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ค าน า 
              สืบเนื่องจาก พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ.2553) และ พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีการกระจายอ านาจ แบ่งส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นนิติบุคคล การใช้อ านาจในการบริหารจัดการสร้างประสิทธิภาพด้วย
ตัวของโรงเรียนมีมากขึ้น ดังนั้น การด าเนินการทางวินัย การท านิติกรรมสัญญาหรือการใช้กฎหมายต่างๆ ของโรงเรียนจึง
มีมากตามไปด้วย การเพ่ิมจ านวนผู้ที่มีความรู้ ความช านาญทางด้านกฎหมายในสถานศึกษา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ตระหนักและมองเห็นภารกิจอันส าคัญด้านการ
ด าเนินการทางวินัยข้าราชการในสังกัด ซึ่งเปน็ภารกิจกฎหมายที่ส าคัญแขนงหนึ่ง จึงได้จัดท าคู่มือการด าเนินการทางวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่มนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความสะดวกในการน าไปปฏิบัติเป็นแนวทางและ
มาตรฐานเดียวกัน 
              หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือคู่มือการด าเนินการทางวินัยเล่มนี้จะอ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลผู้สนใจทั่วไป 

 
                                                                                         กลุ่มกฎหมายและคด ี

                                                                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
                                                                                                มิถุนายน 2562 
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ขั้นตอนการด าเนินงานรับเรื่องร้องเรียน 

ร้องเรียนเป็นหนังสือ 

กลุ่มอ านวยการ 
ลงทะเบียนรับ

เร่ือง 

กลุ่ม
กฎหมายฯ

ร้องเรียนด้วยวาจา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน
ด าเนินการ 

ผอ.สพป.มุกดาหาร
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   หนังสือร้องเรียน 
............................................................... 

  

 เรื่อง   ร้องเรียน 
 

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

 สิ่งที่ส่งมาด้วย ...............................................................................................        จ านวน           แผ่น 
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............................................................................................................................ ......................................................................
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                      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรม 
 

ขอแสดงความนับถือ 

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

(..........................................) 
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                 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียน............................กลุ่มงาน...........................................โทร................................... ...........  
ลับที่  ............................................     วันที่  ..................................................  
เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียน............................................... 
  ด้วย......................................................................................................................... ....ได้รับหนังสือ 
ร้องเรียนกล่าวหา..................................................ต าแหน่ง........................................ .....โรงเรียน.............................. 
กรณี .......................................................................ตามประเด็นดังต่อไปนี้  
            1. ................................................................................................... ............................................................ 
            2. .......................................................................................................................... ..................................... 
            3. .................................................................................................................................. ............................ 
                    เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 95 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม จึงเห็นสมควร 
แต่งตัง้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
            1. ...............................................................ต าแหน่ง............................................ประธานกรรมการ  
            2. ...............................................................ต าแหน่ง.............................................กรรมการ  
            3. ................................ ...............................ต าแหน่ง.............................................กรรมการและเลขนกุาร 
           

                      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้ 
                      1. ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่แนบ 
                      2. แจ้งค าสั่งตามข้อ 1 ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ ต่อไป 

 
   ลงชื่อ............................................... 
    ต าแหน่ง.......................................... 

 
การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 
............................................................................................................................. .................................................................
.................................................................. .............................................................................. .............................................. 
 
 

     ลงชื่อ............................................. 
      ต าแหน่ง......................................... 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
           ที่          /  
                        เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

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

  ด้วย  .......................................................................................................ได้รับหนังสือร้องเรียนกล่าวหา
........................................................................................ต าแหน่ง.............................................โรงเรียน.......................กรณี
......................................................................ตามประเด็นดังต่อไปนี้  
                   1.  ......................................................................................................................... .......................... 
                   2.  ...................................................................................................................................................  
                   3.  ......................................................................................................................... .......................... 
         เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
โดยประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
         1. ................................................................ต าแหน่ง.....................................ประธานกรรมการ  
                   2. ...............................................................ต าแหน่ง......................................กรรมการ  
                   3. ..............................................................ต าแหน่ง........................... ............กรรมการและเลขนุการ 
 

            ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักประกัน ความเป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ โดยเคร่งครัด  
แล้วรายงานผลให้ทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ ต่อไป 

               สั่ง   ณ   วันที ่           เดือน                    พ.ศ.    

 
 

ลงชื่อ........................................ 
   ต าแหน่ง.......................................... 
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แบบบันทึกการสืบสวนข้อเท็จจริง 
ที.่............................................... 

                                                                                       วันที่                          
 

เรื่อง   การสืบสวนข้อเท็จจริง 
 

                ข้าพเจ้า........................................................ เกิดวันที่ ..........................................   อายุ....................ป ี
สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่..................ต าบล........................ .......อ าเภอ.................................... 
จังหวัด..................................อาชีพ.................................................หมายเลขโทรศัพท์............... ................................ 
                 ขอให้ถ้อยค าต่อ     
                1. ...................................   ต าแหน่ง   ......................................                      ประธานกรรมการ 
                2. ...................................   ต าแหน่ง   ........................................                     กรรมการ 
                3. ...................................   ต าแหน่ง   ........................................                     กรรมการและเลขนุการ 
 

                 ด้วยความสัตย์จริง  ดังนี้ 
  ............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... .............................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................... 
..................................................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................... 
................................................................................................................................................................................. ........... 
....................................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................. .. 
............................................................................................................................. ............................................................... 

 
                 ในการให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในครั้งนี้ ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีมิได้ถูกบังคับ 
ข่มขู่  ขู่เข็ญ  จูงใจ  ให้สัญญา  หรือกระท าการใดๆ เพ่ือจูงใจให้ถ้อยค านี้ ได้อ่านหรือฟังแล้วเป็นที่ถูกต้อง จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
(ลงชื่อ)                            ผู้ให้ถ้อยค า 

        (ลงชื่อ)                            ประธานกรรมการ 
                                    (ลงชื่อ)                               กรรมการ 

              (ลงชื่อ)                            กรรมการและเลขานุการ 
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รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง 

ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
                                                                      วันที่        
 
เรื่อง    การสืบสวนข้อเท็จจริง 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

  ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง ตามค าสั่งที่   . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. ..  สั่ง  ณ  วันที่   . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .  เ พ่ือสืบสวนข้อเท็จจริง  
กรณี ........................................... ................................. ได้ร้องเรียนกล่าวหา...........................................................   
ว่า ....................................................................................................................................................................................นั้น    

                       บัดนี้ คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ได้ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
เสนอรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงมาพร้อมส านวน เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 

  ๑.มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นสืบเนื่องจาก  ....................................................... ได้ร้องเรียนกล่าวหาว่า 
......................................... ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง..........................โรงเรียน................... ....
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กรณ.ี................................................................................. ซ่ึง
ต่อมาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงขึ้นตามค าสั่ง
ดังกล่าวข้างต้น 
  ๒. คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ได้รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยตรวจสอบ
พยานเอกสารและสอบปากค าพยานบุคคลที่เก่ียวข้อง  จ านวน   .................  ปาก สรุปข้อเท็จจริงได้  ดังนี้ 

                   พยานปากที่  1 ว่า ............................................................................................................................. ......... 
                   พยานปากที่  2 ว่า .............................................................................................................................. ....... 
                   พยานปากที่  3 ว่า ........................................................................................................... ........................... 
                   พยานปากที่  4 ว่า ........................................................................................................... ........................... 
                   พยานปากที่  5 ว่า ..................................................................................................................................... 
                   พยานปากที่  6 ว่า .................................................................................................. .................................... 
                  พยานเอกสาร  จ านวน ................... รายการ  คือ 
                   1. ………………………………………………..ซึ่งแสดงใจความส าคัญ ว่า............................................................... 
                  2. …………………………...…....................ซึ่งแสดงใจความส าคัญ ว่า........................................................... .....                    
                  3. .......................................................ซึ่งแสดงใจความส าคัญ ว่า................................................................ 
                  4. …………………………………………….....ซึ่งแสดงใจความส าคัญ ว่า................................................................ 
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        ๓. คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว ซึ่ง................................ 
ได้ให้ถ้อยค าชี้แจงข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงว่า   ............................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................................
.................................................................. ............................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. ................................................................. 
  ๔. การพิจารณาและความเห็น 
  คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ได้ประชุมพิจารณาข้อเท็จจริง ตรวจสอบพยานเอกสารที่รวบรวมได้
ทุกรายการรับฟังประกอบค าให้การของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้ว่า ..................................................... 
............................................................................................................................. .................................................................
.................................................................. ............................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. ................................................................. 
  คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง พิจารณาเห็นว่า ................................................. มีพฤติการณ์........... 
............................................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. .................................................................
.................................................................................................................................................. ............................................ 
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง พิจารณาเห็นว่า พฤติการณ์ของ .............................. ................................มีมูลอันเป็น
ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง  ตามมาตรา  .........................................  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗    กรณี  .................................................................. เห็นสมควร ด าเนินการทาง
วินัยโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง .............................. ในกรณี............................................... 
ต่อไป 

  เห็นควร  - ด าเนินการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง ......................................................ใน
ประเด็นดังกล่าวข้างต้น ต่อไป        
                     คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง จึงเสนอส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริงมา เพ่ือโปรดพิจารณาและ     
สั่งการ เพ่ือให้ด าเนินการต่อไป 

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

                                        (                             ) 

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

                                        (                             )  

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

                                       (                             ) 
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    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กลุ่มกฎหมายและคด ี

ลับท่ี  ศธ ๐๔117/     วันท่ี   ..   .............   พ.ศ.  . 

