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การสืบสวนข้อเท็จจริง 

ความหมายของการสืบสวน  

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (10) "การสืบสวน" หมายความถึง             

การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจได้ปฏิบัติไปตามอ านาจหน้าที่         

เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพ่ือที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 95 วรรคห้า 

"เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษาผู้ใด

กระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูล

ที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยจึงจะยุติเรื่อง

ได้ ถ้าเห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ริบด าเนินการทางวินัยทันที" ทั้งนี้  การด าเนินการสืบสวน 

ยังไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการทางวินัย 

 จะสังเกตเห็นว่าการสืบสวนในฝ่ายต ารวจหรือฝ่ายปกครอง กระท าต่อประชาชนทั่วไป เพ่ือรักษาความ

สงบเรียบร้อยเพ่ือทราบรายละเอียดแห่งความผิด แต่ก่อนจะด าเนินการทางวินัย การสืบสวนเป็นหน้าที่ของ

ผู้บังคับบัญชาที่จะต้องด าเนินการ เมื่อมีการร้องเรียนหรือกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้กล่าวหา หรือ

มีเหตุสงสัยของผู้บังคับบัญชาเอง ว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มี

พยานหลักฐานเช่น เงินขาดหายไปจากบัญชี หรือมีการร้องเรียนโดยไม่ปรากฏตัวผู้ร้องเรียน เป็นดันเป็นหน้าที่

ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องหาข้อเท็จจริง ถ้าผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาไม่ด าเนินการอาจจะเป็นการละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งอย่างน้อยก็เป็นความผิดทางวินัยชองผู้บังคับบัญชา หรืออย่างสูงสุดอาจเป็นความผิด

ทางอาญาด้วย 

 การสืบสวนเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมีการด าเนินการทางวินัย ถ้าการสืบสวนพบว่าไม่เป็นความจริง

หรือไม่มีข้อเท็จจริงดังที่กล่าวทา ก็ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งยุติเรื่อง หรือถ้าสืบสวนแล้วกรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหามี

การกระท าผิดวินัย และการกระท าตังกล่าวเข้าองค์ประกอบความผิดวินัยของข้าราชการครูและบุค ลากร

ทางการศึกษา ก็ต้องต าเนินการทางวินัยต่อไป ถ้ามูลกรณีชี้ไปในทางวินัยร้ายแรงก็ให้ด าเนินการทางวินัยอย่าง

ร้ายแรง โดยตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หรือมูลกรณีชี้ว่าเป็นความผิดวินัยแต่ไม่ร้ายแรง ก็

ต้องด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง โดยตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง เพราะการด าเนินการทาง

วินัยย่อมมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือขวัญก าลังใจของผู้ด าเนินการ ยิ่งถ้ามีการลงโทษทางวินัยย่อมกระทบต่อ

สถานภาพของผู้นั้นเป็นอย่างมาก อาจมีการอุทธรณ์หรือมีการฟ้องร้องเป็นคดีปกครอง ถ้าหากว่ากระบวนการ

สืบสวนด าเนินการอย่างมีระบบ รัดกุม ก็จะเกิดผลดีต่อทางราชการ 

  

 



วิธีการและเทคนิคการสิบสวน  

ไม่มีกฎหมาย หรือระเบียบใดก าหนดวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติไว้โดยตรง ดังนั้นการสืบสวนจะ

ด าเนินการด้วยวิธีการใดก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเรื่อง และความเหมาะสมว่าจะแสวงหา ข้อเท็จจริงได้อย่างไร โดย

อาจแบ่งได้ 2 วิธีการใหญ่ๆ คือ  

 1. การสืบสวนในทางลับ ได้แก่ การด าเนินการไปโดยมีให้ผู้กระท าผิดหรือผู้ต้องสงสัยรู้ตัว เกี่ยวกับ

เรื่องท่ีถูกสืบสวน กรณีท่ีไม่มีข้อมูลใดๆ หรือยังไม่มีพยานหลักฐานปรากฏชัด เพราะอาจเป็นการร้องเรียนกลั่น

แกล้งกันเช่น ร้องเรียนว่าครูมีความสัมพันธ์ทางรู้สาว ถ้าหากแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน เป็นเรื่องเสียหายต่อ

ชื่อเสียงก าลังใจของผู้ถูกร้องเรียน   

 2.การสืบสวนเป็นทางการ ได้แก่ การสืบสวนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็น ทางการ

ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้สงสัยมีโอกาสได้ทราบข้อกล่าวหาหรือทราบเรื่อง หรือทราบถึงประเด็นถูกกล่าวหา

กระบวนการสืบสวนอาจจะให้ผู้ถูกร้องเรียนขี้แจงข้อเท็จจริง เป็นต้น ใช้ในกรณีที่ปรากฏมีผู้ร้องเรียนและมี 

หลักฐานพอเชื่อได้ว่ามีมูลความจริง เช่นมีการร้องเรียนว่าเบิกถอนเงิน ค าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนไปจาก 

ธนาคารเพ่ือซื้อรถยนต์ส่วนตัว มิได้ใช้เพื่อการเรียนการสอน โดยปรากฏหลักฐานทางการเงินและการพัสดุว่าไม่ 

ถูกต้อง เป็นตัน ก็ต้องมีการสืบสวนเป็นทางการต่อไป  

เทคนิคการสืบสวน หมายถึง ศิลปะ หรือกลยุทธ์ของผู้บังคับบัญชา หรือผู้ได้รับมอบหมาย ที่ จะใช้

วิธีการต่างๆ ในการเตรียมการสอบปากค าพยานบุคคล และการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เพ่ือให้ได้มา     

ซึ่งข้อเท็จจริงในข้อกล่าวหาหรือข้อสงสัย หรือส าหรับพิสูจน์ผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ต้องสงสัยว่ากรณีดังกล่าวมี 

ข้อเท็จจริงประการใด หากเห็นว่ากรณีมีมูลก็ต้องด าเนินการทางวินัยต่อไป ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับเทคนิคการ

สืบสวน 

  บุคคลที่จะท าหน้าที่สืบสวนที่ดี ควรมีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ มีความรู้เฉพาะเรื่องที่จะสืบสวนและ

เรื่องทั่วไปมีความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบดี รู้หลักจิตวิทยา สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้มีบุคลิกที่

น่านับถือ มีความสามารถในการปรับตัว มีความกล้ าหาญ อดทน เพียรพยายาม รอบคอบความคิดริเริ่มดี วาง

ตนเป็นกลางและมีใจเป็นธรรม ตลอดจนมีประสบการณ์อย่างกว้างขวาง เช่น จะสืบสวนเกี่ยวกับการทุจริตเรื่อง

เงิน ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ เป็นผู้ร่วมสืบสวนอยู่ด้วย 

การเตรียมการสืบสวน ศึกษาเรื่อง และวางแผนเตรียมสอบปากค าพยานบุคคล รวบรวมพยานเอกสาร

พยานวัตถ ุ

การสอบปากค าและบันทึกถ้อยด าพยาน ต้องค านึงถึงสถานที่เหมาะสม เช่น เป็นสถานที่ที่คนไม่

พลุกพล่านเงียบพอที่จะมีสมาธิ ไม่มีคนอ่ืนอยู่เพราะพยานอาจไม่กล้ าให้ถ้อยค าต่อหน้าคนบางคน หรือให้

ถ้อยค าที่จะเอาใจคนบางคน การเลือกสถานที่อาจเลือกห้องผู้อ านวยการโรงเรียน ห้องสมุด เป็นต้น            

การจัดล าดับพยานบุคคล การเตรียมการล่วงหน้า สร้างบรรยากาศเป็นกันเองเพ่ือสร้างความไว้วางใจ คุม



ประเด็น สอบถามให้ตรงประเด็น อาจจะถามนอกประเด็นบ้างแต่ในที่สุดต้องเป็นสิ่งที่ต้องการในประเด็น      

ถ้าสืบสวน หลายคน คนหนึ่งเป็นคนถาม คนหนึ่งก าหนดถ้อยค าที่ต้องจด และคนจดถ้อยค า ถ้าพบเป็นพยาน

ขัดกันต้องซัก ให้ละเอียด อย่าพยายามถามน าค าถามน า คือ ค าถามท่ีต้องการค าตอบจากผู้ถูกถามว่าใช่หรือไม

ใช่เท่านั้น และ ใช้ค าถามที่เข้าใจง่ายๆ  

ลักษณะของพยานที่ผู้สืบสวนต้องค านึงถึงให้มาก คือ พยานที่ไม่รู้เห็นเหตุการณ์ แต่พยายาม  ที่จะ

