อานาจหน้ าทีข่ ององค์ การบริหารส่ วนตาบล
อบต. คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริ หารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 มี ฐานะเป็ นนิติบุคคล เป็ นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยราษฎรเลือกตั้ง
ผูแ้ ทนแต่ละหมูบ่ า้ นไปเป็ น สมาชิกสภา อบต. มีอานาจหน้าที่ตดั สิ นใจในการบริ หารงานของตาบลตามที่กฎหมายกาหนด
ไว้ ดังนี้
1. องค์การบริ หารส่วนตาบล (อบต.) มีหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. องค์การบริ หารส่วนตาบล (อบต.) มีหน้าที่ตอ้ งทาในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบล
ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67)
- จัดให้มี และ บารุ งรักษาทางน้ าและทางบก
- รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และ ที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูล
ฝอยและสิ่ งปฏิกลู
- ป้ องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ส่งเสริ มการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ส่งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุ และ ผูพ้ ิการ
- คุม้ ครอง ดูแล และ บารุ งรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
- บารุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
- ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรื อบุคลากร
ให้ตามความจาเป็ นและสมควร
3. องค์การบริ หารส่วนตาบล (อบต.) อาจจัดทากิจการในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบล
ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)
- ให้มีน้ าเพื่ออุปโภค บริ โภค และการเกษตร
- ให้มีและบารุ งการไฟฟ้ าหรื อแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- ให้มีและบารุ งรักษาทางระบายน้ า
- ให้มีและบารุ งสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
- ให้มีและส่งเสริ มกลุ่มเกษตร และกิจการสหกรณ์
- ส่งเสริ มให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
- บารุ งและส่งเสริ มการประกอบอาชีพของราษฎร
- การคุม้ ครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็ นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
- หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริ หารส่วนตาบล
- ให้มีตลาด ท่าเทียบเรื อ และท่าข้าม
- กิจการเกี่ยวกับการพาณิ ชย์
- การท่องเที่ยว
- การผังเมือง

4. หน้าที่ขององค์การบริ หารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 มาตรา 16 มีอานาจหน้าที่ในการระบบการบริ การสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ดังนี้
- การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน
- การจัดให้มีและบารุ งรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า
- การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรื อ ท่าข้าม และที่จอดรถ
- การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
- การสาธารณูปการ
- การส่งเสริ ม การฝึ ก และการประกอบอาชีพ
- การพาณิ ชย์ และการส่งเสริ มการลงทุน
- การส่งเสริ มการท่องเที่ยว
- การจัดการศึกษา
- การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส
- การบารุ งรักษา ศิลป จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
- การปรับปรุ งแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
- การจัดให้มีการบารุ งรักษาสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
-การส่งเสริ มการกีฬา
- การส่งเสริ มประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชน
- ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
- การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
- การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่ งปฏิกลู และน้ าเสี ย
- การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
- การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
- การควบคุมการสัตว์เลี้ยง
- การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
- การรักษาความปลอดภัย และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และการอนามัย โรง
มหรสพ และสาธรณสถาน อื่นๆ
- การจัดการ การบารุ งรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่ าไม้ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
- การผังเมือง
- การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
- การดูแลรักษาที่สาธารณะ
- การควบคุมอาคาร
- การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การรักษาความสงบเรี ยบร้อย การส่งเสริ มและสนับสนุน การป้ องกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
- กิจการอื่นใดที่เป็ นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
ภารกิจอานาจหน้ าทีข่ ององค์การบริหารส่ วนตาบลบ้ านกุ่ม
การ พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านกุ่ม นั้นเป็ นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ใน
การร่ วมคิดร่ วมแก้ปัญหาร่ วมสร้างร่ วมจัดทาส่งเสริ มความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่วนตาบลให้มี
ส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกๆ ด้าน การพัฒนาองค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านกุ่ม จาเป็ นจะต้องอาศัยความร่ วมมือของ
ชุมชนจึงจะสมบูรณ์ได้ ประชาชนในพื้นที่ตระหนักและร่ วมกันแก้ไขปั ญหากันอย่างจริ งจัง องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้าน
กุ่ม ยังได้เน้นให้คนเป็ นจุดศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริ มการศึกษาเด็กก่อนวัยเรี ยน พัฒนา
เยาวชนให้พร้อมที่จะเป็ นประชากรที่มีคุณภาพ โดยยึดแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนการพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้น
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองเป็ นหลัก และจัดตั้งเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริ หารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติตาบลและองค์การ
บริ หารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นขององค์การบริ หารส่วนตาบล ใช้เทคนิค SWOT เข้า มาช่วย ทั้งนี้ เพื่อให้
ทราบว่าองค์การบริ หารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปแก้ไขปั ญหา ในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
ได้อย่างไรโดยวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภัยคุกคาม ในการดาเนินการตามหลัก องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านกุ่ม
กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปั ญหา โดยสามารถแบ่งกาหนดภารกิจได้เป็ น 7 ด้าน ซึ่ง
ภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยูใ่ นพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล
พ.ศ.
2537
และตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตองการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
5.1 ด้ านงานโครงสร้ างพืน้ ฐาน มีภารกิจทีเ่ กีย่ วข้ อง ดังนี้
1. จัดให้มีและบารุ งรักษาทางน้ าและทางบก ( มาตรา 67(1) )
2. ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภคบริ โภค และเพื่อการเกษตร (มาตรา 68(1))
3. ให้มีและการบารุ งการไฟฟ้ า หรื อแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))
4. ให้มีและบารุ งรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68(3))
5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))
6. การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)
5.2 ด้ านการส่ งเสริมคุณภาพชีวติ
1. ส่งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุ และผูพ้ ิการ (มาตรา67(6))
2. ป้ องกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))
3. ให้มีและบารุ งรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและ
สวนสาธารณะ (มาตรา 68(4))
4. การสังคมสงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส

(มาตรา 67(6))
5. การปรับปรุ งแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย (มาตรา16(5))
6. การส่งเสริ มประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชน
(มาตรา16(5))
7. การสาธารณสุข การอนามัยครองครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(9))
5.3 ด้ านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้ อย มีภารกิจทีเ่ กีย่ วข้ อง ดังนี้
1. งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
2. การคุม้ ครองและดูแลทรัพย์สินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(มาตรา 68(8))
3. การผังเมือง (มาตรา 68(3))
4. ให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3))
5. รักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))
6. การควบคุมอาคาร (มาตรา16(28))
5.4 ด้ านการวางแผน การส่ งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่ องเทีย่ ว มีภารกิจทีเ่ กีย่ วข้ อง ดังนี้
1. ส่งเสริ มให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))
2. ให้มีและส่งเสริ มกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตร 68(5))
3. บารุ งและส่งเสริ มการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
4. ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10))
5. การท่องเที่ยว (มาตรา 68(11))
6. กิจการเกี่ยวกับพาณิ ชย์ (มาตรา 68(11))
7. การส่งเสริ ม การฝึ กและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (7))
8. การพาณิ ชย์กรรมและการส่งเส ริ มการลงทุน (มาตรา 16(7))
5.5 ด้ านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม มีภารกิจทีเ่ กีย่ วข้ อง
ดังต่ อไปนี้
1. คุม้ ครอง ดูแล และบารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(มาตรา 67(7))
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินสาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและ
สิ่ งปฏิกลู (มาตรา 67(2))
5.6 ด้ านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น มีภารกิจทีเ่ กีย่ วข้ อง ดังนี้
1. บารุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น (มาตรา 67(8))
2. ส่งเสริ มการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม( มาตรา 67 (5) )
3. การจัดการศึกษา ( มาตรา 16(9) )
4. ส่งเสริ มการกีฬา จารี ตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
( มาตรา 17 (18) )

5.7. ด้ านการบริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัตภิ ารกิจขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น มีภาระที่
เกีย่ วข้ องดังต่อไปนี้
1. สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (
มาตรา 45 (3))
2. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรื อบุคลากร
ให้ตามความจาเป็ นและเห็นสมควร ( มาตรา 67 ( 9))
3. ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้ องกัน ( มาตรา 16(6))
4. การประสานและให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ( มาตรา17(3))
5. การสร้างและรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
( มาตรา 17(16))
ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริ หารส่วนตาบลสามารถที่จะแก้ไขปัญหา
ของ องค์การบริ หารส่วนตาบลได้เป็ นอย่างดี มีประสิ ทธิภาพและมีประสิ ทธิผล โดยคานึงถึงความต้องการของประชาชนใน
เขตพื้นที่ดาเนินการขององค์การบริ หาร ส่วนตาบล และจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบ้ ริ หารขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบลเป็ นสาคัญ
ภารกิจหลักและภารกิจรองทีอ่ งค์การบริหารส่ วนตาบลจะดาเนินการ
ภารกิจที่ได้วเิ คราะห์ดงั กล่าวข้างต้นนามากาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดาเนินการตามแผน
อัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านกุ่ม มีภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะต้องดาเนินการดังนี้
ภารกิจหลัก
1. ด้านการปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการส่งเสริ มคุณภาพชีวติ
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริ หาร
6. ด้านการส่งเสริ มการศึกษา
7. ด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
1. การฟื้ นฟูวฒั นธรรมและประเพณี
2. การสนับสนุนและส่งเสริ มศักยภาพของกลุ่มอาชีพ
3. การส่งเสริ มการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริ มการลงทุน

หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ สภาตาบลและองค์ การบริหารส่ วนตาบล พ.ศ. 2543
มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่

