
ระเบียบวาระการประชุมพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 

ครั้งที่  1 / 2565 
วันที ่ 6  มกราคม  2565    

ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  

********************************** 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
-แถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส   

-แต่งตั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส           

ระเบียบวาระท่ี  2         เรื่อง รับรองรายงานการประชุมพนักงานฯ 
   - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา   
   - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
   ...................................................................................................................  
   .................................................................................................................. . 
 

 

************************** 

 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
ครั้งที่ 1/2565 

เมื่อวันพฤหัสบดี  ที ่ 6  มกราคม  2565 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 

**************** 
ผู้มาประชุม 

1.นายสาคร  นาต๊ะ     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
2.นายพิสิษฐ์  ใจพันธ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
3.นายภาคภูมิ  ไชยขัติย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
4.นายอดิเรก  วงศ์ภูริวัฒน์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
5.นางชไมมาศ  มอญแก้ว  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
6.นายประวิทย์  อาจหาญ  ผู้อำนวยการกองช่าง 
7.นางรัตนาภรณ์  วรรณแก้ว ผู้อำนวยการกองคลัง 
8.นางลออ  มหาวรรณศรี  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
9.นายหัสต์กมล  เครือคำ  หัวหน้าสำนักปลัด 
10.นางทัศนียา  กล้าหาญ  นักจัดการงานทั่วไป 
11.นางสาวนัยนา  ศรีจำปา           นักทรัพยากรบุคคล 
12.นางสายสุดา  เมืองมา                นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13.นางสาวสายพิณ  เต็มใจ             นักพัฒนาชุมชน 
14.นางสุพัฒตรา  เรือนป้อ  นักวิชาการศึกษา 
15.พ.อ.อ.นพดล  ดวงแก้ว              นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
16.นางอาทิตยา  ยะตา  เจ้าพนักงานธุรการ 
17.นางสาวละอองดาว  ไชยมงคล     นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
18.นางสาวทัศนีย์  นาแพร่              นักวชิาการพัสดุ 
19.นางสาวดวงกมล  ยะตา             นักวิชาการเงินและบัญชี     
20.นายวงศกร  ศิริมังคลากุล  วิศวกรโยธา 
21.นายจิตรกร  แปงมูล                 นายช่างไฟฟ้า 
22.นางสาวเพลินพิศ  ใจผง  เจ้าพนักงานธุรการ 
23.นางสาวชลธิดา  จอมภา             เจ้าพนักงานธุรการ 
24.นางอุษณี  จำรัส   คร ู
25.นางนันทิยารัตน์  ไชยพูน  คร ู
26.นางชไมพร  เครือน้อย               ผูช้่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
27.นางจันทร์จิรา  ชิปานันท์  ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง 
28.นายอธิวัฒน์  เธียรสิทธิ์              ผูช้่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
29.นางสาวปิยะมาศ  คำเผ่า  เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานการจัดเก็บฯ 
30.นางสายสมร  ยะนา  แม่บ้าน   
31.นางสาววรัญญา  คำแปง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  
32.นายไตรภพ  ไชยขัติย์  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
33.นายรัฐธรรมนูญ  เมืองมา  พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า 
34.นายมนัส  การเร็ว  พนักงานจ้างเหมาทั่วไป 
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35.นายวิทวัส  สารเร็ว  พนักงานสถานีสูบน้ำ 
36.นายกฤษฎา  จุมปา  พนักงานจ้างเหมาทั่วไป 
37.นายอัญเชิญ  ครองยุทธ  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 
38.นายคมกริช  จุมปา  พนักงานประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน   
39.นางสาวจีระภา  ดวงพะเยา พนักงานทำความสะอาด  ศพด.อบต.แม่ใส  
40.นางวิลาวรรณ  ทนทอง  อาสาสมัครบริบาล   
41.นางสาวพิไลลักษณ์  เมืองมา อาสาสมัครบริบาล   

