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ค าน า 

 คู่มือการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดเล่มนี้ รวบรวมจัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
คู่มือในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา ๙๕ วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม “…เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏ
ตัวผู้กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มี
พยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า  
ผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดนัย จึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่า
กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที... 

และในมาตราเดียวกัน วรรค ๗ ...ผู้บังคับบัญชาใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้และตาม    
หมวด ๗ หรือมีพฤติกรรมปกป้องช่วยเหลือเพ่ือมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัยหรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวโดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย”  

การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๙๕ วรรค ๕ และ ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นการกระท าผิดทางวินัย และยังเป็นความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการอีกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ผูใ้ดเป็นเจ้าพนักงาน 
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้น    
การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่น
บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ” 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานวินัยและนิติการ ตระหนักและเห็นความส าคัญในเรื่อง
ดังกล่าว จึงได้จัดท าคู่มือการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง ส าหรับสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด    
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
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ความหมายของการสืบสวน 

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

การสืบสวนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๙๕ วรรคห้า ก าหนดไว้ว่า “เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวหรือเป็นที่สงสัยว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบ
ด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่า
กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้
ด าเนินการทางวินัยทันที” ทั้งนี้ การด าเนินการสืบสวนยังไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการทางวินัย 

ความส าคัญของการสืบสวน 

 การสืบสวนเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมีการด าเนินการทางวินัย ถ้าการสืบสวนพบว่าไม่เป็นความจริง
หรือไม่มีข้อเท็จจริงดังที่กล่าวหา ก็ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งยุติเรื่อง หรือถ้าสืบสวนแล้วกรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหามี
การกระท าผิดวินัย และการกระท าดังกล่าวเข้าองค์ประกอบความผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก็ต้องด าเนินการทางวินัยต่อไป ถ้ามูลกรณีชี้ไปในทางวินัยร้ายแรงก็ให้ด าเนินการทางวินัยอย่าง
ร้ายแรงโดยตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หรือมูลกรณีชี้ว่าเป็นความผิดวินัยแต่ไม่ร้ายแรงก็ต้อง
ด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง โดยตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง เพราะการด าเนินการทางวินัย
ย่อมมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือขวัญก าลังใจของผู้ถูกด าเนินการ ยิ่งถ้ามีการลงโทษทางวินัยย่อมกระทบต่อ
สถานภาพของผู้นั้นเป็นอย่างมาก อาจมีการอุทธรณ์หรือมีการฟ้องร้องเป็นคดีปกครอง ถ้าหากว่ากระบวนการ
สืบสวนด าเนินการอย่างมีระบบ รัดกุม   ก็จะเกิดผลดีต่อทางราชการ และต่อคู่กรณีและทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  
การสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของกระบวนการยุติธรรม เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือทราบ
รายละเอียดแห่งความผิด การสืบสวนเปน็หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องรีบด าเนินการ เมื่อมีการร้องเรียนหรือ
กล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้กล่าวหาหรือมีเหตุสงสยัของผู้บังคับบัญชาเองว่าข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน หรือมีการร้องเรียน โดยไม่ปรากฏตัว      
ผู้ร้องเรียน เป็นต้น เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องหาข้อเท็จจริง 

การสืบสวนข้อเท็จจริง  

เป็นการด าเนินการทางวินัยตามมาตรา ๙๕ วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม“...เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาหรือกรณี
เป็นทีส่งสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐานให้ผู้บังคับบัญชา
รีบด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่า 

 

 

 



                                                    -๒- 

กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดนัย จึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย     
ก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที...” 

