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การสืบสวนข้อเท็จจริง 

 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๙๕ วรรคห้า ก าหนดว่า 
“เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือเป็นท่ีสงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท า
ผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองต้นว่ากรณีมีมูลท่ีควร
กล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็น
ว่ามีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที” การสืบสวนจึงเป็นจุดเริ่มต้นก่อนท่ีจะมีการ
ด าเนินการทางวินัย ถ้าการสืบสวนพบว่าไม่เป็นความจริงหรือไม่มีข้อเท็จจริงดังท่ีกล่าวหา ก็ให้ผู้บังคับบัญชา               
ส่ังยุติเรื่อง หรือถ้าสืบสวนแล้วกรณีมีมูลว่า ผู้ถูกกล่าวหามีการกระท าผิดวินัย และการกระท าดังกล่าว                     
เข้าองค์ประกอบความผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก็ต้องด าเนินการทางวินัยต่อไป 
 วิธีการสืบสวน ไม่มีกฎหมาย หรือระเบียบใดก าหนดวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติไว้โดยตรง ดังนั้น                 
การสืบสวนจะด าเนินการด้วยวิธีการใดก็ได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับเรื่อง และความเหมาะสมว่าจะแสวงหาข้อเท็จจริงได้
อย่างไร โดยอาจแบ่งได้ ๒ วิธีการใหญ่ คือ 
 ๑. การสืบสวนในทางลับ ได้แก่ การด าเนินการไปโดยมิให้ผู้กระท าผิดหรือผู้ต้องสงสัยรู้ตัวเกี่ยวกับเรื่อง            
ท่ีถูกสืบสวน กรณีท่ีไม่มีข้อมูลใดๆ หรือยังไม่มีพยานหลักฐานปรากฏชัด เพราะอาจเป็นการร้องเรียนกล่ันแกล้งกัน 
เช่น ร้องเรียนว่าครูมีความสัมพันธ์ทางชู้สาว ถ้าหากแต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนอาจเป็นเรื่องเสียหายต่อช่ือเสียง
ก าลังใจของผู้ถูกร้องเรียน 
 ๒. การสืบสวนเป็นทางการ ได้แก่ การสืบสวนโดยแต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นทางการ            
ผู้ถกูร้องเรียนหรือผู้ถูกสงสัยมีโอกาสได้ทราบข้อกล่าวหา หรือทราบเรื่อง ทราบประเด็นท่ีถูกกล่าวหา กระบวนการ
สืบสวนอาจจะให้ผู้ถูกร้องเรียนช้ีแจงข้อเท็จจริง เป็นต้น ใช้ในกรณีท่ีปรากฏมีผู้ร้องเรียนและมีหลักฐานพอเช่ือได้ว่า
มีมูลความจริง เช่น มีการร้องเรียนว่าเบิกถอนเงินค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนไปจากธนาคารเพื่อซื้อรถยนต์
ส่วนตัว มิได้ใช้เพื่อการเรียนการสอน โดยปรากฏหลักฐานทางการเงินและพัสดุว่าไม่ถูกต้อง  

ข้อควรพิจารณาเก่ียวกับเทคนิคการสืบสวน 

 ๑. บุคคลท่ีจะท าหน้าท่ีสืบสวนท่ีดี ควรมีคุณลักษณะท่ีส าคัญ คือ มีความรู้เฉพาะเรื่องท่ีจะสืบสวน               
และเรื่องท่ัวไป มีความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบดี รู้หลักจิตวิทยา สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีบุคลิก     
ท่ีน่านับถือ มีความสามารถในการปรับตัว มีความกล้าหาญ อดทน เพียรพยายาม รอบคอบ มีความคิดริเริ่มดี             
วางตนเป็นกลางและมีใจเป็นธรรม ตลอดจนมีประสบการณ์อย่างกว้างขวาง เช่น จะสืบสวนเกี่ยวกับการทุจริต        
เรื่องเงิน ต้องมีผู้เช่ียวชาญในเรื่องการเงิน บัญชี การพัสดุเป็นผู้ร่วมสืบสวนอยู่ด้วย 
 ๒. มีการเตรียมการล่วงหน้า ศึกษาเรื่อง วางแผนในการสอบพยานบุคคล รวบรวมพยานหลักฐาน          
การสอบปากค า และบันทึกถ้อยค าพยาน ต้องค านึงถึงสถานท่ีเหมาะสม เช่น เป็นสถานท่ีท่ีคนไม่พลุกพล่าน           
เงียบพอท่ีจะมีสมาธิ ไม่มีคนอื่นอยู่ด้วย เพราะพยานอาจไม่กล้าให้ถ้อยค าต่อหน้าคนบางคน หรือให้ถ้อยค าท่ีจะเอาใจ
คนบางคน การเลือกสถานท่ีอาจเลือกห้องผู้อ านวยการโรงเรียน ห้องสมุด เป็นต้น การจัดล าดับพยานบุคคล             



สร้างบรรยากาศเป็นกันเองเพื่อสร้างความไว้วางใจ คุมประเด็นสอบถามให้ตรงประเด็น อาจจะถามนอกประเด็นบ้าง           
แต่ในท่ีสุดต้องเป็นส่ิงท่ีต้องการในประเด็น ถ้าไปสืบสวนหลายคน คนหนึ่งเป็นคนถาม คนหนึ่งก าหนดถ้อยค าท่ีต้องจด 
และคนหนึ่งจดถ้อยค า ถ้าพบเป็นพยานขัดกันต้องซักให้ละเอียด อย่าพยายามถามน า (ค าถามท่ีต้องการค าตอบว่า 
ใช่ หรือไม่ใช่) ใช้ค าถามท่ีเข้าใจง่าย 
 ๓. การถามเพื่อเอาความจริงจากผู้ถูกกล่าวหา ไม่ต้องมุ่งหวังว่าจะได้ความจริง เพราะมีกระบวนการ               
ท่ีจะพิสูจน์ความจริงในการสอบสวนอยู่แล้ว บางครั้งอาจไม่ใช้ผู้ถูกกล่าวหาก็ได้ เขาอาจถูกใส่ร้ายต้องท าใจ               
ให้เป็นกลาง ต้องพยายามหาพยานอื่นประกอบ 
 ๔. การบันทึกถ้อยค า ต้องใช้ภาษาง่ายๆ หากเป็นภาษาถิ่นต้องบันทึกค าแปลความหมายท่ีเป็นภาษากลาง
ไว้ด้วย เพราะผู้พิจารณาอาจแปลความหมายผิดเพี้ยน อ่านทบทวนค าให้การท่ีบันทึกให้ผู้ให้ถ้อยค าฟัง ว่าถูกต้อง
ตามท่ีให้การหรือไม่ เมื่อมีการแก้ไข ตกเติมถ้อยค าพยาน ต้องให้ผู้ให้ถ้อยค า และผู้บันทึกถ้อยค าลงลายมือช่ือก ากับ
ไว้ด้วย แต่ถ้าผู้ให้ถ้อยค าไม่ยอมลงลายมือช่ือ ก็ให้กรรมการสืบสวนบันทึกไว้ว่า ผู้ให้ถ้อยค าไม่ยอมลงลายมือช่ือ 
 ๕. การสอบปากค าผู้เสียหาย หรือพยานซึ่งเป็นเด็ก (อายุไม่เกิน ๑๘ ปีในวันท่ีให้ถ้อยค า) ให้สอบสวน             
ในสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก และให้มีข้าราชการครูท่ีเป็นกลางและเช่ือถือได้ และบุคคลท่ีเด็กร้องขอ            
หรือไว้วางใจเข้าร่วมในการสอบปากค านั้นด้วย รวมท้ังผู้มีปัญหาในการส่ือสาร ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดหา
ล่ามท่ีเป็นกลาง และเช่ือถือได้ให้แก่บุคคลดังกล่าว 
การรายงานผลการสืบสวน 
 การรายงานการสืบสวนต้องน าข้อเท็จจริงท่ีได้จากการแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆ มาวิเคราะห์                   
เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ามีมูลตามข้อกล่าวหาหรือไม่ เมื่อพิจารณาช่ังน้ าหนักพยานหลักฐานดังกล่าวแล้ว ถ้าเห็นว่า
กรณีไม่มีมูล หรือการกระท าของผู้ถูกกล่าวหาไม่เป็นความผิดทางวินัยก็เสนอให้ยุติเรื่อง หากมีมูลเป็นความผิดวินัย
ไม่ร้ายแรงหรือมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็เสนอผู้ส่ังแต่งต้ังพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การด าเนินการทางวินัย 

