
แผนผัง แสดงขั้นตอน แนวทางปฏิบตัใินการจัดการเรื่องร้องเรยีน 
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนรุาษฎร์) 

 
  

เมื่อมีกรณรี้องเรียน/กล่าวหา 
๑. จากบุคคลที่ร้องเรียน/กล่าวหา 
๒. จากหน่วยงานอื่นๆ 

เจ้าหน้าที่รบัเรื่องตามระบบงานสารบรรณ 

ข้อมูลนั้นปรากฏตัวผู้กล่าวหา 
แต่กรณีเป็นที่สงสัยโดยไม่มี 

พยานหลักฐานเบื้องต้น (ม.๙๕ ว.๕) 

กรณีมีมูลโดยมีพยานหลักฐานเบื้อต้น 
(ม.๙๕ ว.๔) 

 

การสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น ดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๙๘ 
วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง 

มีมูลเป็น
ความผิดวินัย

ร้ายแรง 
 

มีมูลเป็น
ความผิดวินัยไม่

ร้ายแรง 
 

ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๙๕ 
มีคำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ 

สืบสวนข้อเท็จจริงประกอบด้วย 
ข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาอย่างน้อย ๓ คน 
 

*ไม่ต้องรายงานการ 
ดำเนินการทางวินัยเพราะยัง 

ไม่ได้ดำเนินการทางวินัย 
 

ไม่มีมูลเป็น
ความผิดวินัย 

 

มีมูลเป็นความผิดวินัย 
 

*ยุติเรื่อง 
 

ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๙๘ 
สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนวินัยไม่ร้านแรง 
ดำเนินการสอบสวนตาม 

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕o 

 

ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๙๓ 
ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ 

สอบสวนวินัยอย่างร้านแรง 
ดำเนินการสอบสวนตาม 

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน      
พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕o 

 

แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลการดำเนินการ 

การดำเนินการทางวินัยส้ินสุด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*กรณี วินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ๒0(๕) คณะกรรมการประชุมพิจารณา 
ลงมติ(ข้อ ๓๘) และทำรายงานการสอบสวน 

เสนอตาม (ข้อ ๓๙) ต่อผู้ส่ังแต่งต้ัง คณะ 
กรรมการสอบสวนภายใน ๓0 วัน นับแต่วันท่ี 
ได้ดำเนินการตามรวบรวมพยานหลักฐานท่ี 

ผู้ถูกกล่าวหาอ้าง แล้วเสร็จ 

 

ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
อย่าร้ายแรง ตามข้อ ๓ (กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน 

พิจารณา ๒๕๕0 แบบ สว ๑) 

ข้อ ๕ แจ้งคำส่ังให้ประธานกรรมการ/ 
กรรมการ/ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายใน ๓ วัน 

 

ข้อ๒0(๓) แจ้งข้อกล่าวหาสรุปพยานหลักฐาน 
ท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา ตามข้อ ๒๔ ว่า 

กระทำผิดอย่างไร มาตราใด ภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่ รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จ 

รวบรวมพยานหลักฐานให้เสร็จภายใน 
๖0 วัน นับแต่ประธานรับทราบคำส่ัง 

 

ข้อ๒0(๑) ประธานประชุมพิจารณาวาง 
แนวทางสอบสวน (ตามข้อ ๑๖) องค์คณะ 

ประชุมตามข้อ ๑๗ 

ข้อ๒0(๔) รวบรวมพยานหลักฐานท่ีผู้ถูก 
กล่าวหาอ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๖0 วัน 

นับแต่วันท่ีได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและ 
สรุปพยานตามข้อ ๒๔ แล้วเสร็จ 

 

ข้อ๒0(๒) แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ทราบตามข้อ ๒๓ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ 
ประธานรับทราบคำส่ัง พร้อมท้ังแจ้งสิทธิ 

(ตาม ข้อ ๑๘) 

ผู้ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
พิจารณาสำนวนตามข้อ ๔0 

 

**กรณี วินัยไม่ร้ายแรง 

 
ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๙๘ แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
วินัยไม่ร้ายแรงตาม ข้อ ๓ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน 

พิจารณา ๒๕๕0 (แบบ สว ๑) 

ถามว่าผิดหรือไม่ หากรับสารภาพ ให้บันทึก 
ถ้อยคำ และจะสอบสวนต่อหรือไม่ก็ได้ 

*กรณีสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมระยะเวลาการสอบสวน 
ตามกฎ ก.ค.ศ.ฯ กำหนด ๑๘0 วัน สามารถขยายระยะเวลาได ้
ตามความจำเป็นในแต่ละขั้นตอนครั้งละไม่เกิน ๖0 วัน หาก 
ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน ๒๔0 วัน ต้องรายงานให้ผู้ส่ัง 
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน เพื่อรายงาน อ.ก.ค.ศ. ทราบ 

เพื่อเร่งรัดการสอบสวน (ข้อ ๒0) 

ฟังได้ว่าทำความผิดตามท่ี 
ถูกกล่าวหา 

ฟังไมไ่ด้ว่าทำความผิดตามท่ี 
ถูกกล่าวหา 

 

ถามว่าผิดหรือไม่ หากไม่รับสารภาพ 
หรือรับบางส่วน ให้สอบสวนต่อไป 

 

ยุติเรื่อง 

 

**กรณีสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ข้อ ๒๑ ของกฎ ก.ค.ศ.ฯ 
ให้นำขั้นตอนการดำเนินการตาม ข้อ ๒0 มาบังคับใช้โดย 

อนุโลม แต่ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙0 วัน 
นับแต่กรรมการรับทราบคำส่ัง 

 



แผนภูมิท่ี ๒ สรุปข้ันตอนการดำเนินการสอบสวน ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน            
พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕0 สำหรับโรงเรยีนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) 

 

 

 

 

 

วินัยไม่ร้ายแรง 
 
 

 
 

 

รวบรวมพยานหลักฐาน 
ฝ่ายกล่าวหา 

รวบรวมพยานหลักฐาน 
ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา 

- ประชุมทำ สว. ๒ 
- วางแนวทางการสอบสวน 
- แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา 
 

- ประชุมทำ สว. ๓ 
- แจ้งข้อกล่าวหา 
- สรุปพยานหลักฐาน 
 

- ประชุมลงมติ 
- ทำรายงานการสอบสวน 
- เสนอสำนวนฯ 
 

วินัยอย่างร้ายแรง 
 
 

 
 

 

หมายเหตุ 
๑. วินัยอย่างร้ายแรง 

๑.๑ ขยายเวลาได้ในแต่ละช่วงตามความจำเป็นครั้งละไม่เกิน ๖0 วัน 
๑.๒ หากสอบสวนไม่เสร็จภายใน ๒๔0 วัน ต้องรายงาน ก.ค.ศ. เพื่อเร่งรัดการสอบสวน 

  ๒. วินัยไม่ร้ายแรง 
        ๒.๑ ขยายเวลาได้ในแต่ละช่วงตามความจำเป็นครั้งละไม่เกิน ๓0 วัน สำหรับวินัยไม่ร้ายแรง 
 
 

แผนผัง แสดงระยะเวลาการสอบสวน ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน 
พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕0 ข้อ ๒0 และข้อ ๒๑ 

๑๕ วัน 
 
 

 
 

 

๑๕ วัน 
 
 

 
 

 

๓0 วัน 
 
 

 
 

 

รับทราบคำส่ัง 
 
 

 
 

 

๖0 วัน 
 
 

 
 

 

๖0 วัน 
 
 

 
 

 

๙0 วัน 
 

๑๘0 วัน 
 


