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  การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลยุหว่า เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วม
คิดร่วมท าเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลยุหว่า ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลต าบลยุหว่า จะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่ ให้เกิดความตระหนักเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา และความเข้าใจในแนว
ทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง นอกจากนี้ เทศบาลต าบลยุหว่า ยังได้เน้นให้ “คน” เป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน และ
พัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัด ระเบียบการศึกษา ส่วน
ด้านพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น และยังสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจ
ชุมชน โดยการมีส่วนรวมของคนในชุมชน 

การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
เทศบาลต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  และรวบรวมกฎหมายอื่นของเทศบาล โดยใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย 
ทัง้นี้เพ่ือให้ทราบว่าเทศบาลต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการตาม
ภารกิจตามหลัก SWOT เทศบาลต าบลยุหว่า  ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่ง
ภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒496 (แก้ไขถึงฉบับที่ 
14  พ.ศ. 2562) และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 ๕.๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
๑) จัดให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า (มาตรา 50(2)) 
๒) จัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา (มาตรา 51(1)) 
๓) จัดให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 51 (7)) 
๔) จัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า (มาตรา 51(8)) 
๕) ให้บริการด้านการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา ๑๖(๔)) 
๖) ให้บริการด้านการสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕)) 
๗) ให้มีการผังเมือง (มาตรา 16(25)) 

 ๕.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
๑) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 50(4)) 
๒) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (มาตรา 50(6)) 
๓) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 50(7)) 
๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ (มาตรา 51(6)) 
๕) ให้มีการจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
๖) ให้การส่งเสริมด้านการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖(๑๐)) 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๗) ให้มีการปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖(1๒)) 
๘) จัดให้มีการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖(๕)) 
๙) ให้บริการด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙)) 

๕.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย   
มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (มาตรา 50(1)) 
๒) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (มาตรา 50(5)) 
๓) จัดให้มีการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖(๑๗)) 
๔) จัดให้มีการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ 

และสาธารณสถานอ่ืนๆ (มาตรา 16(23)) 
๕) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘)) 
๖) ให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 16(29)) 
๗) ให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16(30)) 
๕.๔  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว  

มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
๑) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (มาตรา 51(2)) 
๒) จัดให้มีและควบคุมตลาด (มาตรา 51(3) และมาตรา 16(3)) 
๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร (มาตรา 51(5)) 
๔) ให้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16(1)) 
๕) จัดให้มีการส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖)) 
๖) จัดให้มีการพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗)) 
๗) จัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 16(8)) 
๘) จัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 16(13)) 

๕.๕   ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๑) ให้มีการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 50(3)) 

๒) ให้มีการก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย (มาตรา ๑6(๑8)) 
๓) ให้มีการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16(21)) 
๔) ให้มีการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม (มาตรา 16(24)) 
๕) ให้มีดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา 16(27)) 

 ๕.๖   ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 
50(8) และมาตรา 16(11)) 

๒) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา ๑๗(๑๘)) 
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๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖(๑๖)) 
๒) ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ๑6(15)) 
๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16(16)) 

ภารกิจทั้ง ๗  ด้านตามท่ีกฎหมายก าหนดได้ให้อ านาจเทศบาลต าบลสามารถแก้ไขปัญหา โดย
ให้ค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วย การด าเนินการของเทศบาลต าบลจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารของเทศบาลต าบลเป็นส าคัญ 

 

หมายเหตุ : มาตรา 50, 51 หมายถึง พ.ร.บ.เทศบาล  พ.ศ.๒496 (แก้ไขถึงฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562) 
                มาตรา ๑๖ หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
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          ภารกิจหลัก 

๑) ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕) ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
๖) ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
๗) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๘) ด้านการสาธารณสุข 

            ภารกิจรอง 
๑) การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
๒) การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
๓) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
๔) ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  

 

6. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจะด าเนินการ 

 

 


