
 
การก ากับดูแลเทศบาลของราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

 
ไพรัตน์ ทรัพย์อนันต์นายนายนากกากากาเสนีย์ ส้มเขยีวหวาน1 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ก าหนดรูปแบบการบริหารราชการ
แผ่นดิน แบ่งเป็น การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค และ  
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ส าหรับการปกครองในรูปแบบเทศบาลเป็นการจัดระเบียบบริหาร
ราชการส่ วนท้องถิ่น 2 เทศบาลแบ่งออกเป็น  เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 4 และเทศบาลต าบล5  
โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นผู้บริหารท้องถิ่น การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องจัดให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดท าบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
การเงินและการคลัง และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกระท าเพียงเท่าที่ จ าเป็น 
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม การปูองกันการทุจริต
และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ6  

 การปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบเทศบาลจึงอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการ 
มีความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง แต่ยังคงต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของราชการบริหารราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยบทความฉบับนี้จะมุ่งน าเสนอเกี่ยวกับการก ากับดูแล
เทศบาลของราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามล าดับ ดังนี้ 

 ๑. อ านาจในการก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจน เพ่ือมิให้มีการปฏิบัติงานซ้ าซ้อนกันระหว่าง
ส่วนราชการต่าง ๆ และเป็นกฎหมายหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการก ากับ
ดูแลองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

  ๑.๑ นายกรัฐมนตรี7  
   นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและเป็นหัวหน้าฝุายบริหาร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวม มีอ านาจในการก ากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน  
เพ่ือการนี้จะสั่งให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการ 
ส่วนท้องถิ่น ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ในกรณีจ าเป็นจะยับยั้งการปฏิบัติ
ราชการใด ๆ ที่ขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้และมีอ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น  
 
 

                                                           
1ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2 มาตรา ๗๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
3 มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
4 มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖     
5 มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
6 มาตรา ๒๕๐ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
7 มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
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  ๑.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัด8   
   ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดมี
อ านาจในการก ากับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย 

  ๑.๓ นายอ าเภอ9   
   นายอ าเภอในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการส่วนภูมิภาคในเขตอ าเภอมีอ านาจในการ
ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอ าเภอตามกฎหมาย 

 ๒. อ านาจในการก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลเทศบาลในเขตจังหวัดนั้น และอาจมอบหมายให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนส าหรับเทศบาลเมือง
และเทศบาลต าบลที่อยู่ในอ าเภอนั้น โดยจะก าหนดเงื่อนไขในการใช้อ านาจหน้าที่ไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้10  
ซ่ึงรูปแบบในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลดังกล่าวสามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้ 

  ๒.๑ การก ากับดูแลตัวบุคคล 
    การบริหารงานของเทศบาลประกอบด้วย ๒ ส่วนที่ส าคัญ คือ ส่วนที่หนึ่งคือ สภาเทศบาล11

ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ประธานสภาเทศบาล12 และ 
รองประธานสภาเทศบาล ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล  และ
ส่วนที่สอง คือ นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน13 และรองนายกเทศมนตรี 
ที่มาจากการแต่งตั้งบุคคลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล โดยมีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ  แต่หาก
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
ไม่บริหารกิจการของเทศบาลให้เป็นไปด้วยความชอบด้วยกฎหมาย หรือด าเนินการอ่ืนใดอันก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ กฎหมายได้ก าหนดกลไกในการก ากับดูแล โดยสามารถสั่งให้นายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบานพ้นจากต าแหน่ง
ได ้ดังนี้ 

   ๒.๑.๑ การสั่งให้นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือ 
รองประธานสภาเทศบาลพ้นจากต าแหน่ง 
 ในกรณีที่ปรากฏพยานหลักฐานตามสมควรต่อผู้ว่าราชการการจังหวัด หรือนายอ าเภอ
ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ว่า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือ
รองประธานสภาเทศบาลผู้ใด จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝุาฝืนต่อความสงบเรียบร้อย 
หรือฝุาฝืนค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอที่สั่งการตามที่กฎหมายก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือนายอ าเภอ แล้วแต่กรณี ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลันและให้คณะกรรมการสอบสวน
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 
                                                           
8 มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
9 มาตรา ๖๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
10 มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
11 มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
12 มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
13 มาตรา ๔๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
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    ๒.๑.๑.๑ ขั้นตอนการสอบสวน 
     (๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 เมื่อปรากฏเหตุดังกล่าวข้างต้นผู้ว่าราชการการจังหวัด หรือนายอ าเภอ 
ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ก ากับดูแลเทศบาล จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่าง
น้อยสามคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการไม่น้อยกว่าสองคน ให้กรรมการคนหนึ่งเป็น
เลขานุการ โดยการแต่งตั้งต้องค านึงถึงความรู้ความสามารถของผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง และต าแหน่งของผู้ถูก
กล่าวหาประกอบด้วย และองค์ประกอบของคณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร 
หรือได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือมีประสบการณ์ในด้านการสอบสวน หรือได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
การด าเนินการทางวินัย ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้14 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ท าเป็นค าสั่ง โดยระบุชื่อและ
ต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา เรื่องท่ีกล่าวหา ชื่อของประธานกรรมการสอบสวนและกรรมการสอบสวน ในกรณีที่
มีการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ให้ระบุชื่อของผู้ช่วยเลขานุการไว้ในค าสั่งด้วย แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
นายอ าเภอ แล้วแต่กรณี แจ้งค าสั่งและส่งเรื่องที่กล่าวหาไปยังประธานกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวน 
และผู้ช่วยเลขานุการโดยเร็ว เมื่อมีการจัดท าค าสั่งดังกล่าวแล้วผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว รวมทั้งแจ้งสิทธิที่จะคัดค้านกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย 
โดยมอบส าเนาค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาไว้หนึ่งฉบับ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่ง ให้
ท าบันทึกและลงลายมือชื่อผู้แจ้งไว้ โดยให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบค าสั่ง การแจ้งค าสั่งโดยวิธีไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่ง เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้
ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น15 

เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นแล้ว หากมีเหตุจ าเป็นผู้
แต่งตั้งอาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนเพ่ิมเติมก็ได้ แล้วแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบต่อไป การด าเนินการตามข้อนี้
ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้ด าเนินการไปก่อนแล้ว16 
 (๒) ความเป็นกลางของคณะกรรมการสอบสวน 
  คณะกรรมการสอบสวนต้องอยู่ภายใต้หลักความเป็นกลางหรือหลักความ
ไม่มีส่วนได้เสีย(Impartiality) ดังนั้น กรรมการสอบสวนอาจถูกถอนตัวหรือถูกคัดค้านได้ในกรณีดังนี้17 

๑) เป็นผู้กล่าวหา 
๒) เป็นคูห่มัน้หรือคู่สมรสของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 

   ๓) เป็นญาติของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา คือ เป็นบุพการีหรือ
ผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือเป็นพ่ีน้องหรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางการ
สมรสนับได้เพียงสองชั้น 
  ๔) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างของผู้กล่าวหาหรือ
ผู้ถูกกล่าวหา 
  ๕) เป็นผู้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหา 
  ๖) เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องท่ีสอบสวน 
  ๗) เป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระท าความผิดตามเรื่องที่กล่าวหา 
  ๘) เป็นผู้ซึ่งมีเหตุอ่ืนซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การสอบสวนไม่เป็นกลาง 
                                                           
14 ข้อ ๗ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
15 ข้อ ๘ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
16 ข้อ ๙ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
17 ข้อ ๑๐ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
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  ในกรณีที่กรรมการสอบสวนผู้ใดเห็นว่าตนมีกรณีดังกล่าว และประสงค์
จะถอนตัวจากการเป็นกรรมการสอบสวน ให้กรรมการสอบสวนผู้นั้นแจ้งให้ผู้แต่งตั้งทราบ เพ่ือพิจารณาสั่งการ
ต่อไป18 
 การคัดค้านกรรมการสอบสวนต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อผู้แต่งตั้งภายใน
สามวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือวันที่รู้ถึงเหตุแห่งการคัดค้าน
โดยหนังสือคัดค้านต้องแสดงข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านตามที่ก าหนดไว้และลงลายมือ
ชื่อผู้คัดค้าน ในกรณีที่ผู้แต่งตั้งเห็นว่าการคัดค้านเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งส าเนาหนังสือ
คัดค้านไปให้ประธานกรรมการสอบสวนเพื่อทราบและเก็บรวบรวมไว้ในส านวนการสอบสวน รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถูก
คัดค้านทราบ และต้องให้ โอกาสผู้ ถูกคัดค้านได้ชี้ แจงเป็นหนั งสือต่อผู้ ว่ า ราชการจังหวัดภายใน 
สามวันนับแต่วันที่ผู้ถูกคัดค้านได้ลงลายมือชื่อรับทราบการคัดค้าน ในการนี้ผู้ถูกคัดค้านต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
กรรมการสอบสวนตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการคัดค้านไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดให้สั่งไม่รับค าคัดค้านนั้นและแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบโดยเร็ว19 
 ในกรณีที่ผู้แต่งตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าค าร้องคัดค้านเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนด ให้พิจารณาสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้20  
 ก) กรณีที่เห็นว่ามีเหตุตามที่ก าหนด หรือค าคัดค้านรับฟังได้ ให้สั่งให้ 
ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน ในกรณีที่เห็นสมควรจะแต่งตั้งผู้อ่ืนให้เป็นกรรมการสอบสวน
แทนผู้ถูกคัดค้าน หรือไม่ก็ได้ แต่ถ้ากรรมการสอบสวนที่เหลืออยู่มีจ านวนน้อยกว่าสามคน ให้แต่งตั้งผู้อ่ืน 
เป็นกรรมการสอบสวนแทนผู้ถูกคัดค้าน ทั้งนี ้ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้ด าเนินการไปก่อนแล้ว 
 ข) กรณีที่เห็นว่าไม่มีเหตุตามก าหนด หรือค าคัดค้านไม่อาจรับฟังได้ 
ให้ยกค าคัดค้านและมีหนังสือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องและประธานกรรมการสอบสวนทราบโดยเร็ว ค าสั่งยกค าคัดค้าน
ให้เป็นที่สุด 
 ผู้แต่งตั้งต้องพิจารณาและสั่งการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน 
สามวันนับแต่วันที่ ได้รับค าชี้แจงจากผู้ถูกคัดค้านแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้รับค า คัดค้าน  
ถ้าไม่ได้สั่งภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ถูกคัดค้านนั้นพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวนนับแต่วันพ้น
ระยะเวลาดังกล่าว และให้ด าเนินการตาม ก) ต่อไป และในระหว่างที่มีการด าเนินการให้คณะกรรมการ
สอบสวนด าเนินการสอบสวนต่อไปได้ เว้นแต่มีกรรมการสอบสวนน้อยกว่าสามคนให้หยุดการสอบสวนไว้ก่อน
จนกว่าจะมีการด าเนินการตาม ก) 
 (๓) กระบวนการสอบสวน 
  ๑) การนัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรก 
   เมื่ อประธานกรรมการสอบสวนได้ รั บทราบค า สั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้บันทึกวันที่ได้รับทราบค าสั่งนั้นและน ารวมไว้ในส านวนการสอบสวน แล้วจัดให้
มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกภายในห้าวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวนรับทราบค าสั่ง
เพ่ือก าหนดประเด็นและแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน ในกรณีที่ไม่อาจจัดประชุมได้
ภายในก าหนด ให้รายงานเหตุแห่งความล่าช้าให้ผู้แต่งตั้งทราบ การจัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องนัด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน21 
  ๒) หน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวน 
                                                           
