
  คู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การด าเนินคดีของรัฐและความรับผิดทางละเมิด 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

นายธรีะวุฒ ิ หงษ์ค า 

 

 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชื่อเอกสาร   : การด าเนินคดีของรัฐ และความรับผิด  
                       ทางละเมิด 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดี ซ่ึงรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินคดีของรัฐ
ให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 สถานศึกษา รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 

 

 

ผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

 เรื่อง          หน้า 

กระบวนการด าการด าเนินคดีของรัฐ และความรับผิดทางละเมิด    1-2 
แผนผังการด าเนินงาน           3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

 

1. กระบวนงาน 
การด าเนินคดีของรัฐ และความรับผิดทางละเมิด 

2. วัตถุประสงค ์
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวินัยและนิติการ ซึ่งรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินคดีของรัฐ
ให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 สถานศึกษา รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 

 
3. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมตั้งแต่การด าเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง จนกระทั่งคดีถึงที่สุด 
และการบังคับคดีหรือการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง อีกทั้งการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร            
ของราชการ และการด าเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดและค่าสินไหมทดแทน 

คู่มือการด าเนินการทางวินัยฉบับนี้มีขอบเขตการด าเนินการในกรณีการด าเนินการทางวินัยของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด 
4. ค าจ ากัดความ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

กศจ.  หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
เลขาธิการ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 หมายถึง ผู้มีอ านาจสั่ งบรรจุและแต่งตั้ งตามมาตรา 53 แห่ง

พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแก่หน่วยงานและสถานศึกษา รวมถึงข้าราชการครู

และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตลอดจนผู้มาขอรับบริการ     
อ่ืนด้วย 

5.2 รับเรื่องจากโรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวกับ    
คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย และคดีปกครอง (ท่ีขอความช่วยเหลือ) 

5.3 เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ 
5.4 รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังส านักงานอัยการ

เพ่ือจัดพนักงานอัยการให้ว่าต่างหรือแก้ต่างในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย  และคดีอ่ืนๆที่อยู่ในความ



๒ 

 

รับผิดชอบ   ที่หน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดี (คดีที่พนักงานอัยการเป็น
โจทก์ฟ้องคดีนั้น ไม่อาจขอความช่วยเหลือให้แก้ต่างคดีได้) รวมทั้งด าเนินการยื่นตามกระบวนพิจารณาคดี 
จนกระท่ังศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษาและรวมไปถึงการอุทธรณ์และฎีกาค าสั่งหรืค าพิพากษาจนกระทั่งถึงที่สุด 

5.5 รวบรวมพยานหลักฐานและจัดท าค าฟ้องในฐานะผู้ฟ้องคดีหรือค าให้การในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี
ให้กับหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือส่งศาลปกครอง และด าเนินการอ่ืนตามกระบวนวิธีพิจารณา
คดีจนกระทั่งศาลปกครองมีค าสั่งหรือค าพิพากษาจนกระทั่งถึงที่สุด 

5.6 การบังคับคดีและการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง รวมถึงการสืบหาทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาเพ่ือการบังคับคดีด้วย 

5.7 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดรวมทั้งค่าสินไหมทดแทน กรณี
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
รวมทั้งการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

6. กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์/ประมวลกฎหมายอาญา 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง/ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เก่ียวข้อง 
 
8.เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง 
 คู่มือการด าเนินการทางวินัยส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา จัดท าโดยส านัก
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 คู่มือการด าเนินการทางวินัยส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดท าโดยส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและคดีความส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา จัดท าโดยส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 



๓ 

 

 
แผนผังการปฏิบัติงาน FLOW CHART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับระเบยีบ 
กฎหมาย และนิติกรรมสญัญา 

รับเรื่องจากโรงเรยีน สพฐ. และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวกับคดี
แพ่ง คดีอาญา คดีลม้ละลาย และคดีปกครอง 

รวบรวมหลักฐาน/ขอความอนุเคราะห์
พนักงานอัยการว่าต่างแก้คดีให้ และ

ด าเนินการจนคดีถึงที่สุด 

รวบรวมพยานหลักฐาน/จัดท าค าฟ้อง
ค าให้การและด าเนินการอื่นตนกระทั่งคดี

ปกครองถึงที่สุด 

ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาสั่งการ 

บังคับคดีหรือใช้มาตรการบังคับทางปกครอง        
การสืบหาหลักทรัพย ์

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อหาตัว
ผู้ต้องรับผิดทางละเมิดรวมทั้ง

ค่าสินไหมทดแทน 



 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน  

เรื่อง การด าเนินการทางวินัย 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

นางสาวยุวณัฐ อ าลา  

นิติกรช านาญการ 

 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 

 

 

 

 

 

 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชื่อเอกสาร   : กระบวนงานด าเนินการทางวินัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดี ซึ่งรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงให้ทราบสาระส าคัญในเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติ และ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ชัดเจน เข้าใจง่าย ทันสมัย 
เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

 

 

 

คณะผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง          หน้า 

กระบวนงานด าเนินการทางวินัย       1-5 

แผนผังการปฏิบัติงาน        6-19 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

 
1. กระบวนงาน 

การด าเนินทางการทางวินัย  
2. วัตถุประสงค ์

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดี ซึ่งรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงให้ทราบสาระส าคัญในเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติ และ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ชัดเจน เข้าใจง่าย ทันสมัย 
เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 

3. ขอบเขตงาน 
ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมวินัยและป้องปรามมิให้กระท าผิด ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียน สืบสวนข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง
และไม่ร้ายแรง การด าเนินการทางวินัยสิ้นสุด รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

คู่มือการด าเนินการทางวินัยฉบับนี้มีขอบเขตการด าเนินการในกรณีการด าเนินการทางวินัยของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด 
4. ค าจ ากัดความ 

การด าเนินการทางวินัย หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินกระบวนการทั้งหลายอ่ืน 
ตามท่ีกฎหมายและระเบียบก าหนด ซึ่งผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายต้องด าเนินการไปเพ่ือจะทราบข้อเท็จจริง 
และพิสูจน์ความผิด รวมทั้งความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาตลอดจนการพิจารณาสั่งลงโทษ ซึ่งกระบวนการทาง
วินัยจะเริ่มตั้งแต่ การตั้งเรื่องกล่าวหา การสอบสวน การพิจารณาความผิด การก าหนดโทษ และการสั่งลงโทษ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

กศจ.  หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 หมายถึง ผู้มีอ านาจสั่ งบรรจุและแต่งตั้ งตามมาตรา 53 แห่ง

พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 กรณีวินัยไม่ร้ายแรง ตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 (1) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามแบบ สว.1 โดยผู้บังคับบัญชา ตามมาตรา 24 
หรือมาตรา 27 แล้วแต่กรณีเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้ง  
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 (2) ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งสิทธิให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 
 (3) ขั้นตอนการสอบสวนของคณะกรรมการ (ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ขยาย
เวลาได้ไม่เกิน 30 วัน) 

 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาข้อกล่าวหาและวางแนวทางกร
สอบสวน การประชุมต้องจัดท ารายงานการประชุมไว้ด้วย 

 แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามแบบ สว. 2 และให้ท าบันทึก
ถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหาตามแบบ สว. 4 ว่ายอมรับหรือปฏิเสธข้อกล่าวหา กรณี
ปฏิเสธให้ด าเนินการต่อไป 

 สอบสวนพยานฝ่ายกล่าวหา ตามแบบ สว.5 

 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาว่าพยานหลักฐานที่รวบรวมได้มีน้ าหนัก
สนับสนุนข้อกล่าวหาหรือไม่ ถ้าเห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอก็ให้ จัดท าสว. 3 

 แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามแบบ สว.3 

 สอบพยานหลักฐานผ่ายผู้ถูกกล่าวหา ตามแบบ สว. 4 

 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาชั่งน้ าหนักพยานหลักฐาน แล้วจัดท ารายงานการ
สอบสวนตามแบบ สว.6 เสนอผู้สั่งแต่งตั้งต่อไป 

(4) ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมพิจารณาภายใน 30 วัน ถ้าเห็นว่ากรณีผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้
พิจาณาโทษ และออกค าสั่ง ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการออกค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 

(5) การรายงานการด าเนินการทางวินัย 

 กรณีผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงแล้ว ให้รายงาน
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พิจารณาตาม
อ านาจหน้าที่ ตามมาตรา 104 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และเมื่อพิจารณาแล้วให้รายงานไปยัง กศจ.
จังหวัดลพบุรีพิจารณา หากมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
(ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี) ด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น แล้วรายงานการด าเนินการ
ทางวินัยไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพิจารณา 

 กรณีผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 สั่งลงโทษทางวินัย
แล้วให้เสนอศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีเพ่ือตรวจส านวนแล้วน าเสนอความเห็นต่อ 
กศจ.จังหวัดลพบุรีพิจารณา หากมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ศึกษาพิการจังหวัด
ลพบุรีด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น แล้วรายงานการด าเนิ นการทางวินัยไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพิจารณา 
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5.2 กรณีวินัยร้ายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 (1) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามแบบ สว.1 โดยผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งตาม
มาตรา 53 (ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี) 
 (2) ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งค าสั่งฯ ให้ผู้ถูกกล่าวหาและคณะกรรมการ
สอบสวนทราบ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 
 (3) ขั้นตอนการสอบสวนของคณะกรรมการ (ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน ขยาย
เวลาได้ไม่เกินครั้งละ 60 วันแต่รวมแล้วไม่เกิน 240 วัน) 

(3.1) ประธานกรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปีที่รับทราบค าสั่ง 
(3.2) ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาข้อกล่าวหาและวางแนวทางกร

สอบสวน การประชุมต้องจัดท ารายงานการประชุมไว้ด้วย 
(3.3) แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามแบบ สว. 2 แจ้งสิทธิ

ของผู้ถูกกล่าวหา พร้อมกับถามผู้ต้องหาว่าจะรับสารภาพหรือไม่โดยให้ท า
บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหาตามแบบ สว. 4  
การด าเนินการตามข้อ (3.1) – (3.3) ต้องด าเนินการภายใน 15 วัน นับ
แต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวนรับทราบค าสั่ง 

(3.4) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวโดยการสอบสวนพยานฝ่าย
กล่าวหาด าเนินการตามแบบ สว. 5 (กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่รับสารภาพ) 
และประชุมเพ่ือพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูก
กล่าวหาได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร และเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตา
มาตราใด 
ด าเนินการตาม (3.4) ต้องด าเนินการภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แจ้ง สว.2 

(3.5) แจ้งข้อกล่าวหาที่ปรากฏพยานหลักฐาน และสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ (สว.3) และถามผู้ถูกกล่าวหาว่า
มีความประสงค์จะยื่นค าชี้ แจงเป็ นหนั งสือ หรือจะให้ถ้อยค าต่ อ
คณะกรรมการสอบสวน โดยต้องด าเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาตามข้อ (3.4) แล้ว
เสร็จ 

(3.6) สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา โดยต้องด าเนินการ
ภายใน 60 วัน นับแต่วันด าเนินการตาม (3.5) เสร็จ 

(3.7) ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อลงมติว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท า
ผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรง ผิด
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กรณีใด มาตราใด ควรได้รับโทษสถานใด หรือหย่อนความสามารถตาม
มาตรา 111 หรือมีมลทินหรือมัวหมองตามมาตรา 112 

(3.8) ท าบันทึกรายงานการสอบสวน ตามแบบสว.6  
(3.9) เสนอส านวนการสอบสวนต่อผู้สั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน 

(ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี) 
การด าเนินการตามข้อ (3.7)- (3.9) ต้องด าเนินการภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ด าเนินการตามข้อ (3.6) แล้วเสร็จ 

 (4) ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมฯ (ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี) พิจารณาตรวจส านวน
ถ้าเห็นว่าการสอบสวนถูกต้องสมบูรณ์ ต้องให้ความเห็นไว้ในส านวนว่ามีความเห็นอย่างไร เห็นด้วยกับ
กรรมการสอบสวนหรือไม่ และควรลงโทษสถานใด เพราะเหตุใด 

(4.1) ในกรณีคณะกรรมการสอบสวน และศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีมีความเห็นเป็น
กรณีผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ศธจ.สั่งให้ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการออก
ค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548เมื่อ
ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษแล้วให้ส่งกลับไป ศธจ. เพ่ือเสนอ กศจ.จังหวัดลพบุรีพิจารณา เมื่อ
พิจาณาแล้วมีมตืเป็นประการใด้ให้ศธจ. สั่งหรือด าเนินการให้เป็นไปตามมติ กศจ. แล้ว
รายงานไป ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพิจารณาต่อไปพิจารณา 

(4.2) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน และ/หรือศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีมีความ
เป็นว่าเป็นกรณีความผิดวินัยร้ายแรง และเห็นควรลงโทษ ให้ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีเสนอ 
กศจ.จังหวัดลพบุรีพิจารณามีมติ เมื่อมีมติเป็นประการใดแล้วให้ สั่งหรือด าเนินการให้เป็นไป
ตามมติ แล้วให้ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อ ก.ค.ศ. เพ่ือ
พิจารณา   

6. แบบฟอร์มที่ใช้  
 การด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ใช้แบบฟอร์มตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
 6.1 แบบ สว.1 (แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/ร้ายแรง) 

6.2 แบบ สว.2 (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ตามข้อ 23) 
6.3 แบบ สว.3 (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ

กล่าวหา) 
6.4 แบบ สว. 4 (บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา) 
6.5 แบบ สว. 5 (บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา) 
6.6 แบบ สว. 6 (รายงานการสอบสวน) 
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7. กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549 
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการออกค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2548 
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206/ว 18 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 

 
8.เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง 
 คู่มือการด าเนินการทางวินัยส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา จัดท าโดยส านัก
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 คู่มือการด าเนินการทางวินัยส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดท าโดยส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๖ 

 

 

 

แผนผังการปฏิบัติงาน FLOW CHART 

1. การด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง (ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน) 

2. การด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง (ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นผู้มี
อ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน) 

3. การด าเนินการทางวินัยร้ายแรง (กรณีคณะกรรมการฯ และศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีเห็นว่าผิดวินัยไม่
ร้ายแรง) 

4. การด าเนินการทางวินัยร้ายแรง (กรณีคณะกรรมการฯและ/หรือ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีเห็นว่าผิด
วินัยร้ายแรง) 

5. กระบวนการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 
6. ขั้นตอนกระบวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง  

 

 

 



การด าเนินการทางวนัิย 
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
• พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

• กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพจิารณา พ.ศ.  2550 

• กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพจิารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 

• กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณคีวามผดิที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 

• กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงนิเดอืน หรือลดขั้นเงนิเดอืน พ.ศ. 2549  

• ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการออกค าส่ังเกีย่วกบัการลงโทษทางวนัิยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2548 

• ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกีย่วกบัการด าเนินการทางวนัิยและการออกจากราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 

• ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เร่ืองการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลว 3 เมษายน 2560 

• หนังสือ ส านักงาน กคศ.ที่ ศธ 0206/ว18 ลว.22 มิถุนายน 2560 

 

 



1.การด าเนนิการทางวนิยัไมร่า้ยแรง (สงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา) 

คณะกรรมการฯ ด าเนนิการสอบสวนและท ารายงานการ
สอบสวนเสนอผูส้ัง่แตง่ตัง้ (กฎ ก.ค.ศ. 2550) 

 ผอ.โรงเรยีน           แตง่ต ัง้คณะกรรมการสอบสวน ฯ (ม.98 ว.1) 
 

ผอ.รร.พจิารณามคี าส ัง่ 

ภาคทัณฑ/์งดโทษ,วา่กลา่ว
ตักเตอืน (ผดิเล็กนอ้ย) 

ใหส้ัง่ยตุเิรือ่ง (ม.99) 

ไมก่ระท าผดิวนิยั กระท าผดิวนิยั ใหม้คี าส ัง่ตาม 
(ม.100 )+กฎ ก.ค.ศ. 

ลดเงนิเดอืน 
 

ศธจ.ตรวจส านวนและเสนอ กศจ.พจิารณา 

ผอ.เขตพจิารณาตามอ านาจหนา้ที ่ม.104 

รายงานการด าเนนิการทางวนิยั ระเบยีบก.ค.ศ. +ค าส ัง่ คสช+ว.18 

ศธจ.รายงาน สพฐ 

ตดัเงนิเดอืน 

ศธจ.ส ัง่ตาม มต ิกศจ. (ม.104 ว.3) 



2.การด าเนนิการทางวนิยัไมร่า้ยแรง (สงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา) 

คณะกรรมการฯ ด าเนนิการสอบสวนและท ารายงานการ
สอบสวนเสนอผูส้ัง่แตง่ตัง้ (กฎ ก.ค.ศ. 2550) 

 ผอ.เขตพืน้ทีฯ่          แตง่ต ัง้คระกรรมการสอบสวน ฯ (ม.98 ว.1) 
 

ผอ.เขตพจิารณามคี าส ัง่ 

ภาคทัณฑ/์งดโทษ/วา่กลา่ว
ตักเตอืน (ผดิเล็กนอ้ย) 

ใหส้ัง่ยตุเิรือ่ง (ม.99) 

ไมก่ระท าผดิวนิยั กระท าผดิวนิยั ใหม้คี าส ัง่ตาม 
(ม.100 )+กฎ ก.ค.ศ. 

ลดเงนิเดอืน 
 

เสนอ ศธจ.เพือ่ตรวจส านวนแลว้น าเสนอความเห็นตอ่ กศจ. 

