
 ๕.  ภารกิจ และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลก าปังนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
ร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าปังให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆด้านการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลก าปังจะ
สมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความ
เข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็ก
ก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบ
การศึกษา   ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น  จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น และยังให้จัดตั้ง
เศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนร่วม 

องค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง ได้วิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๖) พ.ศ. 
๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.
๒๕๔๒ รวมตลอดถึงกฎหมายอ่ืน ๆ อบต.ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
ได้ ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลก าปังก าหนดวิธีการด าเนินการ
ตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับกับสภาพ
ปัญหาโดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒   และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ 

         
๕.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา ๖๗(๑)) 
(๒) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑)) 
(๓) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘(๒)) 
(๔) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา ๖๘(๓)) 
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา ๑๖(๔)) 
(๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕)) 

    -  สว่นโยธามีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ   
   -  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค (SWOT)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  -  จุดแข็ง (Strength)  ได้แก่  

  (๑) มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ  
   (๒) ผู้บริหารมีนโยบายการบริหารงานที่ดี    

 -  จุดอ่อน (Weakness)  ได้แก่   
       (๑) มีบุคลากรไม่เพียงพอต่องาน  
         (๒) บุคลากรที่มีอยู่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ไม่ช านาญงานด้านอื่น เช่น 



          ไมม่ีความช านาญงานในการบ ารุงซ่อมแซมไฟฟ้า     
       (๓) มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน          
  การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค (SWOT)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  -  จุดแข็ง (Strength)  ได้แก่  

  (๑) มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ  
   (๒) ผู้บริหารมีนโยบายการบริหารงานที่ดี     

  -  จุดอ่อน (Weakness)  ได้แก่   
       (๑) มีบุคลากรไม่เพียงพอต่องาน  
       (๒) บุคลากรที่มีอยู่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ไม่ช านาญงานด้านอื่น เช่น 
          ไม่มีความช านาญงานในการบ ารุงซ่อมแซมไฟฟ้า      
       (๓) มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน       
  -  โอกาส (Opportunity)  ได้แก่  
      (๑) ประชาชนให้ความร่วมมือในการบริจาคพ้ืนที่ในการก่อสร้างต่างๆ                   
  -  อุปสรรค (Threat)  ได้แก่   
       (๑) แหล่งน้ าตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค     
           

๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖)) 
(๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗(๓)) 
(๓) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

                                  (มาตรา ๖๘(๔))๘ 
(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ 
(๕) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

                                   (มาตรา ๖๘(๔))๘ 
(๖) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ 

                                  ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖(๑๐)) 
(๗) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  

                                  (มาตรา๑๖(๑๒)) 
(๘) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

                                   (มาตรา ๑๖(๑๕)) 
(๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  

                                  (มาตรา ๑๖(๑๙)) 
 การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค (SWOT)  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

-  จุดแข็ง (Strength)  ได้แก่ 
   (๑) มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ  
   (๒) ผู้บริหารมีนโยบายการบริหารงานที่ดี     
-  จุดอ่อน (Weakness)  ได้แก ่
   (๑) เครื่องพ่นหมอกควันส าหรับก าจัดยุงและแมลงรบกวนมีจ านวนไม่เพียงพอ เกิด    



        การช ารุดบ่อย 
-  โอกาส (Opportunity)  ได้แก่ 
   (๑) ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง     
-  อุปสรรค (Threat)  ได้แก่ 
   (๑) ประชาชนในพื้นท่ียังมีความรู้ ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมตามระบอบ  
       ประชาธิปไตยในระดับน้อย  
   (๒) มีชุมชนแออัดหลายพ้ืนที่ กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและแมลงรบกวน ซึ่งเป็น 
        พาหะท าให้เกิดโรคติดต่อ  

๕.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่ 
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔)) 
(๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

                                  (มาตรา ๖๘(๘)) 
(๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘(๑๓)) 
(๔) การจัดให้มีและการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 

                                  (มาตรา ๑๖(๓)) 
(๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

                                  (มาตรา ๑๖(๑๗)) 
(๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘)) 

การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค (SWOT)  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย    

- จุดแข็ง (Strength)  ได้แก่ 
 (๑) มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 
 (๒) มีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพ้ืนที่ครบทุกหมู่บ้าน  

