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          แนวทางการกาํกับดูแลเทศบาล 
 

ที่ กรณี ขั้นตอนการดําเนินการ กฎหมาย หมายเหตุ 
1 การประชุมสภาเทศบาล 

ครั้งแรก 
ผวจ. ตองกําหนดใหสมาชิกสภาเทศบาล ไดมา

ประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายใน 15 วนั นบั

แตวันประกาศผลการเลือกตั้ง ถาไมอาจจดัใหมี

การประชุมครั้งแรกไดภายใน 15 วัน หรือมีการ

ประชุม แตไมอาจเลือกประธานสภาได ผวจ. 
อาจเสนอ รมว.มท. ใหมีคําสั่งยุบสภาเทศบาล  

พ.ร.บ.

เทศบาล

มาตรา 24 
 

การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกตอง

ดําเนนิการดังนี้ 
1.เลือกประธานสภา 
2.เลือกรองประธานสภา 
3.กําหนดสมยัประชุม 
-การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกตองให 

กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก

เทศบาล ครบทุกเขตเสียกอน 

2 การเรียกประชุมสภาเทศบาล  
 
 

- การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ 

ประธานสภาเทศบาลเปนผูเรียกประชุมสภา

เทศบาล ตามสมัยประชุม และเปนผูเปดและปด

การประชุม เวนแตในกรณีทีไ่มมีประธานสภา

หรือประธานสภาไมเรียกประชุมตามกฎหมาย

ให ผวจ.เปนผูเรียกประชุมและเปนผูเปดและ

ปดการประชมุ 
- การประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ เมื่อ

ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี หรือ

สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมต่ํากวากึ่งหนึง่ของ

จํานวนสมาชิกที่อยูในตาํแหนง เห็นวาเปนการ

จําเปนเพื่อประโยชนแหงเทศบาลอาจทาํคาํรอง

ยื่นตอ ผวจ. ขอเปดประชุมวสิามญั ถา ผวจ. 

พ.ร.บ.

เทศบาล

มาตรา 25 
มาตรา 26 
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ที่ กรณี ขั้นตอนการดําเนินการ กฎหมาย หมายเหตุ 
เห็นสมควรกใ็หเรียกประชุมวิสามญัได 
มีกําหนดไมเกิน 15 วัน และหากจะขยายเวลา

ออกไปอีกตองไดรับอนุญาตจาก ผวจ.  

3 การจดัทาํนโยบายของ

นายกเทศมนตร ีกรณีที่

นายกเทศมนตรีไมสามารถ

แถลงนโยบายตอสภาเทศบาล

ได 

ผวจ. ตองแจงใหนายกเทศมนตรีจัดทาํนโยบาย

แจงเปนหนังสือสงใหสมาชิกสภาเทศบาลทกุคน

ภายในเจ็ดวนั และใหถือวานายกเทศมนตรีได
แถลงนโยบายตอสภาเทศบาลแลว 

พ.ร.บ. 

เทศบาล

มาตรา 48 ทศ 

การแจงดังกลาว ใหนําวิธีการแจงคําสั่ง

ทางปกครองเปนหนังสือตามกฎหมายวา

ดวยวิธีปฏิบตัริาชการทางปกครองมาใช

บังคับโดยอนุโลม  
 

   4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอนุมัติเทศบัญญตัิทั่วไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบรางเทศบญัญัต ิ

ประธานสภาตองสงรางเทศบัญญตัิให ผวจ. 

พิจารณา ภายใน 7 วนั นบัแตวันที่สภาเทศบาล

มีมติ ผวจ. ตองพิจารณารางเทศบัญญัตใิหเสร็จ

และสงคืนประธานสภาเทศบาลภายใน 15 วัน 

นับแตวันทีไ่ดรับรางเทศบญัญัตินัน้ ถา  ผวจ. 
ไมพิจารณาใหเสร็จภายใน 15 วัน ใหถือวา

เห็นชอบกับรางเทศบัญญัตนิัน้ หากเห็นชอบกับ

เทศบัญญัตดิังกลาวใหสงนายกเทศมนตรลีง

นามใชบังคับตอไป หากไมเห็นชอบดวย  
ใหสงรางเทศบัญญตัินัน้ พรอมดวยเหตุผลไปยัง

สภาเทศบาล เพื่อพิจารณาใหมภายใน 30 วัน 

นับแตวันทีไ่ดรับรางเทศบญัญัติคนืมา 
 
 
 

พ.ร.บ.