รายงานการด าเนนิการทางวนิยั ระเบยีบก.ค.ศ. +ค าส ัง่ คสช+ว.18 

ศธจ.รายงาน สพฐ 

ตดัเงนิเดอืน 

ศธจ.ส ัง่ตาม มต ิกศจ. (ม.104 ว.3) 



3.การด าเนนิการทางวนิยัรา้ยแรง (สงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา) 

คณะกรรมการฯ ด าเนนิการสอบสวนและท ารายงานการ
สอบสวนเสนอผูส้ัง่แตง่ตัง้ (กฎ ก.ค.ศ. 2550) 

 ศกึษาธกิารจงัหวดั           แตง่ต ัง้คระกรรมการสอบสวน ฯ (ม.98 ว.2) 
 

คกก+ศธจ เห็นวา่เป็นวนิยัไมร่า้ยแรง 

ภาคทัณฑ ์

ศธจ. สัง่ยตุเิรือ่ง/งดโทษ (ม.99) 

คกก+ศธจ ยตุ/ิงดโทษ คกก+ศธจ เห็นควรลงโทษ 
(ม.100 ) 

ลดเงนิเดอืน 

ศธจ.เสนอ กศจ.พจิารณา 

ผูบ้งัคบับญัชาออกค าส ัง่ แลว้สง่กลบั ศธจ 

ศธจ.ส ัง่ใหผู้ม้อี านาจส ัง่ลงโทษตาม กฎ. ก.ค.ศ. 

ศธจ.รายงาน สพฐ 

ตดัเงนิเดอืน 

ศธจ.ส ัง่ตาม มต ิกศจ. (ม.104 ว.3) 

รายงานการด าเนนิการทางวนัิย  

ศธจ.น าเสนอ กศจ.พจิารณา
รายงานการด าเนนิการทางวนิยั 

ศธจ.ส ัง่ตาม มต ิกศจ. (ม.104 ว.3) 

ศธจ.รายงาน สพฐ 



4.การด าเนนิการทางวนิยัรา้ยแรง (สงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา) 

คณะกรรมการฯ ด าเนนิการสอบสวนและท ารายงานการ
สอบสวนเสนอผูส้ัง่แตง่ตัง้ (กฎ ก.ค.ศ. 2550) 

 ศกึษาธกิารจงัหวดั           แตง่ต ัง้คระกรรมการสอบสวน ฯ (ม.98 ว.2) 
 

คกกและ/หรอืศธจ เห็นวา่เป็นวนิยัรา้ยแรง 

คกก+ศธจ เห็นควรลงโทษ (ม.100 ) 

ศธจ.เสนอ กศจ.พจิารณามมีต ิ

ศธจ.รายงานการด าเนนิการทางวนิยัตอ่ ก.ค.ศ. 

ศธจ.รายงาน สพฐ 

ศธจ.ส ัง่ตาม มต ิกศจ. (ม.104 ว.3) 



5.ผูส้ัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน 
แจง้ค าสัง่ใหผู้ถ้กูกลา่วหาและคณะกรรมการทราบ 3 วันท าการ ขอ้ 5 

1.ประธานฯ จัดประชมุคณะกรรมการวางแนวทางการสอบสวน ขอ้ 16 

2.แจง้และอธบิายขอ้กลา่วหา แจง้สทิธติา่งๆใหผู้ถ้กูกลา่วหาทราบ (สว.2) ขอ้ 23 

สอบถามผูถ้กูกลา่วหาวา่กระท าผดิหรอืไม ่

รับสารภาพ ไมรั่บสารภาพ 

บนัทกึค ารับสารภาพ 
และจะสอบสวนหรอืไมส่อบสวน 
ตอ่ไปก็ได ้

รวบรวมพยานหลกัฐาน (แบบ สว 5) 

3.ประชมุพจิารณา 
และแจง้ขอ้กลา่วหาและสรปุพยานหลักฐานที ่
สนับสนุนขอ้กลา่วหา(สว.3) ขอ้ 24 

สอบสวนและรวบรวมพยานหลกัฐาน 
ฝ่ายผูถ้กูกลา่วหา (แบบ สว 4) 

4.ประชมุพจิารณาลงมต ิขอ้ 38 

6.ท ารายงานการสอบสวนเสนอ 
ผูส้ัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน ขอ้ 39 

กฎ ก.ค.ศ.ว่าดว้ยการ 

สอบสวนพิจารณา 

2550 



1. มีบตัรสนเท่ห์ 
2. มีผู้ ร้องเรียน 
3. สื่อมวลชน 
4. ตรวจพบเอง 
5. หน่วยงานอ่ืนแจ้งมา 
6. สตง. 
7. ปปช. 

แนวทางพิจารณากรณีมีมลูท่ีควรสอบสวนทางวินยั และวิธีการ
ด าเนินการ มีดงันี ้

สืบสวน 

ขอ้เท็จจรงิ 

มีมลู 

พ.ร.บ.ฯ ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม 

การทจุรติ พ.ศ.2542 

รา้ยแรง 

ไม่รา้ยแรง 

สอบสวน 



 
 

6.1 กระบวนการสอบสวน (วนัิยร้ายแรง)   
(1) ค าส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน 

ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ 

สอบสวน (แบบ สว.1) 

ผู้บงัคบับญัชา 
• ม.24 ผอ.เขตพืน้ที ่
• ม.27 ผอ.สถานศึกษา 

ร้ายแรง ม.98 ว.2 ไม่ร้ายแรง ม.98 ว.1 

องค์ประกอบ (กฎ ก.ค.ศ. ข้อ 3) 
1.ไม่ร้ายแรง ข้าราชการครูฯ/ข้าราชการฝ่าย   
พลเรือน อย่างน้อย 3 คนประธาน 1 คน 
กรรมการ 2 คน 
2.ร้ายแรง นอกจาก 1.ประธานต้องมตี าแหน่ง
ไม่ต ่ากว่าหรือเทยีบได้ไม่ต ่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา 
มวีทิยะฐาน ต้องต าแหน่งและวทิยฐานะไม่ต ่า
หรือเทยีบได้ไม่ต ่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา 
              กรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นนิติกร/
ปริญญากฎหมาย/ได้รับฝึกอบรม ก.ค.ศ. 
ก าหนด/ผู้มปีระสบการณ์ด าเนินการทางวนัิย ผู้มอี านาจบรรจุแต่งตั้ง     

(ม.53 +ค าส่ัง คสช.) 
• ศธจ. *แต่งตั้งไม่ถูกต้อง การสอบสวน

เสียไปทั้งหมด (กฎ ก.ค.ศ. ข้อ 43) 



 
 

6.2 กระบวนการสอบสวน (วนัิยร้ายแรง)   
(2) การแจ้งค าส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน  

แจง้ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ 

ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัมีค าส่ัง กฎ ก.ค.ศ. ข้อ 5 

1.แจ้งเป็นหนังสือ  (แบบ คู่มือ p 269 ) 
2.แจ้งสิทธิ คดัค้าน กฎ ก.ค.ศ. ข้อ 8,9 (ระบุไว้
ในแบบข้อ 1 แล้ว)  
3.ให้ลงลายมือช่ือ ว/ด/ป.ที่ทราบไว้เป็น
หลกัฐานและมอบส าเนาค าส่ังฯให้ 1 ฉบับ 
4.กรณไีม่ยอมรับทราบให้ส่งไปรษณย์ี
ลงทะเบียนตอบรับ และพ้น 15 วนันับแต่วนั
ส่งถอืว่าทราบแล้ว  
*หลกัฐานการแจ้งค าส่ังรวมไว้ในส านวน 

คณะกรรมการฯ ผู้ถูกกล่าวหา 

กฎ ก.ค.ศ. ข้อ 47 การนับระยะเวลาให้นับถัด
จากวนัแรก/ ขยายเวลานับต่อจากวนัสุดท้าย /
วนัสุดท้ายตรงวนัหยุดราชการนับวนัเปิดท า
การวนัแรก 

1.ส่งส าเนาค าส่ังให้คณะกรรมการทราบ 
(แบบ คู่มือ p 265) 
2.ส าหรับประธาน ส่งพร้อมเอกสาร
หลกัฐาน และให้ประธานลงลายมือช่ือ ว/ด/
ปี ที่รับทราบไว้เป็นหลกัฐาน (ทางปฏิบัติ
ลงช่ือในค าส่ัง และท าบันทึกรับทราบของ
ประธานด้วย) 
*ระยะเวลาสอบสวนเร่ิมนับตั้งแต่ประธาน
รับทราบค าส่ัง 



 
 

6.3 กระบวนการสอบสวน (วนัิยร้ายแรง)   
(3) การประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้แรก กฎ ก.ค.ศ. ข้อ 16 

  

ประชมุคณะกรรมการฯ ครัง้แรก 

วธีิการประชุม กฎ.ก.ค.ศ. ข้อ 17 
-นัดประชุมเป็นหนังสือ แจ้งให้กรรมการทุกคนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ เว้นทราบอยู่แล้ว/จ าเป็น
เร่งด่วนประธานนัดแบบอืน่ได้ 
-องค์ประชุม มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด 
-การประชุมต้องมีประธานอยู่ด้วย เว้นแต่จ าเป็น ให้ที่
ประชุมเลอืกกรรมการคนหน่ึงท าหน้าที่แทน 
-การประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ มี
ความเห็นแย้งบันทึกไว้ในรายงานประชุม (แบบรายงาน
ประชุม คู่มือ p 329)  

