
บทบาทหนา้ทีข่องสภาเทศบาล  

มาตรา 49 (พรบ.เทศบาล)ใหส้ภาเทศบาลต าบลมสีมาชกิสบิสองคน และใหค้ณะเทศมนตรปีระกอบดว้ย
นายกเทศมนตรกีับเทศมนตรอีืน่อกีสองคน 

1) หนา้ทีข่องสภาเทศบาล  
ส าหรับหนา้ทีข่องสภาเทศบาลโดยหลกัการแลว้มสี าคัญ 4 ประการ ไดแ้ก ่(1) หนา้ทีใ่นการเลอืกฝ่าย
บรหิาร (2) หนา้ทีใ่นการสะทอ้นความตอ้งการของประชาชนในเขตเทศบาล (3) หนา้ทีใ่นการออกเทศ
บัญญัต ิและ (4) หนา้ทีใ่นการตรวจสอบและถว่งดลุฝ่ายบรหิาร 

ส าหรับหนา้ทีแ่รก คอื หนา้ทีใ่นการเลอืกตัง้ฝ่ายบรหิารนัน้ สภาเทศบาลจะท าหนา้ทีใ่นการเลอืก
นายกเทศมนตร ีและเทศมนตรดีว้ยเสยีงขา้งมากของสภาเทศบาล ซึง่หนา้ทีด่ังกลา่วนีจ้ะไมม่ใีนเทศบาล
ทีใ่ชร้ปูแบบนายกเทศมนตร ีเพราะหนา้ทีด่ังกลา่วนีจ้ะถกูกระท าโดยประชาชนในเขตเทศบาลแทน 

หนา้ทีใ่นประการทีส่อง คอื หนา้ทีใ่นการสะทอ้นความตอ้งการของประชาชนในพืน้ทีนั่น้ เป็นหนา้ที่
โดยท่ัวไปของผูแ้ทนประชาชนอยูแ่ลว้ เชน่ รับฟังปัญหา ความตอ้งการ ความเดอืดรอ้น ตลอดจนขอ้
รอ้งเรยีนตา่ง ๆ ของประชาชนในเทศบาล แลว้น าขอ้เรยีกรอ้งเหลา่นัน้เสนอตอ่ฝ่ายบรหิารใหฝ่้ายบรหิาร
ด าเนนิการแกไ้ขให ้หรอืในบางเรือ่งทีส่มาชกิสภาเทศบาลสามารถกระท าไดเ้อง สมาชกิสภาเทศบาลก็จะ
ด าเนนิการแกไ้ขไดเ้ลย หรอืหากในบางเรือ่งอยูเ่กนิขอบเขตอ านาจทีเ่ทศบาลจะด าเนนิการได ้สมาชกิ
สภาเทศบาลก็จะท าหนา้ทีใ่นการประสานไปยังหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ด าเนนิการตอ่ไป การ
ด าเนนิการเพือ่ใหฝ่้ายบรหิารกระท าตามขอ้เรยีกรอ้งของตนนัน้ อาจกระท าไดทั้ง้ในรปูแบบทีเ่ป็นทางการ 
เชน่ การท าหนังสอืยืน่แสดงปัญหาของประชาชนในเทศบาลผา่นไปยังนายกเทศมนตร ีเป็นตน้ และ
รปูแบบทีไ่มเ่ป็นทางการ เชน่ การใชค้วามสมัพันธส์ว่นตัวของตนกับผูม้อี านาจ รอ้งขอใหผู้ม้อี านาจ
ด าเนนิการให ้เป็นตน้ 

หนา้ทีใ่นประการทีส่าม คอื หนา้ทีใ่นการออกกฎหมายหรอืเทศบัญญัต ิหนา้ทีน่ีเ้ป็นหนา้ทีท่ีช่ดัเจนทีส่ดุ
ในการท างานของสภาเทศบาล กลา่วคอื สภาเทศบาลท าหนา้ทีเ่ป็นองคก์รทางนติบิัญญัตใินเทศบาล ท า
หนา้ทีใ่นการพจิารณา กลั่นกรอง และอนุมตักิฎหมายตา่ง ๆ วา่ควรบังคับใชใ้นเขตเทศบาลหรอืไม ่
อยา่งไร และเมือ่พจิารณากันอยา่งรอบคอบแลว้ สมาชกิสภาเทศบาลจงึจะมมีตเิห็นชอบหรอืไมเ่ห็นชอบ
ในรา่งเทศบัญญัตเิพือ่บังคับใชเ้ป็นเทศบัญญัตติอ่ไปหรอืไม ่หนา้ทีใ่นประการนีถ้กูก าหนดไวใ้นมาตรา 60 
แหง่พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2543 ทีก่ าหนดวา่ “เทศบาลมอี านาจตรา
เทศบัญญัตโิดยไมข่ดัหรอืแยง้ตอ่บทกฎหมาย…” 

และหนา้ทีใ่นประการสดุทา้ย คอื หนา้ทีใ่นการตรวจสอบและถว่งดลุการท างานของฝ่ายบรหิารนัน้ สภา
เทศบาลมวีธิกีารในการตรวจสอบและถว่งดลุอยา่งนอ้ย 3 วธิไีดแ้ก ่

(1) การตัง้กระทูถ้ามฝ่ายบรหิาร  
เพือ่ใหฝ่้ายบรหิารตอบกระทูท้ีต่นเห็นวา่เป็นปัญหาและใหฝ่้ายบรหิารชีแ้จงขอ้เท็จจรงิหรอืแนวทางเพือ่
ด าเนนิการแกไ้ขตอ่ไป ดังมาตรา 31 แหง่พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2546 

(2) การตรวจสอบการท างานโดยคณะกรรมการสามัญและวสิามัญของสภาเทศบาล 

คณะกรรมการสามัญและวสิามัญของสภาเทศบาล มหีนา้ทีห่ลักในการกระท ากจิการใด ๆ ตามทีส่ภา
มอบหมายใหด้ าเนนิการ เชน่ สบืสวน สอบสวนขอ้เท็จจรงิ ศกึษาถงึความเป็นไปได ้หรอืลงไปเก็บขอ้มลู
ในพืน้ทีเ่ทศบาล เป็นตน้ และเมือ่ไดด้ าเนนิการไปเชน่ไร กรรมการดังกลา่วตอ้งรายงานผลการด าเนนิงาน
นัน้ใหส้ภาเทศบาลรับทราบดว้ย 



การด าเนนิงานของคณะกรรมการในลักษณะเชน่นี ้ก็คอื การตรวจสอบการท างานของฝ่ายบรหิารใน
ลักษณะหนึง่ดว้ยเชน่กัน เชน่ หากสภาเทศบาลไมเ่ห็นดว้ยกับการท างานของฝ่ายบรหิาร สภาเทศบาล
อาจจะตัง้คณะกรรมการวสิามัญเพือ่ศกึษาและพจิารณาวา่ในประเด็นดังกลา่ว ควรมแีนวทางในการ
ตัดสนิใจหรอืด าเนนิการอยา่งไร ตลอดจนสามารถเรยีกใหฝ่้ายบรหิารมาชีแ้จงวา่เหตใุดฝ่ายบรหิารจงึ
ตัดสนิใจเชน่นัน้ ซึง่หากฝ่ายบรหิารไมส่ามารถชีแ้จงใหค้ณะกรรมการดังกลา่วเขา้ใจหรอืไมส่ามารถตอบ
ค าถามไดอ้ยา่งกระจา่งชดัแลว้ ผลเสยียอ่มเกดิแกต่ัวผูบ้รหิารเอง และอาจมผีลในการเลอืกตัง้ครัง้ตอ่ไป 

มาตรา 32 วรรค 1 แหง่พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2543 ไดใ้หอ้ านาจแก่
สภาเทศบาลไวโ้ดยก าหนดวา่ “สภาเทศบาลมอี านาจเลอืกสมาชกิสภาเทศบาลตัง้เป็นคณะกรรมการ
สามัญของสภาเทศบาล และมอี านาจเลอืกบคุคลผูเ้ป็นหรอืมไิดเ้ป็นสมาชกิตัง้เป็นคณะกรรมการวสิามัญ
ของสภาเทศบาล เพือ่กระท ากจิการหรอืพจิารณาสอบสวนหรอืศกึษาเรือ่งใด ๆ อันอยูใ่นอ านาจหนา้ที่
ของสภาเทศบาล แลว้รายงานตอ่สภาเทศบาล” 

(3) การเสนอเพือ่ใหม้กีารออกเสยีงประชามตใินเขตเทศบาล  
การตรวจสอบการท างานในประการนีถ้กูก าหนดไวใ้นมาตรา 32 ทว ิตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 
2496 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2543 วา่ “ในกรณีกจิการในเรือ่งใดอาจกระทบถงึประโยชนไ์ดเ้สยีของ
เทศบาลหรอืประชาชนในทอ้งถิน่ สมาชกิสภาเทศบาลจ านวนไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนสมาชกิเทา่ที่
มอียูห่รอืคณะเทศมนตรอีาจเสนอตอ่ประธานสภาเทศบาลเพือ่ใหม้กีารออกเสยีงประชามตใินทอ้งถิน่ได ้
และประกาศใหป้ระชาชนทราบ 

การออกเสยีงประชามตติอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชนใ์นการขอปรกึษาความเห็นของประชาชนวา่จะเห็นชอบ
หรอืไมเ่ห็นชอบกจิการส าคัญในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ตามวรรคหนึง่…” ซึง่กฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชน
ในทอ้งถิน่มสีทิธเิขา้มาชว่ยฝ่ายบรหิารตัดสนิใจในประเด็นทีส่ าคัญตอ่เทศบาลไดง้า่ยขึน้ ซึง่การให ้
ความเห็นของประชาชนนี้จะสามารถกระท าไดก็้ตอ้งไดรั้บการเสนอจากสมาชกิสภาเทศบาลเสยีกอ่น 

- การรับฟังการแถลงนโยบายโดยไมม่กีารลงมต ิและ ผลการด าเนนิงานของนายกเทศมนตร ีการ
ตรวจสอบและถว่งดลุการท างานของฝ่ายบรหิารวธิกีารหนึง่ก็คอื การฟังการแถลงนโยบายและผลการ
ด าเนนิงานของนายกเทศมนตร ีซึง่วธิกีารดังกลา่วแมจ้ะไมส่ง่ผลกระทบตอ่เสถยีรภาพและความมั่นคง
ของฝ่ายบรหิารมากนัก แตก็่เป็นวธิกีารหนึง่ทีแ่สดงใหเ้ห็นไดว้า่ฝ่ายบรหิารตอ้งท างานอยูภ่ายใตก้าร
ควบคมุและตรวจสอบของสภาเทศบาลซึง่เป็นตัวแทนของประชาชนในเขตเทศบาล ตามมาตรา 48 ทศ 
แหง่พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2546 ก าหนดไวว้า่ กอ่นนายกเทศมนตรี
เขา้รับหนา้ที ่ใหป้ระธานสภาเทศบาลเรยีกประชมุสภาเทศบาลเพือ่ใหน้ายกเทศมนตรแีถลงนโยบายตอ่
สภาเทศบาล โดยไมม่กีารลงมต ิทัง้นี ้ภายใน 30 วันนับแตว่นัประกาศผลการเลอืกตัง้นายกเทศมนตร ี
และใหน้ายกเทศมนตรจัีดท ารายงานแสดงผลการปฏบิัตงิานตามนโยบายทีไ่ดแ้ถลงไวต้อ่สภาเทศบาล
เป็นประจ าทกุปี 

- การขอเปิดอภปิรายท่ัวไปโดยไมม่กีารลงมตคิวามไวว้างใจ (เฉพาะเทศบาลในรปูแบบนายกเทศมนตร)ี 
ในเรือ่งการขอเปิดอภปิรายท่ัวไปโดยไมม่กีารลงมตคิวามไวว้างใจ กฎหมายไดก้ าหนดรายละเอยีดไวใ้น
มาตรา 48 ทวาทศ แหง่พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2543 ใหส้มาชกิจ านวน
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชกิเทา่ทีม่อียูม่สีทิธเิขา้ชือ่เสนอญัตตขิอเปิดอภปิรายท่ัวไปในที่
ประชมุสภาเทศบาลเพือ่ใหน้ายกเทศมนตรแีถลงขอ้เท็จจรงิหรอืแสดงความเห็นในปัญหาอันเกีย่วกับการ
บรหิารราชการเทศบาลโดยไมม่กีารลงมต ิ

 


