
     

 

 
  คูมือการปฏิบัติงาน 

การดําเนินการทางกฎหมายและคดีของรัฐ  
การอุทธรณ การรองทุกข และการรองเรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
กลุมงานวินัยและนติกิาร กลุมบริหารงานบคุคล 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

-------------------------------- 
 

   



บทนํา 
 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
หมวด ๕ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖         
และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง ไดกําหนดใหมีการแบง   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดใหมีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๑๘๓ เขต และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จํานวน ๔๒ เขต และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ออกเปน ๘ กลุม    

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ลงวันที่ 
๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง เม่ือวันท่ี ๑๔ กันยายน 
๒๕๕๓ ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของกลุมบริหารงานบุคคล ไวดังตอไปนี ้

(ก)  วางแผนอัตรากําลัง กําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ 
(ข)  สรรหา บรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน และการออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
(ค)  ดําเนินการงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
(ง)  พัฒนาบุคลากร สงเสริม ยกยอง เชิดชูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
(จ)  ดําเนินงานวินัย  อุทธรณ  รองทุกข และการดําเนินคดีของรัฐ 
(ฉ)  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ช)  จัดทํามาตรฐาน คุณภาพงาน กําหนดภาระงานข้ันต่ําและเกณฑการประเมินผลงานสําหรับ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ซ)   ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทํารายงานประจําปที่เก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหนวยงานการศึกษา เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   

เพ่ือใหการปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและสมประโยชนของภาครัฐ จึงจัดใหมีคูมือในการปฏิบัติงานขึ้น 

 

                                          

 

 

          ( นายธงชัย  มั่นคง ) 

    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 
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แนวคิด 

กลุมงานวินัยและนิติการ กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๒ เปนกลุมงานในการบริหารงานบุคคล เพื่อตอบสนองภารกิจของหนวยงานโดยยึดหลักการ
กระจายอํานาจ ระบบคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาล อันจะสงผลตอคุณภาพขอองคกรตอไป 

 

วัตถุประสงค 
๑.  เพ่ือใหการปฏิบัติงานของกลุมงานวินัยและนิติการ ถูกตอง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ           

มีมาตรฐานเปนไป ตามหลักธรรมาภิบาล สนองตอบความตองการของหนวยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒.  เพ่ือสงเสริมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจที่

รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ ์
๓.  เพ่ือใชเปนกรอบ แนวคิด แนวทางในการบริหารจัดการงานวินัยและนิติการ ของสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาระยอง เขต ๒ เปนไปอยางมีศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ 
อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
 
ขอบขายและภารกิจของกลุมงานวินัยและนิติการ 

๑.  งานดานกฎหมายและการดําเนินคดีของรัฐ 
๒.  การดําเนินการวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว 

และพนักงานราชการ 
๓.  การอุทธรณและการรองทุกข 
๔.  การคุมครองคุณธรรมและจริยธรรม 
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   คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
   งานดานกฎหมาย และการดําเนินคดีของรัฐ 

 
๑.  ชื่องาน   

งานดานกฎหมายและการดําเนินคดีของรัฐ 
 
๒.  วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนแนวทางสําหรับนิติกรและขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการดําเนินคดีของ
รัฐใหแกหนวยงานราชการ สถานศึกษา รวมท้ังขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒  

 
๓.  ขอบเขตของงาน 

ครอบคลุมตั้งแตการดําเนินคดีแพง คดีอาญา คดีลมละลาย และคดีปกครอง จนกระทั่งคดีถึง
สิ้นสุด และการบังคับคดีหรือการใชมาตรการบังคับทางปกครอง อีกทั้งการพิจารณาเปดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการ และการดําเนินการหาตัวผูตองรับผิดทางละเมิดและคาสินไหมทดแทน 

 
๔.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๔.๑  ใหคําแนะนํา ปรึกษาเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย แกหนวยงานและสถานศึกษา รวมถึง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนผูมาขอรับบริการอ่ืนดวย 

๔.๒  รับเรื่องท่ีเก่ียวกับคดีแพง คดีอาญา คดีลมละลาย และคดีปกครอง (ที่ขอความชวยเหลือ) 
จากสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหนวยงานอื่น 

๔.๓  เสนอเรื่องใหผูบังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ 
๔.๔  รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังสํานักงาน

อัยการ เพื่อจัดพนักงานอัยการใหวาตางหรือแกตางเปนคดีแพง คดีอาญา และคดีลมละลาย ที่หนวยงาน
ราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดีหรือถูกฟองคดี (คดีที่พนักงานอัยการเปนโจทกฟองคดีนั้น ไมอาจขอ
ความชวยเหลือใหแกตางคดีได) รวมทั้งดําเนินการอื่นตามกระบวนวิธีพิจารณาคดี จนกระทั่งศาลมีคําสั่งหรือ       
คําพิพากษา และรวมไปถึงการอุทธรณและฎกีาคําสั่งหรือคําพิพากษาจนกระทั่งถึงที่สุด 

๔.๕  รวบรวมพยานหลักฐานและจัดทําคําฟองในฐานะผูฟองคดี หรือคําใหการในฐานะผูถูกฟอง
คดีใหกับหนวยงานราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ เพ่ือสงศาลปกครอง และดําเนินการอ่ืนตามกระบวนวิธี
พิจารณาคดี จนกระทั่งศาลปกครองมีคําสั่งหรือคําพิพากษาจนกระทั่งถึงที่สุด 

๔.๖  การบังคับคดีและการใชมาตรการบังคับทางปกครอง รวมถึงการสืบทรัพยหรือหลักทรัพย
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพ่ือการบังคับคดีดวย 

๔.๗  แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการหาตัวผูตองรับผิดทางละเมิด รวมทั้งคาสินไหมทดแทน 
กรณีเกิดความเสียหายแกทางราชการ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
รวมทั้งการใชมาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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๔.๘  การพิจารณาเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ รวมถึงการเขาตรวจดูและคัดสําเนาเอกสาร    

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 

เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
๑.  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย / ประมวลกฎหมายอาญา 
๒.  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง /ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
๓.  พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศกัราช ๒๔๘๓ (และที่แกไขเพ่ิมเติม) 
๔.  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๖.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๗.  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๘.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด 

ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๙.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๐.  กฎ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เก่ียวของ 
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คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
การอุทธรณ และการรองทุกข 

 
๑.  ชื่องาน 

การอุทธรณและการรองทุกข 
 
๒.  วัตถุประสงค 

เพื่อเปนแนวทางสําหรับนิติกรในการดําเนินคดีของรัฐใหแกหนวยงานราชการ สถานศึกษา 
รวมทั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 
 
๓.  ขอบเขตของงาน 

ครอบคลุมตั้งแตการรับเรื่องอุทธรณและการรองทุกขของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตลอดจนการดําเนินการแจงผลใหทราบ 

การอุทธรณและการรองทุกข กลาวถึงเฉพาะในสวนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม  
  
๔.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอุทธรณ 

๔.๑  รับเรื่องอุทธรณคําสั่งลงโทษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู ท่ี ถูก
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา หรือผูอํานวยการสถานศกึษา ลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลด
ขั้นเงินเดือน 

๔.๒  ตรวจพิจารณาหนังสืออุทธรณวาเขาขายท่ีจะรับไวพิจารณา ตาม กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการ
อุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม เชน อุทธรณคําสั่งลงโทษภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงคาํสั่งหรือไม ผูถูกลงโทษอุทธรณคําสั่งเพ่ือตนเองหรือมีผูอ่ืนอุทธรณคาํสั่งแทน ฯลฯ 

๔.๓  เสนอรายงานการอุทธรณให อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศกึษาพิจารณา 

๔.๓.๑  ถามีผูยื่นอุทธรณแทนผูถูกลงโทษ หรืออุทธรณนั้นไมไดทําเปนหนังสือและลง
ลายมือชื่อของผูถูกลงโทษ หรือไมไดยื่นอุทธรณภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษา มีมติไมรับอุทธรณคําสั่งลงโทษนั้นไวพิจารณา กรณีนี้ใหแจงมติดังกลาวพรอมสิทธิในการฟองคดีตอ           
ศาลปกครองใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว 

๔.๓.๒  กรณีอุทธรณถูกตอง และรับเรื่องไวพิจารณานั้น อ.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา            
จะพิจารณามีมติตามขอ ๑๔ เมื่อมีมติแลวใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น              
และเม่ือไดสั่งหรือปฏิบัติตามมติแลว ก็ใหแจงผูอุทธรณทราบ ซึ่งผูอุทธรณจะอุทธรณตอไปอีกไมได เวนแตจะ
เปนกรณีท่ีมีการเพ่ิมโทษเปนโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ เชนนี้แลว ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณตอ    
ก.ค.ศ. ไดอีกชั้นหนึ่ง 
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๕.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรองทุกข 

๕.๑  รับเรื่องรองทุกขของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูที่เห็นวาตนไมไดรับ       
ความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชา หรือถูกแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย 

๕.๒  ตรวจพิจารณาหนังสือรองทุกขวาเขาขายที่จะรับเรื่องไวพิจารณา ตาม กฎ ก.ค.ศ.วาดวย  
การรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม เชน รองทุกขภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดรับแจง
คําสั่งหรือไม รองทุกขเพ่ือตนเองหรือรองทุกขแทนผูอ่ืน ฯลฯ 

๕.๓  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนังสือแจงพรอมสงสําเนาหนังสือรองทุกขใหผูบังคับบัญชา   
ผูเปนเหตุแหงการรองทุกขทราบโดยเร็ว เพื่อที่ผูบังคับบัญชานั้นจะไดสงเอกสาร หลักฐานหรือคําชี้แจงเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศกึษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณ ี

๕.๔  เสนอรายงานการรองทุกขให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ารศกึษา พิจารณา 
๕.๕  กรณีมีผูรองทุกขเพราะเหตุถูกสั่งใหออกจากราชการ ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออก       

จากราชการไวกอน หรือเห็นวาคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาไมถูกตอง 
หรือไมเปนธรรม ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาตามมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ.วาดวย  
การรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใด ใหผูมีอํานาจตาม   
มาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น และเม่ือสั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแลว ใหแจงผูรองทุกขทราบเปน
หนังสือพรอมสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองโดยเร็ว 
 
๖.  เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

๖.๑  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพ่ิมเติม 

๖.๒  กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖.๓  กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖.๔  กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอ่ืนที่เก่ียวของ  
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     คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
    งานคุมครองคุณธรรมจริยธรรม 

๑.  ชื่องาน 
งานคุมครองคุณธรรมและจริยธรรม 

 
๒.  วัตถุประสงค 

เพ่ือดําเนินการใหขาราชการประพฤติปฏิบัติตนดานการคุมครองคุณธรรมจริยธรรมใหเปนไปตาม
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  
 
๓.  ขอบเขตของงาน 

ผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงจึงมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนตามกฎหมาย       
เพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ มีความเปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวก และ
ใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับ  
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ ๙ ประการ ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ตามประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒  
  

๔.  คําจํากัดความ 

จริยธรรม หมายถึง จริยธรรมขาราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน   
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ขาราชการ หมายถึง ขาราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัด 
 

๕.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๕.๑  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงแนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน         
พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหขาราชการและลูกจางในสังกัดเพ่ือถือปฏิบัติ 

๕.๒  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควบคุมกํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางทั่วถึง
และจริงจัง 

๕.๓  ดําเนินการใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และประพฤติตนใหเปน
แบบอยางที่ดีแกผูอยูใตบังคับบัญชา ควบคุมและสนับสนุนสงเสริมผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม ตามอํานาจหนาที่ 

๕.๔  ผูบังคับบัญชาพิจารณาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม อาจสั่งลงโทษทางวินัย วากลาว
ตักเตือน ทําทัณฑบนเปนหนังสือ หรือสั่งใหไดรับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร เมื่อมีกรณกีารฝาฝนจริยธรรม 

๕.๕  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริมจริยธรรมขาราชการ โดยอยางนอยตองดําเนินการ 
การบรรจุแตงตั้ง เลื่อนเงินเดือน ยายหรือโอนขาราชการ ใหใชพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูนั้นพิจารณาควบคู
กับความรูความสามารถ 

๕.๖  วินิจฉัยปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ในเรื่องใดของขาราชการ หรือสงเรื่องให 
คณะกรรมการจริยธรรมปฏิบัติตามคําแนะนําโดยสุจริตไมตองรับผิด 

๕.๗  ดําเนินการในการคุมครองคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามที่สวนราชการกําหนด 
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คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
   แนวทางการปฏิบัติงานในการจัดการเรื่องรองเรียน 

  
๑.  ชื่องาน 

แนวทางการปฏิบัติงานในการจัดการเรื่องรองเรียน 
 
๒.  วัตถุประสงค 
 

๒.๑  เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการจัดการขอรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ที่มีมาตรฐาน
นํามาใชในหนวยงานภายในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒  

๒.๒  เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดทราบขั้นตอนในการบริหารจดัการขอรองเรียน ขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ   ใชเปนเอกสาร หลักฐานสําหรับอางอิงในการปฏิบัติงาน 

๓.  คําจํากัดความ 

๓.๑  ขอรองเรียน หมายถึง เรื่องที่ผูรับบริการ ประชาชน ขาราชการ หรือผูที่เ ก่ียวของ              
ไดแจงขอมูลรองเรียน เก่ียวกับการใหบริการของเจาหนาที่ ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาระยอง เขต ๒ ทั้งในความบกพรองในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความรับผิดชอบ 
ความลาชาในการดําเนินการ ความไมโปรงใสและความไมเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ปญหาอันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒  

๓.๒  ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ หมายถึง เรื่องที่ผูรับบริการ ประชาชน ขาราชการ หรือผู ท่ี
เกี่ยวของ จากการติดตอหรือรับบริการจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มี
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เก่ียวกับการใหบริการหรือการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่

๓.๓  ผูรับบริการ หมายถึง สวนราชการ หนวยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ ผูประสานงาน หรือผูรับบริการ
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒  
 
๔.  ที่มาของขอรองเรียน 

๔.๑  จากชองทางตาง ๆ ตามที่ระบุชองทางรับการเรื่องรองเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต ๒ 

๔.๒  จากชองทางอ่ืน ๆ เชน บัตรสนเทห ศูนยดํารงธรรม สื่ออื่น ๆ    
 
๕.  ผูรับผิดชอบกระบวนการจัดการขอรองเรียน 

               ๕.๑  กรณีเปนขอรองเรียน ณ จุดปฏิบัติงาน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน นําเสนอขอมูลตอ
ผูบังคบับัญชา และทําหนาที่แจงขอมูลกลับตอผูรองเรียน 
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๕.๒  กรณีรองเรียน ณ สํานักงาน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ รับเอกสารหรือ

หนังสือขอรองเรียน และจัดสงใหกลุมงานวินัยนิติการ ตรวจสอบ กลั่นกรอง และเสนอผูบังคับบัญชาดําเนินการ
สั่งการ แกไข ขอรองเรียน หรือแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง (ตามกรณี) หากดําเนินการแลวเสร็จ
แจงผูรองเรียน 

๕.๓  กรณีรองเรียนจากชองทางภายนอก เชน ศูนยดํารงธรรม สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ฯลฯ  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ รับเอกสารขอรองเรียน และจัดสงใหกลุมงานวินัยและนิติการ 
ตรวจสอบ กลั่นกรอง และเสนอผูบังคับบัญชาดําเนินการสั่งการ แกไขขอรองเรียน หรือแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง (ตามกรณี) หากดําเนินการแลวเสร็จแจงสวนราชการ หรือชองทางที่ไดรับแจง           
ขอรองเรียนไดรับทราบผลการตรวจสอบขอเท็จจริง 

๕.๔  กรณีรองเรียน ตอกลุมงานวินัยและนิติการ นิติกรผูรับผิดชอบจะซักถามขอเท็จจริงใน
เบื้องตน และหากขอเท็จจริงดังกลาวเปนขอเท็จจริงที่ไมยุงยาก ไมสลับซับซอน อาจจะแจงหรือทําความเขาใจ
กับผูรองเรยีนในทันที เชน การรองเรียนในขอระเบียบ กฎหมาย เปนตน 

๕.๕  นอกจากนี้แลว นิติกร กลุมงานวินัยและนิติการ ยังมีหนาที่ ในการใหคําปรึกษา แนะนํา    
ขอรองเรียนใหแกผูรับบริการ ติดตามเรื่องรองเรียน รองทุกข การแจงเตือน แจงผูรองเรียน ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด รายงานขอเท็จจริง พรอมขอเสนอแนะ ความเห็นที่ไดจากการตรวจสอบขอเท็จจริง ทั้งสวนกลาง และ
สวนภูมิภาค จังหวัด เสนอผูบังคับบัญชาอยางตอเนื่อง และรวบรวมสถิติ ขอมูลไวเพื่อวางแผนบริหารจัดการ
เรื่องรองเรียน 
 

