คู่มือการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน

วัตถุประสงค์
ตามพระราชบัญ ญัติระเบีย บข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของข้าราชการ
ที่ จ ะพึ งมี ต่ อ สั ง คมและประเทศชาติ มี ค วามมุ่ ง หมายที่ จ ะให้ ข้ า ราชการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต น
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน และสังคม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ประชาชน
และประเทศชาติ จึงได้วางข้อกำหนดเชิงพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการประพฤติปฏิบัติตนซึ่งอาจ
กระทบต่อราชการ ให้ข้าราชการยึดถือและปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้วัตถุประสงค์ของทางราชการบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การรักษาวินัยของข้าราชการเป็นไปโดยเคร่งครัด จึงกำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ ป้องกัน
มิให้ ผู้ อยู่ ใต้บั งคับ บั ญ ชากระทำผิ ดวินั ย และดำเนิ น การทางวินัยแก่ผู้ อยู่ใต้ บังคับบั ญ ชาซึ่งมีกรณี อั นมีมู ล ที่ ควร
กล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย
เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ใดกระทำผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยทันที เมื่อมีการ
กล่าวหาโดยปรากฏตัว ผู้กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่ สงสัยว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใดกระทำผิดวินัย โดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณา
ในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิด
วินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยก็ให้ดำเนินการทางวินัยทันที
สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทำหน้าที่
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับ ภาคและจั งหวัดโดยการอํานวยการ ส่ งเสริม สนับสนุน และพัฒ นาการศึกษาแบบ
ร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
นั้ น ๆ โดยมี พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อง สถานที่ จัด ตั้ งสำนั ก งานศึ ก ษาธิก ารภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 ประกอบกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบอำนาจให้
ศึ ก ษาธิ ก ารภาคปฏิ บั ติ ร าชการแทนเกี่ ย วกั บ การดำเนิ น การทางวิ นั ย และคดี ป กครองตามคำสั่ ง สำนั ก งาน
ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ 1409/2560 ลงวั น ที่ 5 กรกฎาคม 2560 ให้ ด ำเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานวิ นั ย
และคดีป กครองของสำนั กงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดซึ่งอยู่ในความรับ ผิ ดชอบของ
สำนั กงานศึกษาธิการภาค 17 ดังนั้ น ตามกฎหมายและคำสั่งดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีห น้าที่ที่จะต้องพิจารณา
ดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในขอบอำนาจ
ดังกล่าว จึงจัดทำคู่มือการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนขึ้น เพื่อให้ ผู้พบเห็นการกระทำผิดวินัยได้เข้าใจกระบวนการ
ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย และช่องทางการร้องเรียนต่อศึกษาธิการภาค 17
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หลักเกณฑ์การร้องเรียน

