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ภารกิจ อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลบานโคก 

          การพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลบานโคก นั้น เปนการสรางความเขมแข็งของชุมชนในการรวมคิด
รวมแกไขปญหารวมสรางรวมจัดทําสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลบานโคก 
ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในทุกดาน การพัฒนาเทศบาลตําบลบานโคกจะสมบูรณได จําเปนตองอาศัย
ความรวมมือของชุมชน ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักรวมกันแกไขปญหาและความเขาใจในแนวทางแกไขปญหา
กันอยางจริงจัง เทศบาลตําบลบานโคก ยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุกวัยของ
ประชากร นอกจากนั้นยังไดเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให
พรอมที่จะเปนบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สวนดานพัฒนาอาชีพ
นั้นจะเนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในทองถ่ิน และยังใหจัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยสวนรวม 

                   การวิเคราะหภารกิจ อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลบานโคก ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของเทศบาล ใชเทคนิค SWOT เขามาชวย ทั้งนี้เพ่ือใหทราบวาเทศบาล
ตําบลมีอํานาจหนาที่ที่จะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนที่ใหตรงกับความตองการของประชาชนได
อยางไร โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดําเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT 
เทศบาลตําบลบานโคก กําหนดวิธีการดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน ทั้งนี้สามารถวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา โดยสามารถกําหนดแบงภารกิจได เปน 
7 ดาน ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เก่ียวของดังน้ี 

(1)       จัดใหมีและบํารุงรกัษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
(2)       ใหมีนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
(3)       ใหมีและบํารงุการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2)) 
(4)       ใหมีและบํารงุรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา 68(3)) 
(5)       การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ (มาตรา 16(4)) 
(6)       การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))  

2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

(1)       สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ (มาตรา 67(6)) 
(2)       ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (มาตรา 67(3)) 
(3)       ใหมีและบํารงุสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4)) 

1.หลักการและเหตุผล 
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(4)       การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส (มาตรา 
16(10)) 
(5)       การปรับปรงุแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย (มาตรา 16(2)) 
(6)       การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5)) 
(7)       การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)) 

3. ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย    มีภารกิจที่เก่ียวของ ดังนี้ 

(1)       การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
(2)       การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัตขิองแผนดิน (มาตรา 68(8)) 
(3)       การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
(4)       จัดใหมีท่ีจอดรถ (มาตรา 16(3)) 
(5)       การรกัษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (มาตรา 16(17)) 
(6)       การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

4. ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว มีภารกิจที่เก่ียวของ ดังนี้ 

(1)       สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 
(2)       ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ (มาตรา 68(5)) 
(3)       บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
(4)       ใหมีตลาด (มาตรา 68(10)) 
(5)       การทองเท่ียว (มาตรา 68(12)) 
(6)       กิจการเก่ียวกับการพาณิช (มาตรา 68(11)) 
(7)       การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
(8)       การพาณิชยกรรมและการสงเสรมิการลงทุน (มาตรา 16(7)) 
 
5. ดานการบริหารจัดการและการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจที่เก่ียวของดังน้ี 

(1)       คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มาตรา 67(7)) 
(2)       รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
           (มาตรา 67(2)) 
(3)       การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ (มาตรา 17 (12)) 

6. ดานการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

(1)       บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน (มาตรา 67(8)) 
(2)       สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
(3)       การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
(4)       การสงเสริมการกีฬา จารตีประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของทองถิ่น (มาตร17(18)) 
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7. ดานการบริหารจัดการและการสนบัสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภารกิจที่เก่ียวของ ดังน้ี 

(1)       สนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนในการพัฒนาทองถิ่น (มาตรา 45(3)) 
(2)       ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความจําเปน 
           และสมควร (มาตรา 67(9)) 
(3)       สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการมีมาตรการปองกัน (มาตรา 16(16)) 
(4)       การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (มาตรา 17(3)) 
(5)       การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคการปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  
           (มาตรา 17(16)) 
  
ภารกิจท้ัง 7 ดานตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจเทศบาลตําบลสามารถจะแกไขปญหาของเทศบาลตําบล
บานโคก ไดเปนอยางดี มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนที่
ประกอบดวยการดําเนินการของเทศบาลตําบล จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผูบริหารของ
เทศบาลตําบลเปนสําคัญ 
  
   

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลตําบลบานโคกจะดําเนินการ 
  

ภารกิจหลัก 
 
1. ดานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 
2. ดานการสงเสรมิคุณภาพชีวิต 
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
4. ดานการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5. ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ดานการสงเสรมิการศึกษา 
7. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
ภารกิจรอง 
 
1. การฟนฟูวัฒนธรรมและสงเสริมประเพณี 
2. การสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพกลุมอาชีพ 
3. การสงเสรมิการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
4. ดานการวางแผน การสงเสรมิการลงทุน  
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  ๑.  เพ่ือใหมีการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ของเทศบาลตําบล              
บานโคก มีความเหมาะสมสอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ  ตอบสนองความตองการของประชาชน 
  ๒.  เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ครบถวน ตามภารกิจทั้ง 4 ดาน 
   2.1 ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ 
   2.2 คุณภาพของบริการ 
   2.3 ความคุมคาของภารกิจ 
   2.4 ความพึงพอใจของประชาชน 
   
 
 
 
 
 
 
 ๓.๑  เปาหมายเชิงปริมาณ 
  เทศบาลตําบลบานโคก อันประกอบดวย พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจางประจํา และพนักงานจางทุกคน  ไดรบัการปรับปรุงภารกิจใหเหมาะสมกับโครงสรางขององคกร 
 
 ๓.๒  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  เทศบาลตําบลบานโคก อันประกอบดวย พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจางประจํา และพนักงานจางทุกคน  มีภารกิจ และการจัดการองคกรตามโครงสรางแผนอัตรากําลัง
เหมาะสมและเพียงพอกับภารกิจ ตอบสนองตอความตองการของประชาชนได 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 

๓.  เป้าหมาย 
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  ๑)   แตงตั้งคณะทํางาน 
  ๒)  ประชุมคณะทํางาน เพื่อพิจารณาเหตุผลและความจําเปน ในการวิเคราะหพิจารณา 
ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ของเทศบาลตําบลบานโคก 
  ๓)  กําหนดภารกิจที่ตองมีการ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ 

  
แผนภาพแสดงข้ันตอนการดําเนนิงานการพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.  ขันตอนการดาํเนินงาน 

เรมิตน้ 

 

 

๑.๑   แต่งตงัคณะทาํงาน 

๑.๒  พจิารณาเหตุผลและความจาํเป็น 

สนิสุด 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 

 

        ประชุมคณะทํางาน เพือพจิารณาเหตุผลและความจําเป็น ใน

การวิเคราะห์พิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลียนแปลงหรือยกเลิก

ภารกจิ ของเทศบาลตาํบลบ้านโคก 

 

 

๒. การดําเนินการ/วธีิดาํเนินการ 

กาํหนดภารกิจทีตอ้งมกีาร ทบทวน ปรบัปรุง เปลียนแปลง

หรอืยกเลิกภารกิจ 
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 ๔.๑  หลักสูตรการพัฒนา 
 

 ภารกิจที่มีการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก  

ลาํดับที่ ภารกิจ หนวยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 

1 ปรบัปรุงศูนยขอมูลขาวสาร              

ใหมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัดเทศบาล 1 ตุลาคม 25๖2 ถึง 30 

กันยายน 2563 

2 การใชระบบแผนที่ภาษี (L-TAX MAP)

ในการดําเนินการดานการจัดเก็บภาษี 

และทะเบียนทรัพยสิน ในเขตเทศบาล

ตําบลบานโคก 

กองคลัง 1 ตุลาคม 25๖2 ถึง 30 

กันยายน 2563 

3 สํารวจความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการที่มีตอคุณภาพการใหบริการ

ของเทศบาลตําบลบานโคก ดวยการวิจัย 

(Research) เพื่อนําการประเมินผล

ดังกลาว มาใชปรับปรุงการใหบริการ 

สํานักปลัดเทศบาล 1 ตุลาคม 25๖2 ถึง 30 

กันยายน 2563 

 

๕.  ภารกิจที่ตองมีการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก 

ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2562 


