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คํานํา  
 

คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัยของ
ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเลมนี้ ไดรวบรวมรายละเอียดของกระบวนงาน และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมท้ังพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชเปนมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทาง เดียวกันรวมท้ังทําใหการปฏิบัติงานของ  สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กลุมกฎหมายและคดี หวังเปนอยาง
ย่ิง วาคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานในการดําเนินงานตางๆ  
ท่ีเกี่ยวของใหเปนไป ดวยความถูกตอง เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได  
 
 

นายเสนอ เวียงบาล 

นิติกรชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคด ี

 
 



 

โครงสราง กลุมกฎหมายและคด ี
 

 
นายทองสุข มาตยคํามี 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

 
 
 

 
นายเสนอ เวียงบาล 

นิติกรชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที ่
ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

ช่ือ :นายเสนอ เวียงบาล 
ตําแหนง : นิติกร 

เขตพ้ืนที่ :  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท 

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. 
สาขา/วิชาเอก : เทคโนโลยีทางการศึกษา 

อีเมล : saner2552@gmail.com 
 

กลุมกฎหมายและคด ี

 นายเสนอ  เวียงบาล  ตําแหนงนิติกรชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี อ ๓๐   
ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี  และมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

๑. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
๒. ดําเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน 
๓. ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
๔. ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 
๕. ดําเนินการเกี่ยวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 
๖. ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
๗. ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ 
๘. ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๙. ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตามประเมนิผลเพื่อพัฒนางาน

กฎหมายและงานคดีของรัฐ 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 

งานวินัยและนิติการ 
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กลุมงานวินัยและนิติการ 
- งานอุทธรณและรองทุกข 
- งานวินัย 
- งานดานกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ 

 
งานวินัย 
 
การสงเสริมวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. ศึกษา วิเคราะห วิจัย สาเหตุการกระทาผิดวินัย การเสริมสรางวินัย จริยธรรม ให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยและจริยธรรม 

๒. ใหคาปรึกษา แนะนาเร่ืองเสริมสราง และพัฒนาวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

๓. สงเสริมใหสถานศึกษามีการเสริมสรางและพัฒนาวินัยขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๔. จัดทาและสนับสนุนการจัดทาเอกสาร คูมือ ส่ือ เกี่ยวกับการรักษาวินัยและการปองกัน
การกระทาผิดวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๕. ติดตามประเมินผลการพัฒนาวินัย จริยธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
(๑) การดําเนินการทางวินัยแกผูกระทาผิดวินัยไมรายแรง 



 

ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. รับเร่ืองรองเรียน เสนอแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง 
๒. รวมเปนคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวนวินัย ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสังกัด 
๓. ตรวจสอบสานวนการสืบสวน สอบสวนพยานหลักฐานและเสนอ ความเห็นเพื่อใหมีการ

พิจารณาส่ังลงโทษทางวินัย หรือใหความเห็นในระดับโทษทางวินัยท่ี ผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษวินัย
ไมรายแรง 

๔. ประสานกับหนวยงานหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่นท่ีเกี่ยวของกับ การดาเนินการทางวินัย
ในกรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาผิดรวมกัน 

๕. ใหคาปรึกษาแนะนา อบรม และพัฒนาผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เกี่ยวกับกระบวนการดาเนินการทางวินัย 

๖. จัดทาสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐานการดาเนินการทางวินัย ไมรายแรง ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เสนอตอองคคณะบุคคลผูมีอํานาจพิจารณาหรือหนวยงานบังคับ
บัญชา 
๗. ดําเนินการออกคาส่ังลงโทษตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด 
 
(๒) การดาเนินการทางวินัยแกผูกระทาผิดวินัยอยางรายแรง 
ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. รับเร่ืองรองเรียนและสืบสวนขอเท็จจริงเบ้ืองตน ตามกรณีขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาถูกกลาวหาวากระทาผิดวินัย 

๒. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเมื่อสอบสวน ขอเท็จจริงเบ้ืองตน
แลว ปรากฏกรณีมีมูลการกระทาผิดวินัยอยางรายแรง 

๓. รวมเปนคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณา 
๔. ตรวจสอบสานวนการสอบสวนพิจารณาพยานหลักฐานและเสนอ ความเห็นเพื่อใหมี

การพิจารณาส่ังลงโทษทางวินัย หรือใหความเห็นในระดับโทษทางวินัยท่ี ผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษ
วินัยอยางรายแรง 

๕. ประสานงานกับหนวยงานหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่นท่ีเกี่ยวของกับการดาเนินการทาง
วินัย กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดรวมกัน 

๖. จัดทําสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐาน การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอองคคณะผูมีอํานาจพิจารณาหรือหนวยงานบังคับบัญชา 

๗. ดําเนินการออกคาส่ังลงโทษตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด 
 
 

การสั่งพักราชการ สั่งใหออกจากราชการไวกอน 
ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 



 

๑. เมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง และมีสาเหตุ
ใหส่ังพักราชการไวกอน 

๒. เมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทาผิดวินัยอยางรายแรง และมีสาเหตุ
ใหออกจากราชการไวกอน 
 
การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
ข้ันตอนและแนวการปฏิบัต ิ

๑. ผูส่ังแตงตั้งกรรมการสอบสวน จัดทารายงานผลการดาเนินการเมื่อมี การดําเนินการ
ทางวินัยและการลงโทษทางวินัยไมรายแรงขาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาเสนอใหผูมี
อํานาจตามกฎหมายพิจารณา 

๒. จัดทารายงานผลการดาเนินการเมื่อมีการดําเนินการทางวินัยและ การลงโทษทางวินัย
อยางรายแรง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอใหผูมีอํานาจตามกฎหมายพิจารณา 

 
 

งานอุทธรณและรองทุกข 
การอุทธรณ 
ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ศึกษา วิเคราะห วิจัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ กรณี ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาอุทธรณคาส่ังลงโทษ เพื่อใชเปนแนวทางพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบและการใชสิทธิ
ทางกฎหมายและการรักษาสิทธิ 

๒. รับเร่ืองอุทธรณคาส่ังลงโทษทางวินัยไมรายแรงของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา ตรวจพิจารณาและเสนอใหผูมีอํานาจตามกฎหมายพิจารณา 

๓. ใหคาปรึกษา แนะนาสิทธิการอุทธรณ และการฟองรองตอ ศาลปกครองตรวจสอบคา
อุทธรณของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
การรองทุกข 

ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ศึกษา วิเคราะห วิจัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ กรณี ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา รองทุกข เพื่อใชเปนแนวทางพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับระเบียบและการใชสิทธิทางกฎหมาย
และรักษาสิทธิ 

๒. ใหคําปรึกษา แนะนาการรองทุกข และตรวจสอบคารองทุกขของ ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๓. รับเร่ืองรองทุกขของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาตรวจสอบ
พิจารณา และเสนอใหผูมีอํานาจตามกฎหมายพิจารณา 



 

 
งานดานกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ 
การดาเนินงานดานกฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับที่ใชในหนวยงาน 
ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. ศึกษา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมท้ังการจัดระบบการจัดเก็บใหบริการทางกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

๒. ใหคาปรึกษา ขอเสนอแนะ และตอบขอหารือเกี่ยวกับขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับตาง ๆ กรณี ท่ีเปนปญหาทางกฎหมายใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และหนวยงานในสังกัด 

๓. สงเสริม อบรม แนะนาใหความรูและพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให
มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบวินัย 

 
การดาเนินงานดานกฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับ ที่มีสวนเกี่ยวของกับหนวยงาน 
ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. ตรวจสอบการดาเนินการจัดทานิติกรรม หรือเอกสารมีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งสา
นักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหนวยงานในสังกัดมีสวนเกี่ยวของ เชน สัญญาซื้อขาย สัญญาจาง 
สัญญาเชา สัญญาลาศึกษาตอ สัญญาคาประกัน หนังสือรับสภาพหนี้ หนังสือมอบอานาจการบอก
เลิกสัญญา ฯลฯ 

๒. ดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดาเนินการทางคดีแพง คดีอาญา 
คดีลมละลาย คดีลวงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง ในกรณีท่ีสานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาและ
หนวยงานในสังกัด ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูเสียหาย หรือมีสวนไดเสีย และ
ประสานกับพนักงานอัยการเพื่อฟองคดีหรือแกตางคดี 

๓. พิจารณาดาเนินการหาตัวผูรับผิดชอบทางละเมิด และการใชสิทธิเรียกรองติดตาม ทวง
ถามใหผูตองรับผิดชาระหนี้แกทางราชการ 

๔. ใหความชวยเหลือ แนะนา ปรึกษา แนวทางตอสู คดีแพง คดีอาญา คดีลมละลาย คดี
ลวงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง รวมท้ังการเรียกคาสินไหมทดแทน ในกรณี สานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา หนวยงานในสังกัด ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ถูกกลาวหาวากระทาผิด
อาญา ถูกจับกุมคุมขัง ถูกฟองคดีแพง ถูกฟองคดีอาญา ถูกฟองคดีปกครองหรือถูกกระทาละเมิด 

๕. รวมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ๆ ท่ี เกี่ยวของ หรือไดรับ
มอบหมายและปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
๑. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา มีมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
๒. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา เปนผูมีระเบียบ วินัย มีความ
โปรงใส และตรวจสอบได สงผลตอการจัดการเรียนการสอนอยาง มี ประสิทธิภาพ 



 

๓. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามีความรูและเขาใจ
แนวทางดําเนินการทางวินัย การรักษาวินัย การอุทธรณ รองทุกข และระเบียบ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ 
๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับท่ี…..(พ.ศ…….) วาดวยการอุทธรณและรองทุกข 
๔. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