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายพงษ์ระวี  นนท์ศรี                พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 
2.นายยุทธนา  บุญวงศ ์  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 
3.นายอนุทิศ  ปัญญาวงค์  พนักงานประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน 
4.นายอานนท์  เทียนแก้ว  พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน 
5.นายสิโรดม  บุญถือ   พนักงานประจำรถตรวจการณ์ 
6.นายธนากร  ใจดี   พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 
7.นายธนายุทธ  จันทรศรี  พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 
8.นายเก่งกิจ  บุญยืน   พนักงานประจำรถตรวจการณ์ 
9.นายทรงวุฒิ  ข่ายสุวรรณ์  พนักงานขับรถตรวจการณ์  
10.นายสุพล  ศรีภิรมย์  ผู้ดูแลสถานที่ ศพด.อบต.แม่ใส 
11.นายสวัสดิ์  ยะมา   คนงานดูแลต้นไม้ฯ 
12.นายสุวิทย์  ธูปน้ำคำ  คนงานดูแลต้นไม้ฯ 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
นายสาคร  นาต๊ะ         กล่าวเปิดประชุมพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบล-

แม่ใส  ประจำเดือนมกราคม  2565  ครั้งที ่ 1 /2565  ในวันพฤหัสบดี  
ที่  6  มกราคม  2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส    

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ   
เรื่องท่ี 1            การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส         
นายสาคร  นาต๊ะ  สวัสดีพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสทุกท่าน  อย่างเป็นทางการนะครับ 

วันนี้ผมขอแถลงนโยบาย 9 ประการ แบ่งเป็น ๖ ด้านดังนี้ 
๑. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
๑.๑.ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมีระบบการบริหารจัดการและการทำงานตาม
หลักประชาธิปไตยท้ังในองค์กรอบต.และในชุมชนตำบลแม่ใส 
๑.๒. จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารให้มีความเสมอภาค สร้างความรัก  
ความสามัคคีปรองดองเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน มิให้เกิดการแตกแยกในองค์กร           
และชุมชน 
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นายสาคร  นาต๊ะ  ๑.๓. ส่งเสริมและสนับสนุนนำระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการให้องค์การ   
   บริหารส่วนตำบลแม่ใสเป็น“องค์กรคุณธรรมน่าอยู่ที่มีมาตรฐานและนำระบบ ๕ ส.”  
   มาใช้ดำเนินงานมุ่งให้ข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง ได้มีความรู้ ความสามารถ  

