แนวทางการดาเนินการต่อเรือ่ งร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุทัยธำนี ได้เล็งเห็นและให้ควำมสำคัญในกำรบริหำรรำชกำร
ด้วยระบบคุณธรรมและควำมโปร่งใส ภำยใต้กรอบกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมพระรำชกฤษฎี กำ
ว่ ำ ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรบริ ห ำรกิ จ กำรบ้ ำ นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.2526 และแผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ตลอดจนปฏิบัติตำมแนวนโยบำยของรัฐ บำล
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ในด้ำนกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล เพื่อสร้ำงควำม
เชื่อมั่นในระบบรำชกำร และเสริมสร้ำงระบบคุณธรรมและกำรดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบในภำครัฐ ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุ จริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) และแนวทำงกำรดำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนของรัฐ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
เพื่อให้กำรดำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดอุทัยธำนี สอดคล้องเป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ดังกล่ำว
ข้ำงต้น ส ำนั กงำนศึกษำธิกำรจั งหวัดอุทัยธำนี จึง ได้ กำหนดมำตรกำรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุทัยธำนี ดังนี้
1. บทนิยำมในประกำศนี้
“หัวหน้ำหน่วยงำน” หมำยควำมว่ำ ศึกษำธิกำรจังหวัดอุทัยธำนี
“เจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้ปฏิบัติงำน
ในสังกัดสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุทัยธำนี
“ผู้ ถูกร้ องเรี ย น” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลู กจ้ำง หรือเจ้ำหน้ำที่
ในสังกัดสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุทัยธำนี
“ทุจริต” หมำยควำมว่ำ กำรแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยส ำหรับ
ตนเองและผู้อื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมำยควำมว่ำ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติกำรอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งในตำแหน่ งหรื อหน้ ำที่ หรือใช้อำนำจในตำแหน่งหรือหน้ำที่อันเป็นกำรฝ่ำฝื นกฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับคำสั่งอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมำยจะควบคุมดูแลกำรรับ กำรเก็บรักษำ กำรใช้เงินหรือทรัพย์สิน
ของหน่วยงำน ไม่ว่ำกำรปฏิบัติหรือกำรละเว้นกำรปฏิบัตินั้นเป็นกำรทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตำม
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“เรื่องร้องเรียน” หมำยควำมว่ำ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
กำรปฏิบัติหรือกำรละเว้นกำรปฏิ บัติหน้ำที่โดยมิชอบของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสั งกัด
หรือข้อกล่ำวหำเรื่องพฤติกำรณ์ปฏิบัติงำนที่ฝ่ำฝืนกฎ ระเบียบ หรือปฏิบัติงำนโดยไม่คำนึ งถึงควำมรับผิดชอบ
ต่อประชำชน ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ไม่มีธรรมำภิบำลเป็นไปตำมทีก่ ฎหมำยหรือระเบียบกำหนดไว้
“กำรตอบสนอง” หมำยควำมว่ำ กำรรับเรื่องร้องเรียน กำรออกใบรับเรื่องร้ องเรี ย น
กำรดำเนินกำรตรวจสอบ กำรดำเนินกำรสืบสวนข้อเท็จจริง กำรดำเนินกำรทำงวินัย หรือกำรดำเนิน กำร
ทำงคดีอำญำ คดีแพ่ง หรืออื่น ๆ ตำมที่กฎหมำย ระเบียบกำหนดไว้ กำรแจ้งผลกำรดำเนินกำรให้ผู้ ร้องเรียน
ได้รับทรำบ หรือแจ้งผลควำมคืบหน้ำของกำรดำเนินกำรภำยในระยะเวลำกำหนด กรณีกำรที่ผู้ร้องไม่ได้ระบุชื่อ
และที่อยู่ หรือหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรือช่องทำงติดต่อสื่อสำรอื่น ๆ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
อุทัยธำนีจะพิจำรณำกำรตอบสนองสิ้นสุดที่กำรนำเรื่องร้องเรียนเข้ำสู่กระบวนกำรสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง
หรือดำเนินกำรทำงวินัย
2. ช่องทำงกำรร้องเรียน จำนวน 5 ช่องทำง ได้แก่
๑) กำรร้องเรียนด้วยตนเอง ณ งำนวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดอุทัยธำนี
2) กำรร้องเรียนผ่ำนไปรษณีย์ โดยจ่ำหน้ำซองถึง ศึกษำธิกำรจังหวัดอุทัยธำนี สำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดอุทัยธำนี ถนนรักกำรดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี 61000
3) กำรร้องเรียนผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.uthaipeo.go.th หัวข้อ “รับเรื่องร้องเรียน”
4) กำรร้องเรียนผ่ำนโทรศัพท์ ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุทัยธำนี ทำงหมำยเลข
โทรศัพท์. 0 5651 0601 โทรสำร. 0 5651 ๒๓๘๘
5) กำรร้องเรียนผ่ำนช่องทำงอื่น ๆ เช่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธำนี ศูนย์บริกำร
