สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล

สภาพทั่วไป
1.1 ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลแม่พูล ได้รั บการยกฐานะจากสภาตาบลเป็ นองค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ลาดับที่ 2,095 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.
2539
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล เป็นองค์การบริหารส่วนตาบล 1 ใน 7 องค์การบริหารส่วนตาบลของเขต
อาเภอลับแล ที่ทาการองค์การบริห ารส่วนตาบลแม่พูล ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาบลหัวดง อยู่ข้างวัดประทุมคงคาห่างจาก
อาเภอประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางทิศเหนือ ประมาณ 14 กิโลเมตร และอยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 504 กิโลเมตร
1.2 เนื้อที่ทั้งตาบล
ประมาณ 116 ตารางกิโลเมตร
107.50 ตารางกิโลเมตร ( 67,187.50 ไร่ )

แต่พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูลมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น

1.3 ภูมิประเทศและอาณาเขต
ลักษณะทั่วไปเป็นป่าและภูเขาทั่วทั้งเขต อบต. ตั้งแต่แนวทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศตะวันออก และ
มีพื้นที่ราบ บริเวณตอนกลางของพื้นที่มีแหล่งต้นกาเนิดของลาน้า ทางทิศเหนือต่อจากจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นต้นน้าของ
น้าตกแม่พูลและน้าตกตาดใหญ่ ตาดอ้อแล้วไหลเป็นสายน้าคลองแม่พูลและแม่พร่องลงไปยังตาบลฝายหลวง อาเภอ
ลับแล
มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
อาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ทิศใต้
ติดต่อกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลฝายหลวง อาเภอลับแล
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลนานกกก อาเภอลับแล
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
1.4 จานวนหมู่บ้าน 8 หมู่
- จานวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 4 หมู่
ได้แก่หมู่ที่ 4,6,7,11
- จานวนหมู่บ้านในเขต อบต. บางส่วนและเขตเทศบาลบางส่วนมี 4 หมู่ ได้แก่หมู่ที่ 5,8,9,10

- การปกครอง
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชือ่ ผู้ใหญ่บ้าน/กานัน

ชื่อสมาชิก อบต.

หมายเหตุ

1

บ้านแสนสิทธิ

นายสวัสดิ์ ถายา

-



2

บ้านไร่

นายประจวบ อ่อนลา

-



3

บ้านแม่พูล

นายรุ่ง ผาเจริญ

-



4

บ้านต้นเกลือ

นายวรากร ไชยนุรักษ์

5

บ้านฟากท่า

นายบุญส่ง ณะสิงห์

6

บ้านด่านห้วยใต้

นายอัศวชัย สังข์มูล (กานัน)

7

บ้านผามูบ

นายไพฑูรย์ แหยมยินดี

บ้านห้วยใต้

นายประสงค์ เตชัย

9

บ้านต้นงั่ว

นายวันลพ พุฒโต

10

บ้านห้วยโป่ง

นายอนันต์ คาเงิน

11

บ้านมหาราช

นางนงค์นุช จิตจง

8

หมายเหตุ




1. นายอดุลย์ ศรีสืบวงษ์
2. นายนัด เตชัย
1. นายพูลศักดิ์ สุขนา
2. นายสมหมาย จรลังกา
1. นายวี แก้วสีสด
2. นายสมควร กุนนะจ๋า
1. นายบาล เปียงเปี๊ยะ
2. นายเรียน ปินตาพัวะ
1. นายประวิทย์ หลวงฤทธิ์
2. นางชนกานต์ อรัญสวรรค์
1. นายเชื้อ พุฒโต
2. นายปัญญา ทองศรี
1. นายอุเทน เชียงส่ง
2. นางสีไพร เชียงส่ง
1. นายประธาร ฟองฟู
2. นายเกษม ฟองฟู

หมายถึง เขตเทศบาลตาบลหัวดง
หมายถึง เขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล
หมายถึง เขตเทศบาล + เขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล










1.5 ท้องถิ่นอื่นในตาบล
- จานวนเทศบาล

1

แห่ง

1.6 ประชากร
มีประชากรทั้งหมด
-ชาย
-หญิง
มีจานวนครัวเรือน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย

3,498 คน แยกเป็น
1,752 คน
1,746 คน
1,665 ครัวเรือน
30.16 คน/ตารางกิโลเมตร

ข้อมูลประชากร
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
4
5
6
7
8
9
10
11

คือ เทศบาลตาบลหัวดง

ประชากรชาย
( คน )
509
23
338
487
192
57
29
117
1,752

บ้านต้นเกลือ
บ้านฟากท่า
บ้านด่านห้วยใต้
บ้านผามูบ
บ้านห้วยใต้
บ้านต้นงั่ว
บ้านห้วยโป่ง
บ้านมหาราช
รวม

ประชากรหญิง
( คน )
541
20
317
478
200
47
23
120
1,746

รวม
1,050
43
655
965
392
104
52
237
3,498

ข้อมูล เมื่อเดือน เมษายน 2558 (ที่มา สานักบริหารการทะเบียน อาเภอลับแล)
ข้อมูลครัวเรือน
หมู่ที่

4

5

6

7

8

9

10

11

จานวนครัวเรือน ปี 2558

555

30

215

326

133

66

38

302

จานวนครัวเรือน ปี 2557

544

30

212

323

131

67

39

302

เพิ่ม/ลด
+11 0
+3
+3
+2
-1
-1
ข้อมูล เมื่อเดือน เมษายน 2558 (ที่มา สานักบริหารการทะเบียน อาเภอลับแล)
ข้อมูล เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2557 (ที่มา สานักบริหารการทะเบียน อาเภอลับแล)

0

รวม
1,665
1,648
+17

ข้อมูลจานวนประชากร เปรียบ 3 ปี (พ.ศ. 2557และ 2558 )
ประชากร
ประชากร เพิ่ม(+)
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ลด (-)
2557
2558
คน
4
บ้านต้นเกลือ
1,055
1,050
(-) 5
5
บ้านฟากท่า
44
43
(-) 1
6
บ้านด่านห้วยใต้
656
655
(-) 1
7
บ้านผามูบ
965
965
0
8
บ้านห้วยใต้
389
392
(+) 3
9
บ้านต้นงั่ว
101
104
(+) 3
10
บ้านห้วยโป่ง
57
52
(-) 5
11
บ้านมหาราช
239
237
(-) 2
รวม
3,506
3,498
(-) 8
ข้อมูล เมื่อเดือน เมษายน 2558 (ที่มา สานักบริหารการทะเบียน อาเภอลับแล)
ข้อมูล เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2557 (ที่มา สานักบริหารการทะเบียน อาเภอลับแล)
ข้อมูลจานวนประชากร ( ที่มา : ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ระดับตาบล ปี 2557และ 2558)
จานวน
จานวน
หมายเหตุ
ครัวเรือน
ครัวเรือน
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ปี 2557
ปี 2558
(+/-)
4
บ้านต้นเกลือ
559
515
-44
5
บ้านฟากท่า
14
13
-1
6
บ้านด่านห้วยใต้
190
189
-1
7
บ้านผามูบ
303
295
-8
8
บ้านห้วยใต้
116
99
-17
9
บ้านต้นงั่ว
28
28
0
10
บ้านห้วยโป่ง
13
13
0
11
บ้านมหาราช
94
81
-13
รวม
1,317
1,233
-84

1.7 สภาพทางเศรษฐกิจ
-อาชีพ ส่วนใหญ่ทาการเกษตร อาทิเช่น สวนทุเรียน สวนลางสาด สวนลองกอง สวนกาแฟ นอกจากนี้
บางส่วนยังทานาเพื่อการบริโภค อาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพค้าขาย ทาไม้กวาด หรือทาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เช่น ทาทุเรียนกวน ทุเรียนทอด เป็นต้น
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ประเภทอาชีพ
เกษตรกรรม - ทานา
เกษตรกรรม - ทาไร่
เกษตรกรรม - ทาสวน
เกษตรกรรม - ประมง
เกษตรกรรม - ปศุสัตว์
รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
รับจ้างทั่วไป
ค้าขาย
ธุรกิจส่วนตัว
อาชีพอื่น
กาลังศึกษา
ไม่มีอาชีพ

