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ค าน า 

คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ ในต าแหน่งนิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ให้มีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและเกิดความเป็นธรรมสูงสุดในทุกขั้นตอนของ
การด าเนินการ และกระบวนการพิจารณาสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน โดยมีเนื้อหาสาระมุ่งเน้นให้เห็น
ถึงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะอ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลผู้สนใจศึกษาได้เป็นอย่างดี 

 

    นางสาวนงคราญ  อินจาย 
                                                                   กลุ่มกฎหมายและคดี 

                                            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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ความหมาย 
 วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้อบัญญัติที่ก าหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติ 
ตามหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 82 – 97 

ลักษณะของวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. ใช้เฉพาะกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. ไม่มีอายุความ 
 3. ผู้ร้องเรียนกล่าวหาไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เสียหาย 
 4. ถอนค าร้องเรียนกล่าวหา หรือถอนค าร้องทุกข์กล่าวโทษไม่มีผลให้ต้องระงับการด าเนินการ  
ทางวินัย 
 5. ยอมความกันไม่ได้และไม่อาจชดใช้ได้ด้วยเงิน 
 6. การด าเนินการทางวินัย ต้องกระท าในขณะที่ผู้นั้นมีฐานะเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา อย่างไรก็ตาม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการไปแล้วก็ยังอาจถูก              
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้ 
 7. แม้เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการไปแล้ว ก็ยังต้องด าเนินการสอบสวนทางวินัยต่อไป 
 8. ในกรณีเป็นความผิดปรากฏชัดแจ้ง อาจไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนได้ 
 9. การรับสารภาพไม่เป็นเหตุให้ลดหย่อนโทษ 
 10. กรณี ป.ป.ช. ชี้มูลความผดิไม่ต้องมีการตั้งกรรมการสอบสวนอีก 
 11. ไม่อาจกล่าวอ้างเหตุไม่รู้กฎหมายขึ้นเป็นข้อต่อสู้เพ่ือไม่ต้องรับผิดทางวินัยได้ 
 12. แม้ไม่มีเจตนาก็เป็นความผิดวินัยได้ 
 13. พยานหลักฐานไม่เพียงพอแต่เชื่อได้ว่ากระท าผิดจริงก็ให้ออกจากราชการกรณีมีมลทินมัวหมองได้ 
 14. การด าเนินการทางวินัยต้องตั้งกรรมการสอบสวน 
 15. การด าเนินการทางวินัยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
 16. การสอบสวนพบว่าหย่อนความสามารถ บกพร่องต่อหน้าที่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
หน้าที่ราชการก็ให้ออกจากราชการได้ 
 17. ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงอาจถูกสั่งให้พักราชการหรือออกจาก
ราชการไว้ก่อนได ้
 18. เมื่อรับโทษในความผิดทางวินัยแล้วอาจต้องรับผิดในโทษทางอาญา ทางแพ่งหรือความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่อีกด้วยก็ได้ 
 20. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาละเลยหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปกป้องช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชากระท า
ผิดวินัยให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาผู้นั้นกระท าผิดวินัย 

วินัยและการด าเนินการทางวินัย 
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การสืบสวนและการรายงาน 

 การสืบสวนทางวินัย  
การสืบสวนทางวินัย คือ การแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือสงสัยว่า

ข้าราชการอาจกระท าผิดวินัยว่ากรณีมีมูลน่าเชื่อหรือเป็นความจริงหรือไม่ เพียงใด เพ่ือจะด าเนินการทางวินัย
ต่อไป  

วิธีการสืบสวน 
วิธีการสืบสวนไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ อาจด าเนินการโดยวิธีการอย่าง

ใดก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของเรื่องที่จะท าการสืบสวนว่าควรจะใช้วิธีการอย่างใดจึงจะเหมาะสมที่จะให้ได้มา
ซึ่งข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นๆ ผู้บังคับบัญชาอาจด าเนินการสืบสวนเองหรือให้ผู้อ่ืนด าเนินการสืบสวน การสืบสวน
อาจกระท าได้ทัง้โดยทางลับและโดยเปิดเผย การสืบสวนโดยทางลับ ได้แก่ การสืบสวนโดยมิให้ผู้กระท าผิดหรือ
ผู้ถูกสงสัยว่าเป็นผู้กระท าผิดรู้ตัว ส่วนการสืบสวนโยเปิดเผย ได้แก่ การสืบสวนโยวิธีแจ้งหรือแสดงให้ผู้ถูก
สงสัยหรือผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงประเด็นแห่งความผิดและให้ชี้แจงแสดงเหตุผลแก้ข้อกล่าวหา 

กรณีใดจะสมควรสืบสวนโดยทางลับหรือโดยเปิดเผยย่อมขึ้นอยู่กับเรื่องที่จะสืบสวน ความร้ายแรง
แห่งกรณี ตลอดจนความเสียหาย หรือเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้อง 

ผู้มีอ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน 
การสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข้อมูลกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดวินัย 

