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๕. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส    เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
ร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส    
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน   การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  จะสมบูรณ์ได้จำเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือของชุมชน  ในพื้นที่เกิดความตะหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจรงิจัง  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้น
ยังได้ เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มี
คุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา   ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ   จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเองในท้องถิ่น  จัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยการร่วมมือร่วมใจกัน 

  การวิเคราะห์ภาระกิจ  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗   และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นของ  อบต. ใช้เทคนิค SWOT  องค์การบริหารส่วนตำบล   
แม่ใส  กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอำเภอ   แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น   ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์
ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา  โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้  เป็น  ๗  ด้าน  ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ  ๒๕๓๗   และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒   ดังนี้ 
  5.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   1. การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ำ  
   2. การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
   3. การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร  
   4. การสาธารณูปการ  
   5. การจัดให้มีและการบำรุงทางน้ำและทางบก  
   6. การจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 
   7. การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา  
   8. การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  
   9. การจัดให้มีและการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
  5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   1. การจัดการศึกษา  
   2. การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ  
   3. การป้องกัน การบำบัดโรค และการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล  
   4. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
   5. การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และท่ีสาธารณะ  
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   6. การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
   7. การจัดให้มีสุสาน และฌาปนสถาน  
   8. การจัดให้มีการบำรุงสถานที่สำหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ     
   9. สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร  
   9. การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร  

  5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   1. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน 
   2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   3. การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
   4. การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาตำบล 
   5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   1. การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำ 
   2. แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 
   3. การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  
   4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
   5. การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทำกิจกรรมไม่ว่าจะดำเนินการเอง 
                หรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 

  5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   1. การคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2. การจัดตั้งและการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
   3. การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
   4. การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   5. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
  5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   1. การจัดการศึกษา 
   2. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
   3. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
   4. การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
   5. การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 
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  5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   1. สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องงถ่ินอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น  
   2. สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ 
                                   พัฒนาท้องถิ่น  
   3. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบล และองค์กรปกครองส่วน  
                                   ท้องถิ่นอ่ืน 
   4. การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                   อ่ืน 
    5. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครองส่วน 
                                   ท้องถิ่นอ่ืน 

  การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  

              จุดแข็ง (Strength) คือ จุดเด่นหรือจุดแข็งของตำบลแม่ใส ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในของตำบล ดังนี้  
  1. มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล อำเภอ จังหวัด สะดวก 
  2. มีพื้นท่ีการเกษตรที่เหมาะสมในการเพาะปลูก สามารถใช้พ้ืนที่การเกษตรได้ตลอดทั้งปี 
  3. มีสถานที่ท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นที่เหมาะแก่การพัฒนาในอนาคต 
  4. มีตลาดสด เป็นที่จับสินค้าสำหรับบริโภคสำหรับประชาชนในตำบลและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
  5. มีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ และมีความหลากหลายทาง 
                         วัฒนธรรม 
  6. มีโครงสร้างส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกอง
      สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม        
  7. มีสายการบังคับบัญชาสั้นง่ายต่อการบริหารงาน มีผู้บริหาร จำนวน ๔ คน คือ นายก  
                         อบต. รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต. 
  8. มีบุคลากร จำนวน ๒๗ คน พนักงานตำบล ๒๒ คน พนักงานจ้าง ๕ คน  

 9. งบประมาณมีเพียงพอต่อการบริหารงานขององค์กร 
10. เครื่องมือที่ทันสมัยต่อการปฏิบัติงาน มีความพร้อม (วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ) 

    จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น 
ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่าง ๆ ของตำบลแม่ใส ซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น เกิดจาก
การบริหารงาน ฯ 

    1. ผู้บริหารมีนโยบายไม่แน่ชัด เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 
  2. บุคลากรขาดการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  3. ขาดบุคลากรปฏิบัติงานด้านงานแผนที่ภาษีโดยโปรแกรม Ltax GIS 
  4. การร้องเรียน การบุกรุกเขตพื้นที่สาธารณะ 
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  5. ขาดการบริหารการจัดการองค์ความรู้ ขาดการถ่ายทอดงานที่มีประสิทธิภาพ 
  6. การบริหารทรัพยากรบุคคลขาดประสิทธิภาพ ขาดการวางแผนที่แน่นอน 
  7. ขาดความร่วมมือระหว่างพนักงานด้วยกัน ไม่ใช่ความช่วยเหลือซึ่งกันและ 
  จากจุดอ่อน (Weaknesses) ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จำเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมและตรงตามจุดอ่อนจึงจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ได้  โดยการวิเคราะห์แล้วจุดอ่อนดังกล่าวต้องมี
พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นิติกร และ นายช่างสำรวจ มาปฏิบัติงาน แต่โอกาสนี้คงยังไม่สามารถท่ีจะขอเปิดกรอบ
ตำแหน่งนี้ได้ ต้องไว้ให้มีการปรับปรุงแผนอัตรากำลังในครั้งต่อไป 

  โอกาส (Opportunities) หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่ 
สภาพแวดล้อมภายนอกของตำบลแม่ใส ที่เอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็ง
ตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งตำบลและ
พนักงานที่เก่ียวข้องจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น  เช่น 
  1. นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนและการดำรงชีวิต      
               ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ 
  3. การส่งเสริมพัฒนาความรู้ในระดับบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
  4.  นโยบายรัฐบาลส่งเสริมกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น 
  5. จังหวัดพะเยาให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน 
  6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนและสามารถนำมาพัฒนาท้องถิ่น 
  7. ประชาชนมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

อุปสรรค (Threats) หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจำกัดที่เกิดจาก 
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งตำบลแม่ใส จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การพัฒนาให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึน เช่น อุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงาน 
  1. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีปัญหาแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตร 
  2. การประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
  3. ปัญหาภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น วาตภัย อุทกภัย และภัยแล้ง เป็นต้น 
  4. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมีไม่เพียงพอ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
                         ในพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 
  5. การดำเนินงานบางส่วนต้องเป็นขั้นตอนตามระเบียบของราชการ 
  6. ความต้องการของประชาชนที่ไม่รู้จักพ่ึงพาตัวเอง   
  7. ผลของนโยบายของนักการเมืองเพียงแต่ต้องการจะได้มาเพียงฐานเสียงเท่านั้น ยังไม่มีระบบความคิด
ในการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ 
  8. กลไกลตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้ราคาผลผลิตและรายได้ไม่แน่นอน 
  9. ค่านิยมสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความเจริญทางด้านวัตถุมากกว่าจิตใจการพัฒนาทางอารมณ์ 
 