 การด าเนินการทางวินัย หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินกระบวนท้ังหลายอื่น              
ตามท่ีกฎหมาย และระเบียบก าหนด ซึ่งผู้มีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายต้องด าเนินการไปเพื่อจะทราบข้อเท็จจริง 
และพิสูจน์ความผิด รวมท้ังความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา ตลอดจนการพิจารณาส่ังลงโทษ ซึ่งกระบวนการ                
ทางวินัยจะเริ่มต้ังแต่การต้ังเรื่องกล่าวหา การสอบสวน การพิจารณาความผิด ก าหนดโทษ และการส่ังลงโทษ 
รวมท้ังการด าเนินการต่างๆ ในระหว่างการสอบสวนพิจารณา เช่น การพักราชการ การส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาเป็นต้น โดยจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญของการด าเนินการทางวินัยก็เพื่อที่จะรักษา           
คนดีไว้ในระบบราชการ  

การด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง 

 วินัยไม่ร้ายแรง เป็นพฤติกรรมท่ีกระท าผิดเล็กน้อย การลงโทษมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องปราม ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของผู้นั้นให้สอดคล้องต้องด้วยปทัสถานขององค์กรโดยการลงโทษสถานเบาไม่ถึงกับจะต้องออกจากองค์กร 
ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน และลดเงินเดือน ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงคือผู้บังคับบัญชาช้ันต้น
ของหน่วยงาน โดยต้องด าเนินการตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด ตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา              
พ.ศ. ๒๕๕๐ หากผู้บังคับบัญชาช้ันต้นเห็นว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของตนสมควรได้รับการลงโทษเกินอ านาจ                   
ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือตนเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 ๑. การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
 เมื่อสืบสวน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงมีมูลแน่ชัดแล้ว ก็น าข้อเท็จจริงนั้นมาออกเป็นค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนวินัย โดยองค์ประกอบของค าส่ังประกอบด้วย 
  ๑.๑ ส่วนหัวค าส่ัง ประกอบด้วย ตราครุฑ เลขท่ีค าส่ัง เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 
  ๑.๒ สถานะของผู้ถูกต้ังกรรมการสอบสวน ได้แก่ ช่ือ ต าแหน่ง วิทยฐานะ เงินเดือน สังกัด 
  ๑.๓ ข้อกล่าวหา หมายถึง การกระท าหรือพฤติการณ์แห่งการกระท าท่ีกล่าวอ้างว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระท าผิดวินัย โดยระบุตัวบุคคล วัน เวลา สถานท่ีเกิดเหตุ พอสมควรท่ีจะท าให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าใจเรื่องท่ีกล่าวหา 
และต่อสู้ได้ ยังไม่ต้องอ้างมาตราความผิด ควรปล่อยให้เป็นของคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาว่าข้อเท็จจริง              
ท่ีได้จากการสอบสวนเป็นความผิดวินัยตามมาตราใด แล้วแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหาต่อไป 
  ๑.๔ คณะกรรมการสอบสวน ต้องมีอย่างน้อยสามคน ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ               
และกรรมการสอบสวนอย่างน้อยอีก ๒ คน โดยกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ ในกรณีจ าเป็นจะให้มี
ผู้ช่วยเลขานุการอีกก็ได้ คณะกรรมการสอบสวนต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือข้าราชการ
ฝ่ายพลเรือน เช่นข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการต ารวจ ส่วนข้าราชการบางประเภทไม่ได้เป็นข้าราชการ    
ฝ่ายพลเรือน ไม่สามารถแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสอบสวนได้ เช่นข้าราชการทหาร  
 
 
 



  ๑.๕ อ านาจการส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน เป็นอ านาจของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น                 
เช่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสถานศึกษา ผู้มีอ านาจแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน                   
ในสถานศึกษาก็คือผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยไม่ต้องค านึงถึงว่าจะด ารงต าแหน่งหรือมีวิทยฐานะใด                    
กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีช่วยราชการ การด าเนินการทางวินัยต้องให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
เดิมแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เป็นผู้มีอ านาจแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  
  ๑.๖ ระยะเวลาการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 
๙๐ วันนับแต่วันท่ีประธานกรรมการได้รับทราบค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  
ให้ขอขยายเวลาต่อผู้ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนได้ไม่เกิน ๓๐ วัน 
 
