
 
อ ำนำจหน้ำที่ และภำรกิจตำมกฎหมำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาคือ “ชุมชนเข้มแข็ง 
แหล่งเกษตรกรรม ภายใต้ประชาคมอาเซียน” ซึ่งถือว่าเป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม ต้องเดินไปให้ถึงในอนาคต ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุม ท่ีได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ไว้ ๕  ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔ ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 ซึ่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์นี้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ได้ก าหนด 
พันธกิจ และเป้าประสงค์ออกเป็น ๘ ประเด็น ดังนี้ 
 ๑. ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นท่ี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  
 ๒. จัดให้มี จัดหา ก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอ    
 ๓. จัดให้มีการบ ารุงรักษา ก่อสร้าง แหล่งน้ า และคลองส่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
 ๔. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดถึง
สวัสดิการแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 
 ๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน 
 ๖. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และความเข้มแข็งของชุมชน 
 ๗. พัฒนาการบริหารจัดการให้โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถตรวจสอบได้ 
 ๘. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในการอยู่ภายใต้ประชาคมอาเซียน 

 โดยส่วนรวมการวิเคราะห์อ านาจหน้าท่ี และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม   
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 6 
พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนต าบล และการใช้เทคนิค SWOT Analysis   
ท้ังนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นท่ีให้
ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในการ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี และภารกิจ ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ท้ังนี้ สามารถวิเคราะห์อ านาจ
หน้าท่ี และภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ต่อไปนี้ 



จุดแข็ง/จุดอ่อน 

ยุทธศำสตร์ 
กำรวิเครำะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 

กำรวิเครำะห์จุดอ่อน 

(W = Weakness) 

๑. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ -  สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่ เป็น
พื้นที่ทางการเกษตร ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ และมีสภาพที่รองรับน้ าธรรมชาติ
ไหลหลาก เหมาะส าหรับเป็นแหล่งปลูก
ข้าวที่ส าคัญ และสามารถส่งเสริมการ
พัฒนาด้านการเกษตรได้ดี 
- การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว 
- มีระบบสาธารณูปโภคที่สะดวกสบาย 
- การให้ความส าคัญด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
- มีการรวมกลุ่มต่างๆ ในชุมชน 

- ขาดการวางแผนการผลิต ขาดแหล่ง กัก
เก็บน้ า ท าให้ขาดน้ าเพื่อใช้ในการท า
การเกษตรในฤดูแล้ง ขาดตลาดรองรับ
ผลผลิต ต้นทุนการผลิตสูงราคาผลผลิต
ตกต่ า มีการใช้สารเคมีค่อนข้างมาก 
สารเคมีสะสมในร่างกาย 
- ขาดการส่งเสริมด้านการตลาดการ
กระจายผลผลิตทางการเกษตร 
- เกษตรกรขาดความรู้ในการพัฒนา
สินค้าและด้านการตลาด 
- ประชาชนขาดวินัยด้านการเงินเกิด
ปัญหาหนี้สินท้ังในและนอกระบบ 
- ขาดการเก็บออม 
- ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการ
ร่ ว ม กั น ดู แ ล รั ก ษ า ท รั พ ย์ สิ น
สาธารณประโยชน์ 
- งบประมาณในการพัฒนาด้าน
คมนาคม ไม่เพียงพอ 
- กระแสไฟฟ้าตก 
- ระบบประปายังกระจายไม่ทั่วถึง 

๒. การพัฒนาสงัคม การศกึษา และ
วัฒนธรรม 

- มีผู้น าท่ีดีมีความเข้มแข็ง 
- ประชาชนมีความรักสามัคคีมีการ 
รวมตัวกันในการร่วมกิจกรรม 
- ครอบครัวมีความรักมีความอบอุ่น 
- หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนมีการ 
ร่วมมือให้ความช่วยเหลือ 
- มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีประจ าถิ่น 
- เด็กได้เข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์ 
- มีสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการ
รองรับนักเรียน 
- มีสถานให้บริการด้านสาธารณสุข 
- ประชาชนให้ความส าคัญสนใจดูแล 
รักษาสุขภาพร่างกายมากข้ึน 
- มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส   
 

