
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต ำบลส ำโรงทำบ 
 

    วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ออกเป็น 7 ด้าน พิจารณาจาก พ.ร.บ. อบจ., พ.ร.บ. เทศบาล, พ.ร.บ. 
อบต. และ พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และให้
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตามภารกิจ SWOT  การจัดท าแผนอัตราก าลังและการ
พัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลส าโรงทบ  ได้พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจ าปี 2561 – 2564   ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบนโยบาย
การพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีดี  มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน้ า  
ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ   การร่วมคิด  รว่มแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด การจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือให้เทศบาลต าบลส าโรงทาบเป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป  ส าหรับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลส าโรงทาบ  ได้ก าหนดไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบล
ส าโรงทาบคือ   

“เทศบาลต าบลส าโรงทาบ บ้านเมืองน่าอยู่ ชูภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม   
พร้อมเกษตรอินทรีย์  จรรโลงประเพณีวัฒนธรรม” 

พันธกิจ 
(1)  พัฒนาเทศบาลสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ 
(2) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(3) ส่งเสริมอนุรักษ์  บ ารุงรักษา  พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
(4) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีและสารพิษ 
(5) ส่งเสริมและอนุรักษ์แระเพณีและวัฒนธรรม 

จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
(1)  ประชาชนได้รับบริการด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
(2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดี 
(3) จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
(4) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(5) มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
(6) ประชาชนมีอาชีพเสริมและรายได้เพียงพอ 
(7) ชุมชนรู้จักพ่ึงตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรผสมผสาน  และแนวทางการเกษตรอินทรีย์ปลอด

สารเคมีและสารพิษ 
(8) ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำล 
ยุทธศำสตร์ที่  1  ด้ำนกำรสำธำรณูโภค  สำธำรณูปกำร  และโครงสร้ำงพื้นฐำน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.1 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาถนน  ก่อสร้างสะพาน  ท่อระบายน้ าและทางน้ า 
1.2 พัฒนาระบบการจราจร 

 



ยุทธศำสตร์ที่  2  ด้ำนเศรษฐกิจ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
2.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2.2  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าเพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม 
2.3  ขยายเขตระบบจ าหน่ายน้ าประปา 
ยุทธศำสตร์ที่  3  ด้ำนพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำสังคม 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
3.2  พัฒนาความสามารถทางการกีฬาแก่เยาวชน 
3.3  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา  คนพิการ  ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
3.4  เพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับชีวอนามัย 
3.5 สนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่นและงานรัฐพิธี 
3.6 พัฒนาการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย 
ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
4.1 สร้างจิตส านักและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2  จัดระบบการคัดแยกขยะ 
4.3  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 
ยุทธศำสตร์ที่  5  กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
5.1  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิบัติงานและเพ่ือทราบปัญหาความต้องการของประชาชน 
5.2  เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสามารถพ่ึงตนเองได้  และมีนโยบายที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
1.  ด้ำนกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรจรำจร  ได้แก่ 

1.1  ก่อสร้างถนนโครงข่ายเพ่ือการจราจรและการเกษตร 
1.2  ก่อสร้างและปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนสะพานวางระบบทางเดินเท้า 
1.3  ติดตั้ง  ปรับปรุง  ระบบไฟฟ้าสาธารณะขยายเขตไฟฟ้าทางหลวงให้มีความสว่างครอบคลุมในเขต
เทศบาล 
1.4  ขุดลอก  คู  คลอง  และวางระบบท่อน้ าทั่วไปเขตเทศบาล  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์  เครื่องสูบน้ า  เรือ  ให้มีความพร้อม  เพ่ือปฏิบัติงานตลอดเวลา 
1.5  ขยายเขตประปาให้ครอบคลุม  เพ่ือความสะดวกในการใช้น้ าอุปโภค – บริโภค 
1.6  ก่อสร้างประตูปิด – เปิดน้ า  และระบบท่อส่งน้ าเพ่อใช้ในการเกษตรให้ครอบคลุม  ให้เกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการประกอบอาชีพตลอดปี 
2. ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ 
2.1  ปรับปรุงระบบการก าจัดขยะมูลฝอย  โดยการก่อสร้างโรงงานก าจัดขยะ  และระบบรีไซเคิลอย่างถูกวิธี  
ตามพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  “การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร”  โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 