เทศบาล

มาตรา 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กรณีที ่ผวจ. ไมเห็นชอบดวยกับรางเทศ

บัญญัตแิละสงคืนสภาเทศบาลพิจารณา

ใหม ถาสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามราง

เทศบัญญัติเดมิดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสองในสามของจํานวนสมาชิก 
สภาทั้งหมดเทาที่มีอยูใหประธาน 
สภาเทศบาลสงรางเทศบัญญตัินัน้ให

นายกเทศมนตรีลงนามใชบงัคับและ 
แจงให ผวจ. ทราบ แตถาสภาเทศบาล 

ไมยืนยันภายใน 30 วัน นับแตวันทีไ่ดรับ

รางเทศบัญญตัิหรือยืนยันดวยคะแนน

เสียงนอยกวาสองในสาม ใหรางเทศบญัญตัิ

นั้นตกไป 
2. กรณีเทศบาลตาํบลใหประธานสภา

เทศบาลสงรางเทศบัญญัตไิปยัง

นายอําเภอ เพื่อสงให ผวจ. พิจารณา 
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ที่ กรณี ขั้นตอนการดําเนินการ กฎหมาย หมายเหตุ 
5 การดําเนินการของ ผวจ.กรณีที่

สภาเทศบาลไมรับหลักการ 
แหงรางเทศบญัญัติ

งบประมาณรายจายประจําป

หรือรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
 
 
 

1. ให ผวจ. ตัง้คณะกรรมการ 15 คน เพื่อ

พิจารณาหาขอยุติความขัดแยง  
2. ในกรณีที่ไมสามารถเสนอบุคคลที่จะทําหนาที่

เปนกรรมการหรือประธานกรรมการไดภายในกําหนด 
เวลา หรือกรรมการหรือประธานกรรมการ 
ไมปฏิบตัิหรือไมอาจปฏบิัตหินาที่ได ผวจ. ตอง

ตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปน นายกเทศมนตรี รองนายก 
เทศมนตร ีเลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีป่รึกษานายก 
เทศมนตรี  และมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาล  
ทําหนาทีก่รรมการหรือประธานกรรมการดังกลาว

ใหครบตามจาํนวน 
3.ผวจ. ตองสงรางเทศบัญญัตทิี่ผานการพิจารณา

ของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการให

นายกเทศมนตรีโดยเร็ว 
4. นายกเทศมนตรีตองเสนอรางเทศบัญญัติดงักลาว

ตอสภาภายใน 7 วัน นบัแตวันทีไ่ดรับรางเทศบญัญัติ

จาก ผวจ. หากนายกเทศมนตรีไมเสนอราง 
เทศบัญญัตินัน้ตอสภาภายในเวลาที่กําหนด ผวจ. 

ตองรายงานตอ รมว.มท.เพื่อสั่งให

นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง 
5.กรณีที่สภาเทศบาลพิจารณารางเทศบญัญัติ

ดังกลาวไมเสร็จภายใน 30 วัน นบัแตวันที่ไดรับ

รางเทศบัญญตัิจากนายกเทศมนตร ีหรือมีมต ิ
ไมเห็นชอบใหตราเทศบัญญตัิงบประมาณ  

พ.ร.บ.เทศบาล

มาตรา 62 ตรี 
มาตรา 62 

จัตวา 

กรณีเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ให

ประธานสภาเทศบาลสงไปยงั ผวจ. 

พิจารณา คณะกรรมการดังกลาว  
ใหประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาล  
ซึ่งสภาเสนอจาํนวน 7 คน และบุคคล 
ซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภา  
ซึ่งนายกเทศมนตรี เสนอจาํนวน 7 คน  

โดยให ผวจ. ตั้งภายใน 7 วนั นบัแตวันที่

สภามีมติไมรับหลักการ  กรรมการทั้ง 14 

คนดังกลาวตองรวมกันปรึกษาเพื่อเลือก

บุคคลซึ่งมไิดเปนนายกเทศมนตรี   
รองนายกเทศมนตรี  เลขานกุาร

นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

และสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งทําหนาที่

เปนประธานกรรมการภายใน 7 วัน และ

เสนอให ผวจ.แตงตั้งนับแตวันที่กรรมการ

ครบจํานวน 14 คน 
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ที่ กรณี ขั้นตอนการดําเนินการ กฎหมาย หมายเหตุ 
ผวจ. ตองเสนอรมว.มท.เพื่อมีคําสั่งยุบสภา 

6 การอนุมัติเทศบัญญตัิชั่วคราว  ผวจ.อาจอนุมตัิเทศบญัญตัชิั่วคราว ตามที่

นายกเทศมนตรีเสนอเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินซึ่งจะ

เรียกประชุมสภาเทศบาลใหทันทวงทีไมได   

พ.ร.บ. 

