
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



คู่มือการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 

 
หลักการและเหตุผล 

ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ท่ี  ๑๙/๒๕๖๐  เรื่อง  กำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร  สั่ง ณ วันท่ี  ๓  เมษำยน  ๒๕๖๐  ข้อ  ๑๑  ก ำหนดให้มี
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพื่อปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี  นโยบำย  และ
ยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ  ท่ีมอบหมำย  และให้มีอ ำนำจหน้ำท่ีในเขตจังหวัด  ประกอบกับ
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้ก ำหนด
แนวทำงปฏิบัติรำชกำร  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน  โดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง  
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  ให้เกิดควำมผำสุกและเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน  
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องำนบริกำรมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในกำรให้บริกำร  ไม่มีขั้นตอน
ปฏิบัติงำนเกินควำมจ ำเป็น  มีกำรปรับปรุงภำรกิจให้ทันต่อสถำนกำรณ์ประชำชนได้รับกำร
อ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรและมีกำรประเมินผลกำรให้บริกำร
สม่ ำเสมอ  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย  ซึ่งเป็นหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจหน้ำท่ีดังกล่ำว  จึงได้
ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัยขึ ้น  
เพ่ือให้กำรบริหำรระบบรำชกำรเป็นไปตำมหลักกำรของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
สถานที่ตั้ง 

ณ งำนวินัยและนิติกำร  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย  
๑/๔๑  หมู่  ๗  ต ำบลบ้ำนกล้วย  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  ๖๔๐๐๐ 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

เป็นศูนย์กลำงในกำรรับเรื่องร้องเรียน  และให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร  ให้ค ำปรึกษำ
รับปัญหำควำมต้องกำรและข้อเสนอแนะของประชำชน 
 
 
 
 
 
 
 



๒  

วัตถุประสงค ์
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย  ได้จัดท ำคู่มือกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน  

โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
๑. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนของส ำนักงำนศึกษำธิกำร

จังหวัดสุโขทัย  ให้เป็นไปอย่ำงมีขั้นตอน/กระบวนกำร  และมีมำตรฐำน 
๒. เพื่อผู้รับบริกำร  ผู้มีส่วนได้เสีย  ตลอดจนผู้ร้องเรียน  สำมำรถเข้ำใจ  และมี

ควำมเชื่อมั่นในกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย  ว่ำสำมำรถ
ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมระเบียบ  กฎมำยท่ีเกี่ยวข้อง  อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

๓. เพื่อด ำเนินกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
ค าจ ากัดความ 

เรื่องร้องเรียน  หมำยถึง  ข้อร้องเรียน  ข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็น  กำรสอบถำม  
กำรร้องขอข้อมูล 

ผู้ร้อง  หมำยถึง  นักเรียน  ครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ผู้ปกครองนักเรียน  ประชำชน  
คู่สัญญำ  ผู้รับบริกำร  ผู้มีส่วนได้เสีย  ท่ีมเีร่ืองร้องเรียน 

เจ้ำหน้ำท่ีรับเรื่องร้องเรียน  หมำยถึง  เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย 

กลุ่มงำน/หน่วยงำน  หมำยถึง  กลุ่มงำน/หน่วยงำน  ในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสุโขทัย 

หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง  หมำยถึง  หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน 
ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงำน  หมำยถึง  ศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย  รองศึกษำธิกำร

จังหวัดสุโขทัย  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม  ผู้อ ำนวยกำรหน่วย  หัวหน้ำกลุ่มงำน  เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรด ำเนินกำรเร่ืองร้องเรียนนั้น ๆ 

ระดับเรื่องร้องเรียน  หมำยถึง  กำรจ ำแนกระดับควำมส ำคัญของเรื่องร้องเรียน
ออกเป็น  ๓  ประเภท  ดังนี้ 
 

ระดับ เล็กน้อย ยุ่งยำกเล็กน้อย ยุ่งยำกและ
สลับซับซ้อน 

ประเภท ข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็น  
กำรสอบถำม  กำรร้องขอ
ข้อมูล 
 
