
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น

รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น

และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๕๔

              

โดยที่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗๗ พระราชบัญญัติ

เทศบาล พทุธศกัราช ๒๔๙๖ มาตรา ๗๑ พระราชบญัญตัสิภาต�าบลและองค์การบรหิารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๙๐ พระราชบญัญติัระเบยีบบรหิารราชการเมอืงพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๔ ประกอบกับพระราชบัญญัติ 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๗ (๗) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖๕ (๔) ก�าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ�าเภอในฐานะผู้ก�ากับดูแลการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น มีอ�านาจสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ดังนั้น เพื่อให้การสอบสวนข้อเท็จจริงตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน

อาศัยอ�านาจตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ มาตรา ๕  

แห่งพระราชบญัญตัสิภาต�าบลและองค์การบรหิารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติ 

สภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต�าบลและ

องค์การบริหารส่วนต�าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๖ และมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)  

พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น 

รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน เลขานุการผู้บริหาร 

ท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔”

ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

                                         
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๗๓ ง/หน้า ๑/๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
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ข้อ ๓ ให้ยกเลกิระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนคณะเทศมนตรีหรอืเทศมนตรี 

พุทธศักราช ๒๕๐๐

ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี ้

หรือที่มีก�าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองพัทยา 

และองค์การบริหารส่วนต�าบล

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก 

เมืองพัทยา และนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

“รองผู้บริหารท้องถิ่น” หมายถึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี 

รองนายกเมืองพัทยา และรองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

“ประธานสภาท้องถิน่” หมายถงึ ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ประธานสภาเทศบาล 

ประธานสภาเมืองพัทยา และประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล

“รองประธานสภาท้องถิน่” หมายถงึ รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั รองประธาน

สภาเทศบาล รองประธานสภาเมืองพัทยา และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล

“สมาชิกสภาท้องถิ่น” หมายถึง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล

“เลขานกุารผูบ้รหิารท้องถ่ิน” หมายถึง เลขานกุารนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวดั เลขานุการ

นายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

“ทีป่รกึษาผูบ้รหิารท้องถิน่” หมายถงึ ทีป่รกึษานายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ทีป่รกึษานายก

เทศมนตรี และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

“การสอบสวน” หมายถึง การสอบสวนผู้บริหารท้องถ่ิน รองผู้บริหารท้องถ่ิน ประธานสภา 

ท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหาร 

ท้องถิ่น กรณีการสิ้นสุดลงของสมาชิกภาพ การขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือเมื่อผู้บริหารท้องถิ่น  

รองผูบ้รหิารท้องถิน่ ประธานสภาท้องถิน่ รองประธานสภาท้องถิน่ ละเลยไม่ปฏบิตัติามอ�านาจหน้าทีห่รอืปฏบิตักิาร 

ไม่ชอบด้วยอ�านาจหน้าท่ี หรือประพฤติตนฝ่าฝืนกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยเมอืงพทัยาและกฎหมายว่าด้วยองค์การบรหิารส่วนต�าบล หรือกฎหมาย

ว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนซ่ึงก�าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ�าเภอในฐานะผู้มีอ�านาจก�ากับ

ดูแลเป็นผู้มีอ�านาจท�าการสอบสวน

ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ�านาจตีความหรือวินิจฉัย

ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
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ข้อ ๗ เมื่อมีเหตุให้ต้องท�าการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา 

ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นเพื่อท�าการสอบสวน

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามระเบียบนี้ ให้ผู้มีอ�านาจก�ากับดูแลองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งได้ก�าหนดให้เป็นผู้มีอ�านาจสอบสวน 

สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อยสามคน ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอย่างน้อย 

อีกสองคน โดยให้กรรมการคนหน่ึงเป็นเลขานุการ ทั้งนี้ โดยค�านึงถึงความรู้ความสามารถของผู้ที่ได้รับ 

การแต่งตั้ง และพิจารณาจากต�าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาประกอบ

คณะกรรมการสอบสวนให้พิจารณาแต่งต้ังจากบคุคลทีผู่ม้อี�านาจสัง่แต่งต้ังพิจารณาเหน็สมควร 

กรณีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญต้องได้รับความยินยอมจากต้นสังกัด ในกรณีท่ีมีเหตุผลจ�าเป็นหรือสมควร

หรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน การพิจารณา หรือเพื่อความยุติธรรม อาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนจากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่น โดยได้รับความยินยอมจากต้นสังกัดก็ได้ ผู้สั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนจะตั้งตนเองเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการมิได้

คณะกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ด�ารงต�าแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือ 

ผู้มีประสบการณ์ในด้านการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนร่วมเป็นกรรมการด้วย

