
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
 การจัดท าแผนอัตราก าลังและการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ นั้น ได้
พิจารณาสรุปรูปแบบและก าหนดแนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลังตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 – 2564 ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอยหล่อ คือ  

“สังคมแห่งความพอเพียงและความสุข” 
เป็นสังคมที่ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างพอมีพอกิน อยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท 
โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และ
คุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจ ในการประกอบอาชีพด้วยความสุขตามอัตภาพของตนเอง  
 

พันธกิจ  (Mission) 

 ๑. พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้
เพียงพอต่อความต้องการขั้นพ้ืนฐานของชุมชน 

 ๒. สนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบครบวงจร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเป็น
พ้ืนฐานของเศรษฐกิจพ่ึงตนเอง 
 ๓. เร่งรัดจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรม 
 ๔. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริม ศักยภาพคน ให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  รวมถึงการ
ส่งเสริมบทบาทครอบครัว องค์กรทางศาสนา โรงเรียน ชุมชน ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม
และ          ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕. ส่งเสริม สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยอยู่ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน      
ในสังคมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ๖. พัฒนา  ปรับปรุง  ส่งเสริมระบบสาธารณสุขชุมชน และสุขภาพชุมชน 

จุดมุ่งหมาย (Goal) 
  ๑. ท้องถิ่นมีความน่าอยู่ ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคม มีน้ าเพียงพอต่อการ

อุปโภคบริโภค และสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ 

๒. ประชาชนสามารถประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสาน เพ่ือการ
พ่ึงตนเองได้อย่างเท่าเทียมกัน 

๓. ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
สติปัญญาอย่างเท่าเทียมกัน มีการปรับปรุงระบบคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ 

๔. มีการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 

๕. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๖. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับการบริการสาธารสุขถ้วนหน้า 

ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ได้ก าหนดไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 



1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองกรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6. ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

 

  
    
 
 
 
 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติ  
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
1.2 ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
1.3 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
1.4 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา 68 (3)) 
1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
2.2 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
2.3 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

(มาตรา 68(4)) 
2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10)) 
2.5 การปรับปรุ งแหล่ งชุมชนแออัดและการจัดการ เกี่ ยวกับที่ อยู่ อ าศั ย  

(มาตรา 16(2)) 



2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(มาตรา 16(5)) 

2.7 กา ร ส า ธ า ร ณ สุ ข  ก า รอน า มั ย ค ร อบ ค รั ว แ ล ะก า ร รั ก ษ า พย า บ า ล  
(มาตรา 16(19)) 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 

68(8) 
3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
3.4 จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 
3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 

16(17)) 
3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6) 
4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
4.3 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4.4 ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
4.5 การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11)) 
4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

5.1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
(มาตรา 67(7)) 

5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 

5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 
6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ 

ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

6.1 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(มาตรา 67(8) 

6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 



6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
6.4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  

(มาตรา 17(18)) 

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกจิของส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(มาตรา 45(3)) 

7.2 ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)) 

7.3 ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ร า ษ ฎ ร  ใ น ก า ร มี ม า ต ร ก า ร ป้ อ ง กั น  
(มาตรา 16(16)) 

7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (มาตรา 17(3)) 

7.5 การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16)) 

ภารกิจทั้ง  7  ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ 
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล   นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นส าคัญ 

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จะด าเนินการ มีดังนี ้
6.1 ภารกิจหลัก 

6.1.1 ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.1.1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
6.1.2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1.3 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1.4 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6.1.5 ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
6.1.6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6.2 ภารกิจรอง 
6.2.1 การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
6.2.2 การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
6.2.3 การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
6.2.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  

 



 