18 ข้อ ๑๐ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
19 ข้อ ๑๑ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
20 ข้อ ๑๒ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
21 ข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
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   คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่ต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้22 
   ก) รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง  
  ข) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา 
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
   ค) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพ่ือแก้ข้อกล่าวหา 
   ง) พิจารณาท าความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   จ) ท ารายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
   การด า เนิ นการของคณะกรรมการสอบสวนต้ อ งร วบรวม
พยานหลักฐานทั้งปวงที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่การสอบสวน โดยไม่รับฟังแต่เพียงข้ออ้างหรือพยานหลักฐาน
ของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้น ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกล่าวอ้างหรือมีข้อเท็จจริงใดพาดพิงถึงบุคคล 
เอกสาร หรือวัตถุใด ที่จะเป็นประโยชน์แก่การสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนและ
รวบรวมพยานหลักฐานนั้นไว้ให้ครบถ้วน ถ้าไม่อาจเข้าถึงหรือได้มาซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าว ให้บันทึกเหตุนั้น
ไว้ด้วย23 
  ๓) การสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน 
   การสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน ให้สอบปากค าคราวละหนึ่งคน 
โดยในการสอบสวนนั้น ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด 
จึงจะท าการสอบปากค าได้ แต่ในกรณีที่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดมีมากกว่าสามคน  
จะให้กรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่าสามคนท าการสอบปากค าก็ได้24 โดยในการสอบปากค าต้องมีการบันทึก
ถ้อยค าของผู้ให้ถ้อยค าและอ่านให้ผู้ให้ถ้อยค าฟังหรือให้ผู้ให้ถ้อยค าอ่านเองก็ได้ แล้วให้ผู้ให้ถ้อยค า ผู้บันทึก
ถ้อยค า และกรรมการสอบสวนซึ่งอยู่ร่วมในการสอบปากค าลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยค านั้นไว้เป็นหลักฐาน 
ในกรณีที่บันทึกถ้อยค ามีหลายหน้า ให้ผู้ให้ถ้อยค าและกรรมการสอบสวนคนหนึ่งซึ่งอยู่ร่วมในการสอบปากค า
ลงลายมือชื่อก ากับไว้ในบันทึกถ้อยค าทุกหน้า ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุที่ 
ไม่ลงลายมือชื่อนั้น ไว้ในบันทึกถ้อยค าด้วย25 
    การบันทึกถ้อยค าสอบสวน ห้ามมิให้ขูด ลบ หรือบันทึกข้อความทับ
ข้อความที่ได้บันทึกไว้ในบันทึกถ้อยค า ถ้าจะต้องขีดฆ่า แก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความที่บันทึกไว้ ให้ผู้ให้ถ้อยค า
และกรรมการสอบสวนคนหนึ่งซึ่งอยู่ร่วมในการสอบปากค าลงลายมือชื่อก ากับไว้ตรงที่มีการขีดฆ่า แก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมนั้นทุกแห่งหากมิได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามวรรคนี้ มิให้รับฟังเนื้อความดังกล่าวเป็นพยานหลักฐาน 
ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าไม่สามารถลงลายมือชื่อได้  ให้พิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ ลงแกงได ใช้ตราประทับ หรือ
เครื่องหมายอ่ืนท านองเช่นว่านั้นแทนการลงลายมือชื่อก็ได้  ในการสอบปากค าและบันทึกถ้อยค า 
คณะกรรมการสอบสวนอาจบันทึกภาพหรือเสียงของผู้ให้ถ้อยค าด้วยก็ได้ และในกรณีผู้ให้ถ้อยค าไม่ยินยอมให้
บันทึกภาพหรือเสียง ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุไว้แล้วด าเนินการต่อไปโดยงดการบันทึกภาพหรือเสียง 
   ในขณะที่ด า เนินการสอบปากค า  ห้ ามมิ ให้บุคคล อ่ืนอยู่ ในที่ 
สอบปากค า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน หรือเป็น 
ทนายความหรือที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหาตามจ านวนที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นสมควร26 ในการสอบสวน 

