ศูนย์ ดาํ รงธรรมองค์ การบริ หารส่ วนตําบลทรายขาว

1.ศูนย์ ดํารงธรรมองค์ การบริหารส่ วนตําบลทรายขาว
จัดตังขึนตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที 96/2557 เรือง การจัดตังศูนย์ดํารงธรรม
เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารงานให้ การปฏิบตั ิงานของส่วนราชการสามารถให้ บริการประชาชนได้ อย่าง
เสมอภาค มีคณ
ุ ภาพ รวดเร็ว ลดขันตอนการปฏิบตั ิงานและประชาชนได้ รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

2.บทบาทภารกิจของศูนย์ดํารงธรรมองค์ การบริหารส่ วนตําบลทรายขาว
1) เพือทําหน้ าทีในการรับเรืองร้ องเรียน ร้ องทุกข์
2) ให้ บริการข้ อมูลข่าวสาร
3) ให้ คําปรึกษา รับเรืองปัญหาความต้ องการและข้ อเสนอแนะของประชาชน และ
4) ทําหน้ าทีเป็ นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้ านเมืองทีดี พ.ศ.2546

3.ทีตังศูนย์ ดํารงธรรมองค์ การบริหารส่ วนตําบลทรายขาว

อํานาจหน้ าทีตามกฎหมายพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่ วนตําบล พ.ศ. 2537 และทีแก้ ไข
เพิมเติม
มาตรา๖๖ องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้ าทีในการพัฒนาตําบลทังในด้ านเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม
มาตรา๖๗ ภายใต้ บงั คับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้ าทีต้ องทําในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลดังต่อไปนี
(๑) จัดให้ มีและบํารุงรักษาทางนําและทางบก
(๒) รักษาความสะอาดของถนนทางนําทางเดินและทีสาธารณะรวมทังกําจัดมูลฝอยและสิงปฏิกลู
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สงู อายุและผู้พิการ
(๗) คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
(๘) บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภมู ิปัญญาท้ องถินและวัฒนธรรมอันดีของท้ องถิน
(๙) ปฏิบตั ิหน้ าทีอืนตามทีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ ตามความจําเป็ นและ
สมควร

[อนุ (๘) (๙) ของมาตรา๖๗เพิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่ วนตําบล
(ฉบับที๓) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตรา๖๘ ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลดังต่อไปนี
(๑) ให้ มีนําเพือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
(๒) ให้ มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอืน
(๓) ให้ มีและบํารุงรักษาทางระบายนํา
(๔) ให้ มีและบํารุงสถานทีประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(๕) ให้ มีและส่งเสริมกลุม่ เกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(๖) ส่งเสริมให้ มีอตุ สาหกรรมในครอบครัว
(๗) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สนิ อันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล
(๑๐) ให้ มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้ าม
(๑๑) กิจการเกียวกับการพาณิชย์
(๑๒) การท่องเทียว
(๑๓) การผังเมือง

[อนุ (๑๒) (๑๓) ของมาตรา๖๘เพิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่ วนตําบล
(ฉบับที๓) พ.ศ. ๒๕๔๒]
มาตรา๖๙ อํานาจหน้ าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลตามมาตรา๖๖มาตรา๖๗และมาตรา๖๘นันไม่เป็ นการ
ตัดอํานาจหน้ าทีของกระทรวงทบวงกรมหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐในอันทีจะดําเนินกิจการใดๆเพือ
ประโยชน์ของประชาชนในตําบลแต่ต้องแจ้ งให้ องค์การบริหารส่วนตําบลทราบล่วงหน้ าตามสมควรในกรณีนี
หากองค์การบริหารส่วนตําบลมีความเห็นเกียวกับการดําเนินกิจการดังกล่าวให้ กระทรวงทบวงกรมหรือ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐนําความเห็นขององค์การบริหารส่วนตําบลไปประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการ
นันด้ วย
มาตรา๖๙/๑ การปฏิบตั ิงานตามอํานาจหน้ าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลต้ องเป็ นไปเพือประโยชน์สขุ ของ
ประชาชนโดยใช้ วิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีดีและให้ คํานึงถึงการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลการจัดทํางบประมาณการจัดซือจัดจ้ างการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานและการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารทังนีให้ เป็ นไปตามกฎหมายระเบียบข้ อบังคับว่าด้ วยการนันและ
หลักเกณฑ์และวิธีการทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

