร/ป  จํานวนฝนตกเฉลี่ยทั้งป 58 วัน  เดือนที่มีฝนตก

มากที่สุด คือเดือนกันยายน  มีฝนตกเฉลี่ย 203.76 มิลลิเมตร

2.1.3 ดานสังคม
 จํานวน   และลักษณะโครงสรางประชากรโดยท่ัวไป ประชากรประกอบดวย

หมูท่ี ชื่อหมูบาน จํานวน
หมูบาน

จํานวนประชากร
รวม ชาย หญิง

1 บานวังยาง 309 968 459 509
2 บานวังยาง 231 689 332 357
3 บานพระฝาง 309 1,109 567 542
4 บานพระฝาง 298 1,020 506 514
5 บานผาจุก 226 678 344 334
6 บานหมอนไม 143 561 292 269
7 บานคลองนาพง 188 640 312 328
8 บานผาจักร 185 622 322 300
9 บานหนองบัว 106 354 173 181

10 บานมอนหินขาว 160 528 256 272
11 บานเดนกระตาย 134 321 162 159
12 บานปาแดงหลง 74 189 108 81
13 บานหาดฝาง 101 344 170 174
14 บานวังยาง 161 446 210 236

รวม 2,625 8,469 4,213 4,256



 การศึกษา  ศาสนา ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม
1. การศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง
โรงเรียนอนุบาล 1 แหง
โรงเรียนประถมศึกษา 5 แหง
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แหง
ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 14 แหง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ลําดับ

ท่ี ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดตั้งข้ึนเอง/รับโอน
จํานวน
นักเรียน

(คน)
ผูดูแลเด็ก

1 โรงเรียนวัดพระฝาง จัดต้ังขึ้นเอง 35 1. นางสาววรรณภา บุญประเสริฐ
2. นางสาวปวิชญาดา อนเจก

2 บานวังยาง รับโอนจาก
กรมการพัฒนาชุมชน

50 1. นางสุภาวดี
2. นางสุกัญญา
3. นางสาวสมจิตร

นาคะวิจิตร
หมูทอง
เทพจันทรตะ

3 บานคลองนาพง รับโอนจากสํานักงาน
การประถมศึกษาแหงชาติ

35 1. นางสาวจันทรเพ็ญ
2. นางนุชชฎา

จันทรหลวง
ทากระเบา

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ชื่อโรงเรียน ท่ีตั้ง จํานวนครูผูสอน จํานวนนักเรียน

1.โรงเรียนอนุบาลเมืองอุตรดิตถ หมูที่ 2 4 110



โรงเรียนระดับประถมศึกษา
ชื่อโรงเรียน ท่ีตั้ง จํานวนครูผูสอน จํานวนนักเรียน

โรงเรียนระดับประถมศึกษา
1. โรงเรียนวัดวังยาง หมูที่ 1 11 140
2. โรงเรียนวัดพระฝาง หมูที่ 3 15 188
3. โรงเรียนวัดคลองนาพง หมูที่ 7 5 69
4. โรงเรียนวัดผาจักร หมูที่ 8 3 20
5. โรงเรียนหนองบัววิทยา หมูที่ 9 3 7

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ชื่อโรงเรียน ท่ีตั้ง จํานวนครูผูสอน จํานวนนักเรียน

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลาอุตรดิตถ หมูที่ 2 79 1,380

2. การศาสนา
วัด 6 แหง
สํานักสงฆ 3 แหง

ลําดับ
ท่ี ชื่อวัด ท่ีตั้ง จํานวนพระ

(รูป)
1 วัดสุวรรณคีรี หมูที่ 1 6
2 วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ หมูที่ 3 6
3 วัดมอนผาจุก หมูที่ 5 4
4 วัดคลองนาพง หมูที่ 7 4
5 วัดผาจักร หมูที่ 8 2
6 วัดพระพุทธบาทนํ้าพุ หมูที่ 4 3
7 สํานักสงฆมอนหินขาว หมูที่ 10 6
8 สํานักสงฆวัดนํ้าพุ หมูที่ 8 3
9 สํานักสงฆวัดหนองบัว หมูที่ 9 2



วัฒนธรรมและประเพณี ในเขตเทศบาลตําบลตําบลผาจุก มีประเพณีในวันสําคัญดังน้ี
1.งานประเพณีสงกรานต  เปนงานประเพณีของเทศบาลฯ  ที่ถือปฏิบัติกันมาในวันที่ 13 – 15 เมษายน

ของทุกป ณ วัดพระฝางไดจัดใหมีการทําบุญตักบาตร และจัดใหมีการงานวันกตัญูซึ่งไดมีการรดนํ้าดําหัวผู
อาวุโส   การแสดงพื้นเมือง   และการแสดงมหรสพตาง ๆ

2.งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลบตําบลผาจุก ไดอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีงานวันลอย
กระทง ซึ่งไดจัดขึ้นเปนประจําทุกป  ต้ังแตวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ณ บริเวณวัดคลองนาพง โดยจัดใหมีกิจกรรม
ตางๆ  เชน การประกวดกระทง  ประเภทสวยงาม  และประเภทความคิดสรางสรรค  การประกวดนางนพมาศ  และ
การแสดงมหรสพ

3.งานสมโภชนองคพระฝางทรงเคร่ือง ซึ่งวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถเปนวัดที่เกาแกของตําบลผาจุก
และมีความสําคัญกับชาวตําบลผาจุก  โดยเปนประดิษฐานองคพระฝางทรงเคร่ืองทรง ซึ่งมีความสวยงามและ
ศักด์ิสิทธิ์เปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจของชาวตําบลผาจุก โดยทางเทศบาลตําบลผาจุกไดจัดงานสมโภชนองคพระฝาง
ทรงเคร่ือง ในชวงเดือนเมษายนของทุกป โดยจัดใหมี  การแสดงตาง   งานมหรสพตางๆ

 การสาธารณสุข
เทศบาลตําบลผาจุกมีการบริการทางดานสาธารณสุขดังน้ี
1.ศูนยบริการสาธารณะสุข  จํานวน 2 แหง ไดแก

ชื่อสถานีอนามัย ท่ีตั้ง จํานวนบุคลากร ชื่อหัวหนาสถานีอนามัย
1. สถานีอนามัยบานพระฝาง หมูที่ 3 3 นายพรเทพ   ธาราเวชรักษ
2. สถานีอนามัยบานผาจุก หมูที่ 5 4 นายภูผา       แกวเจริญตา

2.บุคลากรทางการแพทยที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานพยาบาล(สถานีอนามัย)ในพื้นที่ดังน้ี
สถานีอนามัยผาจุก ประกอบดวย
1.หัวหนาสถานีอนามัย   จํานวน 1 คน
2.เจาพนักงานสาธารณะสุขชุมชน จํานวน 1 คน
3.พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 1 คน
4.นักวิชาการสาธารณะสุข 1 คน

อสม. 152 คน
สถานีอนามัยพระฝาง ประกอบดวย
1.หัวหนาสถานีอนามัย   จํานวน 1 คน
2.เจาพนักงานสาธารณะสุขชุมชน  จํานวน 1 คน
3.พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 1 คน

อสม. 87 คน



3. มีผูเขารับการรักษาในสถานีอนามัย ป 2552 ประมาณ จํานวน 2,074 คน
4. ประเภทการเจ็บปวยที่เขารับการรักษาที่สถานีอนามัย ไดแก

(1) ทางเดินหายใจ
(2) ระบบกลามเน้ือ
(3) อาการ แสดง และสิ่งผิดปกติที่พบไดจากการตรวจ
(4) โรคระบบยอยอาหารรอบชองปาก
(5)สาเหตุภายนอกอ่ืนๆที่ทําใหปวยหรือตาย
คิดเปนงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้น 672,361.25 บาทตอป

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จากสถิติอาชญากรรมประเภทตางๆ  ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลพบวา  รอยละ 70 ของคดีที่เกิดขึ้นเปน

คดีเกี่ยวกับยาเสพติด (ยาบา) และสงผลตอเน่ืองไปถึงคดีอ่ืนๆ  ที่ตามมาคือการลักทรัพยซึ่งเปนคดีที่มากรองลงไป
สวนคดีที่เหลือเปนเพียงสวนนอย  จึงจะเห็นไดวาปญหายาเสพติดโดยเฉพาะยาบาเปนปญหาที่สําคัญซึ่งเทศบาลก็
ไดต้ังงบประมาณเพื่อบรรเทาปญหาในสวนน้ี  เชน  การจัดแขงขันกีฬาเพื่อใหเยาวชนในสถานศึกษาหางไกลจากยา
เสพติด  การขอความรวมมือสอดสองดูแลจากครู  อาจารยตอนักเรียนในสถานศึกษา  หรือกิจกรรมอ่ืนๆ

2.1.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 ทรัพยากรนํ้า

เทศบาลตําบลผาจุกมีพื้นที่ติดกับที่ราบลุมแมนํ้านาน  ซึ่งเปนแหลงนํ้าธรรมชาติที่ใหประโยชนตอการเกษตร
ในพื้นที่เปนอยางมาก  ไดใชประโยชนในการอุปโภคบริโภค  เกษตรกรรมและกิจกรรมอ่ืนๆ  นอกจากจะใช
ประโยชนในการเกษตรแลว  ยังนํามาผลิตเปนนํ้าประปาใชในเขตเทศบาลดวย

 สภาพสิ่งแวดลอม
คุณภาพแหลงนํ้า

มีแมนํ้านานไหลผานใจกลางเมืองของตําบลผาจุก เลียบตลอดแนวของชุมชนผาจุก  มีปริมาณนํ้าที่
มากเพียงพอกับความตองการของประชาชนในการใชอุปโภค บริโภค ผลิตนํ้าประปา  คุณภาพนํ้าในแมนํ้านานมี
ความใสสะอาดสามารถนํามาใชได

คุณภาพอากาศ
ปจจุบันปญหาเร่ืองอากาศในเขตเทศบาลยังไมรุนแรงและเดนชัดนัก  เปนปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะ

บางจุดที่เปนชุมชนหนาแนน  บริเวณริมถนนและบริเวณใกลเคียงกับรานคาหรือโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งน้ีปญหาที่
เกิดขึ้นอาจจะสงผลในระยะยาวไดหากมีการขยายตัวของชุมชนในอนาคต



 ทรัพยากรปาไม
เน่ืองจากลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุมติดแมนํ้า  อีกทั้งอาชีพหลักก็เปนการเกษตรกรรม  เปนการทํา

นาและพืชไร  ไมมีพื้นที่ติดภูเขาและปา  จึงไมมีทรัพยากรสัตวปาและปาไม

 ทรัพยากรธรณี
สภาพพื้นที่สวนใหญคอนขางเรียบ  มีระดับความสูงของพื้นที่ประมาณ 50 – 100 เมตร จากระดับนํ้าทะเล

ไมมีการคนพบทรัพยากรธรณี หรือแรธาตุใด ๆ

 สภาพสิ่งแวดลอม
สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ มีความอุดมสมบูรณ  เพราะเปนที่ราบลุมติดแมนํ้านาน  คุณภาพของนํ้า

จากแมนํ้ามีความสะอาดและมีระบบนิเวศนที่ดี  สามารถใชในการอุปโภค  บริโภคได  ลักษณะอากาศมีความหนาว
เย็นคอนขางสูงในฤดูหนาว

การกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลผาจุก มีการจัดการขยะมูลฝอยทุกวัน  โดยมีรถบรรทุกขยะ  จํานวน
1 คัน สามารถเก็บขนขยะมูลฝอยใหไดทันตามความตองการของประชาชน   โดยมีพนักงานประจํารถขยะออกทํา
การเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน  และมีการต้ังถังขยะไวทุกจุดในเขตตําบลผาจุก

2.1.5 การคมนาคม
การคมนาคมของตําบลผาจุก มีการคมนาคมทางบกเปนหลัก สําหรับการคมนาคมติดตอและขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรตางๆ มีดังน้ี
การคมนาคมติดตอกับอําเภอใกลเคียง
ใชเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1106 เปนสายหลัก
การคมนาคมติดตอภายในตําบลและตําบลใกลเคียง
ใชเสนทางถนนทางหลวงชนบท นอกจากน้ันก็ใชเสนทางคมนาคมอ่ืนที่เชื่อมระหวางตําบล

หมูบาน ซึ่งสามารถเชื่อมกับตําบลบานดาน ตําบลวังดิน ตําบลงิ้วงาม สภาพถนนเปนถนนลาดยางบางสวน และ
ถนนคอนกรีตบางสวน

2.1.6 การประปา
ในเขตเทศบาลตําบลผาจุก มีระบบประปาหมูบาน จํานวน 17 แหง และการประปาภูมิภาคอีก 1 แหง

รวมเปน 18 แหง  ดังน้ี



ระบบประปาหมูบาน
1. หมูที่ 1 บานวังยาง จํานวน 1 แหง
2. หมูที่ 2 บานวังยาง จํานวน 1 แหง
3. หมูที่ 3 บานพระฝาง จํานวน 1 แหง
4. หมูที่ 4 บานพระฝาง จํานวน 2 แหง
5. หมูที่ 5 บานผาจุก จํานวน 2 แหง
6. หมูที่ 7 บานคลองนาพง จํานวน 1 แหง
7. หมูที่ 8 บานผาจักร จํานวน 1 แหง
8. หมูที่ 9 บานหนองบัว จํานวน 1 แหง
9. หมูที่ 10 บานมอนหินขาว จํานวน 1 แหง
10. หมูที่ 11 บานเดนกระตาย จํานวน 2 แหง
11. หมูที่ 12 บานแดงหลง จํานวน 2 แหง
12. หมูที่ 13 บานหาดฝาง จํานวน 1 แหง
13. หมูที่ 14 บานวังยาง จํานวน 1 แหง
การประปาสวนภูมิภาค
ต้ังอยูหมูที่ 2 บานวังยาง จํานวน 1 แหง

2.1.7 การไฟฟา
ในเขตเทศบาลตําบลผาจุก มีไฟฟาใชครบทุกหมูบาน และมีไฟฟาสาธารณะครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบล

2.1.8 การจราจร
การเดินทางภายในเขตเทศบาลตําบลผาจุก โดยสวนใหญจะใชรถจักรยานยนตและรถยนตสวนตัว

เปนพาหนะ การจราจรอยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ
ในเขตเทศบาลตําบลผาจุก มีจํานวน 14 หมูบาน มีถนนครอบคลุมทุกหมูบาน สามารถใชในการ

คมนาคมและขนสงทางการเกษตรไดทุกฤดูกาล แยกเปน
1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 77 สาย   ระยะทาง 19,615 เมตร
2. ถนนลาดยาง จํานวน 8 สาย   ระยะทาง 42,673 เมตร
3. ถนนดินลูกรัง จํานวน 50 สาย   ระยะทาง 50,509 เมตร



2.1.9 การใชที่ดิน
การใชที่ดินของเทศบาลตําบลบานผาจุก เปนการใชเพื่อพัฒนาเสนทางการคมนาคมในปจจุบัน  ถนน

สวนใหญเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บางสายเปนถนนลูกรัง    ในอนาคตจะปรับปรุงใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทั้งหมด   โดยฝงทอระบายนํ้าดานขาง   เพื่อปองกันการเกิดนํ้าทวมขังและนํ้าทวมฉับพลัน

2.1.10 การปาไม
พื้นที่เขตเทศบาลตําบลผาจุก เปนที่ราบเชิงเขา ซึ่งมีตนไมอยูเปนจํานวนมากและมีหนวยงานของกรม