หรือมีผู้กล่าวหา หรือมีเหตุอันท าให้เห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัย แต่ยัง
ขาดพยานหลักฐาน ผู้บังคับบัญชาต้องรีบสืบสวนพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควรจะกล่าวหาหรือไม่ ถ้าไม่มีมูลก็ยุติ
เรื่อง ถ้ามีมูลต้องด าเนินการทางวินัยทันที 

คุณสมบัติของคณะกรรมการสืบสวน 
การสืบสวนข้อเท็จจริงไม่มีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ แต่เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในการสืบสวน  

ผู้บังคับบัญชาจึงสามารถดุลพินิจในการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสืบสวนข้อเท็จจริงได้โดยพิจารณาผู้ที่มี
ความเหมาะสม ดังนั้นคณะกรรมการสืบสวนจึงไม่ต้องมีระดับหรือต าแหน่งเท่า หรือสูงกว่าผู้ถูกร้องเรียนก็ได้ 
และคณะกรรมการสืบสวนควรมีจ านวน 3 , 5 , 7 คน โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้มีวุฒิทางกฎหมายก็ได้ 

สรุปการสืบสวนและพิจารณา 
เมื่อมีการร้องเรียนกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชา อ้างว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สังกัด มีพฤติกรรมหรือมีการกระท าผิดวินัยโดยอ้างบุคคล สถานที่ และพฤติการณ์แวดล้อมที่สามารถน าสืบ
ข้อเท็จจริงได้ ให้ด าเนินการ 

1. ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือ 
2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องที่กล่าวหา 
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3. ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงทั้งบุคคล เอกสารที่เก่ียวข้องกับข้อกล่าวหา 
4. เมื่อด าเนินการสืบสวนเสร็จสิ้นแล้ว 
     4.1 หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีไม่มีมูลตามข้อกล่าวหา ให้เสนอยุติ เรื่องโดยไม่ต้องรายงาน

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งให้สืบสวนข้อเท็จจริง 
     4.2 หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีมีมูลและเข้าข่ายเป็นความผิดวินัย ให้เสนอด าเนินการทาง

วินัยกับผู้ถูกร้องเรียนกล่าวหาต่อไป  
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(ตัวอยา่ง) 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต 4 
ที ่       วันที่     
เรื่อง ร้องเรียน 
 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 4 

  ด้วย  มีหนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์ร้องเรียนกล่าวหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่ง..................โรงเรียน................สพป.เชียงใหม่  เขต 4 กรณี.......................ปรากฏรายละเอียด
ตามหนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์ดังแนบ 

  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพิจารณาแล้ว เห็นว่าบัตรสนเท่ห์ฉบับนี้ได้อ้างพยานหลักฐาน            
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนอ้างพยานบุคคลที่สามารถน าสืบข้อเท็จจริงได้ ตามมติ ครม. ที่ นร 
0206/ว.218 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541 ควรรับพิจารณาด าเนินการ  เพ่ือให้ได้ข้ อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว
ประกอบการพิจารณา ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
  1......................(ระบชุื่อและต าแหน่ง/วิทยฐานะ).......................เป็นประธานกรรมการ 
  2.......................(ระบชุื่อและต าแหน่ง/วิทยฐานะ)......................เป็นกรรมการ 
  3.......................(ระบชุื่อและต าแหน่ง/วิทยฐานะ).......................เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบโปรดลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง ดังแนบ 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

ที่................../.................. 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

 
 
  ด้วยมีบัตรสนเท่ห์/หนังสือร้องเรียนกล่าวหาว่า......(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)... ......ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง.............โรงเรียน....... สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับเงินเดือนในอันดับ คศ..... 
ขั้น.............บาท มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ................................................................................... ............ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ฉะนั้น  เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ กล่าวหาประกอบการ
พิจารณาด าเนินการ จึงแต่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
  1......................(ระบชุื่อและต าแหน่ง/วิทยฐานะ).......................เป็นประธานกรรมการ 
  2.......................(ระบชุื่อและต าแหน่ง/วิทยฐานะ)......................เป็นกรรมการ 
  3.......................(ระบชุื่อและต าแหน่ง/วิทยฐานะ).......................เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงรีบด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเสนอผลการ
สืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่......................เดือน........................พ.ศ................ 
 
 

(ลงชื่อ)................................................................ 
       (............................................................) 

