


 
การก ากับดูแลเทศบาลของราชการบริหารส่วนกลางและราชการ

บริหารส่วนภูมิภาค 
 

ไพรัตน์ ทรัพย์อนันต์นายนายนากกากากาเสนีย์ ส้มเขยีวหวาน1 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้
ก าหนดรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งเป็น การจัดระเบียบบริหาร
ราชการส่วนกลาง การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค และ 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ส าหรับการปกครองในรูปแบบ
เทศบาลเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 2 เทศบาลแบ่ง
ออกเป็น เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 4 และเทศบาลต าบล 5 โดยมี
นายกเทศมนตรีเป็นผู้บริหารท้องถิ่น การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องจัด
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดท าบริการ
สาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง 
และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกระท าเพียงเท่าที่จ าเป็น 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศ
เป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริตและการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ6  

 การปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลจึงอยู่
บนพื้นฐานของหลักการมีความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง แต่ยังคงต้อง
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของราชการบริหารราชการส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค

                                                           
1ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกฎหมำย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 
2 มำตรำ ๗๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ 
3 มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
4 มำตรำ ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖     
5 มำตรำ ๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
6 มำตรำ ๒๕๐ วรรคห้ำ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
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ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยบทความฉบับนี้จะมุ่งน าเสนอเกี่ยวกับการก ากับ
ดูแลเทศบาลของราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ตามล าดับ ดังน้ี 

 ๑. อ านาจในการก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น
กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ 
ให้เกิดความชัดเจน เพื่อมิให้มีการปฏิบัติงานซ้ าซ้อนกันระหว่างส่วนราชการ
ต่าง ๆ และเป็นกฎหมายหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการก ากับดูแลองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

  ๑.๑ นายกรัฐมนตรี7  
   นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและเป็นหัวหน้า    
ฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวม      
มีอ านาจในการก ากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อการนี้จะสั่ง
ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุม
ราชการส่วนท้องถิ่น ช้ีแจง แสดงความคิดเห็น ท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการ ในกรณีจ าเป็นจะยับยั้งการปฏิบัติราชการใด ๆ ท่ีขัดต่อนโยบายหรือ
มติของคณะรัฐมนตรีก็ได้และมีอ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วน
ท้องถิ่น  

  ๑.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัด8   
   ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
ข้าราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดมีอ านาจในการก ากับดูแลการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย 

                                                           
7 มำตรำ ๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔  
8 มำตรำ ๕๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔  
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  ๑.๓ นายอ าเภอ9   
   นายอ าเภอในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการส่วน
ภูมิภาคในเขตอ าเภอมีอ านาจในการควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นในอ าเภอตามกฎหมาย 

 ๒. อ านาจในการก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้ก าหนดให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีในการก ากับดูแลเทศบาลในเขตจังหวัดนั้น และ
อาจมอบหมายให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนส าหรับเทศบาลเมืองและ
เทศบาลต าบลที่อยู่ในอ าเภอนั้น โดยจะก าหนดเง่ือนไขในการใช้อ านาจหน้าที่
ไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้10 ซึ่งรูปแบบในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในรูปแบบเทศบาลดังกล่าวสามารถแยกพิจารณาได้ดังนี ้

  ๒.๑ การก ากับดูแลตัวบุคคล 
    การบริหารงานของเทศบาลประกอบด้วย ๒ ส่วนที่ส าคัญ 
คือ ส่วนที่หนึ่งคือ สภาเทศบาล11ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ประธานสภาเทศบาล12 และ 
รองประธานสภาเทศบาล ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภา
เทศบาลตามมติของสภาเทศบาล และส่วนท่ีสอง คือ นายกเทศมนตรีทีม่าจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน13 และรองนายกเทศมนตรีที่มาจากการ
แต่งตั้งบุคคลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล โดยมีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ แต่หากนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลไม่บริหารกิจการของ
เทศบาลให้เป็นไปด้วยความชอบด้วยกฎหมาย หรือด าเนินการอื่นใด           
                                                           
9 มำตรำ ๖๕ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔  
10 มำตรำ ๗๑ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
11 มำตรำ ๑๕ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
12 มำตรำ ๒๐ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
13 มำตรำ ๔๘ ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
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อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ กฎหมายได้ก าหนดกลไกในการก ากับ
ดูแล โดยสามารถสั่งให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบานพ้นจากต าแหน่ง
ได้ ดังนี ้

   ๒.๑.๑ การสั่งให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากต าแหน่ง 
 ในกรณีที่ปรากฏพยานหลักฐานตามสมควรต่อ
ผู้ว่าราชการการจังหวัด หรือนายอ าเภอซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด ว่า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือ
รองประธานสภาเทศบาลผู้ใด จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตาม
อ านาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือ
ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบ
เรียบร้อย หรือฝ่าฝืนค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอที่สั่งการ
ตามที่กฎหมายก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ แล้วแต่กรณี 
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลันและให้คณะกรรมการ
สอบสวนด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
    ๒.๑.๑.๑ ขั้นตอนการสอบสวน 
     (๑)  การแต่ง ต้ั งคณะกรรมการ
สอบสวน 
 เมื่อปรากฏเหตุดังกล่าวข้างต้น
ผู้ว่าราชการการจังหวัด หรือนายอ าเภอ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้ก ากับดูแลเทศบาล จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อย
สามคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการไม่น้อยกว่าสองคน  
ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ  โดยการแต่งตั้งต้องค านึงถึงความรู้
ความสามารถของผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง  และต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา
ประกอบด้วย และองค์ประกอบของคณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็น
ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร หรือได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือมีประสบการณ์ใน
ด้านการสอบสวน หรือได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
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การด าเนินการทางวินัย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนจะแต่งตัง้
ผู้ช่วยเลขานุการด้วยกไ็ด้14 
 ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สอบสวนให้ท าเป็นค าสั่ง โดยระบุช่ือและต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา เรื่องที่
กล่าวหา ช่ือของประธานกรรมการสอบสวนและกรรมการสอบสวน ในกรณีที่
มีการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ให้ระบุช่ือของผู้ช่วยเลขานุการไว้ในค าสั่งด้วย 
แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ แล้วแต่กรณี แจ้งค าสั่งและส่งเรื่อง
ที่กล่าวหาไปยังประธานกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวน และ
ผู้ช่วยเลขานุการโดยเร็ว เมื่อมีการจัดท าค าสั่งดังกล่าวแล้วผู้ลงนามในค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว รวมทั้ง
แจ้งสิทธิที่จะคัดค้านกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย โดยมอบ
ส าเนาค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาไว้หนึ่งฉบับ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลง
ลายมือช่ือรับทราบค าสั่ง ให้ท าบันทึกและลงลายมือช่ือผู้แจ้งไว้ โดยให้ถือวันท่ี
แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบค าสั่ง การแจ้งค าสั่งโดยวิธีไปรษณยี์ลงทะเบียนตอบรบั 
ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่ง เว้นแต่จะมี
การพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น15 

เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขึ้นแล้ว หากมีเหตุจ าเป็นผู้แต่งตั้งอาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวน
เพิ่มเติมก็ได้ แล้วแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบต่อไป การด าเนินการตามข้อนี้ไม่
กระทบถึงการสอบสวนท่ีได้ด าเนินการไปก่อนแล้ว16 
 ( ๒ )  ค ว า ม เ ป็ น ก ล า ง ข อ ง
คณะกรรมการสอบสวน 

                                                           
14 ข้อ ๗ ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
15 ข้อ ๘ ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
16 ข้อ ๙ ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
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  คณะกรรมการสอบสวนต้องอยู่
ภายใตห้ลักความเป็นกลางหรือหลกัความไม่มีสว่นไดเ้สีย(Impartiality) ดังนั้น 
กรรมการสอบสวนอาจถูกถอนตัวหรือถูกคัดค้านได้ในกรณีดังนี้17 

๑) เป็นผู้กล่าวหา 
๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของ  

ผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
   ๓) เป็นญาติของผู้กล่าวหาหรือ   
ผู้ถูกกล่าวหา คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าช้ันใดๆ หรือเป็นพี่น้อง
หรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางการสมรสนับได้
เพียงสองช้ัน 
  ๔) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็น
นายจ้างหรือลูกจ้างของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
  ๕) เป็นผู้มีสาเหตุโกรธเคืองกับ   
ผู้ถูกกล่าวหา 
  ๖) เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียในเรื่อง
ที่สอบสวน 
  ๗) เป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะ
กระท าความผิดตามเรื่องที่กล่าวหา 
  ๘) เป็นผู้ซึ่ งมี เหตุอื่นซึ่ งมีสภาพ
ร้ายแรงอันอาจท าให้การสอบสวนไม่เป็นกลาง 
  ในกรณีที่กรรมการสอบสวนผู้ใด
เห็นว่าตนมีกรณีดังกล่าว และประสงค์จะถอนตัวจากการเป็นกรรมการ
สอบสวน ให้กรรมการสอบสวนผู้นั้นแจ้งให้ผู้แต่งตั้งทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการ
ต่อไป18 

                                                           
17 ข้อ ๑๐ ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
18 ข้อ ๑๐ ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
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 การคัดค้านกรรมการสอบสวน
ต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อผู้แต่งตั้งภายในสามวันนับแต่วันทราบหรือถือว่า
ทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือวันที่รู้ถึงเหตุแห่งการคัดค้าน
โดยหนังสือคัดค้านต้องแสดงข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการ
คัดค้านตามที่ก าหนดไว้และลงลายมือช่ือผู้คัดค้าน ในกรณีที่ผู้แต่งตั้งเห็นว่า
การคัดค้านเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งส าเนาหนังสือ
คัดค้านไปให้ประธานกรรมการสอบสวนเพื่อทราบและเก็บรวบรวมไว้ใน
ส านวนการสอบสวน รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกคัดค้านทราบ และต้องให้โอกาสผู้ถูก
คัดค้านได้ช้ีแจงเป็นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสามวันนับแต่วันที่   
ผู้ถูกคัดค้านได้ลงลายมือช่ือรับทราบการคัดค้าน ในการนี้ผู้ถูกคัดค้านต้องหยุด
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสอบสวนตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น  แต่ถ้าผู้ว่าราชการ
จังหวัดเห็นว่าการคัดค้านไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดให้สั่งไม่รับค าคัดค้าน
นั้นและแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบโดยเร็ว19 
 ในกรณีที่ผู้แต่งตั้งพิจารณาแล้ว
เห็นว่าค าร้องคัดค้านเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด ให้พิจารณาสั่งการอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้20  
 ก)  กรณีที่ เ ห็ นว่ ามี เหตุตามที่
ก าหนด หรือค าคัดค้านรับฟังได้ ให้สั่งให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการ
สอบสวน ในกรณีที่เห็นสมควรจะแต่งตั้งผู้อื่นให้เป็นกรรมการสอบสวนแทน  
ผู้ถูกคัดค้าน หรือไม่ก็ได้ แต่ถ้ากรรมการสอบสวนที่เหลืออยู่มีจ านวนน้อยกว่า
สามคน ให้แต่งตั้ งผู้อื่นเป็นกรรมการสอบสวนแทนผู้ถูกคัดค้าน  ทั้งนี้           
ไม่กระทบถึงการสอบสวนท่ีได้ด าเนินการไปก่อนแล้ว 
 ข) กรณีที่ เห็นว่าไม่มี เหตุตาม
ก าหนด หรือค าคัดค้านไม่อาจรับฟังได้ให้ยกค าคัดค้านและมีหนังสือแจ้งให้

                                                           
19 ข้อ ๑๑ ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
20 ข้อ ๑๒ ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
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ผู้เกี่ยวข้องและประธานกรรมการสอบสวนทราบโดยเร็ว ค าสั่งยกค าคัดค้านให้
เป็นที่สุด 
 ผู้แต่งตั้งต้องพิจารณาและสั่งการ
ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับค าช้ีแจงจากผู้ถูก
คัดค้านแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าคัดค้าน ถ้าไม่ได้สั่งภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ถูกคัดค้านนั้นพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน     
นับแต่วันพ้นระยะเวลาดังกล่าว และให้ด าเนินการตาม ก) ต่อไป และใน
ระหว่างที่มีการด าเนินการให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวน
ต่อไปได้ เว้นแต่มีกรรมการสอบสวนน้อยกว่าสามคนให้หยุดการสอบสวนไว้
ก่อนจนกว่าจะมีการด าเนินการตาม ก) 
 (๓) กระบวนการสอบสวน 
  ๑) การนัดประชุมคณะกรรมการ
สอบสวนครั้งแรก 
   เ มื่ อประธานกรรมการ
สอบสวนได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้บันทึกวันที่
ได้รับทราบค าสั่งนั้นและน ารวมไว้ในส านวนการสอบสวน แล้วจัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกภายในห้าวันนับแต่วันที่ประธาน
กรรมการสอบสวนรับทราบค าสั่งเพื่อก าหนดประเด็นและแนวทางการ
สอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน ในกรณีที่ไม่อาจจัดประชุมได้ภายใน
ก าหนด ให้รายงานเหตุแห่งความล่าช้าให้ผู้แต่งตั้งทราบ การจัดประชุม
คณะกรรมการสอบสวนต้องนัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นกรณีมี
เหตุจ าเป็นเร่งด่วน21 
  ๒) หน้าที่ ของคณะกรรมการ
สอบสวน 

                                                           
21 ข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
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   คณะกรรมการสอบสวนมี
หน้าท่ีต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้22 
   ก) รวบรวมข้อเท็จจริง  ข้อ
กฎหมาย และพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง  
  ข) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
   ค) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้
ช้ีแจงแสดงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหา 
   ง )  พิ จารณาท าความเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   จ) ท ารายงานผลการสอบสวน
พร้อมความเห็นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
   ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง
คณะกรรมการสอบสวนต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เห็นว่าเป็น
ประโยชน์แก่การสอบสวน โดยไม่รับฟังแต่เพียงข้ออ้างหรือพยานหลักฐาน
ของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้น ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกล่าวอ้าง
หรือมีข้อเท็จจริงใดพาดพิงถึงบุคคล เอกสาร หรือวัตถุใด ที่จะเป็นประโยชน์
แก่การสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนและรวบรวม
พยานหลักฐานนั้นไว้ให้ครบถ้วน ถ้าไม่อาจเข้าถึงหรือได้มาซึ่งพยานหลักฐาน
ดังกล่าว ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ด้วย23 
  ๓) การสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหา
หรือพยาน 
   การสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหา
หรือพยาน ให้สอบปากค าคราวละหนึ่งคน โดยในการสอบสวนนั้น ต้องมี
กรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด 

                                                           
22 ข้อ ๑๕ ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
23 ข้อ ๑๖ ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
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จึงจะท าการสอบปากค าได้ แต่ในกรณีที่ก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวน
ทั้งหมดมีมากกว่าสามคน จะให้กรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่าสามคนท าการ
สอบปากค าก็ได้24 โดยในการสอบปากค าต้องมีการบันทึกถ้อยค าของผู้ให้
ถ้อยค าและอ่านให้ผู้ให้ถ้อยค าฟังหรือให้ผู้ให้ถ้อยค าอ่านเองก็ได้ แล้วให้ผู้ให้
ถ้อยค า ผู้บันทึกถ้อยค า และกรรมการสอบสวนซึ่งอยู่ร่วมในการสอบปากค า
ลงลายมือช่ือในบันทึกถ้อยค านั้นไว้เป็นหลักฐานในกรณีที่บันทึกถ้อยค ามี
หลายหน้า ให้ผู้ให้ถ้อยค าและกรรมการสอบสวนคนหนึ่งซึ่งอยู่ร่วมในการ
สอบปากค าลงลายมือช่ือก ากับไว้ในบันทึกถ้อยค าทุกหน้า ในกรณีที่ผู้ให้
ถ้อยค าไม่ยอมลงลายมือช่ือ ให้บันทึกเหตุที่ไม่ลงลายมือช่ือนั้น ไว้ในบันทึก
ถ้อยค าด้วย25 
    การบันทึกถ้อยค าสอบสวน 
ห้ามมิให้ขูด ลบ หรือบันทึกข้อความทับข้อความที่ได้บันทึกไว้ในบันทึกถ้อยค า 
ถ้าจะต้องขีดฆ่า แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความที่บันทึกไว้ ให้ผู้ให้ถ้อยค าและ
กรรมการสอบสวนคนหนึ่งซึ่งอยู่ร่วมในการสอบปากค าลงลายมือช่ือก ากับไว้
ตรงที่มีการขีดฆ่า แก้ไขหรือเพิ่มเติมนั้นทุกแห่งหากมิได้ด าเนินการให้ถูกต้อง
ตามวรรคนี้ มิให้รับฟังเนื้อความดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานในกรณีที่ผู้ให้
ถ้อยค าไม่สามารถลงลายมือช่ือได้ ให้พิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ ลงแกงได ใช้ตรา
ประทับ หรือเครื่องหมายอื่นท านองเช่นว่านั้นแทนการลงลายมือช่ือก็ได้ ใน
การสอบปากค าและบันทึกถ้อยค า คณะกรรมการสอบสวนอาจบันทึกภาพ
หรือเสียงของผู้ให้ถ้อยค าด้วยก็ได้ และในกรณีผู้ให้ถ้อยค าไม่ยินยอมให้
บันทึกภาพหรือเสียง ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุไว้แล้วด าเนินการต่อไป
โดยงดการบันทึกภาพหรือเสียง 
   ในขณะที่ ด า เนินการสอบ 
ปากค า ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สอบปากค า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการสอบสวน เพื่ อประโยชน์ ในการสอบสวน  หรือ เป็น 

                                                           
24 ข้อ ๑๗ ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
25 ข้อ ๑๘ ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
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ทนายความหรือที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหาตามจ านวนที่คณะกรรมการ
สอบสวนเห็นสมควร26 ในการสอบสวน ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนท าหรือ 
จัดให้ท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้ค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือ
กระท าโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด เพื่อจูงใจให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานให้
ถ้อยค าหรือไม่ให้ถ้อยค า27 
  ๔) การรับฟังพยานเอกสาร พยาน
วัตถุ พยานบุคคล 
   การน าเอกสารหรือวัตถุมาใช้
เป็นพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนจัดให้มี
การบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด โดยเอกสารที่ใช้เป็น
พยานหลักฐานในส านวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจน าต้นฉบับ
มาได้ จะใช้ส าเนาที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นส าเนาถูกต้องก็ได้ ใน
ก ร ณี ที่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ห า ต้ น ฉ บั บ เ อ ก ส า ร ไ ด้ เ พ ร า ะ สู ญ ห า ย  ห รื อ 
ถูกท าลาย หรือโดยเหตุประการอื่น คณะกรรมการสอบสวนจะใช้ส าเนา
เอกสารหรือพยานบุคคลแทนก็ได้28 
   การเรียกพยานบุคคลมาให้
ถ้อยค าเพื่อประกอบการพิจารณา หากบุคคลนั้นไม่มาหรือมาแต่ไม่ชี้แจงหรือ
ไม่ให้ถ้อยค า หรือในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่อาจเรียกบุคคลใดมา
ช้ีแจงหรือให้ถ้อยค าภายในเวลาอันควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่
สอบสวนบุคคลนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจ าวันที่มีการ
สอบสวนและในรายงานผลการสอบสวนด้วย29 

                                                           
26 ข้อ ๑๙ ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
27 ข้อ ๒๐ ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
28 ข้อ ๒๑ ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
29 ข้อ ๒๒ ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
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  เมื่อคณะกรรมการสอบสวน
ได้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้
คณะกรรมการสอบสวนประชุมเพื่อพิจารณาท าความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระท าความผิด หรือมีเหตุให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือต้องพ้นจากต าแหน่ง
ในเรื่องที่สอบสวนหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าความผิด หรือไม่
มีเหตุให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือต้องพ้นจากต าแหน่งในเรื่องที่สอบสวน 
ให้รายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผู้แต่งตั้ง แต่ถา้เห็นว่าผู้ถูก
กล่าวหากระท าความผิด หรือมีเหตุให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือต้องพ้นจาก
ต าแหน่งในเรื่องที่สอบสวน ให้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน         
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  การประชุมตามวรรคหนึ่ง  
ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
สอบสวนท้ังหมดและต้องไม่น้อยกว่าสามคน30 
  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้าง
พยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานหลักฐานใดให้คณะกรรมการสอบสวน
รับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวด้วย31 
 ในกรณีที่คณะกรรมการ
สอบสวนเห็นว่าการสอบสวนพยานบุคคลใดหรือการรวบรวมพยานเอกสาร 
หรือวัตถุใดจะท าให้การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จ าเป็น และพยานหลักฐานนั้น
มิใช่สาระส าคัญ จะงดสอบสวนหรือไม่รวบรวมพยานหลักฐานนั้นก็ได้ แต่ต้อง
บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจ าวันที่มีการสอบสวนและในรายงานผลการ
สอบสวนด้วย ดุลพินิจของคณะกรรมการดังกล่าวรวมถึงการอ้างพยานบุคคล 
พยานเอกสาร และพยานหลักฐานอื่นซึ่งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็น
การกล่าวอ้างที่ไม่จ าเป็น ฟุ่มเฟือย หรือเพื่อประวิงเวลาด้วย 
 
 

                                                           
30 ข้อ ๒๓ ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
31 ข้อ ๓๑ ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
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 ๕) การแจ้งข้อกล่าวหา 
  การจัดท าบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา 
ต้องระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าการใด เป็น
ความผิดกรณีใด และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา รวมทั้งแจ้ง
ให้ทราบสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยค าหรือยื่นค าช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา
เป็นหนังสือ สิทธิที่จะแสดงพยานหลักฐาน หรือขอให้เรียกพยานหลักฐานมา
ใช้ในการสอบสวน โดยจัดท าเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน ให้ประธาน
กรรมการสอบสวนและกรรมการสอบสวนอีกอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือช่ือ
ในบันทึกนั้นด้วย โดยฉบับหนึ่งส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และอีกฉบับหนึ่ง
คณะกรรมการสอบสวนรวมไว้ในส านวนการสอบสวน32 
  การแจ้งข้อกล่าวหา เมื่อได้มีการ
จัดท าบันทึกแจ้งข้อกลาวหาแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจ้งข้อ
กล่ าวหาพร้ อมส่ งบันทึกดั งกล่ าว ให้ผู้ ถู กกล่ าวหาทราบ  และ เรียก 
ผู้ถูกกล่าวหามาพบเพื่ออธิบายข้อกล่าวหา  ตามวัน เวลา และสถานที่ที่
คณะกรรมการสอบสวนก าหนด ในกรณีที่แจ้งข้อกล่าวหาโดยวิธีส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนด 
เจ็ดวันนับแต่วันส่ง เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อน
หรือหลังจากวันนั้น33 
  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่อาจมา
พบคณะกรรมการสอบสวนได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดโดยได้อ้าง
เหตุผลหรือความจ าเป็น และคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้ออ้างนั้นฟังขึ้น 
หรือในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นเองว่ามีเหตุผลหรือความจ าเป็นอ่ืน

                                                           
32 ข้อ ๒๔ ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
33 ข้อ ๒๕ ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
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จะก าหนดวัน เวลา และสถานที่เสียใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรม34 
  เมื่อผู้ถูกกล่าวหามาพบคณะ-
กรรมการสอบสวนแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนอธิบายข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้ผู้ถูก
กล่าวหาลงลายมือช่ือพร้อมทั้งวัน เดือน ปี ในบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา หาก
ผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะได้รับส าเนาบันทึกข้อกล่าวหาที่ลงลายมือช่ือไว้แลว้ ก็ให้
คณะกรรมการสอบสวนมอบส าเนาให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ ในกรณีที่ผู้ถูก
กล่าวหาไม่ยอมลงลายมือช่ือในบันทึก ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึก
ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ดังกล่าวไว้ในบันทึกนั้น และให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหา
ได้รับทราบการอธิบายข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานตั้งแต่วันที่มาพบ
คณะกรรมการสอบสวนแล้ว และหากผู้ถูกกล่าวหาไม่มาพบคณะกรรมการ
สอบสวนในวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดโดยไม่ช้ีแจงเหตุผลหรือความ
จ าเป็นหรือช้ีแจงแต่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าไม่มีเหตุผล หรือความ
จ าเป็นเพียงพอ ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกการไม่มาดังกล่าวไว้ใน
ส านวน และให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบการอธิบายข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งแล้ว35 
  เ มื่ อคณะกรรมการสอบสวน
อธิบายข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว  ให้
คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาด้วยว่าได้กระท าตามข้อกล่าวหา
หรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด ผู้ถูกกล่าวหาจะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาโดยท าเป็น
หนังสือหรือช้ีแจงด้วยวาจาก็ได้ หรือจะท าเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการ
สอบสวนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบสวนก าหนดก็ได้ ในกรณีที่    
ผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจงด้วยวาจา ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกไว้โดยละเอียด 
และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือไว้ ถ้าผู้ถูกกล่าวหารับสารภาพว่าได้กระท า

                                                           
34 ข้อ ๒๖ ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
35 ข้อ ๒๗ ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
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ความผิด หรือมีเหตุให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือต้องพ้นจากต าแหน่งตาม  
ข้อกล่าวหาใด ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกการรับสารภาพตามข้อ
กล่าวหานั้น และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือไว้ ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ
สอบสวนจะไม่ท าการสอบสวนเพิ่มเติมในข้อกล่าวหานั้นก็ได้ และในกรณีที่   
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือช่ือในบันทึก ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึก
ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ดังกล่าวไว้ด้วย36 
 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้
ถ้อยค าช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาหรือไม่ยื่นค าช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา 
เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนจะเห็นควรด าเนินการเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม37 
 ในกรณีที่ปรากฏพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนได้อธิบายข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานในเรื่องที่สอบสวนแล้ว ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า
พยานหลักฐานนั้นมีน้ าหนักสนับสนุนข้อกล่าวหา ให้แจ้งสรุปพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา่
พยานหลักฐานเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่งมีผลท าให้ข้อกล่าวหาในเรื่องที่สอบสวน
นั้นเปลี่ยนแปลงไป หรือต้องเพิ่มข้อกล่าวหา  ให้ก าหนดข้อกล่าวหาที่
เปลี่ยนแปลงไปเสียใหม่หรือก าหนดข้อกล่าวหาเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี และแจ้ง
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหานั้นให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ38 

                                                           
36 ข้อ ๒๘ ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
37 ข้อ ๒๙ ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
38 ข้อ ๓๐ ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 



16 
 

  ๖) การด าเนินการกรณีมิได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน39 
 ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
มิได้มอบหมายให้นายอ าเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย และ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน โดยผู้ว่าราชการ-
จังหวัดอาจมอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วน
ราชการหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องในจังหวัดด าเนินการแทนได้ 
 ในกรณีที่นายอ าเภอซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้ ว่ าราชการจั งหวัด ตามมาตรา  ๗๑  วรรคสอง  แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
ให้นายอ าเภอรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  
  เมื่อสอบสวนเสร็จแล้ว ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่สอบสวนแล้วเสร็จตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
 (๔) การจัดท ารายงานการสอบสวน
และการเสนอส านวนการสอบสวน 
 ๑) การประชุมคณะกรรมการ
สอบสวน40 
  เมื่อคณะกรรมการสอบสวน
ได้รวบรวมพยานหลักฐาน แจ้งข้อกล่าวหา และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจง
แสดงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาแล้ว  ให้คณะกรรมการสอบสวน

                                                           
39 ข้อ ๓๓ ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
40 ข้อ ๓๔ ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
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ประชุมเพื่อพิจารณาท าความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน โดยสรุปข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายให้ครบถ้วนทุกประเด็น พร้อมความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระท าความผิด หรือมีเหตุให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือต้องพ้นจากต าแหน่ง
หรือไม่ มีพยานหลักฐานใดสนับสนุน โดยการนัดประชุมดังกล่าวให้นัด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นการนัดหมายในท่ีประชุมหรือเป็นกรณี
มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน 
 การลงมติให้ความเห็นของ
คณะกรรมการสอบสวนต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
สอบสวนทั้งหมด ในกรณีที่กรรมการสอบสวนผู้ใดไม่ได้มาร่วมประชุม  
เมื่อท ารายงานผลการสอบสวนเสร็จแล้ว กรรมการสอบสวนผู้นั้นต้องลง
ลายมือช่ือในรายงานผลการสอบสวนด้วย  แต่ในกรณีที่ไม่ เห็นด้วยกับ
ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนฝ่ายข้างมาก อาจท าความเห็นแย้งแนบ
ไว้ในรายงานผลการสอบสวนก็ได้ 
  เมื่อคณะกรรมการสอบสวน
ได้ด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณาท าความเห็นแล้ว ให้จัดท ารายงานผลการ
สอบสวนและลงลายมือช่ือกรรมการสอบสวนทุกคน โดยให้ประธานกรรมการ
สอบสวนลงลายมือช่ือก ากับไว้ในรายงานผลการสอบสวนทุกหน้า ในกรณีที่
กรรมการสอบสวนคนใดมีเหตุจ าเป็นไม่อาจลงลายมือช่ือได้ ให้ประธาน
กรรมการสอบสวนบันทึกเหตุจ าเป็นดังกล่าวไว้ด้วย และในกรณีที่กรรมการ
สอบสวนคนใดมีความเห็นแย้ง จะท าความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานผลการ
สอบสวนก็ได้ แล้วให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานดังกล่าวต่อผูแ้ต่งตัง้
พร้อมทั้งสานวนการสอบสวน ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏจากการสอบสวน
ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าความผดิในเรื่องอื่นอีก หรือมีมูลพาดพิงผู้อื่น ซึ่งไม่ได้
เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมกระท าความผิด ก็ให้ระบุไว้ในรายงานผล
การสอบสวนด้วย เพื่อใหผู้้แต่งตั้งพิจารณาตามอ านาจหน้าท่ีต่อไป41 
 

                                                           
41 ข้อ ๓๕ ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
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 (๕ )  ก าหนดระยะ เวลาในการ
สอบสวน  
   คณะกรรมการสอบสวนต้อง
ด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ใน
กรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้
ภายในก าหนดเวลา ผู้แต่งตั้งอาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกิน
สามสิบวัน42 โดยให้เริ่มนับแต่วันท่ีคณะกรรมการสอบสวนได้รับแต่งตั้ง43 
 ( ๖ )  ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ก ร ณี
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิด 
  กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจกับนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลกรณี
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิดนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล แล้วส่งส านวนการไต่
สวนให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้44 
  ๑) กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ช้ีมูลความผิดนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือ
รองประธานสภาเทศบาล ว่ากระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ใน
การยุติธรรม อันเป็นการจงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจ
หน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่

                                                           
42 ข้อ ๔ (๓) ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
43 ข้อ ๕ (๓) ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
44 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว ๕๑ ลงวันท่ี ๕ มกรำคม 
๒๕๖๔ 
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ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย และได้
ส่งเรื่องให้ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา 
๙๘ วรรคสี่ กรณีที่เทศบาลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอซึ่งได้รับ
มอบหมายตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ พิจารณาตามฐานความผิดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติ โดยไม่
ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แล้วท าความเห็ นและรายงานให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณา
และสั่งให้พ้นจากต าแหน่งต่อไป 
  ๒) กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ช้ีมูลความผิดฐานอื่น โดยไม่มีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  หรือกระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ใน
การยุติธรรม การสอบสวนในกรณีนี้จะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งใน
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๓  
    ๒.๑.๑.๒ การพิจารณาสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 
  เมื่อผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ได้รับรายงานผลการสอบสวนและส านวนการสอบสวนแล้ว ให้ผู้แต่งตั้ง
ด า เ นิ นก า รดั ง ต่ อ ไปนี้ ภ า ย ในสิ บห้ า วั นนั บแต่ วั นที่ ไ ด้ รั บ ร ายงาน 
ผลการสอบสวน45 
 (๑) กรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่า 
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าความผิด ให้ผู้แต่งตั้งสั่งยุติเรื่อง หากมีค าสั่งให้ผู้ถูก
กล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอฟังผลการสอบสวน และผู้นั้นยังมิได้พ้นจาก
ต าแหน่งไปก่อน ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ี 
 (๒) กรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่า 
ผู้ถูกกล่าวหากระท าความผิดตามที่ถูกสอบสวน หากเป็นการด าเนินการ
สอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งในเทศบาลเมืองหรือเทศบาลต าบลซึ่งผู้ว่าราชการ

                                                           
45 ข้อ ๓๗ ของกฎกระทรวงกำรสอบสวนผู้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งใน
เทศบำล พ.ศ. 2563 
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จังหวัดมอบหมายให้นายอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการ ให้นายอ าเภอรายงานผลการ
สอบสวนและความเห็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ หากเป็นการด าเนินการ
สอบสวนผู้ด ารงต าแหน่งในเทศบาลทุกประเภทซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้ด าเนินการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานผลการสอบสวนและความเห็น 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ 
 เ มื่ อ ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด ห รื อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานผลการสอบสวนและ
ความเห็นของนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ให้พิจารณาและสั่งให้  
ผู้ถูกสอบสวนพ้นจากต าแหน่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน     
ไม่ว่าผู ้นั ้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เพราะ   
เหตุตาย หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี โดยในค าสั่งดังกล่าวให้ระบุ
เหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ด้วย และให้มีผลตั้งแต่วันที่มีค าสั่ง ถ้าผู้ว่า-
ราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นควรให้มีการ
สอบสวนเพิ่มเติม จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพิ่มเติม
ก่อนสั่งการก็ได้ ในกรณีนี ้คณะกรรมการสอบสวนต้องด าเนินการสอบสวนเพิ่มเตมิ
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องสั่งการภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการสอบสวนเพ่ิมเติมนั้น 
    ๒.๑.๑.๓ การสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในระหว่าง
การสอบสวน46 
     เมื่อนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลผู้ใดถูกตั้งกรรมการสอบสวน
แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอซึ่งได้รับมอบหมายให้ก ากับเทศบาลจะสั่ง
ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอฟังผลการสอบสวนก็ได้ หากเห็นว่าการคงอยู่
ในหน้าที่ของผู้นั้นต่อไป อาจเกิดการเสียหายแก่เทศบาลหรือเสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง หรือมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการ
สอบสวนหรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือเป็นกรณีความผิด       
ที่ปรากฏขึ้นโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ หากผลการสอบสวนปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว  

                                                           
46 มำตรำ ๗๓ วรรคสำม วรรคสี่ แหง่พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ 



21 
 

ไม่มีความผิด และผู้นั้นยังมิได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือนายอ าเภอสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ และให้ผู้นั้น ได้รับเงินเดือน 
ค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อ่ืนใดในช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยถือเสมือน
ว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ในกรณีที่
ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งไปก่อนปรากฏผลการสอบสวนดังกล่าว การจ่าย
เงินเดือน ค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใด ให้จ่ายจนถึงวันก่อนวันที่
พ้นจากต าแหน่ง 

การอุทธรณ์ค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าท่ี
ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ รับค าสั่ง
ดังกล่าว โดยในกรณีนายอ าเภอมีค าสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและ
กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่ง  ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้อง
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับอุทธรณ์ และเมื่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 
วินิจฉัยเป็นประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

 
   ๒.๑ .๒  การวินิ จ ฉัยกรณีมี ข้ อสงสั ยว่ าความเป็น
นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
เทศบาลนั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ 
    ๒.๑.๒.๑ การวินิจฉัยกรณีมีข้อสงสัยว่าความเป็น
นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่47 
 ความเป็นนายกเทศมนตรีหรือรอง
นายกเทศมนตรีสิ้นสุดลง ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) กรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ เบญจ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

                                                           
47 มำตรำ ๔๘ ปญัจทศ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
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โดยมาตรา ๔๘ เบญจ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้บุคคลผู้มีสิทธิ
รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   ๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น และ 
  ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี
นับถึงวันเลือกตั้ง 
  ๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือสมาชิกรัฐสภา 
 (๒) กรณีกระท าการฝ่าฝืนฝืนมาตรา 
๔๘ จตุทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และเลขานุการนายกเทศมนตรี ต้องไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้  
  ๑) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติ
หน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเว้นแต่ต าแหน่ง 
ที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
ในการบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล 
  ๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ 
เ ป็ นพิ เ ศษจากส่ วน ราชกา ร  หน่ ว ย ง านของรั ฐ  ห รื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ 
นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับ
บุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 
  ๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญา
หรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่เทศบาลนั้นหรือมีส่วนได้เสีย
ในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อ
ประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็น
นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๑) หรือ (๒) หรือ 
เมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกเทศมนตรีผู้ใด
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สิ้นสุดลงตาม (๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่
กรณี และด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่า -
ราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจาก
คณะกรรมการสอบสวน แม้ว่านายกเทศมนตรีผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่ง    
ไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกิน
สองปี ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการ
สอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจ
ขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน  ทั้งนี้ การด าเนินการ
สอบสวนและวินิจฉัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่านายกเทศมนตรี  
พ้นจากต าแหน่งตาม (๑) หรือ (๒) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัย
ให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม โดย
ในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ และให้นายกเทศมนตรี
ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (๑) หรือ (๒) แต่ไม่กระทบต่อการ
ด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศ    
ค าวินิจฉัย ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระ
หรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารง
อยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้าม
ดังกล่าว ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด  
    ๒.๑.๒.๒ การวินิจฉัยกรณีมีข้อสงสัยว่าสมาชิก
ภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงหรือไม่48   
     สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล
สิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้  

                                                           
48 มำตรำ ๑๙ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
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      (๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๑๕ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
โดยมาตรา ๑๕ วรรคสองบัญญัติว่า ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
เทศบาลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
     (๒) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้ง
ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 (๓) กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา 
๔๘ จตุทศ วรรคสาม กล่าวคือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่
กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่เทศบาลนั้นหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือ
กิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วน
ตนระหว่างกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือเมื่อได้รับแจง้
จากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใด
สิ้นสุดลงตาม (๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่
กรณี และด าเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่า -
ราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจาก
คณะกรรมการสอบสวน แม้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่ง
ไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกิน
สองปี ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถด าเนินการ
สอบสวนกรณีตาม (๑) หรือ (๓) ให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
ผู ้ว ่าราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกิน
สามส ิบว ันทั ้งนี ้ การด า เน ินการ สอบสวนและวินิจฉัยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัย
ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผูน้ั้นสิ้นสดุลงตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจาก
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ต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้น
จากต าแหน่งไว้ และให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นสิ้นสุดลง
ตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและ
การรับค่าตอบแทนที ่ได ้กระท าไปก่อนวันที ่ม ีการประกาศค าวินิจฉัย       
ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย
และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง   
ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว 
ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 
   ๒.๑.๓ การเสนอให้นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่งกรณี
ไม่เสนอร่างเทศบัญญัติ49 
     การเสนอให้นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่งใน
กรณีนี้ เป็นกรณีที่มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นจากการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    ๒.๑.๓.๑ สภาเทศบาลไม่รับหลักการแห่งร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม โดยเมื่อมีข้อเท็จจริงดังกล่าวเกิดขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจ านวนสบิห้าคน เพื่อพิจารณา
หาข้อยุติความขัดแย้ง โดยแก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระส าคัญในร่างเทศ
บัญญัตินั้น ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นส าคัญ โดยคณะกรรมการ
ดังกล่าวจะต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่
วันที่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการในคราวแรก แล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัย
ช้ีขาดโดยเร็ว แล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

                                                           
49 มำตรำ ๖๒ ตรี แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
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    ๒.๑.๓.๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งร่างเทศบัญญัติ  
ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการในวรรคสี่ให้
นายกเทศมนตรีโดยเร็ว แล้วให้นายกเทศมนตรีเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าว
ต่อสภาเทศบาลตามมาตรา ๖๑ ทวิ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศ
บัญญัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด หากนายกเทศมนตรีไม่เสนอร่างเทศบัญญัติ
นั้นต่อสภาเทศบาลภายในเวลาที่ก าหนด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่ง 

  ๒.๒ การก ากับดูแลตัวองค์กร 
   ๒.๒.๑ การยุบสภาเทศบาลเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม50 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขต
เทศบาลหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ผู้ว่าราชการจังหวัดจะ
รายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยุบสภา
เทศบาลก็ได้ และให้แสดงเหตุผลไว้ในค าสั่งด้วย 

เมื่อมีการยุบสภาเทศบาล หรือถือว่ามีการยุบ
สภาเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลขึ้นใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลภายในสี่สิบห้าวัน 

ตัวอย่าง  
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มี

ค าสั่งยุบสภา ทต.ก เพราะเหตุที่นายกเทศมนตรีต าบล ก. ได้เสนอร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ซึ่งมีงบประมาณส าหรับการก่อสร้างอาคารส านักงาน ทต.ก ที่ยังก่อสร้าง     
ไม่แล้วเสร็จเพื่อด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จต่อไป และ ทต.ก ได้มีมติ    
รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว แต่ได้ตัดงบประมาณหรือปรับลด
งบประมาณโครงการดังกล่าวในวาระที่สอง นอกจากนั้นสภา ทต.ก ยังได้ตัด
งบประมาณหรือปรับลดงบประมาณโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ฝ่ายบริหารเสนอขอความเห็นชอบ จาก ทต.ก เป็นจ านวนมาก ตั้งแต่

                                                           
50 มำตรำ ๗๔ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๕๑ การปฏิบัติหน้าที่โดยการตัด
งบประมาณหรือปรับลดงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน ทต.ก 
ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จที่นายกเทศมนตรีต าบล ก. ได้เสนอขออนุมัติต่อ สภา ทต.ก 
ถึง ๖ ครั้ง ตลอดจนตัดงบประมาณและปรับลดงบประมาณโครงการต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นลงเป็นจ านวนมาก มีเจตนาโดยชัดแจ้งท่ี มิ
ให้ฝ่ายบริหารใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และมติของ
สมาชิกสภา ทต.ก โดยไม่สมเหตุสมผลเป็นการละเลยไมป่ฏิบัติการตามอ านาจ
หน้าที่ ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ ทต.ก ทั้งในการให้การบริการ
สาธารณะ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทางราชการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอ านาจ
ตามมาตรา ๗๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ให้    
ยุบสภา ทต.ก  

(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งยุบ
สภา ทม.จ เพราะเหตุที่ สภา ทม.จมิได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ    
พ.ศ.๒๕๕๗ ให้เป็นไปโดยเหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ         
ที่เกี่ยวข้อง อันท าให้เกิดความเสียหายแก่ ทม.จ ประโยชน์ของประชาชนใน
เขต ทม.จ และประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม กล่าวคือ สภา ทม.จ 
ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ ที่นายกเทศมนตรีเมือง จ เสนอในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ และมี
มติให้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว โดยได้
ประมาณการรายรับไว้ จ านวน ๑๑๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท และตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้ จ านวน ๑๑๔,๓๘๙,๙๘๐ บาท ซึ่งในการพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้น
แปรญัตติ ได้มีการแปรญัตติลดจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายตามโครงการต่างๆ 
ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณฉบับนี้หลายโครงการลงจ านวนมาก เช่น 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้ ง เสาไฟฟ้าแสงสว่ าง 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อสภา ทม.จ ได้
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ   
พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมิได้ตรวจสอบและพิจารณาถึงความชอบด้วยกฎหมาย 
ก่อให้เกิดความเสียหายและเดือดร้อนต่อประชาชน จึงได้มีค าสั่งยุบสภา ทม.จ 
ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
   ๒.๒.๒ การยุบสภาอันเนื่องมาจากการพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย51 

 ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด จ ะ ส า ม า ร ถ เ ส น อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาลได้ในกรณีเข้า
เงื่อนไขดังต่อไปนี้  

๒.๒.๒.๑ สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๖๒ ตรี วรรคห้า และ 

๒.๒.๒.๒ สภาเทศบาลร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา ๖๒ ตรี วรรคห้าไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดสามสิบวัน 
หรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัตินั้น ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไป และให้
ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีท่ีแล้วไปพลางก่อน  

๒ . ๒ . ๒ . ๓  ใ ห้ ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด เ ส น อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาล 
   ๒.๒.๓ การยุบสภาอันเนื่องมาจากการจัดประชุมสภา
คร้ังแรก หรือไม่อาจเลือกประธานสภาได้52 

ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องด าเนินการเพื่อให้
สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่
วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และให้ที่ประชุมเลือก
ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 

ในกรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุม
ครั้งแรกได้ภายในสิบห้าวัน หรือมีการประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือก

                                                           
51 มำตรำ ๗๔ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
52 มำตรำ ๒๔ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
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ประธานสภาเทศบาลได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาล 
  ๒.๓ การก ากับดูแลการกระท า 
   ๒.๓.๑ การให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ53 
    ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติของเทศบาลนั้น เมื่อ
สภาเทศบาลได้เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องส่งร่างเทศ
บัญญัติดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ลง
มติเห็นชอบ โดยกรณีเทศบาลต าบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศ
บัญญัติไปยังนายอ าเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา และกรณี
เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณา และผู้ว่าราชการจังหวัดต้องด าเนินการดังนี้ 
    ๒.๓.๑.๑ กรณีพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน 
ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 
    ๒.๓.๑.๒ กรณีเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ ให้
ส่งนายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป 
    ๒.๓.๑.๓ กรณีไม่เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญตัิ ให้
ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาล และให้สภา
เทศบาลพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา 
ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาเทศบาล  
ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ และ
แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
ยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของสมาชิก
สภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 
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   ๒.๓.๒ การควบคุมการด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีของ
เทศบาล54 

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล
เทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบ ัต ิการตามอ านาจหน้าที ่โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ โดยในการก ากับ
ดูแลดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ช้ีแจง แนะน า หรือตักเตือน
เทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จาก
เทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมา
ช้ีแจงหรือสอบสวนก็ได้ และผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอ านาจในการ
ก ากับดูแลเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 ๒.๓.๒.๑ การก ากับดูแลเทศบาลให้ปฏิบัติการ
ตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของ
ทางราชการ โดยในการก ากับดูแลดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจ
หน้าที่ช้ีแจง แนะน า หรือตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียก
รายงานและเอกสารหรือสถิติ ใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียก
สมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาช้ีแจงหรือสอบสวนก็ได้ 

๒.๓.๒ .๒ การพิจารณาด าเนินการ และการ
ประกาศวินิจฉัย เกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกภาเทศบาลสิ้นสุดลง ตาม
มาตรา ๑๙ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 ๒.๓.๒.๓ การพิจารณาด าเนินการ และการ
ประกาศวินิจฉัย เกี่ยวกับความเป็นนายกเทศมนตรีสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๔๘ 
ปัญจทศ วรรคสองและวรรคสาม   

   ๒.๓.๓ การระงับการปฏิบัติหน้าที่หรือเพิกถอนการ
กระท า55 

 เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลตามมาตรา ๗๑   
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา 
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๗๑ วรรคสอง เห็นว่า การปฏิบัติการของเทศบาลเป็นไปในทางที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือเสียหายแก่ราชการ ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือนายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ในการช้ีแจง แนะน า หรือตักเตือน      
ผู้ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการดังกล่าว หรือในกรณี
เห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระท าหรือให้ระงับการปฏิบัติของผู้ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้ และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือระงับ ให้ผู้ด ารงต าแหนง่
ที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว 
โดยในกรณีนายอ าเภอมีค าสั่งให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และกรณีผู้ว่า-
ราชการจังหวัดมีค าสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และเมื่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี วินิจฉัยเป็นประการ
ใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค า
วินิจฉัยนั้น ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้เป็นที่สุด 

  ๒.๔ การก ากับดูแลการเงินการคลัง 
   ๒.๔.๑ การออกระเบียบข้อบังคับ56 

ให้กระทรวงมหาดไทยตราระเบียบข้อบังคับว่าด้วย
การคลังรวมตลอดถึงวิธีการงบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน การจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมาขึ้นไว้ 
   ๒.๔.๒ การตรวจสอบการเงินการคลัง57 

 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการ
ตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงินอ่ืน ๆ ของเทศบาลปลีะครัง้ 
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