 

ข้อร้องเรียน  และเจ้ำหน้ำท่ี
ผู้รับผิดชอบสำมำรถแก้ไขได้
เอง 

ข้อร้องเรียนท่ี
เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบ
ไม่สำมำรถแก้ไขได ้



๓  

นิยำม ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับ 
ควำมเดือดร้อน  ได้ท ำกำร
ติดต่อเพื่อเสนอแนะ  ให้
ข้อคิดเห็น  กำรสอบถำม  
และกำรร้องขอข้อมูล 

ผู้ร้องได้รับควำมเดือดร้อนและ
สำมำรถแก้ไขควำมเดือดร้อน
ไดโ้ดยเจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ 

ผู้ร้องได้รับควำม
เดือดร้อนและ
ผู้เกี่ยวข้องใน
หน่วยงำนไม่สำมำรถ
แก้ปัญหำได้โดย
เร่งด่วนและมอบหมำย
เร่ืองให้นิติกรหรือ
แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรเรื่อง
ร้องเรียน 

ตัวอย่ำง - กำรสอบถำมข้อมูล 
- กำรขอคัดส ำเนำเอกสำร 

- กำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำท่ี 
- กำรร้องเรียนเกี่ยวกับ
ข้อมูลผิดพลำด 

- กำรร้องเรียน
เกี่ยวกับควำมผิดวินัย
เจ้ำหน้ำท่ี 
- กำรร้องเรียน
เกี่ยวกับกำรไม่โปร่งใส
ในกำรขอวิทยฐำนะครู 
- กำรร้องเรียนเกี่ยวกับ
กำรทุจริต 

เวลำในกำร
ด ำเนินกำร

เรื่องร้องเรียน 

ภำยใน  ๓  วันท ำกำรนับ
แต่วันท่ีได้รับเร่ือง
ร้องเรียน 

ภำยใน  ๗  วันนับแต่วันท่ี
ได้รับเร่ืองร้องเรียน 

ภำยใน  ๓๐  วันนับแต่
วันท่ีได้รับเรื่องร้องเรียน  
แล้ว 
๑) หำกไม่พบมูล
ควำมผิดวินัยให้ยุติเรื่อง 
๒) หำกพบมูล
ควำมผิดวินัยให้
ด ำเนินกำรทำงวินัย
และด ำเนินกำรภำยใน
ระยะเวลำท่ีกฎหมำย
ก ำหนด 

ผู้รับผิดชอบ เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบ กลุ่ม/หน่วย, เจ้ำหน้ำท่ี
ผู้รับผิดชอบ 

นิติกร, คณะ
ด ำเนินกำรเรื่อง
ร้องเรียน 
 
 



๔  

ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย  ได้ก ำหนดช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียน  ดังนี้ 
๑. ร้องเรียนด้วยตนเองท่ีห้องงำนวินัยและนิติกำร  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย 
๒. ร้องเรียนทำงจดหมำย  โดยส่งมำท่ีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย  หรือ

ส่งทำงไปรษณีย์  ที่อยู่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย  ๑/๔๑  หมู่  ๗  ต ำบลบ้ำนกล้วย  
อ ำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  ๖๔๐๐๐ 

๓. ร้องเรียนเป็นจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย 
(E  mail)  ส่งมำท่ี sukhothaimoe@gmail.com 

๔. ร้องเรียนทำงกล่องข้อควำม (Inbox)แฟนเพจ Facebook : ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสุโขทัย 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย  ได้ก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเร่ืองร้องเรียน  
ดังนี้ 

๑. เมื่อได้รับเร่ืองร้องเรียน  ในเบ้ืองต้นจะถือว่ำเป็นควำมลับของทำงรำชกำรและ
จะรับไว้พิจำรณำ  ๓  กรณี  ดังนี้เท่ำนั้น 