ต าแหน่ง..............................................................................................  
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รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง 

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

เรื่อง การสืบสวนข้อเท็จจริง 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

  ตามที่  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่ง         
ที่............./.............ลงวันที่............เดือน..........พ.ศ.......... เพ่ือสืบสวนข้อเท็จจริงกรณี.....(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา).....
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง..............โรงเรียน...........อ าเภอ........สพป.เชียงใหม่ เขต 4  
ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่า......... (ระบุเรื่องที่กล่าวหา ถ้าหากมีหลายเรื่องให้ระบุทุกเรื่องตามค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวน...................................................นั้น 
  บัดนี้   คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วจึงขอ
เสนอรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้ 
  1.  มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก............(มีผู้รอ้งเรยีนหรือมีผู้รายงานว่าอย่างไร............. 
  2.  คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรวจสอบ
พยานเอกสารและสอบปากค าพยานบุคคล จ านวน.........ปาก  สรุปข้อเท็จจริงได้ว่า........................................... 
………………………..……(สรุปข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามท่ีได้จากการสืบสวนข้อเท็จจริง.............................................  
  3.  คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า....................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
  คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง จึงขอเสนอส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริงมาเพ่ือโปรด   
พิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
     (ลงชื่อ).........................................ประธานกรรมการ 

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

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

         (....................................) 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต 4 
ที ่       วันที่     
เรื่อง ร้องเรียน 
 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 4 

  ด้วยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  ตามค าสั่งสพป.เชียงใหม่ เขต 4 ที่........../................ 
เพ่ือสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนกล่าวหา นาย/นาง/นางสาว............................ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ต าแหน่ง......................ระดับ.....................โรงเรียน..........................สพป.เชียงใหม่ เขต 4                        
ได้ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้วและได้รายงานมาเพ่ือโปรดพิจารณา รายละเอียดปรากฏตาม
ส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริงดังแนบ 
  กลุ่มกฎหมายและคดี ได้ตรวจพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้ 

  การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
  มูลกรณีนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจาก........................................................สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จึงได้
สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนเรื่องดังกล่าวนี้ขึ้น 

  ผลการสืบสวน 
  ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า............................................................................................................. ...
(สรุปข้อเท็จจริงตามประเด็นที่สืบสวนได้ความโดยละเอียด)............................................................................. ... 

  ความเห็นของคณะกรรมการสืบสวน 
  คณะกรรมการสืบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า................................(มีการกระท าอย่างไร มีมูล/ไม่                         
ควรตั้งสอบ/ยุติเรื่อง)............................................................................................................................................. 

  ความเห็นของกลุ่มกฎหมายและคดี 
  พิจารณาแล้วเห็นว่า.....................................(สรุปความเห็นว่ามีการกระท าอย่างไร มีมูลที่ควร
กล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่  ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ 
ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยให้ด าเนินการทางวินัยทันที)...................................................  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบขอได้โปรด.......................................................... 
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การสอบสวนและการรายงาน 

การสอบสวน 
การสอบสวนทางวินัย คือ การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการทั้งหลายอ่ืน เพ่ือที่จะทราบ

ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ หรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาให้ได้ความจริงและความยุติธรรมและ
เพ่ือที่จะพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดจริงหรือไม่ ถ้ากระท าผิดจริงก็จะได้ลงโทษผู้กระท าผิดวินัยนั้น 

ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกกล่าวหา

ว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชามีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง หากเป็นการ
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรง 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวน  
ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 ข้อ 3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้

แต่งตั้งจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือข้าราชการฝ่ายพลเรือน จ านวนอย่างน้อย 3 คน   
กรณีตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเฉพาะประธานกรรมการต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า

หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา ส าหรับต าแหน่งที่มีวิทยฐานะประธานกรรมการต้องด ารงต าแหน่งและ    
วิทยฐานะไม่ต่ ากว่าหรือบเทียบได้ไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา และกรรมการสอบสวนอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็น  
ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรหรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการด าเนินการ
ทางวินัยตามทีก่.ค.ศ.ก าหนดหรือรับรองหรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการด าเนินการทางวินัย 

รูปแบบของค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ตามกฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 ข้อ 4 ได้ก าหนดให้ท าค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนโดยมีสาระส าคัญตามแบบ สว.1 ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดโดยต้องระบุ 
1. ชื่อ ต าแหน่ง หรือต าแหน่งและวิทยฐานะของผู้ถูกกล่าวหา 
2. เรื่องท่ีกล่าวหา 
3. ชื่อ ต าแหน่ง หรือต าแหน่งและวิทยฐานะของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนและ

ผู้ช่วยเลขานุการ(ถ้ามี) 
การเปลี่ยนต าแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนไม่กระทบกระเทือนถึงฐานะการ

เป็นประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการสอบสวน 
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การแจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาและคณะกรรมการสอบสวนทราบ 
เมื่อได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นแล้ว กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา                 

พ.ศ.2550 ข้อ 5 ก าหนดให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการดังนี้ 
1) แจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีค าสั่ง โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลง

ลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี ที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน ในการนี้ให้มอบส าเนาค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ
ด้วย กรณีไม่ยอมรับทราบค าสั่งหรือไม่อาจแจ้งค าสั่งได้ก็ให้ส่งส าเนาค าสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไป
ให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ เมื่อท าเช่นนี้แล้วและเวลาได้
ล่วงพ้น 15 วัน นับแต่วันที่ได้ด าเนินการดังกล่าวให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนแล้ว 

2) ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนภายใน 3 วันท าการนับแต่
วันที่มีค าสั่ง และส่งหลักฐานการรับทราบหรือถือว่ารับทราบตาม 1) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่
กล่าวหาให้ประธานกรรมการและให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี ที่รับทราบไว้เป็น
หลักฐานด้วย 

องค์คณะในการประชุมคณะกรรมการสอบสวน 
1) องค์คณะนั่งสอบสวน 
 ในการสอบถามปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยาน คณะกรรมการสอบสวนจะต้องนั่งสอบสวนไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์คณะท าการสอบสวนได้ (ข้อ 17) 
2) องค์คณะประชุมปรึกษา 
 2.1 องค์ประชุมปกติ 
       - ต้องมีประธานกรรมการสอบสวนอยู่ร่วมประชุมด้วย แต่ในกรณีจ าเป็นที่ประธาน

กรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการสอบสวนที่มาประชุมเลือกกรรมการสอบสวนคนหนึ่งท าหน้าที่
แทน (ข้อ 17 วรรคสอง) 

       - ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวน
ทั้งหมด 

 2.2 องค์ประชุมพิเศษ 
      - ต้องมีประธานกรรมการสอบสวนอยู่ร่วมประชุมด้วย แต่ในกรณีจ าเป็นที่ประธาน

กรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการสอบสวนที่มาประชุมเลือกกรรมการสอบสวนคนหนึ่งท าหน้าที่
แทน  

      - กรรมการสอบสวนต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการสอบสวนทั้งหมด 

องค์ประชุมพิเศษใช้ส าหรับการประชุมกรณี ดังนี้ 
      1. การประชุมตามกฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาข้อ 24 เพ่ือพิจารณาว่ามี

พยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร และเป็นความผิดวินัย
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กรณีใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่ราชการตามมาตรา 111 เกี่ยวกับการให้ออกจากราชการหรือไม่อย่างไร 

      2. การประชุมตามกฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาข้อ 38 หลังจากที่
คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสร็จแล้วจะต้องประชุมเพ่ือพิจารณาส านวนการ
สอบสวนเพื่อมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระท าผิดหรือบริสุทธิ์ หากเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิด เป็นความผิด
กรณีใด มาตราใด และสมควรลงโทษสถานใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตามมาตรา 111  หรือเป็น
กรณีท่ีมีมลทินมัวหมองตามมาตรา 112 

2.3 การออกเสียงลงมติ 
การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 ระยะเวลาและขั้นตอนในการด าเนินการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ 20 วรรคหนึ่ง) 
 ในการสอบสวนกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรงจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้ 
 1. ประธานคณะกรรมการสอบสวนนัดคณะกรรมการสอบสวนมาประชุมเพ่ือวางแนวทางการ
สอบสวนตามข้อ 16 แล้วแจ้งผู้ถูกกล่าวหามาพบเพ่ือแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ภายใน 
15 วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 2. กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่รับสารภาพหรือรับสารภาพบางส่วนให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการ
รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวกับเรื่องที่กล่าวหา ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ด าเนินการตามข้อ 1. แล้วเสร็จ 
 3. ภายหลังคณะกรรมการสอบสวนประชุมกันพิจารณาพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าเป็นกรณีมีหลักฐาน
ชัดเจนว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย คณะกรรมการสอบสวนต้องมีหนังสือแจ้งผู้ถูกล่าวหามาพบเพ่ือแจ้งข้อ
กล่าวหาที่สรุปได้จาการสอบสวน พร้อมทั้งแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ 24 ภายใน 
15 วัน นับแต่วันที่ด าเนินการตามข้อ 2. แล้วเสร็จ 
 4. ด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างและที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นควร
รวบรวมพยานหลักฐานจากฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ด าเนินการตามข้อ 3. แล้วเสร็จ 
 5. มีหนังสือแจ้งผู้ถูกกล่าวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือแก้ข้อกล่าวหาและพยานหลักฐาน 
จากนั้นจึงให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามแบบ สว.3 (ข้อ24) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ด าเนินการตาม 
ข้อ 4. แล้วเสร็จ 
 6. ด าเนินการสวบสวนโดยรวบรวมพยานหลักฐานที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างและที่คณะกรรมการสอบสวน
เห็นควรรวบรวมพยานหลักฐานจากฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ด าเนินการตามข้อ 5 แล้วเสร็จ 
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 7. คณะกรรมการสอบสวนประชุมพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมด เพ่ือลงมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระท า
ผิดวินัยหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ ถ้าผิดวินัย ผิดกรณีใด มาตราใด ควรได้รับโทษสถานใด หรือหย่อนความสามารถหรือ
มีมลทินมัวหมองและท ารายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ภายใน 30 วัน               
นับแต่วันที่ด าเนินการตามข้อ 6 แล้วเสร็จ 
 รวมระยะเวลาในการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงทั้งหมด 180 วัน แต่หากยังไม่แล้วเสร็จ สามารถขอ
ขยายเวลาเพิ่มเติมไม่เกินอีก 60 วัน รวมเป็น 240 วัน   

