ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
....................................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดกําหนดมาตรการการจัดการเรื่องรองเรียนเพื่อใหประชาชนและ
ขาราชการที่พบเห็นการกระทําที่ชัดแจงวามีการกระทําที่ไมเปนธรรมหรือพบการทุจ ริต ไดรองเรียนพฤติกรรมหรือเหตุการณ
ดังกลาวใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทราบ ซึ่งมีเปาหมายในการดําเนินการเพื่อดําเนินการตามขั้นตอน เปน
การขจัดความไมถูกตองหรือการทุจริตตางๆใหหมดไป
ทั้งนี้ มาตรการการจัดการเรื่องรองเรียนมีดังนี้
1. ชองทางการรับเรื่องรองเรียน
- มารองเรียนดวยตนเอง

- ทําเปนหนังสือรองเรียนสงถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
- ทางโทรศัพท หมายเลข 0 2930 4490 – 92 ตอ 123 (กลุมกฎหมายและคดี)
2. กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน
- ลักษณะเรื่องรองเรียน
(1) ตองเปนเรื่องที่พบเห็นวามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวามีการกระทําที่ไม
เปนไปตามจริยธรรมของขาราชการ/พบการทุจริตใด และตองมีเอกสารหรือหลักฐานยืนยันเพียงพอที่จะตรวจสอบไดวามีการ
กระทําอยางนั้นจริง และมิใชเปนไปโดยไมมีพยานหรือเอกสาร
(2) ตองไมเปนเรื่องที่มีการเสริมแตงจากความเปนจริงที่เกิดขึ้นโดยใชความรูสึกสวนตัวหรือเปนการกลั่นแกลง
ใสรายบุคคลอื่นใหไดรับความเสียหายเพื่อประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง
(3) เปนเรื่องของตนเองที่ไมไดรับความเปนธรรม หรือถูกกลั่นแกลงจากผูบังคับบัญชา
- การเขียนเรื่องรองเรียน
การเขียนเรื่องรองเรียนตองใชถอยคําสุภาพ ไมหยาบคาย และอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังนี้
(1) ที่อยูปจจุบันของผูรองเรียน โทรศัพท อีเมล(ถามี) สําหรับการติดตอ และการแจงผล
(2) ชื่อ นามสกุลจริงของผูรองเรียน พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหนวยงาน
ราชการที่ระบุเลขประจําตัว
(3) เรื่องรองเรียน ตองระบุใหชัดเจนและระบุวาตองการใหดําเนินการอยางไร เชน ขอใหวินิจฉัยการกระทํา
ของ.................................และ/หรือใหดําเนินการตามกระบวนการลงโทษทางวินัยตอไป
(4) รายละเอีย ดเรื่อ งร องเรี ยน เชน ชื่ อ นามสกุล ตํ าแหน ง ของผูร องเรี ยน และชื่อ นามสกุ ล ตํา แหน ง
ผูถูกรองเรียน วามีพฤติกรรมตามที่กลาวหา ทั้งนี้ จะตองระบุพฤติกรรมของผูถูกรองเรียนไดอยางชัดเจน มีเอกสาร/หลักฐาน หรือ
พยานเพียงพอที่จะสืบสวนหาขอเท็จจริง การกระทําดังกลาว กรณีที่ไมมีเอกสารหรือหลักฐานเนื่องจากไมสามารถขอมาไดใหระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถแนบมากับเรื่องรองเรียนดวย นอกจากนี้จะตองระบุความประสงคหรือความตองการที่จะใหผูมีอํานาจหรือผูรับ
เรื่องรองเรียนดําเนินการอยางไร
(5) การรองเรียนเปนหนังสือ ผูรองเรียนตองลงลายมือชื่อดวยตนเองไมส ามารถมอบหมายใหผูอื่นยื่นเรื่อง
รองเรียนได
- การยื่นเรื่องรองเรียน
(1) สงไปรษณีย ควรจะลงทะเบียนเพื่อเปนหลักฐานในการติดตามเรื่องรองเรียนและสําหรับการจาหนาซองให
เขียนดวยวา เรื่องรองเรียน
(2) ทําเปนหนังสือยื่นตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยเจาหนาทีรับหนังสือ
รองเรียนลงทะเบียนการรับเรื่องรองเรียนไวและนําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พิจารณา