๑.๑ กรณีที่มีกำรร้องเรียนด้วยวำจำ  ให้จดปำกค ำของผู้ร้องเรียนและให้ลง
ลำยมือชื่อ  วัน  เดือน  ปี  ท่ีร้องเรียนไว้เป็นหลักฐำน 

๑.๒ กรณีท่ีมีกำรร้องเรียนทำงจดหมำย  หนังสือร้องเรียนจะต้องระบุ  ชื่อ – 
นำมสกุล  ท่ีอยู่และเบอร์โทรศัพท์ท่ีสำมำรถติดต่อได้  พร้อมลงลำยมือชื่อ 

๑.๓ กรณีท่ีมีกำรร้องเรียนทำงจดหมำย  หนังสือร้องเรียนท่ีไม่ได้ระบุ  ชื่อ – 
นำมสกุล  ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้  พร้อมลงลำยมือชื่อ  แต่ได้ระบุหลักฐำน
กรณีแวดล้อมปรำกฏชัดแจ้ง  ตลอดจนชี้พยำนบุคคลแน่นอนเท่ำนั้น 

๒. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนตำมข้อ  ๑.  ให้ด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมแล้วแต่กรณี
ในเบื้องต้น  แล้วเสนอผ่ำนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนั้น ๆ  รองศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัยท่ีรับผิดชอบ
กลุ่มนั้น ๆ  ศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย  พิจำรณำส่ังกำร 

๓. ในกำรด ำเนินกำรตำมข้อ  ๒.  ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
๓.๑ กรณีระดับเล็กน้อย  เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบสำมำรถแก้ไขปัญหำโดยปรับ

ควำมเข้ำใจกับผู้ร้องเรียน  สำมำรถตอบข้อซักถำมได้ทันที  หรือกรณีเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบโดยตรง
ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่องไว้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ  และตอบกลับ
ภำยใน  ๓  วันท ำกำรนับแต่วันท่ีได้รับเร่ืองร้องเรียน 
 



๕  

๓.๒ กรณีระดับยุ่งยำกเล็กน้อย  เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่องไว้ส่งเรื่องให้เจ้ำหน้ำท่ี
ผู้รับผิดชอบโดยตรงด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง  เสนอผ่ำนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนั้น ๆ  รองศึกษำธิกำร
จังหวัดสุโขทัยท่ีรับผิดชอบกลุ่มนั้น ๆ  ศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย  พิจำรณำสั่งกำรแก้ไขควำมเดือดร้อน
และแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทรำบภำยใน  ๗  วันนับแต่วันท่ีได้รับเร่ืองร้องเรียน 

๓.๓ กรณีระดับยุ่งยำกและสลับซับซ้อน  เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่องไว้ส่งเรื่องให้
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง  เสนอผ่ำนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนั้น ๆ  
รองศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัยที่รับผิดชอบกลุ่มนั้น ๆ  ศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย  มอบหมำยให้
นิติกรด ำเนินกำรตำมระเบียบ  ข้อกฎหมำย  โดยด ำเนินกำรสืบสวนข้อเท็จจริงและเสนอศึกษำธิกำร
จังหวัดสุโขทัย  เพ่ือพิจำรณำสั่งกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หำกเห็นว่ำไม่มีมูลท่ีควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย  ให้น ำข้อเท็จจริง
พร้อมพยำนหลักฐำน  ระเบียบกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง  พร้อมเหตุผลเสนอศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย  
พิจำรณำส่ังยุติเรื่องต่อไป 

(๒) หำกเห็นว่ำมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย  ให้น ำข้อเท็จจริง
พร้อมพยำนหลักฐำน  ระเบียบกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง  พร้อมเหตุผลเสนอศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย  
พิจำรณำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนต่อไป 

เมื่อศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย  ได้มีควำมเห็นและพิจำรณำสั่งกำร  หรือ
ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว  ให้งำนวินัยและนิติกำรแจ้งผู้ร้องเรียนทรำบในทำงลับต่อไป  โดยแจ้งให้
ผู้ร้องเรียนทรำบภำยใน  ๓๐  วันนับแต่วันท่ีได้รับเรื่องร้องเรียน  หำกเป็นกรณีตำม (๒)  เมื่อด ำเนินกำร
เสร็จส้ินแล้ว  ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทรำบโดยเร็ว 

ส ำหรับกรณีท่ีมีกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย  ให้ด ำเนินกำรสืบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ
ภำยใน  ๗  วัน  แล้วรำยงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย  เพื่อพิจำรณำสั่งกำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร
ทำงวินัยหรือทำงอำญำโดยเร็ว  และด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบรำชกำร  ตำมมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี  ๒๗  มีนำคม  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖  

แผนผังการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ร้องเรียนทำงจดหมำย 

รับเร่ืองร้องเรียน 

พิจำรณำ ไม่รับ 

รับ 

เล็กน้อย 

ยุ่งยำกและสลับซับซ้อน 

ยุ่งยำกเล็กน้อย 

ศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย  พิจำรณำสั่งกำร 

ผอ.กลุ่ม รองศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย 

ตอบผู้ร้องเรียน/
ปรับควำมเข้ำใจ/
ยุติ 

ทบทวนในฝ่ำยบริหำร/
ตรวจสอบข้อเท็จจริง  
และแก้ไขควำมเดือดร้อน 

สืบสวนข้อเท็จจริง 

ยุติเร่ือง 

ด ำเนินกำรทำงวินัย 

มีมูล 

ไม่มีมูล 
พิจำรณำ 



๗  

ขั้นตอนการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 

กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ. ๒๕๕๐  ก ำหนดให้กำรสอบสวน
กรณีท่ีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงให้คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรสอบสวน
ให้แล้วเสร็จโดยด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำ  ดังต่อไปนี้ 

ท่ี กำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
๑ ประธำนกรรมกำรลงลำยมือชื่อ  วัน  เดือน  ปี  

ท่ีรับทรำบค ำส่ัง 
ภำยใน  ๑๕  วัน
นับแต่ประธำน

กรรมกำร
รับทรำบค ำส่ัง 

แจ้งค ำสั่งให้
คณะกรรมกำรทรำบ
ภำยใน  ๓  วันท ำกำร
นับแต่ออกค ำส่ัง 

๒ คณะกรรมกำรประชุมเพื่อวำงแนวทำงกำร
สอบสวน 

 

๓ แจ้งและอธิบำยข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูกกล่ำวหำ
ทรำบ  และถำมผู้ถูกกล่ำวหำว่ำจะรับสำรภำพ
หรือไม ่

๔ รวบรวมพยำนหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้องกับข้อกล่ำวหำ 
(กรณีท่ีผู้ถูกกล่ำวหำไม่รับสำรภำพ) 

ภำยใน  ๖๐  วัน
นับแต่วันแจ้งและ
อธิบำยข้อกล่ำวหำ 

 

๕ ประชุมเพื่อพิจำรณำว่ำมีพยำนหลักฐำนใด
สนับสนุนข้อกล่ำวหำว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้กระท ำ
กำรใด  เมื่อใด  อย่ำงไร  และผิดวินัยกรณีใด  
ตำมมำตรำใด 

๖ แจ้งข้อกล่ำวหำท่ีปรำกฏตำมพยำนหลักฐำน
และสรุปพยำนหลักฐำนท่ีสนับสนุนข้อกล่ำวหำ
ให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ 

ภำยใน  ๑๕  วัน
นับแต่รวบรวม
พยำนหลักฐำน  
ท่ีเกี่ยวข้องกับ  
ข้อกล่ำวหำ   
แล้วเสร็จ 

 

๗ ถำมควำมประสงค์ของผู้ถูกกล่ำวหำว่ำจะยื่น    
ค ำชี้แจงเป็นหนังสือ  หรือจะให้ถ้อยค ำต่อ
คณะกรรมกำร 

