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คู่มอืการปฏบัิติงานกลุ่มงานวนัิยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 

  

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๒  มีกลุ่มงำนบริหำรงำนภำยในส ำนกังำน

ตำมกฎกระทรวง  ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ      พ.ศ.๒๕๔๖ 

ประกอบดว้ย กลุ่มอ ำนวยกำร  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  กลุ่มนโยบำยและแผน     กลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำ       

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ  กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ

สินทรัพย ์   และหน่วยตรวจสอบภำยใน    ซ่ึงแต่ละกลุ่มงำนมีภำรกิจท่ีต่ำงกนัภำยใตก้ำรบริหำรจดักำรของ

คณะกรรมกำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำโดยมีผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ เป็นผูบ้งัคบับญัชำ 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีกลุ่มงำนภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคลท่ีปฏิบติัตำมภำรกิจต่ำง ๆ  ตำมประกำศของ

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ประกอบดว้ย กลุ่มงำนธุรกำร   

กลุ่มงำนวำงแผนอตัรำก ำลงัและก ำหนดต ำแหน่ง  กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง  กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบ

และทะเบียนประวติั   กลุ่มงำนพฒันำบุคลำกร   กลุ่มงำนวินยัและนิติกำร  และกลุ่มงำนเลขำนุกำร   อ.ก.ค.ศ.เขต

พื้นท่ีกำรศึกษำ โดยท่ีแต่ละกลุ่มงำนต่ำงมีภำรกิจหนำ้ท่ีและวธีิกำรท่ีแตกต่ำงกนัภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของ

ผูอ้  ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   
 

กลุ่มงานวนัิยและนิติการ   เป็นกลุ่มงำนท่ีปฏิบติัเพื่อใหข้ำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอยูใ่น

ระเบียบวนิยั รู้ขอ้กฎหมำยและแนวทำงในกำรปฏิบติังำนใหมี้ประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผล เป็นคนดีในสังคมและ

ช่วยเหลือสังคมใหมี้ควำมเจริญกำ้วหนำ้   ลกัษณะงำนวนิยัและนิติกำรประกอบดว้ยลกัษณะงำนตำมตำรำง  ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 
 

โดยแต่ละงำนมีภำรกิจและหนำ้ท่ี  ดงัน้ี 

 ๑ งำนวนิยั 

  ๑.๑ กำรส่งเสริมวนิยัขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

    งานวินัยและนิติการ 

งานวินัย 

งานอุทธรณ์/ร้องทุกข์ 

งานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐรัฐ 
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  ๑.๒ กำรด ำเนินกำรทำงวนิยัและกำรลงโทษ 

   ๑.๒.๑ กำรด ำเนินกำรทำงวนิยัแก่ผูก้ระท ำผดิวนิยัไม่ร้ำยแรง 

   ๑.๒.๒ กำรด ำเนินกำรทำงวินยัแก่ผูก้ระท ำผดิวนิยัอยำ่งร้ำยแรง 

  ๑.๓ กำรสั่งพกัรำชกำร กำรสั่งใหอ้อกจำกรำชกำรไวก่้อน 

  ๑.๔ กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวนิยัและกำรลงโทษ 

 ๒ งำนอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

 ๓ งำนดำ้นกฎหมำยและกำรด ำเนินคดีของรัฐ 

  ๓.๑ กำรด ำเนินงำนดำ้นกฎหมำย กฎ ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชใ้นหน่วยงำน 

  ๓.๒ กำรด ำเนินงำนดำ้นกฎหมำย กฎ ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงำน 
 

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ 

 งานวนัิย 

  ๑ กำรส่งเสริมวนิยัขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

   ๑ ศึกษำ วเิครำะห์ วจิยัสำเหตุกำรกระท ำผดิวินยั  กำรเสริมสร้ำงวนิยั จริยธรรมให้

ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวนิยัและจริยธรรม 

   ๒ ใหค้ ำปรึกษำ แนะน ำเร่ืองเสริมสร้ำงและพฒันำวนิยัขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร        

ทำงกำรศึกษำ 

   ๓ ส่งเสริมใหส้ถำนศึกษำมีกำรเสริมสร้ำงและพฒันำวนิยัขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ 

   ๔ จดัท ำและสนบัสนุนกำรจดัท ำเอกสำร คู่มือ ส่ือ เก่ียวกบักำรรักษำวนิยัและกำรป้องกนั

กำรกระท ำผดิวินยัของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

   ๕ ติดตำมประเมินผลกำรพฒันำวนิยั จริยธรรมของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร               

ทำงกำรศึกษำ 

  ๒ กำรด ำเนินกำรทำงวนิยัและกำรลงโทษ 

  ก่อนด ำเนินกำรทำงวนิยั กฎหมำยก ำหนดใหผู้บ้งัคบับญัชำรีบด ำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำใน

เบ้ืองตน้วำ่กรณีมีมูลอนัควรกล่ำวหำหรือไม่ ซ่ึงกำรสืบสวนน้ี มี ๒ ประเภท กล่ำวคือ 

  ๑ กำรสืบสวนก่อนด ำเนินกำรทำงวนิยั  คือกำรสืบสวนในกรณีท่ีมีกำรกล่ำวหำหรือมีกรณีสงสัยวำ่

ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ อำจกระท ำผิดวนิยัซ่ึงด ำเนินกำรเพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงเบ้ืองตน้วำ่กรณีมีมูล

น่ำเช่ือวำ่ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผูน้ั้นกระท ำผดิวนิยัหรือไม่ เพียงใด หากข้อเทจ็จริงฟังได้ว่ามีมูล

ความจริงกน็ ามาตั้งข้อกล่าวหาและด าเนินการทางวินัยต่อไป  แต่ถำ้ผลกำรสืบสวนขอ้เทจ็จริงปรำกฏวำ่กรณีไม่มีมูล
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ก็ไม่ตอ้งด ำเนินกำรทำงวนิยั*   เวน้แต่กรณีร้องเรียนเป็นบตัรสนเท่ห์  อำจไม่ตอ้งเสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำร

สืบสวนขอ้เทจ็จริงก็ได ้

  ๒ กำรสืบสวนซ่ึงเป็นกำรด ำเนินกำรทำงวินยั  ไดแ้ก่กำรสืบสวนเพื่อใหไ้ดข้อ้เท็จจริง กรณี

ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีถูกกล่ำวหำวำ่กระท ำผดิวนิยัอยำ่งร้ำยแรง ในกรณีละทิ้งหนำ้ท่ีรำชกำร

ติดต่อในครำวเดียวกนัเป็นเวลำเกินกวำ่สิบหำ้วนั โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรหรือโดยมีพฤติกำรณ์อนัแสดงถึงควำม

จงใจไม่ปฏิบติัตำมระเบียบของทำงรำชกำรหรือกระท ำควำมผดิอำญำจนไดรั้บโทษจ ำคุกหรือโทษท่ีหนกักวำ่โทษ

จ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดใหจ้ ำคุกหรือใหล้งโทษท่ีหนกักวำ่โทษจ ำคุก อนัเป็นควำมผดิท่ีปรำกฏชดัแจง้ตำมกฎ    

ก.ค.ศ. วำ่ดว้ยกรณีควำมผิดท่ีปรำกฏชดัแจง้ พ.ศ.๒๕๔๙  วำ่ไดก้ระท ำกำรตำมท่ีถูกกล่ำวหำจริงหรือไม่ เม่ือสืบสวน

ไดข้อ้เท็จจริงปรำกฏชดัหรือฟังไดเ้ป็นท่ียติุตำมท่ีถูกกล่ำวหำก็เสนอเร่ืองใหอ้.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ(ปัจจุบนัเป็น 

กศจ.) พิจำรณำโทษโดยไม่ตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมกำรข้ึนสอบสวนก็ได ้  ถือวำ่กำรสืบสวนดงักล่ำวเป็นกระบวนกำร

หน่ึง 

ของกำรด ำเนินกำรทำงวนิยั 
 

๒.๑ กำรด ำเนินกำรทำงวนิยัแก่ผูก้ระท ำผดิวนิยัไม่ร้ำยแรง 

    ๑ รับเร่ืองร้องเรียน  กรณีมีกำรร้องเรียน  ตั้งเร่ืองกล่ำวหำกรณีผูบ้งัคบับญัชำเห็น

หรือปรำกฏหลกัฐำนแน่ชดัวำ่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำไดก้ระท ำผิดวนิยัหรือสงสัยในพฤติกรรม   เสนอแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรสอบสวนขอ้เทจ็จริง  

    ๒ ร่วมเป็นคณะกรรมกำรสอบสวนขอ้เท็จจริงขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำในสังกดั 

ในส่วนน้ีกฎหมำยปกครองก ำหนดใหเ้จำ้หนำ้ท่ีหรือคณะกรรมกำรตอ้งมีควำม

เป็นกลำง กล่ำวคือถำ้เจำ้หนำ้ท่ีหรือคณะกรรมกำรท่ีมีอ ำนำจพิจำรณำทำงปกครองมีสภำพร้ำยแรงอนัอำจท ำใหก้ำร

พิจำรณำทำงปกครองไม่เป็นกลำงเจำ้หนำ้ท่ีหรือคณะกรรมกำรผูน้ั้นจะท ำกำรพิจำรณำทำงปกครองในเร่ืองนั้น

ไม่ได ้เช่นเป็นคณะกรรมกำรสืบสวนขอ้เทจ็จริงเบ้ืองตน้แลว้พิจำรณำวำ่ขอ้เทจ็จริงมีมูลแลว้ไดรั้บแต่งตั้งให้เป็น

คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวนิยัอีก ดงัน้ีถือวำ่มีสภำพร้ำยแรงอนัอำจท ำใหก้ำรพิจำรณำทำงปกครองไม่เป็นกลำง**  

    ๓ ตรวจสอบส ำนวนกำรสอบสวน พยำนหลกัฐำนและเสนอควำมเห็น  ถำ้มีเหตุ

อนัควรลดหยอ่นโทษ ใหล้ดโทษลงมำหน่ึงระดบั    

    ๔  ตรวจสอบส ำนวนกำรสอบสวน พยำนหลกัฐำนและเสนอควำมเห็นเพื่อใหมี้

กำรพิจำรณำสั่งลงโทษทำงวินยั หรือใหค้วำมเห็นในระดบัโทษทำงวนิยัท่ีผูบ้งัคบับญัชำมีอ ำนำจสั่งลงโทษทำงวนิยั

ไม่ร้ำยแรง 

  *มำตรำ  ๙๕ วรรคหำ้ พ.ร.บ.ระเบียบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ 



4 
 

**มำตรำ ๑๖ แห่งพระรำชบญัญติัวธีิปฏิบติัรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 

    ๕ ประสำนกบัหน่วยงำนหรือเขตพื้นท่ีกำรศึกษำอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินกำร

ทำงวนิยัในกรณีขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกระท ำผดิร่วมกนั 

    ๖ ใหค้  ำปรึกษำแนะน ำ อบรมและพฒันำผูบ้ริหำร ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ เก่ียวกบักระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวนิยั 

    ๗ จดัท ำสรุปรวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรด ำเนินกำรทำงวนิยัไม่ร้ำยแรง

ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เสนอต่อองคค์ณะบุคคลผูมี้อ  ำนำจพิจำรณำหรือหน่วยงำนบงัคบับญัชำ 

    ๘ ด ำเนินกำรออกค ำสั่งลงโทษตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีท่ีกฎหมำยก ำหนด 
    

๒.๒ กำรด ำเนินกำรทำงวนิยัแก่ผูก้ระท ำผดิวนิยัอยำ่งร้ำยแรง 

    ๑ รับเร่ืองร้องเรียนและสืบสวนขอ้เทจ็จริงเบ้ืองตน้ตำมกรณีท่ีถูกกล่ำวหำวำ่

กระท ำผดิวนิยัอยำ่งร้ำยแรง 

    ๒ ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวนิยัเม่ือปรำกฏผลกำรสืบสวน

มีมูลเป็นควำมผดิทำงวินยัอยำ่งร้ำยแรง 

๓ ร่วมเป็นคณะกรรมกำรสอบสวนและพิจำรณำ ในส่วนน้ีมีลกัษณะ

เช่นเดียวกบักำรด ำเนินกำรทำงวนิยัไม่ร้ำยแรง ในขอ้ ๒.๑ 

                              ๔ ตรวจสอบส ำนวนกำรสอบสวน พิจำรณำพยำนหลกัฐำนและเสนอควำมเห็น

เพื่อใหมี้กำรพิจำรณำสั่งลงโทษทำงวนิยั หรือใหค้วำมเห็นในระดบัโทษทำงวนิยัท่ีผูบ้งัคบับญัชำมีอ ำนำจสั่งลงโทษ

ทำงวนิยัอยำ่งร้ำยแรง 

    ๕ ประสำนงำนกบัหน่วยงำนหรือเขตพื้นท่ีกำรศึกษำอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร

ด ำเนินกำรทำงวนิยัในกรณีขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกระท ำผดิร่วมกนั 

    ๖ จดัท ำสรุปรวบรวมเอกสำรหลกัฐำน กำรด ำเนินกำรทำงวนิยัอยำ่งร้ำยแรง

ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อเสนอองคค์ณะผูมี้อ  ำนำจพิจำรณำหรือหน่วยงำนบงัคบับญัชำ 

    ๗ ด ำเนินกำรออกค ำสั่งลงโทษตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีท่ีกฎหมำยก ำหนด 
   

๓ กำรสั่งพกัรำชกำร กำรสั่งใหอ้อกจำกรำชกำรไวก่้อน 

   ๑ เม่ือมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวนิยัอยำ่งร้ำยแรงและมีสำเหตุใหส้ั่งพกั

รำชกำรไวก่้อน 

๒ เม่ือมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวนิยัอยำ่งร้ำยแรงและมีสำเหตุใหส้ั่งให้ออก

จำกรำชกำรไวก่้อน 
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๓ พิจำรณำสภำพควำมร้ำยแรงและพฤติกำรณ์ประกอบสำเหตุตำมขอ้ ๑ และ ๒ แลว้แต่

กรณี แลว้เสนอผูมี้อ ำนำจพิจำรณำสั่งกำร 
   

๔ กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวนิยัและกำรลงโทษ 

   ๑ ผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน จดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเม่ือมีกำร

ด ำเนินกำรทำงวนิยัและกำรลงโทษทำงวนิยัไม่ร้ำยแรงขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเสนอใหผู้มี้อ  ำนำจ

ตำมกฎหมำยพิจำรณำ 

   ๒ จดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเม่ือมีกำรด ำเนินกำรทำงวนิยัและกำรลงโทษทำงวนิยั

อยำ่งร้ำยแรงขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเสนอใหผู้มี้อ  ำนำจตำมกฎหมำยพิจำรณำ 
   

๕ อ ำนำจกำรลงโทษ   ตำมกฎ ก.ค.ศ. วำ่ดว้ยอ ำนำจกำรลงโทษภำคทณัฑ ์ตดัเงินเดือนหรือลดขั้น

เงินเดือน พ.ศ.๒๕๔๙  ไดก้ ำหนดไวด้งัน้ี* 

   ๑ ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน มีอ ำนำจลงโทษภำคทณัฑ ์ตดัเงินเดือนไม่เกิน ๕% เป็นเวลำไม่

เกิน ๑ เดือน 

   ๒ ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มีอ ำนำจลงโทษภำคทณัฑ ์ตดัเงินเดือนไม่

เกิน ๕% เป็นเวลำไม่เกิน ๒ เดือนหรือลดขั้นเงินเดือนคร้ังหน่ึงไม่เกิน ๑ ขั้น 

   ๓ นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลดักระทรวง อธิบดีหรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ มีอ ำนำจลงโทษ

