
 

อ านาจหนา้ที่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกดุแห่ 

 ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม) และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของเทศบาล ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าเทศบาลต าบล  บ้านต้าย มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้า
ไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้ อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT เทศบาล ต าบลบ้านต้าย ได้ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่ง
ภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจ ดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้  

 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้  

   (1) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50 (2)) 

   (2) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51 (1))  

  (3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(7))  

  (4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(8))  

  (5) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา  16(2)) 
  (6) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(4)) (7) การสาธารณูปการ 
(พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(5))  

 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้   

  (1) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(4)) 

  (2) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการ
จัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็ก (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(6)) 

   (3) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(7)) 



   (4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(6)) 

  (5) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (พรบ.  ก าหนด
แผนฯ มาตรา 16(10))  

  (6) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (พรบ.ก าหนดแผนฯ            
มาตรา 16(12)) 

  (7) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(13)) 

  (8) ส่งเสริมกีฬา (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(14))  

  (9) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (พรบ.ก าหนด แผนฯ 
มาตรา 16(15)) 

   (10) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (พรบ.ก าหนดแผนฯ  มาตรา 
16(19))  

 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

  (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(1))  

  (2) การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงาน อ่ืนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(2/1)  

  (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่ง  ปฏิกูล 
(พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(3))  

  (4) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(5))  

  (5) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(4))  

  (6) จัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(12)) 

  (7) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (พรบ.ก าหนดแผนฯ        
มาตรา 16(17)) 

  (8) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(20))  

  (9) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(21))  

  (10) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(22))  

  (11) การควบคุมอาคาร (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(28))  



  (12) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(29))  

  (13) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ  ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(30))  

 4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

  (1) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(2)) 

  (2) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(3))  

  (3) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(5))  

  (4) เทศพาณิชย์ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(9))  

  (5) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(3)) 
  (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(6))  

  (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(7))  

  (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(8)) 

  (9) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตร 16(26))  

 5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 

  (1) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(18)) 

  (2) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(20)) 

  (3) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
(พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(24))  

  (4) การผังเมือง (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(25))  

  (5) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(27)) 

 6. ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

  (1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (พรบ. เทศบาลฯ 
มาตรา 50(8))  

  (2) การจัดการศึกษา (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(9))  



  (3) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  (พรบ.
ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(11)) 

 7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น มี
ภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

  (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา16(1))  

  (2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น (พรบ.ก า หนดแผนฯ มาตรา 16(16))  

  (3) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และ สาธารณสถาน
อ่ืนๆ (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(23)) 

  ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ให้สามารถแก้ไขปัญหาของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดแห่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนใน  เขตพ้ืนที่
ประกอบด้วยการด าเนินการของเทศบาล จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และ  นโยบายของผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่เป็นส าคัญ ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่จะด าเนินการ ดังนี้ 
 ภารกิจหลัก  

  1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

  3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

  4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร  

  6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา  

  7. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 ภารกิจรอง  

  1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 

  2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ  

  3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร  

  4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 


