
 

   

  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยนั้นเป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมในการสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้านการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคอย จะสมบรูณ์ได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยยังได้เน้นให้คน
เป็นศนูย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวันของประชากรนอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางใน
การจัดระเบียบการศึกษาส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่นซึ่งในพื้นที่
มีจุดแข็งที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมกับทาง อบต. และมีส่วนร่วมในการที่จะ
พัฒนาพื้นที่ต าบลท่าคอยให้มีความเจริญก้าวหน้า 

  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน          
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นสิ่งที่     
อบต. จะใช้อ านาจตามกฎหมายดังกล่าวเข้าไปด าเนินภารกิจการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนซึ่งสามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 
๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล            
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้  

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
       (๑)  จัดให้มีและบ้ำรุงรักษำทำงน ้ำและทำงบก (มำตรำ ๖๗ (๑), มำตรำ ๑๖ (๒))  
      (๒)  จัดให้มีและบ้ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน (มำตรำ ๖๘ (๒)) 
       (๓)  จัดให้มีและบ้ำรุงรักษำทำงระบำยน ้ำ (มำตรำ ๖๘ (๓)) 
      (๔)  ให้มีน ้ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร (มำตรำ ๖๘ (๑)) 
       (๕)  กำรสำธำรณูปโภค และกำรก่อสร้ำงอ่ืนๆ (มำตรำ ๑๖ (๔)) 
      (๖)  กำรสำธำรณูปกำร (มำตรำ ๑๖ (๕)) 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(๑)  กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย (มำตรำ ๑๖ (๒)) 

     (๒)  ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร (มำตรำ ๖๗ (๖)) 
      (๓)  ให้มีและบ้ำรุงสถำนที่ประชุมกำรกีฬำกำรพักผ่อนหย่อนใจและสำธำรณะ  
       (มำตรำ ๖๘ (๔)) 
    (๔)  กำรสังคมสงเครำะห์และพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส  

        (มำตรำ ๑๖ (๑๐)) 
(๕)  กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล (มำตรำ ๑๖ (๑๙)) 
 

ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



     (๖ )  กำรส่ง เสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำคและสิทธิ เสรีภำพของประชำชน               
                 (มำตรำ ๑๖ (๕)) 

      (๗)  กำรป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มำตรำ ๖๗ (๓)) 
 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  
  ดังนี้ 

     (๑)  กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (มำตรำ ๖๗ (๔)) 
     (๒)  กำรคุ้มครองดูแลรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน (มำตรำ ๖๘ (๘))  
 (๓)  กำรผังเมือง (มำตรำ ๖๘ (๑๓)) 
 (๔)  จัดให้มีที่จอดรถ (มำตรำ๑๖ (๓)) 
 (๕)  กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง (มำตรำ๑๖ (๑๗)) 
 (๖)  กำรควบคุมอำคำร (มำตรำ๑๖ (๒๘)) 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

   (๑)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจกำรสหกรณ์ (มำตรำ ๖๘ (๕)) 
   (๒)  ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว (มำตรำ ๖๘ (๖)) 
     (๓)  บ้ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร (มำตรำ ๖๘ (๗)) 

 (๔)  กำรพำณิชยกรรม และกำรส่งเสริมกำรลงทุน (มำตรำ๑๖ (๗)) 
   (๕)  กำรท่องเที่ยว (มำตรำ ๖๘ (๑๒)) 

(๖)  กิจกรรมเกี่ยวกับกำรพำณิชย์ (มำตรำ ๖๘ (๑๑)) 
(๙)  กำรส่งเสริมกำรฝึกและประกอบอำชีพ (มำตรำ ๑๖ (๖)) 
ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

  (๑)  คุ้มครองดูแลและรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (มำตรำ ๖๗ (๗)) 
 (๒)  รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน ้ำ ทำงเดิน และที่สำธำรณะรวมทั งก้ำจัดขยะมูลฝอย 

และสิ่งปฏิกูล (มำตรำ ๖๗ (๒)) 
 (๓)  กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่ำงๆ (มำตรำ ๑๗ (๑๒)) 

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
(๑)  บ้ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น                                              

        (มำตรำ ๖๗ (๘)) 
(๒)  ส่งเสริมกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม (มำตรำ ๖๗ (๕))  
(๓)  กำรจัดกำรศึกษำ (มำตรำ ๑๖ (๙)) 
(๔)  กำรส่งเสริมกำรกีฬำจำรีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น 
 (มำตรำ๑๗ (๑๘)) 
ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวของดังนี้ 
(๑)  สนับสนุนหน่วยงำนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในกำรพัฒนำท้องถิ่น (มำตรำ 

๔๕ (๓)) 



  (๒)  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น (มำตรำ ๑๖ (๑๖))  
(๓)  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำย และกิจกำรอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ของ

ประชำชน (มำตรำ ๖๗ (๙)) 
(๔)  กำรประสำนและให้ควำมร่วมมือในกำรมีมำตรกำรป้องกัน (มำตรำ ๑๖ (๑๖)) 
(๕)  กำรสร้ำงและบ้ำรุงรักษำทำงบก และทำงน ้ำที่เชื่อมต่อระหว่ำงองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน (มำตรำ ๑๗ (๑๖)) 
  ภำรกิจทั ง ๗ ด้ำน ตำมที่กฎหมำยก้ำหนดให้อ้ำนำจองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล สำมำรถแก้ไข
ปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลท่ำคอยได้เป็นอย่ำงดี มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  โดยค้ำนึงถึง    
ควำมต้องกำรของประชำชนในเขตพื นที่  ประกอบด้วยกำรด้ำเนินกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลจะต้อง
สอดคล้องถึงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำอ้ำเภอ แผนพัฒนำต้ำบล 
นโยบำยของรัฐบำล  นโยบำยของกระทรวงมหำดไทย และนโยบำยของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล   
เป็นส้ำคัญ 

หมายเหตุ : มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึง พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา 
๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒  

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

 วิสัยทัศน์  “ท่าคอยเป็นต าบลน่าอยู่ ควบคู่เมืองพืชผลทางการเกษตร มุ่งสู่เมืองเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ประกอบด้วย 
- แนวทางการพัฒนาโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย

น้ า ฯลฯ 
- แนวนางการพัฒนาระบบจราจร 
- แนวทางการพัฒนาการขยายเขตไฟฟ้า 
- แนวทางการพัฒนาการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย 
     -    แนวทางการพัฒนาโครงการพื้นที่สีเขียว 
     -    แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 
     -    แนวทางการพัฒนาการจัดระบบระบายและบ าบัดน้ าเสียที่ได้มาตรฐาน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกานพัฒนาสังคม ประกอบด้วย 
     -    แนวทางการพัฒนาการจัดบริการด้านสาธารณสุขที่ดี 
     -    แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา 

     -    แนวทางการพัฒนาด้านการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
     -    แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ 
     -    แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส 
     -    แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     -    แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน 
 



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
     -    แนวทางการพัฒนาด้านการบริการประชาชน 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
การพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจากการประเมินผลแผนพัฒนา ที่ได้น า 

ยุทธศาสตร์ไปเป็นกรอบนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยโดยครอบคลุมทุกสาขา 
การพัฒนาได้ดังนี ้

๑. นโยบายด้านแหล่งน้ า  แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาวะขาดแคลนน้ า ส าหรับอุปโภค บริโภค รวมทั้ง 
น้ าเพื่อการเกษตร 

2.  นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน เน้นแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ได้แก่  
การคมนาคม การระบายน้ าและการไฟฟ้า 
 3.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ เน้นส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้ประชาชน ส่งเสริมการกระจายรายได้
ของประชาชน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพรวมทั้งผลิตภัณฑ์ของต าบล เพ่ือให้เกิดรายได้ภายในต าบล 
 ๔.  นโยบายด้านสังคม เน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน แก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
 5.  นโยบายด้านสาธารณสุข เน้นแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน ควบคุมและป้องกันการ
ระบาดของโรค ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
 6.  นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน 
ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมและรักษาประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๗.  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร เน้นการพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริการสาธารณะแก่
ประชาชนที่มาติดต่อกับ อบต. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ามาก
ที่สุดจัดให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ ให้มีความรวดเร็ว บริหารงบประมาณและแก้ไขปัญหาให้ตรงตาม
ความต้องการของประชาชน บริหารกิจการของ อบต.ทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  และยึด
หลักธรรมาภิบาล 

๘.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดูแลและ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลที่สาธารณประโยชน์ 
 9.  นโยบายอื่นๆ  ส่งเสริมกิจกรรมเทิดทูนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ บูรณาการการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ประสานงานหน่วยงานอื่น เพ่ือจัดหางบประมาณท่ีเกินศักยภาพของ อบต. 
 