                                                           
22 ข้อ ๑๕ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
23 ข้อ ๑๖ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
24 ข้อ ๑๗ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
25 ข้อ ๑๘ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
26 ข้อ ๑๙ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
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ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนท าหรือจัดให้ท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้ค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือ
กระท าโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด เพ่ือจูงใจให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานให้ถ้อยค าหรือไม่ให้ถ้อยค า27 
  ๔) การรับฟังพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล 
   การน าเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในส านวนการ
สอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนจัดให้มีการบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด โดยเอกสารที่
ใช้เป็นพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจน าต้นฉบับมาได้ จะใช้ส าเนาที่ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบรับรองว่าเป็นส าเนาถูกต้องก็ได้ ในกรณีที่ไม่สามารถหาต้นฉบับเอกสารได้เพราะสูญหาย  หรือ 
ถูกท าลาย หรือโดยเหตุประการอ่ืน คณะกรรมการสอบสวนจะใช้ส าเนาเอกสารหรือพยานบุคคลแทนก็ได้28 
   การเรียกพยานบุคคลมาให้ถ้อยค าเ พ่ือประกอบการพิจารณา  
หากบุคคลนั้นไม่มาหรือมาแต่ไม่ชี้แจงหรือไม่ให้ถ้อยค า หรือในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่อาจเรียกบุคคล
ใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าภายในเวลาอันควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนบุคคลนั้ นก็ได้  
แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจ าวันที่มีการสอบสวนและในรายงานผลการสอบสวนด้วย29 
  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนประชุมเพ่ือพิจารณาท าความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระท าความผิด หรือมีเหตุให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือต้องพ้นจากต าแหน่งในเรื่องที่สอบสวนหรือไม่  
ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าความผิด หรือไม่มีเหตุให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือต้องพ้นจากต าแหน่งใน
เรื่องที่สอบสวน ให้รายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผู้แต่งตั้ง แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา 
กระท าความผิด หรือมีเหตุให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือต้องพ้นจากต าแหน่งในเรื่องที่สอบสวน ให้แจ้ง 
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  การประชุมตามวรรคหนึ่ง  
ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดและต้อง 
ไม่น้อยกว่าสามคน30 
  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างพยานบุคคล  พยานเอกสาร หรือ 
พยานหลักฐานใดให้คณะกรรมการสอบสวนรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวด้วย31 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนพยานบุคคลใด
หรือการรวบรวมพยานเอกสาร หรือวัตถุใดจะท าให้การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จ าเป็น และพยานหลักฐานนั้นมิใช่
สาระส าคัญ จะงดสอบสวนหรือไม่รวบรวมพยานหลักฐานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจ าวันที่
มีการสอบสวนและในรายงานผลการสอบสวนด้วย ดุลพินิจของคณะกรรมการดังกล่าวรวมถึงการอ้างพยาน
บุคคล พยานเอกสาร และพยานหลักฐานอ่ืนซึ่งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จ า เป็น 
ฟุุมเฟือย หรือเพ่ือประวิงเวลาด้วย 
 ๕) การแจ้งข้อกล่าวหา 
  การจัดท าบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา ต้องระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของ
ผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าการใด เป็นความผิดกรณีใด และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา รวมทั้ง
แจ้งให้ทราบสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยค าหรือยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ สิทธิที่จะแสดง
พยานหลักฐาน หรือขอให้เรียกพยานหลักฐานมาใช้ในการสอบสวน โดยจัดท าเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน 

                                                           
27 ข้อ ๒๐ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
28 ข้อ ๒๑ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
29 ข้อ ๒๒ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
30 ข้อ ๒๓ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
31 ข้อ ๓๑ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
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ให้ประธานกรรมการสอบสวนและกรรมการสอบสวนอีกอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย   
โดยฉบับหนึ่งส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และอีกฉบับหนึ่งคณะกรรมการสอบสวนรวมไว้ในส านวนการสอบสวน32 
  การแจ้งข้อกล่าวหา เมื่อได้มีการจัดท าบันทึกแจ้งข้อกลาวหาแล้ว  
ให้คณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมส่งบันทึกดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และเรียก 
ผู้ถูกกล่าวหามาพบเพื่ออธิบายข้อกล่าวหา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนก าหนด ในกรณี
ที่แจ้งข้อกล่าวหาโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนด 
เจ็ดวันนับแต่วันส่ง เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น33 
  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่อาจมาพบคณะกรรมการสอบสวนได้ตามวัน 
เวลา และสถานที่ท่ีก าหนดโดยได้อ้างเหตุผลหรือความจ าเป็น และคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้ออ้างนั้นฟัง
ขึ้น หรือในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นเองว่ามีเหตุผลหรือความจ าเป็นอ่ืนจะก าหนดวัน เวลา และ
สถานที่เสียใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม34 
  เมื่อผู้ถูกกล่าวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้คณะกรรมการ
สอบสวนอธิบายข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  และให้ผู้ถูก
กล่าวหาลงลายมือชื่อพร้อมทั้งวัน เดือน ปี ในบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา หากผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะได้ 
รับส าเนาบันทึกข้อกล่าวหาที่ลงลายมือชื่อไว้แล้ว ก็ให้คณะกรรมการสอบสวนมอบส าเนาให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ  
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อในบันทึก ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ดังกล่าวไว้ในบันทึกนั้น และให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบการอธิบายข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานตั้งแต่วันที่มาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว และหากผู้ถูกกล่าวหาไม่มาพบคณะกรรมการ
สอบสวนในวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดโดยไม่ชี้แจงเหตุผลหรือความจ าเป็นหรือชี้แจงแต่คณะกรรมการ
สอบสวนเห็นว่าไม่มีเหตุผล หรือความจ าเป็นเพียงพอ ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกการไม่มาดังกล่าวไว้ใน
ส านวน และให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบการอธิบายข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งแล้ว35 
  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนอธิบายข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้
ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาด้วยว่าได้กระท าตามข้อกล่าวหาหรือไม่ 
อย่างไร เพราะเหตุใด ผู้ถูกกล่าวหาจะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาโดยท าเป็นหนังสือหรือชี้แจงด้วยวาจาก็ได้ หรือจะท า
เป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการสอบสวนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบสวนก าหนดก็ได้ ในกรณีที่ผู้ถูก
กล่าวหาชี้แจงด้วยวาจา ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกไว้โดยละเอียด และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อไว้ 
ถ้าผูถู้กกล่าวหารับสารภาพว่าได้กระท าความผิด หรือมีเหตุให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือต้องพ้นจากต าแหน่ง
ตามข้อกล่าวหาใด ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกการรับสารภาพตามข้อกล่าวหานั้น และให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ลงลายมือชื่อไว้ ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ท าการสอบสวนเพ่ิมเติมในข้อกล่าวหานั้นก็ได้ และ
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อในบันทึก ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ดังกล่าวไว้ด้วย36 
 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือไม่ยื่นค า
ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 
เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนจะเห็นควรด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม37 

                                                           
32 ข้อ ๒๔ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
33 ข้อ ๒๕ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
34 ข้อ ๒๖ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
35 ข้อ ๒๗ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
36 ข้อ ๒๘ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
37 ข้อ ๒๙ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
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 ในกรณีที่ปรากฏพยานหลักฐานเพ่ิมเติมหลังจากที่คณะกรรมการ
สอบสวนได้อธิบายข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานในเรื่องที่สอบสวนแล้ว ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า 
พยานหลักฐานนั้นมีน้ าหนักสนับสนุนข้อกล่าวหา ให้แจ้งสรุปพยานหลักฐานเพ่ิมเติมนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
และในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าพยานหลักฐานเพ่ิมเติมตามวรรคหนึ่งมีผลท าให้ข้อกล่าวหาในเรื่อง
ที่สอบสวนนั้นเปลี่ยนแปลงไป หรือต้องเพ่ิมข้อกล่าวหา ให้ก าหนดข้อกล่าวหาที่เปลี่ยนแปลงไปเสียใหม่หรือ
ก าหนดข้อกล่าวหาเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี และแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้น
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ38 
  ๖) การด าเนินการกรณีมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน39 
 ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมิได้มอบหมายให้นายอ าเภอปฏิบัติการ
แทนตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วน
ราชการหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นที่เก่ียวข้องในจังหวัดด าเนินการแทนได้ 
 ในกรณีที่นายอ าเภอซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
ตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
ให้นายอ าเภอรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  
  เมื่อสอบสวนเสร็จแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอซึ่งได้รับ
มอบหมายตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่สอบสวนแล้วเสร็จตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
 (๔) การจัดท ารายงานการสอบสวนและการเสนอส านวนการสอบสวน 
 ๑) การประชุมคณะกรรมการสอบสวน40 
  เ มื่ อ คณะกรรมกา รสอบสวน ได้ ร วบร วมพยานหลั ก ฐ าน  
แจ้งข้อกล่าวหา และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพ่ือแก้ข้อกล่าวหาแล้ว ให้คณะกรรมการ
สอบสวนประชุมเพ่ือพิจารณาท าความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน โดยสรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้
ครบถ้วนทุกประเด็น พร้อมความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าความผิด หรือมีเหตุให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือ
ต้องพ้นจากต าแหน่งหรือไม่ มีพยานหลักฐานใดสนับสนุน โดยการนัดประชุมดังกล่าวให้นัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามวัน เว้นแต่เป็นการนัดหมายในที่ประชุมหรือเป็นกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน 
 การลงมติให้ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนต้องได้คะแนน
เสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด ในกรณีที่กรรมการสอบสวนผู้ใดไม่ได้มาร่วมประชุม  
เมื่อท ารายงานผลการสอบสวนเสร็จแล้ว กรรมการสอบสวนผู้นั้นต้องลงลายมือชื่อในรายงานผลการสอบสวน
ด้วย แต่ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนฝุายข้างมาก อาจท าความเห็นแย้งแนบไว้
ในรายงานผลการสอบสวนก็ได ้
  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณา 
ท าความเห็นแล้ว ให้จัดท ารายงานผลการสอบสวนและลงลายมือชื่อกรรมการสอบสวนทุกคน โดยให้ประธาน
กรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในรายงานผลการสอบสวนทุกหน้า ในกรณีที่กรรมการสอบสวนคนใดมี
เหตุจ าเป็นไม่อาจลงลายมือชื่อได้ ให้ประธานกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุจ าเป็นดังกล่าวไว้ด้วย และในกรณีที่
กรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแย้ง จะท าความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานผลการสอบสวนก็ได้ แล้วให้
                                                           