เรื่อง  วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
……………………………………………………………………………………………….………................................................................ 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

                 ตามท่ี คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร          
ที่ ................... สั่ง ณ วันที่.................................  ได้รายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณี............................................... 
ได้ร้องเรียนกล่าวหา นาย............................................................ข้าราชการครู โรงเรียน............................... ......ว่า 
ได้กระท าการ..................................................................................   โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้เสนอ
ความเห็นยุติการสืบสวนข้อเท็จจริงในประเด็นที่ 1,2,3 และเห็นสมควร สอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง  
นาย/นาง/นางสาว...........................................ในประเด็น ที่ ......ได้มีบัญชาให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยไม่ร้ายแรง/
อย่างร้ายแรง นั้น 
                 กลุ่มกฎหมายและคดี ได้จัดท าค า,สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง ในกรณี
ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ซ่ึงประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
                1. ...................................   ต าแหน่ง   ......................................                      ประธานกรรมการ  
                2. ...................................   ต าแหน่ง   ........................................                     กรรมการ  
                3. ...................................   ต าแหน่ง   ........................................                     กรรมการและเลขนุการ 
                 ด าเนินการสอบสวนทางวินัยบุคคลรายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 แล้วรายงานผลการสอบสวนให้ทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาด าเนินการ ต่อไป 
                  

                 เห็นควร – 1.ให้ความเห็นชอบ/แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว เป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่าง
ร้ายแรง และ รายงานให้ทราบ เพื่อจะได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ต่อไป 

                              2.แจ้งค าสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนและผู้ถูกสอบสวน ทราบ และ 
                                3.รายงาน ก.ค.ศ.  เพื่อโปรดทราบ 
           

                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบโปรดลงนามในค าสั่ง และหนังสือ  ดังแนบ 

 

                                                   ( ...................................... ) 
                                                      นิติกร/ผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกร      
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                    ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
                   ที่           /   

                     เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง 
                       ………………………………………………………. 
 

 ด้วย..............................................ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง ........ วิทยฐานะ...............  
ต าแหน่งเลขท่ี .................... รบัเงินเดือนในอันดับ................. ขั้น......................บาท โรงเรยีน......................... สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ในเรื่อง 

1. .......................................................................................................................... ................................................ 
2. ............................................................................................................................. ........................................และ  
3. ................................................................................... ........................................................................................  

           อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา  ๙๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๕๓ จึงแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวน 
ผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าว โดยประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
                1. ...................................   ต าแหน่ง   ......................................                      ประธานกรรมการ  
                2. ...................................   ต าแหน่ง   ........................................                     กรรมการ  
                3. ...................................   ต าแหน่ง   ........................................                     กรรมการและเลขนุการ 

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวน พิจารณา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน กฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๕๐ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วเสนอส านวนการสอบสวนมา เพ่ือพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 

            ในการสอบสวน ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยในเรื่องอ่ืนนอกจากที่
ระบุไว้ในค าสั่งนี้ หรือกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อ่ืนและคณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้ นมีส่วนกระท าการในเรื่องที่
สอบสวนนั้นอยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว 

 

               อนึ่ง ถ้าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะร้องทุกข์ค าสั่งนี้ ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง และหากเห็นว่าคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  มีมติไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นธรรม ให้ร้องทุกข์ต่อ  ก.ค.ศ. ต่อไป   

             สั่ง   ณ     วันที่  .......... เดือน....................  พ.ศ. ................. 
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ที่ ศธ ๐๔117/                       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

                                                                            ถนนวิวิธสุรการ อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
                                                                                    
 

                                                                         วันที่  ........... 
 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
 

เรียน  นาย.............................................ประธานกรรมการสอบสวน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  จ านวน   ๑   ฉบับ 
     

                     ด้วย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
อย่างร้ายแรง นาย.......................................  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง .............วิทยฐานะ...........  
โรงเรียน....................................   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ดังรายละเอียด 
ที่ปรากฏตามค าสั่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้   จึงให้คณะกรรมการสอบสวน ด าเนินการสอบสวนและพิจารณาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดใน  กฎ  ก..ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน  พิจารณา  พ.ศ. ๒๕๕๐  ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วเสนอส านวน
การสอบสวนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
 

                                                                    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มกฎหมายและคด ี
โทร. 042-611532 
โทรสาร. 042-613040 
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ที่ ศธ ๐๔117/                            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
                                                                            ถนนวิธวิสุรการ อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  
                                                                                    

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

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  จ านวน   ๑   ฉบับ 
 

                   ด้วย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
อย่างร้ายแรง ดังรายละเอียดที่ปรากฏในค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ 
                    ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ถูกกล่าวหาที่ต้องถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง จึงขอแจ้งสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา
ให้ทราบพอสังเขป  ดังนี้ 
                  1. เมื่อท่านได้รับหนังสือฉบับนี้พร้อมค าสั่งแล้ว  ให้ท่านลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี ที่รับทราบ 
ไว้เป็นหลักฐานในค าสั่งทุกฉบับ แล้วจัดส่งค าสั่ง จ านวน  ๒  ฉบับ กลับคืนไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร  โดยเร็ว หากท่านไม่ยินยอมด าเนินการดังกล่าว เมื่อพ้น  ๑๕  วัน นับแต่วันที่ส่งค าสั่งดังกล่าว 
จะถือว่าท่านได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว  
                   2. เมื่อท่านทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว หากปรากฏว่าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ประธานกรรมการ กรรมการ และหรือกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีเหตุจะท าให้การสอบสวนไม่ได้ความจริง 
และยุติธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ก าหนดไว้ใน กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๘ และข้อ ๙  
ท่านมีสิทธิคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน แล้วแต่กรณี ถ้าผู้นั้น  
มีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
  ๒.๑ รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระท าการตามเรื่องที่กล่าวหา 
  ๒.๒ มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องท่ีสอบสวน 
  ๒.๓ มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหา 
  ๒.๔ เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่หมั้น คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดา
หรือมารดา ลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้นหรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้นของผู้ถูกกล่าวหา 
  ๒.๕ เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของผู้กล่าวหา 
  ๒..๖ มีเหตุอ่ืนซึ่งน่าเชื่ออย่างยิ่งว่าจะท าให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรมหรือไม่เป็นกลางการคัดค้านให้กระท า
ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันรับทราบค าสั่งแต่งตั้งกรรมการหรือวันทราบสาเหตุแห่งการคัดค้าน โดยท าเป็นหนังสื อ
แสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านด้วยว่าจะท าให้การสอบสวนไม่ได้ความ 

 /จริงและความ... 
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จริงและความยุติธรรมอย่างไร ยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับก็ได้    ผู้สั่งแต่งตั้ง
กรรมการสอบสวนต้องวินิจฉัยว่าควรให้กรรมการที่ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวนหรือไม่ภายในสิบห้าวัน  นับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน หากไม่มีค าวินิจฉัยภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ากรรมการดังกล่าวพ้นจากการเป็น
กรรมการสอบสวน 
  ๓.คณะกรรมการสอบสวนจะด าเนินการสอบสวนท่านเป็น  ๒  ระยะ  คือ ในการสอบสวน ระยะแรก 
คณะกรรมการสอบสวนจะเรียกท่านมาเพ่ือแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหา ให้ทราบ รวมทั้งแจ้ง
ให้ทราบด้วยว่า ในการสอบสวนนี้ท่านมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยาน หลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาและมีสิทธิที่จะให้
ถ้อยค าหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยาน หลักฐานหรือน าพยาน หลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้  และ
คณะกรรมการสอบสวนจะถามท่านเพียงว่าได้กระท าผิดหรือไม่ อย่างไร ส่วนการสอบสวนในระยะที่ ๒ จะเป็นการ
สอบสวนเพ่ือรับฟังการน าสืบแก้ข้อกล่าวหาของท่าน หลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนสรุปพยาน หลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาให้ท่านทราบแล้ว    
  ๔.ท่านมีสิทธิที่จะน าสืบแก้ข้อกล่าวหาภายหลังที่ได้รับทราบการแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน  
ข้อกล่าวหาแล้ว และในการอ้างพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหานั้น ท่านจะน าพยานหลักฐานมาเองหรือจะอ้าง
พยานหลักฐานแล้วขอให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้ 
  ๕.  ท่านมีสิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาร่วมฟังการสอบสวนก็ได้  แต่จะให้ถ้อยค าหรือ
ตอบค าถามแทนท่าน หรือเสนอความเห็นใดแก่คณะกรรมการสอบสวนไม่ได้ 
                     ๖. เมื่อคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวน สรุปส านวนเสร็จ หากปรากฏว่าท่านมีความผิดทาง
วินัยและท่านถูกลงโทษ หากท่านต้องการใช้สิทธิอุทธรณ์ ท่านสามารถใช้สิทธิต่อผู้มีอ านาจพิจารณาตามนัยของมาตรา 
๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  ดังนี้  
                     ๖.๑ ถ้าเป็นโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง คือโทษลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ ต้องยื่นอุทธรณ์
ต่อ กศจ.มุกดาหาร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่งลงโทษนั้น                             
                     ๖.๒ ถ้าเป็นโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง คือโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ  ต้องยื่นอุทธรณ์  
ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่งลงโทษ   
                     ๖.๓ เพ่ือประโยชน์ในการอุทธรณ์ของท่าน ท่านอาจขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของคณะ 
กรรมการสอบสวนได้ ส่วนบันทึกถ้อยค าพยานบุคคลหรือเอกสารอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้สั่งลงโทษว่าจะอนุญาตหรือไม่
ก็ได้ 
                      ๗. หากท่านไม่ใช้สิทธิอุทธรณ์ ท่านจะใช้สิทธิอย่างอ่ืนนอกเหนือจากนี้ไม่ได้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ   
                      ๘.  หากท่านมีความประสงค์จะโต้แย้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ท่านสามารถร้องทุกข์ 
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับแจ้งค าสั่ง และหากเห็นว่า
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหการ มีมติไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ท่านมีสิทธิที่จะร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. 
 ได้อีกชั้นหนึ่ง   
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  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
                                                                    ขอแสดงความนับถือ 
 

             

 

 
กลุ่มกฎหมายและคด ี
โทร. 042-611532 
โทรสาร. 042-613040 
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ที่ ศธ ๐๔117/                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
                                                                            ถนนวิวิธสุรการ อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
                                                                                    

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

เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน              จ านวน              แผ่น 
         ๒.ส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริงและเอกสารประกอบ    จ านวน              แผ่น 

         ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้สั่งแต่งตั้งท่านเป็นประธานกรรมการ
สอบสวนข้าราชการครูที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง รายละเอียดปรากฏในค าสั่งที่สั่งมาพร้อมนี้ และใน
การสอบสวนนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะต้องด าเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 
๒๕๕๐  ตามข้ันตอนวิธีการปฏิบัติและสาระส าคัญท่ีควรทราบ ดังนี้ 
         ๑. ในการสอบสวนครั้งแรกให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการ ดังนี้ 
         ๑.๑ เรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือแจ้งอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้ทราบ โดยแจ้งให้
ทราบข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหา รวมทั้งแจ้งให้ทราบด้วยว่าในการสอบสวนนี้ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับ
แจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้าง
พยานหลักฐานหรือน าพยานหลักฐาน มาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย 
          ๑.๒  ถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าผิดหรือไม่ อย่างใด 
          ๒. ถามผู้ถูกกล่าวหาในครั้งแรก ถ้าผู้ถูกกล่าวให้การปฏิเสธหรือให้การรับสารภาพก่อน แต่คณะกรรมการ
สอบสวนเห็นสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวนนั้นโดยละเอียดให้คณะกรรมการ
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาทั้งหมดเสียก่อน แล้วสรุปพยานหลักฐานเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ ลักษณะการกระท าเท่าที่ปรากฏ อันเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา ส าหรับพยานบุคคล
จะระบุหรือไม่ระบุชื่อก็ได้ (ถ้าไม่แจ้งสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ส านวนการสอบสวนจะรับฟังไม่ได้)และให้
โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนน าพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ภายในเวลาอัน
สมควร 
  ๓. การสอบสวนครั้งที่สอง เป็นการสอบสวนเพ่ือรับฟังการน าสืบแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหา
หลังจากท่ีคณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว 
  ๔.คณะกรรมการสอบสวนต้องท าการสอบพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่มีภายในหก
สิบวัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาแล้วเสร็จ และคณะกรรมการสอบสวน
ต้องรวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุป 
                                                                                                                          /พยานหลักฐาน... 
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พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
  ถ้ามีความจ าเป็นซึ่งจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าวไม่ได้ให้คณะกรรมการ
สอบสวนรายงานเหตุที่ท าให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือขอขยายระยะเวลา  
การสอบสวน 
  อนึ่ง ถ้าคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนไม่แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวัน ให้ประธาน
กรรมการรายงานเหตุผลให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  ๕. คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎี กาเบี้ย
ประชุมกรรมการ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม( ฉบับที่  ๓ ) พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ๖.เมื่อด าเนินการสอบสวนเสร็จสิ้น ให้รายงานผลการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพ่ือพิจารณาต่อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
 

                                                                        ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                 
 
 
 
กลุ่มกฎหมายและคด ี
โทร. 042-611532 
โทรสาร. 042-613040 
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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
ครั้งที่  ........../ ........... 

เมื่อวันที่  ......... เดือน...................  พ.ศ. .............. 
ณ  ห้องประชุม..................  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

…………………………………….. 
ผู้มาประชุม 
                1. ...................................   ต าแหน่ง   ......................................                      ประธานกรรมการ  
                2. ...................................   ต าแหน่ง   ........................................                     กรรมการ 
                3. ...................................   ต าแหน่ง   ........................................                     กรรมการและเลข นุการ 
              
ผู้ไม่เข้าประชุม  -  ไม่มี 

เริ่มประชุมเวลา  ................ น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
                          -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

  -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                 ประธานคณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ทราบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง..............................................ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่ง ..........วิทยฐานะ.....................  โรงเรียน.........................  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง ใน.............................................. 
.................................................................................................... ..........................................................................................  
                 ซ่ึง เป็นการด าเนินการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง  ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร  ที ่............./..........  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง สั่ง  ณ  วันที่  
...........เดือน............พ.ศ............... ซึ่งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร               ได้สืบสวนข้อเท็จจริงแล้วและมีความเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว..............................................เป็นผู้
มีพฤติการณ์กระท าผิดวินัย ซึ่งมีมูลอันเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง ตามมาตร ................ แห่ง พ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม กรณี..................................................... 
เห็นสมควรสอบสวนทางวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง นาย/นาง/นางสาว.................................................................ต่อไป 
                 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                  การด าเนินการในเรื่องนี้ ประธานคณะกรรมการสอบสวนหารือว่าจะด าเนินการอย่างไร  เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อผู้ถูกสอบสวนและเพ่ือเป็นการด าเนินการให้ถูกต้องตามที่ระเบียบ กฎหมาย ก าหนด  
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  ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงแนวทางในการด าเนินการสอบสวนเพ่ือให้ได้ความจริงและ
ความเป็นธรรมให้มากท่ีสุด และท่ีประชุมมีมติว่าการสอบสวนในครั้งนี้ ต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นหลักและปฏิบัติตามหลักประกันความเป็นธรรมตาม พ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเคร่งครัด ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนได้พิจารณาแล้ว มีมติ  ให้ก าหนด
วิธีการสอบสวนโดยให้ท าการสอบสวนพยานบุคคลและรวบรวมพยานเอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนๆ ให้ได้ข้อเท็จจริงที่
ถูกต้องและเป็นธรรม และในเบื้องต้นของการด าเนินการสอบสวนนี้คณะกรรมการสอบสวนจะแจ้งให้ผู้ถูกสอบสวนทราบ
ข้อกล่าวหาตามที่ปรากฏในค าสั่ง โดยมอบให้กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสอบสวน ด าเนินการจัดท าแบบ
แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา (แบบ สว. ๒ ) และแจ้งให้ผู้ถูกสอบสวนมารับทราบ แล้วจึงด าเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.
ศ. ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง ต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕    เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไม่มี  
เลิกประชุมเวลา  ................................ น. 
                                            

 

 

                                               ลงชื่อ                                  ผู้บันทึกการประชุม 

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

 

           ลงชื่อ                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                      ( ............................................. )                        
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                                           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

ลับท่ี  ศธ 04117/                   วันท่ี .. .............   พ.ศ. ............... 

เรื่อง   แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ (แบบ สว.๒)                                                                        
……………………………………………………………………................................................................………………………………………….. 
เรียน  ประธานคณะกรรมการสอบสวน 
 

   ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่
ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง  นาย/นาง/นางสาว.................................... ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ....  
วิทยฐานะ....................โรงเรียน......................... รายละเอียดปรากฏตามค าสั่งที่ ............/......  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง สั่ง ณ วันที่ ................เดือน .................. พ.ศ..........  นั้น      

   กลุ่มกฎหมายและดคี  ขอเรียนว่า เลขานุการได้จัดท าบันทึกการแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาตามข้อ 23 (แบบ 
สว. 2 ) แห่ง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน  พิจารณา  พ.ศ.2550 และ หนังสือแจ้งผู้ถูกกล่าวหา เพ่ือแจ้งให้ผู้ถูก
กล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาและรับทราบสิทธิต่างๆ ต่อไป และบัดนี้ได้จัดท าบันทึกการแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา
ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

   เห็นควร  -  ลงนามในบันทึกและหนังสือหนังสือดังกล่าว เพ่ือแจ้งผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา  ต่อไป 
                  ต่อไป 

 
   เพ่ือโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือ  ดังแนบ 

 
   
 
                                                     ( ................................... )      
                                   กรรมการและเลขานุการ    
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ที่ ศธ ๐๔117/                             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
                                                                            ถนนวิวิธสุรการ อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
               49000 

                                                                                    

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

เรื่อง    แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ( แบบ สว. ๒ ) 
 

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

                ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรงท่าน ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ที่ ......./..........  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง สั่ง ณ วันที่  ...............เดือน................... พ.ศ. ............ นั้น 
               เพ่ือให้การสอบสวนด าเนินไปอย่างถูกต้องตามข้อ  ๒๓  แห่งกฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน พิจารณา พ.ศ. 
๒๕๕๐  และเพ่ือความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกสอบสวน จึงให้ท่านไปพบคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือรับทราบการแจ้งและ
อธิบายข้อกล่าวหาตามเรื่องที่ถูกกล่าวหา ในวัน.......ที่..............................พ.ศ. .......  เวลา..................ณ .............. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร หากขัดข้องประการใด โปรดแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วย 
 

                จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
 

                   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
               (  ……………………………………. )  

                                                  ต าแหน่ง...................................................  
                                                      ประธานคณะกรรมการสอบสวน 
 
 
 
 
กลุ่มกฎหมายและคด ี
โทร. 042-611532 
โทรสาร. 042-613040 
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แบบ สว. ๒ 

 

บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ  ๒๓ 
 
                  เรื่อง  การสอบสวน นาย...................................   ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

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

                                                                          วันที่ ................. เดือน ......................... พ.ศ. ๒๕61 
 
               คณะกรรมการสอบสวนตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่ ......./........ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง  สั่ง  ณ  วันที่  ...  เดอืน...............  พ.ศ......... ได้แจ้ง
และอธิบายข้อกล่าวหาให้  ................................................  ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  ดังนี้ 
               นาย/นาง/นางสาว..............................................  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ........  
วิทยฐานะ...................  โรงเรยีน.........................   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
ในเรื่อง ............................................................................................................................. .................................................... 
              ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้วว่าในการสอบสวนนี้ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิและ
หน้าที่ตามข้อ ๑๘ รวมทั้งมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือ
ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  ตลอดจนอ้างพยาน หลักฐานหรือน าพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย       
  
 
                                         ลงชื่อ                                   ประธานคณะกรรมการสอบสวน 
                                                 ( ..............................................  ) 
 
                                         ลงชื่อ                                    กรรมการ 
                                                  ( ...............................................) 
                                                             
                                         ลงชื่อ                                     กรรมการและเลขานุการ 
                                                 ( .............................................. )  
 
    
               ข้าพเจ้า ....................................  ได้ทราบข้อกล่าวหาและได้รับบันทึกนี้  จ านวน ๑  ฉบับไว้แล้ว เมื่อวันที่ 
..................... เดือน  ..................................   พ.ศ. .............. 
 
                                         ลงชื่อ  ..............................................    ผู้ถูกกล่าวหา  
                                                  (  ........................................   ) 
                                                  ………..……./ .............../ ............ 
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แบบ สว.๔ 
บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา 

 

 เรื่อง  การสอบสวน ............................................................. ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
                                                                                          สอบสวนที่  ...................................................  
                                                                                       วันที่  ............ เดือน .................. พ.ศ................ 
 

               ข้าพเจ้า ........................................   อายุ ..............ป ี สัญชาติ   ไทย  ศาสนา  พุทธ  อาชีพ รับราชการ ...  
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง .........วทิยฐานะ.................  โรงเรียน.............................อ าเภอ..........................จังหวัด................
อยู่บ้านเลขท่ี ....................  บา้น.......................หมู่ที่............. ซอย..............ถนน............... ต าบล..............อ าเภอ............... 
จังหวัด................................ โทร. ........................ 
 

               ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกกล่าวในเรื่อง ...................................................................................... 
ซึ่งเป็นการถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ที่ ......./....  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง สั่ง ณ วันที่ .......................พ.ศ.............  และข้าพเจ้า
ขอให้ถ้อยค า ด้วยความสัตย์จริง ดังต่อไปนี้ 
                วันนี้ ข้าพเจ้าได้มาพบคณะกรรมการสอบสวนตามท่ีได้นัดหมาย และได้พบแล้ว โดยคณะกรรมการสอบสวน
ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าจะด าเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน พิจารณา พ.ศ.๒๕๕๐ โดยได้แจ้งข้อ
กล่าวหาให้ข้าพเจ้าได้รับทราบ ตามแบบ สว. ๒ ( แบบบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๓) ลงวันที่ 
..........................     และข้าพเจ้าได้รับทราบข้อกล่าวหาโดยละเอียดแล้ว คณะกรรมการสอบสวนได้ให้ข้า ฯ ลงลายมือชื่อ
เพ่ือรับทราบข้อกล่าวหานั้นตามแบบ  สว. ๒ จ านวน  ๒  ฉบับ ซึ่งมีข้อความตรงกัน และคณะกรรมการสอบสวนได้มอบ
ให้ข้า ฯ เก็บไว้   ๑  ฉบับและคณะกรรมการสอบสวนจะเก็บไว้ในส านวนการสอบสวน จ านวน  ๑  ฉบับ 
                คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ทราบอีกว่า ข้าฯ มีสิทธิและหน้าที่ตามข้อ ๑๘ แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการ
สอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๕๐ ทั้งมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยาน หลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะให้
ถ้อยค าหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐาน หรือน าพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย   
นอกจากนี้คณะกรรมการสอบสวนยังได้แจ้งให้ข้าฯ ทราบอีกว่า ข้าฯ มีสิทธิที่จะน าทนายความหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย
เข้ามาร่วมรับฟังในการให้ปากค า หรือชี้แจงต่อคณะกรรมการสอบสวนได้ทุกครั้งด้วย การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษา
ทางกฎหมายของข้า ฯ ได้กระท าลงหรือได้ให้ถ้อยค าแทนข้า ฯ หรือตอบค าถามแทนข้า ฯ ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาในขณะนั้น  
ให้ถือว่าเป็นการกระท าหรือเป็นถ้อยค าที่ข้าฯ ได้ให้เอง เว้นแต่ข้าฯ จะได้ทักท้วง 
หรือขอถอนถ้อยค านั้นเสีย ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวนตั้งแต่ในขณะนั้น 
                 ในเบื้องต้นนี้ ข้าฯ ขอให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการสอบสวนว่า
..................................................................................................................................................... .........................................
.......................................................................................... ....................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
                 โดยข้าฯ จะชี้แจงหรือให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการสอบสวนโดยละเอียด ภายหลังจากท่ีข้าฯ ได้รับทราบการ
แจ้งขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ตามแบบ  สว. ๓  แลว้ 
                                                                                                                             

     /ข้าพเจ้า... 
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                   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระท าการอ่ืน
ใดเพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าอย่างใดๆ และข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกถ้อยค าด้วยตนเองแล้ว ขอรับรองว่าป็นบันทึกถ้อยค า
ที่ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าคณะกรรมการ สอบสวน 
 
 
                                                                                  ผู้ถูกกล่าวหา 
                                         ( ................................................ ) 
 
                                                                                  ทนายความ/ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  
                                        ( ................................................ ) 
 
                                                                                   ผู้บันทึกถ้อยค า 
                                        (  ..............................................  )  
 
       ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  นาย/นาง/นางสาว........................................................ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือชื่อต่อหน้า
ข้าพเจ้า 
 
                                                                             ประธานกรรมการ 
                                            ( ...................................... ) 
 
                                                                             กรรมการ 
                                            ( ........................................) 
                                                                                                                 
                                                                             กรรมการและเลขานุการ 
                                            ( ..................................... )  
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                              บันทึกการประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
                                                  ครั้งที่  ๒/ ................. 
                                        เมื่อวันที่  ...................  พ.ศ. .................... 
               ณ  ห้องประชุม.................................... ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

…………………………………….. 
ผู้มาประชุม 
                1. ...................................   ต าแหน่ง   ......................................                      ประธานกรรมการ  
                2. ...................................   ต าแหน่ง   ........................................                     กรรมการ  
                3. ...................................   ต าแหน่ง   ........................................                     กรรมการและเลขนุการ 
              
ผู้ไม่เข้าประชุม  -  ไม่มี 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
                          -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

- ที่ประชุมได้พิจารณาและตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/
อย่างร้ายแรง  นาย/นาง/นางสาว................................... ครั้งที่ ๑/...........  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ...........................  .  โดย
ละเอียดแล้ว เห็นว่าเป็นไปโดยถูกต้องและไม่มีข้อความใดที่จะต้องแก้ไข จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว  
   
ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                          ประธานคณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ทราบว่า ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง นาย/นาง/นางสาว.............................  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง .......  วิทยฐานะ...................  โรงเรียน.........................  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เนื่องจากกรรมการสอบสวนแต่ละคนมีภารกิจหลายอย่างที่จะต้อง
รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จ เป็นไปตามท่ีระเบียบ กฎหมายก าหนดไว้ ซึ่งอาจจะท าให้มีเวลาว่างไม่ตรงกัน ประกอบกับผู้ถูก
กล่าวหาหลบเลี่ยงการสอบสวนไม่ยอมรับทราบเอกสารต่างๆ ที่จัดส่งให้ ท าให้เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการสอบสวน
เป็นอย่างมาก แต่เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย จึงต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎ ก.ค.ศ. โดยเคร่งครัด   ดังนั้น เมื่อ
ขณะนี้ยังพอมเีวลาที่สามารถจะด าเนินการตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้ จึงเห็นสมควร 
รีบด าเนินการรวบรวมพยาน หลักฐานที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่สอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ เพ่ือความยุติธรรมและ
เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่เพียงพอ ซึ่งในเบื้องต้นนี้ควรด าเนินการสอบปากค าพยานบุคคลที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ซึ่งเห็นว่า
น่าจะรู้เห็นเหตุการณ์ และรู้รายละเอียดในเรื่องที่ก าลังด าเนินการสอบสวนอยู่ พร้อมทั้งรวบรวมพยานเอกสารหรือพยาน
วัตถุต่าง ๆ ไปในคราวเดียวกันนี้ด้วย ทั้งนี้เพ่ือเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม กฎ ก.ค.ศ . ว่าด้วยการสอบสวน พิจารณา 
พ.ศ.๒๕๕๐ ดังกล่าว 
 
 
 



                     
ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                          ประธานคณะกรรมการสอบสวนหารือว่าจะด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อ         
ผู้ถูกสอบสวน และเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในเรื่องที่สอบสวน และเพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อผู้ถูกสอบสวนให้มากที่สุด สมควรสอบปากค าพยานบุคคลอื่น ๆ นอกจากที่ปรากฏในส านวนการสืบสวน ด้วย 
                        ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงและเพ่ือเป็นการด าเนินการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎ  
ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน เห็นสมควรขอความร่วมมือจากพยานและท าการสอบปากค าพยานในสถานที่อันเหมาะสม 
และท าการสอบปากค าพยานทีละคน โดยได้ก าหนดสอบปากค าพยานบุคคลที่สนับสนุนข้อกล่าวหา จ านวน .........  ปาก  
คือ   
                         ๑) .......................................................................... 
                         ๒) .......................................................................... 
                         ๓) ..........................................................................  
ซึ่งประธานกรรมการสอบสวนมอบให้กรรมการสอบสวนทุกคน อยู่ร่วมท าการสอบปากค าพยานบุคคลเหล่านั้นให้ครบทุก
คน โดยวางแผนและก าหนดประเด็นการสอบสวน  ว่า พยานได้รู้เห็น  ได้ยินหรือได้ทราบเรื่องตามข้อกล่าวหา ว่า   
นาย/นาง/นางสาว.........................................  มีพฤติการณ์ตามที่ถูกกล่าวหา หรือไม่ อย่างไร โดยให้ถามพยานตาม
ประเด็นที่ก าหนดไว้และให้บันทึกไว้เพ่ือใช้เป็นพยาน หลักฐานในส านวนการสอบสวน  ต่อไป  
              
ระเบียบวาระท่ี   ๕     เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไม่มี  
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๔๐  น. 
                                            

 

 

                                               ลงชื่อ                                  ผู้บันทึกการประชุม 

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

 

          ลงชื่อ                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                      ( .............................................. )                        
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แบบ สว.๕   
 บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายผู้กล่าวหา 

 

เรื่อง  การสอบสวน นาย........................................................  ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

                                                             สอบสวนที่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
                                                             วันที่  ..........................................พ.ศ. ...............  
 

                 ข้าพเจ้า .............................................. อายุ  ....... ปี สัญชาติ  ไทย ศาสนา พุทธ  อาชีพ  รับราชการ  
 อยู่บ้านเลขที่ ....................  หมู่ที่ ............  ต าบล......................  อ าเภอ....................  จังหวัด....................... 
 หมายเลขโทรศัพท์ ............................................ 
                 คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ข้าฯ ทราบว่า ข้าฯ เป็นพยานในเรื่อง นาย/นาง/นางสาว...........................   
ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง  ตามค าสั่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ที่ 
............./.........  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง  สั่ง ณ วันที่ ............................ และได้
แจ้งให้ข้าฯ  ทราบด้วยว่ากรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ถ้อยค าอันเป็น
เท็จต่อคณะกรรมการสอบสวน เป็นความผิดตามกฎหมายหรืออาจมีความผิดทางวินัย 
 ............................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
                 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระท าการใด
เพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าอย่างใด ๆ และข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกถ้อยค าด้วยตนเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค า
ที่ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน 
                                                                                   พยาน 
                                                (  ......................................  )                                                                                             
                                                                                   ทนายความ/ที่ปรึกษาทางกฎหมาย   
                                                 (                                ) 
 
                                                                                   ผู้บันทึกถ้อยค า 
                                                (   .........................................  )  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ........................................................................  ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า 
 
                                                                                ประธานกรรมการ 
                                                  ( ............................................ ) 
                                                                                   กรรมการ 
                                                  ( ........................................... )  
                                                                                   กรรมการและเลขานุการ 
                                                     ( .............................................) 
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                                     บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ  กลุ่มกฎหมายและคดี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามกุดาหาร  
ลับที่                /                       วันท่ี  ..  …………………..    พ.ศ. .................. 
เรื่อง   ขอเชิญประชุม 
............................................................................................................................. .......................................... 
เรียน  ประธานคณะกรรมการสอบสวน 
 

                 ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
ไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง   นาย..................................... ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ...................
โรงเรียน..........................สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  รายละเอียดปรากฏตามค าสั่ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่ ............/...........  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรง  สั่ง  ณ  วันที่  ................................  พ.ศ. .......... นั้น 
                 กลุ่มกฎหมายและดคี  ขอเรียนว่า บัดนี้คณะกรรมการสอบสวนตามค าสั่ งดังกล่าว ได้รวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาของฝ่ายผู้กล่าวหาเสร็จสิ้นแล้ว และตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวน 
พิจารณา พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๒๔ ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการสอบสวน ต้องด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณา ว่า มี
พยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร แล้วจึงด าเนินการตามกฎ ก.ค.ศ. 
ดังกล่าวต่อไป กรรมการและเลขานุการ ได้จัดท าหนังสือเรียนเชิญคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือเข้าร่วมประชุมเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
 

                เห็นควร – เห็นชอบให้มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งที่  ๓  ในวัน........... ที่  ............................... 
                              พ.ศ. ๒๕๖1  เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายดังกล่าว 

 

                 เพ่ือโปรดพิจารณาและหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือแจ้งกรรมการ  ดังแนบ 
 
 
                                                       (                              ) 
                                                         กรรมการและเลขานุการ    
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ที่ ศธ ๐๔117/                             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
                                                                            ถนนวิวิธสุรการ อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

               ๔๙๐๐๐ 
                                                                                    

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

เรื่อง  ขอเชิญประชุม 
 

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

อ้างถึง  หนังสือค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ที่ ............./............  เรื่อง  แต่งตั้ง    
          คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  สั่ง  ณ  วันที่  .....  ..............     
 

             ตามหนังสือที่ อ้างถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้แต่งตั้งท่านเป็น
คณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง  นาย/นาง/นางสาว..................  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่ง.......................   รายละเอียดปรากฏตามค าสั่งดังกล่าวแล้ว  นั้น 
             เพ่ือให้การด าเนินการสอบสวนตามค าสั่งดังกล่าวด าเนินไปด้วยความถูกต้องตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการ
สอบสวน พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๔ และเพ่ือให้เกิดความความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกสอบสวน จึงขอเรียนเชิญท่านเข้า
ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาพยานหลักฐานของฝ่ายผู้กล่าวหา ว่า ผู้ถูกกล่าวหา ได้กระท าการดังที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร 
ในวัน............ที่ ................  พ.ศ. ..............  เวลา  ....................  น.   ณ  ห้องประชุม................. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
 

              จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
 

        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                            ( ...................................... )  
                                                    ต าแหน่ง……………………………….........… 
                                                        ประธานคณะกรรมการสอบสวน 
 
กลุ่มกฎหมายและคดี 
โทร. 042 611532 
โทรสาร. 042 613040 
 
 
 



-27- 
 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง 
ครั้งที่  ๓/ ............ 

เมือ่วันที่  ...........................  พ.ศ.  .............. 
ณ  ห้องประชุม..........................  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

…………………………………….. 
ผู้มาประชุม 
                1. ...................................   ต าแหน่ง   ......................................                      ประธานกรรมการ  
                2. ...................................   ต าแหน่ง   .................................... ....                     กรรมการ 
                3. ...................................   ต าแหน่ง   ........................................                     กรรมการและเลข นุการ 
  
ผู้ไม่เข้าประชุม  -  ไม่มี 

เริ่มประชุมเวลา  ...................... น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
                          -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
                   -ที่ประชุมได้พิจารณาและตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย ไม่ร้ายแรง/อย่าง
ร้ายแรง  นาย/นาง/นางสาว................................. ครั้งที่ ๒/...........  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ...  ................ โดยละเอียดแล้ว  
เห็นว่า เป็นไปโดยถูกต้องและไม่มีข้อความใดที่จะต้องแก้ไข  จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                   ประธานคณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ทราบว่า  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง นาย/นาง/นางสาว...........................ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง........... วิทยฐานะ.................  โรงเรียน.......................รายละเอียด..................... 
............................................................................................................................................................................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                   ประธานคณะกรรมการสอบสวนแจ้งว่า การรวบพยานหลักฐานของฝ่ายผู้กล่าวหา ได้ด าเนินการมาระยะ
หนึ่ง โดยได้ท าการสอบปากค าพยานบุคคล จ านวน ....... ปาก และรวบรวมพยานเอกสารได้ทั้งสิ้น จ านวน ........ รายการ 
คือ  
       1. .............................................................................................................  
       2. ............................................................... .............................................. 
       3. .............................................................................................................  
       4. ............................................................................... .............................. 
       5. .............................................................................................................  
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                      ซึ่งเมื่อพิเคราะห์ตามค าให้การของพยานบุคคลและพยานเอกสารทั้งปวงแล้ว ฟังและเชื่อได้ว่า  
นาย.........................มีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางกระท าผิดวินัยตามข้อกล่าวหา โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาตามพยานเอกสาร 
คือ.........................................ซึ่งยืนยันว่า นาย/นาง/นางสาว......................................ได้กระท า.......................................
และได้กระท า.................................................................................................................. ....................................................... 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  เห็นว่า นาย/นาง/นางสาว....................................................มีพฤติการณ์ อันเป็นมูลความผิดทาง
วินัย ตามมาตรา ................ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  กรณี.............................................................................................................. ..................................เห็นควร แจ้ง
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้ นาย/นาง/นางสาว.............................................ทราบ และ
เพ่ือให้โอกาสชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๕     เรื่องอ่ืน ๆ  
- ไม่มี  

เลิกประชุมเวลา  ................  น. 
 

 

 

                                               ลงชื่อ                                  ผู้บันทึกการประชุม 
                                                      ( .............................................. ) 
 
         ลงชื่อ                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                        ( .......................................... )       
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                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ลับท่ี ศธ ๐๔๒๕๙/                               วันที.่..   .................    
เรื่อง แจ้งและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ (แบบ สว. ๓ )                                                                        
……………………………………………………………………………………………………………….. 
เรียน  ประธานคณะกรรมการสอบสวน 
 

                      ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง นาย/นาง/นางสาว................................ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู โรงเรียน
........................   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร รายละเอียดปรากฏตามค าสั่ง ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ที่  ............./.........  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่าง
ร้ายแรง สั่ง ณ วันที่  ..................................พ.ศ. .........   นั้น      
                      กลุ่มกฎหมายและคดี  ขอเรียนว่า กรรมการและเลขานุการ ได้จัดท าบันทึกการแจ้งและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๔ ( แบบ สว. ๓ ) แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 
๒๕๕๐เพ่ือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาและรับทราบสิทธิต่าง ๆ ต่อไป และบัดนี้ได้จัดท าบันทึกการแจ้ง 
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

                      เห็นควร  -  ลงนามในบันทึกและหนังสือดังกล่าว เพื่อแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามารับทราบต่อไป 
 

                      เพ่ือโปรดพิจารณาและหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือ  ดังแนบ 
 
 

               ( ........................................ ) 
                                                            กรรมการและเลขานุการ 
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ที่ ศธ ๐๔117/                             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
                                                                            ถนนวิวิธสุรการ อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  
                                                                                    

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

  เรื่อง    แจ้งและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามแบบ  สว. ๓  
 

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

                 ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่
ร้ายแรง/อย่างร้ายแรงท่าน ดังค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ที่  .........../......  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  สั่ง  ณ  วันที่  .................................  พ.ศ. .........   นั้น 
เพ่ือให้การสอบสวนด าเนินไปอย่างถูกต้องตามข้อ ๒๔  แห่งกฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน พิจารณา  พ.ศ. ๒๕๕๐  
คณะกรรมการสอบสวนจะแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา  ให้ท่านทราบ  ตาม
แบบ สว. ๓   ดังนั้น  จึงให้ท่านไปพบคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานดังกล่าว   
ในวัน............... ที่ ......................... พ.ศ. .......  เวลา  .................  น.  ณ ห้องประชุม...... ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร หากขัดข้องประการใด  โปรดแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วย 
 

                 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                         ( ................................... )  

ต าแหน่ง...................................... 
ประธานคณะกรรมการสอบสวน 

 
 
กลุ่มกฎหมายและคดี 
โทร. 042 611532 
โทรสาร. 042 613040 
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  แบบ สว. ๓ 
 

บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๔ 
เรื่อง  การสอบสวน นาย................................ ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง 

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

                                                                                     วันที่  ............ เดอืน  .....................พ.ศ.  ....... 
 
                  ตามท่ี คณะกรรมการสอบสวนตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่ ...../ 
............เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง  สั่ง ณ  วันที่  ..........................  พ.ศ. ..... .  ได้
แจ้งข้อกล่าวหาให้  นาย/นาง/นางสาว........................... ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ตามบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา
ตามข้อ  ๒๓ ( แบบ  สว. ๒ ) ลงวันที่  ................................  พ.ศ.  .....   นั้น 
               บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเสร็จสิ้นแล้ว   
จึงแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  ดังนี้ 
               ๑) ข้อกล่าวหา  
                      นาย/นาง/นางสาว................................... ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง .......... 
โรงเรียน.................อ าเภอ............................จังหวัด.............................. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ในเรื่อง ........................................................................................................... ...............................................และ
พฤติการณ์นั้นเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง ตามมาตรา ............. แห่ง  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  กรณี  .......................................................... .............................................      
      ๒) สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
             ๒.๑  พยานบุคคล  จ านวน  ๓  ปาก ให้ถ้อยค า สรุปได้  ดังนี้ 
                พยานปากที่  ๑  ว่า .............................................................. 
                พยานปากที่  ๒  ว่า .............................................................. 
                พยานปากที่ ๓   ว่า  ........................................................... ... 
             ๒.๒ พยานเอกสาร  จ านวน  ๔   รายการ  คือ  
                ๒.๒.๑  ส านาหนังสือ .................................... ซึ่งแสดงรายการที่ส าคัญ ว่า............................... 
                ๒.๒.๒  ส านาหนังสือ .................................... ซึ่งแสดงรายการที่ส าคัญ ว่า............................... 
                ๒.๒.๓  ส านาหนังสือ .................................... ซึ่งแสดงรายการที่ส าคัญ ว่า............................... 
                ๒.๒.๔  ส านาหนังสือ .................................... ซึ่งแสดงรายการที่ส าคัญ  ว่า.............................. 
พยานวัตถุ :ภาพถ่าย ......................................................................................จ านวน ................แผ่น/ภาพ  
ซึ่งแสดงรายการที่ส าคัญ ว่า............................................................................................................ ....................................... 
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ลงชื่อ                                      ประธานกรรมการ 
                                                 ( ..........................................) 
 
                                       ลงชื่อ                                      กรรมการ 
                                                 ( ..........................................)   
 
                                       ลงชื่อ                                      กรรมการและเลขานุการ 
                                                ( ......................................... )  
 
 
           ข้าพเจ้า  นาย.................................................ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา  
และได้รับบันทึกนี้  ๑   ฉบับไว้แล้ว เมื่อวันที่  .................. เดือน  ..................................... พ.ศ.   ๒๕๖1 
 
                                             ลงชื่อ                                 ผู้ถูกกล่าวหา 
                                                    ( .......................................  ) 
                                                    ........………/…..………../……….                      
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แบบ สว.๔ 
บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา 

 
      เรื่อง  การสอบสวน นาย/นาง/นางสาว............................... ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง 

..................... 
                                                                  สอบสวนที่……………………………………………….. 
                                                                วันที่  ............   เดือน  ...................... พ.ศ. ………………. 
 
               ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสว................................................ อายุ ..............ปี  สญัชาติ ......  ศาสนา ........  
อาชีพ ..................  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง .........วิทยฐานะ....................  โรงเรียน ........................อ าเภอ......................
จังหวัด......................อยู่บ้านเลขท่ี ................บ้าน...................หมู่ที่.............ซอย.....................ถนน...............ต าบล
................อ าเภอ................... จังหวัด.............................................โทร. .................................................... 
 

                ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกกล่าวในเรื่อง...................................................................................... 
.............................................................................................................ซึ่งเป็นการถูกสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง 
ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่ ........../..........  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง สั่ง ณ วันที่  .................................. และข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค า ด้วยความสัตย์จริง ดังต่อไปนี้ 
คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ข้าฯทราบว่าจะด าเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน พิจารณา พ.ศ. 
๒๕๕๐ โดยได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ข้าพเจ้าได้รับทราบตามแบบ สว.๓ 
(บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๔ ) ลงวันที่ 
..............................  และข้าพเจ้าได้รับทราบข้อความนั้นโดยละเอียดแล้ว คณะกรรมการสอบสวนได้ให้ข้า ฯ ลงลายมือ
ชื่อเพ่ือรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานนั้นตามแบบ  สว. ๓  จ านวน  ๒  ฉบับ ซึ่งมีข้อความตรงกัน และ
คณะกรรมการสอบสวนได้มอบให้ข้าฯ เก็บไว้ ๑ ฉบับและให้จัดส่งกลับคืนให้คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือจะเก็บไว้ใน
ส านวนการสอบสวน จ านวน  ๑  ฉบับ 
              คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ทราบอีกว่า ข้าฯ มีสิทธิและหน้าที่ตามข้อ ๑๘  แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการ
สอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๕๐ ทั้งมีสิทธิที่จะมีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐาน 
หรือน าพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย นอกจากนี้คณะกรรมการสอบสวนยังได้แจ้งให้ข้าฯ ทราบอีกว่า ข้าฯ มี
สิทธิที่จะน าทนายความ หรือท่ีปรึกษาทางกฎหมายเข้ามาร่วมรับฟังในการให้ปากค าหรือชี้แจงต่อคณะกรรมการสอบสวน
ได้ทุกครั้งด้วย การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายของข้า ฯ ได้กระท าลงหรือได้ให้ถ้อยค าแทนข้าฯ หรือตอบ
ค าถามแทนข้า ฯ ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาในขณะนั้น  ให้ถือว่าเป็นการกระท าหรือเป็นถ้อยค าที่ข้าฯ ได้ให้เอง  เว้นแต่ข้าฯ จะ
ไดท้ักท้วงหรือขอถอนถ้อยค านั้นเสียต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวนตั้งแต่ในขณะนั้น 
               ในการรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหานี้ ข้าฯขอให้ถ้อยค าต่อคณะ 
กรรมการสอบสวนว่า
............................................................................................................................. .................................................................
.................................................................................................................................... ..........................................................
......................................................................... ....................................................................................... ..............................  
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โดยข้าฯ จะชี้แจงหรือให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการสอบสวนโดยละเอียดภายในเวลา ๑๕  วัน นับแต่วันที่ข้าได้รับหนังสือ  
สว.  ๓  นี้ แล้วหากข้าฯ ไม่ได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือไม่ได้แจ้งเหตุใด ๆ ต่อคณะกรรมการสอบสวนภายในเวลาดังกล่าว  
ให้ถือว่า ข้าฯ ไม่ประสงค์ที่จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแต่อย่างใด 
                ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระท าการใดเพ่ือ
จูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าอย่างใดๆ และข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกถ้อยค าด้วยตนเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่
ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน 
 
                                                                                  ผู้ถูกกล่าวหา 
                                             ( .............................................. ) 
 
                                                                                  ทนายความ/ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  
                                             (.............................................. ) 
 
                                                                                  ผู้บันทึกถ้อยค า 
                                             (  ..........................................  ) 
 
        ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  นาย.............................................. ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า 
 
                                                                                 ประธานกรรมการ 
                                                  ( ............................................  ) 
 
                                                                                  กรรมการ 
                                                  ( ...............................................) 
 
                                                                                  กรรมการและเลขานุการ 
                                                  ( ............................................. )  
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แบบ สว.5 
บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา 

 

เรื่อง  การสอบสวน นาย/นาง/นางสาว............................................. ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
..................... 

 สอบสวนที่...................................................................... 
                                                                      วันที่  ............   เดือน  ..........................  พ.ศ.   ๒๕๖1 
 
               ข้าพเจ้า นาย................................................ อายุ ..............ปี  สัญชาติ ....  ศาสนา ............  อาชีพ ............ 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง .........วทิยฐานะ.................... โรงเรียน .........................อ าเภอ......................จังหวัด......................  
อยู่บ้านเลขท่ี ................บ้าน...................หมู่ที่.............ซอย.....................ถนน...............ต าบล................อ าเภอ................... 
จังหวัด.............................................โทร. .................................................... 
               คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ข้าฯ ทราบว่า ข้าฯ พยานในเรื่อง นาย............................................. 
ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามค าสั่ง ................ ที่ ........../...............  เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง สั่ง ณ วันที่  ...................................  และได้แจ้งให้ข้าฯ ทราบด้วยว่ากรรมการ
สอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมการสอบสวน เป็น
ความผิดตามกฎหมายหรืออาจมีความผิดทางวินัย 
               ข้าฯ ขอให้ถ่อยค าตามความสัตย์จริง  ดังต่อไปนี้ 
       …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ข้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระท าการใดเพ่ือ
จูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าอย่างใดๆ และข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกถ้อยค าด้วยตนเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่
ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน 
                                                                                  ผู้ถูกกล่าวหา 
                                             ( .............................................. ) 
                                                                                  ทนายความ/ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  
                                             (.............................................. ) 
                                                                                  ผู้บันทึกถ้อยค า 
                                             ( ……………………………………. ) 
 

        ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  นาย.............................................. ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า 
                                                                                ประธานกรรมการ 
                                                  ( ………………………………  ) 
                                                                                 กรรมการ 
                                                  ( ………………………………….)                                                               
                                                                                 กรรมการและเลขานุการ 
                                                  ( ……………………………….. )  
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                            บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ลับท่ี ศธ  ๐4117/                      วันที.่.......................... พ.ศ.  ......... 
เรื่อง   ขอเชิญประชุม 
............................................................................................................................. .......................................... 
เรียน  ประธานคณะกรรมการสอบสวน 
 

                 ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่
ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง นาย/นาง/นางสาว............................................ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 
......... โรงเรียน......................... รายละเอียดปรากฏตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ที่  
........../........  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง สั่ง ณ วันที่  .............................นั้น 
                 กรรมการและเลขานุการ ขอเรียนว่า บัดนี้คณะกรรมการสอบสวนตามค าสั่งดังกล่าว  ได้รวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาของฝ่ายผู้กล่าวหาและของฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งตามกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยการสอบสวน พิจารณา  พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๓๘ ก าหนดให้คณะกรรมการสอบสวนต้องด าเนินการประชุม เพ่ือ
พิจารณาส านวนการสอบสวนและชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานทั้งปวงว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหาหรือเป็น 
ผู้บริสุทธิ์หรือไม่ อย่างไร แล้วจึงด าเนินการตามกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวต่อไป และบัดนี้กรรมการและเลขานุการได้จัดท า
หนังสือเรียนเชิญคณะกรรมการสอบสวน เข้าร่วมประชุมเสร็จเรียนร้อยแล้ว 
 

    เห็นควร – เห็นชอบให้มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งที่ ............ ในวัน............ ที่ .....................      
เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายดังกล่าวต่อไป 

 

                 เพ่ือโปรดพิจารณาและหากเห็นชอบขอถือเอาหนังสือนี้แจ้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป 
 
 

           (  ................................... ) 
                                                          กรรมการและเลขานุการ                                             
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ที่ ศธ ๐๔117/                             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
                                                                            ถนนวิวิธสุรการ อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
                                                                                    

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

เรื่อง  ขอเชิญประชุม 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการสอบสวน ( นาย................................... ) 
 

อ้างถึง  ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ที่ ............/.............. 
          สั่ง  ณ  วันที่  ...  ........................    
 

                 ตามค าสั่งที่ อ้างถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้สั่งแต่งตั้งท่าน เป็น
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  นาย.................................ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
............  วิทยฐานะ.................  โรงเรียน........................  อ าเภอ ........................ จังหวัด.........................  รายละเอียด
ปรากฏตามค าสั่งดังกล่าวแล้ว นั้น 
                เพ่ือให้การด าเนินการสอบสวนตามค าสั่งดังกล่าวด าเนินไปด้วยความถูกต้องตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการ
สอบสวน พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๓๘  และเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกสอบสวน จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือพิจารณาส านวนการสอบสวน และชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานทั้งปวง ว่า ผู้ถูกกล่าวหา ได้กระท าผิดตามข้อ
กล่าวหาหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ หรือไม่ อย่างไร ในวัน ............ ที่  .................... เวลา  .............. น.  ณ  ห้องประชุม...........  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

                จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                      ( ........................................ ) 
                                                  ต าแหน่ง................................... 
                                                 ประธานคณะกรรมการสอบสวน 
 
 
กลุ่มกฎหมายและคดี 
โทร. 042 611532 
โทรสาร. 042 613040 
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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง 
ครั้งที่  ๔/ ............... 

เมื่อวัน............ที่  .. .......................  พ.ศ.  ......... 
ณ  ......................  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

…………………………………….. 
ผู้มาประชุม 

                1. ...................................   ต าแหน่ง   ......................................                      ประธานกรรมการ  
                2. ...................................   ต าแหน่ง   ................... .....................                     กรรมการ 
                3. ...................................   ต าแหน่ง   ........................................                     กรรมการและเลข นุการ 
  
ผู้ไม่เข้าประชุม  -  ไม่มี 

เริ่มประชุมเวลา........................  น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
                          -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
                          -ที่ประชุมได้พิจารณาและตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
นาย......................................ครั้งที่ ๓/...........  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ...................... ...........   โดยละเอียดแล้ว  เห็นว่า 
เป็นไปโดยถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาดที่จะต้องแก้ไข จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว 
ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                          ประธานคณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้ทราบว่า การรวบรวมพยาน หลักฐานและการแจ้งข้อ
กล่าวหาพร้อมสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ( แบบ สว. ๓ ) เพ่ือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  
ได้ด าเนินการโดยสมบูรณ์แล้ว ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือให้ถ้อยค าอย่างใด ๆ ต่อคณะกรรมการ
สอบสวน  จึงถือว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์ที่จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  จึงเห็นสมควรยุติการแสวงหาพยาน หลักฐานไว้
เพียงนี้ และให้คณะกรรมการสอบสวนทุกคนพิจารณาพยานหลักฐานของฝ่ายที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ซึ่งปรากฏอยู่ใน
ส านวนการสอบสวนแล้วนี้  พิจารณาพยาน หลักฐานเหล่านั้น ทั้งข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของการกระท า ข้อ
กฎหมายและข้อเสนอแนะในการใช้ดุลพินิจ ว่ามีน้ าหนักพอเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาบริสุทธิ์ หรือเป็นผู้ที่มีพฤติการณ์อันเป็น
การกระท าความผิดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง ตามข้อกล่าวหาหรือไม่ เพียงใด โดยให้พิจารณาจากพยานหลักฐานทั้ง
ปวงที่มีอยู่ในส านวนการสอบสวนเท่านั้น และให้พิจารณาโดยค านึงถึงหลักความเป็นธรรมให้มากที่สุดแล้วจึงล งมติโดย
ประธานกรรมการจะถามกรรมการสอบสวนทีละคนเพ่ือให้ออกความเห็นทุกคนและในทุกประเด็น  
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                          ประธานคณะกรรมการสอบสวนกล่าวว่า ให้คณะกรรมการสอบสวนทุกคนตรวจสอบศึกษาและ
พิจารณาพยานหลักฐานในส านวนให้ละเอียด ถี่ถ้วนก่อนที่จะลงมติในแต่ละประเด็นท่ีสอบสวน 
 ที่ประชุมได้พิจารณาพยาน หลักฐานที่ปรากฏอยู่ในส านวนการสอบสวนอย่างละเอียด พิจารณา  ความน่าเชื่อถือ ความ
น่าจะเป็นของพยาน หลักฐานทั้งปวง  โดยพิเคราะห์ตามค าให้การของพยานบุคคล ฝ่ายผู้กล่าวหา จ านวน ....ปาก พยาน
เอกสารของฝ่ายผู้กล่าวหา จ านวน  .....  รายการ   รับฟังประกอบกันแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ไปในทิศทางอัน
เดียวกัน  โดยกรรมการทุกเสียง มีความเห็นว่า  พฤติการณ์ตามข้อกล่าวหาของ นาย/นาง/นางสาว............................... 
นั้น เข้าลักษณะตามกรณีตัวอย่างที่ปรากฏในหนังสือคู่มือการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของส านักงาน ก.ค.ศ.ฉบับพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งได้ยกเป็นกรณีตัวอย่างพฤติการณ์ความผิดไว้ว่า............................... 
ซึ่งในกรณีของ นาย/นาง/นางสาว................................  นั้น คณะกรรมการสอบสวนได้มีความเห็นและลงมติด้วยความ
เป็นอิสระ โดยกรรมการสอบสวนทุกเสียง พิจารณาเห็นว่าพฤติการณ์ของ นาย/นาง/นางสาว...................................... 
เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง ตามมาตรา .................... แห่ง  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่  ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๓  กรณี 
....................................................................โทษทางวินัยคือ..............  

                  ที่ประชุมได้มอบให้ นาย/นาง/นางสาว ......................  กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้จัดท ารายงานการ
สอบสวน(แบบสว. 6) เพ่ือรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  พร้อมทั้งส านวนการสอบสวนทั้งหมดต่อไป     
ระเบียบวาระท่ี   ๕     เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไม่มี  
เลิกประชุมเวลา  .....................  น. 
 

ลงชื่อ                                  ผู้บันทึกการประชุม 

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

           ลงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                 ( ........................................ )                        
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แบบ  สว.๖ 

รายงานการสอบสวน 
                    วันที่   ......................................      

เรื่อง  การสอบสวน นาย/นาง/นางสาว...................................... ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง 
  

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

             ตามที่ได้มีค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่  ............/........  เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง  สั่ง  ณ  วันที่  .......................  พ.ศ. ......  เพ่ือสอบสวน นาย/นาง/
นางสาว..... ..... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง  .. ..... ....โรงเรียน
..................................สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่
ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง ในเรื่อง ................................................................................................................ ซึ่งท าให้ราชการ
ได้รับความเสียหายไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง ประธานคณะกรรมการสอบสวนได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนดังกล่าว เมื่อวันที่ ..  ..............................  และคณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐  เสร็จแล้ว จึงขอเสนอรายงานการสอบสวน ดังต่อไปนี้ 
                  1.มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นสืบเนื่องจาก..................................ได้ร้องเรียนเป็นหนังสือต่อ..................ใน
หลายประเด็น ซึ่งต่อมาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
ตามประเด็นที่ถูกร้องเรียน กล่าวหา และคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงจากพยาน
บุคคลละพยานเอกสารต่างๆ และมีความเห็นว่า ในประเด็นที่ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่า ..........................................นั้น  มี
มูลอันเป็นความผิดทางวินัยตามที่ร้องเรียนกล่าวหา  สมควรด าเนินการสอบสวนทางวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรงต่อไป  
และในเวลาต่อมา ส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่
ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง ตามค าสั่งดังกล่าวข้างต้น   
                   ๒.คณะกรรมการสอบสวน ได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้ 
นาย.......................ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว โดยแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่า ได้กระท าผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ในเรื่อง............................................................ โดยคณะกรรมการสอบสวน ได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามา
รับทราบข้อกล่าวหาตามแบบบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๓ (แบบ สว. ๒) แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้
เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาตามหนังสือที่แจ้งนัดหมาย คณะกรรมการสอบสวนจึงได้ปฏิบัติตาม ข้อ  ๒๓ วรรคท้าย 
ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา  พ.ศ.๒๕๕๐ โดยได้จัดส่งแบบ สว.๒ ไปให้ผู้ถูกกล่าวหาทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ  ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ตามหนังสือลับที่  ศธ 
04117/................ เรื่อง แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ (แบบ สว. ๒ ) ลงวันที่ ..............................  
แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่รับหนังสือและไม่ลงลายมือชื่อรับทราบและหนังสือนั้นได้ถูกส่งกลับคืนมายังคณะกรรมการสอบสวน
เมื่อวันที่ .........................  คณะกรรมการสอบสวนจึงได้น าแบบ สว. ๒ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เก็บไว้ในส านวนการ
สอบสวน 
               ๓.นาย/นาง/นางสาว............................ ได้ให้ถ้อยค าในเบื้องต้นต่อคณะกรรมการสอบสวนว่าตนขอปฏิเสธ
ข้อกล่าวหา และว่าข้อกล่าวหานั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด   
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               ๔. คณะกรรมการสอบสวน ได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา  ทั้งพยานบุคคลและ
พยานเอกสารแล้ว  ดังนี้ 
        พยานบุคคล จ านวน   .....    ปาก ให้ถ้อยค าสรุปได้ ดังนี้ 
              พยานปากที่  ๑  ว่า ..................................................... 
              พยานปากที่  ๒  ว่า ..................................................... 
              พยานปากที่  ๓  ว่า.....................................................ฯลฯ 
         ๒.๒ พยานเอกสาร  จ านวน  ......   รายการ  คือ  
             ๒.๒.๑ ส าเนาหนังสือ .....................................ซ่ึงแสดงรายละเอียดว่า......................................... 
             ๒.๒.๒ ส าเนาหนังสือ .....................................ซึ่งแสดงรายละเอียดว่า.........................................  
             ๒.๒.๓ส าเนาหนังสือ .....................................ซึ่งแสดงรายละเอียดว่า.........................................  
             ๒.๒.๔ส าเนาหนังสือ .....................................ซึ่งแสดงรายละเอียดว่า......................................... ฯลฯ 
         พยานวัตถุ : ภาพถ่าย จ านวน ........... แผ่น/ภาพ ซึ่งแสดงรายการที่ส าคัญ ว่า ......................... 
               คณะกรรมการสอบสวนหาได้ไม่ท าการสอบสวนพยานใดตามข้อ ๓๐ วรรคท้ายหรืองดการสอบสวนพยาน 
หลักฐานใดตามข้อ ๓๑ แห่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๕๐ แต่อย่างใดไม่ 
               ๕.คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ นาย
....................  ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามแบบบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
(แบบ สว. ๓ )ลงวันที่ ......................... โดยคณะกรรมการสอบสวน ได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาตาม
แบบบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๔ (แบบ สว.๓) แต่ผู้
ถูกกล่าวหาไม่ได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาตามหนังสือที่แจ้งนัดหมาย คณะกรรมการสอบสวนจึงได้ปฏิบัติตาม ข้อ 
๒๔ วรรคท้าย ของกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวน พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยได้จัดส่งแบบ สว.๓ ไปให้ผู้ถูกกล่าวหาทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ตามหนังสือลับที่ ศธ  
04117/. . . . . . . . .  เรื่องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ(แบบ สว.๓) ลงวันที่ 
..............................  แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่รับหนังสือและไม่ลงลายมือชื่อรับทราบและหนังสือนั้นได้ถูกส่งกลับคืนมายัง
คณะกรรมการสอบสวนเมื่อวันที่ .........................คณะกรรมการสอบสวนจึงได้น าแบบ สว. ๓ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
ๆ เก็บไว้ในส านวนการสอบสวน 
               ๖.คณะกรรมการสอบสวนได้ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะย่ืนค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือขอให้ถ้อยค า หรือ
ขอน าสืบแก้ข้อกล่าวหาแล้ว ตามความในข้อ ๕ ข้างต้นนั้น นาย/นาง/นางสาว.............................ไม่ได้ยื่นค าชี้แจงแก้ข้อ
กล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ได้มาให้ถ้อยค าอย่างใด ๆ ต่อคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งเมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้แจ้ง  สว. ๓  ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไม่ได้รับค าชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหาและหรือผู้
ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค าอย่างใด ๆ แล้ว คณะกรรมการสอบสวนจึงถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาแล้ว และไม่ประสงค์ที่จะแก้ข้อกล่าวหา  คณะกรรมการสอบสวนจึงพิจารณาและ
ด าเนินการตามข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙ ต่อไป 
               ๗. คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณาและลงมติแล้ว เมื่อวันที่  ...............................  โดยที่ประชุม
ได้พิจารณาพยาน หลักฐานที่ปรากฏอยู่ในส านวนการสอบสวนอย่างละเอียด พิจารณาความน่าเชื่อถือ ความน่าจะเป็น
ของพยาน หลักฐานทั้งปวง  โดยพิเคราะห์ตามค าให้การของพยานบุคคล ฝ่ายผู้กล่าวหา  จ านวน  .........  ปาก  พยาน
เอกสารของฝ่ายผู้กล่าวหา จ านวน ................  รายการ รับฟังประกอบกันแล้ว  มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ไปในทิศทางอัน
เดียวกัน  โดยกรรมการทุกเสียง มีความเห็นว่า  พฤติการณ์ตามข้อกล่าวหาของ นาย/นาง/นางสาว......................... นั้น  
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เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรงตามมาตรา..........................แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม กรณี........................................................................ ....................
เห็นสมควรได้รับโทษทางวินัย คือ ............................................. 
  คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอส านวนการสอบสวนและพยานหลักฐานประกอบมา เพ่ือโปรด
พิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 

ลงชื่อ....................................................   ประธานกรรมการ 
                                                  ( ..........................................) 
 
                                     ลงชื่อ....................................................   กรรมการ  
                                                 ( ...........................................) 
 
                                     ลงชื่อ  ..............................................     กรรมการและเลขานุการ  
                                                (............................................. )  
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บัญชีรายการเอกสาร 
         การสอบสวนนาย/นาง/นางสาว.......................................ต าแหน่ง.......วิทยาฐานะ.........โรงเรียน....... 

  ที ่                                      รายการเอกสาร    จ านวนแผ่น หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริง 
บันทึกเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
บันทึกรับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนของประธานและ
คณะกรรมการสอบสวน 
บันทึกการประชุมครั้งที่ ๑-๔ บันทึกปากค าของผู้ถูกกล่าวหา ( สว. ๔ ) 
บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ( สว. ๒ ) 
บันทึกปากค าพยาน ( สว. ๕ ) จ านวน  ๓  ราย 
บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหา ( สว.๓ ) 
รายงานการสอบสวน ( สว. ๖ ) 
 
 

     ...... 
     ...... 
     ...... 
 
     ...... 
     ...... 
     ...... 
     ...... 
     ...... 
 
     ...... 
     ...... 
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รายงานการสอบสวนประจ าวัน 
        การสอบสวน นาย/นาง/นางสาว....................................ต าแหน่ง.....วิทยฐานะ.....  โรงเรียน................................ 
  ว. ด. ป.                    รายการปฏิบัติ   ลายมือชื่อคณะกรรมการ 

...............๒๕.. 
 
 
 
 
...............๒๕.. 
 
 
 
 
 
...............๒๕.. 
 
 
 
 
...............๒๕.. 
 
 
 
 

-ประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งที่ ๑ เพ่ือก าหนดแนว
ทางการสอบสวน และจัดท า  สว.  ๒ 
- แจ้งข้อกล่าวหาตามแบบ  สว. ๒    ให้ นาย...................  
ผู้ถูกกล่าวหา ทราบ 
 
-ประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งที่ ๒  เพ่ือสอบปากค า
พยานบุคคลฝ่ายผู้กล่าวหา  จ านวน   .............. ราย  คือ 
   ๑. ........................................... 
   2. ........................................... 
   ๓. .......................................... 
 
-ประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งที่  ๓  เพ่ือพิจารณา    
ชั่งน้ าหนักพยาน หลักฐานที่รวบรวมได้ และลงมติจัดท า  
สว.๓   
-จัดท า สว.๓ และแจ้งผู้ถูกกล่าวหา 
 
-ประชุมคณะกรรมการสอบสวน ครั้งที่  ๔   เพ่ือพิจารณา
ส านวนการสอบสวน ชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานที่รวบรวมได้
ทั้งหมด  ลงมติ  จัดท า  สว. ๖  และรายงานผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 
 
 

๑. 
๒. 
๓. 
 
 
1. 
๒. 
๓. 
 
 
 
๑. 
๒. 
๓. 
 
 
๑. 
๒. 
๓. 
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    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียน.......................อ าเภอ......................จังหวัด..................................  
ลับท่ี  ศธ .....................      วันที ่......  ............. พ.ศ. ................... 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
……………………………………………………………………………………………….………................................................................ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน..........................................................  
 

                  ตามที่  โรงเรียน ..................................ได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง นาย/นาง/
นางสาว..........................ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง......................................โรงเรียน.........................  
ตามค าสั่งที่......../...........สั่ง ณ วันที่ .......................พ.ศ.............  นั้น 
 

                  บัดนี้  คณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการสอบสวนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ซึ่งผลการสอบสวนนั้น คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา
เห็นว่า  นาย/นาง/นางสาว.............................. ได้กระท าผิดวินัยตามข้อกล่าวหาใน ............... ประเด็น คือ   1. ประเด็น
เรื่อง..........................และ 2. ประเด็นเรื่อง........................... ซึ่งเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง ตามมาตรา 
.................................................. แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม  กรณี ..................................................................................... ....................................................... 
................................................................................................   เห็นสมควรได้รับโทษทางวินัย คือ .....................................  
ส่วนประเด็นเรื่องอ่ืน ๆ นั้น .........................................................................................................  รายละเอียดปรากฏตาม
ส านวนการสอบสวนที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ 
  จึงขอเสนอส านวนการสอบสวนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

 
 

   ( .................................... )    
    ...................................... 
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ที่ ศธ  ..............                                      โรงเรียน........................................................ 
                                                                 .....................................................................   
                                                                                         อ าเภอ...........  จังหวัด................................. 
                                                                                                                  

       ...................................... 
เรื่อง  วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส านวนการด าเนินการทางวินัยและเอกสารประกอบ    จ านวน               แผ่น    
 

                   ด้วย โรงเรียน................................ได้ด าเนินการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง นาง.................................
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง .............  วิทยฐานะ................. โรงเรียน................................ซึ่งถูก
กล่าวหาในเรื่อง........................................................................  
                  บัดนี้ โรงเรียน........................................ได้ด าเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจสอบและพิจารณา  ดังนี้  
 

                  ก. การตรวจสอบข้อกฎหมาย 
  

        โรงเรียน ....................................ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ตามค าสั่งโรงเรียน
...............................ท่ี......./................  ลงวันที่ ........................พ.ศ............ ค าสั่งดังกล่าว เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและ
คณะกรรมการสอบสวน ได้ด าเนินการสอบสวนตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน  พิจารณา พ.ศ.2550 ทุกประการ 
 

         ข. การตรวจสอบข้อเท็จจริง  
                   มูลกรณีเรื่องนี้  เนื่องจาก.................................................................................................................... ............. 
                   ข้อเท็จจริงรับฟังโดยสรุปได้  ดังนี้  
                   -พยานบุคคล จ านวน ........ ปาก ให้ถ้อยค าโดยสรุปใจความได้ดังนี้ 
                   พยานปากที่ 1 ว่า.................................................................................  
                   พยานปากที่ 2 ว่า.................................................................................  
                   พยานปากที่ 3 ว่า.................................................................................  
                   พยานปากที่ 4 ว่า.................................................................................  
                    -พยานเอกสาร จ านวน ......... รายการ 
                    1. ส าเนา.............................................................................................  
                    2. ส าเนา........................................................................... .................. 
                    3. ส าเนา.............................................................................................  
                    4. ส าเนา.............................................................................................  
                    พยานวัตถุ   ไม่มี 
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                     ค.การพิจารณาและเสนอแนะ 
                     คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณาลงมติแล้ว  เห็นว่า .................................................ได้กระท า
การดังกล่าวจริง  ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นความทางวินัย เพราะเมื่อได้พิเคราะห์ตามค าให้การของพยานบุคคลที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหา จ านวน ...........ปาก พยานเอกสาร จ านวน ...............รายการ ซึ่งเจือสม สอดรับกัน จนพอรับฟังประกอบกัน
แล้วมีน้ าหนักน่าเชื่อถือได้มากกว่าพยานหลักฐานของฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา จึงรับฟังและเชื่อได้ว่า นาง.................... 
ได้กระท าผิดวินัยตามข้อกล่าวหา ว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์อันเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง  ตามมาตรา ...............
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  กรณี
.................................................................... จริง เห็นสมควรได้รับโทษทางวินัย คือ ..................................... 
                    โรงเรียน......................................ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับ คณะกรรมการสอบสวน 
โดยมีความเห็นว่า ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในส านวนการสอบสวน นั้น ฟังและเชื่อได้ว่า พฤติการณ์ของ นาย/นาง/นางสาว
.........................................ตามที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า ควรลงโทษ.............................  นั้น มีความเหมาะสมดีแล้ว 
และได้สั่งลงโทษ................ นาย/นาง/นางสาว............................... (ระบุโทษ).................. เพ่ือให้เหมาะสมกับกรณีความผิด
ที่ได้กระท า  ตามค าสั่งโรงเรียน.....................................ที่........../.............  เรื่อง ลงโทษ....................  สั่ง ณ วันที่ ................
พ.ศ.................  รายละเอียดปรากฏตามส านวนการสอบสวนที่แนบมาพร้อมหนังสือ นี้ 
                   

  

                      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  ต่อไป  
 

                                                                ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                            (                              ) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียน .......................................... 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มกฎหมายและคด ี
โทร............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะผู้จัดท า 
คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา 

 

    1. นายมารุต อุปนิสากร          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 ๒. นายณรงค์ โล่ห์ค า   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน 
 ๑. นางปาลิดา ค าพิชิต          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการพิเศษ 
                                                    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี     ประธานคณะท างาน 
     ๒. นายชัยยา สาระไชย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2        คณะท างาน 
     ๓. นายสโมสอน หนองสูง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด           คณะท างาน 
 ๔. นายบรรดิฐ แก้วศรีนวม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาตะแบง 2   คณะท างาน/เลขานุการ 
 ๕. นายราเชนทร์ มหานิล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  

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


