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ภารกิจ อานาจหน้าที่ของเทศบาล
การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลศีขรภูมิ นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด
ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ เทศบาลตาบลศีขรภูมิ โดยยึดหลักการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน ซึ่งการพัฒนาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ จะสมบูรณ์ได้จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
ของชุมชน ชุมชนจะต้องมีความตระหนักแก้ไขปัญหา และมีความเข้าใจแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง
เทศบาลตาบลศีขรภูมิ ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร
นอกจากนี้ยังเน้นการส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อม ที่จะเป็นบุคลากรที่มี
คุณ ภาพ ส่ วนด้ านการพั ฒ นาอาชีพ นั้ น ได้เน้นพัฒ นาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง และยังจัดตั้งเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงโดยส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนั้น แนวทางการวิเคราะห์ได้ใช้เทคนิค SWOT ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าเทศบาล มีอานาจ
หน้าที่ในการดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อนโอกาส ปัญหาและอุปสรรค
ในการดาเนินการตามภารกิจตามผลของการวิเคราะห์ SWOT เทศบาลตาบลศีขรภูมิ กาหนดวิธีการ
ดาเนิ น การตามภารกิจ สอดคล้องกับ แผนยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาเทศบาลตาบลศีขรภูมิ ปี 2558 – 2560 และ
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 ทั้งนี้ สามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูก
กาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ เช่น
๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า (มาตรา ๑๖ (๒) มาตรา ๕๐ (๒)
และมาตรา ๕๑ (๘) )
(๒) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา ๑๖ (๔) )
(๓) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕) )
(๔) ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา (มาตรา ๕๑ (๑) )
(๕) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๕๑ (๗) )
(๖) การผังเมือง (มาตรา ๑๖ (๒๕) )
(๗) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘) )
๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙) )
(๒) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส(มาตรา ๑๖
(๑๐))
(๓) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา ๑๖ (๑๓) )
(๔) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา ๑๖ (๑๔) )
(๕) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙) )
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(๖) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๕๐ (๔) )
(๗) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (มาตรา ๕๐ (๖) )
(๘) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (มาตรา ๕๑ (๖) )
๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (มาตรา ๑๖ (๓) มาตรา
๕๑ (๓) )
(๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๑๒) )
(๓) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗) )
(๔) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (มาตรา ๑๖ (๒๐) ) มาตรา ๕๑ (๔) )
(๕) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๑) )
(๖) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๒) )
(๗) การรั ก ษาความปลอดภั ย ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยและการอนามั ย โรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่นๆ (มาตรา ๑๖ (๒๓) )
(๘) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖ (๒๖) )
(๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๑๖ (๒๙) มาตรา ๕๐ (๕) )
(๑๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา ๑๖ (๓๐) มาตรา ๕๐ (๑) )
(๑๑) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (มาตรา ๕๑ (๒) )
๕.๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มีภารกิจทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖) )
(๒) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗) มาตรา ๕๑ (๙) )
(๓) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา ๑๖ (๘) )
(๔) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร (มาตรา ๕๑ (๕) )
๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(มาตรา ๑๖ (๑๘) มาตรา ๕๐ (๓) )
(๒) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (มาตรา ๑๖ (๒๔) )
(๓) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา ๑๖ (๒๗) )
๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา
๑๖ (๑๑) )
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๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(๒) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน(มาตรา ๑๖ (๑๕) )
(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
ภารกิจทั้ง ๗ ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจเทศบาลตาบลศีขรภูมิ ภารกิจดังกล่าวสามารถ
จะแก้ไขปั ญ หาของเทศบาลตาบลศีขรภูมิ ได้ เนื่องจากได้คานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่นี้ การ
ดาเนินการของเทศบาลตาบลศีขรภูมิ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒ นาอาเภอ
แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารเทศบาล

ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่เทศบาลจะดาเนินการ
ภารกิจทั้ง ๗ ด้าน ดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตาบลศีขรภูมิ วิเคราะห์แล้ว พิจารณาเห็นว่าภารกิจ
หลักและภารกิจรองที่ต้องดาเนินการ ได้แก่
ภารกิจหลัก
๑. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. การบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภารกิจรอง
๑. การพัฒนาการศึกษา
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
๔. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๕. การส่งเสริมกีฬา
๖. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน
๗. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