คิดเป็น %
0.12
0.08
69.60
0.04
5.17
0.52
0.68
7.64
1.91
0.44
1.51
9.83
2.47

ที่มา : ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ปี 2558

หมู่ที่
4
5
6
7
8
9
10
11

- รายได้เฉลี่ย
ชื่อหมู่บ้าน
บ้านต้นเกลือ
บ้านฟากท่า
บ้านด่านห้วยใต้
บ้านผามูบ
บ้านห้วยใต้
บ้านต้นงั่ว
บ้านห้วยโป่ง
บ้านมหาราช
เฉลี่ยรวม

(ที่มา : ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ปี 2557,2558)
รายได้เฉลี่ย ปี
รายได้ เฉลี่ยปี
รายได้เฉลี่ย ปี2557 รายได้เฉลี่ย ปี2558
2557
2558
(ครัวเรือนบาท/ปี)
(ครัวเรือนบาท/ปี)
(บุคคล/บาท/ปี)
(บุคคล/บาท/ปี)
94,769.00
157,780
189,707.00
225,926.00
74,656.00
96,459
133,314.00
200,338.00
80,197.00
175,008
251,988.00
281,495.00
59,049.00
61,713
152,981.00
193,299.00
73,661.00
51,374
228,603.00
173,323.00
82,281.00
89,884
188,071.00
276,071.00
88,015.00
160,639
223,423.00
222,423.00
117,236.00
303,752
284,359.00
315,002.00
82,081.00
112,317
200,123.00
229,101.00

1.8 สภาพทางสังคม
1.8.1 การศึกษา
- โรงเรียน
1 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านห้วยใต้ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ขยายโอกาส)
จานวนนักเรียน
-ระดับ อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 76 คน
แยกเป็น ชาย 38 คน หญิง 38 คน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ถนนหัวดง - ผามูบ บ้านห้วยใต้
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-55430-019
ชื่อผู้บริหาร : นายเกียรติศักดิ์ จันแจ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2
แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นเกลือ หมู่ที่ 4
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใต้ หมู่ที่ 7
1.9 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด
1
แห่ง ได้แก่
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 198 บ้านผามูบ หมู่ที่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
เจ้าอาวาส : พระครูสิริอุทุมพรพิพัฒน์
1.10 การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
2
แห่ง ได้แก่
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านผามูบ หมู่ที่ 7 : หมายเลขโทรศัพท์ 0-55457410
ผู้อานวยการโรงพยาบาล
:
นางเมษา งามสุวรรณวงษ์
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล แม่พูล
หมู่ที่ 1 : หมายเลขโทรศัพท์ 0-55457332
ผู้อานวยการโรงพยาบาล
:
นายสมศักดิ์ พิมพ์อูบ
1.11 น้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
- หมู่บ้านมีน้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี คิดเป็น 100 %
- หมู่บ้านมีน้าสะอาดสาหรับใช้ คิดเป็น 100 %
1.12 การบริการพื้นฐาน
- การคมนาคม
ถนนสายหลักเข้าสู่พื้นที่ ได้แก่ 1. ถนนสายหัวดง – น้าริด
2. ทางหลวงชนบท หมายเลข 1043 (สายลับแล - เขาน้าตก)
ถนนสายหลักในพื้นที่ ได้แก่ 1. ถนนสายน้าตกแม่พูล – ลับแล
2. ถนนสายผามูบ – บ่อแก้ว