 ๒. ผู้ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
อย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๒.๑ สิทธิโต้แย้งกรรมการสอบสวน และสิทธิโต้แย้งผู้ส่ังแต่งต้ังกรรมการสอบสวน ถ้าผู้นั้น                   
มีความสัมพันธ์หรือเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
    (๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระท าการตามเรื่องท่ีกล่าวหา 
    (๒) มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องท่ีสอบสวน 
    (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ถูกกล่าวหา 
    (๔) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่หมั้น คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา 
หรือมารดา ลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามช้ัน หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองช้ันของผู้กล่าวหา 
    (๕) เป็นเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ของผู้กล่าวหา 
    (๖) มีเหตุอื่นซึ่งน่าเช่ืออย่างยิ่งว่าจะท าให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรม หรือไม่เป็นกลาง 
  ๒.๒ สิทธิรับทราบข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา และให้การ              
หรือน าสืบพยานโต้แย้งพยานหลักฐานของฝ่ายกล่าวหา 
  ๒.๓ สิทธิการอุทธรณ์ เมื่อถูกลงโทษจากการด าเนินการทางวินัยนี้ 
 ๓. ขั้นตอนการสอบสวนของคณะกรรมการ 
  ๓.๑ ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาข้อกล่าวหา และวางแนวทางการสอบสวน           
การประชุมต้องจัดท ารายงานการประชุมไว้ด้วย 
  ๓.๒ แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามแบบ สว.๒ โดยการน าเรื่องท่ีกล่าวหา
ในค าส่ังแต่งต้ังกรรมการสอบสวนมาบันทึกลงในแบบ สว.๒ แล้วแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
พร้อมท้ังให้ผู้ถูกกล่าวหาลงช่ือรับทราบในแบบ สว.๒ แล้วมอบให้ผู้ถูกกล่าวหา๑ ฉบับ และเก็บไว้ในส านวน             
๑ ฉบับ ถ้าผู้ถูกกล่าวหารับสารภาพว่าได้กระท าผิดจริงตามข้อกล่าวหา ให้บันทึกถ้อยค าลงในแบบ สว.๔                  
และด าเนินการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยกรณีความผิดท่ีปรากฎชัดแจ้ง หากผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธให้บันทึกถ้อยค า              
ลงในแบบ สว.๔ และด าเนินการตามข้อ ๓.๓ ต่อไป 



  ๓.๓ สอบสวนพยานฝ่ายกล่าวหา การสอบสวนบุคคลเป็นพยาน คณะกรรมการต้องแสดงตน 
และแจ้งพยานก่อนลงมือสอบถามปากค าว่ากรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
การให้ถ้อยค าเป็นเท็จต่อคณะกรรมการสอบสวนอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย แล้วบันทึกถ้อยค าของพยาน             
ลงในแบบ สว.๕ และซักถามพยานให้เข้าประเด็นท่ีกล่าวหา ซึ่งต้องบันทึกข้อความให้รัดกุม คณะกรรมการ               
ต้องช่วยกันซักถาม โดยอาจแบ่งหน้าท่ีให้คนใดคนหนึ่งซักถามและให้กรรมการอีกคนหนึ่งมีหน้าท่ีบันทึกถ้อยค าก็ได้ 
  การสอบปากค าพยานหรือผู้เสียหายต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ต้องให้พยานหรือ
ผู้เสียหายเข้ามาในห้องสอบสวนทีละคน ยกเว้นพยานหรือผู้เสียหายท่ีเป็นเด็ก พยานเอกสาร หรือวัตถุพยาน            
ต้องบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด ต้องใช้เอกสารต้นฉบับ หรือถ้าน าต้นฉบับมาไม่ได้                 
ให้ถ่ายส าเนารับรองความถูกต้องจากผู้จัดท าหรือจัดเก็บรักษาเอกสารนั้น ถ้าเอกสารฉบับจริงสูญหายหรือถูกท าลาย  
จะให้น าส าเนาหรือพยานบุคคลมาสืบแทนก็ได้ การอ้างเอกสารเพื่อพิสูจน์ความถูกผิดของผู้ถูกกล่าวหา 
คณะกรรมการต้องอ่านและส่งเอกสารนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาตรวจดูด้วย 
  ๓.๔ ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาว่าพยานหลักฐานท่ีรวบรวมได้ มีน้ าหนัก
สนับสนุนข้อกล่าวหรือไม่ ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการท้ังหมด
เข้าประชุม ถ้าเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าพยานหลักฐานไม่มีน้ าหนักสนับสนุนข้อกล่าวหา ก็ต้อให้ความเห็นยุติเรื่ อง            
แล้วจัดท ารายงานการสอบสวนเสนอผู้ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาต่อไป แต่ถ้าเห็นว่า
พยานหลักฐานมีน้ าหนักสนับสนุนข้อกล่าวหาก็ให้จัดท า สว.๓ ตามตัวอย่าง และบันทึกผลการประชุมไว้ด้วย               
ในการแจ้ง สว.๓ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบให้สอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยื่นค าช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่ 
พร้อมท้ังบันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหาลงในแบบ สว.๔ ในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะยื่นค าช้ีแจงเป็นหนังสือ              
ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการเพื่อให้ ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค า และน าสืบแก้ข้ อกล่าวหาโดยเร็ว                
และบันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหาลงในแบบ สว.๔ เช่นกัน 
  ๓.๕ กรแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาตามแบบ สว.๓ มีวิธีการ
และขั้นตอนเหมือนการแจ้ง สว.๒ เพียงแต่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาให้การแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนั งสือ               
และอ้างพยานหลักฐานหรือน าพยานหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการสอบสวนภายในเวลาอันสมควร ไม่เกิน ๑๕ วัน 
  ๓.๖ การสอบพยานหลักฐานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา ควรให้เวลาผู้ถูกกล่าวหาน าสืบพยานพอสมควร 
แต่รวมเวลาท้ังหมดแล้วต้องไม่เกิน ๙๐ วันบนับแต่ประธานกรรมการรับทราบค าส่ัง จะขยายเวลาได้เท่าท่ีจ าเป็น 
แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน 
  ๓.๗ ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาช่ังน้ าหนักพยานหลักฐานท่ีจะพิจารณาว่าพยานหลักฐาน
ท่ีผู้ถูกกล่าวหาอ้างและน าสืบนั้นมีน้ าหนักหักล้างพยานฝ่ายกล่าวหาท่ีแจ้งใน สว.๓ ได้หรือไม่ ต้องมีกรรมการ
สอบสวนไม่น้อยกว่า ๓ คนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการท้ังหมดเข้าประชุม ถ้ามีน้ าหนักฟังได้ก็ให้มี
ความเห็นยุติเรื่อง ถ้าฟังไม่ได้ก็พิจารณาความผิดและก าหนดโทษ แล้วจัดท ารายงานการสอบสวนตามแบบ สว.๖ 
เสนอต่อผู้ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนต่อไป 
 
 
 
 



 ๔. การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ๓ ประการคือ 
  ๔.๑ พิจารณาข้อกฎหมาย พิจารณาว่ามีการด าเนินกระบวนการสอบสวนถูกต้องครบถ้วน                  
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้หรือไม่ การสอบสวนด าเนินการเป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา                 
พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่ เช่นมีการแจ้ง สว.๒, สว.๓ มีการแจ้งสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่ ถ้าไม่ด าเนินการ                
ก็ส่ังให้ด าเนินการให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  ๔.๒ พิจารณาข้อเท็จจริง ว่าคณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงครบถ้วน
ส้ินกระแสความหรือไม่ หรือขาดพยานหลักฐานใด หากยังสงสัยในข้อเท็จจริงหรือเห็นว่าคณะกรรมการสอบสวน 
ยังบกพร่องในส่วนนี้อยู่ ก็ส่ังให้สอบสวนเพิ่มเติม ถ้าข้อเท็จจริงท่ีได้จากการสอบสวนเพิ่มเติมเป็นปรปักษ์                
อันเป็นผลร้ายต่อผู้ถูกกล่าวหา ก็ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้ง สว.๓ เพิ่มเติม และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาน าสืบแก้
ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมด้วย 
  ๔.๓ การพิจารณาโทษ ถ้าการพิจารณาตามข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ เป็นท่ียุติแล้วก็ให้พิจารณาโทษ
และพิจารณาความผิด โดยปรับข้อเท็จจริงท่ีรับฟังได้กับข้อกฎหมายว่าการกระท าเช่นนั้นผิดวินัยมาตราใดหรือไม่ 
ถ้าไม่ผิดวินัยก็ให้ส่ังยุติเรื่อง ถ้าเห็นว่าเป็นการกระท าผิดวินัยให้พิเคราะห์ว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด 
ควรลงโทษสถานใด ถ้าอยู่ในอ านาจของผู้บังคับบัญชาผู้ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนก็ให้ออกค าส่ังลงโทษ            
ถ้าเกินอ านาจก็รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกช้ันหนึ่ง ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระท าผิดวินัย       
อย่างร้ายแรง ก็รายงานผู้มีอ านาจส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงต่อไป 
 ๕. การออกค าสั่งลงโทษ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกค าส่ังเกี่ยวกับการลงโทษ       
ทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบอ านาจส่ังลงโทษตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
อ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๖. การรายงานการด าเนินการทางวินัย  
  ๖.๑ กรณีผู้อ านวยการสถานศึกษา ส่ังลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงแล้ว ให้รายงานผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพิจารณา และเมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้รับรายงานแล้ว   
เห็นว่าการยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการส่ังลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอ านาจส่ังงดโทษ ลดสถานโทษ 
เพิ่มสถานโทษ เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อความในค าส่ังเดิม หรือด าเนินการอย่างใดเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา
ให้ได้ความจริงและความยุติธรรมได้ตามควรแก่กรณี เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้พิจารณา   
ตามอ านาจหน้าท่ีแล้วให้เสนอหรือรายงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดพิจารณามีมติเป็นประการใดให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ด าเนินการไปตามนั้น แล้วรายงานการด าเนินการทางวินัยพร้อมส านวนการสอบสวนฉบับจริงต่อ สพฐ. พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ หาก สพฐ. มีความเห็นแย้งกับมติ กศจ. ก็ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาต่อไป ถ้าเห็นด้วย
กับมติ กศจ. ถือว่าการด าเนินการทางวินัยกรณีนี้ส้ินสุดลง 
  ๖.๒ กรณีผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่ังลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง แล้วรายงาน         
การด าเนินการต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เมื่อมีมติ                  
เป็นประการใดให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการไปตามนั้น แล้วรายงานการด าเนินการ                 
ทางวินัยพร้อมส านวนการสอบสวนฉบับจริงต่อ สพฐ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ หาก สพฐ. มีความเห็นแย้งกับมติ 
กศจ. ก็ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาต่อไป ถ้าเห็นด้วยกับมติ กศจ. ถือว่าการด าเนินการทางวินัยกรณีนี้ส้ินสุดลง 



  เมื่อมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยถือได้ว่าเป็นการเริ่มด าเนินการทางวินัยแล้ว แม้การ
สอบสวนพิจารณาจะพิสูจน์ไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าความผิดวินัย และยุติเรื่อง ผู้ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนก็ต้องรายงานการด าเนินการทางวินัยตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นจนส้ินสุดกระบวนการ 

  ส าหรับการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงนั้น ปัจจุบันเป็นอ านาจการพิจารณาส่ังแต่งต้ังและ
ด าเนินการของศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา ๕๓ จึงขอไม่กล่าวถึง
กระบวนการและขั้นตอน โดยต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแบบฟอร์มท่ีใช้ในการสืบสวนข้อเท็จจริง และด าเนินการทางวินัย
ไม่ร้ายแรง 

 

บรรณานุกรม 

ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ; คู่มือการด าเนินการทางวินัยส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ; โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด; กรุงเทพมหานคร; ๒๕๕๒; หน้า ๑๕ – ๒๘. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

เรื่องราวร้องเรียน ตรวจสอบ/สืบสวน
ข้อเท็จจริง 
- กรณีท่ัวไป ไม่เกิน 
35 วัน 
- กรณียุ่งยาก พิจารณา

ไม่มีมูล : ยุติเรื่อง 

มีมูลตามข้อร้องเรียน 

แจ้งผู้ร้องทราบผล 
ภายใน 3 วัน 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยร้ายแรง/
ไม่ร้ายแรง แล้วแต่มูล

กรณีความผิด  

๑. ประธานฯ รับทราบค าสั่ง 
๒. ประชุมคณะกรรมการ  
3. จัดท า สว.2 

 

15 วัน 

สรุปผลการ
ตรวจสอบ/

สืบสวน
ข้อเท็จจริง 

นิติกรตรวจ
ส านวน พร้อม
ท าความเห็น
เสนอผู้สั่ง
แต่งต้ัง 

1. ประชุมก าหนด
ประเด็นการ
สอบสวน 
2. รวบรวม
พยานหลักฐานฝ่าย

60 วัน 

วินัยร้ายแรง วินัยไม่ร้ายแรง 
ใช้วิธีการด าเนินการ
สอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรงมาใช้โดยอนุโลม 

ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 90 วัน 

1. ประชุมสรุป
พยานหลักฐานท่ี
สนับสนุนข้อกล่าวหา 
จัดท า สว.3 
2. แจ้ง สว.3 

15 วัน 

1. ประชุม
คณะกรรมการ
สอบสวน 
2. รวบรวม
พยานหลักฐานฝ่ายผู้

60 วัน 

ประชุม
คณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อจัดท า
รายงานการสอบสวน 

นิติกร ศธจ. ตรวจ
ส านวนพร้อมท า
ความเห็นเสนอ  ผู้สั่ง
แต่งต้ัง 

กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ผู้ส่ังแต่งต้ัง
พิจารณาส่ังการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

กศจ.อ่างทอง
พิจารณา 

60 วัน 

60 วัน 

ผู้ส่ังแต่งต้ัง
พิจารณาส่ังการ
ตามมติ กศจ. 