๖.  ชองทางรับการรองเรียน 
๖.๑  รองเรียนดวยตนเองในขณะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ณ จุด ปฏิบัติงาน โดยเจาหนาที่

ปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียน 
๖.๒  รองเรียนดวยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา

ระยอง เขต ๒ โดยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบบันทึกขอมูลตามแบบฟอรม หรือผูรับบริการกรอบขอมูล รายละเอียด 
ขอรองเรียน ตามแบบฟอรมแจงขอรองเรียน 

๖.๓  โทรศพัท / โทรสาร หมายเลข ๐-๓๘๖๗-๑๑๘๐ / ๐-๓๘๖๗-๒๕๑๖ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต ๒ กลุมงานวินัยนิติการ 

๖.๔  จดหมาย จาหนาซองถึงหนวยงาน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต ๒ หรือกลุมงานวินัยและนิติการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เลขที่ 
๙๙/๑ หมูที่ ๓ ตําบลวังหวา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒๑๑๑๐   

๖.๕  เว็บไซด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒  
       
๗.  ขั้นตอนการดําเนินการบริหารจัดการขอรองเรียน 

๗.๑  รับเรื่องรองเรียนกลาวหา นิติกร กลุมงานวินัยและนิติการ พิจารณาตรวจสอบขอมูลใน
หนังสือรองเรียนในเบื้องตน พรอมเสนอความเห็น หรือคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯหรือผูไดรับมอบหมาย    
ใหผูบังคบับัญชาสั่งสืบสวน คณะกรรมการฯ หรือผูไดรับมอบหมาย ดําเนินการสืบสวน ตรวจสอบขอเท็จจริง 
 

                                                 
 



- ๑๐ - 
 

๗.๒  เมื่อไดผลการตรวจสอบหรือสืบสวนแลว กลุมงานวินัยและนิติการจะทําความเห็นเสนอ
ผูบังคบับัญชา เพ่ือพิจารณาวา ขอเท็จจริงมีมูลหรือไม กรณีที่ขอเท็จจริงที่ตรวจสอบพบวามีมูลและการกระทํา
ดังกลาวเปนความผิดวินัย ก็จะดําเนินการทางวินัยตอไป กรณีท่ีขอเท็จจริงท่ีตรวจสอบพบวา ไมมีมูลและการ
กระทําไมเปนความผิดวินัย ก็จะเสนอความเห็นใหยุติเรื่อง 

๗.๓  รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหกับผูรองเรียนโดยตรง หรือผานหนวยงาน ชองทาง  
ที่ไดรับเรื่องรองเรียนนั้น และรวบรวมสถิติ ปญหา เพ่ือใชเปนแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการตอไป   
 

................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานวินัยและนิติการ กลุมบริหารงานบุคคล                                                               
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 



- ๑๑ - 
 

หนังสือรองเรียน 
                                                     

                                                          วันที่.......................เดือน.........................พ.ศ.............. 
 
เรื่อง  รองเรียน................................................................. 
 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒    
 

สิ่งท่ีสงมาดวย  (ถามี).......................................................................... 
 
 ขาพเจา.................................................  นามสกุล............................................. อายุ......................... ป 
อยูบานเลขที่.................................  หมูท่ี.........................................  ตําบล /แขวง.............................................. 
อําเภอ/เขต............................................. จังหวัด...........................................  รหัสไปรษณีย................................ 
โทรศพัท..................................................... 

           มีความประสงคที่จะขอรองเรียน ตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต ๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

....................................................................................  

             พรอมนี้  ข าพเจาไดแนบเอกสาร หรือหลักฐาน เ พ่ือประกอบการพิจารณามาดวยแลว           
จํานวน  .................... แผน (ถามี) 

              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและดําเนินการใหตามความประสงคของขาพเจา ตอไป 
  

        ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                      (ลงชื่อ) ...........................................  ผูรองเรียน 
                                                   (.........................................) 

 
 สถานที่ติดตอขาพเจา...........................................................................หมายเลขโทรศัพท...................... 
  
  


