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กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 

 



ค าน า 

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้บูรณาการความร่วมมือกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส        
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ( Integrity and Transparency Assement : ITA)                  
เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมุ่งหวัง    
ให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการกระท าความผิดกฎหมายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนผู้เดือดร้อนให้เป็นไปด้วยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ตระหนักถึงความส าคัญในการ ด าเนินการ           
แก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนหน่วยงานภายในสังกัดอันประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ และกลุ่มงานต่างๆในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  
โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการแก้ไขปัญหา             
ตามข้อร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน        
ที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ได้อย่างครบถ้วนและเกิดประสิทธิภาพ เพ่ือให้การด าเนินการ   
เป็นไปตามวิสัยทัศน์  สพม.๑๘ “มุ่ งส่ งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด                         
ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย” วิสัยทัศน์  สพม.๑๘ เขตสุจริต  “สพม.๑๘ 
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีคุณธรรม มีส่วนร่วมป้องกันการทุจริต” และค่านิยมองค์กร  “ซื่อสัตย์         
พร้อมบริการ สุภาพ มีคุณธรรม” จึ ง ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติ งานเรื่ องร้อง เรียน ซึ่ งมี รายละเ อียด                   
การก าหนดช่องทาง ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบ                
ต่อเรื่องร้องเรียน ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงเป็นแนวทาง               
ในการแก้ปัญหา เพ่ือให้ผู้ร้องเรียนได้รับความเป็นธรรม ได้รับการช่วยเหลือ เยียวยาความเดือดร้อนหรือ        
ความเสียหาย มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขและสนองความต้องการแก่ประชาชน 

 

         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 

 

 

 

 



 
แนวทางการจัดการเร่ืองร้องเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานวินัยและนิติการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ถือ
เป็นกลุ่มงานที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน จึงได้จัดท าคู่มือการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนขึ้นเพ่ือให้ข้าราชการครู บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ และ
ประชาชน ได้รับทราบ เกิดความเข้าใจ และเข้าถึงข้ันตอนการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน อย่างถูกต้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 
ช่องทางการร้องเรียน 
 สามารถร้องเรียน  ร้องทุกข์ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. ร้องเรียนโดยตรง โดยการเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองที่กลุ่มงานวินัยและนิติการ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
 ๒. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยการส่งจดหมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ที่ตั้ง
เลขที่ ๒๕/๑๑ หมู่ที่ ๕ ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐ หรือ ทางเว็บไซต์ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘   www.spm18.go.th  หน้าหลัก ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ สพม.๑๘ 
 ๓. บัตรสนเท่ห์  
 ๔. ผู้บังคับบัญชาตรวจพบเอง 
 ๕. สื่อมวลชน 
 ๖. หน่วยงานอื่นๆ ที่รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน เช่น ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ตรวจการรัฐสภา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ด ารงธรรม ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผังขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือรายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 

๑..มีผู้ร้องเรียนโดยตรง ผบ.ตั้งคณะกรรมการ 
๒.ร้องเรียนทางไปรษณีย์/website ผบ.สืบสวน    สอบสวนวินัย  
๓.บัตรสนเท่ห์ ข้อเท็จจริง  ไม่ร้ายแรง  
๔.ผู้บังคับบัญชาตรวจพบเอง 
๕.สื่อมวลชน       
 
๖.หน่วยงานอื่นๆ  ผบ.ตั้งคณะกรรมการ  
๗.ผู้กระท าผิดรายงาน    สอบสวนวินัย 
 อย่างร้ายแรง 
 
 
๘.ปปช. (ส านวนฐานความผิด) หรือชี้มูล 
 

 

กระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 

 ๑. การพิจารณารับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 

(๑) กรณีมีผู้ร้องเรียนโดยตรง ผู้ร้องเรียนกล่าวหาให้มีการด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย เป็นบุคคลใด ๆ ก็ได้ อาจเป็นผู้เสียหายเช่น 
ประชาชนที่ข้าราชการครูไปท าละเมิด ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ประชาชนที่อยู่ในชุมชน ข้าราชการครูและ
บุคลากร       ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรเด็กที่ถูกท าละเมิด 

