การกากับดูแลเทศบาลของราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ไพรัตน์ ทรัพย์อนันต์นายนายนากกากากาเสนีย์ ส้มเขียวหวาน1

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้กาหนดรูปแบบการบริหารราชการ
แผ่นดิน แบ่งเป็น การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค และ
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สาหรับการปกครองในรูปแบบเทศบาลเป็นการจัดระเบียบบริหาร
ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น 2 เทศบาลแบ่ ง ออกเป็ น เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมื อ ง 4 และเทศบาลต าบล5
โดยมี น ายกเทศมนตรี เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น การบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งจั ด ให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริ หาร การจัดทาบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
การเงิ น และการคลั ง และการก ากั บ ดู แ ลองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งกระท าเพี ย งเท่ า ที่ จ าเป็ น
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม การปูองกันการทุจริต
และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ6
การปกครององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในรู ป แบบเทศบาลจึ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของหลั ก การ
มีความเป็ นอิสระในการปกครองตนเอง แต่ยังคงต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลของราชการบริหารราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยบทความฉบับนี้จะมุ่งนาเสนอเกี่ยวกับการกากับ ดูแล
เทศบาลของราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามลาดับ ดังนี้
๑. อานาจในการกากับดูแลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อกาหนด
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจน เพื่อมิให้มีการปฏิบัติงานซ้าซ้อนกันระหว่าง
ส่วนราชการต่าง ๆ และเป็นกฎหมายหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกากับ
ดูแลองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
๑.๑ นายกรัฐมนตรี7
นายกรั ฐ มนตรี ใ นฐานะหั ว หน้ า รั ฐ บาลและเป็ น หั ว หน้ า ฝุ า ยบริ ห าร ซึ่ ง เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน ในภาพรวม มีอ านาจในการกากั บโดยทั่ ว ไปซึ่งการบริห ารราชการแผ่ นดิ น
เพื่ อ การนี้ จ ะสั่ ง ให้ ร าชการส่ ว นกลาง ราชการส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว นราชการซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม ราชการ
ส่วนท้องถิ่น ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ในกรณีจาเป็นจะยับยั้งการปฏิบัติ
ราชการใด ๆ ที่ขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้และมีอานาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น
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ผู้อานวยการสานักกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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
ผู้ว่าราชการจั งหวัดในฐานะผู้ บังคับบัญชาสู งสุดของข้าราชการส่ว นภูมิภ าคในเขตจังหวัดมี
อานาจในการกากับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
๑.๓ นายอาเภอ9
นายอาเภอในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการส่วนภูมิภาคในเขตอาเภอมีอานาจในการ
ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอาเภอตามกฎหมาย
๒. อานาจในการกากับดูแลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้กาหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจหน้าที่ในการ
กากับดูแลเทศบาลในเขตจังหวัดนั้น และอาจมอบหมายให้นายอาเภอปฏิบัติราชการแทนสาหรับเทศบาลเมือง
และเทศบาลต าบลที่ อ ยู่ ใ นอ าเภอนั้ น โดยจะก าหนดเงื่ อ นไขในการใช้ อ านาจหน้ า ที่ ไ ว้ ด้ ว ยหรื อ ไม่ ก็ ไ ด้ 10
ซึง่ รูปแบบในการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลดังกล่าวสามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้
๒.๑ การกากับดูแลตัวบุคคล
การบริหารงานของเทศบาลประกอบด้วย ๒ ส่วนที่สาคัญ คือ ส่วนที่หนึ่งคือ สภาเทศบาล11
ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ประธานสภาเทศบาล12 และ
รองประธานสภาเทศบาล ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล และ
ส่ว นที่ส อง คือ นายกเทศมนตรี ที่มาจากการเลื อกตั้งโดยตรงของประชาชน 13 และรองนายกเทศมนตรี
ที่มาจากการแต่ง ตั้งบุ คคลซึ่ งมิใช่ ส มาชิกสภาเทศบาล โดยมีอานาจหน้าที่ ต ามที่ก ฎหมายบัญ ญัติ แต่ห าก
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
ไม่บริหารกิจการของเทศบาลให้เป็นไปด้วยความชอบด้วยกฎหมาย หรือดาเนินการอื่นใดอันก่อให้เกิดความ
เสี ย หายแก่ ร าชการ กฎหมายได้ ก าหนดกลไกในการก ากั บ ดู แ ล โดยสามารถสั่ ง ให้ น ายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบานพ้นจากตาแหน่ง
ได้ ดังนี้
๒.๑.๑ การสั่ ง ให้ น ายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรื อ
รองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตาแหน่ง
ในกรณีที่ปรากฏพยานหลักฐานตามสมควรต่อผู้ว่าราชการการจังหวัด หรือนายอาเภอ
ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ว่า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือ
รองประธานสภาเทศบาลผู้ใด จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสีย หาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝุาฝืนต่อความสงบเรียบร้อย
หรือฝุาฝืนคาสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอที่สั่งการตามที่กฎหมายกาหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือนายอาเภอ แล้วแต่กรณี ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลันและให้คณะกรรมการสอบสวน
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
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มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๖๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
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มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
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มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
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มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
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มาตรา ๔๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
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๒.๑.๑.๑ ขั้นตอนการสอบสวน
(๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เมื่อปรากฏเหตุดังกล่าวข้างต้นผู้ว่าราชการการจังหวัด หรือนายอาเภอ
ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้กากับดูแลเทศบาล จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่าง
น้อยสามคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการไม่น้อยกว่าสองคน ให้กรรมการคนหนึ่งเป็น
เลขานุการ โดยการแต่งตั้งต้องคานึงถึงความรู้ความสามารถของผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง และตาแหน่งของผู้ถูก
กล่าวหาประกอบด้วย และองค์ประกอบของคณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ดารงตาแหน่งนิติกร
หรือได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือมีประสบการณ์ในด้านการสอบสวน หรือได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร
การดาเนินการทางวินัย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้14
การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนให้ ท าเป็ น ค าสั่ ง โดยระบุ ชื่ อ และ
ตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา เรื่องที่กล่าวหา ชื่อของประธานกรรมการสอบสวนและกรรมการสอบสวน ในกรณีที่
มีการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ให้ระบุชื่อของผู้ช่วยเลขานุการไว้ในคาสั่งด้วย แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
นายอาเภอ แล้วแต่กรณี แจ้งคาสั่งและส่งเรื่องที่กล่าวหาไปยังประธานกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวน
และผู้ช่วยเลขานุการโดยเร็ว เมื่อมีการจัดทาคาสั่งดังกล่าวแล้วผู้ลงนามในคาสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว รวมทั้งแจ้งสิทธิที่จะคัดค้านกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย
โดยมอบสาเนาคาสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาไว้หนึ่งฉบับ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่ง ให้
ทาบันทึกและลงลายมือชื่อผู้แจ้ง ไว้ โดยให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบคาสั่ง การแจ้งคาสั่งโดยวิธีไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งเมื่อครบกาหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่ง เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้
ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น15
เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นแล้ว หากมีเหตุจาเป็นผู้
แต่งตั้งอาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้ แล้วแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบต่อไป การดาเนินการตามข้อนี้
ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้ดาเนินการไปก่อนแล้ว16
(๒) ความเป็นกลางของคณะกรรมการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนต้องอยู่ภายใต้หลักความเป็นกลางหรือหลักความ
ไม่มีส่วนได้เสีย(Impartiality) ดังนั้น กรรมการสอบสวนอาจถูกถอนตัวหรือถูกคัดค้านได้ในกรณีดังนี้17
๑) เป็นผู้กล่าวหา
๒) เป็นคูห่ มัน้ หรือคู่สมรสของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
๓) เป็ น ญาติ ข องผู้ ก ล่ า วหาหรื อ ผู้ ถู ก กล่ า วหา คื อ เป็ น บุ พ การี ห รื อ
ผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางการ
สมรสนับได้เพียงสองชั้น
๔) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างของผู้กล่าวหาหรือ
ผู้ถูกกล่าวหา
๕) เป็นผู้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหา
๖) เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน
๗) เป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทาความผิดตามเรื่องที่กล่าวหา
๘) เป็นผู้ซึ่งมีเหตุอื่นซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทาให้การสอบสวนไม่เป็นกลาง
ข้อ ๗ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
ข้อ ๘ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
16
ข้อ ๙ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
17
ข้อ ๑๐ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
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ในกรณีที่กรรมการสอบสวนผู้ใดเห็นว่าตนมีกรณีดังกล่าว และประสงค์
จะถอนตัวจากการเป็นกรรมการสอบสวน ให้กรรมการสอบสวนผู้นั้นแจ้งให้ผู้แต่งตั้งทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการ
ต่อไป18
การคัดค้านกรรมการสอบสวนต้องทาเป็นหนังสือยื่นต่อผู้แต่งตั้งภายใน
สามวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือวันที่รู้ถึงเหตุแห่งการคัดค้าน
โดยหนังสือคัดค้านต้องแสดงข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านตามที่กาหนดไว้และลงลายมือ
ชื่อผู้คัดค้าน ในกรณีที่ผู้แต่งตั้งเห็นว่าการคัดค้านเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งสาเนาหนังสือ
คัดค้านไปให้ประธานกรรมการสอบสวนเพื่อทราบและเก็บรวบรวมไว้ในสานวนการสอบสวน รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถูก
คั ด ค้ า นทราบ และต้ อ งให้ โ อกาสผู้ ถู ก คั ด ค้ า นได้ ชี้ แ จงเป็ น หนั ง สื อ ต่ อ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ภายใน
สามวันนับแต่วันที่ผู้ถูกคัดค้านได้ลงลายมือชื่อรับทราบการคัดค้าน ในการนี้ผู้ถูกคัดค้านต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
กรรมการสอบสวนตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการคัดค้านไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่
กาหนดให้สั่งไม่รับคาคัดค้านนั้นและแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบโดยเร็ว19
ในกรณีที่ผู้แต่งตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าคาร้องคัดค้านเป็นไปตามเงื่อนไขที่
กาหนด ให้พิจารณาสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้20
ก) กรณีที่เห็ นว่ามีเหตุตามที่กาหนด หรือคาคัดค้านรับฟังได้ ให้สั่ งให้
ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน ในกรณีที่เห็นสมควรจะแต่งตั้งผู้อื่นให้เป็นกรรมการสอบสวน
แทนผู้ถูกคัดค้าน หรือไม่ก็ได้ แต่ถ้ากรรมการสอบสวนที่เหลืออยู่มีจานวนน้อยกว่าสามคน ให้แต่งตั้งผู้อื่น
เป็นกรรมการสอบสวนแทนผู้ถูกคัดค้าน ทั้งนี้ ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้ดาเนินการไปก่อนแล้ว
ข) กรณีที่ เห็ นว่ าไม่มี เหตุ ตามก าหนด หรือ คาคั ดค้ านไม่ อาจรั บฟั งได้
ให้ยกคาคัดค้านและมีหนังสือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องและประธานกรรมการสอบสวนทราบโดยเร็ว คาสั่งยกคาคัดค้าน
ให้เป็นที่สุด
ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง ต้ อ งพิ จ ารณาและสั่ ง การตามวรรคหนึ่ ง ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
สามวั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ค าชี้ แ จงจากผู้ ถู ก คั ด ค้ า นแต่ ต้ อ งไม่ เ กิ น สิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ค าคั ด ค้ า น
ถ้า ไม่ ได้ สั่ ง ภายในระยะเวลาดั งกล่ า ว ให้ ผู้ ถูก คัด ค้า นนั้ นพ้ น จากการเป็ น กรรมการสอบสวนนับ แต่ วัน พ้ น
ระยะเวลาดังกล่าว และให้ดาเนินการตาม ก) ต่อไป และในระหว่างที่มีการดาเนินการให้คณะกรรมการ
สอบสวนดาเนินการสอบสวนต่อไปได้ เว้นแต่มีกรรมการสอบสวนน้อยกว่าสามคนให้หยุดการสอบสวนไว้ก่อน
จนกว่าจะมีการดาเนินการตาม ก)
(๓) กระบวนการสอบสวน
๑) การนัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรก
เมื่ อ ประธานกรรมการสอบสวนได้ รั บ ทราบค า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้บันทึกวันที่ได้รับทราบคาสั่งนั้นและนารวมไว้ในสานวนการสอบสวน แล้วจัดให้
มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกภายในห้าวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวนรับทราบคาสั่ง
เพื่อกาหนดประเด็นและแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน ในกรณีที่ไม่อาจจัดประชุมได้
ภายในกาหนด ให้รายงานเหตุแห่งความล่าช้าให้ ผู้แต่งตั้งทราบ การจัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องนัด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นกรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน21
๒) หน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวน
ข้อ ๑๐ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
ข้อ ๑๑ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
20
ข้อ ๑๒ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
21
ข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