ประชำชน กระทรวงศึกษำธิกำร สำยด่ว นกำรศึกษำ 1579 ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักนำยกรัฐ มนตรี
สำยด่วน 1111 ฯลฯ
3. หลักเกณฑ์และรำยละเอียดกำรร้องเรียน
3.1 หลักเกณฑ์กำรร้องเรียน
3.1.1 เรื่องที่จะนำมำร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับควำมเดือดร้อนหรือ
ได้รับควำมเสียหำย อันเนื่องมำจำกเจ้ำหน้ำที่ในเรื่องดังต่อไปนี้
1) กระทำกำรทุจริตต่อตำแหน่งหน้ำที่
2) กระทำควำมผิดต่อตำแหน่งหน้ำที่
3) ปฏิบัติหน้ำที่หรือละเลยต่อหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยระเบียบกำหนดให้ปฏิบัติ
4) ปฏิบัติหน้ำที่ล่ำช้ำเกินสมควร
5) กระทำกำรนอกเหนืออำนำจหน้ำที่ หรือจงใจไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยระเบียบ
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3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่มีมูลควำมจริงและมีเอกสำรหรือพยำนหลักฐำน
ที่ อ ำจบ่ ง ชี้ หรื อ สนั บ สนุ น ให้ น่ ำ เชื่อ ได้ ว่ำ มี ก ำรกระท ำผิ ดตำมข้ อ ร้อ งเรีย นจริ ง กำรร้ อ งเรี ย นต้อ งไม่ ส ร้ำง
ควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยให้กับผู้ถูกร้องเรียน อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติงำนตำมอำนำจและหน้ำที่ที่ถูกต้อง
3.2 เรื่องร้องเรียนควรใช้ถ้อยคำที่สุภำพและควรจะระบุข้อมูลหรือรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
3.2.1 ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ หรือ E-mail เพื่อติดต่อ
กลับ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม (แล้วแต่กรณี)
3.2.2 ชื่อหน่วยงำน หรือชื่อเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องเรียน
3.2.3 พฤติกำรณ์หรือกำรกระทำที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง
หรือพฤติกำรณ์ตำมสมควรเกี่ ยวกับกำรกระทำที่ถูกร้องเรียน หรือช่องทำง เบำะแสกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่
ทีช่ ัดเจนเพื่อควำมสะดวกในกำรดำเนินกำรสืบสวนหรือตรวจสอบรำยละเอียด
3.2.4 คำขอของผู้ร้องเรียน ลำยมือชื่อของผู้ร้องเรียน และวัน เวลำที่ได้ร้องเรียน
3.2.5 ระบุพยำนเอกสำร พยำนวัตถุ หรือพยำนบุคคล (ถ้ำมี)
3.3 กำรร้องเรียนข้ำงต้น ถ้ำไม่ปรำกฏชื่อที่อยู่ ของผู้ร้องเรียนที่สำมำรถติดต่อขอข้อมูล
เพิ่มเติมหรือแจ้งผลกำรดำเนินกำรได้ หรือไม่ระบุ ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง หน่วยงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่ถูกร้องเรียน
ไม่ระบุพฤติกรรมของผู้ ถูกร้ องเรี ย น และพยำนหลั กฐำนเพียงพอที่จะสำมำรถตรวจสอบได้ หรือมีลั กษณะ
เป็นบัตรสนเท่ห์ ให้นิติกรหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบทำควำมเห็นเพื่อเสนอหัวหน้ำหน่วยงำนเพื่อ พิจ ำรณำ
สั่งกำรต่อไป
3.4 ข้อมูลกำรร้องเรียนของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนให้ปกปิดเป็นควำมลับ
4. แนวทำงกำรดำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
4.1 งำนวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุทัยธำนี จะเป็นผู้ มี
หน้ำที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ และดำเนินกำรตำมที่มีเหตุร้องเรียน
4.2 เมื่ อ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นแล้ ว ให้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรวบรวมข้ อ มู ล เหตุ แ ห่ ง กำร
ร้องเรียน และทำควำมเห็นเสนอหัวหน้ำหน่วยงำนโดยให้ดำเนินกำรกำหนดชั้นควำมลับ และกำรให้ควำม
คุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน ตลอดจนพยำนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำ
ควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. 2544 ระเบียบสำนักนำยกรัฐ มนตรี ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุก ข์
พ.ศ. 2552 และมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรร้องเรียนกล่ำวโทษ
ข้ำรำชกำรฯ ด้วย
4.3 กรณีพิจำรณำในเบื้องต้นแล้วเห็นว่ำ เรื่องร้องเรียนไม่สมบูรณ์ครบถ้ว นไม่ว่ำด้วยเหตุ
ใด ๆ ผู้ที่รับเรื่องร้องเรียนสำมำรถที่จะแนะนำให้ผู้ร้องเรียนดำเนินกำรแก้ไขหรือดำเนินกำรเพิ่มเติมรำยละเอียด
ให้ครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่กำหนด ถ้ำพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเรื่องร้องเรียนหรือรำยละเอียดแห่งกำรร้องเรียน
ไม่อยู่ในอำนำจหรือหน้ำที่ของหน่ว ยงำนให้แจ้งผู้ร้องเรียนได้ทรำบว่ำเรื่องร้องเรียนนั้นไม่อยู่ในอำนำจหน้ำที่
ได้ ใ นเบื้ อ งต้ น กรณี เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย นข้ อ มู ล รำยละเอี ย ดที่ ส ำมำรถจะด ำเนิ น กำรสื บ สวนสอบสวนต่ อ ไปได้
ให้ออกใบรับคำร้องเรียนซึ่งมีรำยละเอียดแสดงถึงวัน เดือน ปี ที่รับคำร้องเรียนและลงลำยมือชื่อเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับคำร้องเรียน
4.4 เมื่องำนวินัย...