2.2  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนต่างๆ  ให้ความสวยงามและสะอาดทุกวัน  โดยโครงการซาเล้งคุณสะอาด 
2.3  ก่อสร้างสวนสาธารณะหนองไผ่ล้อม  ก่อสร้างสวนสาธารณะหนองใหญ่  ให้มีความร่มรื่นเหมาะแก่การ
ออกก าลังกาย  และพักผ่อนหย่อนใจ 
2.4   ส่งเสริมสนับสนุน  “เมืองสีเขียว”  ให้กับเทศบาลต าบลส าโรงทาบ 
3. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชวิีตและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ได้แก่ 
3.1  ติดตั้งกล้อง  CCTV  ครอบคลุมเขตเทศบาล 
3.2  วางระบบไฟจราจร  บริเวณจุดเลี่ยงอุบัติเหตุ 
3.3  สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอในการจัดสวัสดิการ  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ ให้
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
3.4  จัดตั้งทีมงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
3.5  จัดทีมสายตรวจจักรยาน  อปพร.  เคาะระฆังบอกเวลาในยามค่ าคืน  เพ่ือเฝ้าระวัง  24  ชัว่โมง  และ
เฝ้าระวังภัยยาเสพติดและด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยพลังแผ่นดิน 
3.6  จัดสร้างที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน  เพ่ือผู้ด้อยโอกาส 
4.  ด้ำนกำรบริกำรสำธำรณสุข  และสุขภำพอนำมัย  ได้แก่ 
4.1  ดูแลสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง  ด้วยการจัดหน่วยเคลื่อนที่เข้าบริการถึงชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
4.2  ควบคุมป้องกันและก าจัดพาหนะน าโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3  ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ  โดยมีงบประมาณของเทศบาล  สนับสนุนส่วนหนึ่งหนึ่ง
เพ่ือเป็นทุนในการด าเนินการดูแลและสุขภาพของชุมชน  
5.  ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำและสิ่งเสริมศิลปะวันธรรมท้องถิ่น  ได้แก่ 
5.1  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
5.2  ส่งเสริมก่อนตั้งโรงเรียนเทศบาล 
5.3  จัดสอนเสริมเพ่ิมทักษะความรู้  ภาษาอังกฤษและภาษาจีน  ให้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไปเพ่ือ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5.4  ปรับปรุงส่งเสริม  ศูนยก์ารเรียนรู้  ICT เพ่ือประชาชน 
5.5  ก่อสร้างสนามกีฬา  สระว่ายน้ า  ให้ได้มาตรฐาน 
5.6  ก่อตั้ง  พิธิภัณฑ์ชาวกูย  เครื่องใช้ชาวจีนโบราณ  เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
5.7  อนุรักษ์  ส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงสืบไป 
5.8  สนับสนุน  ส่งเสริม  เพ่ิมทักษะสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา 
5.9  ส่งเสริมให้เทศบาลต าบลส าโรงทาบเป็นจริยธรรม 
6.  ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็ง  ม่ันคงทำงเศรษฐกิจให้กับชุมชนและส่งเสริมกำรมีร่วมของชุชน  
ได้แก่ 
6.1  ก่อสร้างโรงรับจ าน า 
6.2  สร้างโอกาส  และเพ่ิมช่องทางในการเพ่ิมรายได้ 
6.3  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ  ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
6.4  ส่งเสริมสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และเพ่ิมช่องทางการตลาดอย่างมีระบบ 
6.5  ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนและเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

 



