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คานา
การท่องเที่ยว มีส่วนสาคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม รวมไปถึงการค้าและ
การลงทุนและการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน และประเทศชาติ ช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในเวลาที่
รวดเร็วกว่าภาคการผลิตและบริการอื่นๆ
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา จึงได้จัดทาแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นอีกหนึ่งองค์กร
ในการขับเคลื่อนให้การท่องเที่ยวจังหวัดเลย เป็น ๑ ใน ๑๐ เมืองท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดและใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา และจังหวัดเลยให้บรรลุวัตถุประสงค์
ต่อไป

( นายสุรพล กมลรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

บทที่ 1 บทนา
1.1 สภาพทั่วไปของข้อมูลพืน้ ฐาน
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บทที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุง่ หมายเพื่อการพัฒนาตาบล
2.1 วิสยั ทัศน์ พันธกิจ จุดมุง่ หมายเพื่อการพัฒนาตาบล

๑๐
๑๐

บทที่ 3 แผนงานส่งเสริมการท่องเทีย่ วภายในตาบล
๓.๑ แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตาบล
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บทที่ 1
บทนา
องค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ.2550 มีบทบาท และอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีความเป็น
อิสระตามสมควร ความสาคัญตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยกาหนดกรอบความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบายที่จะดาเนินในการบริหารด้านต่าง ๆ ตามอานาจหน้าที่
ของตนเองประกอบกับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะที่จาเป็น และรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น การดาเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ที่ทาให้การบริหารเป็นรูปแบบและทิศทาง การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ
จะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถดาเนินการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้ถูกจุด
อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และทาให้บรรลุตามความมุ่งหมาย

ประวัติการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา
องค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา เดิมเป็นสภาตาบลแล้วได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วน
ตาบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนตาบล ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2542 โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกาหนดหกสิบวัน
นับแต่วันประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนพิเศษ 82 ง ลง
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2542 จึงมีผลบังคับใช้ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2542

๒
ข้อมูลทั่วไป
• ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลนามาลาตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวาย ตาบลนามาลา อาเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย ถนน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ห่างจากที่ทาการอาเภอนาแห้ว ประมาณ 17 กิโลเมตร มีเนื้อที่
โดยประมาณ 123.73 ตารางกิโลเมตร หรือ 77,331.25 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตาบลต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
พิษณุโลก
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับ
ติดกับ

ตาบลนาพึง อาเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ตานาบัว ตาบลยางโกลน ตาบลบ่อโพธิ์ อาเภอนครไทย จังหวัด

ติดกับ ตาบลนาดี ตาบลนาหอ ตาบลด่านซ้าย อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ติดกับ ตาบลน้ากุ่ม อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

บทที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

• สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิป ระเทศส่ว นใหญ่ของตาบลนามาลา เป็นภูเขาสูงชัน มีความสูงจากระดับน้าทะเล
ประมาณ 500 - 1,426 เมตร มีภูเขาที่สาคัญ ได้แก่ ภูขัด ภูเปือย ภูเก้าง้อม มีพื้นที่ราบเพียงเล็กน้อยอยู่ตาม
ร่องเขา มีลาห้วยสายเล็ก ๆ หลายสายที่ไหลมารวมกันเป็นต้นกาเนิดของน้าพึงไหลผ่านตาบล โดยไหลจากทิศ
ใต้ไปยังทิศเหนือโดยบริเวณที่ลาน้าพึงไหลผ่านจะมีลักษณะเป็นที่ราบใช้เป็นที่ตั้งของชุมชนและตัวตาบล มี
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 25.84 องศาเซลเซียส ในปี 2553 โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน เท่ากับ 37.2
องศาเซลเซียส และต่าสุดในเดือน ธันวาคม เท่ากับ 15.4 องศาเซลเซียส

