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ความหมายของการสืบสวน 

 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๑๑) “การสืบสวน” หมายถึง การแสวงหา
ข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจได้ปฏิบัติไปตามอ านาจหน้าท่ี เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน และเพื่อท่ีจะทราบรายละเอียดแห่งความผิด 

การสืบสวนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๙๕ วรรคห้า ก าหนดไว้ว่า “เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวหรือเป็นท่ีสงสัยว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบ
ด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองต้นว่ากรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม ่ถ้าเห็นว่า
กรณีไม่มีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ามีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้
ด าเนินการทางวินัยทันที” ท้ังนี้ การด าเนินการสืบสวนยังไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการทางวินัย 

ความส าคัญของการสืบสวน 

 การสืบสวนเป็นจุดเริ่มต้นก่อนท่ีจะมีการด าเนินการทางวินัย ถ้าการสืบสวนพบว่าไม่เป็นความจริง
หรือไม่มีข้อเท็จจริงดังท่ีกล่าวหา ก็ให้ผู้บังคับบัญชาส่ังยุติเรื่อง หรือถ้าสืบสวนแล้วกรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหามี
การกระท าผิดวินัย และการกระท าดังกล่าวเข้าองค์ประกอบความผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก็ต้องด าเนินการทางวินัยต่อไป ถ้ามูลกรณีช้ีไปในทางวินัยร้ายแรงก็ให้ด าเนินการทางวินัยอย่าง
ร้ายแรงโดยต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างรา้ยแรง หรือมูลกรณีช้ีว่าเป็นความผิดวินัยแต่ไม่ร้ายแรงก็ต้อง
ด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง โดยต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง เพราะการด าเนินการทางวินัย
ย่อมมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือขวัญก าลังใจของผู้ถูกด าเนินการ ยิ่งถ้ามีการลงโทษทางวินัยย่อมกระทบต่อ
สถานภาพของผู้นั้นเป็นอย่างมาก อาจมีการอุทธรณ์หรือมีการฟ้องร้องเป็นคดีปกครอง ถ้าหากว่ากระบวนการ
สืบสวนด าเนินการอย่างมีระบบ รัดกุม   ก็จะเกิดผลดีต่อทางราชการ และต่อคู่กรณีและทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  
การสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นจุดเริ่มต้นท่ีส าคัญของกระบวนการยุติธรรม เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อทราบ
รายละเอียดแห่งความผิด การสืบสวนเป็นหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาท่ีจะต้องรีบด าเนินการ เมื่อมีการร้องเรียนหรือ
กล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้กล่าวหาหรือมีเหตุสงสัยของผู้บังคับบัญชาเองว่าข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน หรือมีการร้องเรียน โดยไม่ปรากฏตัว      
ผู้ร้องเรียน เป็นต้น เป็นหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาท่ีจะต้องหาข้อเท็จจริง 

การสืบสวนข้อเท็จจริง  

เป็นการด าเนินการทางวินัยตามมาตรา ๙๕ วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม“...เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาหรือกรณี
เป็นท่ีสงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐานให้ผู้บังคับบัญชา
รีบด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองต้นว่ากรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่า 
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กรณีไม่มีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระท าผิดนัย จึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย     
ก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที...” 

จึงสรุปได้ว่า การสืบสวน คือ การแสวงหาข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือสงสัยว่า
ข้าราชการอาจกระท าผิดวินัยว่า กรณีมีมูลน่าเช่ือหรือเป็นความจริงหรือไม่ เพียงใด การสืบสวนเป็นจุดเริ่มต้น
ก่อนท่ีจะมีการด าเนินการทางวินัย ถ้าการสืบสวนพบว่าไม่เป็นความจริงหรือไม่มีข้อเท็จจริงดังท่ีกล่าวหา       
ก็ให้ผู้บังคับบัญชาส่ังยุติเรื่อง หรือถ้าสืบสวนแล้วกรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหา มีการกระท าผิดวินัย และการ
กระท าดังกล่าวเข้าองค์ประกอบความผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ต้องด าเนินการ
ทางวินัยต่อไป 