6.6 ส่งเสริมตลาดสดให้มีมาตรฐานเป็นระเบียบ  สะดวก  สะอาด  น่าซื้อและปลอดภัย 
6.7  ส่งเสริมให้ประชาชนรักบ้านเกิดโดยการสนับสนุนให้รวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ  สร้างรายได้แก่ตนเอง
และครอบครัว  ชุมชน 
6.8  จัดท าโครงกรเทศบาลพบประชาชน  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลส าโรงทาบ 
6.9  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาชุมชน  หมู่บ้าน  ในวันส าคัญต่างๆ 
6.10 ติดั้งและปรับปรุงระบบเสียงไร้สายให้มีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
6.11  การเช่าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย  เพ่ือที่อยู่อาศัยและการเกษตรส าหรับผู้ด้อยโอกาส 
7.  ด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรเมือง  กำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร  ได้แก่ 
7.1  บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  โปร่งสิตรวจสอบได้ 
7.2พัฒนาองค์กรให้ทันสมัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านพึงพอใจด้าน
ประชาชน 
7.3  เสริมสร้างระบบคุณธรรมและการบริการที่ดีสู่ประชาชนด้วยการปรับปรุงระบบให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น 
7.4  ส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งศูนย์บริการร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน  เทศบาล  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยังยืน 
7.5  ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนคณะกรรมการชุนชม  เทศบาล  เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยังยืน 
7.6  ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนทางการบริการ  พัฒนาการท างานทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ  
และการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 การวิ เคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้ าที่ ของ เทศบาลต าบลส า โ รงทาบ  ตามพระราชบัญญัติ 
สภาเทศบาลและเทศบาลต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าเทศบาลต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่
จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก าหนดแบ่ง
ภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาเทศบาลและสภาเทศบาล พ.ศ.2537 และ
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   ดังนี้ 

1. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน มีภำรกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
1.2 ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
1.3 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
1.4 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา 68 (3)) 
1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

2. ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต มีภำรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
2.2 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 

2.3 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 
68(4)) 

2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้ อยโอกาส 
(มาตรา 16(10)) 



2.5 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
(มาตรา 16(2)) 

2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 
16(5)) 

2.7 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  
(มาตรา 16(19)) 

3.  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย มีภำรกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8) 
3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13) 
3.4 จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3) 
3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17)) 
3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

4.  ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชย์กรรมและกำรท่องเที่ยว มีภำรกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
4.3 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4.4 ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
4.5 การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

5.  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีภำรกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

5.1 คุ้ ม ค ร อ ง  ดู แ ล  แ ล ะ บ า รุ ง รั ก ษ า ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  
(มาตรา 67(7)) 

5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 

6.  ด้ำนกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น มีภำรกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 



6.4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
(มาตรา 17(18)) 

7.  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจของส่วนรำชกำร 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภำรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 
45(3)) 

7.2 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 

7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน  
(มาตรา 16(16) 

7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(มาตรา 17(3)) 

7.5 การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน (มาตรา 17(16)) 

7.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน  
(มาตรา 16(16)) 

7.7 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(มาตรา 17(3)) 

7.8 การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน (มาตรา 17(16)) 

ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาล สามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาล
ต าบลส าโรงทาบได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่
ประกอบด้วยการด าเนินการของเทศบาลต าบลส าโรงทาบ จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล   นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารของเทศบาลเป็น
ส าคัญ 

วิเครำะห์  SWOT  ศักยภำพของเทศบำลต ำบลส ำโรงทำบ  ระบุ  จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกำส 
และอุปสรรคของเทศบำลต ำบลส ำโรงทำบ 

จุดแข็ง(Strengths) 
 การเมืองการบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเป็นไปในลักษณะที่เสริม
ประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน  มีความสัมพันธ์และประสานงานกันเป็นอย่างดีในด้านการบริหาร ผู้บริหารได้เน้นการท างาน
แบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักคิดการท างานเชิงยุทธศาสตร์ ที่เน้นผลงานเป็นหลักการก าหนดแผนงาน  โครงการ และ
เป้าหมายการท างานเป็นการก าหนดร่วมกันของทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหาร สภา ข้าราชการ และประชาชน นอกจากนี้
พนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาที่รับผิดชอบ มี
ความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน 

จุดอ่อน(Weaknesses) 
 ในด้านการเมืองการบริหาร ถึงแม้ประชาชนจะมีการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองการบริหารมาก
ขึ้นก็ตาม แต่ก็ยังขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในระเบียบกฎหมาย บทบาทหน้าที่ของตนเองและของผู้อ่ืน ยังไม่
เข้าใจการด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนที่ระเบียบ กฎหมายก าหนดไว้ 



