
๕. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล    
 
  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา   ร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมสอมจะสมบูรณ์ได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่เกิดความตระหนัก
ร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
สอมยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการ
ส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อม 
ที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น จะ
เน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พ่ึงตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 
   การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒) และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ และ
รวบรวมกฎหมายอ่ืนของอบต.  โดยใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมสอม  มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้
อย่างไร   โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมสอม ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนยุทธศาสตร์จังหวัด แผนชุมชนแผนพัฒนาต าบล ตามนโยบายของรัฐบาลผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้
สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนด
อยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ 

๕.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
(๑)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑)) 
(๒)  ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑)) 
(๓)  ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘(๒)) 
(๔)  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา ๖๘(๓)) 
(๕)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา ๑๖(๔)) 
(๖)  การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕)) 

๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(๑)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖)) 
(๒)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗(๓)) 
(๓)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
      (มาตรา ๖๘(๔)) 
(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
      (มาตรา ๑๖(๑๐)) 
(๕)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖(๒)) 
(๖)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา๑๖(๕)) 



(๗)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  (มาตรา ๑๖(๑๙)) 
๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔)) 
(๒)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘(๘)) 
(๓)  การผังเมือง (มาตรา ๖๘(๑๓)) 
(๔)  จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖(๓))     
(๕)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖(๑๗)) 
(๖)  การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘)) 

๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖)) 
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕)) 
(๓) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗)) 
(๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐)) 
(๕) การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘(๑๒)) 
(๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘(๑๑)) 
(๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖)) 
(๘) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗)) 

๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

(๑) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗(๗)) 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง 
ปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒)) 
(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒)) 

๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ ที่เก่ียวข้อง 
ดังนี้ 

(๑) บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น            
     (มาตรา ๖๗(๘)) 
(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕)) 
(๓) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙)) 
(๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา๑๗(๑๘)) 

๕.๗ ดา้นการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑)  สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น              
       (มาตรา ๔๕(๓)) 
(๒)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 
      ความจ าเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙)) 
(๓)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖(๑๖)) 



(๔)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      (มาตรา ๑๗(๓))                                 
(๕) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน 
     ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา ๑๗(๑๖)) 

  ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไขปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอมได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์จังหวัด แผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมสอม จะต้องมีกรอบอัตราก าลังที่สมบูรณ์ และมีเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
 
หมายเหตุ :     มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๔๓ แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒)  มาตรา ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอน
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
 
 
  

        คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม  น าภารกิจทีไ่ด้
วิเคราะห์ตามข้อ ๕ มาก าหนดเป็นภารกิจหลักและภารกิจรอง  ดังนี้ 

 ภารกิจหลัก 
(๑) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร  
(๒) ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(๓) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
(๔) ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
(๕) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๖) ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
(๗) ด้านการส่งเสริมการศึกษา                                                          

 (๘) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           ภารกิจรอง 

(๑) การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
(๒) การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 

(๓) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 


