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ค ำน ำ 
          

  คู่มือปฏิบัติงานเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเล่มนี้ จัดท าและ
รวบรวมข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และเป็นการเผยแพร่ความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต ๑  หน่วยงานอื่นและผู้ที่สนใจ  
เพ่ือให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการทางวินัย 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือปฏิบัติงาน
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเล่มนี้ จะช่วยสร้างความเข้าใจและอ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจได้ตามสมควร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและสามารถด าเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม 
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สำรบัญ 
  

          หน้า 

  

บทที่ ๑ บทน า 

  ความเป็นมาและความส าคัญ            ๑   
  บทบัญญัติเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                4 

 บทที่ ๒ การสืบสวนข้อเท็จจริง                                               

  ความหมายของการสืบสวน         ๑๔ 

  ความส าคัญของการสืบสวน         ๑๔ 

  วิธีการและเทคนิคการสืบสวน         ๑๕ 

  ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับเทคนิคการสืบสวน        ๑๕ 

  การรายงานผลการสืบสวน         ๑๖ 

บทที่ ๓ การด าเนินการทางวินัย                                      

  กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง                   ๑๗  

  การด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง                                           ๒๒   

  การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง                                                    ๒๗                

 บทที่ ๔ การพิจารณาความผิด และก าหนดโทษ 

  ผู้มีอ านาจพิจารณาความผิด และก าหนดโทษ                                     ๔๙  

           หลักการพิจารณาความผิด            ๕๐  

 ภาคผนวก 
  กฎ ก.ค.ศ.                      ๕๔ 

  แบบฟอร์มส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานทางวินัย                                         ๖๙ 

 บรรณานุกรม            ๑๑๖ 
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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

การศึกษาเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่ส าคัญประการหนึ่ง สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
ให้ด ารงตนได้อย่างสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะสังคมไทยที่ถูก
ครอบง าด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงจากกระแสสังคมโลกตะวันตก ส่งผลให้สังคมประเพณีกลายเป็นสังคมใหม่ผู้คน
ในสังคมปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวิตจากเคยด ารงคนที่เรียบง่ายพึ่งพากันและกัน   เปลี่ยนเป็นการแข่งขัน 
ดิ้นรนต่อสู้ แสวงหาทั้งด้านกายภาพและวัฒนธรรม  มีทั้งประสบความส าเร็จ และล้มเหลว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล การศึกษาจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท าให้ปัจเจกบุคคลบรรลุผลตามเป้าหมาย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้ความส าคัญกับการศึกษาของชาติ โดยก าหนดให้บัญญัติกฎหมาย 
เกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติเป็นกฎหมายแม่บทซึ่งรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้น เมื่อกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติมีผลบังคับใช้ การจัดการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปหลาย
ประการ โดยเฉพาะระบบบริหารและจัดการศึกษา  ดังนั้น  จึงมีการปฏิรูปการศึกษาโดยน าหลักการกระจายอ านาจ
มาใช้ในการบริหารการศึกษา เพ่ือให้เกิดเอกภาพในเชิงนโยบาย แต่หลากหลายในการปฏิบัติ ทั้งส่วนกลาง และ      
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

การปฏิรูปการศึกษาดังกล่าว  ส่งผลให้สถานศึกษามีสถานภาพเป็นนิติบุคคล  สามารถบริหารจัดการ
รับผิดชอบ ตัดสินใจ  และด าเนินการบริหารงานต่าง ๆ ในอ านาจหน้าที่ได้โดยตรง การด าเนินงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา 
พบว่ามีผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่กระท าผิดวินัย ดังที่
ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่าง ๆ เช่น การกล่าวหา การร้องเรียน การชุมนุมเรียกร้อง  การขับไล่ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา นอกจากนั้นยังมีการร้องเรียนไปหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ป.ป.ช. ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ส านักงานสิทธิมนุษยชน ฯลฯ ซึ่งมีนัยเพ่ิมมากข้ึนตามล าดับ เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวการด าเนินการทางวินัย
ส าหรับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  บุคลากรที่มีบทบาทใน
การด าเนินการทางวินัย ก็คือ นิติกรทั้งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งก็มีอัตราก าลังไม่เพียงพอที่จะท าให้การด าเนินการทางวินัยเสร็จสิ้นไปด้วยความรวดเร็ว  

การสร้างเครือข่าย (Net work) การพัฒนาบุคลากรด้านวินัยเป็นแนวทางหนึ่ง ในการลดจ านวนการ
กระท าความผิดทางวินัยและจะเป็นการคลี่คลายปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดังกล่าวในเบื้องต้นส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยจัดอบรมรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา นิติกรและข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่นิติกร เพ่ือแต่งตั้งบุคคลเหล่านี้เป็นคณะกรรมการสืบสวน สอบสวน  
หรือเป็นคณะกรรมการสืบสวน สอบสวนร่วมกับนิติกรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจะท า
ให้ส านวนการสอบสวนต่าง ๆ ที่รายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็น
ธรรม และท าให้คดีที่จะขึ้นสู่ศาลปกครองลดลง 
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กอปรกับปัจจุบันบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี ๕ ประเภท ได้แก่

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้าง
ชั่วคราว ซึ่งการด าเนินการทางวินัยบุคลากรทั้ง ๕ ประเภท มีความแตกต่างกัน เช่น 

๑. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การด าเนินการทางวินัย
เป็นอ านาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา การ
ด าเนินการทางวินัย ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๓. พนักงานราชการ ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  และกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง ในการด าเนินการตามที่ได้รับมอบ
อ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส าหรับวิธีการสอบสวนพิจารณาให้ใช้หลักเกณฑ์การ
สอบสวนตามวิธการที่ใช้กับข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยอนุโลม 

๔. ลูกจ้างประจ า  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 
๒๕๓๗ และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการทางวินัยให้ด าเนินการตามที่ได้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับวิธีการสอบสวนพิจารณาให้ใช้หลักเกณฑ์การสอบสวนตามวิธีการที่ใช้
กับข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยอนุโลม 

๕. ลูกจ้างชั่วคราว ควบคุมการปฏิบัติงานโดยสัญญาจ้าง 

ปัจจุบันการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๗๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มีกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
สอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ มีพระราชบัญญัติ 
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ เข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากข้าราชการครูต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ แต่ข้าราชการพลเรือนสามัญไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน
ใหม่ มีกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าส่วนราชการหรือส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาออกมาใหม่ มีกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ออกมาใหม่ และที่ส าคัญได้มี
การแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสาระของพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่แก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
การด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง จะต้องรายงานมาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อพิจารณา
เห็นชอบก่อนเรื่องจึงจะสิ้นสุด แต่ถ้าหากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่เห็นชอบก็จะต้องรายงาน
ต่อไปยัง ก.ค.ศ. เพ่ือพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง ส่วนการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงไปสิ้นสุดที่ ก.ค.ศ. จากการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายข้างต้น ท าให้งานด้านวินัยข้าราชการครูและบุคลากรที่รายงานส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีเป็นจ านวนมาก ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับจ านวนบุคลากรที่รับผิดชอบแล้วเป็นการไม่เพียงพอ  
ท าให้เกิดความล่าช้าและเกิดผลเสียต่อผู้ถูกด าเนินการทางวินัย 
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๓ 

เพ่ือให้การด าเนินการทางวินัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต ๑  จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  ส าหรับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการทางวินัยกับ
บุคลากรในสังกัด  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวนิัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
บทบัญญัติในหมวด ๖ (วินัยและการรักษาวินัย) และหมวด ๗ (การด าเนินการทางวินัย) แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นทั้งหน้าที่
และเครื่องมือของผู้บังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคล กล่าวคือ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นโดยเฉพาะในระดับ
สถานศึกษา มีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยและ
ด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย โดยเฉพาะการด าเนินการ
ทางวินัยจัดได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุมความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม การใช้อ านาจการบริหารงานบุคคลเช่นนี้ตามกฎหมาย
บริหารงานบุคคลปัจจุบัน ผู้บังคับบัญชาในระดับสถานศึกษา “ผู้ทรงอ านาจ” มิใช่  “ผู้รับมอบอ านาจ” ให้ปฏิบัติ
ราชการการแทนตามท่ีเคยปฏิบัติมาแต่ก่อน เพราะถือหลักการกระจายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ในการด าเนินการทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจึงมีความจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจบทบัญญัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เพราะการด าเนินการทางวินัยไม่ใช่จะสิ้นสุดที่ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. เท่านั้น 
บางกรณีอาจมีการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ตั้งแต่ศาลปกครองชั้นต้นจนถึงศาลปกครองสูงสุดซึ่งใช้เวลา
ยาวนานเป็นปีหรือหลายปี เมื่อผู้บังคับบัญชาเป็น “ผู้ทรงอ านาจ” แล้ว จึงจ าเป็นต้องใช้อ านาจนั้นให้ถูกต้อง 
เหมาะสม และเป็นธรรม 

ความหมายของค าว่า “วนิัย”  และวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ค าว่า “วินัย” มีความหมายว่าอย่างไร ในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ตั้งแต่มาตรา ๔ อันเป็นบทนิยามศัพท์หรือในหมวด ๖ และหมวด ๗ ก็ไม่มี   
ค านิยามว่า “วินัย” มีความหมายว่าอย่างไร รวมทั้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือ
ฉบับก่อน ๆ ก็ไม่มีบัญญัติไว้ จึงต้องอาศัยความหมายในทางต าราหรือความคิดความเห็นของผู้รู้ เช่น 

“วินัย คือ กฎข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนต้องรับโทษ” หรือ 
“วินัย คือ การควบคุมความประพฤติของคนในองค์กรให้เป็นไปตามแบบแผนที่พึงประสงค์” หรือ 
“วินัย คือ สหสัมพันธ์ระหว่างการประพฤติปฏิบัติตนของคนในองค์กรกับระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดไว้

หากคนส่วนมากประพฤติตนสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับก็เรียกว่าคนในองค์กรนั้นมีวินัยในระดับสูง หากการ
ประพฤติปฏิบัติตนของคนส่วนมาก ไม่สอดคล้อง มีความบกพร่องมาก ก็เรียกว่าคนในองค์กรนั้นมีวินัยในระดับต่ า” 
ซึ่งเป็นการนยิามในเชิงปฏิบัติการเพ่ือการวิจัย 

 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

๔ 

“วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายถึงข้อบัญญัติที่ก าหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติ
ตามหมวด ๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘๒-๙๗ 

ความส าคัญของวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ในทางกฎหมายบทบัญญัติเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย (ส่วนที่เป็นสารบัญญัติ) ในมาตรา ๘๒-๙๔    

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  มีศักดิ์หรือฐานะเป็นกฎหมาย     
ในระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งศักดิ์ของกฎหมายจะมีระดับสูงสุดไปหาต่ าสุดคือ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ       
พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  หนังสือเวียน ฯลฯ ดังนั้น 
บทบัญญัตินี้ได้ผ่านขั้นตอนการตราเป็นกฎหมายโดยค าแนะน าและยินยอมจากสมาชิกรัฐสภา และประกาศใช้   
เป็นกฎหมายมีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไป เมื่อผู้บังคับบัญชาจะด าเนินการใดโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัตินั้น ๆ 
ต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดจะเลือกปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติมิได้ 

 ความส าคัญในทางสังคม วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลโดยตรงทั้งต่อบุคคลเป็นการ
เฉพาะตัวและสถาบันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไปเช่นเดียวกับ
หน่วยงานอื่นของรัฐ เช่น ความเชื่อถือ ศรัทธาต่อผู้พิพากษาและสถาบันตุลาการ ความเชื่อถือ ศรัทธาต่อ
นักการเมือง  ความเชื่อถือ ศรัทธาต่อข้าราชการต ารวจ เป็นต้น หากกลว่าเฉพาะในวงการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ถ้าโรงเรียนแห่งใดมีระดับความมีวินัยสูง บรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลย่อม      
จะเป็นไปด้วยความราบรื่น สงบร่มเย็น เต็มไปด้วยความเป็นมิตรไมตรี 

บทบัญญตัิเกี่ยวกบัวินัยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 บทบัญญัติในหมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย มีทั้งที่เป็น  “ข้อห้าม” และ “ข้อปฏิบัติ” หรือถ้าเป็น
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บญัญัติว่า “การกระท าการ” และ “ไม่กระท าการ” ซ่ึง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ โดยมีข้อกฎหมายและค าอธิบาย
ประกอบพอสังเขป ดังนี้ 

 มาตรา ๘๒  “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้
ในหมวดนี้ โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ” เป็นบทบัญญัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนมีหน้าที่ต้อง
รักษาวินัยโดยไม่ฝ่าฝืนข้อห้าม และต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ขอบเขตของวินัยใช้บังคับกับบุคคลซึ่งมีฐานะเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น การกระท าใดๆ ก่อนที่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จะน ามาเป็นข้ออ้างในการลงโทษทางวินัยไม่ได้ กรณีบทบัญญัติในมาตราใดได้บัญญัติว่าการกระท า
เช่นนั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ถือว่าความผิดตามที่บัญญัติไว้นั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง นอกจากนี้
หากองค์ประกอบความผิดในฐานความผิดนั้นมีหลายข้อเป็นองค์ประกอบความผิดการปรับข้อเท็จจริงกับข้อ
กฎหมายว่าการกระท าใด จะเป็นความผิดทางวินัยต้องมีองค์ประกอบความผิดครบทุกข้อ 

มาตรา 83 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ และมีหน้าที่
วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองเช่นว่านั้น”  
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๕ 
มาตรานี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ให้ความร่วมมือร่วมใจในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
ไม่ละเลยหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 84  “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการและ
ต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 

ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจและหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้
เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง” 

 การกระท าท่ีมีพฤติการณ์อย่างไร จึงจะเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามนัยบทบัญญัติในวรรคท้าย 
มีองค์ประกอบที่ควรพิจารณา ๓ ประการ คือ 

๑. ต้องมหีน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ  
๒. ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
๓. มีเจตนาพิเศษเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควารได้หรือกระท าโดยทุจริต 
องค์ประกอบความผิดดังกล่าว แยกพิจารณาได้ดังนี้ 
๑.  ต้องมีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ ซึ่งจะมีบทบัญญัติของกฎหมายระบุไว้หรือมีค าสั่งผู้บังคับบัญชา 

สั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
๒. ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการไปโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ค าว่า “ปฏิบัติ

หน้าที่ราชการ” หมายความว่า ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ราชการไปแล้วหรือมีการกระท าตามหน้าที่ไปแล้ว “ละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ หมายความว่า มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติ แต่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระท าตามหน้าที่
เพ่ือให้เกดิผลอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้น 

ค าว่า “มิชอบ” หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
มติคณะรัฐมนตรี แบบธรรมเนียมของทางราชการหรือท านองคลองธรรม 

๓.  มีเจตนาพิเศษ (เจตนาท าสิ่งหนึ่งเพ่ือให้เกิดผลอีกอย่างหนึ่ง) เพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่     
มิควรได้หรือโดยมีเจตนาทุจริต ค าว่า “ประโยชน์” หมายถึง สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่มิใช่ทรัพย์สิน เช่น การได้รับบริการ ได้รับความสะดวก หรือได้รับสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ รวมทั้ง
เป็นประโยชน์ที่ “มิควรได้” ซึ่งหมายถึงไม่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนเช่นเดียวกัน 
“โดยทุจริต” ตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑ อนุมาตรา (๑) “เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน” 

การที่จะพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่ ต้องพิจารณาถึงเจตนาของ
ผู้กระท าด้วยว่ามีเจตนาทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมุ่งท่ีจะให้ตนเอง
หรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้เป็นส าคัญตามหลัก “กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา” 
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๖ 

มาตรา 85 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือ
ประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงาน
การศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษา
ประโยชน์ของทางราชการอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 บทบัญญัตติามมาตรานี้  มีค าที่ควรรู้ความหมายคือ “ประมาทเลินเล่อ” หมายความว่า ขาดความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่รอบคอบในสิ่งที่ควรกระท า ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับ “กระท าโดยประมาท” 
ตามประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติว่า ได้แก่ การกระท าความผิดมิใช่เจตนา แต่กระท าโดยปราศจากความ
ระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้น
ได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ 
 ค าว่า “วิสัย” หมายถึงท่ีเป็นอยู่ของผู้กระท าหรือสภาพทางกายภาพในตัวผู้กระท า เช่น เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ 
หรือเป็นผู้บกพร่องทางกายหรือจิตใจ เป็นต้น รวมทั้งคุณลักษณะความรู้ความสามารถ ความเป็นผู้มีวิชาชีพ หรือ
ประสบการณ์ของบุคคลนั้นด้วย 
 ค าว่า “พฤติการณ์” หมายถึง สภาพภายนอก สภาพแวดล้อมอันเป็นข้อเท็จจริงประกอบการกระท า เช่น 
ความมืด ความสว่าง ความม่ังคงแข็งแรงของสภาพอาคารสถานที่ ภาวะความกดดันของสถานการณ์ในขณะนั้น 
ระดับความเงียบหรือความดังของเสียง เป็นต้น 
 ดังนั้น ค าว่า “ต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ต้องน าทั้งสองส่วนมาประกอบการพิจารณา เช่น ขณะสอน
วิชาเคมีครูได้หยิบขวดบรรจุสารเคมีผิด น าไปผสมกับสารเคมีอ่ืนท าให้เกิดการระเบิด ทรัพย์สินในห้องเคมีเสียหาย 
แม้ครูเป็นผู้มีวิสัย เป็นผู้มีความรู้ความวิชาเคมี แต่ในขณะนั้นเกิดไฟฟ้าในห้องเคมีดับ แสงสว่างไม่เพียงพออันถือ
เป็นพฤติการณ์ขณะหยิบขวดบรรจุสารเคมีท่ีจะถือว่าพฤติการณ์อาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้หรือไม่ เป็นต้น 
 ส่วนการพิจารณาความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเพียงใดหรือไม่นั้นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็น 
เรื่อง ๆ ไป และความเสียหายดังกล่าวเป็นความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง ซึ่งสามารถคิดค านวณออกมา
เป็นจ านวนเงินได้ หรืออาจเป็นความเสียหายแก่ภาพพจน์ชื่อเสียงของทางราชการ หรือเสียหายในด้านความเชื่อถือ
ที่ประชาชนมีต่อทางราชการก็ได้ 

มาตรา 86 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งใน
หน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการ
ปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็น
เป็นหนังสือภายในเจ็ดวัน เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทวนค าสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อเสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชา
ยืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตาม 

การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง” 
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๗ 

 “ค าสั่ง” เป็นทั้งเครื่องมือและวิธีการที่ผู้บังคับบัญชาใช้ในการบริหารจัดการ ค าสั่งอาจอยู่ในรูปของหนังสือ
หรือโดยวาจาที่ผู้บังคับบัญชาอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชา
รับทราบแล้วมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม 
 ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นว่า การปฏิบัติตามค าสั่งจะท าให้ “เสียหาย” หรือ “ไม่รักษาประโยชน์”  
ของทางราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาจะเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาก็ได้ แต่ต้องเสนอความเห็นเป็น “หนังสือ”  
ต่อผู้บังคับบัญชา จะเสนอความเห็นเป็น “วาจา” หรือพฤติการณ์อ่ืนใดไม่ได้ เพราะข้อกฎหมายให้เสนอความเห็น
ได้ทางเดียว โดยท าเป็นหนังสือเท่านั้น 
 การที่จะพิจารณาว่าข้าราชการผู้ใดกระท าผิดตามมาตรานี้หรือไม่ มีองค์ประกอบที่ควรพิจารณา  ดังนี้ 

๑. มีค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
๒. ผู้สั่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย 
๓. สั่งในหน้าที่ราชการ 
๔. เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
๕. ผู้รับค าสั่งมีเจตนาขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง 
มาตรา 87 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการ

และผู้เรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมิได้ 
 การละท้ิงหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือ
โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง” 
 ถ้อยค าที่ท าความเข้าใจให้ตรงกันในมาตรานี้คือค าว่า “ละทิ้ง” หรือ “ทอดทิ้ง”  ซึ่งไม่มีบทนิยามโดยตรง
หรือความหมาย ในพจนานุกรมก็มีความหมายใกล้เคียงกัน แต่เมื่อกฎหมายบัญญัติไว้แยกกันย่อมจะต้องมี
ความหมายที่แตกต่างกัน 
 “ละทิ้ง” หมายความว่า ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งอาจไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการเลยหรือมาลงชื่อ
ปฏิบัติงานแล้ว แต่ไม่อยู่ท างานในจุดที่ก าหนดให้ปฏิบัติงาน 
 “ทอดทิ้ง” หมายความว่า ข้าราชการอยู่ท างานแต่ไม่ท างาน ไม่เอาใจใส่ไม่เอาเป็นธุระ ปล่อยให้งานใน
หน้าที่คั่งค้างล่าช้า 
 มีกรณีที่ปรากฏเป็นความผิดวินัยบ่อยครั้งเกิดข้ึนเป็นการทั่วไปคือ กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเวลานาน
ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความ 
จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
โดยไม่ต้องพิจารณาผลของการกระท าว่าเกิดความเสียหายอย่างร้ายงแรงหรือไม่ 
 มาตรา 88  “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน 
สังคม มีความสุภาพ เรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเก้ือกูลต่อผู้เรียนและระหว่างข้าราชการด้วยกันหรือ  
ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
 การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้เรียน หรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง” 
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๘ 

 บทบัญญัติมาตรานี้มุ่งหมายเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความประพฤติที่ดี
สุภาพเรียบร้อย ซึ่งพิจารณาได้จากพฤติกรรมทางวาจา  คือค าพูดและพฤติกรรมกิริยาทางกายอาจแสดงออกใน
ลักษณะการแต่งกายที่เหมาะสมกับกาละเทสะการเคลื่อนไหว เช่น การเดิน การนั่ง การเขียน  หรืออาการที่สื่อสาร
ในลักษณะอ่ืน เป็นต้น 
 ค าว่า “ดูหมิ่น เหยียดหยาม” หมายความว่า  ดูถูกเหยียดหยามคนอ่ืน ท าให้เขาได้รับความอับอาย หรือ
เสียหายต่อชื่อเสียง 
 ค าว่า “กดข่ี”  หมายความว่า  ข่มให้อยู่ในอ านาจตน ใช้อ านาจบังคับ แสดงอ านาจ 
 ค าว่า “ข่มเหง” หมายความว่า ใช้ก าลังรังแก แกล้งท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน 
 ดังนั้น การดุด่าว่าร้ายคนอ่ืน การดูหมิ่นใส่ความคนอ่ืน  แม้เรื่องท่ีกล่าวถึงนั้นเป็นความจริงก็เป็นความผิด
วินัย 
 มาตรา 89 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กลั่นแกล้งกล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่นโดย
ปราศจากความเป็นจริง 
 การกระท าตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง” 
 การกลั่นแกล้งกล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อ่ืน การกระท าอาจปรากฏในลักษณะท าเป็นหนังสือหรือโดยวาจา
ภาษาท่ีใช้สื่อความหมายไม่จ าเป็นต้องใช้ภาษาไทยก็ได้ แต่ข้อความหรือถ้อยค าที่ผู้รับเมื่อได้รับทราบแล้ว ท าให้    
ผู้ถูกกลั่นแกล้งนั้นได้รับความเสียหาย ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง  ค าว่า “ผู้อื่น” ก็คือ อาจเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยกันหรือประชาชนทั่วไป 

มาตรา 90 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องไม่กระท าการ หรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการ   
หาประโยชน์อันอาจท าให้เสื่อมเสียความเท่ียงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

การกระท าตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระท าโดยมีความการมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขาย หรือให้ได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการกระท าอันมีลักษณะเป็นการให้หรือ
ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยมิชอบหรือเสื่อมเสีย
ความเที่ยงธรรม เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง” 
 ข้อความในบทบัญญัติมาตรานี้  แสดงถึงระดับมาตรฐานทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เห็นว่าอยู่ระดับสูง ค าว่า “เสื่อมเสีย” เป็นความรู้สึก เป็นนามธรรมตามความคิดเห็นของความรู้สึกของ
วิญญูชน เช่นเดียวกับท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๙๔ ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มี “เกียรติศักดิ์” 
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
 วินัยตามมาตรานี้มีองค์ประกอบส าคัญ ๒ ประการ คือ 

๑.  กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาประโยชน์ ซึ่งประโยชน์หมายถึงสิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้รับ
อาจรเป็นทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่เป็นสิทธิบางอย่างที่ตัวข้าราชการเองได้รับโดยตรงหรือบุคคลอ่ืนได้รับ 

๒.  อาจท าให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ  แยกพิจารณาดังนี้ 
    ๒.๑  อาจท าให้เสียความเที่ยงธรรม  จะต้องพิจารณาโดยค านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของ

ต าแหน่งหน้าที่ราชการที่ข้าราชการผู้นั้นด ารงอยู่ว่าจะมีทางอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรมได้หรือไม่  หากมีทางอาจ
ท าให้เสียความเที่ยงธรรมได้ก็ต้องด้วยบทบัญญัตินี้ 
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๙ 

    ๒.๒  อาจท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนค าว่า “เกียรติศักดิ์” หมายความ
ว่า ฐานะท่ีได้รับการยกย่องสรรเสริญ 

ดังนี้  การที่จะพิจารณาว่าการกระท าอย่างใดเป็นการหาประโยชน์อันอาจท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาโดยค านึงถือต าแหน่งหน้าที่ราชการที่ผู้นั้นด ารงอยู่ว่าอยู่ใน
ฐานะที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญเป็นที่นับถือของประชาชนเพียงใด ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งสูงหรือ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ย่อมอยู่ในฐานะท่ีได้รับการยกย่องสรรเสริญมากกว่าข้าราชการชั้นผู้น้อย ซึ่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่ปรากฏเป็นที่ยอมรับนับถือว่าเป็น “ปูชนียบุคคล” 

การกระท าท่ีเป็นความผิดตามมาตรานี้อาจถือเป็นความผิดท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่
ราชการอันเป็นความผิดวินัยฐานกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วตามมาตรา ๙๔ ด้วย ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป
และอาจเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงก็ได้  ส่วนการกระท าอันอาจท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการที่ไม่ใช่เป็นการหาประโยชน์หรือผู้กระท าไม่ได้รับประโยชน์  จะไม่เป็นความผิดตามมาตรา 
๙๐ นี้ แต่จะเป็นความผิดตามมาตรา ๙๔ 

ในส่วนการกระท าตามบทบัญญัติในวรรคสอง  ที่การกระท ามุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขายหรือให้ได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หรือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือมีลักษณะเป็นการให้หรือได้มา  
ซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อตนเองหรือผู้อ่ืน เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

มาตรา 91 “ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของ
ผู้อื่นโดยมิชอบ หรือน าผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือจ้างวาน ให้ผู้อื่นท าผลงานทางวิชาการเพ่ือไปใช้ในการ
เสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่
สูงขึ้น การฝ่าฝืนหลักดังกล่าวนี้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมด าเนินการคัดลอก หรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยมิชอบ 
หรือรับจัดท าผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพ่ือให้ผู้อ่ืนน าผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง” 
 บทบัญญัตินี้มีความจ าเพาะเจาะจงที่ใช้บังคับกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งที่ต้อง
อาศัยการท าผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนต าแหน่ง วิทยฐานะ หรือแม้กระทั่งน าผลงานทางวิชาการไปประกอบ
เสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
 บุคคลผู้ต้องรับผิดตามบทบัญญัตินี้ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในขณะกระท า
ความผิด หากไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ว่ากระท าก่อนหรือภายหลังเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ก็ไม่ตกอยู่ในบังคับนี้ 
 ส่วนวรรคสอง เป็นการร่วมกระท าความผิดโดยมีผู้กระท าความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไป เช่น มีเพื่อน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาห้าคนช่วยนายสมชายท าผลงานทางวิชาการดังกล่าว แม้เพ่ือนทั้งห้าคนจะ
ไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ เลยก็ตาม ก็เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เป็นต้น ส่วนค าว่า “รับจัดท าผลงานทางวิชาการ
ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่” ก็เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงเช่นเดียวกัน 
 มีข้อสังเกตประการส าคัญส าหรับความผิดตามมาตรานี้ ความผิดทางวินัยจัดเป็นความผิดในระดับความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงทั้งสิ้น ซึ่งสถานโทษคือ ปลดออกหรือไล่ออก 
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๑๐ 

 มาตรา 92 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ หรือ
ด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท” 
 บทบัญญัตินี้เป็นข้อห้ามเด็ดขาด ไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรรมการผู้จัดการ  
หรือผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือบริษัทจ ากัด หรือเป็นการด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน  
ซ่ึงต าแหน่งเหล่าน้ีอาจมีข้ึนได้ตามววิฒันาการหรอืการเปลีย่นแปลงทางกฎหมาย เชน่ อาจกระท าหน้าท่ีเป็นผูแ้ทน 
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ ากัดในการท านิติกรรมสัญญาต่าง ๆ  
 การพิจารณาว่ากิจการนั้นเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือบริษัทหรือไม่ ต้องพิจารณาจากหลักฐานการ         
จดทะเบียนและหนังสือบริคณห์สนธิ 
 มาตรา 93 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง ในการปฏิบัติ
หน้าที่และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน โดยต้องไม่อาศัยอ านาจและหน้าที่ราชการของตนแสดง
การฝักใฝ่ ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพรรคการเมืองใด 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการด าเนินการใดๆ อันมีลักษณะเป็น
การทุจริต โดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ 
การเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งจะต้องไม่ให้การส่งเสริม 
สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อ่ืนกระท าการในลักษณะเดียวกัน การด าเนินการที่ฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวนี้เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง” 
 การวางตัวเป็นกลางทางการเมือง พิจารณาเฉพาะพฤติการณ์ท่ีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเท่านั้นไม่ได้มีความหมายครอบคลุมถึงความนิยมชมชอบนักการเมืองเป็นการ
ส่วนตัว หรือสิทธิพื้นฐาน ทางการเมืองหรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง คงห้ามแต่การเป็นกรรมการพรรค
การเมืองและการเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 บทบัญญัติในวรรคสอง ถ้าหากจะวางหลักในการพิจารณาให้ครอบคลุมเพ่ือถือปฏิบัติก็คงมีความสั้น ๆ   
ว่าการกระท าความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งมี
รายละเอียดปลีกย่อยองค์ประกอบความผิดอีกหลายประการ 

 มาตรา 94 “ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
 การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก
หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
หรือกระท าการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด เล่นการพนัน
เป็นอาจิณ หรือกระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตน
หรือไม่ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง” 

 บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มีข้อความใกล้เคียงกับมาตรา ๙๐ ตามท่ีกล่าวมาแล้วแต่มุ่งหมายในส่วนค าว่า 
“ประพฤติชั่ว” ซึ่งมีความหมายกว้าง กระท าอย่างใดจะเป็นการประพฤติชั่วหรือไม่ จะต้องน าองค์ประกอบในการ
พิจารณาเรื่องการประพฤติชั่ว ๓ ประการ คือ 
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๑. เกียรติของข้าราชการ 
๒. ความรู้สึกของสังคม 
๓. เจตนาที่กระท า 
กรณีใดจะถือว่าเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงตามพฤติการณ์แห่งกรณีเป็น

เรื่อง ๆ ไป โดยถือความร้ายแรงของแต่ละองค์ประกอบทั้ง ๓ ประการดังกล่าว เป็นแนวทางพิจารณา ดังนี้ 
๑.  การกระท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ แต่ไม่จ าเป็นต้องเป็นเรื่องหาประโยชน์ 
๒.  การกระท านั้นเป็นที่รังเกียจของสังคม โดยพิจารณาจากความรู้สึก ค่านิยม ความเชื่อ เหตุผล          

ทางจริยธรรมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยกาลเวลาด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือเหตุผลอื่น 
๓.  เจตนาในการกระท า ถ้าการกระท านั้นเกิดจากเจตนาชั่วร้าย ก็ถือว่าการกระท านั้นเป็นการประพฤติชั่ว

