ภารกิจอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม มีอานาจหน้าที่ข ององค์การบริหารส่วนตาบลตาม พระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวมกฎหมายอื่น ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ใช้เทคนิค ใช้เทคนิคการ SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลมี
อานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดย
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภั ยคุกตามในการดาเนินการตามภารกิจ ตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วน
ตาบลดอยงาม ก าหนดวิ ธี การดาเนิ น การตามภารกิ จสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ ง ชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสาสมารถกาหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจ
ดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
1.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิบัติกูล
1.3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.4 ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
1.5 ให้มีและบารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
1.6 ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
1.7 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
2.2 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

2.3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.4 บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.2 การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / การรักษาความ
สงบเรียบร้อย
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจ ที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
4.2 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
4.3 การท่องเที่ยว
4.4 การผังเมือง
4.5 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ ที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
5.1 คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
6.1 บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
7.1 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
7.2 การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า

7.3 การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
7.4 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
7.5 การสาธารณูปการ
7.6 การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
7.7 การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
7.8 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
7.9 การจัดการศึกษา
7.10 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส
7.11 การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น
7.12 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
7.13 การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
7.14 การส่งเสริมกีฬา
7.15 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
7.16 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
7.17 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
7.18 การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
7.19 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
7.20 การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
7.21 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
7.22 การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

7.23 การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่นๆ
7.24 การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
7.25 การผังเมือง
7.26 การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
7.27 การดูแลรักษาที่สาธารณะ
7.28 การควบคุมอาคาร
7.29 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.30 การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7.31 กิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
7.32 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตาม
ความจาเป็นและสมควร
7.33 การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
7.34 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอันขององค์การบริหารส่วนตาบล

ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดจะสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ องค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลดอยงามได้ ซึ่ง เป็ น การสอดคล้ อ งกั บแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ งชาติ แผนพัฒ นาจัง หวั ด
แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลดอยงาม

