คู่มือดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน

เอกสำร/กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต ๑

๑

คู่มือการดาเนินการเรื่องร้องเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๓๗ กาหนดให้มีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษา
และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดประกอบ
กับ พระราชกฤษฎี กาว่ าด้ วยหลั ก เกณฑ์ และวิธีก ารบริห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้
กาหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงาน
เกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่าเสมอ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ดังกล่าว จึงได้กาหนด
แนวทางในการดาเนินการเรื่องร้องเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต
๑ ขึ้น เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปตามหลักการของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
สถานที่ตั้ง
ณ กลุ่มงานวินัยและนิติการ ชั้น ๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต ๑ ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐
หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็ น กลางในการรับ เรื่องร้อ งเรียน และให้ บ ริก ารข้อ มู ล ข่าวสาร ให้ คาปรึกษารับ
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน

๒

วัตถุประสงค์
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เขต ๑ ได้ จั ด ท าคู่ มื อ การ
ดาเนินการเรื่องร้องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่ อ เป็ น แนวทางในการเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ให้เป็นอย่างมีขั้นตอน/กระบวนการ และมีมาตรฐาน
๒. เพื่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้ร้ องเรียน สามารถเข้าใจ และมีความ
เชื่อมั่นในการดาเนินการเรื่องร้องเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑
ว่าสามารถปฏิบั ติ งานให้ เป็ น ไปตามระเบี ยบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อ ง อย่างมีป ระสิทธิภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผล
๓. เพื่อดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
คาจากัดความ
เรื่องร้องเรียน หมายถึง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น การสอบถาม
การร้องขอข้อมูล
ผู้ร้อง หมายถึง นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน
คู่สัญญา ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีเรื่องร้องเรียน
เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการเรื่องร้องเรียน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
กลุ่ ม งาน/หน่ ว ยงาน หมายถึ ง กลุ่ ม งาน/หน่ ว ยงาน ในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการเรื่องร้องเรียน
ผู้ เกี่ ย วข้ อ งในหน่ ว ยงาน หมายถึ ง ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เขต ๑ รองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ผู้อานวยการกลุ่ม ผู้อานวยการหน่วย หั วหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการเรื่องร้องเรียน นั้น ๆ

๓

ระดั บ เรื่อ งร้อ งเรีย น หมายถึ ง การจ าแนกระดั บ ความส าคั ญ ของเรื่ อ งร้ อ งเรีย น
ออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
ระดับ
เล็กน้อย
ยุ่งยากเล็กน้อย
ยุ่งยากละ
สลับซับซ้อน
ประเภท
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น
ข้อร้องเรียน และเจ้าหน้าที่ ข้อร้องเรียนที่เจ้าหน้าที่
การสอบถาม การร้องขอข้อมูล ผู้รับผิดชอบสามารถแก้ไขได้ ผู้รับผิดชอบไม่สามารถ
เอง
แก้ไขได้
นิยาม
ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความ
ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน
ผู้ร้องได้รับความ
เดือดร้อน ได้ทาการติดต่อเพื่อ และสามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนและผู้เกี่ยวข้อง
เสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น การ เดือดร้อนได้โดยเจ้าหน้าที่ใน ในหน่วยงานไม่สามารถ
สอบถามและการร้องขอข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แก้ปัญหาได้โดยเร่งด่วน
และมอบหมายเรื่องให้นิติ
กรหรือแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนิน
ดาเนินการเรื่องร้องเรียน
ตัวอย่าง
- การสอบถามข้อมูล
- การร้องเรียนเกี่ยวกับการ - การร้องเรียนเกี่ยวกับ
- การขอคัดสาเนาเอกสาร
ดาเนินการของเจ้าหน้าที่
ความผิดวินัยเจ้าหน้าที่
- การร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูล - การร้องเรียนเกี่ยวกับ
ผิดพลาด
การไม่โปร่งใสในการขอ
- การร้องเรียนเกี่ยวกับการ วิทยฐานะครู
บริหารงานของผู้อานวยการ - การร้องเรียนเกี่ยวกับ
โรงเรียน
การทุจริตเงินอุดหนุน
โรงเรียน
- การร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตเรียกรีบเงิน
เวลาในการ
ภายใน ๓ วันทาการนับแต่วันที่ ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับ ภายใน ๓๐ วันนับแต่
ดาเนินการ
รับเรื่อง
เรื่องร้องเรียน
วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน
แล้ว
๑) หากไม่พบมูลความผิด
วินัยให้ยุติเรื่อง

