ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภารกิ จ อานาจหน้าที่ ความรับ ผิดชอบของเทศบาลเมืองบางบัวทอง ตามพระราชบัญ ญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่ เกี่ ยวข้อง
เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และสภาพปัญหาของเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่งกาหนดภารกิจของ
เทศบาลเมืองบางบัวทอง 7 ด้าน คือ
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้า
(2) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
(3) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(4) การสาธารณูปการ
(5) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(6) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
(7) การจัดให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(8) การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(9) การจัดให้มีและการบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดการศึกษา
(2) การจัดให้มีโรงพยาบาลังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุม
โรคติดต่อ
(3) การป้องกัน การบาบัดโรค และการจัดตั้งและบารุงสถานพยาบาล
(4) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส
(5) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และสถานทีส่ าธารณะ
(6) การจัดให้มโี รงฆ่าสัตว์
(7) การจัดให้มสี สุ านและฌาปนสถาน
(8) การจัดให้มกี ารบารุงสถานทีส่ าหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ
สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร
(9) การบารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(10) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน
(2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) การจัดให้มรี ะบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
(4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองบางบัวทอง
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางบัวทอง และการประสานการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
(2) การจัดตัง้ และดูแลตลาดกลาง
(3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(4) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทากิจกรรมไม่ว่าจะดาเนินการเอง
หรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
5.5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การคุม้ ครอง ดูแลและบารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) การจัดตั้งและการดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม
(3) การกาจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู รวม
(4) การกาจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
(5) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดการศึกษา
(2) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(4) การจัดให้มพี ิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
(5) การศึกษา การทานุบารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
5.7 ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้

(1) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน
หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัตหิ น้าที่ของสภาตาบล และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(3) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตาบลและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(4) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
จากการสารวจข้อมูลเพื่อนามาศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาของเทศบาลเมืองบางบัวทองและ
ความต้องการของประชาชน เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ภารกิจตามที่กฎหมายกาหนด และภารกิจตามสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกของเทศบาล จึงวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ได้ดังนี้
จุดแข็ง (S – Strength)
1. ผู้นามีวิสัยทัศน์ที่ดี มีนโยบายที่ชัดเจนและมุ่งมั่น
2. การคมนาคมสะดวก
3. มีอิสระในการบริหารงบประมาณของตนเอง ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมาย
4. มีสถานศึกษาที่ได้รับความนิยม
5. มีผู้บริหารเข้าถึงความเดือดร้อนของประชาชน
6. มีการนาเทคโนโลยีใหม่ๆมาอานาวยความสะดวกในการให้บริการอย่างทั่วถึง
จุดอ่อน (W – Weakness)
1. การบริหารงานไม่เป็นไปตามโครงสร้างองค์กร บุคลากรไม่ตรงกับสายงาน
2. บุคลากรขาดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
3. การบริการประชาชนไม่เป็นระบบ และไม่ครบวงจร
4. สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครือ่ งจักรในการปฏิบัติงานไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอ
โอกาส (O – Opportunity)
1. มีแหล่งท่องเที่ยว
2. มีศูนย์กลางธุรกิจการค้า และมีแหล่งอตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
3. การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว มีรถไฟฟ้า และมีเส้นทางคมนาคมทางน้าเชื่อมต่อกับแม่น้าสายหลัก
4. เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
5. เป็นศูนย์กลางทางศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม
6. มีการขยายโอกาสทางการศึกษากว้างขึ้น
ภัยคุกคาม (T – Threat)
1. การกระจายอานาจไม่จริง ทาให้การทางานไม่สะดวก

2. ปัญหาภัยธรรมชาติ
3. ปัญหาทางสังคม (ยาเสพติด,แรงงานต่างด้าว,อาชญากรรม,ประชากรแฝง)
4. ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
5. การวางผังเมืองไม่เหมาะสม
นโยบายในการบริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง ยึดหลักตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการบริหารจัดการบ้านเมื องที่ดี โดยใช้กลไกเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม แบบบูรณาการ
เป็นเข็มทิศในการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนา ร่วมตรวจสอบ
ร่วมรับผิดชอบและยอมรับผลการพัฒนาเมือง โดยมีวิสัยทัศน์ของเทศบาลว่า “เทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็น
เมืองแห่งความสุขของทุกชนชั้น ภายในปี 2562” จึงกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบาง
บัวทอง จานวน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นเมืองอยู่สบายของคนทุกชนชั้น เพื่อเป็นเมืองแห่งความมัน่ คง
ปลอดภัย เป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และที่อยู่อาศัยที่สะอาดปลอดภัย
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง มีความ
มั่นคงด้านอาชีพสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการดาเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความมั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เพื่อเป็นเมืองแห่งความสันติสุขประชาชน มีความสามัคคีเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
๔. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาให้ เ ป็ น เมื อ งสี เ ขี ย ว มี ก ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่ง ยืน เพื่อ เป็นเมืองแห่ง เศรษฐกิ จการค้า การลงทุ น และการท่องเที่ ยว มี การลงทุ นด้าน
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
เทศบาลเมืองบางบัวทองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