 ระยะเวลาและขั้นตอนในการด าเนินการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 
 การด าเนินการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 ข้อ 21 
วรรคหนึ่ง ก าหนดให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่
ประธานกรรมการได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทั้งนี้ให้น าขั้นตอนการสอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรงมาใช้บังคับโดยอนุโลม คือ 
 1.  ประธานกรรมการสอบสวนนัดประชุมคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือพิจารณาข้อกล่าวหาและวาง
แนวทางการสอบสวน 
 2. เรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือแจ้งข้อกล่าวหาและอธิบายข้อกล่าวหา (แจ้ง สว.2) 
 3. รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหา 
 4. ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานที่ได้จากการรวบรวมพยานหลักฐาน หากเห็นว่าไม่มีมูลก็ให้เสนอ
ยุติเรื่อง หากเห็นว่ามีมูลก็ให้ด าเนินการสอบสวนต่อไป 
 5. เรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือแจ้งข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
 6. ถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะให้ถ้อยค าเป็นหนังสือหรือไม่ หากประสงค์ก็ให้รีบด าเนินการจัดท ามาเสนอ
คณะกรรมการสอบสวน 
 7. ด าเนินการสอบสวนพยานหลักฐานตามที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างอิงขอให้ด าเนินการและรวบรว ม
พยานหลักฐานจากฝ่ายที่ถูกกล่าวหา 
 8. ประชุมพิจารณาลงมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ 
 9. จัดท ารายงานการสอบสวนเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 การตรวจสอบความถูกต้องของการสอบสวน 
 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอส านวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว            
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องตรวจสอบความถูกต้องของการสอบสวนในเรื่องต่อไปนี้ 
 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนถูกต้องตามข้อ 3 หรือไม่  
     ถ้าองค์คณะและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 จะท าให้
ส านวนการสอบสวนทั้งหมดเสียไป ต้องสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ คณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้ง
ขึ้นใหม่ต้องเริ่มด าเนินการสอบสวนใหม่ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 
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 2. การสอบสวนตอนใดท าไม่ถูกต้องหรือไม่ 
     หากการสอบสวนตอนใดด าเนินไปโดยไม่ถูกต้อง ให้การสอบสวนตอนนั้นเสียไปเฉพาะในกรณี
ดังต่อไปนี้ (ข้อ 44) 
  1) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่ครบตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ 17 วรรคหนึ่ง 
  2) การสอบปากค าบุคคลด าเนินการไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 11 , 27 , 28 , 29 , ข้อ 
30 วรรคหนึ่ง , ข้อ 32 วรรคหนึ่ง ของกฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 
 ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาส านวนการสอบสวนสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการกรณี
ดังกล่าวเสียใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว 
  3) คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาหรือส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือมีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงหรือนัดมาให้ถ้อยค า    
หรือน าสืบแก้ข้อกล่าวตามข้อ 24 ถูกต้องหรือไม่ 
      ถ้าไม่ถูกต้อง ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาส านวนการสอบสวนสั่งให้คณะกรรมการสอบสวน
ด าเนินการเสียใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะชี้แจงแสดงพยานหลักฐานโต้แย้ง ให้
ถ้อยค าและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาตามที่ก าหนดในข้อ 24 ด้วย 
  4) การสอบสวนตอนใดท าไม่ถูกต้องตามกฎก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 
นอกจากที่ก าหนดในข้อ 43 ข้อ 44 และข้อ 45 ถ้าการสอบสวนตอนนั้นเป็นสาระส าคัญอันจะท าให้เสียความ
เป็นธรรม ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาส านวนการสอบสวนสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการเสียใหม่ให้ถูกต้อง
โดยเร็ว 
      แต่ถ้าการสอบสวนตอนนั้นมิใช่สาระส าคัญอันจะท าให้เสียความเป็นธรรม จะสั่งให้แก้ไข
หรือด าเนินการให้ถูกต้องหรือไม่ก็ได้ 
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แผนภูมิการปฏิบัติงาน 

     

 

 

            

  

 

           

            

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีกรณีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา 
กรณีเป็นที่สงสัย 

 

มีมูล ไม่มีมูล 

ยตุิเร่ือง 

วินัยไม่ร้ายแรง 
- ผู้บังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการ   
  สอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 
- ด าเนินการสอบสวนตามหลักเกณฑ์ 
  และวิธีการที่ก าหนดในกฎก.ค.ศ. 
  โดยน าหลักเกณฑ์วิธีการสอบสวน   
  วินัยอย่างร้ายแรงมาใช้โดยอนุโลม 
- สอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
  ขยายได้ไม่เกิน 30 วัน   
  รวมเป็น 120 วัน 

 

วินัยอย่างร้ายแรง 
- ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
  ตั้งคณะกรรมการสอบสวน        
  วินัยอย่างร้ายแรง 
- ด าเนินการสอบสวนตาม  
  หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
  ในกฎ ก.ค.ศ. 
- สอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน  
  180 วัน ขยายได้ไม่เกิน 60 วัน 
  รวมเป็น 240 วัน 
 

แตง่ตัง้คณะกรรมการสบืสวนข้อเท็จจริง 
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(ตัวอย่าง) 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
ที ่                                                                          วันที่             
 