ตามหลัก “กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา” 
บทบัญญัติมาตรานี้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แยกพิจารณา ๒ กรณี คือ 
๑.  การกระท าความผิดอาญาตนได้รับโทษจ าคุก บทบัญญัติมาตรานี้ที่เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

แยกพิจารณา ๒ กรณี  หรือโทษที่หนักกว่าจุกคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษหนักกว่าจ าคุก   
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ค าว่า “โทษจ าคุก” ตีความโดยเคร่งครัดต้องเป็นโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาของศาลเท่านั้น และเป็น      
ค าพิพากษาถึงที่สุด โดยไม่มีการรอการลงโทษ คือต้องจ าคุกจริง ๆ เว้นแต่โทษจ าคุกท่ีเกิดจากการกระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษที่บัญญัติไว้ในภาค ๓ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๖๗-๓๙๘  สว่นโทษที่หนัก
กว่าโทษจ าคุกคือโทษประหารชีวิตตามมาตรา ๑๘ แห่งอนุมาตรา (๑) ประมวลกฎหมายอาญา 

๒.  บทบัญญัติในวรรคสาม เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงในความผิดเสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืน
เสพยาเสพติด อะไรคือยาเสพติด ก็ต้องพิจาณาตามกฎหมายยาเสพติด ส่วนการเสพก็มีหลายวิธี เช่น สูบ สูดไอ
ระเหย ใช้แผ่นแปะตามผิวหนัง เป็นต้น  หากข้อเท็จจริงพบว่าเป็นผู้ค้าขายยาเสพติดก็อาจเป็นความผิดสนับสนุนให้
ผู้อื่นเสพยาเสพติด หรือเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

การเล่นการพนัน การพนันก็ต้องนิยามตามกฎหมายการพนัน ซึ่งการพนันมีหลายประเภท การกระท า
บางอย่างในทางสังคมถือเป็นการพนัน เช่น ล็อตเตอรี่ ไม่ถือเป็นการพนันตามกฎหมายนี้ 

ค าว่า “เล่นการพนันเป็น “อาจิณ” มีความหมายว่า เป็นปกติ ติดเป็นนิสัยเสมอ ๆ เนือง ๆ 
ค าว่า “ล่วงละเมิดทางเพศ” หมายถึง กระท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย โดยมีเจตนาเพ่ือสนองความใคร่

ของตนหรือผู้อื่น ท าให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่า เป็นการกระท าท่ีมีกฎหมายก าหนดไว้ว่าเป็นผิดทาง
อาญา เช่น  การข่มขืน กระท าช าเรา การอนาจาร การสนองความใคร่ของผู้อ่ืน หรือมิได้มีกฎหมายก าหนดไว้ก็ตาม 
ไม่ว่ากระท าต่อเพศเดียวกันหรือต่างเพศไม่ว่าเป็นการกระท าทางกาย หรือทางวาจา หรือการบีบคั้นทางจิตใจ และ
ไม่ว่าผู้ถูกกระท ายินยอมหรือไม่ก็ตาม ส่วนการกระท าใดจะเป็นการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่จะต้องพิจารณาจาก
พฤติการณ์ของการกระท าเป็นกรณีไป 

ค าว่า “ผู้เรียน” หมายถึง ผู้เข้ารับการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
ในทุกระดับการศึกษา ทั้งที่จัดการศึกษาโดยรัฐหรือเอกชน หรือองค์กร หรือสถาบันอ่ืนใด หรือโดยครอบครัว ดังนั้น 
ผู้เรียนจึงมีความหมายรวมถึงนักเรียนและนักศึกษาด้วย 
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๑๒ 

ค าว่า “นักศึกษา” หมายถึง ผู้มีความรู้สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรรา  95  “ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้   
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย  และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหา
ว่ากระท าผิดวินัย 
 การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย  ให้กระท าโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีการ
ฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ  การจูงใจ  หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติจิตส านึก  
และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย 
 การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยให้กระท าโดยการเอาใจใส่  สังเกตการณ์  และขจัดเหตุที่
อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัย  ในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้ 
 เมื่อปรากฏกรณีท่ีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยมี
พยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว  ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยทันที 
 เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา  หรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน  ให้ผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาใน
เบื้องต้นว่า  กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่  ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท า
ผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได้  ถ้าเห็นว่ากรณีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที 
 การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย  ให้
ด าเนินการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 7  
 ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้และตามหมวด 7 หรือมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือ
เพ่ือมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย” 

 ผลจากการกระท าความผดิวินัย 
 บทบัญญัติมาตรา ๙๖ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ
ปฏิบัติทางวินัยตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้  ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัย  จักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควร
งดโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 7 

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
(๑)  ภาคทัณฑ์ 
(๒)  ตัดเงินเดือน 
(๓)  ลดขั้นเงินเดือน 
(๔)  ปลดออก 
(๕)  ไล่ออก 

 ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนว่า เป็นผู้ลาออกจากราชการ” 
 สถานโทษทางวินัยจะเรียงจากล าดับโทษเบาไปหาโทษหนักไม่เหมือนกับโทษทางอาญาในประมวล 
กฎหมายอาญามาตรา๑๘ ที่ล าดับจากโทษหนักลงไปหาโทษเบา สถานโทษทางวินัยมีผลทั้งต่อสิทธิเกี่ยวกับ  
เงินเดือนและฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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มีข้อสังเกตในขณะนี้ว่ามีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ ซ่ึงจะมีผลต่อข้าราชการที่เป็นบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ในการสั่งเลื่อนเงินเดือนจะไม่สั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นขั้นเงินเดือน แต่จะสั่งเลื่อนเป็นร้อยละของ
เงินเดือน ดังนั้น จึงเป็นผลต่อสถานศึกษาในอนุมาตรา (๓) ลดขั้นเงินเดือนเป็น “ลดเงินเดือน” เพราะบัญชีการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนไม่มีขั้นเงินเดือนแล้ว 

ความคดิเห็น มมุมอง ข้อสังเกตทีม่ีต่อวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามท่ีกล่าวไว้ในส่วนที่  ๓ ว่าวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกฎหมายในระดับ

พระราชบัญญัติ มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไป  บุคคลผู้อยู่ในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหน้าที่
ต้องปฏิบัติตามโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ก็มีความคิดเห็นหรือเป็นค าถามหลายประการที่มีต่อบทบัญญัติในส่วนวินัย
และการรักษาวินัย เช่น  

บทบัญญัติตั้งแต่มาตรา ๘๒-๙๔  มีความเหมาะสมสอดคล้องกันเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงใด ท าให้เกิดอุปสรรคขัดขวางหรือเป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุน
ยกระดับความเป็นวิชาชีพให้โดดเด่นกว่าวิชาชีพอ่ืนอย่างไร มุมมองในทางสังคมที่ว่าสังคมใดเต็มไปด้วยกฎระเบียบ
มากมายจนน าไปสู่ความยุ่งเหยิงท าให้คนในสังคมนั้นไม่กล้าคิดท าอะไรอาจจะเป็นการสกัดกั้นความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์หรือไม่มีการวางระเบียบให้เกิดความพอเหมาะพอดี ไม่รัดไม่ตึง จนเกินไปจะท าอย่างไร ค าตอบเหล่านี้
จะอยู่ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะปรากฏในรูปแบบของการวิจัยทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์
ที่จะน ามาใช้ในการจัดท าและพัฒนากฎหมายทางการศึกษา 
 ในส่วนการบังคับใช้มีข้อสังเกตบางประการ เช่น การลงโทษกรณีผู้ถูกกล่าวหากระท ากรรมเดียวเป็น
ความผิดต่อกฎหมายหลายบท ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจจะก าหนดระดับโทษและสถานโทษอย่างไร กรณีความผิด
ทางวินัย คัดลอก ลอกเลียน จ้างวาน ท าผลงานทางวิชาการอาจเป็นความผิดทั้งมาตรา ๙๑ และอาจถูกฟ้องร้อง
เป็นความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เป็นความผิดตามมาตรา ๙๔ ก็ได้ ค าตอบก็คือต้องก าหนดระดับโทษและสถาน
โทษตามบทกฎหมายที่ลงโทษหนักที่สุด 
 มีข้อต้องพิจารณาต่อไปว่า หากผู้ถูกกล่าวหากระท าความผิดหลายกรรมต่างกัน แต่เป็นการด าเนินการทาง
วินัยในคราวเดียวกัน เช่น เสพยาเสพติด กระท าอนาจาร เรียกรับประโยชน์จากผู้ปกครองนักเรียน หากถือหลักการ
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๑ ก็ต้องลงโทษผู้ถูกกล่าวหาทุกกรรมเป็นกรณีความผิด การลงโทษ
ทางวินัยครั้งนี้ในค าสั่งลงโทษ ก็อาจมีทั้งลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ลงโทษปลดออกและลงโทษไล่ออกในค าสั่ง
เดียวกัน หรือแยกค าสั่งเป็นแต่ละฉบับ แต่เท่าท่ีปรากฏการลงโทษทางวินัยจะไม่ถือปฏิบัติตามหลักกฎหมายนี้ การ
ลงโทษทางวินัยจะลงโทษรวมการกระท าความผิดทั้งหมดที่ท าหลายกรรมต่างกันในสถานโทษสถานหนึ่งสถานใด
เท่านั้น โดยให้ผู้สั่งลงโทษพิจารณาให้เหมาะสมกับกรณีความผิด ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 อนึ่ง การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในกรณีกฎหมายก าหนดว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของ  กศจ. ให้หมายความถึง กศจ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้งด้วย 
  

 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

๑๔ 

 
บทที่ ๒ 

กำรสืบสวนข้อเท็จจริง 

ความหมายของการสืบสวน 

 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒(๑๑) “การสืบสวน” หมายความถึงการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจได้ปฏิบัติไปตามอ านาจหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน และเพ่ือที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๙๕ วรรคห้า  
“เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา  หรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ใด
กระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน  ให้ผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่า กรณีมี
มูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่  ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย จึงจะยุติเรื่อง
ได้  ถ้าเห็นว่ากรณีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที”  ทั้งนี้  การด าเนินการสืบสวน 
ยังไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการทางวินัย 
 จะสังเกตเห็นว่าการสืบสวนในฝ่ายต ารวจหรือฝ่ายปกครอง กระท าต่อประชาชนทั่วไป เพ่ือรักษาความสงบ
เรียบร้อยเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด แต่ก่อนจะด าเนินการทางวินัย การสืบสวนเป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาที่จะต้องด าเนินการ เมื่อมีการร้องเรียนหรือกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้กล่าวหา  หรือ    
มีเหตุสงสัยของผู้บังคับบัญชาเอง ว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มี
พยานหลักฐาน เช่น เงินขาดหายไปจากบัญชี หรือมีการร้องเรียนโดยไม่ปรากฏตัวผู้ร้องเรียน เป็นต้น เป็นหน้าที่
ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องหาข้อเท็จจริง  ถ้าผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาไม่ด าเนินการอาจจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งอย่างน้อยก็เป็นความผิดทางวินัยของผู้บังคับบัญชา หรืออย่างสูงสุดอาจเป็นความผิดทางอาญา
ด้วย 

ความส าคัญของการสืบสวน 
 การสืบสวนเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมีการด าเนินการทางวินัย ถ้าการสืบสวนพบว่าไม่เป็นความจริงหรือไม่มี
ข้อเท็จจริงดังที่กล่าวหา ก็ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งยุติเรื่อง หรือถ้าสืบสวนแล้วกรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหามีการกระท าผิด
วินัย และการกระท าดังกล่าวเข้าองค์ประกอบความผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ต้อง
ด าเนินการทางวินัยต่อไป ถ้ามูลกรณีชี้ไปในทางวินัยร้ายแรงก็ให้ด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง โดยตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หรือมูลกรณีชี้ว่าเป็นความผิดวินัยแต่ไม่ร้ายแรง ก็ต้องด าเนินการทาง
วินัยไม่ร้ายแรง โดยตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง เพราะการด าเนินการทางวินัยย่อมมีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงหรือขวัญก าลังใจของผู้ถูกด าเนินการ ยิ่งถ้ามีการลงโทษทางวินัยย่อมกระทบต่อสถานภาพของผู้นั้นเป็น
อย่างมาก อาจมีการอุทธรณ์หรือมีการฟ้องร้องเป็นคดีปกครอง ถ้าหากว่ากระบวนการสืบสวนด าเนินการอย่างมี
ระบบ รัดกุม ก็จะเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
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วิธีการและเทคนิคการสืบสวน 
 วิธีการสืบสวน ไม่มีกฎหมาย หรือระเบียบใดก าหนดวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติไว้โดยตรง ดังนั้นการ
สืบสวนจะด าเนินการด้วยวิธีการใดก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องและความเหมาะสมว่าจะแสวงหาข้อเท็จจริงได้อย่างไร 
โดยอาจแบ่งได้ ๒ วิธีการใหญ่ ๆ คือ 
 ๑. การสืบสวนในทางลับ ได้แก่ การด าเนินการโดยมิให้ผู้กระท าผิดหรือผู้ต้องสงสัยรู้ตัวเกี่ยวกับเรื่องที่ถูก
สืบสวน กรณทีี่ไม่มีข้อมูลใด ๆ หรือยังไม่มีพยานหลักฐานปรากฏชัด เพราะอาจเป็นการร้องเรียนกลั่นแกล้งกัน เช่น 
ร้องเรียนว่าครูมีความสัมพันธ์ทางชู้สาว ถ้าหากแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนอาจเป็นเรื่องเสียหายต่อชื่อเสียง
ก าลังใจของผู้ถูกร้องเรียน 
 ๒. การสืบสวนเป็นทางการ ได้แก่ การสืบสวนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นทางการ    
ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ถูกสงสัยมีโอกาสได้ทราบข้อกล่าวหา หรือทราบเรื่อง หรือทราบถึงประเด็นถูกกล่าวหา
กระบวนการสืบสวนอาจจะให้ผู้ถูกร้องเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง เป็นต้น ใช้ในกรณีที่ปรากฏมีผู้ร้องเรียนและมีหลักฐาน
พอเชื่อได้ว่ามีมูลความจริง เช่น มีการร้องเรียนว่าเบิกถอนเงินค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนไปจากธนาคารเพ่ือซื้อ
รถยนต์ส่วนตัวมิได้ใช้เพื่อการเรียนการสอน โดยปรากฏหลักฐานทางการเงินและการพัสดุว่าไม่ถูกต้อง เป็นต้น ก็
จะต้องมีการสืบสวนเป็นทางการต่อไป 
 เทคนิคการสืบสวน หมายถึง ศิลปะ หรือกลยุทธ์ของผู้บังคับบัญชา หรือผู้ได้รับมอบหมาย ที่จะใช้วิธีการ 
ต่าง ๆ ในการเตรียมการการสอบปากค าพยานบุคคล และการรวบรวมพยักงานหลักฐานต่าง  ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อเท็จจริงในข้อกล่าวหาหรือข้อสงสัย หรือส าหรับพิสูจน์ผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ต้องสงสัยว่ากรณีดังกล่าวมีข้อเท็จจริง
ประการใด หากเห็นว่ากรณีมีมูลก็ต้องด าเนินการทางวินัยต่อไป 

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับเทคนิคการสืบสวน 
 บุคคลที่จะท าหน้าที่สืบสวนที่ดี ควรมีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ มีความรู้เฉพาะเรื่องที่จะสืบสวนและเรื่อง
ทั่วไป มีความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบดี รู้หลักจิตวิทยา สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีบุคลิกท่ีน่านับถือ 
มีความสามารถในการปรับตัว มีความกล้าหาญ อดทน เพียรพยายาม รอบครอบ มีความคิดริเริ่มดี วางตนเป็นกลาง
และมีใจเป็นธรรม ตลอดจนมีประสบการณ์อย่างกว้างขวาง เช่น จะสืบสวนเกี่ยวกับการทุจริตเรื่องเงิน ต้องมี
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ เป็นผู้ร่วมสืบสวนอยู่ด้วย 
 การเตรียมการสืบสวน ศึกษาเรื่อง และวางแผน เตรียมสอบปากค าพยานบุคคล รวบรวมพยานเอกสาร 
พยานวัตถุ 
 การสอบปากค าและบันทึกถ้อยค าพยาน ต้องค านึงถึงสถานที่เหมาะสม เช่น เป็นสถานที่ที่คนไม่พลุกพล่าน
เงียบพอที่จะมีสมาธิ ไม่มีคนอ่ืนอยู่เพราะพยานอาจไม่กล้าให้ถ้อยค าต่อหน้าคนบางคน หรือให้ถ้อยค าที่จะเอาใจคน
บางคน การเลือกสถานที่อาจเลือกห้องผู้อ านวยการโรงเรียน ห้องสมุด เป็นต้น การจัดล าดับพยานบุคคล การ
เตรียมการล่วงหน้า สร้างบรรยากาศเป็นกันเองเพ่ือสร้างความไว้วางใจ คุมประเด็นสอบถามได้ตรงประเด็นอาจจะ
ถามนอกประเด็นบ้างแต่ในที่สุดต้องเป็นสิ่งที่ต้องการในประเด็น ถ้าไปสืบสวนหลายคน คนหนึ่งเป็นคนถามคนหนึ่ง
ก าหนดถ้อยค าที่ต้องจด และคนจดถ้อยค า ถ้าพบว่าเป็นพยานขัดกันต้องซักให้ละเอียด อย่าพยายามถามน า 
ค าถามน า คือ ค าถามที่ต้องการค าตอบจากผู้ถูกถามว่าใช่ หรือไม่ใช่เท่านั้น  และใช้ค าถามท่ีเข้าใจง่าย ๆ  
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 ลักษณะของพยานที่ผู้สืบสวนต้องค านึงให้มาก คือ พยานที่ไม่รู้เห็นเหตุการณ์ แต่พยายามที่จะบอกว่ารู้เห็น 
พยานประเภทแค้นเคือง พยานขี้เหล้า พยานช่างพูด พยานเท็จเหล่านี้ต้องสังเกตให้ดี ซักถามให้ละเอียด กลับไป
กลับมา ถ้าเป็นพยานเท็จ จะพูดเรื่องเดียวกันไม่เหมือนกัน เป็นต้น 
 การถามเพ่ือเอาความจริงจากผู้ถูกกล่าวหา ไม่ต้องมุ่งหวังว่าจะได้ความจริง เพราะมีกระบวนการที่จะ
พิสูจน์ความจริงในการสอบสวนอยู่แล้ว เพราะบางครั้งอาจไม่ใช่ผู้ถูกกล่าวหาก็ได้เขาอาจถูกใส่ร้ายต้องท าใจให้  
เป็นกลาง ต้องพยายามหาพยานอื่นประกอบ 

 การบันทึกถ้อยค า ต้องใช้ภาษาง่าย ๆ หากเป็นภาษาถิ่นต้องบันทึกแปลความหมายที่เป็นภาษากลางไว้
ด้วยเพราะผู้พิจารณาอาจแปลความหมายผิดเพี้ยน อ่านทบทวนค าให้การที่บันทึกให้ผู้ให้ถ้อยค าฟัง ว่าถูกต้องตามที่
ให้การหรือไม่ เมื่อมีการแก้ไข ตกเติมถ้อยค าพยาน ต้องให้ผู้ให้ถ้อยค า และผู้บันทึกถ้อยค าลงลายมือชื่อก ากับไว้
ด้วย แต่ถ้าผู้ให้ถ้อยค าไม่ยอมลงลายมือชื่อ ก็ให้กรรมการสืบสวนบันทึกไว้ว่า ผู้ให้ถ้อยค าไม่ยอมลงลายมือชื่อ 

 ในกรณีการสอบปากค าผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก(อายุไม่เกิน ๑๘ ปีในวันที่ให้ถ้อยค า) รวมทั้งผู้มี
ปัญหาในการสื่อสาร ให้น ากฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้โดยอนุโลม 

การรายงานผลการสืบสวน 

 การรายงานการสืบสวนต้องน าข้อเท็จจริงที่ได้จากการแสวงหาพยานหลักฐานต่าง ๆ มาวิเคราะห์ เพ่ือ
พิสูจน์ข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาหรือไม่  เมื่อพิจารณาชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานดังกล่าวแล้ว ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูล 
หรือการกระท าของผู้ถูกกล่าวหา ไม่เป็นความผิดทางวินัยก็เสนอให้ยุติเรื่อง หากมีมูลเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
หรือมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็เสนอผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสืบสวนพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

๑๗ 

บทที่ ๓ 
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

การด าเนินการทางวินัย  หมายถึง  การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินกระบวนการทั้งหลายอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายและระเบียบก าหนด  ซึ่งผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายต้องด าเนินการไปเพ่ือจะทราบข้อเท็จจริง 
และพิสูจน์ความผิด รวมทั้งความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาตลอดจนการพิจารณาสั่งลงโทษ ซึ่งกระบวนการทางวินัย
จะเริ่มตั้งแต่การตั้งเรื่องกล่าวหา การสอบสวน การพิจารณาความผิด ก าหนดโทษ และการสั่งลงโทษ รวมทั้งการ
ด าเนินการต่าง ๆ ในระหว่างการสอบสวนพิจารณา เช่น การพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพ่ือ     
รอฟังผลการสอบสวนพิจารณา เป็นต้น โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการด าเนินการทางวินัยก็เพ่ือที่จะรักษาคนดีไว้
ในระบบราชการ 

ทั้งนี้ การสืบสวนเพื่อพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ ตามมาตรา ๙๕ 
วรรคห้า ยังไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการทางวินัย การสืบสวนที่ถือว่าเป็นการด าเนินการทางวินัย ได้แก่ การสืบสวน
กรณีท่ีเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งซึ่งกฎหมายก าหนดผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ 
เช่น การละท้ิงหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๐ เลขาธิการ
(หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการตามมาตรา ๒๘    
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

    (๑)  รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในส านักงาน แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการ
ก ากับการปฏิบัติงานของส่วนราชการในส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในส านักงาน 

    (๒)  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการในส านักงาน ตลอดจนการจัดท าแผนพัฒนาของหน่วยงานW 

๒.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง “ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้บริหารราชการใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา...” 

มาตรา ๒๗  วรรคหนึ่ง  “ให้ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา...” 
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มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ 
มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีอ านาจ
ดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  

ฯลฯ 

(๒)  การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต าแหน่ง  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาช านาญการพิเศษ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชี่ยวชาญ ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดย
อนุมัติ ก.ค.ศ. 

(๓)  การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ข.(๕)  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการ 
ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติ กศจ. 

(๔) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ต าแหน่งครู และต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสถานศึกษา ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ 
กศจ. 

ฯลฯ 

 มาตรา ๙๕ วรรคห้า วรรคหก วรรคเจ็ด 

 เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา  หรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน  ให้ผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาใน
เบื้องต้นว่า  กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่  ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท า
ผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได้  ถ้าเห็นว่ากรณีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที 
 การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ให้
ด าเนินการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 7  

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้และตามหมวด 7 หรือมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือ
เพ่ือมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 
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๑๙ 

 มาตรา ๙๘  การด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือด าเนินการสอบสวนให้ได้ความจริง
และความยุติธรรมโดยมิชักช้า และในการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ เพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจงและน าสืบ
แก้ข้อกล่าวหา 

 การสอบสวน กรณีท่ีถูกกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้มีอ านาจมาตรา ๕๓ เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน และต้องมีกรณีอันมีมูลว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดวินัยร่วมกัน และในจ านวนผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าว ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ 
ของผู้ถูกกล่าวหาผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีล าดับชั้นสูงกว่าผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ของผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืน
ก็ให้ผู้บังคับบัญชาในล าดับชั้นสูงกว่าดังกล่าวเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด 

 นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม
วรรคสองได้ 
 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน กฎ ก.ค.ศ. 
 กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะด าเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้ 

 การสอบสวนกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้มีอ านาจตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ประกอบหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ ๐๒๐๖.๙/
ว ๑๘  เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

กรณีมีมูลอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง โดยการสอบสวนให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐  

 มาตรา ๙๙ เมื่อได้ด าเนินการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๙๘ แล้ว ถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้
กระท าผิดวินัย ให้สั่งยุติเรื่อง ถ้าฟังได้ว่ากระท าผิดวินัยให้ด าเนินการตามมาตรา ๑๐๐ และในกรณีที่กระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรงต้องลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนผ่อนโทษห้ามมิให้ลดโทษต่ ากว่าปลดออก 

มาตรา ๑๐๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชา    
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควร
ลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้แต่ส าหรรับการลงโทษภาคทัณฑ์ ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิด
วินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน 

ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่า
กล่าวตักเตือนก็ได้ 
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๒๐ 

การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ผู้บังคับบัญชาใดจะมีอ านาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษใดได้
เพียงใด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน หรือผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แล้วแต่กรณีเห็นว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ให้
ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑)  ส าหรับต าแหน่งอธิการบดี ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญพิเศษ ต าแหน่งศาสตราจารย์ และผู้ด ารงต าแหน่งใดหรือต าแหน่ง ซึ่งมีวิทยฐานะใดซึ่งกระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรงร่วมกันกับผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว หรือเป็นการด าเนินการของผู้บังคับบัญชาที่มีต าแหน่งเหนือ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามวรรคหก หรือที่นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคห้า ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา 

(๒)  ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจาก (๑) ให้เสนอ กศจ.ของผู้ถูกกล่าวหา
พิจารณา 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ ถ้าเป็นกรณีท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่าง
หน่วยงานการศึกษา หรือเขตพ้ืนที่การศึกษากระท าผิดวินัยร่วมกัน และถ้าผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน หรือ กศจ. ของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละรายที่สังกัด แล้วแต่กรณีมีความเห็นขัดแย้งกัน ถ้าเป็นความเห็นขัดแย้ง
ระหว่างผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันให้น าเสนอ กศจ. พิจารณา ถ้า
เป็นความเห็นขัดแย้งระหว่างผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ กศจ. ต่างพ้ืนที่การศึกษาให้น าเสนอ 
ก.ค.ศ.พิจารณา และเมื่อ กศจ.  หรือ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้วให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้มีอ านาจ
สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งหรือปฏิบัติไปตามมตินั้น 

ในกรณีผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้มีอ านาจตาม
มาตรา ๕๓  ระดับเหนือขึ้นไป มีอ านาจด าเนินการตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง หรือมาตรานี้ได้ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนท าการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ในเรื่องที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๑๑๐(๔) หรือมาตรา ๑๑๑ และ
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกล่าวได้สอบสวนไว้แล้ว คณะกรรมการสอบสวนจะน าส านวนการสอบสวน
ตามมาตราดังกล่าวมาใช้เป็นส านวนการสอบสวนและท าความเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยถือ
ว่าได้มีการสอบสวนตามหมวดนี้แล้วก็ได้  แต่ทั้งนี้ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหาให้ถูกกล่าวหาทราบ  โดยระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและสืบน าแก้
ข้อกล่าวหาได้ด้วย 

มาตรา ๑๐๑ ให้กรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอ านาจ
เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเท่าท่ีเกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่
ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให้มีอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย คือ 
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๒๑ 

(๑)  เรียกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท 
ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 

(๒)  เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 

มาตรา ๑๐๕ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัย หรือสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว ถ้า ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเป็นการสมควรให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม
เพ่ือประโยชน์แห่งความเป็นธรรม หรือเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติตามหมวด ๖
และหมวดนี้โดยถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม ก็ให้ ก.ค.ศ. มีอ านาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม
ในเรื่องนั้นได้ตามความจ าเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือให้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ หรือคณะกรรมการสอบสวนใหม่หรือ
สอบสวนเพิ่มเติมแทน หรือก าหนดประเด็นหรือข้อส าคัญท่ีต้องการทราบส่งไป เพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนที่
ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งไว้เดิมท าการสอบเพ่ิมเติมได้ 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเพื่อท าหน้าที่พิจารณาเรื่องการด าเนินการทางวินัยหรือการออกจาก
ราชการแทน ก.ค.ศ. ให้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ นั้นมีอ านาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม โดยจะสอบสวนเองหรือ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทน  และมีอ านาจก าหนดประเด็นหรือ      
ข้อส าคัญที่ต้องการทราบส่งไปให้ เพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งไว้เดิมท าการสอบสวน
เพ่ิมเติมได้ 

ในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม ถ้า ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญพิจารณาเห็นสมควรส่งประเด็น
หรือข้อส าคัญใดที่ต้องการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่หรือเขตพ้ืนที่การศึกษา ก็ให้ ก.ค.ศ.   
หรือ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ แล้วแต่กรณี มีอ านาจก าหนดประเด็นหรือข้อส าคัญนั้นส่งไป เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ
หัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นท าการสอบสวนแทนได้ 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวน
เพ่ิมเติม หรือส่งประเด็นหรือข้อส าคัญไป เพ่ือให้คณะกรรมการสอบสวนหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า
หน่วยงานการศึกษาด าเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม ในเรื่องเก่ียวกับกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการสอบสวนพิจารราตามมาตรา ๙๘ วรรคหกมาใช้บังคับ  
โดยอนุโลม 

ในการด าเนินการตามมาตรานี้ ให้น ามาตรา ๑๐๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๑๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ และผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ เห็นว่ากรณีมีมูล ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการ
เสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ในการสอบสวนนี้จะต้อง
แจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุชื่อ 
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๒๒ 

พยานก็ได้และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย ทั้งนี้ ให้น ามาตรา ๙๘ วรรคสอง 
วรรคห้า และวรรคเจ็ด มาตรา ๑๐๐  วรรคสี่ และมาตรา ๑๐๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ กศจ. มีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการ ก็ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการ เพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นท าการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๙๘
ในเรื่องที่จะต้องสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ ได้สอบสวนไว้แล้ว ผู้มีอ านาจ
ตามวรรคหนึ่งจะใช้ส านวนการสอบสวนนั้นพิจารณาด าเนินการโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรค
หนึ่งได้ 

มาตรา ๑๑๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๘
วรรคสอง และกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคห้า หรือมาตรา ๑๐๔
(๑) แล้วแต่กรณี เห็นว่ากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้นั้น ได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวน
ไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะสั่งให้ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ   
ก็ให้ส่งเรื่องให้ก.ค.ศ. หรือ กศจ. มีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน   
ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ผู้นั้น ออกจาราชการ เพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย ว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

การด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง 

 วินัยไม่ร้ายแรงเป็นพฤติกรรมที่กระท าผิดเล็กน้อย การลงโทษมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องปราม ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้นั้นให้สอดคล้องด้วยปทัสถานขององค์กรโดยการลงโทษสถานเบาไม่ถึงกับจะต้องออกจากองค์กร
ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน และลดขั้นเงินเดือน ผู้มีอ านาจการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงคือผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นของหน่วยงาน ซึ่ง กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 
๒๕๔๙ ให้อ านาจผู้อ านวยการสถานศึกษา มีอ านาจลงโทษข้าราชการในโรงเรียน ในสถานโทษภาคทัณฑ์          
ตัดเงินเดือนครั้งละไม่เกิน ๕% ของอัตราเงินเดือนและเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งเดือน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีอ านาจลงโทษข้าราชการสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในสถานโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือน
ครั้งไม่เกิน ๕% ของอัตราเงินเดือนและเป็นเวลาไม่เกินสองเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจลงโทษข้าราชการในสังกัด ในสถานโทษภาคทัณฑ์ หรือตัด
เงินเดือนครั้งละไม่เกิน ๕% ของอัตราเงินเดือน และเป็นเวลาไม่เกินสามเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนครั้งไม่เกินหนึ่งขั้น 

 หากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเห็นว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของตนกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง แต่เห็นว่าควรได้รับการ
ลงโทษเกินอ านาจของตนต้องรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือตนเพื่อพิจารณาด าเนินการ เช่น ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สอบสวนแล้วเห็นว่า ครูผู้ใต้บังคับบัญชาควรได้รับโทษตัดเงินเดือน 5 % ของอัตราเงินเดือนและเป็นเวลาสาม
เดือน ซึ่งเกินอ านาจของตนต้องรายงานผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณาแล้วมีอ านาจงดโทษ ลดโทษ หรือเพ่ิมโทษ แต่ถ้าเห็นว่าครูคนดังกล่าวควรได้รับโทษ แต่เกินอ านาจของตน 
เช่น   เห็นควรตัดเงินเดือน 5% ของอัตราเงินเดือนและเป็นเวลาสามเดือน ก็ต้องรายงานเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณาต่อไป เป็นต้น 
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๒๓ 

ขั้นตอนการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง 

 เจตนารมณ์การด าเนินการวินัยไม่ร้ายแรง เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์เล็กน้อยของ
ข้าราชการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้ถูกด าเนินการไม่มากเท่ากับการด าเนินการวินัยอย่างร้ายแรง กฎหมายก าหนดให้
เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่จะต้องด าเนินการ แต่ต้องด าเนินการตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดตาม
ความในมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 โดยอนุโลม ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ก่อนที่จะแต่งตั้งกรรมการสอบสวนผู้บังคับบัญชาต้องสืบสวนหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนก่อน

ว่า การกระท านั้นเป็นความผิดวินัยหรือไม่ โดยจะต้องทราบว่าใคร ท าอะไร เมื่อใด อย่างไร มีพยานหลักฐานผูกมัด
ชัดเจนหรือไม่ การที่จะลงมือสืบสวนหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงอาจจะได้ข้อมูลเบื้องต้นมาจากการร้องเรียนการ
กล่าวโทษหรือกรณีเป็นที่สงสัย หรือปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนหรือได้รับการรายงานจากหน่วยงานที่มีหน้าที่
สืบสวนสอบสวนหรือผู้บังคับบัญชาพบการกระท าผิดเอง เช่น พบเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มาปฏิบัติราชการ พบเห็น
การทะเลาะวิวาทระหว่างข้าราชการด้วยกัน เป็นต้น 

เมื่อสืบสวนหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงแน่ชัดแล้ว ก็น าเอาข้อเท็จจริงนั้นมาออกเป็นค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง โดยองค์ประกอบของค าสั่งประกอบด้วย 

1.1  สว่นหัวค าสั่ง ประกอบด้วย ตราครุฑ เลขท่ีค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย    
ไม่ร้ายแรง 

1.2  สถานะของผู้ถูกตั้งกรรมการสอบสวน ได้แก่ ชื่อ ต าแหน่ง วิทยฐานะ เงินเดือน สังกัด 
๑.๓  ข้อกล่าวหา หมายถึง การกระท าหรือพฤติการณ์แห่งการกระท าท่ีกล่าวอ้างว่าผู้ถูกกล่าวหา

กระท าผิดวินัย โดยระบุตัวบุคคล วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ พอสมควรที่จะท าให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าใจเรื่องที่กล่าวหา
และต่อสู้ได้ ยังไม่ต้องอ้างมาตราความผิด ควรปล่อยให้เป็นของคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาว่าข้อเท็จจริงที่ได้
จากการสอบสวนเป็นความผิดวินัยตามมาตราใดแล้ว แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหาต่อไป 

๑.๔  คณะกรรมการสอบสวน ต้องมีอย่างน้อยสามคน ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ และ
กรรมการสอบสวนอย่างน้อยอีกสองคน หรือต าแหน่งและวิทยฐานะของกรรมการ เลขานุการไว้ด้วย 

คณะกรรมการสอบสวนต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือข้าราชการฝ่ายพลเรือน 
เช่น ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการต ารวจ เป็นต้น ส่วนข้าราชการบางประเภทที่ไม่ได้เป็นข้าราชการฝ่ายพล
เรือนไม่สามารถแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนได้ เช่น ข้าราชการทหาร รายละเอียดปรากฏตามตัวอย่าง แบบ 
สว.๑ 

๑.๕  อ านาจการสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เป็นอ านาจของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เช่น 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในสถานศึกษาก็คือ 
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๒๔ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาโดยไม่ต้องค านึงว่าจะด ารงต าแหน่ง หรือมีวิทยฐานะใด กรณีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยไม่ต้องด าเนินการทางวินัยต้องให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเดิม แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
     ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่วนข้าราชการ  
ที่ช่วยราชการให้รายงานต้นสังกัดเดิมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
     ๑.๖ ระยะเวลาการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้ขอ
ขยายเวลาต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้ไม่เกินสามสิบวัน 
 ๒. ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรรมการสอบสวนต้องแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
อย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้ 
       ๒.๑  สิทธโิต้แย้งกรรมการสอบสวน และสิทธิ์โต้แย้งผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน ถ้าผู้นั้นมี
ความสัมพันธ์หรือเหตุอย่างหนึ่งใดดังต่อไปนี้ 
           (๑)  รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระท าการตามเรื่องที่กล่าวหา 

  (๒)  มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน 
  (๓)  มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ถูกกล่าวหา 
  (๔)  เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่หมั้น คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วม

บิดาหรือมารดา ลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้นของ        
ผู้กล่าวหา 

  (๕)  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของผู้กล่าวหา 
  (๖)  มีเหตุอื่นซึ่งน่าเชื่ออย่างยิ่งว่าจะท าให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรมหรือไม่เป็นกลาง 

    ๒.๒  สิทธิรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และให้การหรือ          
น าสืบพยานโต้แย้งพยานหลักฐานของฝ่ายกล่าวหา 

    ๒.๓  สิทธิการอุทธรณ์ เมื่อถูกลงโทษจากการด าเนินการทางวินัยนี้ 
 ๓.  ขั้นตอนการสอบสวนของคณะกรรมการ 
      ๓.๑  ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาข้อกล่าวหาและวางแนวทางการสอบสวน         
การประชุมต้องจัดท ารายงานการประชุมไว้ด้วย 
      ๓.๒  แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามแบบ สว.๒ โดยการน าเรื่องที่กล่าวหาใน
ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนมาบันทึกลงในแบบ สว.๒ แล้วแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
พร้อมทั้งให้ผู้ถูกกล่าวหาลงชื่อรับทราบในแบบ สว.๒ แล้วมอบให้ผู้ถูกกล่าวหา ๑ ฉบับ และเก็บไว้ในส านวน       
๑ ฉบับ ถ้าผู้ถูกกล่าวหารับสารภาพว่าได้กระท าผิดจริงตามข้อกล่าวหา ให้บันทึกถ้อยค าลงในแบบ สว.๔  และ 
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๒๕ 
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง หากผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธให้บันทึกถ้อยค าลงในแบบ 
สว.๔ และด าเนินการตามข้อ ๓.๓ ต่อไป 

๓.๓ สอบสวนพยานฝ่ายกล่าวหา  การสอบสวนบุคคลเป็นพยาน คณะกรรมการต้องแสดงตนและแจ้ง
พยานก่อนลงมือสอบถามปากค าว่ากรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้
ถ้อยค าอันเป็นเท็จต่อกรรมการสอบสวนอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย แล้วบันทึกถ้อยค าของพยานลงในแบบ  
สว.๕  และซักถามพยานให้เข้าประเด็นที่กล่าวหา ซึ่งต้องบันทึกข้อความให้รัดกุม คณะกรรมการต้องช่วยกัน
ซักถาม โดยอาจแบ่งหน้าที่ให้คนใดคนหนึ่งซักถามและให้กรรมการอีกคนหนึ่งมีหน้าที่บันทึกถ้อยค าก็ได้ 
        การสอบปากค าพยานหรือผู้เสียหายต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ต้องให้พยานหรือผู้เสียหาย
เข้ามาในห้องสอบสวนทีละคน ยกเว้นพยานหรือผู้เสียหายที่เป็นเด็ก(ถือว่าอายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ในวันที่ถูก
สอบปากค า) ให้มีข้าราชการครูที่เป็นกลางและเชื่อถือได้ และบุคคลที่เด็กร้องขอหรือไว้วางใจเข้าร่วมในการ
สอบปากค านั้นด้วย 
        พยานเอกสารหรือวัตถุพยาน  ต้องบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด ต้องใช้เอกสาร
ต้นฉบับ หรือถ้าน าต้นฉบับมาไม่ได้ให้ถ่ายส าเนารับรองความถูกต้องจากผู้จัดท าหรือจัดเก็บรักษาเอกสารนั้น  ถ้า
เอกสารฉบับจริงสูญหายหรือถูกท าลาย จะให้น าส าเนาหรือพยานบุคคลมาสืบแทนก็ได้ การอ้างเอกสารเพื่อพิสูจน์
ความถูกผิดของผู้ถูกกล่าวหา คณะกรรมการต้องอ่านและส่งเอกสารนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาตรวจดูด้วย 

๓.๔  ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาว่าพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ มีน้ าหนักสนับสนุน    
ข้อกล่าวหาหรือไม่ต้องกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเข้า
ประชุมถ้าเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าพยานหลักฐานไม่มีน้ าหนักสนับสนุนข้อกล่าวหา ก็ต้องให้ความเห็นยุติเรื่อง แล้ว
จัดท ารายงานการสอบสวนเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาต่อไป แต่ถ้าเห็นว่าพยานหลักฐาน
มีน้ าหนักสนับสนุนข้อกล่าวหา ก็ให้จัดท า สว.๓ ตามตัวอย่าง และบันทึกผลการประชุมไว้ด้วย ในการแจ้ง สว.๓   
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบให้สอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่  พร้อมทั้งบันทึก
ถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหาลงในแบบ สว.๔ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะยื่นค าชี้แจงเป็นหนังสือ ให้
คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการเพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค า และน าสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว และบันทึก
ถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหาลงในแบบ สว.๔ เช่นกัน 

๓.๕  การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามแบบ สว.๓ มีวิธีการและ
ขั้นตอนเหมือนการแจ้ง สว. ๒ เพียงแต่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาให้การแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือและ     
อ้างพยานหลักฐานหรือน าพยานหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการสอบสวนภายในเวลาอันสมควรไม่เกิน ๑๕ วัน 

๓.๖  การสอบพยานหลักฐานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา ควรให้เวลาผู้ถูกกล่าวหาน าสืบพยานพอสมควร แต่
รวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่ประธานกรรมการรับทราบค าสั่ง จะขยายเวลาได้เท่าท่ีจ าเป็นแต่ 
ไม่เกินสามสิบวัน 
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๒๖ 
      ๓.๗  ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานที่จะพิจารณาว่าพยานหลักฐานที่ 
ผู้ถูกกล่าวหาอ้างและน าสืบนั้นมีน้ าหนักหักล้างพยานฝ่ายกล่าวหาที่แจ้งใน สว.๓ ได้หรือไม่  ต้องมีกรรมการ
สอบสวนไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเข้าประชุมถ้ามีน้ าหนักฟังได้ก็ให้มี
ความเห็นยุติเรื่อง ถ้าฟังไม่ได้ก็พิจารณาความผิดและก าหนดโทษ แล้วจัดท ารายงานการสอบสวนตามแบบ สว.๖ 
เสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ต่อไป 
 ๔. การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน พิจารณา ๓ ประการ 
     ๔.๑  พิจารณาข้อกฎหมาย  พิจารณาว่ามีการด าเนินกระบวนการสอบสวนถูกต้องครบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนดไว้หรือไม่ การสอบสวนด าเนินการเป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 
๒๕๕๐ หรือไม่  เช่น มีการแจ้ง สว.๒, สว.๓ มีการแจ้งสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่ ฯลฯ  ถ้าไม่ด าเนินการก็สั่งให้
ด าเนินการให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
     ๔.๒  พิจารณาข้อเท็จจริง ว่าคณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงครบถ้วนสิ้น
กระแสความหรือไม่ หรือขาดพยานหลักฐานใด หากยังสงสัยในข้อเท็จจริงหรือเห็นว่าคณะกรรมการสอบสวนยัง
บกพร่องในส่วนนี้อยู่ ก็สั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม ถ้าข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวนเพิ่มเติมเป็นปรปักษ์อันเป็น
ผลร้ายต่อผู้ถูกกล่าวหา ก็ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้ง สว.๓ เพ่ิมเติม และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาน าสืบแก้      
ข้อกล่าวหาเพ่ิมเติมด้วย 
     ๔.๓  การพิจารณาโทษ ถ้าการพิจารณาตามข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ เป็นที่ยุติแล้วก็ให้พิจารณาโทษและ
พิจารณาความผิด โดยปรับข้อเท็จจริงที่รับฟังได้กับข้อกฎหมายว่าการกระท าเช่นนั้นผิดวินัยมาตราใดหรือไม่ ถ้าไม่
ผิดวินัยก็ให้สั่งให้ยุติเรื่อง ถ้าเห็นว่าเป็นการกระท าผิดวินัยให้พิเคราะห์ว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด 
ควรลงโทษสถานใด ถ้าอยู่ในอ านาจของผู้บังคับบัญชาผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ให้ออกค าสั่งลงโทษ   
ถ้าเกินอ านาจก็รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น  ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง และอยู่ในอ านาจต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าไม่มีอ านาจก็ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 ๕.  การออกค าสั่งลงโทษ เป็นไปตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกค าสั่งเก่ียวกับการลงโทษทางวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ รายละเอียดปรากฏตามตัวอย่างการออกค าสั่งลงโทษทาง
วินัยในภาคผนวก 
 ๖.  การรายงานการด าเนินการทางวินัย 

๖.๑  กรณีผู้อ านวยการสถานศึกษา สั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง ให้รายงานผู้อ านวยการส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณา  และเม่ือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับรายงานแล้วเห็นว่า     
การยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอ านาจสั่งงดโทษ ลดสถานโทษ    
เพ่ิมสถานโทษเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในค าสั่งเดิม หรือด าเนินการอย่างใดเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณา 
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๒๗ 

ให้ได้ความจริง และความยุติธรรมได้ตามควรแก่กรณีโทษตามความเหมาะสม เช่น ให้จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม 
สอบปากค าพยานเพ่ิมเติม โดยให้คณะกรรมการชุดเดิม หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ด าเนินการก็ได้ และ
หากเห็นว่ากรณีเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรงได้ หรือหากเห็นว่าเป็นกรณีท่ีไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนก็ให้แจ้งหรือรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาที่มี
อ านาจหน้าที่เพ่ือด าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป  เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้พิจารณา  
ตามอ านาจหน้าที่แล้วให้เสนอหรือรายงาน กศจ. พิจารณา เมื่อ กศจ. พิจารณามีมติเป็นประการใดให้ผู้มีอ านาจ
ตามมาตรา ๕๓ หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการไปตามนั้น แล้วรายงานการด าเนินการ
ทางวินัยพร้อมส านวนการสอบสวนต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
หากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความเห็นแย้งกับ กศจ. ก็ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ. เพ่ือพิจารณา
ต่อไป ถ้าเห็นด้วยกับมติ กศจ.  ถือว่าการด าเนินการทางวินัยกรณีนี้สิ้นสุด ถ้า ก.ค.ศ. มีมติเปลี่ยนแปลงการลงโทษ
หรือมีความเห็นเป็นประการใด ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น 
     ๖.๒  กรณีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงแล้วให้รายงานการ
ด าเนินการทางวินัยต่อ กศจ. เพ่ือพิจารณา เมื่อ กศจ. พิจารณาแล้วมีมติเป็นประการใดให้ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการไปตามนั้น แล้วรายงานการด าเนินการทางวินัยพร้อมส านวนการสอบสวนต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานมีความเห็นแย้งกับมติ กศจ. ก็ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ. เพ่ือพิจารณาต่อไป ถ้าเห็นด้วยกับมติ กศจ. ถือว่า
การด าเนินการทางวินัยกรณีนี้สิ้นสุด ถ้า ก.ค.ศ. มีมติเปลี่ยนแปลงการลงโทษหรือมีความเห็นเป็นประการใด  ผู้มี
อาจตามมาตรา ๕๓ หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น 
     เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยถือได้ว่าเป็นการเริ่มด าเนินการทางวินัยแล้ว แม้การ
สอบสวนพิจารณาจะพิสูจน์ไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยและยุติเรื่อง ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ยัง
ต้องรายงานการด าเนินการทางวินัยตามนัยดังกล่าวข้างต้นตนสิ้นสุด ส าหรับการรายงานการด าเนินการทางวินัยนั้น
ต้องส่งส านวนสอบสวนที่เป็นฉบับจริง 
การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 ในการท าหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง นอกจากจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการสอบสวนพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสอบสวนที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การแสวงหาข้อเท็จจริง หรือการให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง เพ่ือที่จะ
พิจารณาความผิดและโทษหรือความบริสุทธิ์ของผู้ที่ถูกกล่าวหาซึ่งต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และเทคนิคการ 
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๒๘ 
สอบสวน ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัย การรักษาวินัย (มาตรา ๘๒-๙๗)  และการด าเนินการ   
ทางวินัย(มาตรา ๙๘-๑๐๖) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  แม้ว่าจะเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง มาตรา ๙๘ 
ก าหนดให้ต้องสอบสวนทุกกรณี และต้องด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด 
 ข้อยกเว้น 
 มาตรา ๙๘ วรรคเจ็ด บัญญัติว่า  “ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.            
จะด าเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้” 
 กรณีท่ีเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ก าหนดไว้ดังนี้ 

๑. การกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ได้แก่ 
๑.๑  กระท าความผิดอาญาจนต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระท าผิด และผู้บังคับบัญชาเห็นว่า

ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพากษานั้นได้ประจักษ์ชัดแล้ว 
๑.๒  กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยค ารับ

สารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน หรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา และได้มีการบันทึกถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือ 

๒.  การกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ได้แก่ 
 ๒.๑  กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษท่ีหนักกว่าจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้

จ าคุก หรือลงโทษท่ีหนักกว่าจ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๒.๒  ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน และผู้บังคับบัญชาได้

ด าเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการ 

 ๒.๓  กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยค า    
รับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน หรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และได้มีการบันทึกถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือ 
ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 

 ผู้มีอ านาจตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่องการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 
ประกอบหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ ๐๒๐๖.๙/ว ๑๘  เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
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๒๙ 

กรณีมีมูลอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง โดยการสอบสวนให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐  

 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
 ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกาสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๓ ก าหนดให้แต่งตั้งจากข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา หรือข้าราชการฝ่ายพลเรือนจ านวนอย่างน้อยสามคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการต้อง
ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา ส าหรับแต่งตั้งที่มีวิทยาฐานะประธานกรรมการต้อง
ด ารงต าแหน่งและมีวิทยฐานะหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา และกรรมการอย่างน้อยอีก ๒ คน โดยให้
กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ ในกรณีจ าเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ และต้องมีผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร 
หรือได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการด าเนินการทางวินัย  หรือผู้มี
ประสบการณ์ด้านการด าเนินการทางวินัยอย่างน้อยหนึ่งคน เป็นกรรมการสอบสวน สรุปคือ กรรมการต้องมี 

(๑)  อย่างน้อย ๓ คน 
(๒)  เป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา หรือข้าราชการฝ่ายพลเรือน 
(๓) ประธานกรรมการต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา ส าหรับ

ต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ ประธานกรรมการต้องด ารงต าแหน่งและมีวิทยฐานะหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา 
(๔) ในคณะกรรมการต้องมีผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือ ผู้ได้รับการ

ฝึกอบรมตามหลักสูตรการด าเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการด าเนินการทางวินัยเป็นกรรมการ
สอบสวนอย่างน้อย ๑ คน 

ค าว่า “ผู้มีประสบการณ์ด้านการด าเนินการทางวินัย” หมายถึง ผู้ที่เคยเป็นกรรมการสอบสวนหรือเป็น
เจ้าหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินการทางวินัย 

การออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
(๑)  เป็นค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
(๒)  ชื่อ ต าแหน่งและวิทยฐานะของผู้ถูกกล่าวหา 
(๓)  เรื่องท่ีกล่าวหา 
(๔)  ชื่อ ต าแหน่งและวิทยฐานะของคณะกรรมการสอบสวน 
การแจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาและคณะกรรมการสอบสวนทราบ 
เมื่อได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 
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๓๐ 
๑.  แจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่มีค าสั่ง โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลง

ลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน ในการนี้ให้มอบส าเนาค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับด้วย ถ้าไม่อาจ
แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้ หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับทราบค าสั่ง ให้ส่งส าเนาค าสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหาตามที่อยู่ที่ปรากฏหลักฐานของทางราชการ เมื่อล่วงพ้น ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ด าเนินการ
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว 

๒.  ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ประธานและกรรมการทราบภายใน ๓ วันท าการ 
นับแต่วันที่มีค าสั่ง พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาให้ประธานกรรมการและให้ลงลายมือชื่อ
และวัน เดือน ปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 

หน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวน 
๑.  ต้องประชุมโดยสม่ าเสมอ 

  ๒.  สอบสวนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 
๒๕๕๐ และตามแนวทาง ที่คณะกรรมการสอบสวนก าหนดไว้ในข้อ ๑๖ และรวบรวมประวัติความประพฤติของผู้
ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จ าเป็น เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน 

  ๓.  เริ่มการสอบสวนและด าเนินการพิจารณาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
  ๔.  ใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระและเป็นกลาง โดยปราศจากอคติอย่างใด ๆ ต่อผู้ถูกกล่าวหา 
  ๕.  แจ้งสิทธิ์และหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหา ตามข้อ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ 

๖.  กรรมการสอบสวนแต่ละคนต่างช่วยกันค้นหาความจริงในเรื่องที่กล่าวหาให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ และดูแลให้บังเกิดความ
ยุติธรรมตลอดระยะเวลาที่ท าหน้าที่สอบสวน 

 ๗.  รายงานให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีพบการกระท าผิดในกรณีอ่ืน  หรือพบว่ามี    
ผู้ร่วมกระท าผิด นอกจากท่ีระบุไว้ในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนโดยทัว่ไป 
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน

โดยทั่วไปไว้ ดังนี้ 
๑.  องค์คณะสอบสวน  ในการสอบถามปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะสอบสวนได้ (ข้อ ๒๗) 
  ๒.  องค์คณะประชุมปรึกษา 

 ๒.๑  องค์ประชุมปกติ ต้องมีประธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้วย เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นที่
ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่แทน และต้อง
มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด (ข้อ ๑๗) 
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๓๑ 
 ๒.๒  องค์ประชุมพิเศษ ประธานกรรมการต้องอยู่ร่วมประชุมด้วย เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นที่

ประธานกรรมการไม่สมารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่แทน และ
กรรมการสอบสวนต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด
(ข้อ ๑๗) องค์ประชุมพิเศษ ใช้ส าหรับประชุมกรณีดังนี้ 

       (๑)  การประชุมตามที่ข้อ ๒๔ หลังจากท่ีได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับข้อ
กล่าวหาเสร็จแล้ว เพื่อพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด เมื่อใด 
อย่างไร และเป็นความผิดกรณีใด ตามมาตราใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
บกพร่อง   ในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตามมาตรา ๑๑๑ หรือไม่  
อย่างไร    (เพ่ือจัดท า สว. ๓) 

       (๒)  การประชุมตามข้อ ๓๘(เพ่ือจัดท า สว.๖) หลังจากท่ีได้รวบรวมพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาและที่ผู้ถูกกล่าวหาน าสืบแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนพยานหลักฐานอ่ืนใดเสร็จแล้วเพ่ือ
พิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และควรได้รับโทษ  
สถานใด  หรือผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ 
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตามมาตรา ๑๑๑ หรือไม่อย่างไร  หรือกรณีมีเหตุอันควร
สงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะสั่ง ลงโทษ 
ปลดออกหรือไล่ออก ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามมาตรา ๑๑๒  หรือไม่ อย่างไร 

 การออกเสียงลงมติ 
 กรรมการสอบสวนคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่

ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (ข้อ ๑๗ วรรคสี่) มติที่ใช้ในการประชุม ถือเสียงข้างมากของ
จ านวนกรรมการสอบสวนที่อยู่ในที่ประชุม ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ ถ้ามีความเห็นแย้ง
ให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม (ข้อ ๑๗ วรรคห้า)  

๓.  การนัดประชุม 
     ต้องท าเป็นหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการสอบสวนทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน  

ท าการเว้นแต่กรรมการสอบสวนนั้นได้ทราบการนัดประชุมในที่ประชุมแล้ว หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งประธาน
กรรมการจะนัดประชุมเป็นอย่างอ่ืนได้ กรณีไม่แจ้งกรรมการทุกคนจะเป็นการประชุมโดยไม่ชอบ  

 ๔. รายงานการประชุม (ข้อ ๑๗ วรรคห้า) 
      ต้องท าเป็นหนังสือ ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมเหตุผลไว้ในรายงานการ

ประชุมนั้นด้วย 
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๓๒ 
๕. การแจ้งฐานะของกรรมการสอบสวน 

     ก่อนเริ่มสอบปากค าพยาน คณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งให้พยานทราบว่า กรรมการ
สอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมการ
สอบสวนอาจมีความผิดตามกฎหมาย(ข้อ ๒๘ วรรคแรก) 

๖. การสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยาน 
   การสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนผู้ใดให้ค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ

หลองลวง หรือกระท าโดยมิชอบด้วยประการใด ๆ เพ่ือจูงใจให้บุคคลนั้นให้ถ้อยค าอย่างใด ๆ หรือกระท าให้ท้อใจ
หรือใช้กลอุบายอ่ืนเพ่ือป้องกันมิให้บุคคลใดให้ถ้อยค าหรือไม่ให้ถ้อยค าซึ่งอยากจะให้ด้วยความเต็มใจในเรื่องที่   
ถูกกล่าวหานั้น (ข้อ ๒๙) 

๗. การสอบปากค าผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็ก (อายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ในวันที่ให้ปากค า) 
หรือเป็นคนหูหนวกหรือเป็นใบ้ 

 ให้สอบสวนในสถานที่ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก และให้มีข้าราชการครูที่เป็นกลางและเชื่อถือได้ 
และบุคคลที่เด็กร้องขอหรือไว้วางใจเข้าร่วมการสอบปากค านั้นด้วย  หากผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กตั้งข้อ
รังเกียจข้าราชการครูดังกล่าวข้างต้นให้เปลี่ยนตัวบุคคลนั้น (ข้อ ๒๘ วรรคสอง) 

 การสอบปากค าผู้เสียหายหรือพยานเป็นคนหูหนวกหรือเป็นใบ้หรือมีความพิการหรือไม่เข้าใจ
ภาษาไทยให้คณะกรรมการสอบสวนจัดหาล่ามที่เป็นกลางและเชื่อถือได้ให้แก่บุคคลดังกล่าว(ข้อ ๒๘ วรรคสาม) 

       ๘.  ผู้ท าการสอบสวน 
  คณะกรรมการสอบสวนเท่านั้นเป็นผู้กระท าการสอบสวนจะให้บุคคลอ่ืนมาร่วมท าการสอบสวน

ไม่ได้เว้นแต่กรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานใน
ท้องที่ ซึ่งพยานอยู่ ท าการสอบสวนพยานแทน ซึ่งกรณีนี้ต้องก าหนดประเด็นหรือข้อส าคัญท่ีจะต้องสอบสวนไปให้
ด้วย(ข้อ ๓๒) 

 ๙.  บุคคลที่จะอยู่ในที่สอบสวน 
  ในการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหา หรือกระบวนการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ

ที่จะน าทนายหรือที่ปรึกษาเข้ามาร่วมฟังการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนได้ แต่จะให้ถ้อยค าหรือตอบ
ค าถามแทนผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้(ข้อ ๑๑) และการใดที่ทนายหรือท่ีปรึกษาได้ท าลงไปต่อหน้าผู้ถูกกล่าวหาให้ถือว่า
เป็นการกระท าของผู้ถูกกล่าวหาเว้นแต่ผู้ถูกกล่าวหาได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น ตามมาตรา ๒๓ พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ส าหรับการสอบปากค าพยาน ห้ามบุคคลอ่ืนนอกจากผู้ก าลังถูก
สอบปากค าอยู่ในที่สอบสวน เว้นแต่บุคคลที่คณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพื่อประโยชน์ใน
การสอบสวน (ข้อ ๒๘ วรรคสอง วรรคสาม) 

 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

๓๓ 
๑๐.  พยานเอกสารหรือพยานวัตถุ 

  การน าเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวน ประธานกรรมการ     
กรรรมการ  เลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการ ต้องท าบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด 

๑๑. การสอบปากค าบุคคล 
  การสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาหลายคน  คณะกรรมการสอบสวนต้องเรียกผู้ซึ่งจะถูกสอบปากค า

เข้ามาในที่สอบสวนคราวละ ๑ คน การสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาให้บันทึกถ้อยค าไว้ตามแบบ สว.๔ ท้ายกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อได้บันทึกถ้อยค าเสร็จแล้วให้กรรมการสอบสวนอ่านบันทึกให้      
ผู้ถูกกล่าวหาฟังหรือจะให้ผู้ถูกกล่าวหาอ่านเองก็ได้ แต่ในทางปฏิบัติควรให้กรรมการสอบสวนอ่านบันทึกให้        
ผู้ถูกกล่าวหาฟัง เพื่อให้กรรมการผู้ที่ไม่ได้บันทึกได้ตรวจสอบความถูกต้องของถ้อยค าที่บันทึกไปพร้อมกัน 

การสอบปากค าพยานบุคคล คณะกรรมการสอบสวนต้องเรียกผู้ซึ่งจะถูกสอบปากค าเข้ามาในที่
สอบสวนคราวละ ๑ คน และให้บันทึกถ้อยค าไว้ ตามแบบ สว.๕ ท้ายกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อได้บันทึกถ้อยค าเสร็จแล้วให้กรรมการสอบสวนอ่านบันทึกให้พยานฟัง หรือจะให้พยานอ่านเอง   
ก็ได้ แต่ในทางปฏิบัติควรให้กรรมการสอบสวนอ่านบันทึกให้พยานฟัง เพ่ือให้กรรมการผู้ที่ไม่ได้บันทึกได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของถ้อยค าที่บันทึกไปพร้อมกัน 

ในการบันทึกถ้อยค า ห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้บันทึกไว้
แล้ว ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติมและให้กรรมการสอบสวนผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อย ๑ คน กับผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือ
ชื่อก ากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม 
 การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 
 การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา รวมทั้ง
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวนหรือสอบสวนเบื้องต้น ทั้งหมดเท่าท่ีมีก่อนเริ่มท าการสอบสวน 
ซึ่งข้อมูลในชั้นนี้ ได้แก่ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการตั้งเรื่องกล่าวหา ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
หลักฐานการแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบค าสั่งของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ที่ได้จากการสืบสวนหรือจาการสอบสวนเบื้องต้น และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่การสอบสวนต่อไป 
 การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา การแจ้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหา 

๑. การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา 
การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบเป็นสาระส าคัญท่ีมาตรา ๙๘ แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติบังคับให้ต้องกระท า และ 
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๓ ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนที่
จะต้องแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท า    
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๓๔ 
การใด เมื่อใด อย่างไร รวมทั้งแจ้งให้ทราบด้วยว่าในการสอบสวนนี้ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาและมีสิทธิที่จะให้ถ้อยค า หรือชี้แจงข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐาน 
หรือน าพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ ทั้งนี้ การแจ้งดังกล่าวให้ท าบันทึกตามแบบ สว.๒  ท้ายกฎ ก.ค.ศ.  
ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยท าเป็น ๒ ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบไว้   เมื่อ
ผู้ถูกกล่าวหาได้ลงลายมือชื่อรับทราบเป็นหลักฐานไว้แล้ว ให้มอบให้ผู้ถูกกล่าวหา ๑ ฉบับ เก็บไว้ในส านวนการ
สอบสวน ๑ ฉบับ 
 “ข้อกล่าวหา” ที่จะต้องแจ้งและอธิบายให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบนั้นคือ “กรณีและพฤติกรรมแห่งการกระท า
ที่อ้างว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าความผิด” ซ่ึงจะต้องอยู่ในขอบเขตของ “เรื่องที่กล่าวหา” โดยอธิบายเรื่องที่กล่าวหา
ให้ชัดเจนพอที่ผู้ถูกกล่าวหาจะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้ตรงประเด็น โดยในชั้นนี้ไม่ต้องแจ้งว่า ข้อกล่าวหานั้นเป็น
ความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด เนื่องจากพยานหลักฐานในเบื้องต้นยังไม่อาจชี้ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิด 

