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ดวยกระทรวงมหาดไทย ไดยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค"กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และกําหนดใหใชระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2548 โดยไดกําหนดใหองค"กรปกครองสวนทองถิ่นจะตองจัดทําแผนพัฒนา
ขององค"กรเองเป5น 2 ประเภท คือ
(1) แผนยุทธศาสตร"การพัฒนา เป5นแผนพัฒนาระยะยาว
(2) แผนพัฒนาสามป: เป5นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ตองมีการทบทวนและจัดทําทุกป: ซึ่งจะนําไปสู
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ทํ า ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย ป ร ะ จํ า ป: ข อ ง อ ง ค" ก ร ป ก ค ร อ ง
สวนทองถิ่นตอไป

1. ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร"การพัฒนา เป5นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดกําหนดแผนยุทธศาสตร"
และแนวทางในการพัฒนา เป5นการแสดงถึงวิสัยทัศน" พันธกิจ และจุดมุงหมายที่จะดําเนินการพัฒนาในอนาคต โดยแผนดังกลาว
สอดคลองกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น

2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การวางแผนยุทธศาสตร"การพัฒนาขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น เป5นกระบวนการกําหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตของ
องค"กร โดยกําหนดสถานะภาพความตองการและแนวทางในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปGาหมาย บนพืน้ ฐานของการรวบรวมขอมูล
การวิเคราะห"ขอมูลอยางเป5นระบบ สอดคลองกับศักยภาพ ปIญหาและความตองการของชุมชน เพื่อใหการดําเนินการตามขอกําหนด
ตาง ๆ บรรลุตามเปGาหมาย โดยสามารถแกไขปIญหาและสามารถตอบสนองความตองการของชุมชน ครอบคลุมทุกดาน องค"การ
บริหารสวนตําบลแมพูล จึงจัดทําแผนยุทธศาสตร"การพัฒนาขึน้

3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาท'องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ไดกําหนดขั้นตอนใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นไวดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เป5นองค"กรที่มีหนาที่กําหนดแนวทางการพัฒนาของทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ การผังเมือง ปIญหาของทองถิ่นและใหคําปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่น โดยการจัดประชุมประชาคมเพื่อระดมปIญหาและขอคิดเห็นในการพัฒนา
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2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนด แลวเสนอคณะกรรมพัฒนาเพื่อพิจารณาตอไป
3. สภาองค"การบริหารสวนตําบล เป5นองค"กรที่ทําหนาที่ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่นหลังจากคณะกรรมการพัฒนา
พิจารณาแลว
4. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น เป5นองค"กรที่ทําหนาที่ในการประสานแผนพัฒนาขององค"กรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด โดยเฉพาะการประสานโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพของทองถิ่น กับองค"การบริหารสวนจังหวัด

4. ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
4.1 ทองถิ่นมีจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาทีช่ ัดเจน
4.2 ทองถิ่นสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.3 ผูบริหารบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
4.4 แนวทางพัฒนาเป5นการประสานความรวมมือระหวางองค"กรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และมีชุมชนมีสวน
รวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
4.5 สามารถกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได
ยุทธศาสตร"การพัฒนาขององค"การบริหารสวนตําบลแมพูล เป5นการกําหนดทิศทางในการพัฒนาระยะ 5 ป: (พ.ศ. 2556 6
2560 ) ภายใตการมีสวนรวมของประชาคม เพื่อเป5นทิศทางในการพัฒนา ที่ทาํ ใหการดํารงชีวิตของประชาชนมีความสุข มีความ
เป5นอยูที่ดีขึ้น แตสิ่งเหลานี้จะบรรลุตามเปGาหมายไดตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุก ๆ ฝRาย ในการที่จะนําแผนยุทธศาสตร"ไป
ปฏิบัติอยางมีระบบ
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สภาพทั่วไปและข'อมูลพื้นฐานขององคการบริหารส6วนตําบลแม6พูล

สภาพทั่วไป
1.1 ประวัติความเป8นมาและที่ตั้ง
องค"ก ารบริหารสวนตํ าบลแมพูล ไดรั บการยกฐานะจากสภาตํ า บลเป5น องค" การบริ หารสวนตํ า บลตาม ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ลําดับที่ 2,095 และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม
113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลบังคับใชในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539
องค"การบริหารสวนตําบลแมพูล เป5นองค"การบริหารสวนตําบล 1 ใน 7 องค"การบริหารสวนตําบลของเขตอําเภอลับแล ที่
ทําการองค"การบริหารสวนตําบลแมพูล ตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบลหัวดง อยูขางวัดประทุมคงคาหางจากอําเภอประมาณ 6 กิโลเมตร
และหางจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ" ทางทิศเหนือ ประมาณ 14 กิโลเมตร และอยูหางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 504
กิโลเมตร
1.2 เนื้อที่ทั้งตําบล
ประมาณ 116 ตารางกิโลเมตร
กิโลเมตร ( 67,187.50 ไร )

