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ส่วนที่ 1 

การปฏิบัติงานของงานนิติการ 
1. ชื่อหน่วยงาน 
 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ไร่ 
2. ที่ตั้ง 
 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ เลขที่  272 หมู่ 1 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
รหัสไปรษณีย์ 57240  เบอร์โทร 053-667505 
3. เป้าประสงค์ของงานนิติการ 
 3.1 เพ่ือเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและเรื่องที่เก่ียวข้องแก่คณะผู้บริหารและ
ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทาง เจรจา ไกล่เกลี่ยและประนีประนอมทางด้านกฎหมาย ในปัญหาด้านต่างๆ ของส่วนราชการ
และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ 
 3.2 เพ่ือเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้การสนับสนุน ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกันในด้าน
กฎหมายระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเทศบาลตำบลแม่ไร่ เพ่ือบรรลุตามหน้าที่และวิสัยทัศน์ของ
เทศบาลตำบลแม่ไร่ 
 3.3 เพ่ือเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บ รวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ และคำสั่งของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ตลอดจนกฎหมายและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องในด้านกฎหมายจาก
หน่วยงานภายนอกเพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารและบริการ 
4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียด 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรมกระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่ง
ไปสู่การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายได้ผลิตผลหรือการ
บริการที่มีคุณภาพและบรรลุข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 
 4.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้
การทำงานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงการแสด งหรือ
เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการ 
 4.3 เพ่ือให้บุคลากรที่ดำเนินการมาตรฐานหรือแนวทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
โครงสร้างการจัดองค์กรของงานนิติการ 

 งานนิติการ เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเป็นงานในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ไร่ ซึ่งแสดง
การจัดโครงสร้างองค์กรในสังกัดงานนิติการ ได้ดังนี้ 
 
  นายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

สำนักปลัด 

หัวหน้าสำนักปลัด 

ฝ่ายอำนวยการ 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 

งานนิติการ 

- นิติกร ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 

- ผู้ช่วยรับเร่ืองราวร้องทุกข์ จำนวน 1 อัตรา 



-3- 

ส่วนที่ 3 

ภารกิจของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร 

---------------------------------------- 

 ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกรในสังกัดงานนิติกรรมและสัญญา มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานรวม 13 เรื่อง ดังนี้ 

 1. การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย 

  1.1 งานให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศแก่บุคคล
และส่วนราชการ 

  1.2 งานวินิจฉัย ตีความทางด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศแก่
บุคคลและส่วนราชการ 

 2. การร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำป ี

 3. การรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือดำเนินการทางคดี 

  3.1 งานนิติกรรมและสัญญา มีหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดทาง
แพ่งทางอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่ไร่ หรือเทศบาล
ตำบลแม่ไร่เป็นโจทย์ฟ้อง หรือถูกฟ้องเป็นจำเลย เช่น ประสานกับพนักงานอัยการจัดทำคำชี้แจงประกอบการ
ทำคำให้การ เข้าร่วมในการบังคับคดี เป็นต้น 

  3.2 การสอบหาข้อเท็จจริงภายในเทศบาล และการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีหน่วยงาน
ภายนอกมอบให้เทศบาลดำเนิน 

 4. การดำเนินการบังคับคด ี

 5. การตรวจพิจารณาดำเนินการเก่ียวกับวินัยของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ 

 6. การตรวจพิจารณาเก่ียวกับการอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ 

 7. การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

 8. การดำเนินการเก่ียวกับการกล่าวหา การชี้มูลความผิด และข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ 

 9. การลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดตามและรายงานผล 

 10. การรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่ 

 11. การออกหนังสือตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างในเขตพ้ืนที่ 

 12. การติดตามพฤติกรรมนักโทษที่ได้รับการพักโทษ ลดโทษ และได้รับการปล่อยตัวซึ่งพักอาศัยใน
เขตพ้ืนที ่
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 13. งานด้านธุรการ 

  13.1 ปฏิบัติงานสารบัญ การลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ การจัดทำหนังสือราชการการ
ตรวจร่างหนังสือ การจัดเก็บและรักษาเอกสารที่ใช้ในการทำงาน 