บอกว่ารู้เห็น พยานประเภทแค้นเคือง พยานขี้เหล้า พยานช่างพูด พยานเท็จเหล่านี้ต้องสังเกตให้ดี ซักถาม ให้

ละเอียดกลับไปกลับมา ถ้าเป็นพยานเท็จ จะพูดเรื่องเดียวกันไม่เหมือนกัน เป็นต้น  

การถามเพ่ือเอาความจริงจากผู้ถูกกล่าวหา ไม่ต้องมุ่งหวังว่าจะได้ความจริง เพราะมี กระบวนการที่จะ

พิสูจน์ความจริงในการสอบสวนอยู่แล้ว เพราะบางครั้งอาจไม่ใช่ผู้ถูกกล่าวหาก็ได้ เขาอาจถูก ใส่ร้าย ต้องท าใจ

ให้เป็นกลาง ต้องพยายามหาพยานอ่ืนประกอบ  

การบันทึกถ้อยค า ต้องใช้ภาษาง่ายๆหากเป็นภาษาถ่ินต้องบันทึกค าแปลความหมายที่เป็น ภาษากลาง

ไว้ด้วย เพราะผู้พิจารณาอาจแปลความหมายผิดเพ้ียน อ่านทบทวนค าให้การที่บันทึกให้ผู้ให้ถ้อยค า  ฟัง ว่า

ถูกต้องตามที่ให้การหรือไม่ เมื่อมีการแก้ไข ตกเติมถ้อยค าพยาน ต้องให้ผู้ให้ถ้อยค า และผู้บันทึกถ้อยค า ลง

ลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย แต่ถ้าผู้ให้ถ้อยค าไม่ยอมลงลายมือชื่อ ก็ให้กรรมการสืบสวนบันทึกไว้ว่า ผู้ให้ถ้อยค า ไม่

ยอมลงลายมือชื่อ  

ในกรณีการสอบปากค าผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก (อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ในวันที่ให้ถ้อยค า) รวมทั้งผู้

มีปัญหาในการสื่อสาร ให้น ากฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๕o ข้อ ๒๘ มาใช้โดย อนุโลม 

รายงานผลการสืบสวน  

การสืบสวนต้องน าข้อเท็จจริงที่ได้จากการแสวงหาพยานหลักฐานต่าง ๆ มาวิเคราะห์เพ่ือพิสูจ น์ 

ข้อเท็จจริงว่ามีมูลตามข้อกล่าวหาหรือไม่ เมื่อพิจารณาชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานดังกล่าวแล้ว ถ้าเห็นว่า การ

กระท าของผู้ถูกกล่าวหา ไม่เป็นความผิดทางวินัยก็เสนอให้ยุติเรื่อง หากมีมูลเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง หรือ

มีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็เสนอผู้สั่งแต่งตั้งกรมการสืบสวน พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง 

รับเรื่องร้องเรียน 

พิจารณาเรื่องร้องเรียนเสนอผู้อ านวยการ 

ระบุชื่อผู้ร้อง/มีพยานหลักฐานชัดแจ้ง ไม่ระบุผู้ร้อง/ไม่ปรากฎพยานหลักฐาน 

สืบสวนข้อเท็จจริง ยุติเรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการ

สืบสวนข้อเท็จจริง 
สืบสวนโดยทางลับ 

รายงานผู้อ านวยการสถานศึกษา 

กรณีมีข้อมูล กรณีไม่มีข้อมูล 

กระท าผิดวินัย

ร้ายแรง 

กระท าผิดวินัยไม่

ร้ายแรง 
ยุติเรื่อง 

ผู้มีอ านาจตาม 
ม.53 ตั้ง กก.
สอบสวนวินัย

ร้ายแรง  
(ม.98 ว.2) 

ผอ.สถานศึกษา
ตั้งกรรมการ

สอบสวนวินัยไม่
ร้ายแรง  

(ม.98 ว.2) 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    โรงเรียน............................................................................................................................. .....  
ที่  ศธ……………/………………                      วันที่ .......................................................................................... 
เรื่อง  ร้องเรียน 

