
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียน/สพท./สพฐ. 

ท่ี ศธ................/................          วันที่.......................................................  

เรื่อง    ร้องเรียน 

 

เรียน หน.สถานศึกษา/ผอ.สพท./เลขาธิการ กพฐ 

  ด้วยมีหนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์ร้องเรียนกล่าวหา...........(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา).................

ข้าราชการครู ต าแหน่ง....................................โรงเรียน......................................สพท........................เขต...........

กรณ.ี............................................(ระบุกรณีที่กล่าวหาโดยสรุป).......................................................................... 

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

ปรากฏรายละเอียดตามหนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์ ดังแนบ 
 

  กลุ่มงานวินัย/สพร. พิจารณาแล้วเห็นว่า บัตรสนเท่ห์ฉบับนี้ได้อ้างพยานหลักฐาน                    

กรณีแวดล้อมปรากฏ ชัดแจ้ง ตลอดจนอ้างพยานบุคคลที่สามารถน าสืบข้อเท็จจริงได้ ตามมติ ครม.                    

ที่ นร 0206/ว.218 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541 ควรรับพิจารณาด าเนินการ เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในเรื่อง

ดังกล่าวประกอยการพิจารณา ควรแต่งตั้งคณะกรรมการการสืบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
 

1. ................(ระบุชื่อและต าแหน่ง).................................................เป็นประธานกรรมการ 

2. ................(ระบุชื่อและต าแหน่ง).................................................เป็นกรรมการ 

3. ................(ระบุชื่อและต าแหน่ง).................................................เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน

ข้อเท็จจริง ดังแนบ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ค าสั่ง....................(ระบุชื่อโรงเรียน/สพท./สพฐ.) 

ที.่........../...........(เลข พ.ศ...........) 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

----------------------------------- 

  ด้วยมีบัตรสนเท่ห์/หนังสือร้องเรียนกล่าวหาว่า............................(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา)...........  

ข้าราชการครู ต าแหน่ง....................................โรงเรียน..........................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

……………………………………………….เขต.................รับเงินเดือนในอันดับ......................ขั้น.............................บาท

มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ......................................................................................................................... 

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

  ฉะนั้น เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีกล่าวหาประกอบการ

พิจารณาด าเนินการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้  

1. ......................................(ระบุชื่อและต าแหน่ง)..........................เป็นประธานกรรมการ 

2. ......................................(ระบุชื่อและต าแหน่ง)..........................เป็นกรรมการ 

3. ......................................(ระบุชื่อและต าแหน่ง)..........................เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

  ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงรีบด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเสนอผลการ

สืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่งบัดนี้เป็นต้นไป  
 

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

 

 

  ลงชื่อ.........................................................  

            (ระบุชื่อผู้สั่งแต่งตั้ง)  

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

 



 สืบสวนข้อเท็จจริง 

                        บันทึกท่ี  ............................ 
เรื่อง ................................. 
      วันที่ ...............เดือน....................พ.ศ....................  
 

  ข้าพเจ้าชื่อ ....................................   เกิดวันที่ .....................................  
อายุ ...........ปี  อยู่บ้านเลขท่ี ..........................ถนน...........................หมู่ที่ ................ต าบล................ 
อ าเภอ............................จังหวัด........................... สัญชาติ...........................อาชีพ............................ 
  ขอให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ดังนี้  
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
  ในการให้ถ้อยค าข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะรู้สึกรับผิดชอบ และมิได้ถูกข่มขู่ ถูกบังคับขู่เข็ญหรือ
ถูกขืนใจแต่อย่างใด อ่านแล้วรับรองว่าถูกต้องจึงลงลายมือไว้เป็นส าคัญ  
 
    ลงชื่อ                                         ผู้ให้ถ้อยค า 
            (..........................................)  
 
             ลงชื่อ                                   ผูส้อบถาม/ประธานกรรมการ  
           (..........................................)  
         
 

ลงชื่อ ..................................กรรมการ ลงชื่อ.............................................กรรมการ/เลขานุการ  

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

 

 



บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา   
เร่ือง  สืบสวนข้อเท็จจริง  
…………………………….. 

        วันท่ี   ...... เดือน ..................  พ.ศ…… 
  ด้วย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ได้ด าเนินการสืบสวน
ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับข้อกล่าวหา กรณีมีผู้ร้องเรียนกล่าวหาท่านเสร็จสิ้น
แล้ว  จึงแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหาให้ท่านทราบดังนี ้

1. ข้อกล่าวหา 
2. สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 

1) พยานบุคคล จ านวน...................คน ให้ถ้อยค าสรุปความได้ดังนี ้
   ...............................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) พยานเอกสาร  จ านวน...............รายการ ดังนี ้
1. ……………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………… 

 

 ข้าพเจ้า  ......................................... ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหา และได้รับบันทึกนี้ 1 ฉบับไว้แล้ว   เมื่อวันท่ี           เดือน ....................... 
พ.ศ. ..............  
 
         ผู้ถูกกล่าวหา 

 (………………………………………) 

หมายเหตุ  : กรณีผู้ถูกกล่าวหารับสารภาพต่อผู้บังคับบัญชา ให้พิมพ์ข้อความต่อท้าย ดังนี ้

  ข้าพเจ้า ............................... ขอรับสารภาพว่าได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหาข้างต้นจริง              
และไม่ประสงค์จะช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาแต่ประการใด 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะ รู้สึกรับผิดชอบ และมิได้ถูกขู่เข็ญ ถูกบังคับ            
ขู่เข็ญหรือถูกขืนใจแต่อย่างใด และข้าพเจ้าได้อ่านแล้วรับรองว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ  
              ผู้ถูกกล่าวหา  
            (....................................)  
                  วัน/เดือน/ปี    



รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง 
 

      วันท่ี ..............เดือน.....................พ.ศ. ..................  
เร่ือง การสืบสวนข้อเท็จจริง  
 
เรียน .......( ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง)...........  
 
  ตามที่  โรงเรียน/สพป.........................มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง             
ตามค าสั่งที.่........../..................ลงวันท่ี..............เดือน.................พ.ศ..............เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริง  
กรณี นาย/นาง/นางสาว.................ข้าราชการครู ถูกกล่าวหาว่า..............(ระบุเร่ืองที่กล่าวหา ถ้าหากมี
หลายเร่ืองให้ระบุทุกเร่ือง ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน).......................................................... นั้น  
  บัดนี้  คณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงได้ดาเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว              
จึงขอเสนอรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาดังต่อไปนี ้ 
  ๑ . มูลกรณีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก ...(มีผู้ร้องเรียนหรือมีผู้รายงานว่า
อย่างไร)..............................  
..................................................................................................................................โรงเรียน/ สพป. จึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว  
  ๒ . คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง โดยตรวจสอบ
พยานเอกสารและสอบปากค าพยานบุคคล จ านวน ................ปาก  สรุปข้อเท็จจริงได้ว่า........................... 
(สรุปข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามท่ีได้ทาการสืบข้อเท็จจริง ถ้ามีหลายข้อให้แยกเป็นราย
ข้อ).....................................  
........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................  
  ๓ . คณะกรรมการสืบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหาและให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือให้ถ้อยค าแก้ข้อกล่าวหาแล้ว............................ 
(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา).......................................ได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา/ให้ถ้อยค าแก้ข้อกล่าวหาว่า (สรุปตาม
ประเด็นท่ีส าคัญมีว่า
อย่างไร).............................................................................................................................................  
....................................................................................... .................................................................................  
  ๔. การพิจารณาโทษและความเห็น   
               คณะกรรมการสืบสวนขอ้เท็จจริง  ได้ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า …………………………….. 



(ก าหนดประเด็นและวินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่รับฟัง
หักล้างข้อกล่าวหาได้และเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยอย่างไร หรือไม่ ถ้าผิด/มีมูล เป็นความผิด
ฐานใด ตามมาตราใด และควรได้รับโทษสถานใด(กรณีรับ
สารภาพ).............................................. ...................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
...............(กรณีไม่รับสารภาพ)......พฤติการณ์ของ นาย/นาง/นางสาว…………………………………………. มีมูลที่
ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยจึงควรดาเนินการทางวินัยต่อไป / กรณีไม่มีมูล เห็นควรยุติเรื่อง  
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ขอเสนอสานวนการสอบสวนข้อเท็จจริงมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป  
 
   (ลงช่ือ) ...................................................ประธานกรรมการ  
    (.......................................).  
   (ลงช่ือ) ...................................................กรรมการ  
    (.......................................).  
   (ลงช่ือ).............................................กรรมการและเลขานุการ  
              (.......................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ที่  ศธ...............................             โรงเรียน................................................ 

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

วันที่..................................... 

เรื่อง  ร้องเรียน  

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา……………………….. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. ส านวนการสืบสวนสอบสวนและเอกสารประกอบ         จ านวน ………………แผ่น 

           ๒. ค าสั่งลงโทษ                            จ านวน..................แผ่น 
 

ด้วยโรงเรียน ..................................อ าเภอ..................................สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  ได้ด าเนินการทางวินัย.......................................(ระบุชื่อผู้ถูกด าเนินการทาง
วินัย)..........................ข้าราชการครู ต าแหน่ง...................................รับเงินเดือนในอันดับ.....................ในสังกัด
โรงเรียน......................................................................กรณีกล่าวหาว่า............................(ระบุกรณีถูกกล่าวหา
โดยสรุป)................... ............................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โรงเรียน .............................................................................ได้ด าเนินการทางวินัยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว                    
จึงขอรายงานมาเพื่อโปรดพิจารณา  ดังนี้ 

ก. การตรวจสอบข้อกฎหมาย 
 โรงเรียน......................................อ าเภอ........................................... ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ                 

สืบสวนข้อเท็จจริง  ตามค าสั่งที่...........................ลงวันที่..........................................................การด าเนินการ

ถูกต้องตามกฎหมาย 

ข. การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ข้อเท็จจริงจากพยานเอกสารและพยานบุคคลที่เก่ียวข้องรับฟังได้ว่า...................................  

(สรุปประเด็นข้อเท็จจริงที่รับฟังได้)……………………………………………………………………………………………………….. 

ค. การพิจารณาโทษและความเห็น 
คณะกรรมการสืบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า ....................................(น าเอกสารสรุปความเห็นของ

คณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องมาลง).......................................................................................................... 



     คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้ว เห็นว่า...................................(น าเอกสารสรุปความเห็นของ

คณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องมาลง)........................................................................................................ 

       โรงเรียน.................................................พิจารณาแล้วเห็นว่า........................................................

(น าเอาความเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน/ผอ.สพท.มาลง).....................................................................................  

จึงสั่งลงโทษ..................................................................(ระบุโทษที่ลง)................................................................ 

รายละเอียดปรากฏตามส านวนการสืบสวนและค าสั่งลงโทษที่ส่งมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                                                                                            ขอแสดงความนบัถือ 
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