วิธีการและเทคนิคการสืบสวน 

วิธีการสืบสวน ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดก าหนดแนวทางปฏิบัติ และก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินการไว้ อาจจะด าเนินการโดยวิธีการอย่างใดก็ได้ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพของเรื่องท่ีจะท าการสืบสวนว่า
ควรจะใช้วิธีการใด จึงเหมาะสมท่ีจะให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงในเรื่องนั้น ๆ ผู้บังคับบัญชาอาจด าเนินการสืบสวน
เองหรือให้ผู้อื่นด าเนินการสืบสวน หรืออาจส่งประเด็นไปให้เจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ี เช่น สถานศึกษาช่วยสืบสวนก็ได้ 
อีกท้ังในเรื่องระยะเวลาของการสืบสวนข้อเท็จจริงควรน าหลักการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง   
ท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาปรับใช้ การสืบสวนอาจกระท าได้โดยทางลับและโดยเปิดเผยหรือการสืบสวนเป็นทางการ 
ดังนี ้

 ๑. การสืบสวนโดยทางลับ ได้แก่ การสืบสวนโดยมิให้ผู้กระท าผิดหรือผู้ถูกสงสัยว่าเป็นผู้กระท าผิด
รู้ตัวโดยใช้กลวิธีท่ีเหมาะสม เช่น เข้าไปพูดคุยโดยปกติธรรมดา หว่านล้อมให้เขาพูดในประเด็นท่ีต้องการทราบ 
หรือท าทีเป็นเข้าไปศึกษาถึงวีการด าเนินการ หรือการปฏิบัติงาน และขอดูเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนั้น โดยท่ีเขาไม่
ทันรู้ตัว หรือจะมอบหมายให้บุคคลใดเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เพื่อท่ีจะทราบถึงความเคล่ือนไหวหรือข้อ
วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ว่ามีแนวโน้มพอท่ีจะเช่ือได้ว่าใครเป็นผู้กระท าผิด หรือเขาผู้นั้นได้กระท าผิด
จริงหรือไม่ เพราะอาจเป็นการร้องเรียนกล่ันแกล้งกัน เช่น ร้องเรียนว่าครูมีความสัมพันธ์ทางชู้สาว ถ้าหาก
แต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนอาจเป็นเรื่องเสียหายต่อช่ือเสียง ก าลังใจของผู้ถูกร้องเรียน 

 ๒. การสืบสวนโดยเปิดเผยหรือการสืบสวนเป็นทางการ ได้แก่ การแต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงเป็นทางการ ผู้ถูกร้องเรียน ผู้ถูกสงสัยหรือผู้ถูกกล่าวหา มีโอกาสได้ทราบข้อกล่าวหาหรือทราบเรื่อง 
หรือทราบประเด็นถูกกล่าวหา กระบวนการสืบสวนอาจจะให้ผู้ถูกร้องเรียน ผู้ถูกสงสัยหรือผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจง
ข้อเท็จจริง ใช้ในกรณีท่ีปรากฏมีผู้ร้องเรียนและมีหลักฐานพอเช่ือได้ว่ามีมูลความจริง เช่น มีการร้องเรียน   
เบิกถอนเงินค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนไปจากธนาคารเพื่อซื้อรถยนต์ส่วนตัว มิได้ใช้เพื่อการเรียนการสอน
โดยปรากฏหลักฐานทางการเงินและการพัสดุว่าไม่ถูกต้อง เป็นต้น ก็จะต้องมีการสืบสวนเป็นทางการต่อไป  