๒. การแจ้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหา (ข้อ ๑๘) 
คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่ต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหา ตามข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ 

และข้อ ๑๑  ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบก่อนสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหา 
ในกรณีที่ค าขอหรือค าชี้แจงมีข้อบกพร่องหรือมีความที่อ่านไม่เข้าใจหรือผิดหลงอันเห็นได้ชัดว่าเกิด

จากความไม่รู้ หรือความเลินเล่อของผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา หรือพยานแล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการสอบสวน
แนะน าให้บุคคลดังกล่าวแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง 

สิทธิหน้าที่ผู้ที่ถูกกล่าวหาตามข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ 
ข้อ ๘  สิทธิคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีได้

อธิบายไว้แล้วในเรื่องการคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน 
ข้อ ๙  สิทธิคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ได้

อธิบายไว้แล้วในเรื่องการคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ข้อ ๑๐  ในการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนต้องให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริง

อย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน เว้นแต่จะมีผลท าให้ระยะเวลาที่กฎหมาย
หรือ กฎ ก.ค.ศ. นี้ก าหนดต้องล่าช้าออกไป หรือปรากฏโดยสภาพเห็นได้ชัดว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระท า
ได้รวมทั้งมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จ าเป็นต้องรู้เพ่ือการโต้แย้งหรือชี้แจง หรือป้องกันสิทธิของตนได้ 

การอ้างพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาจะน าพยานหลักฐานมาเองหรือจะอ้าง
พยานหลักฐานแล้วขอให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้ 

ข้อ ๑๑  ในการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาของตน
เข้ามาร่วมฟังการสอบสวนก็ได้ แต่จะให้ถ้อยค าหรือตอบค าถามแทนผู้ถูกกล่าวหาหรือเสนอความเห็นใดแก่
คณะกรรมการสอบสวนไม่ได้ 
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๓๕ 
การสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา 
การสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาก็เพ่ือที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ ของผู้ถูกกล่าวหาอัน

เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน ซึ่งจะได้น ามาประกอบการพิจารณาวินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดตามท่ีกล่าวหา
หรือไม่ ทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้อย่างเต็มที่ ตามมาตรา ๙๘ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  อันเป็นไปตามหลักการฟังความ  
ทั้งสองฝ่าย 

การสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาอาจจะกระท าเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ ๑ การสอบสวนเบื้องต้น 
กระท าเมื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยแจ้งด้วยว่าในการสอบสวนนี้        

ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือชี้แจง  
แก้   ข้อกล่าวหาตลอดจนอ้างพยานหลักฐาน หรือน าพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย ต่อจากนั้นให้ถาม
ผู้ถูกกล่าวหาว่า กระท าผิดตามข้อกล่าวหาจริงหรือไม่ อย่างไร การสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในตอนแรกนี้ก็เพ่ือจะได้
ทราบค ารับ ข้ออ้าง และข้อเถียงเบื้องต้นของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเมื่อได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ และถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าผิดหรือไม่ อย่างไร่แล้ว ถ้าผู้ถูกกล่าวหาให้การรับหรือปฏิเสธข้อเท็จจริง
เรื่องใด อย่างไร หรือผู้ถูกกล่าวหาให้การรับก็จะได้ไม่ต้องหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นการสอบสวน ส่วนข้อใดที่ผู้ถูก
กล่าวหาไม่รับก็จะเป็นประเด็นที่จะต้องสอบสวนต่อไป 

การถามผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ทราบถึงสิทธิของตนดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค ารับสารภาพว่าได้
กระท าการตามที่ถูกกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระท าตามท่ีผู้ถูกกล่าวหา
รับสารภาพดังกล่าวเป็นความผิดวินัยกรณีใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตามมาตรา ๑๑๑ อย่างไร หาก 
ผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพให้บันทึกถ้อยค าสารภาพ รวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ(ถ้ามี) และ
สาเหตุแห่งการกระท าไว้ด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ท าการสอบสวนต่อไปก็ได้ 

ระยะที่ ๒ การสอบสวนโดยละเอียด 
กระท าหลังจากท่ีได้สอบสวนผู้ถูกกล่าวหาครั้งแรกแล้ว ผู้ถูกกล่าวหามิได้ให้ถ้อยค ารับสารภาพ 

หรือไม่ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะให้ถ้อยค าปฏิเสธ หรือภาคเสธ (รับบางส่วน) หรือไม่ยอมให้ถ้อยค า กรณีเช่นนี้ 
คณะกรรมการสอบสวน จะต้องท าการสอบสวนต่อไป เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา    
แล้วด าเนินการตามข้อ ๒๔  ข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙ ต่อไป 

ในการด าเนินการตามข้อ ๒๔ กฎหมายก าหนดให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการประชุมเพ่ือ
พิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใด สนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร และเป็น 
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๓๖ 
ความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องใน
หน้าที่ราชการ  หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตามมาตรา ๑๑๑ หรือไม่ อย่างไร แล้วให้
คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบเพ่ือแจ้งข้อกล่าวหาโดยระบุข้อกล่าวหาที่ปรากฏตาม
พยานหลักฐานว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตามมาตรา ๑๑๑ อย่างไร 
และสรุปพยานหลักบานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระท าที่มี
ลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา ส าหรับพยานเท่าที่มีให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระท าท่ีมี
ลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา ส าหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ 
 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็จแล้วให้ด าเนินการตามข้อ ๒๔  และ   
ข้อ ๓๘ ต่อไป 
 การก าหนดประเด็นสอบสวน 
 การก าหนดประเด็นสอบสวนเป็นการก าหนดจุดส าคัญท่ีจะต้องพิสูจน์ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัย
ตามข้อกล่าวหาในกรณีใด อย่างไร หรือไม่  ดังนั้น การก าหนดประเด็นสอบสวนจึงเป็นเครื่องมือน าทางให้การ
สอบสวนเป็นไปตามรูปเรื่องที่กล่าวหา และท าให้การสอบสวนเป็นไปโดยรอบคอบ รัดกุม และรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ยังเป็นแนวทางเป็นเครื่องมือน าทางให้การสอบสวนไปทางให้ได้ข้อเท็จจริง โดยละเอียดครบถ้วนจนหมดประเด็น
หรือจนสิ้นกระแสความ  เพ่ือให้ได้ความจริงสามารถพิสูจน์ความผิดได้ สามารถก าหนดระดับโทษได้ และให้ความ
เป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาท าให้ผู้ถูกกล่าวหาสามารถชี้แจงแสดงพยานหลักฐานและแก้ข้อกล่าวหาได้ถูกต้องตรงกับ
เรื่องท่ีกล่าวหาโดยไม่หลงข้อต่อสู้หรือหลงต่อสู้ในเรื่องที่มิได้เป็นประเด็นที่โต้เถียงกันอีกด้วย 
 ข้อควรค านึงเบื้องต้นในการก าหนดประเด็นสอบสวน 

๑.  ควรพิจารณาก่อนว่าเรื่องที่จะท าการสอบสวนนั้นมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร อย่างไร           
เป็นความผิดในกรณีใด ตามมาตราใด  

๒.  ควรพิจารณาว่าความผิดในกรณีตามที่กล่าวหานั้นมีองค์ประกอบของความผิดอย่างไร เพ่ือจะได้
สอบสวนข้อเท็จจริงให้ตรงตามประเด็นอันจะพิสูจน์ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดตามกรณีท่ีกล่าวหาหรือไม่ 

๓.  ควรค านึงว่าข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเบื้องต้น รวมทั้งพยานหลักฐานต่าง ๆ ในเบื้องต้น อันเกี่ยวกับ     
ข้อกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยนั้นมีอยู่แล้วอย่างไรบ้าง และผู้ถูกกล่าวได้ให้การเบื้องต้นโดยรับหรือปฏิเสธในข้อใด  
มีข้ออ้างหรือข้อเถียงประการใด ซึ่งจะทราบได้จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และจากการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา
ในครั้งแรก 

การสอบสวนพยานบุคคล 
การสอบสวนพยานบุคคลเป็นการสอบถามบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ หรือบุคคลที่ทราบเรื่อง หรือบุคคล    

ที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง และจะได้ทราบรายละเอียด หรือพฤติการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่อง 
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๓๗ 
ทีก่ล่าวหา เพ่ือประกอบการพิจารณา ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดตามเรื่องที่กล่าวหาจริงหรือไม่ ซึ่งเมื่อได้สอบถามแล้ว
ก็ต้องบันทึกถ้อยค าไว้เป็นหลักฐาน (แบบ สว. ๕) 
 พยานบุคคลมีอยู่ ๒ ประเภท คือ พยานบุคคลที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกมาสอบสวนเพื่อสนับสนุน 
ข้อกล่าวหา หรือเพ่ือให้ได้ความจริงและความยุติธรรมในเรื่องที่สอบสวนประเภทหนึ่ง และพยานบุคคลที่           
ผู้ถูกกล่าวหาอ้างเพ่ือให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกมาสอบสวนประกอบค าแก้ข้อกล่าวหาอีกประเภทหนึ่ง 

การสอบสวนปรากฏกรณีกระท าผิดในเรื่องอ่ืน 
กรณีท่ีกรรรมการสอบสวน เห็นว่ากรณีมีมูลว่า ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องอ่ืน

นอกจากท่ีระบุไว้ในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ประธานกรรมการรายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลควรสอบสวนและควรให้
คณะกรรมการสอบสวนที่ได้แต่งตั้งไว้แล้วท าการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องอ่ืนที่เพ่ิมข้ึนนั้นด้วย ก็ให้ท าค าสั่ง
เพ่ิมเติมข้ึน ทั้งนี้ ให้น าข้อ ๔ และข้อ ๕ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม และให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ในกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็นเรื่องเก่ียวกับเรื่องเดิม 
ก็ให้ระบุในค าสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนทากรสอบสวนรวมเป็นส านวนเดียวกัน หรือถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีไม่
เกี่ยวกับเรื่องเดิมก็ให้ระบุในค าสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนแยกเป็นส านวนใหม่ แต่ถ้าผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นใหม่ เพ่ือท าการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาใน
เรื่องนี้ปรากฏเพ่ิมขึ้นนั้น ก็ให้แต่งตั้งได้ (ข้อ ๓๓) 

การสอบสวนพาดพิงไปถึงผู้อ่ืน 
กรณีท่ีการสอบสวนปรากฏกรณีพาดพิงไปถึงข้าราชการผู้อ่ืน ให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาใน

เบื้องต้นว่าข้าราชการผู้นั้นมีส่วนร่วมกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องที่สอบสวนหรือไม่ ถ้าคณะกรรมการ
สอบสวนเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดเห็นว่า ผู้นั้นมีส่วนร่วมกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง     
ในเรื่องที่สอบนั้นด้วย ให้ประธานกรรมการรีบรายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณา
ด าเนินการตามควรแก่กรณี 

การสอบสวนกรณีผู้ถูกกล่าวหาได้รับค าสั่งย้ายหรือโอน 
ในระหว่างการสอบสวน แม้จะมีการรับย้าย โอน แต่งตั้ง หรือสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาไปอยู่นอกบังคับบัญชา

ของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ก็ให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนต่อไปได้จนเสร็จ ทั้งนี้ ให้
คณะกรรมการสอบสวนรีบท าการสอบสวน แล้วท ารายงานการสอบสวน และเสนอส านวนการสอบสวนต่อผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะได้ตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๔๓  
ข้อ ๔๔ ข้อ ๔๕ และข้อ ๔๖ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้วให้ 
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๓๘ 
ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาใหม่ของผู้ถูกกล่าวหา เพ่ือด าเนินการตามข้อ ๔๐ ต่อไป  ทั้งนี้  ให้ผู้บังคับบัญชาคนใหม่     
มีอ านาจตรวจสอบความถูกต้องของส านวนตามข้อ ๔๓ ข้อ ๔๔ ข้อ ๔๕ และข้อ ๔๖ ด้วย (ข้อ ๓๗) 
 การรวบรวมพยานหลักฐาน 
 การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นจุดมุ่งหมายของการสอบสวนซึ่งคณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่ที่จะต้อง
ด าเนินการแสวงหาให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับเรื่อง
ที่กล่าวหาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่จะรวบรวมนั้น ได้แก่ ค าให้การของผู้ถูกกล่าวหา ค าให้การของพยานบุคคล 
พยานเอกสาร และพยานวัตถุ(ถ้ามี) 
 การท ารายงานการสอบสวน 
 การท ารายงานการสอบสวน (ตามข้อ ๓๙) คือ การท าบันทึกสรุปข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่ได้จาก
การสอบสวน พร้อมทั้งแสดงความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยตามมาตราใด อย่างไร หรือไม่ โดยอาศัย
พยานหลักฐาน และเหตุผลอย่างไร และควรลงโทษสถานใด หรือผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการด้วยเหตุใด หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่
ราชการหรือไม่  อย่างไร 
 โดยปกติการท ารายงานการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนจะกระท าเม่ือได้ประชุมลงมติข้อ ๓๘  แล้ว 
โดยคณะกรรมการสอบสวนจะท ารายงานการสอบสวนตามแบบ สว. ๖ ท้ายกฎ ก.ค.ศ. วา่ด้วยการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ หากกรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง ให้ท าความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานการ
สอบสวน โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของส านวนการสอบสวนด้วย 
 ในรายงานการสอบสวนให้มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑.  สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีอย่างใดบ้าง กรณีท่ีไม่ได้สอบสวนพยานตามข้อ ๓๐ วรรคหก
และข้อ ๓๑ ให้รายงานเหตุที่ไม่ได้สอบสวนนั้นให้ปรากฏไว้ด้วย และในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค ารับสารภาพให้
บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) ไว้ด้วย เช่น บันทึกว่าผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค ารับสารภาพเพราะจ านนต่อ
หลักฐาน หรือเพราะเหตุใด เพ่ือประโยชน์อย่างใดของผู้ถูกกล่าวหา 

๒.  วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหา   
(ถ้ามี) ว่าควรรับฟังพยานหลักฐานฝ่ายใด เพียงใด โดยอาศัยเหตุผลอย่างไร 

๓.  ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่ผิดให้
เสนอความเห็นยุติเรื่อง ถ้ากระท าผิดให้ระบุว่าเป็นความผิดในกรณีใด ตามมาตราใด และควรได้รับโทษสถานใด 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในดันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการด้วยเหตุใด 
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตามมาตรา ๑๑๑ หรือไม่ อย่างไร หรือมีเหตุอันควรสงสัย
อย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะรับฟังลงโทษ  
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๓๙ 
ปลดออก หรือไล่ออก ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการ และสมควรให้ออกจากราชการ
ตามมาตรา ๑๑๒ หรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งข้อสนับสนุนการใช้ดุลพินิจ ไว้ในรายงานการสอบสวน (สว. ๖) 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ท ารายงานการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้เสนอส านวนการสอบสวนพร้อมทั้ง  
สารบาญต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และให้ถือว่าการสอบสวนแล้วเสร็จ 

ขั้นตอนและการก าหนดระยะเวลาการสอบสวน 
๑.  ประธานกรรมกรสอบสวนลงลายมือชื่อ วัน  เดือน ปีที่รับทราบค าสั่ง 
๒.  ประชุมคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือวางแนวทางการสอบสวน พิจารณาเรื่องที่กล่าวหา ก าหนด     

ข้อกล่าวหา 
๓.  แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามแบบ สว. ๒ แจ้งสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา พร้อมกับ

ถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะรับสารภาพหรือไม่ 
     การด าเนินการตามข้อ ๑-๓ ต้องด าเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวน

รับทราบค าสั่ง 
๔.  รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา (กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่รับสารภาพ) และประชุมเพ่ือ

พิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด  เมื่อใด อย่างไร และเป็น
ความผิดกรณีใด ตามมาตราใด 

     การด าเนินการตามข้อ ๔ ต้องด าเนินการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่แจ้ง สว. ๒ 
๕.  แจ้งข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐาน และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้         

ผู้ถูกกล่าวหาทราบ (สว.๓) และถามผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความประสงค์จะยื่นค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือจะให้ถ้อยค าต่อ
คณะกรรมการสอบสวน โดยต้องด าเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่
กล่าวหาตามข้อ ๔ แล้วเสร็จ 

๖.  สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายผู้กล่าวหา โดยต้องด าเนินการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วัน
ด าเนินการตามข้อ ๕ แล้วเสร็จ 

๗.  ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมด เพ่ือลงมติว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิด   
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  หรือไม่ร้ายแรง  ผิดกรณีใด  มาตราใด  ควรได้รับโทษสถานใด  หรือหย่อน
ความสามารถตามมาตรา ๑๑๑  หรือมีมลทิน หรือมัวหมองตามมาตรา ๑๑๒ 

๘.  ท าบันทึกรายงานการสอบสวน (ข้อ ๓๙) 
๙.  เสนอส านวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
     ด าเนินการตามข้อ ๗-๙ ต้องด าเนินการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ด าเนินการตามข้อ ๖ แล้วเสร็จ 
สรุประยะเวลาในการด าเนินการสอบสวน 
๑. รวมระยะเวลาการสอบสวนตามที่กฎ ก.ค.ศ. ก าหนด ๑๘๐ วัน 
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๓๙ 
๒. สามารถขยายเวลาได้ตามความจ าเป็นในแต่ละขั้นตอน ครั้งละไม่เกิน ๖๐ วัน  
๓.  หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน ประธานกรรมการต้องรายงานให้ผู้สั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนรายงาน กศจ. ทราบ เพ่ือติดตามเร่งรัดการสอบสวน 
ส าหรับการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ข้อ ๒๑ ก าหนดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน หากไม่แล้ว

เสร็จให้ขยายได้ไม่เกิน ๓๐ วัน โดยน าขั้นตอนตามข้อ ๒๐ มาใช้โดยอนุโลม 
ความเห็นของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องตรวจสอบว่าคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการถูกต้องครบถ้วน

สมบูรณ์แล้วหรือไม่ หากเห็นว่าตอนใด ไม่ถูกต้องก็สั่งให้ไปด าเนินการให้ถูกต้องสมบูรณ์ และผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนจะต้องแสดงความเห็นไว้ในส านวนการสอบสวนว่ามีความเห็นอย่างไร เห็นด้วยกับ
กรรมการสอบสวนหรือไม่ และควรลงโทษสถานใด เพราะเหตุใด 

๑.  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน และผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นในระดับโทษ 
แย้งกัน (ระดับโทษร้ายแรงกับระดับโทษไม่ร้ายแรง) ให้น าเสนอ กศจ. พิจารณาความผิด และก าหนดโทษ เมื่อ 
กศจ. มีมติเป็นประการใด ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่ง หรือปฏิบัติให้
เป็นไปตามมติ 

๒.  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีความเห็นพ้องกันในระดับ
โทษว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้น าเสนอ กศจ. พิจารณาความผิดและก าหนดโทษ เมื่อ กศจ. มีมติเป็น
ประการใด ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกาสอบสวนหรือผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่ง หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ 

๓.  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีความเห็นพ้องกันในระดับ
โทษไม่ร้ายแรง ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาสั่งลงโทษให้เป็นไป
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วรายงานให้ 
กศจ.พิจารณา ในกรณีที่ กศจ. มีมติประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่ง หรือปฏิบัติไป
ตามมตินั้น แล้วรายงาน ก.ค.ศ. พร้อมส านวนการสอบสวน 

การตรวจสอบและท าบันทึกความเห็น 
การพิจารณาส านวนการสอบสวนและท าบันทึกความเห็น หมายถึง การตรวจส านวนการสอบสวนและการ

ท าบันทึกความเห็นเสนอแนะผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือผู้มีอ านาจเหนือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน เพ่ือพิจารณาสั่งการ และการท าบันทึกความเห็นมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดเรื่องราว หรือข้อเท็จจริงใน
ส านวนการสอบสวนตลอดจนกระบวนการด าเนินการสอบสวนพิจารณาชั้นต้น และความเห็นของผู้ตรวจส านวน 
เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัย (รายละเอียดตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔๐ 
ข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒) 
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๔๐ 
 

แนวทางการตรวจส านวนการสอบสวน 
๑. การตรวจสอบข้อกฎหมาย 

๑.๑   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนถูกต้องหรือไม่ 
      - ผู้สั่งมีอ านาจหรือไม่ 
 - ระบุชื่อ ต าแหน่ง และวิทยฐานะผู้ถูกกล่าวหรือไม่ 
 - ระบุเรื่องที่กล่าวหรือไม่ 
 - จ านวนกรรมการถูกต้องหรือไม่ 
 - ระบุชื่อ ต าแหน่ง และวิทยฐานะของกรรมการหรือไม่ 

 - ผู้เป็นกรรมการมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่ (รายละเอียดตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔ ข้อ ๔๓) 

     ๑.๒  การสอบสวนถูกต้องหรือไม่ 
  - แจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่ 
  - แจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาหรือไม่ 
  - สอบสวนผู้ถูกกล่าวหา และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการแก้ข้อกล่าวหารือไม่ 

  - สอบสวนเกินก าหนดระยะเวลาการสอบสวนหรือไม่ และมีการขอขยายระยะเวลาการสอบสวน
หรือไม่ 

- กรรมการสอบสวนในขณะสอบสวนครบองค์คณะหรือไม่ 
- มีบุคคลอื่นเข้าร่วมฟังการสอบสวนหรือไม่ 
- การสอบสวนเด็ก คนหูหนวก เป็นใบ้ หรือมีความพิการทางกาย หรือผู้ไม่เข้าใจภาษาไทย      

ได้ด าเนินการตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่ 
- การประชุมปรึกษาเพ่ือพิจารณาจัดท า สว.๓ หรือพิจารณาว่า ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดตาม     

ข้อกล่าวหาหรือไม่ (สว.๖) คณะกรรมการสอบสวนครบองค์คณะหรือไม่ ลงมติถูกต้องหรือไม่ (รายละเอียดตาม  
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔๔ ข้อ ๔๕) 

    ๑.๓  การให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  - มีกรณีที่จะสั่งได้หรือไม่ 
  - ผู้สั่งมีอ านาจหรือไม่ 

  - การสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนถูกต้องหรือไม่ (รายละเอียดตามกฎ ก.ค. 
ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 
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๔๑ 

 
๒.  การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
     ๒.๑  ข้อเท็จจริงที่รับกัน 
     ๒.๒  ข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นขัดแย้ง 
     ๒.๓  พยานหลักฐานที่ประกอบประเด็น 
     ๒.๔  การสอบสวนหมดประเด็นหรือไม่ 
๓.  การท าบันทึกเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาสั่งการควรประกอบด้วย 
     ๓.๑  มูลกรณีของเรื่อง 
     ๓.๒  การตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
     ๓.๓  ข้อเท็จจริงที่รับฟังเป็นที่ยุติ 
     ๓.๔  ความเห็นคณะกรรมการสอบสวน 
     ๓.๕  ความเห็นและการลงโทษของผู้บังคับบัญชา 
     ๓.๖  ความเห็นของผู้ตรวจส านวนการสอบสวนควรประกอบด้วย 
    - ปัญหาข้อกฎหมาย (ถ้ามี) 
  - ข้อเท็จจริงที่รับกัน 
  - ประเด็นที่โต้แย้งซึ่งจะต้องพิจารณา 
  - พยานหลักฐานในประเด็นที่โต้แย้งกัน 
  - เหตุผลในการรับฟังพยานหลักฐาน 
  - การวินิจฉัยบทความผิดและก าหนดโทษ 
๔.  ข้อควรค านึงในการเขียนบันทึกความเห็น 
     ๔.๑  เป็นการเขียนให้ผู้อื่นอ่าน ไม่ใช่เขียนไว้อ่านเอง 

 ๔.๒  เป็นการเขียนเพ่ือให้ผู้อ่ืนพิจารณาวินิจฉัยปัญหาได้ถูกต้องเป็นธรรม โดยผู้มีอ านาจพิจารณา
วินิจฉัยไม่ได้ดูส านวนโดยตรง 

 ๔.๓  ความรับผิดชอบในการเสนอข้อเท็จจริง 
๕.  วธิีเตรียมการเขียนบันทึกความเห็นของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ 
     ๕.๑  ท าบันทึกช่วยจ า 
     ๕.๒  ควรคั่นเอกสารในส านวนที่จ าเป็นต้องน ามาใช้เขียนหรืออ้างอิง 
     ๕.๓  วางรูปแบบหรือแนวทางการเขียนบันทึกความเห็น 
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๔๒ 
 

๖.  ข้อแนะน าในการเขียนบันทึกความเห็น 
     ๖.๑  ควรเขียนให้กะทัดรัด 
     ๖.๒  ควรเขียนล าดับเหตุการณ์ให้อ่านเข้าใจง่าย จดจ าค้นหาง่าย 
     ๖.๓  ควรเขียนให้ช่วงวรรคตอนหรือย่อหน้าที่เหมาะสม 
     ๖.๔  ควรเขียนโดยระวังอย่าให้ผู้อ่ืนเกิดค าถาม 
     ๖.๕  ควรระวังการเขียนซ้ าซ้อนโดยไม่จ าเป็น 

 ๖.๖  การน าถ้อยค าของพยานมากล่าวอ้าง ควรระวังถ้อยค าส านวนอย่าให้คลาดเคลื่อนจาก
จุดมุ่งหมายของพยาน 

 ๖.๗  ควรใช้ถ้อยค าส านวนที่อ่านง่าย 
 ๖.๘  ไม่ควรน าภาษาพูดมาเป็นภาษาเขียน 
 ๖.๙  ไม่ควรใช้ค าหยาบหรือลามกโดยไม่จ าเป็น 
 ๖.๑๐  เหตุการณ์ต่าง ๆ ควรเขียนแสดงวันเวลา 
 ๖.๑๑  การเขียนเหตุผลวินิจฉัย ควรเขียนเหตุผลหลักเสียก่อนแล้วตามด้วยเหตุผลประกอบ 
 ๖.๑๒  ไม่ควรน าถ้อยค าที่แสดงความไม่แน่ใจมาใช้ 
 ๖.๑๓  การเขียนข้อกฎหมายควรใช้ถ้อยค าตามกฎหมาย 

๗.  การจัดเรียงเอกสารส านวนการสอบสวน ให้จัดเรียงตามล าดับก่อนหลังจากล่างขึ้นบนในการปฏิบัติ 
เช่น 

     ๗.๑  หนังสือร้องเรียนหรือเอกสารเรื่องเดิม 
     ๗.๒  บันทึกเสนอเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน 
     ๗.๓  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
     ๗.๔  ส านวนการสืบสวน (บันทึกถ้อยค าพยาน บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา เอกสาร

หลักฐานประกอบส านวน ฯลฯ) 
     ๗.๕  รายงานการสืบสวน 
     ๗.๖  บันทึกเสนอเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
     ๗.๗  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (สว. ๑) 
     ๗.๘  หนังสือและหลักฐานการแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวน

และ ผู้ถูกกล่าวหา 
     ๗.๙  หนังสือและหลักฐานการรับทราบค าสั่งคณะกรรมการสอบสวน 
     ๗.๑๐  รายงานการประชุมเพื่อพิจารณาข้อกล่าวหาและวางแผนการสอบสวน 
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๔๓ 
 

     ๗.๑๑  บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา (สว.๒) 
     ๗.๑๒  บันทึกถ้อยค าผู้ถูกกล่าวหา (สว.๔) 
     ๗.๑๓  บันทึกถ้อยค าพยานฝ่ายผู้กล่าวหา (สว.๕) และพยานเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

                ๗.๑๔  รายงานการประชุมเพื่อพิจารณาว่าพยานหลักฐานฝ่ายกล่าวหาว่ามีน้ าหนักสนับสนุน
ข้อกล่าวหาหรือไม่ ตามข้อ ๒๔ 

     ๗.๑๕  บันทึกการแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (สว.๓) 
               ๗.๑๖  บันทึกถ้อยค าผู้ถูกกล่าวหา (สว.๔) และเอกสารหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาเพื่อ
ประกอบการชี้แจง 
      ๗.๑๗  รายงานการประชุมเพื่อตั้งประเด็นน าสืบพยาน และรวบรวมหลักฐานตามประเด็นที่   
ผู้ถูกกล่าวหายกขึ้นเป็นประเด็นต่อสู้  และวางแผนสืบพยานฝ่ายถูกกล่าวหา (ถ้ามี) 
      ๗.๑๘  บันทึกถ้อยค าพยานฝ่ายถูกกล่าวหา (สว.๕) และพยานเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
      ๗.๑๙  รายงานการประชุมเพื่อท ารายงานการสอบสวนตามแบบ สว.๖ อนึ่ง ในการพิจารณา
จัดท า สว. ๖ ควรมีประวัติ (สมุดประวัติ หรือ ก.พ. ๗) ของผู้ถูกกล่าวหาประกอบการพิจารณา 
        ๗.๒๐  รายงานการสอบสวน (สว.๖) 
      ๗.๒๑  บัญชีรายการเอกสาร 
      ๗.๒๒  สารบัญการสอบสวน 
      ๗.๒๓  ปกส านวนการสอบสวน 
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๔๔ 

 

(แบบการตรวจส านวนการสอบสวน) 

                บันทึกข้อความ 
 
 

ส่วนราชการ ..................................................................................... ......................................................... 
ที่  ........................................................................................... วันที่........................................................................  
เรื่อง  ........................................................................................................................................... ............    

เรียน  ............................................................................................................ . 

๑. การตรวจสอบข้อกฎหมาย 
๑.๑  ผู้ถูกกล่าวหาชื่อ................................ต าแหน่ง................วิทยฐานะ......สังกัด...............  
๑.๒  เรื่องท่ีกล่าวหา.................................................................................................... ... 
๑.๓  วัน เดือน ปีและสถานที่เกิดเหตุ...............................................................................  
๑.๔  การสืบสวน/สอบสวน 
       สืบสวนโดย (วิธีทางลับหรือเปิดเผย)................................................................... 
   สืบสวนข้อเท็จจริงโดย (การสืบสวนเองหรือมอบให้ผู้ใดสืบสวน)........................... 
   ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงไม่ร้ายแรงโดย (ผู้สั่ง).......................... 