- งบประมาณมีจ านวนจ ากัดในการเร่ง
การพัฒนาท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่าง
ช้าๆ 
- มีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดแพร่
ระบาด 
- ขาดแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ในการศึกษา
เพิ่มเติม 
- อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนไม่
เพียงพอ  
- เยาวชนขาดทุนในการศึกษาต่ อ
หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ 
- ประชาชนมีอุปกรณ์ในการออกก าลัง
กายน้อย 
- อบต. ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
อย่างทั่วถึง 

 
 
 



จุดแข็ง/จุดอ่อน 
 

ยุทธศำสตร์ 
กำรวิเครำะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 

กำรวิเครำะห์จุดอ่อน 

(W = Weakness) 

๓. การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 - พ้ืนที่ของต าบลดอนศรีชุมมีแหล่ง
น้ าธรรมชาติหลายแห่ง เช่น ล าน้ าร่อง
ช้าง ล าน้ าร่องร้อง ล าน้ าร่องสะเด็ด 
ล าน้ าร่องชุมภู ล าน้ าร่องลึก ร่องป่า
ยาบ สามารถใช้แหล่งน้ าเหล่านี้ ท า
การเกษตร และอุปโภคบริโภค 

 - ไม่มีการวางแผนและลงทุนในการ
พัฒนาแหล่งน้ าอย่างต่อเนื่องท าให้ขาด
แคลนแหล่งน้ าในช่วงฤดูแล้ง ขาดการ
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ในการดูแล
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔. ด้านความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 

-  ตามโครงสร้างการปรับราชการ
ระบบใหม่ ท าให้การท างานลดขั้น 
ตอน ซ้ าซ้อน ลงระบบของหน่วยงานที่
มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง สามารถ
ท างานได้เต็มที่ มีโครงการปฏิบัติการ
เชิงรุก การคมนาคมการสื่อสารสะดวก
ทันต่อเหตุการณ์ใหม่ๆ  ที่เกดิขึ้น      

- ขาดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ที่ถาวร ขาด
การประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ประชาชนขาด
ความรู้ความเข้าใจภารกิจของหน่วยงาน
ขององค์กรภาครัฐ 

 

๕. ส่งเสริมการบริหารจัดการใหม้ี
ประสิทธภิาพ 

- สมาชิกอบต. มีการประสานงาน
ร่วมมือกันท างานไม่มีความขัดแย้ง 
- การบริหารงานมีนโยบายที่ดีและ
ด าเนินการตามนโยบายที่ได้วางไว้ 
- การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆเป็นไปด้วยดีและ
รวดเร็ว 
- บุคลากรรู้จักหน้าที่และมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ 
- อบต. มีความอิสระในการ
ด าเนินงานการบริหารงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็วทันท่วงที 

 

- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ท างานตรวจสอบการท างานมีน้อย 
- ขาดการประสานงานที่ดีในองค์กร  
- ความไม่พร้อมไม่เข้าใจในการรับการ
ถ่ายโอนซึ่งมีความสับสนและยุ่งยาก
อยู่บ้าง 
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ยังไม่
เพียงพอต่อความจ าเป็นและความ
ต้องการ 

 
 
 
 
 
 
 



โอกำส/อุปสรรค 

ยุทธศำสตร์ 
กำรวิเครำะห์โอกำส 

(O = Opportunity) 
กำรวิเครำะห์อุปสรรค 

(T = Threat) 
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  - รัฐบาลมีนโยบายและโครงการสนับสนุน 

การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง  
อินเตอร์เน็ตต าบล ธนาคารประชาชน หนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) งบประมาณ
กระตุ้นเศรษฐกิจ โครงการพักช าระหนี้
เกษตรกร โครงการฝึกอาชีพเกษตรกรแก่
นักเรี ยน และการส่ งเสริมอาชีพแก่
เกษตรกร 
- การถ่ายโอนงานงบประมาณจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
- มีการสนับสนุนนโยบายของท้องถิ่นใน
ด้านแหล่งน้ า การจัดการน้ าอย่างมี
คุณภาพ 
- การคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรมีความสะดวก 