มีประสิทธิภาพ เป็นที่พ่ึงของประชาชนมีความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่ในราชการ    
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนตำบลแม่ใสเป็นหลัก 
๑.๔. ส่งเสริมและสนับสนุนใหผู้้นำชุมชนองค์กรเครือข่ายและประชาชนในตำบลแม่ใส
ได้มีส่วนร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
พัฒนาชุมชนต่างๆอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและมีส่วนร่วมตรวจสอบในการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ประหยัดคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
๑.๕. สนับสนุนและผลักดันให้มีการพัฒนาระบบการคลังของอบต.แม่ใสทั้งรายรับและ
รายจ่ายที่สมดุล  ตลอดจนถึงการวางแผนจัดหารายได้เข้าสู่องค์กรเพ่ือการพัฒนาที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
๑.๖.ส่งเสริมและสนับสนุนงานโครงการกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ         
ทุกโครงการ กิจกรรม  ให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่อย่างสูงสุด 
๑.๗. สนับสนุนจัดตั้งศูนย์บริการและการต้อนรับในสำนักงาน เพ่ือรองรับการ
ให้บริการประชาชน  หน่วยงาน องค์กร ที่มาติดต่อราชการ ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว  ประทับใจและจัดให้มีการพัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ
องค์กรในทุกช่องทาง อาทิเช่นหอกระจายข่าว ระบบออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์           
ป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยุ ทีวี การจัดรายการร่วมกับสื่อมวลชนและอ่ืนๆที่เหมาะสม 
เป็นต้น 
๑.๘. สนับสนุนและผลักดันให้มีการพัฒนาชุมชนและหมู่บ้านแบบพึ่งตนเองตามความ
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง  และยั่งยืน 
๑.๙. สนับสนุนจัดตั้งศูนย์บริการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินเพ่ือดำเนินการช่วยเหลือและ
ประสานงานตลอดจนถึงข้อร้องเรียนปัญหาต่างๆในพ้ืนที่ตำบล 
๑.๑๐. สนับสนุนและประสานงานพัฒนา “ศูนย์ยุติธรรมประจำตำบลและหมู่บ้าน” 
ให้เป็นที่ปรึกษาและไกล่เกลี่ยในความยุติธรรมและด้านกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน 
๑.๑๑. สนับสนุนและประสานงานพัฒนากับ “สภาองค์กรชุมชนตำบลแม่ใส”และสภา
องค์กรชุมชน  เครือข่ายทั้งในจังหวัดพะเยาและนอกพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาชุมชน ประชาชน
ตำบลแม่ใส 
๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
๒.๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวิถีชุมชนในตำบลโดยให้
เชื่อมโยงกับด้านศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ชุมชนและ
พ้ืนที่เครือข่ายนอกตำบล  โดยสร้างความร่วมมือจากการท่องเที่ยว องค์กรภาค 
วิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
๒.๒. ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น การจัดอบรมด้านอาชีพ 
การจัดอบรมด้านการตลาดและการค้าขาย จัดร่วมพัฒนาตลาดสดที่มีอยู่ในหมู่บ้าน 
ตำบล ให้มีมาตรฐานมีการประชาสัมพันธ์ที่เป็นระบบ 
 



                                -4-    

นายสาคร  นาต๊ะ ๒.๓. ส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กิดการจัดตั้งศูนย์ประสานงานพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า
โอท็อปในระดับตำบลเพื่อส่งเสริมการผลิต การจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ให้แก่
ประชาชน 

 ๒.๔. ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพของกองทุนและ
สถาบันการเงินต่างๆในชุมชน อาทิเช่น กองทุนกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กองทุนเงินล้านฯ 
สถาบันการเงินชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นแหล่งทุนหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจ  
ฐานรากร่วมกับสถาบันการเงินและองค์กรอ่ืนๆจากภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๕. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการจัดระบบการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย         
มีระบบอินเตอร์เน็ตฟรีบริการแก่ประชาชน 
๒.๖ ส่งเสริมให้มีระบบการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการค้าขาย 
การจำหน่ายสินค้าที่มีความสะอาด ปลอดภัย ปลอดโรคติดต่อ ไม่เอารัดเอาเปรียบ 
เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและสังคม 
๒.๗. ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีลานค้าชุมชน ถนนคนเดิน 
ตลาดน้ำเพ่ือการค้าขายกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล            
ตามความเหมาะสมร่วมกับหน่วยงาน องค์กรที่เก่ียวข้องกับด้านธุรกิจและเศรษฐกิจทั้ง
ในและนอกพ้ืนที่ตำบล 
๓. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 
๓.๑. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ให้มีมาตรฐาน  
มีความทันสมัย  มีความปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาฝาก
เลี้ยงดูแล 
๓.๒. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งใน
ระบบและนอกระบบการศึกษาอย่างทั่วถึง 
๓.๓. สนับสนุนและผลักดันการจัดให้มี “กองทุนเพ่ือการศึกษาและการให้คำปรึกษา
แนะแนว”แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา พระภิกษ-ุสามเณร ตลอดจนถึงผู้ที่สนใจในระดับ
ตำบล 
๓.๔. สนับสนุนบุคลากรทางด้านการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน 
ผู้ที่สนใจได้มีการศึกษาเรียนรู้มีการจัดฝึกอบรมและมีการดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้และทักษะต่อการเรียน การสอนการดำรงชีวิต และการมีระเบียบ
วินัยที่ดีเป็นแบบอย่างในสังคม 
๓.๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโบราณสถาน(สันธาตุ)ร่องไฮ 
วัดติโลกอาราม(วัดกลางน้ำ)และวัดต่างๆในตำบลให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในชุมชนและหมู่บ้าน โดยใช้หลักการ “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียนและ
ราชการ 
๓.๖. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ที่เป็น
เอกลักษณ์ของตำบลแม่ใสให้สืบทอดอยู่คู่กับชุมชน อาทิเช่น ประเพณีแห่ไม้ค้ำศรี 
ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแข่งเรือพ้ืนบ้าน  ประเพณีตานสลากภัตร ประเพณี     
แห่เทียนพรรษา ประเพณีตานธรรมยี่เป็ง ประเพณีการสวดมนต์ข้ามปี 
การเวียนเทียน และประเพณีอ่ืนๆที่มีการปฏิบัติอยู่ในชุมชนทุกๆปี ฯลฯ เป็นต้น 
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นายสาคร  นาต๊ะ ๓.๗. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุในระดับหมู่บ้าน,ตำบลในมีคุณภาพเป็น
ประโยชน์ต่อการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในตำบลแม่ใส 