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คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่ต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้22
ก) รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ข) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
ค) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหา
ง) พิจารณาทาความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
จ) ทารายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
การด าเนิ น การของคณะกรรมการสอบสว นต้ อ งรว บรว ม
พยานหลักฐานทั้งปวงที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่การสอบสวน โดยไม่รับฟังแต่เพียงข้ออ้างหรือพยานหลักฐาน
ของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้น ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกล่าวอ้างหรือมีข้อเท็จจริงใดพาดพิงถึงบุคคล
เอกสาร หรือวัตถุใด ที่จะเป็นประโยชน์แก่การสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนและ
รวบรวมพยานหลักฐานนั้นไว้ให้ครบถ้วน ถ้าไม่อาจเข้าถึงหรือได้มาซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าว ให้บันทึกเหตุนั้น
ไว้ด้วย23
๓) การสอบปากคาผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน
การสอบปากคาผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน ให้สอบปากคาคราวละหนึ่งคน
โดยในการสอบสวนนั้น ต้องมี กรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด
จึงจะทาการสอบปากคาได้ แต่ในกรณีที่กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดมีมากกว่าสามคน
จะให้กรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่าสามคนทาการสอบปากคาก็ได้24 โดยในการสอบปากคาต้องมีการบันทึก
ถ้อยคาของผู้ให้ถ้อยคาและอ่านให้ผู้ให้ถ้อยคาฟังหรือให้ผู้ให้ถ้อยคาอ่านเองก็ได้ แล้วให้ผู้ให้ถ้อยคา ผู้บันทึก
ถ้อยคา และกรรมการสอบสวนซึ่งอยู่ร่วมในการสอบปากคาลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยคานั้นไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีที่บันทึกถ้อยคามีหลายหน้า ให้ผู้ให้ถ้อยคาและกรรมการสอบสวนคนหนึ่งซึ่งอยู่ร่วมในการสอบปากคา
ลงลายมือชื่อกากับไว้ในบันทึกถ้อยคาทุกหน้า ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคาไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุที่
ไม่ลงลายมือชื่อนั้น ไว้ในบันทึกถ้อยคาด้วย25
การบันทึกถ้อยคาสอบสวน ห้ามมิให้ขูด ลบ หรือบันทึกข้อความทับ
ข้อความที่ได้บันทึกไว้ในบันทึกถ้อยคา ถ้าจะต้องขีดฆ่า แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความที่บันทึกไว้ ให้ผู้ให้ถ้อยคา
และกรรมการสอบสวนคนหนึ่งซึ่งอยู่ร่วมในการสอบปากคาลงลายมือชื่อกากับไว้ตรงที่มีการขีดฆ่า แก้ไขหรือ
เพิ่มเติมนั้นทุกแห่งหากมิได้ดาเนินการให้ถูกต้องตามวรรคนี้ มิให้รับฟังเนื้อความดังกล่าวเป็นพยานหลักฐาน
ในกรณี ที่ ผู้ ใ ห้ ถ้ อ ยค าไม่ ส ามารถลงลายมื อ ชื่ อ ได้ ให้ พิ ม พ์ ล ายพิ ม พ์ นิ้ ว มื อ ลงแกงได ใช้ ต ราประทั บ หรื อ
เครื่ อ งหมายอื่ น ท านองเช่ น ว่ า นั้ น แทนการลงลายมื อ ชื่ อ ก็ ไ ด้ ในการสอบปากค าและบั น ทึ ก ถ้ อ ยค า
คณะกรรมการสอบสวนอาจบันทึกภาพหรือเสียงของผู้ให้ถ้อยคาด้วยก็ได้ และในกรณีผู้ให้ถ้อยคาไม่ยินยอมให้
บันทึกภาพหรือเสียง ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุไว้แล้วดาเนินการต่อไปโดยงดการบันทึกภาพหรือเสียง
ในขณะที่ ด าเนิ น การสอบปากค า ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลอื่ น อยู่ ใ นที่
สอบปากค า เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากคณะกรรมการสอบสวน เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการสอบสวน หรื อ เป็ น
ทนายความหรือที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหาตามจานวนที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นสมควร 26 ในการสอบสวน

ข้อ ๑๕ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
ข้อ ๑๖ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
24
ข้อ ๑๗ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
25
ข้อ ๑๘ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
26
ข้อ ๑๙ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
22
23
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ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนทาหรือจัดให้ทาการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้คามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือ
กระทาโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด เพื่อจูงใจให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานให้ถ้อยคาหรือไม่ให้ถ้อยคา27
๔) การรับฟังพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล
การน าเอกสารหรื อ วั ต ถุ ม าใช้ เ ป็ น พยานหลั ก ฐานในส านวนการ
สอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนจัดให้มีการบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด โดยเอกสารที่
ใช้เป็นพยานหลักฐานในสานวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจนาต้นฉบับมาได้ จะใช้สาเนาที่ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบรับรองว่าเป็นสาเนาถูกต้องก็ได้ ในกรณีที่ไม่สามารถหาต้นฉบับเอกสารได้เพราะสูญหาย หรือ
ถูกทาลาย หรือโดยเหตุประการอื่น คณะกรรมการสอบสวนจะใช้สาเนาเอกสารหรือพยานบุคคลแทนก็ได้28
การเรี ย กพยานบุ ค คลมาให้ ถ้ อ ยค าเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา
หากบุคคลนั้นไม่มาหรือมาแต่ไม่ชี้แจงหรือไม่ให้ถ้อยคา หรือในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่อาจเรียกบุคคล
ใดมาชี้ แ จงหรื อ ให้ ถ้ อ ยค าภายในเวลาอั น ควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ ส อบสวนบุ ค คลนั้ น ก็ ไ ด้
แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจาวันที่มีการสอบสวนและในรายงานผลการสอบสวนด้วย29
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนประชุ มเพื่อพิจารณาทาความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระทาความผิด หรือมีเหตุให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือต้องพ้นจากตาแหน่งในเรื่องที่สอบสวนหรือไม่
ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาความผิด หรือไม่มีเหตุให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือต้องพ้นจากตาแหน่งใน
เรื่องที่สอบสวน ให้รายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผู้แต่งตั้ง แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระทาความผิด หรือมีเหตุให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือต้องพ้นจากตาแหน่งในเรื่องที่สอบสวน ให้แจ้ง
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ การประชุมตามวรรคหนึ่ง
ต้ อ งมี ก รรมการสอบสวนมาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้ ง หมดและต้ อ ง
ไม่น้อยกว่าสามคน30
ในกรณี ที่ ผู้ ถู ก กล่ า วหาอ้ า งพยานบุ ค คล พยานเอกสาร หรื อ
พยานหลักฐานใดให้คณะกรรมการสอบสวนรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวด้วย31
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนพยานบุคคลใด
หรือการรวบรวมพยานเอกสาร หรือวัตถุใดจะทาให้การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จาเป็น และพยานหลักฐานนั้นมิใช่
สาระสาคัญ จะงดสอบสวนหรือไม่รวบรวมพยานหลักฐานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจาวันที่
มีการสอบสวนและในรายงานผลการสอบสวนด้วย ดุลพินิจของคณะกรรมการดังกล่าวรวมถึง การอ้างพยาน
บุคคล พยานเอกสาร และพยานหลักฐานอื่นซึ่งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จาเป็น
ฟุุมเฟือย หรือเพื่อประวิงเวลาด้วย
๕) การแจ้งข้อกล่าวหา
การจัดทาบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา ต้องระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของ
ผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทาการใด เป็นความผิดกรณีใด และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา รวมทั้ง
แจ้งให้ทราบสิทธิ ของผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคาหรือยื่นคาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ สิทธิที่จะแสดง
พยานหลักฐาน หรือขอให้เรียกพยานหลักฐานมาใช้ในการสอบสวน โดยจัดทาเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน

ข้อ ๒๐ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
ข้อ ๒๑ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
29
ข้อ ๒๒ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
30
ข้อ ๒๓ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
31
ข้อ ๓๑ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
27
28
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ให้ ป ระธานกรรมการสอบสวนและกรรมการสอบสวนอีกอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้ว ย
โดยฉบับหนึ่งส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และอีกฉบับหนึ่งคณะกรรมการสอบสวนรวมไว้ในสานวนการสอบสวน32
การแจ้ ง ข้ อ กล่ า วหา เมื่ อ ได้ มี ก ารจั ด ท าบั น ทึ ก แจ้ ง ข้ อ กลาวหาแล้ ว
ให้คณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมส่งบันทึกดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และเรียก
ผู้ถูกกล่าวหามาพบเพื่ออธิบายข้อกล่าวหา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกาหนด ในกรณี
ที่แจ้งข้อกล่าวหาโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งเมื่อครบกาหนด
เจ็ดวันนับแต่วันส่ง เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น33
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ าวหาไม่อาจมาพบคณะกรรมการสอบสวนได้ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กาหนดโดยได้อ้างเหตุผลหรือความจาเป็น และคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้ออ้างนั้นฟัง
ขึ้น หรือในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นเองว่ามีเหตุผลหรือความจาเป็นอื่นจะกาหนดวัน เวลา และ
สถานที่เสียใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม34
เมื่อผู้ถูกกล่าวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้คณะกรรมการ
สอบสวนอธิบายข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้ผู้ถูก
กล่าวหาลงลายมือชื่อพร้อมทั้งวัน เดือน ปี ในบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา หากผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะได้
รับสาเนาบันทึกข้อกล่าวหาที่ลงลายมือชื่อไว้แล้ว ก็ให้คณะกรรมการสอบสวนมอบสาเนาให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ
ในกรณีที่ผู้ ถูกกล่ าวหาไม่ย อมลงลายมือชื่อในบันทึก ให้ คณะกรรมการสอบสวนบันทึกข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ดังกล่าวไว้ในบันทึกนั้น และให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบการอธิบายข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานตั้งแต่วันที่มาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว และหากผู้ถูกกล่าวหาไม่มาพบคณะกรรมการ
สอบสวนในวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดโดยไม่ชี้แจงเหตุผลหรือความจาเป็นหรือชี้แจงแต่คณะกรรมการ
สอบสวนเห็นว่าไม่มีเหตุผล หรือความจาเป็นเพียงพอ ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกการไม่มาดังกล่าวไว้ใน
สานวน และให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบการอธิบายข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งแล้ว35
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนอธิบายข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้
ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาด้วยว่าได้กระทาตามข้อกล่าวหาหรือไม่
อย่างไร เพราะเหตุใด ผู้ถูกกล่าวหาจะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาโดยทาเป็นหนังสือหรือชี้แจงด้วยวาจาก็ได้ หรือจะทา
เป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการสอบสวนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบสวนกาหนดก็ได้ ในกรณีที่ผู้ถูก
กล่าวหาชี้แจงด้วยวาจา ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกไว้โดยละเอียด และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อไว้
ถ้าผูถ้ ูกกล่าวหารับสารภาพว่าได้กระทาความผิด หรือมีเหตุให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือต้องพ้นจากตาแหน่ง
ตามข้อกล่าวหาใด ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกการรับสารภาพตามข้อกล่าวหานั้น และให้ผู้ถูกกล่าวหา
ลงลายมือชื่อไว้ ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ทาการสอบสวนเพิ่มเติมในข้อกล่าวหานั้นก็ได้ และ
ในกรณี ที่ ผู้ ถู ก กล่ า วหาไม่ ย อมลงลายมื อ ชื่ อ ในบั น ทึ ก ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนบั น ทึ ก ข้ อ เท็ จ จริ ง และ
พฤติการณ์ดังกล่าวไว้ด้วย36
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือไม่ยื่นคา
ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือภายในเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนจะเห็นควรดาเนินการเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม37
ข้อ ๒๔ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
ข้อ ๒๕ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
34
ข้อ ๒๖ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
35
ข้อ ๒๗ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
36
ข้อ ๒๘ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
37
ข้อ ๒๙ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
32
33
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ในกรณี ที่ ป รากฏพยานหลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม หลั ง จากที่ ค ณะกรรมการ
สอบสวนได้อธิบายข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานในเรื่องที่สอบสวนแล้ว ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า
พยานหลักฐานนั้นมีน้าหนักสนับสนุนข้อกล่าวหา ให้แจ้งสรุปพยานหลักฐานเพิ่มเติมนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
และในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่งมีผลทาให้ข้อกล่าวหาในเรื่อง
ที่สอบสวนนั้นเปลี่ยนแปลงไป หรือต้องเพิ่มข้อกล่าวหา ให้กาหนดข้อกล่าวหาที่เปลี่ยนแปลงไปเสียใหม่หรือ
กาหนดข้อกล่าวหาเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี และแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้น
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ38
๖) การดาเนินการกรณีมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน39
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมิได้มอบหมายให้นายอาเภอปฏิบัติการ
แทนตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วน
ราชการหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องในจังหวัดดาเนินการแทนได้
ในกรณี ที่ น ายอ าเภอซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจากผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
ตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ให้นายอาเภอรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
เมื่อสอบสวนเสร็จแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอซึ่งได้รับ
มอบหมายตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่สอบสวนแล้วเสร็จตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
(๔) การจัดทารายงานการสอบสวนและการเสนอสานวนการสอบสวน
๑) การประชุมคณะกรรมการสอบสวน40
เมื่ อ คณ ะก รร มกา รส อบ สว นได้ รว บร ว ม พยา นห ลั ก ฐ า น
แจ้งข้อกล่าวหา และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาแล้ว ให้คณะกรรมการ
สอบสวนประชุมเพื่อพิจารณาทาความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน โดยสรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้
ครบถ้วนทุกประเด็น พร้อมความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาความผิด หรือมีเหตุให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือ
ต้องพ้นจากตาแหน่งหรือไม่ มีพยานหลักฐานใดสนับสนุน โดยการนัดประชุมดังกล่าวให้นัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามวัน เว้นแต่เป็นการนัดหมายในที่ประชุมหรือเป็นกรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน
การลงมติให้ความเห็น ของคณะกรรมการสอบสวนต้องได้คะแนน
เสียงเกินกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด ในกรณีที่กรรมการสอบสวนผู้ใดไม่ได้มาร่วมประชุม
เมื่อทารายงานผลการสอบสวนเสร็จแล้ว กรรมการสอบสวนผู้นั้นต้องลงลายมือชื่อในรายงานผลการสอบสวน
ด้วย แต่ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนฝุายข้างมาก อาจทาความเห็นแย้งแนบไว้
ในรายงานผลการสอบสวนก็ได้
เมื่ อ คณะกรรมการสอบสวนได้ ด าเนิ น การประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา
ทาความเห็นแล้ว ให้จัดทารายงานผลการสอบสวนและลงลายมือชื่อกรรมการสอบสวนทุกคน โดยให้ประธาน
กรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อกากับไว้ในรายงานผลการสอบสวนทุกหน้า ในกรณีที่กรรมการสอบสวนคนใดมี
เหตุจาเป็นไม่อาจลงลายมือชื่อได้ ให้ประธานกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุจาเป็นดังกล่าวไว้ด้วย และในกรณีที่
กรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแย้ง จะทาความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานผลการสอบสวนก็ได้ แล้วให้
ข้อ ๓๐ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
ข้อ ๓๓ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
40
ข้อ ๓๔ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
38
39
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คณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานดังกล่าวต่อ ผู้แต่งตั้งพร้อมทั้งสานวนการสอบสวน ในกรณีที่มีข้อเท็จจริง
ปรากฏจากการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาความผิดในเรื่องอื่นอีก หรือมีมูลพาดพิงผู้อื่น ซึ่งไม่ได้เป็น
ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมกระทาความผิด ก็ให้ระบุไว้ในรายงานผลการสอบสวนด้วย เพื่อให้ผู้แต่งตั้ง
พิจารณาตามอานาจหน้าที่ต่อไป41
(๕) กาหนดระยะเวลาในการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนต้องดาเนินการสอบสวนให้ แล้ว เสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ในกรณีที่ คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดาเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จ
ได้ภายในกาหนดเวลา ผู้แต่งตั้งอาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 42 โดยให้เริ่มนับแต่
วันที่คณะกรรมการสอบสวนได้รับแต่งตั้ง43
(๖) การดาเนินการกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติชี้มูลความผิด
กระทรวงมหาดไทยได้กาหนดแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการตาม
หน้าที่และอานาจกับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล
กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือ
รองประธานสภาเทศบาล แล้วส่งสานวนการไต่สวนให้ผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนดาเนินการตามหน้าที่และ
อานาจ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้44
๑) กรณี ที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้ มู ล ความผิ ด นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ว่ากระทาความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
อันเป็นการจงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝุาฝืนต่อความสงบเรียบร้อย และได้ส่งเรื่อง
ให้ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๙๘ วรรคสี่ กรณีที่เทศบาลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอซึ่งได้รับ
มอบหมายตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พิจารณาตามฐานความผิด
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แล้วทาความเห็ นและรายงาน
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาและสั่งให้พ้นจากตาแหน่งต่อไป
๒) กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดฐานอื่น โดยไม่มีความผิด
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ใน
การยุ ติธรรม การสอบสวนในกรณีนี้จะต้องดาเนินการตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
การสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๓
๒.๑.๑.๒ การพิจารณาสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง
เมื่อผู้ แต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนได้รับรายงานผลการสอบสวนและ
ส านวนการสอบสวนแล้ ว ให้ ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง ด าเนิ น การดั ง ต่ อ ไปนี้ ภ ายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ รายงาน
ผลการสอบสวน45

ข้อ ๓๕ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
ข้อ ๔ (๓) ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
43
ข้อ ๕ (๓) ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
44
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว ๕๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔
45
ข้อ ๓๗ ของกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งในเทศบาล พ.ศ. 2563
41
42
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(๑) กรณีที่ผ ลการสอบสวนปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาความผิ ด
ให้ผู้แต่งตั้งสั่งยุติเรื่อง หากมีคาสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอฟังผลการสอบสวน และผู้นั้นยังมิได้
พ้นจากตาแหน่งไปก่อน ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
(๒) กรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทาความผิดตามที่
ถูกสอบสวน หากเป็นการดาเนินการสอบสวนผู้ดารงตาแหน่งในเทศบาลเมืองหรือเทศบาลตาบลซึ่งผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด มอบหมายให้ น ายอ าเภอเป็ น ผู้ ด าเนิ น การ ให้ น ายอ าเภอรายงานผลการสอบสวนและความเห็ น
ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ทราบ หากเป็ น การด าเนิ น การสอบสวนผู้ ด ารงต าแหน่ ง ในเทศบาลทุ ก ประเภท
ซึ่ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ผู้ ด าเนิ น การ ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด รายงานผลการสอบสวนและความเห็ น
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับรายงาน
ผลการสอบสวนและความเห็นของนายอาเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ให้พิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวน
พ้น จากตาแหน่งภายในสามสิบ วันนั บ แต่วันที่ได้รับรายงาน ไม่ว ่า ผู ้นั้น จะได้พ้น จากตาแหน่ง ไปก่อ นแล้ว
หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากตาแหน่งไปแล้วเกินสองปี โดยในคาสั่งดังกล่าวให้ระบุเหตุที่ทา
ให้ พ้ น จากต าแหน่ ง ไว้ ด้ ว ย และให้ มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ มี ค าสั่ ง ถ้ า ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด หรื อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยเห็นควรให้มีการสอบสวนเพิ่มเติม จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนเพิ่มเติม
ก่อนสั่งการก็ได้ ในกรณีนี้ คณะกรรมการสอบสวนต้องดาเนินการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคาสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้อง
สั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น
๒.๑.๑.๓ การสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการสอบสวน46
เมื่ อ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรื อ
รองประธานสภาเทศบาลผู้ใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอซึ่งได้รับมอบหมายให้
กากับเทศบาลจะสั่งให้ผู้นั้ นหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอฟังผลการสอบสวนก็ได้ หากเห็ นว่าการคงอยู่ในหน้าที่
ของผู้นั้นต่อไป อาจเกิดการเสียหายแก่เทศบาลหรือเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือมีพฤติการณ์ที่แสดง
ว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏ
ขึ้นโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ หากผลการสอบสวนปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิด และผู้นั้นยังมิได้พ้นจากตาแหน่ง
ไปก่อนให้ ผู้ ว่า ราชการจั งหวั ดหรื อ นายอาเภอสั่ ง ให้ ผู้ นั้น กลั บเข้ าปฏิบั ติห น้าที่ และให้ ผู้ นั้น ได้รับเงิ นเดือน
ค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใดในช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยถือเสมือนว่าผู้นั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอด
ระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งไปก่อนปรากฏผลการสอบสวนดังกล่าว
การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นใด ให้จ่ายจนถึงวันก่อนวันที่พ้นจากตาแหน่ง
การอุทธรณ์ค าสั่ ง ให้ ห ยุด ปฏิบั ติห น้ าที่ ให้ ผู้ ที่ได้ รับค าสั่ งมีสิ ทธิอุ ทธรณ์ไ ด้
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่งดังกล่าว โดยในกรณีนายอาเภอมีคาสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
และกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมีคาสั่ ง ให้ อุทธรณ์ต่อรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับอุทธรณ์
และเมื่อรั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ ว่าราชการจังหวัด แล้ ว แต่กรณี วินิจฉัยเป็นประการใด
ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด หรื อ นายอ าเภอและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การตามค าวิ นิ จ ฉั ย นั้ น ค าวิ นิ จ ฉั ย ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด
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๒.๑.๒ การวินิจฉัยกรณีมีข้อสงสัยว่าความเป็นนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี หรือ
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลนั้นสิ้นสุดลงหรือไม่
๒.๑.๒.๑ การวิ นิ จ ฉั ย กรณี มี ข้ อ สงสั ย ว่ า ความเป็ น นายกเทศมนตรี ห รื อ รอง
นายกเทศมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่47
ความเป็ น นายกเทศมนตรี ห รื อ รองนายกเทศมนตรี สิ้ น สุ ด ลง ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) กรณี ข าดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา ๔๘ เบญจ
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมาตรา ๔๘ เบญจ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กาหนดให้
บุคคลผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑) มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และ
๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
๓) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
(๒) กรณี ก ระท าการฝุ า ฝื น ฝื น มาตรา ๔๘ จตุ ท ศ นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ต้องไม่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
๑) ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของ
รัฐหรือรัฐวิสาหกิจเว้นแต่ตาแหน่งที่ดารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
ในการบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล
๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลใน
ธุรกิจการงานตามปกติ
๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับ
หรื อให้ แก่เ ทศบาลนั้ น หรื อมีส่ ว นได้ เสี ย ในสั ญญาหรื อกิจการที่ก ระทาหรือจะกระทากับ หรือให้ แก่อ งค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น อื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้ เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่ ว นตน
ระหว่างกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรี
ผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๑) หรือ (๒) หรือ เมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกเทศมนตรี
ผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือ
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี และดาเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน แม้ว่า
นายกเทศมนตรีผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากตาแหน่ง
ไปแล้วเกินสองปี ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถดาเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เ กินสามสิบวัน
ทั้งนี้ การดาเนินการสอบสวนและวินิจฉัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีพ้นจากตาแหน่งตาม (๑) หรือ (๒) ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศคาวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้ นจากตาแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม
47
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โดยในคาวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ทาให้พ้นจากตาแหน่งไว้ และให้นายกเทศมนตรีผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งตั้งแต่
วันที่มีเหตุตาม (๑) หรือ (๒) แต่ไม่กระทบต่อการดาเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระทาไปก่อนวันที่มี
การประกาศคาวินิจฉัย ถ้าในขณะที่ประกาศคาวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นกาลังดารงตาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจาก
ตาแหน่ งที่กาลั งดารงอยู่ ด้วย และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ ามใช้สิ ทธิส มัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิ ทธิเลื อกตั้ง
ให้ถือว่าวันที่ประกาศคาวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการ
จังหวัดตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด
๒.๑.๒.๒ การวินิจฉัยกรณีมีข้อสงสัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลง
48
หรือไม่
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติห รือมีลั กษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕ วรรคสองแห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมาตรา ๑๕ วรรคสองบัญญัติว่า ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาเทศบาลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๓) กระทาการอั น ต้ องห้ า มตามมาตรา ๔๘ จตุ ทศ วรรคสาม กล่ า วคื อ
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่เทศบาลนั้นหรือมีส่วนได้เสียใน
สัญญาหรือกิจการที่กระทาหรือจะกระทากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้
เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม
(๑) (๒) หรือ (๓) หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใด
สิ้นสุดลงตาม (๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี และดาเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วั น ที่ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สอบสวนแล้ ว เสร็ จ หรื อ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ผลการสอบสวนจากคณะกร รมการสอบสวน
แม้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลผู้นั้นจะได้พ้นจากตาแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจาก
ตาแหน่งไปแล้วเกินสองปี ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถดาเนินการสอบสวนกรณี
ตาม (๑) หรื อ (๓) ให้ แล้ ว เสร็ จ ได้ภ ายในกาหนดเวลาดัง กล่า ว ผู ้ ว ่า ราชการจัง หวัด อาจขยายเวลาการ
สอบสวนออกไปได้อีกไม่เ กิน สามสิบ วันทั้งนี้ การดาเนินการสอบสวนและวินิจฉัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้
นั้นสิ้นสุดลงตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศคาวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้น
จากตาแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม โดยในคาวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ทาให้พ้นจากตาแหน่งไว้ และให้สมาชิก
ภาพของสมาชิก สภาเทศบาลผู้ นั้ น สิ้ น สุ ดลงตั้ง แต่ วันที่ มีเ หตุต าม (๑) (๒) หรือ (๓) แต่ไ ม่ ก ระทบต่อ การ
ดาเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระทาไปก่อนวันที่มีการประกาศคาวินิจฉัย ถ้าในขณะ ที่ประกาศคา
วินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นกาลังดารงตาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่าง
วาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้ นพ้นจากตาแหน่งที่กาลังดารงอยู่ด้วยและในกรณีที่เป็นผล
ให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศคาวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา
ต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด
48
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๒.๑.๓ การเสนอให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตาแหน่งกรณีไม่เสนอร่างเทศบัญญัติ49
การเสนอให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตาแหน่งในกรณีนี้เป็นกรณีที่มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นจาก
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยมี
สาระสาคัญดังนี้
๒.๑.๓.๑ สภาเทศบาลไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยเมื่อมีข้อเท็จจริงดังกล่าวเกิดขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจานวนสิบห้าคน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัด แย้ง
โดยแก้ ไข ปรั บ ปรุ ง หรื อยื น ยั น สาระส าคัญ ในร่า งเทศบั ญญั ตินั้ น ทั้ง นี้ ให้ ยึดถื อหลั ก เกณฑ์ ตามกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นสาคัญ โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะต้อง
พิจารณาร่างเทศบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ ได้แต่งตั้งประธานกรรมการในคราวแรก
แล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว แล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด
๒.๑.๓.๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งร่างเทศบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
หรือประธานกรรมการในวรรคสี่ให้นายกเทศมนตรีโดยเร็ว แล้วให้นายกเทศมนตรีเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าว
ต่อสภาเทศบาลตามมาตรา ๖๑ ทวิ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
หากนายกเทศมนตรีไม่เสนอร่างเทศบัญญัตินั้นต่อสภาเทศบาลภายในเวลาที่กาหนด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
รายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตาแหน่ง
๒.๒ การกากับดูแลตัวองค์กร
๒.๒.๑ การยุบสภาเทศบาลเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรื อ
ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม50
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของประเทศเป็น
ส่วนรวม ผู้ว่าราชการจั งหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยุบสภา
เทศบาลก็ได้ และให้แสดงเหตุผลไว้ในคาสั่งด้วย
เมื่ อ มี การยุ บ สภาเทศบาล หรือ ถื อ ว่า มี ก ารยุ บ สภาเทศบาลตามพระราชบั ญ ญั ติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลภายในสี่สิบห้าวัน
ตัวอย่าง
(๑) รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยได้ มี ค าสั่ ง ยุ บ สภา ทต.ก เพราะเหตุ ที่
นายกเทศมนตรีตาบล ก. ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ.
๒๕๕๑ ซึ่งมีงบประมาณสาหรับการก่อสร้างอาคารสานักงาน ทต.ก ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเพื่อดาเนินการ
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จต่อไป และ ทต.ก ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว แต่ได้ตัดงบประมาณหรือ
ปรับลดงบประมาณโครงการดังกล่าวในวาระที่สอง นอกจากนั้นสภา ทต.ก ยังได้ตัดงบประมาณหรือปรับลด
งบประมาณโครงการที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ ฝุ า ยบริ ห ารเสนอขอคว ามเห็ น ชอบ
จาก ทต.ก เป็ น จ านวนมาก ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๕๑ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดย
การตั ดงบประมาณหรื อ ปรั บ ลดงบประมาณโครงการก่ อ สร้ า งอาคารส านั กงาน ทต. ก ซึ่ ง ยั งไม่ แ ล้ ว เสร็ จ
ที่นายกเทศมนตรีตาบล ก. ได้เสนอขออนุมัติต่อ สภา ทต.ก ถึง ๖ ครั้ง ตลอดจนตัดงบประมาณและปรับลด
49
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มาตรา ๖๒ ตรี แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

14

งบประมาณโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นลงเป็นจานวนมาก มีเจตนาโดยชัดแจ้งที่มิให้
ฝุ า ยบริ ห ารใช้ งบประมาณเพื่ อการพัฒ นาท้อ งถิ่ นได้ อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ โดยอาศัย อานาจตามกฎหมาย
ระเบี ย บข้อ บั ง คับ ของทางราชการ และมติ ของสมาชิก สภา ทต.ก โดยไม่ส มเหตุ ส มผลเป็น การละเลยไม่
ปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่ ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ ทต.ก ทั้งในการให้การบริการสาธารณะ
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอานาจ
ตามมาตรา ๗๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ให้ยุบสภา ทต.ก
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งยุบสภา ทม.จ เพราะเหตุที่ สภา ทม.จ
มิได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
พ.ศ.๒๕๕๗ ให้เป็นไปโดยเหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อันทาให้เกิดความเสียหายแก่
ทม.จ ประโยชน์ ของประชาชนในเขต ทม.จ และประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม กล่ าวคือ สภา ทม.จ
ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่นายกเทศมนตรีเมือง จ
เสนอในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ และมีมติให้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว
โดยได้ ป ระมาณการรายรั บ ไว้ จ านวน ๑๑๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท และตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยไว้ จ านวน
๑๑๔,๓๘๙,๙๘๐ บาท ซึ่งในการพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ได้มีการแปรญัตติลดจานวนเงินที่ขออนุมัติ
จ่ายตามโครงการต่างๆ ในร่ างเทศบั ญญัติงบประมาณฉบับนี้หลายโครงการลงจานวนมาก เช่น โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน โครงการก่อสร้างปรับ ปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โครงการก่อสร้าง
เ ขื่ อ น ปู อ ง กั น ต ลิ่ ง ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ไ ฟ ฟู า แ ล ะ ติ ด ตั้ ง
เสาไฟฟูาแสงสว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อสภา ทม.จ ได้พิจารณาร่างเทศ
บั ญญัติ งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมิ ได้ต รวจสอบและพิ จารณาถึ ง
ความชอบด้ว ยกฎหมาย ก่อให้ เกิดความเสี ยหายและเดือดร้อนต่อประชาชน จึงได้มีคาสั่ งยุบ สภา ทม. จ
ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
๒.๒.๒ การยุบสภาอันเนื่องมาจากการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย51
ผู้ว่าราชการจังหวัด จะสามารถเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคาสั่งยุบ
สภาเทศบาลได้ในกรณีเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
๒.๒.๒.๑ สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๖๒ ตรี
วรรคห้า และ
๒.๒.๒.๒ สภาเทศบาลร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๖๒ ตรี วรรคห้า
ไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดสามสิบวัน หรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัตินั้น ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไป
และให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน
๒.๒.๒.๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคาสั่งยุบ
สภาเทศบาล
๒.๒.๓ การยุ บ สภาอั น เนื่ อ งมาจากการจั ด ประชุ ม สภาครั้ ง แรก หรื อ ไม่ อ าจเลื อ ก
52
ประธานสภาได้
ผู้ ว่า ราชการจั ง หวัด ต้อ งดาเนิ นการเพื่ อให้ ส มาชิก สภาเทศบาลได้มาประชุม สภา
เทศบาลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และให้ที่ประชุมเลือก
ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล
51
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ในกรณีที่ สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้ มีการประชุมครั้งแรกได้ ภ ายในสิ บห้าวัน หรือ
มีการประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยให้มีคาสั่งยุบสภาเทศบาล
๒.๓ การกากับดูแลการกระทา
๒.๓.๑ การให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ53
ในการพิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ข องเทศบาลนั้ น เมื่ อ สภาเทศบาลได้ เ ห็ น ชอบกั บ
ร่างเทศบัญญัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้ลงมติเห็นชอบ โดยกรณีเทศบาลตาบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอาเภอ
เพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา และกรณีเทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาล
ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา และผู้ว่าราชการจังหวัดต้องดาเนินการดังนี้
๒.๓.๑.๑ กรณี พิ จ ารณาไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสิ บ ห้ า วั น ให้ ถื อ ว่ า ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว
๒.๓.๑.๒ กรณีเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ ให้ส่งนายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็น
เทศบัญญัติต่อไป
๒.๓.๑.๓ กรณีไม่เห็นชอบด้ว ยกับร่างเทศบัญญัติ ให้ ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้ว ย
เหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาล และให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติ
คืนมา ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิก
สภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศ
บัญญัติ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือยื นยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า
สองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
๒.๓.๒ การควบคุมการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล54
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจหน้าที่กากับดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้น ให้ป ฏิบัติก ารตาม
อานาจหน้าที่โ ดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบัง คับของทางราชการ โดยในการกากับดูแ ล
ดัง กล่า วผู ้ว ่า ราชการจัง หวัด มี อานาจหน้าที่ชี้ แจง แนะนา หรือตัก เตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ
เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงาน
เทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้ และผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอานาจในการกากับดูแลเทศบาลเมือง
และเทศบาลตาบล ในกรณีดังต่อไปนี้
๒.๓.๒.๑ การกากับดูแลเทศบาลให้ป ฏิบัติก ารตามอานาจหน้า ที่โ ดยถูก ต้อ งตาม
กฎหมาย กฎ และระเบีย บข้อบังคับ ของทางราชการ โดยในการกากับดูแลดัง กล่าวผู้ว่าราชการจังหวัด มี
อานาจหน้าที่ชี้แจง แนะนา หรือตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติ
ใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้
๒.๓.๒.๒ การพิจารณาดาเนินการ และการประกาศวินิจฉัย เกี่ยวกับสมาชิกภาพของ
สมาชิ ก ภาเทศบาลสิ้ น สุ ด ลง ตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง และวรรคสาม แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖
๒.๓.๒.๓ การพิจารณาดาเนินการ และการประกาศวินิจฉั ย เกี่ย วกับความเป็ น
นายกเทศมนตรีสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๔๘ ปัญจทศ วรรคสองและวรรคสาม
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๒.๓.๓ การระงับการปฏิบัติหน้าที่หรือเพิกถอนการกระทา55
เพื่ อประโยชน์ ใ นการก ากับ ดู แลตามมาตรา ๗๑ ในกรณีที่ ผู้ ว่า ราชการจั งหวั ดหรื อ
นายอาเภอซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง เห็นว่า การปฏิบัติการของเทศบาลเป็นไปในทางที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือเสียหายแก่ราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอมีอานาจ
หน้าที่ในการชี้แจง แนะนา หรือตักเตือนผู้ดารงตาแหน่งที่มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการดังกล่าว หรือในกรณี
เห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระทาหรือให้ระงับการปฏิบัติของผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้ และในกรณีที่สั่ง
เพิกถอนหรือระงับ ให้ ผู้ดารงตาแหน่ งที่ได้รับคาสั่ งมีสิ ทธิอุทธรณ์ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ ง
ดังกล่าว โดยในกรณีนายอาเภอมีคาสั่งให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมีคาสั่ง ให้
อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
ต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่ กรณี วินิจฉัยเป็นประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอและผู้ ที่
เกี่ยวข้องดาเนินการตามคาวินิจฉัย นั้น คาวินิจฉัยของรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้เป็นที่สุด
๒.๔ การกากับดูแลการเงินการคลัง
๒.๔.๑ การออกระเบียบข้อบังคับ56
ให้ ก ระทรวงมหาดไทยตราระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการคลั ง รวมตลอดถึ ง วิ ธี ก าร
งบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมาขึ้นไว้
๒.๔.๒ การตรวจสอบการเงินการคลัง57
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือ
การเงินอื่น ๆ ของเทศบาลปีละครั้ง
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