  13.2 ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง 

  13.3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 

  13.4 รับ – ส่งหนังสือราชการ 

  13.5 ลงทะเบียนคุมหนังสือลับทั้งหมด 

  13.6 ทำหนังสือเวียนให้กับหน่วยงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ เช่น กฎหมาย 
กฎระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เป็นต้น 

  13.7 จัดเก็บเอกสารทั้งหมดของงานนิติกรรมและสัญญา 

  13.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ส่วนที่ 4 

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 

--------------------------------- 

รายช่ือกระบวนงาน ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ 

1. การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย ภายใน 30 วัน 

2. การร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

ภายใน 250 วัน 

3. การรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือดำเนินการทางคดี 30 – 60 วัน 

4. การดำเนินการบังคับคด ี

    4.1 คดีแพ่ง 

    4.2 คดีล้มละลาย 

บังคับคดีภายใน 10 ปี 

บังคับคดีภายใน 3 ปี 

5. การตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของบุคลากรในสังกัด
เทศบาลตำบลแม่ไร่ 

ภายใน 180 วัน 

6. การตรวจพิจารณาเกี่ยวกับการอุทธรณ์หรือการร้องทุกข์ของ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ 

ภายใน 30 วัน 

7. การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ภายใน 60 วัน 

8. การดำเนินการเกี่ยวกับการกล่าวหา การชี้มูลความผิดและข้อ
ทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ 

ภายใน 45 วัน 

9. การลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดตามและรายงานผล ภายใน 15 วัน 

10. การรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่ 20 200 วัน 

11. การออกหนังสือตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างในเขตพ้ืนที่ ภายใน 7 วัน 

12. การติดตามพฤติกรรมนักโทษที่ได้รับการพักโทษ ลดโทษ และ 
ได้รับการปล่อยตัวซึ่งพักอาศัยในเขตพ้ืนที่ 

ภายใน 14 วัน 
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ส่วนที่ 5 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

--------------------------------- 

 การปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานและ
แผนผังในการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่อง ดังนี้ 

1. การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย 

 การพิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย ลักษณะของงานเป็นการตรวจสอบเอกสารต่างๆ หรือพิจารณาข้อ
หารือต่างๆ ที่ส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลแม่ไร่เสนอเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเอกสาร หรือข้อ
หารือในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือเอกสารอ่ืนๆ ของเทศบาลตำบลแม่
ไร่ หรือเป็นเรื่องกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่ทางราชการเวี ยนให้ทราบ 
อาทิ มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งในการพิจารณาตรวจสอบเอกสารหรือข้อหารือในแต่ละเรื่องจะพิจารณาตรวจสอบ
เรื่องต่างๆ ที่มีการตรวจสอบหรือมีการตอบข้อหารือในลักษณะดังกล่าวหรือไม่ หากไม่มีอาจใช้ดุลพินิจในการ
ตีความตามอักษรหรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย กฎ ระเบียบนั้นๆ แล้วแต่กรณี หากกรณีเป็นกฎระเบียบของ
ทางราชการ หากพิจารณาแล้วยังไม่ได้ข้อยุติ อาจหารือหรือหาข้อมูลไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อ
ยุติ ในเรื่องดังกล่าว อาทิ  ปัญหาในทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง อาจต้องหารือไปยัง
กระทรวงการคลังซึ่ งเป็นหน่วยงานที่บั งคั บใช้ระเบียบ เป็นต้น หลังจากนั้นจะทำความเห็นเสนอ
นายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณา หากเห็นชอบตามความเห็นดังกล่าว ก็จะแจ้งผลการพิจารณานั้นต่อหน่วยงานที่
เสนอเรื่องเข้ามาเพ่ือทราบ หรือหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอ่ืนๆ ด้วย ก็จะเสนอให้เวียนผลการ
พิจารณานั้นให้ทุกส่วนราชการทราบ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป 
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หมายเหตุ  : กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ภายใน 30 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการดำเนนิงาน 

การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย 

1. หน่วยงานเสนอข้อหารือ/ปัญหาทางกฎหมาย 

2. นิติกรตรวจสอบเรื่องท่ีเสนอมาว่าเกี่ยวด้วย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือเอกสารอื่นใด 

3. วินิจฉัยข้อหารือ/ให้ความเห็นทางกฎหมายให้ 
นายกเทศมนตรีพิจารณา 

4. นายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบ 

5. แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานที่หารือทราบหรือในกรณีท่ี
ข้อหารือนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นด้วยต้องแจ้งเวียนให้ทุก

