ภารกิจ อานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ภารกิจอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบั ญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค
SWOT ข้างต้นเข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการ
แก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
ภัยคุกคาม ในการดาเนินการตามภารกิจหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก จึงได้กาหนด
วิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชปัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) จัดให้มีการบารุงรักษาทางน้าและทางบก (มาตรา 67 (1))
(2) ให้มีน้าเพื่ออุปโภค - บริโภคและการเกษตร (มาตรา 68 (1))
(3) ให้มีและบารุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2))
(4) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า (มาตรา 68 (3))
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา 16 (4))
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))
๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6))
(2) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา 68 (4))
(3) การสงเคราะห์ และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16 (10))
(4) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16
(2))
(5) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16
(19))
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 68 (5))
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การผังเมือง (มาตรา 68 (13))
(2) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบน้อยของบ้านเมือง (มาตรา
16 (17))
(3) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6))
(2) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7))
(3) การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6))
(4) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7))
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้
(1) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิ น และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2))
(2) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ (มาตรา 17 (12))
6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้
(1) บารุงรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น (มาตรา 67 (8))
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5))
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))
(4) การส่ งเสริมการกีฬา จารี ตประเพณี และวัฒ นธรรมอันดี งามของท้อ งถิ่ น
(มาตรา 17 (18))
ภารกิจทั้ง 6 ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจ สามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโจดหนองแก ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคานึงถึงความต้องการของ
ประชาชนในเขตพื้ น ที่ ป ระกอบด้ ว ยการด าเนิ น การขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล จะสอดคล้ อ งกั น กั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ
หมายเหตุ - มาตรา 67 , 68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
- มาตรา 16 , 17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ภารกิจหลัก และภารกิจรอง
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการ
เมื่อนาภารกิจที่ได้วิเคราะห์ตามข้อ 5 จานวน 6 ภารกิจ นามากาหนดภารกิจหลักและ
ภารกิจรองที่จะดาเนินการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี โดยองค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแกมีภารกิจหลัก
และภารกิจรอง ที่ต้องดาเนินการ ดังนี้
6.1 ภารกิจหลัก
1. การปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2 ภารกิจรอง
1. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
2. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม
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