หลักเกณฑ์วิธีการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖และเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนจึงประกาศหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้มีมาตรฐานและสามารถ
ตอบสนองการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดังนี้
๒. หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
๒.๑ เป็นเรื่องที่มีชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้
๒.๒ เรื่องที่นามาร้องเรียนร้องทุกข์ต้องเป็นเรื่องที่ใช้ถ้อยคาสุภาพและเป็นกรณีผู้ร้องได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายหรือขอความช่วยเหลืออันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
๒.๓ หนังสือต้องระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องร้องเรียนร้องทุกข์พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์
ตามสมควร
๒.๔ ข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 2ต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดโดยผู้ร้องต้องรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
๒.๕ ผู้ใดนาความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งทาให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายผู้นั้นอาจต้องรับผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา
๒.๖ เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์
อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ถ้าหากระบุพยานหลักฐานแวดล้อมปรากฏชัดแจ้งตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนสามารถ
สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
๓. วิธีการยื่นคาร้องเรียนร้องทุกข์
๓.๑ ใช้ถ้อยคาสุภาพและมี
- วันเดือนปี
- ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียนร้องทุกข์
- ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนร้องทุกข์ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายอย่างไรต้องการให้แก้ไขดาเนินการอย่างไรหรือชี้ช่องทางเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
ดาเนินการสืบสวนสอบสวนได้
- ระบุพยานเอกสารพยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)
๓.๒ คาร้องเรียนร้องทุกข์อาจส่งทางไปรษณีย์ไปสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 2 หรือยื่นด้ วยตนเอง

๔. ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
๔.๑ ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
เลขที่ 333 หมู่ 4 บ้านโนนทรายคาอาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
๔.๒ ร้องเรียนด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาได้ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2
๔.๓ ร้องเรียนสายตรงถึงผอ.กลุ่มบริห ารงานบุคคล ( 094 2893 959) ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2
(098 0964 498)
๕. การจาหน่ายเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ๒สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 อาจจาหน่ายเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ดังกล่าวออกจากสาระบบการพิจารณา
๖. การรับเรื่องร้องเรียนกรณี “บัตรสนเท่ห์” ให้พิจารณาดาเนินการดังนี้
๖.๑ หนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๒๐๖/ว๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม๒๕๔๑ ซึ่งกาหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการไว้โดยสรุปว่า
๖.๑.๑ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องราวกล่าวโทษข้าราชการให้ถือเป็นความลับหากเป็นบัตร
สนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้งตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
๖.๑.๒ ให้ ส่ ง สาเนาเรื่ อ งราวดั ง กล่ า วโดยปิ ด ชื่ อ ผู้ ร้ อ งเรี ย นหรื อ ส าเนาบั ต รสนเท่ ห์ ใ ห้
ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวโทษทาการสืบสวนทางลับ หากไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยจึงจะยุติเรื่อง
ได้ หากกรณีมีมูลก็ให้ดาเนินการทั้งคดีทางอาญาและทางวินัยแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาที่รับเรื่องราวมาทราบ
ด้วย
๖.๑.๓ ให้ผู้บังคับบัญชาที่รับเรื่องราวกล่าวโทษแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบในทางลับหลังจากที่
ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์
๖.๑.๔ ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้องพยานและบุคคล
ที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมซึ่งอาจเนื่องมาจากการร้องเรียนการ
เป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น
๖.๒ หนั งสื อสานั กงาน ก.พ.ที่ นร๑๐๑๑/ว๒๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน๒๕๔๗ ได้เวียนแจ้ง
หลั กเกณฑ์ และแนวปฏิบั ติเกี่ ย วกับ การร้องเรียนและการสื บสวนเรื่องราวร้อ งเรียนกล่ าวโทษข้าราชการว่า
กระทาผิดวินัยให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีอีกครั้งอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการสร้าง
ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ และแนวทางการรับฟังบัตรสนเท่ห์ ตามที่ คณะรัฐ มนตรีให้ ไว้จึงเห็ นสมควรอธิบาย
และขยายความเพิ่มเติมดังนี้
๖.๒.๑ บั ต รสนเท่ ห์ จ ะต้ อ งระบุ ห ลั ก ฐานกรณี แ วดล้ อ มปรากฏชั ด แจ้ ง หลั ก เกณฑ์ ข้ อ นี้
ผู้ร้องเรียนต้องชี้เบาะแสโดยระบุให้เห็นถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ร้องเรียนมาให้ชัดเจนซึ่งอาจเป็น
พยานบุ ค คลพยานเอกสารหรื อ พยานวัต ถุ วัน เวลาและสถานที่ ที่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริงพร้ อ มกั บ แนบเอกสาร
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วย (ถ้ามี) ซึ่งเพียงพอที่จะสามารถดาเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้
ทั้งนี้เพื่อที่ผู้บังคับบัญชาจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าเรื่องที่ กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระทาผิด
วินัยนั้ นมีเหตุผลหรือมีพฤติการณ์เชื่อมโยงพอที่จะเชื่อในเบื้องต้นได้หรือไม่เพียงใดว่าข้อกล่าวหาควรจะเป็น
เช่นนั้น