กศจ. อ่างทอง
พิจารณา 

รายงาน 
กพฐ. 
พิจารณา 

รายงาน 
ก.ค.ศ.
พิจารณา 

แจ้งผู้ร้องทราบ
ผล ภายใน 3 
วัน 

แจ้งผู้ร้องทราบ
ผล ภายใน 3 วัน 

กศจ. 



 

 

 

ภาคผนวก 
แบบฟอร์มต่างๆ ท่ีใช้ในการด าเนินการสืบสวน/สอบสวนทางวินัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(ตัวอย่างการบันทึกเสนอการแต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง) 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียน.......................................................................................................................................... 
ท่ี ศธ......................./................................. ลงวันท่ี............................................................................................. 

เรื่อง การร้องเรียน 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน............................... 

  ด้วยมีหนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์กล่าวหา..........(ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา)............................ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ ต าแหน่ง/วิทยฐานะ.................... โรง
เรียน...................... ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรณี...............(ระบุกรณีท่ีกล่าวหาโดย
สรุป).................................................................................................. ปรากฏรายละเอียดตามหนังสือร้องเรียน/บัตร
สนเท่ห์ ดังแนบ 
  เจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับมอบหมาย/กลุ่ม/กลุ่มงาน พิจารณาแล้วเห็นว่าหนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์
ฉบับนี้ได้อ้างพยานหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนอ้างพยานบุคคลท่ีสามารถน าสืบข้อเท็จจริงได้
ตามมติ ครม. ท่ี นร ๐๒๐๖/ว๒๑๘  ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๑ ควรรับพิจารณาด าเนินการและเพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว เห็นควรแต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
  ๑............(ระบช่ืุอ และต าแหน่ง)............................ประธานกรรมการ 

 ๒............(ระบุช่ือ และต าแหน่ง)............................กรรมการ 
 ๓............(ระบุช่ือ และต าแหน่ง)............................กรรมการและเลขานุการ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม 
๑. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
๒. หนังสือรายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ดังแนบ 

 
 
 
 
 
 
 



(ตัวอย่าง) 
(ครุฑ) 

ค าส่ัง....................(ระบุช่ือโรงเรียน) 
ท่ี............./......................... 

เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
----------------------------------- 

  ด้วยมีหนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์กล่าวหาว่า........(ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา).............................. 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ ต าแหน่ง......................................... โรง
เรียน............................ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่าทอง รับเงินเดือนในอันดับ....................ขั้น
...................บาท มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ.......................................................................................... 
……………(ระบุเรื่องท่ีถูกร้องเรียนกล่าวหา หากมีหลายข้อให้ระบุเป็นข้อๆ)………………………………………………. 

  ฉะนั้น เพื่อให้ไ ด้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีกล่าวหา ประกอบ                  
การพิจารณาด าเนินการ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

 ๑............(ระบุช่ือ และต าแหน่ง)............................ประธานกรรมการ 
 ๒............(ระบุช่ือ และต าแหน่ง)............................กรรมการ 
 ๓............(ระบุช่ือ และต าแหน่ง)............................กรรมการและเลขานุการ 

  ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงรีบด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเสนอผลการสืบสวน
ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
   ส่ัง ณ วันท่ี............เดือน....................... พ.ศ. ............................... 

 
    (ลงช่ือ).................................................. 

    (ระบุช่ือผู้ส่ังแต่งต้ัง) 
               ต าแหน่ง................................................ 

 
 
 
 



(ตัวอย่าง) 
บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา 

เรื่อง การสืบสวน......(ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา).......................................... 
------------------------------------- 

สืบสวนท่ี........................................... 
วันท่ี..........เดือน............... พ.ศ. .......................... 

 ข้าพเจ้า...........................................................อายุ...............ปี สัญชาติ................. ศาสนา................. อา
ชีพ..................................................... ต าแหน่ง........... .................................... สังกัด.....................................อยู่
บ้านเลขท่ี ................... ตรอก/ซอย............................. ถนน......................... ต าบล....................... ...... อ าเภอ
....................... จังหวัด............................ โทรศัพท์..................................................... 
 คณะกรรมการ สืบสวนข้อ เ ท็จจริ ง ไ ด้แ จ้ ง ให้ ข้ าพ เ จ้ าทราบว่ า  ข้ าพ เ จ้ า เป็นพยานใน เรื่ อ ง
...................................................... ถูกร้องเรียนกล่าวหา ตามค าส่ังโรงเรียน........................... ท่ี........./..............
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ลงวันท่ี....... เดือน................... พ.ศ..........................  

 ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค าตามความสัตย์จริงดังต่อไปนี้ 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 



 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมิได้กระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระท า
การใดเพื่อจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าอย่างใดๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยค า ท่ีอ่านให้ฟัง/ได้อ่านบันทึกถ้อยค า
ด้วยตนเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าท่ีถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสืบสวน 
   (ลงช่ือ).......................................พยาน/ผู้ให้ถ้อยค า 
    (........................................) 
   (ลงช่ือ).......................................ผู้บันทึกถอ้ยค า 
    (........................................) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า........................................................ ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือช่ือต่อหน้าข้าพเจ้า 

(ลงช่ือ).......................................ประธานกรรมการ 
 (........................................) 
 
(ลงช่ือ).......................................กรรมการ 
 (........................................) 
 
(ลงช่ือ).......................................กรรมการและเลขานุการ 
 (........................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ตัวอย่าง) 

รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง 

วันท่ี...... เดือน................ พ.ศ.................. 

เรื่อง การสืบสวนข้อเท็จจริง 

เรียน...........(ผู้ส่ังแต่งต้ังคณะกรมการสืบสวนข้อเท็จจริง)....... 

 ตามท่ี...........(โรงเรียน/สพป.).........................ได้มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง            

ตามค าส่ัง ท่ี.........../.................... ลงวันท่ี..................เดือน..................พ.ศ............... เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณี

..................(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา).................. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า/พนักงาน

ราชการ................................................. ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่า.......... ...........................................(ระบุเรื่องท่ี

กล่าวหา ถ้าหากมีหลายเรื่องให้ระบุทุกเรียนตามค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวน) นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงาน

การสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

 ๑. มูลกรณีเรื่องนี้ ปรากฏขึ้นเนื่องจาก...........(มีผู้ร้องเรียนหรือมีผู้รายงานว่าอย่างไร)........................... 

 ๒. คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้รวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรวจสอบพยานเอกสาร 

และสอบพยานบุคคล จ านวน............ ราย สรุปข้อเท็จจริงได้ว่า..................(สรุปข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นตามท่ีได้จาก

การสืบสวนข้อเท็จจริง)..................................................................... 

