
๑. ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสด็จนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ในการ    ร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  บางเสด็จ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บางเสด็จจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ ให้มีความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหา
และความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสด็จยังได้เน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
การศึกษาในเด็กก่อนวัยเรียน พัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการ
จัดระเบียบการศึกษา ส่วนการพัฒนาด้านอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพ่ึงตนเองในท้องถิ่น 
และยังให้จัดตั้งระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 

การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต. เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
ได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม โดยก าหนดวิธีการด า เนินการตามภารกิจให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนา
ต าบล  นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพ
ปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 

๕.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
(๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก(มาตรา ๖๗ (๑)) 
(๒) ให้มีน้ าเพ่ือการบริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑)) 
(๓) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง (มาตรา ๖๘ (๒)) 
(๔) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา ๖๘ (๓)) 
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา ๑๖ (๔)) 
(๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕)) 

๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้  
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ(มาตรา๖๗ (๖)) 
(๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓)) 
(๓) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

(มาตรา ๖๘ (๔)) 
(๔) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

(มาตรา ๑๖ (๑๐)) 
(๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย(มาตรา ๑๖ (๒)) 
(๖) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 

๑๖ (๕))  
(๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)) 



๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย  ภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
(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 (มาตรา๑๖(๒๘)) 

๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว   มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖)) 
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕)) 
(๓) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗)) 
(๔) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (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 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี ้

(๑) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(มาตรา ๖๗(๗)) 
(๒) รักษาความสะอาดและถนน ทางน้ าทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งก าจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒)) 
(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๗(๑๒)) 

๕.๖ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(๑) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(มาตรา ๖๗(๘)) 
(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕)) 
(๓) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙)) 
(๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 

๑๗(๑๘)) 
๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
(๑) สนับสนุนสภาต าบลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๔๕

(๓)) 
(๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้

ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙)) 



(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖(๑๖)) 
(๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(มาตรา ๑๗(๓)) 
(๕) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๑๖)) 
ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถจะแก้ไขปัญหา

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสด็จได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนา
ต าบล  นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นส าคัญ 
๒. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนต าบล จะด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสด็จ ได้วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก และภารกิจรอง
ที่ต้องด าเนินการดังนี้ 

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

ภารกิจรอง 
(๑) การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
(๒) การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
(๓) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
(๔) ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 

 