แตพื้นที่ในเขตองค"การบริหารสวนตําบลแมพูลมีพนื้ ที่รวมทั้งสิ้น 107.50 ตาราง

1.3 ภูมิประเทศและอาณาเขต
ลักษณะทั่วไปเป5นปRาและภูเขาทั่วทั้งเขต อบต. ตั้งแตแนวทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศตะวันออก และมีพื้นที่ราบ
บริเวณตอนกลางของพื้นที่มีแหลงตนกําเนิดของลําน้ํา ทางทิศเหนือตอจากจังหวัดแพร ซึ่งเป5นตนน้าํ ของน้ําตกแมพูลและน้ําตกตาด
ใหญตาดออแลวไหลเป5นสายน้าํ คลองแมพูลและแมพรองลงไปยังตําบลฝายหลวง
มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ขางเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร
ทิศใต
ติดตอกับองค"การบริหารสวนตําบลฝายหลวง อําเภอลับแล
ทิศตะวันออก
ติดตอกับองค"การบริหารสวนตําบลนานกกก อําเภอลับแล
ทิศตะวันตก
ติดตอกับอําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
1.4 จํานวนหมู6บ'าน 11 หมู6
- จํานวนหมูบานในเขต อบต. เต็มทั้งหมูบาน 4 หมู
ไดแกหมูที่ 4,6,7,11
- จํานวนหมูบานในเขต อบต. บางสวนและเขตเทศบาลบางสวนมี 4 หมู
ไดแกหมูที่ 5,8,9,10

- การปกครอง
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หมู6ที่

ชื่อหมู6บ'าน

ชื่อผู'ใหญ6บ'าน/กํานัน

ชื่อสมาชิก อบต.

1

บานแสนสิทธิ

นายสวัสดิ์ ถายา

-

2

บานไร

นายประจวบ ออนลํา

-

3

บานแมพูล

นายรุง ผาเจริญ

-

4

บานตนเกลือ

นายเงิน เมืองกอ

5

บานฟากทา

นายบุญสง ณะสิงห"

6

บานดานหวยใต

นายสนอง เสริมสกุล (กํานัน)

7

บานผามูบ

นายจําเนียร กาวี

บานหวยใต

นายประสงค" เตชัย

9

บานตนงั่ว

นายบุญสง อินทะ

10

บานหวยโปRง

นายอนันต" คําเงิน

11

บานมหาราช

นางนงนุช จิตต"ตง

8

หมายเหตุ

1. นายอดุลย" ศรีสืบวงษ"
2. นายนัด เตชัย
1. นายพูลศักดิ์ สุขนา
2. นายสมหมาย จรรังกา
1. นายอัศวชัย สังข"มลู
2. นายสมควร กุนนะจZา
1. นายอําภัย หลวงฤทธิ์
2. นายเรียน ป\นตาพัวะ
1. นายนาน ทองเฟ]อย
2. นางชนกานต" อรัญสวรรค"
1. นายเชื้อ พุฒโต
2. นางสุพนิ พรมสุวรรณ
1. นายสมควร ป:ปวน
2. นายเสริม คําจZา
1. นายบัวหอม คํามงคล
2. นายเกษม ฟองฟู

หมายเหตุ
หมายถึง เขตเทศบาลตําบลหัวดง
หมายถึง เขตองค"การบริหารสวนตําบลแมพูล
หมายถึง เขตเทศบาล + เขตองค"การบริหารสวนตําบลแมพูล

1.5 ท'องถิ่นอื่นในตําบล
- จํานวนเทศบาล
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1.6 ประชากร
มีประชากรทั้งหมด
3,543 คน
แยกเป5น
-ชาย
1,805 คน
-หญิง
1,738 คน
มีจํานวนครัวเรือน
1,632 ครัวเรือน
มีความหนาแนนเฉลี่ย
30.54 คน/ตารางกิโลเมตร
ข'อมูลประชากร
หมู6ที่

ชื่อหมู6บ'าน

ประชากรชาย
( คน )

ประชากรหญิง
( คน )