เรื่อง  วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
 
                 ตามที่  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่ง         
ที่............./.............ลงวันที่............เดือน..........พ.ศ.......... เพ่ือสืบสวนข้อเท็จจริงกรณี.....(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา).....
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง..............โรงเรียน...........อ าเภอ........สพป.เชียงใหม่ เขต 4  
ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่า.... .....(ระบุเรื่องที่กล่าวหา ถ้าหากมีหลายเรื่องให้ระบุทุกเรื่องตามค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวน...................................................นั้น 
  บัดนี้   คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วจึง
เสนอรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้ 
  ผลการสืบสวน 
  ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า...................................................................................................... .......... 
..................................................................................................... 
  การพิจารณาและความเห็น 
  ความเห็นของคณะกรรมการสืบสวน.........................................................................................  
...................................................................................................... 
  ความเห็นของกลุ่มกฎหมายและคดี..........................................................................................  
......................................................................................................เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
ไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง โดยประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
  .............................(ระบชุื่อและต าแหน่ง/วทิยฐานะ).......................เปน็ประธานกรรมการ 
  .............................(ระบชุื่อและต าแหน่ง/วทิยฐานะ).......................เปน็กรรมการ 
  .............................(ระบชุื่อและต าแหน่ง/วทิยฐานะ).......................เปน็กรรมการ 
  .............................(ระบชุื่อและต าแหน่ง/วทิยฐานะ).......................เป็นผู้ช่วยเลขานุการ   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม 
  1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง 
  2. หนังสือแจ้งค าสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนและผู้ถูกกล่าวหา ดังแนบ            
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สว.1 
 

 

 
ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

ที่......................./............................ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง 

 
 

 ด้วย..........................(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)............................ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ.....................(ชื่อหน่วยงานทางการศึกษา)..........สังกัด.........................มีกรณีถูกกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรงในเรื่อง.................................................................................................... 
...................................................................................................... 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าวประกอบด้วย 
 .............................(ระบชุื่อและต าแหน่ง/วทิยฐานะ).......................เปน็ประธานกรรมการ 
 .............................(ระบุชื่อและต าแหน่ง/วิทยฐานะ).......................เป็นกรรมการ 
 .............................(ระบชุื่อและต าแหน่ง/วทิยฐานะ).......................เปน็กรรมการ 
 .............................(ระบชุื่อและต าแหน่ง/วทิยฐานะ).......................เปน็ผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วเสนอส านวนการสอบสวนมาเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

ในการสอบสวน ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยในเรื่องอ่ืน
นอกจากที่ระบุไว้ในค าสั่งนี้ หรือกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อ่ืน
และคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นมี
ส่วนกระท าการในเรื่องท่ีสอบสวนนั้นอยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว 

อนึ่ง  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะร้องทุกข์ค าสั่งนี้ ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

สั่ง ณ วันที่......................เดือน..............พ.ศ....................... 
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ที่ ศธ ๐๔050/                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                  เชียงใหม่ เขต 4    

     ๑๓๔ หมู่ ๘ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด    
      ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่ 50120 

                               พฤษภาคม 2562 

เรื่อง  การสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการครูที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  จ านวน.............แผ่น 
      ๒. เอกสารหลักฐานประกอบการสอบสวน     จ านวน.............แผ่น 

         ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ได้สั่งแต่งตั้งท่านเป็นประธาน
กรรมการสอบสวนข้าราชการครูที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง รายละเอียดปรากฏในค าสั่ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ที่ส่งมาพร้อมนี้  และในการสอบสวนนี้ 
คณะกรรมการสอบสวนจะต้องด าเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐  
โดยเคร่งครัด ตามข้ันตอนการปฏิบัติและสาระส าคัญท่ีควรทราบ ดังนี้ 
         ๑. ในการสอบสวนครั้งแรกให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการ ดังนี้ 
              ๑.๑ เรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหา    
ให้ทราบ โดยแจ้งให้ทราบข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องท่ีกล่าวหา รวมทั้งแจ้งให้ทราบด้วยว่าในการสอบสวนนี้
ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือ
ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือน าพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย 

    ๑.๒  ถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าผิดหรือไม่ อย่างใด 
          ๒. ในการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในครั้งแรก ถ้าผู้ถูกกล่าวให้การปฏิเสธหรือให้การรับสารภาพ 
แต่คณะกรรมการสอบสวนเห็นสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวนนั้น
โดยละเอียด ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาทั้งหมดเสียก่อน แล้ว
สรุปพยานหลักฐานเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ ลักษณะการกระท าเท่าที่ปรากฏ 
อันเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา ส าหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ (ถ้าไม่แจ้งสรุป
พยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ส านวนการสอบสวนจะรับฟังไม่ได้)  และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้
ถ้อยค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนน าพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ภายในเวลาอันสมควร 
  ๓. การสอบสวนครั้งที่สอง เป็นการสอบสวนเพ่ือรับฟังการน าสืบแก้ข้อกล่าวหาของ               
ผู้ถูกกล่าวหา หลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบแล้ว 
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  ๔. คณะกรรมการสอบสวนต้องท าการสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหา 
เท่าที่มีภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาแล้วเสร็จ 
และคณะกรรมการสอบสวนต้องรวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ                                     
  ถ้ามีความจ าเป็นซึ่งจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าวไม่ได้  ให้
คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ท าให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
เพ่ือขอขยายระยะเวลาการสอบสวน 
  อนึ่ง ถ้าคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนไม่แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวัน            
ให้ประธานกรรมการรายงานเหตุผลให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
  ๕. คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกา
เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่  ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๖. เมื่อด าเนินการสอบสวนเสร็จสิ้น ให้รายงานผลการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อพิจารณาต่อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
 