๓
• เขตการปกครอง
ตาบลนามาลามีเขตพื้นที่การปกครอง แบ่งออกเป็นทั้งหมด 8 หมู่บา้ น มีผู้ปกครองหมู่บ้านและ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้
สมาชิกสภา
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ตาแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตาบล
นายดาวเวียง ศรีคา
สมาชิก อบต
1 บ้านนามาลา
นายสมฤทธิ์ แก้วเกษศรี
นายคามูล กมลรัตน์
สมาชิก อบต
นายเดือน เพชรเหลี่ยม
สมาชิก อบต.
2 บ้านหัวด่าน
นายลักษณ์ ศรีโพธิ์
นายเกรียงไกร เสวิสิทธิ์
สมาชิก อบต.
นายธุวชิต ศรีคา
สมาชิก อบต.
3 บ้านนาปูน
นายเฉลิม แก้วเพิ่ม
นายยุทธการณ์ จันดาหาร
สมาชิก อบต.
นายบุญเลิศ แก้วเกษศรี นายบุญเทียน บุญไชยสิทธิ์
สมาชิก อบต.
4 บ้านซาทอง
(กานันตาบลนามาลา)
นายองอาจ ศรีคา
สมาชิก อบต.
นายสฤษดิ์ ดวงอุปะ
สมาชิก อบต.
5 บ้านหนองหวาย
นายชาตินิวัฒน์ สุว่รรณชาติ
นายธนูเดช แก้วเกษศรี
สมาชิก อบต.
นายสมยง ยศตุ้ย
ประธานสภาฯ
6 บ้านโคก
นายขุนทอง เสวิสิทธิ์
นายสุวรรณ จันทะพินิจ
รองประธานสภาฯ
นายคาพัน เสวิสิทธิ์
สมาชิก อบต.
7 บ้านหนองสิม
นายวิญญู เสนานุช
นายสมทรง กมลรัตน์
สมาชิก อบต.
นายจุล กมลรัตน์
สมาชิก อบต.
8 บ้านโนนสว่าง
นายวีระ กมลรัตน์
นายเชย จันดาหาร
สมาชิก อบต.
• ประชากร
ตาบลนามาลามีประชากรทั้งสิ้นจานวน 3,148 คน แยกเป็น ชาย 1,627 คน หญิง 1,521 คน ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนประชากร/หลังคาเรือน/จานวนผู้มสี ิทธิเลือกตั้งตาบลนามาลา
(ข้อมูลวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559)
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านนามาลา
บ้านหัวด่าน
บ้านนาปูน
บ้านซาทอง
บ้านหนองหวาย
บ้านโคก
บ้านหนองสิม
บ้านโนนสว่าง
รวม

ชาย
(คน)
136
173
82
233
246
421
258
78
1,627

หญิง
(คน)
139
162
60
216
215
385
256
88
1,521

รวม
(คน)
275
335
142
449
461
806
514
166
3,148

จานวนครัวเรือน
89
87
45
117
144
218
156
52
908

จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ชาย (คน)
หญิง (คน)

๔
• สภาพทางเศรษฐกิจ
พื้ น ที่ ถื อ ครองที่ ส าคั ญ ของต าบลนามาลาที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ พื้ น ที่ ท าการเกษตรประมาณ
43,831 ไร่ พื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ป่า ประมาณ 31,742 ไร่ และเพื่อการอยู่อาศัย ประมาณ
1,758.25 ไร
- การประกอบอาชี พ ประชากรส่ว นใหญ่ ในตาบลนามาลา ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ปลูก ขิ ง
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ยางพารา เป็นแหล่งรายได้ของประชาชนในตาบลนอกจากนี้ยังปลูก ปลูกกะหล่าปลี
เสาวรส ถั่วลิสง รายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศในปีนั้นๆ และต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง
• สภาพทางสังคม
ประชากรในเขตตาบลนามาลา มีภาษาที่ใช้ในท้องถิ่น คือ ภาษาไทเลย ที่มีสาเนียงเฉพาะและมี
ประเพณีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ มีบุญข้าวประดับดิน บุญบั้งไฟเดือน 11 ประเพณีสงกรานต์การแห่ต้น
ดอกไม้ เป็นต้น ในด้านศาสนานั้น ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจานวน 7 แห่ง โรงเรียน
ประถมศึกษา 5 แห่ง สถานีอนามัย 1 แห่ง มีน้าประปาใช้ทุกหมู่บ้าน การตั้งถิ่นฐานของประชากรจะ
เกาะตัวหนาแน่นตามถนนสายหลักแต่ที่ดินส่วนใหญ่ยังขาดเอกสารสิทธิ์ถือครองที่ดินทั้งที่ทากินในที่ดินมานาน
ทัง้ นี้เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ด้านการศึกษา
• องค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา มีโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบจานวน 5 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านหัวด่าน
2. โรงเรียนบ้านซาทอง
ตั้งอยู่
หมู่ที่ 4 บ้านซาทอง
3. โรงเรียนบ้านหนองหวาย
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวาย
4. โรงเรียนบ้านโคก
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านโคก
5. โรงเรียนบ้านนามาลา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านโนนสว่าง
• องค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบจานวน 2 แห่ง ดังนี้
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านโคก
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนอุดม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านนามาลา
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
• ตาบลนามาลา มีวัด/สานักสงฆ์ จานวน 7 แห่ง ดังนี้
1. วัดสีมาพัฒนาราม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองสิม
2. วัดโนนอุดม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านนามาลา
3. วัดโคกสว่างวารี
4. วัดโคกสว่างพัฒนา(ป่าธรรมมาราม)
5. วัดศรีสุทธาพัฒนาราม
6. วัดศรีสุทธาวนาราม
7. วัดป่าฐานสโม ตั้งอยู่ หมู่ที่4 บ้านซาทอง