กรรมการสอบสวนจะต้องไม่อยู่ในฐานะหรือมีเหตุตามที่กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครองก�าหนดห้ามมิให้ท�าการพิจารณาทางปกครอง

ข้อ ๘ ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ท�าเป็นค�าสั่งตามแบบหนังสือราชการแล้วให้

ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแจ้งค�าสั่งและส่งเรื่องที่กล่าวหาให้ประธานกรรมการและกรรมการโดยเร็ว

ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบค�าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนนั้นโดยเร็ว ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้โดยตรง ให้ปิดส�าเนาค�าสั่งไว้ ณ ที่ท�าการของผู้ถูก

กล่าวหาในที่ซึ่งเห็นได้ง่ายต่อหน้าพยานอย่างน้อยหนึ่งคน หรือแจ้งโดยหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

ไปยังผู้ถูกกล่าวหา ณ ภูมิล�าเนาของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานทางราชการ เมื่อพ้นก�าหนดสิบห้าวัน

ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหารับทราบแล้ว

ข้อ ๙ หากปรากฏว่าข้อกล่าวหาเป็นการกล่าวหาการกระท�าผิดที่ปรากฏพยานหลักฐาน 

โดยชัดแจ้งแล้ว เช่น ได้มีค�าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดในความผิดที่ถูกกล่าวหานั้นแล้วจะไม่ต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนขึ้นท�าการสอบสวนก็ได้ แต่ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาส

โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน

ข้อ ๑๐ ระหว่างการสอบสวน ผู้ถูกกล่าวหาอาจท�าค�าคัดค้านเป็นหนังสือว่าคณะกรรมการ

สอบสวนหรือกรรมการผู้ใดเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะหรือมีเหตุที่ไม่สามารถจะท�าหน้าที่เป็นกรรมการได้ ย่ืนต่อ 

ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในสิบวันนับแต่วันทราบค�าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือวันที่

รู้ถึงเหตุแห่งการคัดค้านนั้น ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการคัดค้านนั้นมีเหตุผลฟังได้ก็ให้สั่ง

เปลี่ยนแปลงตามควรแก่กรณีโดยเร็ว
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ข้อ ๑๑ เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นแล้ว หากมีเหตุจ�าเป็นหรือสมควร 

ต้องเปล่ียนแปลงคณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการ หรอืกรรมการบางคน หรอืตัง้กรรมการเพ่ิมขึน้หรอื

ลดจ�านวนคณะกรรมการสอบสวน ให้ผู้มีอ�านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้นออกค�าสั่งเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการ หรอืกรรมการ หรอืตัง้กรรมการเพิม่ขึน้หรอืลดจ�านวนคณะกรรมการ

สอบสวน แล้วแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามวิธีการในข้อ ๘

การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือตั้งกรรมการ

เพิ่มขึ้นหรือลดจ�านวนคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนการสอบสวน 

ที่ได้ด�าเนินการไปก่อนแล้ว

ข้อ ๑๒ เมื่อประธานกรรมการได้รับทราบค�าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนแล้วให้บันทึก

วันที่ได้รับทราบค�าสั่งนั้นติดไว้ในส�านวนการสอบสวน แล้วรีบนัดหมายคณะกรรมการสอบสวนเพื่อด�าเนินการ

สอบสวนโดยเร็ว

การนัดหมายคณะกรรมการสอบสวน ให้นัดหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็น 

การนัดหมายในที่ประชุมหรือเป็นกรณีมีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วน

ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ โดยการสอบสวน 

ผูก้ล่าวหา ผูถ้กูกล่าวหา พยานบคุคล พยานเอกสาร และพยานหลักฐานอืน่ตามความจ�าเป็นเพ่ือทราบข้อเทจ็จรงิ 

ในเรื่องที่กล่าวหา

เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐาน ให้ใช้ต้นฉบับ หรือส�าเนาที่ประธานกรรมการหรือกรรมการ

หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับรองว่าเป็นส�าเนาที่ถูกต้อง

ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบอย่างเพียงพอ และ 

ให้ผู ้ถูกกล่าวหาได้มีโอกาสโต้แย้งและน�าพยานหลักฐานของตนมาแก้ข้อกล่าวหาได้ตามควรแก่กรณ ี

ในเวลาอันควร ถ้าผู้ถูกกล่าวหาไม่มาหรือไม่แก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาที่ก�าหนดไว้ ให้คณะกรรมการสอบสวน

บันทึกไว้แล้วให้ด�าเนินการสอบสวนต่อไป

ในการแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาอาจท�าเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการสอบสวนก็ได้

ข้อ ๑๕ ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนต้องมกีรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ 