ทั้งนี้ ใหถือเปนความลับและไมใหเปดซองหนังสือรองเรียน เปนการปองกันมิใหบุค คลที่ไมมีหนาที่เปดดูวา
บุคคลใดเปนผูรองเรียนเพราะถือวาเรื่องรองเรียนเปนความลับ
3. การตอบสนองตอเรื่องรองเรียน
(1) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มอบหมายงานใหกลุมกฎหมายและคดี
ดําเนินการเกี่ยวกับกรณีเรื่องรองเรียน หรืออาจมอบหมายใหกลุมงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
(2) ผูรองเรียนสามารถสอบถามความกาวหนาการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองเรียนเมื่อคณะกรรมการฯวินิจฉัย
เรื่องรองเรียนเปนประการใดแลวใหแจงผลการวินิจฉัยใหผูรองเรียนทราบตอไป
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรองเรียน/รองทุกข
ขั้นตอนที่ 1
กรณี มี เ รื่ องร อ งเรี ยน/ร อ งทุ กข เจ า หน า ที่ รั บ เรื่อ ง/รั บ ผิ ดชอบ ลงทะเบี ย นระบบสารบรรณ ทะเบี ย นรั บ -ส ง
เรื่องรองเรียน/รองทุกข
ขั้นตอนที่ 2
เจาหนาที่กลุมกฎหมายและคดีรับเรื่อง วิเคราะหเรื่องรองเรียน/รองทุกข และบันทึกรายงานเสนอผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณามอบหมายตรวจสอบขอเท็จจริง/แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง
ขั้นตอนที่ 3
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ ประสานงานที่เกี่ยวของและดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามอํานาจหนาที่ตามมาตรฐานที่
กําหนด/ระเบียบกฎหมายที่กําหนดและเกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 4
เจาหนาที่ทรี่ ับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สรุปเรื่องและทําบันทึกเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ขั้นตอนที่ 5
- ยุติเรื่อง แจงผลการพิจารณาแกผูรองเรียนภายใน 15 วัน (กรณีทราบชื่อ/ที่อยู)
- ไมยุติเรื่อง กรณีมีมูลแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการทางวินัย (วินัยอยางรายแรง/ไมรายแรง)
- กรณีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรง ดําเนินการภายใน ระยะเวลา 90 วัน
- กรณีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ดําเนินการภายใน ระยะเวลา 180 วัน (ถามีเหตุจําเปน
ขอขยายระยะเวลาไดครั้งละไมเกิน 30 วัน และจะตองไมเกิน 240 วัน)
5. การแจงผลการพิจารณาเรื่องรองเรียน/รองทุกข
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะแจงผลการดําเนินการใหผูรองทราบ ภายใน 15 วัน นับ แต วั นที่ ไ ดดํ า เนิ นการเสร็จ สิ้ นตาม
กระบวนการดวยการมีหนังสือแจงผลการพิจารณาดําเนินการจัดสงตามที่อยูที่ผูรองไดแจงไว
จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563

(นายสุชาติ กลัดสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒

แผนผังปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
รับเรื่องร้องเรียน
สืบสวนข้อเท็จจริง

พิจารณาผลการสืบสวน

มีมูลกระทาผิดวินัย

ไม่มีมูลกระทาผิดวินัย

ไม่ร้ายแรง

ร้ายแรง

ผู้บังคับบัญชา
สั่งตั้งกรรมการสอบสวน

ผู้มีอานาจตาม ม.53
สั่งตั้งกรรมการสอบสวน

พิจารณาผลการสอบสวน

พิจารณาผลการสอบสวน

สั่งยุติเรื่อง/งดโทษ/ลงโทษ

กรรมการและ/หรือผู้สั่ง
เห็นร้ายแรง

กรรมการและ/หรือผู้สั่ง
เห็นไม่ร้ายแรง
สั่งงดโทษ/ลงโทษ/ยุติเรื่อง

กศจ.กทม.

กศจ.กทม.

ผู้สั่งตั้งกรรมการ
สั่งตามมติ กศจ.กทม.

ก.ค.ศ.

กศจ.กทม.พิจารณา
สั่งตามมติ กศจ.กทม.

สพฐ.หากเห็นแย้งกับ
มติ กศจ.กทม.
ก.ค.ศ.

สั่งยุติเรื่อง

ก.ค.ศ.

ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน
กลุ่มกฎหมายและคดี สพม. 2
ขั้นตอนที่ 1
ทาหนังสือร้องเรียน ต้องมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. กล่าวหาผู้ใด
2. กล่าวหาเรื่องอะไร
3. มีพฤติกรรม/ลักษณะการกระทาอย่างไร
4. ต้องลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน พร้อมที่อยู่ให้ชัดเจน
5. หลักฐานประกอบการร้องเรียน (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 2
ทาหนังสือร้องเรียน ยื่นต่อ ผอ, สพม. 2
ช่องทางการร้องเรียนมี 3 ช่องทาง
1. ส่งโดยตรง โดยเจ้าหน้าที่จะลงรับไว้
2. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

ขั้นตอนที่ 3
สืบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องที่ร้องเรียน
1. หากไม่มีมูลก็ให้ยุติเรื่อง
2. หากพบว่ามีมูลกระทาผิดวินัย ก็จะดาเนินการทางวินัย
ตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดต่อไป

1. ผู้ร้องทุกข์

ต้องเป็นผู้ถูกกระทบสิทธิ/ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ
ปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ร้องทุกข์ได้สาหรับตนเองเท่านั้น

2. ระยะเวลาร้องทุกข์

ต้องร้องทุกข์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบ/
ควรทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์

3. การยื่นร้องทุกข์

ในกรณีเหตุร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่
ผอ. สพท.ลงมาให้ร้องทุกข์ต่อ กศจ.กทม.
ในกรณีเหตุร้องทุกข์เกิดจากสั่งการตามมติ กศจ.กทม.
การถูกสั่งพักราชการ/หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.

4. หนังสือร้องทุกข์

ต้องมีสาระสาคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลให้เห็นว่า
ไม่ได้รับความเป็นธรรม/มีความคับข้องใจอย่างไร และ
แจ้งความประสงค์ของการร้องทุกข์พร้อมหลักฐาน (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจคาวินิจฉัยร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ขั้นตอนและวิธีการอุทธรณ์
กลุ่มกฎหมายและคดี สพม. 2

1. ผู้อุทธรณ์

ต้องเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยและไม่พอใจผลของคาสั่ง
ลงโทษอุทธรณ์ได้สาหรับตนเองเท่านั้น

2. ระยะเวลาอุทธรณ์

ต้องร้องทุกข์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งคาสั่งลงโทษ

3. การยื่นอุทธรณ์

กรณีถูกลงโทษไม่ร้ายแรง (ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
ลดขั้นเงินเดือน อุทธรณ์ต่อ กศจ.กทม.
กรณีถูกลงโทษร้ายแรง (ปลดออก ไล่ออก)
อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.

4. หนังสืออุทธรณ์

ต้องมีข้อเท็จจริง/ข้อกฎหมายและเหตุผลในการอุทธรณ์
ให้เห็นว่าถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้อง ไม่ชอบ และไม่เป็นธรรม
อย่างไร พร้อมหลักฐาน (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจคาวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

งานด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ


1.การดาเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในหน่วยงาน

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รวมทั้งการจัดระบบการจัดเก็บให้บริการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ
1.2.ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะและตอบข้อหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ กรณีที่เป็นปัญหาทางกฎหมายให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานในสังกัด
1.3.ส่งเสริม อบรม แนะนาให้ความรู้และพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบวินัย

งานด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ


2. การดาเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
2.1 ตรวจสอบการดาเนินการจัดทานิติกรรม หรือเอกสารมีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานในสังกัดมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง สัญญา
เช่า สัญญาลาศึกษาต่อ สัญญาค้าประกันหนังสือรับสภาพหนี้ หนังสือมอบอานาจการบอกเลิก
สัญญา ฯลฯ
2.2 ดาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดาเนินการทางคดีแพ่งคดีอาญา
คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครองในกรณีที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
หน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้เสียหาย หรือมีส่วนได้เสีย
และประสานกับพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดี
2.3 พิจารณาดาเนินการหาตัวผู้รับผิดชอบทางละเมิด และการใช้สิทธิเรียกร้องติดตาม
ทวงถามให้ผู้ต้องรับผิดชาระหนี้แก่ทางราชการ
2.4 ให้ความช่วยเหลือ แนะนา ปรึกษา แนวทางการต่อสู้ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย
คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง รวมทั้งการเรียกค่าสินไหมทดแทน ในกรณีสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกกล่าวหาว่า
กระทาผิดอาญา ถูกจับกุมคุมขัง ถูกฟ้องคดีแพ่ง ถูกฟ้องคดีอาญา ถูกฟ้องคดีปกครองหรือถูก
กระทาละเมิด

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
2.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
3.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
4.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
6.มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
7.ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
8.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน
ในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
9.ระเบียบสานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดาเนินการคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547
10.คู่มือการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดาเนินคดีแพ่ง
11.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
12.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
13.ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนา
เงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
นิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2551
14.คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล
15.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์
16.กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
17.คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