๘ รวบรวมพยำนหลักฐำนฝ่ำยผู้ถูกกล่ำวหำ ภำยใน  ๖๐  วัน
นับแต่วันแจ้ง   
ข้อกล่ำวหำ      

ท่ีปรำกฏตำม
พยำนหลักฐำน

และสรุป
พยำนหลักฐำน 

 



๘  

ท่ี กำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
๙ ประชุมพิจำรณำพยำนหลักฐำนท้ังหมด    เพื่อ

ลงมติว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผิดวินัยหรือไม่  
ถ้ำผิดเป็นควำมผิดร้ำยแรงหรือไม่ร้ำยแรง      
ผิดกรณีใด  มำตรำใด  ควรได้รับโทษสถำนใด  
หรือหย่อนควำมสำมำรถ  หรือมีมลทินมัวหมอง 

ภำยใน  ๓๐  วัน
นับแต่วันรวบรวม
พยำนหลักฐำน

ฝ่ำยผู้ถูกกล่ำวหำ
แล้วเสร็จ 

 

๑๐ ท ำรำยงำนกำรสอบสวน 
๑๑ เสนอส ำนวนกำรสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรสอบสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙  

ขั้นตอนการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 

กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ. ๒๕๕๐  ก ำหนดให้กำรสอบสวน
กรณีที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรงให้คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรสอบสวน
ให้แล้วเสร็จภำยใน  ๙๐  วันนับแต่วันท่ีประธำนกรรมกำรได้รับทรำบค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวน  และให้น ำขั้นตอนกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงมำใช้บังคับโดยอนุโลม  ซึ่งส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย  ได้ก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 

ท่ี กำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
๑ ประธำนกรรมกำรลงลำยมือชื่อ  วัน  เดือน  ปี  

ท่ีรับทรำบค ำส่ัง 
ภำยใน  ๑๕  วัน
นับแต่ประธำน

กรรมกำร
รับทรำบค ำส่ัง 

แจ้งค ำสั่งให้
คณะกรรมกำรทรำบ
ภำยใน  ๓  วันท ำกำร
นับแต่ออกค ำส่ัง 

๒ คณะกรรมกำรประชุมเพื่อวำงแนวทำงกำร
สอบสวน 

 

๓ แจ้งและอธิบำยข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูกกล่ำวหำ
ทรำบ  และถำมผู้ถูกกล่ำวหำว่ำจะรับสำรภำพ
หรือไม ่

๔ รวบรวมพยำนหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้องกับข้อกล่ำวหำ 
(กรณีท่ีผู้ถูกกล่ำวหำไม่รับสำรภำพ) 

ภำยใน  ๒๐  วัน
นับแต่วันแจ้งและ
อธิบำยข้อกล่ำวหำ 

 

๕ ประชุมเพื่อพิจำรณำว่ำมีพยำนหลักฐำนใด
สนับสนุนข้อกล่ำวหำว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้กระท ำ
กำรใด  เมื่อใด  อย่ำงไร  และผิดวินัยกรณีใด  
ตำมมำตรำใด 

๖ แจ้งข้อกล่ำวหำท่ีปรำกฏตำมพยำนหลักฐำน
และสรุปพยำนหลักฐำนท่ีสนับสนุนข้อกล่ำวหำ
ให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ 

ภำยใน  ๑๕  วัน
นับแต่รวบรวม
พยำนหลักฐำน  
ท่ีเกี่ยวข้องกับ  
ข้อกล่ำวหำ   
แล้วเสร็จ 

 

๗ ถำมควำมประสงค์ของผู้ถูกกล่ำวหำว่ำจะยื่น    
ค ำชี้แจงเป็นหนังสือ  หรือจะให้ถ้อยค ำต่อ
คณะกรรมกำร 

๘ รวบรวมพยำนหลักฐำนฝ่ำยผู้ถูกกล่ำวหำ ภำยใน  ๒๐  วัน
นับแต่วันแจ้ง   
ข้อกล่ำวหำ       

 
 