        (๒) กรณีร้องเรียนทางไปรษณีย์ สามารถกระท าได้  หากมีการลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียนมี
ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเบื้องต้นให้พิสูจน์ได้ว่าน่าเชื่อถือ 
        (๓) กรณีบัตรสนเท่ห์ บัตรสนเท่ห์ หมายถึง หนังสือร้องเรียนกล่าวโทษ โดยไม่ปรากฏที่มาของ
หนังสือและชื่อที่อยู่ผู้ร้องเรียนอาจเป็นได้ทั้งเรื่องที่เป็นความจริง หรือเป็นความเท็จโดยใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้ง
ท าลายกัน หลักการรับฟังบัตรสนเท่ห์ คือ บัตรสนเท่ห์ต้องระบุหลักฐานชัดเจน ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พิจารณาโดย
อาจสืบสวนเพิ่มเติมในทางลับและบันทึกการด าเนินการสืบสวนไว้เป็นหลักฐาน โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ  ดังนี้ 

 - บัตรสนเท่ห์ต้องระบุหลักฐานชัดเจน 

กรณีมีมูล 

 

 



 - ให้ผู้บังคับบัญชาแสวงหาข้อเท็จจริง หรือสืบสวนในทางลับ 
                      - บันทึกการด าเนินการไว้เป็นหลักฐาน 
 (๔) ผู้บังคับบัญชาตรวจพบเอง หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชา ซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่
ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากรท าผิดวินัย โดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์ และแจ้งเหตุที่อาจก่อให้เกิดการ
กระท าผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการป้องกันได้ตามสมควรแก่กรณีได้  มาตรา  ๙๕  วรรคสาม แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และเม่ือตรวจพบ หรือมีผู้รายงาน
หรือได้รับทราบว่า ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานชัดอยู่แล้วก็ต้องด าเนินการทางวินัยทันที 

 (๕) สื่อมวลชนร้องเรียน  

 
๒. กระบวนการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การตอบสนอง หรือการรายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

เรื่อง แนวคิด ข้อเสนอแนะ 

 

1.  การสืบสวน
ข้อเท็จจริง 

 

ในการด าเนินงาน ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547  มาตรา 95  วรรค 5 
บัญญัติว่าเมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้
กล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิด
วินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้
ผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้า
เห็นว่าไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิด
วินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ามีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ด าเนินการ
ทางวินัยทันที ทั้งนี้การด าเนินการสืบสวนยัง
ไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการทางวินัย 

 

กลุ่มงานวินัยและนิติการ ตรวจสอบหนังสือ
ร้องเรียนว่า มีที่อยู่ ลงชื่อ สามารถตรวจสอบ
ได้ หรือเม่ือมีผู้ร้องเรียนมาร้องเรียนด้วยวาจา
ที่เขตพ้ืนที่การศึกษา นิติกรหรือผู้ที่เก่ียวข้อง
บันทึกถ้อยค าของผู้ร้องเรียน ตรวจบันทึก
เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการ  

วิธีการ สืบสวนไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใด
ก าหนดวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติไว้โดยตรง 
การสืบสวนจะด าเนินการด้วยวิธีการใดก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับกรณี ว่าจะแสวงหาข้อเท็จจริงได้
อย่างไร  ข้อเสนอแนะ  

1.การสืบสวนในทางลับ ได้แก่การด าเนินการ
ไปโดยมิให้ผู้กระท าผิดหรือผู้ต้องสงสัย
เกี่ยวกับเรื่องที่ถูกสอบสวน  

2.การสืบสวนเป็นทางการ ได้แก่การสืบสวน



 

 

โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงเป็นทางการ ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้
ต้องสงสัยมีโอกาสทราบข้อกล่าวหา กรรมการ
สืบสวนอาจให้ผู้ถูกร้องเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง
เป็นต้น   

 

2. การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรงและ
ไม่ร้ายแรง 

 

การด าเนินการทางวินัย หมายถึงการ
รวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนิน
กระบวนทั้งหลายอ่ืน ตามที่กฎหมายและ
ระเบียบก าหนด ซึ่งผู้มีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายต้องด าเนินการไปเพ่ือจะทราบ
ข้อเท็จจริง เพ่ือพิสูจน์ความผิดรวมทั้งความ
บริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาตลอดจนการ
พิจารณาสั่งลงโทษ 

 

 