๔

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม/หน่วย,เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

๒) หากพบมูลความผิด
วินัยให้ดาเนินการทาง
วินัยเวลาที่และ
ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด
นิติกร, คณะดาเนินการ
เรื่องร้องเรียน

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ได้กาหนดช่องทางในการ
รับเรื่องร้องเรียน ดังนี้
๑. ร้องเรียนด้วยตนเองที่ห้องกลุ่มงานวินัยและนิติการ ชั้น ๒ สานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
๒. ร้องเรียนทางจดหมาย โดยส่งที่ตู้รับเรื่องร้องเรียน บริเวณหน้าสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ ก ษาสุโขทั ย เขต ๑ หรือส่ งทางไปรษณี ย์ ที่ อ ยู่ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ ๖๔๐๐๐
ขั้นตอนการดาเนินการ
สานั กงานเขตพื้ น ที่การศึ กษาประถมศึก ษาสุโขทัย เขต ๑ ได้ก าหนดขั้น ตอนการ
ดาเนินการเรื่องร้องเรียน ดังนี้
๑. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ในเบื้องต้นจะถือว่าเป็นความลับของทางราชการและจะ
รับไว้พิจารณา ๓ กรณี ดังนี้เท่านั้น
๑.๑ กรณีที่มีการร้องเรียนด้วยวาจา ให้จดปากคาของผู้ร้องเรียนและให้ลง
ลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ที่ร้องเรียนไว้เป็นหลักฐาน
๑.๒ กรณีที่มีการเรียนทางจดหมาย หนังสือร้องเรียนจะต้องระบุ
ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมลงลายมือชื่อ
๑.๓ กรณีที่มีการร้องเรียนทางจดหมาย หนังสือร้องเรียนที่ไม่ได้ระบุ
ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ พร้ อมลงลายมือชื่อ แต่ได้ระบุหลักฐาน
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น

๕

๒. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนตามข้อ ๑. ให้ดาเนินการตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
ในเบื้องต้น แล้วเสนอผ่านผู้อานวยการกลุ่มนั้น ๆ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึก ษาสุ โขทั ย เขต ๑ ที่ รับ ผิ ดชอบกลุ่ม นั้ น ๆ ผู้อานวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ พิจารณาสั่งการ
๓. ในการดาเนินการตามข้อ ๒. ให้ดาเนินการดังนี้
๓.๑ กรณีระดับเล็กน้อย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถแก้ไขปัญหาโดยปรับ
ความเข้าใจกับผู้ เรียน สามารถตอบข้อซักถามได้ทันที หรือกรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องไว้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และตอบกลับภายใน ๓
วันทาการนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน
๓.๒ กรณีระดับยุ่งยากเล็กน้อย เจ้าหน้า ที่ผู้รับเรื่องไว้ส่งเรื่องให้ เจ้าหน้าที่
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงด าเนิ น การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เสนอผ่ า นผู้ อ านวยการกลุ่ ม นั้ น ๆ รอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ พิจารณาสั่งการแก้ไขความ
เดือดร้อนและแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน
๓.๓ กรณี ระดั บ ยุ่งยากและสลั บ ซั บ ซ้ อ น เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รับ เรื่อ งไว้ส่ งเรื่อ งให้
เจ้ าหน้ า ที่ ผู้ รับ ผิ ด ชอบด าเนิ น การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริง เสนอผ่ านผู้ อ านวยการกลุ่ ม นั้ น ๆ รอง
ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ โขทั ย เขต ๑ ที่ รับ ผิ ด ชอบกลุ่ ม นั้ น ๆ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ มอบหมายให้นิติกรดาเนินการ
ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย โดยดาเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงและเสนอผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ เพื่อพิจารณาสั่งการ ดังต่อไปนี้
(๑) หากเห็ น ว่ า ไม่ มี มู ล ที่ ค วรกล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย ให้ น า
ข้อ เท็ จ จริงพร้อมพยานหลั ก ฐาน ระเบี ยบกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ ง พร้อ มเหตุ ผ ลเสนอผู้ อ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ พิจารณาสั่งยุติเรื่องต่อไป
(๒) หากเห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย ให้นาข้อเท็จจริงพร้ อมพยานหลักฐาน
ระเบี ย บกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มเหตุ ผ ลเสนอผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ พิจารณาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป
เมื่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต ๑ ได้มีความเห็นและพิจารณาสั่งการ หรือดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้กลุ่มงานวินัยและนิติการ
แจ้งผู้ร้องเรียนทราบในทางลับต่อไป โดยแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน หากเป็นกรณีตาม (๒) เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบโดยเร็ว