๕
สาธารณสุข
การบริ ก ารด้ านสาธารณสุ ข ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนามาลามี ศูน ย์ บริ การสาธารณสุ ข
จานวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล พร้อมกับมีการจัดตั้ง อสม.ทุกหมู่บ้าน ซึ่ง
มุ่งเน้ น การส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัย การให้ ภูมิคุ้มกันโรค การป้องกันโรค การระงับโรคติดต่อ และการ
วางแผนครอบครัว
• การบริการขั้นพื้นฐาน
ตาบลนามาลาเป็นตาบลที่อยู่ห่างไกลจากจังหวัด การติดต่อสื่อสารยังล่าช้าเนื่องจากบ้างพื้นที่ไม่มี
สัญญาณโทรศัพท์ เครือข่ายทางการสื่อสาร ถนนเชื่อมการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านต่างๆทั่วถึงแต่ถนนบาง
เส้นยังไม่สะดวกเพราะบางหมู่บ้านยังเป็นถนนลูกรังและการให้บริการต่างๆทั้งในด้านคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ต่า
• การไฟฟ้า
ในเขตตาบลนามาลามีไฟฟ้าเข้าถึงรวมทั้งหมด 8 หมู่บ้าน แต่มีไฟฟ้าใช้ยังไม่ครบทุกครัวเรือน
เนื่องจากมีการขยายครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ตาบลนามาลา มีพื้นที่ป่าไม้ป่าไม้ตามกฎหมายทั้งหมด 109,248 ไร่ หรือร้อยละ 99.47 ของเนื้อ
ที่ตาบล ได้แก่ บางส่วนของป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปลือย ป่าภูขี้เถ้า ป่าภูเรือ จากการสารวจสภาพการใช้ที่ดิน
พบว่า พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ 40,088 ไร่ ป่ารอสภาพฟื้นฟู 24,106 ไร่ และเป็น
พื้นที่เกษตรกรรม 45,054 ไร่ ชนิดป่าที่พบส่วนใหญ่เป็นป่าผสมผลัดใบมีพันธุ์ไม้ที่สาคัญ ได้แก่ ไม้แดง ไม้เต็ง
ไม้ยาง ไม้พยุง ไม้ตะเคียน และไม้ตะแบก ฯลฯ เป็นต้น
• แหล่งน้าธรรมชาติ
มีน้าตกจานวน 3 แห่ง คือ
1. น้าตกผาผึ้ง – ผาจอม
2. น้าตกเย็นสุดยอด
3. น้าตกผานางอ่า
มีลาน้า , ลาห้วย จานวน 3 สาย คือ
- ห้วยลาน้าพึง ไหลผ่าน บ้านนามาลา, บ้านซาทอง, บ้านนาปูน, บ้านหัวด่านและบ้านโนนสว่าง
- ห้วยน้าพาน ไหลผ่าน บ้านหนองหวาย, บ้านหนองสิม และ บ้านโคก
- ห้วยน้าตับ ไหลผ่าน บ้านหนองหวาย และ บ้านหนองสิม
• แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ฝาย
จานวน
3 แห่ง
- สระน้า
จานวน 12 แห่ง
- แม่น้าลาคลอง
จานวน
3 แห่ง
- ประปา
จานวน
7 แห่ง

