ภารกิจ อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลบ้านดอน
การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลต าบลบ้ า นดอนนั้ น เป็ น การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน
ในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านดอน
ให้มีส่ว นร่ว มในการพัฒ นาท้องถิ่น ในทุก ด้าน การพัฒ นาเทศบาลตาบลบ้านดอน จะสมบูรณ์ไ ด้ จาเป็นต้อ ง
อาศัย ความร่ว มมือของชุมชน ในพื้น ที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไข
ปัญหากันอย่างจริงจัง เทศบาลตาบลบ้านดอน ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของ
ประชากร นอกจากนั้นยัง ได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้
พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น
จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่นและส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง
เทศบาลต าบลบ้ า นดอนได้ ท าการวิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ และอ านาจหน้ า ที่ ข องเทศบาตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นของเทศบาล
เพื่อให้ทราบว่าเทศบาลมีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนได้อย่ างไร โดยวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดาเนินการตามภารกิจตามหลั ก
SWOT เทศบาลตาบลบ้านดอน กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น จึงวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT ของเทศบาลตาบลบ้านดอน แบบองค์รวม ดังนี้
จุดแข็ง (Strength=s)
1. มีพื่นที่ที่เหมาะสมสาหรับทาการเกษตร เช่น การปลูกข้าว การเลี้ยงปศุสัตว์
2. มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์
3. มีกลุ่มอาชีพหลากหลายและมีสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น ร้านค้าชุมชน กลุ่มสตรี
4. มีการคมนาคมที่สะดวก สามารถเชื่อมโยงการขนส่งไปจังหวัดอื่น ๆ
5. มีสถานศึกษาภาครัฐ ที่ตงั้ อยู่ในเขตพื้นที่
6. มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
7. มีการประสานการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็งอย่างลงตัว
8. มีสถานปฏิบัติธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศูนย์ฝึกอบรมทางจิตใจ
จุดอ่อน (Weak-W )
1. พื้นที่การเกษตรเกิดปัญหาอุทกภัยอยู่เป็นประจา
2. ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่ครบวงจร
3. ปัญหาด้านงบประมาณที่มีไม่พอเพียงต่อการพัฒนา
4. ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิต ของประชาชน
5. ปัญหาการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. บางพื้นที่ยังขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร
7. การส่งเสริมอาชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อยยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร
8. ขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้และทักษะ และมีความพร้อมภาคเกษตรกรรม

โอกาส (Opportunity – O)
1. การสร้างมูลค่าเพิ่มและความแตกต่างในสินค้า
2. การขยายตลาดทางการค้าและการลงทุน ทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
3. การส่งเสริมสินค้าโอทอปในตาบล
4. โอกาสในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
5. จังหวัดให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในระดับชุมชน/ครอบครัว
6. การส่งเสริมในด้านสถาบันครอบครัว
อุปสรรค ( Threat – T )
1. การผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
2. วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเริ่มขาดแคลน
3. การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
4. สภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้น
5. การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน
6. ภาวการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น
7. ราคาน้ามันสูงกว่าในประเทศกลุ่มอาเซียน
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ของเทศบาลตาบลบ้านดอนเป็นรายด้าน
ตามยุทธศาสตร์พบว่า

แยก

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง (Strength=s)
๑. การคมนาคม ถนนหนทาง ใช้งานได้ ดีพอสมควร
๒. มีแหล่งน้าที่สร้างขึ้นไว้ใช้ในการเกษตร
๓. มีระบบประปา มีแหล่งน้า ไว้ใช้เพื่อการอุปโภค - บริโภค
๔. มีไฟฟ้า โทรศัพท์ ในการอานวยความสะดวกต่อการดารงชีวิต
จุดอ่อน (Weakness=W)
โครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน ยังไม่ที่ดีพอ ถนนเป็นถนนดิน หินคลุก มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ การคมนาคม
ไม่สะดวกเท่าที่ควรโดยเฉพาะในฤดูฝน
โอกาส (Opportunity=O)
1. หน่ ว ยงานอื่ น ๆ เช่ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด กรมทางหลวงชนบทให้ ก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณในเส้นทางสายหลักที่ต้องใช้งบประมาณจานวนมากอย่างต่อเนื่อง
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้ องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ เทศบาล
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน

2. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
จุดแข็ง (Streng=s)
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคม
และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
2. บุคลากร เทศบาลตาบลบ้านดอน มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่
จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. เทศบาลจัดสรร งบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4. เทศบาลสนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน หมู่บ้านและตาบลอย่างต่อเนื่อง พร้อม
ทั้งจัดหาสถานที่เพื่อให้ประชาชนใช้ออกกาลังกายในหมู่บ้าน
5. เทศบาลจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น รดน้าผู้สูงอายุ แห่เทียน
เข้าพรรษา งานไททรงดา ตักบาตรรนางฟ้า ลอยกระทง ฯลฯ
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
2. ประชาชนยังขาดความสนใจ และความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ
3. หน่วยงานระดับหมู่บ้านที่ทาหน้าที่คัดเลือกผู้รับสวัสดิการจากทางจังหวัดและจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลยังไม่มีกระบวนการคัดเลือกที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างแท้จริง
4. ผู้นาระดับหมู่บ้านและประชาชนยังไม่เห็นความสาคัญเรื่องการส่งเสริ มการออกกาลังกาย อย่าง
จริงจัง
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่
ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการทางาน
ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
3. กระแสวั ฒ นธรรมตะวั น ตกและวั ตถุ นิ ยม เข้ า แทนที่ ประเพณี ดั้ง เดิม ของท้ อ งถิ่ น และวิถี ชี วิต ของ
ประชาชน ทาให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ผู้ด้อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว
4. การป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ บางชนิ ด ไม่ ส ามารถท าได้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง ต าบลได้ เช่ น โรคเอดส์ โรค
ไข้เลือดออก
โอกาส (Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ
ที่
รัฐบาลส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นครปฐม โอกาสที่จะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณมีมาก
3. เทศบาลมีอ านาจหน้ าที่ ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อ ดูแลผู้ ด้ อยโอกาสในตาบลได้โ ดย
ใช้
กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมู่บ้านและตาบล
4. ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ในด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพอนามั ย จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น อย่ า งดี เช่ น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล
5. มีการถ่ายโอนอานาจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
จุดแข็ง (Streng=s)
1. เทศบาลมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง
2. มีคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจาตาบลทาหน้าที่ประสานงานระดับหมู่บ้าน ตาบลและ
อาเภอ ในด้านการส่งเสริมการเกษตรและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
3. เทศบาลสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ขาดบุคลากรด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน
2. การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในตาบลอยู่ในเกณฑ์ต่า
3. การพัฒนาผลผลิตของสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และลดต้นทุนในการผลิตยังไม่มีการดาเนินการ
ที่เป็นรูปธรรม
โอกาส (Opportunity=O)
1. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแลด้านการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่าง ๆ
2. หน่วยงานระดับจังหวัดจัดสรรเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการดาเนินการของกลุ่มต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่
ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ
ทางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
3. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ต้องใช้เวลาและมีการติดตามประเมินผล
ทาให้
เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลักของครอบครัว
4. การพัฒนาด้านผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (Streng=s)
1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิด
และกาหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ผู้นาชุมชนไม่ค่อยตระหนักและเห็นความสาคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การจัดตั้งเครือข่ายในระดับหมู่บ้านทาได้ไม่ทั่วถึง
โอกาส (Opportunity=O)
1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัดให้ความสาคัญ และได้
กาหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด

2. กระแสสังคมให้ความสาคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. การให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดความต่อเนื่องทั้งจาก
ภาครัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทางานด้านสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
จุดแข็ง (Streng=s)
1. ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ ผู้ น า ผู้ บ ริ ห าร สนั บ สนุ น แนวคิ ด และก าหนดนโยบายการพั ฒ นาในด้ า น
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. บุคลากร เทศบาลตาบลบ้านดอน มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่
จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง
4. เทคนิคการทางาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้
ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
2. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านการกีฬา
โอกาส (Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดให้ความสาคัญ
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายๆ ส่วน ที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
6. ด้านการบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
จุดแข็ง (Streng=s)
1. เทศบาลมีนโยบายในารสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
2. เทศบาลพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
3. เทศบาลส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ
4. ประชาชนเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเกณฑ์ต่า

โอกาส (Oportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่
รัฐบาลส่งเสริม
2. ยุท ธศาสตร์ การพัฒ นาด้ าน การเมื อง การบริ ห ารราชการที่ ดี เป็นยุ ทธศาสตร์ก ารพัฒ นาจัง หวั ด
นครปฐม มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีในการทางาน
เช่น อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในสายงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทุกตาแหน่ง
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. การพั ฒ นาด้ า นการเมื อ ง การบริ ห าร เป็ น งานที่ ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากหลายๆส่ ว นที่ ต้ อ ง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสานึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล
จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก
3. ระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของเทศบาลกาหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในหลายงาน เช่น การจัดทาแผนพัฒนาตาบล การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ
ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้
เป็น
๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔2
ดังนี้
๕.๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(๒) ให้มีน้าเพื่อการบริโภค และการเกษตร
(๓) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
(๔) การสาธารณูปการ
(๕) จัดให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๒) ส่งเสริมกิจกรรมประชาคม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณ
(๓) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๔) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
(๓) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(๔) การผังเมือง และการควบคุมอาคาร

๕.๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(๒) สนับสนุนส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น
(๓) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
(๔) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ
๕.๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) คุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
(๒) รักษาความสะอาดและถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกาจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
๕.๖. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(๓) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(๔) การศึกษา การทานุบารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
๕.๗. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนหรือ
ช่วยเหลือส่วนราชการในการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท.
(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน
(๔) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น
ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจเทศบาลฯ สามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาล
ตาบลบ้านดอน ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่
ประกอบด้วยการดาเนินการ ของเทศบาลตาบลบ้านดอน จะต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารเทศบาล
ฯ เป็นสาคัญ การพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านดอน ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาชนในท้องถิ่น ดังนี้