เทศบาล 
มาตรา 64 

- เทศบญัญตัชิั่วคราวจะใชบังคับได 
เมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงาน

เทศบาลแลว 
7 อํานาจหนาทีก่ารควบคุม ดแูล 

เทศบาลใหปฏิบัติการตาม

อํานาจหนาที ่โดยถูกตองตาม

กฎหมาย 
 

1. กรณีเทศบาลนคร/เทศบาลเมืองและ

เทศบาลตําบล 
ผวจ.มีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลเทศบาลใน

จังหวัดนั้นใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่โดย

ถูกตองตามกฎหมาย โดย 
(1) มีอํานาจหนาที่ชี้แจง แนะนาํตักเตือน

เทศบาล  
(2) ตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสาร
หรือสถิติใดๆ จากเทศบาลมาตรวจ 
(3) เรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงาน
เทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนได  
2.  กรณีของเทศบาลตาํบล พ.ร.บ. เทศบาลยังได

กําหนดใหนายอําเภอมีอํานาจหนาที่ชวย ผวจ.

ควบคุมดแูลเทศบาลตาํบลในอําเภอ ใหปฏิบัติการ
ตามอาํนาจหนาที่โดยถูกตองตามกฎหมาย โดย 
(1) มีอํานาจหนาที่ชี้แจง แนะนาํ ตักเตือน

เทศบาล 
(2) ตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสาร
หรือสถิติใดๆ จากเทศบาลมาตรวจ 

พ.ร.บ. 

เทศบาล

มาตรา 71 
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ที่ กรณี ขั้นตอนการดําเนินการ กฎหมาย หมายเหตุ 
(3) เรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงาน

เทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนได 

8 การเพิกถอนหรือระงับ 
การปฏิบัติของนายกเทศมนตรี

หรือรองนายกเทศมนตร ี
 
 
 

1. กรณีเทศบาลนคร /เทศบาลเมือง 
เมื่อ ผวจ. เห็นวานายกเทศมนตรีหรือ 
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัตกิารของเทศบาล 
ไปในทางที่อาจเปนการเสียหายแกเทศบาล 
หรือแกราชการ และไดชี้แจงแนะนาํตักเตอืน

นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรแีลว 
ไมปฏิบตัิตาม ผวจ. มีอํานาจที่จะสั่งเพิกถอน

หรือสั่งใหระงับการปฏิบตัิของนายกเทศมนตรี

หรือรองนายกเทศมนตรีนัน้ไวกอนได และให 

ผวจ.รีบรายงาน รมว.มท. ทราบภายใน 15 วัน 

นับแตวนัที่มีคาํสั่ง เพื่อให รมว.มท. วินิจฉยั 
สั่งการตามสมควร 
2. กรณีเทศบาลตําบล 
เมื่อนายอําเภอเห็นวา นายกเทศมนตรี รอง

นายกเทศมนตรี ปฏิบตัิการของเทศบาลไป

ในทางที่อาจเปนการเสียหายแกเทศบาลหรือ 
แกราชการ และไดชี้แจงแนะนําตักเตือน

นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรแีลว 
ไมปฏิบตัิตาม นายอาํเภอมอีํานาจที่จะสั่งเพิก

ถอน หรือสั่งใหระงับการปฏิบัติของ

นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรนีั้นไว

พ.ร.บ. 

เทศบาล 
มาตรา 72 
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ที่ กรณี ขั้นตอนการดําเนินการ กฎหมาย หมายเหตุ 
กอนได และใหนายอําเภอรายงาน ผวจ.เพื่อรีบ

รายงานตอ รมว.มท.วินิจฉัยสั่งการตอไป 
9 การสั่งใหนายกเทศมนตร ี 

รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา

เทศบาลหรือรองประธานสภา

เทศบาลพนจากตาํแหนง 

ให ผวจ. เสนอความเห็นตอ รมว.มท. พรอม

ดวยหลักฐาน รมว.มท. อาจใชดุลพินิจสั่งให

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภา
เทศบาลพนจากตําแหนงก็ได  
  

 

พ.ร.บ. 