๖
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
• โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา
โครงสร้างหรือการแบ่งส่วนบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย
บริหารประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล 2 คน เป็น
ผู้ช่วยในการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล และแต่งตั้งเลขานุการอีก 1 คน นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในการดาเนินงาน
หรื อ ปฏิ บั ติ ง านมี ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบายที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายอันชอบด้วยกฎหมายปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลนามมาลา มีส่วนราชการ 3 ส่วน ดังนี้
1. สานักปลัด มีหน้าที่ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมาย
และคดี งานการศึ ก ษา ศาสนา วั ฒ นธรรม งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย งานอนามั ย และ
สิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานส่งเสริมปศุสัตว์ งานสังคม
สงเคราะห์ และงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรีและงานส่งเสริมการเกษตร
2. กองคลัง มีหน้าที่ดาเนินงานเกี่ยวกับ งานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
และงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. กองช่าง มีหน้าที่ดาเนินงานเกี่ยวกับ งานก่อสร้าง งานออกแบบ ควบคุมอาคารและผังเมือง
งานประสานสาธารณูปโภค
• โครงสร้างผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลนามาลามีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารงานส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
แบ่งองค์ประกอบได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้
1) คณะผู้ บ ริ ห าร ท าหน้ า ที่ บ ริ ห ารกิ จ การขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตา มกฎหมาย
ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
2 คน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้แต่งตั้ง
2)
บัญชีรายชื่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา
ลาดับ
1
2
3

ชื่อ - สกุล
นายสุรพล กมลรัตน์
นายอาทิตย์ ชานุวัตร
นายประเสริฐ จันทะพินิจ

ตาแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

วันที่ครบวาระ
25 มี.ค.59
25 มี.ค.59
25 มี.ค.59

3) สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ทาหน้าที่นิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในหมู่บ้าน จานวน
16 คน (หมู่บ้านละ 2 คน) อยู่ในตาแหน่งคราวละ 4 ปี สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
4) มีประธานสภา 1 คน
5) รองประธานสภา 1 คน ซึ่งนายอาเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตาม
มติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล

๗
บัญชีรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
1
นายสมยง ยศตุ้ย
ประธานสภาฯ
2
นายสุวรรณ จันทะพินิจ
รองประธานสภาฯ
3
นายดาวเวียง ศรีคา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
4
นายคามูล กมลรัตน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
5
นายเกรียงไกร เสวิสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
6
นายเดือน เพชรเหลี่ยม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
7
นายยุทธการณ์ จันดาหาร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
8
นายธุวชิต ศรีคา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
9
นายองอาจ ศรีคา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
10 นายบุญเทียน บุญไชยสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
11 นายสฤษดิ์ ดวงอุปะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
12 นายธนูเดช แก้วเกษศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
13 นายสมทรง กมลรัตน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
14 นายคาพัน เสวิสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
15 นายจุล กมลรัตน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
16 นายเชย จันดาหาร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนามาลามีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็น
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานและเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานประจาทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยแบ่ง
ส่วนการบริหารงานออกเป็น 3 ส่วน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เรียกว่า หัวหน้าส่วน เป็นผู้บังคับบัญชา
ของส่วนราชการภายใน มีลักษณะโครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา ดังนี้
โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา
ผู้บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
สานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

