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ค ำน ำ 
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คู่มือการปฏิบัตงิาน  
เร่ือง  กระบวนการสืบสวนวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 มีกำรจัดท ำคู่มือ 
กำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรสบืสวนวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ชัดเจน อย่ำงเป็น
ลำยลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรำยละเอียดขั้นตอนในกระบวนกำรด ำเนินกำรสืบสวนข้อเท็จจริง              
และสร้ำงมำตรฐำนกำรด ำเนนิกำรสืบสวนหำข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเป็นไป             
ตำมมำตรฐำนงำนที่ได้ก ำหนดไว้ 
 1.2 เพื่อเป็นหลักฐำนแสดงกระบวนกำร ขั้นตอน หลักเกณฑ์วิธีกำรด ำเนินกำรสืบสวน        
หำข้อเท็จจริง ที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับผู้เข้ำมำปฏิบัติงำนใหม่ พัฒนำกำรท ำงำนและควำมเข้ำใจ              
ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนวินัย รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยในหน่วยงำนให้สำมำรถเข้ำใจ
และใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรที่มีอยู่ 
 1.3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรควบคุมควำมประพฤติให้เป็นไปตำมระเบียบแบบแผน อันจะ
ท ำให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นตัวอย่ำงที่ดี เป็นที่ศรัทธำของประชำชน และเป็น
หลักประกันแห่งควำมเป็นธรรมและควำมม่ันคงของบุคคลภำยในหน่วยงำน 
 
2. ขอบเขตของงาน 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน กระบวนกำรสืบสวนวินัยขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ประกอบด้วยขั้นตอนส ำคัญ ดังนี้ 
      2.1 กำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียน โดยกลุ่มกฎหมำยและคดี หรือผู้บังคับบัญชำวำ่              
จะรับเรื่องร้องเรียนกล่ำวโทษ ไว้พิจำรณำด ำเนินกำรหรือไม่ อย่ำงไร โดยจะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมมติคณะรัฐมนตรีตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่          
๒๕ ธันวำคม ๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรร้องเรียนกล่ำวโทษข้ำรำชกำร 
และกำรสืบสวนหำข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนกล่ำวโทษ ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กระท ำผิดวินัย ตำมพระรำชบญัญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     2.2 กำรสืบสวน โดยผู้บังคับบัญชำ คณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง หรือผู้มีหน้ำที่
สืบสวน เพื่อแสวงหำข้อเท็จจริงและรวบรวมพยำนหลักฐำนที่เก่ียวกับเรื่องกล่ำวหำ และพิจำรณำ             
รับฟังว่ำ กรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำ กระท ำผิดวินัยหรือไม่ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
     2.3 กำรรำยงำนกำรด ำเนนิกำรสืบสวนหำข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมกำรสืบสวน
ข้อเท็จจริงหรือผู้มีหน้ำที่สืบสวนหรือนิติกรรำยงำนกำรด ำเนินกำรสืบสวนหำข้อเท็จจริงต่อผู้มีอ ำนำจ
แต่งตั้ง เพื่อพิจำรณำสั่งกำร 
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3. ค าจ ากัดความ 
     3.1 เรื่องร้องเรียน หมำยถึง บุคคล และหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งจะเป็นผู้เสียหำยหรือไม่ก็ได้ 
ด ำเนินกำรร้องเรียนหรือกล่ำวโทษเป็นลำยลักษณ์อักษร ผ่ำนช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำง ๆ โดยได้
กล่ำวหำวำ่ ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จะรู้ตวัหรือไม่ก็ดี ได้กระท ำกำรอย่ำงหนึ่ง            
อย่ำงใดหรือหลำยอย่ำง ซึ่งมีข้อเท็จจริงอันเป็นพฤติกำรณ์ในกำรกล่ำวหำชัดเจนเพียงพอที่เห็นได้ว่ำ 
เข้ำลักษณะเป็นกำรกระท ำผิดวินัย 
     3.2 กำรสืบสวน หมำยถึง กำรแสวงหำข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนเบื้องต้นในมูลกรณี
ที่มีกำรกล่ำวหำ หรือสงสัยว่ำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใด อำจกระท ำควำมผิด
หรือไม่ เพียงใด เพื่อจะได้ด ำเนินกำรทำงวินัยต่อไป 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
     4.1  กลุ่มกฎหมำยและคดี มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียน กำรด ำเนินกำร
สืบสวน ตรวจส ำนวนพิจำรณำวินิจฉัยและให้ควำมเห็นในข้อกฎหมำยเกี่ยวกับเรื่องทำงวินัย และให้
ควำมเห็นเรื่องร้องเรียนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
     4.2 ผู้บังคับบัญชำทุกระดบัชั้น มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรำ 95                      
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม กรณีมีกำรกล่ำวหำหรือสงสัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดกระท ำผิดวินัย 
     4.3 นิติกร มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับเรื่องวินัย เพื่อให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
5. ขั้นตอนการจัดท า (แบบ Flow chart) 
 