รวม

2

บานไร

-

-

-

3

บานแมพูล

-

-

-

4

บานตนเกลือ

520

545

1,065

5

บานฟากทา

29

27

56

6

บานดานหวยใต

353

326

679

7

บานผามูบ

496

467

963

8

บานหวยใต

195

191

386

9

บานตนงั่ว

57

42

99

10

บานหวยโปRง

31

23

54

11

บานมหาราช

124

117

241

1,805

1,738

3,543

รวม

ขอมูล เมื่อเดือน เมษายน 2555 (ที่มา สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอลับแล)
ข'อมูลครัวเรือน
หมูที่

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

รวม

จํานวน
ครัวเรือน

2

13

523

30

213

316

130

67

39

299

1,632

ขอมูล เมื่อเดือน เมษายน 2555 (ที่มา สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอลับแล)

1.7 สภาพทางเศรษฐกิจ
-อาชีพ
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อาชีพสวนใหญทําการเกษตร อาทิเชน สวนทุเรียน สวนลางสาด สวนลองกอง สวนกาแฟ นอกจากนี้บางสวนยังทํานา
เพื่อการบริโภค อาชีพคาขาย ทําไมกวาด หรือทําการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เชน ทําทุเรียนกวน ทุเรียนทอด เป5นตน
- รายไดเฉลี่ย 61,645.56 บาท/คน/ป: (ขอมูล จปฐ ป: 2554)
1.8 สภาพทางสังคม
1.8.1 การศึกษา
- โรงเรียน
2 แหง ไดแก
1. โรงเรียนดอนแกว เป5นโรงเรียนประถมศึกษา
ที่อยู : 31 หมูที่ 4 ถนนเขาน้ําตกแมพูล บานตนเกลือ
ชื่อผูบริหาร : นายชม ดีโพธิ์
หมายเลขโทรศัพท" : 055457423
2. โรงเรียนบานหวยใต เป5นโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาป:ที่ 1 – 3 (ขยายโอกาส)
ที่อยู : หมูที่ 7 ถนนหัวดง - ผามูบ บานหวยใต
หมายเลขโทรศัพท" : 055457407
ชื่อผูบริหาร : นายพิทักษ" รัตนอุทัยกูล
- ศูนย"พัฒนาเด็กเล็ก 2
แหง ไดแก
1. ศูนย"พัฒนาเด็กเล็กบานตนเกลือ หมูที่ 4
2. ศูนย"พัฒนาเด็กเล็กบานหวยใต หมูที่ 7
1.9 สถาบันและองคกรทางศาสนา
- วัด
1
แหง ไดแก
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ" ตั้งอยูเลขที่ 198 บานผามูบ หมูที่ 7 ต.แมพูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ"
เจาอาวาส : พระครูสิริอุทุมพรพิพัฒน"
1.10 การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
2
แหง ไดแก
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานผามูบ หมูที่ 7 : หมายเลขโทรศัพท" 055457410
ผูอํานวยการโรงพยาบาล
:
นายอาวุธ แสนศรี
2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล แมพูล
หมูที่ 1 : หมายเลขโทรศัพท" 055457332
ผูอํานวยการโรงพยาบาล
:
นายสมศักดิ์ พิมพ"อบู
- อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา 100 เปอร"เซ็นต"

1.11 การบริการพื้นฐาน
- การคมนาคม
ถนนสายหลักเขาสูพื้นที่

* +,-.
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ถนนสายหลักในพื้นที่

ไดแก 1. ถนนสายน้ําตกแมพูล 6 ลับแล
2. ถนนสายผามูบ 6 บอแกว
- จํานวนถนนภายในตําบล 23 สาย แยกเป5น
1. ถนนลาดยาง
6
สาย
2. ถนนคอนกรีต
17
สาย
- สะพาน 17
แหง
- ไฟฟGา : ครัวเรือนมีไฟฟGาใช คิดเป5นรอยละ 95

-

แหล6งน้ําธรรมชาติ
- ลําน้าํ ,หวย 3
- ฝาย
- บอน้ําตืน้
- ประปาหมูบาน
- สระน้ํา
- พนังกั้นน้ํา 2