๖.๒.๒ บัตรสนเท่ห์จะต้องชี้พยานบุคคลแน่นอนหลักเกณฑ์ข้อนี้ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุให้เห็น
ถึงชื่อพยานบุคคลว่ามีใครเป็นใครบ้างเพื่อที่ผู้บังคับ บัญชาจะได้พิจารณาเชิญมาให้ถ้อยคาซักถามข้อเท็จจริงซึ่ง
พยานบุคคลที่ระบุมานี้ควรเป็นบุคคลที่ได้เห็นได้ยินหรือได้ทราบข้อความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
ผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยด้วย
๗. กรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 2เป็ น ผู้ พิ จ ารณาชี้ข าดทั้ งนี้ ถ้าพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่าหนังสื อ ร้อ งเรีย นกรณี บั ต รสนเท่ ห์ ไม่ระบุ ห ลั ก ฐาน
กรณี แวดล้ อมที่ป รากฏชัดแจ้ งตลอดจนไม่มีการชี้พยานบุคคลที่แน่นอน ให้ ผู้อานวยการส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สั่งยุติหนังสือร้องเรียนกรณีบัตรสนเท่ห์ดังกล่าว
ขั้นตอนการดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2
๑.เมื่อมีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะลงทะเบียนรับหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์
ดังกล่าว
๒. ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด
หรือมอบหมายกลุ่มงานวินัยและนิติการ
๓. นิติกรพิจารณาเรื่องร้องเรียนแล้วทาความเห็นเสนอผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล/ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
๓.๑ กรณีเรื่องร้องเรียนอยู่ในอานาจของ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มงาน
วินัยและนิติการทาความเห็นเสนอ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล / ผอ.สพป.ชย.2ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พิจารณาสั่งการมอบหมายนิติกรผู้ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วรายงาน
ภายใน ๑๕ วันหรือหากเป็นกรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ยุ่งยากซับซ้อนอาจแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงตามความเหมาะสมดาเนินการสืบสวน/สอบสวนเมื่อการสืบสวน/สอบสวนเสร็จสิ้น กลุ่มงานวินัยและ
นิติการ พิจารณาข้อเท็จจริง / ข้อกฎหมายนาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาสั่ง
การ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ไม่เห็นด้วย ก็สั่งให้ดาเนินการสืบสวน/
สอบสวนเพิ่มเติมแล้วรายงานให้ทราบ หากเห็นด้วย ก็ให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้วรายงาน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
๓.๒ กรณีเรื่องร้องเรียนอยู่ในอานาจของ ผู้อานวยการสถานศึกษา กลุ่มงานวินัยและนิติการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียน ข้อกฎหมายและทาความเห็นเสนอ ผอ.กลุ่มงานบุคคล / ผอ.สพป.ชย.2ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาสั่งการ มอบหมายให้ ผู้อานวยการสถานศึกษาดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ แล้วรายงานให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบภายใน ๑๕ วันหากเป็นกรณีเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ยุ่งยากซับซ้อนอาจแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามความเหมาะสมผู้อานวยการ
สถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวนข้อเท็จจริง รายงานผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา กลุ่มงานวินัยและนิติการ พิจารณาและทาความเห็นเสนอ ผอ.กลุ่มงานบุคคล / ผอ.สพป.ชย.2 เพื่อ
พิจารณาสั่งการ

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ไม่เห็นด้วย ก็สั่งให้ดาเนินการชี้แจงหรือ
สืบสวน/สอบสวนเพิ่มเติมแล้วรายงานให้ทราบ หากเห็นด้วย ก็ให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว
รายงานสานักงานศึกษาธิการจังหวัด

(นายมนัส เจียมภูเขียว)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒

ขั้นตอนการจัดการเรือ่ งร้องเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ลาดับ
ผังกระบวนการ
1
รับเรื่องร้องเรียนนาเสนอเรื่องเข้าใหม่ พิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือรับ
เรื่องไว้เป็นข้อมูล แล้วแต่กรณี
2
ตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง

ระยะเวลา
ไม่เกิน 7 วัน
- กรณีทั่วไปไม่
เกิน 35 วัน
- กรณียุ่งยาก
พิจารณาตาม
ควรแก่กรณี
- กรณีทั่วไปไม่
เกิน 7 วัน
- ยุ่งยาก
พิจารณาตาม
ควรแก่กรณี

3

สรุปผลการตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง

4

ตรวจสานวนการตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง

ไม่เกิน 15 วัน

5

เสนอรายงานผลการตรวจสานวนการตรวจสอบ/
สืบสวนข้อเท็จจริง

ไม่เกิน 7 วัน

6

- กรณียุตเิ รื่อง แจ้งผลการร้องเรียนต่อผู้ร้อง

ไม่เกิน 3 วัน

- กรณีมีมลู อันควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย

ไม่เกิน 3วัน

รายละเอียดงาน
สรุปประเด็นและข้อเท็จจริงที่
ปรากฏตามหนังสือร้องเรียน

นิติกร

แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อ
ร้องเรียนเพื่อชี้มลู เบื้องต้น

คณะกรรมการ
ที่ได้รับ
มอบหมาย

ประชุมพิจารณาสรุปผลการ
ตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริงชั่ง
น้าหนักพยานหลักฐานรายงาน
ผลการตรวจสอบ/สืบสวน
ข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นและ
พยานหลักฐานประกอบ
ข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบสวน
ต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
พิจารณาข้อเท็จจริงประกอบข้อ
กฎหมาย ตรวจสอบกระบวนการ
ขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริง
ก่อนทาความเห็นเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
นาเสนอประเด็นทีไ่ ด้จากการ
ตรวจสอบ/สืบสวน พร้อม
ความเห็นของกลุ่มงานวินัยและ
นิติการต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับ
ทาหนังสือแจ้ง

คณะกรรมการ
ที่ได้รับ
มอบหมาย

ดาเนินการทางวินัยโดยเสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง แล้วแต่
มูลกรณีความผิด

ผู้รับผิดชอบ

นิติกร

นิติกร

นิติกร