โอกำส(Opportunities) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองท้องถิ่น  ได้ให้อ านาจท้องถิ่นในการบริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่นในการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหา  และ
ความต้องการของท้องถิ่น นอกจากนั้นกระแสความคิด เรื่องการท างานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและรัฐบาลได้มี
นโยบายเร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขว้าง โดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระ
ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพ่ือวางกลไกการใช้อ านาจอธิปไตยที่ยึดหลักนิติธรรมและองค์กรที่ใช้อ านาจรัฐที่มีความ
รับผิดชอบต่อประชาชนและพร้อมรับการตรวจสอบทั้งให้ประชาชนเห็นชอบผ่านการออกเสียงประชามติ 

อุปสรรค(Threats) 
 การสร้างความเข้าใจเรื่องระเบียบกฎหมายให้ประชาชนเข้าใจต้องใช้เวลา และการจัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองท้องถิ่นโดยรัฐบาลกลาง  ยังขาดความแน่นอน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถวางแผน
ด าเนินงานได้ในระยะยาว และไม่บรรลุเป้าประสงค์ท่ีวางไว้ 

ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาล สามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาล
ต าบลส าโรงทาบได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่
ประกอบด้วยการด าเนินการของเทศบาลต าบลส าโรงทาบ จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล   นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารของเทศบาลเป็น
ส าคัญ



6.  ภำรกิจหลัก  และภำรกิจรอง 
 

เทศบาลต าบลส าโรงทาบ ได้ท าการวิเคราะห์และพิจารณาแล้วเห็นว่าภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้อง
ด าเนินการ  ได้แก ่

ภำรกิจหลัก 
1.  การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
2.  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
3.  การพัฒนาสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
4.  การบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 
5.  การสาธารณูปการ 
6.  การจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ า 
7.  การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
8.  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
9.  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
10.  การจัดการศึกษา 
11.  การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
12.  หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่เทศบาล 
 

ภำรกิจรอง 
1.  การส่งเสริมกีฬา 
2.  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
3.  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
4.  การจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
5.  การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
6.  การส่งเสริมการเกษตร 
7.  การสนับสนุนและการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

 
 
 
 
 

 
 

 



อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยของเทศบำล 

  

อ ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546) และ
พระรำชก ำหนดและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 

๑.   รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน 
๒.   ให้มีและบ ำรุงทำงบกและทำงน้ ำ 
๓.   รักษำควำมสะอำดของถนนหรือทำงเดินและท่ีสำธำรณะรวมทั้งกำรก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๔.   ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
๕.   ให้มีเครื่องใช้ในกำรดับเพลิง 
๖.   ให้รำษฎรได้รับกำรศึกษำอบรม 
๗.   ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 
๘.   บ ำรุงศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๙.   หน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล 
๑๐. ให้มีน้ ำสะอำดหรือกำรประปำ 
๑๑. ให้มีโรงฆ่ำสัตว์ 
๑๒. ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ท ำกำรพิทักษ์และรักษำคนเจ็บไข้ 
๑๓. ให้มีและบ ำรุงทำงระบำยน้ ำ 
๑๔. ให้มีและบ ำรุงส้วมสำธำรณะ 
๑๕. ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำ หรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน 
๑๖. ให้มีกำรด ำเนินกำรโรงรับจ ำน ำหรือสถำนสินเชื่อท้องถิ่น 
๑๗. ให้มีและบ ำรุงกำรสงเครำะห์มำรดำและเด็ก 
๑๘. กิจกำรอื่นซึ่งจ ำเป็นเพ่ือกำรสำธำรณสุข 
๑๙. กำรควบคุมสุขลักษณะและอนำมัยในร้ำนจ ำหน่ำยอำหำร โรงมหรสพและสถำนบริกำรอ่ืน 
๒๐. จัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัยและกำรปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
๒๑. จัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และท่ีจอดรถ 
๒๒. กำรวำงผังเมืองและกำรควบคุมกำรก่อสร้ำง 
๒๓. กำรส่งเสริมกิจกำรท่องเที่ยว 

 