 ๓.๘. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับราชพัสดุและหน่วยงาน องค์กรที่
เกี่ยวข้องได้พัฒนาอาคารสถานที่โรงเรียนร้างที่อยู่ในการดูแลของราชพัสดุ เพ่ือจัดทำ
เป็นลานกีฬาต้านยาเสพติดสถานที่ออกกำลังกายและนันทนาการ สวนสาธารณะ
รื่นรมย์ ให้แก่เด็กและเยาวชนประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยในทุกๆหมู่บ้าน 
๓.๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมและกลุ่มเครือข่ายงาน
จิตอาสาการกุศลต่างๆในตำบลและหมู่บ้าน 
๓.๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาสากลและกีฬาพ้ืนบ้าน ตลอดจนถึงการออก
กำลังกายในเด็กเยาวชนและประชาชนทุกกลุ่มวัยอย่างต่อเนื่อง 
๔. นโยบายด้านสาธารณสุข สังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการชุมชน 
๔.๑. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ได้มีการเข้าถึงระบบบริการด้านสาธารณสุขขั้น
พ้ืนฐานมีการเน้นระบบการป้องกันโรค การควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นการฟ้ืนฟูสภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคตามหลักการ 
“สร้างสุขภาพดีนำการซ่อมสุขภาพเสีย”และภายใต้แนวทางธรรมนูญสุขภาพตำบล 
แม่ใสที่กำหนด 
๔.๒. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในการทำงานด้านสุขภาพและด้านสังคม
แบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานด้านพัฒนาสังคมทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนถึงองค์กรภาคีภาควิชาการ เครือข่ายด้านสุขภาพ  
ด้านสังคม ทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ตำบลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๔.๓. ส่งเสริมและผลักดันจัดให้มีการดำเนินงาน “คลินิกสร้างสุขเคลื่อนที่ในชุมชน” 
หรือจัดให้มีการจัดกิจกรรมงานด้านสุขภาพและด้านสังคมในเชิงรุกสู่พื้นท่ีเพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดเชื้อ เด็กกำพร้า เด็กออทิสติก และ
ผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและตำบล  อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
๔.๔. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบศูนย์การควบคุมป้องกันโรคระบาดและวิกฤต
ทางสุขภาพ  (SRRT.) และศูนย์การควบคุมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อุบัติเหตุและ
ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  ตลอดจนถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการรับส่งต่อผู้ป่วยใน
หมู่บ้านและตำบล 
๔.๕. ส่งเสริมและสนับสนุน นโยบายและกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด เหล้า 
บุหรี่ อบายมุขในพ้ืนที่โครงการทูบีนัมเบอรว์ันในสถานศึกษาและในชุมชนโดยร่วม
บูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาควิชาการ 
๔.๖.ติดตาม สนับสนุน ประสานงานและจัดสรรงบประมาณเพ่ือการดูแลเบี้ยยังชีพ
และความเป็นอยู่ผู้สูงอายุ     ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ เด็กกำพร้า เด็กออทิสติก หรือ
อ่ืนๆ ทั้งจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสและหน่วยงานองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 
๔.๗. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและโครงการการพัฒนาของกลุ่มองค์กร
สาธารณประโยชน์ต่างๆ อาทิเช่นองค์กรผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้สูงอายุ  
สตรี เด็ก-เยาวชน ลูกเสือชาวบ้าน ชรบ. อปพร. ผู้ติดเชื้อ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และอ่ืนๆ 
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นายสาคร  นาต๊ะ  ให้มีความสามารถในการพัฒนา พึ่งตนเองทางด้านสุขภาพ ด้านสังคม 
และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ๔.๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ใสและ 
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ตลอดจนถึงกองทุนหรือศูนย์การทำงานช่วยเหลือด้าน
สังคมต่างๆในพ้ืนที่ตำบลแม่ใส 
๔.๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก  
หมอพ้ืนบ้าน สมุนไพรมาใช้ดำเนินงานดูแลสุขภาพของประชาชน ร่วมกับโรงพยาบาล 
รพ.สต. อสม. และภาควิชาการที่เกี่ยวข้อง 
๕. นโยบายด้านการเกษตร การจัดการระบบน้ำ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑. ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการจัดระบบบริหารน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
และแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร โดยกำหนดให้มี “วาระการบริหารจัดการน้ำระดับ
ตำบล” ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
๕.๒. ส่งเสริม พัฒนาและประสานงานให้มีการเกษตรปลอดภัย 
ปลอดสารเคมีต่างๆและการบริหารจัดการระบบแปลงใหญ่เพ่ือการค้าและเศรษฐกิจ
ของตำบล 
๕.๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ โคกหนองนาในการเกษตร 
การปศุสัตว์ตามแนวพระราชดำริเกษตรแบบพอเพียง ในครัวเรือนและชุมชน 
๕.๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรและการปศุสัตว์เพ่ือจัดเป็นระบบ
กลุ่ม สหกรณ์  วิสาหกิจชุมชน เพื่อเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและระบบการค้าท่ีเป็นธรรม 
๕.๕. ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ สาธารณูปโภคต่างๆให้รองรับการขยายตัวของชุมชน 
เศรษฐกิจและการลงทุนของธุรกิจต่างๆในตำบล 
๕.๖. ส่งเสริม ผลักดันและประสานงานให้มีการจัดหาและจัดพ้ืนที่ลานตากข้าว 
ลานตากสินค้าทางการเกษตร เพื่อบริการให้แก่กลุ่มเกษตรกรในตำบล 
๕.๗. ส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร ภาควิชาการท่ีเกี่ยวข้องในการจัด
อบรมความรู้ทักษะการด้านอาชีพ อาชีพเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนผู้สนใจในหมู่บ้าน
และตำบล 
๕.๘. ส่งเสริมและพัฒนาขุดลอกและดูแลรักษาแหล่งน้ำ แม่น้ำ ลำคลองในตำบล 
ไม่ตื้นเขิน สะอาด  ปลอดภัย ไม่มีวัชพืช ขยะ น้ำเสีย ลงในแม่น้ำ ลำคลอง  
ตลอดจนถึงร่องน้ำสาธารณะร่องน้ำข้างถนนในหมู่บ้านต่างๆของตำบลแม่ใส 
๕.๙. ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าไม้ ปลูกต้นไม้  ไม้ดอกไม้ประดับในพ้ืนที่สาธารณะต่างๆ
ในชุมชนและในหน่วยงานหรือในองค์กรต่างๆ  ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรและ
สร้างความสวยงาม น่าอยู่ น่ามอง ให้แก่ชุมชนและตำบลแม่ใส 
๕.๑๐. ส่งเสริมและผลักดันให้มีระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย ฝุ่น
ควัน ลดการเผาขยะ  เผาตอซังข้าวทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน หมู่บ้านและตำบล 
ตลอดจนถึงในองค์กรและหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน แบบมีส่วนร่วม พร้อมกับมี
การนำระบบทางวิชาการเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาในอนาคต
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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นายสาคร  นาต๊ะ  ๕.๑๑. ส่งเสริมและผลักดันให้ตำบลแม่ใสได้พัฒนาตามมาตรฐาน “เมืองน่าอยู่” 
มีสวนสาธารณะรื่นรมย์ที่ยั่งยืนต่อไป 

