ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมาย
อื่น ได้กาหนดภารกิจและอานาจหน้าที่ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลปลวกแดง สามารถกระทาได้ทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้า และทางบก
ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
ให้มีและบารุงการไฟฟูา หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้าและทางระบายน้า
การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(1) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(2) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(3) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกร
(4) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
(5) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(7) การท่องเที่ยว
(8) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ
(9) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
(10) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
(11) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(12) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
5.3 ด้านสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(1) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
(3) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

(4) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(5) การรั ก ษาความปลอดภั ย ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยและการอนามั ย โรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่นๆ
(6) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
5.4 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(1) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(2) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(3) การจัดการศึกษา
(4) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
5.5 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(1) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(2) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ
(3) คุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(4) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(6)
(7) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(8) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
(9) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
(10) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(11) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(12) การจัดกา ร การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
5.6 ด้านการเมือง การบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นและกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
๓) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น หรือช่วยเหลือส่วน
ราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
๔) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตาบล และองค์กรส่วนท้องถิ่นอื่น
๕) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
๖) การให้ บริ การแก่เอกชน ส่ว นราชการ หน่ว ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นอื่น

- ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลปลวกแดง
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตาบลปลวกแดง ได้กาหนดวิสัยทัศน์ เพื่อแสดงสถานการณ์จุดมุ่งหมายที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตให้เกิดขึ้นที่จะสามารถสะท้อนถึงภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ที่เกิดขึ้นในอนาคตไว้ดังนี้
อบต.ปลวกแดง มุ่งมั่นให้ชุนชนตาบลปลวกแดงเป็นชุมชนที่
“ท้องถิ่นก้าวหน้า ประชาชนเป็นสุข”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลปลวกแดง
องค์การบริหารส่วนตาบลปลวกแดงรวมกับประชาคมท้องถิ่น ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้กาหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลปลวกแดงไว้ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ปลวกแดงน่าอยู่ (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)
๒. ยุทธศาสตร์ปลวกแดเข้มแข็ง (ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ)
๓. ยุทธศาสตร์ปลวกแดงแข็งแรง (ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
4. ยุทธศาสตร์ปลวกแดงพัฒนา (ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
๕. ยุทธศาสตร์ปลวกแดงยั่งยืน (ด้านสังคม ชุมชนและทรัพยากรมนุษย์)
๖. ยุทธศาสตร์ปลวกแดงธรรมาภิบาล (ด้านหน่วยงานและบุคลากร)
เป้าประสงค์
๑. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่
๒. ชุมชนสวยงาม น่าอยู่และเป็นระเบียบเรียบร้อย
๓. ประชาชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ
๔. มีแหลางท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นที่รู้จักกว้างขวาง
๕. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
6. อัตราการเกิดโรคระบาดร้ายแรงในชุมชนลดลง
7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่อย่างยั่งยืน
8. มีสถานที่และอุปกรณ์ในการทิ้งขยะและกาจัดสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอและถูกหลักสุขาภิบาล
9. เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้มีแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับช่วงและการดารงชีวิต
๑๐. มีสังคมคุณธรรมและวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นหลักจรรโลงชุมชนให้ชุมชน
๑๑. เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยเอดส์ในชุมชนได้รับการช่วยเหลือ และพัฒนา
๑๒. มีศักยภาพและความพร้อมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๓. อบต.ปลวกแดง มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
๑๔. มีสถานที่และอุปกรณ์การปฏิบัติงานเพียงพอและเหมาะสมต่อการให้บริการ
๑๕. บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงาน
๑๖. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
๑. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
๒. ประชากรได้รับการพัฒนาฝีมือและทักษะ
๓. กิจกรรมที่สามารถทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับ

๔. กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาที่ได้คุณภาพเพิ่มขึ้น
๕. ประชากรในพื้นที่ได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและทันเหตุการณ์
6. จานวนกิจกรรมบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ค่าเป้าหมาย
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมาตรฐาน ค่าเปูาหมายกาหนดเป็นจานวนโครงการ
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพค่าเปูาหมาย กาหนดเป็นจานวนโครงการ
๓. ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ค่าเปูาหมายกาหนดเป็นจานวนโครงการ
๔. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าเปูาหมายกาหนดเป็นจานวนโครงการ
๕. ด้านการพัฒนาสังคมชุมชนและทรัพยากรมนุษย์ ค่าเปูาหมายกาหนดเป็นจานวนโครงการ
๖. ด้านการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร ค่าเปูาหมายกาหนดเป็นจานวน โครงการ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้าง ปรับปรุงบารุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบระบายน้า
๒. ขยายเขตไฟฟูาและปริมาณกระแสไฟฟูาสาธารณะ
๓. ติดตั้งซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟูาแสงสว่าง
๔. ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน
๕. จัดหา ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้าอุปโภคบริโภค การเกษตรและแหล่งน้าตามธรรมชาติ
๖. ปรับปรุงพัฒนาสิ่งก่อสร้างสาธารณะ
7. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
๘. สงเคราะห์และพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
๙. ส่งเสริมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดและการบาบัดรักษาผู้ติดยา
๑๐. ปูองกันและบรรเทาอุบัติเหตุ
๑๑. พัฒนาความรู้และสร้างทักษะแก่บุคลากรและอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
๑๒. ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งประชาธิปไตยมั่นคง
๑๓. ควบคุมและปูองกันโรคติดต่อและโรคระบาด
๑๔. จัดหาและพัฒนาอุปกรณ์กีฬา นันทนาการสถานที่ออกกาลังกาย
15. จัดหาวัสดุและพัฒนาระบบการรักษาความสะอาดการกาจัดขยะปฏิกูล
16. ส่งเสริมสุขภาพและบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น
๑๗. ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานด้านบริการสาธารณสุข
๑๘. อนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๑๙. สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กและเยาวชน
๒๐. ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย
21. สนับสนุนสถานศึกษาที่ให้บริการในพื้นที่ตามอานาจหน้าที่
22. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบการศึกษาตลอดชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
23. ก่อสร้างและปรับปรุงแห่งการศึกษาตามอัธยาศัยพร้อมจัดหาสื่อให้บริการ
24. จัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสาคัญของชาติศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม

25. ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
แข่งขันและบริการ
26. ฝึกอบรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะ และสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชน
๒๗. ฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน
28. สนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานของกลุ่มอาชีพและกลุ่มแม่บ้าน
29. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
30. ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
31. ช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาด้านการเกษตร
32. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐานเป็นที่นิยม
33. จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการแข่งขันและบริการ
๓๔. ปรับปรุงอาคารสถานที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
35. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความรู้ ทักษะทัศนคติและคุณธรรมจริยธรรม
36. จัดหาแผนพัฒนา อบต. และติดตามประเมินผล การปฏิบัติราชการ
37. ให้บริการเชิงรุกและอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
38. สนับสนุนภาคีเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

