อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงเดือย
----------------------------องค์การบริหารส่วนตาบลดงเดือย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตาบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
1. พัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามความในมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบลฯ
2. มีหน้าที่ต้องทาตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบลฯ ดังนี้
1. จัดให้มีและบารุงทางน้าและทางบก
2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
3. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
7. คุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
3. มีหน้าที่ที่อาจทากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การ
บริหารส่วนตาบลฯ ดังนี้
1. ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
2. ให้มีและบารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3. ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
4. ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
7. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
12. การท่องเที่ยว
13. การผังเมือง
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอานาจหน้าที่ของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดาเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในตาบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบล ทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตาบล
ดงเดือย มีความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
นาความเห็นขององค์การบริหารส่วนตาบลไปประกอบการพิจารณาดาเนินกิจการนั้นด้วย

-2เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
และข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของทางราชการในตาบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่
ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตาบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ในการนี้จะกาหนดค่าธรรมเนียม
ที่จะเรียกเก็บและกาหนดโทษปรับผู้ฝุาฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กาหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมาย
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตาบลเป็น
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอานาจอนุญาตได้ตามความ
จาเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทาความตกลง
กับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง
นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลอาจทากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหรือร่วมกับสภาตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทา
กิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตาบลองค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จาเป็นต้องทาและเป็นการเกี่ยวเนื่อง
กับกิจการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของตน
********************************

อานาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
------------------------พระราชบั ญ ญัติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2542
กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ตามมาตรา 16 ดังนี้
1. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มี และบารุงรักษาทางบกทางน้า และทางระบายน้า
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
7. คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มี และบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
24. การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปู องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน
31.กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด

**************************

ความสาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบล
------------------------องค์การบริหารส่วนตาบลมีความสาคัญต่อชุมชน (หมู่บ้าน/ตาบล) ดังนี้
1. เป็นองค์กรที่ทาหน้าที่พัฒนาตาบลให้เจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
2. เป็นหน่วยประสานทรัพยากรระหว่าง อบต. กับท้องถิ่นอื่นๆ รวมทั้งหน่วยราชการและหน่วยเอกชนอื่น ๆ
3. เป็นเวทีประชาธิปไตยของประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น(สมาชิกสภา อบต.) เขาไปมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจใช้งบประมาณรายได้ ทรัพย์สินและระดมทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคนในท้องถิ่น ให้ทางานเพื่อท้องถิ่นของตนก่อให้เกิดการจ้างงานขึ้นในท้องถิ่น
เช่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานและลูกจ้างของ อบต.
5. ส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ของประชาชนให้มีส่วนร่ว มในการพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบการทางานและใช้สิทธิ
ถอดถอน ผู้แทนของตน(สมาชิกสภา)ที่ไม่ทางานเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลประกอบด้วย
1. สภาองค์การบริหารส่วนตาบล (สภา อบต.)
2. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล (นายก อบต. และรองนายก อบต.)
หน้าที่ของสมาชิก อบต.
สมาชิก อบต. มีหน้าที่
1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตาบล
2. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตาบล / ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
3. ควบคุมการทางานของคณะผู้บริหาร
4. เข้าร่วมประชุมสภา อบต. ตามสมัยประชุม
หน้าที่ของคณะผู้บริหาร อบต. (นายก อบต. และรองนายก อบต.)
คณะผู้บริหาร อบต.มีหน้าที่
1. บริหารงานของ อบต. ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และแผนพัฒนาตาบล
2. จัดทาแผนพัฒนาตาบลและข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจาปีเสนอต่อสภา อบต.
3. รายงานผลการทางาน และการใช้เงินสภา อบต. ทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ทางราชการมอบหมาย เข้าร่วมประชุมกับสภา อบต. ตามสมัยประชุม
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
บทบาทและหน้าที่ในฐานะฝุายนิติบัญญัติ
ในฐานะฝุายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องตรา "ข้อบั ญญัติตาบล" ออกมาใช้ในการดูแลสวัสดิการ ตลอดจน
"ทุกข์" และ "สุข" ของประชาชน รวมทั้งมีอานาจหน้าที่ถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนตาบล
ดังนั้น จึงต้องเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยที่ต้องเผยแพร่และปลูกฝังแนวคิดประชาธิปไตย ไปยัง ประชาชน
ในตาบล
แนวทางปฏิบัติในด้านบทบาทและหน้าที่ในฐานะฝุายนิติบัญญัติ มีดังนี้
1. ต้องยึดมั่นในกติกาประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งโดยเสรี การใช้สิทธิคัดค้าน การโต้แย้ง การแสดงความ
คิดเห็น อย่างกว้างขวาง การยอมรับและเคารพสิทธิของผู้อื่นการยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย ฯลฯ
2. ต้องมีวิถีการดาเนินชีวิตและบุคลิกลักษณะที่เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง
ฟัง เคารพ ในเหตุผล

-2ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิและหน้าที่ดังนี้
1. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต.
2. ถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหาร อบต.
3. เสนอให้ออกข้อบัญญัติตาบล
4. แสดงเจตนารมณ์ในการรวม อบต.
5. เข้าฟังการประชุมสภา อบต.
6. มีหน้าที่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
7. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับตาบล
8. เสียภาษีแก่ อบต.
9. สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับ อบต.
10. ติดตามและดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.
11. ร่วมกันเสริมสร้างชุมชน และประชาคมหมู่บ้าน ของตนให้เข้มแข็ง
12. ได้รับบริการสาธารณะ และการบาบัดทุกข์ บารุงสุข จาก อบต. ตามอานาจหน้าที่ของ อบต.
***************************