ล ำดับ ผังกระบวนกำร รำยละเอียดของงำน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม 

1  
ตรวจสอบเบื้องต้นและพิจำรณำ
หนังสือร้องเรียน เพื่อท ำบันทึก 
เสนอ ผอ.สพป.กจ.2 

นิติกร บันทึกแต่งตั้ง 
คณะกรรมกำร 
สืบสวน
ข้อเท็จจริง 

2  
1. สั่งกำรท้ำยบันทึก 
กลุ่มกฎหมำยและคดี 

1. ผอ.สพป.   
กจ.2 
2. นิติกร 

ค ำสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมกำร 
สืบสวน
ข้อเท็จจริง 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน 

ตัดสินใจ 

ยุติ 

ท ำค ำสั่ง
ฯ 
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ล ำดับ ผังกระบวนกำร รำยละเอียดของงำน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม 
3 

 
1. จัดท ำหนังสือน ำส่งพร้อม
ค ำสั่งฯ ให้คณะกรรมกำรฯ 
2. ส ำหรับประธำน                  
คณะกรรมกำรฯ ให้น ำส่ง 
หนังสือร้องเรียนด้วย 
 

นิติกร 
 

4  1. ศึกษำเรื่องร้องเรียน และ 
วิเครำะหเ์พื่อก ำหนดประเด็น 
2. น ำประเด็นมำก ำหนด 
แนวทำง/วำงแผนสืบสวน
ข้อเท็จจริง 
 
 

คณะกรรมกำร 
สืบสวน
ข้อเท็จจริง 
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สอบปำกค ำพยำนบุคคล และ 
ตรวจเอกสำรหลักฐำนประกอบ
ทั้งพยำนแวดล้อมต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องในประเด็น                   
ข้อกล่ำวหำร้องเรยีน 

คณะกรรมกำร 
สืบสวน
ข้อเท็จจริง 

1. แบบบันทึก 
ถ้อยค ำ(ในช้ัน
สืบสวน) 
2. แบบบันทึก 
ถ้อยค ำเด็ก 
(ในช้ัน
สืบสวน) 
แบบท่ี 1                 
เด็กไม่ต้องกำร
บุคคลตำม             
ข้อ 28 
แบบท่ี 2                 
เด็กต้องกำร
บุคคลตำม             
ข้อ 28 

6  1. รวบรวมพยำนบุคคล  
พยำนเอกสำร และพยำนวตัถุ 
(ถ้ำมี) 
2. น ำข้อเท็จจริงและพยำน 
หลักฐำนมำพิจำรณำ และ 
วินิจฉัยว่ำ มีมูลตำมที่มีกำร
ร้องเรียนกลำ่วหำหรือไม่              
แล้วลงควำมเห็น ดังน้ี 

(1) ไม่มมีูล ให้ยุตเิรื่อง 
(2) มีมูล ผิดวินัย             

ไม่ร้ำยแรง 
 

คณะกรรมกำร
สืบสวน
ข้อเท็จจริง 

รำยงำนกำร
สืบสวน
ข้อเท็จจริง 
 
 
 
 
 

แจ้งประธำนคณะกรรมกำรฯ 
รับทรำบค ำสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมกำร 
สืบสวนข้อเท็จจริง 