- จานวนถนนภายในตาบล
23 สาย แยกเป็น
1. ถนนลาดยาง
6
สาย
2. ถนนคอนกรีต
17 สาย
- สะพาน
17 แห่ง
- ไฟฟ้า : ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ คิดเป็นร้อยละ 95
- แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลาน้า,ห้วย
- ฝาย
- บ่อน้าตื้น
- ประปาหมู่บ้าน
- สระน้า
- พนังกั้นน้า

3
8
132
10
5
2

แห่ง คือ คลองแม่พูล คลองแม่พร่องและลาห้วยคาบิ
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

- โทรคมนาคม
โทรศัพท์บ้าน จานวน 378 หลังคาเรือน
-หมายเลขโทรศัพท์องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล
- สานักงานปลัด
:
0 55 45 7359
- กองคลัง
:
0 55 04 0225
- ส่วนโยธา
:
0 55 04 0287
-หมายเลขโทรสาร
:
0 55 45 7359
-อินเตอร์เน็ต (WEB SITE) :
www.maephun.org
1.13 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลแม่ พูล มีท รัพ ยากรป่าไม้ที่ อุด มสมบู รณ์เ ต็ม ไปด้ว ยสวนลางสาด สวน
ลองกอง สวนทุเรียน และสวนกาแฟ ซึ่งปลูกกันตามป่าเขาลาเนาไพร ตามสวนของราษฎรที่จับจองกัน นอกจากนี้ยังมีน้าตก
แม่พูลที่เป็นน้าตกที่มีมาช้านานคู่กับ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจให้กับผู้นิยม
ธรรมชาติ และยังมีน้าตกตาดอ้อ ตาดใหญ่ น้าตกห้วยไร่อีกด้วย
1.14 มวลชนจัดตั้ง
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
(1) การรวมกลุ่มของประชาชน
แยกประเภทกลุ่ม
- กลุ่มอาชีพ
8
- กลุ่มออมทรัพย์
3