เทศบาล

มาตรา 73 

-  ผวจ. ตองดําเนนิการสอบสวนให

ถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการสอบสวนคณะเทศมนตรีหรือ

เทศมนตรี พุทธศักราช 2500 ประกอบ

หนังสือกระทรวง มหาดไทย ดวนที่สุด  

ที่ มท 0303.1/ว 2110 ลว. 9 สค. 

2545 

- คําสั่งของ รมว.มท. ใหเปนที่สุด 

 

 

 

10 การยุบสภาเทศบาล หาก ผวจ. พิจารณาเห็นวา เพื่อคุมครอง

ประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาล หรือ
ประโยชนของประเทศเปนสวนรวม ผวจ.จะ

รายงานเสนอความเห็นตอ รมว.มท.เพื่อยุบสภา

เทศบาลกไ็ด 
 
 

พ.ร.บ.เทศบาล

มาตรา 74 

- เมื่อมีกรณีดงักลาวหรือกรณีอื่นใด

ตามที่กําหนดไวใน พ.ร.บ. เทศบาลฯ  

รมว.มท. มีอํานาจยุบสภาเทศบาล 
โดยตองแสดงเหตุผลไวในคาํสั่งดวย 



 24

ที่ กรณี ขั้นตอนการดําเนินการ กฎหมาย หมายเหตุ 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสอบสวนและวินิจฉัยกรณี

เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับสมาชิก

ภาพของสมาชกิสภาเทศบาล

ผูใดสิน้สุดลง เพราะขาด

คุณสมบัติหรือมีลักษณะ 
ตองหามตามมาตรา 15  
วรรคสอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผวจ.ตองสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว  
คําวินิจฉัยของ ผวจ. เปนที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ร.บ. เทศบาล

มาตรา 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไข

เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 

มาตรา 15 วรรคสอง กําหนดวา ผูมีสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาล

นอกจากจะตองมีคุณสมบตัิและไมมี

ลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ

ผูบริหารทองถิ่นแลว จะตองไมเปนผูที่พน

จากตาํแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น คณะ
ผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  
รองผูบริหารทองถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือ

เลขานุการของผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุ
มีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม 
ในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ยังไมถึงหาปนับถึง
วันรบัสมัครเลือกตั้ง 
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไข

เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 

มาตรา 18 ทวิ กําหนดวา สมาชิกสภา

เทศบาลตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวา

โดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่

เทศบาลนั้นเปนคูสัญญาหรอืในกิจการ 
ที่กระทําใหแกเทศบาลนั้นหรือที่เทศบาล

นั้นจะกระทาํ 
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ที่ กรณี ขั้นตอนการดําเนินการ กฎหมาย หมายเหตุ 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสอบสวนและวินิจฉัยกรณี

เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับการเปน

นายกเทศมนตรีและ 
รองนายกเทศมนตร ี
สิ้นสุดลงเพราะขาดคุณสมบตัิ

หรือมีลักษณะตองหามตาม

มาตรา 48 เบญจ 
 

ผวจ.ตองสอบสวน และวินิจฉัยโดยเร็ว 
คําวินิจฉัยของ ผวจ. ใหเปนที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ร.บ. เทศบาล 
มาตรา 48 

ปญจทศ (4) 
และมาตรา 
48 โสฬส (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไข

เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 

มาตรา 48 เบญจ กําหนดวาบุคคลผูมี

สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรี

ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

ตามกฎหมายวาดวยการเลอืกตั้งสมาชิก

สภาทองถิ่นหรอืผูบริหารทองถิ่นและตอง 
มีคุณสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหาม

ดังตอไปนีด้วย 
(1) มีอายุไมต่ํากวา 30 ปบริบูรณในวนั

เลือกตั้ง 
(2) สําเร็จการศึกษาไมต่าํกวาปริญญาตรี

หรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภา
ทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิก
รัฐสภา 
(3) ไมเปนผูที่พนจากตาํแหนงสมาชิก
สภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น 
หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหาร

ทองถิ่น เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวา
ทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่กระทํา

กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมถึง
หาปนบัถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
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ที่ กรณี ขั้นตอนการดําเนินการ กฎหมาย หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น ซึ่งถูกใหพนจาก
ตําแหนงเนื่องจากกระทําการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ 
2.  พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถิ่นหรอืผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545 

แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 มาตรา 45 

กําหนดวา 
บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้เปนบคุคล

ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
(1) ติดยาเสพติดใหโทษ 
(2) เปนบุคคลลมละลาย 
(3) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิให

ใชสิทธิเลือกตัง้ตามมาตรา 34 (1) (2) 

หรือ (4)  
(4) ตองคําพิพากษาใหจาํคกุและถูกคุม

ขังอยูโดยหมายศาล 
(5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง

ที่สุดใหจาํคุกตั้งแตสองปขึ้นไป และได

พนโทษมายังไมถึงหาปนับถงึวันเลือกตั้ง 

เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย

ประมาท 
(6) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทํา
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ที่ กรณี ขั้นตอนการดําเนินการ กฎหมาย หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความผดิตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะ

ไดรับโทษหรือไมโดยไดพนโทษหรือตอง

คําพิพากษามายังไมถึงหาปนับถึงวัน

เลือกตั้ง แลวแตกรณี 
(7) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออก

จากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือ

วากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการ 
(8) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของ

ศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดนิ

เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสิน

เพิ่มขึ้นผิดปกต ิ
(9) เคยถูกถอดถอนออกจากตาํแหนง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 

สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น  
ตามบทบญัญตัิของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายวาดวย

การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก

สภาทองถิ่นหรอืผูบริหารทองถิ่น แลวแต

กรณีมายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้ง 
(10) อยูระหวางเสียสิทธิสมัครรับ

เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ

ผูบริหารทองถิ่นตามมาตรา 37 หรือตาม
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ที่ กรณี ขั้นตอนการดําเนินการ กฎหมาย หมายเหตุ 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ

สมาชิกวุฒิสภา 
(11) เคยถูกคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมายังไมถึงหนึ่งป

นับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมี

คําสั่งอันเนื่องจากการกระทําการโดยไม

สุจริตตามพระราชบัญญตัินี้หรือกฎหมายวา

ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และสมาชิกวุฒิสภาเพื่อใหตนเองหรือผูอื่น

ไดรับเลือกตั้ง หรือไดรับเลือกตั้งมาโดยไม

สุจริต 
(12)  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหาร

ทองถิ่น 
(13) เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก

วุฒิสภา หรือเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเดียวกันหรือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
(14) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือ

เงินเดือนประจํา 
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ที่ กรณี ขั้นตอนการดําเนินการ กฎหมาย หมายเหตุ 
(15) เปนพนักงานหรือลูกจางของ

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

สวนทองถิ่น หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ 
(16)  เปนกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน กรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ หรือผูตรวจการแผนดิน 
ของรัฐสภา 
(17)  ลักษณะอื่นที่กฎหมายวาดวยการ

จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด 

13 
 

การสอบสวนและวินิจฉัย 
เมื่อนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี  
เลขานุการนายกเทศมนตรี 

หรือที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

กระทําการฝาฝนตามมาตรา 

48 จตุทศ  
 
 

ผวจ. ตองสอบสวนและวนิจิฉัยโดยเร็ว  
คําวินิจฉัยของ ผวจ. ใหเปนที่สุด 

พ.ร.บ. 

เทศบาล 
มาตรา 48 

ปญจทศ (5) 

และมาตรา 
48โสฬส (6) 

มาตรา 48 

โสฬส วรรค

สอง และ

วรรคสาม 
 

พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไข

เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 

มาตรา 48 จตุทศ กําหนดวา 

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ

นายกเทศมนตรีตองไมกระทําการอยางใด

อยางหนึ่งดังตอไปนี ้
(1) ดํารงตาํแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่น
ใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเวนแตตําแหนงที่ดํารงตาม

บทบัญญตัิแหงกฎหมาย 
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ที่ กรณี ขั้นตอนการดําเนินการ กฎหมาย หมายเหตุ 
(2) รับเงินหรือประโยชนใดๆ เปนพิเศษ
จากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจนอกเหนือไปจากทีส่วนราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติ
กับบุคคลในธรุกิจการงานตามปกต ิ
(3) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรง
หรือทางออมในสัญญาที่เทศบาลนัน้เปน

คูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแก

เทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทาํ 
   บทบัญญตัติามมาตรานีม้ใิหใชบังคบั

กับกรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่ง

ไดรับเบี้ยหวัด บําเหน็จบาํนาญหรือเงินป

พระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใด 
ในลักษณะเดยีวกัน และมิใหใชบังคับกบั

กรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่ง 
รับเงินตอบแทนคาเบี้ยประชุมหรือเงินอื่น

ใดเนื่องจากการดํารงตาํแหนงกรรมาธิการ

ของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผูแทน 
ราษฎรหรือสภาเทศบาลหรือสภาทองถิ่น

หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัตใิหเปน

โดยตาํแหนง 
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ที่ กรณี ขั้นตอนการดําเนินการ กฎหมาย หมายเหตุ 

14 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

การจัดเก็บภาษี 

 

 

 

 

 

     กํากับดแูลใหเทศบาลจดัเก็บภาษีโรงเรือนและ 

ที่ดิน ภาษีบาํรุงทองที่ และภาษีปาย ใหเปนไป 

ตามที่กฎหมายกําหนด ประกอบดวย 

     1. ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 

     2. ภาษบีาํรุงทองที่ 

     3. ภาษปีาย 

     4. คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับตามที่มี

กฎหมายกาํหนดใหเทศบาลมีอํานาจจัดเก็บ เชน 

คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

กฎหมายวาดวยการขุดดิน และถมดิน เปนตน 

- มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 

มาตรา 7 และมาตรา 8 แหง

พ.ร.บ. รายไดเทศบาล  

พ.ศ. 2497 

 

1. ภาษโีรงเรือนและที่ดนิจดัเก็บจากคารายป

ของทรัพยสิน ไดแก คาเชา หรือกรณีที่หา 

คาเชาไมไดใหเทียบเคียงกับทรัพยสินที่มี 

การใหเชาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

หรือคิดจากคาเชามาตรฐานกลางเฉลี่ย 

ตอตารางเมตรตอเดือน 

2. ภาษบีาํรุงทองที่จดัเกบ็จากราคาปานกลาง 

ของที่ดิน พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2524 

3. ภาษีปายจดัเก็บจากประเภทปายตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออก

ตามความใน พ.ร.บ. ภาษีปาย พ.ศ. 2510 

4. คาธรรมเนยีม คาใบอนญุาต คาปรับ 

จัดเก็บใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

15 การจัดทําแผนที่ภาษีและ 

ทะเบียนทรัพยสินของ

เทศบาล 

     แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกวา 

“คณะกรรมการอํานวยการแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินจังหวัด” 

 

 

 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2550 ขอ 6  

และขอ 7   

มีหนาที่สนับสนุน ใหคําปรึกษาแนะนํา กํากับ

ดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดทําแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสนิขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นรวมกบัศูนยสนบัสนุน

การปฏิบัติงานแผนที่ภาษแีละทะเบียน

ทรัพยสิน 
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16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทํางบประมาณ 

 

 

     การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของเทศบาล 

     ใหผูวาราชการจังหวัด เขากํากับดูแลการปฏิบัติ

เพื่อใหการเสนอรางงบประมาณรายจายขององคกร

ปกค รอ ง ส ว นท อ ง ถิ่ น เ ป น ไ ปต าม ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่

กระทรวงมหาดไทยกําหนด   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2541 ขอ 24 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ดวนมาก  

ที่ มท 0808.2/ว 1957 ลง

วันที่ 23 มิถุนายน 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีที่ผูบริหารขององคกรปกครองสวน