ประชุมก ำหนดประเด็น 
และวำงแนวทำงกำร 
สืบสวนข้อเท็จจริง 
 

ด ำเนินกำรสืบสวน
ข้อเท็จจริงและ
รวบรวม
พยำนหลักฐำน ดังนี ้
1. พยำนบุคคล 
2. พยำนเอกสำร 
3. พยำนวัตถุ (ถ้ำมี) 
 

1. ประชุมพิจำรณำพยำน 
หลักฐำนที่รับฟังได้ (ได้มำ 
โดยชอบ) 
2. พิจำรณำข้อเท็จจริง 
ประกอบพยำนหลักฐำน 
3. จัดท ำรำยงำนกำร
สืบสวนข้อเท็จจริง พร้อมทั้ง 
เสนอควำมเห็นต่อ                     
ผู้สั่งแต่งตั้ง 
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ล ำดับ ผังกระบวนกำร รำยละเอียดของงำน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม 

  
(3) มีมูล ผิดวินัย                

อย่ำงร้ำยแรง 
3. พิจำรณำลงมติ พร้อมท้ัง
เสนอควำมเห็นไว้ในรำยงำน           
กำรสืบสวน(ส ำนวนฯ)               
เสร็จแล้วเสนอต่อผูส้ั่งแต่งตั้งฯ 

  

7  1. ตรวจรำยงำนกำรสืบสวน
(ส ำนวนฯ) ให้เป็นไปตำม 
กฎหมำย กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับ ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ก ำหนด 
2. ท ำบันทึกเสนอพร้อม
ควำมเห็นแนบพร้อมส ำนวนฯ 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. นิติกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ผอ.สพป.   
กจ.2  
 

 

 

ตรวจ
รำยงำน           
กำรสืบสวน
(ส ำนวนฯ) 
และเสนอ
ควำมเห็น
ต่อ ผอ.
สพป.กจ.2                               

พิจำรณำสั่งกำร 
1. ยุติเรื่อง 
2. ออกค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
สอบสวนวินัย            
ไม่ร้ำยแรง 
3. ส่งให้ ศธจ. ออก
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะ           
กรรมกำรสอบสวน
วินัยอย่ำงร้ำยแรง            
อย่ำงร้ำยแรง 
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6. เอกสารอ้างอิง 
1. มำตรำ 2(11) แห่งประมวลวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
2. มำตรำ 95 วรรคห้ำ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

          พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     3.  กฎ ก.ค.ศ. ว่ำดว้ยกรณีควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549       
     4.  บทที่ 2 ของคู่มือกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ             
          จัดท ำโดยส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ                
          ขั้นพ้ืนฐำน 
     5.  บทที่ 3 ของคู่มือกำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จัดท ำโดย     
          ส ำนักงำน ก.ค.ศ. จัดท ำเมื่อ กันยำยน 2553 
      6.  คู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) กระบวนกำรสืบสวนทำงวินัย กรมชลประทำน  
           มิถุนำยน 2560 
      7.  หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๔๑  
           เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรร้องเรียนกล่ำวโทษข้ำรำชกำร 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
    1) บันทึกแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวน 
 2) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวน 
 3) แบบบันทึกถ้อยค ำ (ในชั้นสืบสวน) 
 4) แบบบันทึกถ้อยค ำเด็ก (ในชั้นสืบสวน) 
  แบบที่ ๑. เด็กไม่ต้องกำรบุคคลตำมข้อ 28 ของ กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรสอบสวนฯ 
  แบบที่ 2. เด็กต้องกำรบุคคลตำมข้อ 28 ของ กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรสอบสวนฯ  

  โดยอนุโลม 
          5) แบบรำยงำนกำรสืบสวนข้อเท็จจริง 
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8. ภาคผนวก 

 
 แบบฟอร์มที่ 1. บันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน 

   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒    
ที่                                      วันที ่     
เรื่อง  การร้องเรียน  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