 



๑๐  

ท่ี กำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
  ท่ีปรำกฏตำม

พยำนหลักฐำน
และสรุป

พยำนหลักฐำน 

 

๙ ประชุมพิจำรณำพยำนหลักฐำนท้ังหมด         
เพ่ือลงมติว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผิดวินัยหรือไม่  
ถ้ำผิดเป็นควำมผิดร้ำยแรงหรือไม่ร้ำยแรง      
ผิดกรณีใด  มำตรำใด  ควรได้รับโทษสถำนใด  
หรือหย่อนควำมสำมำรถ  หรือมีมลทินมัวหมอง 

ภำยใน  ๒๐  วัน
นับแต่วันรวบรวม
พยำนหลักฐำน

ฝ่ำยผู้ถูกกล่ำวหำ
แล้วเสร็จ 

 

๑๐ ท ำรำยงำนกำรสอบสวน 
๑๑ เสนอส ำนวนกำรสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรสอบสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑  

แผนผังการด าเนินการทางวินัย 
 

 
 
 
 
 



๑๒  
แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน 

เขียนที ่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย 

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

ข้ำพเจ้ำ.......................................................... .....................................................อำยุ.............ปี  
อยู่บ้ำนเลขท่ี.................หมู่ที่..........ซอย/ถนน...............................................ต ำบล..............................................
อ ำเภอ..............................................จังหวัด...........................................อำชีพ..................................................... 
.......................................................................................หมำยเลขโทรศัพท์......................................................... 

ขอร้องเรียนเรื่อง........................................................................................................................ 
.......................................................................................................................... ....................................................
ด้วยควำมจริงและสุจริตใจ  ดังต่อไปนี้ 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................... ...........................................
........................................................................................ ......................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................. ................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................... ..........................................................................................................
........................................................................................................................ ...................................................... 

เอกสำรประกอบกำรร้องเรียน.............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................ 

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

ผู้ร้องเรียน 

เรียน  ศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย 

ขอเรียนว่ำ............................................................................................................................ ...................... 
............................................................................................................ ..................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................. ................................. 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรด      (     )  ทรำบ      (     )  สั่งกำร 

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

เจ้ำหน้ำที่ 



๑๓  
แบบฟอร์มรับค าร้องทั่วไป 

เขียนที ่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย 

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

ข้ำพเจ้ำ.......................................................... .....................................................อำยุ.............ปี  
อยู่บ้ำนเลขท่ี.................หมู่ที่..........ซอย/ถนน...............................................ต ำบล..............................................
อ ำเภอ..............................................จังหวัด...........................................อำชีพ..................................................... 
.......................................................................................หมำยเลขโทรศัพท์......................................................... 

ค ำร้องเรื่อง................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................... .................................................... 

ข้อควำมที่ร้อง............................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................... ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
........................................................................................................................ ...................................................... 

เอกสำรประกอบค ำร้อง (ถ้ำมี).............................................................................................................................. 
....................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

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

ผู้ยื่นค ำร้อง 

เรียน  ศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย 

ขอเรียนว่ำ................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................... .......................................... 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรด      (     )  ทรำบ      (     )  สั่งกำร 

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

เจ้ำหน้ำที่ 



๑๔  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
๑. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓. ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ท่ี  ๑๙/๒๕๖๐  เรื่อง  กำรปฏิรูป

กำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร  สั่ง ณ วันท่ี  ๓  เมษำยน  ๒๕๖๐ 
๔. กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕. กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกรณีควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๖. กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยอ ำนำจกำรลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยวิธีกำรออกค ำสั่งเกี่ยวกับกำรลงโทษทำงวินัยข้ำรำชกำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๘. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยวันออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๙. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรออก

จำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๐. มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบรำชกำร  

ตำมมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี  ๒๗  มีนำคม  ๒๕๖๑ 
๑๑. กฎหมำย  กฎ  ระเบียบ  และหนังสือเวียนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 


