แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสานักงานศึกษาธิการภาค 17

วัตถุประสงค์
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และพระราชบั ญ ญั ติระเบี ย บข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ได้ตระหนักถึงความส าคัญ ของบทบาทของ
ข้าราชการที่จะพึงมีต่อสังคมและประเทศชาติ มีความมุ่งหมายที่จะให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และประพฤติ
ปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ เยาวชน และสั ง คม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ต่ อ ตนเอง ผู้ ร่ ว มงาน
ผู้บั งคับ บั ญ ชา ประชาชนและประเทศชาติ จึงได้ว างข้อกาหนดเชิงพฤติกรรมในการปฏิบัติห น้าที่ ราชการ
และการประพฤติปฏิบัติตนซึ่งอาจกระทบต่อราชการ ให้ข้าราชการยึดถือและปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้วัตถุประสงค์
ของทางราชการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การรักษาวินัยของข้าราชการเป็นไปโดยเคร่งครัด
จึงกาหนดให้ผู้บังคับบัญชามีห น้าที่ ป้ องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย และดาเนินการทางวินัย
แก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใดกระทาผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัย
ทัน ที เมื่ อมีก ารกล่ าวหาโดยปรากฏตั ว ผู้ กล่ าวหาหรือ กรณี เป็น ที่ ส งสั ย ว่า ข้าราชการพลเรือ นสามัญ หรือ
ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาผู้ ใดกระทาผิ ดวินั ย โดยยังไม่มีพ ยานหลั กฐาน ให้ ผู้ บังคับบั ญ ชา
รีบดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็น
ว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณี มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิด
วินัยก็ให้ดาเนินการทางวินัยทันที
ส านั กงาน ศึ กษ าธิ ก ารภ าค 1 7 เป็ น ห น่ วยงาน ใน สั ง กั ด ส านั กงาน ป ลั ด กระท รวง
กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึ ก ษาในภู มิ ภ าคของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ลงวั น ที่ 3 เมษายน 2560 เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทาหน้าที่ ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอานวยการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
และห น่ ว ยงานอื่ น ห รื อ ภ าคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งในพื้ นที่ นั้ น ๆ โดย มี พื้ นที่ รั บ ผิ ด ชอบ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานที่จัดตั้งสานักงานศึกษาธิการภาค สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่
7 มีนาคม 2562 ประกอบกับ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบอานาจให้ศึกษาธิการภาคปฏิบัติราชการแทน
เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การทางวิ นั ย และคดี ป กครองตามค าสั่ ง ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ที่ 1409/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ให้ดาเนินการเกี่ยวกับ งานวินัยและคดีปกครองของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 17
ดั งนั้ น ตามกฎหมายและค าสั่ งดั งที่ ก ล่ าวมาข้ างต้ น จึ งมี ห น้ าที่ ที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาด าเนิ น การทางวิ นั ย แก่
ข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในขอบอานาจดังกล่าว จึงจัดทา
คู่มือการดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนขึ้น เพื่อให้ ผู้พบเห็นการกระทาผิดวินัย ได้เข้าใจกระบวนการขั้นตอนการ
ดาเนินการทางวินัย และช่องทางการร้องเรียนต่อศึกษาธิการภาค 17
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หลักเกณฑ์ การร้ องเรียน

1. เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทาผิดวินัยหรือพบเห็นการกระทาผิดวินัย
ของข้าราชการในสานักงานศึกษาธิการภาค 17 หรือข้าราชการในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพชรบูรณ์

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตาก และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
2. เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริง มิใช่เพื่อกลั่นแกล้งผู้อื่น
3. ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้
วิธีการและช่องทางการร้องเรียน
1. ทาเป็นหนังสือโดยใช้ถ้อยคาสุภาพ และระบุ
(1) วัน เดือน ปี ที่ร้องเรียน
(2) ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และลงลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
(3) ชื่อผู้ถูกกล่าวหา ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน
เพียงพอที่จะดาเนินการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้
(4) พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลในเรื่องที่ร้องเรียนได้
2. ส่งหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ถึงสานักงานศึกษาธิการภาค 17
3. มาร้องเรียนด้วยวาจาที่สานักงานศึกษาธิการภาค 17 หรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหา
เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
1. ผู้ร้องเรียนไม่แจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
2. คาร้องเรียนทีไ่ ม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอทีจ่ ะสามารถดาเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้
การดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
1. เมื่อสานักงานศึกษาธิการภาค 17 ได้รับเรื่องร้องเรียนไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ จะตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสานักงานศึกษาธิการภาค 17 หรือเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค
17 แล้วรายงานเรื่องร้องเรียนไปให้ผู้ที่มีอานาจตามกฎหมายดาเนินการสืบสวน สอบสวนตามอานาจหน้าที่
หากผู้ ถูก ร้องเรี ย นเป็ น ข้าราชการพลเรือนสามั ญ ในส านักงานศึกษาธิการภาค 17 หรือเรื่องที่
ร้องเรี ย นข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้น ที่รับผิ ด ชอบของ
สานักงานศึกษาธิการภาค 17 มีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ศึกษาธิการภาค 17 จะดาเนินการสืบสวน
สอบสวนตามอานาจหน้าที่
2. เมื่อดาเนินการสืบสวนแล้วพบว่า เรื่องที่ร้องเรียนไม่มีมูลความจริง ผู้มีอานาจดาเนินการสืบสวน
สอบสวนจะสั่งยุติเรื่อง
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3. เมื่ อดาเนิ น การสื บ สวนแล้ วพบว่าเรื่องที่ ร้องเรียนมีมู ล ความจริง ผู้ มีอานาจดาเนินการสื บ สวน
สอบสวนจะสั่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย โดยถ้าเป็นมูล ความผิ ดวินัยไม่ร้ายแรงจะใช้เวลาในการ
ดาเนินการสอบสวน 90 วัน ถ้าเป็นมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะใช้เวลาในการดาเนินการสอบสวน 180 วัน
4. หากผลการสอบสวนพิจารณาพบว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัย จะดาเนินการออกคาสั่งลงโทษทาง
วินัย หากพบว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัย หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิดวินัย
จะสั่งยุติเรื่อง
5. รายงานผลการสอบสวนต่อสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่
6. วินัยไม่ร้ายแรงรายงานผลการดาเนินการทางวินัยให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
7. วินั ย อย่ างร้ ายแรงรายงานผลการด าเนิ น การทางวินั ย ต่ อ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ กษาธิก าร
เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.สป. พิจารณา
8. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ.2556
4. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
5. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดาเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ.2556
6. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
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