11
กลุ่ม
กลุ่ม

จานวน
กลุ่ม

79

คน

(2) จุดเด่นของพื้นที่
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขา เป็นสวนผลไม้ ลางสาด ทุเรียน กาแฟ มีน้าไหล ตลอดปี เหมาะสาหรับทา
การเกษตร พื้นที่บางแห่งเป็นที่ราบลุ่มทาการเพาะปลูกข้าว หรือทาการปลูกลองกองซึ่งได้ผลดี เนื่องจากมีแหล่งน้า
ธรรมชาติไหลผ่านตลอดปี
(3) แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
- น้าตกแม่พูล อยู่ที่หมู่ 4 บ้านต้นเกลือ ตาบลแม่พูล เป็นน้าตกที่เกิดจากการตกแต่งธารน้า โดย การ
เทปูนให้น้าไหลลดหลั่นจากบนเขาสูงลงมา ดูคล้ายน้าตกธรรมชาติ การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 1043 ระยะทาง
ประมาณ 12 กิโลเมตร
- แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จุดชมวิวห้วยเรือ (ดอยแม่ระนาง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 เป็นภูเขาสลับซับซ้อน
เรียงเป็นแนวยาว สภาพร่มรื่นเหมาะสาหรับใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
- จุดชมวิว โจ้โก้เก๊าแก (จุดชมวิวหมอกสามเมือง) อยู่ที่หมู่ 11 สามารถชมวิวของตัวเมืองอุตรดิตถ์ได้
สวยงาม สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การทาการเกษตรของชาวลับแล
(4) กิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
- ประเพณีตานค้างบูยา เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณซึ่งเป็นความศรัทธาและความเชื่อของผู้จะตาน
ค้างบูยา เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ประเพณีนี้เป็นประเพณีของชาวไทยยวน (ล้านนา) จะไม่มี
สลากภัตร การทาบุญตามประเพณีถวายตานค้างบูยานี้ จะมีการทาขนมโบราณของล้านนาไว้นาไปแจกจ่ายแบ่งปันให้กับ
ญาติพี่น้องในวงศ์ตระกูล (จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเทศกาลทาขนมญาติพี่น้อง) ได้แก่ ข้าวต้มมัด ขนมแหนบ ขนมเทียน
ขนมฟักทอง และขนมแตง เป็นต้น สมัยโบราณจะมีคากล่าวของคนแก่คนเฒ่าจะท่องจาเรียงลาดับไว้ เรื่องลาดับการจัด
งานตานค้างบุยาของแต่ละวัด เพื่อกันลืมไว้ได้คล้องจองกันตามชื่อของวัดในตาบลแม่พูล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ดังนี้ “ เริ่มวัดพะตุม ยุ่มไปวัดผักฮาก ลากมาวัดหัวดง โก้งไปวัดดอนแก้ว แล้วมาวัดดอนค่า ลูกหล้าวัดศรี
อุทุมพร” วัน เดือน ปี ที่จัดงานก็จะเปลี่ยนแปลง ตามปฏิทินจันทรคติ
(5) สินค้า/ผลผลิตทางการเกษตร
- ทุเรียนหลงลับแล ต้นเดิมขึ้นอยู่ที่ม่อนน้าจา หมู่ 7 บ้านผามูบ ตาบลแม่พูล อาเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ เจ้าของเดิมคือ นายลม-นางหลง อุประ บ้านเลขที่ 126 หมู่ 1 บ้านนาปอย เขตเทศบาล ตาบลหัวดง เป็น
ทุเรียนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดทุเรียนที่ปลูกจากเมล็ดซึ่งร่วมดาเนินการจัดประกวดระหว่างกรมวิชาการ
การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรและจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อปี พ.ศ.2520 ผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือน พฤษภาคม –
กรกฎาคม ของปี
- ทุเรียนพันธุ์หลินลับแล ต้นเดิมปลูกโดยนายหลิน ปันดาล บ้านเลขที่ 126 หมู่ 7 บ้านผามูบ ตาบล
แม่พูล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวคือในปี พ.ศ.2493 นายหลิน ปันลาด ได้นาเมล็ดทุเรียนมาปลูกแล้วเกิดการ
กลายพันธุ์มีลักษณะที่แปลกกว่าทุเรียนพันธุ์อื่นๆจึงนาให้เพื่อนบ้านกินกันหลายคนบอกว่ามีรสชาติดี ผลผลิตออกสู่ตลาด
ในช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม ของปี

โอกาสการพัฒนาในอนาคต
ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒ นาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis
จากการเก็บ รวบรวมข้อมู ล สถิติ ของทุ กหมู่บ้า น รวมทั้งศั กยภาพการบริห ารกิจการและการดาเนินงานของ
หน่วยงานอื่น ๆ ในตาบล ตามหลัก SWOT Analysis แล้ว ทาให้ได้ข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชน เพื่อนามา
กาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล ซึ่งในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาจะประกอบไป
ด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
1. เป็น แหล่ งปลู กผลไม้ที่สาคัญ เช่น ทุเรีย นหลงลับแล หลิ นลับแล หมอนทอง ลองกอง ลางสาด ซึ่งถือเป็นพืช
เศรษฐกิจสาคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นที่นิยมบริโภคของประชาชนและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
2. สามารถเชื่อมโยงการจาหน่ายผลไม้ไปสู่การท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้
3. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น น้าตกแม่พูล , น้าตกวังอ้อ -ตาดใหญ่ ,จุดชมทิวทัศน์ตามถนน
สายผามูบ-บ่อแก้ว , ดอยแม่ระนาง
4. สภาพแวดล้อมทั่วไปของตาบลมีความเขียวขจีร่มรื่นน่าอยู่ มีอากาศเย็นสบาย
5. มีถนนสายหลักที่เชื่อมโยงกับตัวจังหวัด โดยมีระยะทางเพียง 16 กิโลเมตร และมีรถโดยสารประจาทาง
ให้บริการ (รถสองแถว)
6. มีเอกลักษณ์ทางประเพณีและวัฒนธรรม เช่น ประเพณีค้างบูยา , งานบุญกลางบ้าน
7. มีความเป็นเอกลักษณ์ทางสาเนียงภาษา (ภาษาลับแล)
8. มีเอกลักษณ์ด้านอาหารพื้นเมือง เช่น ข้าวแคบ หมี่พัน
9. ประชาชนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีและได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดี
10. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล 2 แห่ง ซึ่งสามารถให้บริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง
11. การคมนาคมเข้าหมู่บ้าน เส้นทางเข้าตัวอาเภอและจังหวัดมีความสะดวก รวดเร็ว
จุดอ่อน ( Weakness)
1. พื้นที่ปลูกผลไม้ส่วนอยู่บนพื้นที่สูง ทาให้ประสบปัญหาความยากลาบากในการเก็บผลผลิตและการขนส่งออกสู่
ตลาด
2. เส้นทางคมนาคมขนส่งผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร จึงไม่สามารถเข้าไปดาเนินการก่อสร้างถนนตามแบบ
มาตรฐานได้ จึงทาให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
3. พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร จึงไม่มีเอกสารสิทธิ์
4. ยังไม่สามารถพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนได้
5. แหล่งน้าเพื่อการเกษตรยังมีไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง
6. ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อควบคุมราคาผลผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน เมื่อผลิตออกสู่ตลาด
พร้อมกันจานวนมากจึงทาให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง
7. ขาดการควบคุมคุณภาพของผลไม้ เช่น ปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด
8. ไม่มีสถานที่ออกกาลังกาย และสนามกีฬาในหมู่บ้านเนื่องจากไม่มีพื้นที่ราบ
9. ถนน สะพาน ทางเท้า เกิดความชารุดเสียหายจากภัยธรรมชาติเป็นประจาทุกปี จึงทาให้มีค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมสูง

10. ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ทาให้ต้นทุนด้านการผลิตสูงขึ้น อัตราค่าจ้างแรงงานในพื้นที่มีราคาแพง
11. ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อย ไม่สมดุลกับขนาดของพื้นที่ ทาให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นยังไม่ทั่วถึง
12. ปัญหาการทิ้งขยะ ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะเป็นของตนเอง ขาดการบริหารจัดการขยะในพื้นที่
โอกาส (Opportunity)
1. นโยบายของทางรัฐบาล ในการเปิดการค้าเสรี และการเข้าเป็นประชาคมอาเชียน ในปี 2558
2. นโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจฐานราก
3. มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่หลากหลาย หากรับการพัฒนาจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น
4. นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร การท่องเที่ยว
5. นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด
6. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภัยคุกคาม ( Threat)
1. ภัยธรรมชาติที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทุกปี เช่น น้าท่วม โคลนถล่ม วาตภัย ภัยแล้ง
2. ค่าครองชีพมีการปรับตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากปัญหาราคาน้ามัน , ค่าแรงขั้นต่า 300 บาท
3. การแพร่ระบาดของยาเสพติด
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
1. จานวนบุคลากร (ที่มีคนครองตาแหน่งอยู่จริง ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2558)
รวมทั้งสิ้น 27 คน แยกเป็น
ส่วนราชการ
ข้าราชการ
พนักงานจ้างตาม
พนักงาน
ภารกิจ
จ้างทั่วไป
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
1
สานักงานปลัด
3
1
3
กองคลัง
6
ส่วนโยธา
2
3
ส่วนสาธารณสุขฯ
2
ส่วนการศึกษาฯ
3
3
รวม
15
9
3
-พนักงานส่วนตาบล
ลาดับที่
ชื่อ - นามสกุล
1
นางสาวแสงเดือน สุดแจ้ง
สานักงานปลัด
1.
นางสาวเรณู กล่อมดี
2.
นายบัณฑิต สุกสา
3.
นางวารุณี เปียงเปี้ยะ

รวม
1
7
6
5
2
6
27

ตาแหน่ง
นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล)

อันดับ
8

นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสานักปลัด)
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ

6
6ว
2

หมายเหตุ

กองคลัง
1.
นางพจนารถ พรมมายะกูล
2.
นายประสิทธิ์ ทองเล่ม
3.
นางมลิวรรณ อินมณเทียร
4.
นางเฉลิมขวัญ ปิ่นรัตน์
5.
นางสาวนันทวัน ราษฎร์สุดใจ
6.
นางสาวรพีพรรณ แสนกันดี
ส่วนโยธา
1.
ว่าทีร่ ้อยเอกจิระชัย ยิ้มเจริญ
2.
ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ จันทร์แจ
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.
นางวีนา ดีสุข
2.
3.