แต่ในการลงมติต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งแต่ไม่น้อยกว่าสามคน

ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมถ้าคะแนน

เสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๑๖ ในการสอบสวนทุกครั้ง ห้ามมิให้คณะกรรมการสอบสวนยอมให้บุคคลอื่นใดเข้าฟัง

การสอบสวน
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ในการสอบสวนท่ีผูถ้กูกล่าวหาต้องมาปรากฏตวัต่อคณะกรรมการสอบสวน ผูถ้กูกล่าวหามสีทิธิ

น�าทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการสอบสวนได้

การใดท่ีทนายความหรือที่ปรึกษาได้ท�าลงต่อหน้าผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่าเป็นการกระท�าของ 

ผู้ถูกกล่าวหา เว้นแต่ผู้ถูกกล่าวหาจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น

ข้อ ๑๗ การสอบสวนบคุคลใดให้บนัทกึถ้อยค�าไว้แล้วอ่านให้ผูใ้ห้ถ้อยค�าฟัง เมือ่รับว่าถกูต้อง

ก็ให้ลงลายมือชื่อไว้ และให้คณะกรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อไว้ด้วย

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งมีเหตุขัดข้องไม่อาจมาให้ถ้อยค�าต่อคณะกรรมการสอบสวนได้

และคณะกรรมการสอบสวนเห็นสมควร บุคคลดังกล่าวอาจให้ถ้อยค�าเป็นหนังสือได้แต่ต้องมาให้การรับรอง

หนังสือนั้นต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน

ข้อ ๑๘ ก่อนการสอบสวนเสร็จสิ้นหรือในกรณีที่ให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมคณะกรรมการ

สอบสวนจะเรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลอ่ืนใดมาสอบสวนเพ่ือทราบข้อความใดๆ หรือให้ส่งเอกสารหรือ 

วัตถุใดๆ ท่ีเห็นว่าเป็นพยานหลักฐานส�าคัญมายังคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ หากบุคคลใดไม่มาตามที่เรียก 

หรือไม่ยอมให้ถ้อยค�า หรือไม่ยอมส่งเอกสารหรือวัตถุที่ต้องการให้แก่คณะกรรมการสอบสวน ให้รีบรายงาน 

ความจ�าเป็นและเหตุขัดข้องต่อผู้ที่สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป

ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุการณ์ หรือสภาพการณ์ที่มีขึ้นไว้เป็นหลักฐาน

ในส�านวน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสถานที่ หรือตรวจเอกสาร หรือวัตถุพยาน หรือด�าเนินการอ่ืนใดเกี่ยวกับ 

การสอบสวน หรือสอบสวนบุคคลใด เมื่อบุคคลนั้นไม่ยอมให้ถ้อยค�าหรือไม่ยอมลงลายมือช่ือรับรองถ้อยค�า 

หรือไม่ยอมส่งมอบเอกสารหรือวัตถุใด ๆ เป็นต้น

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า พยานหลักฐานใดไม่จ�าเป็นหรือไม่เกี่ยวกับ

ประเดน็หรอือาจท�าให้เหน็ว่ามเีจตนาประวงิให้ชกัช้า ให้คณะกรรมการสอบสวนงดการสอบสวนพยานหลักฐาน

นั้น ๆ เสียก็ได้เมื่อเห็นเป็นการสมควร และให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุผลไว้

ข้อ ๒๑ การสอบสวนจะต้องกระท�าให้เสรจ็โดยเรว็ อย่างช้าไม่เกนิหนึง่ร้อยยีส่บิวันนับแต่วันที่

ประธานกรรมการได้รบัทราบค�าส่ัง ถ้ามีความจ�าเป็นจะสอบสวนให้ทนัตามก�าหนดนีไ้ม่ได้ก็ให้ประธานกรรมการ

ขอขยายเวลาไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้อีกไม่เกินสองคร้ัง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน และ 

ต้องแสดงเหตุขัดข้องตลอดจนความจ�าเป็นที่จะต้องขอขยายระยะเวลาสอบสวนไว้ในส�านวนการสอบสวนด้วย

ทุกครั้ง

เมื่อได้ขยายเวลาตามวรรคหน่ึงแล้วยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จอีก หากเป็นกรณีที่นายอ�าเภอ 

เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ขอขยายเวลาโดยแสดงเหตุขัดข้องความจ�าเป็นและระยะเวลา 

ที่คาดหมายว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จไปยังผู ้ว ่าราชการจังหวัด แต่หากเป็นกรณีที่ผู ้ว ่าราชการจังหวัด 

เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ขอขยายเวลาไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

หรือปลัดกระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณี ขยายเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน
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การสอบสวนระยะใดระยะหนึง่ดงักล่าวข้างต้น จะเป็นอนัใช้ได้กต่็อเมือ่ได้รบัอนมุตัแิล้วทกุครัง้ 

แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่คณะกรรมการสอบสวนได้ด�าเนินการในอ�านาจหน้าที่แล้วก่อนได้รับอนุมัติ

การสอบสวนครั้งหนึ่ง ๆ ได้กระท�าเพียงใด เลื่อนไปเพราะเหตุใด เมื่อใด ให้คณะกรรมการ

สอบสวนบันทึกไว้โดยชัดเจน

ข้อ ๒๒ ถ้าผูถ้กูกล่าวหายืน่ค�าชีแ้จงเก่ียวกบัเรือ่งทีส่อบสวนนัน้ต่อคณะกรรมการสอบสวนหรอื

ต่อผู้มีอ�านาจพิจารณาหรือวินิจฉัยในเวลาใด ๆ  ก่อนมีค�าสั่ง ให้คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอ�านาจพิจารณา

หรือวินิจฉัยรับค�าชี้แจงนั้นเข้าส�านวนรวมไว้พิจารณาด้วย

ข้อ ๒๓ เมือ่การสอบสวนเสรจ็สิน้แล้ว ให้ประธานกรรมการนดัประชมุท�ารายงานการสอบสวน

เพื่อสรุปข้อเท็จจริงพร้อมทั้งท�าความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท�าผิดตามเรื่องที่ถูกกล่าวหาฐานใด ในมาตราใด 

แล้วควรพจิารณา หรอืวินจิฉัยอย่างไร เสนอต่อผูส้ัง่แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนพร้อมทัง้ส�านวนการสอบสวน

ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีท่�าการสอบสวนเสรจ็สิน้ ถ้ากรรมการสอบสวนคนใดมคีวามเห็นแย้งจะท�าความเหน็

แย้งติดไว้กับส�านวนการสอบสวนก็ได้

กรณีปรากฏจากการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท�าผิดในเรื่องอื่นอีกหรือมีมูลพาดพิงผู้อื่น

ทีไ่ม่ได้เป็นผูถ้กูกล่าวหาว่าเป็นผูม้ส่ีวนร่วมกระท�าผดิในเรือ่งนัน้ ก็ให้ระบไุว้ในรายงานการสอบสวนด้วยเพือ่ให้ 

ผู้สั่งแต่งตั้งพิจารณาตามที่เห็นสมควร

การนัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้นัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน 

ก่อนวันประชุม

ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนท�าความเห็นและเสนอความเห็น พร้อมท้ังส�านวน 

การสอบสวนต่อผู้มีอ�านาจพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการสอบสวน 

ตามวรรคหนึ่ง และให้ผู้มีอ�านาจพิจารณาท�าการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

จากผูส้ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่กรณีทีผู่ส้ัง่แต่งต้ังเป็นผูมี้อ�านาจสัง่การในเรือ่งนัน้ ให้ท�าความเห็น 

และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง

ในการท�าความเหน็หรอืพจิารณา แล้วแต่กรณ ีตามวรรคสี ่ถ้าผูส้ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน

หรอืผูมี้อ�านาจพจิารณาเห็นสมควร จะสัง่ให้คณะกรรมการสอบสวนท�าการสอบสวนเพิม่เตมิกไ็ด้ตามความจ�าเป็น 

แต่ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สั่งให้สอบสวนเพ่ิมเติม แต่ทั้งนี้เมื่อรวมระยะเวลา 

ในการด�าเนินการสอบสวนตามความในวรรคนี้เข้ากับระยะเวลาตามวรรคสี่ด้วยแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน

ข้อ ๒๔ การสอบสวนใดที่ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนด�าเนินการไปก่อนประกาศใช้

ระเบียบนี้ ถ้าถูกต้องตามวิธีการที่ใช้อยู่ในขณะนั้นให้เป็นอันสมบูรณ์และให้ด�าเนินการตามวิธีการนั้นต่อไปได้

จนกว่าจะเสร็จสิ้น
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ข้อ ๒๕ ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ผู้ว่า

ราชการจงัหวดัหรอืนายอ�าเภอในฐานะผูม้อี�านาจก�ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มอี�านาจท�าการสอบสวน

ในเหตอุืน่หรอืผูด้�ารงต�าแหน่งอืน่นอกจากทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบนี ้ให้น�าระเบยีบนีม้าใช้บงัคบัด้วยโดยอนุโลม

ในกรณีที่มีการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นนอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ใน

ระเบียบนี้ โดยมีบทบัญญัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ�าเภอเป็นผู้มีอ�านาจก�ากับดูแลองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นนั้น และมีอ�านาจในการสอบสวน ให้น�าระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

427กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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