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แนวทางการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าทีข่ อง
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องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน
อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน
เรื่อง แนวทางการปฏิบตั งิ านตามอํานาจหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน พ.ศ.2556
.......................................................................................................
หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ่อหิน พ.ศ.2556
เหตุผล
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ บัญญัติให้ประชาชนในท้องถิ่น
มีสิทธิ มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัด
ให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวไว้ด้วย ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒) มาตรา ๖๙/๑ กําหนดให้มีการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงจําเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน
เรื่อง แนวทางการปฏิบตั ิงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน
พ.ศ.2556
....................

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐/1 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒) องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน โดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ่อหิน พ.ศ. 2556
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
บ่อหินแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน จะใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และการบูรณาการกับหน่วยงานหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
ข้อ ๔ องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหินจะจัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน้าที่ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(๑) การจัดทํานโยบายสาธารณะ
(๒) การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน
(๓) การจัดทํางบประมาณ
(๔) การดําเนินการตามแผนพัฒนา และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลหรือ อบต.
(๕) การพิจารณาอนุ มั ติ/อนุ ญาต/ให้ ความเห็นชอบในกิจการหรื อโครงการที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยส่วนรวม
(๖) การตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลการดําเนินงาน
ข้อ ๕ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบล จึงกําหนด
แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มในการแก้ไขปัญหาของตนเอง ปัญหาของท้องถิ่น ตามความ
สมัครใจ โดยใช้หลักการให้ประชาชนเรียนรู้ด้วยตนเอง และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกลุ่มระหว่าง
ชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการ “ร่วมกันคิด ร่วมกันรับผิดชอบ ร่วมกันแก้ไขปัญหา”
(๒) สนับสนุนการจัดการ ในกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน กลุ่ม แหล่งเรียนรู้ที่
จัดตั้งขึ้น และบริหารงานโดยประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น กองทุน กลุ่มสวัสดิการชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
อาสาสมัคร กลุ่มจัดการภัยพิบัติ กลุ่มเยาวชน กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม เป็นต้น

(๓) ประสานกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพผู้นําชุมชน กลุ่มประชาชน
ทางด้านวิชาการ ด้านการจัดการให้เข้ามาช่วยสนับสนุนการดําเนินของภาคประชาชน
(๔) จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ่อหินที่กลุ่มประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยให้ภาคประชาชนเป็นหลักในการดําเนินงาน
ข้อ ๖ จัดระบบการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน ให้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริม
สนับสนุน ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในข้อ ๕ ภายใต้กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบล
ดังนี้
๖.๑ จั ด ระบบโครงสร้ า งการบริ ห ารงานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบ่ อ หิ น โดยการ
ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานและภารกิจให้มีระบบเชื่อมต่อ เพื่อให้ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบล สามารถเข้าไปปฏิบัติงานร่วมภาคประชาชนให้ชัดเจน
๖.๒ จัดระบบบริหารงานบุคคล โดยกําหนดตําแหน่ง มอบภารกิจให้บุคลากรของหน่วยงาน
เข้าไปรับผิดชอบปฏิบัติงานร่วมกับภาคประชาชนให้เกิดความชัดเจนทั้งในภาคส่วนราชการและภาคประชาชน
ในลั ก ษณะต่ า งฝ่ า ยเปิ ด ช่ อ งทางให้ ป ฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น โดยมี ก ารจั ด ทํ า เป้ า หมาย กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ผลการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน และให้นําผลการดําเนินการที่เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งสะท้อนภาพความรับผิดชอบ
ร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายข้าราชการ/พนักงาน และฝ่ายประชาชน และให้นําผลการดําเนินการที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานร่วมกันเข้าสู่กระบวนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ระบบแผนงาน ระบบ
งบประมาณ ของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลต่อไป
๖.๓ จัดระบบแผนพัฒนาและงบประมาณโดยการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ่อหินและการจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ให้นําข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน มาพิจารณาโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้จัดทําโดยภาคประชาชนในหมู่บ้าน/
ชุมชน เป็นหลัก โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การเสนอแนวทาง/โครงการ แก้ไข
ปัญหา โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน รวมตลอดถึงกิจกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
โครงการโดยประชาชน
(๒) การพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/แผนงาน ซึ่งจะมีผลผูกพันใน
การจัดทํางบประมาณ จะให้ความสําคัญกับโครงการ/แผนงาน ซึ่งมีลักษณะดังนี้
 เป็นโครงการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
 เป็นโครงการที่สนับสนุนกระบวนการสร้างจิตสาธารณะ การสร้างจิตสํานึก
ในความเป็นพลเมือง การแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
 เป็นโครงการเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
 เป็นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการพัฒนาในหลายมิติพร้อมๆกัน
 เป็นโครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายของ
ทางราชการที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง
(๓) จั ด ระบบและวิ ธี ก ารงบประมาณ โดยใช้ วิ ธี ก ารงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนดังนี้
 การจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการตามโครงการใน(๒) อาจดําเนินการ
ได้ ๒ ลักษณะ คือ
ก. ในกรณีที่ลักษณะโครงการมีความจําเป็นให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน
เป็นหน่วยดําเนินการใช้จ่ายงบประมาณจะจัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานหรือ

ข. ในกรณีที่องค์กรประชาชนสามารถเป็นหน่วยดําเนินการใช้จ่ายงบประมาณ
ได้เอง เช่น เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารงานและดําเนินการโดยประชาชนที่มีความเข้มแข็งมั่นคง มีระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติของตนเอง มีระบบการตรวจสอบปฏิบัติงาน มีผลงานปรากฏเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
เป็ นที่ประจั กษ์ องค์ก ารบริหารส่ วนตํ าบลบ่ อ หินจะจัดงบประมาณในลั กษณะเงิ นอุดหนุน ให้ องค์ก รภาค
ประชาชนไปดําเนินการเอง และจัดให้มีเจ้าที่ช่วยสนับสนุน ให้คําแนะนําในการใช้จ่ายงบประมาณ
 การจัดทํางบประมาณรายจ่าย โดยวิธีการจัดสรรเงินในลักษณะดังกล่าว ให้
จัดทําเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายองค์กรภาคประชาชน โดยจะกําหนดแนวทางและหน้าที่ของ
แต่ละฝ่ายให้ชัดเจน
 การตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้
ดําเนินการโดยภาคประชาชน โดยบางกิจกรรมหรือโครงการอาจกําหนดห้วงเวลาในการรายงานผลตามความ
เหมาะสม โดยฝ่ายบริหารหรือฝ่ายสภาท้องถิ่นได้พิจารณาและรับทราบ พร้อมให้คําแนะนํา ข้อคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
๖.๔ จัดระบบการรายงานผลให้ประชาชนได้รับทราบ นอกเหนือไปจากการรายงาน
การใช้จ่ายงบประมาร ให้ประชาชนได้รับทราบเป็นประจําทุกปีแล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหินจะใช้
วิธีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล และรายงานผลดังต่อไป
(๑) จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ/กิจกรรม ที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ่อหินดําเนินการในรอบปีงบประมาณ
(๒) จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นในโครงการต่างๆ ที่องค์กรประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมดําเนินการกับองค์การบริหารส่วนตําบล
(๓) จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ชี้แจงนโยบายที่ได้ดําเนินการไปแล้ว และที่จะดําเนินการไปแล้ว และที่
จะดําเนินการต่อไปให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน ร่วมกับภาคประชาชนโดยมี
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบ่ อ หิ น เป็ น ประธาน มี ร องนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบ่ อ หิ น
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน เป็นรองประธานกรรมการ มี
กรรมการประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหินที่เกี่ยวข้อง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน มีปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน เป็น
กรรมการและเลขานุการ โดยมีหัวหน้าที่กําหนดแผนงาน/โครงการที่จะดําเนินงานร่วมกับภาคประชาชน
ตลอดจนกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน บุคลากร ที่ต้องดําเนินการตามแนวทางข้อบัญญัตินี้
และอํานวยการให้ดําเนินการเป็นไปตามแนวทางที่กําหนด
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการอาจพิ จ ารณาตั้ ง คณะทํ า งาน ซึ่ ง ประกอบไปด้ ย ผู้ แ ทนจากภาค
ประชาชน ผู้ทรงคุณวุติ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยอาจนํานโยบาย อํานาจหน้าที่ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ่อหิน หรือปัญหาที่มีอยู่ในประชาชน ท้องถิ่น แบ่งออกเป็นกลุ่มภารกิจ ให้คณะทํางานรับผิดชอบ
จัดทําเป็นแผ่นงาน/โครงการ ในด้านต่างๆ และดําเนินการตามแนวทางในข้อบัญญัติต่อไป
ข้อ ๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออก
คําสั่งและประกาศเพื่อปฎิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556
ลงชื่อ ธรรมฤทธิ์ เขาบาท
(นายธรรมฤทธิ์ เขาบาท)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน

ลงชื่อ นฤทธิ์ มงคลศรี
(นายนฤทธิ์ มงคลศรี)
นายอําเภอสิเกา