นางสาวสิริพร มูลสุรินทร์
นางจรรยา สุขจิตต์

- พนักงานจ้างตามภารกิจ
ลาดับที่
ชื่อ - นามสกุล
สานักงานปลัด
1.
นางปุณยนุช ทองชั้น
ส่วนโยธา
1.
นายณรงค์ยศ คาแปง
2.
นายธีระ
พันธ์กล้า
3.
นางสาวถวิกา ทองแน่น
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.
นายภคพล
จอยนอก
2.
นางมา
ชัยทอง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.
นางอุไรวรรณ อินกล่า
2.
นางสาวรจนา แว่นตา
3.
นางสาวชฎารัตน์ ตาเจริญ

นักบริหารงานคลัง (ผู้อานวยการกองคลัง)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ

7
5
6ว
5
5
4

นักบริหารงานช่าง (หัวหน้าส่วนโยธา)
นายช่างโยธา

6
5

นักบริหารการศึกษา
(หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูผู้ช่วย

ตาแหน่ง

6
คศ.1

ขั้น

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยช่างสารวจ
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

จ.1
จ.1
จ.1

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานงานประจารถขยะ

จ.1
จ.1

ผู้ดูแลเด็กเล็กบ้านต้นเกลือ
ผู้ดูแลเด็กเล็กบ้านห้วยใต้
ผู้ดูแลเด็กเล็กบ้านห้วยใต้

จ.1
จ.1

หมายเหตุ

- พนักงานจ้างทั่วไป
ลาดับที่
ชื่อ – นามสกุล
สานักปลัด
1.
นางสาวพา คชหาญ
2.
นายเสถียร สีตุ้ย
3.
นายสุราช ดีมั่งมี

ตาแหน่ง

อันดับ

คนสวน
นักการภารโรง
พนักงานขับรถยนต์

- คณะผู้บริหาร
ลาดับที่
1
2
3
4

ชื่อ –สกุล
นายจรูญ ปัญญายงค์
นายช่วย คาใส
นายสมศักดิ์ กันขันคา
นายสามาท เสริมสกุล

ตาแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล

หมายเหตุ

รายงานสถานการณ์คลัง
รายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจาปี 2557
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
รายรับจริง

+
-

65,031.00
140,882.50
209,989.94
72,600.00

+
+
+
+

16,831.00
10,082.50
49,989.94
27,400.00

13,566,000.00 11,872,330.74 4,000,000.00 4,400,800.00 +

1,693,669.26
400,800.00

18,005,000.00 16,761,634.18 5,703,124.05

1,243,365.82

ประมาณการ
รายรับตามประมาณการ
รายรับ
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้เบ็ดเตล็ด
ภาษีจัดสรร
เงินอุดหนุน
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

48,200.00
130,800.00
160,000.00
100,000.00

รวมรายรับทั้งสิ้น

รายจ่ายตามประมาณการ
งบกลาง
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
วัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่าย ทั้งสิ้น
รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
รายรับ สูงกว่า รายจ่าย

สูง
ต่า

22,464,758.23
ประมาณการ

รายจ่ายจริง

+
-

655,881.00
2,072,237.00
4,499,850.00
970,662.00
2,725,930.00
1,411,562.00
206,577.00
617,900.00
760,096.00
884,305.00
3,200,000.00

395,289.60
2,071,877.00
4,498,040.00
397,170.00
2,458,338.12
1,337,093.89
200,793.45
596,900.00
759,633.00
715,775.00
3,197,000.00