ในการด าเนินการจะต้องศึกษา กฎหมาย 
ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง
อยู่เสมอ เนื่องจากหลักเกณฑ์บางเรื่องมีการ
เปลี่ยนแปลง กระบวนการจะเริ่มตั้งแต่ การตั้ง
เรื่องกล่าวหา การสอบสวนพิจารณาความผิด 
ก าหนดโทษ การสั่งลงโทษ รวมทั้งการ
ด าเนินการต่าง ๆ ระหว่างการสอบสวน
พิจารณา เช่น การพักราชการ การให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน เพ่ือรอผลการสอบสวน
พิจารณา เป็นต้น 

 

3.การแจ้งค าสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สอบสวน 

 

 

 

 

 

ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้อง
ด าเนินการแจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
เป็นหนังสือภายในสามวันท าการนับแต่วันที่
มีค าสั่ง 

 

 

 

 

 

การแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องพิจารณาจาก
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ใน
การบริหาร มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  เป็นผู้ที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่แสวงหาผลประโยชน์
จากการด าเนินการ สามารถเก็บความลับได้
เป็นอย่างดี ด าเนินการสอบสวนโดยปราศจาก
อคติใด ๆ ทั้งสิ้น 

         การแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ให้ผู้ถูกล่าวหา ลงลายมือชื่อ และวัน 
เดือน ปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน กรณีผู้ถูก
กล่าวหาไม่ยอมรับทราบค าสั่งหรือไม่อาจแจ้ง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การแจ้งข้อ
กล่าวหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่ต้องแจ้ง
และอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบตามแบบ สว.2 พร้อมทั้งให้ผู้ถูกกล่าว
ลงชื่อรับทราบในแบบ สว.2 แล้วมอบให้ผู้
ถูกกล่าวหา  1  ฉบับ รวมไว้ในส านวนการ
สอบสวน 1 ฉบับ 

 

ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้ให้ส่งส าเนาค าสั่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ณ ที่อยู่ของผู้ถูกล่าวหาซึ่งปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อ
ล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันส่งส าเนาค าสั่ง
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบ
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว และ
ให้ส่งหลักฐานการแจ้งให้คณะกรรมการรวมไว้
ในส านวน 

การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาและแจ้งสิทธิ
ของผู้ถูกกล่าวหาและถามผู้ถูกล่าวหาว่าจะรับ
สารภาพหรือไม่ ต้องด าเนินการภายมน  15  
วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวน
รับทราบค าสั่ง  

 

เรื่อง แนวคิด ข้อเสนอแนะ 

 

4. การวบรวม

 

คณะกรรมการสอบสวนต้องด าเนินการ

 

การรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา 



พยาน 

หลักฐาน 

ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ด้วยความ
โปร่งใส บริสุทธิ์และยุติธรรม 

 

กรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่รับสารภาพ ต้องด าเนินการ
ภายใน 60 วัน นับแต่วันแจ้ง  สว.2  

 

5. การแจ้งข้อ
กล่าวหาที่
ปรากฏตาม
พยาน 

หลักฐานและ
สรุปพยาน 
หลักฐานที่
สนับสนุนข้อ
กล่าวหา 

 

การด าเนินการคณะกรรมการสอบสวน
จะต้องน า กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
สอบสวนพิจารณา มาประกอบการ
พิจารณาด าเนินการ  

 

คณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาที่ปรากฏ
ตามพยานหลักฐาน และสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกล่าวหาทราบ (แบบ สว.3 
) และถามผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความประสงค์ที่จะยื่นค า
ชี้แจงเป็นหนังสือ หรือจะให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการ
สอบสวน โดยต้องด าเนินการภายใน 15 วันนับแต่วันที่
รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับข้อกล่าวหา 

 

6.การ
สอบสวนและ
รวบรวม
พยานหลักฐา
นฝ่ายผู้ถูก
กล่าวหา  

 

การด าเนินการ ในกรณีเมื่อผู้ถูกล่าวหา
มีความประสงค์ท่ีจะน าพยานหลักฐาน
น าสืบแก้ข้อกล่าวหา และน าพยาน
เอกสารยื่นต่อคณะกรรมการสอบสวน 

 
การด าเนินการในขั้นตอนนี้ ต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน  60 วัน นับแต่วันที่ได้ด าเนินการตามข้อ 
5 แล้วเสร็จ 

7.ประชุม
พิจารณา
พยาน 

หลักฐาน
ทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการสอบสวน
จะต้องมีผู้เข้าร่วมครบองค์ประชุมตาม 
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณา  

การพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมด ทั้งฝ่ายผู้กล่าวหา
และฝ่ายของผู้ถูกกล่าวหา เพ่ือลงมติว่าผู้ถูกล่าวหาได้
กระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรง ผิดกรณีใด มาตราใด ควร
ได้รับโทษสถานใด หรือหย่อนความสามารถตาม
มาตรา 111 หรือมีมลทิน หรือมัวหมองตามมาตรา 
112  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. การ
รายงานการ
สอบสวน 

การจัดท ารายงานการสอบสวนตามกฎ 
ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 
พ.ศ.2550  ข้อ 39 

การด าเนินจัดท าต้องด าเนินการตามแบบ  สว.6 ตามที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด   

9.เสนอ
ส านวนการน
สอบสวน 

คณะกรรมการสอบสวนต้องเสนอ
ส านวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน  

การด าเนินการตามขั้นตอนนี้  คณะกรรมการต้อง
ด าเนินการภายใน 30  วัน นับแต่วันที่ รวบรวม
พยานหลักฐานเสร็จสิ้น 



 

 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 2. องค์กรของข้าราชการด าเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายตามแผนที่วางไว้ 

 3. การบังคับบัญชาในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จคือ  

           จ านวนเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์กล่าวหาลดจ านวนลง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้ง
ข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาพึงพอใจในแนวทางการให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้กับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดในกรณีดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 

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

                         (นายธีรทัศน ทางทอง) 
                             ผู้เสนอแนวคิด 
                         ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

                                 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  (กลุ่มงานวินัยและนิติการ ) 

ที่                                        วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 

เรื่อง   รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ปีงบประมาณ  
๒๕๖๐ 

  

เรียน    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 

                      ด้วย กลุ่มงานวินัยและนิติการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จสิ้นแล้วนั้น จึงเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

      เห็นควร  รวมเรื่องเพ่ือใช้อ้างอิงต่อไป 

                        เพ่ือโปรดทราบ 

      
 

        (นายธีรทัศน์   ทางทอง) 
                                                 นิติกรช านาญการพิเศษ 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

การจัดการเรื่องรอ้งเรียนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๓๐   กันยายน  ๒๕๖๐ 

สรุปสาระและขั้นตอนการด าเนินการ  
 

๑.มีผู้ร้องเรียนโดยตรง ผบ.ตั้งคณะกรรมการ 
๒.ร้องเรียนทางไปรษณีย์/wedsite ผบ.สืบสวน                       สอบสวนวนิัย  
๓.บัตรสนเท่ห์ ข้อเท็จจริง                          ไม่ร้ายแรง  
๔.ผู้บังคับบัญชาตรวจพบเอง 
๕.สื่อมวลชน       

๖.ส.ต.ง.หรือเจ้าหน้าที่อ่ืน                      ผบ.ตั้งคณะกรรมการ  
เช่น ต ารวจ รายงาน           สอบสวนวินัย 
๗.ผู้กระท าผิดรายงาน อย่างร้ายแรง 

๘.ปปช. (ส านวนฐานความผิด)  

 

 

 

         ก่อนด าเนินการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนและด าเนินการทางวินัย 
         การ ด าเนินการทางวินัย  กรณีมีผู้ร้องเรียนโดยตรง ผู้ร้องเรียนกล่าวหาให้มีการด าเนินการทางวินัยแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย เป็นบุคคลใด ๆ ก็ได้ อาจเป็น
ผู้เสียหายเช่น ประชาชนที่ข้าราชการครูไปท าละเมิด ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ประชาชนที่อยู่ในชุมชน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรเด็กที่ถูกท าละเมิด 

กรณีมีมูล 

 

       



         กรณีร้องเรียนทางไปรษณีย์ สามารถกระท าได้  หากมีการลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียนมีข้อเท็จจริง และ
พยานหลักฐานเบื้องต้นให้พิสูจน์ได้ว่าน่าเชื่อถือ 
         กรณีบัตรสนเท่ห์ บัตรสนเท่ห์ หมายถึง หนังสือร้องเรียนกล่าวโทษ โดยไม่ปรากฏที่มาของหนังสือและชื่อที่
อยู่ผู้ร้องเรียนอาจเป็นได้ทั้งเรื่องที่เป็นความจริง หรือเป็นความเท็จโดยใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งท าลายกัน 
หลักการรับฟังบัตรสนเท่ห์ คือ บัตรสนเท่ห์ต้องระบุหลักฐานชัดเจน ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พิจารณาโดยอาจสืบสวน
เพ่ิมเติมในทางลับและบันทึกการด าเนินการสืบสวนไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

          ผู้บังคับบัญชาตรวจพบเอง หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชา ซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชากรท าผิดวินัย โดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์ และแจ้งเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัยในเรื่องอัน
อยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการป้องกันได้ตามสมควรแก่กรณีได้  มาตรา  ๙๕  วรรคสาม แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และเม่ือตรวจพบ หรือมีผู้รายงานหรือได้รับทราบว่า ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชากระท าผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานชัดอยู่แล้วก็ต้องด าเนินการทางวินัยทันที 

        หลักเกณฑ์การรับฟังบัตรสนเท่ห์ 
 ๑.บัตรสนเท่ห์ต้องระบุหลักฐานชัดเจน 
 ๒.ให้ผู้บังคับบัญชาแสวงหาข้อเท็จจริง หรือสืบสวนในทางลับ 
 ๓.บันทึกการด าเนินการไว้เป็นหลักฐาน 
         บัตรสนเท่ห์  เป็นการร้องเรียนกล่าวหากันโดยท าเป็นหนังสือแต่ไม่แจ้งหรือไม่ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน     
จึงอาจเป็นได้ทั้งกรณีไม่เป็นความจริง และกรณีเป็นความจริง แต่ผู้ร้องเรียนหวั่นเกรงอ านาจหรืออิทธิพลของ
ผู้กระท าผิด ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เก่ียวข้องว่าอาจเป็นเหตุให้ตนได้รับอันตราย กลั่นแกล้ง หรือใช้ชีวิตโดย   
ไม่ปกติสุข จึงเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณา หรือสืบสวนให้ได้ความจริง ทั้งนี้เพ่ือรักษาความถูกต้อง
ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ  มติ  ครม. 
          ขณะเดียวกันบัตรสนเท่ห์  อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือกลั่นแกล้งท าลายกันหากผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
โดยการสืบสวน หรือการแสวงหาข้อเท็จจริงพบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกลั่นแกล้ง กล่าวหา
หรือร้องเรียนผู้อ่ืนโดยปราศจากความจริงเป็นการกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง แต่ผลของการกระท าดังกล่าวเป็นเหตุ
ให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ถือเป็นการกระผิดวินัยอย่างร้ายแรง  มาตรา  ๘๙ แห่ง พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗   
          ๔.  การน าไปใช้ประโยชน์ 
               ๔.๑   เสริมสร้างและพัฒนาและป้องกันมิให้ข้าราชการครูและบุคลาทางการศึกษาในสังกัดกระท าผิด
วินัย  



               ๔.๒   การบริหารจัดการด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและใน
สถานศึกษาสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖.  ความยุ่งยากในการการพิจารณาการจัดการเรื่องร้องเรียนกล่าวหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘  มีความยุ่งยากในการด าเนินการ  ดังนี้ 
          ๖.๑ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18  เป็นหน่วยงานที่แยกตัวออกมาจาก ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  และบุคลากรยังขาดอยู่มากและเจ้าหน้าที่ 1 คนต้องท างานหลายหน้าที่ในเวลา
เดียวกัน โดยเฉพาะการตอบค าถามทางโทรศัพท์ท าให้เสียเวลามาก  ท าให้งานที่ท าล่าช้าไม่เป็นไปตามที่ก าหนด  

 
        ๕.  ข้อเสนอแนะ    

             การด าเนินการทางวินัย ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการจึงมี
ความจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวกับวินัยและการด าเนินการทางวินัย เพระการ
ด าเนินการทางวินัยมิใช่จะสิ้นสุดที่ อ.ก.ค.ศ.   เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. เท่านั้น บางกรณีอาจมีการใช้สิทธิ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ตั้งแต่ศาลปกครองชั้นต้นจนถึงศาลปกครองสูงสุดซึ่งใช้เวลายาวนานเป็นปีหรือหลายปี เมื่อ
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ทรงอ านาจแล้ว จึงจ าเป็นต้องใช้อ านาจนั้นให้ถูกต้อง เหมาะสม  และเป็นธรรม 

บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ 
         เพ่ือให้การด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เขตพ้ืนที่การศึกษา    
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม  จึงเสนอแนวคิดและข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการ พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนดังนี้ 

เรื่อง แนวคิด ข้อเสนอแนะ 

 

1.  การสืบสวน
ข้อเท็จจริง 

 

ในการด าเนินงาน ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547  มาตรา 95  วรรค 5 
บัญญัติว่าเมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้
กล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิด
วินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้
ผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการสืบสวนหรือ

 

กลุ่มงานวินัยและนิติการ ตรวจสอบหนังสือ
ร้องเรียนว่า มีที่อยู่ ลงชื่อ สามารถตรวจสอบ
ได้ หรือเม่ือมีผู้ร้องเรียนมาร้องเรียนด้วยวาจา
ที่เขตพ้ืนที่การศึกษา นิติกรหรือผู้ที่เก่ียวข้อง
บันทึกถ้อยค าของผู้ร้องเรียน ตรวจบันทึก
เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการ  

วิธีการ สืบสวนไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใด



พิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้า
เห็นว่าไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิด
วินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ามีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ด าเนินการ
ทางวินัยทันที ทั้งนี้การด าเนินการสืบสวนยัง
ไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการทางวินัย 

 

 

ก าหนดวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติไว้โดยตรง 
การสืบสวนจะด าเนินการด้วยวิธีการใดก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับกรณี ว่าจะแสวงหาข้อเท็จจริงได้
อย่างไร  ข้อเสนอแนะ  

1.การสืบสวนในทางลับ ได้แก่การด าเนินการ
ไปโดยมิให้ผู้กระท าผิดหรือผู้ต้องสงสัย
เกี่ยวกับเรื่องที่ถูกสอบสวน  

2.การสืบสวนเป็นทางการ ได้แก่การสืบสวน
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงเป็นทางการ ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้
ต้องสงสัยมีโอกาสทราบข้อกล่าวหา กรรมการ
สืบสวนอาจให้ผู้ถูกร้องเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง
เป็นต้น   

 

2. การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรงและ
ไม่ร้ายแรง 

 

การด าเนินการทางวินัย หมายถึงการ
รวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนิน
กระบวนทั้งหลายอ่ืน ตามที่กฎหมายและ
ระเบียบก าหนด ซึ่งผู้มีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายต้องด าเนินการไปเพ่ือจะทราบ
ข้อเท็จจริง เพ่ือพิสูจน์ความผิดรวมทั้งความ
บริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาตลอดจนการ
พิจารณาสั่งลงโทษ 

 

 

ในการด าเนินการจะต้องศึกษา กฎหมาย 
ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง
อยู่เสมอ เนื่องจากหลักเกณฑ์บางเรื่องมีการ
เปลี่ยนแปลง กระบวนการจะเริ่มตั้งแต่ การตั้ง
เรื่องกล่าวหา การสอบสวนพิจารณาความผิด 
ก าหนดโทษ การสั่งลงโทษ รวมทั้งการ
ด าเนินการต่าง ๆ ระหว่างการสอบสวน
พิจารณา เช่น การพักราชการ การให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน เพ่ือรอผลการสอบสวน
พิจารณา เป็นต้น 

 

3.การแจ้งค าสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ

ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้อง
ด าเนินการแจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
เป็นหนังสือภายในสามวันท าการนับแต่วันที่

การแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องพิจารณาจาก
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ใน
การบริหาร มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  เป็นผู้ที่มี



สอบสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การแจ้งข้อ
กล่าวหา 

มีค าสั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่ต้องแจ้ง
และอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบตามแบบ สว.2 พร้อมทั้งให้ผู้ถูกกล่าว
ลงชื่อรับทราบในแบบ สว.2 แล้วมอบให้ผู้
ถูกกล่าวหา  1  ฉบับ รวมไว้ในส านวนการ

ความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่แสวงหาผลประโยชน์
จากการด าเนินการ สามารถเก็บความลับได้
เป็นอย่างดี ด าเนินการสอบสวนโดยปราศจาก
อคติใด ๆ ทั้งสิ้น 

         การแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ให้ผู้ถูกล่าวหา ลงลายมือชื่อ และวัน 
เดือน ปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน กรณีผู้ถูก
กล่าวหาไม่ยอมรับทราบค าสั่งหรือไม่อาจแจ้ง
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้ให้ส่งส าเนาค าสั่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ณ ที่อยู่ของผู้ถูกล่าวหาซึ่งปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อ
ล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันส่งส าเนาค าสั่ง
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบ
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว และ
ให้ส่งหลักฐานการแจ้งให้คณะกรรมการรวมไว้
ในส านวน 

การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาและแจ้งสิทธิ
ของผู้ถูกกล่าวหาและถามผู้ถูกล่าวหาว่าจะรับ
สารภาพหรือไม่ ต้องด าเนินการภายมน  15  
วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวน
รับทราบค าสั่ง  

 



  

สอบสวน 1 ฉบับ 

 



เรื่อง แนวคิด ข้อเสนอแนะ 

 

4. การวบรวม
พยาน 

หลักฐาน 

 

คณะกรรมการสอบสวนต้องด าเนินการ
ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ด้วยความ
โปร่งใส บริสุทธิ์และยุติธรรม 

 

 

การรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา 
กรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่รับสารภาพ ต้องด าเนินการ
ภายใน 60 วัน นับแต่วันแจ้ง  สว.2  

 

5. การแจ้งข้อ
กล่าวหาที่
ปรากฏตาม
พยาน 

หลักฐานและ
สรุปพยาน 
หลักฐานที่
สนับสนุนข้อ
กล่าวหา 

 

การด าเนินการคณะกรรมการสอบสวน
จะต้องน า กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ
สอบสวนพิจารณา มาประกอบการ
พิจารณาด าเนินการ  

 

คณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาที่ปรากฏ
ตามพยานหลักฐาน และสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกล่าวหาทราบ (แบบ สว.3 
) และถามผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความประสงค์ที่จะยื่นค า
ชี้แจงเป็นหนังสือ หรือจะให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการ
สอบสวน โดยต้องด าเนินการภายใน 15 วันนับแต่วันที่
รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับข้อกล่าวหา 

 

6.การ
สอบสวนและ
รวบรวม
พยานหลักฐา
นฝ่ายผู้ถูก
กล่าวหา  

 

การด าเนินการ ในกรณีเมื่อผู้ถูกล่าวหา
มีความประสงค์ท่ีจะน าพยานหลักฐาน
น าสืบแก้ข้อกล่าวหา และน าพยาน
เอกสารยื่นต่อคณะกรรมการสอบสวน 

 
การด าเนินการในขั้นตอนนี้ ต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน  60 วัน นับแต่วันที่ได้ด าเนินการตามข้อ 
5 แล้วเสร็จ 

7.ประชุม
พิจารณา
พยาน 

การประชุมคณะกรรมการสอบสวน
จะต้องมีผู้เข้าร่วมครบองค์ประชุมตาม 
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน

การพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมด ทั้งฝ่ายผู้กล่าวหา
และฝ่ายของผู้ถูกกล่าวหา เพ่ือลงมติว่าผู้ถูกล่าวหาได้
กระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรง ผิดกรณีใด มาตราใด ควร



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 2. องค์กรของข้าราชการด าเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายตามแผนที่วางไว้ 
 3. การบังคับบัญชาในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
          4.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จคือ  

           จ านวนเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์กล่าวหาลดจ านวนลง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพึงพอใจในแนว
ทางการให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดในกรณีดังกล่าวได้
เป็นอย่างดี 

 

(ลงชื่อ) ............................................... (ผู้สรุปผลการด าเนินการ) 
             (นายธีรทัศน์  ทางทอง)  
             ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐  

 

 

หลักฐาน
ทั้งหมด 

พิจารณา  ได้รับโทษสถานใด หรือหย่อนความสามารถตาม
มาตรา 111 หรือมีมลทิน หรือมัวหมองตามมาตรา 
112  

8. การ
รายงานการ
สอบสวน 

การจัดท ารายงานการสอบสวนตามกฎ 
ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 
พ.ศ.2550  ข้อ 39 

การด าเนินจัดท าต้องด าเนินการตามแบบ  สว.6 ตามที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด   

9.เสนอ
ส านวนการน
สอบสวน 

คณะกรรมการสอบสวนต้องเสนอ
ส านวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน  

การด าเนินการตามขั้นตอนนี้  คณะกรรมการต้อง
ด าเนินการภายใน 30  วัน นับแต่วันที่ รวบรวม
พยานหลักฐานเสร็จสิ้น 


