อำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหญ้ำปล้อง
มีอำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้กำหนดให้องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลมีอำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำตำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม[1] ภำรกิจหน้ำที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลจึงมีขอบข่ำยงำนที่กว้ำงขวำงอีกทั้ง พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม โดยพระรำชบั ญ ญั ติส ภำต ำบลและองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล ฉบั บ ที่ 3
พ.ศ. 2542
กำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีหน้ำที่ต้องทำในเขต อบต. ดังต่อไปนี้ (2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จัดให้มีและบำรุงรักษำทำงน้ำและทำงบก
รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ำ ทำงเดิน และที่สำธำรณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร
คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
บำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตำมควำมจำเป็นและ
สมควร
9. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำยโดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกรให้ตำมควำมจำเป็นและ
สมควร
นอกจำกนั้นองค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจจัดทำกิจกำรในเขต อบต. ดังต่อไปนี้ (3)
1. ให้มีน้ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร
2. ให้มีและบำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอื่น
3. ให้มีและบำรุงรักษำทำงระบำยน้ำ
4. ให้มีและบำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ
5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจกำรสหกรณ์
6. ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว
7. บำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร
8. กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน
9. หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
10. ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม
11. กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์
12. กำรท่องเที่ยว
13. กำรผังเมือง
อำนำจหน้ ำที่ขององค์กำรบริ หำรส่ ว นตำบลตำมที่ได้กล่ ำวมำข้ำงต้นนั้น ไม่เป็นกำรตัดอำนำจหน้ำที่ของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กำรหรื อหน่ว ยงำนของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิ จกำรใด ๆ เพื่อประโยชน์ของ
ประชำชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทรำบล่วงหน้ำตำมสมควร ในกรณีนี้หำกองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลมีควำมเห็นเกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำรดังกล่ำว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ
น ำคว ำมเ ห็ น ขององ ค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำ บล ไปประ กอ บกำรพิ จำรณำด ำ เนิ น กิ จ กำ รนั้ น ด้ ว ย ( 4)

เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทรำบข้อมูล
และข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำรของทำงรำชกำรในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่ำวสำร
ที่ทำงรำชกำรถือว่ำเป็นควำมลับเกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงแห่งชำติ[5]
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจออกข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์กำรบริหำร
ส่ ว นต ำบลได้ เ ท่ ำ ที่ ไ ม่ ขั ด ต่ อ กฎหมำยหรื อ อ ำนำจหน้ ำ ที่ ข ององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล ในกำรนี้ จ ะก ำหนด
ค่ำธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่ำฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบำท เว้นแต่จะ
มีกฎหมำยบัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่น (6)
ในส่วนของกำรบริหำรงำนนั้น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหญ้ำปล้อง มีกำรจัดแบ่งกำรบริหำรงำนออกเป็น
สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล กองคลัง กองช่ำง กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ที่องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงำนส่วนตำบลเป็นเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำมำรถ
ขอให้ข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่ว ยรำชกำร หน่ว ยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยกำรบริหำร
รำชกำรส่ ว นท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรื อปฏิบัติงำนขององค์กำรบริห ำรส่ ว นตำบลชั่ว ครำวได้โ ดยไม่ขำดจำก
ต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้มีอำนำจอนุญำตได้ตำมควำมจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้ำรำชกำรซึ่งไม่
อยู่ ในอำนำจของผู้ ว่ำรำชกำรจั งหวัด ให้ กระทรวงมหำดไทยทำควำมตกลงกับหน่ว ยงำนต้น สั งกัดก่อ นแต่งตั้ ง
นอกจำกนั้ น องค์กำรบริ หำรส่ ว นตำบลอำจทำกิจกำรนอกเขต องค์กำรบริห ำรส่ว นตำบลหรือร่วมกับสภำ
ตำบล องค์กำรบริหำรส่วนตำบล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อ
กระทำกิจกำรร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับควำมยินยอมจำกสภำตำบลองค์กำรบริหำรส่วนตำบล องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจกำรนั้นเป็นกิจกำรที่จำเป็นต้องทำและเป็นกำร
เกี่ยวเนื่องกับกิจกำรที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่ของตน (7)
อำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้รัฐต้องกระจำยอำนำจให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งในฐำนะที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง รัฐก็ต้องกระจำยอำนำจ
ให้กับองค์กำรบริหำรส่วนตำบล โดยได้มีกำรกำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้กำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล มีอำนำจและหน้ ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนใน ท้องถิ่นของตนเอง
ดังนี้ (8)
1. กำรจัดให้มีและบำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ำ และทำงระบำยน้ำ
2. กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และที่จอดรถ
3. กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอื่นๆ
4. กำรสำธำรณูปกำร
5. กำรส่งเสริม กำรฝึก และกำรประกอบอำชีพ
6. กำรพำณิชย์ และกำรส่งเสริมกำรลงทุน
7. กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
8. กำรจัดกำรศึกษำ
9. กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส
10. กำรบำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
11. กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย

12. กำรจัดให้มีและบำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ
13. กำรส่งเสริมกีฬำ
14. กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของ ประชำชน
15. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น
16. กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง
17. กำรกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
18. กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล
19. กำรจัดให้มีและควบคุมสุสำนและฌำปนสถำน
20. กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์
21. กำรจัดให้มีและควบคุมกำรฆ่ำสัตว์
22. กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัย โรงมหรสพ และสำธำรณสถำนอื่น ๆ
23. กำรจัดกำร กำรบำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
24. กำรผังเมือง
25. กำรขนส่งและกำรวิศวกรรมจรำจร
26. กำรดูแลรักษำที่สำธำรณะ
27. กำรควบคุมอำคำร
28. กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
29. กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกัน และรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
30. กิจกำรอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศกำหนด
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหญ้ำปล้อง มีควำมสำคัญต่อชุมชน (หมู่บ้ำน/ตำบล) ดังนี้
1. เป็นองค์กรที่ทำหน้ำที่พัฒนำตำบล ให้เจริญก้ำวหน้ำทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
2. เป็นหน่วยงำนประสำนทรัพยำกรระหว่ำง อบต.กับท้องถิ่นอื่นๆ รวมทั้งหน่วยรำชกำร และหน่วยเอกชนอื่นๆ
3. เป็นเวทีประชำธิปไตยของประชำชนในกำรเลือกสมำชิกสภำท้องถิ่น (สมำชิกสภำ อบต.) เข้ำไปมีส่วนร่วมใน
กำรตัดสินใจใช้งบประมำณ รำยได้ ทรัพย์สินและระดมทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
4. เป็ น กำรส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำคนในท้ อ งถิ่ น ให้ ท ำงำนเพื่ อ ท้ อ งถิ่ น ของตนก่ อ ให้ เ กิ ด กำรจ้ ำ งงำนขึ้ น ใน
ท้องถิ่น เช่น สมำชิกสภำ อบต. พนักงำนและลูกจ้ำงของ อบต.
5. ส่งเสริมสิทธิและหน้ำที่ของประชำชนให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นตรวจสอบกำรทำงำนและใช้สิทธิถอด
ถอนผู้แทนของตน (สมำชิกสภำ) ทีไม่ทำงำนเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีโครงสร้ำงประกอบด้วย
1. สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (สภำ อบต.)
2. คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (นำยก อบต. และรองนำยก อบต.)
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีหน้ำที่
1. ให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำตำบล
2. ให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบังคับตำบล/ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
3. ควบคุมกำรทำงำนของคณะผู้บริหำร
4. เข้ำร่วมประชุมสภำ อบต. ตำมสมัยประชุม

บทบำทหน้ำที่ของสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
บทบำทและหน้ ำ ที่ ใ นฐำนะฝ่ ำ ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ในฐำนะฝ่ ำ ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ จ ะต้ อ งตรำ "ข้ อ บั ง คั บ
ตำบล" ออกมำใช้ในกำรดูแลสวัสดิกำร ตลอดจน "ทุกข์" และ "สุข" ของประชำชนรวมทั้งมีอำนำจหน้ำที่ถอด
ถอนผู้บริหำรหรือสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ดังนั้น จึงต้องเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักกำรประชำธิปไตย
ที่ต้องเผยแพร่และปลูกฝังแนวคิดประชำธิปไตย ไปยังประชำชนในตำบล แนวทางปฏิบัติในด้านบทบาทและหน้าที่
ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ มีดังนี้
1. ต้องยึด มั่นในกติกำประธิป ไตย เช่น กำรเลือกตั้งโดยเสรี กำรใช้สิทธิคัดค้ำน กำรโต้แย้ง กำรแสดงควำม
คิ ด เ ห็ น อ ย่ ำ ง ก ว้ ำ ง ข ว ำ ง ก ำ ร ย อ ม รั บ แ ล ะ เ ค ำ ร พ สิ ท ธิ ข อ ง ผู้ อื่ น ก ำ ร ย อ ม รั บ ค ว ำ ม ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข อ ง
กฎหมำย ฯลฯ
2. ต้องมีวิถีกำรดำเนินชีวิตและบุคลิกลักษณะที่เป็นกำรส่งเสริมประชำธิปไตย เช่น เป็นผู้มีจิตใจกว้ำงขวำง ฟัง
เคำรพในเหตุผล
คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (รองนำยก อบต. และรองนำยก อบต.) มีหน้ำที่อะไรบ้ำง
1. บริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้เป็นไปตำมข้อบังคับ และแผนพัฒนำตำบล
2. จัดทำแผนพัฒนำตำบลและข้อบังคับงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีเสนอต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
3. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนและกำรใช้เงินให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทรำบ อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง
4. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่ทำงรำชกำรมอบหมำยเข้ำร่วมประชุมกับสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตำมสมัยประชุม
ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีสิทธิและหน้ำที่ ดังนี้
1. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำ อบต.
2. ถอดถอนสมำชิกหรือผู้บริหำร อบต.
3. เสนอให้ออกข้อบังคับตำบล
4. แสดงเจตนำรมณ์ในกำรรวม อบต.
5. เข้ำฟังกำรประชุมสภำ อบต.
6. เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรกำรซื้อ กำรจ้ำง โดยวิธีสอบรำคำ ประกวดรำคำ และวิธีพิเศษของ อบต. อย่ำง
น้อยคณะละ 2 คน
7. มีหน้ำที่ไปเลือกตั้งสมำชิกสภำ อบต.
8. ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับตำบล
9. เสียภำษีแก่ อบต.
10. สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับ อบต.
11. ติดตำมและดูแลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ อบต.
12. ร่วมกันเสริมสร้ำงชุมชน และประชำคมหมู่บ้ำนของตนให้เข้มแข็ง
13. ได้รับบริกำรสำธำรณะ และกำรบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จำก อบต. ตำมอำนำจหน้ำที่ของ อบต.
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