-เพือ่พจิารณาวางแนวทางการ
สอบสวน 
*ในทางปฏิบตัิจะก าหนดในรายงาน
ประชุมให้เลขาจัดท า สว.2 และ
ก าหนดวันทีจ่ะแจ้ง สว.2 



 
 

6.4 กระบวนการสอบสวน (วนัิยร้ายแรง)  
(4) การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา (สว.2 กฎ ก.ค.ศ. ข้อ 23)   

แจง้และอธิบายขอ้กลา่วหา  

1.เรียกให้ผู้ถูกกล่าวหามาพบ 
2.แจ้งสิทธิ ผู้ต้องหาตาม ข้อ 18 (สิทธิตาม ข้อ 
8,9,10,11)  
3.แจ้งว่ามีสิทธิได้รับแจ้งสรุปพยานหลกัฐาน 
มีสิทธิให้ถ้อยค า อ้างพยานหลกัฐาน น า
พยานหลกัฐานมาสืบ 
4.วธีิแจ้งท าบันทึก สว.2 เป็น 2 ฉบับลงลายมือ
ช่ือ ผู้ถูกกล่าวหา ว/ด/ป  มอบผู้ถูกกล่าวหา 1 
ฉบับเกบ็ในส านวน 1 ฉบับ 

คณะกรรมการท าบนัทกึถ้อยค าแบบ สว. 4 ถามว่า
กระท าตามทีถู่กกล่าวหาหรือไม่อย่างไร 

แจ้งตามแบบ สว.2 

ก.ค.ศ. ข้อ 20 (1) จัดประชุมตามกฎ ข้อ 16 
และแจ้งข้อกล่าวหา ตามกฎ ข้อ 23 ภายใน  
15 วนันับแต่ประธานทราบค าส่ัง 

 *กรณไีม่ลงลายมือช่ือรับทราบให้ท าสว.2 จ านวน 3 ฉบับ 
เกบ็ในส านวน 1 ฉบับ ส่งไปรษณย์ี 2 ฉบับเพือ่ให้ผู้ถูก
กล่าวหาลงลายมือช่ือฯส่งกลบัมา  1 ฉบับ ถ้าไม่ส่งกลบัพ้น 
15วนันับแต่วนัส่งถ้าไม่ได้รับ สว.2 คนืมา ถอืว่าทราบแล้ว 

รับทั้งหมด 
-แจ้งว่ารับแล้วผดิวนัิยกรณใีด 
-ยั ง ยี น ยั น ใ ห้ ท า บั น ทึ ก รั บ
สารภาพ รวมทั้ งเหตุผลและ
สาเหตุไว้ด้วย 

รับบางส่วน/ไม่รับ 
* ด าเนินการสอบสวนตามข้อ 24
ต่อไป  



 
 

6.5 กระบวนการสอบสวน (วนัิยร้ายแรง)   
(5) รวมรวมพยานหลักฐาน ภายใน 60 วันนับแต่ด าเนินการแจ้ง สว. 2 เสร็จ  

กฎ ก.ค.ศ. ข้อ 20  (2) (แบบ สว.5) 

รวบรวมพยานหลกัฐาน 

ภายใน 60 วนั นับแต่ด าเนินการแจ้งสว.2เสร็จ 

1.มีกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง กฎ.ข้อ27 
2.ก่อนเร่ิมสอบ  ต้องแจ้งว่ากรรมการฯมีฐานะ
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
ให้ถ้อยค าเป็นเท็จมีความผดิ กฎ ข้อ 28ว.1 
 

วธีิสอบปากค าพยาน ก่อนเร่ิมสอบปากค าพยาน 

1. สอบพยานเดก็/คนหูหนวกเป็นใบ้ 
ด าเนินการตาม กฎ ข้อ 28 ว.2 ว.3 
2.ห้ามกรรมการขู่เขน็หลอกลวงฯ กฎข้อ 
29 
3. ต้องเรียกสอบที่ละคน ห้ามมีคนนอกเว้น
ที่กฎ อนุญาต  ถ้ามีคนนอกให้ลงลายมือช่ือ
ไว้ด้วย  การแก้ไข ต้องลงลายมือช่ือ 
กรรมการและผู้ให้ถ้อยค าไว้ด้วย กฎ ข้อ 30  

1. แบบบันทึกถ้อยค าพยาน สว. 5 ลงลายมือ
ช่ือ กรรมการ/ผู้ให้ถ้อยค า/ผู้ร่วมฟังทุกหน้า 
2. ท าบันทึกประจ าวันสอบสวน กฎ ข้อ 14 
แบบ p 328 

*เจ้าหน้าที่รัฐมาเป็นพยาน ถอืว่าเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ผบ.ต้องอ านวยความสะดวก     
กฎข้อ 13 



 
 

6.6 กระบวนการสอบสวน (วนัิยร้ายแรง)   
(6) ประชุมพจิารณาจัดท า สว.3 และแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน สว.3 

กฎ ก.ค.ศ. ข้อ 20 (4) ข้อ 24 

แจง้ขอ้กลา่วหาและสรปุพยานหลกัฐาน 

ภายใน 15 วนั นับแต่ด าเนินการรวมรวมพยานหลกัฐาน 

1.จดัประชุมเหมือนการประชุมคร้ังแรก โดย
ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า3คนและไม่น้อย
กว่ากึง่หน่ึง กฎ ก.ค.ศ. ข้อ 17 

บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา สว.3 +แบบ คู่มอื p 274+สว.4 ประชุมคณะกรรมการพจิารณา
พยานหลกัฐาน (what/when/how) 

ผู้ถูกล่าวหาลงลายมอืช่ือ ใน สว.3 

รวมรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหา 
ภายใน 60 วนันับแต่แจ้ง สว.3  กฎ ข้อ 20(4) 

ฟังไม่ได้ว่ากระท าผดิ 
ยุติ เ ร่ือง ด าเ นินการ
ตามข้อ 38, 39 ต่อ 

กระท าผิดวินัยกรณีใด +
ม า ต ร า ใ ด + ส รุ ป
พ ย า น ห ลั ก ฐ า น  ท า
ร า ย ง านประ ชุมและ
ก าหนดแจ้ง สว.3 

ผู้ถูกกล่าวหาไม่ลงลายมอืสว.3 

1.จัดท า สว.3 เป็น 2 ฉบับ 
ผู้ถูกฯ ลงลายมือช่ือ ว/ด/ปี 
ให้ ผู้ ถูกฯ 1  ฉบับ เก็บใน
ส านวน 1 ฉบับ 
2. ถาม ผู้ถูกฯ ว่ายื่นค า ช้ี
แ จ้ง เ ป็นหนัง สือหรือไ ม่  
ยืน่ภายใน 15 วนั ไม่ยืน่ต้อง
ให้ถ้อยค า (ท าสว.4) 

 ท า สว.3 จ านวน 3 ฉบับ เก็บ
ในส านวน 1 ฉบับ ส่งไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ 2  ฉบับ
พร้อมหนังสือนัดมาให้ถ้อยค า 
เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือ
ช่ือฯ ในสว.3ส่งกลบัมา  1 ฉบับ
ถ้าไม่ส่งกลับพ้น 15วันนับแต่
วันส่ง ถือว่าทราบแล้วและไม่
ประสงค์ให้ถ้อยค า 



 
 

6.7 กระบวนการสอบสวน (วนัิยร้ายแรง)   
(7) ประชุมพจิารณาลงมต+ิท ารายงานการสอบสวน  กฎ ก.ค.ศ. 

ข้อ 38 ,39 ภายใน 30 วันนับจาก (6) 

  
ประชมุคณะกรรมการฯลงมติ+ท ารายงานสอบสวน 

ท ารายงานการสอบสวน กฎ ข้อ 39 แบบ สว.6  p 280 
1.เมื่อประชุมเสร็จแล้วให้ท ารายงานการสอบสวนตามแบบ 
สว.6 
2.เสนอส านวนการสอบสวนพร้อมทั้งสารบาญต่อผู้แต่งตั้ง 
(ต้องมีประวตัิและความประพฤติผู้ถูกกล่าวหา กฎข้อ14 แบบ p 330) 

ประชุมเพือ่ลงมต ิ 
1.วธีิจดัประชุมเหมือนกบัประชุมท าสว.3 
2.ต้องช่ังน า้หนักพยานหลกัฐาน 
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย การใช้ดุลพนิิจ 
3.ประธานกรรมการเป็นรายคนเพือ่ออก
ความเห็นในประเดน็พจิารณา  ตามกฎ   
ข้อ 38 ถ้าเห็นว่าผดิวนัิยระบุว่าผดิกรณใีด 
มาตราใด ควรรับโทษสถานใด ไม่ผดิให้มี
ความเห็นยุตเิร่ือง 

การสอบสวน
เสร็จส้ินแล้ว 

*รวมระยะเวลา 180 วนัขยายได้
คร้ังละไม่เกนิ 60 วนั แต่รวมแล้ว
ไม่เกนิ 240 วนั กฎ ก.ค.ศ. ข้อ 20 