[มาตรา๖๙/๑ เพิมเติมโดยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์ การบริหารส่ วนตําบล (ฉบับที๕) พ.ศ.
๒๕๔๖]

มาตรา๗๐ เพือประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้ าทีตามพระราชบัญญัตินีให้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิได้ รับ
ทราบข้ อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรืองทีเกียวกับการดําเนินกิจการของทางราชการในตําบลเว้ นแต่
ข้ อมูลหรือข่าวสารทีทางราชการถือว่าเป็ นความลับเกียวกับการรักษาความมันคงแห่งชาติ
มาตรา๗๑ องค์การบริหารส่วนตําบลอาจออกข้ อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตําบลเพือใช้ บงั คับในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลได้เท่าทีไม่ขดั หรือแย้ งต่อกฎหมายเพือปฏิบตั ิการให้ เป็ นไปตามอํานาจหน้ าทีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเมือมีกฎหมายบัญญัติให้ องค์การบริหารส่วนตําบลออกข้ อบัญญัตหิ รือให้ มี

อํานาจออกข้ อบัญญัตใิ นการนีจะกําหนดค่าธรรมเนียมทีจะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝื นด้ วยก็ได้ แต่มิ
ให้ กําหนดโทษปรับเกินหนึงพันบาทเว้ นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ เป็ นอย่างอืน
ร่างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลจะเสนอได้ ก็แต่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายว่าด้ วยการเข้ าชือเสนอ
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิน
เมือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและนายอําเภอให้ ความเห็นชอบร่างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
ตามวรรคหนึงแล้ วให้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลงชือและประกาศเป็ นข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตําบลต่อไป
ในกรณีทีนายอําเภอไม่เห็นชอบด้ วยกับร่างข้ อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตําบลใดให้ สง่ คืนสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ทีนายอําเภอได้ รับร่างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดังกล่าวเพือให้
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาทบทวนร่างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนันใหม่หากนายอําเภอ
ไม่สง่ ร่างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคืนสภาองค์การบริหารส่วนตําบลภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที
นายอําเภอได้ รับร่างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดังกล่าวให้ ถือว่านายอําเภอเห็นชอบกับร่าง
ข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนัน
เมือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาทบทวนร่างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคสีแล้ วมี
มติยืนยันตามร่างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเดิมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทังหมดเท่าทีมีอยูใ่ ห้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลงชือและประกาศ
เป็ นข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากนายอําเภอแต่ถ้าสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีได้รับร่างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคืนจาก
นายอําเภอหรือยืนยันด้ วยคะแนนเสียงน้ อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ทังหมดเท่าทีมีอยู่ให้ ร่างข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนันเป็ นอันตกไป

[มาตรา๗๑แก้ ไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์ การบริหารส่ วนตําบล (ฉบับที๕)พ.ศ. ๒๕๔๖]

มาตรา๗๒ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน
เพือประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลอาจขอให้ ข้าราชการพนักงาน
หรือลูกจ้ างของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถินไปดํารง
ตําแหน่งหรือปฏิบตั กิ ิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็ นการชัวคราวได้ โดยไม่ขาดจากต้ นสังกัดเดิมทังนีให้
ผู้วา่ ราชการจังหวัดเป็ นผู้มีอํานาจอนุญาตได้ ตามความจําเป็ นและในกรณีทีเป็ นข้ าราชการซึงไม่อยูใ่ นอํานาจ
ของผู้วา่ ราชการจังหวัดให้ กระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตัง

[มาตรา๗๒แก้ ไขโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์ การบริหารส่ วนตําบล (ฉบับที๕)พ.ศ. ๒๕๔๖]
มาตรา๗๓องค์การบริหารส่วนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหรือร่วมกับสภาตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถินอืนเพือกระทํา
กิจการร่วมกันได้ ทงนี
ั เมือได้ รับความยินยอมจากสภาตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริ หารส่วน
จังหวัดหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถินทีเกียวข้ องและกิจการนันเป็ นกิจการทีจําเป็ นต้ องทําและเป็ น
การเกียวเนืองกับกิจการทีอยูใ่ นอํานาจหน้ าทีของตน