ค าสั่งที่..............................................ลงวันที่.................... ............................................................................. 
      ๑.๕  กรณีตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
      ๑.๕.๑  ผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนเป็นผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๘ 
      ถูกต้อง     ไม่ถูกต้อง 
    ๑.๕.๒  การอ้างอ านาจและบทบาทกฎหมายในการสั่งตั้งกรรมการสอบสวน 
      ถูกต้อง     ไม่ถูกต้อง 
    ๑.๕.๓  จ านวนและคุณสมบัติคณะกรรมการ 
      จ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน  ค าสั่งนี้มีกรรมการ.........คน 
      เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือข้าราชการฝ่ายพลเรือน 
     ประธานกรรมการด ารงต าแหน่ง วิทยฐานะ หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าผู้ถูก
กล่าวหา 
       มีเลขานุการ    ไม่มีเลขานุการ 
     มีนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือได้รับการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรการด าเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการด าเนินการทางวินัยเป็นกรรมการ 
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๔๕ 
 

   ๑.๕.๔   ความถูกต้องของรูปแบบค าสั่ง 
      ค าสั่งท าตามแบบ สว. ๑ 
      ระบุชื่อและต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 
      ระบุเรื่องที่กล่าวหา 
      ระบุชื่อ ต าแหน่ง และวิทยฐานะของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน 
   ๑.๕.๕  มีหลักฐานการรับทราบค าสั่งของประธานกรรมการ 
      มี    ไม่มี 
   ๑.๕.๖  การแจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
      แจ้งโดยตรง    แจ้งทางไปรษณีย์ 
   ๑.๕.๗  หลักฐานการรับทราบค าสั่งของผู้ถูกกล่าวหา 
      มี     ไม่มี 
   ๑.๕.๘  การคัดค้านกรรมการ 
      มี    ไม่มี   เปลี่ยน  ไม่เปลี่ยน 
  ๑.๖    การสอบสวน 
   ๑.๖.๑  หลักฐานการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามแบบ สว.๒ 
     มี โดยวิธ.ี.......   ไม่มี 
   ๑.๖.๒  หลักฐานการแจ้งข้อกล่าวหาที่เปลี่ยนแปลงไปให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
      มี โดยวิธ.ี......   ไม่มี 
   ๑.๖.๓  หลักฐานการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา   
(สว.๓)  ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
      มี โดยวิธ.ี.....   ไม่มี 
   ๑.๖.๔  องค์ประชุมคณะกรรมการสอบสวน 
    การประชุมเพ่ือจัดท า สว. ๒    มี   ไม่มี 
      ถูกต้อง โดยมีกรรมการ..........คน 
      ไม่ถูกต้องในขั้นตอนขณะสอบสวน มีกรรมการ..........คน ขณะประชุม มี
กรรมการ................คน 
    การประชุมเพ่ือจัดท า สว. ๓     มี   ไม่มี 
      ถูกต้อง โดยมีกรรมการ..........คน 
      ไม่ถูกต้องในขั้นตอนขณะสอบสวน มีกรรมการ..........คน ขณะประชุม มี
กรรมการ................คน 
    การประชุมเพ่ือจัดท า สว. ๖    มี   ไม่มี 
      ถูกต้อง โดยมีกรรมการ..........คน 
      ไม่ถูกต้องในขั้นตอนขณะสอบสวน มีกรรมการ..........คน ขณะประชุม มี
กรรมการ................คน 
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๔๖ 
 
   ๑.๖.๕ ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า (ไม่ไดกระท าผิด, ผิดไม่ร้ายแรง,  
ผิดอย่างร้ายแรง, กระท าผิดเรื่องอ่ืน, มีผู้อ่ืนร่วมกระท าผิด หรือมีมลทิน หรือมัวหมองในการณีที่ถูกสอบสวน)......... 
............................................................................................................................. ....................................... 
   ๑.๖.๖  ความเห็นตามข้อ ๑.๖.๕ มีการลงมต ิ
     เป็นเอกฉันท์ 
     เสียงข้างมาก 
   ๑.๖.๗  กรณีส่งประเด็นสอบสวนพยานต่างท้องที่ (ถ้ามี) 
      ถูกต้อง    มีกรรมการ........คน 
      ไม่ถูกต้อง มีกรรมการ........คน 

๑.๖.๘  การสอบสวนของคณะกรรมการ 
  ถูกต้องทุกขั้นตอน 
   ไม่ถูกต้อง  เพราะ............. 
   การสอบสวนที่ไม่ถูกต้องนั้นเป็นสาระส าคัญ 
   การสอบสวนที่ไม่ถูกต้องนั้นไม่เป็นสาระส าคัญ 
๑.๖.๙  คณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการสอบสวน 
   ครบทุกเรื่องที่กล่าวหา 
   ไม่ครบทุกเรื่องที่กล่าวหา ยังขาดเรื่อง.............. 

  ๑.๗    ระยะเวลาการสอบสวน 
   ๑.๗.๑  ประธานกรรมการรับทราบค าสั่งเมื่อวันที่................. 
   ๑.๗.๒  ประชุมคณะกรรมการ แจ้งข้อกล่าวหาตามแบบ สว.๒ 
      เสร็จภายใน ๑๕ วัน 
      ไม่เสร็จภายใน ๑๕ วัน 
      ขยายเวลาการสอบสวน...........ครั้ง ตั้งแต่.................. 
   ๑.๗.๓  การรวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายกล่าวหา 
      แจ้งข้อกล่าวหา สว.๒  ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ วันที่............ 
      เสร็จภายใน  ๖๐  วัน 
      ไม่เสร็จภายใน  ๖๐  วัน 
      ขยายเวลาการสอบสวน.........ครั้ง ตั้งแต่..................... 
   ๑.๗.๔  ประชุมและแจ้งสรุปพยานหลักฐานตามแบบ สว.๓ 
      เสร็จภายใน  ๑๕  วัน 
      ไม่เสร็จภายใน  ๑๕  วัน 
      ขยายเวลาการสอบสวน.........ครั้ง ตั้งแต่..................... 
    
 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

๔๗ 
 

๑.๗.๕  การรวบรวมพยานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา 
      แจ้งข้อกล่าวหา สว.๓  ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ วันที่............ 
      เสร็จภายใน  ๖๐  วัน 
      ไม่เสร็จภายใน  ๖๐  วัน 
      ขยายเวลาการสอบสวน.........ครั้ง ตั้งแต่..................... 
   ๑.๗.๖  รายงานการสอบสวน 
      รวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายกล่าวหา เสร็จวันที่............ 
      เสร็จภายใน  ๓๐  วัน 
      ไม่เสร็จภายใน  ๓๐  วัน 
      ขยายเวลาการสอบสวน.........ครั้ง ตั้งแต่..................... 

๑.๗.๗  กรณีการสอบสวนไม่แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน ซึ่งครบก าหนด ๒๔๐ วัน เมื่อ..... 

      รายงานผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
      ไม่รายงานผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
      มีการรายงาน กศจ. 
      ไม่มีการรายงาน กศจ. 
  ๑.๘   กรณีงดการสอบสวนพยานหรือตัดพยาน 
     มี  เพราะ.............   ไม่มี 
  ๑.๙   ขณะสอบสวนมีบุคคลอ่ืนอยู่ในที่สอบสวน 
     มี  เพราะ.............   ไม่มี 
  ๑.๑๐  การสอบสวนพาดพิงไปถึงผู้อ่ืน 
     มี       ไม่มี 
  ๑.๑๑  การรายงานผลการสอบสวน 
   คณะกรรมการสอบสวนรายงานผลการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้ง      
ครั้งแรกเมื่อ...............................................................  
  ๑.๑๒  การสั่งสอบสวนเพิ่มเติม 
     ไม่มี      มี  จ านวน.....ครั้ง  เมื่อ.......................          
และรายงานผลการสอบสวนเพิ่มเติมเมื่อ............................... 

๒. การตรวจสอบข้อเท็จจริง : ใคร ท าอะไร ท าท่ีไหน ท าเมื่อใด ท าอย่างไร  ผลของการกระท าเป็น
อย่างไร 

๓.  การตรวจสอบข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือค าสั่ง 
๔.  ข้อพิจารณา : ข้อเท็จจริงที่รับฟังเป็นที่ยุติ  ประเด็นโต้แย้งที่จะต้องพิจารณาพยานหลักฐานใน

ประเด็นที่โต้แย้ง เหตุผลในการรับฟังพยานหลักฐาน การวินิจฉัยข้อเท็จจริงปรับเข้ากับบทความผิด การก าหนดโทษ 
หรือมีมลทิน หรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน และอ่ืน ๆ เช่น กรณีการสอบสวนไม่ถูกต้อง ไม่หมดประเด็นต้อง
ท าการสอบสวนเพ่ิมเติม 
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๔๘ 

 
๕. ความเห็นของผู้พิจารณาส านวน........................................... 
 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
   (ลงชื่อ)................................................(ผู้พิจารณาส านวนการสอบสวน) 
            (............................................) 
   ต าแหน่ง.................................................... 
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๔๙ 

 
บทที่ ๔ 

กำรพิจำรณำควำมผิดและก ำหนดโทษ 

  การพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ  หมายถึง  การพิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท า
ผิดวินัยหรือไม่  หากกระท าผิดเป็นความผิดกรณีใด  ตามมาตราใด  และควรจะลงโทษในสถานใดหรือไม่  การ
พิจารณาความผิด และก าหนดโทษ เป็นกระบวนการที่จะต้องกระท าโดยผู้มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
และจะกระท าได้ต่อเมื่อได้ทราบข้อเท็จจริงของเรื่องที่กล่าวหาโดยกระจ่างชัดเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยความผิด
และก าหนดโทษได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการสอบสวน เว้นแต่กรณีท่ีเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 
ตามท่ีกฎ ก.ค.ศ. ก าหนดข้อเท็จจริงอาจได้จากการสืบสวนหรือจากการรวบรวมข้อเท็จจริง แล้วแต่กรณี 

ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำควำมผิดและก ำหนดโทษ 
 ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ ได้แก่ 

๑.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒.  กศจ. 
๓.  ก.ค.ศ. 
กรณีควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรง  ผู้มีอ านาจพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาผู้มี

อ านาจสั่งลงโทษตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
 ๑.  ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า มีอ านาจสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕%  ของอัตราเงินเดือนและเป็นเวลาไม่เกิน ๑ เดือน 
 ๒.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า มีอ านาจ
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕%  ของอัตราเงินเดือน และเป็นเวลาไม่เกิน ๒ เดือน หรือ      
ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑ ขั้น 
 ๓. นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี อธิการบดี 
หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า มีอ านาจลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕%  ของอัตราเงินเดือน และ
เป็นเวลาไม่เกิน ๓ เดือน หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑ ขั้น 
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๕๐ 
 

 กรณีควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ผู้มีอ านาจพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ ได้แก่ 
๑.  ก.ค.ศ. ส าหรับต าแหน่งผูอ้ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อธิการบดี ศาสตราจารย์ ต าแหน่ง

ซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ และผู้ซึ่งกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกันกับผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 
๒.  กศจ. ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง ยกเว้นต าแหน่งตามข้อ ๑ 

หลักกำรพิจำรณำควำมผิด 
 การพิจารณาความผิด มีหลักในการพิจารณาดังนี้ 

๑.  หลักนิติธรรม  ได้แก่  การพิจารณาโดยยึดกฎหมายเป็นหลัก การกระท าใดจะเป็นความผิดทางวินัย 
ต้องมีกฎหมายบัญญัติว่าการกระท านั้นเป็นความผิดถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าการกระท าเช่นนั้นเป็นความผิดทาง
วินัย ก็ไม่สามารถลงโทษเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการกระท านั้นได้ ในการพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นความผิด
วินัยกรณีใดจะต้องเข้าองค์ประกอบของการกระท าความผิดกรณีนั้นด้วย 

๒.  หลักมโนธรรม  ได้แก่ การพิจารณาให้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงธรรมตามความเป็นจริง ตามเหตุและผล
ที่ควรจะเป็น หมายถึง การพิจารณาความผิดไม่ควรค านึงถึงแต่ความถูกผิดตามกฎหมายเท่านั้น แต่ควรค านึงถึง
ความยุติธรรมด้วย 

“ความยุติธรรม” ได้แก่  เรื่องที่บุคคลในสังคมซึ่งเป็นบุคคลที่มีเหตุผล มีความรู้สึกผิดชอบเชื่อมั่นว่าเป็น
เรื่องท่ีชอบธรรม 

หลักกำรพิจำรณำกำรก ำหนดโทษ 
 การพิจารณาก าหนดโทษมีหลักท่ีควรค านึงถึง ดังนี้ 
 ๑.  หลักนิติธรรม คือ การค านึงถึงระดับโทษตามที่กฎหมายก าหนด 
      กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จะต้องพิจารณาลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่ง
กรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน อาจลดหย่อนโทษได้แต่ต้องไม่ต่ ากว่าปลดออก 
     กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง จะต้องพิจารณาโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ถ้ามีเหตุ
อันควรลดหย่อน จะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ 
     กรณีความผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษโดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือว่า
กล่าวตักเตือนก็ได้ 
     ในการลดหย่อนโทษ ผู้บังคับบัญชาต้องวางโทษก่อนว่าควรลงโทษสถานใด แต่มีเหตุอันควรลดหย่อน
โทษอย่างไร จึงให้ลงโทษสถานใด หรือให้ลดหย่อนเป็นสถานใด 
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๕๑ 

         เหตุลดหย่อนโทษ ได้แก่ เป็นความผิดครั้งแรก ไม่เกิดความเสียหาย บรรเทาความเสียหาย 
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ คุณความดี เป็นต้น ทั้งนี้ กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีให้ไล่ออกจากราชการ
เท่านั้น การน าเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนก็ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ 
 ๒.  หลักมโนธรรม  คือ การพิจารณาก าหนดโทษให้เหมาะสมตามควรแก่กรณี เช่น ความผิดอย่างร้ายแรง 
ก็ต้องก าหนดโทษอย่างร้ายแรง ความผิดไม่ร้ายแรงก็ต้องก าหนดโทษไม่ร้ายแรง ให้เหมาะสมกับกรณีความผิด 
 ๓.  หลักควำมเป็นธรรม คือ ต้องพิจารณาก าหนดโทษโดยเสมอหน้ากัน ใครท าผิดก็ต้องถูกลงโทษ ไม่มี
การยกเว้น ไม่เลือกที่รักมักท่ีชังกระท าผิดอย่างเดียวกันควรต้องลงโทษเท่ากัน อย่างไรก็ดีแม้จะเป็นความผิดอย่าง
เดียวกันแต่พฤติการณ์แห่งการกระท าหรือเหตุผลซึ่งอาจใช้ดุลยพินิจวางโทษหนักเบาแตกต่างกันตามควรแก่กรณี 
โดยน าเหตุผลบางประการมาประกอบการพิจารณา เช่น 

- ลักษณะของการกระท าผิด 
- ผลแห่งการกระท าผิด 
- คุณความดี 
- การรู้หรือไม่รู้ว่าการกระท านั้นเป็นความผิด 
- การให้โอกาสแก้ไขความประพฤติ 
- เหตุเบื้องหลังการกระท าผิด 
- สภาพของผู้กระท าผิด 

 ๔.  นโยบำยของทำงรำชกำร ผู้บังคับบัญชาควรจะได้รับทราบนโยบายของทางราชการในการลงโทษ
ข้าราชการที่กระท าผิดวินัยกรณีต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นหลักในการใช้ดุลยพินิจก าหนดระดับโทษให้ได้มาตรฐานที่ทาง
ราชการก าหนดไว้ นโยบายของทางราชการนั้นอาจมีปรากฏอยู่ในค าแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา มติ
คณะรัฐมนตรี มติ ก.พ. มติ ก.ค. หรือ มติ ก.ค.ศ. เช่น นโยบายด้านยาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น ละเมิดสิทธิเด็ก 
การล่วงละเมิดทางเพศ ทุจริตการสอบ เป็นต้น 

กำรลงโทษ 
 การลงโทษ  เป็นมาตรการหนึ่งในการรักษาวินัย  นอกเหนือจาการส่งเสริมให้ข้าราชการมีวินัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการป้องปรามมิให้มีการกระท าผิดวินัยและเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การลงโทษ
ทางวินัยมีผลดีในแง่เป็นการปรามไว้ไม่ให้ผู้อื่นกล้ากระท าผิด เพราะกลัวถูกลงโทษแม้วว่าการลงโทษจะเป็น
มาตรการที่พึงใช้เป็นล าดับสุดท้ายในการรักษาวินัยก็ตาม แต่ก็เป็นมาตรการที่ส าคัญและจ าเป็น ทั้งนี้ การลงโทษ
ทางวินัยมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นการตอบโต้หรือแก้แค้นผู้กระท าผิดวินัย ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๙๗ บัญญัติว่า “การลงโทษข้าราชการครู 
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และบุคลากรทางการศึกษาให้ท าเป็นค าสั่ง วิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ.  
ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดและมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสจริต หรือ
ลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด ในค าสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระท าผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด และมีเหตุผล
อย่างใดในการก าหนดสถานโทษเช่นนั้น” 
 จุดมุ่งหมำยในกำรลงโทษทำงวินัย 
 การด าเนินการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ๑.  เพ่ือรักษาความศักดิ์สิทธิของกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 ๒.  เพ่ือรักษามาตรฐานความประพฤติ ขวัญก าลังใจ และสมรรถภาพของข้าราชการ 
 ๓.  เพ่ือจูงใจให้ข้าราชการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น 
 ๔.  เพ่ือรักษาชื่อเสียงของทางราชการและความเชื่อม่ันของประชาชนที่มีต่อทางราชการ 
 ผู้มีอ ำนำจสั่งลงโทษ 
 ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษต้องเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย หมายถึง มีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นผู้บังคับบัญชา
ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (มาตรา ๒๔) ผู้อ านวยการสถานศึกษา (มาตรา ๒๗) และมีอ านาจ
สั่งลงโทษตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วนอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 การสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง หรือการสั่งลงโทษตามมติ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษตามมติ 
แล้วแต่กรณี คือ 
 ในกรณีที่ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติก าหนดโทษประการใด แม้ว่าโทษดังกล่าวจะเกินกว่าอ านาจ
ของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ หรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามที่ก าหนดไว้ในกฎ 
ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ หรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แล้วแต่กรณี ก็สามารถสั่งลงโทษได้ 
 ข้อควรค ำนึงในกำรสั่งลงโทษ 
 การลงโทษข้าราชการที่กระท าผิดวินัย  ผู้บังคับบัญชาจะต้องค านึงถึงขั้นตอนในการด าเนินการก่อนการสั่ง
ลงโทษ และอ านาจในการสั่งลงโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ ไม่กระท าการนอกเหนืออ านาจของตน การสั่งลงโทษ
ที่มิได้กระท าตามขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนดเป็นการสั่งลงโทษที่ไม่ถูกต้อง ต้องเพิกถอนค าสั่งลงโทษเสียก่อน 
และด าเนินการใหม่ให้ถูกต้อง เช่น 
 ๑.  การสั่งลงโทษเกินอ านาจในกรณีท่ีกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ   
ลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้อ านาจผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัดเงินเดือน ๕% ของ
อัตราเงินเดือนเป็นเวลาไม่เกิน ๑ เดือน ถ้าสั่งลงโทษเกินอ านาจที่กฎหมายก าหนดไว้ ย่อมเป็นค าสั่งทีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เว้นแต่การลงโทษตามมติ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. 
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 ๒.  ต้องเป็นโทษที่กฎหมายก าหนด หมายถึง  โทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดต้องเป็นโทษที่ก าหนดไว้
และไม่เกินอัตราโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด ไม่เกินกฎหมายก าหนด เช่น โทษตัดเงินเดือนกฎหมายก าหนดไว้ให้       
ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕%  ของอัตราเงินเดือนเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน ๓ เดือน ตามอ านาจของบังคับบัญชา 
แต่ละระดับ หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ไม่เกิน ๑ ขั้น ไม่อาจลงโทษนอกเหนือกว่าที่กฎหมายก าหนด หรือเกิน
กว่าอัตราโทษที่กฎหมายก าหนดได้ เช่น ลงโทษตัดเงินเดือน ๑๐%  ของอัตราเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ๒ ขั้น 
เพราะกฎหมายมิได้ก าหนดอัตราโทษดังกล่าวไว้ ในกรณีท่ีเป็นการสั่งตามมติ กศจ. ก็เช่นเดียวกัน แม้จะเป็นมติของ 
กศจ. ก็ต้องเป็นโทษและอัตราโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้แล้ว ไม่อาจมีมตินอกเหนือไปจากที่กฎหมายก าหนด  
ไว้ได้ มิฉะนั้นจะเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และค าสั่งที่สั่งตามมตินั้น ก็ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 ๓.  ผู้สั่งลงโทษมิใช่ผู้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานอาจมีข้าราชการจากหลายหน่วยงานมาท างานร่วมกัน 
เช่น ข้าราชการครูโรงเรียน ก. ไปช่วยปฏิบัติราชการโรงเรียน ข. ผู้บริหารโรงเรียน ข. มิใช่ผู้บังคับบัญชาของ
ข้าราชการที่ไปช่วยราชการ จึงไม่มีอ านาจสั่งลงโทษ มีเพียงอ านาจการบังคับบัญชาเท่านั้น 
 ๔.  การสั่งลงโทษโดยไม่ได้ตั้งกรรมการสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามกฎ ก.ค.ศ.
หรือมิได้น าเสนอองค์คณะพิจารณา ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า
เป็นความผิดวินัยร้ายแรง 
 ๕.  การสั่งลงโทษต้องไม่ย้อนหลัง เว้นแต่กรณีท่ีมีการพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเป็น
กรณีท่ีให้ย้อนได้ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับออกค าสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๖.  สภาพการเป็นข้าราชการ การสั่งลงโทษจะมีผลใช้บังคับได้แต่เมื่อผู้นั้นยังมีสภาพเป็นข้าราชการอยู่แต่
ส าหรับกรณีที่มีการกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา หรือถูกฟ้อง
คดีอาญาอยู่ก่อนที่ผู้นั้นจะออกจากราชการ แม้ผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้วมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ให้ผู้มอี านาจด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นต่อไปได้ 
เว้นแต่จะเป็นการออกจากราชการเพราะตาย  ถ้าผลการสอบสวนปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชายังมีอ านาจสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออกย้อนหลังได้  เว้นแต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นความผิด
วินัยไม่ร้ายแรงเมื่อผู้นั้นออกจากราชการไปแล้ว กฎหมายให้งดโทษเสียได้ ส าหรับในกรณีท่ีผู้นั้นตายในระหว่างการ
สอบสวนต้องงดการสอบสวนพร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อ
พิจารณายุติเรื่อง 
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(ส าเนา) 

กฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
---------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๙๘ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีออก 
กฎ ก.ค.ศ. ไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  เพ่ือให้ได้ความจริงและความยุติธรรม การสอบสวนพิจารณาข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยตามมาตรา ๙๘ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้ 

หมวด ๑ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

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

ข้อ ๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะกระท าได้ต่อเมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยหรือได้มีการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น 
ตามมาตรา ๙๕ วรรคห้าแล้ว และผู้บังคับบัญชาเห็นว่าเป็นกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 

ข้อ ๓  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ระบุด้วยว่าเป็นค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนการกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรืออย่างร้ายแรง และให้แต่งตั้งจากข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาหรือข้าราชการฝ่ายพลเรือนจ านวนอย่างน้อยสามคน ประกอบด้วยประธานกรรมการและ 
กรรมการสอบสวนอย่างน้อยอีกสองคน โดยให้กรรมการสอบสวนคนหนึ่งเป็นเลขานุการ ในกรณีจ าเป็นจะ 
ให้มีผู้ช่ว ยเลขานุการ ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือข้าราชการฝ่ายพลเรือนด้วยก็ได้ 

ในกรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ประธานกรรมการต้องด ารงต าแหน่ง 
ไม่ต่ ากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา ส าหรับต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ ประธานกรรมการต้องด ารง 
ต าแหน่งและมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา โดยกรรมการสอบสวนจะต้องมี 
ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
การด าเนินการทางวินัยตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดหรือรับรอง หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการด าเนินการทางวินัย 
อย่างน้อยหนึ่งคน และเม่ือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการจะด ารง 
ต าแหน่งหรือต าแหน่งที่มีวิทยฐานะต่ ากว่าหรือเทียบได้ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา ก็ไม่กระทบถึงการที่ได้รับ 
แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ 
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๕๕ 
 

ข้อ ๔  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องระบุชื่อ ต าแหน่ง หรือต าแหน่งและวิทยฐานะ 
ของผู้ถูกกล่าวหา เรื่องท่ีกล่าวหา ชื่อ ต าแหน่ง หรือต าแหน่งและวิทยฐานะของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น 
คณะกรรมการสอบสวนและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีสาระส าคัญตามแบบ สว. ๑ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

ข้อ ๕  เมื่อมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑)  แจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบเป็นหนังสือภายในสามวันท าการนับแต่วันที่มีค าสั่ง โดยให้ 
ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน ในการนี้ให้มอบส าเนาค าสั่งให้ผู้ถูก 
กล่าวหาหนึ่งฉบับด้วย ในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับทราบค าสั่งหรือไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้ 
ให้ส่งส าเนาค าสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏ 
ตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งส าเนาค าสั่งดังกล่าว ให้ถือ 
ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว และให้ส่งหลักฐานการแจ้งค าสั่งให้ 
คณะกรรมการสอบสวนรวมไว้ในส านวน 

(๒)  ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนทราบ ภายในสามวัน 
ท าการนับแต่วันที่มีค าสั่ง ส าหรับประธานกรรมการให้ส่งพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่ 
กล่าวหา และให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๖ ภายใต้บังคับข้อ ๓ เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ถ้าผู้สั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามีเหตุอันสมควรหรือจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยน เพ่ิม หรือลดจ านวนผู้ได้รับ 
แต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ให้ด าเนินการได้โดยแสดงเหตุแห่งการสั่งนั้นไว้ด้วย และให้น าข้อ ๕ มาใช้ 
บังคับโดยอนุโลม 

การเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบถึงการสอบสวน 
ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 

หมวด ๒ 
สิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหาและพยาน 

------------ 
ข้อ ๗  ในระหว่างการสอบสวน จะน าเหตุแห่งการถูกสอบสวนมาเป็นข้ออ้างในการด าเนินการ 

ใดให้กระทบต่อสิทธิของผู้ถูกสอบสวนไม่ได้ เว้นแต่กรณีถูกสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อน 

ข้อ ๘  ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่ง 
อย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑)  รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระท าการในเรื่องที่กล่าวหา 
(๒)  มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน 
(๓)  มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหา 
(๔)  เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นคู่หมั้น คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือ 
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๕๖ 

ร่วมบิดาหรือมารดา ลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้นหรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียง 
สองชั้นของผู้กล่าวหา 

(๕)  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของผู้กล่าวหา 
(๖)  มีเหตุอ่ืนซึ่งน่าเชื่ออย่างยิ่งว่าจะท าให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรมหรือไม่เป็นกลาง 
การคัดค้านให้กระท าภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันรับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

หรือนับแต่วันที่ทราบสาเหตุแห่งการคัดค้าน โดยท าเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เป็นเหตุ 
แห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านด้วยว่าจะท าให้การสอบสวนไม่ได้ความจริงและความยุติธรรมอย่างไร 
ยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับก็ได้ และให้ผู้สั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนส่งส าเนาหนังสือคัดค้านและแจ้งวันที่ได้รับหนังสือคัดค้านให้ประธานกรรมการ 
ทราบและรวมไว้ในส านวนการสอบสวน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกคัดค้านทราบ ในการนี้ ให้หยุดการ 
สอบสวนไว้ก่อน 

ในการพิจารณาเรื่องการคัดค้าน ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีอ านาจตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ได้ตามความเหมาะสม และให้สั่งการภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน พร้อมทั้ง 
แสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการด้วย เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินิจฉัยสั่งการอย่างใดแล้ว 
ให้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและส่งเรื่องให้ประธานกรรมการรวมไว้ในส านวนการสอบสวน 

ในกรณีที่เห็นว่าการคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งให้ผู้ถูก 
คัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน และสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นใหม่แทน ทั้งนี ้ให้น าข้อ ๓ 
และข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้าเห็นว่าการคัดค้านไม่มีเหตุผลพอที่จะรับฟังได้ ให้สั่ง 
ยกการคัดค้านนั้น การสั่งยกการคัดค้านให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่พิจารณาสั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในสิบห้าวัน 
ท าการตามวรรคสาม ให้ถือว่ากรรมการสอบสวนที่ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน และให้ 
ประธานกรรมการรายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อด าเนินการตามข้อ ๖ ต่อไป 

การพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวนไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
ข้อ ๙  ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่ง 

อย่างใดตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง 
การคัดค้านตามวรรคหนึ่งให้กระท าได้ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันรับทราบค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวน โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นของผู้สั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวน 

ในการพิจารณาเรื่องการคัดค้าน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นของผู้สั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนมีอ านาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม และให้สั่งการภายในสิบห้าวัน 
ท าการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน พร้อมทั้งแสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการด้วย เมื่อผู้บังคับ 
บัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินิจฉัยสั่งการอย่างใดแล้ว 
ให้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและส่งเรื่องให้ประธานกรรมการรวมไว้ในส านวนการสอบสวน 

ในกรณีที่เห็นว่าการคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ ให้สั่งให้ผู้นั้นพ้นจากการเป็นผู้มีอ านาจพิจารณา 
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๕๗ 
 

ส านวนการสอบสวนตามข้อ ๔๐ และข้อ ๔๑ รวมทั้งการพิจารณาสั่งการตามผลการสอบสวนที่เสร็จสิ้นแล้ว 
และให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ที่ได้รับ 
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาหรือสั่งการแทน ถ้าเห็นว่าการคัดค้านไม่มี 
เหตุผลพอที่จะรับฟังได้ ให้สั่งยกการคัดค้านนั้น ทั้งนี้ การสั่งยกการคัดค้านให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ผู้พิจารณาการคัดค้านไม่พิจารณาสั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในสิบห้าวันท าการตาม 
วรรคสาม ให้ถือว่าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาส านวนการ
สอบสวนตามข้อ ๔๐ และข้อ ๔๑ รวมทั้งการพิจารณาสั่งการตามผลการสอบสวนที่เสร็จสิ้นแล้วและให้
ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาหรือสั่งการแทน 

การพ้นจากการเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาส านวนการสอบสวนหรือสั่งการตามผลการสอบสวนที่ 
เสร็จสิ้นแล้วตามวรรคสี่และวรรคห้า ไม่กระทบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือการสอบสวนที่ได้ 
ด าเนินการไปแล้ว 

ข้อ ๑๐  ในการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนต้องให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสได้ทราบ 
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน เว้นแต่จะมีผลท าให้ 
ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎ ก.ค.ศ. นี้ก าหนดต้องล่าช้าออกไป หรือปรากฏโดยสภาพเห็นได้ชัดว่าการให้ 
โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระท าได้ รวมทั้งมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จ าเป็นต้องรู้เพ่ือการโต้แย้งหรือชี้แจง 
หรือป้องกันสิทธิของตนได้ 

การอ้างพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาจะน าพยานหลักฐานมาเองหรือจะอ้าง 
พยานหลักฐานแล้วขอให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้ 

ข้อ ๑๑  ในการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษา 
ของตนเข้ามาร่วมฟังการสอบสวนก็ได้ แต่จะให้ถ้อยค าหรือตอบค าถามแทนผู้ถูกกล่าวหา หรือเสนอ 
ความเห็นใดแก่คณะกรรมการสอบสวนไม่ได้ 

ข้อ ๑๒  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยาน ให้บุคคลนั้นมาชี้แจง 
หรือให้ถ้อยค าตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีคณะกรรมการสอบสวนก าหนด 

ข้อ ๑๓  ในการสอบสวน ถ้ามีการอ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นพยาน ให้ถือเป็นหน้าที่ของ 
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่จะต้องอ านวยความสะดวก ให้ความคุ้มครองพยานจากการถูกกลั่นแกล้งหรือ 
การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของพยานนั้น และประสานงานกับส านักงานอัยการสูงสุด 
เพ่ือเป็นทนายแก้ต่างในกรณีที่ถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือคดีอาญา 

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไปให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการสอบสวนในฐานะพยาน ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการ 

ในกรณีที่พยานมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวน อ านวยความสะดวกและให้ความคุ้มครองแก่พยานผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่าง 
เหมาะสมตามควรแก่กรณี 
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๕๘ 
หมวด ๓ 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวน 
-------------- 

ข้อ ๑๔  คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่สอบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ 
ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้ เพ่ือแสวงหาความจริงในเรื่องที่กล่าวหา โดยให้เริ่มการสอบสวนและด าเนิน 
กระบวนการพิจารณาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ทั้งนี้ ในการพิจารณาใช้ดุลพินิจจะต้องกระท าอย่างอิสระ 
และเป็นกลาง โดยปราศจากอคติอย่างใด ๆ ต่อผู้ถูกกล่าวหา 

ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง 
ที่กล่าวหาเท่าที่จ าเป็น รวมทั้งข้อเท็จจริงที่ได้จากการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เพ่ือประกอบการพิจารณา 

ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดท าบันทึกประจ าวันที่มีการสอบสวนไว้ทุกครั้ง 
ข้อ ๑๕  คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เห็นว่าจ าเป็น เพ่ือที่จะ 

พิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา ในการนี้ ให้รวมถึงการด าเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑)  การแสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง 
(๒)  รับฟังพยานหลักฐาน ค าชี้แจง หรือความเห็นของผู้ถูกกล่าวหา พยานบุคคลหรือพยาน 

ผู้เชี่ยวชาญ เว้นแต่กรณีท่ีเห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จ าเป็น ฟุ่มเฟือย หรือเพ่ือประวิงเวลา 
(๓)  ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ ทั้งท่ีเป็นคุณและ 