แหง คือ คลองแมพูล คลองแมพรองและลําหวยคําบิ
8
แหง
132 แหง
10
แหง
5
แหง
แหง

- โทรคมนาคม
โทรศัพท"บาน จํานวน 378 หลังคาเรือน
-หมายเลขโทรศัพท" /โทรสาร (องค"การบริหารสวนตําบลแมพูล) 055457359, 055427127
www.maephun.org
-อินเตอร"เน็ต WEB SITE
1.12 ข'อมูลอื่น ๆ
1.12.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
องค"การบริหารสวนตําบลแมพูล มีทรัพยากรปRาไมที่อุดมสมบูรณ"เต็มไปดวยสวนลางสาด สวนลองกอง สวนทุเรียน
และสวนกาแฟ ซึ่งปลูกกันตามปRาเขาลําเนาไพร ตามสวนของราษฎรที่จับจองกันที่ตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีน้ําตกแมพูลที่เป5นน้ําตกที่มีมาชา
นานคูกับองค"การบริหารสวนตําบลแมพูล เป5นแหลงทองเที่ยวพักผอนหยอนใจใหกับผูนิยมชมธรรมชาติ และยังมีน้ําตกตาดใหญ ตาดหวย
ออ น้ําตกหวยไรอีกดวย

1.12.2 มวลชนจัดตั้ง
- อาสาสมัครปGองกันภัยฝRายพลเรือน (อปพร.)
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
(1) การรวมกลุ6มของประชาชน
แยกประเภทกลุม
* +,-.
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กลุมอาชีพ
8
กลุม
กลุมออมทรัพย"
3
กลุม
(2) จุดเด6นของพื้นที่
พื้นที่สวนใหญเป5นปRาเขา เป5นสวนผลไม ลางสาด ทุเรียน กาแฟ มีน้ําไหล ตลอดป: เหมาะสําหรับทําการเกษตร พื้นที่
บางแหงเป5นที่ราบลุมทําการเพาะปลูกขาว หรือทําการปลูกลองกองซึ่งไดผลดี เนื่องจากมีแหลงน้ําธรรมชาติไหลผานตลอดป:
(3) แหล6งท6องเที่ยวที่สําคัญ
- น้ําตกแมพูล อยูที่หมู 4 บานตนเกลือ ตําบลแมพูล เป5นน้ําตกที่เกิดจากการตกแตงธารน้าํ โดย การเทปูนใหน้ําไหล
ลดหลั่นจากบนเขาสูงลงมา ดูคลายน้าํ ตกธรรมชาติ การเดินทางใชทางหลวงหมายเลข 1043 ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร
- แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร จุดชมวิวหวยเรือ (ดอยแมระนาง) ตั้งอยูที่ หมู 4 เป5นภูเขาสลับซับซอน
เรียงเป5นแนวยาว สภาพรมรื่นเหมาะสําหรับใชเป5นที่พักผอนหยอนใจ ขอมูลเพิ่มเติม http://work.mculture.in.th/album/41110
- จุดชมวิว โจโกเกsาแก (จุดชมวิวหมดสามเมือง) อยูที่หมู 11 สามารถชมวิวของตัวเมืองอุตรดิตถ"ได สวยงาม วิถีชีวิต
ความเป5นอยูการทําการเกษตรของชาวลับแล
(4) กิจกรรมการท6องเที่ยวที่น6าสนใจ
- งานเทศกาลทุเรียนและผลไมเมืองลับแล (มหัศจรรย" ทุเรียน - หลงหลินเมืองลับแล) เป5นการสงเสริมดาน
การตลาดและเผยแพรชื่อเสียงทุเรียนของอุตรดิตถ" โดยกําหนดจัดงานชวงประมาณตนเดือนมิถนุ ายน
-

ส6วนที่ 3
การวิเคราะหศักยภาพและการพัฒนาท'องถิ่น
ผลการวิเคราะห"ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปIจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น
ดวยเทคนิค SWOT Analysis
จากการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติของทุกหมูบาน รวมทั้งศักยภาพการบริหารกิจการและการดําเนินงานของหนวยงานอื่น
ๆ ในตําบล ตามหลัก SWOT Analysis แลว ทําใหไดขอมูลที่ชี้ใหเห็นถึงศักยภาพของชุมชน เพื่อนํามากําหนดเป5นยุทธศาสตร"
* +,-.
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การพัฒนาองค"การบริหารสวนตําบลแมพูล ซึ่งในการจัดทํายุทธศาสตร"การพัฒนาจะประกอบไปดวย จุดแข็ง จุดออน โอกาส
และภัยคุกคาม ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
1. มีแหลงปลูกผลไมทีส่ ําคัญและเป5นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ" เป5นที่นิยมบริโภคของประชาชนและ เป5นทีต่ องการของ
ตลาดการคาทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. สามารถเชื่อมโยงการจําหนายผลไมไปสูการทองเที่ยวในเชิงอนุรักษ"เพื่อสรางรายไดจากการทองเที่ยวได
3. มีแหลงทองเที่ยว ประกอบดวย น้ําตกแมพูล น้ําตกวังออ-ตาดใหญ จุดชมทิวทัศน"ตามถนนสายผามูบ-บอแกว และบนดอยแม
ระนางที่สวยงาม สภาพพื้นที่สิ่งแวดลอมทั่วไปทั่วไปของตําบลเขียวขจีรมรื่นนาอยู สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาเที่ยว
พักผอนและเที่ยวชมไดมาก
4. มีรถโดยสารประจําทางวิ่งเขาไปในพื้นที่เชื่อมโยงกับจังหวัดได โดยมีระยะทางเพียง 16 กิโลเมตร
5. มีการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นอันดีเป5นประจําและตอเนื่อง รวมถึงมีบริการดานสุขภาพอยางทัว่ ถึง
6. ประชาชนไดรับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่ดี
7. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย"สิน
8. การคมนาคมเขาหมูบานมีความสะดวก