ทอง ถิ่นไม เสนอรางงบประมาณรายจาย

ประจําปภายในวันที่ 15 สิงหาคม และมิไดขอ

ขยายเวลาการเสนอรางงบประมาณตอสภา

ทอ ง ถิ ่นหร ือขอขยายเวลาแล ว  แต สภา

ทองถิ ่นไมอนุมัต ิใหผู ว าราชการจังหวัด  

ตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงผูรับผิดชอบ

ในการจัดทํารางงบประมาณและเหตุผลของ

ฝายสภาทองถิ่นที่ไมอนุมัติ (กรณีสภาทองถิ่น

ไ ม อ นุ มั ติ ใ ห ข ย า ย เ ว ล า ก า ร จั ด ทํ า ร า ง

งบประมาณ) พรอมทั้งเรงรัดใหผูบริหาร

ทองถิ่นเสนอรางงบประมาณไดทันภายใน

กําหนดเวลาที่เห็นวาเหมาะสม เพื่อใหสภา

ทองถิ่นพิจารณากอนสิ้นปงบประมาณ  

     ในกรณีที่สภาทองถิ่นอนุมัติใหขยายเวลา

การเสนอรางงบประมาณภายหลังวันที่ 15 

สิงหาคม ก็ใหตรวจสอบและกํากับดูแลใหมี

การเสนอรางเพื่อใหสภาทองถิ่นไดพิจารณาให

ทันกอนสิ้นปงบประมาณดวยเชนเดียวกัน  
    ในกรณีที่ไมมีผูบริหารทองถิ่น และหรือ

สภาทองถิ่นที่จะเสนอรางงบประมาณรายจาย

ประจําปไดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ และเมื่อมี
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 ใหผูวาราชการจังหวัดไดแนะนําและซักซอมแนวทาง

ปฏิบตัิในการจดัทาํงบประมาณรายจายขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

 

 

 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 

1274 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 

2545 

ผูบริหารทองถิ่นและสภาทองถิ่นแลว ให

ผูบริหารทองถิ่นรีบเสนอรางงบประมาณ

รายจายประจําปตอสภาทองถิ่นโดยเร็ว 

    ควรกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ 

และติดตามผลการปฏิบัติขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ซึ่ งอาจกระทําไดโดยวิธีการ

ประชุมชี้แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

เขตจังหวัด โดยใชปฏิทินงบประมาณเปน

แนวทางในการดําเนินการ และมอบหมายให

มีเจาหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเปนการเฉพาะกอนการ

จัดทํางบประมาณ 

 

17 

 

 

 

 

การกํากับดูแลการซื้อ  

การจาง  

     การกํากับดูแลการซื้อ การจาง ของเทศบาล 

     - ยกเวนการปฏิบัตติามระเบียบ 

     

      

 

 

 

     - อนุมัตใิหหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 

รับพัสดุที่มีผูอุทิศใหโดยมีเงื่อนไข หรือภาระติดพนั 

       

- ระเบียบ มท. วาดวยการพัสดุฯ 

พ.ศ. 2535 ขอ 4 

  - คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 

282/2545 ลงวันที่ 6 กันยายน 

2545 เรื่อง การมอบอํานาจให

ผูวาราชการจังหวัดปฏิบตัิราชการ

แทน 

- ระเบียบ มท. วาดวยการพัสดุฯ  

พ.ศ. 2535 ขอ 9 

     

ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบอํานาจให 

ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติให  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นยกเวนระเบยีบ 

ในกรณีมีเหตจุําเปน และสมควรยกเวน 
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     - อนุมัตใิหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชา

อสังหาริมทรัพย ซึ่งมีอัตราคาเชาเกินเดือนละ  

20,000 บาท 

     - อนุมตัิใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแกไขสัญญา

กรณีงบประมาณตามโครงการตั้งจายจากเงินอุดหนนุ

เฉพาะกิจทั้งหมด หรือบางสวน 

     - อนุมัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นงด ลด

คาปรับ หรือขยายเวลาการกอสราง กรณีวงเงินการสั่งซื้อ

สั่งจางอยูในอาํนาจของผูวาราชการจังหวัด 

     - สั่งลงโทษผูทิ้งงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- ระเบียบ มท. วาดวยการพัสดุฯ  

พ.ศ. 2535 ขอ 124 

 

- ระเบียบ มท. วาดวยการพัสดุฯ

พ.ศ. 2535 ขอ 129 

  

 - ระเบียบ มท. วาดวยการพัสดุฯ 

พ.ศ. 2535 ขอ 132 

  

- ระเบียบ มท. วาดวยการพัสดุฯ 

พ.ศ. 2535 ขอ 138 

 

18 การเบิกจายเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     การกํากับดูแลดานการเงินการคลังของเทศบาล 

     - การพิจารณาอนุมัติทําความตกลงไมปฏิบัติ 

ตามระเบียบ 

      

 

 

 

 

 

 

 

-ระเบียบ มท. วาดวยการรับเงิน 

การเบิกจายเงนิ การฝากเงิน  

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ 4 

- คําสั่งกระทรวงมหาดไทย  

ที่ 181/2548 ลงวันที่ 29 

มีนาคม 2548 เรื่อง การมอบ

อํานาจใหผูวาราชการจังหวัด

ปฏิบัติราชการแทน 

 

    ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบอํานาจ 

ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบตัิราชการแทน  

ทําความตกลง กรณีองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นไมสามารถปฏิบตัิตามระเบียบ 