                                                                 ขอแสดงความนับถือ 
 
              (............................................................)                 
                                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มกฎหมายและคดี 
โทร. 053-823222 ต่อ 23 -24 
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ที่ ศธ ๐๔050/                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                  เชียงใหม่ เขต 4    

     ๑๓๔ หมู่ ๘ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด    
       ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 

                               พฤษภาคม 2562 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  จ านวน   ๑   ฉบับ     

                    ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้แต่งตั้ งท่านเป็น
คณะกรรมการสอบสวนข้าราชการที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ปรากฏรายละเอียดตามค าสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้  
และในการสอบสวนนี้ คณะกรรมการจะต้องด าเนินการสอบสวนตามกฎ  ก..ค.ศ.  ว่าด้วยการสอบสวน  
พิจารณา  พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเคร่งครัด เสร็จแล้วให้เสนอส านวนการสอบสวนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

                   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
                                                                 ขอแสดงความนับถือ 
 
              (............................................................)                 
                                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มกฎหมายและคดี 
โทร. 053-823222 ต่อ 23 -24 
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ที่ ศธ ๐๔050/                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                  เชียงใหม่ เขต 4    

      ๑๓๔ หมู่ ๘ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด    
       ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 

                                                                          พฤษภาคม 2562 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย 

เรียน  นาย/นาง/นางสาว....................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน    จ านวน   2   ฉบับ 

                   ด้วย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้มีสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นท าการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงท่าน ปรากฏรายละเอียดตามค าสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ถูกกล่าวหาที่ต้องถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง จึงควรทราบแนว
ปฏิบัติพอสังเขป  ดังนี้ 

                  1. เมื่อท่านได้รับหนังสือฉบับนี้พร้อมค าสั่งแล้วให้ท่านลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี ที่รับทราบ 
ไว้เป็นหลักฐานในค าสั่งทุกฉบับ แล้วจัดส่งหลักฐานการรับทราบค าสั่งฉบับหนึ่งกลับคืนไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  โดยเร็ว หากท่านไม่ยินยอมด าเนินการดังกล่าว เมื่อพ้น  ๑๕  วัน  
นับแต่วันที่ส่งค าสั่งดังกล่าว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จะถือว่าท่าน       
ไดร้บัทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว  
                   2. เมื่อท่านทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว หากปรากฏว่าผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการ กรรมการ และหรือกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีเหตุจะท าให้การ
สอบสวนไม่ได้ความจริง และยุติธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ก าหนดไว้ใน กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน 
พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๘ และข้อ ๙  ท่านมีสิทธิคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน แล้วแต่กรณี ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
  ๒.๑ รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระท าการตามเรื่องที่กล่าวหา 
  ๒.๒ มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องท่ีสอบสวน 
  ๒.๓ มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหา 
  ๒.๔ เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่หมั้น คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือ
ร่วมแต่บิดาหรือมารดา ลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้นหรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสอง
ชั้นของผู้ถูกกล่าวหา 
  ๒.๕ เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของผู้กล่าวหา 
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  ๒..๖ มีเหตุอ่ืนซึ่งน่าเชื่ออย่างยิ่งว่าจะท าให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรมหรือไม่เป็นกลาง 
การคัดค้านให้กระท าภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันรับทราบค าสั่งแต่งตั้งกรรมการหรือวันทราบสาเหตุแห่งการ
คัดค้าน โดยท าเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านด้วย
ว่าจะท าให้การสอบสวนไม่ได้ความจริงและความยุติธรรมอย่างไร ยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับก็ได้    ผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนต้องวินิจฉัยว่าควร ให้กรรมการที่ถูกคัดค้าน  
พ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวนหรือไม่ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน หากไม่มีค าวินิจฉัย
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ากรรมการดังกล่าวพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน 