   ๖. นโยบายด้านสาธารณูปโภค 
๖.๑. จัดระบบดูแลบำรุงรักษา พัฒนา ปรับปรุงและประสานงาน ซ่อมแซมถนนตรอก
ซอย  ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน สัญญาณจราจร ติดตั้งกล้องซีซีทีวี เพื่อความปลอดภัย
ในถนนตรอกซอย  ที่สาธารณะ เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
๖.๒. สนับสนุนและประสานงานการจัดพัฒนา ปรับปรุง  ประสานงานและก่อสร้าง
ถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างตำบลให้มีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว       
และจัดให้มีการพัฒนาเป็นถนน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ         
และพัฒนาก่อสร้างถนนและระบบไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
๖.๓. สนับสนุนและประสานงานการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆทั้งถนน ไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค  ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาส่วนภูมิภาค ระบบไฟฟ้าพลังงาน
สะอาด แหล่งน้ำ เหมืองฝาย  ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า อ่างเก็บน้ำ ระบบน้ำ
บาดาล เพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร  ตลอดจนถึงการพัฒนาป่าสุสานให้ถูก
หลักสุขาภิบาล สะอาด สวยงามและรื่นรมย์ ฯลฯ  โดยบูรณาการความร่วมมือจาก
หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน ที่เก่ียวข้อง 
๖.๔. สนับสนุนและผลักดันการจัดหาและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ 
รถตรวจการณ์  รถกู้ชีพกู้ภัย รถดับเพลิง รถน้ำ รถขนขยะ รถตัดหญ้า รถกระเซ้า    
รถดูดส้วมและสิ่งปฏิกูล  เครื่องโม่บดขยะ เครื่องอัดขยะรีไซเคิล  และอ่ืนๆที่เหมาะสม  
เพ่ือบริการด้านสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชน   

มติที่ประชุม รับทราบ   

เรื่องท่ี 2         แต่งตั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส         
นายสาคร  นาต๊ะ  ขอแจ้งรายชื่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  ได้แก่ 
   (1.)นายพิสิษฐ์  ใจพันธ์  ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  คนที่  1 
   รับผิดชอบดูแลงานด้านกองช่าง  และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   (2.)นายภาคภูมิ  ไชยขัติย์ ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส คนที่  2 
   รับผิดชอบดูแลงานสำนักปลัด  และกองคลัง 

(3.)นายอดิเรก  วงศ์ภูริวัฒน์ ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  
ลำดับต่อไปขอเชิญรองนายก  ทั้ง  2  ท่าน  และเลขาฯ  ได้กล่าวอะไรแก่กับน้องๆ 
พนักงานอบต.แม่ใส  ด้วยครับ   

นายพิสิษฐ์  ใจพันธ์ สวัสดีครับ  น้อง ๆพนักงาน  อบต.แม่ใสทุกท่าน  วันนี้ผมขอแนะนำตัวอย่างเป็น  
   ทางการ  ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านกองช่าง  และกองสาธารณสุขฯ   

ต่อจากนี้ไป  เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน  รวมใจเป็นหนึ่งนะครับ   
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นายภาคภูมิ  ไชยขัติย์ ขอบคุณท่านนายกฯ  สวัสดีน้อง ๆพนักงาน  อบต.แม่ใสทุกท่าน  วันนี้ผมขอแนะนำ 
   ตัวอย่างเป็นทางการ  รอบนี้ได้ร่วมงานกันอีกครั้ง  แต่เปลี่ยนเป็นนายก อบต.คนใหม่ 

ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานสำนักปลัด  และกองคลัง  เป้าหมายของผมคืออยากให้ 
ทุกคนทำงานด้วยกัน  อย่างมีความสุข  เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับ   

นายอดิเรก  วงศ์ภูริวัฒน์ ขอบคุณท่านนายกฯ  สวัสดีน้อง ๆพนักงาน  อบต.แม่ใสทุกท่าน  ผมขอแนะนำ 
   ตัวอย่างเป็นทางการ  ผมเป็นคนแม่ใส  มีอะไรก็บอกกล่าวกันได้  เราจะพัฒนาตำบล 
   แม่ใสไปด้วยกัน  นะครับ     

มติที่ประชุม รับทราบ  

นายสาคร  นาต๊ะ ผมได้แถลงนโยบายในการบริหารงาน  ให้พนักงานอบต.แม่ใสทุกท่านได้ทราบแล้ว 
สำหรับการดำเนินงานในด้านเกี่ยวกับองค์กร  ผมอยากจะผลักดันยกฐานะองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ใส  เป็นเทศบาลตำบลแม่ใส  ผมตั้งเป้าหมายไว้ว่า  น่าจะเป็น   
ปีที่  3  ของการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  ส่วนในด้านการ
บริหารบุคคล  ผมอยากให้ทุกคนตรงต่อเวลา  ถ้าติดขัดมาทำงานสาย  ขอให้แจ้งตรง
ต่อหัวหน้ากองได้  ขอให้อยู่ร่วมกัน  ทำงานร่วมกัน  อย่างมีความสุข  และขอให้มีการ
ประชุมประจำเดือน  ทุกวันศุกร์แรกของเดือน  ประชุมเสร็จก็ร่วมรับประทานอาหาร 

 กลางวันร่วมกัน  ในส่วนภาพลักษณ์ขององค์กร  ผมเน้นเรื่องการแต่งกาย  และขอให้  
ทุกคนสนใจเรื่องการศึกษา  เพราะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องพึงมี  

นางชไมมาศ  มอญแก้ว เพ่ือเป็นการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร  และเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัด 
พะเยา  ดิฉันขอแจ้งแนวทางการแต่งกาย  ดังนี้ 

 วันจันทร์  ข้าราชการและพนักงานจ้างตามภารกิจ  ให้ใส่ชุดปฏิบัติราชการสีกากี  
และพนักงานจ้างเหมา  ใส่เสื้อคอปกสีเหลือง  

   วันอังคาร  ใส่ผ้าไทยโทนสีชมพู  
วันพุธ  ใส่ชุดกีฬาเสื้อสีเขียว 
วันพฤหัสบดี  ใส่ชุดสุภาพโทนสีเหลือง  
วันศุกร์  ใส่ชุดผ้าไทย  ผ้าพ้ืนเมือง  สีอะไรก็ได้แล้วแต่ความชอบ 
ขณะนี้มีช่องทางการติดต่อประสานงานทางไลน์ในกลุ่มของ  อบต.แม่ใส  มีอยู่   
2  กลุ่ม  คือกลุ่มแม่ใสทีม  จะใช้ติดต่อกันในกลุ่มของพนักงาน  และผู้บริหารของ 
อบต.แม่ใส  ส่วนกลุ่มที่  2  ชื่อ  อบต.แม่ใส  จะเป็นกลุ่มที่มีสมาชิก  อบต.   
เพ่ิมเข้ามา  ตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลกลุ่มต่าง ๆ  ที่จะประสานงาน   
ขอให้อัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  และให้จัดทำบอร์ดโครงสร้าง  ผู้บริหาร  พนักงาน 
สมาชิกสภาฯ  และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ทีมประชาสัมพันธ์  มอบให้หัวหน้าสำนักปลัด   
ควบคุมดูแล  ทำจดหมายข่าว  เว๊ปไซต์  เฟสบุ๊ค  ของ  อบต.  รวมถึงเจ้าหน้าที่ 
ถ่ายรูป  และมอบหมายให้นักจัดการงานทั่วไป  เป็นผู้จดรายงานการประชุม 
ประจำเดือน  

