
   อ านาจหนา้ที ่

 การพัฒนาทอ้งถิน่ของเทศบาลต าบลวงัยางนัน้ เป็นการสรา้งความเขม้แข็งของชมุชนใน
การร่วมคดิ ร่วมแกไ้ขปัญหา ร่วมสรา้ง ร่วมจัดท า สง่เสรมิความเขม้แข็งของชมุชน ในเขตพืน้ที่
ของเทศบาลต าบลวงัยางใหม้สีว่นรว่มในการพัฒนาทอ้งถิน่ในทกุดา้น การพัฒนาเทศบาลต าบล
วงัยางจะสมบรูณ์ได ้จ าเป็นตอ้งอาศัยความร่วมมอืของชมุชน ในพืน้ทีเ่กดิความตระหนักร่วมกัน
แกไ้ขปัญหาและความเขา้ใจในแนวทางแกไ้ขปัญหากันอยา่งจรงิจัง   เทศบาลต าบลวังยาง ยัง
ไดเ้นน้ใหค้นเป็นศนูยก์ลางของการพัฒนาในทุกกลุม่ทุกวัยของประชากร นอกจากนัน้ยังไดเ้นน้
การส่งเสรมิและสนับสนุนใหก้ารศกึษาเด็กก่อนวัยเรยีน และพัฒนาเยาวชนใหพ้รอ้มที่จะเป็น
บคุคลากรทีม่คีณุภาพโดยยดึกรอบแนวทางในการจัดระเบยีบการศกึษา สว่นดา้นพัฒนาอาชพี
นัน้จะเนน้พัฒนาเศรษฐกจิชมุชนพึง่ตนเองในทอ้งถิน่ และยังใหจั้ดตัง้เศรษฐกจิแบบพอเพยีง
โดยสว่นรวม 

          การวเิคราะหภ์ารกจิ อ านาจหนา้ที่ของเทศบาลต าบลวังยาง ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย
อ านาจใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ)  และรวบรวมกฎหมาย
อืน่ของเทศบาล โดยใชเ้ทคนคิ SWOT เขา้มาชว่ย ทัง้นี้เพือ่ใหท้ราบวา่เทศบาลต าบลวังยาง มี
อ านาจหนา้ที่ที่จะเขา้ไปด าเนินการแกไ้ขปัญหาในเขตพื้นที่ใหต้รงกับความตอ้งการของ
ประชาชนไดอ้ย่างไร โดยวเิคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตาม
ภารกจิตามหลัก SWOT เทศบาลต าบลวงัยาง ไดก้ าหนดวธิกีารด าเนนิการตามภารกจิสอดคลอ้ง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ทัง้นี้สามารถวเิคราะหภ์ารกจิให ้
ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกจิได ้เป็น  7 ดา้น ซึง่ภารกจิดังกล่าวถูก
ก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและ
ขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 ดังนี ้
      1. ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้งดังนี้ 
        (1) ใหม้แีละบ ารงุทางบกและทางน ้า (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50 (2)) 
        (2) ใหม้นี ้าสะอาดหรอืการประปา (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51 (1)) 
        (3) ใหม้แีละบ ารงุการไฟฟ้าหรอืแสงสวา่งโดยวธิอีืน่ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(7)) 
        (4) ใหม้แีละบ ารงุรักษาทางระบายน ้า (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(8)) 
        (5)  การจัดใหม้แีละบ ารุงรักษาทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้า (พรบ.ก าหนดแผนฯ 
มาตรา 16(2)) 
        (6) การสาธารณูปโภคและการกอ่สรา้งอืน่ๆ (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(4)) 
        (7) การสาธารณูปการ (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(5))  
      2. ดา้นสง่เสรมิคณุภาพชวีติ มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง ดังนี ้
        (1) ป้องกันและระงับโรคตดิตอ่ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(4)) 
         (2) จัดการ ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการศกึษา ศาสนา และการฝึกอบรม ใหแ้ก่
ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็ก (พรบ.เทศบาลฯ 
มาตรา 50(6)) 
       (3) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และผูพ้ ิการ (พรบ.เทศบาลฯ 
มาตรา 50(7)) 
          (4) ใหม้แีละบ ารงุสถานทีท่ าการพทัิกษ์รักษาคนเจ็บไข ้(พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(6)) 
          (5) การสงัคมสงเคราะห ์และการพัฒนาคณุภาพชวีติเด็ก สตร ีคนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 
(พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(10)) 
        (6) การปรับปรงุแหลง่ชมุชนแออัดและการจัดการเกีย่วกับทีอ่ยูอ่าศัย (พรบ.ก าหนดแผน
ฯ มาตรา 16(12)) 
       (7) การจัดใหม้ีและบ ารุง รักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (พรบ.ก าหนดแผนฯ 
มาตรา 16(13)) 



        (8) สง่เสรมิกฬีา (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(14)) 
        (9) การสง่เสรมิประชาธปิไตย ความเสมอภาค และสทิธเิสรภีาพของประชาชน (พรบ.
ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(15)) 
        (10) การสาธารณสขุ การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (พรบ.ก าหนดแผนฯ 
มาตรา 16(19)) 
     3. ดา้นการจดัระเบยีบชุมชนสงัคมและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย  มภีารกจิที่
เกีย่วขอ้ง ดังนี ้
         (1) รักษาความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(1)) 
         (2) การรักษาความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย การดูแลการจราจร และส่งเสรมิ สนับสนุน
หน่วยงานอืน่ในการปฏบิัตหินา้ทีด่ังกลา่ว (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(2/1) 
         (3) รักษาความสะอาดของถนน หรอืทางเดนิและทีส่าธารณะ รวมทัง้การก าจัดมลูฝอย
และสิง่ปฏกิลู (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(3)) 
        (4) ใหม้เีครือ่งใชใ้นการดับเพลงิ  (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(5)) 
        (5) ใหม้สีสุานและฌาปนสถาน (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(4)) 
        (6) จั ด ให ม้ีและบ า รุ ง รั กษาสถานที่ พั กผ่อนหย่อนใจ  (พรบ .ก าหนดแผนฯ 
มาตรา 16(12)) 
        (7) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง (พรบ.ก าหนด
แผนฯ มาตรา 16(17)) 
        (8)  การจัดใหม้แีละควบคมุสสุานและฌาปนสถาน (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(20)) 
        (9)  การควบคมุการเลีย้งสตัว ์ (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(21)) 
        (10) การจัดใหม้แีละควบคมุการฆา่สตัว ์ (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(22)) 
        (11) การควบคมุอาคาร (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(28)) 
        (12) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(29)) 
        (13) การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย การสง่เสรมิและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(30)) 
      4. ดา้นการวางแผนการสง่เสรมิการลงทุนพาณิชยกรรมและการทอ่งเทีย่ว มภีารกจิ
ทีเ่กีย่วขอ้ง ดังนี ้
       (1) ใหม้โีรงฆา่สตัว ์(พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(2)) 
       (2) ใหม้ตีลาด ทา่เทยีบเรอื และทา่ขา้ม (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(3)) 
       (3) บ ารงุและสง่เสรมิการท ามาหากนิของราษฎร  (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(5)) 
       (4) เทศพาณชิย ์(พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 51(9)) 
       (5) การจัดใหม้แีละควบคมุตลาด ทา่เทยีบเรอื ทา่ขา้ม และทีจ่อดรถ (พรบ.ก าหนดแผน
ฯ มาตรา 16(3)) 
       (6) การสง่เสรมิ การฝึก และประกอบอาชพี  (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(6)) 
       (7) การพาณชิย ์และการสง่เสรมิการลงทนุ (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(7)) 
       (8) การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว  (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(8)) 
       (9) การขนสง่และการวศิวกรรมจราจร (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตร 16(26)) 
      5. ดา้นการบรหิารจดัการและการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้งดังนี ้
        (1) การก าจัดมลูฝอย  สิง่ปฏกิลู และน ้าเสยี  (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(18)) 
        (2) การจัดใหม้แีละควบคมุสสุานและฌาปนสถาน (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(20)) 
        (3) การจัดการ การบ ารงุรักษา และการใชป้ระโยชนจ์ากป่าไม ้ทีด่นิ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(24)) 
        (4) การผังเมอืง (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(25)) 
        (5) การดแูลรักษาทีส่าธารณะ (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(27)) 
 
 
 



       6. ดา้นการศาสนา ศลิปะวฒันาธรรม จารตีประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่  
มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง ดังนี ้
      (1) บ ารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของ
ทอ้งถิน่ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(8)) 
        (2) การจัดการศกึษา (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(9)) 
         (3) การบ ารุงรักษาศลิปะ จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และวัฒนธรรมอันดขีอง
ทอ้งถิน่ (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(11)) 
     7. ดา้นการบรหิารจดัการและการสนบัสนุนการปฏบิตัภิารกจิของสว่นราชการและ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ มภีารกจิทีเ่กีย่วขอ้ง ดังนี้ 

(1) การจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่ของตนเอง  (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา16(1)) 
      (2) ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาทอ้งถิน่ (พรบ.ก าหนดแผนฯ 
มาตรา 16(16)) 
         (3) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และการอนามัยโรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอืน่ๆ  (พรบ.ก าหนดแผนฯ มาตรา 16(23))  

          ภารกจิทัง้ 7 ดา้นตามทีก่ฎหมายก าหนดใหอ้ านาจหนา้ทีข่องเทศบาล ใหส้ามารถแกไ้ข
ปัญหาของเทศบาลต าบลวังยาง ไดเ้ป็นอย่างด ีมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยค านึงถงึ
ความตอ้งการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบดว้ยการด าเนินการของเทศบาล จะตอ้ง
สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิแผนพัฒนา
จังหวดั แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบ้รหิารของ
เทศบาลต าบลวงัยางเป็นส าคัญ 

 ภารกจิหลกัและภารกจิรองทีเ่ทศบาลต าบลวงัยางจะด าเนนิการ  ดงันี ้
      ภารกจิหลกั 

     1. ดา้นการปรับปรงุโครงสรา้งพืน้ฐาน 

     2. ดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 

     3. ดา้นการจัดระเบยีบชมุชน สงัคม และการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย 

     4. ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

     5. ดา้นการพัฒนาการเมอืงและการบรหิาร 
     6. ดา้นการสง่เสรมิการศกึษา 

     7. ดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     ภารกจิรอง 

     1. การฟ้ืนฟวูฒันธรรมและสง่เสรมิประเพณี 

     2. การสนับสนุนและสง่เสรมิศักยภาพกลุม่อาชพี 

     3. การสง่เสรมิการเกษตรและการประกอบอาชพีทางการเกษตร 
     4. ดา้นการวางแผน การสง่เสรมิการลงทนุ 

 