หน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติต่อไป 
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2. การร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติท่ีไม่เกี่ยวเนื่องกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

 2.1 การกำหนดผู้รับผิดชอบ นายกเทศมนตรีเป็นผู้กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานออกเทศ
บัญญัติ ซึ่งผู้รับผิดชอบจะเป็นนิติกร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่ง
ดังกล่าว 

 2.2 การรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านข้อเท็จจริงและกฎหมาย ผู้รับผิดชอบดำเนินการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงให้ครอบคลุมกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ พร้อมทั้งทบทวนกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์กลุ่มผู้ที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมมากที่สุด เพ่ือรับทราบปัญหาที่แท้จริงของท้องถิ่น รวมถึงนโยบายของ
ผู้บริหารทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ หรือข้อกฎหมายที่เป็นเหตุผลในการยกร่าง 

 2.3 การพิจารณาอำนาจตามกฎหมายแม่ที่ให้อำนาจ ในการออกเทศบัญญัติตามประเด็นปัญหา
สำคัญของพ้ืนที่ นิติกรต้องตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่ามีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อำนาจในการออก
เทศบัญญัติในเรื่องที่เป็นปัญหาได้หรือไม่ (เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 9 วรรคสอง 
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 20 เป็นต้น) 

 2.4 การเสนอขอความเห็นชอบในการยกร่างเทศบัญญัติ ผู้รับผิดชอบควรเสนอให้นายกมนตรีให้
ความเห็นชอบในการยกร่างเทศบัญญัติ หากนายกเทศมนตรีไม่เห็นชอบ เป็นอันว่าการยกร่างเทศบัญญัติ
ดังกล่าวเป็นอันยุติเรื่อง โดยผู้รับผิดชอบควรดำเนินการทบทวน ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์หรือ
กฎหมาย เพ่ือเสนอให้ความเห็นชอบในการยกร่างเทศบัญญัติใหม่ 

 2.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติ กรณีที่นายกเทศมนตรีเห็นชอบให้มีการยกร่างเทศ
บัญญัติ นายกเทศมนตรีจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเพ่ือดำเนินการยกร่างเทศบัญญัติ โดยที่
องค์ประกอบของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วย นักวิชาการ นิติกร เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่จากท้องถิ่นอำเภอ หรือท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนภาคประชาชน หรือบุคลากรที่มีความรู้ทางวิชาการ
เรื่องนั้นๆร่วมด้วย 

 2.6 การดำเนินการยกร่างเทศบัญญัติ คณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติต้องดำเนินการยกร่างโดยนำ
ข้อมูลที่ได้จากการประเมินและวิเคราะห์จากข้อ 2.2 มาประกอบการพิจารณาด้วย 

 2.7 การรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ คณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติต้องดำเนินการยกร่าง
โดยนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินและวิเคราะห์จากข้อ 2.2 มาประกอบพิจารณาด้วย  

  2.7.1 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความต้องการในการแก้ปัญหาและ
ความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของร่างเทศบัญญัติที่จะกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ 

  2.7.2 เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็นและความต้องการต่อร่างเทศบัญญัติที่ได้จักทำขึ้น ทั้งนี้ ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.
2558 ข้อ 9 

 



-9- 

 2.8 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลมีอำนาจในการเสนอร่าง
เทศบัญญัติเพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณาเทศบัญญัติ โดยพิจารณาเป็น 3 วาระ คือ วาระรับหลักการวาระแปร
ญัตติ และวาระให้ความเห็นชอบ โดยอาจพิจารณา 3 วาระรวดก็ได้ตามมติของสภาท้องถิ่น หากสภาเทศบาล
ไม่เห็นชอบ ร่างเทศบัญญัตินั้นก็เป็นอันตกไป โดยผู้รับผิดชอบควรดำเนินการทบทวนเพ่ือดำเนินการยกร่าง
ใหม่ และนำเข้าสู่การพิจารณาของนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตามข้อ 2.6 แต่ถ้าสภาเทศบาล
เห็นชอบก็สามารถดำเนินตามข้อ 2.9 ต่อไปได้ 

 2.9 การลงนามเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับ
ร่างเทศบัญญัติ ให้ประธานสภาเทศบาลร่างเทศบัญญัติไปยังนายอำเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณา 

 2.10 การตราเทศบัญญัติ นายกเทศมนตรีเป็นผู้ลงนามในเทศบัญญัติ 

 2.11 การประกาศใช้เทศบัญญัติ เมื่อเทศบัญญัติได้มีการลงนามจากผู้ว่ าราชการจังหวัดแล้วให้
เทศบาลประกาศใช้ เพ่ือให้มีผลบังคับในเขตท้องถิ่น โดยนอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน      
เทศบัญญัตินั้นให้ใช้บังคับได้เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลแล้ว 7 วัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินถ้า
มีความระบุ ไว้ในเทศบัญญัตินั้ นว่ าให้ ใช้บั งคับทันที  ก็ให้ ใช้บั งคับในวันที่ ได้ประกาศนั้น ทั้ งนี้  ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 63 

 2.12 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติ เมื่อเทศบัญญัติได้มีการลงนามจากผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วให้เทศบาลประกาศใช้ เพ่ือให้มีผลใช้บังคับในเขตท้องถิ่นนั้น โดยนอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็น
อย่างอ่ืนเทศบัญญัตินั้นให้ใช้บังคับได้ เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลแล้ว 7 วัน เว้นแต่ในกรณี
ฉุกเฉินถ้ามีความระบุไว้ในเทศบัญญัตินั้นว่าให้ใช้บังคับทันที ก็ให้ใช้บังคับในวันที่ได้ประกาศนั้น ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 63 

 2.13 การทบทวนความเหมาะสมของเทศบัญญัติ ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี
ดำเนินการทบทวนความเหมาะสมของเทศบัญญัติหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้แล้วทุก 5 ปี หรือเมื่อเห็นว่า
จำเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิก ทั้งนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของ
กฎหมาย พ.ศ.2558 มาตรา 5 
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แผนการดำเนนิงานการร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศ
บัญญัติท้องถิ่น 

1. กำหนดผู้รับผิดชอบ 

2. รวบรวมและวิเคราะหส์ถานการณ์ดา้นข้อเท็จจริงและกฎหมาย 

3. พิจารณาอำนาจตามกฎหมายแม่ที่ให้อำนาจ ในการออกข้อบัญญตัิท้องถิ่นตามประเด็นปญัหาสำคญัของพื้นที่ 

4. เสนอความเห็นชอบในการยกรา่งเทศบัญญัติท้องถิ่น 

5. แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติท้องถิ่น 

6. ดำเนินการยกร่างเทศบัญญัติทอ้งถิ่น 

7. รับฟังความคดิเห็นรางเทศบัญญัติท้องถิ่น 

8. พิจารณาร่างเทศบัญญตัิท้องถิ่น 

9. การลงนามเห็นชอบร่างเทศบญัญัติท้องถิ่น 

10. ตราเทศบญัญตัิท้องถิ่น 

11. ประกาศใช้เทศบัญญัติท้องถิน่ 

12. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เทศบญัญัติท้องถิ่น 

13. ทบทวนความเหมาะสมของเทศบัญญัติท้องถิ่น 
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3. การรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมาย 

 3.1 คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง 

  3.1.1 กรณีเทศบาลตำบลแม่ไร่เป็นคู่ความ การรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อ
ดำเนินการทางคดีมีลำดับขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 

   1) กรณีเป็นฝ่ายใช้สิทธิฟ้อง หรือฟ้องแย้ง ในฐานะโจทก์ หรือผู้ฟังคดีหลังจากได้รับ
เรื่องจากส่วนราชการเจ้าของเรื่อง นิติกรจะเป็นผู้ประสานงานกับส่วนราชการเจ้าของเรื่องและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมูลคดีนั้นแล้วประมวลเรื่องพร้อมความเห็น
เสนอนายกเทศมนตรี เพ่ือนำเสนอให้สำนักงานอัยการสูงสุดจัดพนักงานอัยการดำเนินการว่าต่างแทนเทศบาล
ตำบลแม่ไร่ ภายในอายุความต่อไป 

   2) กรณีเป็นฝ่ายถูกบุคคลภายนอกใช้สิทธิทางศาลบังคับให้เทศบาลตำบลแม่ไร่
กระทำการ หรืองดเว้นกระทำการใด ซึ่งเทศบาลตำบลแม่ไร่อยู่ในฐานะจำเลย หรือผู้ถูกฟ้องคดี หลังจากที่
เทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้รับหมายเรียกจากศาลให้ยื่นคำให้การ นิติกรจะเป็นผู้รวบรวมข้อ เท็จจริงจากส่วน
ราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับมูลคดี แล้วประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอนายกเทศมนตรี  เพ่ือ
นำเสนอสำนักงานอัยการสูงสุดจัดพนักงานอัยการดำเนินการยื่นคำให้การแก้ต่างแทนเทศบาลตำบลแม่ไร่ 
ภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดต่อไป 

  3.1.2 กรณีบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ ถูกต้องฟ้องเนื่องจากการปฏิบัติราชการ
หลังจากได้รับเรื่องจากบุคลากรดังกล่าว นิติกรจะเป็นผู้ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสรุปข้อเท็จจริงแล้ว
ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอนายกเทศมนตรี เพ่ือนำเสนอสำนักงานอัยการสูงสุดจัดพนักงานอัยการให้
ความช่วยเหลือต่อไป 

 3.2 คดีอาญา 

  3.2.1 กรณีเทศบาลตำบลแม่ไร่เป็นผู้เสียหาย นิติกรจะเป็นผู้ประสานงานกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือประมวลข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีมอบอำนาจให้นิติกรดำเนินการร้อง
ทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่มูลคดีเกิดขึ้นภายในอายุความ และติดตามผลทางคดีแล้วรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้  หากเป็นคดีความผิดอันยอมความได้ จะต้อง
ดำเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายในกำหนดสามเดือนนับแต่วันที่นายกเทศมนตรีทราบมูลคดีอาญา
นั้นๆ  

  สำหรับกรณีบุคลากรถูกต้องแจ้งความคดีอาญาหรือถูกฟ้องเป็นคดีอาญา ควรดำเนินการให้
นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไปพร้อมกันด้วย 
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แผนการดำเนนิงาน 

การรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดี 

คดีอาญา คดีแพ่ง/คดีปกครอง 

กรณีเทศบาลตำบลแม่ไร่เป็นผู้เสียหาย 
กรณีเป็นผู้ต้องหา 

(เทศบาลตำบลแม่ไร่/
นายกเทศมนตรี/บุคลากร 

มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ร้องทุกข์และ
ติดตามผล แล้วรายงานผลคดีจนคดีถึงท่ีสุด 

งานนิติการจะประสานงานกับหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพื่อรวบรวม

ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 

เสนอนายกฯ ขอความอนุเคราะห์สำนักงาน
อัยการสูงสุด เพ่ือจัดหาพนักงานอัยการแก้

ต่างคดีแล้วแต่กรณี 

งานนิติการประสานงานกับพนักงานอัยการในการให้ความช่วยเหลือ         
ในชั้นสอบสวน/จัดทำคำฟ้อง/จัดทำคำให้การ 

งานนิติการจะประสานงานกับ 

พนักงานอัยการจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด 
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4. การดำเนินการบังคับคดี 

 4.1 การบังคับคดีแพ่ง 

 เริ่มจากศาลมีคำพิพากษาให้เทศบาลตำบลแม่ไร่เป็นฝ่ายชนะคดีแล้ว เทศบาลตำบลแม่ไร่ อยู่ในฐานะ
เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา หากจำเลยหรือผู้ถูกฟ้องคดีหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ชำระหนี้พนักงานอัยการจะ
ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี และเมื่อศาลได้ออกหมายบังคับคดีแล้ว พนักงานอัยการจะแจ้งมาเป็นหนังสือให้
ดำเนินการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา เพ่ือจะได้ยึดทรัพย์สิน อายัดสิทธิเรียกร้อง มาขาย
ทอดตลาด เพ่ือนำเงินมาชำระหนี้ต่อไป 

 วิธีการสืบทรัพย์ มีดังนี้ 

 1. สอบถามข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ไปยังงานทะเบียนราษฎร (กรณีลูกหนี้ตามคำพิพากษาเป็น
บุคคลธรรมดา) หรือกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ (กรณีลูกหนี้ตามคำพิพากษาเป็นนิติบุคคล) 

 2. การสืบทรัพย์สินทางทะเบียนทางทะเบียนราชการ จะใช้ในการตรวจสอบทรัพย์สินที่มีทะเบียน
ควบคุม เช่น ที่ดิน ยานพาหนะ เงินฝากในธนาคาร สิทธิการเช่าโทรศัพท์ เป็นต้น โดยปกติจะทำปีละประมาณ 
2-3 ครั้ง แต่ในส่วนของธนาคารอาจมีปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากหน่วยเก็บข้อมูลที่สอบถามไปมักจะตอบ
ปฏิเสธในทำนองว่าเป็นความลับของลูกค้า 

 ผลการสืบทรัพย์ 

 หากได้ข้อมูลทางทรัพย์สิน ก็จะนายงานกรมบังคับคดี เพ่ือหาทางยึดทรัพย์สิน หรืออายัดสิทธิ
เรียกร้องนั้นๆ ต่อไป 

 หากได้ทราบเฉพาะความมีตัวตน (ยังมีชีวิตอยู่หรือยังคงประกอบกิจการอยู่) และอาชีพอ่ืนที่อยู่ ก็จะ
เก็บเป็นข้อมูลในสำนวนคดี 
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หมายเหตุ : กำหนดระยะเวลาเสร็จของงาน บังคับคดีภายใน 10 ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งตาม
มาตรา 274 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

 

 

 

 

แผนการดำเนนิงาน 

การดำเนินการบังคับคดี (คดีแพ่ง) 

1. ศาลมีคำพิพากษาให้เทศบาลตำบลแม่ไร่ชนะคดี 

2. กรณีลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา 

3. ขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล ขอให้ออกหมายบังคับคดี 

4. นิติกรดำเนินการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ฯ เพื่อบังคับคดี 

กรณีไม่พบทรัพย์สิน กรณีพบทรัพย์สิน 

5. รายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ 5. นิติกรดำเนินการตั้งเรื่องใน
การบังคับคดีท่ีกรมบังคับ 

6. นิติกรนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไป
ดำเนินการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ฯ 

เพ่ือขายทอดตลาด 
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 4.2 การบังคับคดีล้มละลาย 

 หากปรากฏว่า ลูกหนี้ตามคำพิพากษาถูกศาลล้มละลายมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์สินเด็ดขาดไม่ว่าคดีจะอยู่
ในชั้นใดก็ตาม และยังอยู่ในระยะเวลาที่อาจขอรับชำระหนี้ได้ ให้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ว
เสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรี เพ่ือดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับ
คดีต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ภายใน 3 ปี ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 
2483 

 

 

แผนการดำเนนิงาน            
การดำเนินการบังคับคดี       

(คดีล้มละลาย) 

1. กรณีตรวจสอบพบว่า ลูกหนี้ของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 

2. นิติกรตรวจสอบเอกสารหลักฐานพร้อมขออนุมัตินายกเทศมนตรี เพ่ือยื่นคำ
ขอรับชำระหนี้ภายใน 2 เดือน นับแต่วันโฆษณา คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในราช

กิจจานุเบกษา 

3. นิติกรดำเนินการยื่นขอรับชำระหนี้ ต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี 

4. สืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ 
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5. การตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ 

 การดำเนินการทางวินัยจะเริ่มตั้งแต่มีผู้กล่าวหาได้กล่าวหาบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้แก่ 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ว่ากระทำความผิด
ทางวินัย โดยการกล่าวหานั้นกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทำเป็นหนังสือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นโดย
ลำดับจนถึงนายกเทศมนตรี นิติกรจะพิจารณาข้อกล่าวหานั้น ว่ามีลักษณะอย่างไร เป็นข้อกล่าวหาซึ่งมี
พยานหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ชัดได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยจริงตามข้อกล่าวหาหรือไม่ ส่วนการชี้มูล
ความผิดทางวินัยของหน่วยตรวจสอบ (เช่น ป.ป.ช., สตง. เป็นต้น) นั้นถือว่าเป็นพยานหลักฐานในเบื้องต้นแล้ว 
นิติกรต้องตั้งเรื่องให้นายกเทศมนตรีดำเนินการทางวินัยทันที ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย โดย
ไม่ต้องสอบข้อเท็จจริงอีก สำหรับขั้นตอนการพิจารณา 

 