-

260,591.40
360.00
1,810.00
573,492.00
267,591.88
74,468.11
5,783.55
21,000.00
463.00
168,530.00
3,000.00

18,005,000.00 16,627,910.06 -

1,377,089.94

5,703,124.05
22,331,034.11
133,724.12

สูง
ต่า

การวางแผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกระบวนการกาหนดทิศทางการพัฒนาใน
อนาคตขององค์กร โดยกาหนดสถานะภาพความต้องการและแนวทางในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บน
พื้นฐานของการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน เพื่อให้การดาเนินการตามข้อกาหนดต่าง ๆ บรรลุตามเป้าหมาย โดยสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการของชุ ม ชน ครอบคลุ ม ทุ ก ด้ า น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ พู ล จึ ง จั ด ท าแผนพั ฒ นา
ยุทธศาสตร์ขึ้น
วิสัยทัศน์ในการพัฒนา
“ แม่พูล ดินแดนแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตมีราคา พัฒนาอย่างยั่งยืน ”
พันธกิจการพัฒนา
พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
พันธกิจที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ
พันธกิจที่ 3 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร เพื่อสามารถบริการประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจที่ 5 พัฒนาการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จุดมุ่งหมายการพัฒนา
1. สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึง
4. ส่งเสริมการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
6. บริหารและการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พูล ( พ.ศ. 2556 – 2560 )
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1. การบริหารจัดการองค์กรและการ 1. พัฒนาบุคลากร ตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบบริหารองค์กรให้
มี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนเพื่ อ ก้ า วสู่ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
องค์กรทันสมัย โปร่งใส ใส่ใจชุมชน
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. พัฒนาเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วน
ตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น และองค์กรภาคเอกชน
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

2. การจัดการด้านการศึกษาและกีฬา 1. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน พัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา
2. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับในตาบลแม่พูล ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
3. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาของเยาวชน และประชาชน
4. ส่ งเสริ ม สนับ สนุน อุปกรณ์ ในการออกกาลั ง กาย ก่อ สร้า ง ปรับ ปรุ ง
ซ่อมแซมสนามกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. การจัดการด้านการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการจัดทาแผนแม่บท และยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงบูรณา
การในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น
3 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรรองรับการท่องเที่ยวในระดับชุมชนของตาบล
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
4. การจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. การจัดการด้านศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
6. การจัดการด้านสาธารณสุข สุขภาพ
และพลานามัย

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน บารุงรักษา
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการผลิต การเกษตร และพัฒนา
แหล่งน้าเพื่อการเกษตรภายในตาบล
3. สนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
ภายในตาบลแม่พูล
4. พั ฒ นาระบบการกระจายข่ า วสารข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์
ครอบคลุมทั่วทั้งตาบล

แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด งานประเพณี วัฒนธรรม
ภายในตาบลแม่พูลที่ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศาสนา
ประเพณีและ วัฒนธรรม ภายในตาบลและระดับอาเภอ

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
7. การจัดการด้านการเกษตร
และการส่งเสริมอาชีพ

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพผลผลิต และส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่สินค้าทาง
เกษตรในพื้นที่
2. พัฒนาอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ และสร้างความมั่นคงใน
อาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. สนับสนุนกลุ่ มองค์กรต่าง และประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มความรู้ให้กับกลุ่มองค์กรภายในตาบล
4. ส่งเสริมเครือข่ายด้านการตลาด เพื่อให้สินค้าภาคเกษตรมีราคาดี
ขึ้นและมีช่องทางในการจาหน่ายสินค้าทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
5. สนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

8. สนับสนุนการจัดการด้านสตรี เด็ก
เยาวชน ผู้พิการ คนชราและผู้ด้อยโอกาส

1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานด้าน เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. ร่วมประสานส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการแก่เด็ก คนชรา คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสในตาบล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

9. การจัดการด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

1. ส่งเสริมและพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. ป้องกัน แก้ไข บรรเทาและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ

