
ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนตําบล 

 การพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลมะขามเฒา  เปนการสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนในการรวมคิด รวมแกไขปญหา รวมสราง รวมจัดทําสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในเขต

พื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลมะขามเฒา  โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในทุกดาน 

การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมะขามเฒาจะสมบูรณได จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน 

ในพื้นที่ใหเกดิความตระหนักรวมกนัแกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง 

และเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของประชากร นอกจากน้ี ยังไดเนนการ

สงเสริม และสนับสนุนในดานการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนใหพรอมที่จะเปน

บุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  สวนดานการพัฒนาอาชีพ  

น้ัน  จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในทองถ่ิน และเศรษฐกิจแบบพอเพียง   

  โดยสวนรวมการวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ กฎหมายอื่น

ของ อบต. และการใชเทคนิค SWOT   ทั้งน้ีเพื่อใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่

ในการดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร  โดย

วิเคราะหจดุแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจตามหลกั SWOT องคการบริหาร

สวนตําบลมะขามเฒา กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม

แหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบาย

ของผูบริหารทองถ่ิน  ทั้งน้ี สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา โดยสามารถกําหนดแบง

ภารกิจได เปน ๗ ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ดังน้ี             

 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเก่ียวของดังน้ี 

        (๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑) , ๑๖ (๒)) 

        (๒) ใหมีนํ้าเพื่อการอปุโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑)) 

        (๓) ใหมีและบํารงุการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘ (๒)) 

        (๔) ใหมีและบํารงุรกัษาทางระบายนํ้า (มาตรา ๖๘ (๓)) 

        (๕) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ (มาตรา ๑๖ (๔)) 

        (๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕)) 

       (๗) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖ (๒๖)) 

 

        



ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 

        (๑) สงเสริมการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา ๖๗ (๖)) 

                 (๒) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา ๖๗ (๓)) 

        (๓) ใหมีและบํารงุสถานทีป่ระชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ

(มาตรา๖๘ (๔)) 

       (๔) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗)) 

       (๕) การสงเสรมิการฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)) 

       (๖) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙)) 

        (๗) การสงัคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตร ีคนชรา และผูดอยโอกาส 

(มาตรา ๑๖ (๑๐)) 

       (๘) การปรับปรงุแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (มาตรา ๑๖ (๒)) 

        (๙) การสงเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 

๑๖ (๕)) 

        (๑๐) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)) 

       (๑๑) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พกัผอนหยอนใจ (มาตรา ๑๖ (๑๓)) 

       (๑๒) การสงเสรมิกีฬา (มาตรา ๑๖ (๑๔)) 

       (๑๓) การจัดใหมีและควบคุมสสุานและฌาปณสถาน (มาตรา ๑๖ (๒๐)) 

       (๑๔) การควบคุมการเลี้ยงสัตว (มาตรา ๑๖ (๒๑)) 

       (๑๕) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว (มาตรา ๑๖ (๒๒)) 

  

  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจท่ี

เก่ียวของ ดังน้ี 

(๑) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔)) 

   (๒) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (มาตรา 

๖๘ (๘)) 

   (๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓)) 

  (๔) การรักษาความปลอดภัยความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัย โรงมหรสพ

และสาธารณสถานอื่น (มาตรา ๖๘ (๑๓) ๑๖ (๒๕)) 

    (๕) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (มาตรา 

๑๖ (๑๗)) 

                    (๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘)) 

           (7) การรักษาความสงบเรียบรอยการสงเสรมิและสนับสนุนการปองกันและรกัษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน (มาตรา ๑๖ (๓๐)) 



    

ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว มี

ภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 

(๑) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖)) 

   (๒) ใหมีและสงเสรมิกลุมเกษตรกร และกจิการสหกรณ (มาตรา ๖๘ (๕)) 

   (๓) บํารงุและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗)) 

   (๔) ใหมีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐)) 

   (๕) สงเสริมการทองเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒)) 

   (๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย (มาตรา ๖๘ (๑๑)) 

   (๗) การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)) 

   (๘) การพาณิชยกรรมและการสงเสรมิการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗)) 

  (๙) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง (มาตรา ๑๖ (๑)) 

   ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มี

ภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 

(๑) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม (มาตรา ๖๗ 

(๗)) 

   (๒) การกําจัดมลูฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย (มาตรา ๑๖ (๘)) 

   (๓) การจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  (มาตรา ๑๖ (๒๔)) 

   ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน มีภารกิจ

ท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 

(๑) บํารงุรกัษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

(มาตรา๖๗ (๘)) 

   (๒) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕)) 

  ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 

(๑)  การสงเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรภีาพของประชาชน 

(มาตรา ๑๖ (๑๕)) 

   (๒)  สงเสริมการมสีวนรวมของราษฎร ในการมมีาตรการปองกัน (มาตรา ๑๖ (๑๖)) 

  ภารกิจทั้ง  ๗  ดานตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลสามารถ

จะแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลมะขามเฒา ไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยคํานึงถึงความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบดวย  การดําเนินการขององคการบริหาร



สวนตําบล จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารขององคการ

บริหารสวนตําบลเปนสําคัญ 

 
 

หมายเหตุ : มาตรา ๖๗ , ๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ (และแกไข

เพิ่มเติม(ฉบบัที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖) 

               มาตรา ๑๖  หมายถึง  พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

 

ภารกิจหลกัและภารกิจรองทีอ่งคการบริหารสวนตําบลจะดําเนนิการ  

ภารกิจหลัก         

๑.   ดานการปรับปรงุโครงสรางพื้นฐาน 

  ๒.   ดานการสงเสรมิคุณภาพชีวิต 

   ๓.   ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

  ๔.   ดานการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

  ๕.   ดานการพัฒนาการเมืองและการบรหิาร 

  ๖.   ดานการสงเสรมิการศึกษา 

  ๗.   ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ภารกิจรอง        

๑.   การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณี 

  ๒.   การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ 

  ๓.   การสงเสรมิการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 

  ๔.   ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  
 
 