๖

แผนผังการดาเนินการเรื่องร้องเรียน
ร้องเรียนด้วยตนเอง

ร้องเรียนทางจดหมาย

พิจารณา

ไม่รับ
รับ

รับเรื่องร้องเรียน
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

ผอ.กลุ่ม
เล็กน้อย
ตอบผู้ร้องเรียน/
ปรับความเข้าใจ/

ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑ พิจารณาสั่งการ

ยุ่งยากเล็กน้อย

ยุติ
ทบทวนในฝ่ายบริหาร/
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ

ยุ่งยากและสลับซับซ้อน

แก้ไขความเดือดร้อน
สืบสวนข้อเท็จจริง
มีมูล

ไม่มีมูล
ยุติเรื่อง

ดาเนินการทางวินัย

๗

ขั้นตอนการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดให้การสอบสวนกรณี
ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนให้แล้ว
เสร็จโดยดาเนินการภายในระยะเวลา ดังต่อไปนี้
ที่
๑

๒
๓

๔

๕

การดาเนินการ
- ประธานกรรมการลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี
ที่รับคาสั่ง

- คณะกรรมการประชุมเพื่อวางแนวทางการ
สอบสวน
- แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ และถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะรับสารภาพ
หรือไม่
- รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อ
กล่าวหา (กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่รับสารภาพ)
- ประชุมเพื่อพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใด
สนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทา
การใด เมื่อใด อย่างไร และผิดวินัยกรณีใดตาม
มาตราใด
- แจ้งข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐาน
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
- ถามความประสงค์ของผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยื่น
คาชี้แจงเป็นหนังสือ หรือจะให้ถ้อยคาต่อ
คณะกรรมการ

ระยะเวลา
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่
กรรมการรับทราบคาสั่ง

ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วัน
แจ้งและอธิบายข้อ
กล่าวหา

ภายใน ๑๕ วัน นับแต่
รวบรวมพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา
แล้วเสร็จ

หมายเหตุ
แจ้งคาสั่งให้
คณะกรรมการทราบ
ภายใน ๓ วันทาการนับ
นับแต่ออกคาสั่ง

๘

ที่
๖

๗

๘
๙

การดาเนินการ
- รวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา

ระยะเวลา
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วัน
แจ้งข้อกล่าวหาที่ปรากฏ
ตามพยานหลักฐานและ
สรุปพยานหลักฐาน
- ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วัน
ลงมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยหรือไม่ถ้า รวบรวมพยานหลักฐาน
ผิดเป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงผิดกรณี ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาแล้วเสร็จ
ใด มาตราใด ควรได้รับโทษสถานใดหรือหย่อน
ความสามารถ หรือมีมลทินมัวหมอง
- ทารายงานการสอบสวน
- เสนอสานวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน

หมายเหตุ

๙

ขั้นตอนการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดให้การ
สอบสวนกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวน
ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน และให้นาขั้นตอนการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงมาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ได้กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
ที่
การดาเนินการ
ระยะเวลา
หมายเหตุ
๑
- ประธานกรรมการลงลายมือชื่อ วัน ภายใน ๑๕ วัน นับ แจ้งคาสั่งให้
เดือน ปี ที่รับคาสั่ง
แต่แต่ประธาน
คณะกรรมการทราบ
กรรมการรับทราบ
ภายใน ๓ วันทาการ
คาสั่ง
นับแต่ออกคาสั่ง
๒
- คณะกรรมการประชุมเพื่อวาง
แนวทางสอบสวน
๓
- แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบ และถามผู้ถูกกล่าวหา
ว่าจะรับสารภาพหรือไม่
๔
- รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๒๐ วัน นับ
กับข้อกล่าวหา (กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหา แต่วันแจ้งและอธิบาย
ไม่รับสารภาพ)
ข้อกล่าวหา
- ประชุมเพื่อพิจารณาว่ามี
พยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อ
กล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาการ
ใด เมื่อใด อย่างไร และผิดวินัยกรณี
ใดตามมาตราใด

