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          คำปรารภ 

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

        เทศบาล และ เทศบัญญัติ 

 

 เทศบาล  เปนรูปแบบการปกครองทองถิ่นในอีกรูปแบบหนึ่ง และเปนรูปแบบการปกครองที่มี

ความใกลชิดประชาชนในทองถิ่นเปนอยางมาก รวมท้ังเปนการปกครองที่ไดรับการกระจายอำนาจมาจากรัฐให

ปฏิบัติภารกิจหลายอยาง ในบทบาทหนาที่การกำกับ ควบคุม ดูแล การบำบัดทุกข บำรุงสุขของประชาชน     

ในทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาและสนองใหเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถ่ินใหดียิ่งข้ึน 

 เทศบาล  มีการกำหนดโครงสรางการปฏิบัติงาน คือ ไดกำหนดเปนกองฝายงานตางๆ โดยมี

พนักงานเจาหนาที ่เปนผู ปฏิบัติงาน นอกจากนี ้มีนายกเทศมนตรีเปนผู บริหาร ทำหนาที ่บริหารกิจการ           

ของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมาย และมีสภาเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั ้งของประชาชนในทองถ่ิน         

ทำหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล 

เทศบาล  มีกลไกอีกอยางหนึ่งที่ใชเปนมาตรการในการกำกับ ควบคุมดูแลประชาชนในทองถ่ิน     

ซึ่งนำมาใชเพื่อรักษาความสงบและความเปนระเบียบเรียบรอย และสวัสดิภาพของประชาชน มาตรการนั้น     

คือ เทศบัญญัติ หรอือาจเรียกอีกนัยหนึ่งคอื กฎหมายทองถ่ิน 

เทศบัญญัติ  เปนกฎหมายที่เทศบาลเปนผูตราขึ้นใชบังคับภายในเขตเทศบาล ซึ่งตราขึ้นโดย

ไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด โดยอาศัยอำนาจตามที่

กฎหมายบัญญัติใหมีอำนาจในการตราเทศบัญญัติ หรือเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาที่ของเทศบาล 

เทศบัญญัติ  เปนกฎหมายของทองถิ่นที่ใชภายในเขตของแตละทองถิ่นนั้นๆ ถือไดวาเปนกฎ    

กติกา หรือขอกำหนดหรือขอตกลง ซึ ่งกำหนดขึ ้นมาเพื ่อการอยู รวมกันอยางมีกฎเกณฑ เพื่อความสงบ         

และความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม และเพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถ่ินโดยสวนรวม 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  นับจนถึงปจจุบัน ไดตราเทศบัญญัติขึ ้นใชบังคับภายในเขตเทศบาล      

เปนจำนวนหลายฉบับ และไดมีการปรับปรุงแกไขหรือยกเลิกไปแลวหลายฉบับเชนกัน ดังนั้น จึงเห็นสมควร

รวบรวมเทศบัญญัติที ่ม ีผลใช บ ังคับหร ือย ังใชบังค ับอยู   โดยจ ัดรวบรวมไวใหอยู  ในร ูปเล มเด ียวกัน                  

เพื่อความสะดวกในการใชงานและเผยแพร อันจะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงาน และประชาชนผูสนใจตอไป 

 

                                                              (นายบรรจง โฆษิตจิรนันท) 

                                                       นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอด็ 

                                                                   30 มีนาคม 2563 



(ข) 

 

คำนำ 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ไดตราเทศบัญญัติและระเบียบตาง ๆ ขึ้นมาใชบังคับเปนจำนวนหลายเรื่อง

ดวยกัน โดยที่ผานมาไดตราขึ้นในชวงเวลาและโอกาสตาง ๆ กัน ซึ่งเทศบัญญัติในบางเรื่องไดมีการปรับปรุง

แกไขใหเหมาะสม หรือไดถูกยกเลิกไปแลว ดังนั้น จึงเห็นสมควรทำการรวบรวมเทศบัญญัติ  และระเบียบ      

ในเรื่องตาง ๆ ใหอยูในเลมเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลใชบังคับ หรือที่ยังใชบังคับอยูจนถึงปจจุบัน ซึ่งอาจมี

ประชาชนบางคนยังไมทราบวามีเทศบัญญัติและระเบียบในเรื่องใดบางที่เทศบาลออกมาใชบังคับหรือที่ใชบังคับ

อยูในปจจุบัน และเทศบัญญัติในเรื่องนั้น ๆ มีขอกำหนดไวอยางไร ทั้งน้ี เพ่ือใหประชาชนหรือบุคคลทั่วไปไดรับ

ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งถือเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการอีกทางหนี่งดวย 

นอกจากนี้ การดำเนินการรวบรวมเทศบัญญัติและระเบียบตาง ๆ เทศบาลเมืองรอยเอ็ดยังมี

วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความสะดวกในการใชงาน และการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ อันจะเปนหลักใน

การปฏิบัตงิานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดี และเพื่อประโยชนในการศึกษา การคนควา และ

การอางอิง แกบุคคลผูสนใจ รวมทั้งเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการและเปนการประชาสัมพนัธ 

ใหประชาชนไดร ับทราบโดยทั ่วกัน ในอีกทางหนึ ่ง อันจะนำมาเปนหลักในการปฏิบัติตามเทศบัญญัติ           

และระเบียบของเทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดอยางถูกตองตอไป 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด หวังเปนอยางยิ ่งวา เทศบัญญัติและระเบียบเทศบาลเมืองรอยเอ็ด             

ที่ไดรวบรวมไวในครั้งนี้ จะเปนประโยชนแกพนักงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
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สารบัญ 

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