ปาไมดูแลรับผิดชอบอยู   ประชาชนอยูรวมกับปามาดวยความเกื้อกูลกัน   ไมมีกิจการที่ทําลายทรัพยากรปาไม

2.1.11 ทรัพยากรน้ํา
ตําบลผาจุก มีแหลงนํ้าธรรมชาติที่สําคัญคือ ซึ่งแหลงนํ้าในตําบลผาจุกมีดังน้ี
ลํานํ้า 1 สาย  คือ ลํานํ้านาน ไหลผานหมูที่ 1-9,13 และ 14
ลําหวย 5 สาย  คือ หวยตะคุ (หมูที่ 2),หวยหนองยาว (หมูที่ 5-6),หวยรองนาตอง (หมูที่ 6),

หวยหนองจิก (หมูที่ 6-7) และหวยชําริน (หมูที่ 8)
หนอง 1 แหง  คือ หนองแดง อยูหมูที่ 8 บานผาจักร

2.1.12 ดานเศรษฐกิจ
 การโครงสรางทางเศรษฐกิจ/รายไดประชากร
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน โดยรวมพบวาสวนใหญประกอบอาชีพคาขายและ

เกษตรกรรม  ไดแก  ทํานา  ทําไร  และทําสวน    เ น่ืองจากลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบเชิงเขา  พื้นที่ดินมีความ
อุดมสมบูรณ  เหมาะสมกับการเพาะปลูก ทั้งการทํานาขาว และพืชไร และเน่ืองจากประชากรมีระดับเศรษฐกิจ
คอนขางดี  จึงมีมาตรฐานการศึกษาปานกลาง อาชีพที่รองลงมาจากเกษตรและคาขาย คือ การรับราชการ รายได
ประชากรคิดตามรายไดประชากรจังหวัดอุตรดิตถ  ประมาณ 23,000 บาท/คน/ป

 การเกษตรกรรม
เน่ืองจากเทศบาลผาจุกมีพื้นที่เปนที่ราบลุม การประกอบอาชีพโดยสวนใหญจึงเปนอาชีพเกษตรกรรม

โดยมีการทํานาขาวเปนผลผลิตหลัก  และมีการทําพืชไร การปลูกขาว ถั่ว หอม กระเทียม    นอกจากน้ียังมีการเลี้ยง
สัตว  เชน  เปด  ไก  สุกร  พื้นที่ที่ใชในการประกอบการเกษตร  มีประมาณ 9,371 ไร ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ประมาณจํานวน 1,179 ครัวเรือน  มีมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 78,250 บาท ตอครัวเรือน/ป



 การพาณิชยกรรม/การบริการ
ประเภทธุรกิจ  และจํานวนรานคาที่ใหบริการในบริเวณพื้นที่เทศบาลตําบลผาจุก พอจะจําแนกไดดังน้ี

การบริการในพื้นท่ี ทิศทางการคา  และการลงทุน
แนวโนมในภายภาคหนาจะมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของชุมชนเมือง

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการกระจายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบจากหนวยราชการสวนภูมิภาค  มาให
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ทําใหเกิดการแขงขันดานการคาในเชิงพาณิชยและการลงทุนเขามาในเขต
เทศบาลตําบลบานดานนาขาม วิวัฒนาการของการเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นจะเห็นเดนชัดมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ประเภทรานคา/ธุรกิจท่ีใหบริการ จํานวนรานคา
1. รานขายของชํา 71 ราน
2. รานขายยา/สถานพยาบาล - ราน
3. รานขายอาหาร – เคร่ืองด่ืม 11 ราน
4. รานขายเสื้อผา/รับตัดเย็บเสื้อผา 2 ราน
5. รานเสริมสวย (ตัดผม ชาย – หญิง) 4 ราน
6. รานจําหนายอุปกรณเคร่ืองเหล็ก 1 ราน
7. รานจําหนายอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา - ราน
8. รานขายเคร่ืองเขียน - ราน
9. รานซอมรถจักรยานยนต/อะไหลรถ 9 ราน
10. โรงสีขาว 7 โรง
11. หองเชา 7 แหง

 การทองเท่ียว
เทศบาลตําบลผาจุก มีการจัดงานเทศบาลตามประเพณีเปนประจําทุกป เชน  เทศกาลวันสงกรานต

เทศกาลวันลอยกระทง และงานสมโภชนองคพระฝางทรงเคร่ือง ซึ่งวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถเปนวัดที่เกาแก
ของตําบลผาจุก  และมีความสําคัญกับชาวตําบลผาจุก  โดยเปนประดิษฐานองคพระฝางทรงเคร่ืองทรง  ซึ่งมีความ
สวยงามและศักด์ิสิทธิ์เปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจของชาวตําบลผาจุก  โดยทางเทศบาลตําบลผาจุกไดจัดงานวันสมโภชน
พระฝาง ขึ้นทุกป  ในเดือนมกราคม ระหวางวันที่           โดยจัดใหมี  การแสดงตาง   งานมหรสพตางๆ

 การปศุสัตว
การปศุสัตวในทองถิ่น  มีการเลี้ยงไก  เปด  มากปานกลาง  โดยมีสัตวแพทยเปนผูตรวจสอบสภาพอยู

เสมอ



2.2 ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของทองถิ่น ไดแก  โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล
งบประมาณ  และเคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ

2.2.1 โครงสรางและอํานาจหนาที่การบริหารงานเทศบาล
เทศบาลตําบลบานผาจุก เปนเทศบาลขนาดเล็ก มีสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรง

จากประชาชน  จํานวน 12 คน  โดยทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติและควบคุมฝายบริหารอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป

2.2.2 การแบงสวนการบริหาร
จากการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลผาจุก เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.  2550 ทําใหได

สมาชิกสภาเทศบาล  มีการคัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาล  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลผาจุกคร้ังแรก เมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม 2550 เปนประธานและรองประธานสภาเทศบาลตําบลบานผาจุก ตามนัยมาตรา 20 แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496 และเห็นชอบแตงต้ังคณะเทศมนตรี  ตามนัยมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. 2496 และตามขอ 98 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล
พ.ศ.  2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 ดังน้ัน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลผาจุก จึงประกอบไปดวยบุคคล
ดังตอไปน้ี คือ

ลําดับท่ี ชื่อ - สุกล ตําแหนง
1 นายสมชัย มั่นเข็มทอง นายกเทศมนตรีตําบลผาจุก
2 นางมะลิ เชื้อผาเตา รองนายกเทศมนตรีตําบลผาจุก
3 นายอนันต สายสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตําบลผาจุก
4 นายสุพจน ทาสีเงิน เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลผาจุก
5 นายบุญสง จอมเงิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลผาจุก
6 นางยุพิน ทาวเทพ ประธานสภาเทศบาลตําบลผาจุก
7 นายมิตร นาวา รองประธานสภาเทศบาลตําบลผาจุก
8 นายนิเวท ดวงตาดํา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
9 นายลวน แดงสด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

10 นายสําเริง ยาวงษ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
11 นายชํานิ เลี้ยงไกรลาศ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
12 นายสุเทพ เข็มเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
13 นายทวย วันเอก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
14 นายยวน ขําคง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
15 นายพนม บุญประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
16 นายสาธิต ภูริสัตย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
17 นายชริน พรมฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2



โครงสรางการบริหารงานของ  เทศบาลตําบลผาจุก อาจแบงออกเปนหนวยงานไดดังน้ี

(1) สํานักปลัดเทศบาล  ประกอบดวย
 งานธุรการ
 งานการเจาหนาที่
 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
 งานแผนและงบประมาณ
 งานนิติการ
 งานประชาสัมพันธ

(2) กองคลัง  ประกอบดวย
 งานธุรการ
 งานการเงินและบัญชี
 งานพัสดุและทรัพยสิน
 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได

(3) กองชาง   ประกอบดวย
 งานธุรการ
 งานวิศวกรรมและควบคุมอาคาร
 งานสาธารณูปโภค
 งานสวนสาธารณะ
 งานจัดสถานที่และไฟฟาสาธารณะ
 งานศูนยเคร่ืองจักรกล



(4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   ประกอบดวย
 งานธุรการ
 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
 งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
 งานสัตวแพทย
 งานรักษาความสะอาด

(5) กองการศึกษา   ประกอบดวย
 งานธุรการ
 งานการศึกษาระดับปฐมวัย
 งานกีฬาและนันทนาการ
 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

2.2.3 อํานาจหนาที่ในการบริหารงานของเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496 ในสวนที่ 3 บทที่ 2 ไดกําหนดหนาที่ของเทศบาลตําบล  ไวใน

มาตรา 50 และมาตรา 51 ดังตอไปน้ี
มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  เทศบาลตําบล  มีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปน้ี

(1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
(2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางนํ้า
(3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งการกําจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
(4) ปองกันและระงับโรคติดตอ
(5) ใหมีเคร่ืองใชในการดับเพลิง
(6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
(7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
(8) บํารุงศิลปะ จารีต ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(9) หนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล



มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  เทศบาลตําบล อาจจัดทํากิจการใด ๆ  ในเขตเทศบาล  ดังตอไปน้ี
(1) ใหมีนํ้าสะอาดหรือการประปา
(2) ใหมีโรงฆาสัตว
(3) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
(4) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
(5) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
(6) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข
(7) ใหมีและบํารุงการไฟฟา  หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน
(8) ใหมีและบํารุงทางระบายนํ้า
(9) เทศพาณิชย

2.2.4 การคลังทองถิ่น
การบริหารรายรับ ปงบประมาณ 2552 มีแหลงรายได 25,966,368.09 บาท ดังน้ี

 คาภาษีอากร รวมทั้งสิ้น 10,590,011.48 บาท โดยแยกเปนรายละเอียดไดดังน้ี
1. ภาษีบํารุงทองที่ 140,920.63 บาท
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 49,827.87 บาท
3. ภาษีรถยนตและลอเลื่อน 0 บาท
4. ภาษีสุรา 1,088,619.04 บาท
5. ภาษีปาย 12,823.00 บาท
6. ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจ 6,299,333.92 บาท
7. ภาษีสรรพสามิต 2,133,190.53 บาท
8. อากรฆาสัตว 0 บาท
9. คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 582,076.00 บาท
10. คาภาคหลวงแร 137,906.96 บาท
11. คาภาคหลวงปโตเลียม 145,313.53 บาท



 คาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต รวมทั้งสิ้น 513,851.00 บาท   โดยแยกไดดังน้ี.
1. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆาและจําหนายเน้ือสัตว 0 บาท
2. คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 482,559.00 บาท
3. คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0 บาท
4. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0 บาท
5. คาปรับผูละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ 0 บาท
6. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0 บาท
7. คาธรรมเนียมทะเบียนราษฎร 3,700.00 บาท
8. คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 0 บาท
9. คาใบอนุญาตใชเสียง 0 บาท
10. คาใบอนุญาตสาธารณสุข 0 บาท
11. คาปรับการผิดสัญญา 27,592.00 บาท
11. คาใบอนุญาตอ่ืน ๆ 0 บาท

 รายไดจากทรัพยสิน รวมทั้งสิ้น 80,197.61 บาท โดยแยกเปนรายละเอียดไดดังน้ี
1. ดอกเบี้ย 80,197.61 บาท

 รายไดเบ็ดเตล็ด รวมทั้งสิ้น 54,000.00 บาท โดยแยกเปนรายละเอียดไดดังน้ี
1. คาจําหนายแบบแปลน 51,500.00 บาท
2. คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0 บาท
3. รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน  ๆ 2,500.00 บาท

 เงินชวยเหลือ รวมทั้งสิ้น 14,728,308.00 บาท โดยแยกเปนรายละเอียดไดดังน้ี
1. เงินอุดหนุนทั่วไป 14,728,308.00 บาท



ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 จําแนกไดดังน้ี

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ยอดรวม 23,157,497.68 บาท
งบประมาณรายจายทั่วไป ยอดรวม 23,157,497.68 บาท
ก. ดานบริหารทั่วไป ยอดรวม 8,031,650.38 บาท

1. แผนงานบริหารทั่วไป ยอดรวม 7,871,650.38 บาท
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 160,000.00 บาท

ข. ดานบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม 13,452,569.81 บาท
1.แผนงานการศึกษา ยอดรวม 3,955,833.19 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 822,531.50 บาท
3.แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม 3,689,000.00 บาท
4.แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 3,498,879.12 บาท
5.แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม 259,730.00 บาท
6.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 1,486,326.00 บาท

ค.ดานการเศรษฐกิจ ยอดรวม 514,030.00 บาท
1.แผนงานการเกษตร ยอดรวม 514,030.00 บาท

ง. ดานดําเนินงานอ่ืน ยอดรวม 1,159,247.49 บาท
1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 1,159,247.49 บาท

การบริหารรายจาย



บทบาทการมีสวนรวมกิจกรรมทางการเมืองการบริหาร
เทศบาลฯ  ไดสงเสริมบทบาทของประชาชนในกิจกรรมการเมืองการบริหาร โดยรณรงคใหประชาชน

ไปใชสิทธิเลือกต้ังทุกรูปแบบ    ทั้งการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลฯ   เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2550 ตลอดจน
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นอกจากน้ีมีการคัดเลือกจากมีการจัดต้ังกลุมชุมชน/หมูบานขึ้นในเขตเทศบาล
จํานวน 14 หมูบาน โดยมีคณะกรรมการประชาคมหมูบาน ประกอบดวยประธานประชาคม  รองประธาน
ประชาคม  เลขานุการประชาคมหมูบาน และตัวแทนฝายบริหารหมูบาน และไดจัดการประชุมชุมชนเพื่อสอบถาม
ความคิดเห็น  และเสนอแนะปญหาตาง ๆ  ของชุมชนในเขตเทศบาล  เพื่อใหเทศบาลไดดําเนินการชวยเหลือและ
แกไขปญหาความตองการของประชาชน

ความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยสิน   และสวัสดิการของประชาชน
เทศบาลตําบลผาจุก ไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน  เพื่อบริการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน  มีการฝกซอมเพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกป  โดยอยูในความ
รับผิดชอบของ  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวของดังน้ี

1.รถยนตบรรทุกนํ้าเอนกประสงค จํานวน 1 คัน
2.รถบรรทุกเอนกประสงค จํานวน 1 คัน
3.อัตรากําลังเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 คน

จากการดําเนินการของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ผานมาพบวา  ตองขอรับการสนับสนุนจาก
เทศบาลใกลเคียง  เน่ืองจากอัตรากําลังของเจาหนาที่มีไมเพียงพอ  จึงไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร  การดําเนินการเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขต
เทศบาลฯ อยูในความรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองอุตรดิตถ ในดานไฟฟาแสงสวางในเวลากลางคืน
โดยสวนใหญมีไฟฟาเขาถึงทุกบาน  และกําลังขยายเขตไฟฟาใหครบทุกหลังคาเรือน  เพื่อความสะดวกปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของผูที่สัญจรไปมาในเวลาค่ําคืน การไฟฟาในเขตเทศบาลไดรับบริการจากการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ



2.3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะที่ผานมา

จากการพัฒนาทองถิ่นในระยะที่ผานมา  ทางเทศบาลไดดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาทองถิ่น ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ป 2551 - 2553 ดังน้ี

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา

 พัฒนาการคมนาคม
 พัฒนาระบบชลประทาน
 พัฒนาระบบประปาหมูบาน

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

 ลดคาใชจาย และลดตนทุนการผลิต
 สงเสริมรายได และอาชีพที่เหมาะสม
 พัฒนาดานปศุสัตว
 พัฒนาเกษตรกรรม
 การเพิ่มรายได/เพิ่มชองทางการตลาด