๓. คณะกรรมการสอบสวนจะด าเนินการสอบสวนท่านเป็น  ๒  ระยะ  คือ ในการสอบสวน 
ระยะแรก คณะกรรมการสอบสวนจะเรียกท่านมาเพ่ือแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหา   
ให้ทราบ รวมทั้งแจ้งให้ทราบด้วยว่า ในการสอบสวนนี้ท่านมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยาน หลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาและมีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยาน หลักฐานหรือน าพยาน 
หลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้  และคณะกรรมการสอบสวนจะถามท่านว่าได้กระท าผิดหรือไม่ อย่างไร   
ส่วนการสอบสวนในระยะที่  ๒ จะเป็นการสอบสวนเพ่ือรับฟังการน าสืบแก้ข้อกล่าวหาของท่าน หลังจากที่
คณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ท่านทราบแล้ว    
  ๔. ท่านมีสิทธิที่จะน าสืบแก้ข้อกล่าวหาภายหลังที่ได้รับทราบการแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาแล้ว และในการอ้างพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหานั้น  ท่านจะน าพยานหลักฐานมาเอง
หรือจะอ้างพยานหลักฐานแล้วขอให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้ 
  ๕.  ท่านมีสิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาร่วมฟังการสอบสวนก็ได้  แต่จะให้
ถ้อยค าหรือตอบค าถามแทนท่าน หรือเสนอความเห็นใดแก่คณะกรรมการสอบสวนไม่ได้ 
                   ๖. เมื่อคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวน สรุปส านวนเสร็จ หากปรากฏว่าท่าน              
มีความผิดทางวินัยและท่านถูกลงโทษ หากท่านต้องการใช้สิทธิอุทธรณ์ ท่านสามารถใช้สิทธิต่อผู้มีอ านาจ
พิจารณาตามนัยของมาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗   ดังนี้  
                   ๖.๑ ถ้าเป็นโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง คือโทษลดเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์  ต้องยื่น
อุทธรณ์ต่อ กศจ.เชียงใหม่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่งลงโทษนั้น                             
                    ๖.๒ ถ้าเป็นโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง คือโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ  ต้องยื่น
อุทธรณต์่อ ก.ค.ศ. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่งลงโทษ   
                   ๖.๓ เพ่ือประโยชน์ในการอุทธรณ์ของท่าน ท่านอาจขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวน 
ของคณะกรรมการสอบสวนได้ ส่วนบันทึกถ้อยค าพยานบุคคลหรือเอกสารอ่ืนให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้สั่งลงโทษ
ว่าจะอนุญาตหรือไม่ก็ได้ 
 
 



24 
 

 
                    ๗. หากท่านไม่ใช้สิทธิอุทธรณ์ ท่านจะใช้สิทธิอย่างอ่ืนนอกเหนือจากนี้ไม่ได้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ   
                    ๘.  หากท่านมีความประสงค์จะโต้แย้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ท่านสามารถร้อง
ทุกข์ต่อ กศจ.เชียงใหม่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับแจ้งค าสั่ง  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ  
        ขอแสดงความนับถือ 

 
              (............................................................)                 
                                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มกฎหมายและคดี 
โทร. 053-823222 ต่อ 23 -24 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 4 
ที ่       วันที่     
เรื่อง สอบสวนวินัย 
 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 4 

  ด้วยคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง  ตามค าสั่งสพป.เชียงใหม่ เขต 4 ที่
........../................ เพ่ือสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนกล่าวหา นาย/นาง/นางสาว............................
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง......................ระดับ.....................โรงเรียน..........................
สพป.เชียงใหม่ เขต 4  ได้ด าเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วและได้รายงานมาเพ่ือโปรดพิจารณา รายละเอียด
ปรากฏตามส านวนการสอบสวนดังแนบ 
  กลุ่มกฎหมายและคดี ได้ตรวจพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้ 
  การตรวจสอบข้อกฎหมาย 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามค าสั่งที่................/..................การด าเนินการสอบสวนชอบด้วยกฎหมาย 
  การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
  มูลกรณีนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจาก........................................................สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จึงได้
สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องดังกล่าวนี้ขึ้น 

  ผลการสอบสวน 
  ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า................................................................................................................
(สรุปข้อเท็จจริงตามประเด็นที่สืบสวนได้ความโดยละเอียด)............................................................................. ... 

  การพิจารณาโทษและความเห็น 

  ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน 
  คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า............................(สรุปความเห็นว่ามีการกระท า
อย่างไร ผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร หากผิดวินัยมีความผิดทางวินัยผิดกรณีใดและควรรับโทษทางวินัยสถานใด 
ตามความในบทกฎหมายใด)............................................................................................. 

  ความเห็นของกลุ่มกฎหมายและคดี 
  พิจารณาแล้วเห็นว่า.....................................(สรุปความเห็นว่ามีการกระท าอย่างไร ผิดวินัย
หรือไม่อย่างไร หากผิดวินัยมีความผิดทางวินัยกรณีใดและควรรับโทษสถานใด ตามความในกฎหมายใด) เห็น
ควรสั่งลงโทษ.......นาย/นาง/นางสาว................... และรายงานการด าเนินการทางวินัยไปยัง กศจ.เชียงใหม่เพ่ือ
พิจารณาด าเนินการต่อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนาม 
  1. ค าสั่งลงโทษ 
  2. หนังสือแจ้งนาย/นาง/นางสาว............... 
  3. หนังสือรายงาน กศจ. ดังแนบ 