- ราคาผลผลิตตกต่ า 
- ปัจจัยการผลิตหรือต้นทุนการ 
ผลิตสูง 
- ภาวะเศรษฐกิจของโลกและของ 
ประเทศตกต่ า 
- การเกิดภาวะเงินเฟ้อเนื่องจากราคา
สินค้าและราคาน้ ามันทีแ่พงขึ้นเรื่อยๆ 
- การเกิดภัยธรรมชาติเช่นภัยแล้ง น้ า
ท่วมท าให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย 
- การเกิดภัยน้ าท่วมท าให้ถนนได้รับการ
ช ารุดเสียหาย 
- รถบรรทุกที่มีบรรทุกน้ าหนักเกินกว่าที่
ก าหนดวิ่งผ่าน 
- ได้รับงบประมาณอุดหนุนจ ากัด และ
ล่าช้า 

๒. การพัฒนาสังคม การศึกษา และ
วัฒนธรรม 

- รัฐบาลมีนโยบายในการปราบปราม
และแก้ไขปญัหายาเสพติดอย่างจรงิจัง
และต่อเนื่อง 
- แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติเน้น 
“คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี
- นโยบายรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนของประชาชนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 
- ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ 
- การถ่ายโอนตามโครงการต่างๆ เช่น
อาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน สื่อ
การเรยีนการสอน 
- นโยบายรัฐบาลตามโครงการ 
- การขยายโอกาสทางการศึกษา 
- บัตรประกันสุขภาพ๓๐บาทรักษาทุก
โรค 

- ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เนน้ 
ทางด้านวัตถุนิยมมากกว่าด้านจิตใจ 
- การแข่งขันทางสังคมเพื่อความ 
อยู่รอด 
- งบประมาณจ ากัดไม่เพียงพอ 
- ทิศทางนโยบายการปฏริูปการศกึษา
ยังไม่ชัดเจน 
- ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมที่
เปลี่ยนแปลง 
- งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมีไม่
เพียงพอในด้านการพัฒนาด้าน
การศึกษา 
- การระบาดของโรคตดิต่อ 
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้
ความส าคญัเท่าท่ีควร 

๓ .  การบริ ห าร จั ดก ารทรั พย ากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตามกฎหมายรัฐธรรมนญู ปี ๒๕๕๐
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๕– ๒๕๕๙) นโยบายของ
รัฐบาลให้ความส าคญั กับการเพิม่
ประสทิธิภาพการพัฒนา สิ่งแวดล้อม 
- การรณรงค์ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยนื 

ขาดงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ
อุปกรณ์มีไม่เพียงพอ ในการพัฒนาแหล่ง
น้ าและรักษาสิ่งแวดล้อม 



โอกำส/อุปสรรค 

ยุทธศำสตร์ 
กำรวิเครำะห์โอกำส 

(O = Opportunity) 
กำรวิเครำะห์อุปสรรค 

(T = Threat) 

๔. ด้านความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 

  -  ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญ
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย มี
นโยบายสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารระดับหมู่บ้าน ศูนย์ อปพร. 

 - ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความ
เข้าใจด้านกฎหมาย และการบริหารงาน
ของ อบต. 

๕. ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

- กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนด ให้มี
การกระจายอ านาจลงสู่ อ งค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- มีการถ่ายโอนงานงบประมาณและ
บุคลากรลงสู่ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 
- การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน 
 

- ขั้นตอนและวิธีการถ่ายโอนที่มี
ความยุ่งยากและเกิดความสับสน 
ในทางปฏิบัติ 
- การมีอคต ิความไม่เชื่อม่ันใน 
การบริหารงานของอบต. 
- ข้อจ ากัดด้านระเบียบ และกฎหมาย
ต่างๆ 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม สามารถก าหนดแบ่งอ านาจหน้าท่ี และภารกิจได้เป็น   
7 ด้าน ซึ่งอ านาจหน้าท่ี และภารกิจดังกล่าว ถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

