อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลมายอ (ภารกิจ)
การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลมายอนั้น เน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด
ร่วมสร้าง และร่วมแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ของเทศบาลตาบลมายอโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทุก
ด้าน การพัฒนาเทศบาลตาบลมายอจะสาเร็จได้จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในพื้นที่ตระหนักถึง
ปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง เทศบาลตาบลมายอยังได้เน้นให้คน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มองค์กร โดยเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน
และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้าน
พัฒนาอาชีพนั้น
ได้เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่ง ตนเองในท้องถิ่นและสนับสนุนกลุ่มอาชีพตามแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลมายอ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
กฎหมายอื่นของเทศบาล โดยใช้หลักการวิเคราะห์องค์กรแบบ SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าเทศบาลตาบล
มายอ มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดย
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ในการดาเนินการตามภารกิจ และเทศบาลตาบลมายอยังได้
กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกาหนดภารกิจแบ่งได้เป็น 7 ด้าน ซึ่ง
ภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราช บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก (มาตรา 16 (2)) ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 51(8) พระราชบัญญัติเทศบาล
(2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ ( มาตรา16(4) ) ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(3) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(4)) ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(4) ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา ( มาตรา 51 (1) ) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
(5) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 51 (7)) พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การจัดการศึกษา ( มาตรา 16(9) ) ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542, พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
(2) การส่งเสริมการกีฬา ( มาตรา 16(14) ) ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
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กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542, พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
(3) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19) ) ตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ( มาตรา 50 (4) ) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
(5) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ( มาตรา 50 (7) )
(6) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ ( มาตรา 51(6) ) พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496
(7) ให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ( มาตรา 16 (13) ) พระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(8) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(มาตรา 16 (10) ) ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ.2542
5.3 ด้านการจัดระเบียบสังคม ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 16 (29) )
(2) การคุ้มครองดูแลและการรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน(มาตรา (8))
(3) การผังเมือง ( มาตรา 16(13) )
(4) จัดให้มีที่จอดรถ ( มาตรา (16(3) )
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ( มาตรา 16 (17) )
(6) การควบคุมอาคาร ( มาตรา 16 (28) )
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว ( มาตรา 68 (6) )
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตร และกิจการสหกรณ์ ( มาตรา 68 (5) )
(3) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ( มาตรา 68 (7) )
(4) ให้มีและควบคุมตลาด ( มาตรา 68 (10) )
(5) การท่องเที่ยว ( มาตรา 68 (12) )
(6) กิจการเกี่ยวกับการพานิชย์ ( มาตรา 68 (11) )
(7) การส่งเสริมการฝึก และการประกอบอาชีพ ( มาตรา 16 (6) )
(8) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน ( มาตรา 16 (7) )
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(1) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( มาตรา 67 (7) )
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล ( มาตรา 67 (2) )
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ( มาตรา 17 (12) )
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
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(1) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่ (
มาตรา 67 (8) )
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( มาตรา 67 (5) )
(3) การจัดการศึกษา ( มาตรา 16 (9) )
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ( มาตรา 17 (18) )
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน(มาตรา 16(15))
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมารตราการป้องกัน ( มาตรา 16 (16) )
(3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(มาตรา 17 (3) )
(4) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่
(มาตรา 17 (16) )
(5) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่ ในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วน
ราชการอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(6) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น
ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายได้ให้อานาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น สามารถ
แก้ไขปัญหาของเทศบาลตาบลมายอได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต้องการของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ ประกอบด้วยการดาเนินการของเทศบาล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาเทศบาล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผู้บริหารเป็นสาคัญ

4

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดาเนินการ
ภารกิจหลัก
1. การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้าและทางอากาศ
2. การสาธารณูปการและการประปา
3. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
4. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
5. การจัดการศึกษา
6. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
7. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
9. การควบคุมอาคาร
10. การบริหารงานทั่วไป
11. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
12. การส่งเสริมการกีฬา
13. การกาจัดขยะมูลฝอย
14. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
15. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
16. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ภารกิจรอง
1. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
2. การจัดให้มีและควบคุมตลาด
3. การรั กษาความสงบเรีย บร้ อย การส่ ง เสริ มและการสนั บสนุน การปกครองและรั กษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