38 ข้อ ๓๐ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
39 ข้อ ๓๓ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
40 ข้อ ๓๔ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
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คณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งพร้อมทั้งสานวนการสอบสวน ในกรณีที่มีข้อเท็จจริง
ปรากฏจากการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าความผิดในเรื่องอ่ืนอีก หรือมีมูลพาดพิงผู้อ่ืน ซึ่งไม่ได้เป็น 
ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมกระท าความผิด ก็ให้ระบุไว้ในรายงานผลการสอบสวนด้วย เพ่ือให้ผู้แต่งตั้ง
พิจารณาตามอ านาจหน้าที่ต่อไป41 
 (๕) ก าหนดระยะเวลาในการสอบสวน  
   คณะกรรมการสอบสวนต้องด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จ
ได้ภายในก าหนดเวลา ผู้แต่งตั้งอาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน42 โดยให้เริ่มนับแต่
วันที่คณะกรรมการสอบสวนได้รับแต่งตั้ง43 
 (๖) การด าเนินการกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติชี้มูลความผิด   
  กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจกับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล
กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือ 
รองประธานสภาเทศบาล แล้วส่งส านวนการไต่สวนให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้44 
  ๑) กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ว่ากระท าความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 
อันเป็นการจงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝุาฝืนต่อความสงบเรียบร้อย และได้ส่งเรื่อง
ให้ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๙๘ วรรคสี่ กรณีที่เทศบาลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอซึ่งได้รับ
มอบหมายตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พิจารณาตามฐานความผิด
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แล้วท าความเห็นและรายงาน
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาและสั่งให้พ้นจากต าแหน่งต่อไป 
  ๒) กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดฐานอ่ืน โดยไม่มีความผิด
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ใน
การยุติธรรม การสอบสวนในกรณีนี้จะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
การสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๓  
    ๒.๑.๑.๒ การพิจารณาสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 
  เมื่อผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้รับรายงานผลการสอบสวนและ
ส านวนการสอบสวนแล้ว ให้ผู้แต่งตั้งด าเนินการดังต่อไปนี้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน 
ผลการสอบสวน45 

                                                           
41 ข้อ ๓๕ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
42 ข้อ ๔ (๓) ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
43 ข้อ ๕ (๓) ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
44 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว ๕๑ ลงวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๔ 
45 ข้อ ๓๗ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563 
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 (๑) กรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าความผิด  
ให้ผู้แต่งตั้งสั่งยุติเรื่อง หากมีค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรอฟังผลการสอบสวน และผู้นั้นยังมิได้
พ้นจากต าแหน่งไปก่อน ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
 (๒) กรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหากระท าความผิดตามที่ 
ถูกสอบสวน หากเป็นการด าเนินการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งในเทศบาลเมืองหรือเทศบาลต าบลซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดมอบหมายให้นายอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการ ให้นายอ าเภอรายงานผลการสอบสวนและความเห็น 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ หากเป็นการด าเนินการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งในเทศบาลทุกประเภท 
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ด า เนินการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานผลการสอบสวนและความเห็น 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ 
 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับรายงาน
ผลการสอบสวนและความเห็นของนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ให้พิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวน
พ้นจากต าแหน่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ไม่ว่าผู ้นั ้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้ว 
หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี โดยในค าสั่งดังกล่าวให้ระบุเหตุที่ท า
ให้พ้นจากต าแหน่งไว้ด้วย และให้มีผลตั้งแต่วันที่มีค าสั่ง ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเห็นควรให้มีการสอบสวนเพิ่มเติม จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติม
ก่อนสั่งการก็ได้ ในกรณีนี้ คณะกรรมการสอบสวนต้องด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับค าสั่งให้สอบสวนเพ่ิมเติม และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้อง
สั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น 
    ๒.๑.๑.๓ การสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการสอบสวน46 
     เมื่อนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือ 
รองประธานสภาเทศบาลผู้ใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอซึ่งได้รับมอบหมายให้
ก ากับเทศบาลจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนก็ได้ หากเห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่ 
ของผู้นั้นต่อไป อาจเกิดการเสียหายแก่เทศบาลหรือเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือมีพฤติการณ์ที่แสดง
ว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏ  
ขึ้นโดยชัดแจ้ง ทั้งนี ้หากผลการสอบสวนปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิด และผู้นั้นยังมิได้พ้นจากต าแหน่ง
ไปก่อนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ และให้ผู้นั้น ได้รับเงินเดือน 
ค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อ่ืนใดในช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยถือเสมือนว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอด
ระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งไปก่อนปรากฏผลการสอบสวนดังกล่าว 
การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใด ให้จ่ายจนถึงวันก่อนวันที่พ้นจากต าแหน่ง 

การอุทธรณ์ค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ได้
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว โดยในกรณีนายอ าเภอมีค าสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
และกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับอุทธรณ์ 
และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี วินิจฉัยเป็นประการใด  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอและผู้ที่ เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น ค าวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

 

                                                           
46 มาตรา ๗๓ วรรคสาม วรรคสี่ แหง่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
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   ๒.๑.๒ การวินิจฉัยกรณีมีข้อสงสัยว่าความเป็นนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี หรือ
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลนั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ 
    ๒.๑.๒.๑ การวินิจฉัยกรณี มีข้อสงสัยว่าความเป็นนายกเทศมนตรีหรือรอง
นายกเทศมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่47 
 ความเป็นนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีสิ้นสุดลง ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) กรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ เบญจ  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมาตรา ๔๘ เบญจ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้
บุคคลผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   ๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และ 
  ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
  ๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
 (๒) กรณีกระท าการฝุาฝืนฝืนมาตรา ๔๘ จตุทศ นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ต้องไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้  
  ๑) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดในส่วนราชการ หน่วยงานของ
รัฐหรือรัฐวิสาหกิจเว้นแต่ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์
ในการบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล 
  ๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลใน
ธุรกิจการงานตามปกติ 
  ๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับ
หรือให้แก่เทศบาลนั้นหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตน
ระหว่างกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี 
ผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๑) หรือ (๒) หรือ เมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกเทศมนตรี
ผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือ
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี และด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน แม้ว่า
นายกเทศมนตรีผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากต าแหน่ง
ไปแล้วเกินสองปี ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เ กินสามสิบวัน  
ทั้งนี้ การด าเนินการสอบสวนและวินิจฉัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่งตาม (๑) หรือ (๒) ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม 

                                                           
47 มาตรา ๔๘ ปญัจทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
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โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ และให้นายกเทศมนตรีผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งตั้งแต่
วันที่มีเหตุตาม (๑) หรือ (๒) แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มี
การประกาศค าวินิจฉัย ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจาก
ต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง  
ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการ
จังหวัดตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด  
    ๒.๑.๒.๒ การวินิจฉัยกรณีมีข้อสงสัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลง
หรือไม่48   
     สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้  
      (๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕ วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมาตรา ๑๕ วรรคสองบัญญัติว่า ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาเทศบาลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
     (๒) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 (๓) กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ จตุทศ วรรคสาม กล่าวคือ 
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่เทศบาลนั้นหรือมีส่วนได้เสียใน
สัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยมีพฤติการณ์แสดงให้
เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม 
(๑) (๒) หรือ (๓) หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใด
สิ้นสุดลงตาม (๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี และด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกร รมการสอบสวน  
แม้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจาก
ต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการสอบสวนกรณี
ตาม (๑) หรือ (๓) ให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู ้ว ่าราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการ
สอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวันทั้งนี้ การด าเนินการสอบสวนและวินิจฉัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้
นั้นสิ้นสุดลงตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้น
จากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ และให้สมาชิก
ภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แต่ไม่กระทบต่อการ
ด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศค าวินิจฉัย ถ้าในขณะที่ประกาศค า
วินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่าง
วาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วยและในกรณีที่เป็นผล
ให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา
ต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 

                                                           
48 มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
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   ๒.๑.๓ การเสนอให้นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่งกรณีไม่เสนอร่างเทศบัญญัติ49 
     การเสนอให้นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่งในกรณีนี้เป็นกรณีที่มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นจาก
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 
    ๒.๑.๓.๑ สภาเทศบาลไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม โดยเมื่อมีข้อเท็จจริงดังกล่าวเกิดขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจ านวนสิบห้าคน เพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง  
โดยแก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระส าคัญในร่างเทศบัญญัตินั้น  ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นส าคัญ โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะต้อง
พิจารณาร่างเทศบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ ได้แต่งตั้งประธานกรรมการในคราวแรก  
แล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว แล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
    ๒.๑.๓.๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งร่างเทศบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
หรือประธานกรรมการในวรรคสี่ให้นายกเทศมนตรีโดยเร็ว แล้วให้นายกเทศมนตรีเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าว
ต่อสภาเทศบาลตามมาตรา ๖๑ ทวิ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด  
หากนายกเทศมนตรีไม่เสนอร่างเทศบัญญัตินั้นต่อสภาเทศบาลภายในเวลาที่ก าหนด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
รายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่ง 

  ๒.๒ การก ากับดูแลตัวองค์กร 
   ๒.๒.๑ การยุบสภาเทศบาลเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือ
ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม50 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของประเทศเป็น
ส่วนรวม ผู้ว่าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือยุบสภา
เทศบาลก็ได ้และให้แสดงเหตุผลไว้ในค าสั่งด้วย 

เมื่อมีการยุบสภาเทศบาล หรือถือว่ามีการยุบสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลภายในสี่สิบห้าวัน 

ตัวอย่าง  
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีค าสั่งยุบสภา ทต.ก เพราะเหตุที่

นายกเทศมนตรีต าบล ก. ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. 
๒๕๕๑ ซึ่งมีงบประมาณส าหรับการก่อสร้างอาคารส านักงาน ทต.ก ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเพ่ือด าเนินการ
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จต่อไป และ ทต.ก ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว แต่ได้ตัดงบประมาณหรือ
ปรับลดงบประมาณโครงการดังกล่าวในวาระที่สอง นอกจากนั้นสภา ทต.ก ยังได้ตัดงบประมาณหรือปรับลด
งบประมาณโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ฝุายบริหารเสนอขอคว ามเห็นชอบ  
จาก ทต.ก เป็นจ านวนมาก ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๕๑ การปฏิบัติหน้าที่โดย 
การตัดงบประมาณหรือปรับลดงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน ทต. ก ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ 
ที่นายกเทศมนตรีต าบล ก. ได้เสนอขออนุมัติต่อ สภา ทต.ก ถึง ๖ ครั้ง ตลอดจนตัดงบประมาณและปรับลด

                                                           
49 มาตรา ๖๒ ตรี แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
50 มาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
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งบประมาณโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นลงเป็นจ านวนมาก มีเจตนาโดยชัดแจ้งที่มิให้
ฝุายบริหารใช้งบประมาณเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และมติของสมาชิกสภา ทต.ก โดยไม่สมเหตุสมผลเป็นการละเลยไม่
ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ ทต.ก ทั้งในการให้การบริการสาธารณะ 
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอ านาจ 
ตามมาตรา ๗๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ให้ยุบสภา ทต.ก  