๘
อัตรากาลังของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา
สานัก/ฝ่าย

พนักงานส่วน
ตาบล

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

พนักงานจ้าง
ทั่วไป

รวม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
รวม

1
7
3
11

4
2
1
7

-

1
11
5
1
18

ที่มาข้อมูล : งานบริหารงานบุคคล ณ เดือน มกราคม พ.ศ.2559

สานักปลัด
พนักงานส่วนตาบล
- นายสืบพงษ์ โสภัณ
- นางสาวกรวิภา สุทธิ
- พันจ่าเอกประดิษฐ์ ยศปัญญา
- นางสาวขวัญหล้า หิรนรมย์
- นางสาวกนกพร โคตรมหา
- นายสัญชัย จาปาศรี
- นางสาวอัจฉราภรณ์ เสวิสทิ ธิ์
- นางศรินภา เสวิสิทธิ์
พนักงานจ้างภารกิจ
- นางสาวนิภารัช เพชรกอง
- นางสาวปวีณา สะเดาว์
- นางสาวมลทิพย์ จันทะพินิจ
- นางสาววิชยา ศรีผิวผาก
กองคลัง
พนักงานส่วนตาบล
- นายพันพูล สถิต
- นางสาวอมรรัตน์ จันดาหาร
- นางเบญจธันว์ เชื้อบุญมี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- นางสาวพรพิมล เสวิสิทธิ์
- นางสาวกัญญาณัฐ ถิ่นน้าใส
กองช่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- นายนาวิน ถิ่นที่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเกษตร ปฏิบัติงาน
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนอุดม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชานาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

๙
บทที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล มุ่งสู่องค์กรแห่งการบริหารและบริการที่เป็นเลิศ ”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง ดูแลรักษาและจัดให้มีระบบโครงสร้างจาเป็นพื้นฐานด้านต่างๆ ให้มี
คุณภาพมาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึง
2. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาของประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันทั้งในระบบและ
นอกระบบ ตลอดทั้งทานุบารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทุกเพศ ทุกวัย
5. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเอง เข้มแข็งและอย่างยั่งยืน
6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
7. การช่วยเหลือดูแลพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ใน
สังคมอย่างมีความสุข
๒.๑.๑ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา
1. เพื่อประชาชนไดรับการบริการสาธารณะต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
2. เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต
พัฒนาคนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ มีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม
3. เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ
ป้องกัน ดูแลให้มีความอุดมสมบูรณ ตลอดทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์
4. เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนามาลามีสุขภาพที่แข็งแรง มี
สถานที่ อุปกรณ์การกีฬาและนันทนาการอย่างพอเพียง ทุกวัย
5. เพื่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
จุดมุ่งหมาย
คุณค่ามีความมั่นคงของชีวิตและสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได
.เพื่อการพัฒนา
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
6. เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา ให้เป็นตาบลที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีความสงบสุขปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด รวมทั้งมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
7. เพื่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา อนุรักษ์สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
8. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ
ประชาชนไดรับการบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
9. พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

๑๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวตาบลนามาลา
ที่
๑

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
1. ด้านการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา การสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้
2. ด้านการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
3. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมรส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พัฒนาและ ได้รับประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

นโยบายด้านการท่องเที่ยว
ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา
การพัฒนาการท่องเที่ยว
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว
(๒) พัฒนา บูรณะ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่
แล้วและ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ
(๔) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
(๕) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
เป้าหมายการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา
1. ร่วมกันฝันเพื่อปักธงว่าเป้าหมายที่เราต้องการ ต้องการเห็นการท่องเที่ยวของเราเป็นเช่นไร ?
- มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
- อยากให้ตาบลนามาลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรอย่าง
เต็มรูปแบบ
- ประชาชนมีแหล่งรายได้ทางการท่องเที่ยวเสริม
- อยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจในสินค้าและบริการของคนในชุมชน
- อยากให้คนในชุมชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลรักษา
- อยากเห็นคนทั้งประเทศรู้จัก และจัดให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของ
ประเทศ
มิติด้านสิ่งแวดล้อม
- อยากให้ประชาชนในชุมชนเอื้อเฟื้อกันเหมือนในอดีต
- อยากให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์

๑๑
มิติในด้านเศรษฐกิจ
- คนในท้องถิ่นมีงานทา เศรษฐกิจในชุมชนดี
- ไม่มีปัญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข
- ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่ว
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
๑. เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
จุดแข็ง (Strength)
- มีภูมิอากาศเหมาะสมสาหรับการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น น้าตกผา
ผึ้งผาจอม
- คุณภาพดินและภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่การ
เพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชเศรษฐกิจ เช่น
กาแฟ พริกไทย สตรอเบอรี่ สัปปะรด

จุดอ่อน (Weakness)
- การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวยังไม่ได้
มาตรฐาน เช่น มาตราฐานแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐาน
การบริการด้านการท่องเที่ยว สิ้นค้า OTOP ที่พัก
ห้องน้า ร้านอาหารฯลฯ
- ขาดสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นและไม่มีการ
ส่งสริมการตลาดสินค้าพื้นเมือง
- ขาดเอกลักษณ์ที่เป็นจุดเด่น ด้านการท่องเที่ยวของ
ชุมชน