1. เป็ นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำผิดวินัยหรือพบเห็นการกระทำผิดวินัย ของ
ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 หรือข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพชรบูรณ์ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สุโขทัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตาก และสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
2. เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริง มิใช่เพื่อกลั่นแกล้งผู้อื่น
3. ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้
วิธีการและช่องทางการร้องเรียน
1. ทำเป็นหนังสือโดยใช้ถ้อยคำสุภาพ และระบุ
(1) วัน เดือน ปี ที่ร้องเรียน
(2) ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และลงลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
(3) ชื่อผู้ถูกกล่าวหา ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนเพียง
พอที่จะดำเนินการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้
(4) พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลในเรื่องที่ร้องเรียนได้
2. ส่งหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ถึงสำนักงานศึกษาธิการภาค 17
3. มาร้องเรียนด้วยวาจาที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 หรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหา
เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
1. ผู้ร้องเรียนไม่แจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
2. คำร้องเรียนทีไ่ ม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอทีจ่ ะสามารถดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้
การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
1. เมื่อสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ได้รับเรื่องร้องเรียนไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ จะตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 หรือเป็นข้าราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสำนั ก งานศึ ก ษาธิก ารจังหวัด ในพื้ น ที่ รับ ผิ ด ชอบของสำนั ก งานศึ ก ษาธิก ารภาค 17
แล้วรายงานเรื่องร้องเรียนไปให้ผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการสืบสวน สอบสวนตามอำนาจหน้าที่
หากผู้ถูกร้องเรียนเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 หรือเรื่องที่ร้องเรียน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 17 มีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ศึกษาธิการภาค 17 จะดำเนินการสืบสวน สอบสวนตามอำนาจหน้าที่
2. เมื่ อ ดำเนิ น การสื บ สวนแล้ ว พบว่า เรื่อ งที่ ร้อ งเรีย นไม่ มี มู ล ความจริง ผู้ มี อำนาจดำเนิ น การสื บ สวน
สอบสวนจะสั่งยุติเรื่อง
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3. เมื่อดำเนินการสืบสวนแล้วพบว่าเรื่องที่ร้องเรียนมีมูลความจริง ผู้มีอำนาจดำเนินการสืบสวน สอบสวน
จะสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย โดยถ้าเป็นมูลความผิดวินัยไม่ร้ายแรงจะใช้เวลาในการดำเนินการสอบสวน
90 วัน ถ้าเป็นมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะใช้เวลาในการดำเนินการสอบสวน 180 วัน
4. หากผลการสอบสวนพิจารณาพบว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัย จะดำเนินการออกคำสั่งลงโทษทางวินัย
หากพบว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัย หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำผิดวินัยจะสั่งยุติเรื่อง
5. รายงานผลการสอบสวนต่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
6. วินัยไม่ร้ายแรงรายงานผลการดำเนินการทางวินัยให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
7. วินัยอย่างร้ายแรงรายงานผลการดำเนินการทางวินัย ต่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอ
อ.ก.ค.ศ.สป. พิจารณา
8. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ
***********************

แผนผังการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อมีการกล่าวหาหรือกรณี
เป็นที่สงสัยว่ากระทำผิดวินัย

มีมูลอันควรกล่าวหาว่า
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ถ้าไม่มีมูล ให้สั่งยุติเรื่อง
ผู้บังคับบัญชา
ตาม ม.95

ดำเนินการสืบสวนฯ
ตาม ม.95

สั่งลงโทษตาม ม.100
ประกอบกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยอำนาจ
การลงโทษฯ พ.ศ. 2561

คณะกรรมการสอบสวน
ดำเนินการตาม กฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการสอบสวนฯ

มีมูลอันควรกล่าวหาว่า
ผิดวินัยไม่ร้ายแรง
สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตาม ม.98 ว.1

1. คำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 ลว 3 เม.ย.60 ข้อ 13
2. หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว18 ลว 22 มิ.ย.60
ศึกษาธิการจังหวัด ผู้มีอำนาจตาม ม.53 สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตาม ม.98 ว.2

ศึกษาธิการจังหวัด
ผู้มีอำนาจตาม ม.53
สั่งลงโทษตามมติ กศจ.

คณะกรรมการ
สอบสวน
ดำเนินการตาม
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
การสอบสวนฯ

ศึกษาธิการจังหวัด
ผู้มีอำนาจตาม ม.53
พิจารณา

เสนอ กศจ.พิจารณา
1. คำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 ลว 3 เม.ย.60 ข้อ 13
2. หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว18
ลว 22 มิ.ย.60

รายงานศึกษาธิการจังหวัดตามหนังสือ ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.9/ว18 ลว 22 มิ.ย.60

ศึกษาธิการจังหวัด

ผู้บังคับบัญชาของผู้กระทำ
ผิดวินัยสั่งลงโทษตามกฎ
ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการ
ลงโทษฯ พ.ศ.2561

รายงาน สพฐ.

รายงาน ก.ค.ศ.
หมายเหตุ :  = เมื่อได้รบั เรื่องร้องเรียนกล่าวหา
 = ดำเนินการวินัยอย่างร้ายแรง
 = ดำเนินการวินัยไม่ร้ายแรง
= ดำเนินการวินัยอย่างร้ายแรง แต่ลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง
 = รายงานการดำเนินการทางวินัยต่อ สพฐ. หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี

แจ้งคำสั่งลงโทษให้ผู้ถูกลงโทษทราบ
พร้อมทั้งแจ้งสิทธิการอุทธรณ์
ตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการอุทธรณ์ฯ พ.ศ. 2550