(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งยุบสภา ทม.จ เพราะเหตุที่ สภา ทม.จ
มิได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 
พ.ศ.๒๕๕๗ ให้เป็นไปโดยเหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อันท าให้เกิดความเสียหายแก่ 
ทม.จ ประโยชน์ของประชาชนในเขต ทม.จ และประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม กล่าวคือ สภา ทม.จ 
ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่นายกเทศมนตรีเมือง จ 
เสนอในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ และมีมติให้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว 
โดยได้ประมาณการรายรับไว้ จ านวน ๑๑๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท และตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จ านวน 
๑๑๔,๓๘๙,๙๘๐ บาท ซึ่งในการพิจารณาในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ ได้มีการแปรญัตติลดจ านวนเงินที่ขออนุมัติ
จ่ายตามโครงการต่างๆ ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณฉบับนี้หลายโครงการลงจ านวนมาก เช่น โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โครงการก่อสร้าง
เ ขื่ อ น ปู อ ง กั น ต ลิ่ ง ค อน กรี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก  โ ค ร งก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ป รั บ ป รุ ง ร ะบ บ ไฟ ฟู า แ ล ะติ ด ตั้ ง 
เสาไฟฟูาแสงสว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อสภา ทม.จ ได้พิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมิได้ตรวจสอบและพิจารณาถึง
ความชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายและเดือดร้อนต่อประชาชน จึงได้มีค าสั่งยุบ สภา ทม. จ 
ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
   ๒.๒.๒ การยุบสภาอันเนื่องมาจากการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย51 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสามารถเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีค าสั่งยุบ
สภาเทศบาลได้ในกรณีเข้าเง่ือนไขดังต่อไปนี้  

๒.๒.๒.๑ สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๖๒ ตรี 
วรรคห้า และ 

๒.๒.๒.๒ สภาเทศบาลร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๖๒ ตรี วรรคห้า
ไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดสามสิบวัน หรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัตินั้น ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไป 
และให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน  

๒.๒.๒.๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีค าสั่งยุบ
สภาเทศบาล 
   ๒.๒.๓ การยุบสภาอันเนื่องมาจากการจัดประชุมสภาครั้งแรก หรือไม่อาจเลือก
ประธานสภาได้52 

ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องด าเนินการเพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภา
เทศบาลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และให้ที่ประชุมเลือก
ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 

                                                           
51 มาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
52 มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
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ในกรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ภายในสิบห้าวัน หรือ 
มีการประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาล 
  ๒.๓ การก ากับดูแลการกระท า 
   ๒.๓.๑ การให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ53 
    ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติของเทศบาลนั้น เมื่อสภาเทศบาลได้เห็น ชอบกับ 
ร่างเทศบัญญัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้ลงมติเห็นชอบ โดยกรณีเทศบาลต าบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอ 
เพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา และกรณีเทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาล
ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา และผู้ว่าราชการจังหวัดต้องด าเนินการดังนี้ 
    ๒.๓.๑.๑ กรณีพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 
    ๒.๓.๑.๒ กรณีเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ ให้ส่งนายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็น
เทศบัญญัติต่อไป 
    ๒.๓.๑.๓ กรณีไม่เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ ให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วย
เหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาล และให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติ
คืนมา ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิก
สภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศ
บัญญัติ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า
สองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

   ๒.๓.๒ การควบคุมการด าเนนิการตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล54 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติการตาม

อ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ โดยในการก ากับดูแล
ดังกล่าวผู ้ว ่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ชี้แจง แนะน า หรือตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ  
เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงาน
เทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้ และผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอ านาจในการก ากับดูแลเทศบาลเมือง
และเทศบาลต าบล ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 ๒.๓.๒.๑ การก ากับดูแลเทศบาลให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ โดยในการก ากับดูแลดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัด มี
อ านาจหน้าที่ชี้แจง แนะน า หรือตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติ  
ใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้ 

๒.๓.๒.๒ การพิจารณาด าเนินการ และการประกาศวินิจฉัย เกี่ยวกับสมาชิกภาพของ
สมาชิกภาเทศบาลสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 ๒.๓.๒.๓ การพิจารณาด าเนินการ และการประกาศวินิจฉัย เกี่ยวกับความเป็น
นายกเทศมนตรีสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๔๘ ปัญจทศ วรรคสองและวรรคสาม   

                                                           
53 มาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
54 มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
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   ๒.๓.๓ การระงับการปฏิบัติหน้าที่หรือเพิกถอนการกระท า55 
 เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลตามมาตรา ๗๑ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ

นายอ าเภอซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง เห็นว่า การปฏิบัติการของเทศบาลเป็นไปในทางที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือเสียหายแก่ราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอมีอ านาจ
หน้าที่ในการชี้แจง แนะน า หรือตักเตือนผู้ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการดังกล่าว หรือในกรณี
เห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระท าหรือให้ระงับการปฏิบัติของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้ และในกรณีที่สั่ง
เพิกถอนหรือระงับ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง
ดังกล่าว โดยในกรณีนายอ าเภอมีค าสั่งให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่ง ให้
อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
ต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี วินิจฉัยเป็นประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอและผู้ที่
เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้เป็นที่สุด 

  ๒.๔ การก ากับดูแลการเงินการคลัง 
   ๒.๔.๑ การออกระเบียบข้อบังคับ56 

ให้กระทรวงมหาดไทยตราระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคลังรวมตลอดถึงวิธีการ
งบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมาข้ึนไว้ 
   ๒.๔.๒ การตรวจสอบการเงินการคลัง57 

 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือ
การเงินอ่ืน ๆ ของเทศบาลปีละครั้ง 

                                                           
55 มาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
56 มาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
57 มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 