ภำคทณัฑ ์ตดัเงินเดือนไม่เกิน ๕% เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือนหรือลดขั้นเงินเดือนคร้ังหน่ึงไม่เกิน ๑ ขั้น 
 

งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

 การอุทธรณ์ 

  ๑ ศึกษำ วเิครำะห์ วจิยักฎหมำย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่ำง ๆ กรณีขำ้รำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ อุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษ เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงพฒันำขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใหมี้

ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระเบียบและกำรใชสิ้ทธิทำงกฎหมำยและกำรรักษำสิทธิ 

  ๒ รับเร่ืองอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษทำงวนิยัไม่ร้ำยแรงของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำตรวจพิจำรณำและเสนอใหผู้มี้อ  ำนำจตำมกฎหมำยพิจำรณำ 

  ๓ ใหค้  ำปรึกษำ แนะน ำสิทธิกำรอุทธรณ์ และกำรฟ้องร้องต่อศำลปกครอง ตรวจสอบค ำ

อุทธรณ์ของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

วธีิการอุทธรณ์และพจิารณาอุทธรณ์  กำรอุทธรณ์  เป็นกรณีท่ีขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำง 

กำรศึกษำถูกสั่งลงโทษทำงวนิยัอยำ่งร้ำยแรงหรือไม่ร้ำยแรงแลว้แต่กรณี    กรณีวนิยัไม่ร้ำยแรงใหย้ืน่อุทธรณ์ 
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ต่อ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ กรณีวนิยัอยำ่งร้ำยแรงให้ยืน่อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. *    

หลกักฎหมำยท่ีส ำคญัของกำรอุทธรณ์ ** 

๑ ผูอุ้ทธรณ์ตอ้งยืน่อุทธรณ์ภำยในสำมสิบวนันบัแต่วนัรับทรำบค ำสั่ง 

๒ ผูอุ้ทธรณ์ตอ้งยืน่อุทธรณ์ส ำหรับตนเองเท่ำนั้น จะอุทธรณ์แทนผูอ่ื้นหรือมอบหมำยใหผู้อ่ื้นอุทธรณ์แทน

ไม่ได ้

๓ กำรอุทธรณ์ตอ้งท ำเป็นหนงัสือเท่ำนั้นและตอ้งแสดงขอ้เทจ็จริงและเหตุผลในกำรอุทธรณ์ ไม่สำมำรถ

อุทธรณ์ดว้ยวำจำไดแ้ต่จะขอแถลงกำรณ์ดว้ยวำจำในชั้นพิจำรณำของอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรือ ก.ค.ศ. ก็ได ้

๔ ผูอุ้ทธรณ์มีสิทธิคดัดำ้นอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผูพ้ิจำรณำอุทธรณ์ ถำ้ผูน้ั้นมีเหตุอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง 

ดงัน้ี 

๔.๑ รู้เห็นเหตุกำรณ์ในกำรกระท ำผดิวนิยัท่ีผูอุ้ทธรณ์ถูกลงโทษ 

๔.๒ มีส่วนไดเ้สียในกำรกระท ำผดิวนิยัท่ีผูอุ้ทธรณ์ถูกลงโทษ 

๔.๓ มีสำเหตุโกรธเคืองผูอุ้ทธรณ์ 

๔.๔ เป็นผูบ้งัคบับญัชำผูส้ั่งลงโทษ 

๔.๕ เป็นผูก้ล่ำวหำ หรือเป็นคู่สมรส บุพกำรี ผูสื้บสันดำนหรือพี่นอ้งร่วมบิดำมำรดำหรือร่วมบิดำหรือ

มำรดำกบัผูก้ล่ำวหำ 

 ๕ ใหผู้อุ้ทธรณ์ท ำหนงัสืออุทธรณ์ถึงประธำน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขต

พื้นท่ีกำรศึกษำ หรือประธำน ก.ค.ศ. หรือเลขำธิกำร ก.ค.ศ. และยืน่ท่ีส ำนกังำน ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี 

 ๖ กำรอุทธรณ์ท่ีจะรับไวพ้ิจำรณำตอ้งเป็นอุทธรณ์ท่ีแสดงถึงขอ้เทจ็จริงและเหตุผลในกำรอุทธรณ์และตอ้ง

ยืน่อุทธรณ์ต่อผูมี้อ  ำนำจตำมขอ้ ๕ ภำยในสำมสิบวนันบัแต่วนัรับทรำบค ำสั่ง 

๗ กรณีผูถู้กลงโทษยำ้ยหรือโอนไปต่ำงสังกดัใหย้ืน่อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีท่ีรับยำ้ยหรือโอน 

- ถำ้ผูอุ้ทธรณ์ยำ้ยหรือโอนภำยหลงัไดย้ืน่อุทธรณ์ไวแ้ลว้และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำยงั

ไม่พิจำรณำใหส่้งเร่ืองไปให ้อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีท่ีรับยำ้ยหรือโอนพิจำรณำ  

- หรือพิจำรณำแลว้แต่ยงัไม่มีมติสั่งใหป้ฏิบติัตำมมติ ก็ใหส่้งเร่ืองพร้อมเอกสำรหลกัฐำน 

รำยงำนกำรประชุมไปให ้อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีท่ีรับยำ้ยหรือโอนเป็นผูส้ั่งหรือปฏิบติั 

๘ ในกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ให ้อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรือ ก.ค.ศ. พิจำรณำจำกส ำนวนกำรสืบสวน

หรือกำรพิจำรณำในเบ้ืองตน้ตำมมำตรำ ๙๕ หรือส ำนวนกำรด ำเนินกำรทำงวินยัตำมมำตรำ ๙๘ และอำจขอเอกสำร 

 

* มำตรำ ๑๒๑ ๑๒๒ แห่งพระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗   

** กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และพจิารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
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เพิ่มเติมหรือค ำช้ีแจงจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งหรือมำใหถ้อ้ยค ำ หรือจ ำท ำกำรสอบสวนเพิ่มเติมเองหรือมอบให้

คณะกรรมกำรสอบสวนสอบสวนเพิ่มเติมตำมประเด็นท่ีก ำหนดได ้

๙ เม่ือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรือ ก.ค.ศ. ไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ ๘  ขำ้งตน้แลว้ให้พิจำรณำวินิจฉยั

อุทธรณ์ และมีมติ ใหย้กอุทธรณ์ เพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ ยกโทษ แลว้แต่กรณี หรือหำกเห็นวำ่เป็นกรณีควำมผดิ

วนิยัอยำ่งร้ำยแรงก็ใหผู้บ้งัคบับญัชำแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

๑๐ ใหผู้มี้อ  ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมมติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณีแลว้แจง้ใหผู้ ้

อุทธรณ์ทรำบดว้ยและจะอุทธรณ์ต่อไม่ไดอี้กแลว้เวน้แต่กำรสั่งเพิ่มโทษเป็นปลดออกหรือไล่ออกจำกรำชกำรหรือ

สั่งใหอ้อกจำกรำชกำร  

๑๑ กรณีตำมขอ้ยกเวน้ในขอ้ ๑๐  เม่ือ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประกำรใด ผูอุ้ทธรณ์จะอุทธรณ์หรือร้องทุกขอี์ก

ไม่ได ้และใหแ้จง้ผูอุ้ทธรณ์ทรำบพร้อมแจง้สิทธิกำรฟ้องคดีต่อศำลปกครองและใหแ้จง้ส่วนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง

ทรำบเป็นหนงัสือหรือด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมมติ ก.ค.ศ. โดยเร็ว  

๑๒  กำรนบัระยะเวลำเร่ิมตน้  ใหน้บัวนัถดัจำกวนัแรกแห่งเวลำนั้นเป็นวนัเร่ิมนบัระยะเวลำ ส่วนเวลำ

ส้ินสุดถำ้วนัสุดทำ้ยตรงกบัวนัหยดุรำชกำรใหน้บัวนัเร่ิมเปิดท ำกำรใหม่เป็นวนัสุดทำ้ยแห่งระยะเวลำ 
 

การร้องทุกข์   

  ๑  ศึกษำ วเิครำะห์ วจิยักฎหมำย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่ำง ๆ กรณีขำ้รำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ร้องทุกข ์ขอควำมเป็นธรรมเพื่อใชเ้ป็นแนวทำงพฒันำขำ้รำชกำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำใหมี้ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระเบียบและกำรใชสิ้ทธิทำงกฎหมำยและกำรรักษำสิทธิ 

  ๒ รับเร่ืองอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษทำงวนิยัไม่ร้ำยแรงของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำตรวจพิจำรณำและเสนอใหผู้มี้อ  ำนำจตำมกฎหมำยพิจำรณำ 

  ๓ ใหค้  ำปรึกษำ แนะน ำสิทธิกำรร้องทุกข ์และกำรฟ้องร้องต่อศำลปกครองตรวจสอบค ำ

ร้องทุกขข์องขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

วธีิการร้องทุกข์และการพจิารณาการร้องทุกข์ 

กำรร้องทุกข ์เป็นกรณีท่ีขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผูใ้ดเห็นวำ่ตนไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม

หรือมีควำมคบัขอ้งใจเน่ืองจำกกำรกระท ำของผูบ้งัคบับญัชำหรือกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวนิยั ใหย้ืน่

หนงัสือร้องทุกขต่์อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือยืน่ต่อ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี  
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ส่วนกรณีท่ีเห็นวำ่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีมติไม่ถูกตอ้งหรือไม่เป็นธรรม ใหย้ืน่ร้องทุกขต่์อ ก.ค.ศ.*  
 

หลกักฎหมายทีส่ าคัญของการร้องทุกข์ ** 

๑ ผูร้้องทุกขต์อ้งยืน่ค  ำร้องทุกขภ์ำยในสำมสิบวนันบัแต่วนัรับแจง้ค ำสั่งหรือวนัท่ีทรำบเร่ืองอนัเป็นเหตุ

แห่งกำรร้องทุกข ์

๒ ผูร้้องทุกขต์อ้งยืน่ร้องทุกขส์ ำหรับตนเองเท่ำนั้น จะร้องทุกขแ์ทนผูอ่ื้นหรือมอบหมำยใหผู้อ่ื้นร้องทุกข์

แทนไม่ได ้

๓ กำรร้องทุกขต์อ้งท ำเป็นหนงัสือเท่ำนั้นและตอ้งระบุสำระส ำคญัท่ีแสดงขอ้เทจ็จริงและเหตุผลใหเ้ห็นวำ่

ตนไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรมหรือมีควำมคบัขอ้งใจเน่ืองจำกกำรกระท ำของผูบ้งัคบับญัชำ   หรือจำกกำรแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวนิยัอยำ่งใดและมีควำมประสงคอ์ยำ่งไรในกำรร้องทุกข ์และจะขอแถลงกำรณ์ดว้ย

วำจำในชั้นพิจำรณำของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรือ ก.ค.ศ. ก็ไดโ้ดยใหท้ ำหนงัสือแจง้ก่อนเร่ิมพิจำรณำร้อง

ทุกข ์

๔ ผูร้้องทุกขมี์สิทธิคดัดำ้นอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผูพ้ิจำรณำร้องทุกข ์ถำ้ผูน้ั้นมีเหตุอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง 

ดงัน้ี 

๔.๑ เป็นผูบ้งัคบับญัชำผูเ้ป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข ์

๔.๒ มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีร้องทุกข ์

๔.๓ มีสำเหตุโกรธเคืองผูร้้องทุกข ์

๔.๔ เป็นคู่สมรส  บุพกำรี  ผูสื้บสันดำนหรือพี่นอ้งร่วมบิดำมำรดำหรือร่วมบิดำหรือมำรดำกบั

ผูบ้งัคบับญัชำผูเ้หตุแห่งกำรร้องทุกข ์

๕ ใหผู้ร้้องทุกขท์  ำหนงัสือร้องทุกขถึ์งประธำน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำน 

เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือประธำน ก.ค.ศ. หรือเลขำธิกำร ก.ค.ศ. และยืน่ท่ีส ำนกังำน ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี  

 ๖ เม่ือผูร้้องทุกขไ์ดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ ๕ แลว้ ไม่ประสงคใ์หมี้กำรพิจำรณำก็จะขอถอนเร่ืองร้องทุกขก่์อน 

ท่ีจะมีกำรพิจำรณำเสร็จส้ินก็ได ้ 

 ๗ เม่ือไดรั้บหนงัสือร้องทุกขแ์ลว้ ใหส้ ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรือส ำนกังำน ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี        

มีหนงัสือแจง้พร้อมทั้งส ำเนำหนงัสือร้องทุกขใ์หผู้บ้งัคบับญัชำผูเ้ป็นตน้เหตุแห่งกำรร้องทุุกขท์รำบโดยเร็ว  

๘ เม่ือผูบ้งัคบับญัชำผูเ้ป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกขไ์ดรั้บหนงัสือตำมขอ้ ๗ แลว้ ใหส่้งเอกสำรหรือหลกัฐำน   

ท่ีเก่ียวขอ้งโดยใหมี้ค ำช้ีแจงประกอบดว้ยเพื่อประกอบกำรพิจำรณำภำยในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือ 

 

* มำตรำ ๑๒๓ แห่งพระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ 

** กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพจิารณาร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๑ 
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๙ กรณีผูบ้งัคบับญัชำไดรั้บหนงัสือร้องทุกข ์ใหส่้งหนงัสือร้องทุกขพ์ร้อมส ำเนำต่อไปยงัผูบ้งัคบับญัชำ      

ผูเ้ป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกขภ์ำยในสำมวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือร้องทุกข ์

๑๐ เม่ือผูบ้งัคบับญัชำผูเ้ป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข ์ไดรั้บหนงัสือตำมขอ้ ๙ แลว้ใหส่้งหนงัสือร้องทุกขพ์ร้อม

ส ำเนำและเอกสำรหรือหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งโดยใหมี้ค ำช้ีแจงประกอบดว้ยไปยงัประธำน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี

กำรศึกษำหรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณีภำยในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือร้องทุกข ์

๑๑ ในกำรพิจำรณำเร่ืองร้องทุกข ์ให ้อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรือ ก.ค.ศ. พิจำรณำถึงเหตุแห่งกำร 

ไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรมหรือเหตุแห่งกำรคบัขอ้งใจเน่ืองจำกกำรกระท ำของผูบ้งัคบับญัชำหรือเหตุแห่งกำรแต่งตั้ง 

คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวนิยั ทั้งน้ีหำกมีควำมจ ำเป็นและสมควรอำจขอเอกสำรหรือหลกัฐำนเพิ่มเติมรวมทั้ง  

ค  ำช้ีแจงจำกหน่วยงำนหรือบุคคลใด ๆ ใหม้ำใหถ้อ้ยค ำก็ได ้

๑๒ ในกำรแถลงดว้ยวำจำของผูร้้องทุกข ์ให้แจง้ผูบ้งัคบับญัชำผูเ้ป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกขใ์หม้ำแถลงแก ้

๑๓ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรือ ก.ค.ศ. ตอ้งพิจำรณำวินิจฉยัเร่ืองร้องทุกขใ์หแ้ลว้เสร็จภำยในสำมสิบ

วนันบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือร้องทุกขแ์ละเอกสำรหรือหลกัฐำนต่ำง ๆ  

๑๔ หำกด ำเนินกำรตำมขอ้ ๑๓ ไม่แลว้เสร็จใหข้ยำยเวลำพิจำรณำไดอี้กไม่เกินสำมสิบวนัและใหบ้นัทึก

เหตุผลควำมจ ำเป็นไวด้ว้ย และหำกยงัไม่แลว้เสร็จอีกให้ขยำยเวลำไดอี้กไม่เกินสำมสิบวนัแต่ตอ้งพิจำรณำก ำหนด