เป็นโทษแก่ผู้ถูกกล่าวหา 
(๔)  ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(๕)  ออกไปตรวจสถานที่ 
ข้อ ๑๖  เมื่อประธานกรรมการได้รับเรื่องตามข้อ ๕ (๒) แล้ว ให้ประธานกรรมการด าเนินการ 

ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนต่อไป 
ข้อ ๑๗  การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่า 

กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่การประชุมตามข้อ ๒๔ และข้อ ๓๘ 
ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด 
การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องมีประธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้วย แต่ในกรณีจ าเป็น 
ที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการสอบสวนที่มาประชุมเลือกกรรมการสอบสวน 
คนหนึ่งท าหน้าที่แทน 

การนัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องท าเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการสอบสวนทุกคน 
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันท าการ เว้นแต่กรรมการสอบสวนนั้นจะได้ทราบการนัดในที่ประชุมแล้ว 
หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการจะนัดประชุมเป็นอย่างอ่ืนได้ 

การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานกรรมการในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้ง 
พร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม 
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ข้อ ๑๘  คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่ต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหาตามข้อ ๘ 
ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบก่อนสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหา 
ในกรณีที่ค าขอหรือค าชี้แจงมีข้อบกพร่องหรือมีข้อความที่อ่านไม่เข้าใจหรือผิดหลง อันเห็นได้ 
ชัดว่าเกิดจากความไม่รู้ หรือความเลินเล่อของผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา หรือพยาน แล้วแต่กรณี 
ให้คณะกรรมการสอบสวนแนะน าให้บุคคลดังกล่าวแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง 

ข้อ ๑๙  ในกรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนเห็นว่าตนมีเหตุอันอาจถูกคัดค้านตาม 
ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือพิจารณาว่าจะให้ผู้นั้นเป็น 
กรรมการสอบสวนตามค าสั่งต่อไปอีกหรือไม่ 

หมวด ๔ 
วิธีการสอบสวน 

------------- 
ข้อ ๒๐  การสอบสวนกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการ 

สอบสวนด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑)  ด าเนินการประชุมตามข้อ ๑๖ โดยแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๓ ให้ผู้ถูกกล่าวหา 

ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
(๒)  รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ 

ด าเนินการตาม (๑) แล้วเสร็จ 
   (๓)  แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๔ ให้ผู้ถูก 
กล่าวหาทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการตาม (๒) แล้วเสร็จ 

(๔)  รวบรวมพยานหลักฐานที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้าง ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ 
ด าเนินการตาม (๓) แล้วเสร็จ 

(๕)  ประชุมพิจารณาลงมติและท ารายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการตาม (๔) แล้วเสร็จ 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาตาม 
(๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ได้ ให้ประธานกรรมการรายงานเหตุที่ท าให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อผู้สั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
สั่งขยายระยะเวลาด าเนินการได้ตามความจ าเป็นครั้งละไม่เกินหกสิบวัน 

การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวัน 
ให้ประธานกรรมการรายงานเหตุให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรายงานให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ต้ัง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี เพ่ือมีมติให้เร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จ 
ภายในระยะเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ต้ัง หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามเหตุผล 
และความจ าเป็น 

ข้อ ๒๑  การสอบสวนกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้คณะกรรมการ 
สอบสวนด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบค าสั่ง 
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แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทั้งนี ้ให้น าขั้นตอนการสอบสวนตามข้อ ๒๐ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาตาม 
วรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการรายงานเหตุที่ท าให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งขยาย 
ระยะเวลาด าเนินการได้ตามความจ าเป็นแต่ไม่เกินสามสิบวัน และเร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จต่อไป 

ข้อ ๒๒  การน าเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวนให้กรรมการ 
สอบสวนบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเม่ือใด 

เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจน าต้นฉบับมา 
ได้จะใช้ส าเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นส าเนาถูกต้องก็ได้ 

ถ้าหาต้นฉบับเอกสารไม่ได้เพราะสูญหายหรือถูกท าลาย หรือโดยเหตุประการอื่น จะให้น าส าเนา 
หรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้ 

เมื่อมีการอ้างพยานหลักฐานใดในการพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา 
ให้คณะกรรมการสอบสวนอ่านหรือส่งต้นฉบับหรือพยานหลักฐานนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาตรวจดู ถ้าผู้ถูกกล่าวหา 
ต้องการส าเนาให้คณะกรรมการสอบสวนส่งส าเนาให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาตามที่เห็นสมควร 

คณะกรรมการสอบสวนอาจขอให้พยานผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นมาให้ความเห็นหรือท าความเห็น 
เป็นหนังสือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 

ข้อ ๒๓  เมื่อได้พิจารณาเรื่องที่กล่าวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามข้อ ๑๖ แล้ว 
ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหา 
ให้ทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร ในการนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งสิทธิและหน้าที่ 
ของผู้ถูกกล่าวหาตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง และแจ้งด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือน า
พยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ตามข้อ ๒๔ 

การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งเฉพาะพฤติการณ์เท่าที่ปรากฏตามเรื่องที่ 
กล่าวหาและตามพยานหลักฐาน โดยไม่ต้องแจ้งกรณีและมาตราความผิด ทั้งนี ้ให้ท าเป็นบันทึกสองฉบับซึ่งมี
สาระส าคัญตามแบบ สว. ๒ ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด เพ่ือมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ และเก็บไว้ในส านวนการ
สอบสวนหนึ่งฉบับโดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่า 
ได้กระท าการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค ารับสารภาพว่าได้กระท าการตามที่ถูกกล่าวหา ให้คณะกรรมการ 
สอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระท าตามท่ีถูกกล่าวหาดังกล่าวเป็นความผิดวินัยกรณีใดหากผู้ถูก
กล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ให้บันทึกถ้อยค ารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพและสาเหตุแห่ง
การกระท าไว้ด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ท าการสอบสวนต่อไปก็ได้หรือถ้าเห็นเป็นการสมควร 
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ที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาโดยละเอียดจะท าการสอบสวนต่อไปตามควรแก่
กรณีก็ได้ แล้วด าเนินการตามข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙ ต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามิได้ให้ถ้อยค ารับสารภาพหรือรับสารภาพบางส่วน ให้คณะกรรมการ 
สอบสวนด าเนินการสอบสวนเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาแล้วด าเนินการตาม 
ข้อ ๒๔ ต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามา แต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหา หรือไม่มารับทราบ 
ข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกซึ่งมีสาระส าคัญตามแบบ สว. ๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการหรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูก
กล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ ในกรณี
เช่นนี้ ให้ท าบันทึกซึ่งมีสาระส าคัญตามแบบ สว. ๒ เป็นสามฉบับเพ่ือเก็บไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และ 
ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับและให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปีที่
รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการดังกล่าว 
หากไม่ได้รับแบบ สว. ๒คืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว และให้คณะกรรมการสอบสวน
ด าเนินการตามวรรคห้าต่อไป 

ข้อ ๒๔  เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๒๓ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการประชุมเพ่ือ 
พิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร และถ้าเห็นว่า
ยังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าการตามที่ถูกกล่าวหา ก็ให้มีความเห็นยุติเรื่อง แล้วด าเนินการตามข้อ ๓๘ และ 
ข้อ ๓๙ โดยอนุโลม 

ถ้าเห็นว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด ก็ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหา 
มาพบเพ่ือแจ้งข้อกล่าวหา โดยระบุข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใดตาม   
มาตราใด และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระท า
ที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา ส าหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้โดยค านึงถึงหลักการ
คุ้มครองพยาน ทั้งนี้ การแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้แจ้งพยานหลักฐานฝ่ายกล่าวหาเท่าที่มี
ตามท่ีปรากฏไว้ในส านวนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ แม้พยานหลักฐานจะฟังได้เพียงว่าเป็นการกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามวรรคสอง ให้ท าบันทึกซึ่ง 
มีสาระส าคัญตามแบบ สว. ๓ ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด โดยท าเป็นสองฉบับมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ และเก็บไว้ใน
ส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ และวัน เดอืน ปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 

เมื่อได้ด าเนินการดังกล่าวแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยื่นค าชี้แจงแก้ข้อ 
กล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะยื่นค าชี้แจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาส
ผู้ถูกกล่าวหายื่นค าชี้แจงภายในเวลาอันสมควร แต่อย่างช้าไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยค าเพ่ิมเติมรวมทั้งน าสืบแก้
ข้อกล่าวหาด้วย ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะยื่นค าชี้แจงเป็นหนังสือให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการ
เพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค าและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว 

 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

๖๒ 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็จแล้ว ให้ด าเนินการตามข้อ ๓๘ 
และข้อ ๓๙ ต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามา แต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบ หรือไม่มารับทราบข้อกล่าวหาและ 
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึก ซึ่งมีสาระส าคัญตามแบบ สว. ๓ 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทาง
ราชการหรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทัง้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง นัดมาให้ถ้อยค า
และน าสืบแก้ข้อกล่าวหา ในกรณีเช่นนี้ ให้ท าบันทึกซึ่งมีสาระส าคัญตามแบบ สว. ๓ เป็นสามฉบับ เพ่ือเก็บไว้ใน
ส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับโดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับและให้ผู้ถูก
กล่าวหาลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้น
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการดังกล่าวหากไม่ได้รับแบบ สว. ๓ คืนหรือไม่ได้รับค าชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้
ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค าตามนัดให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหาแล้ว และไม่ประสงค์ที่จะแก้ข้อกล่าวหา ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนต่อไปก็ได้ 
หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจะสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วด าเนินการ
ตามข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙ ต่อไป แต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหามาขอให้ถ้อยค า ยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือขอน าสืบ 
แก้ข้อกล่าวหาก่อนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอส านวนการสอบสวนตามข้อ ๓๙ โดยมีเหตุผลอันสมควร ให้
คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามที่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ 

ข้อ ๒๕  เมือ่คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ ๒๔ เสร็จแล้ว 
ก่อนเสนอส านวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๓๙ ถ้าคณะกรรมการสอบสวน 

เห็นว่า จ าเป็นจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติมก็ให้ด าเนินการได้ ถ้าพยานหลักฐานที่ได้เพ่ิมเติมมานั้นเป็น
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยค าหรือน าสืบแก้เฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้น 
ทั้งนี้ ให้น าข้อ ๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๖  ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ยื่นค าชี้แจงหรือให้ถ้อยค าแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้ว มีสิทธิยื่นค าชี้แจง 
เพ่ิมเติม หรือขอให้ถ้อยค าหรือน าสืบแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการสอบสวนก่อนการสอบสวนแล้วเสร็จ 
หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรก็ให้รับไว้พิจารณาต่อไปเมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จและยังอยู่
ระหว่างการพิจารณาของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้บังคับบัญชาคนใหม่ตามข้อ ๓๗ ผู้ถูกกล่าวหาจะ
ยื่นค าชี้แจงต่อบุคคลดังกล่าวก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้รับค าชี้แจงนั้นรวมไว้ในส านวนการสอบสวนเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วย 

ข้อ ๒๗  ในการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะสอบสวนได้ 

ข้อ ๒๘  ก่อนเริ่มสอบปากค าพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้พยานทราบว่ากรรมการ 
สอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จต่อกรรมการ 
สอบสวนอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย 
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ในการสอบปากค าผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก ให้สอบสวนในสถานที่ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก 
และให้มีข้าราชการครูที่เป็นกลางและเชื่อถือได้ และบุคคลที่เด็กร้องขอหรือไว้วางใจเข้าร่วมในการสอบปากค านั้น
ด้วย หากผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กตั้งรังเกียจข้าราชการครูดังกล่าวข้างต้นให้เปลี่ยนตัวบุคคลนั้น 

ในกรณีผู้เสียหายหรือพยานเป็นคนหูหนวกหรือเป็นใบ้ หรือทั้งหูหนวกและเป็นใบ้ หรือมีความ 
พิการทางกาย หรือไม่เข้าใจภาษาไทยและจ าเป็นต้องใช้ล่าม ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดหาล่ามท่ีเป็น 
กลางและเชื่อถือได้ให้แก่บุคคลดังกล่าว 

ข้อ ๒๙  ในการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนกระท าหรือ 
จัดให้กระท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้ค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือกระท าโดยมิชอบด้วยประการใด ๆ 
เพ่ือจูงใจให้บุคคลนั้นให้ถ้อยค าอย่างใด ๆ หรือกระท าให้ท้อใจ หรือใช้กลอุบายอื่นเพ่ือป้องกันมิให้บุคคล 
ใดให้ถ้อยค าหรือไม่ให้ถ้อยค าซึ่งอยากจะให้ด้วยความเต็มใจในเรื่องท่ีถูกกล่าวหานั้น 

ข้อ ๓๐  ในการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ซึ่งจะถูก 
สอบปากค าเข้ามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน และห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สอบสวน เว้นแต่ทนายความหรือ   
ที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลตามข้อ ๒๘ วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวน
อนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวน 

การสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้บันทึกถ้อยค าซึ่งมีสาระส าคัญตามแบบ สว. ๔ หรือ 
แบบ สว. ๕ ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด แล้วแต่กรณี เมื่อได้บันทึกถ้อยค าเสร็จแล้วให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยค าฟังหรือจะให้ผู้ให้
ถ้อยค าอ่านเองก็ได้ ถ้ามีการแก้ไข ทักท้วง หรือเพ่ิมเติม ก็ให้แก้ไขให้ถูกต้อง หรือมิฉะนั้นก็ให้บันทึกไว้ เมื่อผู้ให้
ถ้อยค ารับว่าถูกต้องแล้ว ให้ผู้ให้ถ้อยค า ผู้เข้าร่วมฟังตามวรรคหนึ่งที่อยู่ในที่สอบสวนและผู้บันทึกถ้อยค าลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้กรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งร่วมสอบสวนลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยค านั้นด้วย
ถ้าบันทึกถ้อยค ามีหลายหน้าให้กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกหน้า 

ในการบันทึกถ้อยค า ห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้บันทึก 
ไว้แล้ว ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และให้กรรมการสอบสวนผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยค า        
ลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม 

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าหรือผู้เข้าร่วมฟังตามวรรคหนึ่งที่อยู่ในที่สอบสวนไม่ยอมลงลายมือชื่อ 
ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยค านั้น และให้กรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งร่วมสอบสวนลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วย 

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้น ามาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ 
พาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่พยานไม่มาหรือมาแต่ไม่ให้ถ้อยค า หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไม่ได้ภายใน 
เวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนพยานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจ าวันที่มี
การสอบสวนตามข้อ ๑๔ วรรคสาม และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๓๙ 

ข้อ ๓๑  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า การสอบสวนพยานหลักฐานใดจะท าให้ 
การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จ าเป็น หรือมิใช่พยานหลักฐานในประเด็นส าคัญ จะงดการสอบสวนพยานหลักฐาน 
นั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจ าวันที่มีการสอบสวนตามข้อ ๑๔ วรรคสาม และรายงานการ
สอบสวนตามข้อ ๓๙ 
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ข้อ ๓๒  ในกรณีที่จะต้องสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่ ประธาน 
กรรมการจะรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือด าเนินการมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา ในทอ้งที่นั้นสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ได้ 
โดยก าหนดประเด็นหรือข้อส าคัญท่ีจะต้องสอบสวนไปให้ ในกรณีเช่นนี้ให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา 
หรือผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับมอบหมายเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือข้าราชการ
ฝ่ายพลเรือนที่เห็นสมควรอย่างน้อยอีกสองคนมาร่วมเป็นคณะท าการสอบสวน 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะท าการสอบสวนมีฐานะเป็นคณะกรรมการสอบสวน 
ตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ และให้น าข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๓๓  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย 
ไม่ร้ายแรงหรืออย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ 
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในเรื่องอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ให้ประธานกรรมการรายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว ถ้าผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรืออย่างร้ายแรง หรือ
หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
ต าแหน่งในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่รายงาน ก็ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้ท าการสอบสวนหรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ก็ได้ 

ข้อ ๓๔  ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อื่นว่ามี 
ส่วนร่วมในการกระท าการในเรื่องที่ท าการสอบสวนนั้นด้วย ให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องต้นว่า 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นมีส่วนร่วมกระท าการในเรื่องที่สอบสวนด้วยหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้นั้นมี
ส่วนร่วมกระท าการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการรายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อพิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณีโดยเร็ว 

ในกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง หรือเป็นความผิดกรณีอ่ืนตามที่รายงาน ก็ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยจะแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้สอบสวน หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ก็ได้ ทั้งนีใ้ห้ด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ใช้พยานหลักฐานที่ได้สอบสวนมาแล้ว
ประกอบการพิจารณาได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนโดยแยกเป็นส านวนการสอบสวนใหม่ 
ให้น าส าเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในส านวนการสอบสวนเดิมรวมไว้ในส านวนการสอบสวนใหม่หรือบันทึกให้
ปรากฏด้วยว่าน าพยานหลักฐานใดจากส านวนการสอบสวนเดิม มาประกอบการพิจารณาในส านวนการสอบสวน
ใหม่ด้วย 

ข้อ ๓๕  ในกรณีทีผู่้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด ในเรื่องที่ผู้นั้นหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการบกพร่องในหน้าที่
ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตามมาตรา ๑๑๑ และผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการ 
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สอบสวนเรื่องนั้นมีมูลว่าเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งผู้บังคับบัญชาเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อท าการสอบสวนผู้นั้นตามมาตรา ๙๘ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้ 
ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ จะน าส านวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรา ๑๑๑ มาประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

ข้อ ๓๖  ในกรณีที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดหรือต้องรับผิดในคดีที่ 
เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพากษาได้ความประจักษ์ชัด
อยู่แล้ว ให้ถือเอาค าพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา โดยไม่ต้องสอบสวนพยานหลักฐานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมทั้งสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาตามที่ปรากฏในค าพิพากษาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ทั้งนี้ให้น าข้อ ๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๓๗  ในระหว่างการสอบสวน แม้จะมีการสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาไปอยู่นอกบังคับบัญชาของ 
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วท ารายงานการ
สอบสวนและเสนอส านวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ 
๔๓ ข้อ ๔๔ ข้อ ๔๕ และข้อ ๔๖ และให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาคนใหม่ของผู้ถูก
กล่าวหา เพ่ือด าเนินการตามข้อ ๔๐ ต่อไป ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาคนใหม่มีอ านาจตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ 
๔๓ ข้อ ๔๔ ข้อ ๔๕ และข้อ ๔๖ ด้วย 
 

หมวด ๕ 
การท ารายงานการสอบสวน 

-------------- 
ข้อ ๓๘   เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็จแล้ว ให้ประชุม 

เพ่ือพิจารณาส านวนการสอบสวน โดยชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานทั้งปวง ทั้งข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 
ของการกระท า ข้อกฎหมายที่ยกข้ึนอ้างอิงวินิจฉัย ข้อพิจารณา และข้อเสนอในการใช้ดุลพินิจ 

ในการพิจารณาลงมติ ให้ประธานกรรมการถามกรรมการสอบสวนทีละคน เพ่ือให้ออกความเห็น
ทุกคนในทุกประเด็นที่พิจารณา ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย ก็ให้ระบุด้วยว่าการกระท าของผู้ถูกกล่าวหา 
เป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และสมควรได้รับโทษสถานใด 

(๒)  ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้กระท าผิดวินัย หรือการกระท าของผู้ถูกกล่าวหาไม่เป็น 
ความผิดวินัย ก็ให้มีความเห็นยุติเรื่อง 

(๓)  ผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ 
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับหน้าที่ราชการตามมาตรา ๑๑๑ หรือไม่อย่างไร 

(๔)  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การ 
สอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะรับฟังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการ 
เสียหายแก่ราชการตามมาตรา ๑๑๒ หรือไม่ อย่างไร ก็ให้มีความเห็นไปตามนั้น 
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ข้อ ๓๙  เมื่อได้ประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ ๓๘ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนท ารายงาน 
การสอบสวนซึ่งมีสาระส าคัญตามแบบ สว. ๖ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หาก
กรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง ให้ท าความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานการสอบสวนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
รายงานการสอบสวนด้วย 

รายงานการสอบสวนอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
(๑)   สรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญและพยานหลักฐาน ในกรณีที่ไม่ได้สอบสวนพยานตาม 

ข้อ ๓๐ วรรคหก และข้อ ๓๑ ให้รายงานเหตุที่ไม่ได้สอบสวนนั้นให้ปรากฏไว้ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค ารับ
สารภาพให้บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพไว้ด้วย 

(๒)   วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่หักล้าง 
ข้อกล่าวหา 

(๓)   ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร 
ถ้าไม่ผิดให้เสนอความเห็นยุติเรื่อง ถ้าผิดให้ระบุว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และสมควรได้รับ 
โทษสถานใด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่
ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตามมาตรา ๑๑๑ หรือไม ่อย่างไรหรือมีเหตุอันควร
สงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะรับฟังลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออก ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการและสมควรให้ออกจากราชการตาม
มาตรา ๑๑๒ หรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งข้อสนับสนุนการใช้ดุลพินิจ 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ท ารายงานการสอบสวนแล้ว ให้เสนอส านวนการสอบสวน 
พร้อมทั้งสารบาญต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และให้ถือว่าการสอบสวนแล้วเสร็จ 

หมวด ๖ 
การพิจารณาสั่งส านวนการสอบสวน 

------------- 
ข้อ ๔๐  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอส านวนการสอบสวนมาแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกต้องของส านวนการสอบสวนตามข้อ ๔๓ ข้อ ๔๔ ข้อ ๔๕ 
และข้อ ๔๖ แล้วด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดหรือไม่มีเหตุที่จะให้ 
ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๒ สมควรยุติเรื่อง หรือกระท าผิดที่ยังไม่ถึงข้ันเป็นการกระท าผิดวินัยอย่าง 
ร้ายแรง ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว ทัง้นี้ ต้องไม่เกิน 
หกสิบวันนับแต่วันได้รับส านวนการสอบสวน 

(๒)  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับหน้าที่ราชการตามมาตรา ๑๑๑ 
ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาส านวนการสอบสวนดังกล่าว หากเห็นว่ามีเหตุตามที่ 
คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นมา ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการตามมาตรา ๑๑๑ 
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(๓)  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
สมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออกซึ่งจะต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ.ต้ัง หรือ 
ก.ค.ศ. พิจารณาตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ (๑) หรือ (๒) หรือเป็นกรณีตามมาตรา ๑๑๒ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา
ดังกล่าวด าเนินการโดยไม่ชักช้า ทั้งนี ้ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันได้รับส านวนการสอบสวน และให้ อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ต้ัง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาให้แล้วเสร็จและมีมติโดยเร็ว และให้ผู้มี
อ านาจสั่งการตามมติภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีมติดังกล่าว 

ข้อ ๔๑  ในกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๘ หรือมาตรา 
๑๐๔ (๑) อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ต้ัง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี เห็นสมควรให้สอบสวน
เพ่ิมเติมประการใด ให้ก าหนดประเด็นพร้อมทั้งส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิม เพ่ือ
ด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม่อาจท าการสอบสวนได้ หรือผู้สั่งสอบสวนเพิ่มเติม
เห็นเป็นการสมควรจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ขึ้นท าการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้น า
ข้อ ๓ และข้อ ๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวนเสร็จแล้ว 
ให้ส่งพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการสอบสวนเพิ่มเติม ไปให้ผู้สั่งสอบสวนเพิ่มเติมโดยจัดท า
ความเห็นเฉพาะที่ได้จากการสอบสวนเพิ่มเติมประกอบไปด้วยก็ได้ 

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสามแล้ว ให้น าข้อ ๔๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๔๒  การพิจารณาพยานหลักฐานว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร 

ให้พิจารณาจากพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวน และต้องเป็นพยานหลักฐานที่ได้สรุปแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบแล้วเท่านั้น 

หมวด ๗ 
การสอบสวนที่มิชอบและบกพร่อง 

--------------- 
ข้อ ๔๓  ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามข้อ ๓ ให้การ 

สอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๘ หรือมาตรา 
๑๐๔ (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ให้ถูกต้อง 

ข้อ ๔๔  ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดท าไม่ถูกต้อง ให้การสอบสวนตอนนั้นเสียไป 
เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑)  การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่ครบตามที่ 
ก าหนดไว้ในข้อ ๑๗ วรรคหนึง่ 

(๒)  การสอบปากค าบุคคลด าเนินการไม่ถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๑ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ 
วรรคสอง ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือข้อ ๓๒ วรรคหนึ่ง 

ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๘ หรือมาตรา 
๑๐๔ (๑) อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ต้ัง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี สั่งให้คณะกรรมการ
สอบสวนด าเนินการตามกรณีดังกล่าวใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว 
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ข้อ ๔๕  ในกรณีที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบ 
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา หรือไม่ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา หรือไม่มีหนังสือขอให้    
ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงหรือนัดมาให้ถ้อยค าหรือน าสืบแก้ข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๔ ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๘ หรอืมาตรา ๑๐๔ (๑) อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาอ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ต้ัง หรือ ก.ค.ศ. 
แล้วแต่กรณี สั่งให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะชี้แจง 
ให้ถ้อยค าและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๔ ด้วย 

ในกรณีที่การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนแตกต่างจากข้อกล่าวหาที่คณะกรรมการ 
สอบสวนได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ แต่ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนนั้น ถ้าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้หลง
ข้อต่อสู้โดยได้แก้ข้อกล่าวหาในความผิดนั้นแล้วซึ่งไม่ท าให้เสียความเป็นธรรม ให้ถือว่าการสอบสวนและพิจารณา
นั้นใช้ได้ และให้ลงโทษผู้ถูกกล่าวหาได้ตามบทมาตราหรือกรณีความผิดที่ถูกต้อง 

ข้อ ๔๖  ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดท าไม่ถูกต้องตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ นอกจากที่ 
ก าหนดไว้ในข้อ ๔๓ ข้อ ๔๔ และข้อ ๔๕ ถ้าการสอบสวนตอนนั้นเป็นสาระส าคัญอันจะท าให้เสียความเป็นธรรม ให้
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๑๐๔ (๑) อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา  
อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ต้ัง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี สั่งให้คณะกรรมการสอบสวนแก้ไขหรือด าเนินการตอนนั้นให้
ถูกต้องโดยเร็ว แต่ถ้าการสอบสวนตอนนั้นมิใช่สาระส าคัญอันจะท าให้เสียความเป็นธรรม ผู้มีอ านาจดังกล่าวจะสั่ง
ให้แก้ไขหรือด าเนินการให้ถูกต้องหรือไม่ก็ได้ 

หมวด ๘ 
การนับระยะเวลา 

------------ 
ข้อ ๔๗   การนับระยะเวลาตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ ส าหรับเวลาเริ่มต้นให้นับวันถัดจากวันแรกแห่ง 

เวลานั้นเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา แต่ถ้าเป็นกรณีขยายเวลาให้นับวันต่อจากวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาเดิมเป็น 
วันเริ่มระยะเวลาที่ขยายออกไป ส่วนเวลาสิ้นสุด ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ 
ให้นับวันเริ่มเปิดท าการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา 

บทเฉพาะกาล 
------------ 

ข้อ ๔๘   การด าเนินการสอบสวนก่อนที่กฎ ก.ค.ศ. นี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการสอบสวน 
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้อยู่ในขณะนั้นจนกว่าจะแล้วเสร็จ ส่วนการพิจารณาสั่งการของผู้มี 
อ านาจตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๑๐๔ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. 
ต้ัง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ให้ด าเนินการตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                                                                                       วิจิตร ศรีสอ้าน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
                                                                                                        ประธาน ก.ค.ศ. 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

๖๙ 
         แบบฟอร์มส าคัญส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานทางวินัย 

 
(ตัวอย่างการบันทึกเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง) 

          บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ โรงเรียน/สพท. 

ที่  ศธ. ............../........................ วันที่...................................................................... .. 
เรื่อง   การร้องเรียน 

เรียน  ผอ.สถานศึกษา/ผอ.สพท. 

   ด้วยมีหนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์กล่าวหา..............(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)......... 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ  ต าแหน่ง/วิทยฐานะ...... 
...........................โรงเรียน.........................สพท.................เขต.....กรณี.....................(ระบุกรณีท่ีกล่าวหาโดย
สรุป).................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
ปรากฏรายละเอียดตามหนังสือร้องเรียน / บัตรสนเท่ห์  ดังแนบ 
   เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย/กลุ่ม/กลุ่มงาน พิจารณาแล้วเห็นว่า หนังสือร้องเรียน/ บัตรสนเท่ห์   
ฉบับนี้ได้อ้างพยานหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนอ้างพยานบุคคลที่สามารถน าสืบ
ข้อเท็จจริงได้ ตาม มติ ครม. ที่ นร 0206/ว218 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541 ควรรับพิจารณาด าเนินการและ
เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้  
   1.  .................(ระบุชื่อและต าแหน่ง).......................ประธานกรรมการ 
   2.  .................(ระบุชื่อและต าแหน่ง).......................กรรมการ 
   3.  .................(ระบุชื่อและต าแหน่ง).......................กรรมการและเลขานุการ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
ดังแนบ 

 

 

 

 

 

 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

๗๐ 

(ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน) 
(ครุฑ) 

ค าสั่ง....................(ระบุชื่อโรงเรียน/สพท.) 
ที่................./..........(เลข ปีพุทธศักราชที่ออกค าสั่ง..............) 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
----------------------------- 

   ด้วย มีหนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์กล่าวหาว่า.......(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)........................ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ ต าแหน่ง....................................โรงเรียน
............................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา........................................เขต..........รับเงินเดือนในอันดับ...........ขั้น
............................บาท มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ....................................... 
............................................................................................................................. ................ 
   ฉะนั้น เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาประกอบการ 
พิจารณาด าเนินการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
   1.  .................(ระบุชื่อและต าแหน่ง)..........................ประธานกรรมการ 
   2.  .................(ระบุชื่อและต าแหน่ง)..........................กรรมการ 
   3.  .................(ระบุชื่อและต าแหน่ง)..........................กรรมการและเลขานุการ 
   ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงรีบด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเสนอผลการ 
สืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

         สั่ง  ณ  วันที่........เดือน..........................พ.ศ. ............... 
 
           (ลงชื่อ)................................................... 
        (ระบุชื่อผู้สั่งแต่งตั้ง)       

      ต าแหน่ง....................................................... 

 

 

 

 

 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

๗๑ 

(ตัวอย่างแบบบันทึกถ้อยค าในชั้นสืบสวน) 
 

บันทึกถ้อยค า 

เรื่อง  สืบสวนข้อเท็จจริง 

สอบสวนที่........................................ 
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ........... 

ข้าพเจ้า.................................................................................เกิดวันที่...........เดือน........................... ............... 
พ.ศ. ..................อายุ.........ปี สัญชาติ....................ศาสนา..................................อาชีพ............... .................... 
อยู่บ้านเลขท่ี......................ตรอก/ซอย.................................................ถนน............................. ...................... 
แขวง/ต าบล..........................เขต/อ าเภอ.........................จังหวัด................. .....โทรศัพท์................................. 
   ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามความสัตย์จริงดังต่อไปนี้ 
  
 ............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. ............................................ 
........................................................ ............................................................................................. .................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................................................................................... ................... 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
..................................................................................................................................................... .................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
.............................................................. ....................................................................................... .................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
................................................................ ...................................................................................... ................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
.................................................................... ................................................................................. ................... 
 
 
 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

 
๗๒ 

                                                                                                                                                                  
หน้าที่...... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ............................................ 
 
 
 
       ลงชื่อ..............................................ผู้ให้ถ้อยค า 
       ลงชื่อ..............................................ผู้บันทึกถ้อยค า 
 
 
 
 
 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

 
๗๓ 

                 หน้าที่........  
............................................................................................................................. ........................ 
............................................................................................................................. ......................... 
............................................................................................ .......................................................... 
 ............................................................................................................................. ........................ 
.....................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................ 
............................................................................................................................... ....................... 
 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสืบสวนมิได้กระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา 
หรือกระท าการใด เพื่อจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าอย่างใด ๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยค าท่ีอ่านให้ฟัง/ 
ได้อ่านบันทึกถ้อยค าเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้า 
คณะกรรมการสอบสวน 
      
     ลงชื่อ................................................ผู้ให้ถ้อยค า 
           (................................................) 
 
     ลงชื่อ………………………………….ผู้บันทึกถ้อยค า 
           (................................................) 
   ข้าพเจ้ารับรองว่า.........................................................ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือชื่อ 
ต่อหน้าข้าพเจ้า 
 
     ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ 
          (                                                   )  
 
     ลงชื่อ..................................................กรรมการ 
          (                                                  )   
 
     ลงชื่อ..................................................กรรมการและเลขานุการ 
          (                                                  )  
 
 
 
 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

๗๔ 

(ตัวอย่างแบบรายงานการสืบสวน) 

รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง 

       วันที่.......เดือน..................พ.ศ. ............. 

เรื่อง  การสืบสวนข้อเท็จจริง 

เรียน...........(ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง)................ 

   ตามท่ี.....................(โรงเรียน/สพท.)................ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน 
ข้อเท็จจริงตามค าสั่งที่........./...................ลงวันที่............เดอืน...........................พ.ศ.  ............เพ่ือสืบสวนข้อเท็จจริง
กรณี..........................(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)..................ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า/
พนักงานราชการ.............................ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่า..................(ระบุเรื่องที่กล่าวหา ถ้าหากมีหลายเรื่องให้
ระบุทุกเรื่องตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน) นั้น 
   บัดนี้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอเสนอรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ือพิจารณาดังต่อไปนี้ 
   1.  มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก.................(มีผู้ร้องเรียนหรือมีผู้รายงานว่า 
อย่างไร).................................................................................... .............................................. 
............................................................................................................................. ................. 
   2.  คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องโดยตรวจสอบ 
พยานเอกสารและสอบพยานบุคคล จ านวน...............ราย สรุปข้อเท็จจริงได้ว่า...................................... 
(สรุปข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามที่ได้จากการสืบข้อเท็จจริง).................................................................... ... 
.................................................................................................................................. ...................... 
   3.  การพิจารณาและความเห็น 
        คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ประชุมพิจารณา................................................ 
............................................................................................................................. ............................. 
................................................................................ ........................................................................... 
พฤติการณ์ของ............................มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง............... 
หรือควรยุติเรื่อง 

/คณะกรรมการ... 
 
 
 
 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

 
 

๗๕ 
 
 
   คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ขอเสนอส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริงมาเพ่ือโปรด
พิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 
         (ลงชื่อ) ................................................ประธานกรรมการ 
          (...........................................)  
 
         (ลงชื่อ) ................................................กรรมการ  
          (...........................................)  
 
        (ลงชื่อ) ..........................................กรรมการและเลขานุการ 
          (...........................................)  
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(ตัวอย่างแบบบันทึกเสนอพิจารณา) 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียน/สพท. ............................................................................................... ................... 

ที่  ศธ. ............../........................วันที่............................. ...................................................................... 
เรื่อง   การร้องเรียน 

เรียน  ผอ.สถานศึกษา/ผอ.สพท. 

   ด้วยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งโรงเรียน/สพท. ที่........../......................... 
ลงวันที่..................................................................เพ่ือสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนกล่าวหา  
นาย/นาง/นางสาว.......................................................ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า/
พนักงานราชการ.........................................ต าแหน่ง/วิทยฐานะ..........................โรงเรียน..................................สพท. 
........................เขต ..........ได้ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว 
และได้รายงานมาเพ่ือโปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตามส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริงที่แนบ 
   โรงเรียน/สพท.  ได้ตรวจพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้ 
   การตรวจสอบข้อกฎหมาย 
   โรงเรียน......................................สพท. .................................เขต.........ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง  
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่ง..................ลงวนัที่...............................การด าเนินการสืบสวน 
ชอบด้วยกฎหมาย 
   การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
   มูลกรณีเรื่องนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจาก.................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
โรงเรียน/สพท........................................ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ขึ้น 
   ผลการสืบสวน 
   ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า.................................................................................................. . 
(สรุปข้อเท็จจริงตามประเด็นที่สืบสวนได้ความโดยละเอียด).................................................................... . 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
 
        /การพิจารณา... 
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   การพิจารณาและความเห็น 
   ความเห็นของคณะกรรมการสืบสวน คณะกรรมการสืบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า 
.......................................................................................................... ............................................ 
   ความเห็นของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/กลุ่ม/กลุ่มงาน พิจารณาแล้วเห็นว่า..... 
............................................................................................................................. ................. 
   เป็นกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ไม่ร้ายแรง สมควรแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง โดยคณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
   ...............................(ชื่อและต าแหน่ง).............................ประธานกรรมการ  
   ................................(ชื่อและต าแหน่ง).............................กรรมการ  
      ฯลฯ             ฯลฯ 
   ................................(ชื่อและต าแหน่ง)........................กรรมการและเลขานุการ 
   ...............................(ชื่อและต าแหน่ง)............................ผู้ช่วยเลขานุการ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรด 
   1.  ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
   2.  หนังสือแจ้งผู้ถูกกล่าวหาและคณะกรรมการสอบสวน 
   3.  หนังสือรายงาน (โรงเรียนรายงาน สพท., สพท.รายงาน สพฐ.)  
   

 

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

  หมายเหตุ  กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ส่งเรื่องให้ศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณา 
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๗๘ 

(ตัวอย่างแบบการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง) 

 
        ครุฑ       แบบ สว.1 
ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียน......................... 
ที่ .................../............(เลขท่ีพุทธศักราชที่ออกค าสั่ง)......... 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 
---------------------------- 

     ด้วย...........(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา).........ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา................... 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ..........................(ชื่อหน่วยงานการศึกษา).....................สังกัด.................................. ..............
สังกัด...............................................มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ในเรื่อง
......................................................................(เรื่องที่กล่าวหาถ้ากล่าวหาหลายเรื่องให้ระบุทุก
เรื่อง)................................................................. 
      อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าว
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
      1................(ระบุชื่อและต าแหน่ง/วิทยฐานะ)..........................ประธานกรรมการ 
      2................(ระบุชื่อและต าแหน่ง/วิทยฐานะ)..........................กรรมการ 
      3................(ระบุชื่อและต าแหน่ง/วิทยฐานะ)..........................กรรมการและเลขานุการ 
      4................(ระบุชื่อและต าแหน่ง/วิทยฐานะ)..........................ผูช้่วยเลขานุการ 

                   ทั้งนี้ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ 
ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550  ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วเสนอส านวนการสอบสวนมาเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 
  ในการสอบสวนถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็น กรณีมีมูลว่าผู้ถกูกล่าวหากระท าผิดวินัยในเรื่องอ่ืน
นอกจากท่ีระบุไว้ในค าสั่งนี้ หรือกรณีที่สอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อ่ืน และ
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นมีส่วนกระท า
การในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยู่ด้วย  ให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว 

  อนึ่ง  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะร้องทุกข์ค าสั่งนี้ให้ร้องทุกข์ต่อ  กศจ.  ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

                          สั่ง   ณ  วันที่............เดือน...........................พ.ศ. .................... 
                   ......................................(ลงมือชื่อ).....................ผู้สั่ง 
                    (....................................................................) 
                 ต าแหน่ง/วิทยฐานะ................................................ 
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หมายเหตุ 
1. ในกรณีจ าเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
2. ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
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๘๐ 
(ตัวอย่ำงแบบหนังสือแจ้งประธำนกรรมกำรสอบสวน) 

 
 
 
ที่  ศธ  04………. /                                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.......เขต. 

(โรงเรียน..................................)                                                                                  

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

เรื่อง    การสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 

เรียน   ประธานกรรมการสอบสวน (นาย/นาง/นางสาว.................................................) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  จ านวน  ........... แผ่น 
  2. เอกสารหลักฐานประกอบการสอบสวน       จ านวน ............ แผ่น 

   ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา...... เขต …(หรือโรงเรยีน...............)ได้สั่งแต่งตั้งท่านเป็นประธาน
กรรมการสอบสวนข้าราชการครูที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไมร่้ายแรง      รายละเอียดปรากฏในค าสั่ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา............เขต.........(.หรือโรงเรยีน...............) ที่ส่งมาพร้อมนี้  และในการสอบสวนนี้ 
คณะกรรมการสอบสวนจะต้องด าเนินการสอบสวนตาม  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา  พ.ศ. 2550  
ตามข้ันตอนการปฏิบัติและสาระส าคัญท่ีควรทราบดังนี้ 
  1. ในการสอบสวนครั้งแรกให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการดังนี้ 
      1.1  เรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหา  ให้
ทราบ โดยแจ้งให้ทราบด้วยว่าข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหา  รวมทั้งแจ้งให้ทราบด้วยวา่ในการสอบสวนนี ้    
ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนบัสนุนข้อกล่าวหา  และมีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือชี้แจง     
ข้อกล่าวหา  ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือน าพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย 
      1.2  ถามผู้ถูกกล่าวหาว่า ได้กระท าผิดหรือไม่ อย่างใด 
  2. ถามผู้ถูกกล่าวหาในครั้งแรก ถ้าผู้ถูกกล่าวให้การปฏิเสธ หรือให้การรับสารภาพก่อน                               
แต่คณะกรรมการสอบสวนเห็นสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวนนั้นโดย
ละเอียด ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาทั้งหมดเสียก่อน แล้วสรุป
พยานหลักฐานเท่าที่มี ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ ลักษณะการกระท าเท่าที่ปรากฏ  อันเป็นการ
สนับสนุนข้อกล่าวหา ส าหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อก็ได้ (ถ้าไม่แจ้งสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ  ส านวนการสอบสวนจะรับฟังไม่ได้) และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนน า
พยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้  ภายในเวลาอันสมควร 
  3. การสอบสวนครั้งที่สอง เป็นการสอบสวนเพื่อรับฟังการน าสืบแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหา 
หลังจากท่ีคณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว 
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๘๑ 

  4.  คณะกรรมการสอบสวนต้องท าการสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่มี
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาแล้วเสร็จ และ
คณะกรรมการสอบสวนต้องรวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน ตั้งแต่วันที่ได้
แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
  ถ้ามีความจ าเป็น ซึ่งจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าวไม่ได้ ให้คณะกรรมการ
สอบสวนรายงานเหตุที่ท าให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือขอขยายระยะเวลา
การสอบสวน 
  อนึ่ง  ถ้าคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนไม่แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ให้
ประธานกรรมการรายงานเหตุให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  ๕.  เมื่อด าเนินการสอบสวนเสร็จสิ้น ให้รายงานผลการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อพิจารณาต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
 
           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
  
 
งาน/กลุ่มงาน...................... 
โทร   …………………..…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

 
๘๒ 

(แบบตัวอย่างหนังสือแจ้งกรรมการสอบสวน) 
 

 
 
 
ที่  ศธ  04…….. /                                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา………. 
                     (โรงเรียน..................................)   

                ………………….............. 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

เรียน  กรรมการสอบสวน (นาย/นาง/นางสาว..............................................) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  จ านวน  1  ฉบับ 

   ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา............ เขต...……(หรือโรงเรียน...............) ได้สั่งแต่งตั้งท่านเป็น
คณะกรรมการสอบสวนข้าราชการที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ปรากฏรายละเอียดตามค าสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ และใน
การสอบสวนนี้ คณะกรรมการจะต้องด าเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550   

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
 
           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
งาน/กลุ่มงาน........................ 
โทร   ………………..………. 
 
 
 
 
 
 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

 
๘๓ 

 
(ตัวอย่างแบบหนังสือแจ้งกรรมการและเลขานุการ) 

 
 
 
ที่  ศธ  04…….. /                                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา………. 
                    (โรงเรียน........................) 

                ………………….……….   

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

เรียน  กรรมการและเลขานุการ (นาย/นาง/นางสาว..............................................) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  จ านวน  1  ฉบับ 

   ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา........ เขต …. (หรือโรงเรียน.................)ได้สั่งแต่งตั้งท่านเป็น
คณะกรรมการสอบสวนข้าราชการที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ปรากฏรายละเอียดตามค าสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ และใน
การสอบสวนนี้ คณะกรรมการจะต้องด าเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550   

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
 
           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
งาน/กลุ่มงาน........................ 
โทร   ………………..………. 
 
 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

๘๔ 

(ตัวอย่างแบบหนังสือแจ้งผู้ถูกกล่าวหา) 

 
 
 
ที่  ศธ  04……… /                                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา............                

                              (โรงเรียน........................) 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

เรียน   .....................................................ผู้ถูกกล่าวหา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  จ านวน  ..............แผ่น 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา............. เขต ..…(หรือโรงเรียน...............) ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึน้ท าการสอบสวนความผิดทางวินัยไมร่้ายแรงท่าน ปรากฏรายละเอียดตามค าสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 
  ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ถูกกล่าวหาที่จะต้องถูกสอบสวนทางวินัย จงึควรทราบแนวปฏิบัติ 
พอสังเขปดังนี้ 

1. เมื่อท่านได้รับหนังสือฉบับนี้พร้อมค าสั่งแล้ว ให้ท่านลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว้ 
เป็นหลักฐานในค าสั่งฉบับหนึ่ง แล้วจัดส่งหลักฐานการรับทราบค าสั่งดังกล่าวกลับคืนไปยังส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา............. เขต .......... (หรือโรงเรียน...............) โดยเร็ว หากท่านไม่ยินยอมด าเนินการดังกล่าว  เมื่อ
พ้น 15  วันนับแต่วันที่ส่งค าสั่งดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.............. เขต ..... (หรือโรงเรียน...............)    
จะถือว่าท่านได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว 

2. เมื่อท่านทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว หากปรากฏว่าผู้สั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการการสอบสวน ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีเหตุจะท าให้การ 
สอบสวนไม่ได้ความจริงและยุติธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 
2550  ข้อ 8 และ ข้อ 9 ท่านมีสิทธิคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวน  ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สอบสวน ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ คือ 
  2.1  รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระท าการในเรื่องที่กล่าวหา 
  2.2  มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน 
  2.3  มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหา 
  2.4  เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่หมั่น คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพ่ีน้องร่วมบิดา มารดา หรือ
ร่วมบิดา หรือมารดา ลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้นหรอืเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้นของผู้ถูก
กล่าวหา 
  2.5  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของผู้กล่าวหา 
  2.6  มีเหตุอ่ืนซึ่งน่าเชื่ออย่างยิ่งว่าจะท าให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรมหรือไม่เป็นกลาง 

 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

 
๘๕ 

  การคัดค้าน ให้ท่านท าเป็นหนังสือยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายใน 7 วันนับแต่
วันรับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือวันทราบสาเหตุแห่งการคัดค้าน โดยแสดงข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านด้วยว่า  จะท าให้การสอบสวนไม่ได้ความจริงและความ
ยุติธรรมอย่างไร 
   3.  คณะกรรมการสอบสวนจะด าเนินการสอบสวนท่านเป็น  2 ระยะ คือในการสอบสวน
ระยะแรก คณะกรรมการสอบสวนจะเรียกท่านมาเพ่ือแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้
ทราบ รวมทั้งแจ้งให้ทราบด้วยว่า ในการสอบสวนนี้ท่านมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยาน หลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหา  และมีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือน าพยานหลักฐานมา
สืบแก้ข้อกล่าวหาได้ และคณะกรรมการสอบสวนจะถามท่านว่า ได้กระท าผิดหรือไม่ อย่างไร ส่วนการสอบสวน
ระยะที่ 2 เป็นการสอบสวนเพ่ือรับฟังการน าสืบแก้ข้อกล่าวหาของท่าน  หลังจากท่ีคณะกรรมการสอบสวนสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ท่านทราบแล้ว 
   4. เมื่อคณะกรรมการด าเนินการสอบสวนสรุปส านวนเสร็จ ปรากฏว่าท่านมีความผิด 
ทางวินัยและท่านถูกลงโทษ  หากท่านต้องการอุทธรณ์ท่านจะใช้สิทธิต่อผู้มีอ านาจพิจารณาตามนัย 
มาตรา 121 และมาตรา 122  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  ดังนี้ 
      4.1  ถ้าเป็นโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง คือ โทษลดขั้นเงินเดือน  ตัดเงินเดือน  ภาคทัณฑ์  ต้อง
ยื่นอุทธรณ์ต่อ กศจ. ภายใน 30 วันนับแต่วันทราบค าสั่งลงโทษ ตามนัยมาตรา 121  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
       4.2 ถ้าเป็นโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง คือ ไล่ออก ปลดออกจากราชการ ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อ 
ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแตว่ันทราบค าสั่งลงโทษ ตามนัยมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
        4.3  เพ่ือประโยชน์ในการอุทธรณ์ของท่าน ท่านอาจขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนได้  ส่วนบันทึกถ้อยค าพยานบุคคลหรือเอกสารอ่ืนให้อยู่ในดุลย พินิจของ 
ผู้สั่งลงโทษจะอนุญาตหรือไม่ก็ได้ 
  5.  หากท่านไม่ใช้สิทธิอุทธรณ์ ท่านจะใช้สิทธิอย่างอ่ืนนอกเหนือจากนี้ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

6.  เมื่อท่านได้รับหนังสือแล้ว ให้ลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนและส่งหลักฐานการรับทราบค าสั่ง จ านวน 1 ฉบับ  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา………........ 
เขต........ โดยด่วนด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 

           ขอแสดงความนับถือ 

 
งาน/กลุ่มงาน....................................... 
โทร. ................................................... 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

 

๘๖ 

(ตัวอย่างแบบ สว.๒) 
 

แบบ สว.2 
บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ 23 

เรื่อง  การสอบสวน..........................(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)...............ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
        ไม่ร้ายแรง 

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

         วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. .................... 
  คณะกรรมการสอบสวนตามค าสั่ง...........(ชื่อหน่วยงานที่ออกสั่ง)....................................                    
ที่ ......../................  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนลงวันที่ .......เดือน................... พ.ศ. …………….. 
ได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้...............................(ระบุชือ่ผู้ถูกกล่าวหา)................................   
ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ดังนี้ 

...........................................(อธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด เมื่อใด  อย่างไร)............................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................
....................................................................................................... 
  ทั้งนี้  คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้วว่า   ในการสอบสวนนี้   
ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิและหน้าที่ตามข้อ 18 รวมทั้งสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 
ข้อกล่าวหา  และมีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือน าพยานหลักฐาน
มาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย 
 
  

          (ลงชื่อ)……………………………………….ประธานกรรมการ 
(.....................................................) 

 
              (ลงชื่อ)………………….....………………….กรรมการ 

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

                                    (ลงชื่อ)……………...…...…………………….กรรมการและเลขานุการ 
           (............................................................) 

 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

๘๗ 

 

  ข้าพเจ้า......................................................... ได้ทราบข้อกล่าวหาและได้บันทึกนี้ 1 ฉบับ         
ไว้แล้ว เมื่อวันที่ ............เดือน.............................พ.ศ. ..................... 
 
   (ลงชื่อ)………….........………………….ผู้ถูกกล่าวหา 

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

หมายเหตุ 
1. ในกรณีที่เรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา ต้องมีกรรมการสอบสวน 

ร่วมแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาไม่น้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าว  
ลงลายมือชื่อในบันทึก ทั้งนี้ให้ท าบันทึกตามแบบ สว.2 เป็น  2 ฉบับ มอบให้ผู้ถูกกล่าวหา ลงลายมือชื่อและวัน
เดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 

2. ในกรณีที่ส่งบันทึกตามแบบ สว.2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ให้กรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อในบันทึกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด  
และให้ท าบันทึกตามแบบ สว.2 เป็น 3 ฉบับเก็บไว้ในส านวนการสอบสวน 1 ฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหา 2 ฉบับ เพ่ือให้
ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้ 1 ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ และวันเดือนปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ใน
ส านวนการสอบสวน 1 ฉบับ 

3. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค ารับสารภาพว่าได้กระท าการตามที่ถูกกล่าวหา  ให้      
คณะกรรมการสอบสวนแจ้งใหผู้้ถูกกล่าวหาทราบวา่ กระท าตามที่ถูกกล่าวหาดังกล่าว เป็นความผิดวินัยกรณีใด  หากผู้ถูก
กล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสภาพให้บันทึกถ้อยค ารับสภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่ง
การกระท าไว้ด้วย 

4.   ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

๘๘ 

(ตัวอย่างแบบ สว.๓) 
สว.3 

บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ 24 

 
เรื่อง  การสอบสวน...................(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา).................ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
        ไม่ร้ายแรง 

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

วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ............ 

  ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนตามค าสั่ง...................(ชื่อหนว่ยงานที่ออกค าสั่ง)..............                    
ที่ ........../............  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ลงวันที่.........เดือน.............................พ.ศ. ......... 
ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้................................(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา).............................. ..............................   
ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามบันทึกการแจ้งและรับทราบ ตามข้อ 23 ลงวันที่......เดือน............พ.ศ. ....... นั้น 
  บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนได้รวบพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับข้อกล่าวหาเสร็จแล้ว  
จึงแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกว่าวหาทราบ ดังนี้ 
  1. ข้อกล่าวหา….(ข้อกล่าวหาซึ่งปรากฏตามพยานหลักฐานว่ากรณีใดเป็นความผิดวินัย ตาม
มาตราใด)................................................................................................................  
........................................................................................................................................ ..... 
  2. สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา………………………………...…. 
(สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบโดยระบุวัน  เวลา  สถานที่  และการกระท า  
ที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา).................................................................................  

 
                 (ลงชื่อ)…………………………………….ประธานกรรมการ 

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

                           (ลงชื่อ)…………………………………….กรรมการ 
(........................................................) 

 
            (ลงชื่อ)…………………….…………….กรรมการและเลขานุการ 

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



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

๘๙ 
 

  ข้าพเจ้า................  (ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)....................................... ได้รับทราบข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา  และได้รับบันทึกนี้  1  ฉบับ  ไว้แล้ว เมื่อวันที่.............เดือน
..................................พ.ศ. ................................. 
 

      (ลงชื่อ)………….........………………….ผู้ถูกกล่าวหา 
            (......................................................) 

  
 

หมายเหตุ 
1. การประชุมเพ่ือพิจารณาข้อกล่าวหาและสรปุพยานหลักฐานที่สนับสนนุข้อกล่าวหาตาม ข้อ 24 

ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือชื่อในบันทึกนี้ 

2. ในกรณีที่เรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหาให้ทราบให้ท าบันทึกตามแบบ สว.3 นี้ เป็น 2 ฉบับ มอบให้ผู้ถูกกล่าวหา  
1 ฉบับ เก็บไว้ในส านวนการสอบสวน 1 ฉบับ  และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ และวัน
เดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 

3. ในกรณีที่ส่งบันทึกตามแบบ สว.3 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ให้ท าบันทึกตามแบบ สว.3 นี ้เป็น 3 ฉบับ เก็บไว้ในส านวนการสอบสวน 1 ฉบับ ส่งให้ผู้ถูก
กล่าวหา 2 ฉบับ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้ 1 ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ลงลายมือชื่อ  และวันเดือนปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในส านวนการสอบสวน  
1 ฉบับ 

4. ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
 

 

 

 

 

 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

๙๐ 
 

(ตัวอย่างแบบ สว. ๔) 
 

สว.4 
บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา  

เรื่อง  การสอบสวน.....................(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)................ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
        ไม่ร้ายแรง 

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

สอบสวนที่..................................................... 

วันที่............เดือน...........................พ.ศ. ................ 
  ข้าพเจ้า...................................................อายุ...............ปี สญัชาติ.....................ศาสนา...........
อาชีพ................................อยู่บ้านเลขท่ี............ตรอก/ซอย..........................ถนน........................แขวง/ต าบล
......................ตรอก/ซอย......................จังหวัด............................ 
  ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกกล่าวหาในเรื่อง................................................. 
.................(เรื่องที่กล่าวหา)....................................ตามค าสั่ง.........................(ชื่อหน่วยงานที่ออกค าสั่ง)ที่
............../.................... เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกรสอบสวน ลงวันที่........เดือน..................พ.ศ. ...............และข้าพเจ้า
ขอให้ถ้อยค าตามความสัตย์จริงดังต่อไปนี้ 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ  ให้สัญญาหรือกระท า
การใดเพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าอย่างใด ๆ  และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยค าท่ีอ่านให้ฟัง /  
ได้อ่านบันทึกถ้อยค าด้วยตัวเองแล้ว  ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้า
คณะกรรมการสอบสวน 
 
                                     (ลงชื่อ)…………………………………….ผู้ถูกกล่าวหา 
                                           (................................................) 
                                     (ลงชื่อ)…………………………………….บุคคลตามข้อ 11 ข้อ 28 (ถ้ามี) 
                                           (................................................) 
              (ลงชื่อ)…………………………………….กรรมการและเลขานุการ 
                                          (.....................................................) 
 
 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

๙๑ 
 

  ข้าพเจ้าขอรังรองว่า.............(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)........................................................ได้ให้
ถ้อยค าและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า  

              (ลงชื่อ)……………………………………….ประธานกรรมการ 
(.....................................................) 

 
              (ลงชื่อ)………………………..…………..….กรรมการ 

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

                                   (ลงชื่อ)…………………………………….....กรรมการและเลขานุการ 
         (............................................................) 

 
                                   (ลงชื่อ)…………………………………..........ผูช้่วยเลขานุการ 
                                             (.....…................................................) 
 

หมายเหตุ 
1. ให้ใช้แบบ สว.4 นี้ได้ท้ังการบันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหาตามข้อ 23 ข้อ 24 
2. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค ารับสารภาพว่าได้กระท าการตามที่ถูกกล่าวหาให้บันทึก

ถ้อยค ารับสภาพ รวมทั้งเหตุผลในการรับสภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการกระท าไว้ด้วย 
3. การสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาต้องมีกรรมการสอบสวนร่วมสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือชื่อรับรองไว้
ในบันทึกถ้อยค านั้นด้วย 

4. ถ้าผู้บันทึกถ้อยค าเป็นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ช่วยเลขานุการ ให้ผู้บันทึก
ถ้อยค าลงลายมือชื่อทั้งในฐานะผู้บันทึกถ้อยค าและผู้รับรองการให้ถ้อยค าและลายมือชื่อ
บุคคลตามข้อ 11 และ ข้อ 28 

5. ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 
 
 
 

 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

๙๒ 

(ตัวอย่างแบบ สว.๕) 

 
  สว.5 

บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา 
 
เรื่อง    การสอบสวน...................... .(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)..........................ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย  

ไม่ร้ายแรง 
----------------------------------- 

สอบสวนที่..................................................... 

วันที่...........เดือน............................... พ.ศ. ............... 
  ข้าพเจ้า..................................................................อายุ.....ป ีสัญชาติ.............ศาสนา
...............................อาชีพ..........................ต าแหน่ง................................................. ......สังกัด
.....................................................อยู่บ้านเลขท่ี............ตรอก/ซอย.....................................ถนน......... ..............แขวง/
ต าบล..........................................เขต/อ าเภอ....................................จังหวัด.............. ................... โทรศัพท์
........................................................ 
  คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่า ข้าพเจ้าเป็นพยานในเรื่อง....... 
...................................................... ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง   
ตามค าสั่ง......... (ชื่อหน่วยงานที่ออกค าสั่ง)....................ที่......../... ..... เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนลงวันที่
........เดือน.....................พ.ศ. ............ และได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วยว่ากรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงาน  
ตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จต่อกรรมการสอบสวนเป็นความผิดตามกฎหมาย 
  ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค าตามความสัตย์จริงดังต่อไปนี้ 
............................................................................................................................. ........................................................
............................................................................................................................. ........................................................
......................................................................................................................................................... ............................
....................................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. ........................................................
......................................................................................... ...........................................................................................  

 
 
 
 

 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

๙๓ 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคณะกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา 
หรือกระท าการใดเพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าอย่างใด ๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยค าท่ีอ่านให้ฟัง/ได้อ่าน
บันทึกถ้อยค าด้วยตัวเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าคณะกรรมการ
สอบสวน 

                  (ลงชื่อ)……………………………………….พยาน/ผู้ให้ถ้อยค า 
                                                 (..........................................................) 

               (ลงชื่อ)……………………………………….ผู้บันทึกถ้อยค า 
                                                 (..........................................................) 

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า......................................................................ได้ให้ถ้อยค า     
และลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า 

                                (ลงชื่อ)…………………………………............ประธานกรรมการ 
                                             (.....................................................) 

                                (ลงชื่อ)………………………………….…........กรรมการ 
                                             (.....................................................) 

                                (ลงชื่อ)………………………………….........…กรรมการและเลขานุการ 
                                             (......................................................) 

                                (ลงชื่อ)………………………………….............ผู้ชว่ยเลขานุการ 
                                            (........................................................) 
 

หมายเหตุ 
1. ให้ใช้แบบ สว.5 นี้ได้ทั้งการบันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหาและบุคคลอ่ืนซึ่งมาให้ถ้อยค าเป็น

พยาน 
2. การสอบปากค าพยานต้องมีกรรมการสอบสวนร่วมสอบสวนไมน่้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึก
ถ้อยค านั้นด้วย 

3. ถ้าบันทึกถ้อยค าเป็นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ช่วยเลขานุการ ใหผู้้บันทึกถ้อยค า
ลงลายมือชื่อทั้งในฐานะผู้บนัทึกถ้อยค าและผู้รับรองการให้ถ้อยค า 

4. ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
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(ตัวอย่างแบบ สว.๖) 
สว.6 

รายงานการสอบสวน 

วันที่.........เดือน......................... พ.ศ. ............ 
 

เรื่อง   การสอบสวน..................(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)...............................ซึ่งถูกกล่าวหาว่า 
         กระท าผิดวินัย ไม่ร้ายแรง 

เรียน........................................(ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน) 

   ตามท่ีได้มีมีค าสั่ง............(ชื่อหน่วยงานที่ออกค าสั่ง)..........ที่............./............. 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ..................... เพื่อสอบสวน
...............(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา).................................ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไมร่้ายแรง ในเรื่อง
........................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................
.......................................................................................................  
  ประธานกรรมการได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมารสอบสวนดังกล่าวเมื่อวันที่... 
เดือน...............................พ.ศ. ................ และคณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 เสร็จแล้ว จึงขอเสนอรายงานการ สอบสวน
ดังต่อไปนี้ 
  1. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก...............................................................   
(มีผู้ร้องเรียนหรือมีผู้รายงานว่าอย่างไร ในกรณีที่ได้มีการสืบสวนหรือสอบสวนได้ความประการใดให้ระบุไว้
ด้วย)........................................................................................................................  
................................................................................................................................................    
 2. คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหา
ให้…......................................(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)..............................................ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้วโดย
.....................(แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาทราบว่าได้กระท าการใด  เมื่อใด  อย่างไร   
และแจ้งโดยวิธีใด).................................................................................................... .......................... 
 
  3. .................................(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)...............................................  
ผู้กล่าวหาได้ให้ถ้อยค าในเบื้องต้นว่า.....................................................(ให้ถ้อยค าในเบื้องต้นว่าอย่างไรหรือไม่ได้ให้
ถ้อยค าในเบื้องต้นด้วยเหตุผลอย่างไร)......................................................... 
.............................................................................................................. .................................................... 
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  4. คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาแล้ว     
ได้ความว่า...........................................................................(อธิบายว่าได้ความอย่างไร ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
สอบสวนไม่สอบสวนพยานใดตามข้อ 30 หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใดตามข้อ 31 ให้ระบุพยานที่ไม่
สอบสวนหรือพยานหลักฐานที่งดสอบสวนนั้น พร้อมทั้งเหตุผลไว้ด้วย 
............................................................................................................................. ................. 
  5. คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน                  
ข้อกล่าวหาให้.........................................................................................(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)  
......................................................... ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหา ลงวันที่...........เดือน.............................พ.ศ. .............. โดย.........(อธบิายวิธกีารแจง้             
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา)........... 
............................................................................................................................. ................. 
............................................................................................... ............................................... 
  6. คณะกรรมการสอบสวนได้ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือขอให้ถ้อยค า 
หรือขอน าสืบแก้ข้อกล่าวหา แล้ว..........(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)........................... 
ผู้ถูกกล่าวหา ได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา/ให้ถ้อยค า/น าสืบแก้ข้อกล่าวหาว่า...................................... 
(รายละเอียดเกี่ยวกับค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือการให้ถ้อยค า หรือการน าสืบแก้ข้อกล่าวหาว่าอย่างไร  และใน
กรณีท่ีไม่ได้ด าเนินการดังกล่าวเนื่องจากเหตุผลอย่างไร  และในกรณีท่ีไม่ได้ด าเนินการดังกล่าวเนื่องจากเหตุผล
อย่างไร และได้น าสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยอ้างพยานหลักฐานซึ่งคณะกรรมการสอบสวนตามค าขอของผู้ถูกกล่าวหาได้
ความสรุปว่าอย่างไรหรือไม่ ได้น าสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วยเหตุผลอย่างไร ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนไม่สอบ
พยานใด หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใด ให้ระบุพยานที่ไม่สอบสวน หรือพยานหลักฐานที่งดสอบสวนนั้น
พร้อมทั้งเหตุผลไว้ด้วย  และในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาให้ ถ้อยค ารับสารภาพ ให้บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี)
ไว้ด้วย).................................................  
 