จุดอ6อน ( Weakness)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เสนทางคมนาคมขนสงผลผลิตออกสูตลาดยังไมสะดวกและเป5นไปดวยความลําบาก
พื้นที่ที่เกษตรกรชาวสวน ประกอบอาชีพเป5นเขตปRาไมถาวร จึงไมมีเอกสารสิทธิ์
ขาดการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนางานดานการทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน
แหลงน้ําเพื่อการเกษตรยังมีไมเพียงพอในชวงฤดูแลง
ขาดการรวมกลุมที่ดีและเขมแข็งเพื่อควบคุมราคาผลผลิตใหเป5นไปตามความตองการของชุมชน
ไมมีสถานที่ออกกําลังกาย และสนามกีฬาในหมูบาน
ถนน สะพาน ทางเทา เกิดความชํารุดเสียหายจากภัยพิบัตทิ ําใหมีคาใชจายในการซอมแซมสูง
ประชาชนไมใหความสนใจในการเขารวมทํากิจกรรมสาธารณตางๆ เชน การจัดประชาคม
ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ทําใหมีตนทุนดานการผลิตสูง จากการจางแรงงานในราคาแพง

โอกาส (Opportunity)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นโยบายของทางรัฐบาลทีส่ นับสนุนนโยบายการคาเสรีกับตางประเทศ เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA)
นโยบายของรัฐบาลในการสรางความเขมแข็งใหกับระบบเศรษฐกิจฐานราก
มีแหลงทองเที่ยวในพื้นทีท่ ี่หลากหลาย หากรับการพัฒนาจะสามารถสรางรายไดใหกับประชาชนเพิ่มมากขึ้น
นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ทีส่ นับสนุนสงเสริมดานการเกษตร การทองเที่ยว
นโยบายของรัฐบาลในการแกไขปIญหาความยากจน ปIญหายาเสพติด
ความเจริญกาวหนาทางดานคอมพิวเตอร"และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภัยคุกคาม ( Threat)
* +,-.
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1. ภัยธรรมชาติที่มีแนวโนมรุนแรงขึ้นทุกป: เชน น้าํ ทวม โคลนถลม วาตภัย
2. คาครองชีพมีการปรับตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากปIญหาราคาน้ํามัน

ศักยภาพขององคการบริหารส6วนตําบล
1. จํานวนบุคลากร (ที่มีคนครองตําแหน6งอยู6จริง ข'อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2555)
รวมทั้งสิ้น 29
คน แยกเป5น
สวนราชการ

ขาราชการ

พนักงานจางตามภารกิจ

พนักงานจางทั่วไป

รวม

สํานักงานปลัด

4

3

1

8

สวนการคลัง

6

1

-

7

สวนโยธา

2

3

-

5

สวนสาธารณสุขฯ

-

2

2

4

สวนการศึกษาฯ

1

4

-

5

13

13

3

29

รวม
- พนักงานส6วนตําบล
ลําดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

อันดับ

หมายเหตุ

สํานักงานปลัด
1.

นายอุทัย โพธิ์กุดศรี

นักบริหารงาน องค"การบริหารสวนตําบล

7

2.

นางสาวเรณู กลอมดี

เจาหนาที่วิเคราะห"นโยบายและแผน

6ว

3.

นางสาวนิตยา เกตุละ

บุคลากร

3
- พ

นั
- พนักงานส6วนตําบล
ลําดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

อันดับ

หมายเหตุ

ส6วนการคลัง
1.

นางพจนารถ พรมมายะกูล

นักบริหารงานคลัง

7

2.

นายประสิทธิ์

เจาหนาที่พสั ดุ

5

3.

นางมลิวรรณ อินมณเทียร

นักวิชาการเงินและบัญชี

5

4.

นางเฉลิมขวัญ

เจาพนักงานจัดเก็บรายได

4

* +,-.
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5.