มำตรกำรท่ีจะท ำใหก้ำรพิจำรณำแลว้เสร็จโดยเร็วและบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐำนในรำยงำนกำรประชุม 

๑๕ ผลของกำรร้องทุกข ์เม่ือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรือ ก.ค.ศ. พิจำรณำวินิจฉยัแลว้เห็นวำ่

ผูบ้งัคบับญัชำใชอ้  ำนำจหนำ้ท่ีปฏิบติัต่อผูร้้องทุกขโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยแลว้ ใหย้กค ำร้องทุกข ์และหำกปฏิบติัต่อ  

ผูร้้องทุกขโ์ดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย ใหมี้มติเพิกถอนหรือยกเลิกกำรปฏิบติัหรือให้ขอ้แนะน ำเพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชำ

ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตำมระเบียบและแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร 

๑๖  มติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรือ ก.ค.ศ.    ตำมขอ้ ๑๕   ใหเ้ป็นท่ีสุด   และใหผู้บ้งัคบับญัชำ            

ผูมี้อ  ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ สั่งหรือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมมตินั้น 

๑๗  กำรนบัระยะเวลำเร่ิมตน้  ใหน้บัวนัถดัจำกวนัแรกแห่งเวลำนั้นเป็นวนัเร่ิมนบัระยะเวลำ ส่วนเวลำ

ส้ินสุดถำ้วนัสุดทำ้ยตรงกบัวนัหยดุรำชกำรใหน้บัวนัเร่ิมเปิดท ำกำรใหม่เป็นวนัสุดทำ้ยแห่งระยะเวลำ 
 

 งานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 

  ๑ กำรด ำเนินงำนดำ้นกฎหมำย กฎ ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชใ้นหน่วยงำน มีขั้นตอนและแนวปฏิบติั

ดงัน้ี 

   ๑ ศึกษำ วเิครำะห์ วจิยัเก่ียวกบักฎหมำย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่ำง  ๆ ท่ีใชใ้นกำร

ปฏิบติังำนของส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ รวมทั้งกำรจดัระบบกำรจดัเก็บใหบ้ริกำรทำงกฎหมำย กฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั 
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   ๒ ใหค้ ำปรึกษำ ขอ้เสนอแนะและตอบขอ้หำรือเก่ียวกบัขอ้กฎหมำย กฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัต่ำง ๆ กรณีท่ีเป็นปัญหำทำงกฎหมำยใหแ้ก่ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและหน่วยงำนใน

สังกดั 

   ๓ ส่งเสริม อบรม แนะน ำให้ควำมรู้และพฒันำขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ใหมี้ควำมรู้เก่ียวกบักฎหมำยและระเบียบวนิยั 

  ๒ กำรด ำเนินงำนดำ้นกฎหมำย กฎ ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงำน มีขั้นตอนและ

แนวปฏิบติัดงัน้ี 

   ๑ ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรจดัท ำนิติกรรม  หรือเอกสำรมีผลผกูพนัทำงกฎหมำย  ซ่ึง

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและหน่วยงำนในสังกดัมีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น สัญญำซ้ือขำย สัญญำจำ้ง สัญญำลำศึกษำ

ต่อ  สัญญำค ้ำประกนั หนงัสือรับสภำพหน้ี หนงัสือมอบอ ำนำจกำรบอกเลิกสัญญำ เป็นตน้ 

   ๒ ด ำเนินกำรรวบรวมขอ้เท็จจริง และพยำนหลกัฐำนเพื่อด ำเนินกำรทำงคดีแพง่ คดีอำญำ 

คดีลม้ละลำย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง   ในกรณีท่ีส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและหน่วยงำนในสังกดั 

ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นผูเ้สียหำยหรือมีส่วนไดเ้สียและประสำนกบัพนกังำนอยักำรเพื่อฟ้องคดี

หรือแกต่้ำงคดี 

   ๓ พิจำรณำด ำเนินกำรหำตวัผูรั้บผดิทำงละเมิด และกำรใชสิ้ทธิเรียกร้องติดตำม ทวงถำม

ใหผู้ต้อ้งรับผดิช ำระหน้ีแก่ทำงรำชกำร 

   ๔ ใหค้วำมช่วยเหลือ แนะน ำ ปรึกษำ แนวทำงต่อสู้ คดีแพ่ง คดีอำญำ คดีลม้ละลำย คดี

ล่วงละเมิดสิทธิเด็ก  คดีปกครอง รวมทั้งกำรเรียกค่ำสินไหมทดแทน ในกรณีส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

หน่วยงำนในสังกดั ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำถูกกล่ำวหำวำ่กระท ำผดิอำญำ ถูกจบักุมคุมขงั ถูกฟ้อง

คดีแพง่/อำญำ/ปกครองหรือกระท ำผดิละเมิด 

   ๕ ร่วมปฏิบติังำนหรือสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บ

มอบหมำยหรือปฏิบติังำนอ่ืน  ๆ   ท่ีไดรั้บมอบหมำย 
 

ผลส าเร็จทีค่าดหวัง 

ตำมภำรกิจหนำ้ท่ี ขั้นตอนและวธีิปฏิบติั  ของงำนวนิยั งำนอุทธรณ์ร้องทุกขแ์ละกำรด ำเนินคดีของรัฐ    

เพื่อตอ้งกำรใหข้ำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รู้และเขำ้ใจงำนวนิยัและนิติกำรและน ำไปปฏิบติัโดยมี

จุดมุ่งหมำยใหก้ำรปฏิบติัหนำ้ท่ีมีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผล สำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งมืออำชีพและส่งเสริมให้

ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวนิยั คุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณวชิำชีพ ตำมเป้ำหมำยของ

มำตรฐำนท่ี ๒   ของส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ตวับ่งช้ีท่ี ๓ กำรบริหำรงำนดำ้นกำรบริหำรงำนบุคคล อนัจะ
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ส่งผลดีต่อกำรเรียนกำรสอนท่ีจะน ำไปสู่กำรพฒันำประเทศต่อไป  ซ่ึงกำรด ำเนินกำรงำนดำ้นวินยัและนิติกำร ได้

คำดหวงัไว ้ดงัน้ี 

  ๑ ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มีมำตรฐำนวชิำชีพ

และจรรยำบรรณวชิำชีพตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนด 

  ๒ ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เป็นผูมี้ระเบียบ 

วนิยั มีควำมโปร่งใสและตรวจสอบไดส่้งผลต่อกำรจดักำรเรียนกำรสอนอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
  ๓ ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ  มีควำมรู้และเขำ้ใจแนวทำงกำร

ด ำเนินกำรทำงวนิยั กำรรักษำวนิยั กำรอุทธรณ์ ร้องทุกข ์และระเบียบกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

การปฏบิัติงานวนัิยและนิติการของสถานศึกษา 

ตำมพระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. ๒๕๔๖  มำตรำ  ๓๕  

วรรคหน่ึง ก ำหนดให้โรงเรียนมีฐำนะเป็นนิติบุคคล มีผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน เป็นผูบ้งัคบับญัชำขำ้รำชกำรและ         

มีอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรบริหำรกิจกำรของสถำนใหเ้ป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบญัญติั

เดียวกนั 

พระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗   มำตรำ ๙๕ 

ก ำหนดใหผู้บ้งัคบับญัชำมีหนำ้ท่ีเสริมสร้ำงและพฒันำให้ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชำมีวนิยั ป้องกนัมิใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชำ

กระท ำผดิวนิยั และด ำเนินกำรทำงวนิยัแก่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชำ  ดงันั้น เร่ืองวินยัขำ้รำชกำร ผูบ้งัคบับญัชำมีหนำ้ท่ี

ตอ้งกระท ำ ๓ ประกำร  ไดแ้ก่  

๑ เสริมสร้างและพฒันาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวนัิย  ซ่ึงกระท ำโดยประกำรดงัน้ี 

๑.๑ ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี  ไดแ้ก่ กำรมุ่งมัน่ตั้งใจในกำรท ำงำน  กำรมำปฏิบติั

รำชกำร  กำรแต่งกำย  กำรพูดจำ กำรละเวน้อบำยมุข ไม่เล่นกำรพนนั กำรประพฤติตำมหลกัศีลธรรม เป็นตน้  

๑.๒ กำรฝึกอบรม  ไดแ้ก่  กำรอบรมใหค้วำมรู้ดำ้นกฎหมำย คุณธรรมจริยธรรม  กำรอบรมเชิง

ปฏิบติักำร  แนวปฏิบติักำรท ำงำน กำรศึกษำดูงำน เป็นตน้  

๑.๓ กำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจ  ไดแ้ก่  กำรเล่ือนขั้นเงินเดือน กำรมอบรำงวลัเคร่ืองเชิดชูเกียรติ  

กำรชมเชยผลกำรปฏิบติังำน เป็นตน้  

๑.๔  กำรจูงใจ ไดแ้ก่  กำรส่งเสริมกำรส่งผลงำนเพื่อรับรำงวลัต่ำง ๆ ในระดบัเขตพื้นท่ี  จงัหวดั 

กระทรวง กำรคดัเลือกไปศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ หรือกำรใหทุ้นกำรศึกษำ เป็นตน้ 

๑.๕ กำรอ่ืนใดในอนัท่ีจะเสริมสร้ำงและพฒันำเจตคติ จิตส ำนึก และพฤติกรรมของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำให้เป็นไปในทำงมีวนิยั  ไดแ้ก่ ส่งเสริมกำรท ำบุญตกับำตรในวนัพระ  กำรไปวดัฟังธรรมะ เป็นตน้ 
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๒ ป้องกนัมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผดิวนัิย  กระท ำไดโ้ดยวธีิกำรดงัน้ี 

๒.๑ กำรเอำใจใส่  ไดแ้ก่ แนะน ำส่งเสริมกำรปฏิบติังำน แกไ้ขปัญหำ น ำไปศึกษำดูงำน เป็นตน้ 

๒.๒ กำรสังเกตกำรณ์  ไดแ้ก่ ติดตำม สอดส่องดูแลควำมประพฤติและกำรปฏิบติังำนของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 

๒.๓ กำรขจดัเหตุท่ีอำจก่อให้เกิดกำรกระท ำผิดวนิยัในเร่ืองอนัอยูใ่นวสิัยท่ีจะป้องกนัได ้ไดแ้ก่ 

กำรสับเปล่ียนหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบ กำรก ำหนดมำตรกำรในกำรปฏิบติัรำชกำร เป็นตน้    

๓  ด าเนินการทางวนัิยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  มี ๒ กรณี คือ 

๓.๑ กรณี  กำรด ำเนินกำรทำงวนิยัไม่ร้ำยแรง 

กำรด ำเนินกำรทำงวินยั พระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.

๒๕๔๗ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ก ำหนดใหเ้ป็นอ ำนำจหนำ้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชำท่ีจะด ำเนินกำรสืบสวนขอ้เทจ็จริงก่อน

วำ่มีมูลตำมท่ีกล่ำวหำหรือไม่ ไม่วำ่จะร้องเรียนดว้ยวำจำหรือดว้ยหนงัสือ หำกผลกำรสืบสวนขอ้เท็จจริงไม่มีมูลให้

สั่งยติุเร่ือง ถำ้เห็นวำ่มีมูลก็ตอ้งสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนต่อไป  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีมีพยำนหลกัฐำนใน

เบ้ืองตน้อยูแ่ลว้     เช่นผูบ้งัคบับญัชำพบเห็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชำกระท ำวนิยัโดยปรำกฏพยำนหลกัฐำน ไดแ้ก่ พบเห็น

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำไม่มำปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำรโดยไม่ทรำบสำเหตุ  พบเห็นกำรทะเลำะววิำทระหวำ่งขำ้รำชกำรดว้ยกนั

หรือกบัผูม้ำติดต่อรำชกำร เป็นตน้ หรือมีกำรร้องเรียนท่ีมีพยำนหลกัฐำนหรือท่ีช้ีแนะพยำนหลกัฐำนได ้ ทั้งน้ีกรณี 

มีมูลท่ีกล่ำวหำหรือปรำกฏพยำนหลกัฐำนตอ้งเป็นกำรกระท ำผดิวนิยัไม่ร้ำยแรงซ่ึงผลต่อกำรลงโทษทำงวนิยัไม่

ร้ำยแรง ไดแ้ก่ ภำคทณัฑ ์ ตดัเงินเดือน ลดข้ึนเงินเดือน ดงันั้นในกรณีกำรด ำเนินกำรทำงวนิยัไม่ร้ำยแรงขำ้รำชกำร

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน  เป็นอ ำนำจหนำ้ท่ีของผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนในฐำนะผูบ้งัคบับญัชำตำม

มำตรำ ๓๙   แห่งพระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖  ประกอบมำตรำ  ๒๗  

แห่งพระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) 

พ.ศ.๒๕๕๑ 

กำรด ำเนินกำรทำงวินยัไม่ร้ำยแรง มีเจตนำรมณ์เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงคข์อง

ขำ้รำชกำรและมีผลกระทบต่อผูถู้กด ำเนินกำรไม่มำกเท่ำกบักำรด ำเนินกำรทำงวินยัอยำ่งร้ำยแรง ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชำ

ตอ้งด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนท่ีกฎหมำยก ำหนดตำมควำมในมำตรำ ๙๘ วรรคหน่ึง แห่งพระรำชบญัญติัระเบียบ

ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ และกฎ ก.ค.ศ. วำ่ดว้ยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ.๒๕๕๐ 

โดยอนุโลม  โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ดงัน้ี 

๑ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน   

๑.๑  ค  ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนตอ้งท ำตำมแบบท่ีก ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. วำ่ดว้ยกำร

สอบสวนพิจำรณำ พ.ศ.๒๕๕๐  (ตำมแบบ สว.๑) 
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๑.๒ ค ำสั่งตำมขอ้ ๑.๑  ตอ้งมีรำยละเอียดเก่ียวกบัสถำนะผูถู้กกล่ำวหำ  ขอ้กล่ำวหำและ

คณะกรรมกำรสอบสวน โดยขอ้กล่ำวหำตอ้งปรำกฏรำยละเอียดกำรกระท ำหรือพฤติกำรณ์แห่งกำรกระท ำท่ีกล่ำว

อำ้งวำ่ผูถู้กกกล่ำวหำกระท ำผดิวนิยัเร่ืองใด วนัเวลำ สถำนท่ีเกิดเหตุพอสมควรท่ีจะท ำใหผู้ถู้กกล่ำวหำเขำ้ใจเร่ืองท่ี

กล่ำวหำและต่อสู้ไดโ้ดยไม่ตอ้งอำ้งมำตรำใด  ส่วนคณะกรรมกำรสอบสวนตอ้งมีอยำ่งนอ้ย ๓ คน ประกอบดว้ย

ประธำนกรรมกำร กรรมกำรสอบสวน ๒ คนซ่ึงกรรมกำรคนหน่ึงตอ้งเป็นเลขำนุกำร และจะตอ้งระบุช่ือ ต ำแหน่ง

หรือต ำแหน่งและวทิยฐำนะของกรรมกำร เลขำนุกำรไวด้ว้ย และในกรณีจ ำเป็นจะใหมี้ผูช่้วยเลขำนุกำรคนหน่ึงก็ได ้

๑.๓ อ ำนำจกำรสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  เป็นอ ำนำจของผูบ้งัคบับญัชำชั้นตน้ของ

กำรบงัคบับญัชำโดยไม่ตอ้งค ำนึงวำ่จะด ำรงต ำแหน่งใดหรือมีวทิยฐำนะใด เช่นขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำสังกดัสถำนศึกษำ   ใหผู้อ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผูมี้อ ำนำจและกรณีผูม้ำช่วยรำชกำรตอ้งรำยงำนให้

ผูบ้งัคบับญัชำตน้สังกดัเดิมด ำเนินกำร ส่วนขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำ เป็นอ ำนำจของผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเป็นผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

๑.๔ ระยะเวลำสอบสวน  ให้คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรสอบสวนใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 

๙๐ วนันบัแต่วนัท่ีประธำนกรรมกำรไดรั้บทรำบค ำสั่ง  หำกด ำเนินกำรไม่แลว้เสร็จให้ขอขยำยต่อผูส้ั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรสอบสวนไดไ้ม่เกิน ๓๐ วนั 

 ๒. ผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนตอ้งแจง้สิทธิใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบในเร่ืองสิทธิโตแ้ยง้กรรมกำร

สอบสวนตำมขอ้ ๘ แห่งกฎ ก.ค.ศ. วำ่ดว้ยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ.๒๕๕๐  สิทธิกำรรับทรำบขอ้กล่ำวหำและ

สรุปพยำนหลกัฐำนท่ีสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำและกำรให้หรือน ำสืบพยำนโตแ้ยง้พยำนหลกัฐำนของฝ่ำยกล่ำวหำตำม

มำตรำ ๙๘  แห่งพระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗  สิทธิกำรอุทธรณ์   

เม่ือถูกลงโทษจำกกำรด ำเนินกำรทำงวนิยั ตำมมำตรำ ๑๒๑ แห่งพระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ 

 ๓ กำรสอบสวนของคณะกรรมกำร   

  บทบำทและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรสอบสวนมีดงัน้ี 

  ๑ ประชุมคณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อพิจำรณำขอ้กล่ำวหำและวำงแนวทำงกำรสอบสวน ก ำหนด

ประเด็นกำรสอบสวน และกำรประชุมตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรประชุมทุกคร้ังดว้ย 

๒ คณะกรรมกำรสอบสวนตอ้งแจง้และอธิบำยขอ้กล่ำวหำใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบโดยตอ้งแจง้ตำม

แบบ สว.๒  แลว้เก็บไวใ้นส ำนวน ๑ ฉบบั จำกนั้นสอบปำกค ำผูถู้กกล่ำวหำวำ่กระท ำผดิตำมขอ้กล่ำวหำหรือไม่ 

หำกผูถู้กกล่ำวหำรับสำรภำพใหด้ ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑว์ำ่ดว้ยกรณีควำมผิดท่ีปรำกฏชดัแจง้ แต่ถำ้ใหก้ำรปฏิเสธ

ใหด้ ำเนินกำรสอบสวนตำมกฎ ก.ค.ศ.วำ่ดว้ยกำรสอบสวนพิจำรณำ ทั้งน้ีใหบ้นัทึกตำมแบบ สว.๔ 
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๓ สอบสวนพยำนฝ่ำยกล่ำวหำ เป็นกำรรวบรวมพยำนหลกัฐำนฝ่ำยกล่ำวหำไดแ้ก่พยำนบุคคล 

พยำนเอกสำร พยำนวตัถุ พยำนแวดลอ้มต่ำง ๆ  เป็นตน้ กำรรวบรวมพยำนบุคคลเป็นกำรสอบปำกค ำพยำนบุคคล  

ทีละคนและตอ้งมีคณะกรรมกำรสอบสวนไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึง เวน้แต่ผูเ้สียหำยหรือพยำนท่ีเป็นเด็ก (ถืออำยไุม่เกิน

สิบแปดปีบริบูรณ์ในวนัท่ีถูกสอบสวน) โดยใหมี้ขำ้รำชกำรครูท่ีเป็นกลำงและเช่ือถือไดแ้ละบุคคลท่ีเด็กร้องขอหรือ

ไวว้ำงใจเขำ้ร่วมในกำรสอบปำกค ำนั้นดว้ย โดยใหบ้นัทึกตำมแบบ สว.๕ 

พยำนเอกสำรหรือพยำนวตัถุ  ตอ้งใชเ้อกสำรตน้ฉบบัหำกไม่สำมำรถใชต้น้ฉบบัไดใ้หใ้ชส้ ำเนำ

รับรองส ำเนำถูกตอ้งจำกผูจ้ดัท ำหรือจดัเก็บเอกสำรนั้น ถำ้เอกสำรนั้นสูญหำยหรือถูกท ำลำยใหน้ ำส ำเนำหรือพยำน

บุคคลมำสืบแทนได ้และตอ้งบนัทึกหรือแสดงท่ีมำของเอกสำรวำ่ไดม้ำอยำ่งไร จำกใคร เม่ือใด 

๔ เม่ือไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ ๓ เสร็จเรียบร้อยแลว้คณะกรรมกำรสอบสวนตอ้งประชุมเพื่อพิจำรณำ

วำ่พยำนหลกัฐำนท่ีรวบรวมไดมี้น ้ำหนกัสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำหรือไม่ และตอ้งมีกรรมกำรอยำ่งนอ้ย ๓ คนและไม่

นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของกรรมกำรทั้งหมดเขำ้ร่วมประชุม หำกคณะกรรมกำรดว้ยเสียงส่วนใหญ่เห็นวำ่พยำนหลกัฐำน

ไม่มีน ้ำหนกัสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำ ก็ตอ้งใหค้วำมเห็นยติุเร่ืองแลว้ใหจ้ดัท ำรำยงำนกำรสอบสวนเสนอผูส้ั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรสอบสวนพิจำรณำต่อไป แต่ถำ้เห็นวำ่พยำนหลกัฐำนมีน ้ำหนกัสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำ ก็ใหท้  ำตำมแบบ 

สว.๓  เพื่อแจง้ขอ้กล่ำวหำและพยำนหลกัฐำนท่ีสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบและเก็บไวใ้นส ำนวน ๑ 

ฉบบั และใหบ้นัทึกกำรประชุมของคณะกรรมกำรไวด้ว้ย ในกำรแจง้ตำมแบบ สว.๓  ใหส้อบถำมผูถู้กกล่ำวหำวำ่ 

จะยืน่ค  ำช้ีแจงแกข้อ้กล่ำวหำเป็นหนงัสือหรือไม่โดยใหบ้นัทึกตำมแบบ  สว.๔  ทั้งน้ี  แมว้ำ่ผูถู้กกล่ำวหำยืน่ค  ำช้ีแจง

เป็นหนงัสือหำกคณะกรรมกำรสอบสวนมีขอ้สงสัยหรือตอ้งกำรทรำบขอ้มูลเพิ่มเติมก็สำมำรถสอบปำกค ำผูถู้ก-

กล่ำวหำได ้

๕ กำรแจง้ขอ้กล่ำวหำและพยำนหลกัฐำนท่ีสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำ มีวธีิกำรแจง้เหมือนกำรแจง้แบบ 

สว.๒   โดยใหผู้ถู้กกล่ำวหำลงลำยมือช่ือรับทรำบและมอบใหผู้ถู้กกล่ำวหำ ๑ ฉบบั เพื่อใหผู้ถู้กกล่ำวหำไดช้ิ้แจงแก้

ขอ้กล่ำวหำ   หำกผูถู้กกล่ำวหำไม่ยอมลงลำยมือช่ือรับทรำบหรือไม่มำรับทรำบขอ้กล่ำวหำใหด้ ำเนินกำรส่งทำง

ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับตำมท่ีอยูข่องผูถู้กกล่ำวหำท่ีปรำกฏตำมหลกัฐำนของทำงรำชกำรหรือสถำนท่ีท่ีผูถู้ก-

กล่ำวหำแจง้ใหท้รำบ เม่ือล่วงพน้สิบหำ้วนันบัแต่วนัท่ีไดด้ ำเนินกำรดงักล่ำวหำกไม่ไดรั้บแบบ สว.๓  คืนหรือไม่ได้

รับค ำช้ีแจงจำกผูถู้กกล่ำวหำหรือผูถู้กกล่ำวหำไม่มำใหถ้อ้ยค ำตำมนดั  ใหถื้อวำ่ผูถู้กกล่ำวหำไดรั้บทรำบขอ้กล่ำวหำ

และสรุปพยำนหลกัฐำนท่ีสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำแลว้ 

๖ กำรสอบพยำนหลกัฐำนฝ่ำยผูถู้กกล่ำวหำ    ควรใหโ้อกำสผูถู้กกล่ำวหำน ำสืบพยำนหลกัฐำน        

ท่ีผูถู้กกล่ำวหำอำ้งจนหมดแต่อยูภ่ำยในระยะเวลำไม่เกินเกำ้สิบวนันบัแต่วนัท่ีรับทรำบกำรแจง้ขอ้กล่ำวหำและ

พยำนหลกัฐำนท่ีสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำและจะขยำยไดอี้กไม่เกินสำมสิบวนัเท่ำท่ีจ  ำเป็น * 
 

*ขอ้  ๒๑  แห่งกฎ ก.ค.ศ. วำ่ดว้ยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ.๒๕๕๐ 
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  ๗   ประชุมคณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อพิจำรณำชัง่น ้ำหนกัพยำนหลกัฐำนท่ีจะพิจำรณำวำ่

พยำนหลกัฐำนท่ีผูถู้กกล่ำวหำอำ้งและน ำสืบนั้นมีน ้ำหนกัหกัลำ้งพยำนฝ่ำยกล่ำวหำท่ีแจง้ในแบบ สว.๓ ไดห้รือไม่ 

ถำ้มีน ้ำหนกัฟังไดก้็ใหมี้ควำมเห็นยติุเร่ือง ถำ้รับฟังไม่ไดก้็ใหพ้ิจำรณำควำมผิดและก ำหนดโทษ แลว้ท ำรำยงำนกำร

สอบสวนตำมแบบ  สว.๖  เสนอผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนพิจำรณำต่อไป 

 ๔  กำรพิจำรณำของผูบ้งัคบับญัชำผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

  ๔.๑ พิจำรณำขอ้กฎหมำย  เม่ือผูบ้งัคบับญัชำผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรไดรั้บส ำนวนกำรสอบสวน

แลว้ใหพ้ิจำรณำวำ่มีกำรด ำเนินกำรสอบสวนถูกตอ้งครบถว้นตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไวห้รือไม่ กำรสอบสวนเป็นไป  

ตำมกฎ ก.ค.ศ.วำ่ดว้ยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ.๒๕๕๐ หรือไม่ โดยเฉพำะเร่ืองกำรแจง้ขอ้กล่ำวหำ ตำมแบบ สว.

๒ หรือกำรแจง้ขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนท่ีสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำ ตำมแบบ สว.๓   ถำ้ไม่ด ำเนินกำรหรือ

ด ำเนินกำรไม่ถูกตอ้งก็ใหส้ั่งด ำเนินกำรใหถู้กตอ้งภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

  ๔.๒ พิจำรณำขอ้เทจ็จริง  กำรสอบสวนของคณะกรรมกำรสอบสวนไดข้อ้เท็จจริงครบถว้นส้ิน

กระแสควำมหรือไม่ ทั้งพยำนบุคคล พยำนเอกสำรและพยำนวตัถุ    หำกขำดพยำนหลกัฐำนใดหรือยงัมีขอ้สงสัย  

ในขอ้เทจ็จริงหรือพบขอ้บกพร่องในส่วนน้ีก็ใหส้ั่งสอบสวนเพิ่มเติมแลว้น ำมำประกอบกำรพิจำรณำ  ถำ้ขอ้เทจ็จริง

หรือพยำนหลกัฐำนท่ีไดเ้พิ่มเติมมำเป็นปรปักษอ์นัเป็นผลร้ำยต่อผูถู้กกล่ำวหำ  ก็ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนแจง้

สรุปพยำนหลกัฐำนตำมแบบ   สว.๓  เพิ่มเติม และใหโ้อกำสผูถู้กกล่ำวหำน ำสืบแกข้อ้กล่ำวหำเพิ่มเติมดว้ย 

  ๔.๓ กำรพิจำรณำโทษ  กำรพิจำรณำโทษใหพ้ิจำรณำขอ้มูลจำกขอ้ ๔.๑ และ ๔.๒  ประกอบกนั

โดยใหป้รับขอ้เท็จจริงท่ีรับฟังไดก้บัขอ้กฎหมำยวำ่กำรกระท ำนั้นผดิวนิยักรณีใด มำตรำใดหรือไม่  ถำ้ไม่เขำ้ข่ำย  

ผดิวนิยัก็ใหส้ั่งยติุเร่ือง ถำ้เห็นวำ่เป็นกำรกระท ำผดิวินยัใหพ้ิเครำะห์วำ่เป็นควำมผดิวินยักรณีใด มำตรำใดและควร

ลงโทษสถำนใดโดยใหใ้ชห้ลกัมโนธรรมและหลกันิติธรรมประกอบกำรพิจำรณำโทษดว้ย หำกโทษท่ีจะลงอยูใ่น

อ ำนำจของผูบ้งัคบับญัชำก็ใหอ้อกค ำสั่งลงโทษตำมแบบท่ีก ำหนด*   ถำ้เกินอ ำนำจกำรลงโทษก็ใหร้ำยงำนต่อ

ผูบ้งัคบับญัชำเหนือข้ึนไปอีกหน่ึงชั้น  

  หำกพิจำรณำแลว้พฤติกำรณ์เป็นกำรกระท ำผดิวนิยัอยำ่งร้ำยแรงและอยูใ่นอ ำนำจของผูบ้งัคบั- 

บญัชำ  ก็ใหส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินยัอยำ่งร้ำยแรง ถำ้ไม่อยูใ่นอ ำนำจก็ใหร้ำยงำนผูบ้งัคบับญัชำ  

เหนือข้ึนไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 ๕  กำรออกค ำสั่งลงโทษ วธีิกำรออกค ำสั่งลงโทษให้เป็นไปตำมระเบียบ  ก.ค.ศ. วำ่ดว้ยวธีิกำรออกค ำสั่ง

เก่ียวกบักำรลงโทษทำงวนิยัขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๘  

 

           * กฎ ก.ค.ศ.วำ่ดว้ยอ ำนำจกำรลงโทษภำคทณัฑ ์ตดัเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.๒๕๔๙ 
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 ๖  กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวนิยั   กรณีกำรสอบสวนวนิยัไม่ร้ำยแรงมี ๒  กรณี ดงัน้ี 

  ๖.๑ กรณีผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำ สั่งลงโทษทำงวนิยัไม่ร้ำยแรงแลว้ใหร้ำยงำนผูอ้  ำนวยกำร

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเพื่อพิจำรณำ 

  กรณีน้ีเม่ือผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำไดรั้บรำยงำนและพิจำรณำแลว้เห็นวำ่กำรยติุ

เร่ือง กำรงดโทษ หรือกำรสั่งลงโทษไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมำะสม ก็ใหมี้อ ำนำจสั่งงดโทษ ลดสถำนโทษ เพิ่มสถำนโทษ 

เปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้ควำมในค ำสั่งเดิมหรือด ำเนินกำรอยำ่งใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรพิจำรณำใหไ้ดค้วำมจริง

และควำมยติุธรรมไดต้ำมควรแก่กรณีตำมควำมเหมำะสม เช่น  สอบพยำนเพิ่มเติมหรือขอเอกสำรเพิ่มเติม  ทั้งน้ี 

โดยใหค้ณะกรรมกำรชุดเดิมหรือแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดใหม่ก็ได ้

  หำกเห็นวำ่พฤติกำรณ์เป็นกรณีควำมผดิทำงวนิยัอยำ่งร้ำยแรง ก็ใหมี้อ ำนำจสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรสอบสวนวนิยัอยำ่งร้ำยแรงได ้หรือหำกเห็นวำ่ไม่อยูใ่นอ ำนำจของตนก็ใหแ้จง้หรือรำยงำนไปยงั

