มาตรา 7 (2)
สรุปอานาจหน้ าทีท่ สี่ าคัญ และวิธีการดาเนินงาน
ภารกิจ อานาจหน้ าทีข่ องเทศบาลตาบลนา้ โสม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้กาหนดอานาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตาบลไว้
7 ด้าน ดังนี้
1. ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) จัดให้มีและบารุ งรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1))
(2) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริ โภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))
(3) ให้มีและบารุ งการไฟฟ้ าหรื อแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))
(4) ให้มีและบารุ งรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68(3))
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))
2. ด้ านส่ งเสริมคุณภาพชี วติ มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่ งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุ และผูพ้ ิการ (มาตรา 67(6))
(2) ป้ องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))
(3) ให้มีและบารุ งสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4))
(4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส (มาตรา 16(10))
(5) การปรับปรุ งแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย (มาตรา 16(2))
(6) การส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย ความเสมอภาค และสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน (มาตรา 16(5))
(7) การสาธารณสุ ข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))
3. ด้ านการจัดระเบียบชุ มชนสั งคมและการรักษาความสงบเรียบร้ อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
(2) การคุม้ ครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8))
(3) การผังเมือง (มาตรา 68(13))
(4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3))
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))

4. ด้ านการวางแผนการส่ งเสริมการลงทุนพาณิชย์ กรรมและการท่ องเทีย่ ว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่ งเสริ มให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))
(2) ให้มีและส่ งเสริ มกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))
(3) บารุ งและส่ งเสริ มการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
(4) ให้มีตลาด (มาตรา 68(10))
(5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12))
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิ ช (มาตรา 68(11))
(7) การส่ งเสริ ม การฝึ กและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
(8) การพาณิ ชย์กรรมและการส่ งเสริ มการลงทุน (มาตรา 16(7))
5. ด้ านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) คุม้ ครอง ดูแล และบารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (มาตรา 67(7))
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู
(มาตรา 67(2))
(3) การจัดการสิ่ งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))
6. ด้ านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) บารุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8))
(2) ส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
(4) การส่ งเสริ มการกีฬา จารี ตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตร17(18))

7. ด้ านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่ วนราชการและ
องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3))
(2) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรื อบุคลากรให้ตามความจาเป็ น
และสมควร (มาตรา 67(9))
(3) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้ องกัน (มาตรา 16(16))
(4) การประสานและให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3))
(5) การสร้างและบารุ งรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น
(มาตรา 17(16))

ภารกิจหลักและภารกิจรองทีเ่ ทศบาลตาบลนา้ โสมจะดาเนินการ
ภารกิจหลัก
1. ด้านการปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริ หาร
6. ด้านการส่ งเสริ มการศึกษา
7. ด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
1. การฟื้ นฟูวฒั นธรรมและส่ งเสริ มประเพณี
2. การสนับสนุนและส่ งเสริ มศักยภาพกลุ่มอาชีพ
3. การส่ งเสริ มการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
4. ด้านการวางแผน การส่ งเสริ มการลงทุน และการท่องเที่ยว

