
อ ำนำจและหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโฆษิต ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 
 อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโฆษิตมีอ ำนำจและหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบล
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 และตำมพระรำชบัญญัติ
ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 
 ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
 มำตรำ 66 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำต ำบลทั้งในด้ำนเศรษกกิจ สังคม
และวัฒนธรรม 
 มำตรำ 67 ภำยใต้บังคัลแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีหน้ำที่ต้องท ำในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำและทำงบก 
 (1/1) รักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย กำรดูและกำรจรำจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงำนอื่นใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว 
 (2) รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ ำ ทำงเดิน และที่สำธำรณะ รวมทั้งก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 (4) ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 (5) จัดกำร ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและกำรฝึกอบรมให้แก่
ประชำชนรวมทั้งกำรจัดกำรหรือสนับสนุนกำรดูและและพัฒนำเด็กเล็กตำมแนวทำงที่เสนอแนะ จำกกองทุน
เพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 (6) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร 
 (7) คุ้มครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 (8) บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 (9) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมท่ีทำงรำชกำรมอบหมำยโดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกรให้ตำมควำม
จ ำเป็นและสมควร 
 มำตรำ 69 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจจัดท ำกิจกำรในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้มีน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร 
 (2) ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอ่ืน 
 (3) ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ 
 (4) ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ 
 (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจกำรสหกรณ์ 
 (6) ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว 
 (7) บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของรำษฎร 
 (8) กำรคุ้มครองดูและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 
 (9) หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 (10) ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม 
 (11) กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์ 



 (12) กำรท่องเที่ยว 
 (13) กำรผังเมือง 
 มำตรำ 69 อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมำตร 66 มำตรำ 67 และมำตรำ 68 นั้น 
ไม่เป็นกำรตัดอ ำนำจหน้ำที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัก ในอันที่จะด ำเนิน
กิจกำรใด ๆ เพ่ือประโยชน์ ของประชำชนในต ำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำบล่วงหน้ำตำม
สมควร ในกรณีนี้หำกองค์กำรบริกำรส่วนต ำบล มีควำมเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรดังกล่ำว ให้กระทรวง 
ทบวง กรม หรือองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัก น ำควำมเห็นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไปประกอบกำร
พิจำรณำด ำเนินกิจกำรนั้นด้วย 
 มำตรำ 70 เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมี
สิทธิได้รับทรำบข้อมูลและข่ำวสำรที่ทำงรำชกำรถือว่ำเป็นควำมลับเกี่ยวกับกำรรักษำควำมม่ันคงแห่งชำติ 
 มำตรำ 71 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจออกข้อบังคับต ำบลเพ่ือใช้บังคับในต ำบลได้เท่ำที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมำย หรืออ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในกำรนี้จะก ำหนดค่ำธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและ
ก ำหนดโทษปรับ ผู้ฝ่ำฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้ก ำหนดโทษปรับเกินห้ำร้อยบำท 
 ร่ำงข้อบังคับต ำบลจะเสนอได้ก็แต่โดยคณะกรรมกำรบริหำร หรือสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล หรือรำษฎรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเข้ำชื่อให้สภำท้องถิ่นพิจำรณำ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 เมือ่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยอ ำเภอให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบังคับต ำบลตำมวรรคหนึ่ง
แล้ว ให้ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรลงชื่อและประกำศเป็นข้อบังคับต ำบลต่อไป 
 ในกรณีที่นำยอ ำเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่ำงข้อบังคับต ำบลใด ให้ส่งคืนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ภำยใน สิบห้ำวันนับแต่วันที่นำยอ ำเภอได้รับร่ำงข้อบังคับต ำบลดังกล่ำวเพ่ือให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
พิจำรณำทบทวน ร่ำงข้อบังคับต ำบลนั้นใหม่ แต่ถ้ำเป็นร่ำงข้อบังคับต ำบลที่ก ำหนดให้มีโทษปรับตำมวรรคหนึ่ง 
เมื่อนำยอ ำเภอไม่เห็นชอบ ด้วยให้ร่ำงข้อบังคับต ำบลนั้นเป็นอันตกไป 
 เมื่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำทบทวนร่ำงข้อบังคับต ำบลตำมวรรคสี่แล้ว มีมติยืนยันตำม
ร่ำง ข้อบังคับต ำบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ทั้งหมดเท่ำที่ มีอยู่ให้ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรลงชื่อและประกำศเป็นข้อบังคับต ำบลได้โดยไม่ต้อง
ขอควำมเห็นชอบจำก นำยอ ำเภอ แต่ถ้ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่ยืนยันภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับร่ำงข้อบังคับต ำบลคืนจำก นำยอ ำเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ ให้ร่ำงข้อบังคับต ำบลนั้นเป็นอันตกไป 
 ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
 มำตร 16 ให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบ
กำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
 (1) กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง 
 (2) กำรจัดให้มี และบ ำรุงรักษำทำงบกทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ 
 (3) กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และท่ีจอดรถ 
 (4) กำรสำธำรณูปโภค และกำรก่อสร้ำงอ่ืนๆ 
 (5) กำรสำธำรณูปกำร 
 (6) กำรส่งเสริม กำรฝึก และกำรประกอบอำชีพ 



 (7) กำรพำณิชย์ และกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 (8) กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
 (9) กำรจัดกำรศึกษำ 
 (10) กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส 
 (11) กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 (12) กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย 
 (13) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 (14) กำรส่งเสริมกีฬำ 
 (15) กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน 
 (16) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 (17) กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 
 (18) กำรก ำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ ำเสีย 
 (19) กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล 
 (20) กำรจัดให้มีและควบคุมสุสำนและฌำปนสถำน 
 (21) กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์ 
 (22) กำรจัดให้มีและควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ 
 (23) กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัย โรงมหรสพ และ
สำธำรณสถำนอื่น ๆ 
 (24) กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำไม้ ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
 (25) กำรผังเมือง 
 (26) กำรขนส่งและกำรวิศวกรรมจรำจร 
 (27) กำรดูแลรักษำท่ีสำธำรณะ 
 (28) กำรควบคุมอำคำร 
 (29) กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 (30) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 (31) กิจกำรอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด
 ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้อ ำนำจองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมำรถจะแก้ไขปัญหำขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโฆษิต ได้เป็นอย่ำงดี มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยค ำ นึงควำมต้องกำรของประชำชนในเขต
พ้ืนที่ประกอบด้วยกำรด ำเนินกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษกกิจและ
สังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำท้องถิ่น นโยบำยของรักบำล และนโยบำยของ
ผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นส ำคัญ 
 