 1. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน มีอ านาจหน้าท่ี และภารกิจท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
         (๑)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑) , ๑๖ (๒)) 
         (๒)  ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑)) 
         (๓)  ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘ (๒)) 
         (๔)  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา ๖๘ (๓)) 
         (๕)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา ๑๖ (๔)) 
         (๖)  การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕) 
       2. ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต มีอ านาจหน้าท่ี และภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
         (๑)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖)) 
            (๒)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓)) 
          (๓)  ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา๖๘ (๔)) 
         (๔)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗)) 
         (๕)  การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)) 
         (๖)  การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙)) 
          (๗)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(มาตรา ๑๖ (๑๐)) 



        
          
          (8)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)) 
         (9)  การส่งเสริมกีฬา (มาตรา ๑๖ (๑๔)) 
         (๑0) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๑)) 
         (๑1) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๒)) 
 3. ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย มอี านาจหน้าท่ี 
และภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 (๑)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔)) 
    (๒)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 
๖๘ (๘)) 
   (๓)  การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓)) 
    (4)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ 
(๑๗)) 
                   (5)  การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘)) 
           (6)  การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา ๑๖ (๓๐)) 
   4. ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว มีอ านาจ
หน้าท่ี และภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (1)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗)) 
   (2)  การท่องเท่ียว (มาตรา ๖๘ (๑๒)) 
   (3)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘ (๑๑)) 
   (4)  การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)) 
   (5)  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗)) 
  (6)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา ๑๖ (๑)) 
   5. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  มี
อ านาจหน้าท่ี และภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑)  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗ (๗)) 
   (๒)  การก าจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย (มาตรา ๑๖ (1๘)) 
   (๓)  การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชนจ์ากป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  (มาตรา ๑๖ (๒๔)) 
   6. ด้ำนกำรศำสนำ ศิลปวฒันธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น มอี านาจ
หน้าท่ี และภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 (มาตรา๖๗ (๘)) 
   (๒)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕)) 



  7. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจของส่วนรำชกำรและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี และภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 
๑๖ (๑๕)) 
   (๒)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๑๖ (๑๖)) 

  ภารกิจท้ัง  ๗  ด้านตามท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจหน้าท่ี และภารกิจองค์การบริหารส่วน
ต าบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นท่ีประกอบด้วย  การด าเนินการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบาย
ของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมเป็นส าคัญ 

สรุปภำรกิจหลัก และภำรกิจรองขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม 

ภำรกิจหลัก 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภำรกิจรอง 

1. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
2. การส่งเสริมกีฬา 
3. การจัดการศึกษา 
4. ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร 
5. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 
6. การสนับสนุน และส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 
 

 



*** ข้อมูลอ้างอิง 
พระรำชบัญญัติ 

ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
*************************************************** 

หมวด 2 
กำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ 

มำตรำ 16  ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 
                    (1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
                    (2)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
                    (3)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
                    (4)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
                    (5)  การสาธารณูปการ 
                    (6)  การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
                    (7)  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
                    (8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
                    (9)  การจัดการศึกษา 
                    (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
                    (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
                    (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
                    (13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
                    (14) การส่งเสริมกีฬา 
                    (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
                    (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
                    (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
                    (18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
                    (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
                    (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
                    (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
                    (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
                    (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ 
                    (24) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
                    (25) การผังเมือง 
                    (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
                    (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
                    (28) การควบคุมอาคาร 
                    (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                    (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
                    (31) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 



พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) 

************************************* 
ส่วนที่ 3 

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

มำตรำ 66  องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

มำตรำ 67  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดังต่อไปนี้ 

(1)  จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
(2)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
(3)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
(7)  คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(9)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ จ าเป็นและ

สมควร 

มำตรำ 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดังต่อไปนี้ 
(1)  ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2)  ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(3)  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(4)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(5)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
(6)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(9)  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(12) การท่องเที่ยว 
(13) การผังเมือง 


