บทบาทหนาที่
การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลศรีสุนทรนั้น เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชนใน
การรวมคิดรวมแกไขปญหา รวมสรางรวมจัดทําและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ของ
องคก ารบริ หารสวนตํา บลตํา บลศรีสุ นทร ใหมีสวนร วมในการพัฒ นาทอ งถิ่ นในทุ ก ด าน การพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล ศรีสุนทร จะสมบูรณได จําเปนตอ งอาศัยความรวมมือของชุมชนในพื้นที่ให
เกิดความตระหนักรวมกันแกปญหาและความเขาใจแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง
การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค การบริหารสวนตํา บล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญ ญัติกํา หนดแผนและขั้น ตอนการกระจาย
อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นขององคการบริหารสวนตําบล ทั้งนี้
เพื่อใหทราบวาองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ ที่จะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพื้นที่
ใหตรงกับความตองการของประชาชนไดอ ยางไร องคการบริหารสวนตําบลศรีสุนทร กําหนดวิธีการ
กําหนดภารกิจใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผูบริหารทอ งถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห
ภารกิจใหตรงกับสภาพปญหาโดยสามารถกําหนดแบงภารกิจไดเปน 7 ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนด
อยูในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 67 (1))
(2) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1))
(3) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2))
(4) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา 68 (3))
(5) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น (มาตรา 16 (4))
(6) การสาธารณูปโภค (มาตรา 16 (5))
2. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส (มาตรา
16 (10))
(2) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))
(3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67 (3))
(4) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา 67 (6))
(5) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68
(4))
(6) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (5))

(7) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย (มาตรา 16 (2))
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (2))
(2) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))
(3) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (มาตรา 16 (17))
(4) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ (มาตรา 16 (3))
(5) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (มาตรา 68 (8))
(6) การผังเมือง (มาตรา 68 (13))
4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) การทองเที่ยว (มาตรา 68 (12))
(2) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7))
(3) การสงเสริมการฝกและการประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6))
(4) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ (มาตรา 68 (5))
(5) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม (มาตรา 68 (10))
(6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6))
(7) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย (มาตรา 68 (12))
(8) การพาณิชยกรรมและการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7))
5. ดานการบริการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจที่
เกี่ยวของ ดังนี้
(1) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มาตรา 67 (7))
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล (มาตรา 67 (2))
(3) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไมที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (มาตรา 16 (24))
6. ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจที่เกีย่ วของ ดังนี้
(1) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5))
(2) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(มาตรา 67 (8))
(3) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น (มาตรา 16 (11))
(4) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))

7. ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการพัฒนาทองถิ่น (มาตรา 16(16))
(2) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
ใหตามความจําเปนและสมควร (มาตรา 67(9))
ภารกิจทั้ง 7 ดานตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลสามารถจะแกไข
ปญหาขององคการบริหารสวนตําบลศรีสุนทรไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึง
ความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล
จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ
แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ
ภารกิจหลักและภารกิจรองขององคการบริหารสวนตําบล
ภารกิจหลัก
(1) ดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
(2) ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
(3) ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
(4) ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(5) ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
(6) ดานการสงเสริมการศึกษา
(7) ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
(1) การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณี
(2) การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ
(3) การสงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
(4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน

