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และสถำนศึกษำในสังกัด 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

ค าน า 

กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มกฎหมำยและคดี มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ ทั้งที่เป็น
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำว ในคู่มือเล่มนี้มี
เนื้อหำสำระเกี่ยวกับควำมเป็นมำ ควำมส ำคัญ และควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ กำรสืบสวนข้อเท็จจริง กำรด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงและไม่ร้ำยแรง กำรพิจำรณำ
ควำมผิดและก ำหนดโทษ กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ 

กลุ่มกฎหมำยและคดี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ หวังเป็นอย่ำงยิ่ง
ว่ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงำนในกำรด ำเนินกำร ทั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ ตลอดจนบุคลำกรที่เก่ียวข้องเป็นอย่ำงดี 

 
กลุ่มกฎหมำยและคดี 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

สารบัญ 
หน้า 

ค าน า 
บทที่ ๑ บทน ำ          ๔ 
 ควำมเป็นมำควำมส ำคัญ        ๔  
 วินัยและกำรด ำเนินกำรทำงวินัย       ๕ 
บทที่ ๒ กำรสืบสวนข้อเท็จจริง        ๖ 
 ตัวอย่ำงแบบสืบสวนข้อเท็จจริง       ๗ 
 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสืบสวนข้อเท็จจริง    ๘ 
 ตัวอย่ำงรำยงำนกำรสืบสวนข้อเท็จจริง      ๒๔ 
บทที่ ๓ กำรด ำเนินกำรทำงวินัย        ๒๖ 
 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินกำรสอบสวนวินัยไม่ร้ำยแรง     ๒๗ 
 ตัวอย่ำงรำยงำนกำรสอบสวน       ๖๘ 
 ตัวอย่ำงรำยงำนกำรสอบสวนประจ ำวัน      ๗๑ 
 ตัวอย่ำงค ำสั่งลงโทษ        ๗๔ 
 ตัวอย่ำงแบบสรุปประวัติและข้อเท็จจริง      ๗๖  
บทที่ ๔ กำรพิจำรณำควำมผิดและโทษ       ๗๘ 
 แนวทำงกำรลงโทษทำงวินัย       ๗๘  
บทที่ ๕ กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์       ๘๕ 
 กำรอุทธรณ์         ๘๕ 
 ตัวอย่ำงกำรเขียนหนังสืออุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษ     ๘๖ 
 กำรร้องทุกข์         ๘๗ 
 ตัวอย่ำงกำรเขียนหนังสือร้องทุกข์           ๘๘ 
บทที่ ๖ กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย      ๘๙ 
บทที่ ๗ วินัยลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว       ๙๐ 
บทที่ ๘ วินัยพนักงำนรำชกำร        ๙๒ 
บทที่ ๙ แนวทำงในกำรด ำเนินคดีอำญำ คดีแพ่ง และคดีปกครอง    ๙๓ 
บทที่ ๑๐ กำรด ำเนินกำรควำมรับผิดทำงละเมิด      ๙๕ 
เอกสารอ้างอิง          ๙๗ 
ท้ายเล่ม           ๙๘ 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

บทท่ี ๑ 
บทน า 

ความเป็นมา/ความส าคัญ 
 ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหำคม ๒๕๖๑ ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ 
๒๑๘ ง วันที่ ๗ กันยำยน ๒๕๖๑ หน้ำ ๒๗ ได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของกลุ่มกฎหมำยและคดีดังต่อไปนี้ 

(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย 
(ข) ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
(ค) ด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย 
(ง) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
(จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
(ฉ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที ่
(ช) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอ่ืนๆของรัฐ 
(ซ) ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฌ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนกฎหมำย และงำนคดีของ

รัฐ 
(ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
จำกอ ำนำจหน้ำที่ดังกล่ำว กลุ่มกฎหมำยและคดี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

อุบลรำชธำนี เขต ๔ จึงได้น ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมำ
ประยุกต์ใช้ และน ำมำเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำคู่มือของกลุ่มกฎหมำยและคดี เพ่ือเป็นประโยชน์หรืออ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงำนในกำรด ำเนินกำร ทั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ตลอดจน
บุคลำกรที่เก่ียวข้อง  
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

วินัยและการด าเนินการทางวินัย 
ความหมาย 
 วินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำหมำยถึง ข้อบัญญัติที่ก ำหนดเป็นข้อห้ำมและข้อปฏิบัติ 
ตำมหมวด ๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ มำตำม ๘๒ – 
๙๗ 
จุดมุ่งหมายและขอบเขตของวินัย 
 หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจำรณำว่ำกระท ำอย่ำงใดจะผิดวินัยหรือไม่ สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

๑. กำรกระท ำนั้นกระทบต่อประสิทธิภำพหรือประสิทธิผลของทำงรำชกำรหรือไม่ 
๒. กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติหรือไม่ 
๓. กระทบต่อควำมผำสุกของประชำชนหรือไม่ 
๔. กระทบต่อภำพพจน์ชื่อเสียงของทำงรำชกำรหรือไม่ 
ดังนั้นวินัยข้ำรำชกำรจึงครอบคลุมถึงพฤติกรรมดังนี้ 
๑. กำรปฏิบัติรำชกำร 
๒. กำรปฏิบัติตนซึ่งกระทบกับรำชกำร 
ลักษณะควำมผิดเกี่ยวกับวินัย 
๑. ไม่มีอำยุควำม 
๒. ยอมควำมกันไม่ได้ 
๓. ไม่อำจชดใช้ด้วยเงินเพื่อลบล้ำงควำมผิด 
๔. สภำพกำรกระท ำผิดของข้ำรำชกำร 
๕. กำรลงโทษต้องเป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

บทท่ี ๒ 
การสืบสวนข้อเท็จจริง 

ควำมหมำยของกำรสืบสวน ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ.๒๕๔๗ มำตรำ ๙๕ วรรคห้ำ ก ำหนดว่ำ “เมื่อมีกำรกล่ำวหำโดยปรำกฏตัวผู้กล่ำวหำหรือเป็นทีสงสัยว่ำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดกระท ำผิดวินัยโดยยังไม่มีพยำนหลักฐำน  ให้ผู้บังคับบัญชำรีบ
ด ำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำในเบื้องต้นว่ำ กรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยหรือไม่ ถ้ำเห็นว่ ำกรณี
ไม่มีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้ำเห็นว่ำมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยก็ให้
ด ำเนินกำรทำงวินัยทันที” ทั้งนี้กำรด ำเนินกำรสืบสวนยังไม่ถือว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

แบบสืบสวนข้อเท็จจริง(ตัวอย่าง) 

บันทึกท่ี…………………………………………… 
            …………………………………..……... 

เรื่อง      สืบสวนข้อเท็จจริง 

      วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ........... .................... 
 ข้ำพเจ้ำชื่อ……………….……………………..........นำมสกุล…………………………………………..……………………. 
เกิดวันที่…….......เดือน……………………………..……………พ.ศ………………… (หรือปี…….…………..)    อำยุ…………ปี     
อยู่บ้ำนเลขท่ี…………..ถนน...........................  หมู่ที่.....................ต ำบล……………..อ ำเภอ………………………………..
จังหวัด………………………….โทรศัพท์...........................................เชื้อชำติ....................สัญชำติ......... .................
อำชีพ……………………………โทรศัพท์................................................  
 ขอให้ถ้อยค ำต่อคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงด้วยควำมสัตย์จริง  ดังนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ในกำรให้ถ้อยค ำข้ำพเจ้ำมีสติสัมปชัญญะ รู้สึกผิดชอบและมิได้ถูกข่มขู่  ถูกบังคับขู่เข็ญ  หรือถูกขืนใจ
แต่อย่ำงใด  ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนบันทึกถ้อยค ำด้วยตนเองหรือได้ฟังกำรอ่ำนแล้ว รับรองว่ำถูกต้อง 

     (ลงชื่อ)………………………………….ผู้ให้ถ้อยค ำ 
             (…………………………………) 
     (ลงชื่อ)………………………………….ผู้สอบปำกค ำ 
             (…………………………………) 
     (ลงชื่อ)………………………………….ผู้สอบปำกค ำ 
             (…………………………………) 
     (ลงชื่อ)………………………………….ผู้สอบปำกค ำ  
                                (…………………………………) 

(ลงชื่อ)………………………………….ผู้สอบปำกค ำ       
        (…………………………………)                                                               
(ลงชื่อ)………………………………….ผู้สอบปำกค ำ  

                                                            (…………………………………) 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

ตัวอย่าง 

การด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง 

กรณี มีกำรร้องเรียนข้ำรำชกำรครู ท ำร้ำยร่ำงกำยข้ำรำชกำรครูด้วยกัน เป็นควำมผิดกรณีไม่รักษำควำมสำมัคคี 
และกรณีไม่รักษำชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยกระท ำกำรอันได้
ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่ว 

ที่มา 

 เมื่อวันที่  5 ตุลำคม 2549  นำย ก.ครูโรงเรียนหนึ่ง  ได้ร้องเรียนกล่ำวหำ นำย ข.ครูโรงเรียนสอง 
โดยร้องเรียนต่อนำย ค.  ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสอง  ว่ำนำย ข. ได้ท ำร้ำยร่ำงกำยตนจนได้รับบำดเจ็บ
เป็นแผลฉีกขำดบริเวณเปลือกตำบนด้ำนขวำ หำงตำซ้ำยและโหนกแก้ม  เย็บแผลประมำณ 9 เข็ม  เหตุเกิดใน
กำรจัดงำนเกษียณอำยุข้ำรำชกำรครู  เมื่อวันที่ 28 กันยำยน  2549  ที่หอประชุมอ ำเภอ  เวลำประมำณ 22 
นำฬิกำเศษ      

การตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

 นำย ค. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสอง  เห็นว่ำมีกำรกล่ำวหำโดยปรำกฏตัวผู้กล่ำวหำ จึงสั่งตั้ง
คณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงว่ำ กรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำ นำย ข. ครูโรงเรียนของตนกระท ำผิดวินัย 
หรือไม ่

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 มำตรำ 27  และมำตรำ  95 วรรคห้ำ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2547  
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

(ตัวอย่าง การออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง) 

 

ค ำสั่ง โรงเรียนสอง 

ที่ 1/ 2549 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง 

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

  ด้วยมีหนังสือร้องเรียนกล่ำวหำว่ำ นำย ข.   ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูโรงเรียนสอง  ต ำแหน่งเลขที่ .........……...ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ.........................  รับเงินเดือน
ในอันดับ คศ.2  ขั้น  21,550  บำท มีพฤติกรรมไม่เหมำะสม  โดยได้ท ำร้ำยร่ำงกำยนำย ก. ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครูโรงเรียนหนึ่ง จนได้รับบำดเจ็บเป็นแผลฉีกขำดบริเวณเปลือกตำบน
ด้ำนขวำ หำงตำซ้ำยและโหนกแก้ม  เย็บแผลประมำณ 9 เข็ม  เหตุเกิดในกำรจัดงำนเกษียณอำยุข้ำรำชกำรครู  
เมื่อวันที่ 28 กันยำยน  2549  ที่หอประชุมอ ำเภอ  เวลำประมำณ 22 นำฬิกำเศษ 

  ฉะนั้น เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่ำวหำประกอบกำร
พิจำรณำ  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 27 และมำตรำ 95 วรรคห้ำ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวน
ข้อเท็จจริง  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

  1. นำยด ำ    ครู คศ. 2  ร.ร.  สอง  เป็นประธำนกรรมกำร 
  2. นำยแดง    ครู คศ. 2  ร.ร.  สอง  เป็นกรรมกำร 
  3. นำยขำว   ครู ค.ศ.2  ร.ร.  สอง  เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

  ให้คณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงรีบด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเสนอผลกำรสืบสวน
ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบกำรพิจำรณำต่อไป 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่  7  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2549 

     (ลงชื่อ)  ค.   

            (นำย ค. ) 

     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสอง 

(ตัวอย่ำงกำรบันทึกปำกค ำพยำนในกำรสืบสวนข้อเท็จจริง) 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

แบบสืบสวนข้อเท็จจริง 

        บันทึกท่ี....ที่ว่าการอ าเภอ... 

เรื่อง      .....สืบสวนข้อเท็จจริง... 

       วันที่ ..10..  เดือน  ...ตุลาคม..  พ.ศ. ..2549... 
 ข้ำพเจ้ำชื่อ...นาย ง.......………...............................................นำมสกุล …………………………………………… 
เกิดวันที่……..….......เดือน………...……………พ.ศ……..................................หรือปี…….…………….)    อำยุ…………ปี     
อยู่บ้ำนเลขท่ี…………….….….ถนน.........................................................  หมู่ที่...............ต ำบล…………………..........
อ ำเภอ………………….………………..จังหวัด…………….……………………….โทรศัพท์......................................................  
บิดำชื่อ ..........................................มำรดำชื่อ........................................เชื้อชำติ.................สัญชำติ......................
อำชีพ……………………………………………… 
 ขอให้ถ้อยค ำต่อคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงด้วยควำมสัตย์จริง  ดังนี้ 
……ข้าฯเป็นนักการภารโรงอยู่ที่อ าเภอ เกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวหา นาย ข. นั้น   ข้าฯขอให้ถ้อยค าว่า เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2549 ในงานเกษียณอายุของข้าราชการครูที่หอประชุมอ าเภอ  เมื่อเวลาประมาณ 4 ทุ่ม 
ที่บริเวณนอกหอประชุม ข้าฯเห็นคนสองคน.ลงไปคลุกพ้ืน เห็นคนหนึ่งคร่อมร่างอีกคนหนึ่ง  คนที่อยู่บนได้ดึง
เสื้ออีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างล่างขึ้นมา  มองดูแล้วคนที่ดึงคอเสื้อรูปร่างใหญ่กว่าคนที่ถูกต่อย ข้าฯเห็นก่อนที่ทั้งคู่จะ
ลงไปที่พ้ืนนั้น  เห็นคนที่จับคอเสื้อต่อยหนึ่งครั้ง แล้วร่วงลงไปกองที่พ้ืน  คนที่ต่อยลงไปคร่อมร่างผู้ที่ถูกต่อย ที่
ดูเหมือนไม่ได้สติแล้วก็ต่อยจนนับครั้งไม่ถ้วน ท าอยู่ฝ่ายเดียว ข้าฯจึงร้องขึ้นว่ามีคนตีกัน ข้าฯมาทราบทีหลังว่า
คนตัวใหญ่ที่ข้าฯเห็นเป็นฝ่ายชก คือครู ก. และคนตัวเล็กกว่าที่ถูกชกคือครู ข.......................................... ............  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
      - 2 - 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

นำย ง. ลงลำยมือชื่อก ำกับใต้เส้น 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

-๒- 
 ในกำรให้ถ้อยค ำข้ำพเจ้ำมีสติสัมปชัญญะ   รู้สึกผิดชอบและมิได้ถูกข่มขู่  ถูกบังคับขู่เข็ญ  หรือถูกขืน
ใจแต่อย่ำงใด    ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนบันทึกถ้อยค ำด้วยตนเองหรือได้ฟังกำรอ่ำนแล้ว รับรองว่ำถูกต้อง 

     (ลงชื่อ)…………ง……………….ผู้ให้ถ้อยค ำ 

               (………นาย ง……………) 

     (ลงชื่อ)………ด า………………..ผู้สอบปำกค ำ 

               (………นายด า……………) 

     (ลงชื่อ)………แดง.......………….ผู้สอบปำกค ำ 

               (………นายแดง …………) 

     (ลงชื่อ)………ขาว……………….ผู้สอบปำกค ำ   
                                  (………นายขาว……………) 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

แบบสืบสวนข้อเท็จจริง 

         บันทึกท่ี....โรงเรียนสอง... 

เรื่อง      .....สืบสวนข้อเท็จจริง... 

      วันที่ ..10..  เดือน  ...ตุลาคม..  พ.ศ. ..2549... 
 ข้ำพเจ้ำชื่อ...นาย จ.......………...............................................นำมสกุล …………………………………………… 
เกิดวันที่……..….......เดือน………...……………พ.ศ……..................................หรือปี…….…………….)    อำยุ…………ปี     
อยู่บ้ำนเลขท่ี…………….….….ถนน.........................................................  หมู่ที่...............ต ำบล…………………..........
อ ำเภอ………………….………………..จังหวัด…………….……………………….โทรศัพท์......................................................  
บิดำชื่อ ..........................................มำรดำชื่อ........................................เชื้อชำติ................ .สัญชำติ......................
อำชีพ……………………………………………… 
 ขอให้ถ้อยค ำต่อคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงด้วยควำมสัตย์จริง  ดังนี้ 

………ข้าฯ เป็นข้าราชการครูโรงเรียนสอง เช่นเดียวกันกับนาย ข. กรณีนาย ก.กล่าวหานาย ข.นั้น ข้าฯขอให้
ถ้อยค าว่า ในวันที่ 28 กันยายน 2549 ข้าได้ไปร่วมงานเกษียณอายุราชการครูเมื่อประมาณทุ่มเศษและนั่งโต๊ะ
เดียวกันกับ นาย ข.  โดยในวันนั้นข้าฯเห็น นาย ข.ดื่มสุราค่อนข้างเมาแต่ก็ยังพูดคุยกันได้ตามปกติจนเมื่อเวลา
ประมาณ 4 ทุ่ม ข้าฯเห็นนาย ข. มองไปที่โต๊ะที่นาย ก.นั่งอยู่บ่อยๆ และไม่นาน นาย ข. ก็ลุกข้ึนเดินไปหานาย 
ก.ที่โต๊ะ สักครู่นาย ข. ก็ชวนนาย ก.ออกไปข้างนอกบริเวณงานสองต่อสอง ข้าฯไม่ได้ยินหรือรู้เห็นว่าทั้งสอง
พูดคุยอะไรกัน จนกระทั่งข้าฯได้ยินเสียงเอะอะข้างนอก และมีคนหลายคนในงานลุกออกไปดู ข้าฯจึงออกไปดู
ด้วยจึงเห็นว่า นาย ก. มีบาดแผลบริเวณใบหน้าหลายแห่งและมีท่าทางสะลึมสะลือ  ในขณะนั้นนาย ข. ก็ยืนอยู่
ข้าง ๆบริเวณเกิดเหตุ  จากนั้นข้าฯและเพ่ือนครูจึงช่วยกันพานาย ก.ส่งไปที่โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ ส่วนเรื่อง
อ่ืนๆข้า ฯไม่ทราบ................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

นำย จ. ลงลำยมือชื่อก ำกับใต้เส้น 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

-๒- 

 ในกำรให้ถ้อยค ำข้ำพเจ้ำมีสติสัมปชัญญะ   รู้สึกผิดชอบและมิได้ถูกข่มขู่  ถูกบังคับขู่เข็ญ  หรือถูกขืน
ใจแต่อย่ำงใด    ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนบันทึกถ้อยค ำด้วยตนเองหรือได้ฟังกำรอ่ำนแล้ว รับรองว่ำถูกต้อง 

     (ลงชื่อ)……………จ………………….ผู้ให้ถ้อยค ำ 
              (………นาง จ…………) 
     (ลงชื่อ)……………ด า……………   ผู้สอบปำกค ำ 
              (…………นายด า………) 
     (ลงชื่อ)……………แดง…………… ผู้สอบปำกค ำ 
              (………..  นายแดง.....) 
     (ลงชื่อ)……………ขาว…………….ผู้สอบปำกค ำ   
                                          (…………นายขาว ……) 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

แบบสืบสวนข้อเท็จจริง 

        บันทึกท่ี ...โรงเรียนหนึ่ง... 
เรื่อง      .....สืบสวนข้อเท็จจริง... 

      วันที่ ..10..  เดือน  ...ตุลาคม..  พ.ศ. ..2549... 
 ข้ำพเจ้ำชื่อ...นาง ฉ.......………...............................................นำมสกุล …………………………………………… 
เกิดวันที่……..….......เดือน………...……………พ.ศ……..................................หรือปี…….…………….)    อำยุ…………ปี     
อยู่บ้ำนเลขท่ี…………….….….ถนน.........................................................  หมู่ที่...............ต ำบล…………………..........
อ ำเภอ………………….………………..จังหวัด…………….……………………….โทรศัพท์......................................................  
บิดำชื่อ ..........................................มำรดำชื่อ........................................เชื้อชำติ................ .สัญชำติ......................
อำชีพ……………………………………………… 
 ขอให้ถ้อยค ำต่อคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงด้วยควำมสัตย์จริง  ดังนี้ 

……ข้า ฯ เป็นครูโรงเรียนหนึ่ง ข้าฯ รู้จัก นาย ก. และ นาย ข. ดีทั้งสองคนเพราะเป็นครูอยู่กลุ่มเดียวกัน เคยมี
กิจกรรมร่วมกันบ่อย ๆ ข้าฯไม่ทราบว่าคนทั้งสองเคยมีเรื่องผิดใจกันมาก่อนหรือไม่ แต่ในวันที่ 28 กันย ายน 
2549 ซึ่งเป็นวันจัดงานเกษียณอายุราชการของครู โดยจัดในช่วงค่ าข้าฯก็ไปร่วมด้วย ข้าฯไปถึงงานประมาณ 
2 ทุ่ม เพราะติดภารกิจท าให้ไปช้า ในงานข้าฯนั่งโต๊ะเดียวกันกับ นาย ก.  คืนนั้น   นาย ก.ก็ดื่มเหล้าอยู่บ้าง
ตามมารยาทของงานเลี้ยงแต่ก็ไม่ถึงกับมึนเมา  เมื่อประมาณ 4 ทุ่มข้าฯเห็น นาย ข. ซึ่งนั่งอยู่โต๊ะข้าง ๆ เดินมา
หา นาย ก. และชวน นาย ก. ออกไปนอกบริเวณงานสองต่อสอง   ข้าฯไม่ทราบว่าไปคุยกันเรื่องอะไร สักครู่
หนึ่งข้าฯได้ยินคนร้องขึ้นว่ามีคนตีกันข้างนอก ข้าฯวิ่งไปดูพร้อมกับเพ่ือนครูในงาน และเห็นนาย ข. ยืนอยู่ข้าง
นาย ก. ที่นอนสะลึมสะลืออยู่ที่พ้ืน ข้าฯเห็นเลือดนาย ก.ออกมากและเห็นมีบาดแผลที่หน้าหลายแห่ง ข้าฯจึง
พูดกับเพ่ือนครูว่าให้รีบพานาย ก.ไปหาหมอ ส าหรับเรื่องอ่ืน ๆ นอกจากนี้ข้าฯไม่ทราบ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

นำง  ฉ. ลงลำยมือชื่อก ำกับใต้เส้น 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

-๒- 

 ในกำรให้ถ้อยค ำข้ำพเจ้ำมีสติสัมปชัญญะ   รู้สึกผิดชอบและมิได้ถูกข่มขู่  ถูกบังคับขู่เข็ญ  หรือถูกขืน
ใจแต่อย่ำงใด    ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนบันทึกถ้อยค ำด้วยตนเองหรือได้ฟังกำรอ่ำนแล้ว รับรองว่ำถูกต้อง 

     (ลงชื่อ)……………ฉ…………………….ผู้ให้ถ้อยค ำ 
               (…………นาง ฉ………………) 
     (ลงชื่อ)……………ด า………………….ผู้สอบปำกค ำ 
               (…………นายด า.…….……) 
     (ลงชื่อ)……………แดง……………….ผู้สอบปำกค ำ 
               (………นายแดง……….…) 
     (ลงชื่อ)………ขาว…………………….ผู้สอบปำกค ำ  
                                  (……นายขาว……………) 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

แบบสืบสวนข้อเท็จจริง 

        บันทึกท่ี...โรงเรียนหนึ่ง….. 

เรื่อง      .....สืบสวนข้อเท็จจริง... 

      วันที่ ..1๑..  เดือน  ...ตุลาคม..  พ.ศ. ..2549... 
 ข้ำพเจ้ำชื่อ...นาย ช.......………...............................................นำมสกุล …………………………………………… 
เกิดวันที่……..….......เดือน………...……………พ.ศ……..................................หรือปี…….…………….)    อำยุ…………ปี     
อยู่บ้ำนเลขท่ี…………….….….ถนน.........................................................  หมู่ที่...............ต ำบล…………………..........
อ ำเภอ………………….………………..จังหวัด…………….……………………….โทรศัพท์......................................................  
บิดำชื่อ ..........................................มำรดำชื่อ........................................เชื้อชำติ.................สัญชำติ......................
อำชีพ……………………………………………… 
 ขอให้ถ้อยค ำต่อคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงด้วยควำมสัตย์จริง  ดังนี้ 
…………ข้าฯ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนหนึ่ง ข้าฯรู้จักและสนิทสนมกับ นาย ก. และ นาย ข. ดีเพราะทั้งสองเป็น
ครูเก่า ท างานร่วมกันมานานอยู่กลุ่มเดียวกัน โดยส่วนตัวแล้วข้าฯเห็นว่าครูทั้งสองก็เข้ากันได้ดีท างานร่วมกันก็
บ่อย แต่ทราบว่าในระยะหลังๆทั้งสองไม่ค่อยชอบท างานร่วมกัน โดยเฉพาะถ้าเลี่ยงได้เป็นเลี่ยง ก็ไม่ทราบว่า
เป็นเพราะเหตุใด ในคืนวันเกิดเหตุวันที่ 28 กันยายน 2549 ข้าก็ไปร่วมงานแต่ไม่ได้นั่งโต๊ะเดียวกันกับ นาย 
ก. หรือ นาย ข.  ข้าฯไปร่วมงานตั้งแต่หัวค่ าประมาณ 6 โมงเย็นและนั่งโต๊ะเดียวกันกับเพื่อนผู้บริหารโรงเรียนที่
อยู่ทางด้านหน้าเวที  กรณีที่มีการท าร้ายร่างกายกันของครูในวันนั้น ข้าฯได้ยินเสียงคนร้องเอะอะว่ามีคนตีกัน
อยู่บริเวณนอกงาน ข้าจึงวิ่งออกไปดูโดยมีครูหลายคนทยอยกันออกไปดู ข้าฯเห็นนาย ก.ซึ่งเป็นครูโรงเรียนของ
ข้าฯ ได้รับบาดเจ็บมีแผลบริเวณใบหน้าหลายแห่ง มีเลือดออกมาก ข้ าฯ จึงรีบพา นาย ก. ไปหาหมอที่
โรงพยาบาล จากนั้นประมาณ 2 วัน ข้าฯได้ไปเยี่ยม นาย ก. ที่บ้านและถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน  นาย ก.บอก
ข้าฯว่า นาย ข. ได้ชกต่อยตนจนตนหมดสติ  มารู้สึกตัวก็มีอาการสะลึมสะลือ ตาลายและเจ็บที่บริเวณใบหน้า
อย่างรุนแรงมาก สาเหตุก็น่าจะเนื่องมาจากการไม่เข้าใจกันในเรื่องงานของกลุ่ม ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

นำย ช. ลงลำยมือชื่อก ำกับใต้เส้น 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

-๒- 

 ในกำรให้ถ้อยค ำข้ำพเจ้ำมีสติสัมปชัญญะ   รู้สึกผิดชอบและมิได้ถูกข่มขู่  ถูกบังคับขู่เข็ญ  หรือถูกขืน
ใจแต่อย่ำงใด    ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนบันทึกถ้อยค ำด้วยตนเองหรือได้ฟังกำรอ่ำนแล้ว รับรองว่ำถูกต้อง 

     (ลงชื่อ)…………ช.…………………….ผู้ให้ถ้อยค ำ 

               (………นาย ช.……………) 

     (ลงชื่อ)…………ด า…………..…….ผู้สอบปำกค ำ 

               (………นายด า……………) 

     (ลงชื่อ)…………แดง……………….ผู้สอบปำกค ำ 

               (………นายแดง…..….…) 

     (ลงชื่อ)…………ขาว……………….ผู้สอบปำกค ำ   
                                  (……นายขาว……………) 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

แบบสืบสวนข้อเท็จจริง 

                  บันทึกท่ี..ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านสอง.. 

เรื่อง      .....สืบสวนข้อเท็จจริง... 

      วันที่ ..1๔..  เดือน  ...ตุลาคม..  พ.ศ. ..2549... 
 ข้ำพเจ้ำชื่อ...นาง ญ.......………...............................................นำมสกุล …………………………………………… 
เกิดวันที่……..….......เดือน………...……………พ.ศ……..................................หรือปี…….…………….)    อำยุ…………ปี     
อยู่บ้ำนเลขท่ี…………….….….ถนน.........................................................  หมู่ที่...............ต ำบล…………………..........
อ ำเภอ………………….………………..จังหวัด…………….……………………….โทรศัพท์......................................................  
บิดำชื่อ ..........................................มำรดำชื่อ........................................เชื้อชำติ................ .สัญชำติ......................
อำชีพ……………………………………………… 
 ขอให้ถ้อยค ำต่อคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงด้วยควำมสัตย์จริง  ดังนี้ 
………ข้าฯ เป็นผู้ใหญ่บ้านสอง และเป็นกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนสอง ข้าฯรู้จักนาย ก.และ นาย ข.ดีทั้ง
สองคน เคยร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านอยู่บ่อย ๆ ในคืนวันเกิดเหตุวันที่ 28 กันยายน 2549 ข้าฯได้ไปร่วมงาน
ด้วย   ข้าฯนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันกับนาย ข.  เมื่อเวลาประมาณ 4 ทุ่ม ข้าฯเห็น นาย ข. ลุกออกจากโต๊ะและเดินไป
หา นาย ก. ที่อยู่โต๊ะข้าง ๆ แล้วทั้งคู่ก็พากันเดินออกไปข้างนอกอาคาร จากนั้นไม่นานข้าฯ ได้ยินเสียงร้อง
เอะอะที่ข้างนอก ข้าฯได้เดินออกไปดูเห็นนาย ข.ยืนอยู่ข้าง ๆ นาย ก. ที่นอนอยู่กับพื้น ข้าฯเห็นหน้านาย ก. มี
บาดแผลและเลือดออกหลายแห่ง และต่อมา นาย ช. ก็ได้พานาย ข. ไปขึ้นรถทราบว่าจะพาไปโรงพยาบาล 
เรื่องอ่ืนๆข้าฯไม่ทราบ……………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………      
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

นำง  ญ. ลงลำยมือชื่อก ำกับใต้เส้น 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

-๒- 
 ในกำรให้ถ้อยค ำข้ำพเจ้ำมีสติสัมปชัญญะ   รู้สึกผิดชอบและมิได้ถูกข่มขู่  ถูกบังคับขู่เข็ญ  หรือถูกขืน
ใจแต่อย่ำงใด    ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนบันทึกถ้อยค ำด้วยตนเองหรือได้ฟังกำรอ่ำนแล้ว รับรองว่ำถูกต้อง 

 

     (ลงชื่อ)……………...... ญ…………….ผู้ให้ถ้อยค ำ 

               (……………นาง ญ.……………) 

     (ลงชื่อ)…………………ด า……   …….ผู้สอบปำกค ำ 

              (……………นายด า……………) 

     (ลงชื่อ)………………แดง…………….ผู้สอบปำกค ำ 

              (……………นายแดง..…………) 

     (ลงชื่อ)………………ขาว…………….ผู้สอบปำกค ำ  
                                 (……………นายขาว..…….…) 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

แบบสืบสวนข้อเท็จจริง 

        บันทึกท่ี....โรงเรียนหนึ่ง.... 

เรื่อง      .....สืบสวนข้อเท็จจริง... 

      วันที่ ..1๔..  เดือน  ...ตุลาคม..  พ.ศ. ..2549... 
 ข้ำพเจ้ำชื่อ...นาย ก.......………...............................................นำมสกุล …………………………………………… 
เกิดวันที่……..….......เดือน………...……………พ.ศ……..................................หรือปี…….…………….)    อำยุ…………ปี     
อยู่บ้ำนเลขท่ี…………….….….ถนน.........................................................  หมู่ที่...............ต ำบล…………………..........
อ ำเภอ………………….………………..จังหวัด…………….……………………….โทรศัพท์......................................................  
บิดำชื่อ ..........................................มำรดำชื่อ........................................เชื้อชำติ................ .สัญชำติ......................
อำชีพ……………………………………………… 
 ขอให้ถ้อยค ำต่อคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงด้วยควำมสัตย์จริง  ดังนี้ 

………ข้า ฯ เป็นครูโรงเรียนหนึ่ง ข้าฯรู้จักสนิทสนมกับ นาย ข. ดีเพราะเป็นครูกลุ่มเดียวกัน ได้ท างานร่วมกัน
หลายครั้ง ในระยะหลังข้าฯรู้สึกว่า นาย ข.ไม่ค่อยชอบข้าฯเคยกล่าวหาข้าฯว่าข้าฯท างานเอาดีแต่ตัวเอง และว่า
ใส่ร้ายนาย ข.ให้ผู้บังคับบัญชาฟัง ทั้งที่จริงแล้วไม่ใช่  ข้าฯไม่เคยว่าร้ายนาย ข.ให้ใครฟัง กรณีในคืนวันที่ 28 
กันยายน 2549 นั้น ข้าฯได้ไปร่วมงานเกษียณอายุข้าราชการครู  เมื่อเวลาประมาณ 4 ทุ่ม นาย ข. ได้มาหาข้า
ฯที่โต๊ะและดึงมือข้าฯออกไปข้างนอกอาคารสถานที่จัดงานเลี้ยงจนมาถึงบริเวณภายนอกอาคาร   โดยไม่คาด
ฝัน นาย ข.ได้ชกที่ใบหน้าข้าฯทันทีอย่างรุนแรง ข้าฯหมดสติทันที จนจ าไม่ได้ว่านานเท่าไร สะลึมสะลือและรู้สึก
เจ็บบริเวณใบหน้าอย่างรุนแรงมาก และรู้สึกตัวว่าถูกลากไปและโดนต่อยซ้ า ๆ อีกหลายครั้ง ข้าฯโดนคร่อมตัว
โดยไม่มีโอกาสโต้ตอบเลย ข้าฯอยากให้ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นธรรมต่อข้าฯในเรื่องนี้ด้วย………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

นำย  ก. ลงลำยมือชื่อก ำกับใต้เส้น 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

-๒- 
 ในกำรให้ถ้อยค ำข้ำพเจ้ำมีสติสัมปชัญญะ   รู้สึกผิดชอบและมิได้ถูกข่มขู่  ถูกบังคับขู่เข็ญ  หรือถูกขืน
ใจแต่อย่ำงใด    ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนบันทึกถ้อยค ำด้วยตนเองหรือได้ฟังกำรอ่ำนแล้ว รับรองว่ำถูกต้อง 

 

     (ลงชื่อ)………………ก……………….ผู้ให้ถ้อยค ำ 

               (…………นาย ก………………) 

     (ลงชื่อ)………………ด า………… ….ผู้สอบปำกค ำ 

               (…………นายด า………………) 

     (ลงชื่อ)……………แดง……………   .ผู้สอบปำกค ำ 

               (…………นายแดง……………) 

     (ลงชื่อ)……………ขาว..…………….ผู้สอบปำกค ำ  
                                 (…………นายขาว……………) 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

แบบสืบสวนข้อเท็จจริง 

        บันทึกท่ี...โรงเรียนสอง.... 

เรื่อง      .....สืบสวนข้อเท็จจริง... 

      วันที่ ..1๕..  เดือน  ...ตุลาคม..  พ.ศ. ..2549... 
 ข้ำพเจ้ำชื่อ...นาย ข.......………...............................................นำมสกุล …………………………………………… 
เกิดวันที่……..….......เดือน………...……………พ.ศ……..................................หรือปี…….…………….)    อำยุ…………ปี     
อยู่บ้ำนเลขท่ี…………….….….ถนน.........................................................  หมู่ที่...............ต ำบล…………………..........
อ ำเภอ………………….………………..จังหวัด…………….……………………….โทรศัพท์......................................................  
บิดำชื่อ ..........................................มำรดำชื่อ........................................เชื้อชำติ................ .สัญชำติ......................
อำชีพ……………………………………………… 
 ขอให้ถ้อยค ำต่อคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงด้วยควำมสัตย์จริง  ดังนี้ 

……ข้าฯ เป็นครูโรงเรียนสอง ข้าฯ รู้จักและสนิทสนมกับ นาย ก.ดี  ท างานร่วมกันมานาน อยู่กลุ่มโรงเรียน
เดียวกัน มาในระยะหลังข้าฯได้ยินมาว่านาย ก.ชอบพูดในทางที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวข้าฯให้เพ่ือนครูฟัง จนเข้าถึงหู
ของผู้บังคับบัญชาข้าฯจนข้าฯถูกต าหนิ  ในคืนวันที่ 28 กันยายน 2549 ที่จัดงานเลี้ยงเกษียณนั้น  ข้าฯได้ไป
ร่วมงานและไม่ได้นั่งโต๊ะเดียวกับนาย ก. ข้าฯเห็นนาย ก.ก็รู้สึกโมโห นาย ก.ในเรื่องท่ีนาย ก.ชอบพูดเรื่องไม่ดี
เกี่ยวกับตัวข้าฯ ข้าฯ จึงเดินไปหานาย ก. แล้วดึงมือ นาย ก.ออกไปนอกบริเวณงานเลี้ยงด้านข้างๆอาคาร ข้าฯ
ไม่ได้ชกหน้านาย ก. ตามที่ถูกกล่าวหา ข้าฯเพียงแค่ผลักนาย ก.เท่านั้น ข้าฯไม่ได้ท าร้ายร่างกายรุนแรง แต่
เนื่องจากขณะเกิดเหตุ นาย ก. เมาสุราไม่สามารถป้องกันตัวได้ จึงหกล้มจนได้รับบาดเจ็บ........................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….. 
     …………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

นำย  ข. ลงลำยมือชื่อก ำกับใต้เส้น 
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-๒- 
 ในกำรให้ถ้อยค ำข้ำพเจ้ำมีสติสัมปชัญญะ   รู้สึกผิดชอบและมิได้ถูกข่มขู่  ถูกบังคับขู่เข็ญ  หรือถูกขืน
ใจแต่อย่ำงใด    ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนบันทึกถ้อยค ำด้วยตนเองหรือได้ฟังกำรอ่ำนแล้ว รับรองว่ำถูกต้อง 

 

     (ลงชื่อ)……………ข..………………….ผู้ให้ถ้อยค ำ 

               (…………นาย ข……..…………) 

     (ลงชื่อ)……………ด า………………….ผู้สอบปำกค ำ 

               (…………นายด า….……………) 

     (ลงชื่อ)……………แดง……………….ผู้สอบปำกค ำ 

               (…………นายแดง……..………) 

     (ลงชื่อ)……………ขาว……………….ผู้สอบปำกค ำ  
                                 (…………นายขาว…..…………) 
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(ตัวอย่างรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง) 

รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง  

         20  ตุลำคม  2549 

เรื่อง    กำรสืบสวนข้อเท็จจริง 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสอง 

  ตำมที่ โรงเรียนสองได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงตำมค ำสั่งที่1/ 2549  
ลงวันที่ 7 ตุลำคม 2549  เพ่ือสืบสวนข้อเท็จจริงกรณี  นำย ข. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่ง ครูโรงเรียนสอง  อ ำเภอ....... สพป...................................... ...ถูกร้องเรียนกล่ำวหำว่ำได้ท ำร้ำยร่ำงกำย 
นำย ก. จนได้รับบำดเจ็บเป็นแผลฉีกขำดบริเวณเปลือกตำบนด้ำนขวำ หำงตำซ้ำยและโหนกแก้ม  เย็บแผล
ประมำณ 9 เข็ม ในกำรจัดงำนเกษียณอำยุข้ำรำชกำรครู  เมื่อวันที่ 28 กันยำยน  2549  ที่หอประชุมอ ำเภอ  
เวลำประมำณ 22 นำฬิกำเศษ นั้น 

  บัดนี้  คณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงได้ด ำเนินกำรสืบสวนข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว  จึงขอ
เสนอรำยงำนกำรสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อพิจำรณำดังต่อไปนี้ 

  1. มูลกรณีเรื่องนี้ปรำกฏขึ้นเนื่องจำก  นำย ก.ครูโรงเรียนหนึ่ง  ได้ร้องเรียนกล่ำวหำ นำย ข.
ครูโรงเรียนสอง  ว่ำนำย ข. ได้ท ำร้ำยร่ำงกำยตนจนได้รับบำดเจ็บเป็นแผลฉีกขำดบริเวณเปลือกตำบนด้ำนขวำ 
หำงตำซ้ำยและโหนกแก้ม  เย็บแผลประมำณ 9 เข็ม  เหตุเกิดในกำรจัดงำนเกษียณอำยุข้ำรำชกำรครู  เมื่อวันที่ 
28 กันยำยน  2549  ที่หอประชุมอ ำเภอ  เวลำประมำณ 22 นำฬิกำเศษ      

  2. คณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงได้รวบรวมพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องโดยสอบปำกค ำ
พยำนบุคคล จ ำนวน  7 ปำก  สรุปข้อเท็จจริงฟังได้ว่ำ  เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2549 มีกำรจัดงำนเลี้ยง
เกษียณอำยุรำชกำรครูที่หอประชุมอ ำเภอในช่วงค่ ำ จนกระทั่งเวลำประมำณ 4ทุ่ม (22 นำฬิกำ) พยำนที่อยู่ใน
งำนเลี้ยงได้เห็นนำย ข.เดินเข้ำไปหำนำย ก. ซึ่งนั่งอยู่โต๊ะคนละตัวแล้วนำย ข.ดึงมือนำย ก.ออกไปข้ำงนอก
อำคำรสถำนที่จัดงำนเลี้ยงสองต่อสอง  จนมำถึงบริเวณภำยนอกอำคำร  จำกนั้นมีกำรท ำร้ำยร่ำงกำยกันขึ้น  
โดยมีพยำนที่อยู่นอกอำคำรใกล้ที่เกิดเหตุได้เห็นนำย ข. ชกที่ใบหน้ำนำย ก. แล้วล้มลงที่พ้ืน  นำย ข.ขึ้นคร่อม
ร่ำงนำย ก. จำกนั้นได้ดึงเสื้อนำย ก.ที่อยู่ข้ำงล่ำงขึ้นมำแล้วต่อยนับครั้งไม่ถ้วน ท ำอยู่ฝ่ำยเดียว   ทำงด้ำนนำย 
ก. ผู้ถูกท ำร้ำยยังให้กำรว่ำถูกนำย ข.ต่อยจนหมดสติทันที จ ำไม่ได้ว่ำนำนเท่ำไร มีอำกำรสะลึมสะลือและรู้สึก
เจ็บบริเวณใบหน้ำอย่ำงรุนแรงมำก และรู้สึกตัวว่ำถูกลำกไปและโดนต่อยซ้ ำ ๆ อีกหลำยครั้ง  โดนคร่อมตัวโดย
ไม่มีโอกำสโต้ตอบ  กระทั่งเมื่อพยำนที่เห็นเหตุกำรณ์ภำยนอกอำคำรร้องเอะอะขึ้น พยำนส่วนใหญ่เป็นครูใน
งำนเลี้ยงจึงได้ออกไปดูนอกบริเวณอำคำรและเห็นว่ำตำมใบหน้ำของนำย ก.ได้รับบำดเจ็บ มีแผลมำกมำยและมี
เลือดไหล ต่อมำได้มีกำรพำนำย ก.ไปท่ีโรงพยำบำลประจ ำอ ำเภอ    

  3. คณะกรรมกำรสืบสวนได้แจ้งข้อกล่ำวหำให้นำย ข. ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ ซึ่งนำย ข.ชี้แจงโดย
ให้ถ้อยค ำแก้ข้อกล่ำวหำว่ำ  ตนได้เดินไปหำนำย ก. แล้วดึงมือ นำย ก.ออกไปนอกบริเวณงำนเลี้ยงด้ำนข้ำงๆ



25 
 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

อำคำรจริง  แต่ไม่ได้ชกหน้ำนำย ก. ตำมที่ถูกกล่ำวหำ ตนเพียงแค่ผลักนำย ก.เท่ำนั้น  ตนไม่ได้ท ำร้ำยร่ำงกำย
รุนแรง  แต่เนื่องจำกขณะเกิดเหตุนำย ก. เมำสุรำไม่สำมำรถป้องกันตัวได้ จึงหกล้มจนได้รับบำดเจ็บ 

  4. กำรพิจำรณำโทษและควำมเห็น   

  คณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงได้ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ จำกข้อกล่ำวหำเชื่อได้ว่ำใน
วันที่ 28 กันยำยน 2549 เวลำประมำณ 4 ทุ่ม (22 นำฬิกำ) ที่บริเวณนอกอำคำรหอประชุมที่จัดงำนเลี้ยง
เกษียณอำยุรำชกำร นำย ข. ได้ท ำร้ำยร่ำงกำยนำย ก. จริงด้วยกำรชกท่ีบริเวณใบหน้ำนำย ก.หลำยครั้งจนนำย 
ก. ได้รับบำดเจ็บมีแผลตำมใบหน้ำหลำยแห่งและมีเลือดไหล  โดยที่ไม่มีพยำนรำยใดเห็นว่ำนำย ก.ได้สมัครใจที่
จะต่อสู้หรือทะเลำะวิวำทกับนำย ข. เป็นเพียงกำรกระท ำฝ่ำยเดียว  พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ นำย ข.ก่อเหตุ
ทะเลำะวิวำทและท ำร้ำยร่ำงกำยนำย ก. เพ่ือนข้ำรำชกำรครู เป็นกำรกระท ำที่ก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสียแก่
ชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตน โดยไม่กระท ำกำรใด ๆ อันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
และเป็นกรณีไม่รักษำควำมสำมัคคีระหว่ำงข้ำรำชกำรด้วยกัน  เป็นกรณีกระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรง  ตำมมำตรำ 
94 วรรคหนึ่ง และมำตรำ 88 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2547  

  คณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง  ขอเสนอส ำนวนกำรสืบสวนข้อเท็จจริงมำเพ่ือโปรด
พิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 

     (ลงชื่อ)................ด า...................ประธำนกรรมกำร 

               (.............นายด า................)      

     (ลงชื่อ)................แดง.................กรรมกำร 

               (...........นายแดง................) 

     (ลงชื่อ)...............ขาว...................กรรมกำรและเลขำนกุำร 

               (..........นายขาว.................)   
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บทท่ี ๓ 
การด าเนินการทางวินัย 

 กำรด ำเนินกำรทำงวินัย หมำยถึง กำรรวบรวมพยำนหลักฐำนและกำรด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยและ
ระเบียบก ำหนด เพ่ือจะทรำบข้อเท็จจริงและพิสูจน์ควำมผิด รวมทั้งควำมบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่ำวหำตลอดจนกำร
พิจำรณำสั่งลงโทษ ซึ่งกระบวนกำรทำงวินัยจะเริ่มตั้งแต่กำรตั้งเรื่องกล่ำวหำ กำรสอบสวนพิจำรณำควำมผิด 
ก ำหนดโทษ และกำรสั่งลงโทษ รวมทั้งกำรด ำเนินกำรต่ำงๆในระหว่ำงกำรสอบสวนพิจำรณำ เช่น กำรพัก
รำชกำร กำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน เพ่ือรอฟังผลกำรสอบสวนพิจำรณำ เป็นต้น ทั้งนี้ กำรสืบสวนตำม
มำตรำ ๙๕ วรรคห้ำ ยังไม่ถือว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรสืบสวนที่ถือว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
ได้แก่ กำรสืบสวนกรณีที่เป็นควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้งซึ่งกฎหมำยก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำรทำงวินัย
โดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ เช่น กำรละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกิน ๑๕ วัน โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ ตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกรณีควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้ง พ.ศ.๒๕๔๙ 
 การสอบสวนทางวินัย 
 ที่มา 

กำรด ำเนินกำรทำงวินัยไม่ร้ำยแรง และกำรด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงนั้น มำตรำ ๙๘ วรรคแรก 
ก ำหนดว่ำ กำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งมีกรณีอันมีมูลอันควร
กล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชำแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน เพ่ือด ำเนินกำรสอบสวนให้ได้ควำม
จริงและควำมยุติธรรมโดยมิชักช้ำ  

และมำตรำ ๙๘ วรรคสอง ก ำหนดว่ำ กำรสอบสวนกรณีท่ีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงให้
ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน และต้องมีกรณีอันมีมูลว่ำกระท ำผิดวินัย
อย่ำงร้ำยแรงเท่ำนั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรสอบสวนพิจำรณำต้องเป็นไปตำมที่ก ำหนดใน กฎ 
ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรสอบสวนและพิจำรณำ พ.ศ.๒๕๕๐  
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ตัวอย่างการด าเนินการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 

          แบบ สว.1 

(ตัวอย่าง การออกค าแต่งสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน)     

 

ค ำสั่ง โรงเรียนสอง 
ที่ 2 / 2549 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 
----------------------------------- 

  ด้วย  นำย ข.  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่ง ครูโรงเรียนสอง  เลขที่
ต ำแหน่ง ...........  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2  ขั้น 21,550  บำท  วิทยฐำนะ -  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ.................   มีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  ในเรื่องได้ท ำร้ำยร่ำงกำรนำย ก. 
จนได้รับบำดเจ็บเป็นแผลฉีกขำดบริเวณเปลือกตำบนด้ำนขวำ หำงตำซ้ำยและโหนกแก้ม เย็บเป็นแผลประมำณ 
9 เข็ม เหตุเกิดในกำรจัดงำนเกษียณอำยุรำชกำรครู เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2549 ที่หอประชุมอ ำเภอ...เวลำ
ประมำณ 22 นำฬิกำเศษ      

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 98 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  เพ่ือสอบสวนผู้ถูกกล่ำวหำในเรื่องดังกล่ำว   
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

1. นำยน้ ำเงิน     รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสอง    ประธำนกรรมกำร 
   วิทยฐำนะช ำนำญกำร 
2. นำงชมพู             ครูโรงเรียนสอง      กรรมกำร   
   วิทยฐำนะช ำนำญกำร 
3. นำยเขียว              ครูโรงเรียนสอง          กรรมกำรและเลขำนุกำร  
   วิทยฐำนะช ำนำญกำร 
ทั้งนี้  ให้คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรสอบสวนพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่

ก ำหนดใน กฎ  ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ. 25๕0  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2535  ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  แล้วเสนอส ำนวนกำร
สอบสวนมำเพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป    

ในกำรสอบสวนถ้ำคณะกรรมกำรสอบสวนเห็น  กรณีมีมูลว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผิดวินัยใน
เรื่องอ่ืนนอกจำกที่ระบุไว้ในค ำสั่งนี้ หรือกรณีกำรสอบสวนพำดพิงไปถึงข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
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ศึกษำผู้อ่ืน และคณะกรรมกำรสอบสวนพิจำรณำในเบื้องต้นแล้วเห็นว่ำ  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำผู้นั้นมีส่วนร่วมกระท ำกำรในเรื่องท่ีสอบสวนนั้นอยู่ด้วย   ให้ประธำนกรรมกำรรำยงำนมำโดยเร็ว 

อนึ่ง ถ้ำผู้ถูกกล่ำวหำประสงค์จะร้องทุกข์ค ำสั่งนี้ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัด………………………. ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่ง 

    สั่ง  ณ   วันที่  25  เดือน  ตุลำคม   พ.ศ. 2549 
         ค. 

              (นาย ค.) 

              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสอง 
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(ตัวอย่างการแจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ) 

ที่  ศธ  ............                                โรงเรียนสอง 
              .................................................            
                      26  ตุลำคม  2549 

เรื่อง      แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

เรียน     ผู้ถูกกล่ำวหำ ( นำย ข. ) 

สิ่งที่ส่งมำด้วย     ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  จ ำนวน  2   ฉบับ 

  ด้วยโรงเรียนสอง  ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นท ำกำรสอบสวนควำมผิดทำงวินัยอย่ำง
ไม่ร้ำยแรงท่ำน  ปรำกฏรำยละเอียดตำมค ำสั่งที่ส่งมำพร้อมนี้    

        ในฐำนะที่ท่ำนเป็นผู้ถูกกล่ำวหำที่จะต้องถูกสอบสวนทำงวินัย จึงควรทรำบแนวปฏิบัติพอ
สังเขปดังนี้ 
  1. เมื่อท่ำนได้รับหนังสือฉบับนี้พร้อมค ำสั่งแล้ว ให้ท่ำนลงลำยมือชื่อและวันที่รับทรำบไว้เป็น
หลักฐำนในค ำสั่งฉบับหนึ่ง  แล้วจัดส่งหลักฐำนกำรรับทรำบค ำสั่งดังกล่ำวกลับคืนไปยังโรงเรียนสองโดยเร็ว  
หำกท่ำนไม่ยินยอมด ำเนินกำรดังกล่ำวเมื่อพ้น 15 วันนับแต่วันที่ส่งค ำสั่งดังกล่ำว โรงเรียนสอง จะถือว่ำท่ำนได้
รับทรำบค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนแล้ว 
  2. เมื่อทรำบค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนแล้ว  หำกปรำกฏว่ำประธำนกรรมกำร   
กรรมกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร  ซึ่งมีเหตุอันจะท ำให้กำรสอบสวนไม่ได้ควำมจริงและยุติธรรมอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งที่ก ำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ. 25๕0 ข้อ 8 และข้อ ๙ ท่ำนมีสิทธิคัดค้ำนผู้
สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสอบสวน  ถ้ำผู้นั้นมีเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ดังต่อไปนี้  คือ 

2.1 รู้เห็นเหตุกำรณ์ในขณะกระท ำกำรตำมเรื่องที่กล่ำวหำ 
2.2 มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน 
2.3 มีสำเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่ำวหำ 
2.4 เป็นผู้กล่ำวหำหรือเป็นคู่หมั้น คู่สมรส บุพกำรี ผู้สืบสันดำน หรือพ่ีน้องร่วมบิดำ

มำรดำ  หรือร่วมบิดำหรือมำรดำ ลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภำยในสำมชั้นหรือเป็น
ญำติเกี่ยวพันทำงแต่งงำนนับได้เพียงสองชั้นของผู้กล่ำวหำ 

2.5 เป็นเจ้ำหนี้หรือลูกหนี้ของผู้กล่ำวหำ 
2.6 มีเหตุอ่ืนซึ่งน่ำเชื่ออย่ำงยิ่งว่ำจะท ำให้กำรสอบสวนเสียควำมเป็นธรรมหรือไม่เป็น

กลำง 
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กำรคัดค้ำน ให้ท่ำนท ำเป็นหนังสือยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนภำยใน 7 วันนับ
แต่วันรับทรำบค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  หรือวันทรำบเหตุแห่งกำรคัดค้ำน  โดยแสดงข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมำยที่เป็นเหตุแห่งกำรคัดค้ำนไว้ในหนังสือคัดค้ำนด้วยว่ำจะท ำให้กำรสอบสวนไม่ได้ควำมจริงและ
ควำมยุติธรรมอย่ำงไร     

3.  คณะกรรมกำรสอบสวนจะด ำเนินกำรสอบสวนท่ำนเป็น  2  ระยะ  คือ ในกำรสอบสวน
ระยะแรก คณะกรรมกำรสอบสวนจะเรียกท่ำนมำเพ่ือแจ้งและอธิบำยข้อกล่ำวหำที่ปรำกฏตำมเรื่องที่กล่ำวหำ
ให้ทรำบ รวมทั้งแจ้งให้ทรำบด้วยว่ำในกำรสอบสวนนี้ท่ำนมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุน
ข้อกล่ำวหำ และมีสิทธิที่จะให้ถ้อยค ำหรือชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำตลอดจนอ้ำงพยำนหลักฐำนห รือน ำ
พยำนหลักฐำนมำสืบแก้ข้อกล่ำวหำได้ และคณะกรรมกำรสอบสวนจะถำมท่ำนว่ำได้กระท ำผิดหรือไม่ อย่ำงไร   
ส่วนกำรสอบสวนระยะที่ 2 เป็นกำรสอบสวนเพ่ือรับฟังกำรน ำสืบแก้ข้อกล่ำวหำของท่ำน หลังจำกที่
คณะกรรมกำรสอบสวนสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำให้ท่ำนทรำบแล้ว 

4.  เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบสวนสรุปส ำนวนเสร็จ  ปรำกฏว่ำท่ำนมีควำมผิดทำง
วินัยและท่ำนถูกลงโทษ หำกท่ำนต้องกำรอุทธรณ์ท่ำนจะต้องใช้สิทธิต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำตำมนัยมำตรำ  
121  และมำตรำ 122  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร  พ.ศ.  2547 ดังนี้ 

4.1  ถ้ำเป็นโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  คือ  โทษลดขั้นเงินเดือน  ตัดเงินเดือน  ภำคทัณฑ์  
ต้องยื่นต่ออุทธรณ์ต่อ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด……………..  ภำยในสำมสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค ำสั่งลงโทษตำมนัยมำตรำ 121 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร พ.ศ. 2547   

4.2  ถ้ำเป็นโทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง คือ ไล่ออก ปลดออกจำกรำชกำร ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อ 
ก.ค.ศ. ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่ง  ตำมนัยมำตรำ  122  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร  พ.ศ.  2547   

4.3  เพ่ือประโยชน์ในกำรอุทธรณ์ของท่ำน ท่ำนอำจขอตรวจหรือคัดรำยงำนกำรสอบสวน
ของคณะกรรมกำรสอบสวนได้ ส่วนบันทึกถ้อยค ำพยำนบุคคลหรือเอกสำรอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้สั่งลงโทษ
จะอนุญำตหรือไม่ก็ได้ 
  5. หำกท่ำนไม่ใช้สิทธิอุทธรณ์ ท่ำนจะใช้สิทธิอย่ำงอ่ืนนอกเหนือจำกนี้ไม่ได้     ไม่ว่ำกรณีใด ๆ   

6. เมื่อท่ำนได้รับหนังสือนี้แล้ว ให้ลงลำยมือชื่อรับทรำบค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
และส่งหลักฐำนกำรรับทรำบค ำสั่ง จ ำนวน ๑ ฉบับ ให้โรงเรียนสองโดยด่วนด้วย 

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 

 

      ขอแสดงควำมนับถือ 

       ค. 

            (นาย ค.) 

            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสอง 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

(ตัวอย่างการแจ้งค าสั่งให้กรรมการสอบสวน) 

.ที่  ศธ  .......... /                               โรงเรียนสอง 

                            ………………………………………… 

                       26  ตุลำคม  2549 

เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 
เรียน    ประธำนกรรมกำรสอบสวน (นำยน้ ำเงิน) 

สิ่งที่ส่งมำด้วย     ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน    จ ำนวน   1   ฉบับ 
  ด้วยโรงเรียนสอง   ได้สั่งแต่งตั้งท่ำนเป็นกรรมกำรสอบสวนข้ำรำชกำรที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำ
ผิดวินัย  รำยละเอียดปรำกฏในค ำสั่งที่ส่งมำพร้อมนี้และในกำรสอบสวนนี้  คณะกรรมกำรสอบสวนจะต้อง
ด ำเนินกำรสอบสวนตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ.25๕0 ตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติและ
สำระส ำคัญที่ควรทรำบ ดังนี้ 

1.  ในกำรสอบสวนครั้งแรก  ให้คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำร ดังนี้ 
  1.1 เรียกผู้ถูกกล่ำวหำมำเพ่ือแจ้งและอธิบำยข้อกล่ำวให้ปรำกฏตำมเรื่องที่กล่ำวหำให้ทรำบ
โดยแจ้งให้ทรำบด้วยว่ำข้อกล่ำวหำที่ปรำกฏตำมเรื่องที่กล่ำวหำ  กรณีใดเป็นควำมผิดวินัยตำมมำตรำใด รวมทั้ง
แจ้งให้ทรำบด้วยว่ำในกำรสอบสวนนี้ผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อ
กล่ำวหำและมีสิทธิที่จะให้ถ้อยค ำหรือชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำตลอดจนอ้ำงพยำนหลักฐำนหรือน ำพยำนหลักฐำนมำ
สืบแก้ข้อกล่ำวหำได้ด้วย     
    ๑.๒ ถำมผู้ถูกกล่ำวหำว่ำได้กระท ำผิดหรือไม่  อย่ำงใด 

2. ถำมผู้ถูกกล่ำวหำในครั้งแรก ถ้ำผู้ถูกกล่ำวหำให้กำรปฏิเสธหรือให้กำรรับสำรภำพก่อน  แต่
คณะกรรมกำรสอบสวนเห็นสมควรที่จะได้รับทรำบข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์อันเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวนโดย
ละเอียด  ให้คณะกรรมกำรสอบสวนรวบรวมพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำทั้งหมดเสียก่อน แล้วสรุป
พยำนหลักฐำนเท่ำที่มีให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ โดยระบุวัน เวลำ สถำนที่ ลักษณะกำรกระท ำเท่ำที่ปรำกฏอันเป็น
กำรสนับสนุนข้อกล่ำวหำ ส ำหรับพยำนบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อก็ได้  (ถ้ำไม่แจ้งสรุปพยำนหลักฐำนให้ผู้ถูก
กล่ำวหำทรำบส ำนวนกำรสอบสวนจะรับฟังไม่ได้) และให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำที่จะให้ถ้อยค ำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ   
ตลอดจนน ำพยำนหลักฐำนมำสืบแก้ข้อกล่ำวหำได้ภำยในเวลำอันสมควร   

3. กำรสอบสวนครั้งที่สอง  เป็นกำรสอบสวนพยำนเพ่ือรับฟังกำรน ำสืบแก้ข้อกล่ำวหำของผู้
ถูกกล่ำวหำหลังจำกที่คณะกรรมกำรสอบสวนสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ
แล้ว 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

  4. คณะกรรมกำรสอบสวนต้องด ำเนินกำรสอบสวนให้แล้วเสร็จภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่
ประธำนกรรมกำรได้รับทรำบค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

  ถ้ำมีควำมจ ำเป็น  ซึ่งจะด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำวไม่ได้ ให้
คณะกรรมกำรสอบสวนรำยงำนเหตุที่ท ำให้กำรสอบสวนไม่แล้วเสร็จ  ต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  
เพ่ือขอขยำยระยะเวลำกำรสอบสวนตำมควำมจ ำเป็นแต่ไม่เกินสำมสิบวัน  

  5. เมื่อด ำเนินกำรสอบสวนเสร็จแล้ว  ให้รำยงำนผลกำรสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนเพื่อพิจำรณำต่อไป 

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
          ค. 

      นาย ค. 

     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสอง 

       

 

 

 รับทราบ 

 น้ าเงิน 

 28 ต.ค.2549 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

ที่  ศธ  ............./                                โรงเรียนสอง 

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

            26  ตุลำคม   2549   

เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

เรียน     กรรมกำรและเลขำนุกำร (นำยเขียว) 

สิ่งที่ส่งมำด้วย      ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  จ ำนวน  1  ฉบับ 

  ด้วยโรงเรียนสอง  ได้สั่งแต่งตั้งท่ำนเป็นคณะกรรมกำรสอบสวนข้ำรำชกำรที่ถูกกล่ำวหำว่ำ
กระท ำผิดวินัย ปรำกฏรำยละเอียดตำมค ำสั่งที่ส่งมำพร้อมนี้  และในกำรสอบสวนนี้คณะกรรมกำรจะต้อง
ด ำเนินกำรสอบสวนตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ. 25๕0  

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 
 

              ขอแสดงควำมนับถือ 
          ค. 

      นาย ค. 

     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสอง 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

ที่  ศธ  ............/                                โรงเรียนสอง 

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

            26  ตุลำคม   2549   

เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

เรียน     กรรมกำรสอบสวน (นำงชมพู) 

สิ่งที่ส่งมำด้วย      ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  จ ำนวน  1  ฉบับ 

  ด้วยโรงเรียนสอง  ได้สั่งแต่งตั้งท่ำนเป็นคณะกรรมกำรสอบสวนข้ำรำชกำรที่ถูกกล่ำวหำว่ำ
กระท ำผิดวินัย   ปรำกฏรำยละเอียดตำมค ำสั่งที่ส่งมำพร้อมนี้  และในกำรสอบสวนนี้คณะกรรมกำรจะต้อง
ด ำเนินกำรสอบสวนตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ. 25๕0  

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 
 

              ขอแสดงควำมนับถือ 
          ค. 

      นาย ค. 

     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสอง 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

ที่  ศธ  ........./                                    โรงเรียนสอง 

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

         28  ตุลำคม   2549 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนข้ำรำชกำรที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยไมร่้ำยแรง 

เรียน   กรรมกำรสอบสวนวินัย    

  ตำมที่ได้มีค ำสั่งโรงเรียนสอง ลับ ที่ 2/2549 ลงวันที่ 25 ตุลำคม  2549  แต่งตั้งท่ำนเป็น
กรรมกำรสอบสวนทำงวินัยนั้น  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมำย  จึงขอเชิญท่ำนเข้ำ
ประชุมเพ่ือพิจำรณำวำงแนวทำงกำรสอบสวนในวันที่  1  พฤศจิกำยน  2549 เวลำ 10.00 น.   ณ ห้อง
ประชุมโรงเรียนสอง 

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 

         ขอแสดงควำมนับถือ   

        น้ าเงิน 

               (นำยน้ ำเงิน) 

                    รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสอง                                     
           ประธำนคณะกรรมกำรสอบสวน 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

(ตัวอย่างการแจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนถึงส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 

ที่  ศธ  ............./                                โรงเรียนสอง 

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

            26  ตุลำคม   2549   

เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ....... 

สิ่งที่ส่งมำด้วย      ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน    จ ำนวน  1  ฉบับ 

  ด้วยโรงเรียนสอง  ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงข้ำรำชกำรในสังกัด  
ปรำกฏรำยละเอียดตำมค ำสั่งที่ส่งมำพร้อมนี้   

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

              ขอแสดงควำมนับถือ 
          ค. 

      นาย ค. 

     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสอง 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

(ตัวอย่าง) 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการสอบสวน 
ตามค าสั่งโรงเรียนสอง  ลับ ที่ 2 / 2549  ลงวันที่  25  ตุลาคม  2549 

ครั้งที่  1 

เมื่อวันที่  1  พฤศจิกำยน  2549   เวลำ 10.00 น. 

ณ   ห้องประชุมโรงเรียนสอง  

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

ผู้เข้ำประชุม 1. นำยน้ ำเงิน   รอง ผอ.ร.ร.สอง     ประธำนกรรมกำร 

  2. นำงชมพู   ครูโรงเรียนสอง      กรรมกำร 

  3. นำยเขียว   ครูโรงเรียนสอง      กรรมกำรและเลขำฯ 

 

เริ่มประชุมเวลำ  10.20 น. 

  คณะกรรมกำรสอบสวนได้ประชุมพิจำรณำเรื่องที่กล่ำวหำ  เพ่ือวำงแนวทำงกำรสอบสวน
กรณี นำย ข. ครูโรงเรียนสอง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ........  ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยในเรื่องได้ท ำ
ร้ำยร่ำงกำยนำย ก.จนได้รับบำดเจ็บเป็นแผลฉีกขำดบริเวณเปลือกตำบนด้ำนขวำ หำงตำซ้ำยและโหนกแก้ม 
เย็บเป็นแผลประมำณ 9 เข็ม เหตุเกิดในกำรจัดงำนเกษียณอำยุรำชกำรครูเมื่อวันที่ 28 กันยำยน  2549 ที่
หอประชุมอ ำเภอ  .....เวลำประมำณ 22 นำฬิกำเศษ 

  1. ประธำนแจ้งให้ทรำบว่ำโรงเรียนสอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยไม่ร้ำยแรง 
นำย ข. ตำมค ำสั่งโรงเรียนสอง ลับ ที่ 2/2549   ลงวันที่  25 ตุลำคม  2549 

  2. พิจำรณำเรื่องที่กล่ำวหำ 

  ข้อกล่ำวหำตำมค ำสั่ง  คณะกรรมกำรสอบสวนมีควำมเห็นพ้องกันว่ำเป็นควำมผิดวินัยไม่
ร้ำยแรง 

  3. กำรวำงแนวทำงกำรสอบสวน  ได้มีมติให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
๓.๑ จัดท ำ สว.2 เรียกผู้ถูกกล่ำวหำมำเพ่ือแจ้งและอธิบำยข้อกล่ำวหำที่ปรำกฏตำมเรื่องที่

กล่ำวหำให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ ตำมแบบ สว.2  และแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ  
๓.๒ สอบปำกค ำพยำนบุคคลที่เก่ียวข้อง 
๓.๓ ตรวจเอกสำรที่เก่ียวข้อง  
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เลิกประชุมเวลำ 11.30  น. 
         น้ าเงิน  ประธำนกรรมกำรสอบสวน 

     (นำยน้ ำเงิน) 

 

         ชมพู    กรรมกำรสอบสวน 

     (นำงชมพู) 

 

        เขียว   กรรมกำรสอบสวนและเลขำนุกำร 

               (นำยเขียว) 
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(ตัวอย่างการจัดท า สว.2) 

          แบบ   สว.2 

บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๓ 
เรื่อง  กำรสอบสวนนำย ข. ซึ่งถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง 

      วันที่   1   เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2549 

  คณะกรรมกำรสอบสวนตำมค ำสั่งโรงเรียนสอง ลับ ที่ 2/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวน  ลงวันที่  25  ตุลำคม  2549  ได้แจ้งและอธิบำยข้อกล่ำวหำให้  นำย ข. ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ  ดังนี้ 

  นำย ข. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่งครูโรงเรียนสอง  อ ำเภอ...สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ................มีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงในเรื่องได้ท ำร้ำย
ร่ำงกำยนำย ก.จนได้รับบำดเจ็บเป็นแผลฉีกขำดบริเวณเปลือกตำบนด้ำนขวำ หำงตำซ้ำยและโหนกแก้ม เย็บ
เป็นแผลประมำณ 9 เข็ม  ในงำนเกษียณอำยุรำชกำรครูเมื่อวันที่ 28 กันยำยน  2549 ที่หอประชุมอ ำเภอ  
.....เวลำประมำณ 22 นำฬิกำเศษ 

  ทั้งนี้   คณะกรรมกำรสอบสวนได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบแล้วว่ำในกำรสอบสวนนี้ผู้ถูก
กล่ำวหำมีสิทธิและหน้ำที่ตำมข้อ ๑๘ รวมทั้งสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำและ
มีสิทธิที่จะให้ถ้อยค ำหรือชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำตลอดจนอ้ำงพยำนหลักฐำนหรือน ำพยำนหลักฐำนมำสืบแก้ข้อ
กล่ำวหำได้ด้วย 

     (ลงชื่อ)  น้ าเงิน   ประธำนกรรมกำร 

             (นำยน้ ำเงิน)   

     (ลงชื่อ)  ชมพู   กรรมกำร 

              ( นำงชมพู ) 

     (ลงชื่อ)  เขียว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

              ( นำยเขียว ) 

  ข้ำพเจ้ำ..........นาย ข...........................ได้ทรำบข้อกล่ำวหำและได้รับบันทึกนี้  1  ฉบับไว้แล้ว   
เมื่อวันที่..................เดือน.....................................................พ.ศ.  ................................ . 

    ...................(ลายมือชื่อนาย ข.).........................ผู้ถูกกล่ำวหำ 

    (............................................................)  
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แบบ สว.4 

บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา (ตัวอย่าง) 
 

เรื่อง     กำรสอบสวน....................นาย ข...........................................ซ่ึงถูกกลำ่วหำว่ำกระท ำผดิวินยัไม่รำ้ยแรง 

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

        สอบสวนที่ ....โรงเรียนสอง...........  
      วันที่ ....5.... เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ...2549....... 
  ข้ำพเจ้ำ............นาย ข...............อำย.ุ............ป ี         สญัชำติ.................. 
ศำสนำ................................อำชีพ...............................................อยู่บ้ำนเลขท่ี...................... ........... 
ตรอก/ซอย................................................ถนน........ ....................................................................... 
แขวง/ต ำบล......................................เขต/อ ำเภอ............................จังหวัด.................................. ..... 
  ข้ำพเจ้ำได้ทรำบแล้วว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้ถูกกล่ำวหำในเรื่อง......ได้ท ำร้ำยร่ำงกำยนำย ก.จนได้รับ
บำดเจ็บเป็นแผลฉีกขำดบริเวณเปลือกตำบนด้ำนขวำ หำงตำซ้ำยและโหนกแก้ม เย็บเป็นแผลประมำณ 9 เข็ม  
ในงำนเกษียณอำยุรำชกำรครูเมื่อวันที่ 28 กันยำยน  2549 ที่หอประชุมอ ำเภอ  ... ..เวลำประมำณ 22 
นำฬิกำเศษ.....ตำมค ำสั่ง....โรงเรียนสอง.....ที่...ศธ...../....เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนลงวันที่...25....
เดือน.....ตุลำคม.....พ.ศ...2549.......... 
และข้ำพเจ้ำขอให้ถ้อยค ำตำมควำมสัตย์จริงดังต่อไปนี้   
 ...ข้าฯได้รับทราบข้อกล่าวหาตามแบบ สว .2 แล้ว และคณะกรรมการฯได้แจ้งสิทธิให้ข้าฯทราบว่า ข้า
ฯ มีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือชี้แจงแก้ข้อ
กล่าวหาหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาแล้ว  จากเรื่องที่
กล่าวหาตามค าสั่ง ข้าฯขอให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา และจะน าพยานหลักฐานมาน าสืบแก้ข้อกล่าวหาใน
โอกาสต่อไป................................................................................................. ...................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................... ...นำย ข ลงลำยมือชื่อก ำกับใต้เส้น
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
        ………ข...................ผู้ถูกกล่ำวหำ 
        .......เขียว...............ผู้บนัทึกถ้อยค ำ 
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                          แบบ สว. 4 

                แผ่นที่...2..... 

การสอบสวน...................นาย ข.................................................................................................  

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

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

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

...........................................................................................นำย ข ลงลำยมือชื่อก ำกับใต้เส้น 

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

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

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

...................................................................................................................................................  
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  คณะกรรมกำรสอบสวนมิได้กระท ำกำรล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญำหรือกระท ำกำร
ใดเพ่ือจูงใจให้ข้ำพเจ้ำให้ถ้อยค ำอย่ำงใดๆ และข้ำพเจ้ำได้ฟังบันทึกถ้อยค ำที่อ่ำนให้ฟัง/ได้อ่ำนบันทึกถ้อยค ำเอง
แล้ว ขอรับรองว่ำเป็นบันทึกถ้อยค ำที่ถูกต้องจึงลำยมือชื่อไว้ต่อหน้ำคณะกรรมกำรสอบสวน 

            .....ข.................ผู้ถูกกลำ่วหำ 
        (….....นาย ข...........) 
       …………………..บุคคลตำมข้อ ๑๑ ข้อ ๒๘ ถ้ำมี 
       (………………………………..) 
                          ..........เขียว...........ผู้บนัทึกถ้อยค ำ 
                          (........นายเขียว.............) 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ...............นาย ข................................................ได้ให้ถ้อยค ำและลง
ลำยมือชื่อต่อหน้ำข้ำพเจ้ำ 

                          .....................น้ าเงิน.....................ประธำนกรรมกำร 

           (................นายน้ าเงิน.....................) 

            .....................ชมพู..........................กรรมกำร 

           (.............นางชมพู.........................) 

                   ...................เขียว.................กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                      (..............นายเขียว......................) 
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แบบ สว.5 

บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา (ตัวอย่าง) 
 

เรื่อง     กำรสอบสวน.....................นาย ข.................................ซ่ึงถูกกลำ่วหำว่ำกระท ำผดิวินยัอยำ่งไม่รำ้ยแรง 

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

       สอบสวนที่......โรงเรียนหนึ่ง........................ 

      วันที่.....10....เดือน..พฤศจิกายน..พ.ศ..2549........... 

ข้ำพเจ้ำ................นาย ก.......................อำย.ุ.............ป ี      สญัชำติ....................... 
ศำสนำ........................อำชีพ............................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี................. ..... 
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน................................................... ......... 
แขวง/ต ำบล.............................................................เขต/อ ำเภอ.............................................. .... 
จังหวัด......................................................  
 
 คณะกรรมกำรสอบสวนได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำ   ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนในเรื่อง.....นาย ข…………........
ถูกกล่ำวหำว่ำว่ำกระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรง ตำมค ำสั่ง.........................โรงเรียนสอง..............................................
ที่.....2...../.......2549...................เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  ลงวันที่  ....25......เดือน...ตุลาคม
............ พ.ศ. ....2549.............. และได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบด้วยว่ำกรรมกำรสอบสวนมีฐำนะเป็นเจ้ำพนักงำน
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ  กำรให้ถ้อยค ำอันเป็นเท็จต่อกรรมกำรสอบสวนอำจเป็นควำมผิดตำมกฎหมำย 
   

ข้ำพเจ้ำขอให้ถ้อยค ำตำมควำมสัตย์จริงดังต่อไปนี้ 
 
 
..ข้าฯรู้จักและสนิทสนมกับนาย ข.ดี ท างานร่วมกันบ่อยครั้ง ช่วงระยะหลัง ๆ นาย ข.มักเข้าใจข้าฯผิด  ในคืน
วันที่ 28 กันยายน 2549 ประมาณ 4 ทุ่ม นาย ข.ที่นั่งอยู่คนละโต๊ะได้เดินมาหาข้า ฯและดึงแขนข้าฯออกไป
ข้างนอกบริเวณงาน  แล้วนาย ข.ได้ชกที่ใบหน้าข้าฯอย่างแรงจนข้าฯล้มลงกับพื้น จากนั้นก็... 
 
 
 
           ..................ก......................พยำน 

                   ...........เขียว...........ผู้บันทึกถ้อยค ำ
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                          แบบ สว. 5 

                แผ่นที่...2..... 

การสอบสวน...................นาย ข.................................................................................................  

…ขึ้นคร่อมตัวข้าฯและต่อยข้าฯจนนับครั้งไม่ถ้วน ข้าฯขอยืนยันถ้อยค าที่ข้าฯเคยให้ไว้ต่อคณะกรรมการสืบสวน
ในครั้งท่ีแล้ว นาย ข.ไม่น่าจะท ากับ ข้าฯถึงขนาดนี้ ควรจะค่อยพูดค่อยจากันก็ได้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  คณะกรรมกำรสอบสวนมิได้กระท ำกำรล่อลวง  ขู่เข็ญ  ให้สัญญำหรือ
กระท ำกำรใด   เพ่ือจูงใจให้ข้ำพเจ้ำให้ถ้อยค ำใดๆ  และข้ำพเจ้ำได้ฟังบันทึกถ้อยค ำท่ีอ่ำนให้ฟัง / ได้อ่ำนบันทึก
ถ้อยค ำเองแล้ว   ขอรับรองว่ำเป็นบันทึกถ้อยค ำที่ถูกต้อง  จึงลงลำยมือชื่อไว้ต่อหน้ำคณะกรรมกำรสอบสวน 

 

      ......................ก............................พยำน 

     (..............นาย ก.............................) 

      ....................เขียว.........................ผู้บันทึกถ้อยค ำ 

     (...............นายเขียว........................) 

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ........................นาย ก..........................................ได้ให้ถ้อยค ำและลง
ลำยมือชื่อต่อหน้ำข้ำพเจ้ำ 

      ...................น้ าเงิน......................ประธำนกรรมกำร 

       (...............นายน้ าเงิน....................) 

      ...................ชมพู.........................กรรมกำร 

       (................นางชมพู......................) 

     ...................เขียว.......................กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     (.................นายเขียว....................) 

 

นำย ก. ลงลำยมือชื่อก ำกับใต้เส้น 
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แบบ สว.5 

บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา (ตัวอย่าง) 
 

เรื่อง     กำรสอบสวน.....................นาย ข................................ซ่ึงถูกกลำ่วหำว่ำกระท ำผดิวินยัไม่รำ้ยแรง 

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

       สอบสวนที่..................อ าเภอ.................... 
      วันที่.....10.......เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ..2549...... 

  ข้ำพเจ้ำ.................นาย ง.......................อำยุ..............ปี       สัญชำติ..................... ........... 
ศำสนำ........................อำชีพ............................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี................. ................... 
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน..................................... ................................... 
แขวง/ต ำบล.............................................................เขต/อ ำเภอ.............................. ................................ 
จังหวัด...................................................... 
 
  คณะกรรมกำรสอบสวนได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำ   ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนในเรื่อง.....................
นาย ข..........................ถูกกล่ำวหำว่ำว่ำกระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรง  ตำมค ำสั่ง.........โรงเรียนสอง
.........................ที่....2..../........2549.......เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  ลงวันที่ ......25...เดือน
..........ตุลาคม............. พ.ศ. ...2549.......... และได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบด้วยว่ำกรรมกำรสอบสวนมีฐำนะ
เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ  กำรให้ถ้อยค ำอันเป็นเท็จต่อกรรมกำรสอบสวนอำจเป็น
ควำมผิดตำมกฎหมำย 
 

  ข้ำพเจ้ำขอให้ถ้อยค ำตำมควำมสัตย์จริงดังต่อไปนี้ 
 
. ……ข้าฯเป็นนักการภารโรงอยู่ที่อ าเภอ เกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวหา นาย ข. นั้น ข้าฯขอยืนยันตามถ้อยค า
เดิมที่ข้าฯให้ไว้ต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2549.และขอให้ถ้อยค าเพ่ิมเติมว่า 
ในวันที่ข้าฯเห็นเหตุการณ์นอกจากข้าฯแล้ว ยังมีนาย ต. ซึ่งท างานเป็น อส.อยู่ที่อ าเภอเห็นนาย ข. ท าร้าย
ร่างกายนาย ก.ด้วย ส่วนเรื่องอ่ืน ๆ นอกจากนี้ข้าฯไม่ทราบ................................... 

           ...................ง......................พยำน 

                   ............เขียว..........ผู้บันทึกถ้อยค ำ 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

                          แบบ สว. 5 

                แผ่นที่...2..... 

การสอบสวน...................นาย ข.................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………ใ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  คณะกรรมกำรสอบสวนมิได้กระท ำกำรล่อลวง  ขู่เข็ญ  ให้สัญญำหรือ
กระท ำกำรใด   เพ่ือจูงใจให้ข้ำพเจ้ำให้ถ้อยค ำใดๆ  และข้ำพเจ้ำได้ฟังบันทึกถ้อยค ำที่อ่ำนให้ฟัง / ได้อ่ำนบันทึก
ถ้อยค ำเองแล้ว   ขอรับรองว่ำเป็นบันทึกถ้อยค ำที่ถูกต้อง  จึงลงลำยมือชื่อไว้ต่อหน้ำคณะกรรมกำรสอบสวน 

      ....................ง..............................พยำน 

     (................นาย ง..........................) 

      ..................เขียว.........................ผู้บันทึกถ้อยค ำ 

     (...............นายเขียว......................) 

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ................นาย ง...............................................ได้ใหถ้้อยค ำและลงลำยมือ
ชื่อต่อหน้ำข้ำพเจ้ำ 

      ...................น้ าเงิน......................ประธำนกรรมกำร 

       (...............นายน้ าเงิน...................) 

      ....................ชมพู.......................กรรมกำร 

       (...............นางชมพู.....................) 

     ......................เขียว....................กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     (..............นายเขียว.....................) 

 

 

 

นำย ง. ลงลำยมือชื่อก ำกับใต้เส้น 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

แบบ สว.5 

บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา (ตัวอย่าง) 
 

เรื่อง     กำรสอบสวน.....................นาย ข...............................ซ่ึงถูกกลำ่วหำว่ำกระท ำผดิวินยัไม่รำ้ยแรง 

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

       สอบสวนที่.........โรงเรียนสอง.................... 

      วันที่.....10...เดือน...พฤศจิกายน.....พ.ศ...2549.... 

  ข้ำพเจ้ำ.................นาย จ.......................อำยุ..............ปี       สัญชำติ..................... ........... 
ศำสนำ........................อำชีพ............................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี................. ................... 
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน................................................... ..................... 
แขวง/ต ำบล.............................................................เขต/อ ำเภอ............ .................................................. 
จังหวัด...................................................... 
 
  คณะกรรมกำรสอบสวนได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำ   ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนในเรื่อง.....................
นาย ข..........................ถูกกล่ำวหำว่ำว่ำกระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรง  ตำมค ำสั่ง......... โรงเรียนสอง
.........................ที่....2..../........2549.......เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  ลงวันที่ ......25...เดือน
..........ตุลาคม............. พ.ศ. ...2549.......... และได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบด้วยว่ำกรรมกำรสอบสวนมีฐำนะ
เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ  กำรให้ถ้อยค ำอันเป็นเท็จต่อกรรมกำรสอบสวนอำจเป็น
ควำมผิดตำมกฎหมำย 
 

  ข้ำพเจ้ำขอให้ถ้อยค ำตำมควำมสัตย์จริงดังต่อไปนี้ 

.....ข้าฯขอยืนยันถ้อยค าตามที่เคยให้ต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2549 
และข้าฯ คิดว่านาย ข. คงเป็นผู้ท าร้ายร่างกายนาย ก. จริงเพราะนอกจาก นาย ข.ที่ยืนอยู่ใกล้นาย ก.ที่บาดเจ็บ
แล้วก็ไม่มีใคร....................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………นำย จ ลงลำยมือชื่อก ำกับใต้เส้น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
           ....................จ....................พยำน 

                   ...........เขียว..........ผูบ้ันทึกถ้อยค ำ  
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

                          แบบ สว. 5 

                แผ่นที่...2..... 

การสอบสวน...................นาย ข................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  คณะกรรมกำรสอบสวนมิได้กระท ำกำรล่อลวง  ขู่เข็ญ  ให้สัญญำหรือ
กระท ำกำรใด   เพื่อจูงใจให้ข้ำพเจ้ำให้ถ้อยค ำใดๆ  และข้ำพเจ้ำได้ฟังบันทึกถ้อยค ำที่อ่ำนให้ฟัง / ได้อ่ำนบันทึก
ถ้อยค ำเองแล้ว   ขอรับรองว่ำเป็นบันทึกถ้อยค ำที่ถูกต้อง  จึงลงลำยมือชื่อไว้ต่อหน้ำคณะกรรมกำรสอบสวน 

      .......................จ...........................พยำน 

     (...................นาย จ........................) 

      .....................เขียว..............................ผู้บันทึกถ้อยค ำ 

     (...................นายเขียว....................) 

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ..............................นาย จ.................................ได้ให้ถ้อยค ำและลง
ลำยมือชื่อต่อหน้ำข้ำพเจ้ำ 

      ....................น้ าเงิน....................ประธำนกรรมกำร 

       (..................นายน้ าเงิน................) 

      ......................ชมพู............................กรรมกำร 

       (...................นางชมพู.................) 

     .......................เขียว....................กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     (....................นายเขียว...............) 

 

นำย จ. ลงลำยมือชื่อก ำกับใต้เส้น 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

แบบ สว.5 

บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา (ตัวอย่าง) 
 

เรื่อง     กำรสอบสวน.....................นาย ข................................ซ่ึงถูกกลำ่วหำว่ำกระท ำผดิวินยัไม่รำ้ยแรง 

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

       สอบสวนที่.......โรงเรียนหนึ่ง....................... 

      วันที่......11...เดือน..พฤศจิกำยน....พ.ศ..2549........ 

  ข้ำพเจ้ำ.................นาง ฉ.......................อำยุ..............ปี       สัญชำติ..................... ........... 
ศำสนำ........................อำชีพ............................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี................. ................... 
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน..................................... ................................... 
แขวง/ต ำบล.............................................................เขต/อ ำเภอ.............................. ................................ 
จังหวัด...................................................... 
 
  คณะกรรมกำรสอบสวนได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำ   ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนในเรื่อง.....................
นาย ข..........................ถูกกล่ำวหำว่ำว่ำกระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรง  ตำมค ำสั่ง.........โรงเรียนสอง
.........................ที่....2..../........2549.......เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  ลงวันที่ ......25...เดือน
..........ตุลาคม............. พ.ศ. ...2549.......... และได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบด้วยว่ำกรรมกำรสอบสวนมีฐำนะ
เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ  กำรให้ถ้อยค ำอันเป็นเท็จต่อกรรมกำรสอบสวนอำจเป็น
ควำมผิดตำมกฎหมำย 

 

  ข้ำพเจ้ำขอให้ถ้อยค ำตำมควำมสัตย์จริงดังต่อไปนี้ 

......ข้าฯเป็นครูโรงเรียนหนึ่ง ข้าฯรู้จัก นาย ก.และนาย ข.ดี ข้าฯคิดว่านาย ข.เป็นผู้ท าร้ายร่างกายนาย 
ก เพราะ นาย ข.ยืนอยู่ข้าง นาย ก.ที่มีท่าทางสะลืมเพราะการถูกท าร้ายและพิษบาดแผลที่มีอยู่ทั่วใบหน้า และ
ข้าฯยังขอยื่นยันถ้อยค าที่ข้าฯให้ไว้กับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในครั้งที่แล้ว 

 

 

           ................ ฉ......................พยำน 

                   ...........เขียว..........ผูบ้ันทึกถ้อยค ำ 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

                          แบบ สว. 5 

                แผ่นที่...2..... 

การสอบสวน...................นาย ข.................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  คณะกรรมกำรสอบสวนมิได้กระท ำกำรล่อลวง  ขู่เข็ญ  ให้สัญญำหรือ
กระท ำกำรใด   เพื่อจูงใจให้ข้ำพเจ้ำให้ถ้อยค ำใดๆ  และข้ำพเจ้ำได้ฟังบันทึกถ้อยค ำที่อ่ำนให้ฟัง / ได้อ่ำนบันทึก
ถ้อยค ำเองแล้ว   ขอรับรองว่ำเป็นบันทึกถ้อยค ำที่ถูกต้อง  จึงลงลำยมือชื่อไว้ต่อหน้ำคณะกรรมกำรสอบสวน 

      .....................ฉ.............................พยำน 

     (...............นาง ฉ............................) 

      ...................เขียว.........................ผู้บันทึกถ้อยค ำ 

     (...............นายเขียว.......................) 

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ............................นาง ฉ........................................ได้ให้ถ้อยค ำและลง
ลำยมือชื่อต่อหน้ำข้ำพเจ้ำ 

      ..................น้ าเงิน.....................ประธำนกรรมกำร 

       (..............นายน้ าเงิน...................) 

      ..................ชมพู.......................กรรมกำร 

       (..............นางชมพู.....................) 

     ...................เขียว......................กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     (...............นายเขียว...................) 

 

 

 

นำง ฉ. ลงลำยมือชื่อก ำกับใต้เส้น 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

แบบ สว.5 

บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา (ตัวอย่าง) 
 

เรื่อง     กำรสอบสวน.....................นาย ข........................................ซ่ึงถูกกลำ่วหำว่ำกระท ำผดิวินยัไม่รำ้ยแรง 

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

       สอบสวนที่.........โรงเรียนหนึ่ง..................... 

      วันที่....11....เดือน...พฤศจิกำยน...พ.ศ..2549......... 

  ข้ำพเจ้ำ.................นาย ช.......................อำยุ..............ปี       สัญชำติ..................... ........... 
ศำสนำ........................อำชีพ............................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี................. ................... 
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน..................................... ................................... 
แขวง/ต ำบล.............................................................เขต/อ ำเภอ.............................. ................................ 
จังหวัด...................................................... 
 
  คณะกรรมกำรสอบสวนได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำ   ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนในเรื่อง.....................
นาย ข..........................ถูกกล่ำวหำว่ำว่ำกระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรง  ตำมค ำสั่ง.........โรงเรียนสอง
.........................ที่....2..../........2549.......เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  ลงวันที่ ......25...เดือน
..........ตุลาคม............. พ.ศ. ...2549.......... และได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบด้วยว่ำกรรมกำรสอบสวนมีฐำนะ
เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ  กำรให้ถ้อยค ำอันเป็นเท็จต่อกรรมกำรสอบสวนอำจเป็น
ควำมผิดตำมกฎหมำย 

 

  ข้ำพเจ้ำขอให้ถ้อยค ำตำมควำมสัตย์จริงดังต่อไปนี้ 

....ข้า ฯ เป็นผู้บังคับบัญชาของนาย ก. ในคืนวันเกิดเหตุที่มีการจัดงานเกษียณอายุนั้น ข้าฯเป็นผู้พา
นาย ก.ไปส่งที่โรงพยาบาลเพราะเห็นว่าได้รับบาดเจ็บ  ส่วนที่ว่านาย ก.ถูกใครท าร้ายหรือจะเป็น นาย ข.ท า
ร้าย ข้าฯไม่แน่ใจ แต่ข้าฯเห็นนาย ข. ยืนอยู่ใกล้กับที่นาย ก.ได้รับบาดเจ็บ เรื่องนี้ ข้าฯได้ให้ถ้อยค าต่อ
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว และยังขอยืนยันถ้อยค าที่ให้ไว้ในตอนนั้น…………… 

 

 

 

           ..................ช......................พยำน 

                   ..........เขียว............ผู้บันทึกถ้อยค ำ
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

                          แบบ สว. 5 

                แผ่นที่...2..... 

การสอบสวน...................นาย ข.................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  คณะกรรมกำรสอบสวนมิได้กระท ำกำรล่อลวง  ขู่เข็ญ  ให้สัญญำหรือ
กระท ำกำรใด   เพื่อจูงใจให้ข้ำพเจ้ำให้ถ้อยค ำใดๆ  และข้ำพเจ้ำได้ฟังบันทึกถ้อยค ำที่อ่ำนให้ฟัง / ได้อ่ำนบันทึก
ถ้อยค ำเองแล้ว   ขอรับรองว่ำเป็นบันทึกถ้อยค ำที่ถูกต้อง  จึงลงลำยมือชื่อไว้ต่อหน้ำคณะกรรมกำรสอบสวน 

      ...................ช...............................พยำน 

     (.............นาย ช.............................) 

      .................เขียว...........................ผู้บันทึกถ้อยค ำ 

     (..............นายเขียว........................) 

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ........................นาย ช...........................................ได้ให้ถ้อยค ำและลง
ลำยมือชื่อต่อหน้ำข้ำพเจ้ำ 

      ...................น้ าเงิน......................ประธำนกรรมกำร 

       (...............นายน้ าเงิน...................) 

      ...................ชมพู........................กรรมกำร 

       (...............นางชมพู......................) 

     ...................เขียว......................กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     (..............นายเขียว......................) 

 

นำย ช. ลงลำยมือชื่อก ำกับใต้เส้น 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

แบบ สว.5 

บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา(ตัวอย่าง) 
 

เรื่อง     กำรสอบสวน.....................นาย ข................................ซ่ึงถูกกลำ่วหำว่ำกระท ำผดิวินยัไม่รำ้ยแรง 

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

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

      วันที่.....11..เดือน..พฤศจิกายน...พ.ศ..2549.......... 

  ข้ำพเจ้ำ.................นาง ญ.......................อำยุ..............ปี       สัญชำติ................................ 
ศำสนำ........................อำชีพ............................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี................. ................... 
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน..................................... ................................... 
แขวง/ต ำบล.............................................................เขต/อ ำเภอ.............................. ................................ 
จังหวัด...................................................... 
 
  คณะกรรมกำรสอบสวนได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำ   ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนในเรื่อง.....................
นาย ข..........................ถูกกล่ำวหำว่ำว่ำกระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรง  ตำมค ำสั่ง.........โรงเรียนสอง
.........................ที่....2..../........2549.......เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  ลงวันที่ ......25...เดือน
..........ตุลาคม............. พ.ศ. ...2549.......... และได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบด้วยว่ำกรรมกำรสอบสวนมีฐำนะ
เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ  กำรให้ถ้อยค ำอันเป็นเท็จต่อกรรมกำรสอบสวนอำจเป็น
ควำมผิดตำมกฎหมำย 
 

  ข้ำพเจ้ำขอให้ถ้อยค ำตำมควำมสัตย์จริงดังต่อไปนี้ 

...ข้า ฯ เป็นผู้ใหญ่บ้านสอง ได้เคยร่วมกิจกรรมกับ นาย ก.และนาย ข. บ่อยครั้ง เกี่ยวกับเรื่องที่
กล่าวหา นาย ข.นั้น ข้าฯขอยืนยันตามถ้อยค าเดิมที่ให้ไว้กับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงส่วนเรื่องอ่ืนๆข้าฯ 
ไม่ทราบ........................................................................................................................................................... 
.................................................................................................... ................................................................... 
………………………………………………………………………………………นำง ญ  ลงชื่อก ำกับใต้เส้น………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
           ...................ญ....................พยำน 

                   ............เขียว..........ผู้บันทึกถ้อยค ำ
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

                          แบบ สว. 5 

                แผ่นที่...2..... 

การสอบสวน...................นาย ข.................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  คณะกรรมกำรสอบสวนมิได้กระท ำกำรล่อลวง  ขู่เข็ญ  ให้สัญญำหรือ
กระท ำกำรใด   เพื่อจูงใจให้ข้ำพเจ้ำให้ถ้อยค ำใดๆ  และข้ำพเจ้ำได้ฟังบันทึกถ้อยค ำที่อ่ำนให้ฟัง / ได้อ่ำนบันทึก
ถ้อยค ำเองแล้ว   ขอรับรองว่ำเป็นบันทึกถ้อยค ำที่ถูกต้อง  จึงลงลำยมือชื่อไว้ต่อหน้ำคณะกรรมกำรสอบสวน 

      ....................ญ.............................พยำน 

     (.................นาง ญ.........................) 

      ..................เขียว..........................ผู้บันทึกถ้อยค ำ 

     (................นายเขียว......................) 

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ...........................นาง ญ........................................ได้ให้ถ้อยค ำและลง
ลำยมือชื่อต่อหน้ำข้ำพเจ้ำ 

      ....................น้ าเงิน....................ประธำนกรรมกำร 

       (................นายน้ าเงิน..................) 

      .....................ชมพู......................กรรมกำร 

       (................นางชมพู....................) 

     .....................เขียว......................กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     (................นายเขียว....................) 

 

 

นำง ญ. ลงลำยมือชื่อก ำกับใต้เส้น 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

แบบ สว.5 

บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา (ตัวอย่าง) 
 

เรื่อง     กำรสอบสวน.....................นาย ข.......................................ซ่ึงถูกกลำ่วหำว่ำกระท ำผดิวินยัไม่รำ้ยแรง 

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

       สอบสวนที่.......อ าเภอ.............................. 

      วันที่....12.....เดือน..พฤศจิกายน...พ.ศ...2549........ 

  ข้ำพเจ้ำ.................นาย ต.......................อำยุ..............ปี       สัญชำติ..................... ........... 
ศำสนำ........................อำชีพ............................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี................. ................... 
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน................................................... ..................... 
แขวง/ต ำบล.............................................................เขต/อ ำเภอ..................... ......................................... 
จังหวัด...................................................... 
 
 
  คณะกรรมกำรสอบสวนได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำ   ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนในเรื่อง.....................
นาย ข..........................ถูกกล่ำวหำว่ำว่ำกระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรง  ตำมค ำสั่ง.........โรงเรียนสอง
.........................ที่....2..../........2549.......เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  ลงวันที่ ......25...เดือน
..........ตุลาคม............. พ.ศ. ...2549.......... และได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบด้วยว่ำกรรมกำรสอบสวนมีฐำนะ
เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ  กำรให้ถ้อยค ำอันเป็นเท็จต่อกรรมกำรสอบสวนอำจเป็น
ควำมผิดตำมกฎหมำย 
 

  ข้ำพเจ้ำขอให้ถ้อยค ำตำมควำมสัตย์จริงดังต่อไปนี้ 

.......ข้าฯ ท างานเป็น อส. อยู่ที่อ าเภอ ในคืนวันที่ 25 กันยายน 2549  ข้าฯกับนาย ง. ได้ไป
ยืนฟังเพลงในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการครูที่หอประชุมอ าเภอโดยยืนฟังอยู่ข้าง ๆหอประชุมพอถึงเวลา
ประมาณ 4 ทุ่ม ข้าฯปวดปัสสาวะ จึงได้แยกจากนาย ง. ไปเข้าห้องน้ า ครั้นเมื่อข้าฯออกมาจากห้องน้ าก าลัง
เดินมาหานาย ง. ได้เห็นนาย ข. ชกนาย ก.จนล้มลง แล้วยังขึ้นคร่อมตัวนาย ก.และชก นาย ก อีกหลายครั้ง 
 

 

 

          ...................ต.....................พยำน 

                   ............เขียว.........ผูบ้ันทึกถ้อยค ำ  
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

                          แบบ สว. 5 

                แผ่นที่...2..... 

การสอบสวน...................นาย ข.................................................................................................  

……นาย ก.อีกหลายครั้ง ข้าฯไม่เห็นนาย ก. ต่อสู้หรือโต้ตอบนาย ข. รู้สึกว่านาย ก.จะหมดสติตั้งแต่โดนชกหน้า
จนล้มตั้งแต่หมัดแรก ข้าฯเห็นนาย ข.เป็นฝ่ายชกอยู่ฝ่ายเดียว ตอนนั้นนาย ง.ซึ่งอยู่ใกล้ ฯมีทีท่าตกใจได้ร้องขึ้น
ว่ามีคนตีกัน จากนั้นข้าฯได้เดินมาถึงที่เกิดเหตุและเห็น นาย ก.ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าหลายแห่ง มี
เลือดออก ช่วงนั้นเองคณะครูก็ออกมาจากหอประชุมและมาดูเหตุการณ์ เรื่องอ่ืน ๆนอกจากนี้ ข้ าฯไม่ทราบ
............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  คณะกรรมกำรสอบสวนมิได้กระท ำกำรล่อลวง  ขู่เข็ญ  ให้สัญญำหรือ
กระท ำกำรใด   เพ่ือจูงใจให้ข้ำพเจ้ำให้ถ้อยค ำใดๆ  และข้ำพเจ้ำได้ฟังบันทึกถ้อยค ำท่ีอ่ำนให้ฟัง / ได้อ่ำนบันทึก
ถ้อยค ำเองแล้ว   ขอรับรองว่ำเป็นบันทึกถ้อยค ำที่ถูกต้อง  จึงลงลำยมือชื่อไว้ต่อหน้ำคณะกรรมกำรสอบสวน 

      ......................ต.............................พยำน 

     (................นาย ต...........................) 

      ......................เขียว........................ผู้บันทึกถ้อยค ำ 

     (...............นายเขียว........................) 

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ..............................นาย ต.....................................ได้ให้ถ้อยค ำและลง
ลำยมือชื่อต่อหน้ำข้ำพเจ้ำ 

      ...................น้ าเงิน......................ประธำนกรรมกำร 

       (..................นายน้ าเงิน.................) 

      .....................ชมพู.......................กรรมกำร 

       (...................นางชมพู...................) 

     .....................เขียว......................กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     (...................นายเขียว..............................) 

 

 

นำย ต. ลงลำยมือชื่อก ำกับใต้เส้น 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

แบบ สว.5 

บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา(ตัวอย่าง) 
 

เรื่อง     กำรสอบสวน.....................นาย ข.................................ซ่ึงถูกกลำ่วหำว่ำกระท ำผดิวินยัไม่รำ้ยแรง 

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

       สอบสวนที่......โรงพยาบาลอ าเภอ.............. 

      วันที่.....12....เดือน.พฤศจิกายน...พ.ศ..2549........... 

  ข้ำพเจ้ำ.................นางสาว ถ.................อำยุ..............ปี       สัญชำติ................................ 
ศำสนำ........................อำชีพ............................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี................. ................... 
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน................................................... ..................... 
แขวง/ต ำบล.............................................................เขต/อ ำเภอ........................ ...................................... 
จังหวัด...................................................... 
 
  คณะกรรมกำรสอบสวนได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำ   ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนในเรื่อง.....................
นาย ข..........................ถูกกล่ำวหำว่ำว่ำกระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรง  ตำมค ำสั่ง.........โรงเรียนสอง
.........................ที่....2..../........2549.......เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  ลงวันที่ ......25...เดือน
..........ตุลาคม............. พ.ศ. ...2549.......... และได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบด้วยว่ำกรรมกำรสอบสวนมีฐำนะ
เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ  กำรให้ถ้อยค ำอันเป็นเท็จต่อกรรมกำรสอบสวนอำจเป็น
ควำมผิดตำมกฎหมำย 
 

  ข้ำพเจ้ำขอให้ถ้อยค ำตำมควำมสัตย์จริงดังต่อไปนี้ 

………………….ข้าฯ เป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลอ าเภอ...ในคืนวันที่ 28 กันยายน 2549 เวลา
ประมาณ 4ทุ่มครึ่ง ได้มีผู้ป่วยมารับการรักษาทราบชื่อว่า นาย ก. มีอาชีพรับราชการครู   จากบาดแผลที่ข้าฯ
เห็นบริเวณใบหน้านาย ก. นั้น น่าจะเกิดจากการกระทบด้วยของแข็ง ใบหน้าบวมซ้ ามีบาดแผลหลายแห่ง มี  

 
 
 

           ..................ถ......................พยำน 

                   ...........เขียว...........ผู้บันทึกถ้อยค ำ
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

                          แบบ สว. 5 

                แผ่นที่...2..... 

การสอบสวน...................นาย ข.................................................................................................  

เลือดออก มีการฉีกขาดบริเวณเปลือกตาบนด้านขวา หางตาซ้ายและโหนกแก้มข้าฯจึงท าการรักษาและ  เย็บ
แผลให้ 9 เข็มแล้วให้ยากลับไปรับประทานท่ีบ้าน  ....................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  คณะกรรมกำรสอบสวนมิได้กระท ำกำรล่อลวง  ขู่เข็ญ  ให้สัญญำหรือ
กระท ำกำรใด   เพ่ือจูงใจให้ข้ำพเจ้ำให้ถ้อยค ำใดๆ  และข้ำพเจ้ำได้ฟังบันทึกถ้อยค ำท่ีอ่ำนให้ฟัง / ได้อ่ำนบันทึก
ถ้อยค ำเองแล้ว   ขอรับรองว่ำเป็นบันทึกถ้อยค ำที่ถูกต้อง  จึงลงลำยมือชื่อไว้ต่อหน้ำคณะกรรมกำรสอบสวน 

      ....................ถ..............................พยำน 

     (..............นางสาว ถ.......................) 

      .................เขียว...........................ผู้บันทึกถ้อยค ำ 

     (..............นายเขียว.........................) 

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ............................นางสาว ถ..................................ได้ให้ถ้อยค ำและลง
ลำยมือชื่อต่อหน้ำข้ำพเจ้ำ 

      .................น้ าเงิน........................ประธำนกรรมกำร 

       (...............นายน้ าเงิน....................) 

      .................ชมพู..........................กรรมกำร 

       (...............นางชมพู.......................) 

     ...................เขียว........................กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     (...............นายเขียว......................) 

 

 

นำงสำว ถ. ลงลำยมือชื่อก ำกับใต้เส้น 
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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสอบสวน(ตัวอย่าง) 
ตามค าสั่งโรงเรียนสอง  ลับ ที่ 2/2549  ลงวันที่  25  ตุลาคม  2549 

เรื่อง  กำรสอบสวนนำย ข.   

ครั้งที่  2 

เมื่อวันที่  15   เดือน  พฤศจิกำยน   พ.ศ.  2549     เวลำ   10.00   น. 

ณ   ห้องรองผอ.โรงเรียนสอง (นำยน้ ำเงิน)  

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

ผู้เข้ำประชุม 1. นำยน้ ำเงิน   รอง ผอ.ร.ร.สอง    ประธำนกรรมกำร 

  2. นำงชมพู   ครูโรงเรียนสอง     กรรมกำร 

  3. นำยเขียว   ครูโรงเรียนสอง     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  คณะกรรมกำรสอบสวนได้ประชุมพิจำรณำเพ่ือมีมติว่ำ  พยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับข้อ
กล่ำวหำมีน้ ำหนักพอสนับสนุนข้อกล่ำวหำว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้กระท ำกำรใด เมื่อไหร่  อย่ำงไร และเป็นควำมผิด
วินัยกรณีใดมำตรำใด   

  ที่ประชุมได้พิจำรณำพยำนหลักฐำนที่คณะกรรมกำรสอบสวนรวบรวมทั้งหมดแล้ว  มีมติเป็น
เอกฉันท์ว่ำพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่ำวหำดังกล่ำวมีน้ ำหนักพอสนับสนุนว่ำ นำย ข.ครูโรงเรียนสอง 
อ ำเภอ..........ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ..............มีพฤติกำรณ์ตำมที่ถูกกล่ำวหำในเรื่องได้ท ำร้ำยร่ำงกำยนำย 
ก.จนได้รับบำดเจ็บเป็นแผลฉีกขำดบริเวณเปลือกตำบนด้ำนขวำ หำงตำซ้ำยและโหนกแก้ม เย็บเป็นแผล
ประมำณ 9 เข็ม  ในงำนเกษียณอำยุรำชกำรครูเมื่อวันที่ 28 กันยำยน  2549 ที่หอประชุมอ ำเภอ  .....เวลำ
ประมำณ 22 นำฬิกำเศษ 

ที่ประชุมจึงมีมติให้แจ้งให้ผู้ถูกกล่ำวหำมำรับทรำบข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่
สนับสนุนข้อกล่ำวหำ(แบบ สว.3)  เพ่ือให้ผู้ถูกกล่ำวหำน ำพยำนหลักฐำนมำหักล้ำงแก้ข้อกล่ำวหำต่อไป 

 เลิกประชุมเวลำ 12.00 น. 

      น้ าเงิน    ประธำนกรรมกำรสอบสวน 

              (นำยน้ ำเงิน) 

      ชมพู  กรรมกำรสอบสวน 

              (นำงชมพู) 

      เขียว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

             (นำยเขียว) 
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( ตัวอย่างการจัดท า สว.3 )  
แบบ   สว.3 

บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา   ตามข้อ ๒๔ 

เรื่อง  กำรสอบสวนนำย ข.  ซึ่งถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรง 

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

      วันที่  15  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2549 

  ตำมที่คณะกรรมกำรสอบสวนตำมค ำสั่งโรงเรียนสอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  
ลงวันที่  25 ตุลำคม 2549  ได้แจ้งข้อกล่ำวหำให้นำย ข.  ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบตำมบันทึกกำรแจ้งและรับทรำบ
ข้อกล่ำวหำตำมข้อ 14 ลงวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2549   นั้น 

  บัดนี้  คณะกรรมกำรสอบสวนได้รวบรวมพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่ำวหำเสร็จแล้ว  
จึงแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ  ดังนี้ 

  1. ข้อกล่ำวหำ 

  ถูกกล่ำวหำว่ำได้ท ำร้ำยร่ำงกำยนำย ก.จนได้รับบำดเจ็บเป็นแผลฉีกขำดบริเวณเปลือกตำบน
ด้ำนขวำ หำงตำซ้ำยและโหนกแก้ม เย็บเป็นแผลประมำณ 9 เข็ม  ในงำนเกษียณอำยุรำชกำรครูเมื่อวันที่ 28 
กันยำยน  2549 ที่หอประชุมอ ำเภอ  .....เวลำประมำณ 22 นำฬิกำเศษ กรณีเป็นควำมผิดวินัยฐำนไม่รักษำ
ควำมสำมัคคี และกรณีไม่รักษำชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนมิให้เสื่อมเสีย โดย
กระท ำกำรอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตำมมำตรำ 88 และมำตรำ 94 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. 2547  

  2.  สรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ 

  คณะกรรมกำรสอบสวนได้สอบปำกค ำพยำนบุคคล  8  รำย  สรุปถ้อยค ำพยำนที่ให้ปำกค ำ
สนับสนุนข้อกล่ำวหำได้ดังนี้ 

  เมื่อคืนวันที่  28 กันยำยน  2549  ได้มีกำรจัดงำนเกษียณอำยุรำชกำรของครู  โดยจัดที่
หอประชุมอ ำเภอ......เมื่อถึงเวลำประมำณ 22 นำฬิกำเศษ ( 4 ทุ่มเศษ ) งำนยังไม่เลิก  มีผู้เห็นนำย ข.ลุกจำก
โต๊ะที่นั่งอยู่แล้วเดินไปหำนำย ก.ที่นั่งอยู่คนละโต๊ะ  นำย ข.ได้ชวนนำย ก.ออกไปข้ำงนอกบริเวณงำนโดยดึง
แขนนำย ก.ออกไป  ไม่มีใครได้ยินและรู้เห็นว่ำทั้งคู่พูดจำหรือท ำอะไร  จนมีผู้เห็นเหตุกำรณ์ว่ ำนำย ข.ท ำร้ำย
ร่ำงกำยนำย ก.ท ำให้นำย ก.ได้รับบำดเจ็บเป็นแผลฉีกขำดบริเวณเปลือกตำบนด้ำนขวำ หำงตำซ้ำยและโหนก
แก้มเย็บแผลประมำณ 9 เข็ม  นำย ก.ได้รับกำรรักษำตัวที่โรงพยำบำลประจ ำอ ำเภอ.....    

     (ลงชื่อ)    น้ าเงิน   ประธำนกรรมกำร 

                   (นำยน้ ำเงิน)   
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     (ลงชื่อ)     ชมพู   กรรมกำร 

                   ( นำงชมพู ) 

     (ลงชื่อ)     เขียว      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                 ( นำยเขียว ) 

  ข้ำพเจ้ำ...............นำย ข................................................................................ได้ทรำบข้อ
กล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำและได้รับบันทึกนี้ 1 ฉบับไว้แล้ว เมื่อวันที่..........เดือน
.........................พ.ศ.  ...................... 

    .......................... ข.....................................ผู้ถูกกลำ่วหำ 

    (...................นำย ข.........................................) 
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(ตัวอย่างหนังแจ้งผู้ถูกกล่าวหามารับแบบ สว.3) 

ที่  ศธ........... /.......                          โรงเรียนสอง 

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

                   15  พฤศจิกำยน  2549 

เรื่อง     กำรสอบสวนวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

เรียน     นำย ข. 

อ้ำงถึง    หนังสือโรงเรียนสอง  ลับ  ที่  ศธ ............... /.......  ลงวันที่  1  พฤศจิกำยน  2549 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  โรงเรียนสอง ได้มีค ำสั่งสอบสวนทำงวินัยท่ำนกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำ
ผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงในเรื่องท ำร้ำยร่ำงกำย นำย ก. และได้ให้ท่ำนมำพบคณะกรรมกำรสอบสวนเพ่ือ
รับทรำบข้อกล่ำวหำ  ควำมแจ้งแล้วนั้น 

  บัดนี้  คณะกรรมกำรสอบสวนได้ด ำเนินกำรสอบสวนเพ่ือรวบรวมพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
กับข้อกล่ำวหำเรียบร้อยแล้ว จึงให้ท่ำนมำพบคณะกรรมกำรสอบสวนเพ่ือรับทรำบข้อกล่ำวหำและสรุป
พยำนหลักฐำนสนับสนุนข้อกล่ำวหำและให้ถ้อยค ำต่อคณะกรรมกำรสอบสวนในวันที่  20 พฤศจิกำยน  2549 
เวลำ 10.00 น.  ณ ห้องท ำงำนของรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสอง (นำยน้ ำเงิน) 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 

 

           ขอแสดงควำมนับถือ 

 

                (นำยน้ ำเงิน) 

                      รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสอง                                       
              ประธำนคณะกรรมกำรสอบสวน 
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แบบ สว.4 

บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา (ตัวอย่าง) 
เรื่อง     กำรสอบสวน....................นาย ข.................................ซ่ึงถูกกลำ่วหำว่ำกระท ำผดิวินยัไม่รำ้ยแรง 

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

        สอบสวนที่ ....โรงเรียนสอง...........  

      วันที่ ....20.. เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ...2549....... 

  ข้ำพเจ้ำ............นาย ข...............อำย.ุ............ป ี         สญัชำติ.................. 
ศำสนำ................................อำชีพ...............................................อยู่บ้ำนเลขท่ี...................... ........... 
ตรอก/ซอย................................................ถนน............................................................ ................... 
แขวง/ต ำบล......................................เขต/อ ำเภอ............................จังหวัด.................................. ..... 
  ข้ำพเจ้ำได้ทรำบแล้วว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้ถูกกล่ำวหำในเรื่อง......ได้ท ำร้ำยร่ำงกำยนำย ก.จนได้รับ
บำดเจ็บเป็นแผลฉีกขำดบริเวณเปลือกตำบนด้ำนขวำ หำงตำซ้ำยและโหนกแก้ม เย็บเป็นแผลประมำณ 9 เข็ม  
ในงำนเกษียณอำยุรำชกำรครูเมื่อวันที่ 28 กันยำยน  2549 ที่หอประชุมอ ำเภอ  .....เวลำประมำณ 22 
นำฬิกำเศษ.....ตำมค ำสั่ง....โรงเรียนสอง.....ที่...ศธ...../....เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนลงวันที่...25....
เดือน.....ตุลำคม.....พ.ศ...2549..........และข้ำพเจ้ำขอให้ถ้อยค ำตำมควำมสัตย์จริงดังต่อไปนี้   

 ...ตามที่คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหา(สว.3) 
ให้ข้าฯ ได้รับทราบนั้น  ข้าฯขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง และจะยื่นค าชี้แจงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
สอบสวนภายในวันที่  3 ธันวาคม 2549 และจะน าพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาในโอกาสต่อไป
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................................................. นำย ข ลงชื่อก ำกับใต้เส้น 
...................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ......................... 
 
 
 
 
 
        ………ข...................ผู้ถูกกล่ำวหำ 

        .......เขียว...............ผู้บนัทึกถ้อยค ำ 
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                          แบบ สว. 4 

                แผ่นที่...2..... 

การสอบสวน...................นาย ข.................................................................................................  

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

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

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

................................................................. .............นำย ข ลงชื่อก ำกับใต้เส้น.............................. 

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

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

...................................................................................................................................................   
 
 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  คณะกรรมกำรสอบสวนมิได้กระท ำกำรล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญำหรือกระท ำกำร
ใดเพ่ือจูงใจให้ข้ำพเจ้ำให้ถ้อยค ำอย่ำงใดๆ และข้ำพเจ้ำได้ฟังบันทึกถ้อยค ำที่อ่ำนให้ฟัง/ได้อ่ำนบันทึกถ้อยค ำเอง
แล้ว ขอรับรองว่ำเป็นบันทึกถ้อยค ำที่ถูกต้องจึงลำยมือชื่อไว้ต่อหน้ำคณะกรรมกำรสอบสวน 

                       .....ข.................ผู้ถูกกล่ำวหำ 

            (.....นาย ข...........) 

                   ..........เขียว...........ผู้บันทึกถ้อยค ำ 

     (...........นายเขียว..............) 

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ...............นาย ข................................................ได้ให้ถ้อยค ำและลง
ลำยมือชื่อต่อหน้ำข้ำพเจ้ำ 

                          .....................น้ าเงิน.....................ประธำนกรรมกำร 

           (................นายน้ าเงิน.....................) 

            .....................ชมพู..........................กรรมกำร 

           (.............นางชมพู.........................) 

                   ...................เขียว.................กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                      (..............นายเขียว......................) 
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(ตัวอย่างการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา) 
 

      2 ธันวำคม 2549 

 

เรื่อง    ชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ 

เรียน    ประธำนคณะกรรมกำรสอบสวน 

  ตำมท่ีได้มีค ำสั่งโรงเรียนสอง  ลับ ที่ 2 / 2549 ลงวันที่ 25 ตุลำคม 2549  เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวน  เพื่อสอบสวนวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงข้ำพเจ้ำ  ในกรณีท ำร้ำยร่ำงกำย นำย ก.ครูโรงเรียน
หนึ่งจนได้รับบำดเจ็บเป็นแผลฉีกขำดบริเวณเปลือกตำบนด้ำนขวำ หำงตำซ้ำยและโหนกแก้ม เย็บเป็นแผล
ประมำณ 9 เข็ม  ในงำนเกษียณอำยุรำชกำรครูเมื่อวันที่ 28 กันยำยน  2549 ที่หอประชุมอ ำเภอ  .....เวลำ
ประมำณ 22 นำฬิกำเศษ  นั้น   

  ข้ำพเจ้ำขอชี้แจงว่ำในช่วงเกิดเหตุตำมข้อกล่ำวหำ  ข้ำพเจ้ำและนำย ก.ได้มีกำรใช้ก ำลังกันจริง 
แต่เนื่องจำกในขณะที่เกิดเหตุนำย ก.เมำสุรำไม่สำมำรถป้องกันตัวได้  จึงหกล้มจนได้รับบำดเจ็บ  โดยที่ข้ำพเจ้ำ
ไม่ได้ท ำร้ำยร่ำงกำยนำย ก.อย่ำงรุนแรงแต่อย่ำงใด  บำดแผลที่เกิดขึ้นเป็นผลมำจำกกำรหกล้มของนำย ก.  
และในวันนั้นได้มีพยำนคือนำย เอ ครูโรงเรียนสองรู้เห็นเหตุกำรณ์ว่ำข้ำพเจ้ำไม่ได้ชก นำย ก. เป็นเพียงแค่กำร
กอดรัดและผลักซ่ึงกันและกันท ำให้นำย ก. ซึ่งเมำสุรำหกล้มลงจนได้รับบำดเจ็บ    ข้ำพเจ้ำขอให้คณะกรรมกำร
สอบสวนสอบถำมจำกนำย เอ ว่ำควำมจริงเป็นอย่ำงไร      

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 

 

      ข 

            (นำย ข.) 

       ครูโรงเรียนสอง 
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แบบ สว.5 

บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา(ตัวอย่าง) 
 

เรื่อง     กำรสอบสวน.....................นาย ข.......................................ซ่ึงถูกกลำ่วหำว่ำกระท ำผดิวินยัไม่รำ้ยแรง 

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

       สอบสวนที่...โรงเรียนสอง......................... 

      วันที่.....4...เดือน...ธันวาคม.....พ.ศ....2549............ 

  ข้ำพเจ้ำ.................นาย เอ......................อำยุ..............ปี       สัญชำติ..................... ........... 
ศำสนำ........................อำชีพ............................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี................. ................... 
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน..................................... ................................... 
แขวง/ต ำบล.............................................................เขต/อ ำเภอ.............................. ................................ 
จังหวัด...................................................... 
 
  คณะกรรมกำรสอบสวนได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำ   ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนในเรื่อง.....................
นาย ข..........................ถูกกล่ำวหำว่ำว่ำกระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรง  ตำมค ำสั่ง.........โรงเรียนสอง
.........................ที่....2..../........2549.......เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  ลงวันที่ ......25...เดือน
..........ตุลาคม............. พ.ศ. ...2549.......... และได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบด้วยว่ำกรรมกำรสอบสวนมีฐำนะ
เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ  กำรให้ถ้อยค ำอันเป็นเท็จต่อกรรมกำรสอบสวนอำจเป็น
ควำมผิดตำมกฎหมำย 
 

  ข้ำพเจ้ำขอให้ถ้อยค ำตำมควำมสัตย์จริงดังต่อไปนี้ 

 ……ข้าฯรู้จักนาย ข .ดีเพราะสอนอยู่โรงเรียนเดียวกัน นาย ก.ข้าฯก็รู้จักดีเป็นครูกลุ่มเดียวกันเคย
ท างานร่วมกันบ่อย ๆ ในคืนวันเกิดเหตุวันที่ 28 กันยายน 2549 ที่มีการจัดงานเกษียณอายุราชการครูนั้น   
ข้าฯได้ไปร่วมงาน ขณะที่ข้าฯนั่งอยู่ที่โต๊ะรับประทานอาหาร นาย ข.ซึ่งนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันกับข้าฯ ได้ลุกจากโต๊ะ
และเดินไปหานาย ก.ที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆกัน จากนั้นข้าฯก็เห็นทั้งคู่จูงมือกันออกไป.......  

 

 

           ...............เอ........................พยำน 

                   ...........เขียว...........ผู้บันทึกถ้อยค ำ
  

 



66 
 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

                          แบบ สว. 5 

                แผ่นที่...2..... 

การสอบสวน...................นาย ข.................................................................................................  

…นอกบริเวณงาน คือนอกหอประชุมอ าเภอ ในชั่วขณะข้าฯรู้สึกอยากสูบบุหรี่ ข้าฯจึงเดินออกมาข้างนอก
หอประชุมอ าเภอมาที่บริเวณด้านข้างเพ่ือจะสูบบุหรี่ ข้าฯได้เห็นนาย ก.และนาย ข.ยืนคุยกันอยู่ข้างนอกโดยที่
นาย ข.หันหลังมาทางด้านที่ข้าฯยืนอยู่ ทั้งคู่มีการยื้อยุดฉุดกระฉากกัน ข้าฯเห็นนาย ก.ล้มลงไปโดยที่ข้าฯไม่รู้ว่า
เป็นเพราะนาย ข.ได้ชกนาย ก.หรือไม่ ข้าฯไม่แน่ใจ   ส่วนตัวข้าฯเองคิดว่านาย ข.คงไม่ได้ชกนาย ก. เพราะข้าฯ
เห็นทั้งคู่สนิทสนมกันดี  หลังจากที่ข้าฯหายตกใจข้าฯจึงได้เดินกลับเข้าไปในหอประชุมเพ่ือบอกให้เพ่ือนครู
ทราบ ซึ่งข้าฯไม่ได้เห็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อจากนั้น ขณะที่ข้าฯเดินเข้าไปในหอประชุมก็มีเสียงเสียงร้องเอะอะ
ขึ้นมาก่อนว่ามีคนตีกัน  เพ่ือนครูในหอประชุมจึงพากันวิ่งออกไปดู ตัวข้าฯเองก็ได้กลับออกไปดูและเห็น นาย 
ก.นอนอยู่ที่พ้ืนเช่นเดิมโดยมีบาดแผลตามใบหน้าหลายแห่ง..   

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  คณะกรรมกำรสอบสวนมิได้กระท ำกำรล่อลวง  ขู่เข็ญ  ให้สัญญำหรือ
กระท ำกำรใด   เพ่ือจูงใจให้ข้ำพเจ้ำให้ถ้อยค ำใดๆ  และข้ำพเจ้ำได้ฟังบันทึกถ้อยค ำท่ีอ่ำนให้ฟัง / ได้อ่ำนบันทึก
ถ้อยค ำเองแล้ว   ขอรับรองว่ำเป็นบันทึกถ้อยค ำที่ถูกต้อง  จึงลงลำยมือชื่อไว้ต่อหน้ำคณะกรรมกำรสอบสวน 

      ...................เอ..............................พยำน 

     (................นายเอ...........................) 

      ..................เขียว..........................ผู้บันทึกถ้อยค ำ 

     (................นายเขียว.......................) 

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ............................นาย เอ.......................................ได้ให้ถ้อยค ำและลง
ลำยมือชื่อต่อหน้ำข้ำพเจ้ำ 

      ...................น้ าเงิน......................ประธำนกรรมกำร 

       (.................นายน้ าเงิน..................) 

      ....................ชมพู.......................กรรมกำร 

       (.................นางชมพู.....................) 

     ....................เขียว.......................กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     (...............นายเขียว.......................) 
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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสอบสวน(ตัวอย่าง) 
ตามค าสั่งโรงเรียนสอง ลับ ที่  2/2549  ลงวันที่  25  ตุลาคม  2549 

เรื่อง  กำรสอบสวนนำย ข.   

ครั้งที่  3 

เมื่อวันที่  7   เดือน  ธันวำคม   พ.ศ.  2549     เวลำ  13.00 น. 

ณ   ห้องรอง ผอ.ร.ร.สอง (นำยน้ ำเงิน)  

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

ผู้เข้ำประชุม 1. นำยน้ ำเงิน   รอง ผอ.ร.ร.สอง     ประธำนกรรมกำร 

  2. นำงชมพู   ครูโรงเรียนสอง      กรรมกำร 

  3. นำยเขียว   ครูโรงเรียนสอง      กรรมกำรและเลขำฯ 

 

  คณะกรรมกำรสอบสวนได้ประชุมพิจำรณำเพ่ือมีมติว่ำ นำย ข. กระท ำผิดวินัยหรือไม่  ถ้ำผิด
เป็นควำมผิดวินัยกรณีใด  ตำมมำตรำใด  และควรได้รับโทษสถำนใด 

  จำกพยำนหลักฐำนเชื่อได้ว่ำ  นำย ข.  ได้ท ำร้ำยร่ำงกำยนำย ก.จนได้รับบำดเจ็บเป็นแผลฉีก
ขำดบริเวณเปลือกตำบนด้ำนขวำ หำงตำซ้ำยและโหนกแก้ม เย็บเป็นแผลประมำณ 9 เข็ม     เหตุเกิดในงำน
เกษียณอำยุรำชกำรครูเมื่อวันที่ 28 กันยำยน  2549 ที่หอประชุมอ ำเภอ  .....เวลำประมำณ 22 นำฬิกำเศษ  
กรณีเป็นควำมผิดวินัยฐำนไม่รักษำควำมสำมัคคี และกรณีไม่รักษำชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่
รำชกำรของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยกระท ำกำรอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตำมมำตรำ 88 และมำตรำ 94 
วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. 2547  เห็นสมควร
ลงโทษตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน 

เลิกประชุมเวลำ  16.00 น. 

           น้ าเงิน  ประธำนกรรมกำรสอบสวน 

      (นำยน้ ำเงิน) 

          ชมพู  กรรมกำรสอบสวน 

                (นำงชมพู) 

           เขียว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                  (นำยเขียว) 
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แบบ สว .6 

รายงานการสอบสวน(ตัวอย่าง) 

       วันที่  14  เดือน ธันวำคม    พ.ศ. 2549 

เรื่อง     กำรสอบสวน  นำย ข.   ซึ่งถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสอง 

  ตำมที่  ได้มีค ำสั่งโรงเรียนสอง ลับ ที่ 2 / 2549 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  ลง
วันที่  25  ตุลำคม 2549  เพ่ือสอบสวนนำย ข. ซึ่งถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ในเรื่ องท ำ
ร้ำยร่ำงกำย นำย ก.ครูโรงเรียนหนึ่งจนได้รับบำดเจ็บเป็นแผลฉีกขำดบริเวณเปลือกตำบนด้ำนขวำ หำงตำซ้ำย
และโหนกแก้ม เย็บเป็นแผลประมำณ 9 เข็ม  ในงำนเกษียณอำยุรำชกำรครูเมื่อวันที่ 28 กันยำยน  2549 ที่
หอประชุมอ ำเภอ  .....เวลำประมำณ 22 นำฬิกำเศษ 

  ประธำนกรรมกำรได้รับทรำบค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนดังกล่ำวเมื่อวันที่  28 
ตุลำคม  2549   และคณะกรรมกำรสอบสวนได้สอบสวนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎ ก.ค.ศ.ว่ำ
ด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ. 25๕0 เสร็จแล้ว  จึงขอเสนอรำยงำนกำรสอบสวน  ดังต่อไปนี้ 

  1. มูลกรณีเรื่องนี้ปรำกฏขึ้นเนื่องจำก นำย ก.ครูโรงเรียนหนึ่ง  ได้ร้องเรียนกล่ำวหำนำย ข.ครู
โรงเรียนสอง โดยร้องเรียนต่อนำย ค. ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสอง ว่ำนำย ข. ได้ท ำร้ำยร่ำงกำยตนจน
ได้รับบำดเจ็บเป็นแผลฉีกขำดบริเวณเปลือกตำบนด้ำนขวำ หำงตำซ้ำยและโหนกแก้ม  เย็บแผลประมำณ 9 
เข็ม  เหตุเกิดในกำรจัดงำนเกษียณอำยุข้ำรำชกำรครู  เมื่อวันที่ 28 กันยำยน  2549  ที่หอประชุมอ ำเภอ  
เวลำประมำณ 22 นำฬิกำเศษ      

  2.  คณะกรรมกำรสอบสวนได้แจ้งและอธิบำยข้อกล่ำวหำที่ปรำกฏตำมเรื่องที่กล่ำวหำให้  
นำย ข. ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบแล้ว โดยมอบบันทึกกำรแจ้งและรับทรำบข้อกล่ำวหำตำมแบบ สว.2 ให้ผู้ถูก
กล่ำวหำลงชื่อรับทรำบ  และอธิบำยให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบด้วย  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2549 

  3. นำย ข.  ผู้ถูกกล่ำวหำได้ให้ถ้อยค ำในเบื้องต้นว่ำ ขอปฏิเสธตลอดข้อกล่ำวหำ  และจะน ำ
พยำนหลักฐำนมำน ำสืบแก้ข้อกล่ำวหำต่อไป 

  4. คณะกรรมกำรสอบสวนได้รวบรวมพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่ำวหำแล้วได้ควำม
ว่ำ  เมื่อคืนวันที่  28 กันยำยน  2549  ได้มีกำรจัดงำนเกษียณอำยุรำชกำรของครู  โดยจัดที่หอประชุมอ ำเภอ
......เมื่อถึงเวลำประมำณ 22 นำฬิกำเศษ ( 4 ทุ่มเศษ ) งำนยังไม่เลิก มีผู้เห็นนำย ข.ลุกจำกโต๊ะที่นั่งอยู่แล้วเดิน
ไปหำนำย ก.ที่นั่งอยู่คนละโต๊ะ นำย ข.ได้ชวนนำย ก.ออกไปข้ำงนอกบริเวณงำนโดยดึงแขนนำย ก.ออกไป  ไม่
มีใครได้ยินและรู้เห็นว่ำทั้งคู่พูดจำหรือท ำอะไร จนมีผู้เห็นเหตุกำรณ์ว่ำมีกำรท ำร้ำยร่ำงกำยกัน  โดยนำย ก.
ได้รับบำดเจ็บเป็นแผลฉีกขำดบริเวณเปลือกตำบนด้ำนขวำ หำงตำซ้ำยและโหนกแก้มเย็บแผลประมำณ 9 เข็ม  
นำย ก.ได้รับกำรรักษำตัวที่โรงพยำบำลประจ ำอ ำเภอ  
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  5. คณะกรรมกำรสอบสวนได้แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ
ให้   นำย ข. ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ  ตำมบันทึกกำรแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ  
ลงวันที่  15 พฤศจิกำยน 2549  โดยมอบบันทึกกำรแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อ
กล่ำวหำตำมแบบ สว.3 ให้ผู้ถูกกล่ำวหำลงชื่อรับทรำบเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2549  พร้อมอธิบำยให้ผู้ถูก
กล่ำวหำทรำบด้วย 

  6. คณะกรรมกำรสอบสวนได้ให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำที่จะยื่นค ำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ  หรือ
ขอให้ถ้อยค ำหรือขอน ำสืบแก้ข้อกล่ำวหำแล้ว  ซึ่งปรำกกว่ำนำย ข. ผู้ถูกกล่ำวหำได้ให้ค ำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ  
และน ำสืบแก้ข้อกล่ำวหำ  ดังนี้ 

  นำย ข.ชี้แจงฟังได้ว่ำในช่วงเกิดเหตุตำมข้อกล่ำวหำ ตนและนำย ก.ได้มีกำรใช้ก ำลังกันจริง แต่
เนื่องจำกในขณะที่เกิดเหตุนำย ก.เมำสุรำไม่สำมำรถป้องกันตัวได้  จึงหกล้มจนได้รับบำดเจ็บ  โดยที่ตนไม่ได้ท ำ
ร้ำยร่ำงกำยนำย ก.อย่ำงรุนแรงแต่อย่ำงใด  บำดแผลที่เกิดขึ้นเป็นผลมำจำกกำรหกล้มของนำย ก. และในวัน
นั้นได้มีพยำนคือนำย เอ ครูโรงเรียนสองรู้เห็นเหตุกำรณ์ว่ำตนไม่ได้ชกนำย ก.  เป็นเพียงแค่กำรกอดรัดและผลัก
ซึ่งกันและกัน  ท ำให้นำย ก.ซึ่งเมำสุรำหกล้มลงจนได้รับบำดเจ็บ จึงขอให้คณะกรรมกำรสอบสวนสอบถำมจำก
นำย เอ ว่ำควำมจริงเป็นอย่ำงไร      

 คณะกรรมการสอบสวน  ได้สอบปำกค ำพยำนฝ่ำยผู้ถูกกล่ำวหำ จ ำนวน 1 รำย ซึ่งได้ควำมโดยสรุปว่ำ  
ในคืนวันเกิดเหตุวันที่ 28 กันยำยน 2549 ที่มีกำรจัดงำนเกษียณอำยุรำชกำรครู  พยำนได้ไปร่วมงำน ขณะที่
พยำนนั่งอยู่ที่โต๊ะรับประทำนอำหำร นำย ข.ซึ่งนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันได้ลุกจำกโต๊ะและเดินไปหำนำย ก.ที่นั่งอยู่โต๊ะ
ข้ำงๆกัน จำกนั้นก็เห็นทั้งคู่จูงมือกันออกไปนอกบริเวณงำน คือนอกหอประชุมอ ำเภอ ในชั่วขณะนั้นพยำนรู้สึก
อยำกสูบบุหรี่ จึงเดินออกมำข้ำงนอกหอประชุมมำที่บริเวณด้ำนข้ำงเพ่ือจะสูบบุหรี่  ได้เห็นนำย ก.และนำย ข.
ยืนคุยกันอยู่ข้ำงนอกโดยที่นำย ข.หันหลังมำทำงด้ำนที่พยำนยืนอยู่  ทั้งคู่มีกำรยื้อยุดฉุดกระฉำกกัน  พยำนเห็น
นำย ก.ล้มลงไปโดยที่ไม่รู้ว่ำเป็นเพรำะนำย ข.ได้ชกนำย ก.หรือไม่  ส่วนตัวของพยำนเองคิดว่ำนำย ข.คงไม่ได้
ชกนำย ก. เพรำะเห็นทั้งคู่สนิทสนมกันดี  หลังจำกที่พยำนหำยตกใจจึงได้เดินกลับเข้ำไปในหอประชุมเพ่ือบอก
ให้เพ่ือนครูทรำบ ซึ่งพยำนไม่ได้เห็นเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนต่อจำกนั้น  ขณะที่พยำนเดินเข้ำไปในหอประชุมก็มีเสียง
เสียงร้องเอะอะขึ้นมำก่อนว่ำมีคนตีกัน  เพ่ือนครูในหอประชุมจึงพำกันวิ่งออกไปดู ตัวพยำนเองก็ได้กลับออกไป
ดูและเห็น นำย ก.นอนอยู่ที่พ้ืนเช่นเดิมโดยมีบำดแผลตำมใบหน้ำหลำยแห่ง  

  7. คณะกรรมกำรสอบสวนได้ประชุมพิจำรณำลงมติแล้วเห็นว่ำนำย ข.ได้ท ำร้ำยร่ำงกำยนำย 
ก.จนได้รับบำดเจ็บเป็นแผลฉีกขำดบริเวณเปลือกตำบนด้ำนขวำ หำงตำซ้ำยและโหนกแก้ม เย็บเป็นแผล
ประมำณ 9 เข็มจริง  โดยเหตุเกิดในงำนเกษียณอำยุรำชกำรครูเมื่อวันที่ 28 กันยำยน  2549 ที่หอประชุม
อ ำเภอ ....เวลำประมำณ 22 นำฬิกำเศษ  กรณีเป็นควำมผิดวินัยฐำนไม่รักษำควำมสำมัคคี และกรณีไม่รักษำ
ชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยกระท ำกำรอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้
ประพฤติชั่ว ตำมมำตรำ 88 และมำตรำ 94 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. 2547  เห็นสมควรลงโทษตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน 

  คณะกรรมกำรสอบสวนจึงขอเสนอส ำนวนกำรสอบสวนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
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      ................น้ าเงิน.....................ประธำนกรรมกำร 

                           ( นำยน้ ำเงิน ) 

 

      ...............ชมพู......................กรรมกำร 

                           ( นำงชมพู ) 

 

      ................เขียว..................กรรมกำรและเลขำนกุำร 

               ( นำยเขียว ) 
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รายงานการสอบสวนประจ าวัน(ตัวอย่าง) 

การสอบสวน  นาย ข. 

วัน  เดือน   ปี รายการปฏิบัติ ลายมือชื่อคณะกรรมการ 

1 พ.ย. 2549 ประชุมคณะกรรมกำรสอบสวนครั้งที่ 1 เพ่ือวำง
แนวทำงในกำรสอบสวน (ประธำนกรรมกำร
สอบสวนรับทรำบค ำสั่งฯเมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 
2549) 

1. น้ าเงิน 

2. ชมพู 

3. เขียว 

5 พ.ย. 2549 1. แจ้งข้อกล่ำวหำ(สว.2)ให้ นำย ข.ทรำบ 

2. สอบถำมถ้อยค ำของผู้ถูกกล่ำวหำ   

1. น้ าเงิน 

2. ชมพู 

3. เขียว 

10 พ.ย. 2549 สอบสวนพยำนบุคคล   3   รำย  คือ 

1. นำย ก. 
2. นำย ง. 
3. นำย จ. 

1. น้ าเงิน 

2. ชมพู 

3. เขียว 

11 พ.ย. 2549 สอบสวนพยำนบุคคล  3  รำย  คือ 

     1. นำง ฉ.. 

     2. นำย ช. 

     3. นำง ญ. 

 

1. น้ าเงิน 

2. ชมพู 

3. เขียว 

12 พ.ย. 2549 สอบสวนพยำนบุคคล  2  รำย  คือ 

     1. นำย ต. 

     2. นำงสำว ถ.  

1. น้ าเงิน 

2. ชมพู 

3. เขียว 
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รายงานการสอบสวนประจ าวัน 

การสอบสวน  นาย ข. 

วัน  เดือน   ปี รายการปฏิบัติ ลายมือชื่อคณะกรรมการ 

15 พ.ย. 2549 1. ประชุมคณะกรรมกำรสอบสวนครั้งที่ 2  เพื่อ   

    พิจำรณำพยำนหลักฐำน 

2. แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่  

    สนับสนุนข้อกล่ำวหำ (สว.3)ให้ผู้ถูกกล่ำวหำ 

    ทรำบ 

1. น้ าเงิน 

2. ชมพู 

3. เขียว 

20 พ.ย. 2549  สอบถำมถ้อยค ำของผู้ถูกกล่ำวหำ  1. น้ าเงิน 

2. ชมพู 

3. เขียว 

4 ธ.ค. 2549 สอบสวนพยำนบุคคล   1   รำย  คือ 

นำย เอ 

1. น้ าเงิน 

2. ชมพู 

3. เขียว 

7 ธ.ค. 2549 

 

ประชุมคณะกรรมกำรสอบสวนครั้งที่ 3 

เพ่ือพิจำรณำลงมติว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผิดวินัย
หรือไม่ 

1. น้ าเงิน 

2. ชมพู 

3. เขียว 

14 ธ.ค. 2549 จัดท ำรำยงำนกำรสอบสวน (แบบ สว.6) 

 

 

 

1. น้ าเงิน 

2. ชมพู 

3. เขียว 
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บัญชีรายการเอกสาร(ตัวอย่าง) 

กำรสอบสวน นำย ข. 

ที ่ รำยกำรเอกสำร จ ำนวน/แผ่น หมำยเหตุ 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

 

8 

9 

 

10 

11 

12 

13 

14 

 

ส ำนวนกำรสืบสวน 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน (สว.1) 

บันทึกรับทรำบค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
ของประธำนกรรมกำร 

บันทึกกำรประชุมครั้งที่ 1 

บันทึกปำกค ำผู้ถูกกล่ำวหำ (สว.4) ครั้งที่ 1 

บันทึกกำรแจ้งและรับทรำบข้อกล่ำวหำ (สว.2) 

บันทึกปำกค ำพยำนฝ่ำยกล่ำวหำ (สว.5) จ ำนวน 8รำย 

บันทึกกำรประชุมครั้งที่ 2 

บันทึกกำรแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำน 

สนับสนุนข้อกล่ำวหำ (สว.3) 

บันทึกปำกค ำผู้ถูกกล่ำวหำ (สว.4) ครั้งที่ 2 

บันทึกปำกค ำพยำนฝ่ำยผู้ถูกกล่ำวหำ (สว.5)  1 รำย 

บันทึกกำรประชุมครั้งที่ 3 

รำยงำนกำรสอบสวน (สว.6) 

หนังสือชี้แจงของนำย ข. 
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(ตัวอย่ำงค ำสั่งลงโทษ) 

 

ค ำสั่งโรงเรียนสอง 

ที่ 3 /  2549 

เรื่อง  ลงโทษตัดเงินเดือน 

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

  ด้วย  นำย ข.  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูโรงเรียนสอง   สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ........................  ต ำแหน่งเลขที่  ............รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 ขั้น  
21,550  บำท ได้กระท ำผิดวินัยในเรื่อง  เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2549 เวลำประมำณ 22นำฬิกำเศษซึ่งเป็น
วันจัดงำนเกษียณอำยุรำชกำรครู  นำย ข.ได้ท ำร้ำยร่ำงกำยนำย ก. จนได้รับบำดเจ็บเป็นแผลฉีกขำดบริเวณ
เปลือกตำบนด้ำนขวำ หำงตำซ้ำยและโหนกแก้ม เย็บแผลประมำณ 9 เข็ม เหตุท ำร้ำยร่ำงกำยเกิดที่บริเวณ
ด้ำนข้ำงหอประชุมอ ำเภอ........  พฤติกำรณ์เป็นกำรกระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรงกรณีไม่รักษำควำมสำมัคคี และ
กรณีไม่รักษำชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยกระท ำกำรอันได้ชื่อ
ว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตำมมำตรำ 88 และมำตรำ 94 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. 2547    สมควรได้รับโทษตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน 

  ฉะนั้น  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 100 วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 ประกอบกับกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยอ ำนำจกำรลงโทษ
ภำคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549  จึงให้ลงโทษตัดเงินเดือนนำย ข.  5 % เป็นเวลำ 1 
เดือน 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2550  เป็นต้นไป 

  อนึ่ง  ถ้ำผู้ถูกลงโทษประสงค์จะอุทธรณ์ค ำสั่งนี้  ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัด......................  ภำยในสำมสบิวนันับแต่วันท่ีได้รบัแจง้ค ำสั่ง  

   สั่ง  ณ  วันที่  17 ธันวำคม  พ.ศ.  2549 

             ค 

                    (นำย ค.) 

                              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสอง 
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

(ตัวอย่ำงหนังสือรำยงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) 

ที่  ศธ  ............/                                โรงเรียนสอง 

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

            20   ธันวำคม  2549   

เรื่อง     วินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

เรียน     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 4 

อ้ำงถึง    หนังสือโรงเรียนสอง  ที่ ศธ.................../....... ลงวันที่ 26 ตุลำคม  2549 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    1. ส ำนวนกำรสอบสวนและเอกสำรประกอบ  จ ำนวน …................ แผน่ 

  2. บัญชีประวัติและกรณีควำมผิด    จ ำนวน.....................แผ่น 

  3. ส ำเนำ ก.พ.7 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ได้รำยงำนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงนำย 
ข. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูโรงเรียนสอง  ต ำแหน่งเลขที่ .......    รับเงินเดือนใน
อันดับ คศ.2 ขั้น  21,550  บำท มำเพ่ือโปรดทรำบนั้น 

  คณะกรรมกำรสอบสวนตำมค ำสั่งดังกล่ำว ได้ด ำเนินกำรสอบสวนและพิจำรณำเสร็จสิ้นแล้ว  
ทั้งนี้ โรงเรียนสองได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ พฤติกำรณ์ของนำย ข.  เป็นกำรกระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรงกรณี  ไม่
รักษำควำมสำมัคคี และกรณีไม่รักษำชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนมิให้เสื่อมเสีย 
โดยกระท ำกำรอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตำมมำตรำ 88 และมำตรำ 94 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 สมควรได้รับโทษตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 
เดือน และได้สั่งลงโทษแล้ว รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 

              ขอแสดงควำมนับถือ 
          ค. 

      นาย ค. 

     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสอง 
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(ตัวอย่าง) 

แบบบันทึกสรุปประวัติและข้อเท็จจริง 

ตอนที่ 1 ประวัติส่วนตัว 

ชื่อตัว   นำย ข. 

อำยุตัว  .........  ปี          อำยุรำชกำร   ...........  ปี 

ขณะเกิดเหตุด ำรงต ำแหน่ง  ครูโรงเรียนสอง                    ระดับ/วิทยฐำนะ  - 

กรม  สพฐ.     กระทรวง  ศึกษำธิกำร      รับเงินเดือนในอันดับ  คศ. 2   ขั้น 21,550   บำท 

ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง  ครูโรงเรียนสอง    ระดับ/วิทยฐำนะ  - 

กรม  สพฐ.        กระทรวง  ศึกษำธิกำร       รับเงินเดือนในอันดับ  คศ.2  ขั้น 21,550  บำท 

วุฒิ  ................ 

ตอนที่ 2 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อกล่าวหา 

เหตุเกิดเมื่อ    ปี พ.ศ. 2549 

ข้อกล่ำวหำ ..... ได้ท ำร้ำยร่ำงกำยนำย ก.จนได้รับบำดเจ็บเป็นแผลฉีกขำดบริเวณเปลือกตำบนด้ำนขวำ  

หำงตำซ้ำยและโหนกแก้ม เย็บเป็นแผลประมำณ 9 เข็ม เหตุเกิดในงำนเกษียณอำยุรำชกำรครูเมื่อ  

วันที่ 28 กันยำยน  2549 ที่หอประชุมอ ำเภอ  .....เวลำประมำณ 22 นำฬิกำเศษ 

ตอนที่ 3  ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน/ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

ข้อเท็จจริงได้ความโดยสรุปว่า    ในคืนวันเกิดเหตุวันที่ 28 กันยำยน 2549 ที่มีกำรจัดงำนเกษียณอำยุ
รำชกำรครู  เมื่อเวลำประมำณ 22 นำฬิกำเศษมีพยำนเห็นว่ำนำย ข.ซึ่งนั่งอยู่คนละโต๊ะกับนำย ก. ได้ลุก
จำกโต๊ะไปหำนำย ก.ที่นั่งอยู่โต๊ะข้ำงๆกัน จำกนั้นก็จูงมือนำย ก.ออกไปนอกบริเวณงำน คือนอกหอประชุม
อ ำเภอ  มีพยำนรู้เห็นว่ำนำย ก.และนำย ข.ยืนคุยกันอยู่ข้ำงนอก ทั้งคู่มีกำรยื้อยุดฉุดกระฉำกกัน นำย ก.ล้ม
ลงไปและนำย ข.ได้ขึ้นคร่อมตัวนำย ก. และได้ชกนำย ก.หลำยครั้ง จนนำย ก.ได้รับบำดเจ็บเป็นแผลฉีก
ขำดบริเวณเปลือกตำบนด้ำนขวำ หำงตำซ้ำยและโหนกแก้ม เย็บเป็นแผลประมำณ 9 เข็ม 

คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า พฤติกำรณ์ของนำย ข. กรณีเป็นควำมผิดวินัยฐำนไม่รักษำควำมสำมัคคี 
และกรณีไม่รักษำชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยกระท ำกำร
อันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตำมมำตรำ 88 และมำตรำ 94 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. 2547  เห็นสมควรลงโทษตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 
เดือน 
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ความเห็นของผู้บังคับบัญชา   เห็นด้วยกับคณะกรรมกำรสอบสวน และสั่งลงโทษตัดเงินเดือน นำย ข.   

5 % เป็นเวลำ 1 เดือน 

ตอนที่ 4  ความเสียหายแก่ราชการ 

กรณีเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรคือ .............. 

 

ตอนที่ 5 การสั่งลงโทษ/ให้ออกจากราชการ 

โทษ  ตัดเงินเดือน นำย ข.  5 % เป็นเวลำ 1 เดือน 

ให้ออกจำกรำชกำรเพรำะ.........................................................ตำมมำตรำ.......................................  

มีกำรเพ่ิมโทษ / ลดโทษ  จำก ................................................เป็น ............................................. ..... 

ตอนที่ 6 ประวัติการถูกลงโทษ 

ครั้งที่ 1 : เคยถูกลงโทษ............................................  เมื่อ..............................................................  

กรณี ................................................................................... ......................................................... 

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

ครั้งที่ 2 :  เคยถูกลงโทษ.........................................  เมื่อ ................................................................. ...... 

กรณี.................................................................................................................................. ............ 

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

            กำรด ำเนินกำรทำงวินัย/กำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรรำยนี้  ได้ด ำเนินกำรสอบสวนพิจำรณำและ 

สั่งกำรไปโดยถูกต้องตำมกฎหมำยแล้ว 

 

           กระทรวง / ทบวง / กรม ................................................................. ............................................. 
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บทท่ี ๔  
การพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ 

 กำรพิจำรณำควำมผิดและก ำหนดโทษ หมำยถึง กำรพิจำรณำวินิจฉัยว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้กระท ำผิดวินัย
หรือไม่ หำกกระท ำผิดเป็นควำมผิดกรณีใด ตำมมำตรำใด และควรลงโทษในสถำนใดหรือไม่ ซึ่งต้องเป็น
ข้อเท็จจริงที่ได้มำจำกกำรสอบสวน เว้นแต่กรณีท่ีเป็นควำมผิดปรำกฏชัดแจ้งตำมท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด  

 ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำควำมผิดและก ำหนดโทษ ได้แก่ 

 ๑ .ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

 ๒.คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด ทั้งนี้ ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๑๙/
๒๕๖๐ เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๐  

 ๓. ก.ค.ศ  

 กรณีควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรง ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำควำมผิดและก ำหนดโทษ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชำผู้มี
อ ำนำจสั่งลงโทษตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยอ ำนำจกำรลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.๒๕๖๑  

 กำรสั่งลงโทษวินัยอย่ำงร้ำยแรง เป็นกำรสั่งลงโทษตำมมติ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด หรือตำม
มติ ก.ค.ศ.  

แนวทางการลงโทษทางวินัย 

ความผิดเกี่ยวกับการละท้ิงหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ 
1.ละทิ้งหรือทอดทิ้งชั่วโมงสอน หรือเวรยำม 

1.1 ละทิ้งหรือทอดทิ้งชั่วโมงสอน ระดับโทษปลดออก , ลดขั้นเงินเดือน, ตัดเงินเดือนหรือภำคทัณฑ์
ตำมควำมร้ำยแรงแห่งกรณี 

1.2 ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ำที่เวรประจ ำวัน หรือเวรรักษำกำรณ์ ระดับโทษปลดออก, ลดขั้นเงินเดือน, 
ตัดเงินเดือนหรือภำคทัณฑ์ ตำมควำมร้ำยแรงแห่งกรณี 
2.ละทิ้งหน้ำที่รำชกำรเป็นเวลำไม่เกิน 15 วัน 

2.1 เป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง ระดับโทษปลดออก 
2.2 ไม่เป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง 
2.2.1 ละทิ้งไม่เกิน 3 วัน ระดับโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 1 เดือน 
2.2.2 ละทิ้งเกิน 3 วัน แต่ไม่เกิน 5 วัน ระดับโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 2 เดือน 
2.2.3 ละทิ้งเกิน 5 วัน แต่ไม่เกิน 10 วัน ระดับโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 3 เดือน 
2.2.4 ละทิ้งเกิน 10 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน ระดับโทษลดขั้นเงินเดือน 
กรณีตำม 2.2.1-2.2.4 ให้ค ำนึงถึงควำมร้ำยแรงแห่งกรณีด้วย 

3.ละทิ้งหน้ำที่รำชกำรเป็นเวลำเกินกว่ำ 15 วัน 
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3.1 เป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง ระดับโทษไล่ออกหรือปลดออกตำมควำม
ร้ำยแรงแห่งกรณ ี

3.2 ละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำ 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
3.2.1 ไม่กลับมำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ระดับโทษไล่ออก ตำมมติคณะรัฐมนตรีที่ นร 0205/ว 234 

ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2536 
3.2.2 กลับมำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอีก ระดับโทษไล่ออกหรือปลดออก ตำมควำมร้ำยแรงแห่งกรณี 
3.2.3 ละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกัน เป็นเวลำเกินกว่ำ 15 วัน โดยมีพฤติกรรมอันแสดง

ถึงควำมจงใจไม่ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำร ระดับโทษปลดออก 
3.2.4 ละทิ้งหน้ำที่รำชกำรเป็นเวลำเกินกว่ำ 15 วัน โดยไม่ติดต่อกัน 
3.2.4.1 เป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง ระดับโทษปลดออก 
3.2.4.2 ไม่เป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง ระดับโทษลดขั้นเงินเดือน  

ความผิดเกี่ยวกับนักเรียน 
1. พูดนอกเรื่อง พูดสัปดน พูดสองแง่สองมุม พูดเรื่องส่วนตัวในขณะสอนเป็นประจ ำ (ตัดเงินเดือน 5 %เป็น
เวลำ 1 เดือน) 
2.พูดมึงกูกับนักเรียน เรียกชื่อพ่อแม่เป็นชื่อนักเรียน (ภำคทัณฑ์) 
3. ด่ำนักเรียนว่ำ "พ่อแม่ไม่สั่งสอน หรือว่ำ พ่อแม่สอนให้ท ำอย่ำงนี้" (ตัดเงินเดือน 5 %เป็นเวลำ 1 เดือน 
4. วำงอ ำนำจ เกรี้ยวกรำด ดูถูกเหยียดหยำมนักเรียน (ตัดเงินเดือน 5 %เป็นเวลำ 1 เดือน) 
5. บอกข้อสอบนักเรียน (ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น) 
6. ให้นักเรียนช่วยตรวจข้อสอบ และให้คะแนนนักเรียนโดยไม่ตรวจกระดำษค ำตอบ (ตัดเงินเดือน 5 %เป็น
เวลำ 1 เดือน) 
7. ออกข้อสอบที่มีข้อควำมเสียดสีผู้บริหำรโรงเรียน และถ้อยค ำบำงค ำไม่สุภำพ (ตัดเงินเดือน 5 %เป็นเวลำ 1 
เดือน) 
8. เป็นกรรมกำรคุมสอบ ไม่คุมสอบให้รัดกุม เป็นเหตุให้นักเรียนลอกค ำตอบกัน (ตัดเงินเดือน 5 %เป็นเวลำ 1 
เดือน) 
9. สั่งนักเรียนที่ต้องสอบแก้ "ร" แก้ "0" ให้ซื้ออุปกรณ์กำรแต่งรถมำให้แล้วจะสอบได้ (ปลดออก) 
10. เก็บเงินจำกนักเรียน อ้ำงว่ำจะน ำไปซื้อหนังสือมำให้นักเรียน แต่ไม่ได้ซื้อและไม่คืนเงินจนกระทั่งถูก
ร้องเรียนจึงคืนให้ (ตัดเงินเดือน 5 %เป็นเวลำ 2 เดือน) 
11. ขอยืมเงินนักเรียนแล้วไม่ยอมใช้ ให้นักเรียนช่วยตรวจข้อสอบ (ตัดเงินเดือน 5 %เป็นเวลำ 2 เดือน) 
12. ขโมยเงินนักเรียน (ปลดออก) 
13. ริบสร้อยและแหวนจำกนักเรียนแล้วไม่ยอมคืน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้บริหำรโรงเรียนต้องทวงถำมหลำย
ครั้งจึงได้ส่งคืน (ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น) 
14. ชวนนักเรียนหญิงดื่มเบียร์ (ตัดเงินเดือน 5 %เป็นเวลำ 1 เดือน) 
15. พำนักเรียนไปเที่ยวต่ำงจังหวัดโดยไม่ได้ขออนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำและผู้ปกครองนักเรียนให้ถูกต้องตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร (ตัดเงินเดือน 5 %เป็นเวลำ 2 เดือน) 
16. ยุยงนักเรียนให้ขโมยเงินครู (ตัดเงินเดือน 5 %เป็นเวลำ 2 เดือน) 
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17. ยุยงนักเรียนให้กระด้ำงกระเดื่องต่อผู้บริหำรโรงเรียน (ตัดเงินเดือน 5 %เป็นเวลำ 2 เดือน)  
18. ครูชำยจับมือ จับหน้ำอก และจูบนักเรียนหญิง (ปลดออก)  
19. ครูชำยให้นักเรียนหญิงนวดขำแล้วดึงลงมำกอด (ปลดออก)  
20. ครูชำยสั่งนักเรียนหญิงให้มำสอบแก้ตัวที่โรงเรียนในวันหยุดรำชกำรเพียงคนเดียว แล้วถือโอกำสปลุกปล้ ำ 
(ปลดออก) 
21. ครูชำยให้นักเรียนหญิงนอนหนุนตัก แล้วเอำมือลูบหัวลูบแก้มในสวนสำธำรณะ (ปลดออก) 
22. ครูชำยพำนักเรียนหญิงไปทำนอำหำร แล้วคะยั้นคะยอให้นักเรียนดื่มเบียร์ เมื่อนักเรียนดื่มเข้ำไปแล้วมี
อำกำรมึนก็พำเข้ำโรงแรม แม้จะไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงเพศต่อกันถึงขั้นได้เสีย ก็เป็นกำรประพฤติชั่วอย่ำง
ร้ำยแรง (ไล่ออก)  
23.ค รู ช ำ ย ไ ด้ เ สี ย กั บ นั ก เ รี ย น ห ญิ ง  ไ ม่ ว่ ำ นั ก เ รี ย น จ ะ ส มั ค ร ใ จ ห รื อ ไ ม่ ก็ ต ำ ม  ( ไ ล่ อ อ ก )  
24. ครูชำยท ำตัวสนิทสนมกับนักเรียนหญิงจนเกินขอบเขต ผู้บริหำรโรงเรียนตักเตือนแล้วไม่ยอม เชื่อฟัง (ลด
ขั้นเงินเดือน 1 ขั้น)  
25. ครูชำยพำนักเรียนหญิงไปฟังเพลงและดูภำพยนตร์รอบค่ ำกันสองต่อสอง (ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น) 
26. ลงโทษนักเรียนโดยวิธีตบหน้ำ ดึงหู กระชำกผม (ตัดเงินเดือน 5 %เป็นเวลำ 1 เดือน)  
27.ลงโทษนักเรียนโดยวิธีหยิก ตบหลัง (ตัดเงินเดือน 5 %เป็นเวลำ 1 เดือน) 
28. ลงโทษนักเรียนโดยวิธีหักนิ้วไปด้ำนหลังมือ จนนักเรียนเกิดควำมเจ็บปวด (ตัดเงินเดือน 5 %  
เป็นเวลำ 1 เดือน)  
29.เฆี่ยนนักเรียนจนเนื้อแตก เลือดออก (ตัดเงินเดือน 5 %เป็นเวลำ 1 เดือน) 
30.ลงโทษนักเรียนโดยวิธีทุบหน้ำอก เขกหัว (ตัดเงินเดือน 5 %เป็นเวลำ 1 เดือน) 
31. ลงโทษนักเรียนโดยใช้ป้ำยแขวนคอแล้วให้ยืนหน้ำห้อง และให้คลำนรอบสนำม (ตัดเงินเดือน 5 %เป็น
เวลำ 1 เดือน) 
32. ลงโทษนักเรียนโดยกำรเฆี่ยนจนมีบำดแผล และใช้พวงกุญแจตีที่ศีรษะนักเรียนจนศีรษะแตก (ตัดเงินเดือน 
5 % เป็นเวลำ 1 เดือน) 
33. ลงโทษนักเรียนโดยกำรชกและเตะ (ตัดเงินเดือน 5 %เป็นเวลำ 1 เดือน) 
34. ลงโทษนักเรียนที่ทะเลำะกันโดยวิธีให้ต่อยกันที่หน้ำเสำธง จนนักเรียนได้รับบำดเจ็บที่ดั้งจมูก (ตัดเงินเดือน 
5 %เป็นเวลำ 1 เดือน) 
35. ลงโทษนักเรียนโดยกำรเดินเหยียบและกดขยี้ลงบนมือจนนักเรียนได้รับบำดเจ็บ (ตัดเงินเดือน 5 %เป็น
เวลำ 1 เดือน) 
36. ลงโทษนักเรียนที่ท ำเลขผิดด้วยกำรสั่งให้นักเรียนในห้องจ ำนวน 28 คน เขกหัวนักเรียนที่ท ำเลขผิดคนละ 
50 ครั้ง (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน) 
37. ลงโทษนักเรียนโดยกำรตีด้วยไม้ไผ่ปลำยแตก ยำว 1 ศอกเศษ เส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ 1 นิ้ว ที่ศีรษะจน
นักเรียนชักและสลบ จนต้องรักษำตัวที่โรงพยำบำล 2 วัน (ตัดเงินเดือน 5 %เป็นเวลำ 2 เดือน) 
38. ลงโทษนักเรียนโดยกำรเฆี่ยนด้วยเข็มขัดถึง 24 ที และให้แบกโต๊ะซึ่งมีน้ ำหนักเกือบเท่ำตัวนักเรียน เดินขึ้น
เดินลงระหว่ำงชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 3 (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 2 เดือน) 
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39. ลงโทษนักเรียนโดยใช้เหล็กยำวประมำณ 1 ศอก วัดโดยรอบได้ 2.5 ซม. ตีที่หัวไหล่จนได้รับบำดเจ็บ (ตัด
เงินเดือน 5 %เป็นเวลำ 2 เดือน) 
 

ความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

1. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินยักยอกเงินบ ำรุงกำรศึกษำไปใช้ส่วนตัว (ไล่ออก) 

2. เป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ลงชื่อในใบตรวจรับว่ำของถูกต้องครบถ้วน ภำยหลังปรำกฏว่ำไม่มีของที่ตรวจรับ 
(ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น) 

3. ครูดนตรีแอบเอำเครื่องดนตรีซึ่งอยู่ในควำมดูแลรักษำไปจ ำน ำ (ปลดออก) 

4. มีหน้ำที่อยู่เวร มำรับเวรช้ำ มำรับเวรแล้วออกไปท ำธุระส่วนตัวข้ำงนอก (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 
เดือน) 

5. มีหน้ำที่อยู่เวร ไม่ยอมมำอยู่เวร ท ำให้เครื่องพิมพ์ดีดของโรงเรียนถูกโจรกรรม (ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น) 

6. มำอยู่เวรแล้วขโมยทรัพย์สินของโรงเรียนเสียเอง (ไล่ออก) 

7. ไม่ท ำบัญชีกำรเงินและบัญชีพัสดุให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 2 เดือน) 

8. มำสำยบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน) 

9. กลับก่อนเวลำเลิกงำนเสมอ ๆ (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน) 

10. ให้เพ่ือนลงชื่อมำท ำงำนแทน (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน ทั้ง 2 คน) 

11. ลงชื่อมำปฏิบัติรำชกำรแล้วไม่อยู่โรงเรียน (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน) 

12. เข้ำสอนช้ำและเลิกสอนก่อนหมดเวลำเสมอ ๆ (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน) 

13. ทิ้งชั่วโมงสอนไปท ำธุระส่วนตัว (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน) 

14. ไม่ไปสอนหนังสือติดต่อกันเกินกว่ำ 15 วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (ไล่ออก) 

15. หยุดรำชกำร 1 วัน ไปติดต่อขอยืมเงินเพ่ือน เมื่อมำท ำงำนได้ยื่นใบลำป่วยต่อผู้อ ำนำยกำร (ตัดเงินเดือน 5 
% เป็นเวลำ 2 เดือน) 

16. หยุดรำชกำรไป 7 วัน เมื่อมำท ำงำนได้ยื่นใบลำป่วยพร้อมใบรับรองแพทย์ ปรำกฏว่ำแพทย์ลงควำมเห็นให้
หยุดพัก 1 วัน แต่แก้ไขใบรับรองแพทย์เป็น 7 วัน (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 2 เดือน) 

17. ส่งใบลำป่วยล่ำช้ำโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (ภำคทัณฑ์) 

18. ขออนุญำตลำกิจไปงำนแต่งงำนเพื่อน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไม่อนุญำตก็ยังไป (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ
1 เดือน ) 

19.ลงชื่อมำปฏิบัติรำชกำรแล้วไม่อยู่โรงเรียน (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน) 

20.เข้ำสอนช้ำและเลิกสอนก่อนหมดเวลำเสมอ ๆ (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน) 

ความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเสื่อมเสีย 

1. เมำสุรำแล้วอำละวำด ท ำลำยทรัพย์สินของโรงเรียน (ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น) 

2. เมำสุรำแล้วด่ำท้ำทำยผู้บังคับบัญชำ (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 2 เดือน) 
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3. เมำสุรำแล้วท ำร้ำยร่ำงกำยเพ่ือนครูด้วยกัน (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน) 

4. เมำสุรำแล้วนอนฟุบอยู่หน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอ ไม่สำมำรถกลับไปสอนหนังสือได้ (ปลดออก) 

5. ลงเวลำมำท ำงำนแล้วแอบไปดื่มสุรำที่ร้ำนข้ำงโรงเรียน ยังน ำสุรำมำดื่มที่โต๊ะท ำงำนและที่ห้องพยำบำลของ
โรงเรียนในเวลำรำชกำร (ปลดออก) 

6. สูบเฮโรอีน (ปลดออก) 

7. เล่นไฮโลว์ (กำรพนันบัญชี ก. ล ำดับที่ 23) ที่บ้ำนพักครู (ปลดออก) 

8. เล่นไพ่รัมมี่ (กำรพนันบัญชี ข. ล ำดับที่ 21 ฎ) ขณะอยู่เวร (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 2 เดือน) 

9. เล่นหวยใต้ดิน (ปลดออก) 

10. ครูสตรีมีสำมีแล้วยังไปพบปะให้ควำมสนิทสนมกับคนรักเก่ำถึงขนำดเข้ำไปในห้องนอน แต่ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงเพศกัน สำมีตำมไปพบจึงเกิดกำรทะเลำะกันขึ้น (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน) 

11. ครูชำยมีบุตรภรรยำแล้ว ไปหลอกผู้หญิงว่ำยังเป็นโสดอยู่ อยำกแต่งงำนด้วย ผู้หญิงหลงเชื่อและยอมมี
ควำมสัมพันธ์ทำงเพศด้วย พอคลอดลูกก็ถูกครูชำยทอดทิ้ง (ปลดออก) 

12. ครูชำยกับครูหญิงมีควำมสัมพันธ์ฉันชู้สำวต่อกัน ทั้ง ๆ ที่แต่ละฝ่ำยมีคู่สมรสอยู่แล้ว (ไล่ออก) 

13. ครูชำยกับครูหญิงมีควำมสัมพันธ์ฉันชู้สำวถึงขั้นอยู่กินเยี่ยงสำมีภรรยำอย่ำงเปิดเผยต่อกัน ทั้งที่ทั้งสองฝ่ำย
ต่ำงมีคู่สมรสอยู่แล้ว เพียงแต่แยกกันอยู่เท่ำนั้น (ไล่ออก) 

14. ครูชำยมีควำมสัมพันธ์ทำงเพศกับหญิงที่เป็นภรรยำของผู้อ่ืน แม้หญิงนั้นจะเป็นฝ่ำยยั่วยวนและมีควำม
ประพฤติไม่ดี ชอบมีควำมสัมพันธ์ทำงเพศกับชำยอ่ืนเสมอ ๆ ก็ถือว่ำเป็นกำรประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง (ปลด
ออก) 

15. ครูสตรีมีคู่สมรสแล้วไปมีควำมสัมพันธ์ในทำงชู้สำวกับสำมีคนอื่นถึงขั้นได้เสียกัน (ไล่ออก) 

16. ครูชำยมีคู่สมรสแล้วไปมีควำมสัมพันธ์ในทำงชู้สำวกับภรรยำของคนอ่ืนจนถึงข้ันได้เสียกัน (ไล่ออก) 

17. ครูสตรีมีคู่สมรสแล้วไปมีควำมสัมพันธ์ในทำงชู้สำวกับชำยอ่ืนจนถึงขั้นได้เสียกัน แม้ชำยผู้นั้นจะยังไม่มีคู่
สมรสก็เป็นกำรประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง (ปลดออก) 

18. ครูชำยมีภรรยำแล้วแอบไปมีควำมสัมพันธ์ในทำงชู้สำวกับหญิงอ่ืนจนถึงขั้นได้เสียกัน ท ำให้ครอบครัว
เดือดร้อน แม้หญิงนั้นจะยังไม่มีคู่สมรสก็เป็นกำรประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง (ปลดออก) 

19.ครูชำยจดทะเบียนสมรสซ้อนและไม่รับผิดชอบครอบครัว (ปลดออก) 

20. ครูสตรีจดทะเบียนสมรสกับชำยอื่นท้ัง ๆ ที่รู้ว่ำชำยนั้นมีภรรยำและจดทะเบียนสมรสแล้ว (ปลดออก) 

21. ครูชำยเขียนจดหมำยถึงภรรยำผู้อ่ืนในลักษณะชู้สำว (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน) 

22. ครูชำยปลุกปล้ ำครูสตรีโรงเรียนเดียวกัน (ปลดออก) 

23. ออกเช็คเด้งจนถูกศำลพิพำกษำลงโทษจ ำคุก 3 เดือน (ปลดออก) 

24. เป็นหนี้แล้วไม่ยอมชดใช้ตำมก ำหนด พอเจ้ำหนี้มำทวงกลับท้ำให้ไปฟ้องศำล (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 
1 เดือน) 

25. เอำทรัพย์สินของโรงเรียนไปเป็นของตนเอง (ปลดออก) 
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26. เรียกร้องเงินจำกผู้ปกครองนักเรียนที่พำบุตรมำสอบเข้ำเรียนต่อ โดยอ้ำงว่ำจะช่วยให้เด็กสอบเข้ำได้ (ปลด
ออก) 

27. แต่งกำยไม่สุภำพไปท ำงำน ผู้บริหำรโรงเรียนเตือนแล้วไม่ยอมฟัง (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน) 

28. ทุจริตในกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำล (ไล่ออก) 

29. ทุจริตในกำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน (ไล่ออก) 

30. ทุจริตในกำรเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำท่ีพัก ค่ำพำหนะ ในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ไล่ออก) 

ความผิดเกี่ยวกับประชาชน 

1.พูดจำไม่สุภำพกับผู้ปกครองนักเรียนซึ่งมำขอทรำบเหตุผลที่บุตรของตนถูกครูลงโทษ (ตัดเงินเดือน 5 % เป็น
เวลำ 1 เดือน) 

2.รับประทำนอำหำรแล้วไม่จ่ำยเงิน เมื่อเจ้ำของร้ำนมำฟ้องผู้อ ำนวยกำร เกิดควำมโมโหกระชำกคอเสื้อแล้ว
ต่อยหน้ำ 2 – 3 ที (ปลดออก) 

ความผิดต่อผู้บังคับบัญชา 

1.ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสั่งให้อยู่เวร ไม่ยอมมำอยู่อ้ำงว่ำลืม (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน) 

2.ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสั่งให้คุมสอบนักเรียน ไม่ยอมคุม (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน) 

3. ไม่ยอมส่งผลกำรสอบแก้ตัวของนักเรียนตำมเวลำที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนก ำหนด ท ำให้โรงเรียนไม่สำมำรถ
แจ้งผลกำรเรียนตำมก ำหนด (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน) 

4. ไม่เข้ำประชุมตำมค ำสั่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 
เดือน) 

5. ไม่ยอมส่งแผนกำรเรียนกำรสอนตำมเวลำที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนก ำหนด ต้องเตือนถึง 2 ครั้งจึงส่ง (ตัด
เงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน) 

6. ร้องเรียนไปยังกรมฯ ว่ำผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุจริตเงินรำชกำร ทั้งท่ีรู้อยู่ว่ำไม่เป็นควำมจริง (ตัดเงินเดือน 5 
% เป็นเวลำ 2 เดือน) 

7. อยำกขออนุญำตลำกิจเพ่ือไปงำนบวชเพ่ือน ก็เกรงผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจะไม่อนุญำต จึงวำงแผนให้เพ่ือน
โทรเลขมำถึงตนที่โรงเรียนมีข้อควำมว่ำ "แม่ไม่สบำยกลับบ้ำนด่วน" เมื่อได้รับโทรเลขแล้วน ำโทรเลขไปพบ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเพ่ือขออนุญำตไปเยี่ยมแม่ ผู้อ ำนวยกำรเชื่อว่ำเป็นควำมจริงจึงอนุญำต (ตัดเงินเดือน 5 % 
เป็นเวลำ 1 เดือน) 

8. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท ำหนังสือตักเตือนเรื่องเข้ำสอนช้ำ พออ่ำนจบขย ำหนังสือทิ้งด้วยควำมไม่พอใจ 
(ภำคทัณฑ์) 

9. พูดจำก้ำวร้ำว ลบหลู่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ด้วยควำมโกรธที่ไม่ได้ 2 ขั้น (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 
เดือน) 

10. ขว้ำงอิฐใส่รั้วสังกะสีท ำให้เกิดเสียงดังขณะที่ผู้บริหำรโรงเรียนเดินผ่ำน เพรำะโมโหที่ไม่ได้ 2 ขั้น (ตัด
เงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน) 
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11. โต้เถียงผู้บริหำรโรงเรียนในขณะประชุม ผู้บริหำรโรงเรียนสั่งให้หยุดกลับตะโกนเสียงดังกว่ำเดิม (ตัด
เงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน) 

12.พูดกับนักเรียนที่นั่งอยู่ในโรงอำหำรว่ำ "โรงเรียนเรำห่วยลง ๆก็เพรำะมีผู้อ ำนวยกำรงี่เง่ำเล่นพรรคเล่นพวก 
วัน ๆ เอำแต่มุดหัวอยู่แต่ในห้อง (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน) 

ความผิดเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน 
1. ด่ำหัวหน้ำหมวดวิชำต่อหน้ำนักเรียนว่ำ "สมองเท่ำไข่พยำธิ" หัวหน้ำหมวดวชิำด่ำกลับไปว่ำ "อีหน้ำ
คุดทะรำด" (ภำคทัณฑ์ทั้ง 2 รำย) 
2. ชี้หน้ำด่ำเพื่อนครูว่ำ "ไอ้เหี้ย" แล้วท้ำให้ออกมำต่อยกัน (ภำคทัณฑ์) 
3. ชกหน้ำเพ่ือนครู 1 ที เพรำะโมโหที่ไปฟ้องผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนว่ำตนไม่ยอมเข้ำสอน (ตัดเงินเดือน 5 % 
เป็นเวลำ 1 เดือน) 
4. ครูสตรีตบตีกันในห้องพักครู (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน) 
5. สำดน้ ำใส่หน้ำเพ่ือนครูแล้วท ำร้ำยร่ำงกำย (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน) 
6. เอำน้ ำปัสสำวะผสมอุจจำระสำดหน้ำครูโรงเรียนเดียวกัน (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน) 
7. ใช้อำวุธปืนยิงครูโรงเรียนเดียวกัน แต่ไม่ถูก (ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น) 
8. ใช้อำวุธปืนยิงเพื่อนครูถึงแก่ควำมตำย (ไล่ออก) 
9. ร้องเรียนไปยังกรมฯ ว่ำครูผู้หนึ่งเป็นชู้กับภรรยำของผู้อ่ืน ทั้ง ๆ ที่รู้ว่ำไม่เป็นควำมจริง (ตัดเงินเดือน 5 % 
เป็นเวลำ 2 เดือน) 
10. พูดต ำหนิ เหยียดหยำม ดูถูกครูด้วยกัน ให้นักเรียนฟังในขณะสอน (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน) 
11. น ำเรื่องท่ีไม่เป็นควำมจริงไปบอกหนังสือพิมพ์ ท ำให้ครูที่ตกเป็นข่ำวได้รับควำมเสื่อมเสีย (ตัดเงินเดือน 5 
% เป็นเวลำ 1 เดือน) 
12. หัวหน้ำหมวดขอร้องให้ช่วยเข้ำสอนแทนครูที่ลำป่วย ลำคลอด แต่ไม่ยอมช่วย อ้ำงว่ำไม่ใช่หน้ำที่ (ตัด
เงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน) 
13. นักเรียนชกต่อยกัน ผู้ช่วยฝ่ำยปกครองให้ช่วยห้ำมเพรำะล ำพังผู้ช่วยคนเดียวห้ำมไม่อยู่ กลับพูดว่ำ "เด็กมัน
อยำกต่อยกันก็ปล่อยให้มันต่อยไปซิ จะตำยโหงตำยห่ำก็เรื่องของมัน" แล้วเดินผ่ำน (ตัดเงินเดือน 5 % เป็น
เวลำ 1 เดือน) 
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บทท่ี ๕ 
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

 การอุทธรณ์ 

กำรอุทธรณ์ทำงวินัย หมำยถึง กำรที่ผู้ถูกสั่งลงโทษทำงวินัยร้องขอให้ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดไว้ ได้ยกเรื่องขึ้นพิจำรณำใหม่ให้เป็นไปในทำงท่ีเป็นคุณแก่ผู้ถูกลงโทษ 

 กำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ก ำหนดไว้ในหมวด 
๙ มำตรำ ๑๒๑ และ มำตรำ ๑๒๒ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.
๒๕๔๗ และ กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๕๐ ที่ก ำหนดให้อุทธรณ์ภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่ง ให้อุทธรณ์ได้ส ำหรับตนเองเท่ำนั้นจะอุทธรณ์แทนผู้อ่ืนหรือมอบหมำยให้
ผู้อ่ืนอุทธรณ์แทนไม่ได้ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิขอตรวจหรือคัดรำยงำนกำรสอบสวน มีสิทธิคัดค้ำนอนุกรรมกำรหรือ
กรรมกำรผู้พิจำรณำอุทธรณ์ 

 กำรอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจำกรำชกำร ให้อุทธรณ์ต่อ ก .ค.ศ. กำรอุทธรณ์ค ำสั่ง
ลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำให้อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด ทั้งนี้ ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ ๓ เมษำยน 
๒๕๖๐  
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ตัวอย่างการเขียนหนังสืออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง 

       ที…่…………………………………………………… 
               วันที่…………เดือน………………….พ.ศ…………..   

เรื่อง    อุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษ 

เรียน    ประธำนคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด………….  

  ด้วย  โรงเรียนสอง ได้มีค ำสั่งที่ 3 / 2549 ลงวันที่  17  ธันวำคม  2549  ลงโทษตัด
เงินเดือนข้ำพเจ้ำนำย ข. ครูโรงเรียนสอง     ต ำแหน่งเลขที่ .................รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 2  ขั้น  
21,550  บำท   โดยลงโทษตัดเงินเดือนข้ำพเจ้ำ   5 % เป็นเวลำ 1 เดือน กรณีกระท ำผิดวินัยในเรื่อง  ได้ท ำ
ร้ำยร่ำงกำยนำย ก.ครูโรงเรียนหนึ่งจนได้รับบำดเจ็บเป็นแผลฉีกขำดบริเวณเปลือกตำบนด้ำนขวำ หำงตำซ้ำย
และโหนกแก้ม เย็บแผลประมำณ 9 เข็ม เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2549 เวลำประมำณ 22นำฬิกำเศษ   ในวัน
จัดงำนเกษียณอำยุรำชกำรครู กำรกระท ำเป็นควำมผิดกรณีไม่รักษำควำมสำมัคคี และกรณีไม่รักษำชื่อเสียง
และเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยกระท ำกำรอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
ตำมมำตรำ 88 และมำตรำ 94 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ. 2547 สมควรได้รับโทษตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน 
  ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบค ำสั่งลงโทษดังกล่ำว เมื่อวันที่ ……. เดือน ……………………พ.ศ……..……
และได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำข้ำพเจ้ำไม่ควรได้รับโทษตำมค ำสั่งดังกล่ำว เนื่องจำกข้ำพเจ้ำมิได้กระท ำผิดตำมข้อ
กล่ำวหำ คณะกรรมกำรสอบสวนรับฟังพยำนหลักฐำนสรุปควำมเห็นเสนอลงโทษข้ำพเจ้ำไม่ตรงตำมข้อเท็จจริง 
ดังนั้นกำรลงโทษข้ำพเจ้ำจึงไม่เป็นธรรมต่อข้ำพเจ้ำเพรำะเหตุว่ำข้อเท็จจริงแล้ว ข้ำพเจ้ำกับนำย ก. มีกำรใช้
ก ำลังซึ่งกันและกัน  แต่เนื่องจำกในขณะเกิดเหตุ  นำย ก. เมำสุรำไม่สำมำรถป้องกันตนได้  จึงหกล้มจนได้รับ
บำดเจ็บโดยข้ำพเจ้ำมิได้ท ำร้ำยร่ำงกำย  นำย ก. รุนแรงแต่อย่ำงใด  ข้ำพเจ้ำจึงขอให้ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัด..............ได้พิจำรณำและให้ควำมเป็นธรรมแก่ตัวข้ำพเจ้ำด้วย  ข้ำพเจ้ำมิได้กระท ำผิดวินัยแต่อย่ำงใดเลย 
ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมกฎหมำย ระเบียบของทำงรำชกำรด้วยดี ข้ำพเจ้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
ด้วยควำมอุตสำหะ อุทิศเวลำ ก ำลังกำย ก ำลังทรัพย์ให้แก่ทำงรำชกำรมำโดยตลอด ได้รับกำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบเป็นกรณีพิเศษหลำยครั้ง และเคยได้รับคัดเลือกเป็นข้ำรำชกำรครูดีเด่นในปี………….. (เอกสำร
หมำยเลข….) อีกทั้งข้ำพเจ้ำไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยมำก่อน กำรที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสอง ได้มีค ำสั่งลงโทษ
โดยข้ำพเจ้ำมิได้กระท ำผิดหรือมีส่วนในกำรกระท ำผิด ท ำให้ข้ำพเจ้ำเสียสิทธิและประโยชน์อันพึงมีพึงได้ ทั้งยัง
ท ำให้เสียขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นอย่ำงยิ่ง จึงจ ำเป็นต้องยื่นอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษดังกล่ำว  
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำให้ควำมเป็นธรรมข้ำพเจ้ำ โดยมีมติให้ผู้บังคับบัญชำมีค ำสั่งยก
โทษให้แก่ข้ำพเจ้ำด้วย เพรำะมิเช่นนั้นจะยังผลให้ข้ำพเจ้ำต้องเสียสิทธิที่จะได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจ ำปีอีกโสดหนึ่ง ขอขอบพระคุณอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ด้วย 

      ขอแสดงควำมนับถือ 

                 ข 

           (  นำย  ข. ) 
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การร้องทุกข์ 

 กำรร้องทุกข์ในกรณีนี้หมำยถึง กำรที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเห็นว่ำตนไม่ได้รับควำม
เป็นธรรมจำกค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำหรือมีควำมคับข้องใจเนื่องจำกกำรกระท ำของผู้บังคับบัญชำ หรือกรณีถูก
ตั้งกรรมกำรสอบสวน จึงใช้สิทธิร้องทุกข์ตำมบทกฎหมำยต่อองค์กรที่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
เพ่ือขอให้ผู้บังคับบัญชำทบทวนค ำสั่ง หรือขอให้เพิกถอนค ำสั่ง ทั้งนี้ ตำมมำตรำ ๑๒๒ และมำตรำ ๑๒๓ แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) ทั้งนี้ ตำมค ำสั่งหัวหน้ำรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง กำรปฏิรูป
กำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๐ หรือ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.
ตั้งแล้วแต่กรณี 
ผู้มีสิทธิร้องทุกข ์ได้แก่ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

เหตุที่จะร้องทุกข ์ 
 ๑.กรณีท่ีถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรทุกกรณี 
 ๒.กรณีถูกสั่งพักรำชกำร 
 ๓.กรณีเห็นว่ำตนไม่ได้รับควำมเป็นธรรม 
 ๔.มีควำมคับข้องใจเนื่องจำกกำรกระท ำของผู้บังคับบัญชำ 
 ๕.ถูกแต่งตังคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย 
วิธีการร้องทุกข ์
 ๑.ให้ร้องทุกข์ส ำหรับตนเองเท่ำนั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นไม่ได้ 
 ๒.กำรร้องทุกข์กรณีถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำร ตำมมำตรำ ๑๒๒ ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.ภำยในสำมสิบ
วัน นับแต่วันได้รับแจ้งค ำสั่ง โดยให้น ำหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎ ก .ค.ศ.ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำร
พิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๕๐ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ๓.กำรร้องทุกข์กรณีตำมมำตรำ ๑๒๓ ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ปัจจุบันร้องทุกข์ต่อ 
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด หรือ กศจ.ทั้งนี้ ตำมค ำสั่งหัวหน้ำรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง
กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๐ 
 ๔.ให้ร้องทุกข์เป็นหนังสือลงลำยมือชื่อพร้อมที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้ทรำบ
หรือควรทรำบเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ ยกเว้นกรณีไม่ได้รับควำมเป็นธรรมหรือคับข้องใจจำกกำรกระท ำของ
ผู้บังคับบัญชำ ผู้ร้องทุกข์อำจร้องทุกข์ด้วยวำจำเพ่ือปรึกษำหรือแก้ข้อคับข้องใจต่อผู้บั งคับบัญชำของตนก่อนก็
ได้ แต่หำกไม่พอใจจึงร้องทุกข์เป็นหนังสือต่อไป กำรยื่นหนังสือร้องทุกข์อำจยื่นด้วยตนเองหรือส่งทำงไปรษณีย์
ก็ได ้
 ๕.หนังสือร้องทุกข์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมำยและเหตุผลในกำรร้องทุกข์ พร้อมทั้งค ำขอแสดง
ควำมประสงค ์
 ๖.ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำร้องทุกข์ 
 ๗.ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิที่จะคัดค้ำนอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้พิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ เช่นเดียวกับกรณี
กำรอุทธรณ ์
 



88 
 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

ตัวอย่างการเขียนหนังสือร้องทุกข์ 
(กรณีไม่ได้รับกำรพิจำรณำเงินเดือน) 

โรงเรียน………………………………………….. 
วันที่………..เดือน…………………………พ.ศ……………………. 

เรื่อง ร้องทุกข์ขอควำมเป็นธรรมกรณีไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 
เรียน …………………………… (แล้วแต่กรณี) 
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ส ำเนำค ำสั่ง………ที่…………/………………ลงวันที่…………………………. 

เรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือน     จ ำนวน……………..ฉบับ 
  ๒. เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ    จ ำนวน……………..แผ่น 
  ด้วย………………………………………………ได้มีค ำสั่งที่…………../………ลงวันที่……………………ได้สั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ………………. ให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด 
แต่ปรำกฏว่ำ……………………มิได้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้ำพเจ้ำ ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ต ำแหน่ง………………………รับเงินเดือนในอันดับ……………..ขั้น……………………..บำท ทั้งๆที่ในรอบปีที่แล้ว
มำข้ำพเจ้ำได้เอำใจใส่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรปรำกฏผลดีและอยู่ในหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือนได้ตำมกฎหมำย
และหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน ท ำให้ข้ำพเจ้ำเสียสิทธิและประโยชน์อันควรมีควรได้ โดยชอบด้วย
กฎหมำย ก่อให้เกิดควำมเสียขวัญและก ำลังใจในอันที่จะปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรต่อไปอย่ำงยิ่ง ในกำรนี้ข้ำพเจ้ำได้
ปรึกษำหำรือกับ……………………………………………ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำที่มีอ ำนำจแล้ว (กรณีที่ประสงค์จะ
ปรึกษำหำรือ) แต่ได้รับกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำที่ไม่กระจ่ำงชัด ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นที่พอใจแก่ข้ำพเจ้ำ 
จ ำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิตำมมำตรำ ๑๒๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ.๒๕๔๗ จึงร้องทุกข์ต่อ……………………………….(แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจำรณำแก้ไขกำรสั่งกำรตำมค ำสั่ง
ดังกล่ำวข้ำงต้น โดยสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ…………………..ให้แก่ข้ำพเจ้ำด้วย 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำให้ควำมเป็นธรรมแก่ข้ำพเจ้ำด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง  
      ขอแสดงควำมนับถือ 

           (ลงชื่อ)……………………………………………….. 
         (……………………………………………….) 
             ผู้อุทธรณ์ 
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บทท่ี ๖ 
การรายงานการด าเนินการทางวินัย 

กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยมีกำรปรับเปลี่ยนแก้ไขมำโดยตลอด ซึ่งในปัจจุบันนี้ต้องถือปฏิบัติ
ตำมระเบียบ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยพอสรุปได้ดังนี้ 

การรายงานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ  

๑.กรณีผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ได้ด ำเนินกำรทำงวินัยไม่ร้ำยแรง โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนวินัยไม่ร้ำยแรง และพิจำรณำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ำยแรงตำมอ ำนำจหน้ำที่ตนแล้วก็ดี หรือเห็นว่ำเกิน
อ ำนำจกำรลงโทษของตนก็ดี หรือเห็นว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงก็ดี ให้รำยงำนพร้อมส ำนวนกำร
สอบสวนต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือพิจำรณำ 

๒.ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนทีกำรศึกษำได้รับรำยงำนแล้วเห็นว่ำกำรยุติเรื่อง กำรงดโทษหรือกำร
สั่งลงโทษไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมำะสม ก็ให้มีอ ำนำจสั่งงดโทษ ลดสถำนโทษ เพ่ิมสถำนโทษ เปลี่ยนแปลงแก้ไข
ข้อควำมค ำสั่งเดิม หรือด ำเนินกำรอย่ำงใดเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำให้ได้ควำมจริงและควำมยุติธรรม 
และหำกเห็นว่ำกรณีเป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงก็รำยงำนให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ด ำเนินกำรสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงต่อไป เมื่อผู้อ ำนำยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำได้
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่แล้วให้เสนอรำยงำน คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ .) พิจำรณำ กรณีที่มี
กำรอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษให้เสนอ กศจ . หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง แล้วแต่กรณี พิจำรณำอุทธรณ์โดยไม่ต้อง
พิจำรณำรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยนั้น และให้ถือว่ำกำรพิจำรณำอุทธรณ์เป็นกำรพิจำรณำรำยงำนกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัย 

การรายงานการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ  

๑.เมื่อผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง หรือมีกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงกรณีควำมผิดปรำกฏชัดแจ้งแก่ผู้ใดแล้วให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำเป็นควำมผิดวินัย
อย่ำงร้ำยแรงให้เสนอ กศจ.พิจำรณำ และเมื่อ กศจ.มีมติเป็นประกำรใดแล้วให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ สั่ง
หรือปฏิบัติไปตำมนั้นและรำยงำน ก.ค.ศ.พิจำรณำ 

(๒) ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำเป็นควำมผิดวินัย
ไม่ร้ำยแรง และผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือมีกำรสั่งลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน 
หรือลดขั้นเงินเดือนผู้ใดแล้วให้รำยงำน กศจ.พิจำรณำ และเมื่อ กศจ.มีมติเป็นประกำรใดแล้วให้ผู้มีอ ำนำจตำม
มำตรำ ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติไปตำมนั้นและรำยงำน ก.ค.ศ.พิจำรณำ 
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บทท่ี ๗ 
วินัยลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 

การด าเนินการทางวินัยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
ได้ก ำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร พ.ศ.๒๕๓๗ ได้มี

ข้อก ำหนดไว้ในหมวด ๔ วินัยและกำรรักษำวินัยตั้งแต่ข้อ ๒๘ ถึงข้อ ๔๙  
การสืบสวน 

วิธีการสืบสวนลูกจ้างประจ า ไม่มีกฎหมำยหรือระเบียบกำรใดก ำหนดแนวทำงปฏิบัติไว้ กำรสืบสวน
ทำงวินัย ผู้บังคับบัญชำอำจด ำเนินกำรเองหรือให้ผู้อ่ืนด ำเนินกำรสืบสวนก็ได้ กำรสืบสวนอำจท ำได้ทั้งโดยทำง
ลับและเปิดเผย ซึ่งกำรด ำเนินกำรและวิธีกำรก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับกำรด ำเนินกำรสืบสวนของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
การสอบสวน 
 ปัจจุบันหลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบสวนให้ใช้กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ.๒๕๕๖ โดย
อนุโลม 
 ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 ผู้มีอ ำนำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนในกรณีลูกจ้ำงประจ ำถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำง
ร้ำยแรงหรือไม่ร้ำยแรง ได้แก่ 
 ๑.เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 ๒.ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หำกมีกำรมอบอ ำนำจจำก
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แล้วแต่กรณี 
การอุทธรณ์ของลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
 ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร พ .ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖๔ ก ำหนดว่ำ
ลูกจ้ำงประจ ำผู้ใดถูกสั่งลงโทษตำมระเบียบนี้ ให้ผู้นั้นอุทธรณ์ได้ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันรับทรำบค ำสั่ง กำร
อุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด  

เหตุแห่งการอุทธรณ์ 
๑.เมื่อลูกจ้ำงประจ ำถูกผู้บังคับบัญชำลงโทษทำงวินัย ภำคทัณฑ์ ตัดค่ำจ้ำง ลดขั้นค่ำจ้ำง ปลดออกจำก

รำชกำร ไล่ออกจำกรำชกำร 
๒.เมื่อลูกจ้ำงประจ ำผู้ถูกลงโทษเห็นว่ำถูกลงโทษไม่เป็นธรรม หรือมีข้อคัดค้ำนประกำรใด หรือเห็นว่ำ

ถูกลงโทษหนักเกินกว่ำกรณีควำมผิด 
สิทธิของผู้อุทธรณ์ เช่น 
๑.ขอตรวจหรือคัดรำยงำนกำรสอบสวนหรือสืบสวน บันทึกถ้อยค ำพยำนบุคคล พยำนหลักฐำนอ่ืน 

หรือเอกสำรที่เกี่ยวข้อง โดยยื่นค ำขอต่อผู้สั่งลงโทษ 
๒.กำรคัดค้ำนกรรมกำรผู้พิจำรณำอุทธรณ์ เมื่อมีเหตุให้คัดค้ำน 
๓.กำรขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำ 
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วิธีการอุทธรณ์ 
๑.อุทธรณ์ได้ส ำหรับตนเองเท่ำนั้น 
๒.ต้องอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษภำยในสำมสิบวันนับแต่วันรับทรำบค ำสั่งลงโทษ  

การร้องทุกข์ของลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
 หมายถึง  กำรที่ลูกจ้ำงประจ ำคนใดเห็นว่ำผู้บังคับบัญชำใช้อ ำนำจหน้ำที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง
หรือไม่ได้รับควำมเป็นธรรม หรือมีควำมคับข้องใจจำกกำรกระท ำของผู้บังคับบัญชำ สำมำรถใช้สิทธิร้องทุกข์ขอ
ควำมเป็นธรรม ขอให้เพิกถอนค ำสั่งหรือทบทวนกำรกระท ำของผู้บังคับบัญชำได้ 
 เหตุแห่งการร้องทุกข์ 
 ๑.ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำร(มิใช่กรณีถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก) 
 ๒.ถูกสั่งพักรำชกำร 
 ๓.ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
 ๔.เห็นว่ำผู้บังคับบัญชำใช้อ ำนำจหน้ำที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตำม
กฎหมำย 
 ๕.ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม หรือมีควำมคับข้องใจจำกกำรกระท ำของผู้บังคับบัญชำ 
 ๖.ถูกตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 
 ผู้มีอ านาจพิจารณาข้อร้องทุกข์ 
 ผู้บังคับบัญชำของลูกจ้ำงประจ ำของสถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คือ เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร พ.ศ.
๒๕๓๗ ข้อ ๑๓ (เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีฐำนะเทียบเท่ำปลัดกระทรวง ตำม
พระรำชบัญญัติบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๘ มำตรำ ๒๘ มำตรำ ๒๙ และมำตรำ ๓๐) ผู้มี
อ ำนำจพิจำรณำร้องทุกข์คือรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ทั้งนี้ ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลังที่ กค 
๐๕๒๗.๖/ว ๕๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภำคม ๒๕๔๑ ข้อ ๒.๔.๔ ที่ก ำหนดว่ำ ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจำก
ปลัดกระทรวงให้ร้องทุกข์ต่อรัฐมนตรีเจ้ำสังกัด 
กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยลูกจ้ำงประจ ำ 
 เมื่อสถำนศึกษำหรือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรทำงวินัยลูกจ้ำงประจ ำ ตำมที่เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมอบอ ำนำจแล้ว เท่ำกับว่ำเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้
ใช้อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรทำงวินัยไปแล้วโดยมีผู้ใช้อ ำนำจแทน หำกจะอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษต้องอุทธรณ์ต่อ    
อ.ก.พ.ท ำหน้ำที่ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษำธิกำร 
 ในส่วนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำนั้น เมื่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับแจ้ง ผลกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยลูกจ้ำงประจ ำจำกสถำนศึกษำแล้วมีหน้ำที่เพียงรำยงำนให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทรำบในฐำนะผู้มอบอ ำนำจเท่ำนั้น 
การด าเนินการทางวินัยลูกจ้างช่ัวคราว 
 เนื่องจำกระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร พ .ศ.๒๕๓๗ มิได้ก ำหนดไว้
ส ำหรับลูกจ้ำงชั่วครำว ดังนั้น กำรบังคับบัญชำลูกจ้ำงชั่วครำวจึงต้องถือตำมสิทธิหน้ำที่ตำมสัญญำจ้ำง 
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บทท่ี ๘ 
วินัยพนักงานราชการ 

การด าเนินการทางวินัยพนักงานราชการ 
 เลขำธิกำร ก.พ.และส ำนักงำน ก.พ.เป็นผู้รับผิดชอบในกำรวำงกลไก หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติในกำร
บริหำรพนักงำนรำชกำร ส ำหรับกำรรักษำวินัยและกำรด ำเนินกำรทำงวินัยพนักงำนรำชกำรได้ก ำหนดไว้ใน
หมวด ๔ ของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๗ ตั้งแต่ข้อ ๒๒-๒๗ 
 ๑.ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอำจมีกำรมอบอ ำนำจให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรักษำวินัยและกำรด ำเนินกำรทำงวินัยพนักงำนรำชกำรในสถำนศึกษำ และผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้วแต่กรณี ซึ่งกำรรักษำวินัยและกำรด ำเนินกำร
ทำงวินัยนั้นรวมถึงกำรลงโทษด้วย  
 ๒.กำรตั้งกรรมกำรสืบสวนพนักงำนรำชกำร ไม่มีกฎหมำยก ำหนดไว้ว่ำ ประธำนกรรมกำรจะต้องเป็น
บุคคลเช่นไร ระดับใด มีวิทยฐำนะใด ซึ่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำจะแต่งตั้งหรือมอบหมำยผู้ใดก็ได้ หรือจะสืบสวนเองก็ได้ 
 ๓.เมื่อผลกำรสืบสวนข้อเท็จจริงพิจำรณำได้ว่ำมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผิดวินัย 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ต้องพิจำรณำต่อไปว่ำเป็นมูลควำมผิด
วินัยไม่ร้ำยแรง หรือวินัยอย่ำงร้ำยแรง ซึ่งควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นท ำกำรสอบสวน โดยถือปฏิบัติตำมกฎ 
ก.พ.ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ.๒๕๕๖ โดยอนุโลม  
 ๔.กำรปรับบทฐำนควำมผิดให้น ำฐำนควำมผิดหรือกรณีที่เป็นควำมผิด ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ มำใช้บังคับกับพนักงำนรำชกำรด้วยเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๗ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพรำะสภำพและลักษณะ
ของงำนที่พนักงำนรำชกำรปฏิบัติไม่ว่ำจะเป็นที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือสถำนศึกษำ เป็นงำนที่มี
ลักษณะเช่นเดียวกับท่ีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติ 
 ๕.หำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมอบอ ำนำจให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรักษำวินัยและกำรด ำเนินกำรทำงวินัยพนักงำนรำชกำรในสถำนศึกษำ และผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แล้วแต่กรณี ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ หรื อ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีค ำสั่งลงโทษได้ โดยไม่ต้องเสนอ กศจ . หรือคณะกรรมกำรอ่ืนใด 
เนื่องจำกพนักงำนรำชกำรมิได้เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จะลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงิน
ค่ำตอบแทน หรือลดขั้นค่ำตอบแทน หรือไล่ออกก็ได้ โดยพิจำรณำให้เหมำะสมกับควำมผิด หรือหำกพิจำรณำ
เห็นว่ำพนักงำนรำชกำรผู้ถูกกล่ำวหำมิได้กระท ำควำมผิดกให้สั่งยุติเรื่อง 
 ๖.ในกำรออกค ำสั่งลงโทษ จะต้องสิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งไว้ด้วย แต่เนื่องจำกระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร ไม่ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรอุทธรณ์ค ำสั่งไว้จึงให้น ำ หลักเกณฑ์ตำม
พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มำใช้ คือให้อุทธรณ์กับผู้ออกค ำสั่งภำยในสิบห้ำวันนับ
แต่วันที่รับแจ้งค ำสั่ง หำกผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์ไม่เป็นที่พอใจของผู้ถูกลงโทษ ก็อำจฟ้องเป็นคดีปกครองต่อ
ศำลปกครองได้ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันรับทรำบผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
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บทท่ี ๙  
แนวทางการในการด าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง 

ที่มา  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๖๐๒ ลงวันที่ ๒๐ 
กรกฎำคม ๒๕๕๘ เรื่องแนวทำงในกำรด ำเนินคดีอำญำ คดีแพ่ง และคดีปกครอง โดยหนังสือดังกล่ำวแจ้งที่มำ
ว่ำ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ และ
รัฐวิสำหกิจ ถือปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวำคม ๒๕๔๙ (เรื่องกำรด ำเนินคดีอำญำ คดีแพ่ง 
และคดีปกครอง) ตำมหนังสือส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนมำก ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๔ ลงวันที่ ๑๔ 
ธันวำคม ๒๕๔๙ โดยเคร่งครัด 
การด าเนินคดีในศาลยุติธรรม 
 ๑.การด าเนินคดีอาญา  
 เมื่อมีกำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือสถำนศึกษำ ให้แจ้งควำมร้อง
ทุกข์ให้พนักงำนสอบสวนด ำเนินคดีกับผู้กระท ำควำมผิด ไม่สมควรว่ำจ้ำงทนำยควำมยื่นฟ้องคดีอำญำต่อ
ผู้กระท ำควำมผิดเอง 
 หำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือสถำนศึกษำ ถูกเอกชนฟ้องคดีอำญำให้ส่งเรื่องให้พนักงำน
อัยกำรแก้ต่ำงคดีให้ ถ้ำพนักงำนอัยกำรปฏิเสธหรือขัดข้องในกำรรับแก้ต่ำงให้ ให้มีสิทธิว่ำจ้ำงทนำยควำม
ด ำเนินคดีได้ 
 ๒.การด าเนินคดีแพ่ง 
 กรณีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือสถำนศึกษำ โต้แย้งสิทธิและหน้ำที่กับเอกชนในทำงแพ่ง หรือ
กรณีจ ำเป็นต้องใช้สิทธิทำงศำล และกรณีที่ถูกเอกชนฟ้องคดีแพ่ง ต้องส่งเรื่องให้พนักงำนอัยกำรที่มีอ ำนำจ
หน้ำที่ด ำเนินคดีเรื่องนั้นโดยตรงด ำเนินกำร ถ้ำพนักงำนอัยกำรเห็นว่ำคดีเสียเปรียบไม่สำมำรถชนะคดีได้ หรือ
กำรด ำเนินคดีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เมื่อพนักงำนอัยกำรแจ้งให้ทรำบว่ำควรยุติกำรด ำเนินคดี หำกเห็นพ้องด้วย
กับควำมเห็นของพนักงำนอัยกำรเป็นอันยุติกำรด ำเนินคดีเรื่องนั้น กรณีพนักงำนอัยกำรไม่รับว่ำต่ำงแก้ต่ำงให้ 
ให้มีสิทธิว่ำจ้ำงทนำยควำมด ำเนินคดีในศำลได้ 
การด าเนินคดีในศาลปกครอง 
 หำกมีเจ้ำหน้ำที่หรือนิติกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถอยู่แล้วและประสงค์จะด ำเนินคดีปกครองเอง ก็ให้
ด ำเนินคดีปกครองเองจนถึงที่สุด แต่ถ้ำไม่มีเจ้ำหน้ำที่หรือนิติกรดังกล่ำวหรือมีแต่ประสงค์ให้พนักงำนอัยกำร
ด ำเนินกำรแทน ให้ท ำควำมตกลงกับพนักงำนอัยกำรให้ด ำเนินคดีแทนโดยเร่ งด่วน หำกเป็นกรณีต้องใช้
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ก็ให้ว่ำจ้ำงทนำยควำมผู้เชี่ยวชำญได้โดยขอควำมเห็นชอบจำกอัยกำรสูงสุด และหำกมี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรให้ท ำควำมตกลงกับส ำนักงบประมำณในเรื่องค่ำใช้จ่ำยด้วย 
การด าเนินคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ 
 ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือสถำนศึกษำ ที่มีข้อพิพำทในคดีแพ่งและคดีปกครองที่ต้องใช้
อนุญำโตตุลำกำรในกำรระงับข้อพิพำทก่อนน ำคดีขึ้นสู่ศำล ให้ส่งเรื่องให้พนักงำนอัยกำรเป็นผู้ด ำเนินคดีแทนได้ 
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หรือให้ว่ำจ้ำงทนำยควำมด ำเนินคดีแทน ทั้งนี้ โดยควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด และหำกมี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรให้ท ำควำมตกลงกับส ำนักงบประมำณในเรื่องค่ำใช้จ่ำยด้วย 
ระยะเวลาส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ 
 ในกำรด ำเนินคดีทุกประเภท ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือสถำนศึกษำ เร่งรัดเจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง รวบรวมพยำนหลักฐำนให้ครบถ้วน แล้วรีบส่งเรื่องที่พิพำทไปยังพนักงำนอัยกำรก่อน
ครบก ำหนดอำยุควำมไม่น้อยกว่ำ ๓ เดือน เพ่ือป้องกันควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้น 
กำรด ำเนินคดีท่ีขำดอำยุควำม 
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บทท่ี ๑๐ 
การด าเนินการความรับผิดทางละเมิด 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- พ.ร.บ.ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
- ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยควำมรับผิดทำงละเมิด พ.ศ.๒๕๓๙ 
- ค ำสั่ง สพฐ. 
เลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (เลขำธิกำร กพฐ .) เป็นผู้มีอ ำนำจแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด กรณีเกิดควำมเสียหำยแก่หน่วยงำนของรัฐ เช่น ควำม
เสียหำยในเรื่องตัวเงิน ทรัพย์สินและเป็นกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่ำเกิดจำกกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนของรัฐ ตำมข้อ ๘ แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับควำมรับผิด
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งเรื่องนี้ เลขำธิกำร กพฐ. ได้มอบอ ำนำจให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ หรือผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำปฏิบัติรำชกำรแทน ในเรื่องอ ำนำจกำรแต่งตั้ง กำรให้ควำมเห็น 
กำรรำยงำนกระทรวงกำรคลังโดยตรงและแจ้งให้ สพฐ .ทรำบ ตำมค ำสั่ง สพฐ.ที่ ๘๘๗/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๕ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๔๗ เรื่องมอบอ ำนำจเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิด และค ำสั่ง สพฐ .ที่ ๒๘๖๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ 
๑๖ กันยำยน ๒๕๔๗ เรื่อง มอบอ ำนำจกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทำงละเมิด 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
  ในเบื้องต้น เมื่อเกิดควำมเสียหำยเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินของทำงรำชกำร(ไม่ว่ำจะเกิดจำกภัย
ธรรมชำติ หรือเกิดจำกกำรกระท ำของบุคคลภำยนอกหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ) ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ หรือผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ผู้รับมอบอ ำนำจแล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้ อเท็จจริง
เบื้องต้นเพื่อทรำบว่ำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นมีเหตุอันควรเชื่อว่ำ เกิดจำกกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือไม่ 
 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น กฎหมำยมิได้ก ำหนดจ ำนวนคณะกรรมกำร แต่หลัก
ทั่วไปไม่ควรต่ ำกว่ำ ๓ คน จำกข้ำรำชกำรครู ข้ำรำชกำรพลเรือน ลูกจ้ำงประจ ำก็ได้ตำมที่เห็นสมควร มีหน้ำที่
รวบรวมพยำนเอกสำร พยำนวัตถุ สอบปำกค ำพยำนบุคคล และอ่ืนๆ เพ่ือให้ทรำบว่ำกรณีควำมเสียหำยนั้นมี
เหตุอันควรเชื่อว่ำ เกิดจำกกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือไม่ หำกมีเหตุอันควรเชื่อว่ำเกิดจำกกำรกระท ำ
ของเจ้ำหน้ำที่หรือไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ำควำมเสียหำยเกิดจำกกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ให้สรุปจ ำนวน
แล้วรำยงำนผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรทรำบเพื่อพิจำรณำสั่งกำร 
 ในกรณีไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ำควำมเสียหำยเกิดจำกกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนเห็นชอบ ให้รำยงำนพร้อมเอกสำรต้นฉบับไปยัง สพฐ . และหำกมีเหตุอันควรเชื่อว่ำเกิด
จำกกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบ
ข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 

หัวข้อการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยสังเขป 
๑.ข้อเท็จจริง 

- วัน เวลำ สถำนที่เกิดเหตุ 
- ชื่อ ต ำแหน่ง หน้ำที่กำรงำนของผู้กระท ำควำมเสียหำย 
- กำรกระท ำ สภำพเหตุกำรณ์หรือพฤติกำรณ์ที่ท ำให้เกิดควำมเสียหำย 
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- จ ำนวนควำมเสียหำย โดยระบุประเภทของควำมเสียหำย รำยกำรและมูลค่ำทรัพย์สินที่
เสียหำย 

- ผู้บำดเจ็บหรือเสียชีวิต (ถ้ำมี) 
- ข้อเท็จจริงอื่นที่เป็นประโยชน์ในกำรสอบสวน 

 พยานหลักฐาน 
  พยานเอกสารและพยานวัตถุ 
  - กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และค ำสั่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดเหตุและควำม
เสียหำย 
  - หลักฐำนแสดงสิทธิว่ำเป็นผู้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้กระท ำกำรดังกล่ำวได้ เช่น ใบขอ
อนุญำตกำรใช้รถ ค ำสั่งอนุญำตให้ใช้รถ ใบขับข่ีผู้ขับรถ 
  - หลักฐำนที่ผู้กระท ำหรือละเว้นไม่กระท ำเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำย 
  - หลักฐำนกำรแจ้งควำมร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวน สรุปรำยกำรกำรสอบสวน ควำมเห็น
และค ำสั่งของพนักงำนสอบสวนและพนักงำนอัยกำร 
  - บันทึกรำยงำนกำรตรวจสอบสถำนที่เกิดเหตุของพนักงำนสอบสวนหรือเจ้ำหน้ำที่กองพิสูจน์
หลักฐำน 
  - ภำพถ่ำยหรือแผนผังแสดงสถำนที่เกิดเหตุ อุปกรณ์กำรเก็บรักษำทรัพย์ก่อนและหลังเกิดเหตุ 
  - ภำพถ่ำยแสดงสภำพควำมเสียหำยของทรัพย์สินทำงรำชกำรหรือวัตถุพยำนที่ส ำคัญ 
  - วิธีกำรหรือมำตรกำรในกำรป้องกันรักษำทรัพย์สินของทำงรำชกำร เช่น กำรอยู่เวรยำม 
  พยานบุคคล 
  - บันทึกค ำให้กำรของเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่ท ำให้เกิดควำมเสียหำยหรือรับผิดชอบหรือครอบครอง
ทรัพย์สินขณะนั้น 
  - บันทึกค ำให้กำรของเจ้ำหน้ำที่รวมทั้งผู้บังคับบัญชำที่มีส่วนเกี่ยวข้องตำมสำยงำนบังคับ
บัญชำทุกคน 
  - บันทึกค ำให้กำรของบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  - บันทึกค ำให้กำรของผู้ช ำนำญกำรหรือผู้เชี่ยวชำญเฉพำะกรณี 
  - บันทึกค ำให้กำรประจักษ์พยำนหรือพยำนอื่นที่เห็นเหตุกำรณ์ขณะเกิดเหตุ ก่อนหรือหลังเกิด
เหตุ 
  - พยำนอื่นที่จ ำเป็นหรือเป็นประโยชน์ในกำรสอบสวน 
  พยานแวดล้อมอ่ืนๆ 
  - ภำพถ่ำยหรือแผนผังหรือเอกสำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่อำจใช้เป็นหลักฐำนสนับสนุนค ำให้กำร
หรือข้อต่อสู้ของผู้ถูกกล่ำวหำหรือพยำน 
  - หลักฐำนใบรับรองแพทย์ (ใช้เฉพำะกรณีท่ีเกี่ยวข้องหรือจ ำเป็น) 
  - บันทึกค ำให้กำรของบุคคลที่น่ำเชื่อถืออ่ืน เช่น ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ฯลฯ ที่อำจน ำมำใช้
ประกอบกำรพิจำรณำควำมน่ำเชื่อถือของเหตุควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นได้ 
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เอกสารอ้างอิง 
 

๑. คู่มือการด าเนินการทางวินัย ส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ชุมนุม 
สหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ ำกัด ๗๙ ถนนงำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๙๐๐ พ.ศ.๒๕๕๒ 

๒. คู่มือปฏิบัติงานกฎหมายและวินัย ส ำหรับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ พิมพ์ที่ โรงพิมพ์องค์กำรรับส่งสินค้ำและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ) ๓๑๓/๑ 
ถนนเพชรเกษม แขวงท่ำพระ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร ๑๐๖๐๐ พ.ศ.๒๕๔๗ 

๓. คู่มือการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และแนววินิจฉัยของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน พิมพ์ที่ โรง
พิมพ์ สกสค. ลำดพร้ำว พ.ศ.๒๕๕๔ 

๔. คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและคดีความ ส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ สถำนศึกษำ    
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กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 

 

ท้ายเล่ม 
ชื่อหนังสือ  คู่มือกำรปฏิบัติงำนกลุ่มกฎหมำยและคดี ส ำหรับ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ และสถำนศึกษำใน 
สังกัด 

ผู้จัดพิมพ์/เรียบเรียง นำยเอกวิน กรแก้ว นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำย 
จากเอกสารอ้างอิง และคดี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔ 
 
วัตถุประสงค์ในการจัดท า เพ่ือประกอบกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ  
 
สถานที่จัดท า  กลุ่มกฎหมำยและคดี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๔  
   กรกฎำคม ๒๕๖๒ 
 

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

 

 

 

 

 