๕

- แจ้งข้อกล่าวหาที่ปรากฏตาม
พยานหลักฐานและสรุป

ภายใน ๑๕ วัน นับ
แต่รวบรวม

๑๐

๖

๗

๘

พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา พยานหลักฐานที่
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
เกี่ยวข้องกับข้อ
กล่าวหาแล้วเสร็จ
- รวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายผู้ถูก
ภายใน ๒๐ วัน นับ
กล่าวหา
แต่วันแจ้งข้อกล่าวหา
ที่ปรากฏตาม
พยานหลักฐานและ
สรุปพยานหลักฐาน
- ประชุมพิจารณาพยานหลักฐาน
ภายใน ๒๐ วัน นับ
ทั้งหมดเพื่อลงมติว่าผู้กล่าวหากระทา แต่วันรวบรวม
ผิดวินัยหรือไม่ถ้าผิดเป็นความผิดกรณี พยานหลักฐานฝ่ายผู้
ใด มาตราใด ควรไดรีบโทษสถานใด ถูกกล่าวหาแล้วเสร็จ
- ทารายงานการสอบสวน
- เสนอสานวนการสอบสวนต่อผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

๑๑

แผนผังการดาเนินการทางวินัย
เริ่มต้น
ส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

มีกรณีกล่าวหา โดยการร้องเรียน เป็นข่าวทางสื่อมวลชน
ผู้บังคับบัญชาพบเห็น หรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
ไม่มมี ูล

มีมูล
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยั

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยั ไม่

ร้ายแรง

ร้ายแรง

พักราชการ

ผู้บังคับบัญชาสั่ง

ให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ตามอานาจหน้าที่

ผู้มีอานาจตามมาตรา 53

หน้ าที่

พิจารณาสานวน

รายงานตามมาตรา 104(1)

ผิดวินัย

ไม่ผดิ วินัย

ยุติเรื่อง

เห็นฟ้องในระดับ

เห็นแย้งกัน

เห็นฟ้องในระดับ

โทษไม่รา้ ยแรง

ในระดับโทษ

โทษร้ายแรง

ผู้มีอานาจ
สั่งลงโทษ

ตามมติ
รายงานตามมาตรา 104(2)
ก.ค.ศ.
พิจารณา
วินัยสิ้นสุด

อ.ก.ค.ศ.พิจารณา

สพฐ.พิจารณา

อ.ก.ค.ศ.
พิจารณา
ผู้มีอานาจสั่งหรือปฏิบตั ิตามมติ

ยุติเรื่อง

กรณีเห็นแย้งกับมติ อ.ก.ค.
ศ.
ก.ค.ศ.พิจารณา
วินัยสิ้นสุด

กรณีเห็นด้วยกับมติ อ.ก.ค.ศ.
(วินัยสิ้นสุด)

๑๒

แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน
เขียนที่ สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

วันที่…………เดือน………………………..พ.ศ. ….................
ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………………………………..อายุ………………….ปี
อยู่บ้านเลขที่…………………หมู่ที่……………ซอย/ถนน…………………………………….ตาบล………………………………………………
อาเภอ………………………………………………จังหวัด………………………………….อาชีพ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………หมายเลขโทรศัพท์………………………………………………………………….
ขอร้องเรียนเรื่อง........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ด้วยความจริงและสุจริตใจ ดังต่อไปนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เอกสารประกอบการร้องเรียน…………………………………………………………………………….......................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ผู้ร้องเรียน
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ขอเรียนว่า………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

จึงเรียนมาเพื่อโปรด ( ) ทราบ

( ) สั่งการ
(ลงชื่อ)………………………………...................
(……..……………………………………….…)
เจ้าหน้าที่

๑๓

แบบฟอร์มรับคาร้องทั่วไป
เขียนที่ สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

วันที่…………เดือน………………………..พ.ศ. ….................
ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………………………………..อายุ………………….ปี
อยู่บ้านเลขที่…………………หมู่ที่……………ซอย/ถนน…………………………………….ตาบล……………………………………………….
อาเภอ………………………………………………จังหวัด………………………………….อาชีพ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………หมายเลขโทรศัพท์………………………………………………………………….
คาร้องเรื่อง...................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ข้อความที่ร้อง………………………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

เอกสารประกอบการร้อง (ถ้ามี)……………………………………………………………………………....................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

ผูย้ ื่นคาร้อง
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ขอเรียนว่า…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

จึงเรียนมาเพื่อโปรด ( ) ทราบ

( ) สั่งการ
(ลงชื่อ)………………………………...................
(……..……………………………………….…)
เจ้าหน้าที่

๑๔

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๙
๕. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
พ.ศ. ๒๕๔๙
๖. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๗. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๘. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการดาเนินการทางวินัยและการออกจาก
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
๙. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง

