
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองแพรกษา 
การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแพรกษานั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ

ร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดท า รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล
เมืองแพรกษาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลเมืองแพรกษาจะสมบูรณ์ได้
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ ให้เกิดความตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและท าความ
เข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง เทศบาลเมืองแพรกษายังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อน
วัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบ
การศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงโดยส่วนรวม 

การวิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมือง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของเทศบาล ใช้เทคนิค SWOT เข้ามา
ช่วย ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบว่าเทศบาลเมือง มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรง
กับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการด าเนินการ
ตามภารกิจตามหลัก SWOT เทศบาลเมืองแพรกษาก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถ
ก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 ดังนี้ 

5.1   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
(2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
(3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
(4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  
(6) การสาธารณูปการ  

5.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
(3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ  
(4) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อย  

โอกาส  
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
(6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  



5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
(3) การผังเมือง  
(4) จัดให้มีที่จอดรถ  
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
(6) การควบคุมอาคาร  

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจที่     
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  
(3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
(4) ให้มีตลาด  
(5) การท่องเที่ยว  
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช  
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ  
(8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน  

 
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล  
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  

5.6 ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่    
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น (มาตรา 67(8)) 

(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(3) การจัดการศึกษา  
(4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  

5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น   
(2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้

ตามความจ าเป็นและสมควร  
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน  



(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

(5) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน  

ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษาได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วย การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

 
 

หมายเหตุ    :    มาตรา 53, 54, 60 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง  
                     มาตรา 16, 17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ    

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
 

 
วิเคราะห์ SWOT Analysis ภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองแพรกษา 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนต่อเนื่อง การเมือง  
มีเสถียรภาพ มั่นคง ไม่มีความขัดแย้ง 
2. มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข้ง บุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจที่ดี มีความสามัคคีกันท างาน เพื่อไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน 
3. มีความพร้อมด้านงบประมาณ ระบบงาน บุคลากร
และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ 
 

1. ระบบตรวจสอบภายในยังไม่มีประสิทธิภาพเพราะ
ขาดบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานใน
ด้านนี้ 
2. บุคลากรยังขาดทักษะ ความช านาญเฉพาะด้าน 
เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมใหม่ๆ  
เป็นต้น 

โอกาส (Opp0rtunities) อุปสรรค (Threats) 
1. อยู่ในเขตปริมณฑล มีความเจริญก้าวหน้าในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การติดต่อสื่อสารและด้านอ่ืนๆ 
2. ส่งบุคลากรไปเข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่อย่าง
สม่ าเสมอ 
3. มีกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
 

1. เป็นชุมชนกึ่งชนบทกึ่งเมือง รวมทั้งมีประชากรแฝง 
ต่างด้าว จึงต้องปรับรูปแบบการท างาน ยุ่งยากกับการ
ปฏิบัติงาน 
2. ประชาชนมุ่งท างานเพื่อหาเลี้ยงชีพ ไม่ให้ความ
ร่วมมือ หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน 
3. ระเบียบ กฎหมายบางเรื่องยังไม่ชัดเจน ท าให้มี
ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

 



 

6.  ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลเมืองแพรกษาจะด าเนินการ  
ภารกิจหลัก 
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ภารกิจรอง 
๑. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
๓. การส่งเสริมการเกษตร 
๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 
 
 
 