  -  จุดอ่อน (Weakness)  ได้แก่ 
 (๑) มีอุปกรณ์/เครื่องจักร ไม่เพียงพอ  เช่น ไม่มีรถยนต์ดับเพลิง  เนื่องจากมี

งบประมาณไม่เพียงพอ  
-  โอกาส (Opportunity)  ได้แก่ 
  (๑) มีหน่วยเคลื่อนที่สนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพประชาชน เช่น หน่วย EMS     
-  อุปสรรค (Threat)  ได้แก่   
   (๑) ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ   

๕.๔  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน   พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว 
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖)) 
(๒)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘(๕)) 
(๓)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗))   
(๔)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (มาตรา ๖๘(๑๐)) 
 (๕)  การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘(๑๒)) 



(๖)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘(๑๑) 
(๗)  การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖)) 
(๘)  การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗)) 

การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค (SWOT)  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

-  จุดแข็ง (Strength)  ได้แก่ 
   (๑) องค์กรมีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ    
-  จุดอ่อน (Weakness)  ได้แก ่
   (๑) ในพ้ืนที่ยังไม่มีตลาดที่มีมาตรฐาน 
   (๒) ไม่มีแหล่งส่งเสริมการขายหรือแสดงสินค้า     
-  โอกาส (Opportunity)  ได้แก่   
   (๑) ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
-  อุปสรรค (Threat)  ได้แก่   
   (๑) ในพ้ืนที่ยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยว   
 
๕.๕   ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
(๑) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

                                  (มาตรา ๖๗(๗)) 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัด 

                                   มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒)) 
(๓) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากร- 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๑๖(๒๕) 
การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค (SWOT)  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  จุดแข็ง (Strength)  ได้แก่ 
 (๑) ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการคุ้มครอง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
-  จุดอ่อน (Weakness)  ได้แก ่
  (๑) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านในการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
-  โอกาส (Opportunity)  ได้แก่ 
  (๑) ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นท่ี      
-  อุปสรรค (Threat)  ได้แก่ 
  (๑) ยังมีคนตัดไม้ ท าลายป่าในพ้ืนที่ 
  (๒) มีผู้บุกรุกท่ีสาธารณะ 
  (๓) เกษตรกรยังใช้วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ผิดวิธี  เช่น การเผาไร่อ้อย-
ข้าวโพด เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แต่ท าลายสิ่งแวดล้อม   



๕.๖   ด้านการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
 บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี 
ของท้องถิ่น (มาตรา ๖๗(๘)) 

(๑) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕)) 
(๒) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙)) 

การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค (SWOT)  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น    

-  จุดแข็ง (Strength)  ได้แก่ 
    (๑) ผู้บริหารเป็นนักพัฒนา ปราชญ์ชาวบ้าน มีนโยบายในการส่งเสริมด้านการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    (๒) องค์กร/ชุมชนในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี 
-  จุดอ่อน (Weakness)  ได้แก ่
    (๑) มีงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมไม่เพียงพอ     

    -  โอกาส (Opportunity)  ได้แก่     
    (๑) มีสถานที่ส าคัญอันเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ต าบล 
-  อุปสรรค (Threat)  ได้แก่ 
    (๑) ขาดงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

  ๕.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา๑๖(๑)) 
(๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๑๖(๑๖)) 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ 

บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙))    
(๔)การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๓))     
  การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค (SWOT)  ด้านการบริหารจัดการ

และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
-  จุดแข็ง (Strength)  ได้แก่  
   (๑) ผู้บริหารมีนโยบายในการบริหารงานท้องถิ่นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
   (๒) บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถหลากหลาย    
-  จุดอ่อน (Weakness)  ได้แก ่
   (๑) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ       
-  โอกาส (Opportunity)  ได้แก่ 
   (๑) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอเทพารักษ์ จ านวน  ๔  แห่ง  ซึ่งสะดวก
ต่อการประสาน  ความร่วมมือในการด าเนินงานต่างๆ     
-  อุปสรรค (Threat)  ได้แก่  



   (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพ้ืนที่อยู่ห่างไกลกัน การคมนาคมไม่สะดวก 
 

  ภารกิจทั้ง ๗ ด้าน  ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ 
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง  ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนา
ต าบล นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 
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