  ด้วยมีหนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์กล่ำวหำ..................(ระบุชื่อผู้ถูกกล่ำวหำ)........... 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ.........................โรงเรียน........................ 
สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ กรณี.....................(ระบุกรณีท่ีกล่าวหาโดยสรุป).............................................. 
.................................................................................................................................... ........................... 
ปรากฏรายละเอียดตามหนังสือร้องเรียน ดังแนบ 
  กลุ่มกฎหมายและคดี พิจารณาแล้วเห็นว่า หนังสือร้องเรียน ฉบับนี้ ได้อ้ำง
พยำนหลักฐำน กรณีแวดล้อมปรำกฏชัดแจ้ง ตลอดจนอ้ำงพยำนบุคคลที่สำมำรถน ำสืบข้อเท็จจริงได้ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธนัวำคม ๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรร้องเรียนกล่ำวโทษข้ำรำชกำร ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที ่                  
๒๕ ธันวำคม ๒๕๔๑ ควรรับพิจำรณำด ำเนินกำร และเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่ำว            
เห็นควร แต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
 1..............................(ระบุชื่อและต ำหน่ง).................................ประธำนกรรมกำร 
 2..............................(ระบุชื่อและต ำหน่ง).................................กรรมกำร 
 3..............................(ระบุชื่อและต ำหน่ง).................................กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบโปรดลงนำมค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สืบสวนข้อเท็จจริง 
 
 
 
     ลงลำยมือชื่อ............................................ 
         (.............................................) 
                 ต ำแหน่ง....................................  
 
 



7 

 

 

 
 
 แบบฟอร์มที่ 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน 

     
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

....................................................... 
ด้วยมีหนังสือร้องเรียนกล่ำวหำ................(ระบุชื่อผู้ถูกกล่ำวหำ)................. 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง................................................................ 
โรงเรียน....................................ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
รับเงินเดือนในอันดับ.............................................ขั้น................... ......................................... 
มีพฤติกรรมไม่เหมำะสมเกี่ยวกับ............................................................................................  
............................................................................................ ................................................... 
  ฉะนั้น เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่ำวหำ 
ประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกำร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ประกอบไปด้วย         
บุคคลดังต่อไปนี้ 
 1..............................(ระบุชื่อและต ำแหน่ง).................................ประธำนกรรมกำร 
 2..............................(ระบุชื่อและต ำแหน่ง).................................กรรมกำร 
 3..............................(ระบุชื่อและต ำแหน่ง).................................กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ใหค้ณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเสนอผล    
การสืบสวนข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำต่อไป 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

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

      

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

          (ระบุชื่อผู้สั่งแต่งตั้ง) 
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
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      แบบฟอร์มที่ 3. แบบบันทึกถ้อยค า (ในชั้นสืบสวน) 
 

บันทึก 
        ที่..................................... 
เรื่อง ร้องเรียน………………………………….. 
      วันที่.................................................. 
 ข้ำพเจ้ำชื่อ.......................................................นำมสกุล.......................................  
เกิดวันที่..................เดือน...................พ.ศ. .................อำยุ...........ปี  ที่จังหวัด................................. 
ประเทศ ไทย   สัญชำติ ไทย   เชื้อชำติ ไทย อยู่บ้ำนเลขท่ี.................... 
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย...............................เขต/อ ำเภอ.......................จังหวัด............................ 

       บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรอื่นที่ราชการออกให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       เลขที่ .............................................(ได้ระบุเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร) 

อำชีพ..........................................ในกรณีที่รับรำชกำร ต ำแหน่ง.....................................................  
มีหน้ำที่หลัก.................... 
 ให้ถ้อยค ำต่อ คณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงตำมค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ที่ .............ลงวันที่ ...................................................... 
ซึ่งประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
 1..............................(ระบุชื่อและต ำแหน่ง).................................ประธำนกรรมกำร 
 2..............................(ระบุชื่อและต ำแหน่ง).................................กรรมกำร 
 3..............................(ระบุชื่อและต ำแหน่ง).................................กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 จึงขอให้ถ้อยค ำเก่ียวกับกำรมีหนังสือร้องเรียน...................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
 ในกำรให้ถ้อยค ำ ข้ำพเจ้ำมีสติสัมปชัญญะรู้ผิดชอบและมิได้เกิดจำกกำรให้ค ำมั่นสัญญำ                
ถูกบังคับ ข่มขู่ ขู่เข็ญหรือกระท ำโดยมิชอบด้วยประกำรใด จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะให้ถ้อยค ำ              
โดยปรำศจำกมูลควำมจริง 
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คณะกรรมกำรฯ  ไม่อนุญำตให้มีกำรบันทึกภำพและหรือเสียงในกำรสืบสวน ไม่ว่ำด้วยวิธี   
กำรใด ๆ ทั้งสิ้น หำกปรำกฏว่ำ บุคคลหนึ่งบุคคลใดกระท ำกำรบันทึกภำพและหรือเสียงถือว่ำ           
เป็นกำรละเมิด ฝ่ำฝืนค ำสั่งคณะกรรมกำรฯ จะถูกด ำเนินกำรตำมระเบียบหรือข้อบังคับหรือกฎหมำย 

        /และ..... 
และถ้ำหำกมีกำรบันทึกภำพและหรือเสียงให้ถือว่ำ กำรบันทึกภำพและหรือเสียงที่ได้นั้น  ไม่อำจใช้
เป็นพยำนหลักฐำนใด ๆ และเนื่องจำกกำรสืบสวนข้อเท็จจริงครั้งนี้มิใช่เป็นกำรสอบสวน              
จึงไม่จ ำเป็นต้องแจ้งข้อกล่ำวหำและแจ้งสิทธิให้ผู้ให้ถ้อยค ำว่ำ มีสิทธิที่จะให้ทนำยควำม หรือบุคคล  
ที่ไว้วำงใจเข้ำร่วมกำรให้ถ้อยค ำแต่อย่ำงใด   

  อ่ำนให้ฟัง/ได้อ่ำนเอง รับรองถูกต้อง จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 

 
           ลงชื่อ...............................................................ผู้ให้ถ้อยค ำ  
                (................................................................) 
      ลงชื่อ.........................................................ผู้บันทึกถ้อยค ำ 
       (................................................................) 
 
                     ลงชื่อ.................................................ประธำนกรรมกำร 
         (.........................................................)        
      ลงชื่อ.................................................กรรมกำร 
        (.........................................................) 
      ลงชื่อ..........................................กรรมกำรและเลขำนุกำร
        (.........................................................) 
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แบบฟอร์มที่ 4. แบบบันทึกถ้อยค าเด็ก (ในชั้นสืบสวน) ควรน ำข้อ 28 ของ กฎ ก.ค.ศ.                
ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ. 2550 มำใช้โดยอนุโลม ยกเว้น หำกเด็กไม่ต้องกำร 
 
         แบบที่ ๑. เด็กไม่ต้องกำรบุคคลตำมข้อ 28 ของ กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรสอบสวนฯ 

บันทึก 
        ที่..................................... 
เรื่อง ร้องเรียน………………………………….. 
      วันที่.................................................. 
 ข้ำพเจ้ำชื่อ..................................นำมสกุล..............................อำยุ...........ปี   
บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่ ...........................................ปัจจุบันอยู่ชั้น..................................
โรงเรียน..................................อ ำเภอ..............................................จังหวัด........................... ..................
ครูประจ ำชั้นชื่อ................................................... 
ให้ถ้อยค ำต่อ คณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงตำมค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุรี เขต 2 ที่ .............ลงวันที่ ...................................................... 
ซึ่งประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
 1..............................(ระบุชื่อและต ำแหน่ง).................................ประธำนกรรมกำร 
 2..............................(ระบุชื่อและต ำแหน่ง).................................กรรมกำร 
 3..............................(ระบุชื่อและต ำแหน่ง).................................กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 จึงขอให้ถ้อยค ำเก่ียวกับกำรมีหนังสือร้องเรียน...................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

คณะกรรมการฯ  ไม่อนุญาตให้มีการบันทึกภาพและหรือเสียงในสืบสวน ไม่ว่าด้วย           
วิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น หากปรากฏว่า บุคคลหนึ่งบุคคลใดกระท าการบันทึกภาพและหรือเสียงถือว่า               
เป็นการละเมิด ฝ่าฝืนค าสั่งคณะกรรมการฯ จะถูกด าเนินการตามระเบียบหรือข้อบังคับหรือกฎหมาย 
และถ้าหากมีการบันทึกภาพและหรือเสียงให้ถือว่าการบันทึกภาพและหรือเสียงที่ได้นั้น ไม่อาจใช้เป็น
พยานหลักฐานใด ๆ และเนื่องจากการสืบสวน 

  ข้อเท็จจริงครั้งนี้มิใช่เป็นการสอบสวน จึงไม่จ าเป็นต้องแจ้งข้อกล่าวหาและแจ้งสิทธิ                     
       ให้ผู้ให้ถ้อยค าว่ามีสิทธิที่จะให้ทนายความ หรือข้าราชการครูที่เป็นกลางและเชื่อถือได้ และบุคคล               
       ทีเ่ด็กร้องขอหรือไว้วางใจเข้าร่วมการให้ถ้อยค าได้แต่อย่างใด                
         ยกเว้น กรณีพยานซึ่งเป็นเด็กให้น าทนายความ หรือข้าราชการครูที่เป็นกลางและเชื่อถือได้  
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       และบุคคลที่เด็กร้องขอหรือไว้วางใจเข้าร่วมการให้ถ้อยค าได้ ถ้าเด็กร้องขอ              
         หมายเหตุ เด็กไม่ต้องการบุคคลตามข้อ 28 ของ กฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ    
       พ.ศ. 2550 แต่อย่างใด 
         /อ่านให้ฟัง…. 
  อ่านให้ฟัง/ได้อ่านเอง รับรองถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน   
        

       
           ลงชื่อ...............................................................ผู้ให้ถ้อยค ำ  
                (................................................................) 
      ลงชื่อ.........................................................ผู้บันทึกถ้อยค ำ 
       (................................................................) 
 
                     ลงชื่อ.................................................ประธำนกรรมกำร 
         (.........................................................)        
      ลงชื่อ.................................................กรรมกำร 
        (.........................................................) 
      ลงชื่อ..........................................กรรมกำรและเลขำนุกำร
        (.........................................................) 
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      แบบที่ 2. เด็กต้องกำรบุคคลตำมข้อ 28 ของ กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรสอบสวนฯ โดยอนุโลม 
 

บันทึก 
        ที่..................................... 
เรื่อง ร้องเรียน………………………………….. 
      วันที่.................................................. 
 ข้ำพเจ้ำชื่อ..................................นำมสกุล..............................อำยุ...........ปี   
บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่ ...........................................ปัจจุบันอยู่ชั้น..................................
โรงเรียน..................................อ ำเภอ..............................................จังหวัด......................... ....................
ครูประจ ำชั้นชื่อ................................................... 
ให้ถ้อยค ำต่อ คณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงตำมค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุรี เขต 2 ที่ .............ลงวันที่ ...................................................... 
ซึ่งประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
 1..............................(ระบุชื่อและต ำแหน่ง).................................ประธำนกรรมกำร 
 2..............................(ระบุชื่อและต ำแหน่ง).................................กรรมกำร 
 3..............................(ระบุชื่อและต ำแหน่ง).................................กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 จึงขอให้ถ้อยค ำเก่ียวกับกำรมีหนังสือร้องเรียน...................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

คณะกรรมการฯ  ไม่อนุญาตให้มีการบันทึกภาพและหรือเสียงในสืบสวน ไม่ว่าด้วย           
วิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น หากปรากฏว่า บุคคลหนึ่งบุคคลใดกระท าการบันทึกภาพและหรือเสียงถือว่า               
เป็นการละเมิด ฝ่าฝืนค าสั่งคณะกรรมการฯ จะถูกด าเนินการตามระเบียบหรือข้อบังคับหรือกฎหมาย 
และถ้าหากมีการบันทึกภาพและหรือเสียงให้ถือว่าการบันทึกภาพและหรือเสียงที่ได้นั้น ไม่อาจใช้เป็น
พยานหลักฐานใด ๆ และเนื่องจากการสืบสวน 

  ข้อเท็จจริงครั้งนี้มิใช่เป็นการสอบสวน จึงไม่จ าเป็นต้องแจ้งข้อกล่าวหาและแจ้งสิทธิ                     
       ให้ผู้ให้ถ้อยค าว่ามีสิทธิที่จะให้ทนายความ หรือข้าราชการครูที่เป็นกลางและเชื่อถือได้ และบุคคล               
       ทีเ่ด็กร้องขอหรือไว้วางใจเข้าร่วมการให้ถ้อยค าได้แต่อย่างใด                
         ยกเว้น กรณีพยานซึ่งเป็นเด็กให้น าทนายความ หรือข้าราชการครูที่เป็นกลางและเชื่อถือได้  
       และบุคคลที่เด็กร้องขอหรือไว้วางใจเข้าร่วมการให้ถ้อยค าได้ ถ้าเด็กร้องขอ              
  อ่านให้ฟัง/ได้อ่านเอง รับรองถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน   
               ลงชื่อ...............................................................ผู้ให้ถ้อยค ำ 
                   (................................................................) 
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       ลงชื่อ..................................................บุคคลที่เด็กร้องขอหรือไว้วำงใจ
                   (......................................................) 
                                              ครูประจ ำชั้น................../บิดำ/มำรดำ/ฯลฯ (แล้วแต่กรณี) 
                   /ลงชื่อ....... 

    ลงชื่อ...............................................ข้าราชการครูที่เป็นกลางและเชื่อถือได้
                    (......................................................) 
            ครู................................... 
 
            ลงชื่อ.........................................................ผู้บันทึกถ้อยค ำ 
    (................................................................) 
 
                 ลงชื่อ.................................................ประธำนกรรมกำร 
               (.........................................................)          
    ลงชื่อ.................................................กรรมกำร 
      (.........................................................) 
    ลงชื่อ..........................................กรรมกำรและเลขำนุกำร  
      (.........................................................) 
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แบบฟอร์มที่ 5. แบบรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง 
 

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

เรื่อง  กำรสืบสวนข้อเท็จจริง 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 (ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร          
        สืบสวนข้อเท็จจริง) 

  ตำมท่ีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ได้มีค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง ตำมค ำสั่ง ที่....................../............... ลงวันที่.........เดือน..........พ.ศ. ..... ...
เพ่ือสืบสวนข้อเท็จจริงกรณี....................(ชื่อผู้ถูกกล่ำวหำ)...............ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ถูกร้องเรียนกล่ำวหำว่ำ....................(ระบุเรื่องท่ีกล่ำวหำ ถ้ำหำกมีหลำยเรื่องให้ระบุเรื่องตำมค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสืบสวน) นั้น 

บัดนี ้คณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงได้ด ำเนินกำรสืบสวนข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว               
จึงขอเสนอรำยงำนกำรสืบสวนข้อเท็จจริง เพ่ือพิจำรณำ ดังนี้ 

1. มูลกรณีเรื่องนี้ปรำกฏขึ้นเนื่องจำก......... (มีผู้ร้องเรียนหรือมีผู้รำยงำนว่ำอย่ำงไร) ........... 
............................................................................................................................................ ............................. 
..................................................................................................... .................................................................... 
                   2. คณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงได้รวบรวมพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง โดยตรวจสอบ 
พยำนเอกสำร และพยำนบุคคล จ ำนวน ..............รำย สรุปข้อเท็จจริงได้ว่ำ..................................................   
(สรุปข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตำมที่ได้จำกกำรสืบสวนข้อเท็จจริง)...................................................... ................... 
............................................................................................. ........................................................................... 

2. กำรพิจำรณำและควำมเห็น 
คณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงได้ประชุมพิจำรณำ.....................................................  

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

............................................................................................................................. .............................................
พฤติกำรณ์ของ.................................................มีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง/ไม่ร้ำยแรง
.................................................................................................................. ............................หรือควรยุติเรื่อง 
        คณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง ขอเสนอส ำนวนกำรสืบสวนข้อเท็จจริงมำเพ่ือโปรด
พิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
     ลงชื่อ.................................................ประธำนกรรมกำร 
                   (.........................................................)         
     ลงชื่อ.................................................กรรมกำร 
                  (.........................................................) 
     ลงชื่อ..........................................กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       (.........................................................) 
 