4
4.4 เมื่องำนวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ พิจำรณำในเบื้องต้นแล้วเห็นว่ำ กรณีร้องเรียน
ดังกล่ำวของผู้ร้องเรียนมีรำยละเอียดครบถ้วน ก็จะเสนอให้หัวหน้ำหน่วยงำนพิจำรณำให้ ดำเนินกำรสืบสวน
หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยหัวหน้ำหน่วยงำนอำจจะมอบหมำยให้ผู้ใดดำเนินกำรสืบสวนหรือตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หรือจะพิจำรณำให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนหรือตรวจสอบข้อเท็จจริง ในรูปคณะกรรมกำรก็ได้
โดยจะต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 3 วันทำกำร
4.5 ผู้ได้รับมอบหมำย หรือคณะกรรมกำรสืบสวนหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ได้รับกำร
แต่งตั้ง มีหน้ำที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และสืบสวนตรวจสอบ เพื่อพิสูจน์ว่ำเรื่องร้องเรียนมีมูลควำมจริง
อย่ำงไร โดยจะต้องดำเนินกำรให้ แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ กำรมอบหมำยหรือ
ได้รับทรำบคำสั่ง หำกดำเนินกำรไม่แล้วเสร็จให้ขอขยำยระยะเวลำต่อหัวหน้ำหน่วยงำนตำมเหตุผลควำมจำเป็น
และในระยะเวลำที่เหมำะสม
4.6 หำกกำรแสวงหำข้ อ เท็ จ จริ ง เบื้ อ งต้ น ปรำกฏว่ ำ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นดั ง กล่ ำ วไม่ มี มู ล
เป็นควำมผิดทำงวินัย ให้เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนพิจำรณำยุติเรื่อง และแจ้งผลกำรดำเนินกำรให้ผู้ร้องเรียนหรือ
แหล่งที่รับเรื่องร้องเรียนได้รับทรำบภำยใน 15 วัน แต่หำกปรำกฏว่ำเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวมีมู ลเป็นควำมผิด
วินัยอย่ำงร้ำยแรงให้เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนพิจำรณำส่งเรื่องให้ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร พิจำรณำดำเนินกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัย อย่ำงร้ำยแรง ในกรณีมีมูลเป็นควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรงให้เสนอหั ว หน้ำ
หน่วยงำนพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยไม่ร้ำยแรง โดยกำรดำเนินกำรทำงวินัยให้ดำเนินกำร
ตำมขั้นตอนให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ กำหนดตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่ม เติ ม รวมทั้ง กฎหมำยที่เ กี่ยวข้ องโดยเคร่ง ครั ด แล้ ว รำยงำน
กำรพิจำรณำดำเนินกำรทำงวินัยให้ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป
5. กรณีร้องเรียนทุก กรณีที่ได้มีกำรร้องเรียนตำมช่องทำงกำรร้องเรียนของประกำศฉบับนี้
จะได้รับกำรตรวจสอบและดำเนินกำรตำมขั้นตอนที่กำหนดโดยเร็ว และหำกตรวจพบว่ำ ข้ำรำชกำร พนักงำน
รำชกำร ลู กจ้ ำง หรื อเจ้ ำหน้ ำที่ในสั งกัด ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุทัยธำนี รำยใดมีพฤติกำรณ์เข้ำข่ำย
เป็นกำรกระทำผิดวินัย เจ้ำหน้ำที่จะดำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
ต่อไป

งำนวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุทัยธำนี

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ผูร้ ้องเรี ยนยืน่ เรื่ อง
ร้องเรี ยนตามช่องทาง
ที่หน่วยงานกาหนด

ช่องทางการร้องเรี ยน
1. ด้วยตนเอง ณ สนง.ศธจ.อุทยั ธานี
2. ทางไปรษณี ย ์
3. ทางเว็บไซต์ www.uthaipeo.go.th
4. ทางโทรศัพท์ 0 5651 0601 /
โทรสาร. 0 5651 2388
5. ช่องทางอื่น เช่น ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
อุทยั ธานี/ สายด่วนการศึกษา 1579 /
สายด่วนสานักนายกรัฐมนตรี 1111
ฯลฯ

หน่วยงานลงทะเบียนรับเรื่ อง
ตามระบบสารบรรณ

งานวินยั ฯ ตรวจสอบ
รายละเอียดของข้อร้องเรี ยน
แล้วเสนอความเห็นต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ
เพื่อพิจารณามอบหมายบุคคล
ให้ดาเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ ง หรื อเสนอให้
ดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสื บสวน
ข้อเท็จจริ ง ภายใน 3 วันทาการ

หน่วยงานส่งเรื่ องให้งานวินยั
อุทธรณ์ และร้องทุกข์ พิจารณา
ดาเนินการ

งานวินยั ฯ แจ้งผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายหรื อคณะกรรมการ
สื บสวนทราบเพื่อดาเนินการ

กรณี ดาเนินการไม่แล้วเสร็ จ
ให้ขอขยายระยะเวลาได้ตาม
เหตุผลความจาเป็ นและ
ในระยะเวลาอันเหมาะสม

ผูไ้ ด้รับมอบหมาย/คณะกรรมการสื บสวน
ข้อเท็จจริ ง ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
ให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน

กรณี ไม่มีมูล

กรณี มีมูล
กรณี วนิ ยั ไม่ร้ายแรง

เสนอผูบ้ งั คับบัญชายุติเรื่ อง
และแจ้งผูร้ ้องเรี ยนทราบ
ภายใน 15 วัน

งานวินยั ฯ เสนอผูบ้ งั คับบัญชาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินยั
ไม่ร้ายแรง เพื่อดาเนินการสอบสวน
ให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลา
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
แล้วรายงาน ป.ศธ.ทราบ

กรณี วนิ ยั อย่างร้ายแรง

ส่งเรื่ องให้ ป.ศธ. เพื่อพิจารณา
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินยั อย่างร้ายแรงต่อไป

