
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  เป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนใน
เขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุก
ด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของ
ชุมชน ในพ้ืนที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหา
กันอย่างจริงจัง และเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร 
นอกจากนี้ ยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนในด้านการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน  และพัฒนา
เยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  
ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพ  นั้น  จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น และ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง   

  โดยส่วนรวมการวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒ 
กฎหมายอื่นของ อบต. และการใช้เทคนิค SWOT ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบรหิารส่วนต าบล 
มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
ได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก 
SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับ
สภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวได้ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้             

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจท่ีเก่ียวข้องดังน้ี 

        (๑) จดัใหม้ีและบ ารุงรกัษาทางน้ าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑) , ๑๖ (๒)) 
        (๒) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑)) 
        (๓) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวธิีอื่น (มาตรา ๖๘ (๒)) 
        (๔) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา ๖๘ (๓)) 
        (๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา ๑๖ (๔)) 
        (๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕)) 
       (๗) การขนสง่และการวิศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖ (๒๖)) 
 
 
 
 



       ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี 

        (๑) สง่เสรมิการพัฒนาสตร ีเดก็ เยาวชน ผู้สูงอาย ุและผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖)) 
                (๒) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓)) 
        (๓) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา๖๘ (๔)) 
       (๔) บ ารงุและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗)) 
       (๕) การสง่เสรมิการฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)) 
       (๖) การจดัการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙)) 
        (๗) การสังคมสงเคราะห ์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖ (๑๐)) 
       (๘) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจัดการเกี่ยวกบัที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ 
(๒)) 
        (๙) การสง่เสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(มาตรา ๑๖ (๕)) 
        (๑๐) การสาธารณสขุ การอนามัยครอบครวัและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ 
(๑๙)) 
       (๑๑) การจัดใหม้ีและบ ารุงรกัษาสถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ (มาตรา ๑๖ (๑๓)) 
       (๑๒) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา ๑๖ (๑๔)) 
       (๑๓) การจัดใหม้ีและควบคมุสุสานและฌาปณสถาน (มาตรา ๑๖ (๒๐)) 
       (๑๔) การควบคมุการเลี้ยงสัตว ์(มาตรา ๑๖ (๒๑)) 
       (๑๕) การจัดใหม้ีและควบคมุการฆ่าสตัว์ (มาตรา ๑๖ (๒๒)) 

 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรยีบร้อย มีภารกิจท่ี
เก่ียวข้อง ดังน้ี 

(๑) การปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔)) 
   (๒) การคุม้ครองดแูลและรกัษาทรัพย์สินอนัเปน็สาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิ 
(มาตรา ๖๘ (๘)) 
   (๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓)) 
  (๔) การรักษาความปลอดภัยความเปน็ระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรง
มหรสพและสาธารณสถานอืน่ (มาตรา ๖๘ (๑๓) ๑๖ (๒๕)) 
    (๕) การรกัษาความสะอาดและความเปน็ระเบียบเรียบรอ้ยของบา้นเมือง 
(มาตรา ๑๖ (๑๗)) 
                    (๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘)) 
           (7) การรกัษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกนัและ
รักษาความปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สนิ (มาตรา ๑๖ (๓๐)) 



   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว มี
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

(๑) ส่งเสริมให้มีอตุสาหกรรมในครอบครวั (มาตรา ๖๘ (๖)) 
   (๒) ใหม้ีและส่งเสริมกลุม่เกษตรกร และกิจการสหกรณ ์(มาตรา ๖๘ (๕)) 
   (๓) บ ารุงและสง่เสรมิการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗)) 
   (๔) ใหม้ีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐)) 
   (๕) ส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒)) 
   (๖) กิจการเกี่ยวกบัการพาณิชย ์(มาตรา ๖๘ (๑๑)) 
   (๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)) 
   (๘) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทนุ (มาตรา ๑๖ (๗)) 
  (๙) การจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของตนเอง (มาตรา ๑๖ (๑)) 
   ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี 

(๑) คุม้ครอง ดูแล และบ ารงุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 
๖๗ (๗)) 

   (๒) การก าจดัมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย (มาตรา ๑๖ (๘)) 
   (๓) การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากปุาไม ้ที่ดนิ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม  (มาตรา ๑๖ (๒๔)) 
   ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

(๑) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิน่ และวฒันธรรมอันดีของ
ท้องถิน่ (มาตรา๖๗ (๘)) 

   (๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕)) 
  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี 

(๑)  การสง่เสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสทิธเิสรีภาพของประชาชน 
(มาตรา ๑๖ (๑๕)) 

   (๒)  สง่เสรมิการมีสว่นรว่มของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา ๑๖ 
(๑๖)) 
  ภารกิจทั้ง  ๗  ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล
สามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วย  การด าเนินการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
 

 



หมายเหตุ : มาตรา ๖๗ , ๖๘ หมายถงึ พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
(และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบบัที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖) 
               มาตรา ๑๖  หมายถึง  พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ  
ภารกิจหลัก         

๑.   ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.   ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ๓.   ด้านการจดัระเบียบชมุชน  สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
  ๔.   ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕.   ด้านการพัฒนาการเมอืงและการบรหิาร 
  ๖.   ด้านการส่งเสริมการศกึษา 
  ๗.   ด้านการปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
ภารกิจรอง        

๑.   การฟื้นฟูวฒันธรรมและส่งเสรมิประเพณ ี
  ๒.   การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุม่อาชีพ 
  ๓.   การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
  ๔.   ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  
 
 