โอกาส (Opportunity)

อุปสรรค (Threat)

- องค์การบริหารการพัฒนา เป็นพื้นที่พิเศษ เพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกาศให้จังหวัดเลยเป็นพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ประเทศเพื่อนบ้านเอื้ออานวยต่อการท่องเที่ยวและ
การเรียนรู้ด้านภาษาศิลปะและวัฒนธรรมทั้งท้องถิ่น
รวมทั้งสภาวะภูมิอากาศ เอื้อต่อการท่องเที่ยวและ
การเรียนรู้เชิงนิเวศ
- ผู้ว่ามีนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยให้
จังหวัดเลย เมืองต้องห้ามพลาด

- ปัญหาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติ (น้าท่วม
ฝนแล้ง ) และต้นทุนพลังงาน ต้นทุนการผลิตมี
แนวโน้มสูงขึ้น
- กฎหมาย กฎระเบียบไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้อง ไม่เป็น
ธรรม และไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว และนักลงทุน (เช่น กฎหมาย สปป.ลาว
ในด่านประเพณี

บทที่ 3 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตาบลนามาลา (พ.ศ.25๖๐-256๒) ขององค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณที่ได้มา
25๖๐
25๖๑
256๒
๕00,000
อพท.
อบต.

ตัวชี้วัด

1

โครงการท่องเที่ยวเชิงระบบ เพื่อส่งเสริมการ
นิเวศ
ท่องเที่ยวเชิงระบบ
นิเวศ

จัดทาการท่องเที่ยว
เชิง นิเวศ อย่างน้อย
๑ โครงการ

2

โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมดั่งเดิม

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายใน
ชุมชน

-จัดทาบ้านเสาตั้งหิน
เป็นหมู่บ้าน
-โฮมสเตย์

-

๖๐๐,๐๐๐
อพท.
อบต.

-

๓

โครงการพัฒนาน้าตกผาผึ้ง เพื่อส่งเสริมการ
ผาจอมและปรับปรุงภูมิทัศน์ ท่องเที่ยวภายใน
ตาบลนามาลา

ปรัปปรุงภูมิทัศน์
รอบๆบริเวณน้าตกผา
ผึ้งผาจอม

-

100,000
อบต.

-

จานวน ๑ แห่ง

๕

โครงการก่อสร้างร้านค้า
โอท๊อป

ก่อสร้างร้านค้าโอท๊อป ๕๐๐,๐๐๐
อพท.
อบต.

-

-

ร้านค้าโอท๊อป
จานวน ๑ หลัง

เพือ่ อานวยความ
สะดวกและบริการ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว

จานวน ๑ โครงการ

จานวน 1 แห่ง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
นักท่องเที่ยวมี
ความประทับใจ
และมีจติ สานึก
ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ประชาชน หมู่
1 และพื้นที่
ใกล้เคียงมี
สถานที่ผักผ่อน
หย่อนใจและจัด
กิจกรรมร่วมกัน
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวก
อบต.ได้
ประชาสัมพันธ์
สินค้าชุมชน
อาเภอและเสริม
รายได้แก่ชุมชน
สิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

๑๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๕

ทาป้ายประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว

๖

ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิว
เพื่อการท่องเที่ยว

งบประมาณที่ได้มา
25๖๐
25๖๑ 256๒
เพื่ออานวยความ
จัดทาป้าย
๑50,000
สะดวกแก่นักเดินทาง ประชาสัมพันธ์แหล่ง
อพท.
ท่องเที่ยว ป้ายทิศทาง
อบต.
เพื่อความสวยงาม
-ปรับปรุงจุดชมวิว
1๐0,000
และส่งเสิรมการ
ตาบลนามาลาและ
อบต
ท่องเที่ยว
ภายในชุมชน
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ป้ายประชาสัมพันธ์
ทั่วตาบล
โครงการปรับปรุง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้มาผักผ่อนใน
สถานที่ท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวก
นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวกและ
พักผ่อนในสถานที่
ท่องเที่ยว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปลัด

๑๓