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา

 การรณรงคปองกันและใหความรูเร่ืองโรคระบาด
 รณรงคอาหารปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการ
 ลดมลภาวะ และการกอเหตุรําคาญ

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความรู การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
แนวทางการพัฒนา

 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตตําบลผาจุก
 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
 เพิ่มศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 พัฒนาดานการกีฬา
 สงเสริมกิจกรรมดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี



 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
แนวทางการพัฒนา

 พัฒนาระบบสวัสดิการและชีวิตความเปนอยูของผูดอยโอกาสทางสังคม
 สงเสริมกิจกรรมการรณรงคตอตานและแกไขปญหายาเสพติด
 พัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการปกครอง
แนวทางการพัฒนา

 พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและชุมชน
 พัฒนาการบริหารจัดการขอมูล
 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา

 สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
 สงเสริมการจัดการขยะอยางถูกวิธี

 ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

 พัฒนาแหลงทองเที่ยวตางๆ ในตําบล



โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ 2552

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงนํ้า งบประมาณ
1.1 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรัง บริเวณเลียบ คันคลอง

ปะกงฝงซาย บานพระฝาง หมูที่ 3
350,000.-

1.2 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณถนนกลางหมูบาน หมูที่ 8 520,000.-
1.3 โครงการกอสรางถนนคสล. สายทางเขาไปสํานักสงฆ

หนองบัว  หมูที่ 9
300,000.-

1.4 โครงการกอสรางถนนถนนคสล.บริเวณทางเขาประปาหมูบาน
เชื่อมตอถนนเดิมลงทานํ้าบานหาดฝาง  หมูที่ 13

285,000.-

1.5 โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวทางถนนดินลูกรัง  หมูที่ 14 100,000.-
1.6 ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 1 – 14 100,000.-
1.7 โครงการกอสรางขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 14 32,000.-

รวม 1,687,000.-
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

2.1 โครงการจางนักเรียน  นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน 203,000.-
2.2 โครงการจัดซื้อพันธุปลาเพื่อแจกจายเกษตรกรในตําบลผาจุก 100,000.-
2.3 โครงการสงเสริมกลุมสตรีและสตรีดอยโอกาสในการประกอบอาชีพ 100,000.-
2.4 โครงการจัดซื้ออุปกรณและเคร่ืองมือเคร่ืองใชทางการเกษตร 3,000.-

รวม 406,000.-
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและการอนามัย

3.1 โครงการสงเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภ 42,000.-
3.2 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ใหกับนักเรียนในโรงเรียน

ในเขตเทศบาลตําบลผาจุก
708,000.-

3.3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหกับนักเรียนในเขต
เทศบาลตําบลผาจุก

986,700.-

รวม 1,736,700.-



5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
5.1 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 3,442,300.-
5.2 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ 592,000.-
5.3 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส 120,000.-
5.4 โครงการสนับสนุนและชวยเหลือผูปวยโรคเอดสและติดเชื้อ HIV 10,000.-
5.5 โครงการสงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส 50,000.-

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความรู การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี งบประมาณ
4.1โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล 150,000.-
4.2 โครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษโดยครูตางชาติ 120,000.-
4.3. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ/วารสารสิ่งพิมพ ประจําหมูบาน 36,760.-
4.4 โครงการอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนในศูนยการเรียนรูชุมมชนตําบลผาจุก 20,000.-
4.5 โครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน 68,000.-
4.6 โครงการจัดหารถรับสงเด็กเล็ก 143,750.-
4.7 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 222,000.-
4.8 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 301,200.-
4.9 โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเยาวชนตําบลผาจุก 6,000.-
4.10 โครงการแขงขันกีฬาประเพณีพนักงานสวนทองถิ่น   นักเรียน เยาวชนและ

ประชาชน
100,000.-

4.11โครงการแขงขันกีฬานักเรียน 80,000.-
4.12โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธ อําเภอเมืองอุตรดิตถ 6,000.-
4.13 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 300,000.-
4.14.โครงการบวชนาคสามัคคีตําบลผาจุก 200,000.-
4.15 โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต 100,000.-
4.16 โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง 300,000.-
4.17 โครงการครอบครัวอบอุนอุดหนุนลูกหลานปฏิบัติธรรม 100,000.-
4.18โครงการเทศกาลงานลางสาดหวานและของดีจังหวัดอุตรดิตถ 15,000.-
4.19โครงการงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ 15,000.-
4.20โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีและวันสําคัญทางศาสนา 10,000.-
4.21โครงการจัดงานเทศกาลวันปใหม
4.22 โครงการจัดซื้อเคร่ืองเลนสนาม

รวม 2,293,710.-



5.6 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 85,000.-
5.7โครงการสนับสนุนการทํางานของ อสม. 140,000.-
5.8โครงการแกไขปญหาความยากจน 10,000.-
5.9โครงการรณรงคปองกันปญหายาเสพติด 20,000.-
5.10โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม 30,000.-
5.11โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 36,000.-
5.12โครงการชวยเหลือราษฏรขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภคในภาวะแหงแลง 10,000.-
5.13โครงการแกไขปญหาภัยแลง 10,000.-

รวม 4,555,300.-
6. การพัฒนาดานการเมือง   การบริหารและการปกครอง
6.1โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6.2. โครงการจัดทําเวทีประชาคม 20,000.-
6.3โครงการจัดพิมพจุลสารและรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 50,000.-
6.4โครงการจัดต้ังศูนยประสานงานสงเสริมและพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

5,000.-

6.5โครงการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ 8,000.-
6.6.โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชน(ระดับเทศบาล) 110,000.-
6.7โครงการจัดทําระบบแผนที่ภาษี 156,540.-
6.8โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน เชน ขอมูล จปฐ.และกชช.2ค 16,500.-
6.9โครงการสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 280,000.-
6.10.โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรเชิงบูรณาการ 25,000.-
6.11โครงการฝกอบรมและพัฒนาลูกเสือชาวบาน 5,000.-
6.12โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 14,000.-

รวม 690,040.-
7. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.1.โครงการจัดซื้อถังขยะ 50,000.-

รวม 50,000.-
8.การพัฒนาดานแหลง ทองเท่ียว
8.1โครงการกอสรางปรับปรุงภูมิทัศน หมูที่ 7 350,000.-
8.2โครงการจัดงานสมโภชนองคพระฝางจําลอง 500,000.-

รวม 850,000.-
รวมการใชจายเงินท้ังสิ้น 12,268,750.-



บทที่ 3
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถ่ิน

3.1 หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
การกําหนดแนวคิดใหมในการพัฒนาตามวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาของ

เทศบาลที่ใหมุงเนนคนเปนศูนยกลางหรือจุดหมายหลักของการพัฒนา กําหนดใหทองถิ่นเปนสังคมไทยที่พึง
ปรารถนาในอนาคตคือเปนสังคมที่มีสมรรถภาพ  มีเสรีภาพ  มีความยุติธรรม  มีความเมตตากรุณาและเคารพใน
สิทธิมนุษยชน  เปนสังคมที่มีความสุข  ครอบครัวอบอุน  ชุมชนเขมแข็ง  คนมีความรู  รู จักตัวเอง  และรูเทาทันโลก
ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ไมมีความขัดแยงรุนแรง  ประเทศชาติมีความมั่นคง  เปนสังคมที่พัฒนาไปอยาง
สมดุล  ระหวางเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอม

หลักสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
 มีวิสัยทัศนหรือเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต
 ครอบคลุมใน 3 มิติ  คือ ครอบคลุมภารกิจทุกดาน  ครอบคลุมกลุมเปาหมาย  ครอบคลุมทุกพื้นที่
 สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของชาติ
 ตอบสนองปญหาความตองการของประชาชน
 เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
 ยึดหลักความเปนไปไดและประโยชนสูงสุด
 ตองนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนที่ปรับเปลี่ยนเร็ว  และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น

จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม  โดยเสริมสรางความแข็งแกรงของโครงสรางของ
ระบบตาง ๆ ภายในประเทศใหมีศักยภาพ แขงขันไดในกระแสโลกาภิวัตน  และสรางฐานความรูใหเปนภูมิคุมกัน
ตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดอยางรูเทาทัน  ควบคูไปกับการกระจายการพัฒนาที่เปนธรรม และเสริมสรางความ
เทาเทียมกันของกลุมคนในสังคม  และความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น  พรอมทั้งฟนฟูและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหคงความสมบูรณเปนรากฐานการพัฒนาที่มั่นคง และเปนรากฐาน
การดํารงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศทุก
ระดับ  อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน  สามารถดํารงอยูในประชาคมโลก  ไดอยางมีเกียรติภูมิ
และศักด์ิศรี  โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 10 ดังน้ี



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
3. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ

กรอบการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผนพัฒนา

ประเทศและเปนแผนปฏิบัติรูปความคิด และคุณคาใหมของสังคมไทยที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนในสังคม และมุงให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และใชเศรษฐกิจเปนเคร่ืองมือชวยพัฒนาใหคนมี
ความสุข  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  พรอมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมาเปนบูรณาการแบบองครวม
เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตามในปแรกของแผนฯ
ประเทศไทยตองประสบวิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรง และสงผลกระทบตอคนและสังคมเปนอยางมาก จึงตองเรง
ฟนฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพมั่นคง และลดผลกระทบจากวิกฤตที่กอใหเกิดปญหาการวางงานและความยากจน
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มา
เปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทรรศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปน
องครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยใหความสําคัญกับการ
แกปญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจใหลุลวง และสรางฐานเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง และมีภูมิคุมกันตอกระแส
การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ขณะเดียวกันมุงการพัฒนาที่สมดุลทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยูดีมีสุขของคนไทย ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
สรุปไดวา ประสบความสําเร็จที่นาพอใจ เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวไดอยางตอเน่ืองในอัตราเฉลี่ย 5.7 ตอป
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัวสูความมั่นคง ความยากจนลดลง ขณะเดียวกันระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดี
ขึ้นมากอันเน่ืองมาจากการดําเนินการเสริมสรางสุขภาพอนามัย การมีหลักประกันสุขภาพที่มีการปรับปรุงทั้งดาน
ปริมาณและคุณภาพ โดยครอบคลุมคนสวนใหญของประเทศ และการลดลงของปญหายาเสพติดแตเศรษฐกิจไทย
ยังไมเขมแข็ง และออนไหวตอความผันผวนของปจจัยภายนอก ขณะที่ยังมีปญหาดานคุณภาพการศึกษา ความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ําทางรายได ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และความโปรงใสในการบริหารจัดการ
ของภาครัฐ ที่ยังตองใหความสําคัญในการแกไขอยางตอเน่ือง ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 -
2554) ประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบท ทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการ
พัฒนาประเทศ จึงตองมีการเตรียมความพรอมของคนและระบบใหสามารถปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตและแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตน และสรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง



วัตถุประสงคและเปาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 10
วัตถุประสงค

1.เพื่อสรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเน่ืองที่ขับเคลื่อนดวยการเชื่อมโยงบทบาท
ครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา  เสริมสรางบริการสุขภาพอยางสมดุลระหวางการสงเสริม  การ
ปองกัน  การรักษา  และการฟนสมรรถภาพ  และสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2.เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน  เชื่อมโยงเปนเครือขาย  เปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิต  และ
อนุรักษ  ฟนฟู  ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  นําไปสูการพึ่งตนเองและลดปญหา
ความยากจนอยางบูรณาการ

3.เพื่อปรับโครงสรางการผลิตสูการเพิ่มคุณคา (Value  Creation) ของสินคาและบริการบนฐานความรูและ
นวัตกรรม  รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางสาขาการผลิตเพื่อทําใหมูลคาการผลิตสูงขึ้น

4.เพื่อสรางภูมิคุมกัน (Safety  Net) และระบบบริหารความเสี่ยงใหกับภาคการเงิน  การคลัง  พลังงาน
ตลาดปจจัยการผลิต  ตลาดแรงงาน  และการลงทุน

5.เพื่อสรางระบบการแขงขันดานการคาและการลงทุนใหเปนธรรม  และคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศ
รวมทั้งสรางกลไกในการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูประชาชนในทุกภาคสวนอยางเปนธรรม

6.เพื่อเสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพควบคู
กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ และการดํารงชีวิตของคนไทยทั้งในรุน
ปจจุบันและอนาคต  รวมทั้งสรางกลไกในการักษาผลประโยชนของชาติอยางเปนธรรมและอยางยั่งยืน

7.เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสูภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน  และภาคประชาชน
และขยายบทความขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นควบคูกับการเสริมสรางกลไกและกระบวนการ
มีสวนรวมในการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหเกิดผลในทางปฏิบัติตอการอยูรวมกันอยางสันติสุข

เปาหมาย
1.เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคน ใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ ความรู

ความสามารถ  ทักษะการประกอบอาชีพ  และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต  ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายเพื่อ
เสริมสรางศักยภาพใหกับตนเองที่จะนําไปสูความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน  และสังคมไทย  โดยเพิ่มจํานวนป
การศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเปน 10 ป  พัฒนากําลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพเพิ่มเปนรอยละ 60 ของกําลัง
แรงงานทั้งหมด  และเพิ่มสัดสวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเปน 10 คนตอประชากร 10,000 คน พรอมทั้ง
ลดปญหาอาชญากรรมลงรอยละ 10 และกําหนดใหอายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเปน 80 ป  ควบคูกับลด
อัตราเพิ่มของการเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันไดใน 5 อันดับแรก  คือ  หัวใจ  ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  หลอด
เลือดสมอง  และมะเร็ง  นําไปสูการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน  และลดรายจายดานสุขภาพของบุคคลลงในระยะยาว



2.เปาหมายการพัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน  พัฒนาใหทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีสวนรวม
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําแผนชุมชนไปใชประกอบการจัดสรรงบประมาณปญหาอาชญากรรม  ยาเสพติด
และขยายโอกาสการเขาถึงแหลงทุน  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  และลดสัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนเหลือ
รอยละ 4 ภายในป 2554

3.เปาหมายดานเศรษฐกิจ  ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีความสมดุลและยั่งยืนโดยใหสัดสวนภาคเศรษฐกิจ
ในประเทศตอภาคการคาระหวางประเทศเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 75 ภายในป 2545 สัดสวนภาคการผลิตเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 15 ภายในป 2554 อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยรอยละ 3.0 – 3.5 ตอป
สัดสวนหน้ีสาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ไมเกินรอยละ 50 ความยืดหยุนการใชพลังงานเฉลี่ยไม
เกิน 1: 1 ในระยะของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 10 เพิ่มสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนเปนรอยละ 8 รวมทั้งลด
สัดสวนการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งลดการใชนํ้ามันในภาคการขนสงให
เหลือรอยละ 20 แรกมีสัดสวนไมเกิน 10 เทาของรายไดของกลุมที่มีรายไดตํ่าสุดรอยละ 20 ภายในป 2554
และสัดสวนผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  ไมตํ่ากวารอยละ 40
ในระยะของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 10