ได ซึ่งจะตองดําเนินการกอนการปฏิบัต ิ
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- อํานาจอนุมัติ จายเงินทุนสํารองเงินสะสม  

กรณียอดเงินสะสมในสวนที่เหลือมีไมเพียงพอ 

ตอการบริหาร 

     - วินิจฉัยกรณี สตง. ยืนยันขอทักทวง 

 

- ระเบียบ มท. วาดวยการรบั

เงินฯ  ขอ 87 

 

- ระเบียบ มท. วาดวยการรบั

เงินฯ ขอ 103 

19 

 

การกํากับดูแลดานการ 

สงเงินสมทบกองทุนบําเหนจ็

บํานาญขาราชการ 

สวนทองถิ่น  

 

     

     ใหเทศบาลหักเงินจากประมาณการรายรับในอัตรา 

รอยละสอง ทั้งนี้มิใหนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู 

เงินที่มีผูอุทิศให หรือเงินอุดหนุนมารวมคํานวณดวย 

เมื่อไดหักไวจายเปนเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถิ่น (ถามี) สวนที่เหลือเทาใดใหจัดการเบิกถอนนําสง

สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

ภายในเดือนธันวาคม ของปงบประมาณ 

     

- มาตรา 6 แหง พ.ร.บ. บําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 และ

กฎกระทรวง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2542 

- มาตรา 57 แหง พ.ร.บ. 

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม

จนถึง (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2545  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น   

พ.ศ. 2546  

 

 

20 การรายงานเกษียณอายุของ

พนักงานเทศบาล 

 

          การรายงานเกษียณอายุตองรายงานผาน

จังหวัดไปยังกระทรวงมหาดไทยทราบลวงหนา 

อยางนอย 3 เดือน กอนเกษียณอายุ เมื่อครบกําหนด

เกษียณอายุของพนักงานเทศบาลไดสั่งใหผูนั้นออกจาก

- มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัต ิ

บําเหน็จบํานาญขาราชการ 

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
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ราชการแลว ใหรายงานผานผูวาราชการจงัหวัด  

เพื่อแจง กบท. ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

 

วาดวยบําเหนจ็บํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น  

พ.ศ. 2546 ขอ 14 

 

21 การเปลี่ยนแปลงสถานที ่

รับบํานาญ 

 

     การเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบํานาญ เมื่อเทศบาล 

รับเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบาํนาญจากผูรับ

บํานาญในสังกัด และหนังสือจายเงินบาํนาญครั้งสุดทาย 

ตามแบบ บ.ท. 13 สงใหจังหวัดเพื่อขออนุมัตติอ

กระทรวงมหาดไทย 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

วาดวยเงินบาํเหน็จบาํนาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น  

พ.ศ. 2546 ขอ 38 

 

 

22 

 

 

 

 

การเสนอขอรับเงินบาํเหน็จ

บํานาญ และการสั่งจาย

บําเหน็จบํานาญของ 

พนักงานเทศบาล 

 

     เมื่อเทศบาลรบัเรื่องการขอรับบาํเหนจ็บํานาญจาก 

ผูขอและนาํเสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาแลว 

ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน  

21 วัน นับแตวันรับเรื่อง จากนั้นจึงพิจารณาสั่งจาย

บําเหน็จบํานาญตอไป 

- มาตรา 50 แหง พ.ร.บ.  

บําเหน็จบํานาญขาราชการ 

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

วาดวยเงินบาํเหน็จบาํนาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น  

พ.ศ. 2546 ขอ 24   

 

23 การควบคุมเกษียณอายุของ

พนักงานเทศบาล 

     ผูวาราชการจังหวัดเปนเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุ

ของพนักงานเทศบาล 

 

- มาตรา 22 แหง พ.ร.บ.  

บําเหนจ็บาํนาญขาราชการ 

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 

 

24 การพิจารณาสัง่จายบําเหน็จ

บํานาญของพนักงานเทศบาล 

     ผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจพิจารณาสั่งจาย

บําเหน็จบํานาญของพนักงานเทศบาล 

- มาตรา 50 แหง พ.ร.บ. 

บําเหนจ็บาํนาญขาราชการ 

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 

 

ผูวาราชการจังหวัดจะตองพิจารณาให 

แลวเสร็จภายใน 21 วัน นบัแตวนัรับเรื่องจาก

เทศบาล 


	18-30.pdf
	31-36.pdf