ผูบ้งัคบับญัชำท่ีมีอ ำนำจหนำ้ท่ีเพื่อด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณีต่อไป 

  เม่ือผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำไดพ้ิจำรณำตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีแลว้ให้เสนอหรือ

รำยงำน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำพิจำรณำ เม่ือมีมติเป็นประกำรใดแลว้ใหผู้อ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำหรือผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำแลว้แต่กรณีด ำเนินกำรไปตำมนั้นแลว้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพร้อม

ส ำนวนใหต่้อส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ 

  หำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพิจำรณำแลว้มีควำมเห็นแยง้กบัมติ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นท่ีกำรศึกษำก็ใหร้ำยงำน ก.ค.ศ.  เพื่อพิจำรณำต่อไป ถำ้เห็นดว้ยกบัมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำถือวำ่กำร

ด ำเนินกำรทำงวนิยักรณีน้ีส้ินสุด ถำ้ ก.ค.ศ. มีมติเปล่ียนแปลงกำรลงโทษหรือมีควำมเห็นเป็นประกำรใดให้

ผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำแลว้แต่กรณีด ำเนินกำรไปตำมนั้น 

  ๖.๒ กรณีผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสั่งลงโทษทำงวนิยัไม่ร้ำยแรงแลว้ ใหร้ำยงำน

กำรด ำเนินกำรทำงวินยัต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เม่ือมีมติเป็นประกำรใดแลว้ให้ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขต-

พื้นท่ีกำรศึกษำ ด ำเนินกำรไปตำมนั้นแลว้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพร้อมส ำนวนให้ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร-

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ 

   หำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพิจำรณำแลว้มีควำมเห็นแยง้กบัมติ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพื้นท่ีกำรศึกษำก็ใหร้ำยงำน ก.ค.ศ.  เพื่อพิจำรณำต่อไป   ถำ้เห็นดว้ยกบัมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีกำรศึกษำถือวำ่    

กำรด ำเนินกำรทำงวินยักรณีน้ีส้ินสุด ถำ้ ก.ค.ศ. มีมติเปล่ียนแปลงกำรลงโทษหรือมีควำมเห็นเป็นประกำรใดให้

ผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำแลว้แต่กรณีด ำเนินกำรไปตำมนั้น 

  ผลกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ ๖.๑  และ  ๖.๒  หำกผูถู้กลงโทษเห็นวำ่กำรด ำเนินกำรทำงไม่ถูกตอ้ง   

ไม่เหมำะสมตำมควรแก่กรณี ก็มีสิทธิฟ้องศำลปกครองท่ีมีอ ำนำจไดภ้ำยในเกำ้สิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค ำสั่งลงโทษ  
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๓.๒  กรณี  กำรด ำเนินกำรทำงวนิยัอยำ่งร้ำยแรง 

กำรด ำเนินกำรทำงวินยัอยำ่งร้ำยแรง  เป็นกรณีท่ีมีมูลกระท ำควำมผดิวนิยัอยำ่งร้ำยแรงเท่ำนั้น 

ทั้งน้ีกรณีมีมูล (กรณีมีมูลหมำยถึง เป็นกรณีท่ีสงสัยวำ่กำรกระท ำผดิวนิยัไดเ้กิดข้ึนแลว้) ท่ีกล่ำวหำ

หรือปรำกฏพยำนหลกัฐำนตอ้งเป็นกำรกระท ำผดิวินยัอยำ่งร้ำยแรงซ่ึงมีผลต่อกำรลงโทษทำงวนิยัอยำ่งร้ำยแรง 

ไดแ้ก่ ปลดออกจำกรำชกำรหรือไล่ออกจำกรำชกำร เท่ำนั้น 

  กำรสอบสวนวนิยัอยำ่งร้ำยแรง จึงตอ้งถือปฏิบติัตำมกฎ ก.ค.ศ. วำ่ดว้ยกำรสอบสวนพิจำรณำ 

พ.ศ. ๒๕๕๐  อยำ่งเคร่งครัด มิฉะนั้นถือวำ่เป็นกำรสอบสวนท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมำย กำรด ำเนินกำรสอบสวนเป็น

โมฆะมำแต่ตน้  กำรสอบสวนวนิยัอยำ่งร้ำยแรงท่ีชอบดว้ยกฎหมำยจึงเป็นดงัน้ี 

๑ ผูมี้อ  ำนำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวนิยัอยำ่งร้ำยแรง 

 ๑.๑  ผูมี้อ  ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตำมมำตรำ  ๕๓      แห่งพระรำชบญัญติัระเบียบ

ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๑  ไดแ้ก่ 

 ๑  ผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำ ส ำหรับต ำแหน่งครูผูช่้วย  ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน

ตำมมำตรำ ๓๘ ค (๒) ในสถำนศึกษำ  

๒ ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ส ำหรับต ำแหน่งรองผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

ผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำ ศึกษำนิเทศก ์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ ๓๘ ค(๒) ในส ำนกังำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำ   ต ำแหน่งท่ีมีวทิยฐำนะช ำนำญกำร/ช ำนำญกำรพิเศษ/เช่ียวชำญ 

๓ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำหรับต ำแหน่งรองผูอ้  ำนวยกำร

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ รองผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ/เช่ียวชำญ ต ำแหน่ง

ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ/เช่ียวชำญ 

๒  ผูบ้งัคบับญัชำเหนือผูมี้อ  ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๑๐๐ วรรคหก ไดแ้ก่ กรณีผูมี้อ  ำนำจตำม
มำตรำ ๕๓ ไม่ปฏิบติัตำมมำตรำ ๙๘ ให้ผูบ้งัคบับญัชำเหนือข้ึนไปมีอ ำนำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวนิยั 
อยำ่งร้ำยแรง 

๓  ผูบ้งัคบับญัชำผูรั้บรำยงำนตำมมำตรำ ๑๐๔ วรรคหก  ไดแ้ก่ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำหรือเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ท่ีไดรั้บรำยงำนกำรสอบสวนวนิยัไม่ร้ำยแรงแลว้มี
ควำมเห็นวำ่เป็นกำรกระท ำผิดวนิยัอยำ่งร้ำยแรง ก็มีอ ำนำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวนิยัอยำ่งร้ำยแรงได ้

 ๔  รัฐมนตรีเจำ้สังกดั นำยกรัฐมนตรี ตำมมำตรำ ๙๘ วรรคหำ้  ไดแ้ก่  กำรกระท ำร่วมกนัต่ำงส่วน
รำชกำรให้รัฐมนตรีเป็นผูว้ินิจฉยัช้ีชำดและในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นเพื่อรักษำประโยชน์ทำงรำชกำรหรือจะท ำใหก้ำร
สอบสวนเสร็จส้ินไปโดยเร็วและยติุธรรมก็ใหผู้มี้อ  ำนำจวินิจฉยัช้ีขำดแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวนิยัอยำ่ง
ร้ำยแรงได ้
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  ๒ องคป์ระกอบและคุณสมบติัของคณะกรรมกำรสอบสวนวนิยัอยำ่งร้ำยแรง 
  ๒.๑  คณะกรรมกำรสอบสวนอยำ่งนอ้ยตอ้งมี ๓ คน ในกรณีจ ำเป็นอำจแต่งตั้งผูช่้วยเลขำนุกำรได ้
  ๒.๒ ตอ้งเป็นขำ้รำชกำรครูหรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือขำ้รำชกำรฝ่ำยพลเรือน 
  ๒.๓ ประธำนคณะกรรมกำรตอ้งด ำรงต ำแหน่งหรือมีวทิยฐำนะไม่ต ่ำกวำ่หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ำกวำ่ผู ้
ถูกกล่ำวหำ 
  ๒.๔  คณะกรรมกำรสอบสวนตอ้งมีผูด้  ำรงต ำแหน่งนิติกร หรือผูไ้ดรั้บปริญญำตรีทำงกฎหมำย    
ผูท่ี้ไดรั้บกำรฝึกอบรมตำมหลกัสูตรกำรด ำเนินกำรทำงวนิยัตำมท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนดหรือรับรอง หรือผูมี้ประสบกำรณ์
ดำ้นกำรด ำเนินกำรทำงวนิยัอยำ่งนอ้ยหน่ึงคน 
   

๓ รูปแบบค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 
  ๓.๑ เป็นค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวนิยัอยำ่งร้ำยแรง 
  ๓.๒ ค ำสั่งตอ้งระบุช่ือ ต ำแหน่งและวทิยฐำนะของผูถู้กกล่ำวหำ 
  ๓.๓ ค ำสั่งตอ้งระบุเร่ืองท่ีกล่ำวหำอยำ่งชดัเจน 
  ๓.๔ ค ำสั่งตอ้งระบุช่ือ ต ำแหน่งและวทิยฐำนะของคณะกรรมกำรสอบสวน 
   

๔  กำรแจง้ค ำสั่งคณะกรรมกำรสอบสวน 
  ๔.๑ แจง้ผูถู้กกล่ำวหำทรำบภำยในสำมวนันบัแต่วนัมีค ำสั่งและมอบส ำเนำค ำสั่งใหห้น่ึงฉบบัโดย
ใหผู้ถู้กกล่ำวหำลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน กรณีไม่อำจแจง้ใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบไดห้รือผูถู้กกล่ำวหำไม่ยอมลง
ลำยมือช่ือรับทรำบค ำสั่งใหส่้งส ำเนำค ำสั่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับไปยงัท่ีอยูท่ี่ปรำกฏทำงรำชกำรของผูถู้ก
กล่ำวหำและเม่ือล่วงพน้สิบห้ำวนันบัแต่วนัส่งใหถื้อวำ่ผูถู้กกล่ำวหำไดรั้บทรำบค ำสั่งแลว้ 
  ๔.๒ แจง้ประธำนกรรมกำรสอบสวนและกรรมกำรทรำบภำยในสำมวนัท ำกำรนบัแต่วนัมีค ำสั่ง
โดยใหล้งลำยมือช่ือ วนั เดือน ปีท่ีรับทรำบไวเ้ป็นหลกัฐำน พร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ี
กล่ำวหำใหป้ระธำนกรรมกำรทรำบดว้ย 
  ๕  กำรคดัคำ้นคณะกรรมกำรสอบสวน 
  ผูถู้กกล่ำวหำมีสิทธิคดัคำ้นคณะกรรมกำรสอบสวนถำ้ผูน้ั้นมีเหตุอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดดงัต่อไปน้ี 
   ๑  รู้เห็นเหตุกำรณ์ในขณะกระท ำกำรในเร่ืองท่ีกล่ำวหำ 

๒ มีประโยชน์ไดเ้สียในเร่ืองท่ีสอบสวน 
๓  มีสำเหตุโกรธเคืองกบัผูถู้กกล่ำวหำ 

  ๔  เป็นผูก้ล่ำวหำหรือเป็นคู่หมั้น คู่สมรส บุพกำรี ผูสื้บสันดำน พี่นอ้งร่วมบิดำมำรดำหรือ

ร่วมบิดำหรือมำรดำ ลูกพี่ลูกนอ้งนบัไดเ้พียงภำยในสำมชั้นหรือญำติเก่ียวพนัทำงแต่งงำนนบัไดเ้พียงสอง

ชั้นของผูก้ล่ำวหำ 

   ๕ เป็นเจำ้หน้ีหรือลูกหน้ีของผูก้ล่ำวหำ 

   ๖ มีเหตุอ่ืนซ่ึงน่ำเช่ืออยำ่งยิง่วำ่จะท ำใหก้ำรสอบสวนเสียควำมเป็นธรรมหรือไม่เป็นกลำง 
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  หำกผูถู้กกล่ำวหำไดท้  ำหนงัสือคดัคำ้นคณะกรรมกำรคนใดคนหน่ึงดว้ยเหตุอยำ่งหน่ึงอยำ่งใด

ดงักล่ำวภำยในเจด็วนันบัแต่วนัทรำบค ำสั่ง   ผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตอ้งพิจำรณำให้แลว้เสร็จภำยในสิบหำ้วนั

นบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือคดัคำ้นและแจง้ผลกำรพิจำรณำให้ผูค้ดัคำ้นทรำบ แต่ถำ้ผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน

ไม่พิจำรณำสั่งกำรภำยในสิบหำ้วนัใหถื้อวำ่ผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนพน้จำกกำรเป็นผูมี้อ  ำนำจพิจำรณำ

ส ำนวนกำรสอบสวนรวมทั้งกำรพิจำรณำสั่งกำรตำมผลกำรสอบสวนและใหผู้บ้งัคบับญัชำชั้นเหนือข้ึนไปหน่ึงชั้น

ของผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกผูบ้งัคบับญัชำดงักล่ำวเป็นผูมี้อ  ำนำจพิจำรณำหรือสั่งกำร

แทน แต่ทั้งน้ีไม่กระทบต่อกำรสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือกำรสอบสวนท่ีไดด้ ำเนินกำรไปแลว้ 

  ๖ กำรประชุมและองคค์ณะกำรประชุม 

  ๖.๑  ใหป้ระธำนกรรมกำรสอบสวนนดัประชุมกรรมกำรสอบสวน เพื่อพิจำรณำวำงแนวทำงกำร

สอบสวนตำมขอ้ ๑๖     แห่งกฎ ก.ค.ศ. วำ่ดว้ยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ.๒๕๕๐ โดยแจง้และอธิบำยขอ้กล่ำวหำ

ตำมขอ้ ๒๓  โดยบนัทึกตำมแบบ สว ๒  ใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบภำยในสิบหำ้วนันบัแต่วนัท่ีประธำนกรรมกำร

รับทรำบค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

  กำรประชุมตำมขอ้น้ี เป็นองคป์ระชุมปกติ ตอ้งมีประธำนกรรมกำรอยูร่่วมประชุมดว้ยเวน้แต่ใน

กรณีจ ำเป็นท่ีไม่สำมำรถเขำ้ประชุมได ้ใหก้รรมกำรท่ีมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหน่ึงท ำหนำ้ท่ีแทนและตอ้งมี

กรรมกำรสอบสวนมำประชุมไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของคณะกรรมกำรสอบสวนทั้งหมด 

  ๖.๒  กำรประชุมพิเศษ กล่ำวคือเป็นกำรประชุมท่ีมีองคป์ระชุมประกอบดว้ยประธำนกรรมกำร

และกรรมกำรสอบสวนตอ้งมำประชุมไม่นอ้ยกวำ่สำมคนและไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของคณะกรรมกำรสอบสวน

ทั้งหมด  ซ่ึงกำรประชุมในลกัษณะน้ีเป็นกำรประชุม ดงัน้ี 

   ๖.๒.๑  เป็นกำรประชุมคณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อรวบรวมพยำนหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัขอ้กล่ำวหำเสร็จแลว้ (สอบสวนพยำนฝ่ำยกล่ำวหำ)เพื่อพิจำรณำวำ่มีพยำนหลกัฐำนใดสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำวำ่  

ผูถู้กกล่ำวหำไดก้ระท ำกำรใด เม่ือใด อยำ่งไรและเป็นควำมผดิกรณีใดตำมมำตรำใดหรือหยอ่นควำมสำมำรถในอนั

ท่ีจะปฏิบติัหนำ้ท่ีหรือบกพร่องต่อหนำ้ท่ีหรือประพฤติตนไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งหนำ้ท่ีรำชกำรหรือไม่   อยำ่งไร 

แลว้แจง้ใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบโดยจดัท ำตำมแบบ สว.๓   

   ๖.๒.๒  เป็นกำรประชุมคณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อพิจำรณำส ำนวนกำรสอบสวนเพื่อ

จดัท ำรำยงำนกำรสอบสวนซ่ึงมีสำระตำมแบบ สว. ๖ เสนอผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน กำรประชุมในคร้ัง

น้ีเป็นกำรพิสูจน์ ชัง่น ้ำหนกัพยำนหลกัฐำนทั้งปวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้กล่ำวหำ  แลว้พิจำรณำวำ่ผูถู้กกล่ำวหำกระท ำผิด

วนิยัหรือไม่ เป็นควำมผดิกรณีใดตำมมำตรำใดและควรไดรั้บโทษสถำนใด หรือเป็นกรณีหยอ่นควำมสำมำรถในอนั

ท่ีจะปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำรหรือบกพร่องในหนำ้ท่ีรำชกำรหรือประพฤติตนไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งหนำ้ท่ีรำชกำร  

หรือไม่อยำ่งไร หรือเม่ือพิจำรณำแลว้เป็นกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยอยำ่งยิง่วำ่ผูถู้กกล่ำวหำไดก้ระท ำผดิวินยัอยำ่ง
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ร้ำยแรงแต่กำรสอบสวนไม่ไดค้วำมแน่ชดัพอท่ีจะสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจำกรำชกำรแต่ถำ้ใหรั้บรำชกำร

ต่อไปจะเป็นกำรเสียหำยแก่รำชกำรตำมมำตรำ  ๑๑๒ หรือไม่อยำ่งไร 

  ๗  กำรแจง้และอธิบำยขอ้กล่ำวหำ 

  กำรแจง้และอธิบำยขอ้กล่ำวหำเป็นเร่ืองจ ำเป็นและส ำคญัท่ีคณะกรรมกำรสอบสวนจะตอ้งแจง้และอธิบำย

ขอ้กล่ำวหำใหผู้ถู้กกล่ำวหำไดรั้บทรำบวำ่ไดก้ระท ำกำรใด เม่ือใด อยำ่งไร นอกจำกน้ีตอ้งแจง้ดว้ยวำ่ผูถู้กกล่ำวหำมี

สิทธิท่ีจะไดรั้บแจง้สรุปพยำนหลกัฐำนท่ีสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำหลงัจำกท่ีคณะกรรมกำรไดส้อบสวนพยำนฝ่ำย

กล่ำวหำเสร็จแลว้ และยงัมีสิทธิท่ีจะใหถ้อ้ยค ำแกข้อ้กล่ำวหำหรือช้ีแจงขอ้กล่ำวหำและน ำพยำนหลกัฐำนท่ี

สนบัสนุนค ำแกก้ล่ำวหำมำอำ้งได ้ซ่ึงเป็นไปตำมพระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

พ.ศ.๒๕๔๗   มำตรำ ๙๘  ประกอบกฎ ก.ค.ศ. วำ่ดว้ยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ.๒๕๕๐ ขอ้ ๒๓  ทั้งน้ีในกำรแจง้

และอธิบำยขอ้กล่ำวหำใหท้ ำตำมแบบ สว.๒ ทำ้ยกฎ ก.ค.ศ.วำ่ดว้ยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ.๒๕๕๐  

 ขอ้กล่ำวหำ  คือกรณีหรือพฤติกรรมแห่งกำรกระท ำท่ีกล่ำวหำวำ่ผูถู้กกล่ำวหำไดก้ระท ำเป็นควำมผดิ ซ่ึงจะ

ปรำกฏตำมค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน โดยยงัไม่ตอ้งแจง้วำ่เป็นควำมผดิกรณีใด ตำมมำตรำใด 

 ในกำรแจง้และอธิบำยขอ้กล่ำวหำ คณะกรรมกำรสอบสวนมีหนำ้ท่ีตอ้งแจง้สิทธิและหนำ้ท่ีของผูถู้ก

กล่ำวหำใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบดว้ย เช่น สิทธิกำรคดัคำ้นคณะกรรมกำรสอบสวน คดัคำ้นผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร

หรือมีสิทธิท่ีจะไดรั้บทรำบขอ้เทจ็จริงและมีโอกำสไดโ้ตแ้ยง้และแสดงหลกัฐำนของตนดว้ยหรือน ำทนำยควำมหรือ

ท่ีปรึกษำเขำ้ร่วมฟังกำรสอบสวนไดด้ว้ย 

  ๘  กำรก ำหนดประเด็นกำรสอบสวน เป็นกำรก ำหนดจุดส ำคญัท่ีจะตอ้งพิสูจน์วำ่ผูถู้กกล่ำวหำได้

กระท ำผดิวนิยัตำมขอ้กล่ำวหำในกรณีใดหรือไม่ ฉะนั้น กำรก ำหนดประเด็นสอบสวนจึงเป็นเสมือนเคร่ืองน ำทำง

ใหก้ำรสอบสวนเป็นไปตำมเร่ืองท่ีกล่ำวหำและสำมำรถสอบสวนไดทุ้กประเด็นอยำ่งละเอียดถ่ีถว้นหรืออยำ่งท่ีเรียก

กนัวำ่ “ส้ินกระแสควำม” โดยไม่ตอ้งเสียเวลำสอบสวนเพิ่มเติมและสำมำรถพิสูจน์ควำมผดิและก ำหนดระดบัโทษ

ได ้และเกิดควำมเป็นธรรมแก่ผูถู้กกล่ำวหำโดยไม่หลงขอ้ต่อสู้ผูถู้กกล่ำวหำสำมำรถช้ีแจงแสดงพยำนหลกัฐำนใน

กำรแกข้อ้กล่ำวหำ 

  ในกำรก ำหนดประเด็นกำรสอบสวน มีขอ้ค ำนึงเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

  ๑ ควรพิจำรณำก่อนวำ่ เร่ืองท่ีจะสอบสวนนั้นมีขอ้กล่ำวหำเก่ียวกบัเร่ืองอะไร อยำ่งไรและเป็น

ควำมผดิกรณีใดตำมมำตรำใด 

๒ ควรพิจำรณำก่อนวำ่ ควำมผดิในเร่ืองท่ีกล่ำวหำนั้นมีองคป์ระกอบควำมผดิตำมท่ีกฏหมำย

ก ำหนดไวอ้ยำ่งไรเพื่อจะไดก้ ำหนดประเด็นใหค้รอบคลุมและสอบสวนใหไ้ดข้อ้สรุปเพื่อพิสูจน์ควำมผดิได ้

๓  ควรค ำนึงวำ่ ขอ้เท็จจริงหรือขอ้มูลเบ้ืองตน้รวมทั้งพยำนหลกัฐำนต่ำง ๆ ในเบ้ืองตน้มีอยูแ่ลว้

อยำ่งไรบำ้งและผูถู้กกล่ำวหำไดใ้หก้ำรเบ้ืองตน้หรือปฏิเสธไม่อยำ่งไร 
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 ประเด็นท่ีจะตอ้งสอบสวน ตอ้งเป็นประเด็นท่ียงัมีกำรโตเ้ถียงกนัอยูร่ะหวำ่งฝ่ำยกล่ำวหำกบัฝ่ำย   

ผูถู้กกล่ำวหำ และเป็นประเด็นท่ีตอ้งปรับเขำ้องคป์ระกอบควำมผดิตำมกฎหมำยในกรณีควำมผดินั้นดว้ย กล่ำวคือ

ขอ้เทจ็จริงท่ียงัโตเ้ถียงกนัอยู ่ไม่วำ่ประเด็นเดียวหรือหลำยประเด็นตอ้งสอบสวนใหไ้ดค้วำมจริงอนัเป็นท่ียติุวำ่เป็น

อยำ่งไรและมีพยำนหลกัฐำนใดและเม่ือไดข้อ้เทจ็จริงอนัเป็นท่ียติุแลว้ตอ้งเขำ้กบัองคป์ระกอบควำมผดิตำมท่ี

กฎหมำยก ำหนดในกรณีนั้น ๆ ดว้ย 

 เม่ือด ำเนินกำรสอบสวนเสร็จแลว้ คณะกรรมกำรสอบสวนจะตอ้งพิสูจน์ใหไ้ดค้วำมดงัน้ี 

๑ ผูถู้กกล่ำวหำไดท้  ำอะไร ท่ีไหน ท ำเม่ือไหร่ ท ำอยำ่งไรและท ำดว้ยเหตุผลใดเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลใน

กำรวนิิจฉยัวำ่ผูถู้กกล่ำวหำไดก้ระท ำผดิตำมขอ้กล่ำวหรือไม่ 

๒ ผูถู้กกล่ำวหำไดก้ระท ำผดิกรณีใดเพื่อใชใ้นกำรปรับระดบัโทษวำ่ไดก้ระท ำผดิตำมมำตรำใด 

๓  กำรกระท ำควำมผดิทำงวินยันั้นมีพฤติกำรณ์ร้ำยแรงเพียงใดหรือเสียหำยแก่ทำงรำชกำรร้ำยแรง

เพียงใดเพื่อวนิิจฉยัก ำหนดระดบัโทษหนกัหรือเบำในกำรลงโทษ 

 กำรสอบสวนและระยะเวลำกำรสอบสวน 

 กำรสอบสวนพยำนบุคคลเป็นกำรสอบถำมบุคคลท่ีรู้เห็นเหตุกำรณ์ บุคคลท่ีทรำบเร่ืองหรือบุคคล

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีกล่ำวหำเพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงหรือพฤติกำรณ์ต่ำง  ๆ เก่ียวกบัเร่ืองท่ีกล่ำวหำ  กำรสอบถำมพยำน

บุคคลตอ้งสอบถำมทุกประเด็นท่ีก ำหนดเพื่อเป็นขอ้มูลในกำรวนิิจฉยัและตอ้งบนัทึกถอ้ยค ำตำมแบบ สว ๕ ไวเ้ป็น

หลกัฐำน 

 กำรสอบสวนพยำนบุคคลเร่ิมท่ีพยำนฝ่ำยกล่ำวหำก่อนเพื่อสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำหรือเพื่อใหไ้ด้

ควำมจริงและควำมยติุธรรมซ่ึงโดยปกติจะท ำกำรสอบสวนหลงัจำกผูถู้กกล่ำวหำปฏิเสธขอ้กล่ำวหำและก่อนท่ีจะให้

ผูถู้กกล่ำวหำช้ีแจงแกข้อ้กล่ำวหำ ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงพอท่ีจะสรุปพยำนหลกัฐำนท่ีสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำนั้น

ใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบ กำรสอบสวนพยำนบุคคลฝ่ำยกล่ำวหำใหด้ ำเนินกำรภำยในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดแ้จง้ตำม

แบบ สว.๒ 

 กำรสอบสวนพยำนบุคคลฝ่ำยผูถู้กกล่ำวหำ เป็นกำรสอบสวนพยำนบุคคลท่ีผูถู้กกล่ำวหำอำ้งมำ

เป็นพยำนเพื่อสนบัสนุนขอ้อำ้งท่ีผูถู้กกล่ำวหำไดช้ี้แจงหรือแกข้อ้กล่ำวหำแลว้ และจะตอ้งสอบสวนภำยหลงัจำก

คณะกรรมกำรไดส้อบสวนผูถู้กกล่ำวหำหรือผูถู้กกล่ำวหำไดช้ี้แจงแกข้อ้กล่ำวหำแลว้ และตอ้งด ำเนินกำรภำยใน 

หกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดแ้จง้ตำมแบบ สว. ๓ 

 หำกภำยหลงัจำกท่ีไดส้อบสวนฝ่ำยผูถู้กกล่ำวหำแลว้ คณะกรรมกำรสอบสวนเห็นวำ่ขอ้เทจ็จริงท่ี

ไดย้งัไม่ครบถว้นบริบูรณ์และตอ้งกำรสอบสวนเพิ่มเติมใหแ้น่ชดัอีกก็ยอ่มสอบสวนพยำนบุคคลหรือตรวจสอบ

พยำนเอกสำรเพิ่มเติมไดแ้ต่ถำ้จะเอำพยำนบุคคลหรือพยำนเอกสำรนั้นเป็นส ำคญัท่ีจะยืนยนัขอ้กล่ำวหำก็ตอ้งแจง



22 
 

สรุปพยำนหลกัฐำนท่ีสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำนั้นใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบอีกคร้ังหน่ึงเพื่อผูถู้กกล่ำวหำจะไดช้ี้แจงขอ้

กล่ำวหำเพิ่มเติมหรือน ำสืบพยำนหกัลำ้งพยำนนั้นได ้

 สรุประยะเวลำกำรสอบสวน 

 ๑ ประธำนคณะกรรมกำรรับทรำบค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ประชุมเพื่อวำงแนว

ทำงกำรสอบสวนและแจง้สิทธิของผูถู้กกล่ำวหำตลอดจนแจง้และอธิบำยขอ้กล่ำวหำใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบภำยใน

สิบหำ้วนันบัแต่วนัท่ีประธำนกรรมกำรรับทรำบค ำสั่ง 

๒ สอบสวนพยำนฝ่ำยกล่ำวหำภำยในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดแ้จง้และอธิบำยขอ้กล่ำวหำตำมแบบ 

สว.๒  

๓  แจง้ขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนท่ีสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำตำมแบบ สว ๓ ภำยในสิบหำ้

วนันบัแต่วนัท่ีรวบรวมพยำนหลกัฐำนฝ่ำยกล่ำวหำแลว้เสร็จ 

 ๔  สอบสวนพยำนฝ่ำยผูถู้กกล่ำวหำภำยในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดแ้จง้ตำมแบบ สว ๓ 

 ๕ ประชุมพิจำรณำพยำนหลกัฐำนทั้งหมด ท ำบนัทึกรำยงำนกำรสอบสวนพร้อมเสนอผูส้ั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรสอบสวนภำยในสำมสิบวนันบัแต่วนัท่ีสอบสวนพยำนฝ่ำยผูถู้กกล่ำวหำแลว้เสร็จ 

 ๖ กรณีกำรสอบสวนวนิยัไม่ร้ำยแรง ก ำหนดใหด้ ำเนินกำรแลว้เสร็จภำยในเกำ้สิบวนั หำกไม่แลว้

เสร็จใหข้อขยำยไดไ้ม่เกินสำมสิบวนั 

 ขอ้ควรปฏิบติัในกำรบนัทึกกำรสอบสวน 

 ๑ กำรสอบสวนพยำนบุคคล ตอ้งมีกรรมกำรสอบสวนไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำร

สอบสวนทั้งหมดถึงจะสอบสวนได ้มิฉะนั้นถือวำ่กำรสอบสวนไม่ชอบดว้ยกฎหมำยและเป็นโมฆะ 

๒ ในกำรบนัทึกถอ้ยค ำ หำ้มขดูลบ หรือบนัทึกขอ้ควำมทบั ถำ้มีควำมจ ำเป็นจะตอ้งแกไ้ขขอ้ควำม

ท่ีไดบ้นัทึกไวแ้ลว้ก็ใหใ้ชว้ธีิขีดฆ่ำหรือตกเติมแลว้ใหผู้ใ้ห้ถอ้ยค ำและประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรสอบสวน

อยำ่งนอ้ยหน่ึงคนลงลำยมือช่ือก ำกบัไวทุ้กแห่งท่ีขีดฆ่ำหรือตกเติม  

๓  ในกรณีพยำนคนใดไม่สำมำรถลงลำยมือช่ือในแบบสอบสวนได ้ก็ใหพ้ิมพล์ำยน้ิวมือหรือ

แกงได (เคร่ืองหมำยใด ๆ แทนกำรลงลำยมือช่ือ) แลว้ใหพ้ยำนสองคนลงลำยมือช่ือรับรองก็ได ้

  ๔ กำรสอบปำกค ำพยำน คณะกรรมกำรสอบสวนตอ้งกระท ำโดยสุจริต ไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็น

กำรล่อลวง ขู่เข็ญหรือข่มขู่พยำนหรือใหส้ัญญำใด ๆ เป็นกำรจูงใจใหพ้ยำนใหก้ำรไปทำงใดทำงหน่ึงหรืออำจถูก

ฟ้องเป็นคดีอำญำได ้

 กำรรวบรวมพยำนหลกัฐำน 

 กำรรวบรวมพยำนหลกัฐำนเป็นจุดมุ่งหมำยของกำรสอบสวนท่ีคณะกรรมกำรสอบสวนตอ้ง

แสวงหำใหไ้ดม้ำซ่ึงพยำนต่ำง ๆ ทั้งพยำนบุคคล พยำนเอกสำรและพยำนวตัถุ (ถำ้มี) เพื่อใหท้รำบขอ้เทจ็จริงและ
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พฤติกำรณ์ต่ำง ๆ ตำมเร่ืองท่ีกล่ำวหำ โดยท่ีพยำนบุคคลจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีสำมำรถเขำ้ใจและตอบค ำถำมในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งไดต้ลอดจนพยำนท่ีมีควำมเช่ียวชำญดำ้นต่ำง ๆ  เช่น ศิลปะวทิยำ กำรคำ้ กำรฝีมือ ฯลฯ อำจเป็นประโยชน์

ในกำรวนิิจฉยัช้ีขำดในประเด็นไดไ้ม่วำ่พยำนนั้นจะมีอำชีพในกำรนั้นหรือไม่ก็สำมำรถรับฟังเป็นพยำนได ้

 ส่วนพยำนเอกสำรท่ีจะใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรพิจำรณำ กฎ ก.ค.ศ.วำ่ดว้ยกำรสอบสวน

พิจำรณำ พ.ศ.๒๕๕๐ ก ำหนดไวว้ำ่ “เอกสำรท่ีใชเ้ป็นพยำนหลกัฐำนในส ำนวนกำรสอบสวนใหใ้ชต้น้ฉบบั แต่ถำ้

ไม่อำจน ำตน้ฉบบัมำไดจ้ะใชส้ ำเนำท่ีกรรมกำรสอบสวนหรือผูมี้หนำ้ท่ีรับผดิชอบรับรองเป็นส ำเนำท่ีถูกตอ้งก็ได”้ 

 ส ำหรับพยำนวตัถุท่ีคณะกรรมกำรเห็นวำ่เป็นหลกัฐำนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีกล่ำวหำไดก้็ควรเก็บรวบรวม

มำใชเ้ป็นพยำนหลกัฐำนดว้ยถำ้ไม่สำมำรถน ำวตัถุมำไดก้็ใหบ้นัทึกกำรตรวจสอบพยำนนั้นไว ้

 กำรรับฟังพยำนหลกัฐำน 

 พยำนหลกัฐำนท่ีจะน ำมำพิจำรณำรับฟังขอ้เท็จจริงนั้น อำจแบ่งตำมน ้ำหนกัท่ีจะพึงรับฟังไดเ้ป็น

หลำยประกำร ดงัน้ี 

 ๑ พยำนชั้นหน่ึงและพยำนชั้นสอง 

 พยำนชั้นหน่ึง ไดแ้ก่ พยำนหลกัฐำนท่ีดีท่ีสุดท่ีจะพึงมีในกรณีนั้น 

 พยำนชั้นสอง ไดแ้ก่ พยำนหลกัฐำนท่ียงัไม่ดีท่ีสุดท่ีจะพึงมีกรณีนั้นซ่ึงแมจ้ะบ่งช้ีวำ่ขอ้เทจ็จริง

เช่นนั้นไดมี้อยู ่ก็ตอ้งนบัเป็นพยำนชั้นสอง 

 พยำนชั้นหน่ึง เป็นพยำนท่ีรับฟังไดดี้กวำ่พยำนชั้นสอง ส่วนพยำนชั้นสองถึงแมว้ำ่จะบ่งช้ีวำ่

ขอ้เทจ็จริงนั้นไดมี้อยูก่็มีน ้ำหนกัในกำรรับฟังนอ้ยกวำ่พยำนชั้นหน่ึง ตวัอยำ่งเช่น หนงัสือสัญญำ มีผูล้งลำยมือช่ือ

เป็นพยำนไวใ้นหนงัสือนั้น ผูท่ี้มีช่ือและไดล้งลำยมือไวเ้ป็นพยำนชั้นหน่ึง ส่วนบุคคลอ่ืนท่ีใหก้ำรวำ่ไดเ้ห็นและจ ำ

ลำยมือช่ือคู่สัญญำไดเ้ป็นพยำนชั้นสอง 

 พยำนบุคคลและพยำนเอกสำรต่ำงก็เป็นพยำนชั้นหน่ึงและชั้นสองไดข้ึ้นอยูก่บัวำ่เม่ือใดอนัใดเป็น

พยำนท่ีดีท่ีสุด  ส่วนกรณีท่ีกฎหมำยก ำหนดใหมี้หลกัฐำนเป็นหนงัสือก็ใหถื้อวำ่พยำนเอกสำรเป็นพยำนชั้นหน่ึง 

และในระหวำ่งพยำนเอกสำรดว้ยกนัเอกสำรตน้ฉบบัยอ่มเป็นเอกสำรชั้นหน่ึงส่วนส ำเนำเอกสำรเป็นพยำนชั้นสอง 

กำรรับฟังพยำนชั้นหน่ึงหรือชั้นสองนั้น  ถึงแมพ้ยำนชั้นสองจะมีน ้ำหนกันอ้ยแต่ก็มิใช่วำ่จะรับฟังไม่ไดห้ำกพยำน

ชั้นหน่ึงไม่สำมำรถน ำมำสอบหรือหำมำไดด้ว้ยเหตุสุดวสิัย เช่นตน้ฉบบัสูญหำยหรือถูกท ำลำยหรือไม่สำมำรถน ำมำ

ไดโ้ดยประกำรอ่ืน  

๒ พยำนโดยตรงและพยำนแวดลอ้ม 

  พยำนโดยตรง หมำยถึงพยำนหลกัฐำนใด ๆ ท่ีระบุวำ่ขอ้เท็จจริงชั้นนั้นไดมี้อยูโ่ดยไม่ตอ้งไปคน้หำ

เหตุผลขอ้สันนิษฐำนอยำ่งใดต่อไปอีก 
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 พยำนเหตุผลหรือพยำนแวดลอ้มกรณี  หมำยถึงพยำนท่ีไม่ระบุโดยตรงวำ่ขอ้เท็จจริงเป็นเช่นนั้นแต่

มีเหตุผลหรือพฤติกำรณ์เช่ือมโยงพอจะเช่ือไดว้ำ่ขอ้เท็จจริงควรจะเป็นเช่นนั้น  ตวัอยำ่งเช่น นำย ก รับเงินจำกนำย ข 

ผูท่ี้เห็นเหตุกำรณ์ท่ีนำย ก รับเงินนำย ข เป็นพยำนโดยตรง ส่วนผูท่ี้เห็นนำย ก เดินถือเงินมำจำกบริเวณท่ีนำย ข ยนื

อยูน่ั้น เป็นพยำนเหตุผลหรือพยำนแวดลอ้มกรณี 

 ประจกัษพ์ยำนและพยำนบอกเล่ำ 

 ประจกัษพ์ยำน  หมำยถึงพยำนท่ีไดรู้้ไดเ้ห็นขอ้เท็จจริงนั้นมำดว้ยตนเอง 

 พยำนบอกเล่ำ  หมำยถึงพยำนท่ีไม่รู้เห็นขอ้เทจ็จริงดว้ยตนเองหำกแต่ไดย้นิไดฟั้งผูอ่ื้นเล่ำถึง

ขอ้เทจ็จริงนั้นมำอีกทอดหน่ึงหรือหลำยทอด 

 ประจกัษพ์ยำนหรือพยำนท่ีอยูใ่นเหตุกำรณ์ขณะเกิดเหตุ จึงมีน ้ำหนกัดีกวำ่พยำนบอกเล่ำ  พยำน

บอกเล่ำมีน ้ำหนกัและโดยทัว่ไปจะไม่รับฟังเป็นพยำนหลกัฐำนไดต้อ้งอำศยัพยำนเหตุผลหรือพยำนแวดลอ้ม

ประกอบเพื่อใหมี้น ้ำหนกัมำกยิง่ข้ึน 

 ในกำรวนิิจฉยัวำ่พยำนใดรับฟังไดเ้พียงใดตอ้งมีกำรชัง่น ้ำหนกัพยำนและกำรชัง่น ้ำหนกัพยำนท่ีจะ

รับไดเ้พียงใดก็ตอ้งค ำนึงถึงประเภทของพยำนวำ่เป็นพยำนชั้นหน่ึงหรือพยำนชั้นสองหรือพยำนโดยตรงหรือพยำน

แวดลอ้มหรือประจกัษพ์ยำนหรือพยำนบอกเล่ำ 

 พยำนท่ีมีน ้ำหนกัมำก ไดแ้ก่ 

 -พยำนท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียเก่ียวขอ้งหรือซ่ึงน่ำจะเป็นกลำง 

 -พยำนท่ีมีเหตุผลเช่ือมโยงกนั 

 -พยำนท่ีมีพยำนแวดลอ้มกรณีประกอบ 

 -พยำนคู่ คือ พยำนท่ีใหก้ำรตรงกนัตั้งแต่สองคนข้ึนไป 

 -พยำนร่วม คือพยำนท่ีใหก้ำรเป็นพยำนทั้งสองฝ่ำย 

 -พยำนเอกสำร  พยำนวตัถุ 

 พยำนท่ีมีน ้ำหนกันอ้ย  ไดแ้ก่ 

 -พยำนท่ีไม่อยูก่บัร่องกบัรอย คือใหก้ำรแต่ละคร้ังไม่เหมือนกนั 

 -พยำนท่ีมีเหตุโกรธเคืองกบัคู่กรณีหรือพยำนท่ีมีควำมสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัฝ่ำยท่ีไดป้ระโยชน์จำกค ำ

พยำนเช่น บิดำ มำรดำ สำมี ภรรยำ บุตร 

 -พยำนเด่ียว คือพยำนท่ีเห็นเหตุกำรณ์หรือไดย้นิคนเดียวหรือเห็นเหตุกำรณ์คนละคร้ังซ่ึงมิใช่เวลำ

เดียวกนั 

 -พยำนบอกเล่ำ  
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 กำรท ำรำยงำนกำรสอบสวน  

 กำรท ำรำยงำนกำรสอบสวนเป็นกำรบนัทึกสรุปขอ้เทจ็จริงและพยำนหลกัฐำนท่ีไดจ้ำกำร

สอบสวนพร้อมทั้งแสดงควำมเห็นวำ่ผูถู้กกล่ำวหำไดก้ระท ำผดิอยำ่งไร กรณีใด ตำมมำตรำใด หรือไม่ โดยอำศยั

พยำนหลกัฐำนพร้อมเหตุผลประกอบ โดยท ำกำรบนัทึกรำยงำนกำรสอบสวนตำมแบบ สว. ๖  ทำ้ยกฎ ก.ค.ศ.วำ่ดว้ย

สอบสวนพิจำรณำ พ.ศ.๒๕๕๐ 

 สำระส ำคญัในรำยงำนกำรสอบสวน 

๑  มูลกรณี คณะกรรมกำรสอบสวนตอ้งอำ้งมูลเหตุแห่งกรณีวำ่มีท่ีมำอยำ่งไรซ่ึงต่ำงจำกกรณีมีมูล 

เช่น มีผูร้้องเรียน  ผูบ้งัคบับญัชำรู้เห็นกำรกระท ำผดิ หน่วยงำนตน้สังกดัแจง้ใหท้รำบกำรกระท ำผดิหรือส ำนกังำน

ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ปปช.) แจง้มูลคดี เป็นตน้ 

๒  สรุปขอ้เทจ็จริงและพยำนหลกัฐำน 

 - กำรสืบสวนสอบสวนเบ้ืองตน้ (ถำ้มี) กำรสืบสวนสอบสวนขอ้เทจ็จริงเบ้ืองตน้เป็นกำร

แสวงหำขอ้เท็จจริงและพยำนหลกัฐำนเพื่อพิจำรณำในเบ้ืองตน้วำ่กรณีท่ีกล่ำวหำมีมูลกรณีท่ีควรกล่ำวหำเป็น

ควำมผดิทำงวนิยัหรือไม่ อยำ่งไร  

 - กำรแจง้และอธิบำยขอ้กล่ำวหำ กำรสอบสวนผูถู้กกล่ำวหำในเบ้ืองตน้ซ่ึงคณะกรรมกำร

สอบสวนไดแ้จง้และอธิบำยขอ้กล่ำวหำใหผู้ถู้กกล่ำวหำไดรั้บทรำบไวก่้อนแลว้วำ่ไดก้ระท ำกำรใด เม่ือใด อยำ่งไร

และผูถู้กกล่ำวหำไดใ้หถ้อ้ยค ำในเบ้ืองตน้วำ่รับสำรภำพหรือปฏิเสธ 

 - พยำนหลกัฐำนท่ีสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำ เป็นพยำนหลกัฐำนทั้งพยำนบุคคล พยำนเอกสำร

และพยำนวตัถุ(ถำ้มี) ท่ีคณะกรรมกำรสอบสวนไดร้วบรวมจำกฝ่ำยกล่ำวหำท่ีสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำ 

 - สรุปพยำนหลกัฐำนใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบ เป็นพยำนหลกัฐำนฝ่ำยกล่ำวหำท่ีไดแ้จง้สรุป

ใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบตำมแบบ สว.๓  เพื่อจะไดช้ี้แจงแกข้อ้กล่ำวหำและพยำนไดถู้กตอ้ง ไม่หลงประเด็น 

 - กำรใหถ้อ้ยค ำของผูถู้กกล่ำวหำและพยำน  รำยงำนกำรสอบสวนตอ้งระบุค ำช้ีแจงหรือ

ถอ้ยค ำของผูถู้กกล่ำวหำพร้อมพยำนหลกัฐำนท่ีรับฟังไดท่ี้สนบัสนุนค ำช้ีแจง 

๓  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสอบสวน  

คณะกรรมกำรสอบสวนตอ้งพิจำรณำจำกพยำนบุคคล พยำนเอกสำรและพยำนวตัถุ(ถำ้มี)โดยชัง่

น ้ำหนกัพยำนท่ีรับฟังไดท้ั้งสองฝ่ำยแลว้พิจำรณำวำ่ผูถู้กกล่ำวหำไดก้ระท ำผดิหรือไม่อยำ่งไร ถำ้กำรกระท ำไม่เป็น

ควำมผดิทำงวนิยัใหเ้สนอยติุเร่ือง  แต่ถำ้กระท ำผดิให้ระบุวำ่เป็นควำมผิดวนิยักรณีใด ตำมมำตรำใดและควรไดรั้บ

โทษสถำนใด หรือพิจำรณำแลว้เห็นวำ่มีเหตุอนัควรสงสัยวำ่หยอ่นควำมสำมำรถในอนัท่ีจะปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำร 

บกพร่องในหนำ้ท่ีรำชกำรดว้ยเหตุใดหรือประพฤติไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งหนำ้ท่ีรำชกำรหรือไม่อยำ่งไร หรือมี

เหตุอนัควรสงสัยอยำ่งยิง่วำ่ผูถู้กกล่ำวหำไดก้ระท ำผดิวนิยัอยำ่งร้ำยแรงแต่กำรสอบสวนไม่ไดค้วำมแน่ชดัพอท่ีจะ
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รับฟังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจำกรำชกำรแต่ถำ้ให้รับรำชกำรต่อไปจะเป็นกำรเสียหำยแก่รำชกำรและสมควร

ใหอ้อกจำกรำชกำรหรือไม่อยำ่งไรพร้อมทั้งขอ้สนบัสนุนกำรใชดุ้ลยพินิจไวใ้นรำยงำนกำรสอบสวนดว้ย 

กำรท ำควำมเห็นปรับขอ้เท็จจริงกบักรณีควำมผิดตำมบทบญัญติัของกฎหมำยควรพิจำรณำ

ตำมล ำดบัองคป์ระกอบของควำมผดิทำงวนิยั ๓ ประกำรดงัน้ี 

๑ กำรกระท ำของผูถู้กกล่ำวหำนั้นเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยบญัญติัวำ่เป็นควำมผดิทำงวนิยัหรือไม่ 

๒ กำรกระท ำนั้นเป็นกำรกระท ำท่ีผูถู้กกล่ำวหำพึงกระท ำโดยชอบหรือไม่ 

๓ ผูถู้กกล่ำวหำท่ีกระท ำกำรนั้นเป็นผูมี้ควำมสำมำรถรู้ผิดชอบในกำรกระท ำนั้นหรือไม่ 

 ๔ กำรเสนอแนะสถำนโทษและระดบัโทษ 

 เม่ือคณะกรรมกำรสอบสวนไดพ้ิจำรณำกรณีควำมผิดตำมองคป์ระกอบของกฎหมำยแลว้อำจเป็น

ควำมผดิกรณีเดียวหรือหลำยกรณีตอ้งเสนอแนะสถำนโทษและระดบัโทษท่ีจะลงแก่ผูถู้กกล่ำวหำ ซ่ึงสถำนโทษและ

ระดบัโทษตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐำนของเหตุผลจำกพยำนหลกัฐำนท่ีไดส้อบสวนรวบรวมไวแ้ละตอ้งเป็นไปตำมท่ี

กฎหมำยก ำหนดและตอ้งค ำนึงถึงคณะรัฐมนตรี หรือ  ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. ไดมี้มติก ำหนดเป็นหลกัปฏิบติัไว ้

รวมทั้งระดบัโทษท่ีเคยลงโทษแก่ผูก้ระท ำผดิอยำ่งเดียวกนัมำแลว้ดว้ย 

 เม่ือคณะกรรมกำรสอบสวนไดป้ระชุมพิจำรณำขอ้เทจ็จริง ขอ้กฎหมำยแลว้วำ่ผูถู้กกล่ำวหำได้

กระท ำผดิวนิยักรณีใด ควรไดรั้บโทษสถำนใดแลว้ใหท้ ำบนัทึกรำยงำนกำรสอบสวนตำม สว.๖   ถำ้กรรมกำร

สอบสวนคนใดมีควำมเห็นแยง้ก็ใหท้  ำควำมเห็นแยง้แนบไปกบัรำยงำนกำรสอบสวนดว้ย 
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                 (ตวัอยำ่งกำรบนัทึกขอ้ควำมเสนอกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนขอ้เท็จจริง) 

  
ส่วนราชการ       โรงเรียน (ระบุชื่อโรงเรียน) 
ที ่     วันที่     ..   .........     .. 
เรื่อง    ร้องเรียน 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียน (ระบุชื่อโรงเรียน) 
   

ด้วยมีหนังสือร้องเรียน/มีบัตรสนเท่ห์กล่าวหา/มีหนังสือแจ้งจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ให้สืบหาข้อเท็จจริง ......(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา.......... ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ ต าแหน่ง/วิทยฐานะ................................................โรงเรียน
..................................... สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒  กรณี
................................(ระบุกรณีท่ีถูกกล่าวหาโดยสรุป).......................รายละเอียดตามหนังสือ/บัตรสนเท่ห์ ดังแนบ 

 

เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง/กลุ่ม/กลุ่มงาน  พิจารณาแล้วเห็นว่าหนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์ ฉบับนี้มี
หรือได้อ้างพยานหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้งตลอดจนอ้างพยานบุคคลที่สามารถน าสืบข้อเท็จจริงได้ตามมติ 
ครม. ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่  ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๔๑  ควรรับพิจารณาด าเนินการและเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงใน
เรื่องดังกล่าว เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

๑. ...........(ระบุชื่อและต าแหน่ง)............................ประธานกรรมการ 
๒. ...........(ระบุชื่อและต าแหน่ง)............................กรรมการ 
๓. . .........(ระบุชื่อและต าแหน่ง)...........................กรรมการและเลขานุการ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
       

 

 

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

         ต  ำแหน่ง/สังกดั............... 

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อความ 
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(ตวัอยำ่งค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนขอ้เทจ็จริง) 

ค ำสั่ง.......(ระบุช่ือโรงเรียน)........ 

ท่ี.........../.............(เลข ปีพุทธศกัรำชท่ีออกค ำสั่ง) 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนขอ้เท็จจริง 

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

ด้วยมีหนังสือร้องเรียน/มีบัตรสนเท่ห์กล่าวหา/มีหนังสือแจ้งจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ให้สืบหาข้อเท็จจริง ......(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา.......... ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ ต าแหน่ง/วิทยฐานะ................................................โรงเรียน
..................................... สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒      รับเงินเดือนใน
อันดับ...............ขั้น...................บาท มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในเรื่อง................................(ระบุกรณีที่ถูกกล่าวหาโดย
สรุป)....................... 

 

ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗    เพ่ือสืบสวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหา    จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้  

๑............(ระบุชื่อและต าแหน่ง)............................ประธานกรรมการ 
๒...........(ระบุชื่อและต าแหน่ง).............................กรรมการ 
๓ .........(ระบุชื่อและต าแหน่ง)..............................กรรมการและเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงรีบด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและรายงานให้ทราบเพื่อ

ประกอบการพิจารณาต่อไป 
    
 
สั่ง  ณ  วันที่...............เดือน...............................พ.ศ................. 
(ลงชื่อ)................................................... 
 (ผู้สั่งแต่งตั้ง) 
ต าแหน่ง...........................................................................  
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    (ตวัอยำ่งรำยงำนกำรสืบสวนขอ้เทจ็จริง) 
รำยงำนกำรสืบสวนขอ้เทจ็จริง 

วนัท่ี  ................เดือน...............................พ.ศ. .................... 
เร่ือง  กำรสืบสวนขอ้เทจ็จริง 
เรียน  ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน .....(ระบุช่ือโรงเรียน)..... 

ตำมท่ีไดแ้ต่งตั้งขำ้พเจำ้ผูมี้รำยนำมขำ้งทำ้ยน้ี เป็นคณะกรรมกำรสืบสวนขอ้เท็จจริงกรณี......ระบุช่ือผูถู้ก
ร้องเรียน/กล่ำวหำ)......ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ลูกจำ้งประจ ำ/พนกังำนรำชกำร ถูกกล่ำวหำวำ่
..........(ระบุเร่ืองท่ีกล่ำวหำทุกเร่ืองตำมค ำสั่ง)........... นั้น 

บดัน้ี  คณะกรรมกำรสืบสวนขอ้เทจ็จริงไดด้ ำเนินกำรสืบสวนขอ้เทจ็จริงเรียบร้อยแลว้จึงขอเสนอรำยงำน
กำรสืบสวนขอ้เท็จจริงมำเพื่อพิจำรณำดงัน้ี 

๑ มูลคดีเร่ืองน้ีปรำกฏข้ึนเน่ืองจำก...............(มีผูร้้องเรียน/หน่วยงำนแจง้/มีผูร้ำยงำน)........................... 
๒ คณะกรรมกำรสืบสวนขอ้เทจ็จริงไดร้วบรวมพยำนหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรวจสอบพยำนเอกสำรและ

สอบพยำนบุคคลจ ำนวน............รำย  สรุปขอ้เทจ็จริงไดว้ำ่.............................................(สรุปขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน
ตำมท่ีไดจ้ำกกำรสืบสวน)........................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 ๓ กำรพิจำรณำและควำมเห็น 
 คณะกรรมกำรสืบสวนขอ้เท็จจริงไดป้ระชุมพิจำรณำแลว้มีควำมเห็นวำ่......................................................... 
............................(สรุปประเด็นขอ้เทจ็จริงประมวลกบักรณีควำมผดิตำมขอ้กฎหมำย)...........................พฤติกำรณ์
ของ..............(ผูถู้กร้องเรียน/กล่ำวหำ).................................มีมูลท่ีควรกล่ำวหำวำ่กระท ำผดิวนิยัอยำ่งร้ำยแรง/ไม่
ร้ำยแรง กรณี............................................(ระบุกรณีควำมผิด)........................................หรือไม่มีมูลท่ีควรกล่ำวหำ
เป็นควำมผดิทำงวนิยัใหย้ติุเร่ือง 
 คณะกรรมกำรสืบสวนขอ้เท็จจริงขอเสนอส ำนวนกำรสืบสวนขอ้เท็จจริงมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำร
ต่อไป 
 

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

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

 
 .......................................กรรมการและเลขานุการ 
(......................................) 
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(ตวัอยำ่งเจำ้ของเร่ืองเสนอพิจำรณำ) 

  
ส่วนราชการ       โรงเรียน (ระบุชื่อโรงเรียน) 
ที ่     วันที่     ..   .........     .. 
เรื่อง    ผลการสืบสวนข้อเท็จจริง 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียน (ระบุชื่อโรงเรียน) 
   

ด้วยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่งโรงเรียน..(ระบุชื่อโรงเรียน).. ที่......../................ลง
วันที่......../......................./..................เพ่ือสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน/กล่าวหานาย/นาง/นางสาว.............
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ ต าแหน่ง/วิทยฐานะ...........................
โรงเรียน..................................... สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒  ได้
ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้วและได้รายงานมาเพ่ือโปรดพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามส านวนการ
สืบสวนข้อเท็จจริงที่แนบ 

โรงเรียน...(ระบุชื่อโรงเรียน)...ได้ตรวจพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้ 
การตรวจสอบข้อกฎหมาย 
โรงเรียน...(ระบุชื่อโรงเรียน)..... ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒  

ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่งโรงเรียน.........................ที่........../..................ลงวันที่ 
......./............../.............. การด าเนินการสืบสวนชอบด้วยกฎหมาย 

การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
มูลกรณีเรื่องนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจาก....................................................................................... ..... 

.................................................................... ...........................................................................................................โรง
เรียน.....................................จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวขึ้น 
  ผลการสืบสวน 
  ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า.......................(สรุปข้อเท็จจริงตามประเด็นที่สืบสวนได้ความโดยละเอียด) 
............................................................................................................................. ............................................................
.................................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ...............................................................................  
  การพิจารณาและความเห็น 
  คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงพิจารณาแล้วเห็นว่า...........................(ระบุความเห็นของ
คณะกรรมการตามรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง)...................................................................................... .......... 
  เจ้าของเรื่อง/กลุ่มงาน/กลุ่ม พิจารณาแล้วเห็นว่า.....(พิจารณาแล้วข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานฟัง
ไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องเรียน/กล่าวหา กระท าความผิดตามข้อร้องเรียน/กล่าวหา  สมควรยุติเรื่อง/มีความเห็นพ้องด้วย
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและเป็นกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง สมควร
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้  

...........(ระบุชื่อและต าแหน่ง)............................ประธานกรรมการ 

...........(ระบุชื่อและต าแหน่ง)............................กรรมการ 

บันทึกข้อความ 
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. .........(ระบุชื่อและต าแหน่ง)...........................กรรมการและเลขานุการ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นโปรด 
๑ ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
๒ แจ้งผู้ถูกกล่าวหาและคณะกรรมการสอบสวน 

  ๓ รายงาน สพป.นศ.๒ ทราบ 
 

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

         ต  ำแหน่ง/สังกดั............... 
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(ตวัอยำ่งหนงัสือรำยงำน สพป.นศ.๒ กรณีสืบสวนขอ้เทจ็จริง) 

ท่ี ศธ ๐๔๐๗๐/          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                                           นครศรีธรรมราช เขต ๒ 
            อ าเภอทุ่งสง   นศ.    ๘๐๑๑๐ 

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

เรื่อง    รายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริง 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริง    จ านวน                 แผ่น 
  

ด้วยโรงเรียน...(ระบุชื่อโรงเรียน)....ได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง....(ระบุชื่อผู้
ถูกร้องเรียน/กล่ำวหำ)...ในเรื่อง.......(ระบุกรณีประเด็นตำมค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง).....ผลกำร
สืบสวนข้อเท็จจริงปรำกฏตำมส ำนวนกำรสืบสวนข้อเท็จจริงที่ส่งมำด้วยนี้   

โรงเรียน...(ระบุชื่อโรงเรียน)... พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ......(ถ้ำไม่มีมูลให้สั่งยุติเรื่อง/เป็นกรณีมีมูลที่ควร
กล่ำวหำเป็นควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรง/อย่ำงร้ำยแรงแล้วสั่งกำรไปตำมอ ำนำจหน้ำที่).................................... 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

              

                                                                                      ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียน..................... 
โทร. .......................... 
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แผนภูมิแสดงกระบวนก่อนกำรด ำเนินกำรทำงวนิยั 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

*ไม่ตอ้งรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำง

วนิยัเพรำะถือวำ่ยงัไม่เป็นกำร

ด ำเนินกำรทำงวนิยั 

                                                                                       

 

 

 

**เวน้แต่กรณีควำมผดิท่ีปรำกฏชดัแจง้ตำมกฎ ก.ค.ศ./ 
กรณีท่ี ปปช. ช้ีมูลควำมผดิทำงวนิยัตำมมำตรำ ๙๒  

ไม่ตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

 

 

มีกรณีร้องเรียน/กลา่วหา  (ม.๙๕) 

กรณีมีมลูกลา่วหาตามมาตรา  ม.๙๕ ว๔ 

๔) 

ปรากฏตวัผู้กลา่วหา/เป็นท่ีสงสยั     

ตาม     ม.๙๕  ว ๕ 

สบืสวนข้อเท็จจริงในเบือ้งต้น 

ไมม่ีมลู มีมลู 

ยตุิเร่ือง* 

ด าเนินการทางวินยั 

อยา่งร้ายแรง ไมร้่ายแรง 

ผู้มีอ านาจตาม

มาตรา ม.๕๓  

ตัง้กรรมการ

สอบสวนวินยั

อยา่งร้ายแรง

ตามมาตรา ๙๘ 

ว๒** 

 

ผู้บงัคบับญัชา

ตัง้กรรมการ

สอบสวนวินยั

ไมร้่ายแรงตาม

มาตรา ๙๘ ว๑ 
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แผนภูมิกำรด ำเนินกำรทำงวินยัไม่ร้ำยแรง 

 

 

 

 

 

                                                       มีอุทธรณ์ 

 

 

                                                     มีอุทธรณ์ 

 

        เสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บงัคบับญัชาแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน

วินยัไมร้่ายแรง ตามมาตรา ๙๘ ว๑ 

ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามกฎ ก.ค.ศ. 

วา่ด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๕๐ 

สัง่ลงโทษตามกฎ ก.ค.ศ.วา่

ด้วยอ านาจการลงโทษฯ      

พ.ศ.๒๕๔๙ 

ผอ.สพท./หวัหน้าส่วนราชการ 

พิจารณาตามอ านาจหน้าท่ี 

ผอ.สพท./หวัหน้าส่วนราชการ          

ท าความเห็น 

 

อกศจ.ด้านวินยั 

 

กศจ. 
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แผนภูมิกำรด ำเนินกำรทำงวินยัอยำ่งร้ำยแรง 

 ผู้อ านาจตามมาตรา ๕๓  แตง่ตัง้คณะกรรมการ

สอบสวนวินยัอยา่งร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ ว๒ 

 

กรรมการ/ผู้สัง่แตง่ตัง้เห็นวา่ร้ายแรง 

 

กรรมการ/ผู้สัง่แตง่ตัง้เห็นวา่ไมร้่ายแรง 