4.เปาหมายการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รักความอุดมสมบูรณของฐาน
ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีพื้นที่ปาไมไวไมนอยกวารอยละ 33 และตองเปนพื้นที่ปาอนุรักษ
ไมนอยกวารอยละ 18 ของพื้นที่ประเทศ  รักษาพื้นที่ทําการเกษตรในเขตชลประทานไวไมนอยกวา 31,000,000
ไร  และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอการดํารงคุณภาพชีวิตที่ดีและไมเปนภัยคุกคามตอ
ระบบนิเวศ  โดยรักษาคุณภาพนํ้าในลุมนํ้าตาง ๆ และแหลงนํ้าธรรมชาติใหอยูในเกณฑพอใชและดี  รวมกันไมตํ่า
กวารอยละ 85 คุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน  โดยเฉพาะฝุนละอองขนาดเล็ก  ตองมีคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม
เกิน 120 มก./ลบ.ม. อัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอประชากรลดลงรอยละ 5 จากป 2546 คือไมเกิน
3.5 ตัน/คน/ป ควบคุมอัตราการผลิตขยะในเขตเมืองไมใหเกิน 1 กก./คน/วัน  และของเสียอันตรายจากชุมชนและ
อุตสาหกรรมไดรับการจัดการอยางถูกตองรอยละ 80 ของปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด  รวมทั้งใหมีระบบ
ฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณระดับประเทศ 1 ระบบ

5. เปาหมายดานธรรมาภิบาล  มุงใหธรรมาภิบาลของประเทศดีขึ้น  มีคะแนนภาพลักษณของความโปรงใส
อยูที่ 5.0 ภายในป 2554 ระบบราชการมีขนาดที่เหมาะสม  และมีการดําเนินงานที่คุมคาเพิ่มขึ้น  ลดกําลังคนภาค
ราชการใหไดรอยละ 10 ภายในป 2554 ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้น  ทองถิ่นมีขีดความสามารถใน
การจัดเก็บรายไดและมีอิสระในการพึ่งตนเองมากขึ้น  และภาคประชาชนมีความเขมแข็ง  รูสิทธิ  หนาที่  และมี
สวนรวมมากขึ้นในการตัดสินใจและรับผิดชอบในการบริหารจัดการประเทศ  รวมทั้งใหการสรางองคความรู
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในบริบทไทยเพิ่มขึ้นในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 10



ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดอุตรดิตถ

“อุตรดิตถ  เศรษฐกิจพอเพียง  ผลผลิตพอกิน  ท่ีดินพออยู  ประตูสูหลวงพระบาง”

ยุทธศาสตร กลยุทธ
1. ปรับโครงการภาคเกษตร เพื่อเพิ่มความ 1.1 สงเสริมการผลิตดานการเกษตร  และการปศุสัตวเพื่อเพิ่ม
หลากหลายของผลิตผล (Diversify Products) มูลคา  และรายไดแกเกษตรกร
และเพิ่มมูลคาของราคาตอที่ดินที่ใชเปนปจจัย
การผลิต  การปศุสัตว  ใหมีบทบาทในการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน และมีคุณภาพ

2. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทํากินใหพอเพียง  แกการ 2.1 เรงรัดการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทํากินใหเพียงพอแกการอยู
อยูอาศัยและทําการเกษตร อาศัย  และทําการเกษตรไดอยางยั่งยืน

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.1 การแกไขปญหาความยากจนและความเดือดรอนของ
ประชาชน
3.2 การแกไขปญหายาเสพติด
3.3 การปองกันและปราบปรามการทุจริต
3.4 ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินและวินัยการจราจร
3.5 การสงเสริมการลงทุน SMEs, OTOP
3.6 อาหารปลอดภัยไดมาตรฐาน
3.7 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.8 การสงเสริมและพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข
3.9 การสงเสริมวัฒนธรรม  ศีลธรรม  และจริยธรรมของ
ประชาชน
3.10 การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนไดรับความเปนธรรม
จากการบริการที่ดีของภาครัฐ

วิสัยทัศน

ประเด็นยุทธศาสตร



ยุทธศาสตร กลยุทธ
4. การพัฒนาการคาชายแดน  และสงเสริมการ 4.1 การสงเสริมและพัฒนาการคาชายแดน
ทองเที่ยว 4.2 การบริหารจัดการเพื่อเสริมสรางศักยภาพการทองเที่ยว

5. การสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 5.1 การพัฒนาโครงการพื้นฐานดานการคมนาคม
5.2 การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร  การอุปโภคและบริโภค
5.3 การพัฒนาไฟฟา  ประปา  และโทรศัพท

1. ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เปาหมายของการพัฒนา คือ ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม   สามารถสืบทอด

ภูมิปญญาทองถิ่น  มีศาสนาเปนเคร่ืองชี้นําชุมชนและสังคม  ตลอดจนจัดระบบการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนา
และเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นสามารถดูแลตัวเองในขั้นพื้นฐาน ขยายและปรับปรุงการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
และเพียงพอตอความตองการ  พื้นฟูและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณของ
ทองถิ่นใหอยูสืบไปไดโดยจะดําเนินการดังตอไปน้ี

- สงเสริมใหนักเรียนต้ังแตระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาใหไดด่ืมนมทุกคน
- สงเสริมใหนักเรียนต้ังแตระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาใหไดรับประทานอาหารกลางวันอยางทั่วถึง
- สงเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กที่เรียนดีแตยากจนในเขตเทศบาล
- สงเสริมสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยใหกับโรงเรียนในเขตเทศบาล
- สงเสริมใหเยาวชนและประชาชนไดเรียนรูดวยตนเองและมีศูนยการเรียนรูชุมชนที่ไดมาตรฐาน
- สงเสริมความเปนเลิศทางดานการศึกษาดวยระบบอินเตอรเน็ตทุกโรงเรียน
- สงเสริมและสนับสนุนครูตางชาติสอนภาษาตางประเทศใหกับเด็กนักเรียนภายในเขตเทศบาล
- สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กภายในเขตเทศบาล
- สงเสริมการแขงขันกีฬาระดับประถมศึกษาภายในเขตเทศบาล
- สงเสริมรถรับสงเด็กเล็กใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาล
- สงเสริมสนับสนุนจัดอบรมโครงการจริยธรรมใหกับเด็กนักเรียนในชวงปดเทอม
- สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตอตานยาเสพติด
- สงเสริมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีในเขตเทศบาล

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารเทศบาลตําบลผาจุก



2. ดานโครงสรางพื้นฐาน
เปาหมายของการพัฒนา  คือ เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนโดยจะดําเนินการ

ปรับปรุงเสนทางคมนาคม  ถนนสายหลัก  ถนนสายรอง  และซอยตางๆ ใหไดมาตรฐาน  รวมทั้งปรับปรุงให
สามารถเชื่อมโยงตอกันไดสะดวก  กอสรางและปรับปรุงระบบระบายนํ้า  ใหควบคูไปกับการปรับ ปรุงถนนสาย
ตางๆ ในเขตเทศบาล  เพื่อใหสามารถระบายนํ้าไดอยางรวดเร็ว ปองกันการเกิดนํ้าทวมขัง ติดต้ังและขยายเขตไฟฟา
สาธารณะใหทั่วทุกแหลงชุมชนเพื่อสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และผูใชเสนทางสัญจร
ไปมา ปรับปรุงสาธารณูปโภคที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลใหพอเพียงกับความตองการของประชาชน เชน

- สงเสริมใหมีโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับผูมีรายไดนอย
- สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอยางทั่งถึงและเทาเทียมกันทั้งตําบล
- สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพเพื่อใหเกิดรายไดเสริมแกครอบครัวและชุมชนในเขตเทศบาล
- สงเสริมใหมีนํ้าประปาทุกหมูบานในเขตเทศบาล

3. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เปาหมายการพัฒนา คือ ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับการบริการดานสวัสดิการสังคมและการ

สาธารณสุขอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน ตลอดจนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เทศบาลจะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น มี

สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บใหการรักษาพยาบาล และบริการความรูดาน
สาธารณสุขแกประชาชน  สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสออกกําลังกายโดยการเลนกีฬา  เพื่อ
เสริมสรางสุขภาพพลานามัยที่ดี  บํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ  ใหบริการสวัสดิการสังคมแกเด็ก  สตรี
เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการอยางเทาเทียมกัน   รักษาความสงบเรียบรอย  สงเสริมสนับสนุนการปองกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขตเทศบาล  ตลอดจนปองกันอาชญากรรมและระงับ
การเกิดอัคคีภัย และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ เชน

- สงเสริมดูแลคุณภาพชีวิตของเด็ก, สตรี , คนชรา, ผูพิการและผูดอยโอกาส
- สงเสริมใหมีการปองกันบรรเทาสาธารณภัยใหกับชุมชนในเทศบาล
- สงเสริมผูสูงอายุใหไดรับเบี้ยยังชีพอยางทั่วถึง
- สงเสริมเบี้ยยังชีพใหกับผูพิการทุกประเภทอยางทั่วถึง
- สงเสริมกองทุนผูสูงอายุทุกหมูบานในเขตเทศบาล
- สงเสริมใหมีสวนสาธารณะและปรับภูมิทัศนในเขตเทศบาลอยางทั่วถึง
- สงเสริมและปองกันปญหายาเสพติดและโรคติดตอในเขตเทศบาล
- สงเสริมใหหญิงต้ังครรภไดรับอาอาหารเสริมอยางทั่วถึง
- สงเสริมการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดใหกับเยาวชนในเขตเทศบาล
- สงเสริมการปลูกปาสาธารณะชุมชนในเขตเทศบาล



4. ดานการเกษตร
เปาหมายของการพัฒนา  คือ  ใหประชาชนมีการรวมตัวกันเพื่อเรียนรู พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ

ตลอดจนเทคโนโลยีทางการเกษตร  วิชาการตางๆ เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลิตรวมทั้งการเพิ่มมูลคาของสินคา
ซึ่งกอใหเกิดผลผลิต  การบริการ  การหมุนเวียนของเงิน  และการสรางงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย
สามารถพึ่งตนเองไดและดํารงอยูอยางมั่นคง  เชน

- สงเสริมและพัฒนาแหลงนํ้าทางการเกษตรใหครอบคลุมทุกพื้นที่
- สงเสริมเทคโนโลยีดานการเกษตรไดอยางทั่วถึง
- สงเสริมใหมีตลาดกลางสินคาทางการเกษตรในเขตเทศบาล
- สงเสริมโครงการ 1 ฟารม 1 ตําบล เพื่อแกไขปญหาความยากจน
- สงเสริมใหเกษตรกรมีอาชีพเสริมและรายไดทั่วถึง
- สงเสริมใหเกษตรกรไดทํานา 2 คร้ังไดอยางทั่วถึงในเขตเทศบาล
- สงเสริมเกษตรกรใหใชปุยชีวภาพเพื่อลดตนทุนการผลิต
- สงเสริมโครงการ SML ใหกับชุมชนในเขตเทศบาล
- สงเสริมใหมีศูนยการเรียนรูของประชาชนทุกหมูบานในเขตเทศบาล
- สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพเพื่อใหเกิดรายไดเสริมแกครอบครัวและชุมชนในเขตเทศบาล

5. นโยบายดานการบริหารจัดการและการบริการประชาชน
เปาหมายของการพัฒนา  คือ  ใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นและมีสวนรวมทางการเมือง

อยางตอเน่ืองทุกขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอยางมีศักยภาพ
เทศบาลจะบริหารจัดการบนพื้นฐานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีโดยเฉพาะความโปรงใส  และพัฒนางาน

ของเทศบาลใหสามารถบริการแกประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม  เสริมสรางและพัฒ นา
บุคลากรของเทศบาลใหมีความสามารถในการปฏิบัติตนอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนา (Plans  strategies)
เพื่อใหสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน ภารกิจ  จุดมุงหมาย  และวัตถุประสงคการพัฒนาดังกลาว  กระผมได

กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว  จํานวน 8 ยุทธศาสตร  ดังน้ี
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงนํ้า

แนวทางการพัฒนา
 พัฒนาการคมนาคม
 พัฒนาระบบชลประทาน
 พัฒนาระบบประปาหมูบาน



 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

 ลดคาใชจาย และลดตนทุนการผลิต
 สงเสริมรายได และอาชีพที่เหมาะสม
 พัฒนาดานปศุสัตว
 พัฒนาเกษตรกรรม
 การเพิ่มรายได/เพิ่มชองทางการตลาด

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา

 การรณรงคปองกันและใหความรูเร่ืองโรคระบาด
 รณรงคอาหารปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการ
 ลดมลภาวะ และการกอเหตุรําคาญ

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความรู การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
แนวทางการพัฒนา

 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตตําบลผาจุก
 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
 เพิ่มศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 พัฒนาดานการกีฬา
 สงเสริมกิจกรรมดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
แนวทางการพัฒนา

 พัฒนาระบบสวัสดิการและชีวิตความเปนอยูของผูดอยโอกาสทางสังคม
 สงเสริมกิจกรรมการรณรงคตอตานและแกไขปญหายาเสพติด
 พัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการปกครอง
แนวทางการพัฒนา

 พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและชุมชน
 พัฒนาการบริหารจัดการขอมูล
 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร



 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา

 สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
 สงเสริมการจัดการขยะอยางถูกวิธี

 ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

 พัฒนาแหลงทองเที่ยวตางๆ ในตําบล

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล (พ.ศ. 2554 - 2558)
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงนํ้า
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและการอนามัย
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความรู การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการปกครอง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงทองเที่ยว

3.2 ปจจัยและสถานการณเปล่ียนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
ผลการวิเคราะหและความตองการของประชาชนในเทศบาล
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงนํ้า

1) ถนนในเขตเทศบาลยังไมไดมาตรฐาน
2) ถนนในเขตเทศบาลยังไมมีปายบอกเสนทางครบทุกจุด
3) ปญหาไฟฟาแสงสวางของประชาชนและไฟฟาสาธารณะยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่
4) ชุมชนไมใหความรวมมือในการปองกัน  และชวยกันดูและสถานที่สาธารณะ
5) ประชาชนยังขาดแคลนนํ้าในการอุปโภคและบริโภคในฤดูแลง
6) การบริการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการใหกับประชาชนยังไมเพียงพอและทั่วถึง
7) แหลงนํ้าในการเกษตรยังตองแกไขปรับปรุง  และพัฒนาใหดีขึ้น
8) ระบบการผลิต  การจายนํ้าประปาหมูบาน  ยังไมมีประสิทธิภาพ  คุณภาพนํ้าไมสะอาดปลอดภัย



การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1)ประชาชนยังตองการสงเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือนตามหลักการ

“เศรษฐกิจพอเพียง”
2)ประชาชนในทองถิ่นไมไดรับการสนับสนุนดานการประกอบอาชีพอยางทั่วถึงและไมมีเงินทุนในการ

ประกอบอาชีพ
3)ประชาชนในทองถิ่นยังขาดความรูความเขาใจในการประกอบอาชีพหรือผลิตสินคาใหตรงกับความ

ตองการของตลาด
4) ประชาชนยังตองการใหมีกลุมออมทรัพยเพิ่มขึ้นและสรางเครือขายชุมชนใหเขมแข็ง
5) ขาดการกระตุนความตองการของตลาด
6) ประชาชนอยากมีศูนยขอมูลขาวสารใหสามารถติดตอเชื่อมโยงกับอําเภอและจังหวัด

การพัฒนาดานสาธารณสุขและการอนามัย
1) ประชาชนยังขาดความเขาใจในเร่ืองสาธารณสุข
2) การใหบริการดานสุขภาพอนามัยยังไมทั่วถึง
3) ประชาชนสวนใหญไมสนใจดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง

การพัฒนาดานความรู การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
1) การศึกษาของโรงเรียนยังขาดบุคลากรที่มีความสามารถ
2) อุปกรณการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลยังมีไมพรอมและยังขาดเทคโนโลยีทางการศึกษา
3) สถานที่เลนกีฬาและอุปกรณกีฬาในเขตเทศบาลยังไมเพียงพอกับความตองการของประชาชน
4) ประชาชนในทองถิ่นยังขาดการทํานุบํารุงดานศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
5) ประชาชนเร่ิมละเลยประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น

การพัฒนาดานสังคม
1.ในชุมชนยังขาดความรวมมือใจกัน ความสามัคคีตองมีการสรางจิตสํานึกรักกันในชุมชน
2.การใหความชวยเหลือ  พัฒนาชีวิตความเปนอยูของผูดอยโอกาสทางสังคมยังไมทั่วถึง
3.การแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนยังไมบรรลุเปาหมาย
4.การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไมเพียงพอ
5. สวัสดิการทางสังคม  และการใหบริการตาง ๆ ยังไมทั่วถึง

การพัฒนาดานการบริหารเมืองและการปกครอง
1) ประชาชนยังไมใหความรวมมือในกิจกรรมทางการเมืองทุกระดับอยางจริงจัง
2) เทศบาลยังขาดอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
3) การใหบริการประชาชนยังไมสามารถใหบริการไดอยางรวดเร็วเทาที่ควร
4) การปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศบาลยังไมมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลเทาที่ควร



การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) ประชาชนยังไมใหความรวมมือในการชวยกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเทาที่ควร
2) ระบบการบําบัดและกําจัดขยะมูลฝอยยังไมดีพอ  ขาดเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงาน
3) ขาดแคลนบุคลากรดานการรักษาความสะอาด
4) ประชาชนยังขาดจิตสํานึก และไมเห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การพัฒนาดานแหลงทองเท่ียว
1.การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวยังไมทั่วถึง
2.การพัฒนาแหลงทองเที่ยวยังไมเพียงพอ



ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของทองถิ่น  ดวยเทคนิค SWOT  Analysis (จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค)

SWOT  Analysis
เปนการวิเคราะห  จุดแข็ง  จุดออน   โอกาส   อุปสรรค

จุดแข็ง (Strenght-S)
จุดออน (Weakness-W)
โอกาส (Opportunity-O)
อุปสรรค (Threat-T)

ปจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง  ขีดความสามารถหรือทรัพยากรดานตาง ๆ  ที่อยูภายในที่ไดเปรียบหรือ

สวนที่เขมแข็งภายในเทศบาล       ที่สามารถนํามาใชประโยชนเพื่อผลักดันใหองคการสามารถดําเนินงานบรรลุ
วิสัยทัศน  วัตถุประสงค  จุดมุงหมายและภารกิจหลักขององคการ  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  เชน  ดานโครงสราง
พื้นฐาน   ดานระบบงาน  ดานบุคลากร   ดานงบประมาณ  ดานวัสดุอุปกรณ   ดานกฎหมาย

จุดออน (Weakness) หมายถึง  ขอเสียเปรียบ  ขอผิดพลาดในองคการที่เปนขอดอยหรือเปนขอจํากัดตาง ๆ
ที่สงผลทําใหไมอาจบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจแนวทางการพัฒนาขององคการที่กําหนดไว  เชน  ดาน
โครงสรางพื้นฐาน  ดานระบบงาน  ดานบุคลากร  ดานงบประมาณ   ดานวัสดุอุปกรณ  ดานกฎหมาย

ปจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities) หมายถึง   สถานการณในสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีลักษณะเกื้อกูล  หรือปจจัยที่

เกิดจากสภาพแวดลอมที่มีลักษณะเกื้อกูลหรือสนับสนุนตอการบรรลุวัตถุประสงค  และภารกิจ  แนวทางการพัฒนา
ของเทศบาล  เชน  สภาพแวดลอมภายนอกทั่วไป : ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  ดานการเมือง  ดานเทคโนโลยี
สภาพแวดลอมการดําเนินงาน : ดานลูกคา  ดานสถานภาพการแขงขัน  ดานผูสนับสนุนปจจัย   ดานแรงงาน  ดาน
สถานการณนานาชาติ

ภัยคุกคาม (Threats) หมายถึง   อุปสรรค  สถานการณหรือปจจัยที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มี
ลักษณะเปนอุปสรรคขัดขวาง  หรือทําใหเกิดผลเสียหาย  ผลกระทบในทางลบตอการบริหารงานขององคการ  เชน
สภาพแวดลอมภายนอกทั่วไป : ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม   ดานการเมือง  ดานเทคโนโลยี   สภาพแวดลอมการ
ดําเนินงาน : ดานลูกคา  ดานสถานภาพการแขงขัน   ดานผูสนับสนุนปจจัย  ดานแรงงาน  ดานสถานการณ
นานาชาติ



ประเด็นหลักการพัฒนา
หลังจากที่ไดสรุปประเมินผลจากการพัฒนาจากการประชาคม  ทําใหแนวทางในการที่จะพัฒนา

ในปตอ ๆ ไป  โดยกําหนดประเด็นหลักในการพัฒนาจะไดมาจาก 4 ดาน  คือ
1) จากปญหา
2) จากความตองการ
3) จากนโยบายของผูบริหารทองถิ่น
4) จากศักยภาพของเทศบาลเอง
สามารถสรุปออกมาและจัดลําดับความสําคัญแลวได  ดังน้ี

1. ประชาชนมีรายไดนอย  ตองเพิ่มรายไดใหโดยการสงเสริมอาชีพ
2. ปญหาถนนเปนหลุมเปนบอ  โดยเฉพาะถนนลูกรัง  ตองการกอสรางเปนถนนคอนกรีต
3. ปญหายาเสพติดในพื้นที่  ควรสงเสริมใหเยาวชนหางไกลยาเสพติด
4. ปรับปรุงระบบการระบายนํ้า  เพื่อปองกันนํ้าทวมขัง
5. ตองการใหขยายเขตไฟฟาใหทั่วถึง
6. ตองการใหขุดลอกคูคลองธรรมชาติที่ต้ืนเขิน  เพื่อใหมีนํ้าสําหรับการเกษตร
7. ตองการใหมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย
9. ตองการใหพัฒนาเปนเมืองนาอยู
10. ตองการใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  มีสนามกีฬาเพิ่มขึ้น
11. ตองการสรางความรวมมือ  รวมใจในชุมชน  การสรางชุมชนเขมแข็ง
12.ตองการยกระดับทางการศึกษาใหไดมาตรฐานมากขึ้น

เมื่อไดกําหนดประเด็นหลักในการพัฒนาแลว  ขั้นตอนตอไปคือการพิจารณาจุดแข็งในการพัฒนาเพื่อนํามา
เพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองปญหา  และความตองการ  และพัฒนาทองถิ่นโดยแยกเปนดานตาง ๆ ดังน้ี

1. ดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงนํ้า
1.มีการกอสรางถนนไดมาตรฐาน  ซึ่งเปนถนน คสล. ครอบคลุมทุกพื้นที่  ทําใหงายตอการพัฒนาไปสูการ

ปรับปรุงโดยการขยายผิวจราจรใหกวางขึ้น
2.การขยายเขตไฟฟาใหทั่วถึงทุกครอบครัว ขณะน้ีเรงรัดการขยายเขตไฟฟาใหทั่วถึงทุกครัวเรือนเพื่อ

ปองกันปญหาการลักขโมย
3.ไดต้ังโครงการกอสรางและขยายไหลทาง  บรรจุไวในงบประมาณประจําป  เพื่อความเปนระเบียบและ

ความปลอดภัยในการใชถนน

จุดแข็งในการพัฒนา (Strength)



4.ไดปรับปรุงกอสราง  รางระบายนํ้า  ทอระบายนํ้าพรอมฝาปด  ใหเพียงพอและไดมาตรฐานเพื่อใหการ
ระบายนํ้าสะดวกรวดเร็วและปองกันนํ้าทวมในเขตเทศบาล

5.การขุดลอกคูคลองธรรมชาติ  ไมใหต้ืนเขิน  เพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าสําหรับเกษตรกรรม  ขณะน้ีเทศบาลได
ต้ังงบประมาณสําหรับขุดลอกคลองแลว และมีการสํารวจคูคลองอยางสม่ําเสมอเพื่อปองกันปญหาเร่ืองนํ้าทวม

6.สรางฝายกั้นนํ้า  คันเหมือง  เขื่อน  ฝายนํ้าลน  เหมืองไสไก  พนังกั้นนํ้า  พนังกันดิน  พรอมทั้งบูรณะ
ซอมแซมแหลงนํ้าตามธรรมชาติ  เชน  ลอกคลอง  ขุดสระ  เพื่อเตรียมพรอมในการกักเก็บนํ้าฝนไวใช

2. ดานเศรษฐกิจ
1.เทศบาลมีการสงเสริมการจัดต้ังกลุมชุมชน  กลุมเกษตรกร  และกลุมออมทรัพย  ใหมีความเขมแข็ง  มี

ความรู  ความสามารถพึ่งพาตนเองไดตามหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง”
2.สงเสริมภาคเกษตรกรรมใหมีการพัฒนาอยางมีคุณภาพ  มีตลาดรองรับสินคาทางการเกษตรและสินคาที่

ผลิตในทองถิ่น
3. ไดจัดอบรมใหความรูและปลูกจิตสํานึกในการดําเนินชีวิตแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง”
4.จัดหาพันธุพืชและพันธุสัตวแจกจายแกประชาชนและมีโครงการจัดแหลงเพาะพันธุปลาชุมชน  โครงการ

ศึกษาดูงานดานการเกษตรและวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว
เศรษฐกิจ  เพิ่มผลผลิตสงเสริมทางวิชาการในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ  ลดตนทุนการผลิต

5.เทศบาลไดสงเสริมการใชปุยอินทรีย  การปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  ลดการใชสารเคมี
ซึ่งเปนโทษตอรางกาย

6. เทศบาลไดสรางวิทยากรเพื่อใหความรูตามชุมชนตาง ๆ ดานวิชาชีพ  การเกษตรแบบใหม  การเพาะพันธุ
การใชปุยอินทรีย  การปองกันการกําจัดศัตรูพืชดวยสารธรรมชาติ

7.มีการกอสรางปรับปรุงตลาดสด  กอสรางแหลงเพาะพันธุปลาชุมชนแลสนับสนุนดานสิ่งกอสรางและจัด
กิจกรรม   สงเสริมดานเศรษฐกิจดวย

8.มีกองทุนชุมชนหมุนเวียนในทุกชุมชน  เพื่อเปนทุนในการประกอบอาชีพ

3.ดานสาธารณสุขและการอนามัย
1.เทศบาลขยายบริการดานสาธารณสุขใหประชาชนไดรับการรักษาพยาบาลอยางทั่วถึง    ตลอดจนสงเสริม

อนามัยแมและเด็ก  และอนามัยโรงเรียนใหความรูดานสาธารณสุขมูลฐาน  แกไขปญหาสาธารณสุข  ปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอโดยเฉพาะโรคเอดส

2. เทศบาลมีการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการสังคม  บัตรประกันสังคม  สงเสริมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ  มีการ
ชวยเหลือผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ



4. การพัฒนาดานความรู การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
1.เทศบาลไดสรางโรงเรียนอนุบาลเมืองอุตรดิตถ  ซึ่งไดมีการสงเสริมยกระดับการเรียนการสอนใหมี

คุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนอนุบาลในเมือง ซึ่งขณะน้ีโรงเรียนกําลังอยูในระหวางกอสราง และไดมีจํานวน
นักเรียนและครูผูสอนพรอมเรียบรอยแลว เมื่อโรงเรียนแลวเสร็จก็จะไดมีการเรียนการสอนที่ครบพรอม และมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาศูนยเด็กใหไดมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ, สงเสริมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในเขตเทศบาล เพื่อเปนการสงเสริมการศึกษาใหกับผูดอยโอกาส, สงเสริมดานการศึกษาใหประชาชน
ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง สรางความพรอมในการจัดการศึกษาใหกับทองถิ่น

2.เทศบาลจัดงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมเพื่อสงเสริมสุขภาพเด็ก
กอนวัยเรียน  สงเสริมสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการชุมชน  เพื่อใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีการจัดการ
แขงขันกีฬาทั้งเด็ก เยาวชน  และประชาชน  มีการประกวดรองเพลงและกิจกรรมเขาจังหวะ  และสงเสริมใหมี
สถานที่ออกกําลังกายและสถานที่พักผอนหยอนใจ

5. ดานสังคม
1.เทศบาลรณรงคตอตานยาเสพติดและลดปญหายาเสพติดภายในชุมชนเปนประจําทุกป
2.เทศบาลมีการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการสังคม  บัตรประกันสังคม  สงเสริมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ  มีการ

ชวยเหลือผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ
3.สงเสริมกิจกรรมสรางความเขมแข็งในชุมชน

6.การพัฒนาดานการบริหารเมืองและการปกครอง
1.เทศบาลจัดต้ังงบประมาณสําหรับอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผูบริหารและพนักงานเทศบาลใน

การปฏิบัติงานปรับปรุงระบบการบริหาร  และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน  ลดขั้นตอนการ
ทํางานและสรางความเขาใจกับประชาชนในการติดตอราชการกับเทศบาล

2. เทศบาลจัดอบรมสัมมนาสรางความเขาใจใหกับผูนําชุมชนและกรรมการชุมชนเกี่ยวกับจุดมุงหายในการ
จัดต้ังกลุมชุมชนและขั้นตอนในการบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพตลอดจนสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่นของประชาชนและใหกรรมการชุมชนมีสวนรวมในการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อบรรจุลงในเทศ
บัญญัติงบประมาณประจําป

3.มีโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  สําหรับดําเนินการวางแผนจัดเก็บรายไดภายในเขต
เทศบาลเพื่อใหการบริหารงานดานรายจายมีความเปนระบบและจัดเก็บรายไดใหมากขึ้น

4.มีการกอสรางปรับปรุง  อาคารสถานที่พรอมทั้งสํารวจและจัดหาอุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  ในการ
ปฏิบัติงานใหเพียงพอทันสมัยเพื่อใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัว  มีคุณภาพ  สามารถใชงานไดอยางรวดเร็วและ
ถูกตอง

5.มีการปรับปรุงเสียงตามสายและการประชาสัมพันธ  รวมทั้งสํารวจความตองการในการประชาสัมพันธ
เพื่อติดต้ังเสียงตามสายใหครอบคลุมทั่วถึง



6.เทศบาลจัดหารถยนตบรรทุกนํ้าพรอมอุปกรณดับเพลิง  จัดซื้อนํ้ายาเคมีสําหรับดับเพลิงที่เกิดจากการลุก
ไหมเคมีภัณฑ, ฝกอบรมจัดต้ังและทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  เพื่อเตรียมความพรอมดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

7. มีการจัดหาและติดต้ังปายเคร่ืองหมายจราจร  ปายสัญญาณตาง ๆ รวมทั้งติดต้ังไฟหลอดสีเหลืองตามทาง
แยกตาง ๆ ใหประชาชนที่สัญจรไปมาในเวลาค่ําคืนไดรับความสะดวกและปลอดภัย  เปนการสรางวินัยในกฏ
จราจรแกผูใชรถใชถนน

7. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. เทศบาลมีโครงการสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ดูแลรักษาปาไม

และแหลงนํ้า  เชน  โครงการรณรงคใหความรูในการรักษาสิ่งแวดลอม
2. เทศบาลไดใหความรูและสงเสริมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหแกเด็กและ

เยาวชน  เชน  โครงการเยาวชนสัมพันธเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.เทศบาลมีงบประมาณใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

และชวยกันดูแลรักษา  ปลูกปาทดแทน  เชน  โครงการรณรงคปลูกตนไมในโอกาสตาง ๆ  โครงการปลูกตนราช
พฤกษซึ่งเปนตนไมประจําชาติบริเวณสถานที่สําคัญและสาธารณสถานตาง ๆ

4. เทศบาลมีโครงการพืชผักสวนครัวสมุนไพรพื้นบานเพื่อคุณภาพชีวิต  โครงการเพาะพันธุไมผลทองถิ่น
เพื่อสงเสริมใหใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใหเกิดประโยชน

5.เทศบาลต้ังงบประมาณโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการคืนสภาพดินดวยปุยชีวภาพเพื่อสงเสริมให
ประชากรทําการเกษตรแบบผสมผสาน  หรือเกษตรทฤษฎีใหม

6.เทศบาลไดต้ังงบประมาณจัดซื้อถังขยะ ปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะ  ปรับปรุงระบบการเก็บและกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

7.มีงบประมาณสําหรับโครงการประกวดชุมชน ใหมีการปรับปรุงดานความสะอาด  ความเปนระเบียบ
เรียบรอย  และทัศนียภาพโดยรวมของชุมชน

8.การพัฒนาดานแหลงทองเท่ียว
1.มีการจัดงานสมโภชนองคพระฝางทรงเคร่ือง  ณ วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถขึ้นเปนประจําทุกป  เพื่อ

เปนการสงเสริมแหลงทองเที่ยวของตําบล  ซึ่งวัดพระฝางฯ ถือวาเปนโบราณสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของจังหวัด
อุตรดิตถ

2.มีการปรับปรุงภูมิทัศนริมนํ้านาน เพื่อเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของประชาชนผูเดินทางสัญจรและ
ชาวบานในตําบลผาจุก



1. ดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงนํ้า
1.การกอสรางถนน คสล. ในบางพื้นที่ไมสามารถขยายผิวจราจรใหกวางขึ้นได  เน่ืองจากติดแนวร้ัวบาน

ในชุมชนไมสามารถขยายผิวจราจรออกไปได
2.การกอสรางและขยายไหลทาง  เพื่อความเปนระเบียบและความปลอดภัยในการใชถนน  แตเน่ืองจาก

งบประมาณมีจํากัด  จึงดําเนินการไดทีละนอย
3.การปรับปรุงกอสรางรางระบายนํ้า  ทอระบายนํ้าพรอมฝาปด ยังไมเพียงพอและมาตรฐานความ

ปลอดภัยในการระบายนํ้าสะดวกรวดเร็วและปองกันนํ้าทวมในเขตเทศบาล ยังมีนอยเน่ืองจากงบประมาณมีจํากัด
จึงดําเนินการไดทีละนอย

4.การขุดลอกคูคลองธรรมชาติ  ไมใหต้ืนเขิน  เพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าสําหรับเกษตรกรรม  งบประมาณมีนอย
จึงดําเนินการไดทีละนอย

5.งบประมาณในการกอสรางฝายกั้นนํ้า  คันเหมือง  เขื่อน  ฝายนํ้าลน เหมืองไสไก  พนังกั้นนํ้า  พนังกัน
ดิน  การลอกคลอง  ขุดสระ  งบประมาณมีจํากัด  จึงดําเนินการไดทีละแหง

2. ดานเศรษฐกิจ
1. ประชาชนขาดความรูในเร่ืองการดําเนินชีวิตแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง”
2.ประชาชนยังขาดแคลนพันธุพืชและพันธุสัตวและยังไมมีแหลงเพาะพันธุปลาชุมชน  และขาดความรูดาน

เกษตรกรรมและวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร  รวมทั้งการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  เพิ่ม
ผลผลิตสงเสริมทางวิชาการในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ  ลดตนทุนการผลิต  ตลอดจนการใชปุยอินทรีย  การ
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  ลดการใชสารเคมีซึ่งเปนโทษตอรางกาย

3.ประชาชนยังขาดความสนใจในดานฝกอาชีพใหมๆ จึงไมมีการฝกอาชีพขึ้นในตําบล
4 ประชาชนขาดความรูดานวิชาชีพ  การเกษตรแบบใหม  การเพาะพันธุการใชปุยอินทรีย  การปองกันการ

กําจัดศัตรูพืชดวยสารธรรมชาติ
5.กองทุนชุมชนหมุนเวียนในทุกหมูบาน  ทุนในการประกอบอาชีพยังมีนอย
6.โครงสรางและระบบการผลิตยังไมสอดคลองกับความตองการของตลาดเทาที่ควร
7.รานคาชุมชนและตลาดกลางสินคายังไมไดมาตรฐาน

3. ดานสาธารณสุขและการอนามัย
1.เทศบาลยังขยายบริการดานสาธารณสุขใหประชาชนไดรับการรักษาพยาบาลยังไมทั่วถึง เน่ืองจากขาด

งบประมาณในการใหบริการสาธารณสุข

จุดออนหรือขอจํากัดในการพัฒนา (Weakness)



2.การสงเสริมอนามัยแกแมและเด็ก และอนามัยในโรงเรียน รวมทั้งใหความรูดานสาธารณสุขมูลฐาน
แกไขปญหาสาธารณสุข  ปองกันและควบคุมโรคติดตอโดยเฉพาะโรคเอดส  ยังไมครอบคลุมเน่ืองจากขาดบุคลากร
ดานสาธารณสุข

4. การพัฒนาดานความรู การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
1.โรงเรียนในเขตเทศบาลทั้งสองโรงเรียนยังอยูในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ  ยังไมไดรับการถายโอน

อาคารเรียนยังเปนอาคารไมที่มีอายุเกาแกนานประมาณ 20 กวาป  มีสภาพทรุดโทรม  อุปกรณการเรียนการสอนก็
ยังขาดแคลนไมเพียงพอในการเรียนการสอน

2.งบประมาณสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมเพื่อสงเสริมสุขภาพเด็กกอน
วัยเรียน  ยังมีไมเพียงพอในการสงเสริมสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการชุมชน  เพื่อใชเวลาวางใหเปนประโยชน

3.ในเขตเทศบาลยังขาดสถานที่เปนศูนยเยาวชนหรือเปนโรงยิมหรืออาคารอเนกประสงคสําหรับให
ประชาชนใชเปนที่ออกกําลังกายและจัดกิจกรรมหรือเปนสถานที่ประชุม  รวมทั้งยังขาดสวนสาธารณะสําหรับเปน
สถานที่พักผอนหยอนใจมีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน

4. การสืบสานดนตรีไทยและดนตรีพื้นบาน  สงเสริมศูนยวัฒนธรรมของเทศบาลใหเปนแหลงเผยแพรและ
ถายทอดวัฒนธรรม  เผยแพรประเพณี  เทศกาลและศิลปพื้นบานยังขาดการสงเสริมเทาที่ควร  เน่ืองจากเทศบาลขาด
บุคลากรผูชํานาญงานในดานน้ี

5.ยังขาดการสงเสริมการฝกอบรมในดานศีลธรรม  จริยธรรม

5.ดานสังคม
1.เทศบาลขาดบุคลากรสําหรับเปนวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการรณรงคตอตานยาเสพติดและลดปญหา

ยาเสพติดภายในชุมชน
2. การสงเสริมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ  มีการชวยเหลือผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุของเทศบาลยัง

ไมเต็มที่เน่ืองจากขาดบุคลากรในดานน้ี
3.การปองกันปญหายาเสพติดคอนขางยาก เน่ืองจากเยาวชนไมใหความรวมมือในดานน้ี

6. ดานบริหารการเมืองและการปกครอง
1.ศักยภาพของผูบริหารและพนักงานเทศบาลในการปฏิบัติงานยังตองการปรับปรุงระบบการบริหาร

ความรูความเขาใจในบทบาทของตัวเอง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชนและยังตองลดขั้นตอน
การทํางานและตองสรางความเขาใจกับประชาชนในการมาติดตอราชการกับเทศบาล

2.ผูนําชุมชนและกรรมการชุมชนยังขาดความรูเกี่ยวกับจุดมุงหมายในการจัดต้ังกลุมชุมชนและขั้นตอนใน
การบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพ  ตลอดจนการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนและยังตอง
ใหกรรมการชุมชนมีสวนรวมในการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณประจําป

3.โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินยังดําเนินการยังไมเสร็จสมบูรณ  เน่ืองจากขาดเจาหนาที่
ที่มีความรูความสามารถสําหรับดําเนินการวางแผนจัดเก็บรายภายในเขตเทศบาล



4.เทศบาลยังขาดอาคารสถานที่พรอมทั้งอุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย  เพื่อให
การปฏิบัติงานมีความคลองตัวมีคุณภาพสามารถใชปฏิบัติงานได

5.เสียงตามสายยังไมครอบคลุมทั่วถึง  ยังตองมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นรวมทั้งสํารวจความตองการในการ
ประชาสัมพันธ

6.เทศบาลยังขาดรถยนตบรรทุกนํ้าพรอมอุปกรณดับเพลิง  ยังไมเพียงพอ  นํ้ายาเคมีสําหรับดับเพลิงที่เกิด
จากการลุกไหมเคมีภัณฑ  และมีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนยังไมเพียงพอ  เพื่อเตรียมความพรอมดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

7.เทศบาลมีปายเคร่ืองหมายจราจร  ปายสัญญาณตาง ๆ ยังไมเพียงพอรวมทั้งยังไมมีการติดต้ังไฟหลอดสี
เหลืองตามทางแยกตาง ๆ ใหประชาชนที่สัญจรไปมาในเวลาค่ําคืนไดรับความสะดวกและปลอดภัย

8.ประชาชนผูใชรถใชถนนยังขาดวินัยและจิตสํานึก  ไมเคารพกฎจราจร

7. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ดูแลรักษาปาไมและแหลง

นํ้า  และขาดความรูในการรักษาสิ่งแวดลอม
2.ประชาชน  เด็กและเยาวชนขาดความรูและจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.ประชาชนในทองถิ่นยังมีฐานะยากจนตองประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพ ทําใหไมมีเวลาในการมารวมใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และชวยดูแลรักษา  หรือปลูกปาทดแทน
4.ประชาชนขาดความรูในเร่ืองพืชผักสวนครัวสมุนไพรพื้นบานเพื่อคุณภาพชีวิต  การเพาะพันธุไมผล

ทองถิ่น  และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใหเกิดประโยชน
5.ประชาชนขาดความรูในเร่ืองการคืนสภาพดินดวยปุยชีวภาพเพื่อสงเสริมใหเกษตรกรทําการเกษตรแบบ

ผสมผสาน  หรือเกษตรทฤษฎีใหม
6.ประชาชนยังขาดจิตสํานึกและไมรูจักการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะใหถูกหลักสุขาภิบาลและมี

ประสิทธิภาพ
7.ประชาชนไมใหความรวมมือในการทําโครงการประกวดชุมชนในดานความสะอาดความเปนระเบียบ

เรียบรอย  และทัศนียภาพสวนรวมของชุมชน  เน่ืองจากติดกับตองประกอบอาชีพภายนอกชุมชนไมมีเวลาใหกับ
ชุมชนของตัวเอง

8.การพัฒนาดานแหลงทองเท่ียว
1.มีงบประมาณจํากัดในการจัดงานสมโภชนองคพระฝางทรงเคร่ือง ณ วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถซึ่งจัด

ขึ้นเปนประจําทุกป  เพื่อเปนการสงเสริมแหลงทองเที่ยวของตําบล  ซึ่งวัดพระฝางฯ ถือวาเปนโบราณสถานที่สําคัญ
แหงหน่ึงของจังหวัดอุตรดิตถ

2.งบประมาณในการกอสรางปรับปรุงภูมิทัศนริมนํ้านาน เพื่อเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของประชาชนผู
เดินทางสัญจรและชาวบานในตําบลผาจุกมีไมเพียงพอ



1. ดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงนํ้า
1.กอสรางถนนใหไดมาตรฐาน  มีแนวโนมที่จะพัฒนาความสะดวกในการขนสงมากขึ้น  เน่ืองจากรัฐบาล

ไดเร่ิมถายโอนภารกิจจากหลายหนวยงาน
2.การขยายเขตไฟฟาใหทั่วถึงทุกครอบครัว  การไฟฟาสวนภูมิภาคไดเอ้ืออํานวยในการประมาณคาใชจาย

และการติดต้ังไฟฟา
3.กรมทางหลวงดําเนินการกอสรางถนนสี่เลนเพื่อความคลองตัวในการสัญจรไปมาบริเวณถนนสาย

อุตรดิตถ- เขื่อนสิริกิตต หนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลาอุตรดิตถ เพื่อความสะดวกเปนระเบียบและความ
ปลอดภัยในการใชถนน

4.หนวยงานภาครัฐหรือสวนกลางและภูมิภาคใหการสนับสนุนวิทยาการเทคโนโลยีรวมทั้งเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในการปรับปรุงกอสรางในดานโครงสรางพื้นฐาน

5.สวนกลางไดถายโอนความรับผิดชอบขุดลอกคูคลองธรรมชาติ  ไมใหต้ืนเขิน  เพื่อใหเกษตรกรมีนํ้า
สําหรับเกษตรกรรม  โดยเทศบาลไมตองขออนุญาตจากกรมชลประทานหรือหนวยงานขนสงทางนํ้า

6.หนวยงานภาครัฐหรือสวนกลางและภูมิภาคใหการสนับสนุนวิทยาการเทคโนโลยีรวมทั้งเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในการปรับปรุงกอสรางในดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ดานเศรษฐกิจ

1.รัฐบาลและสวนกลางใหการสงเสริมการดําเนินชีวิตแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง”
2.การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร  ทั้งการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  เพิ่มผลผลิตสงเสริมทาง

วิชาการในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ  ลดตนทุนการผลิต  จัดหาพันธุพืชและพันธุสัตวแจกจายแกประชาชน เชน
โครงการจัดหาแหลงเพาะพันธุปลาชุมชน โครงการศึกษาดูงานดานเกษตรกรรมและวิชาชีพ  สามารถขอรับการ
สนับสนุนวิทยากรและวัสดุอุปกรณจากสวนภูมิภาค

3.การสงเสริมการใชปุยอินทรีย หรือปุยชีวภาพการปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานสวน
ภูมิภาคออกมาดําเนินการให  รวมทั้งสรางวิทยากรเพื่อใหความรูตามชุมชนตาง ๆ ดานวิชาชีพ  การเกษตรแบบใหม
การเพาะพันธุการใชปุยอินทรีย  การปองกันการกําจัดศัตรูพืชดวยสารธรรมชาติ

4. รัฐบาลสนับสนุนใหมีกองทุนชุมชนหมุนเวียนในทุกหมูบาน  เพื่อเปนทุนในการประกอบอาชีพ

3. ดานสาธารณสุขและการอนามัย
1.ทางอําเภอดําเนินการแกไขปญหาสาธารณสุข  แบบบูรณาการปองกันและควบคุมโรคติดตอโดยเฉพาะ

โรคเอดส และขยายบริการดานสาธารณสุขใหประชาชนไดรับการรักษาพยาบาลอยางทั่วถึงตลอดจนสงเสริม
อนามัยแมและเด็ก  อนามัยโรงเรียน

โอกาสในการพัฒนา (Opportunity)



4. ดานความรู การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
1.สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ และหนวยงานการศึกษาเร่ิมถายโอนภารกิจสงเสริมดานการศึกษา

สรางความพรอมในการจัดการศึกษาใหกับทองถิ่น การจัดการศึกษาอนุบาล 3 ควบคูทองถิ่น โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานประถมศึกษาที่อยูในเขตเทศบาล

2.กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจัดสรรงบประมาณสนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬาเพื่อเด็กและประชาชน
ไดออกกําลังกายและใชเวลาวางใหเปนประโยชน

3.สํานักงานเขตการศึกษาอุตรดิตถสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในวันสําคัญทางศาสนา มีโครงการ
อุปสมบทหมูเฉลิมพระเกียรติ และสงเสริมศูนยวัฒนธรรมของเทศบาลใหเปนแหลงเผยแพรและถายทอดวัฒนธรรม
เผยแพรงานประเพณี  เทศกาลและศิลปะพื้นบาน

5. ดานสังคม
1.รัฐบาลและสวนกลางเขมงวดกวดขันและสั่งการมายังทองถิ่นในเร่ืองการรณรงค ปราบปรามตอตานยา

เสพติด  เปนการชวยลดปญหายาเสพติดในชุมชน  จนกระทั่งปลอดยาเสพติดในที่สุด
2.ประชาสงเคราะหจังหวัดใหการชวยเหลือผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ

6. ดานการบริหารการเมืองและการปกครอง
1.อําเภอจัดทําโครงการแบบบูรณาเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการบริหาร  อบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ของผูบริหารและพนักงานเทศบาลในการปฏิบัติงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชนลดขั้นตอน
การทํางานและสรางความเขาใจกับประชาชนในการมาติดตอราชการกับเทศบาล

2.อําเภอจัดอบรมสัมมนาสรางความเขาใจใหกับผูนําชุมชนและกรรมการชุมชนเกี่ยวกับการสงเสริมการเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชน

3.กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนการดําเนินการวางแผนการจัดเก็บรายไดเพื่อใหการ
บริหารงานดานรายจายมีความเปนระบบและจัดเก็บรายไดใหมากขึ้น  โดยใหเปนเงินรางวัลแกองคกรปกครอง
ทองถิ่นที่มีความสามารถในการจัดเก็บภาษี

4.กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  มีแบบมาตรฐานการกอสราง  ปรับปรุง  อาคารสถานที่เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานมีความคลองตัว มีคุณภาพสามารถใชงานไดอยางรวดเร็ว

5.กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสนับสนุนการเตรียมความพรอมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  เชน  จัดหารถยนตบรรทุกนํ้าพรอมอุปกรณดับเพลิง

6.หนวยงานของตํารวจมีสวนรวมในการสรางวินัยจราจรแกผูใชรถใชถนน  เชน  เสนอความตองการใน
การจัดหาและติดต้ังปายเคร่ืองหมายจราจร  ปายสัญญาณตาง ๆ รวมทั้งติดต้ังไฟหลอดสีเหลืองตามทางแยกตาง ๆ
ใหประชาชนที่สัญจรไปมาในเวลาคืนไดรับความสะดวกและปลอดภัย



7. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.หนวยงานสวนกลางและภูมิภาคสนับสนุนและสงเสริมการประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกในการรักษา

สิ่งแวดลอม  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลปาไมและแหลงนํ้า
2.จังหวัดและอําเภอมีสวนชวยสนับสนุนใหความรูและสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหแกเด็กและเยาวชนเชน โครงการเยาวชนสัมพันธเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.มีโครงการของรัฐบาลที่มีสวนชวยสรางการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนและ

ชวยกันดูแลรักษา  ปลูกปาทดแทน  เชน  โครงการรณรงคปลูกตนไมในโอกาสตาง ๆ   โครงการปลูกตนราชพฤกษ
ซึ่งเปนตนไมประจําชาติบริเวณสถานที่สําคัญและสาธารณสถาน

4.ทางราชการสวนภูมิภาคเขามามีสวนชวยสงเสริมใหใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใหเกิดประโยชน  เชน
โครงการพืชผักสวนครัวสมุนไพรพื้นบานเพื่อคุณภาพชีวิต  โครงการเพาะพันธุไมผลทองถิ่น  รวมทั้งสงเสริมให
เกษตรกรทําการเกษตรแบบผสมผสาน หรือเกษตรทฤษฎีใหม  เชน  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการคืนสภาพดิน
ดวยปุยชีวภาพ

5.โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุน  รถบรรทุกขยะ เพื่อ
ชวยในการปรับปรุงระบบการเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

6.กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีโครงการเมืองนาอยูและการประกวดการปรับปรุงในดานความสะอาด
ความเปนระเบียบเรียบรอย  และทัศนียภาพโดยรวมของชุมชน  เพื่อกระตุนและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

8.การพัฒนาดานแหลงทองเท่ียว
1.เทศบาลไดจัดต้ังงบประมาณสําหรับจัดงานสมโภชนองคพระฝางทรงเคร่ือง  ณ วัดพระฝางสวางคบุรีมุนี

นาถขึ้นเปนประจําทุกป  เพื่อเปนการสงเสริมแหลงทองเที่ยวของตําบล
2.เทศบาลไดจัดต้ังงบประมาณเพื่อปรับปรุงภูมิทัศนริมนํ้านาน เพื่อเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของ

ประชาชนผูเดินทางสัญจรและชาวบานในตําบลผาจุก

เมื่อไดกําหนดประเด็นหลักในการพัฒนาแลว  ขั้นตอนตอไปคือการพิจารณาขอจํากัดในการพัฒนาเพื่อ
นํามาพิจารณาปรับปรุงเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองปญหา  และความตองการ  และพัฒนาทองถิ่นโดย
แยกเปนดานตาง ๆ ดังน้ี

1. ดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงนํ้า
1.การกอสรางถนน คสล. ในบางพื้นที่ไมสามารถขยายผิวจราจรใหกวางขึ้นได  เน่ืองจากติดแนวร้ัวบาน

ในชุมชนไมสามารถขยายผิวจราจรออกไปได
2.การกอสรางและขยายไหลทาง  เพื่อความเปนระเบียบและความปลอดภัยในการใชถนน  แตเน่ืองจาก

งบประมาณมีจํากัด  จึงดําเนินการไดทีละนอย

ขอจํากัดในการพัฒนา อุปสรรค (Threat)



3.การปรับปรุงกอสราง  รางระบายนํ้า  ทอระบายนํ้าพรอมฝาปด  ยังไมเพียงพอและมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการระบายนํ้าสะดวกรวดเร็วและปองกันนํ้าทวมในเขตเทศบาล  ยังมีนอยเน่ืองจากงบประมาณมีจํากัด
จึงดําเนินการไดทีละนอย

4.การขุดลอกคูคลองธรรมชาติ  ไมใหต้ืนเขิน  เพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าสําหรับเกษตรกรรม  งบประมาณมีนอย
จึงดําเนินการไดทีละนอย

5.งบประมาณในการกอสรางฝายกั้นนํ้า  คันเหมือง  เขื่อน ฝายนํ้าลน  เหมืองไสไก  พนังกั้นนํ้า  พนังกัน
ดิน  การลอกคลอง  ขุดสระ  งบประมาณมีจํากัด  จึงดําเนินการไดทีละแหง

2. ดานเศรษฐกิจ
1. ประชาชนขาดความรูในเร่ืองการดําเนินชีวิตแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง”
2.ประชาชนยังขาดแคลนพันธุพืชและพันธุสัตวและยังไมมีแหลงเพาะพันธุปลาชุมชน  และขาดความรูดาน

เกษตรกรรมและวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร  รวมทั้งการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  เพิ่ม
ผลผลิตสงเสริมทางวิชาการในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ  ลดตนทุนการผลิต  ตลอดจนการใชปุยอินทรีย  การ
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  ลดการใชสารเคมีซึ่งเปนโทษตอรางกาย

3.ประชาชนยังขาดความสนใจในดานฝกอาชีพใหมๆ จึงไมมีการฝกอาชีพขึ้นในตําบล
4 ประชาชนขาดความรูดานวิชาชีพ  การเกษตรแบบใหม  การเพาะพันธุการใชปุยอินทรีย  การปองกันการ

กําจัดศัตรูพืชดวยสารธรรมชาติ
5.กองทุนชุมชนหมุนเวียนในทุกหมูบาน  ทุนในการประกอบอาชีพยังมีนอย
6.โครงสรางและระบบการผลิตยังไมสอดคลองกับความตองการของตลาดเทาที่ควร
7.รานคาชุมชนและตลาดกลางสินคายังไมไดมาตรฐาน

3. ดานสาธารณสุขและการอนามัย
1.เทศบาลยังขยายบริการดานสาธารณสุขใหประชาชนไดรับการรักษาพยาบาลยังไมทั่วถึง เน่ืองจากขาด

งบประมาณในการใหบริการสาธารณสุข
2.การสงเสริมอนามัยแกแมและเด็ก  และอนามัยในโรงเรียน  รวมทั้งใหความรูดานสาธารณสุขมูลฐาน

แกไขปญหาสาธารณสุข  ปองกันและควบคุมโรคติดตอ  โดยเฉพาะโรคเอดส  ยังไมครอบคลุมเน่ืองจากขาด
บุคลากรดานสาธารณสุข

4. การพัฒนาดานความรู การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
1.โรงเรียนในเขตเทศบาลทั้งสองโรงเรียนยังอยูในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ  ยังไมไดรับการถายโอน

อาคารเรียนยังเปนอาคารไมที่มีอายุเกาแกนานประมาณ 20 กวาป  มีสภาพทรุดโทรม  อุปกรณการเรียนการสอนก็
ยังขาดแคลนไมเพียงพอในการเรียนการสอน

2.งบประมาณสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมเพื่อสงเสริมสุขภาพเด็กกอน
วัยเรียน  ยังมีไมเพียงพอในการสงเสริมสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการชุมชน  เพื่อใชเวลาวางใหเปนประโยชน



3.ในเขตเทศบาลยังขาดสถานที่เปนศูนยเยาวชนหรือเปนโรงยิมหรืออาคารอเนกประสงคสําหรับให
ประชาชนใชเปนที่ออกกําลังกายและจัดกิจกรรมหรือเปนสถานที่ประชุม  รวมทั้งยังขาดสวนสาธารณะสําหรับเปน
สถานที่พักผอนหยอนใจมีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน

4. การสืบสานดนตรีไทยและดนตรีพื้นบาน  สงเสริมศูนยวัฒนธรรมของเทศบาลใหเปนแหลงเผยแพรและ
ถายทอดวัฒนธรรม  เผยแพรประเพณี  เทศกาลและศิลปพื้นบานยังขาดการสงเสริมเทาที่ควร  เน่ืองจากเทศบาลขาด
บุคลากรผูชํานาญงานในดานน้ี

5.ยังขาดการสงเสริมการฝกอบรมในดานศีลธรรม จริยธรรม

5.ดานสังคม
1.เทศบาลขาดบุคลากรสําหรับเปนวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการรณรงคตอตานยาเสพติดและลดปญหา

ยาเสพติดภายในชุมชน
2. การสงเสริมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ  มีการชวยเหลือผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุของเทศบาลยัง

ไมเต็มที่เน่ืองจากขาดบุคลากรในดานน้ี
3.การปองกันปญหายาเสพติดคอนขางยาก เน่ืองจากเยาวชนไมใหความรวมมือในดานน้ี

6. ดานบริหารการเมืองและการปกครอง
1.ศักยภาพของผูบริหารและพนักงานเทศบาลในการปฏิบัติงานยังตองการปรับปรุงระบบการบริหาร

ความรูความเขาใจในบทบาทของตัวเอง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชนและยังตองลดขั้นตอน
การทํางานและตองสรางความเขาใจกับประชาชนในการมาติดตอราชการกับเทศบาล

2.ผูนําชุมชนและกรรมการชุมชนยังขาดความรูเกี่ยวกับจุดมุงหมายในการจัดต้ังกลุมชุมชนและขั้นตอนใน
การบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพ  ตลอดจนการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนและยังตอง
ใหกรรมการชุมชนมีสวนรวมในการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณประจําป

3.โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  ยังดําเนินการยังไมเสร็จสมบูรณ  เน่ืองจากขาด
เจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถสําหรับดําเนินการวางแผนจัดเก็บรายภายในเขตเทศบาล

4.เทศบาลยังขาดอาคารสถานที่พรอมทั้งอุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย  เพื่อให
การปฏิบัติงานมีความคลองตัวมีคุณภาพสามารถใชปฏิบัติงานได

5.เสียงตามสายยังไมครอบคลุมทั่วถึง  ยังตองมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นรวมทั้งสํารวจความตองการในการ
ประชาสัมพันธ

6.เทศบาลยังขาดรถยนตบรรทุกนํ้าพรอมอุปกรณดับเพลิง  ยังไมเพียงพอ  นํ้ายาเคมีสําหรับดับเพลิงที่เกิด
จากการลุกไหมเคมีภัณฑ  และมีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนยังไมเพียงพอ  เพื่อเตรียมความพรอมดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

7.เทศบาลมีปายเคร่ืองหมายจราจร  ปายสัญญาณตาง ๆ ยังไมเพียงพอรวมทั้งยังไมมีการติดต้ังไฟหลอดสี
เหลืองตามทางแยกตาง ๆ ใหประชาชนที่สัญจรไปมาในเวลาค่ําคืนไดรับความสะดวกและปลอดภัย

8.ประชาชนผูใชรถใชถนนยังขาดวินัยและจิตสํานึก  ไมเคารพกฎจราจร



7. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ดูแลรักษาปาไมและ

แหลงนํ้า  และขาดความรูในการรักษาสิ่งแวดลอม
2. ประชาชน  เด็กและเยาวชนขาดความรูและจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ประชาชนในทองถิ่นยังมีฐานะยากจนตองประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพ  ทําใหไมมีเวลาในการมารวมใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และชวยดูแลรักษา  หรือปลูกปาทดแทน
4. ประชาชนขาดความรูในเร่ืองพืชผักสวนครัวสมุนไพรพื้นบานเพื่อคุณภาพชีวิต  การเพาะพันธุไมผล

ทองถิ่น  และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใหเกิดประโยชน
5. ประชาชนขาดความรูในเร่ืองการคืนสภาพดินดวยปุยชีวภาพเพื่อสงเสริมใหเกษตรกรทําการเกษตรแบบ

ผสมผสาน  หรือเกษตรทฤษฎีใหม
6. ประชาชนยังขาดจิตสํานึกและไมรูจักการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะใหถูกหลักสุขาภิบาลและมี

ประสิทธิภาพ
7. ประชาชนไมใหความรวมมือในการทําโครงการประกวดชุมชนในดานความสะอาดความเปนระเบียบ

เรียบรอย  และทัศนียภาพสวนรวมของชุมชน  เน่ืองจากติดกับตองประกอบอาชีพภายนอกชุมชนไมมีเวลาใหกับ
ชุมชนของตัวเอง

8.การพัฒนาดานแหลงทองเท่ียว
1.มีงบประมาณจํากัดในการจัดงานสมโภชนองคพระฝางทรงเคร่ือง   ณ วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถซึ่งจัด