  7. คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณาลงมติแล้ว เห็นว่า......................... 
…………………..(เปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่หักล้าง                        
ข้อกล่าวหาจะรับฟังพยานหลักฐานใดได้หรือไม่ เพียงใด โดยอาศัยเหตุผลอย่างไร และผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิด
วินัยอย่างไรหรือไม่  ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และควรได้รับโทษสถานใด หย่อนความสามารถ
ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่
ราชการตามมาตรา 111 หรือไม่ อย่างไร ) 
 
 
 
 
 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     
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 คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอส านวนการสอบสวนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ด าเนินการต่อไป 
  

(ลงชื่อ)……………………………………….ประธานกรรมการ 
                                           (..........................................................) 

 
                                 (ลงชื่อ)……………………………………….กรรมการ 
                                          (..........................................................) 
 
                                 (ลงชื่อ)……………………………………….กรรมการและเลขานุการ 
                                           (..........................................................) 

 
 

หมายเหตุ 
1. การประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ 38 ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสาม

คนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดและให้กรรมการสอบสวน
ดังกล่าวลงลายมือชื่อในบันทึกนี้ หากกรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแย้ง ให้ท าความเห็น
แย้งแนบไว้กับรายงานการสอบสวน 

2. ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

๙๗ 

(ตัวอย่างแบบการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง) 

 
        ครุฑ       แบบ สว.1 

ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด................ 
ที่ .................../............(เลขที่พุทธศักราชที่ออกค าสั่ง)......... 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
---------------------------- 

     ด้วย...........(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา).........ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา................... 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ..........................(ชื่อหน่วยงานการศึกษา).....................สังกัด................................................
สังกัด...............................................มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ในเรื่อง
......................................................................(เรื่องที่กล่าวหาถ้ากล่าวหาหลายเรื่องให้ระบุทุก
เรื่อง)................................................................. 
      อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าว
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
      1................(ระบุชื่อและต าแหน่ง/วิทยฐานะ)..........................ประธานกรรมการ 
      2................(ระบุชื่อและต าแหน่ง/วิทยฐานะ)..........................กรรมการ 
      3................(ระบุชื่อและต าแหน่ง/วิทยฐานะ)..........................กรรมการและเลขานุการ 
      4................(ระบุชื่อและต าแหน่ง/วิทยฐานะ)..........................ผูช้่วยเลขานุการ 

                   ทั้งนี้ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ 
ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550  ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วเสนอส านวนการสอบสวนมาเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 
  ในการสอบสวนถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็น กรณีมีมูลว่าผู้ถกูกล่าวหากระท าผิดวินัยในเรื่องอ่ืน
นอกจากท่ีระบุไว้ในค าสั่งนี้ หรือกรณีที่สอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อ่ืน และ
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นมีส่วนกระท า
การในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยู่ด้วย  ให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว 

  อนึ่ง  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะร้องทุกข์ค าสั่งนี้ให้ร้องทุกข์ต่อ  กศจ.  ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

                          สั่ง   ณ  วันที่............เดือน...........................พ.ศ. .................... 
......................................(ลงมอืชื่อ).....................ผูส้ั่ง 

(....................................................................) 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ................................................ 
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หมายเหตุ 
3. ในกรณีจ าเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
4. ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
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๙๙ 
(ตัวอย่ำงแบบหนังสือแจ้งประธำนกรรมกำรสอบสวน) 

 
 
 

ที่  ศธ  ………. /                                               ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด..........................    
                                                                             (ส านักงานเขตพ้ืนที่..................)   

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

เรื่อง    การสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 

เรียน   ประธานกรรมการสอบสวน (นาย/นาง/นางสาว.................................................) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  จ านวน  ........... แผ่น 
  2. เอกสารหลักฐานประกอบการสอบสวน       จ านวน ............ แผ่น 

   ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด..............ได้สั่งแต่งตั้งท่านเปน็ประธานกรรมการสอบสวนข้าราชการ
ครูที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง      รายละเอียดปรากฏในค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด......... 
ที่ส่งมาพร้อมนี้  และในการสอบสวนนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะต้องด าเนินการสอบสวนตาม  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การสอบสวนพิจารณา  พ.ศ. 2550  ตามขั้นตอนการปฏิบัติและสาระส าคัญท่ีควรทราบดังนี้ 
  1.  ในการสอบสวนครั้งแรกให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการดังนี้ 
      1.1  เรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหา  ให้
ทราบ โดยแจ้งให้ทราบด้วยว่าข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหา  รวมทั้งแจ้งให้ทราบด้วยวา่ในการสอบสวนนี ้    
ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนบัสนุนข้อกล่าวหา  และมีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือชี้แจง     
ข้อกล่าวหา  ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือน าพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย 
      1.2  ถามผู้ถูกกล่าวหาว่า ได้กระท าผิดหรือไม่ อย่างใด 
  2.  ถามผู้ถูกกล่าวหาในครั้งแรก ถ้าผู้ถูกกล่าวให้การปฏิเสธ หรือให้การรับสารภาพก่อน                               
แต่คณะกรรมการสอบสวนเห็นสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวนนั้นโดย
ละเอียด ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาทั้งหมดเสียก่อน แล้วสรุป
พยานหลักฐานเท่าที่มี ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ ลักษณะการกระท าเท่าที่ปรากฏ  อันเป็นการ
สนับสนุนข้อกล่าวหา ส าหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อก็ได้ (ถ้าไม่แจ้งสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ  ส านวนการสอบสวนจะรับฟังไม่ได้) และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนน า
พยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้  ภายในเวลาอันสมควร 
  3.  การสอบสวนครั้งที่สอง เป็นการสอบสวนเพื่อรับฟังการน าสืบแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหา 
หลังจากท่ีคณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว 
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๑๐๐ 

  4.  คณะกรรมการสอบสวนต้องท าการสอบพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าท่ีมี
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาแล้วเสร็จ และ
คณะกรรมการสอบสวนต้องรวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน ตั้งแต่วันที่ได้แจ้ง
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
  ถ้ามีความจ าเป็น ซึ่งจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าวไม่ได้ ให้คณะกรรมการ
สอบสวนรายงานเหตุที่ท าให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือขอขยายระยะเวลา
การสอบสวน 
  อนึ่ง  ถ้าคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนไม่แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวนั ให้
ประธานกรรมการรายงานเหตุให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  5.   คณะกรรมการสอบสวน  มีสิทธิได้รับเงินค่าสมนาคุณตามระเบียบการจ่ายเงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ พ.ศ.2535 
  6.  เมื่อด าเนินการสอบสวนเสร็จสิ้น ให้รายงานผลการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อพิจารณาต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
 
           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
  
 
งาน/กลุ่มงาน...................... 
โทร   …………………..…… 
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๑๐๑ 

(แบบตัวอย่างหนังสือแจ้งกรรมการสอบสวน) 
 

 
 
 
ที่  ศธ  …….. /                                                ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด.......... 
                                                                                (ส านักงานเขตพ้ืนที่..........)   

                ………………….............. 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

เรียน  กรรมการสอบสวน (นาย/นาง/นางสาว..............................................) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  จ านวน  1  ฉบับ 

   ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด........................ ได้สั่งแต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการสอบสวน
ข้าราชการที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ปรากฏรายละเอียดตามค าสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ และในการสอบสวนนี้ 
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550   

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
 
           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
งาน/กลุ่มงาน........................ 
โทร   ………………..………. 
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๑๐๒ 

 
(ตัวอย่างแบบหนังสือแจ้งกรรมการและเลขานุการ) 

 
 
 
ที่  ศธ  …….. /                                                ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด..................... 
                                                                                (ส านักงานเขตพ้ืนที่...............) 

                ………………….……….   

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

เรียน  กรรมการและเลขานุการ (นาย/นาง/นางสาว..............................................) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  จ านวน  1  ฉบับ 

   ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด................ได้สั่งแต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการ
ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ปรากฏรายละเอียดตามค าสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ และในการสอบสวนนี้ คณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550   

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
 
           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
งาน/กลุ่มงาน........................ 
โทร   ………………..………. 
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๑๐๓ 

(ตัวอย่างแบบหนังสือแจ้งผู้ถูกกล่าวหา) 

 
 
 
ที่  ศธ  ...……… /                                                ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด................ 

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

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

เรียน   .....................................................ผู้ถูกกล่าวหา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  จ านวน  ..............แผ่น 

  ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด.................. ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวน
ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงท่าน ปรากฏรายละเอียดตามค าสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 
  ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ถูกกล่าวหาที่จะต้องถูกสอบสวนทางวินัย จงึควรทราบแนวปฏิบัติ 
พอสังเขปดังนี้ 

๑. เมื่อท่านได้รับหนังสือฉบับนี้พร้อมค าสั่งแล้ว ให้ท่านลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว้ 
เป็นหลักฐานในค าสั่งฉบับหนึ่ง แล้วจัดส่งหลักฐานการรับทราบค าสั่งดังกล่าวกลับคืนไปยังส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด....................... โดยเร็ว หากท่านไม่ยินยอมด าเนินการดังกล่าว  เมื่อพ้น 15  วันนับแต่วันที่ส่ง
ค าสั่งดังกล่าว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด................    จะถือว่าท่านได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนแล้ว 

๒. เมื่อท่านทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว หากปรากฏว่าผู้สั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการการสอบสวน ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีเหตุจะท าให้การ 
สอบสวนไม่ได้ความจริงและยุติธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 
2550  ข้อ 8 และ ข้อ 9 ท่านมีสิทธิคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวน  ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สอบสวน ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ คือ 
  2.1  รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระท าการในเรื่องที่กล่าวหา 
  2.2  มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน 
  2.3  มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหา 
  2.4  เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่หมั่น คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพ่ีน้องร่วมบิดา มารดา หรือ
ร่วมบิดา หรือมารดา ลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้นหรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้นของผู้ถูก
กล่าวหา 
  2.5  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของผู้กล่าวหา 
  2.6  มีเหตุอ่ืนซึ่งน่าเชื่ออย่างยิ่งว่าจะท าให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรมหรือไม่เป็นกลาง 
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๑๐๔ 

  การคัดค้าน ให้ท่านท าเป็นหนังสือยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายใน 7 วันนับแต่
วันรับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือวันทราบสาเหตุแห่งการคัดค้าน โดยแสดงข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านด้วยว่า  จะท าให้การสอบสวนไม่ได้ความจริงและความ
ยุติธรรมอย่างไร 
   3.  คณะกรรมการสอบสวนจะด าเนินการสอบสวนท่านเป็น  2 ระยะ คือในการสอบสวน
ระยะแรก คณะกรรมการสอบสวนจะเรียกท่านมาเพ่ือแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้
ทราบ รวมทั้งแจ้งให้ทราบด้วยว่า ในการสอบสวนนี้ท่านมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยาน หลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหา  และมีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือน าพยานหลักฐานมา
สืบแก้ข้อกล่าวหาได้ และคณะกรรมการสอบสวนจะถามท่านว่า ได้กระท าผิดหรือไม่ อย่างไร ส่วนการสอบสวน
ระยะที่ 2 เป็นการสอบสวนเพ่ือรับฟังการน าสืบแก้ข้อกล่าวหาของท่าน  หลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ท่านทราบแล้ว 
   4. เมื่อคณะกรรมการด าเนินการสอบสวนสรุปส านวนเสร็จ ปรากฏว่าท่านมีความผิด 
ทางวินัยและท่านถูกลงโทษ  หากท่านต้องการอุทธรณ์ท่านจะใช้สิทธิต่อผู้มีอ านาจพิจารณาตามนัย 
มาตรา 121 และมาตรา 122  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  ดังนี้ 

     4.1 ถ้าเป็นโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง คือ โทษลดขั้นเงินเดือน  ตัดเงินเดือน  ภาคทัณฑ์  ต้อง
ยื่นอุทธรณ์ต่อ กศจ. ภายใน 30 วันนับแต่วันทราบค าสั่งลงโทษ ตามนัยมาตรา 121  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
       4.๒ ถ้าเป็นโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง คือ ไล่ออก ปลดออกจากราชการ ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อ 
ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแต่วันทราบค าสั่งลงโทษ ตามนัยมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
        4.๓  เพ่ือประโยชน์ในการอุทธรณ์ของท่าน ท่านอาจขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนได้  ส่วนบันทึกถ้อยค าพยานบุคคลหรือเอกสารอ่ืนให้อยู่ในดุลย พินิจของ 
ผู้สั่งลงโทษจะอนุญาตหรือไม่ก็ได้ 
  5.  หากท่านไม่ใช้สิทธิอุทธรณ์ ท่านจะใช้สิทธิอย่างอ่ืนนอกเหนือจากนี้ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

6.  เมื่อท่านได้รับหนังสือแล้ว ให้ลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนและส่งหลักฐานการรับทราบค าสั่ง จ านวน 1 ฉบับ  ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด...........(ส านักงานเขตพ้ืนที่
........)  โดยด่วนด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 

           ขอแสดงความนับถือ 

 
 
งาน/กลุ่มงาน....................................... 
โทร. ................................................... 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

 

๑๐๕ 

(ตัวอย่างแบบ สว.๒) 
 

แบบ สว.2 
บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ 23 

เรื่อง  การสอบสวน..........................(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)...............ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
        อย่างร้ายแรง 

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

         วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. .................... 
  คณะกรรมการสอบสวนตามค าสั่ง...........(ชื่อหน่วยงานที่ออกสั่ง)....................................                    
ที่ ......../................  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนลงวันที่ .......เดือน................... พ.ศ. …………….. 
ได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้...............................(ระบุชือ่ผู้ถูกกล่าวหา)........................ ........   
ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ดังนี้ 

...........................................(อธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด เมื่อใด  อย่างไร)............................................................... 
............................................................................................................................... ......................................................
....................................................................................................... 
  ทั้งนี้  คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้วว่า   ในการสอบสวนนี้   
ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิและหน้าที่ตามข้อ 18 รวมทั้งสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 
ข้อกล่าวหา  และมีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือน าพยานหลักฐาน
มาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย 
 
  

          (ลงชื่อ)……………………………………….ประธานกรรมการ 
(.....................................................) 

 
              (ลงชื่อ)………………….....………………….กรรมการ 

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

                                    (ลงชื่อ)……………...…...…………………….กรรมการและเลขานุการ 
           (............................................................) 

 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

๑๐๖ 

 

  ข้าพเจ้า................................................ ......... ได้ทราบข้อกล่าวหาและได้บันทึกนี้ 1 ฉบับ         
ไว้แล้ว เมื่อวันที่ ............เดือน.............................พ.ศ. .....................  
 

   (ลงชื่อ)………….........………………….ผู้ถูกกล่าวหา 
              (......................................................) 

หมายเหตุ 
๑. ในกรณีที่เรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา ต้องมีกรรมการสอบสวน 

ร่วมแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาไม่น้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าว  
ลงลายมือชื่อในบันทึก ทั้งนี้ให้ท าบันทึกตามแบบ สว.2 เป็น  2 ฉบับ มอบให้ผู้ถูกกล่าวหา ลงลายมือชื่อและวัน
เดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 

๒. ในกรณีที่ส่งบันทึกตามแบบ สว.2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ให้กรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อในบันทึกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด  
และให้ท าบันทึกตามแบบ สว.2 เป็น 3 ฉบับเก็บไว้ในส านวนการสอบสวน 1 ฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหา 2 ฉบับ เพ่ือให้
ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้ 1 ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ และวันเดือนปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ใน
ส านวนการสอบสวน 1 ฉบับ 

๓. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค ารับสารภาพว่าได้กระท าการตามที่ถูกกล่าวหา  ให้      
คณะกรรมการสอบสวนแจ้งใหผู้้ถูกกล่าวหาทราบวา่ กระท าตามที่ถูกกล่าวหาดังกล่าว เป็นความผิดวินัยกรณีใด  หากผู้ถูก
กล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสภาพให้บันทึกถ้อยค ารับสภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่ง
การกระท าไว้ด้วย 

4.   ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

๑๐๗ 

(ตัวอย่างแบบ สว.๓) 
สว.3 

บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ 24 

 
เรื่อง  การสอบสวน...................(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา).................ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
        อย่างร้ายแรง 

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

วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ............ 

  ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนตามค าสั่ง...................(ชื่อหนว่ยงานที่ออกค าสั่ง)..............                    
ที่ ........../............  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ลงวันที่.........เดือน.............................พ.ศ. ......... 
ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้................................(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา).................................................. ..........   
ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามบันทึกการแจ้งและรับทราบ ตามข้อ 23 ลงวันที่......เดือน............พ.ศ. ....... นั้น 
  บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนได้รวบพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับข้อกล่าวหาเสร็จแล้ว  
จึงแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกว่าวหาทราบ ดังนี้ 
  1. ข้อกล่าวหา….(ข้อกล่าวหาซึ่งปรากฏตามพยานหลักฐานว่ากรณีใดเป็นความผิดวินัย ตาม
มาตราใด)................................................................................................................  
........................................................... .................................................................................. 
  2. สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา………………………………...…. 
(สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบโดยระบุวัน  เวลา  สถานที่  และการกระท า  
ที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา).................................................................................  

 
                 (ลงชื่อ)…………………………………….ประธานกรรมการ 

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

                             (ลงชื่อ)…………………………………….กรรมการ 
      (........................................................) 

 
             (ลงชื่อ)…………………….…………….กรรมการและเลขานุการ 

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



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

๑๐๘ 
 

  ข้าพเจ้า................  (ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)....................................... ได้รับทราบข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา  และได้รับบันทึกนี้  1  ฉบับ  ไว้แล้ว เมื่อวันที่.............เดือน
..................................พ.ศ. ................................. 
 

      (ลงชื่อ)………….........………………….ผู้ถูกกล่าวหา 
            (......................................................) 

  
 

หมายเหตุ 
๑. การประชุมเพ่ือพิจารณาข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตาม ข้อ 24 

ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือชื่อในบันทึกนี้ 

๒ ในกรณีที่เรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน        
ข้อกล่าวหาให้ทราบให้ท าบันทึกตามแบบ สว.3 นี้ เป็น 2 ฉบับ มอบให้ผู้ถูกกล่าวหา  
1 ฉบับ เก็บไว้ในส านวนการสอบสวน 1 ฉบับ  และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ และวัน
เดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 

๓ ในกรณีที่ส่งบันทึกตามแบบ สว.3 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ให้ท าบันทึกตามแบบ สว.3 นี ้เป็น 3 ฉบับ เก็บไว้ในส านวนการสอบสวน 1 ฉบับ ส่งให้  ผู้
ถูกกล่าวหา 2 ฉบับ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้ 1 ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ลงลายมือชื่อ  และวันเดือนปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในส านวนการสอบสวน  
1 ฉบับ 

๔ ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
 

 

 

 

 

 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

๑๐๙ 
 

(ตัวอย่างแบบ สว. ๔) 
 

สว.4 
บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา  

เรื่อง  การสอบสวน.....................(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)................ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
        อย่างร้ายแรง 

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

สอบสวนที่..................................................... 

วันที่............เดือน...........................พ.ศ. ................ 
  ข้าพเจ้า...................................................อายุ...............ปี สญัชาติ.....................ศาสนา...........
อาชีพ................................อยู่บ้านเลขท่ี............ตรอก/ซอย...... ....................ถนน........................แขวง/ต าบล
......................ตรอก/ซอย......................จังหวัด............................ 
  ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกกล่าวหาในเรื่อง................................................. 
.................(เรื่องที่กล่าวหา)....................................ตามค าสั่ง.........................(ชื่อหน่วยงานที่ออกค าสั่ง)ที่
............../.................... เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกรสอบสวน ลงวันที่........เดือน..................พ.ศ. ...............และข้าพเจ้า
ขอให้ถ้อยค าตามความสัตย์จริงดังต่อไปนี้ 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ  ให้สัญญาหรือกระท า
การใดเพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าอย่างใด ๆ  และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยค าท่ีอ่านให้ฟัง /  
ได้อ่านบันทึกถ้อยค าด้วยตัวเองแล้ว  ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้า
คณะกรรมการสอบสวน 
 
                                     (ลงชื่อ)…………………………………….ผู้ถูกกล่าวหา 

(................................................) 
                                     (ลงชื่อ)…………………………………….บุคคลตามข้อ 11 ข้อ 28 (ถ้ามี) 

(................................................) 
              (ลงชื่อ)…………………………………….กรรมการและเลขานุการ 

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



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

๑๑๐ 
 

  ข้าพเจ้าขอรังรองว่า.............(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)............................. ...........................ได้ให้
ถ้อยค าและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า  

              (ลงชื่อ)……………………………………….ประธานกรรมการ 
(.....................................................) 

 
              (ลงชื่อ)………………………..…………..….กรรมการ 

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

                                   (ลงชื่อ)…………………………………….....กรรมการและเลขานุการ 
         (............................................................) 

 
                                   (ลงชื่อ)…………………………………..........ผูช้่วยเลขานุการ 
                                             (.....…................................................) 
 

หมายเหตุ 
๑. ให้ใช้แบบ สว.4 นี้ได้ท้ังการบันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหาตามข้อ 23 ข้อ 24 
๒. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค ารับสารภาพว่าได้กระท าการตามที่ถูกกล่าวหาให้บันทึก

ถ้อยค ารับสภาพ รวมทั้งเหตุผลในการรับสภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการกระท าไว้ด้วย 
๓. การสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาต้องมีกรรมการสอบสวนร่วมสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือชื่อรับรองไว้
ในบันทึกถ้อยค านั้นด้วย 

๔. ถ้าผู้บันทึกถ้อยค าเป็นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ช่วยเลขานุการ ให้ผู้บันทึก
ถ้อยค าลงลายมือชื่อทั้งในฐานะผู้บันทึกถ้อยค าและผู้รับรองการให้ถ้อยค าและลายมือชื่อ
บุคคลตามข้อ 11 และ ข้อ 28 

๕. ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 
 
 
 

 



           คู่มือปฏิบัติงานเสรมิสร้างวินัย คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

 

๑๑๑ 

(ตัวอย่างแบบ สว.๕) 

 
  สว.5 

บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา 
 
เรื่อง    การสอบสวน...................... .(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)..........................ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย  

อย่างร้ายแรง 
----------------------------------- 

สอบสวนที่..................................................... 

วันที่...........เดือน............................... พ.ศ. ............... 
  ข้าพเจ้า..................................................................อายุ.....ป ีสัญชาติ.............ศาสนา
...............................อาชีพ..........................ต าแหน่ง................................................. ......สังกัด
.....................................................อยู่บ้านเลขท่ี............ตรอก/ซอย.....................................ถนน.......................แขวง/
ต าบล..........................................เขต/อ าเภอ....................................จังหวัด........................... ...... โทรศัพท์
........................................................ 
  คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่า ข้าพเจ้าเป็นพยานในเรื่อง....... 
...................................................... ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง   
ตามค าสั่ง......... (ชื่อหน่วยงานที่ออกค าสั่ง)....................ที่......../... ..... เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนลงวันที่
........เดือน.....................พ.ศ. ............ และได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วยว่ากรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงาน  
ตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จต่อกรรมการสอบสวนเป็นความผิดตามกฎหมาย 
  ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค าตามความสัตย์จริงดังต่อไปนี้ 
.................................................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ .....................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................
............................................................................................................................. ........................................................
................................................................. ....................................................................................................................
......................................................................................... ........................................................................................... 
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๑๑๒ 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคณะกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา 
หรือกระท าการใดเพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าอย่างใด ๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยค าท่ีอ่านให้ฟัง/ได้อ่าน
บันทึกถ้อยค าด้วยตัวเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าคณะกรรมการ
สอบสวน 

                  (ลงชื่อ)……………………………………….พยาน/ผู้ให้ถ้อยค า 
                                                 (..........................................................) 

               (ลงชื่อ)……………………………………….ผู้บันทึกถ้อยค า 
                                                 (..........................................................) 

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า......................................................................ได้ให้ถ้อยค า     
และลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า 

                                (ลงชื่อ)…………………………………............ประธานกรรมการ 
                                             (.....................................................) 

                                (ลงชื่อ)………………………………….…........กรรมการ 
                                             (.....................................................) 

                                (ลงชื่อ)………………………………….........…กรรมการและเลขานุการ 
                                             (......................................................) 

                                (ลงชื่อ)………………………………….............ผู้ชว่ยเลขานุการ 
                                            (........................................................) 
 

หมายเหตุ 
๑. ให้ใช้แบบ สว.5 นี้ได้ทั้งการบันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหาและบุคคลอ่ืนซึ่งมาให้ถ้อยค าเป็น

พยาน 
๒. การสอบปากค าพยานต้องมีกรรมการสอบสวนร่วมสอบสวนไมน่้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึก
ถ้อยค านั้นด้วย 

๓. ถ้าบันทึกถ้อยค าเป็นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ช่วยเลขานุการ ใหผู้้บันทึกถ้อยค า
ลงลายมือชื่อทั้งในฐานะผู้บนัทึกถ้อยค าและผู้รับรองการให้ถ้อยค า 

๔. ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
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๑๑๓ 
 

(ตัวอย่างแบบ สว.๖) 
สว.6 

รายงานการสอบสวน 

วันที่.........เดือน......................... พ.ศ. ............ 
 

เรื่อง   การสอบสวน..................(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)...............................ซึ่งถูกกล่าวหาว่า 
         กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

เรียน........................................(ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน) 

   ตามท่ีได้มีมีค าสั่ง............(ชื่อหน่วยงานที่ออกค าสั่ง)..........ที่............./............. 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ..................... เพื่อสอบสวน
...............(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา).................................ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ในเรื่อง
........................................................................................................  
.............................................................. .......................................................................................................................
.......................................................................................................  
  ประธานกรรมการได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมารสอบสวนดังกล่าวเมื่อวันที่... 
เดือน...............................พ.ศ. ................ และคณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 เสร็จแล้ว จึงขอเสนอรายงานการ สอบสวน
ดังต่อไปนี้ 
  1. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก...............................................................   
(มีผู้ร้องเรียนหรือมีผู้รายงานว่าอย่างไร ในกรณีที่ได้มีการสืบสวนหรือสอบสวนได้ความประการใดให้ระบุไว้
ด้วย)........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ...................   
  2. คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหา
ให้…......................................(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)..............................................ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้วโดย
.....................(แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาทราบว่าได้กระท าการใด  เมื่อใด  อย่างไร   
และแจ้งโดยวิธีใด)......................................................................................................... ..................... 
 
  3. .................................(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)...............................................  
ผู้กล่าวหาได้ให้ถ้อยค าในเบื้องต้นว่า.....................................................(ให้ถ้อยค าในเบื้องต้นว่าอย่างไรหรือไม่ได้ให้
ถ้อยค าในเบื้องต้นด้วยเหตุผลอย่างไร)......................................................... 
.............................................................................................................. .................................................... 
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๑๑๔ 
 

  4. คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาแล้ว     
ได้ความว่า...........................................................................(อธิบายว่าได้ความอย่างไร ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
สอบสวนไม่สอบสวนพยานใดตามข้อ 30 หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใดตามข้อ 31 ให้ระบุพยานที่ไม่
สอบสวนหรือพยานหลักฐานที่งดสอบสวนนั้น พร้อมทั้งเหตุผลไว้ด้วย 
..............................................................................................................................................  
  5. คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน                  
ข้อกล่าวหาให้.........................................................................................(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา) 
......................................................... ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหา ลงวันที่...........เดือน.............................พ.ศ. .............. โดย.........(อธบิายวิธกีารแจง้             
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา)........... 
....................................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................. ................. 
  6. คณะกรรมการสอบสวนได้ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือขอให้ถ้อยค า 
หรือขอน าสืบแก้ข้อกล่าวหา แล้ว..........(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)........................... 
ผู้ถูกกล่าวหา ได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา/ให้ถ้อยค า/น าสืบแก้ข้อกล่าวหาว่า...................................... 
(รายละเอียดเกี่ยวกับค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือการให้ถ้อยค า หรือการน าสืบแก้ข้อกล่าวหาว่าอย่างไร  และใน
กรณีท่ีไม่ได้ด าเนินการดังกล่าวเนื่องจากเหตุผลอย่างไร  และในกรณีท่ีไม่ได้ด าเนินการดังกล่าวเนื่องจากเหตุผล
อย่างไร และได้น าสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยอ้างพยานหลักฐานซึ่งคณะกรรมการสอบสวนตามค าขอของผู้ถูกกล่าวหาได้
ความสรุปว่าอย่างไรหรือไม่ ได้น าสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วยเหตุผลอย่างไร ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนไม่สอบ
พยานใด หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใด ให้ระบุพยานที่ไม่สอบสวน หรือพยานหลักฐานที่งดสอบสวนนั้น
พร้อมทั้งเหตุผลไว้ด้วย  และในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาให้ ถ้อยค ารับสารภาพ ให้บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี)
ไว้ด้วย).................................................  
 
  7. คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณาลงมติแล้ว เห็นว่า......................... 
…………………..(เปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่หักล้าง                        
ข้อกล่าวหาจะรับฟังพยานหลักฐานใดได้หรือไม่ เพียงใด โดยอาศัยเหตุผลอย่างไร และผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิด
วินัยอย่างไรหรือไม่  ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และควรได้รับโทษสถานใด หย่อนความสามารถ
ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่
ราชการตามมาตรา 111 หรือไม่ อย่างไร หรือมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการ
เสียหายแก่ราชการตามมาตรา 112 หรือไม่ อย่างไร) 
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๑๑๕ 
 
 

 คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอส านวนการสอบสวนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ด าเนินการต่อไป 
  

(ลงชื่อ)……………………………………….ประธานกรรมการ 
                                           (..........................................................) 

 
                                 (ลงชื่อ)……………………………………….กรรมการ 
                                          (..........................................................) 
 
                                 (ลงชื่อ)……………………………………….กรรมการและเลขานุการ 
                                           (..........................................................) 

 
 

หมายเหตุ 
3. การประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ 38 ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสาม

คนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดและให้กรรมการสอบสวน
ดังกล่าวลงลายมือชื่อในบันทึกนี้ หากกรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแย้ง ให้ท าความเห็น
แย้งแนบไว้กับรายงานการสอบสวน 

4. ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
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๑๑๖ 

 
 

  บรรณำนุกรม 
        
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ  (ตุลาคม ๒๕๕๔)  กฎหมายและระเบียบ ในการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ : สวัสดิการส านักงาน ก.ค.ศ. 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา :ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๘๕ ง หน้า ๔๓                
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๙๖ ง หน้า ๑๔ 

 ๓  เมษายน  ๒๕๖๐ 
ส านักงาน ก.ค.ศ. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๙/ว ๑๘ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
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คณะท ำงำน 
        
 
 
ที่ปรึกษา 

  ๑.นายอ านาจ  บุญทรง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 ๒.นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 ๓.นายสุนัด  บุญสวน    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 ๔. นายไท   พานนนท์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 

๕.นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 
คณะท างาน 

 ๑. นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร     รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑    ประธานคณะท างาน 
๒. นายมนตรี    ชว่ยพยุง  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   คณะท างาน 
๓. นางลัดดา    พรหมเศรณีย์ นิติกรช านาญการ                                           คณะท างาน 

           ๔. นายเอกชัย  กองทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                           คณะท างาน 
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