มติที่ประชุม รับทราบ  
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พ.อ.อ.นพดล  ดวงแก้ว ขออนุญาตครับ  ตอนนี้พนักงานจ้าง  งานป้องกัน  มีชุดการแต่งกายที่ใช้ปฏิบัติงาน  
   อยู่แล้ว  2  ชุด  ครับ   

นายสาคร  นาต๊ะ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จะให้จัดรายการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  วันจันทร์  
   และวันพุธ  เป็นหน้าที่ของพนักงาน  อบต.แม่ใส  ส่วนวันศุกร์  คณะผู้บริหาร  
   จะเป็นผู้ดำเนินรายการ  มอบหมายหัวหน้าสำนักปลัด  และผู้อำนวยการ- 

กองสาธารณสุขฯ  เป็นผู้ดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์องค์กร    

มติที่ประชุม รับทราบ   

นายประวิทย์  อาจหาญ ผมขอเสนอให้แต่ละกองควรจะมีประชาสัมพันธ์ประจำกอง  และนำข้อมูลให้ทีม  
ประชาสัมพันธ์  อีกทีครับ   

นางลออ  มหาวรรณศรี ตอนนี้มีคลัสเตอร์ไวรัสโควิด  ระบาดจากร้านพระราม  8  มีความห่วงใย  
   ฝากบอกน้องๆ ป้องกันตัวเอง  ตอนนี้กองสาธารณสุขฯ  ก็จะจัดทำโครงการ 
   เรื่องนี้อยู่  และอีกเรื่อง  กองสาธารณสุขฯ  ขอรณรงค์เรื่องขยะ  การคัดแยกขยะ 
   ที่ต้นทาง  ปัจจุบันส่วนมากก็ทำดีอยู่แล้ว  ก็ขอให้ทำต่อไปนะคะ   

นายสาคร  นาต๊ะ  ขอให้ทุกคนสร้างภูมิต้านทาน  ยกเว้นแหล่งอโคจร  ฉีดวัคซีนให้ครบ  วันที่  8  
   มกราคม  2565  จะBIG CLeanning  Day  รอบๆสระน้ำหลังงานป้องกันฯ 
   และทุกวันพฤหัสบดี  ภาคเช้าจะประชุมเฉพาะหัวหน้าส่วน  และจะให้มี 
   โครงการประชาคมหมู่บ้านทั้ง  12  หมู่บ้าน  โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน 

อบต.ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม   

มติที่ประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  2         เรื่อง รับรองรายงานการประชุมพนักงานฯ  
   - ไม่มี –   

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
   - ไม่มี –   

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  
   - ไม่มี –   

นายสาคร  นาต๊ะ บัดนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้ว  ใครมีอะไรจะเสนออีกไหมครับ  ถ้าไม่มี  
 ผมก็ขอขอบคุณน้อง ๆ  ต้องขอให้ทุกคนร่วมแรง  ร่วมใจกัน  ในการพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  ให้เดินหน้าไปด้วยกัน  ขอให้ทุกคน 
 โชคดีมีชัย  โชคดีกันทุกคน  ผมขอปิดการประชุมครับ      

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.    

 
 



                                -10-                 

 
  
             (ลงชื่อ)      ทัศนียา  กล้าหาญ     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                    (นางทัศนียา  กล้าหาญ) 
    นักจัดการงานทั่วไป 

 
 

(ลงชื่อ)    หัสต์กมล  เครือคำ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายหัสต์กมล  เครือคำ) 
            หวัหน้าสำนักงานปลัด  

 

      (ลงชื่อ)        ชไมมาศ  มอญแก้ว  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                      (นางชไมมาศ  มอญแก้ว) 

        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส   

 
(ลงชื่อ)              สาคร  นาต๊ะ 

                                          (นายสาคร  นาต๊ะ) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
 
 