นางสาวนันทวัน ราษฎร"สุดใจ

เจาพนักงานการเงินและบัญชี

4

6.

นางสาวรพีพรรณ แสนกันดี

เจาพนักงานพัสดุ

4

1.

วาที่รอยโทจิระชัย ยิ้มเจริญ

นักบริหารงานชาง

6

2.

วาที่รอยตรีสงกรานต" จันทร"แจ

นายชางโยธา

5

ส6วนโยธา

- พนักงานจ'างตามภารกิจ
ลําดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

อันดับ

หมายเหตุ

สํานักงานปลัด
1.

นางสิร"ชัชญ" สอนถา

ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ

2.

นายวิทธวัช สังข"ไทย

ผูชวยเจาหนาทีป่ ระชาสัมพันธ"

3.

นางปุณยนุช ทองชั้น

ผูชวยเจาหนาที่พฒ
ั นาชุมชน

ส6วนการคลัง
1.

นางวารุณี

เป:ยงเป:|ยะ

ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได

1.

นายณรงค"ยศ

คําแปง

ผูชวยชางสํารวจ

2.

นายธีระ

พันธ"กลา

ผูชวยชางโยธา

3.

นางสาวถวิกา ทองแนน

ส6วนโยธา

ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ

- พนักงานจ'างตามภารกิจ
ส6วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล'อม
* +,-.
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1.

นายภคพล

จอยนอก

พนักงานขับรถยนต"

2.

นางมา

ชัยทอง

พนักงานงานประจํารถขยะ

ส6วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.

นางจรรยา

สุขจิตต"

ครูผูดูแลเด็กเล็กบานตนเกลือ

2.

นางสาวอุไรวรรณ สังข"มลู

ครูผูดูแลเด็กเล็กบานตนเกลือ

3.

นางสาวสิริพร

มูลสุรินทร"

ครูผูดูแลเด็กเล็กบานหวยใต

4.

นางสาวรจนา

แวนตา

ครูผูดูแลเด็กเล็กบานหวยใต

5

นางสาวชฎารัตน" ตาเจริญ

ครูผูดูแลเด็กเล็กบานหวยใต

- พนักงานจ'างทั่วไป
ลําดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

หมายเหตุ

สํานักปลัด
1.

นางสาวพา

คชหาญ

คนสวน

ส6วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล'อม
1.

นายวิโรจน" สายแปลง

คนงานประจํารถขยะ

2.

นายมงคล

คนงานทั่วไป

สังข"ไทย--

- คณะผู'บริหาร
ลําดับ
ที่

ชื่อ –สกุล

ตําแหน6ง

1

นายจรูญ ปIญญายงค"

นายกองค"การบริหารสวนตําบลแมพูล

2

นายชวย คําใส

รองนายกองค"การบริหารสวนตําบลแมพูล

3

นายสมศักดิ์ กันขันคํา

รองนายกองค"การบริหารสวนตําบลแมพูล

4

นายสามาท เสริมสกุล

เลขานุการนายกองค"การบริหารสวนตําบลแมพูล

ส6วนที่ 4
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุ6งหมายเพื่อการพัฒนา
* +,-.
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หลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท'องถิ่น
การวางแผนการพัฒนาขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น
เป5นกระบวนการกําหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตขององค"กร
โดยกําหนดสถานะภาพความตองการและแนวทางในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปGาหมาย บนพื้นฐานของการรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะห"ขอมูลอยางเป5นระบบ สอดคลองกับศักยภาพ ปIญหาและความตองการของชุมชน เพื่อใหการดําเนินการตามขอกําหนดตาง
ๆ บรรลุตามเปGาหมาย โดยสามารถแกไขปIญหาและสามารถตอบสนองความตองการของชุมชน ครอบคลุมทุกดาน องค"การบริหาร
สวนตําบลแมพูล จึงจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตร"ขึ้น
วิสัยทัศนในการพัฒนา

แม6พูล ดินแดนแห6งคุณภาพชีวิต ผลผลิตมีราคา พัฒนาอย6างยั่งยืน
พันธกิจการพัฒนา
พันธกิจที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน
พันธกิจที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพืน้ ฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการ
พันธกิจที่ 3 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร เพื่อสามารถบริการประชาชนไดอยาง
รวดเร็ว ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจที่ 5 พัฒนาการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ"และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปIญญาทองถิ่น และ
อนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พันธกิจที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพในงานดานการปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จุดมุ6งหมายการพัฒนา
1. สรางการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
2. สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ดําเนินการดานโครงสรางพื้นฐานใหครอบคลุมทั่วถึง
4. สงเสริมการศึกษาแกประชาชนทุกระดับอยางมีคุณภาพ สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
5. สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปIญญาทองถิ่น
6. บริหารและการจัดการองค"กรใหมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของประชาชน

* +,-.
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ส6วนที่ 5
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1. การบริหารจัดการองค"กรและการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อ 1. พัฒนาบุคลากร ตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบบริหารองค"กรใหทันสมัย
กาวสูองค"กรทันสมัย โปรงใส ใสใจชุมชน
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน"สูงสุดตอประชาชน
2. การปGองกันและแกไขปIญหายาเสพติด

4. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่นในทุกดาน

2. การจัดการดานการศึกษาและกีฬา

แนวทางการพัฒนา

( ... 2556-2560)

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

หน6วยงานรับผิดชอบ

1. พัฒนาและปรับปรุงศูนย"พฒ
ั นาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

สวนการศึกษาฯ

2. สงเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับในตําบลแมพูล สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

สวนการศึกษาฯ

3. สงเสริม สนับสนุนการกีฬาของเยาวชน และประชาชน

สวนการศึกษาฯ

4. สงเสริม สนับสนุนอุปกรณ"ในการออกกําลังกาย กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมสนามกีฬา

* +,-.

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

3. พัฒนาเครือขายและประสานความรวมมือระหวาง องค"การบริหารสวนตําบล
องค"การบริหารสวนจังหวัด สวนภูมิภาค องค"กรปกครองสวนทองถิ่นอื่น และองค"กร
ภาคเอกชน

ยุทธศาสตรการพัฒนา

หน6วยงานรับผิดชอบ
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
3. การจัดการดานการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

หน6วยงานรับผิดชอบ

1. สงเสริมการจัดทําแผนแมบท และยุทธศาสตร"การทองเที่ยวเชิงบูรณาการในการพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนรวมกับองค"กรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

สํานักงานปลัด

2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ" การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และพัฒนาแหลงทองเที่ยวใน
ทองถิ่น

สํานักงานปลัด

3 สงเสริมพัฒนาบุคลากรรองรับการทองเที่ยวในระดับชุมชนของตําบล

สํานักงานปลัด

4. อนุรักษ" ฟ]|นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

หน6วยงานรับผิดชอบ

4. การจัดการดานโครงสรางพืน้ ฐาน

1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน บํารุงรักษา ซอมแซมใหอยูในสภาพที่สมบูรณ"

สวนโยธา

2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการผลิต การเกษตร และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรภายในตําบล

สวนโยธา

3. สนับสนุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อเขาสูแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ภายในตําบลแมพูล

สวนโยธา

4. พัฒนาระบบการกระจายขาวสารขอมูลเพื่อใหเกิดประโยชน"ครอบคลุมทั่วทั้งตําบล

ยุทธศาสตรการพัฒนา
* +,-.

( ... 2556-2560)

แนวทางการพัฒนา

สวนโยธา , สํานักงานปลัด

หน6วยงานรับผิดชอบ
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5. การจัดการดานศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรม

1. สนับสนุน สงเสริม อนุรักษ" ฟ]|นฟู สืบทอด งานประเพณี วัฒนธรรม ภายในตําบลแมพูลที่ถือ
ปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง

สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรม
ภายในตําบลและระดับอําเภอ

สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนา

6. การจัดการดานสาธารณสุข สุขภาพและพลานามัย

ยุทธศาสตรการพัฒนา

* +,-.

( ... 2556-2560)

แนวทางการพัฒนา

หน6วยงานรับผิดชอบ

1. สงเสริม สนับสนุนงานดานสาธารณสุข

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

2. สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ"แข็งแรง

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

หน6วยงานรับผิดชอบ

แนวทางการพัฒนา
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7. การจัดการดานการเกษตร
และการสงเสริมอาชีพ

1. พัฒนาคุณภาพผลผลิต และสงเสริมดานการตลาดใหแกสินคาทางเกษตรในพื้นที่

สํานักงานปลัด

2. พัฒนาอาชีพในดานตาง ๆ เพื่อเพิ่มรายได และสรางความมั่นคงในอาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

สํานักงานปลัด

3. สนับสนุนกลุมองค"กรตาง และประสานงานกับองค"กรตาง ๆ เพื่อสงเสริมอาชีพและเพิ่มความรูใหกับกลุมองค"กร
ภายในตําบล

สํานักงานปลัด

4. สงเสริมเครือขายดานการตลาด เพื่อใหสินคาภาคเกษตรมีราคาดีขึ้นและมีชองทางในการจําหนายสินคา
ทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น

สํานักงานปลัด

5. สนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ"ชุมชน

สํานักงานปลัด

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

หน6วยงานรับผิดชอบ

8. สนับสนุนการจัดการดานสตรี เด็ก
เยาวชน ผูพิการ คนชราและผูดอยโอกาส

1. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนางานดาน เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาสให
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

2. รวมประสานสงเสริม สนับสนุนสวัสดิการแกเด็ก คนชรา คนพิการและผูดอยโอกาสในตําบล

สํานักงานปลัด

ยุทธศาสตรการพัฒนา

9. การจัดการดานการปGองกัน
* +,-.

