
ภารกจิและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

การพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแกไ้ขปัญหา 
ร่วมสร้าง ร่วมจดัท าส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชนในเขตพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโดยใหชุ้มชนมีส่วน
ร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินในทุกดา้น การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะสมบูรณ์ได ้จ  าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือ
ของชุมชน ในพื้นท่ีให้เกิดความตระหนกัร่วมกนัแกไ้ขปัญหาและความเขา้ใจในแนวทางแกไ้ขปัญหากนัอยา่งจริงจงั 
และเนน้ใหค้นเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาในทุกกลุ่มทุกวยัของประชากร นอกจากน้ี ยงัไดเ้นน้การส่งเสริม และ
สนบัสนุนในดา้นการศึกษาเด็กก่อนวยัเรียน  และพฒันาเยาวชนใหพ้ร้อมท่ีจะเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพโดยยดึกรอบ
แนวทางในการจดัระเบียบการศึกษา  ส่วนดา้นการพฒันาอาชีพ  นั้น  จะเนน้พฒันาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองใน
ทอ้งถ่ิน และเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
โดยส่วนรวมการวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ กฎหมายอ่ืนของ อบต. และการใชเ้ทคนิค SWOT ทั้งน้ีเพื่อใหท้ราบวา่องคก์าร
บริหารส่วนต าบล มีอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาในเขตพื้นท่ีให้ตรงกบัความตอ้งการของประชาชนได้
อยา่งไร โดยวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส ภยัคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลกั SWOT องคก์าร
บริหารส่วนต าบล ก าหนดวธีิการด าเนินการตามภารกิจสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาอ าเภอ แผนพฒันาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  ทั้งน้ี 
สามารถวเิคราะห์ภารกิจให้ตรงกบัสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได ้เป็น ๗ ดา้น ซ่ึงภารกิจดงักล่าวได้
ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และตามพระราชบญัญติัก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ดงัน้ี            

ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

(๑) จดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางน ้าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑) , ๑๖ (๒)) 
(๒) ใหมี้น ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑)) 
(๓) ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน (มาตรา ๖๘ (๒)) 
(๔) ใหมี้และบ ารุงรักษาทางระบายน ้า (มาตรา ๖๘ (๓)) 
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา ๑๖ (๔)) 
(๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕)) 
(๗) การขนส่งและการวศิวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖ (๒๖)) 

 
 
 



(๒) ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ มีภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

(๑) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ (มาตรา ๖๗ (๖)) 
(๒) ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓)) 
(๓) ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ(มาตรา๖๘ (๔)) 
(๔) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗)) 
(๕) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)) 
(๖) การจดัการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙)) 
(๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส (มาตรา ๑๖ (๑๐)) 
(๘) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั (มาตรา ๑๖ (๒)) 
(๙) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๕)) 
(๑๐) การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)) 
(๑๑) การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ (มาตรา ๑๖ (๑๓)) 
(๑๒) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา ๑๖ (๑๔)) 
(๑๓) การจดัใหมี้และควบคุมสุสานและฌาปณสถาน (มาตรา ๑๖ (๒๐)) 
(๑๔) การควบคุมการเล้ียงสัตว ์(มาตรา ๑๖ (๒๑)) 
(๑๕) การจดัใหมี้และควบคุมการฆ่าสัตว ์(มาตรา ๑๖ (๒๒)) 
ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

(๑) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (มาตรา ๖๗ (๔)) 
(๒) การคุม้ครองดูแลและรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน (มาตรา ๖๘ (๘)) 
(๓) การผงัเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓)) 
(๔) การรักษาความปลอดภยัความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามยั โรงมหรสพและสาธารณสถาน
อ่ืน (มาตรา ๖๘ (๑๓) ๑๖ (๒๕)) 
(๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗)) 
(๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘)) 
(7) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและรักษาความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น (มาตรา ๑๖ (๓๐)) 

 
 
 
 



ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว มีภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

(๑) ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖)) 
(๒) ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘ (๕)) 
(๓) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗)) 
(๔) ใหมี้ตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐)) 
(๕) ส่งเสริมการท่องเท่ียว (มาตรา ๖๘ (๑๒)) 
(๖) กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย ์(มาตรา ๖๘ (๑๑)) 
(๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)) 
(๘) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗)) 
(๙) การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง (มาตรา ๑๖ (๑)) 
ดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  มีภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

(๑) คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (มาตรา ๖๗ (๗)) 
(๒) การก าจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน ้าเสีย (มาตรา ๑๖ (๘)) 
(๓) การจดัการ การบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม  (มาตรา 
๑๖ (๒๔)) 
ดา้นการศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

(๑) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน (มาตรา๖๗ (๘)) 
(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (มาตรา ๖๗ (๕)) 
ดา้นการบริหารจดัการและการสนบัสนุนการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีภารกิจ
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

(๑)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๑๕)) 
(๒)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกนั (มาตรา ๑๖ (๑๖)) 

ภารกิจทั้ง  ๗  ดา้นตามท่ีกฎหมายก าหนดใหอ้ านาจองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามารถจะแกไ้ขปัญหาขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลทุ่งเตาใหม่ ไดเ้ป็นอยา่งดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความตอ้งการของประชาชนใน
เขตพื้นท่ีประกอบดว้ย  การด าเนินการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล จะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาอ าเภอ แผนพฒันาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบ้ริหาร
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นส าคญั 



หมายเหตุ : 

- มาตรา ๖๗ , ๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  
(และแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๖) 
- มาตรา ๑๖  หมายถึง  พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
ภารกิจหลกัและภารกิจรองท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 
ภารกิจหลกั 

๑. ดา้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

๒. ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

๓. ดา้นการจดัระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔. ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

๕. ดา้นการพฒันาการเมืองและการบริหาร 
๖. ดา้นการส่งเสริมการศึกษา 
๗. ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ภารกิจรอง 
๑. การฟ้ืนฟูวฒันธรรมและส่งเสริมประเพณี 

๒. การสนบัสนุนและส่งเสริมศกัยภาพกลุ่มอาชีพ 

๓. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
๔. ดา้นการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 
 