 ๓. การพิจารณาและความเห็น 

 คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ประชุมพิจารณา.............................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

พฤติการณ์ของ..................................................................... มีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง/ไม่

ร้ายแรง.................................หรือควรยุติเรื่อง 

 

 

 



 คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงขอเสนอส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริงมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ

ต่อไป 

      (ลงช่ือ)................................ประธานกรรมการ 

       (..........................................) 

 

      (ลงช่ือ)................................กรรมการ 

       (..........................................) 

 

      (ลงช่ือ)................................กรรมการและเลขานุการ 

       (..........................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (ตัวอย่างเสนอพิจารณา) 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียน.......................................................................................................................................... 
ท่ี ศธ......................./................................. ลงวันท่ี............................................................................................. 

เรื่อง การร้องเรียน 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน............................... 

  ด้วยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าส่ังโรงเรียน................................. ท่ี........./........... 
ลงวันท่ี.......................................................... เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนกล่าวหา นาย/นาง/นางสาว
........................................................ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ
................................ต าแหน่ง.............................วทิยฐานะ..................................โรงเรียน.................................... 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเสร็จส้ินแล้ว และได้รายงานมา
เพื่อโปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตามส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริงท่ีแนบ 
  โรงเรียน................................. ได้ตรวจพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้ 

  การตรวจสอบข้อกฎหมาย 

  โรงเรียน.................................. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้มีค าส่ัง
แต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าส่ังโรงเรียนท่ี ................/.................. ลงวนัท่ี.......................... การ
ด าเนินการสืบสวนชอบด้วยกฎหมาย 

  การตรวจสอบข้อเท็จจริง 

  มูลกรณีเรื่องนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจาก.......................................(มีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่าอย่างไร 
เมื่อใด).............................................................................................................................................................. โรง
เรียน............................................จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ขึ้น 

  ผลการสืบสวน 

  ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า..................................................(สรุปข้อเท็จจริงตามประเด็นท่ีสืบสวนได้
ความโดยละเอียด)........................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



  การพิจารณาและความเห็น 

  ความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงพิจารณาแล้ว
เห็นว่า.................................................................................................................................................... 
  ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย/กลุ่ม/กลุ่มงาน พิจารณาแล้วเห็นว่า................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  เป็นกรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง สมควรแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง โดยคณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

 ๑............(ระบุช่ือ และต าแหน่ง)............................ประธานกรรมการ 
 ๒............(ระบุช่ือ และต าแหน่ง)............................กรรมการ 
 ๓............(ระบุช่ือ และต าแหน่ง)............................กรรมการและเลขานุการ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรด 

๑. ลงนามในค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
๒. หนังสือแจ้งผู้ถูกกล่าวหาและคณะกรรมการสอบสวน 
๓. หนังสือรายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ดังแนบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ใช้ส าหรับการด าเนินการทางวินัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ครุฑ      แบบ สว.๑ 

ค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/โรงเรียน........... 
ท่ี........../................... (เลขท่ีพุทธศักราชท่ีออกค าส่ัง)..... 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 
----------------------- 

ด้วย..............(ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา)................... ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.................... 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ.......................... (ช่ือหน่วยงานการศึกษา)............................. สังกัด......................................... 
มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง เรื่อง..... (เรื่องท่ีกล่าวหาถ้ากล่าวหาหลายเรื่องให้ระบุทุกเรื่อง)......... 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี้ 

 ๑. ....... (ระบุช่ือและต าแหน่ง/วิทยฐานะ)................ ประธานกรรมการ 

 ๒......... (ระบุช่ือและต าแหน่ง/วิทยฐานะ)................ กรรมการ 

 ๓. ....... (ระบุช่ือและต าแหน่ง/วิทยฐานะ)................ กรรมการและเลขานุการ 

 ๔. ....... (ระบุช่ือและต าแหน่ง/วิทยฐานะ)................ ผู้ช่วยเลขานุการ (มีหรือไม่มีก็ได้) 

ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด            
ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วเสนอส านวนการสอบสวนมาเพื่อ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 ในการสอบสวนถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็น กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยในเรื่องอื่น
นอกจากท่ีระบุไว้ในค าส่ังนี้ หรือกรณีท่ีสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อื่น               
และคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น                 
มีส่วนกระท าการในเรื่องท่ีสอบสวนนั้นอยู่ด้วยให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว 

   อนึ่ง ถ้าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะร้องทุกข์ค าส่ังนี้ให้ร้องทุกข์ต่อ กศจ. ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งค าส่ัง 

ส่ัง ณ วันท่ี......... เดือน......... พ.ศ............... 

...............(ลงช่ือ)......................ผู้ส่ัง 

(.............................................) 

ต าแหน่ง/วิทยฐานะ......................................... 



บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ตามข้อ ๒๓   แบบ สว.๒ 

เรื่อง การสอบสวน.............(ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา).............. ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

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

วันท่ี......... เดือน................... พ.ศ. ...................... 

 คณะกรรมการสอบสวนตามค าส่ัง........................ (ช่ือหน่วยงานท่ีออกค าส่ัง)............... ท่ี......../................. 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ลงวันท่ี........ เดือน................... พ.ศ. ................... ได้แจ้งและอธิบาย                 
ข้อกล่าวหาให้..... (ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา)................... ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ดังนี้ 

 ................. (อธิบายข้อกล่าวหาท่ีปรากฏตามเรื่องท่ีกล่าวหาใหผู้้ถูกกล่าวหาทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท า
การใด เมื่อใด อย่างไร)................................ 

 ท้ังนี้ คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้วว่า ในการสอบสวนนนี้ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ
และหน้าท่ีตามข้อ ๑๘ รวมท้ังสิทธิท่ีจะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา และมีสิทธิท่ีจะ              
ให้ถ้อยค าหรือช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือน าพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย 

(ลงช่ือ)................................. ประธานกรรมการ 

  (.............................................) 

(ลงช่ือ)................................. กรรมการ 

(.............................................) 

(ลงช่ือ)................................. กรรมการและเลขานุการ 

(.............................................) 

 ข้าพเจ้า .....................(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)................. ได้ทราบข้อกล่าวหา และได้บันทึกนี้ ๑ ฉบับ ไว้แล้ว 
เมื่อวันท่ี..... เดือน.............. พ.ศ. ................... 

(ลงช่ือ).................................................. ผู้ถูกกล่าวหา 

(.............................................) 

 

 

 



บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน  แบบ สว.๓ 

ท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา ตามข้อ ๒๔        

เรื่อง การสอบสวน.............(ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา).............. ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

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

วันท่ี......... เดือน................... พ.ศ. ...................... 

 ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนตามค าส่ัง...................... (ช่ือหน่วยงานท่ีออกค าส่ัง)...................................... 
ท่ี......../................. เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ลงวันท่ี............. เดือน................... พ.ศ. ......................... 
ได้แจ้ง ข้อกล่าวหาให้..... (ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา)................... ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามบันทึกการแจ้งและรับทราบ 
ตามข้อ ๒๓ ลงวันท่ี............ เดือน................. พ.ศ. ................นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเสร็จแล้ว จึงแจ้งข้อ
กล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ดังนี้ 

๑. ข้อกล่าวหา.................. (ข้อกล่าวหาซึ่งปรากฏตามพยานหลักฐานว่ากรณีใดเป็นความผิดวินัย                

ตามมาตราใด).................................... 

๒. สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา...........(สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าท่ีมี

ให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานท่ี และการกระท าท่ีมีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา)............. 

(ลงช่ือ)................................. ประธานกรรมการ 

  (.............................................) 

(ลงช่ือ)................................. กรรมการ 

(.............................................) 

(ลงช่ือ)................................. กรรมการและเลขานุการ 

(.............................................) 

 ข้าพเจ้า .....................(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)................. ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน                    
ท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา  และได้รับบันทึกนี้ ๑ ฉบับ ไว้แล้ว เมื่อวันท่ี..... เดือน.............. พ.ศ. ................... 

(ลงช่ือ)......................................... ผู้ถูกกล่าวหา 

(.............................................) 



บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา   แบบ สว.๔ 

เรื่อง การสอบสวน.............(ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา).............. ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

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

สอบสวนท่ี..................................... 

วันท่ี........ เดือน.......................... พ.ศ. ...................... 

 ข้าพเจ้า..................................... อายุ...........ปี สัญชาติ.............. ศาสนา................... อาชีพ...................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.........ตรอก/ซอย..........ถนน.................แขวง/ต าบล............เขต/อ าเภอ................ จังหวัด.......... .... 
โทรศัพท์.................................................................. 

 ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกกล่าวหาในเรื่อง....................... (เรื่องท่ีกล่าวหา)....................... 
ตามค าส่ัง....(ช่ือหน่วยงานท่ีออกค าส่ัง)....... ท่ี...../......... เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ลงวัน ท่ี ............. 
เดือน............ พ.ศ. ............. และข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค าตามความสัตย์จริง ดังต่อไปนี้ 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญาหรือกระท าการใด
เพื่อจูงใดให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าอย่างใดๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยค า/ได้อ่านบันทึกถ้อยค าด้วยตนเองแล้ว               
ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าท่ีถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน 

(ลงช่ือ)............................................ ผู้ถูกกล่าวหา 

  (.............................................) 

(ลงช่ือ)................................. บุคคลตามข้อ ๑๑ ข้อ ๒๘ (ถ้ามี) 

(.............................................) 

(ลงช่ือ)................................. กรรมการและเลขานุการ 

(.............................................) 

 



 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า.............(ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา)............ ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือช่ือต่อหน้าข้าพเจ้า 

(ลงช่ือ)................................. ประธานกรรมการ 

  (.............................................) 

(ลงช่ือ)................................. กรรมการ 

(.............................................) 

(ลงช่ือ)................................. กรรมการและเลขานุการ 

(.............................................) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา  แบบ สว.๕ 

เรื่อง การสอบสวน.............(ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา).............. ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

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

สอบสวนท่ี..................................... 

วันท่ี........ เดือน.......................... พ.ศ. ...................... 

 ข้าพเจ้า..................................... อายุ...........ปี สัญชาติ.............. ศาสนา................... อาชีพ...................... 
ต าแหน่ง................ สังกัด...............อยู่บ้านเลขท่ี.........ตรอก/ซอย..........ถนน.................แขวง/ต าบล..................
เขต/อ าเภอ......................................... จังหวัด.......................... โทรศัพท์.................................................................. 

 คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราว่า ข้าพเจ้าเป็นพยานในเรื่อง............... (ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)......
ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามค าส่ัง........(ช่ือหน่วยงานท่ีออกค าส่ัง)............ ท่ี............/......... 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ลงวันท่ี ............. เดือน............ พ.ศ. ............. และได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ 
ด้วยว่ากรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จ           
ต่อกรรมการสอบสวนเป็นความผิดตามกฎหมาย 

ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค าตามความสัตย์จริง ดังต่อไปนี้ 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญาหรือกระท าการใด
เพื่อจูงใดให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าอย่างใดๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยค า/ได้อ่านบันทึกถ้อยค าด้วยตนเองแล้ว               
ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าท่ีถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน 

(ลงช่ือ)............................................ พยาน/ผู้ให้ถ้อยค า 

  (.............................................) 

(ลงช่ือ).......................................... ผู้บันทึกถ้อยค า 

(.............................................) 

 



 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า.............(ระบุช่ือพยาน)...................... ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือช่ือต่อหน้าข้าพเจ้า 

(ลงช่ือ)................................. ประธานกรรมการ 

  (.............................................) 

(ลงช่ือ)................................. กรรมการ 

(.............................................) 

(ลงช่ือ)................................. กรรมการและเลขานุการ 

(.............................................) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการสอบสวน    แบบ สว.๖ 

วันท่ี..... เดือน........... พ.ศ. ................... 

เรื่อง การสอบสวน..........(ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา).......... ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

เรียน....... (ผู้ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน).............................. 

 ตามท่ีได้มีค าส่ัง.........(ช่ือหน่วยงานท่ีออกค าส่ัง)............ ท่ี.........../.............. เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวน ลงวันท่ี ......... เดือน............ พ.ศ. .............. เพื่อสอบสวน ..............(ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา)..................... 
ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ในเรื่อง............................................................................... 

 ประธานกรรมการได้รับทราบค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว เมื่อวันท่ี .... เดือน..... พ.ศ. ..... 
และคณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ เสร็จแล้ว จึงขอเสนอรายงานการสอบสวนดังต่อไปนี้ 

 ๑. มูลกรณีเรื่องนี้ ปรากฏขึ้นเนื่องจาก..................(มีผู้ร้องเรียนหรือมีผู้รายงานว่าอย่างไร ในกรณีท่ีได้มี

การสืบสวนหรือสอบสวนได้ความประการใดให้ระบุไว้ด้วย)......................................................................... 

 ๒. คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาท่ีปรากฏตามเรื่องท่ีกล่าวหาให้ .............(ระบุช่ือ
ผู้ถูกกล่าวหา)....................... ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว โดย...... (แจ้ง และอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่า
ได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร และแจ้งโดยวิธีใด)....................................................... 

 ๓. . . . . . . . . (ระบุ ช่ือ ผู้ถูกกล่าวหา). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ผู้ ถูกกล่าวหา ได้ให้ถ้อยค าในเบ้ืองต้นว่า             
.................. (ใหถ้้อยค าในเบ้ืองต้นว่าอยา่งไร หรือไม่ได้ให้ถ้อยค าในเบ้ืองต้นด้วยเหตุผลอย่างไร)............................... 

