
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญของทองถิ่น

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

ในอดตีที่ทําการแหงแรก ตัง้อยูหมูที่ ๗ บานคลองนาพง ตําบลผาจุก เปนอาคารช้ันเดียวและ
ตอมาไดยายที่ทําการมาตั้งอยูหมูที่ ๒ ตําบลผาจุก เปนอาคารช้ันเดียว ซึ่งติดอยูกับอาคารหลังปจจุบัน
แตเนื่องจากเปนอาคารขนาดเล็ก ทําใหสถานที่คับแคบ ไมเพียงพอที่จะรองรับการทํางานของสวนราชการ
หนวยงาน ซึ่งมบีุคลากรเพิ่มขึ้น และประการสําคัญคอืความไมสะดวกที่จะใหบรกิารประชาชน

และเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลผาจุก
มีมติใหจายขาดเงินสะสม จํานวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามลานหาแสนบาทถวน) เพื่อจายเปนคากอสราง
อาคารที่ทําการหลังใหม (อาคารหลังปจจุบัน) ตามแบบแปลนคัดลอกและอางอิงจากแบบมาตรฐานโครงการ
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบล ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการกอสรางโดย บริษัท
ปฎกานนท จํากัด ซึ่งไดกอสรางเสร็จสมบูรณตามโครงการ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๘ ใชงบประมาณ
ทัง้สิ้น ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สามลานสองแสนบาทถวน)

เทศบาลตําบลผาจุก ไดแบงสวนราชการภายในออกเปน ๖ สวนราชการ ไดแก สํานัก
ปลัดเทศบาล กองคลัง กองชาง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และกองสงเสริมการเกษตร
ปจจุบันมพีนักงานเทศบาลและพนักงานจาง รวมทัง้สิ้น ๖๘ คน

๑. ที่ตัง้
เทศบาลตําบลผาจุก ตัง้อยู ๒ ฝงแมน้ํานาน หมูที่ ๒ ตําบลผาจุก อําเภอเมอืง จังหวัด

อุตรดติถ หางจากที่วาการอําเภอเมอืงอุตรดิตถ ทางทศิตะวันตก ประมาณ ๑๕ กโิลเมตร โดยมอีาณา
เขตตดิตอกับตําบลตางๆ ดังนี้ คอื

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

สภาพท่ัวไป

ประวัติความเปนมา



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

๓. ลักษณะภูมปิระเทศ
สภาพโดยทั่วไปของตําบลผาจุก เปนพื้นที่ราบบางสวนและที่ดอนบางสวน พื้นที่ราบตดิตอกับ

ลําน้ํานาน เกษตรกรใชปลูกขาวนาป และนาปรัง พชืผัก ผลไม  สวนที่ดอนมพีื้นที่บรเิวณหมูที่ ๑๐ -๑๒
เกษตรกรสวนใหญใชปลูกไมผล และพืชไร

๔. จํานวนประชากร

จํานวนประชากร
จํานวนครัวเรอืน

ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน)
๔,๑๔๕ ๔,๒๒๔ ๘,๓๖๙ ๒,๗๑๙

๕. ขอมูลการปกครอง
เขต ๑ มจํีานวน ๘ หมูบาน ประกอบดวย
หมูที่ ๑ บานวังยาง มผูีใหญบานคือนายสวาง ขําดํา
หมูที่ ๒ บานวังยาง มผูีใหญบานคือนายวันชัย อนิชูรันต
หมูที่ ๕ บานผาจุก มผูีใหญบานคือนายวันชัย คําขันตี
หมูที่ ๖ บานหมอนไม มผูีใหญบานคือนายเส็ง นอยบุตร
หมูที่ ๑๐ บานมอนหนิขาว มผูีใหญบานคือนายบุญสง กุลมติร
หมูที่ ๑๒ บานแดงหลง มผูีใหญบานคือนายอนันต ฟกงาม
หมูที่ ๑๓ บานหาดฝาง มผูีใหญบานคือนายสูน นอยบุตร
หมูที่ ๑๔ บานวังยาง มผูีใหญบานคือนายวิชัย สังขทอง
เขต ๒ มจํีานวน ๖ หมูบาน ประกอบดวย
หมูที่ ๓ บานพระฝาง มกีํานันคอืนายไพฑูรย นาคะเกศ
หมูที่ ๔ บานพระฝาง มผูีใหญบานคือนายสมคิด กันเทยีะ
หมูที่ ๗ บานคลองนาพง มผูีใหญบานคือนายสุเทพ พรมแกว
หมูที่ ๘ บานผาจักร มผูีใหญบานคือนายบุญยัง รอดเรอืง
หมูที่ ๙ บานหนองบัว มผูีใหญบานคือนายพล ไชยสอน
หมูที่ ๑๑ บานเดนกระตาย มผูีใหญบานคือนางกุลธร นาคปน
คณะผูบรหิารเทศบาลตําบลผาจุก ประกอบดวย
๑. นายสมชัย มั่นเข็มทอง นายกเทศมนตรตีําบลผาจุก
๒. จ.ส.อ.สุนทร คงทอง รองนายกเทศมนตรตีําบลผาจุก
๓. นายพนิจิ บุญประเสรฐิ รองนายกเทศมนตรตีําบลผาจุก
๔.นายสุรพงษ เทพเทพา เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลผาจุก
๕.นายสุรชัย วัฒนธรรม ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตําบลผาจุก



สมาชกิสภาเทศบาลตําบลผาจุก
ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง วันที่ดํารงตําแหนง

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

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

สภาพทางเศรษฐกจิ
๑. อาชีพ

ประชากรในเขตเทศบาลตําบลผาจุก สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก ทํานา ทําไร
ประมง เลี้ยงสัตว เปนตน อาชีพรองไดแกอาชีพรับจาง

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

สภาพทางสังคม
๑. การศกึษา

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



ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ลําดับ
ที่

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

จัดตั้งขึ้นเอง/รับโอน
จํานวน
นักเรยีน

(คน)

ที่ตั้ง จํานวน
ครูผูสอน

(คน)
๑ บานวัดพระฝาง จัดตัง้ขึ้นเอง ๔๐ เทศบาลตําบลผาจุก ๒

๒ บานวังยาง รับโอนจาก
กรมการพัฒนาชุมชน

๖๐ บานวังยาง  หมูที่ ๑ ๓

๓ บานคลองนาพง รับโอนจากสํานักงาน
การประถมศกึษาแหงชาติ

๔๐ เทศบาลตําบลผาจุก ๒

โรงเรยีนระดับอนุบาลศึกษา

ชื่อโรงเรยีน ที่ตั้ง
จํานวน

ครูผูสอน
(คน)

จํานวน
นักเรยีน

(คน)
๑.โรงเรยีนอนุบาลเมอืงอุตรดติถ หมูที่ ๒ ๙ ๒๔๕

โรงเรยีนระดับประถมศึกษา

ชื่อโรงเรยีน ที่ตั้ง
จํานวน

ครูผูสอน
จํานวน
นักเรยีน

โรงเรยีนระดับประถมศึกษา
๑. โรงเรยีนวัดวังยาง หมูที่ ๑ ๙ ๑๒๓
๒. โรงเรยีนวัดพระฝาง หมูที่ ๓ ๑๕ ๑๕๐
๓. โรงเรยีนวัดคลองนาพง หมูที่ ๗ ๔ ๖๔
๔. โรงเรยีนวัดผาจักร หมูที่ ๘ ๓ ๒๑



โรงเรยีนระดับมัธยมศึกษา

ชื่อโรงเรยีน ที่ตั้ง
จํานวน

ครูผูสอน
จํานวน
นักเรยีน

๑. โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษานอมเกลา
อุตรดติถ

หมูที่ ๒ ๙๓ ๑,๕๑๘

๒. การศาสนา
วัด ๗ แหง
สํานกัสงฆ ๒ แหง

ลําดับ
ที่

ชื่อวัด ที่ตั้ง
จํานวนพระ

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

๓. การสาธารณสุข
สถานอีนามัยในตําบลผาจุก มี ๒ แหง ตามรายละเอียดดังนี้

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

๔. มวลชนจัดตัง้
สมาชิก อปพร. ๑๖๑ คน



สภาพโครงสรางพื้นฐาน
๑. การคมนาคม

การคมนาคมของตําบลผาจุก มกีารคมนาคมทางบกเปนหลัก สําหรับการคมนาคมตดิตอและ
ขนสงผลผลติทางการเกษตรตางๆ มดีังนี้

การคมนาคมตดิตอกับอําเภอใกลเคียง
ใชเสนทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๑๑๐๖ เปนสายหลัก

การคมนาคมตดิตอภายในตําบลและตําบลใกลเคียง
ใชเสนทางถนนทางหลวงชนบท นอกจากนัน้ก็ใชเสนทางคมนาคมอื่นที่เช่ือมระหวางตําบล

หมูบาน ซึ่งสามารถเช่ือมกับตําบลบานดาน ตําบลวงัดิน ตําบลงิ้วงาม สภาพถนนเปนถนนลาดยางบางสวน
และถนนคอนกรตีบางสวน

๒. การโทรคมนาคม
ที่ทําการไปรษณยีอนุญาตเอกชน ๑ แหง ตัง้อยูหมูที่ ๖ บานหมอนไม

๓. ไฟฟา
มไีฟฟาครอบคลุมทัง้ ๑๔ หมูบาน

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

(หมูที่ ๖), หวยหนองจกิ (หมูที่ ๖-๗) และหวยชํารนิ (หมูที่ ๘)
หนอง ๑ แหง  คอื หนองแดง อยูหมูที่ ๘ บานผาจักร

๕. แหลงน้ําที่สรางขึ้น
บอน้ําตื้น ๒๕ แหง
บอบาดาล ๑๙ แหง