เรียน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

       ด้วยมีหนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์ ร้องเรียนกล่าวหา.........................(ระบุชื่อผู้กล่าวหา).....................
ข้าราชการครู ต าแหน่ง.................................โรงเรียน................................สพม..........................เขต ...................
กรณี..........................................................(ระบุกรณีที่กล่าวหาโดยสรุป).............................................................. 
 ............................................................................................................................................................................
ปรากฏรายละเอียดตามหนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์ ดังแนบ  
  

         งาน/กลุ่มงาน.........................................พิจารณาแล้วเห็นว่า หนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์ฉบับนี้ได้
อ้างพยานหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนอ้างพยานบุคคลที่สามารถน าสืบข้อเท็จจริงได้ตาม
มติ คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ควรรับพิจารณาด าเนินการ เพ่ือให้ได้
ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวประกอบการพิจารณา ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี้  
 1......................................... (ระบุชื่อและต าแหน่ง)………………………………….. ประธานกรรมการ 
 2......................................... (ระบุชื่อและต าแหน่ง)………………………………….. กรรมการ 
 3......................................... (ระบุชื่อและต าแหน่ง)………………………………….. กรรมการและเลขานุการ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
ดังแนบ 

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

                 ต าแหน่ง................................  
 

 

 

 

 

 

(ตัวอย่างการบันทึกข้อความเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน)

ข้อเท็จจริง) 



 

ค าสั่ง............................(ระบุชื่อโรงเรียน) 
ที่.................../................(เลข ปีพุทธศักราชที่ออกค าสั่ง) 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
......................................................... 

 ด้วยมีหนังสือบัตรสนเท่ห์/หนังสือร้องเรียนกล่าวหา................................(ระบชุื่อผู้ถูกกล่าวหา)…………. 
ข้าราชการครู ต าแหน่ง...................................โรงเรียน.................สพม...................................เขต.... ................... 
รับเงินเดือนในอันดับ ค.ศ.......................ขั้น...........................บาท มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ................... 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ............ 
 ฉะนั้น เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาประกอบการพิจารณา
ด าเนินการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
  1......................................... (ระบุชื่อและต าแหน่ง)…………………………ประธานกรรมการ 
  2......................................... (ระบุชื่อและต าแหน่ง)…………………………กรรมการ 
  3.........................................(ระบุชื่อและต าแหน่ง)…………………………กรรมการและเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงรีบด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเสนอผลการสืบสวน
ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป  
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
     สั่ง ณ วันที่...................เดือน.....................พ.ศ.................. 
 

      ลงชื่อ...................................................... 
          (ระบุชื่อผู้สั่งแต่งตั้ง) 
      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสืบสวนข้อเท็จจริง 
 

       เขียนที่.......................................................... 
วันที่.............เดือน..............................................พ.ศ.......................  

 ข้าพเจ้าชื่อ................................นามสกุล................................อายุ...................ปี   อาชีพ......... .............. 
อยู่บ้านเลขท่ี...........................ตรอก/ซอย.......................ถนน........................แขวง/ต าบล........ .......................... 
เขต/อ าเภอ...........................จังหวัด..........................................................โทร..................... ................................ 
 ขอให้ถ้อยค าต่อ ๑. นาย.................................................................ประธานกรรมการ 
   ๒. นาย.................................................................กรรมการ 
   ๓. นาย.................................................................กรรมการและเลขานุการ 
ขอให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่อง................................................................................................... .................................. 
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................. ............................................. 
ด้วยความสัตย์จริงดังต่อไปนี้ 
........................................................ ......................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................. .............
...................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ ..................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................... ...........................................
........................................................................................ ......................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................. ................................................................................................



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

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

.................................................................... ..........................................................................................................  
 
 ในการให้ข้อถ้อยค า ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะ รู้สึกผิดชอบและมิได้ถูกข่มขู่ ถูกบังคับหรือขู่เข็ญแต่
อย่างใดข้าพเจ้าได้อ่านข้อความหรือได้ฟังจากการอ่านข้อความแล้ว รับรองว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้า
คณะกรรมการสืบสวน 
     
       (ลงชื่อ)……………………………………ผู้ให้ถ้อยค า
             (……………………………………….) 
 
       (ลงชื่อ)……………………………………ผู้บันทึกถ้อยค า
             (……………………………………….) 
  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า.......................................................ให้ถ้อยค าและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า 
 
   (ลงชื่อ)……………………………………ประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

         (……………………………………….) 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง 
 

     วันที่..............เดือน..............................พ.ศ................ 
เรื่อง การสืบสวนข้อเท็จจริง 
เรียน................................(ผู้สัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง) 
 
  ตามท่ี....................(โรงเรียน/สพม.) ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตาม
ค าสั่ง........./..............ลงวันที่...........เดือน...................พ.ศ..................เพ่ือสืบสวนข้อเท็จจริงกรณี.......(ชื่อผู้ถูก
กล่าวหา)…………ข้าราชการ...................... ต าแหน่ง.............. โรงเรียน................. อ าเภอ...................สพม.........  
ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่า................................(ระบุเรื่องที่กล่าวหา ถ้าหากมีหลายเรื่องให้ระบุทุกเรื่องตามค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน) นั้น 
  บัดนี้ คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
เสนอรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาต่อไปนี้ 

๑. มูลกรณีปรากฏขึ้นเนื่องจาก....................(มีผู้ร้องเรียนหรือมีผู้รายงานว่าอย่างไร)…………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๒. คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องโดยตรวจสอบ 
พยานเอกสาร และสอบปากค าพยานบุคคล จ านวน....................ปาก สรุปข้อเท็จจริงได้ว่า................................
(สรุปข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนตามที่ได้จากการสืบข้อเท็จจริง) ………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๓. การพิจารณาและความเห็น  
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า....................................... 

(พฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหา มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดรินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง หรือควรยุติเรื่อง) 
...................................................................................................................................................... ........................ 
 
  คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ขอเสนอส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริงมาเพ่ือโปรด  

พิจารณาด าเนินการต่อไป 

     (ลงชื่อ)……………………………………ประธานคณะกรรมการ 

             (……………………………………….) 

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

 
(ลงชื่อ)……………………………………กรรมการและเลขานุการ               

             (……………………………………….) 



 การพิจารณาโทษและความเห็น 

 ความเห็นของคณะกรรมการสืบสวน พิจารณาแล้วเห็นว่า...................................................................... 

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

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

 ความเห็นของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/กลุ่ม/กลุ่มงาน พิจารณาแล้วเห็นว่า..................................... 

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

เป็นกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง สมควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

วินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง โดยคณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

 

  ........................(ชื่อและต าแหน่ง)…………………….ประธานกรรมการ 

  ........................(ชื่อและต าแหน่ง)…………………….กรรมการ 

     ฯลฯ 

  ........................(ชื่อและต าแหน่ง)…………………….กรรมการและเลขานุการ 

  ........................(ชื่อและต าแหน่ง)…………………….ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรด  

1. ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
2. หนังสือแจ้งผู้ถูกกล่าวหาและคณะกรรมการสอบสวน  
3. หนังสือรายงาน (โรงเรียนรายงาน สพท. สพท.รายงาน สพฐ.) ดังแนบ 

 

 

          (………………………………………..) 

            ต าแหน่ง................................ 

 

 

 



 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    โรงเรียน............................................................................................................................. .....  
ที่  ศธ……………/………………                      วันที่ .......................................................................................... 
เรื่อง  ร้องเรียน 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

       ด้วยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งโรงเรียน..........................................ที่.........../.............  
เพ่ือสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนกล่าวหา นาย/นาง/นางสาว................................................................... .
ข้าราชการ......................ต าแหน่ง/วทิยฐานะ...................โรงเรยีน......................................................................
สพม....................เขต..........ได้ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้วและได้รายงานมาเพ่ือโปรดพิจารณา
รายละเอียดปรากฏตามส านวนการสอบสวนข้อเท็จจริงที่แนบ 
  โรงเรียน.................................................ได้ตรวจพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้  
  การตรวจสอบข้อกฎหมาย 
  โรงเรียน..............................สพม.........................เขต...............ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งที่.....................ลงวันที่....................การด าเนินการสืบสวนชอบด้วยกฎหมาย  
  การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
  มูลกรณีเรื่องนี้เกิดข้ึนสืบเนื่องจาก............................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
โรงเรียน...................................... ..............................จงึได้สั่งแต่งตั้งคระกรรมการสืบสวนเรื่องดังกลา่วนี้ข้ึน 
  ผลการสืบสวน 
  ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า................................................................................................................ 
(สรุปข้อเท็จจริงตามประเด็นที่สืบสวนได้ความโดยละเอียด)………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(ตัวอย่างเสนอพิจารณา) 