จึงสรุปได้ว่า การสืบสวน คือ การแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือสงสัยว่า
ข้าราชการอาจกระท าผิดวินัยว่า กรณีมีมูลน่าเชื่อหรือเป็นความจริงหรือไม่ เพียงใด การสืบสวนเป็นจุดเริ่มต้น
ก่อนที่จะมีการด าเนินการทางวินัย ถ้าการสืบสวนพบว่าไม่เป็นความจริงหรือไม่มีข้อเท็จจริงดังที่กล่าวหา       
ก็ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งยุติเรื่อง หรือถ้าสืบสวนแล้วกรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหา มีการกระท าผิดวินัย และการ
กระท าดังกล่าวเข้าองค์ประกอบความผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ต้องด าเนินการ
ทางวินัยต่อไป 

วิธีการและเทคนิคการสืบสวน 

วิธีการสืบสวน ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดก าหนดแนวทางปฏิบัติ และก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินการไว้ อาจจะด าเนินการโดยวิธีการอย่างใดก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพของเรื่องที่จะท าการสืบสวนว่า
ควรจะใช้วิธีการใด จึงเหมาะสมที่จะให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงในเรื่องนั้น ๆ ผู้บังคับบัญชาอาจด าเนินการสืบสวน
เองหรือให้ผู้อื่นด าเนินการสืบสวน หรืออาจส่งประเด็นไปให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เช่น สถานศึกษาช่วยสืบสวนก็ได้ 
อีกท้ังในเรื่องระยะเวลาของการสืบสวนข้อเท็จจริงควรน าหลักการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง   
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาปรับใช้ การสืบสวนอาจกระท าได้โดยทางลับและโดยเปิดเผยหรือการสืบสวนเป็นทางการ 
ดังนี้ 

 ๑. การสืบสวนโดยทางลับ ได้แก่ การสืบสวนโดยมิให้ผู้กระท าผิดหรือผู้ถูกสงสัยว่าเป็นผู้กระท าผิด
รู้ตัวโดยใช้กลวิธีที่เหมาะสม เช่น เข้าไปพูดคุยโดยปกติธรรมดา หว่านล้อมให้เขาพูดในประเด็นที่ต้องการทราบ 
หรือท าทีเป็นเข้าไปศึกษาถึงวีการด าเนินการ หรือการปฏิบัติงาน และขอดูเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนั้น โดยที่เขา
ไม่ทันรู้ตัว หรือจะมอบหมายให้บุคคลใดเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เพ่ือที่จะทราบถึงความเคลื่อนไหวหรือข้อ
วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ว่ามีแนวโน้มพอที่จะเชื่อได้ว่าใครเป็นผู้กระท าผิด หรือเขาผู้นั้นได้กระท าผิด
จริงหรือไม่ เพราะอาจเป็นการร้องเรียนกลั่นแกล้งกัน เช่น ร้องเรียนว่าครูมีความสัมพันธ์ทางชู้สาว ถ้าหาก
แตง่ตั้งคณะกรรมการสืบสวนอาจเป็นเรื่องเสียหายต่อชื่อเสียง ก าลังใจของผู้ถูกร้องเรียน 

 ๒. การสืบสวนโดยเปิดเผยหรือการสืบสวนเป็นทางการ ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงเป็นทางการ ผู้ถูกร้องเรียน ผู้ถูกสงสัยหรือผู้ถูกกล่าวหา มีโอกาสได้ทราบข้อกล่าวหาหรือทราบเรื่อง 
หรือทราบประเด็นถูกกล่าวหา กระบวนการสืบสวนอาจจะให้ผู้ถูกร้องเรียน ผู้ถูกสงสัยหรือผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง
ข้อเท็จจริง ใช้ในกรณีที่ปรากฏมีผู้ร้องเรียนและมีหลักฐานพอเชื่อได้ว่ามีมูลความจริง เช่น มีการร้องเรียน   
เบิกถอนเงินค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนไปจากธนาคารเพ่ือซื้อรถยนต์ส่วนตัว มิได้ใช้เพ่ือการเรียนการสอน
โดยปรากฏหลักฐานทางการเงินและการพัสดุว่าไม่ถูกต้อง เป็นต้น ก็จะต้องมีการสืบสวนเป็นทางการต่อไป  

 เทคนิคการสืบสวน หมายถึง ศิลปะ หรือกลยุทธ์ของผู้บังคับบัญชา หรือผู้ได้รับมอบหมายที่จะใช้
วิธีการต่าง ๆ ในการเตรีมการการสอบปากค าพยานบุคคล และการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มา    
ซึ่งข้อเท็จจริงในข้อกล่าวหาหรือข้อสงสัย หรือส าหรับพิสูจน์ผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ต้องสงสัยว่ากรณีดังกล่าวมี
ข้อเท็จจริงประการใด หากเห็นว่ากรณีมีมูลก็ต้องด าเนินการทางวินัยต่อไป กรณีใดจะสมควรสืบสวนโดยทาง
ลับหรือโดยเปิดเผย ย่อมข้ึนอยู่กับเรื่องที่จะสืบสวนความร้ายแรงแห่งกรณี ตลอดจนความเสียหาย หรือเสีย
ชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ในกรณีมีผู้ร้องเรียนกล่าวหาโดยอ้าง 
                                                       



-๓- 

พยานหลักฐานแน่ชัดจะใช้วิธีการสืบสวนโดยเปิดเผยก็ได้ แต่หากเป็นกรณีท่ีสงสัยว่าจะมีการกระท าผิดหรือ   
มีผู้ร้องเรียนโดยกล่าวหาลอย ๆ หากจะด าเนินการสืบสวนโดยเปิดเผยอาจเป็นการเอิกเกริก ถ้าผู้ถูกกล่าวหา
มิได้กระท าผิดจะท าให้เขาเสียชื่อเสียง หรือถ้าหากเขากระท าผิดจริง จะเป็นทางให้ผู้กระท าผิดไหวตัวหรือรู้ตัว 
อาจจะมีการด าเนินการสืบสวนโดยวิธีลับ มิให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานรู้ตัวหรือเตรียมการล่วงหน้าได้หรือถ้า
หากสืบสวนแล้วปรากฏว่าไม่เป็นความจริงตามข้อกล่าวหาก็จะได้ไม่เสียชื่อเสียงของผู้ถูกกล่าวหา 
 บุคคลที่จะท าหน้าที่สืบสวนที่ดี ควรมีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ มีความรู้เฉพาะเรื่องที่จะสืบสวนและ
เรื่องท่ัวไป มีความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบดี รู้หลักจิตวิทยา สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้บุคลิก     
ที่น่านับถือ  มีความสามารถในการปรับตัว มีความกล้าหาญ อดทน เพียรพยายาม รอบคอบ มีความคิดริเริ่มดี 
วางตนเป็นกลาง และมีใจเป็นธรรม ตลอดจนมีประสบการณ์อย่างกว้างขวาง เช่น จะสืบสวนเกี่ยวกับการทุจริต
เรื่องเงิน ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ เป็นผู้ร่วมสืบสวนอยู่ด้วย  
 การเตรียมการสืบสวน ศึกษาเรื่อง และวางแผน เตรียมสอบปากค าพยานบุคคล รวบรวมพยาน
เอกสาร พยานวัตถุ 
          การสอบปากค าและบันทึกถ้อยค าพยาน ต้องค านึงถึงสถานที่เหมาะสม เช่น เป็นสถานที่ท่ีคนไม่
พลุกพล่าน เงียบพอที่จะมีสมาธิ ไม่มีคนอ่ืนอยู่เพราะพยานอาจไม่กล้าให้ถ้อยค าต่อหน้าคนบางคน หรือให้
ถ้อยค าที่จะเอาใจ  คนบางคน การเลือกสถานที่อาจเลือกห้องผู้อ านวยการโรงเรียน ห้องสมุด เป็นต้น        
การจัดล าดับพยานบุคคล การเตรียมการล่วงหน้า สร้างบรรยากาศเป็นกันเองเพื่อสร้างความไว้วางใจ        
คุมประเด็นสอบถามให้ตรงประเด็น อาจจะถามนอกประเด็นบ้างแต่ในที่สุดต้องเป็นสิ่งที่ต้องการประเด็น     
ถ้าไปสืบสวนหลายคน คนหนึ่งเป็นคนถาม คนหนึ่งก าหนดถ้อยค าที่ต้องจดและให้อีกคนจดถ้อยค าแต่อาจ
เป็นไปได้ว่าคนที่ก าหนดถ้อยค าท่ีต้องจดจะเป็นคนคนเดียวกับคนจดถ้อยค า ถ้าพบว่าพยานให้การขัดกัน      
ต้องซักถามให้ละเอียด อย่าใช้ค าถามน า คือ ค าถามที่ต้องการค าตอบจากผู้ถูกถามว่าใช่ หรือไม่ใช่เท่านั้น     
และใช้ค าถามที่เข้าใจง่าย ๆ 
         ลักษณะของพยานที่ผู้สืบสวนต้องค านึงถึงให้มาก คือ พยานไม่รู้เห็นเหตุการณ์ แต่พยายามที่จะบอกว่า     
รู้เห็น พยานประเภทแค้นเคือง พยานขี้เหล้า พยานช่างพูด พยานเท็จเหล่านี้ต้องสังเกตให้ดี ซักถามให้ละเอียด 
กลับไปกลับมา ถ้าเป็นพยานเท็จ จะพูดเรื่องเดียวกันไม่เหมือนกัน เป็นต้น 
         การถามเพ่ือเอาความจริงจากผู้ถูกกล่าวหา ไม่ต้องมุ่งหวังจะได้ความจริง เพราะมีกระบวนการที่จะ
พิสูจน์ความจริงในการสอบสวนอยู่แล้ว เพราะบางครั้งอาจไม่ใช่ผู้ถูกกล่าวหาก็ได้ เขาอาจถูกใส่ร้าย ต้องท าใจ
ให้เป็นกลางต้องพยายามหาพยานอื่นมาประกอบ 
         การบันทึกถ้อยค าต้องใช้ภาษาง่าย ๆ หากเป็นภาษาถิ่นต้องบันทึกค าแปลความหมายที่เป็นภาษากลาง  
ไว้ด้วย เพราะผู้พิจารณาอาจแปลความหมายผิดเพ้ียน อ่านทบทวนค าให้การที่บันทึกให้ผู้ให้ถ้อยค าฟังว่า
ถูกต้องตามที่ให้การหรือไม่ เมื่อมีการแก้ไข ตกเติมถ้อยค าพยาน ต้องให้ผู้ให้ถ้อยค า และผู้บันทึกถ้อยค า       
ลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วยแต่ถ้าผู้ให้ถ้อยค าไม่ยอมลงลายมือชื่อก็ให้กรรมการสืบสวนบันทึกไว้ว่าผู้ให้ถ้อยค า   
ไม่ยอมลงลายมือชื่อ 
         ในกรณีการสอบปากค าผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก (อายุไม่เกิน ๑๘ ปีในวันที่ให้ถ้อยค า) รวมทั้ง        
ผู้มีปัญหาในการสื่อสาร ให้น ากฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๘ มาใช้โดยอนุโลม 
 
 
 
 
 



                                                                  -๔- 

กลา่วคือ ...ในการสอบปากค าผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก ให้สอบสวนในสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับเด็ก
และให้มีข้าราชการครูที่เป็นกลางและเชื่อถือได้ และบุคคลที่เด็กร้องขอหรือไว้วางใจเข้าร่วมในการสอบสวน
ปากค านั้นด้วย หากผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กตั้งข้อรังเกียจข้าราชการครูดังกล่าวข้างต้นให้เปลี่ยนตัว
บุคคลนั้น 
          ในกรณีผู้เสียหายหรือพยานเป็นคนหูหนวกหรือเป็นใบ้ หรือทั้งหูหนวกและเป็นใบ้ หรือมีความพิการ    
ทางกาย หรือไม่เข้าใจภาษาไทยและจ าเป็นต้องใช้ล่าม ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดหาล่ามที่เป็นกลางและ
เชื่อถือได้ให้แก่บุคคลดังกล่าว     

การร้องเรียนเป็นบัตรสนเท่ห์ 

 กรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยตามหนังสือร้องเรียน
กล่าวโทษที่ไม่ระบุชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้กล่าวโทษ ต้องปฏิบัติตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                
ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการ
สอบสวน ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ ดังนี้ ข้อ ๑ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องราวกล่าวโทษข้าราชการใน
เบื้องต้น ให้ถือเป็นความลับของทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน      
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

ขั้นตอนในการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง  
๑. วิเคราะห์หนังสือร้องเรียน/กล่าวหา พิจารณาว่าจะด าเนินการสืบสวนโดยทางลับหรือเปิดเผย 
๒. บันทึกเสนอให้ความเห็นว่าจะสืบสวนโดยทางลับหรือโดยเปิดเผย 
๓. กรณีสืบสวนโดยทางลับ  (ไม่มีมูลเสนอยุติเรื่อง , มีมูลเสนอด าเนินการทางวินัยร้ายแรง/ไม่

ร้ายแรง ระดับความร้ายแรง/ไม่แรง ปรากฏตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 

๔. กรณีสืบสวนโดยเปิดเผย ดังนี้ 
๔.๑ ผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง มาตรา ๙๕ วรรค ๔ ....แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๔.๒ คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง   
๔.๓ การรายงานผลการสืบสวน ต้องน าข้อเท็จจริงที่ได้จากการแสวงหาพยานหลักฐานต่าง ๆ        

มาวิเคราะห์เพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริงมีมูลตามข้อกล่าวหาหรือไม่ เมื่อพิจารณาชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานดังกล่าว
แล้ว ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูล หรือการกระท าของผู้ถูกกล่าวหาไม่เป็นความผิดทางวินัยก็เสนอให้ยุติเรื่อง หากมี
มูลเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง หรือมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็เสนอผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสืบสวน
พิจารณา เพ่ือด าเนินการทางวินัยต่อไป  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง 

เสนอเพ่ือพิจารณา 

หนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์ 

สืบสวนโดยทางลับ สืบสวนโดยเปิดเผย 

กรณีไม่มีมูล 
เสนอยุติเรื่อง 

กรณีมีมูล 
เสนอด าเนินการทางวินัย 

ร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง 

แต่งตัง้คณะกรรมการฯ 

ด าเนินการสืบสวน 

รายงานผลการสืบสวน 

กรณีไม่มีมูล 
เสนอยุติเรื่อง 

กรณีมีมูล 
เสนอด าเนินการทางวินัย 

ร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๖- 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยเปิดเผย 

                                     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียน/สพ  ………………………………………………………………………………………………………………………... 



ที่ ศธ .............../- ................................    วันที่  ..................................................................................... .. 
เรื่อง  ร้องเรียน 
........................................................................................................ ............................................................. 

เรียน  ผู้อ านวยการสถานศึกษา/ผู้อ านวยการ สพป. 

ด้วยมีหนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์ ร้องเรียนกล่าวหา............(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)............. 
ข้าราชการครู ต าแหน่ง............................โรงเรียน........................สพป........................................ ...................... 
กรณี.........................................(ระบุชื่อผู้กล่าวหา)........................................................................................ .... 
........................................................................... ............................................................................................. ... 
ปรากฏรายละเอียดตามหนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์ ดังแนบ) 

  งาน/กลุ่มงาน...................................พิจารณาแล้วเห็นว่า หนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์ฉบับ
นี้ได้อ้างพยานหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนอ้างพยานบุคคลที่สามารถน าสืบข้อเท็จจริงได้ 
ตามมติ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๑ ควรรับพิจารณาด าเนินการ เพ่ือให้
ได้ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวประกอบการพิจารณา ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี้ 
  ๑. ................(ระบุชื่อและต าแหน่ง)...........................           เป็นประธานกรรมการ 
  ๒. ................(ระบุชื่อและต าแหน่ง)...........................           เป็นกรรมการ 
  ๓. ................(ระบุชื่อและต าแหน่ง)...........................           เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง ดังแนบ 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

-๗- 
 

 



ค าสั่ง.........................(ระบุชื่อโรงเรียน/สพป.)........................ 
     ที่............../.......(เลข พ.ศ................... 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
................................................... 

ด้วยมีหนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์ ร้องเรียนกล่าวหา.................(ระบุชื่อผู้ถูก
กล่าวหา)................ 
ข้าราชการครู ต าแหน่ง........................โรงเรียน......................สพป................................................ ...................... 
รับเงินเดือนในอันดับ.........ขั้น......................บาท มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ.................. .......................... 
............................................................................................................................. ................................................
....... ....................................................................................................................................................................  

  ฉะนั้น เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีกล่าวหาประกอบการ
พิจารณาด าเนินการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
  ๑. ................(ระบุชื่อและต าแหน่ง)...........................           เป็นประธานกรรมการ 
  ๒. ................(ระบุชื่อและต าแหน่ง)...........................           เป็นกรรมการ 
  ๓. ................(ระบุชื่อและต าแหน่ง)...........................           เป็นกรรมการและเลขานุกา 

  ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงรีบด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเสนอผลการ
สืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

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

      

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

                                                             (ระบุชือ่ผู้สั่งแต่งตั้ง) 

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

 

 

 

 

-๘- 

                                                        แบบสืบสวนข้อเท็จจริง 

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

 ข้าพเจ้า.....................................อายุ..............ปี อาชีพ....................................................... ..................... 
ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขท่ี.................ตรอก/ซอย....................ถนน............... ............................................................... 
แขวง/ต าบล........................เขต/อ าเภอ...................จังหวัด.......................................... ....................................... 



 ขอให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่อง................................................................................ ...................................... 
............................................................................................................................. ................................................
.................................................................................................................................... ........................................ 
            ดว้ยความสัตย์จริงดังต่อไปนี้                                                  
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................
.................................................................................................................................................... .........................
.............................................................................. ...............................................................................................
................................................................................................................................................................. ............
............................................................................................................................. ................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
.............................................................................................................................................................................
................................................................ .............................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................. ................................................................................................................
......................................................... ....................................................................................................................
............................................................................................................................................ .................................
.................................................................. ...........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ .................................................
................................................................................................................................. ............................................
........................................................................................................................................................................ .....
.............................................................................................................................. ...............................................
......................................................... ....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
......................................................... ....................................................................................................................
...................................................................... ....................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................
...................................................................... ....................................................................................................... 

-๙- 
.................................................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................................ .................................
.................................................................................................. ...........................................................................
................................................................................................................................................................ .............
..................................................................................................................................... ........................................
.............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ....... 



 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสืบสวนมิได้ท าหรือให้ท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการล่อลวง ขู่เข็ญ หรือ
ให้สัญญาเพื่อจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าอย่างใด ๆ และข้าพเจ้าได้ ( ฟังบันทึกที่อ่านให้ฟัง/อ่านบันทึกถ้อยค า
เองแล้ว ) ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสืบสวน 
 
           (ลงชื่อ)...................................................ผู้ให้ถ้อยค า 
                       (...............................................) 

                        (ลงชื่อ)...................................................ผูบ้ันทึกถ้อยค า 
                       (...............................................) 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า......................................................ให้ถ้อยค าและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า  
 
         (ลงชื่อ)...........................................ประธานคณะกรรมการสบืสวนข้อเท็จจริง 
                (...........................................) 

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

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

-๑๐- 

บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
เรื่อง  สืบสวนข้อเท็จจริง 
...................................... 

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



  ด้วยโรงเรียน/สพป. ..........................................ได้ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา กรณีมีผู้ร้องเรียนกล่าวหาท่านเสร็จสิ้นแล้ว จึงแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหาให้ท่านทราบ ดังนี้ 

  ๑. ข้อกล่าวหา 
   ๑)  ......................................................................  
   ๒)  ...................................................................... 
   ๓)  ...................................................................... 

  ๒. สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
   ๑) พยานบุคคล จ านวน..........คน ให้ถ้อยค าสรุปความได้ดังนี้ 
 
 ............................................................................................................................. ....................... 
.............................................................................................................................................................................
.. 
............................................................................................................................. ................................................
.. 
   ๒) พยานเอกสาร จ านวน.........รายการ ดังนี้ 
    ๑) ....................................................................... 
    ๒)  ...................................................................... 
             ๓)  ...................................................................... 
 

  ข้าพเจ้า........(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)................ได้รับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
สนับสนุนข้อกล่าวหาและได้รับบันทึกนี้ ๑ ฉบับไว้แล้ว เมื่อวันที่.......เดือน............................พ.ศ..................... 

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

 
 
 
 
 
 

-๑๑- 

 (น าแบบจาก สว.๔ มาใช้โดยอนุโลม) 
บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา 

เรื่อง  การสืบสวน.............(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)...........ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด 
..................... 



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

               ข้าพเจ้า.....................................อายุ..........ป ีสญัชาติ...........................ศาสนา........................ ........ 
อาชีพ............................อยู่บ้านเลขที่.....................................ตรอก/ซอย...........................................................  
ถนน....................................แขวง/ต าบล...................................ตรอก/ซอย.................................. ...................... 
จังหวัด.......................................... 
                ข้าพเจ้าได้รับทราบแล้วว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกกล่าวหาในเรื่อง......................................................... 
(เรื่องที่กล่าวหา)....................................................... .......ตามค าสั่ง.........(ชื่อหน่วยงานที่ออกค าสั่ง)...................
ที่............../.......................... เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ลงวันที่.....เดือน.................. .........
พ.ศ.................... และข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค าตามความสัตย์จริง ดังต่อไปนี้
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................. ................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................
........................................................................................................................................................ ..................... 
............................................................................................................................ ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
               ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมิได้กระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา
หรือกระท าการใด เพื่อจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าอย่างใด ๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยค าท่ีอ่านให้ฟัง/ได้
อ่านบันทึกถ้อยค าด้วยตัวเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้า
คณะกรรมการสอบสวน   
 
                                                      (ลงชื่อ)...............................................ผู้ถูกกล่าวหา 
                                                               (.............................................) 
                                                        (ลงชื่อ)........................................... 
                                                                (..........................................) 
                                                                     บุคคลตามข้อ ๑๑ ข้อ ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม (ถ้ามี)  
                                                        (ลงชื่อ)...............................................กรรมการและเลขานุการ 
                                                                (..............................................)          
 

-๑๒- 

                ข้าพเจ้าของรับรองว่า...................................(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา).........................ได้ให้ถ้อยค า     
และลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า 

 

 



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

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

                                                        (ลงชื่อ)...............................................กรรมการและเลขานุการ 
                                                                (..............................................) 
 
หมายเหตุ : 
       ๑. บุคคลตามข้อ ๑๑ ข้อ ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมายถึงบุคคลดังนี้     

      ข้อ ๑๑ ในการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาของ
ตน เข้ามาร่วมฟังการสอบสวนได้ แต่จะให้ถ้อยค าหรือตอบค าถามแทนผู้ถูกกล่าวหา หรือเสนอความเห็นใด            
แก่คณะกรรมการสอบสวนไม่ได้ 

     ข้อ ๒๘ วรรคสอง ในการสอบปากค าผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก ให้สอบสวนในสถานที่            
ที่เหมาะสมส าหรับเด็กและให้มีข้าราชการครูที่เป็นกลางและเชื่อถือได้ และบุคคลที่เด็กร้องขอหรือไว้วางใจเข้า   
ร่วมในการสอบปากค านั้นด้วย หากผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กตั้งข้อรังเกียจข้าราชการครูดังกล่าวข้างต้น     
ให้เปลี่ยนตัวบุคคลนั้น 

      ข้อ ๒๘ วรรคสาม ในกรณีผู้เสียหายหรือพยานเป็นคนหูหนวกหรือเป็นใบ้ หรือทั้งหูหนวกและใบ้  
หรือมีความพิการทางกาย หรือไม่เข้าใจภาษาไทยและจ าเป็นต้องใช้ล่าม ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดหาล่าม     
ที่เป็นกลางและเชื่อถือได้ให้แก่บุคคลดังกล่าว 

     ๒. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค ารับสารภาพว่าได้กระท าการตามที่ถูกกล่าวหาให้บันทึกถ้อยค า   
รับสภาพ รวมทั้งเหตุผลในการรับสภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการกระท าไว้ด้วย 

     ๓. การสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาต้องมีกรรมการสอบสวนร่วมสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการสบสวนทั้งหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยค านั้น
ด้วย 

     ๔. ถ้าผู้บันทึกถ้อยค าเป็นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ช่วยเลขานุการ ให้ผู้บันทึก
ถ้อยค าลงลายมือชื่อทั้งในฐานะผู้บันทึกถ้อยค าและผู้รับรองการให้ถ้อยค าและลายมือชื่อบุคคลตามข้อ ๑๑ 
และข้อ ๒๘ 
 
                                                             
 

 
-๑๓- 

รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง 

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

เรื่อง  การสืบสวนข้อเท็จจริง 

เรียน  .................ผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง)........ 



 ตามท่ี......(โรงเรียน/สพป.)....ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่ง........./..........
ลงวันที่..........เดือน............................พ.ศ.................... เพ่ือสืบสวนข้อเท็จจริงกรณี........(ชือ่ผู้ถูกล่าวหา)..........
ข้าราชการ.........................ต าแหน่ง..................โรงเรียน.................อ าเภอ...............สพป. .................................
ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่า..............................(ระบุเรื่องท่ีกล่าวหา ถ้าหากมีหลายเรื่องให้ระบุทุกเรื่องตามค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน) นั้น 

 บัดนี้  คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอ
รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ือการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

 ๑. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก............(มีผู้ร้องเรียนหรือมีผู้รายงานว่าอย่างไร)........................ 

 ๒. คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรวจสอบพยานเอกสาร
และสอบปากค าพยานบุคคล จนวน..............ปาก สรุปข้อเท็จจริงได้ว่า..............................................................  
(สรุปข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามที่ได้จากการสืบข้อเท็จจริง)................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................. .................................................................... ........................... 

 ๓. คณะกรรมการสืบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาและให้
โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือให้ถ้อยค าแก้ข้อกล่าวหาแล้ว........(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)....................... 
ได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา / ให้ถ้อยค าแก้ข้อกล่าวหา.................(สรุปตามประเด็นที่ส าคัญมีว่าอย่างไร).................. 
................................................................................................. ............................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................................................................. ........................................... 
 ๔. การพิจารณาโทษและความเห็น 
  คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า.............................................. 
(ก าหนดประเด็นและวินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่รับฟัง
หักล้าง  ข้อกล่าวหาได้และเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยอย่างไร หรือไม่ หากรับฟังไม่ได้ว่ากระท าผิด 
ให้เสนอ     ความเห็นยุติเรื่อง และหากปรากฏว่ามีการกระท าผิด ให้พิจารณาว่าการกระท าความผิดนั้น เป็น
การกระท าผิดอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง ให้เสนอความเห็นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
เพ่ือประกอบการพิจารณา ด าเนินการทางวินัยต่อไป) ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
...................................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... .................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
                                                              

-๑๔- 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

............................................................................................................................. ................................................ 
 
 คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ขอเสนอส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริงมาเพ่ือโปรดพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
 
 
 
      (ลงชื่อ)........................................ประธานกรรมการ 
                                                                       (......................................) 
 
                                                              (ลงชื่อ)........................................กรรมการ 

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

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

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         

-๑๕- 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   



๓. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนและพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔. คู่มือการด าเนินการทางวินัย ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ส านักพัฒนาระบบ-
บริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๕. คู่มือปฏิบัติงานกฎหมายและวินัย ส าหรับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านังานเขต
พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 


