
 ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลนาม่อง 

           การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนาม่องนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคดิ

ร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของเทศบาลนาม่องให้มีส่วน

ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลต าบลนาม่องจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความ

ร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากัน

อย่างจริงจัง    เทศบาลต าบลนาม่อง ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของ

ประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสรมิและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กกอ่นวัยเรยีน และพัฒนาเยาวชนให้

พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ

นั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังให้จัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 

           การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ

รวบรวมกฎหมายอื่นของเทศบาล ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าเทศบาลต าบลมีอ านาจ

หน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดย

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT เทศบาลต าบลนาม่

องก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา

จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้

สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจ

ดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอ านาจให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 

 1. ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน มีภารกจิที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 (1)       จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 

(2)       ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 

(3)       ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรอืแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2)) 

(4)       ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68(3)) 

(5)       การสาธารณูปโภคและการก่อสรา้งอื่นๆ (มาตรา 16(4)) 

(6)       การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))  

  



2. ด้านส่งเสรมิคุณภาพชวีิต มีภารกจิที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 (1)       ส่งเสรมิการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 

(2)       ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 

(3)       ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผอ่นหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4)) 

(4)       การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก สตร ีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 

(5)       การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2)) 

(6)       การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรภีาพของประชาชน (มาตรา 16(5)) 

(7)       การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)) 

  

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกจิที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 (1)       การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 

(2)       การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผน่ดิน (มาตรา 68(8)) 

(3)       การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 

(4)       จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 

(5)       การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17)) 

(6)       การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

  

4. ด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุนพาณิชย์กรรมและการทอ่งเที่ยว มีภารกจิที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 (1)       ส่งเสรมิให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 

(2)       ให้มีและส่งเสรมิกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 



(3)       บ ารุงและส่งเสรมิการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 

(4)       ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 

(5)       การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 

(6)       กจิการเก่ียวกับการพาณิช (มาตรา 68(11)) 

(7)       การส่งเสรมิ การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 

(8)       การพาณิชย์กรรมและการส่งเสรมิการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

  

5. ด้านการบรหิารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกจิที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 (1)       คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)) 

(2)       รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

           (มาตรา 67(2)) 

(3)       การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 

  

6. ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกจิที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1)       บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8)) 

(2)       ส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 

(3)       การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 

(4)       การส่งเสรมิการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตร17 (18)) 

  

7. ด้านการบรหิารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกจิของส่วนราชการและ 



องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกจิที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 (1)       สนับสนุนสภาต าบลและองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3)) 

(2)       ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรอืบุคลากรให้ตามความจ าเป็น 

           และสมควร (มาตรา 67(9)) 

(3)       ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16)) 

(4)       การประสานและให้ความรว่มมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 

(5)       การสรา้งและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เช่ือมต่อระหว่างองคก์ารปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  

           (มาตรา 17(16)) 

  ภารกิจทัง้ 7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาลต าบลสามารถจะแกไ้ขปัญหาของเทศบาล

ต าบลนาม่องได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขต

พื้นที่ประกอบด้วยการด าเนินการของเทศบาลต าบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ 

ผู้บริหารของเทศบาลต าบลเป็นส าคัญ 

 

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลต าบลจะด าเนินการ  

ภารกิจหลัก 

 1. ด้านการปรับปรุงโครงสรา้งพืน้ฐาน 

2. ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

6. ด้านการส่งเสรมิการศึกษา 



7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  

ภารกิจรอง 

 1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสรมิประเพณี 

2. การสนับสนุนและส่งเสรมิศักยภาพกลุ่มอาชีพ 

3. การส่งเสรมิการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน 

                 
 


