
ภารกิจ อำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล 
 การพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน เปนการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนในการรวมคิด รวมแกไขปญหา รวมสราง รวมจัดทำสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนท่ี
ขององคการบริหารสวนตำบลบานพรานใหม  โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในทุกดาน 
การพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานพรานจะสมบูรณได จำเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน 
ในพ้ืนท่ีใหเกิดความตระหนักรวมกันแกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง 
และเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของประชากร นอกจากนี้ ยังไดเนนการ
สงเสริม และสนับสนุนในดานการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนใหพรอมที่จะเปน
บุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  สวนดานการพัฒนาอาชีพ  
นั้น   จะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในทองถ่ิน และเศรษฐกิจแบบพอเพียง   
  โดยสวนรวมการวิ เคราะหภารกิจ อำนาจหน าท่ีขององคการบริหารสวนตำบล           
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กฎหมายอ่ืน
ของ อบต. และการใชเทคนิค SWOT   ทั้งนี้เพื่อใหทราบวาองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจหนาท่ี
ในการดำเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอยางไร โดย
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องคการบริหาร
สวนตำบลบานพราน กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบาย
ของผูบริหารทองถ่ิน  ทั้งนี้ สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา โดยสามารถกำหนดแบง
ภารกิจได เปน ๗ ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวไดกำหนดไวในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการ
บริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังน้ี             

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

       ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
        (๑) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา ๖๗ (๖)) 
                 (๒) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา ๖๗ (๓)) 
        (๓) ใหมีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา๖๘ (๔)) 
       (๔) บำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗)) 
       (๕) การสงเสรมิการฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)) 
       (๖) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙)) 



        (๗) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
(มาตรา ๑๖ (๑๐)) 
       (๘) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย (มาตรา ๑๖ (๒)) 
        (๙) การสงเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรภีาพของประชาชน (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 ดังนี้ 

(๑) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔)) 
   (๒) การคุมครองดูแลและรักษาทรพัยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (มาตรา 
๖๘ (๘)) 
   (๓) การผงัเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓)) 
  (๔) การรักษาความปลอดภัยความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอ่ืน (มาตรา ๖๘ (๑๓) ๑๖ (๒๕)) 
    (๕) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (มาตรา 
๑๖ (๑๗)) 
                    (๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘)) 
           (7) การรักษาความสงบเรียบรอยการสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (มาตรา ๑๖ (๓๐)) 
 

   ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว มี
ภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

(๑) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (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        
มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

(๑) คุมครอง ดูแล และบำรงุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มาตรา ๖๗ 
(๗)) 

   (๒) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (มาตรา ๑๖ (๘)) 
   (๓) การจัดการ การบำรุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  (มาตรา ๑๖ (๒๔)) 
 

   ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจ
ที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

(๑) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
(มาตรา๖๗ (๘)) 

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

 

  ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

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

   (๒)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน (มาตรา ๑๖ (๑๖)) 
  ภารกิจทั้ง  ๗  ดานตามท่ีกฎหมายกำหนดใหอำนาจองคการบริหารสวนตำบลสามารถ
จะแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตำบลบานพราน ไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยคำนึงถึงความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีประกอบดวย  การดำเนินการขององคการบริหาร
สวนตำบล จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารขององคการ
บริหารสวนตำบลเปนสำคัญ 

 
 

หมายเหตุ : มาตรา ๖๗ , ๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (และแกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖) 
               มาตรา ๑๖  หมายถึง  พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

 

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องคการบริหารสวนตำบลจะดำเนินการ  
ภารกิจหลัก         

๑.   ดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 
  ๒.   ดานการสงเสรมิคุณภาพชีวิต 
   ๓.   ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
  ๔.   ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๕.   ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 



  ๖.   ดานการสงเสรมิการศึกษา 
  ๗.   ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ภารกิจรอง        

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