 เทคนิคการสืบสวน หมายถึง ศิลปะ หรือกลยุทธ์ของผู้บังคับบัญชา หรือผู้ได้รับมอบหมายท่ีจะใช้
วิธีการต่าง ๆ ในการเตรีมการการสอบปากค าพยานบุคคล และการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ  เพื่อให้ได้มา    
ซึ่งข้อเท็จจริงในข้อกล่าวหาหรือข้อสงสัย หรือส าหรับพิสูจน์ผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ต้องสงสัยว่ากรณีดังกล่าวมี
ข้อเท็จจริงประการใด หากเห็นว่ากรณีมีมูลก็ต้องด าเนินการทางวินัยต่อไป กรณีใดจะสมควรสืบสวนโดยทางลับ
หรือโดยเปิดเผย ย่อมขึ้นอยู่กับเรื่องท่ีจะสืบสวนความร้ายแรงแห่งกรณี ตลอดจนความเสียหาย หรือเสีย
ช่ือเสียงเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ีของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ในกรณีมีผู้ร้องเรียนกล่าวหาโดยอ้าง 
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พยานหลักฐานแน่ชัดจะใช้วิธีการสืบสวนโดยเปิดเผยก็ได้ แต่หากเป็นกรณีท่ีสงสัยว่าจะมีการกระท าผิดหรือ   
มีผู้ร้องเรียนโดยกล่าวหาลอย ๆ หากจะด าเนินการสืบสวนโดยเปิดเผยอาจเป็นการเอิกเกริก ถ้าผู้ถูกกล่าวหา
มิได้กระท าผิดจะท าให้เขาเสียช่ือเสียง หรือถ้าหากเขากระท าผิดจริง จะเป็นทางให้ผู้กระท าผิดไหวตัวหรือรู้ตัว 
อาจจะมีการด าเนินการสืบสวนโดยวิธีลับ มิให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานรู้ตัวหรือเตรียมการล่วงหน้าได้หรือถ้า
หากสืบสวนแล้วปรากฏว่าไม่เป็นความจริงตามข้อกล่าวหาก็จะได้ไม่เสียช่ือเสียงของผู้ถูกกล่าวหา 
 บุคคลท่ีจะท าหน้าท่ีสืบสวนท่ีดี ควรมีคุณลักษณะท่ีส าคัญ คือ มีความรู้เฉพาะเรื่องท่ีจะสืบสวนและ
เรื่องท่ัวไป มีความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบดี รู้หลักจิตวิทยา สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้บุคลิก     
ท่ีน่านับถือ  มีความสามารถในการปรับตัว มีความกล้าหาญ อดทน เพียรพยายาม รอบคอบ มีความคิดริเริ่มดี 
วางตนเป็นกลาง และมีใจเป็นธรรม ตลอดจนมีประสบการณ์อย่างกว้างขวาง เช่น จะสืบสวนเกี่ยวกับการทุจริต
เรื่องเงิน ต้องมีผู้เช่ียวชาญเรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ เป็นผู้ร่วมสืบสวนอยู่ด้วย  
 การเตรียมการสืบสวน ศึกษาเรื่อง และวางแผน เตรียมสอบปากค าพยานบุคคล รวบรวมพยาน
เอกสาร พยานวัตถุ 
          การสอบปากค าและบันทึกถ้อยค าพยาน ต้องค านึงถึงสถานท่ีเหมาะสม เช่น เป็นสถานท่ีท่ีคนไม่
พลุกพล่าน เงียบพอท่ีจะมีสมาธิ ไม่มีคนอื่นอยู่เพราะพยานอาจไม่กล้าให้ถ้อยค าต่อหน้าคนบางคน หรือให้
ถ้อยค าท่ีจะเอาใจ  คนบางคน การเลือกสถานท่ีอาจเลือกห้องผู้อ านวยการโรงเรียน ห้องสมุด เป็นต้น        
การจัดล าดับพยานบุคคล การเตรียมการล่วงหน้า สร้างบรรยากาศเป็นกันเองเพื่อสร้างความไว้วางใจ        คุม
ประเด็นสอบถามให้ตรงประเด็น อาจจะถามนอกประเด็นบ้างแต่ในท่ีสุดต้องเป็นส่ิงท่ีต้องการประเด็น     ถ้าไป
สืบสวนหลายคน คนหนึ่งเป็นคนถาม คนหนึ่งก าหนดถ้อยค าท่ีต้องจดและให้อีกคนจดถ้อยค าแต่อาจเป็นไปได้
ว่าคนท่ีก าหนดถ้อยค าท่ีต้องจดจะเป็นคนคนเดียวกับคนจดถ้อยค า ถ้าพบว่าพยานให้การขัดกัน      ต้องซักถาม
ให้ละเอียด อย่าใช้ค าถามน า คือ ค าถามท่ีต้องการค าตอบจากผู้ถูกถามว่าใช่ หรือไม่ใช่เท่านั้น     และใช้ค าถามท่ี
เข้าใจง่าย ๆ 
         ลักษณะของพยานท่ีผู้สืบสวนต้องค านึงถึงให้มาก คือ พยานไม่รู้เห็นเหตุการณ์ แต่พยายามท่ีจะบอกว่า     
รู้เห็น พยานประเภทแค้นเคือง พยานขี้เหล้า พยานช่างพูด พยานเท็จเหล่านี้ต้องสังเกตให้ดี ซักถามให้ละเอียด 
กลับไปกลับมา ถ้าเป็นพยานเท็จ จะพูดเรื่องเดียวกันไม่เหมือนกนั เป็นต้น 
         การถามเพื่อเอาความจริงจากผู้ถูกกล่าวหา ไม่ต้องมุ่งหวังจะได้ความจริง เพราะมีกระบวนการท่ีจะ
พิสูจน์ความจริงในการสอบสวนอยู่แล้ว เพราะบางครั้งอาจไม่ใช่ผู้ถูกกล่าวหาก็ได้ เขาอาจถูกใส่ร้าย ต้องท าใจ
ให้เป็นกลางต้องพยายามหาพยานอื่นมาประกอบ 
         การบันทึกถ้อยค าต้องใช้ภาษาง่าย ๆ หากเป็นภาษาถิ่นต้องบันทึกค าแปลความหมายท่ีเป็นภาษากลาง  
ไว้ด้วย เพราะผู้พิจารณาอาจแปลความหมายผิดเพี้ยน อ่านทบทวนค าให้การท่ีบันทึกให้ผู้ให้ถ้อยค าฟังว่า
ถูกต้องตามท่ีให้การหรือไม่ เมื่อมีการแก้ไข ตกเติมถ้อยค าพยาน ต้องให้ผู้ให้ถ้อยค า และผู้บันทึกถ้อยค า       
ลงลายมือช่ือก ากับไว้ด้วยแต่ถ้าผู้ให้ถ้อยค าไม่ยอมลงลายมือช่ือก็ให้กรรมการสืบสวนบันทึกไว้ว่าผู้ให้ถ้อยค า   ไม่
ยอมลงลายมือช่ือ 
         ในกรณีการสอบปากค าผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก (อายุไม่เกิน ๑๘ ปีในวันท่ีให้ถ้อยค า) รวมทั้ง        
ผู้มีปัญหาในการส่ือสาร ให้น ากฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๘ มาใช้โดยอนุโลม 
 
 
 
 



                                                                  -๔- 

กล่าวคือ ...ในการสอบปากค าผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก ให้สอบสวนในสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กและ
ให้มีข้าราชการครูท่ีเป็นกลางและเช่ือถือได้ และบุคคลท่ีเด็กร้องขอหรือไว้วางใจเข้าร่วมในการสอบสวนปากค า
นั้นด้วย หากผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กตั้งข้อรังเกียจข้าราชการครูดังกล่าวข้างต้นให้เปล่ียนตัวบุคคลนั้น 
          ในกรณีผู้เสียหายหรือพยานเป็นคนหูหนวกหรือเป็นใบ้ หรือท้ังหูหนวกและเป็นใบ้ หรือมีความพิการ    
ทางกาย หรือไม่เข้าใจภาษาไทยและจ าเป็นต้องใช้ล่าม ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดหาล่ามท่ีเป็นกลางและ
เช่ือถือได้ให้แก่บุคคลดังกล่าว     

การร้องเรียนเป็นบัตรสนเท่ห ์

 กรณีเป็นท่ีสงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยตามหนังสือร้องเรียน
กล่าวโทษท่ีไม่ระบุช่ือผู้ร้องเรียนหรือผู้กล่าวโทษ ต้องปฏิบัติตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                
ท่ี นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการ
สอบสวน ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ ดังนี้ ข้อ ๑ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องราวกล่าวโทษข้าราชการใน
เบ้ืองต้น ให้ถือเป็นความลับของทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน      
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

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

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

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

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๔.๒ คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงท่ีได้รับแต่งต้ัง ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง   
๔.๓ การรายงานผลการสืบสวน ต้องน าข้อเท็จจริงท่ีได้จากการแสวงหาพยานหลักฐานต่าง ๆ        

มาวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงมีมูลตามข้อกล่าวหาหรือไม่ เมื่อพิจารณาช่ังน้ าหนักพยานหลักฐานดังกล่าว
แล้ว ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูล หรือการกระท าของผู้ถูกกล่าวหาไม่เป็นความผิดทางวินัยก็เสนอให้ยุติเรื่อง หากมี
มูลเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง หรือมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็เสนอผู้ส่ังแต่งต้ังกรรมการสืบสวน
พิจารณา เพื่อด าเนินการทางวินัยต่อไป  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง 

เสนอเพื่อพิจารณา 

หนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์ 

สืบสวนโดยทางลับ สืบสวนโดยเปิดเผย 

กรณีไม่มีมูล 
เสนอยุติเรื่อง 

กรณีมีมูล 
เสนอด าเนินการทางวินัย 

ร้ายแรง/ไมร่้ายแรง 

แต่งต้ังคณะกรรมการฯ 

ด าเนินการสืบสวน 

รายงานผลการสืบสวน 

กรณีไม่มีมูล 
เสนอยุติเรื่อง 

กรณีมีมูล 
เสนอด าเนินการทางวินัย 

ร้ายแรง/ไมร่้ายแรง 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