 ๔. คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาแล้วได้ความว่า.......
(อธิบายว่ าไ ด้ความอย่าง ไร  ในกรณี ท่ีคณะกรรมการสอบสวนไม่สอบสวนพยานคนใดตามข้อ ๓๐                              
หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใดตามข้อ ๓๑ ให้ระบุพยานท่ีไม่สอบสวนหรือพยานหลักฐานท่ีงดสอบสวนนั้น 
พร้อมท้ังเหตุผลไว้ด้วย)..................................... 

 ๕. คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาให้
.....................(ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา)....................... ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา และสรุป
พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา ลงวันท่ี ........ เดือน........... พ.ศ. ............. โดย..... (อธิบายวิธีแจ้งข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา)..................................... 

 

 



 ๖. คณะกรรมการสอบสวนได้ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาท่ีจะยื่นค าช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา หรือขอให้ถ้อยค าหรือ
ขอน าสืบแก้ข้อกล่าวหาแล้ว.............(ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา)..................... ผู้ถูกกล่าวหาได้ช้ีแจงแก้ข้อกล่ าวหา/          
ให้ถ้อยค า/น าสืบแก้ข้อกล่าวหาว่า............(รายละเอียดเกี่ยวกับค าช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา หรือการให้ถ้อยค า                 
หรือการน าสืบแก้ข้อกล่าวหาว่าอย่างไร และในกรณีท่ีไม่ได้ด าเนินการดังกล่าวเนื่องจากเหตุผลอย่างไร                   
และได้น าสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยอ้างพยานหลักฐานซึ่งคณะกรรมการสอบสวนตามค าขอของผู้ถูกกล่าวหาได้ความ
สรุปว่าอย่างไร หรือไม่ ได้น าสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วยเหตุผลอย่างไร ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนไม่สอบพยาน
ใด หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใด ให้ระบุพยานท่ีไม่สอบสวน หรือพยานหลักฐานท่ีงดการสอบสวนนั้น
พร้อมท้ังเหตุผลไว้ด้วย และในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค ารับสารภาพ ให้บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพไว้ด้วย).. 

 ๗. คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณาลงมติแล้ว เห็นว่า...............(เปรียบเทียบพยานหลักฐาน            
ท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา กับพยานหลักฐานท่ีหักล้างข้อกล่าวหาจะรับฟังพยานหลักฐานใด ได้หรือไม่ เพียงใด โดย
อาศัยเหตุผลอย่างไร และผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยอย่างไร หรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตรา
ใด และควรได้รับโทษสถานใด หย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือบกพร่องในหน้าท่ีราชการ 
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีราชการ ตามมาตรา ๑๑๑ หรือไม่ อย่างไร หรือมีเหตุอันควรสงสัย
อย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอท่ีจะฟังลงโทษปลดออก
หรือไล่ออก ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามมาตรา ๑๑๒ หรือไม่ อย่างไร).................. 

 คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอส านวนการสอบสวนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

(ลงช่ือ)................................. ประธานกรรมการ 

  (.............................................) 

(ลงช่ือ)................................. กรรมการ 

(.............................................) 

(ลงช่ือ)................................. กรรมการและเลขานุการ 

(.............................................) 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างค าสั่งลงโทษทางวินัย/หนังสือทัณฑ์บน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสือทัณฑ์บน 

                                                                    เขียนท่ี........................................................... 

                                                          วันท่ี........................................................... 

  ด้วย.......(ช่ือผู้ต้องทัณฑ์บน)................................ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่ง............. วิทยฐานะ................... โรงเรียน...................... สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อ่างทอง  ต าแหน่งเลขท่ี................... รับเงินเดือนในอันดับ................ ขั้น ....................... บาท   ได้กระท าผิดวินัย

ในกรณี.....................................................................................ตาม มาตรา ........................ แห่งพระราชบัญญัติ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีกรณีกระท าผิด และมีเหตุอันควร

งดโทษ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้กรุณางดโทษให้ จึงขอท าทัณฑ์บนให้ไว้ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน...................................... 

ว่าข้าพเจ้าจะไม่กระท าผิดเช่นนี้อีก และจะรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ หากข้าพเจ้ากระท าการอันเป็นการฝ่า

ฝืนทัณฑ์บนท่ีให้ไว้นี้  ขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษแก่ข้าพเจ้า  ตามควรแก่กรณี 

 

 

     ลงช่ือ................................................ผู้ท าทัณฑ์บน 

           (............................................) 

 

     ลงช่ือ................................................พยาน 

               (..........................................) 

 

     ลงช่ือ................................................พยาน 

           (................................................) 

 

 



 

 

ค าส่ัง โรงเรียน............................................................ 

ท่ี......./...................... 

เรื่อง ลงโทษภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน 
     

 ด้วย..................(ระบุช่ือผู้ถูกลงโทษ).................... ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง............ วิทยฐานะ........................ โรงเรียน......................... สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ต าแหน่งเลขท่ี .................รับเงินเดือนในอันดับ .......... ขั้น ................ บาท  ได้กระท าผิด
วินัย ในเรื่อง .................................(ระบุกรณีกระท าผิดโดยสรุป ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณีพร้อมท้ังระบุเหตุผล 
หรือข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ)................................ พฤติการณ์เป็นการกระท าความผิดวินัยไม่
ร้ายแรง กรณี..............................................  ตามความในมาตรา ......................... แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม สมควรได้รับโทษ.............(ภาคทัณฑ์/
ตัดเงินเดือน ร้อยละสอง/ร้อยละส่ี ของเงินเดือนท่ีได้รับ เป็นเวลาหนึ่งเดือน/สองเดือน/สามเดือน)................. 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ          
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้ลงโทษ......................(ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน)....... 

....................(ผู้ถูกกล่าวหา).... ร้อยละ (สองหรือส่ี) ของเงินเดือนท่ีได้รับในปัจจุบัน จากอันดับ ........................... 
ขั้น ............... บาท เป็นอันดับ ....... ขั้น ..................... บาท เป็นเวลา (หนึ่งเดือน/สองเดือน/สามเดือน) 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่..................................... เป็นต้นไป 

 อนึ่ง ถ้าผู้ถูกลงโทษประสงค์จะอุทธรณ์ค าส่ังนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

อ่างทอง ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ังนี้ 

ส่ัง ณ วันท่ี..........เดือน.................. พ.ศ. ............... 

(ลงช่ือ)............................................... 
(.....................................................) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................ 
วิทยฐานะ........................................................ 



 

 

 

 

**หากเห็นควรลงโทษลดเงินเดือน ต้องรายงาน สพป.อ่างทอง เพื่อมีค าส่ังลงโทษ เนื่องจาก
ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่มีอ านาจลดเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ ตามก.ค.ศ. ว่าด้วย

อ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑*** 