ขึ้นเปนประจําทุกป  เพื่อเปนการสงเสริมแหลงทองเที่ยวของตําบล  ซึ่งวัดพระฝางฯ ถือวาเปนโบราณสถานที่สําคัญ
แหงหน่ึงของจังหวัดอุตรดิตถ

2.งบประมาณในการกอสรางปรับปรุงภูมิทัศนริมนํ้านาน เพื่อเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของประชาชนผู
เดินทางสัญจรและชาวบานในตําบลผาจุกมีไมเพียงพอ



บทที่ 4
วิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา

“ตําบลนาอยู   เชิดชูคุณธรรม   เลิศล้ําโบราณสถาน”

1. จัดใหมีระบบโครงสรางพื้นฐานและแหลงนํ้า
2. บํารุงและสงเสริมดานเศรษฐกิจในชุมชน
3. สงเสริมดานการสาธารณสุขและการอนามัย
4. สงเสริมดานความรู การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
5. สงเสริมดานสังคม
6. สงเสริมดานการเมือง การบริหารและการปกครอง
7. สงเสริมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8. สงเสริมแหลงทองเที่ยวในตําบล

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงนํ้า
แนวทางการพัฒนา

 พัฒนาการคมนาคม
 พัฒนาระบบชลประทาน
 พัฒนาระบบประปาหมูบาน

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

 ลดคาใชจาย และลดตนทุนการผลิต
 สงเสริมรายได และอาชีพที่เหมาะสม
 พัฒนาดานปศุสัตว
 พัฒนาเกษตรกรรม
 การเพิ่มรายได/เพิ่มชองทางการตลาด

4.1 วิสัยทัศนการพัฒนาตําบลผาจุก

4.2 พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลตําบลผาจุก

แนวทางการพัฒนา



 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา

 การรณรงคปองกันและใหความรูเร่ืองโรคระบาด
 รณรงคอาหารปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการ
 ลดมลภาวะ และการกอเหตุรําคาญ

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความรู การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
แนวทางการพัฒนา

 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตตําบลผาจุก
 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
 เพิ่มศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 พัฒนาดานการกีฬา
 สงเสริมกิจกรรมดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
แนวทางการพัฒนา

 พัฒนาระบบสวัสดิการและชีวิตความเปนอยูของผูดอยโอกาสทางสังคม
 สงเสริมกิจกรรมการรณรงคตอตานและแกไขปญหายาเสพติด
 พัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการปกครอง
แนวทางการพัฒนา

 พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและชุมชน
 พัฒนาการบริหารจัดการขอมูล
 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา

 สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
 สงเสริมการจัดการขยะอยางถูกวิธี

 ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

 พัฒนาแหลงทองเที่ยวตางๆ ในตําบล



พันธกิจ : ภารกิจที่ตองทําตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) ในสวนที่ 3 ได

กําหนดหนาที่ของเทศบาลตําบล  ไวในมาตรา 50 และมาตรา 51 ดังตอไปน้ี
มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาลตําบล   มีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล  ดังตอไปน้ี
(1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
(2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางนํ้า
(3) รักษาความสะอาดของถนน  หรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4) ปองกันและระงับโรคติดตอ
(5) ใหมีเคร่ืองใชในการดับเพลิง
(6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
(7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ
(8) บํารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(9) หนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล

มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  เทศบาลตําบลอาจจัดกิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาลดังตอไปน้ี
(1) ใหมีนํ้าสะอาดหรือการประปา
(2) ใหมีโรงฆาสัตว
(3) ใหมีตลาด  ทาเทียบเรือและทาขาม
(4) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
(5) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
(6) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข
(7) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน
(8) ใหมีและบํารุงทางระบายนํ้า
(9) เทศพาณิชย

1.การคมนาคม  มีความเปนสะดวกคลองตัว มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง ประชาชนมีแหลงนํ้าเพียงพอตอการ
อุปโภค  บริโภค

2. ประชาชนมีอาชีพ มีแหลงเงินทุนหมุนเวียน และรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ
3. ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา  การกีฬา รวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรรม
5.ประชาชน ผูดอยโอกาสทางสังคม มีระบบสวัสดิการและชีวิตความเปนอยูที่ดี
6. พัฒนาการบริหารงานของทองถิ่นใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

4.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา



7. เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเกิดดุลยภาพที่ยั่งยืนสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชน
8. สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวตางๆ ในตําบล

จุดมุงหมายตามยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐานและแหลงนํ้า

1.พัฒนาและแกไขปรับปรุงสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสรางพื้นฐานใหไดคุณภาพและ
สนองตอบความตองการของประชาชน

2. สรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานในทุกดาน
3. พัฒนาจัดหาแหลงนํ้า สําหรับไวใช อุปโภคบริโภคและในการเกษตร

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1. สงเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือนตามหลักการ “เศรษฐกิจพอเพียง”
2. ปรับโครงสรางและระบบการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
3. สรางองคกรของชุมชน  เกษตรกร  กลุมออมทรัพยและเครือขายชุมชนใหเขมแข็ง
4. พัฒนาศูนยขอมูลขาวสารใหสามารถติดตอเชื่อมโยงกับอําเภอและจังหวัด

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
1.จัดสวัสดิการทางสังคมใหกับประชาชนในทองถิ่น  มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต  มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.สงเสริมการบริการสาธารณสุขใหประชาชนมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3.ใหความรูเกี่ยวกับโรคระบาด โรคติดตอตางๆ เพื่อใหประชาชนรูจักหลีกเลี่ยง ปองกันตนเองใหรอดพน

จากโรคระบาด
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความรู การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

1. ใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
2. จัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา  และใหทุกคนในทองถิ่นมีโอกาสไดรับการศึกษาเทาเทียมกัน

โดยคิดเปนทําเปนและเรียนรูตลอดชีวิต
3. ใหสถานศึกษา  ประสาน  และขอความรวมมือกับประชาชนในทองถิ่นในการจัดการศึกษา
4. ใหสถานศึกษาจัดการศึกษาที่ตอบสนองกับความตองการของประชาชนในทองถิ่น
5. สนับสนุนสงเสริมสถาบันศาสนา  ใหมีความเจริญรุงเรือง  และเขมแข็ง
6. ใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการอนุรักษศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
1. จัดสวัสดิการทางสังคมใหกับประชาชนในทองถิ่น  มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต  มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชนในทองถิ่น
3. เสริมสรางวินัยใหกับประชาชนในการเคารพกฎหมาย  และมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
4. สนับสนุนและสงเสริมใหองคกรชุมชนปองกัน  และแกไขปญหายาเสพติด  ในชุมชนสถานศึกษา



6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
1.สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองทุกระดับอยางจริงจัง
2.เสริมสรางอุดมการณทางการเมืองใหกับประชาชน
3.พัฒนาการบริหารและการบริการประชาชนใหสะดวกรวดเร็ว  ทันสมัย  และตอบสนองความตองการ

ของประชาชนในทองถิ่น
4.สรางจิตสํานึก  และตอตานการซื้อสิทธิ์  ขายเสียงโดยใชสถาบันทางสังคม  ไดแก  วัด  โรงเรียน  และ

องคกรชุมชน  ในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
5.เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.อนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนา และดูแล รักษาทรัพยากรปาไมใหยั่งยืน
2.อนุรักษ  พัฒนาแหลงนํ้า  เพื่อใหมีนํ้าที่สะอาดปลอดภัย มีปริมาณเพียงพอไวสําหรับการเกษตร  อุปโภค

บริโภคไดตลอดป
3.จัดใหมีการฟนฟูสภาพดิน  ใหมีคุณภาพ
4.รณรงคใหใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุด

8. ยุทธศาสตรการ การพัฒนาแหลงทองเท่ียว
1.อนุรักษแหลงทองเที่ยวตางๆในตําบล
2.สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวในตําบล
3.กอสราง ปรับปรุง ภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวตางๆในตําบล





4.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

จุดมุงหมายการพัฒนา
ทองถิ่น
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPIs)

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline  Data)

เปาหมาย (Targets)
ป 54 -

58
ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58

1.การคมนาคมมีความ
สะดวกคลองตัว มีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง
มีแหลงนํ้าเพียงพอตอการ
อุปโภค  บริโภค และใช
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ

รอยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกคลองตัว มีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง มีแหลงนํ้าเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค และใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ

(1)ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวกคลองตัว
มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
รอยละ 70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด
(2)มีแหลงนํ้าเพียงพอตอ
การอุปโภคบริโภค รอย
ละ 70 ของครัวเรือน
ทั้งหมด

100% 80% 85% 95% 100% 100%

3. ประชาชนมีอาชีพ  มี
แหลงเงินทุนหมุนเวียน
และรายไดเพียงพอตอการ
ดํารงชีพ

รอยละของครัวเรือนที่มีรายไดไมตํ่ากวา 20,000 บาท/คน/ป ครัวเรือนที่มีรายไดไมตํ่า
กวา 20,000 บาท/คน/ป
มีรอยละ 60 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด

80% 60% 65% 70% 75% 80%

4. ประชาชนมีโอกาส
ทางการศึกษา  การกีฬา  มี
การรวมกันอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

รอยละของประชาชนที่มีโอกาสทางการศึกษา  การกีฬา รวมกัน
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีในชุมชน

(1) ประชาชนมีโอกาส
ทางการศึกษา มีรอยละ
80 ของประชากร
ทั้งหมด

100%

90%

80%

70%

85%

75%

90%

80%

95%

85%

100%

90%



ในชุมชน (2)ประชาชนมีโอกาสใน
การเลนกีฬามีรอยละ60
ของประชากรทั้งหมด
(3)ประชาชนรวมกัน
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีในชุมชนรอยละ
60 ของประชากร
ทั้งหมด

90% 70% 75% 80% 85% 90%

4.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

จุดมุงหมายการพัฒนาทองถิ่น
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPIs)

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline  Data)

เปาหมาย (Targets)
ป 54 - 58 ป 54 ป 55 ป 56 ป 57 ป 58

5.ระบบสวัสดิการและชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนและ
ผูดอยโอกาสทางสังคมดีขึ้น

รอยละของประชาชนที่มีชีวิตความ
เปนอยูดีขึ้น

ประชาชนและผูดอยโอกาสมีชีวิต
ความเปนอยูดีขึ้นรอยละ70
ของประชากรทั้งหมด

100% 70% 80% 85% 90% 100%

6.ชุมชนมีศักยภาพและความเขมแข็ง รอยละของประชากร ชุมชนที่มีการพัฒนาอยางมี
ประสิทธิภาพรอยละ 70

90% 70% 75% 80% 85% 90%

7.เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเกิดดุลยภาพที่ยั่งยืน

สภาพแวดลอมโดยทั่วไปของ
เทศบาลตําบลผาจุก

สภาพแวดลอมที่มีความสวยงามนา
อยู  มีรอยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด

100% 70% 80% 85% 90% 100%



สอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชน
8.เพื่อสงเสริมและพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวตางๆในตําบล

ประชาชนทั่วไปสนใจแหลง
ทองเที่ยวในตําบล

แหลงทองเที่ยวมีความสวยงามและ
เปนที่นาสนใจของคนทั่วไปรอยละ
80

100% 80% 85% 90% 95% 100%

บทที่ 5
ยุทธศาสตร    และแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและแหลง
นํ้า

พัฒนาการคมนาคม
พัฒนาระบบชลประทาน
 พัฒนาระบบประปาหมูบาน

กองชาง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดานเศรษฐกิจ  ลดคาใชจาย และลดตนทุนการผลิต
 สงเสริมรายได และอาชีพที่เหมาะสม
 พัฒนาดานปศุสัตว
 พัฒนาเกษตรกรรม
 การเพิ่มรายได/เพิ่มชองทางการตลาด

กองสงเสริมการเกษตร
สํานักปลัด

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข  การรณรงคปองกันและใหความรูเร่ืองโรคระบาด สํานักปลัด,กองสาธารณสุขฯ



 รณรงคอาหารปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการ
 ลดมลภาวะ และการกอเหตุรําคาญ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความรู การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและประเพณี

 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขต
ตําบลผาจุก
 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
 เพิ่มศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 พัฒนาดานการกีฬา
 สงเสริมกิจกรรมดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

กองการศึกษา
สํานักปลัด

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดานสังคม พัฒนาระบบสวัสดิการและชีวิตความเปนอยูของผูดอยโอกาสทาง

สังคม
 สงเสริมกิจกรรมการรณรงคตอตานและแกไขปญหายาเสพติด
 พัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองสาธารณสุขฯ
สํานักปลัด

6.ยุทธศาสตรดานการเมือง การบริหาร และการปกครอง  พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและชุมชน
 พัฒนาการบริหารจัดการขอมูล
 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

สํานักปลัด,กองการศึกษา

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ  สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม กองสาธารณสุขฯ



สิ่งแวดลอม  สงเสริมการจัดการขยะอยางถูกวิธี
สํานักปลัด, กองสาธารณสุขฯ

8. ยุทธศาสตรดานพัฒนาแหลงทองเที่ยว  พัฒนาแหลงทองเที่ยวตางๆ ในตําบล สํานักปลัด
กองชาง



บทที่ 6
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน
ไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

6.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

พ.ศ. 2548 กําหนดใหมีคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลผาจุกไดทํา
ตามระเบียบกระทรวงหมดไทย  วาดวยการจัดทําแผนฯ  ดังกลาว  โดยผูบริหารแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประกอบดวย

(1) นายสําเริง ยาวงษ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(2) นายทวย วันเอก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(3) นายชริน พรมฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(4) นายเส็ง นอยบุตร ผูแทนประชาคมทองถิ่น
(5) นางอรสา คําปลิว ผูแทนประชาคมทองถิ่น
(6) นายสมศักด์ิ สุวิชัย ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
(7) นายสมชาย พุมศรีอินทร ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
(8) นางสาวรักคณา สังขแกว หัวหนากองคลัง
(9) นางสาวสุลีพร ชวนสินธุ รก.หัวหนากองสงเสริมการเกษตร
(10) นายโชคชัย ดีเจือ ผูทรงคุณวุฒิ
(11) นายพินิจ บุญประสริฐ ผูทรงคุณวุฒิ
(12) นางชยุดา เกตุสุวรรณ จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี
1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น

เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงค ร้ัง  ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป  ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

4. แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เปนสมควร



6.2 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผล กําหนดไว 3 ขั้นตอน  ดวยกัน  ดังน้ี
1. ติดตามและประเมินผลกอนดําเนินการ  เพื่อตรวจสอบความพรอมของโครงการ
2. ติดตามและประเมินผลระหวางดําเนินการเพื่อตรวจสอบวาการดําเนินโครงการมีปญหาอุปสรรคใดๆ

หรือไม
3. ติดตามและประเมินผลหลังดําเนินการเพื่อตรวจสอบวาการดําเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคที่วาง

ไวหรือไมสามารถแกไขปญหาหรือตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากนอยเพียงใด
การติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ใชแบบการติดตามและประเมินผล

ตามรูปแบบที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดเปนแนวทางไว  ดังน้ี
1. การติดตามแผนพัฒนา  ใชแบบรายงาน

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะประเมินผลเปนรายไตรมาส   คือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม – กันยายน)

2. การประเมินผลแผนพัฒนา ใชแบบรายงาน
แบบที่ 1 การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ในภาพรวม)

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ในแตละยุทธศาสตร)

ระยะเวลารายงานปละ 1 คร้ัง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณแลวรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได
จากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นนําเสนอตอสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ 1 คร้ัง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป


