
ภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลนากลาง  เปนการสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนในการรวมคิด รวมแกไขปญหา รวมสราง รวมจัดทําสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในเขตพื้นท่ี
ขององคการบริหารสวนตําบลนากลาง  โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในทุกดาน การ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนากลางจะสมบูรณได จําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน ในพ้ืนที่
ใหเกิดความตระหนักรวมกันแกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง และ
เนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของประชากร นอกจากนี้ ยังไดเนนการสงเสริม 
และสนับสนุนในดานการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนใหพรอมที่จะเปนบุคลากรที่มี
คุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  สวนดานการพัฒนาอาชีพ  นั้น  จะเนน
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในทองถ่ิน และเศรษฐกิจแบบพอเพียง   

โดยสวนรวมการวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กฎหมายอ่ืน
ของ อบต. และการใชเทคนิค SWOT   ทั้งนี้เพื่อใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่
ในการดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดย
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องคการบริหาร
สวนตําบลทุงเตาใหม กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบาย
ของผูบริหารทองถิ่น  ทั้งนี้ สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา โดยสามารถกําหนดแบง
ภารกิจได เปน ๗ ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้             

 ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้ 
        (๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑) , ๑๖ (๒)) 
        (๒) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑)) 
        (๓) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘ (๒)) 
        (๔) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา ๖๘ (๓)) 
        (๕) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ (มาตรา ๑๖ (๔)) 
        (๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕)) 
       (๗) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖ (๒๖)) 

       ดานสงเสริมคุณภาพชวีิต มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี ้
        (๑) สงเสริมการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูสูงอาย ุและผูพิการ (มาตรา ๖๗ (๖)) 
                 (๒) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา ๖๗ (๓)) 
        (๓) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา๖๘ (๔)) 
       (๔) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗)) 
       (๕) การสงเสริมการฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)) 
       (๖) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙)) 



        (๗) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตร ีคนชรา และผูดอยโอกาส 
(มาตรา ๑๖ (๑๐)) 
       (๘) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย (มาตรา ๑๖ (๒)) 
        (๙) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 
๑๖ (๕)) 
        (๑๐) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)) 
       (๑๑) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ (มาตรา ๑๖ (๑๓)) 
       (๑๒) การสงเสริมกีฬา (มาตรา ๑๖ (๑๔)) 
       (๑๓) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน (มาตรา ๑๖ (๒๐)) 
       (๑๔) การควบคุมการเลี้ยงสัตว (มาตรา ๑๖ (๒๑)) 
       (๑๕) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว (มาตรา ๑๖ (๒๒)) 
 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจท่ี
เกี่ยวของ ดังนี ้

(๑)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔)) 
(๒)  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (มาตรา 

๖๘ (๘)) 
(๓)  การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓)) 
(๔)  การรักษาความปลอดภัยความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัย โรงมหรสพและ

สาธารณสถานอื่น (มาตรา ๖๘ (๑๓) ๑๖ (๒๕)) 
(๕)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (มาตรา ๑๖ 

(๑๗)) 
(๖)  การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘)) 
(7)  การรักษาความสงบเรียบรอยการสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (มาตรา ๑๖ (๓๐)) 

ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว มีภารกิจที่
เกี่ยวของ ดังนี ้

(๑)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครวั (มาตรา ๖๘ (๖)) 
(๒)  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ (มาตรา ๖๘ (๕)) 
(๓)  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗)) 
(๔)  ใหมีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐)) 
(๕)  สงเสริมการทองเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒)) 
(๖)  กิจการเก่ียวกับการพาณิชย (มาตรา ๖๘ (๑๑)) 
(๗)  การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)) 
(๘)  การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗)) 
(๙)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง (มาตรา ๑๖ (๑)) 



 
ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มี

ภารกิจที่เกีย่วของ ดังนี้ 
(๑)  คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

(มาตรา ๖๗ (๗)) 
(๒)  การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย (มาตรา ๑๖ (๘)) 
(๓)  การจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม  (มาตรา ๑๖ (๒๔)) 

ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจท่ี
เกี่ยวของ ดังนี ้

(๑)  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
(มาตรา๖๗ (๘)) 

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

  ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกจิของสวนราชการและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

(๑)  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(มาตรา ๑๖ (๑๕)) 

(๒)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน (มาตรา ๑๖ (๑๖)) 
ภารกิจท้ัง  ๗  ดานตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลสามารถ

จะแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลนากลาง ไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยคํานึงถึงความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบดวย  การดําเนินการขององคการบริหาร
สวนตําบล จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารขององคการ
บริหารสวนตําบลเปนสําคัญ 

 
 

หมายเหต ุ:  
มาตรา ๖๗ , ๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ (และแกไข

เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖) 
มาตรา ๑๖  หมายถึง  พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 



 

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการ  
ภารกิจหลัก 

๑.   ดานการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ๒.   ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
   ๓.   ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
  ๔.   ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๕.   ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  ๖.   ดานการสงเสริมการศึกษา 
  ๗.   ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ภารกิจรอง        

๑.   การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณี 
  ๒.   การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ 
  ๓.   การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
  ๔.   ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  