( ... 2556-2560)

แนวทางการพัฒนา

หน6วยงานรับผิดชอบ

1. สงเสริมและพัฒนางานดานการปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม , สํานักงานปลัด
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และบรรเทาสาธารณภัย

* +,-.

( ... 2556-2560)

2. ปGองกัน แกไข บรรเทาและฟ]|นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม , สํานักงานปลัด
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แผนยุทธศาสตร"การพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานผลพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.
2546 เป5นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทองถิ่น ซึ่งจําเป5นตองกําหนดแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถิ่น ตอบสนองตอ
ปIญหาความตองการและศักยภาพขององค"การบริหารสวนตําบล รวมทั้งสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดขอนแกนแบบบูรณาการ
แผนพัฒนากลุมจังหวัด ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดังนั้น การทําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ จึงสามารถแบงเป5น
4 แนวทาง ดังนี้
1. องค"การบริหารสวนตําบล ดําเนินเอง โดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการนําไปจัดทําเป5นแผนพัฒนา
องค"การบริหารสวนตําบล 3 ป: และองค"การบริหารสวนตําบลดําเนินการปฏิบัติ เพื่อบรรลุจุดประสงค"ของแผนงานโครงการ
2. สนับสนุนใหหนวยงานอื่น หรือองค"กรปกครองสวนทองถิ่น หรือองค"กรเอกชนเป5นผูดําเนินการในกรณีที่องค"การ
บริหารสวนตําบล ไมมีความพรอมหรือไมมีศักยภาพเพียงพอและมีหนวยงานหรือองค"กรอื่น มีศักยภาพและมีความพรอมที่จะ
ดําเนินงานมากกวา
3. การรวมมือกับหนวยงานหรือองค"กรปกครองสวนทองถิ่นหรือองค"กรเอกชนอื่นในการดําเนินงานในกรณีที่การ
ปฏิบัติงานจะตองเกี่ยวพันกับหนวยงานหรือองค"กรโดยอาจดําเนินงานในรูปแบบหุนสวน สหการ หรือคณะทํางาน หรือคณะกรรมการ
4. การประสานหนวยงานหรือองค"กรปกครองสวนทองถิ่น หรือองค"กรเอกชนอื่นเป5นผูจัดสรรงบประมาณและการ
ดําเนินการตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปGาหมายตามแนวทางที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตร"การพัฒนาขององค"กรบริหารสวนตําบลโนน
ธาตุ โดยผานความเห็นชอบจากคณะผูบริหารทองถิ่นและคณะกรรมการการพัฒนาคณะกรรมการประสานการพัฒนาและผูวาราชการ
จังหวัดขอนแกนตามลําดับ
หน6วยงานดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
กําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร" การพัฒนาโดยการกํากับดูแลของปลัดองค"การ
บริหารสวนตําบลและผูบริหาร ดังนี้
1. สํานักงานปลัดองค"การบริหารสวนตําบล
2. สวนการคลัง
3. สวนโยธา
4. สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
5. สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําและประสานงานแผนพัฒนาขององค"กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2546 หมวด 6 ขอ 38 กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล แผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(1) ประธานสภาทองถิ่น
เป5น ประธานกรรมการ
(2) ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
เป5น กรรมการ
(คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน)
(3) ผูแทนประชาคมทองถิ่น
เป5น กรรมการ
(คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน )
(4) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่สภา
เป5น กรรมการ
(ทองถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน)
(5) ผูแทนฝRายบริหารที่คัดเลือกกันเอง
เป5น กรรมการ
(จํานวน 2 คน )
(6) ผูทรงคุณวุฒิที่สภาทองถิ่นคัดเลือก
เป5น กรรมการ
(คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน )
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท'องถิ่น มีอํานาจหน'าที่
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชน ในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยป:ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ขอทุกป: ทั้งนี้ใหติดประกาศโดยเป\ดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
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