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งานและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของนายชัยวัฒน์ ไพรวัลย์ ตาแหน่งนิติกรชานาญการ
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน เกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัยและรักษา
วินัย คุณธรรม จริยธรรม
2) จั ด ท าและสนั บ สนุ น การจั ด ท าเอกสารคู่ มื อ เกี่ ย วกั บ กฎหมาย วิ นั ย และรั ก ษาวิ นั ย
คุณธรรม จริยธรรม
3) ติดตามประเมินผล การพัฒนาวินัยและรักษาวินัย คุณธรรมจริยธรรม
4) เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กฎหมายระเบียบ คาสั่ง
มติคณะรัฐมนตรีและประกาศต่างๆ
5) จัดประชุม อบรม สัมมนาความรู้ทางกฎหมาย วินัยและรักษาวินัยคุณธรรม จริยธรรม
6) เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ทางด้านกฎหมาย วินัยและรักษาวินัยคุณธรรม จริยธรรม
2. ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
1) รับเรื่องร้องเรียน
2) ด าเนิ น การสื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการสื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง รวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
3) ตรวจส านวนการสื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง ให้ ค วามเห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ อ ส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
4) ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
5) ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัย
6) ตรวจสานวนการสอบสวนทางวินัย พยานหลักฐาน ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 หรือผู้สั่งแต่งตั้งหรือผู้มีอานาจตามกฎหมาย
7) ดาเนินการออกคาสั่งลงโทษทางวินัย
8) รายงานการดาเนินการทางวินัย
9) ดาเนินการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนการสั่งให้ประจา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10) ประสานงานกับหน่วยงานหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทาง
วินัยกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาผิดร่วมกัน
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
1) รับเรื่องอุทธรณ์ ตรวจสอบคาอุทธรณ์
2) รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) ตรวจพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 หรือผู้มีอานาจ
4) รายงานการดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์

-24. ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
1) รับเรื่องร้องทุกข์และตรวจสอบคาร้องทุกข์ รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตรวจพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 หรือผู้มี
อานาจ รายงานการดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์
2) ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย กรณีได้รับการประสานจากศึกษาธิการจังหวัด เสนอ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) วินิจฉัย
5. ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
1) ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เบื้ อ งต้ น ทางละเมิ ด และแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
2) ตรวจพิ จ ารณาส านวนการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เบื้ อ งต้ น ทางละเมิ ด และส านวนการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 2 หรือผู้มีอานาจ
3) การรายงานการด าเนิ น การสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เบื้ อ งต้ น ทางละเมิ ด และการรายงานการ
ดาเนินการสอบข้อเท็จจริง ไปยังกรมบัญชีกลาง และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้
มอบอานาจ
4) ดาเนินการเรียกให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้กระทาผิดชดใช้ค่าเสียหาย
6. ดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง ดาเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
1) รับมอบอานาจจากหน่วยงานให้ฟ้องและแก้ต่างคดี
2) รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พยานหลักฐาน วิเคราะห์ตรวจสอบเพื่อดาเนินคดีเองหรือ
ประสานงานพนักงานอัยการ ฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดี และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตารวจ อัยการ ศาล ตุลาการ
ราชทัณฑ์ ป.ป.ช. ป.ป.ท. สตง.
3) จัดทาคาฟ้อง คาให้การ คาแถลง คาอุทธรณ์ คาขอ คาร้อง จนคดีถึงที่สุด
4) รายงานผลคดีต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
5) ดาเนินการบังคับคดีและมาตรการบังคับทางปกครอง ได้แก่ สืบหาหลักทรัพย์ ยึด อายัดและ
จาหน่ายทรัพย์สินขายทอดตลาด ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาท บังคับเอาค่าเสียหายคืนรัฐโดยไม่ฟ้องศาล
6) รายงานการดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีทางศาล
จากงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ จะมีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การดาเนินงานวินัย
1. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมวินัยให้ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนรับ
เรื่องร้องเรียน สืบสวนข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง การรายงานการดาเนินการ
ทางวินัย รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนใน การดาเนินการจะกล่าวถึงเฉพาะใน
ส่ว นของข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ ไขเพิ่มเติมเท่านั้ น ไม่ได้ห มายความรวมไปถึงการด าเนินงานวินัยของ
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้ระเบียบกฎหมายทีแ่ ยกจากกัน
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.1 การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สาเหตุการกระทาผิดวินัย การเสริมสร้างวินัย จริยธรรมให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีวินัยและจริยธรรม
2.1.2 ให้คาปรึกษา แนะนา เสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1.4 จั ด ท าและสนั บ สนุ น การจั ด ท าเอกสาร คู่ มื อ สื่ อ เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาวิ นั ย และการป้ อ งกั น
การกระทาผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
2.2 การดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง
2.2.1 เสนอแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ มอบหมายบุ ค คลหรื อ ให้ ชี้ แ จงเมื่ อ มี
การร้องเรีย น หรื อปรากฏเป็น ข่าวในสื่ อมวลชน หรือได้รับรายงานจากหน่วยอื่น หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็ น
การกระทาผิด
2.2.2 ตรวจสานวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ถ้ากรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชายุติเรื่องแต่ถ้ากรณีมีมูล
เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ก็เสนอผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง
2.2.3 คณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ดาเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ. 2550

-42.2.4 เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.6 พร้ อ มส านวนการสอบสวนให้ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถ้าไม่ผิดวินัยให้ยุติเรื่อง ถ้าผิดวินัยให้ออกคาสั่งลงโทษทางวินัยตามระเบียบ
ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
2.2.5 รายงานการดาเนินการทางวินัย ตามมาตรา 104 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
2.2.5.1 กรณี ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา ด าเนิ น การทางวิ นั ย แล้ ว ให้ ต รวจเสนอรายงาน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณา เมื่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ
รายงานแล้วเห็นว่าการยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็มีอานาจสั่งงดโทษลด
โทษ เพิ่มโทษ เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในคาสั่งเดิม หรือดาเนินการอย่างใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
ให้ ได้ความจริ งและความยุ ติธ รรมได้ตามควรแก่กรณี และเมื่อผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้
พิจารณาตามอานาจหน้าที่แล้ว ให้ เสนอหรือรายงาน ก.ศ.จ. พิจารณา ถ้ามีมติเป็นประการให้ดาเนินการไป
ตามนั้น แล้วรายงานการดาเนินการทางวินัยพร้อมสานวนการสอบสวนไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นแย้งกับมติ ก.ศ.จ. ก็ให้รายงานไปยัง
ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาต่อไป ถ้าเห็นด้วยกับมติ ก.ศ.จ. ก็ถือว่าการรายงานการดาเนินการทางวินัยเป็นอันสิ้นสุด
แต่ถ้า ก.ค.ศ. มีมติเปลี่ยนแปลงการลงโทษหรือมีความเห็นเป็นประการใดต้องดาเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น
2.2.5.2 กรณีผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการทางวินัยแล้ว ให้รายงาน
ก.ศ.จ. พิจารณา เมื่อมีมติเป็นประการใดให้ดาเนินการไปตามนั้น แล้วรายงานการดาเนินการทางวินัยพร้อม
สานวนการสอบสวนไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณา หากมีความเห็นแย้งกับมติ
ก.ศ.จ. ก็ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาต่อไป ถ้าเห็นด้วยกับมติ ก.ศ.จ. ก็ถือว่าการรายงานการดาเนินการ
ทางวินัยเป็นอันสิ้นสุด ถ้า ก.ค.ศ. มีมติเปลี่ยนแปลงการลงโทษหรือมีความเห็นเป็นประการใด ต้องดาเนินการให้
เป็นไปตามมตินั้น
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบั ญ ญัติ ร ะเบี ย บข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา พ.ศ. 2547 และที่ แก้ ไ ข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
2. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
3. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
4. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
5. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2548
6. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางกากรศึกษา พ.ศ. 2548
7. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
8. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ

-59. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มที่ใช้
1. แบบ สว.1 (แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง)
2. แบบ สว.2 (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ตามข้อ 23)
3. แบบ สว.3 (บั น ทึก การแจ้ งและรั บ ทราบข้อ กล่ าวหาและสรุ ป พยานหลั ก ฐานที่ ส นั บ สนุ น ข้ อ
กล่าวหา ตามข้อ 24)
4. แบบ สว.4 (บันทึกถ้อยคาของผู้ถูกกล่าวหา)
5. แบบ สว.5 (บันทึกถ้อยคาพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา)
6. แบบ สว.6 (รายงานการสอบสวน)
7. แบบ คาสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง กรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษโดยอาศัยอานาจของตนเอง
8. แบบ คาสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง กรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตามมติ ก.ศ.จ. หรือ ที่ ก.ค.ศ. ตัง้
9. แบบ ค าสั่ ง ลงโทษวิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง กรณี ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสั่ ง ลงโทษวิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงตาม
มติ ก.ศ.จ. และ ที่ ก.ค.ศ. ตัง้
10. แบบฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.3 การดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
2.3.1 เสนอแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ มอบหมายบุ ค คลหรื อ ให้ ชี้ แ จง เมื่ อ มี
การร้องเรีย น หรื อปรากฏเป็น ข่าวในสื่ อมวลชน หรือได้รับรายงานจากหน่วยอื่น หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็ น
การกระทาผิด
2.3.2 ตรวจสานวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ถ้ากรณีไม่มีมูลเสนอผู้บังคับบัญชายุติเรื่อง แต่ถ้ากรณี
มีมูลเป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรงเสนอผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ ผู้ มีอานาจสั่ งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53
แห่ งพระราชบั ญญั ติร ะเบี ย บข้ าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึ กษา พ.ศ. 2547 แต่ง ตั้ง คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบั ญญัติร ะเบี ยบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
2. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
3. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ
4. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง

-62.4 การสั่งพักราชการ
ในกรณีดังนี้ ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 จะออกคาสั่งพักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนก็ได้
2.4.1 เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่า
กระทาความผิดอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อัน
ไม่น่าไว้วางใจ และพนักงานอัยการไม่รับเป็นทนายแก้ต่างให้ และถ้าให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความ
เสียหายแก่ราชการ
2.4.2 มีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา หรือ
จะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น
2.4.3 อยู่ในระหว่างควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา หรือต้องจาคุกโดยคาพิพากษา และได้
ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจาคุกเป็นเวลาติดต่อกันเกินสิบห้าวันแล้ว
2.4.4 ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและต่อมามีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทา
ความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวน หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงภายหลังที่มีคาพิพากษา
ถึงที่สุดว่าเป็ นผู้กระทาผิดอาญาในเรื่องนั้น และเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคาพิพากษาถึงที่สุ ดได้ความ
ประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทาความผิดอาญาของผู้นั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555
แบบฟอร์มที่ใช้
1. แบบ พ.1 (ให้พักราชการ)
2. แบบ พ.3 (การสั่งกลับกรณีไม่มีความผิดวินัย)
3. แบบ พ.4 (การสั่งกลับกรณีมีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง)
4. แบบ พ.5 (การสั่งกลับกรณีไม่เป็นผู้ถูกสั่งพักใช้/พ้นกาหนดเวลาถูกพักใช้)
2.5 การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ในกรณีดังนี้ ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 จะสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนก็ได้
2.5.1 มีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการ และเห็นว่าการสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เป็น
เหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว
2.5.2 มีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการกรณีถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นเวลาเกิน หนึ่งปี
2.5.3 เมื่อได้สั่งพักราชการไว้แล้ว หากเห็นว่าการสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุ
ที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว หรือถูกสั่งพักราชการกรณีถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
แล้วเห็นว่าอาจถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นเวลาเกินหนึ่งปี
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555

-7แบบฟอร์มที่ใช้
1. แบบ พ.2 (ให้ออกจากราชการไว้ก่อน)
2. แบบ พ.3 (การสั่งกลับกรณีไม่มีความผิดวินัย)
3. แบบ พ.4 (การสั่งกลับกรณีมีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง)
4. แบบ พ.5 (การสั่งกลับกรณีไม่เป็นผู้ถูกสั่งพักใช้/พ้นกาหนดเวลาถูกพักใช้)

-8การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
1. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ ม ตั้ งแต่ ก ารรั บ เรื่ อ งอุท ธรณ์แ ละร้อ งทุ กข์ ข องข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตลอดจนการดาเนินการแจ้งผลให้ทราบการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แ ก้ ไขเพิ่ม เติม เท่า นั้ น ไม่ ได้ ห มายความรวมไปถึ งการอุ ท ธรณ์ และการร้ องทุ กข์ ข องพนัก งานราชการ
ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหากจากกัน
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.1 การอุทธรณ์
2.1.1 รับเรื่องอุทธรณ์คาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
2.1.2 ตรวจพิจารณาหนังสืออุทธรณ์ ว่าเข้าข่ายที่จะรับเรื่องไว้พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย การอุทธรณ์
และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 ดังนี้
2.1.2.1 อุทธรณ์คาสั่งลงโทษภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
2.1.2.2 อุทธรณ์คาสั่งเพื่อตนเอง
2.1.2.3 ทาเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ว่าตนถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้องไม่
เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และลงลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์
2.1.3 ส่งเรื่องอุทธรณ์ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดดาเนินการเพื่อให้ ก.ศ.จ. พิจารณา
2.2 การร้องทุกข์
2.2.1 รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา หรือถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
2.2.2 ตรวจพิจารณาหนังสือร้องทุกข์ว่าเข้าข่ายที่จะรับเรื่องไว้พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้อง
ทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ดังนี้
2.1.2.1 ร้องทุกข์ภายใน 30 วันนับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
2.1.2.2 ร้องทุกข์เพื่อตนเอง
2.1.2.3 ทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ ที่อยู่ และตาแหน่งของผู้ร้องทุกข์ และสาระสาคัญที่แสดง
ข้อเท็จจริงและเหตุผลว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา
หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างใด และความประสงค์ของการร้องทุกข์ พร้อมสาเนารับรอง
ถูกต้องหนึ่งฉบับ
2.1.2.4 การร้องทุกข์คาสั่งให้ออกจากราชการ ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
2.2.3 ส่งเรื่องร้องทุกข์ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดดาเนิน เพื่อให้ ก.ศ.จ.พิจารณา

-9การดาเนินคดีของรัฐ
1.ขอบเขตงาน
ครอบคลุมตั้งแต่การดาเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง จนกระทั่งคดีถึงที่สุด
และการบังคับคดีหรือการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง อีกทั้งการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
และการดาเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดและค่าสินไหมทดแทน
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.1 ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแก่หน่วยงานและสถานศึกษา รวมถึงข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนผู้มาขอรับบริการอื่นด้วย
2.2 รั บ เรื่ อ งจากส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน และหน่ว ยงานอื่น ที่
เกี่ยวกับคดีแพ่งคดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง (ที่ขอความช่วยเหลือ)
2.3 เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ
2.4 รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสานักงานอัยการ
เพื่อให้ว่าต่างหรือแก้ต่างในคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย ที่หน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดี
หรือถูกฟ้องคดี (คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีนั้น ไม่อาจขอความช่วยเหลือให้แก้ต่างคดีได้ ) รวมทั้ง
ดาเนินการอื่นตามกระบวนวิธีพิจารณาคดี จนกระทั่งศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษาและรวมไปถึงการอุทธรณ์และ
ฎีกาคาสั่งหรือคาพิพากษาจนกระทั่งคดีถึงที่สุดด้วย
2.5 รวบรวมพยานหลักฐานและจัดทาคาฟ้องในฐานะผู้ฟ้องคดีหรือคาให้การในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี
ให้ กั บ หน่ ว ยงานราชการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ เพื่ อ ส่ ง ศาลปกครอง และด าเนิ น การอื่ น ตามกระบวน
วิธีพิจารณาคดีจนกระทั่งศาลปกครองมีคาสั่งหรือคาพิพากษาถึงที่สุด
2.6 การบั ง คั บ คดี แ ละการใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทางปกครอง รวมถึ ง การสื บ หาทรั พ ย์ สิ น หรื อ
หลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคาพิพากษาเพื่อการบังคับคดีให้กับหน่วยงานด้วย
2.7 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ด าเนิ น การหาตั ว ผู้ ต้ อ งรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด รวมทั้ ง ชดใช้
ค่ า สิ น ไหมทดแทน กรณี เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ท างราชการ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 รวมทั้งการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539
2.8 การพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมถึงการเข้าตรวจดูและคัดสาเนาเอกสาร
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / ประมวลกฎหมายอาญา
2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
4. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

-107. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
9. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวศันสนา สุทธิวนาสันต์
นิติกรชานาญการพิเศษ
ปฏิบัตหิ น้าที่ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตดร เขต 2

คานา
คู่มื อการปฏิบั ติ งานนี้ ไ ด้จั ด ทาขึ้ น เพื่ อ แสดงถึ งขั้ น ตอนการปฏิ บัติ ง านที่รั บ ผิ ด ชอบในหน้า ที่
ในกลุ่มกฎหมายและคดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ซึ่งจะทาให้ทราบถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติ ตามกรอบภาระงาน จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบถึงปฏิบัติงาน
รวมถึงวิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีจิตสานึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้
เกิดผลสาเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้ดียิ่งขึ้น
นางสาวศันสนา สุทธิวนาสันต์
นิติกรชานาญการพิเศษ
กลุ่มกฎหมายและคดี

สารบัญ
เรื่อง
1. งานหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การดาเนินงานวินัย
- การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
- การดาเนินคดีของรัฐ

หน้า
1
3
3
8
9

-1งานและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของนางสาวศันสนา สุทธิวนาสันต์ ตาแหน่งนิติกรชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ควบคุม กากับ ดูแล ติดตาม ให้คาปรึกษากลั่นกรอง
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติราชการของกลุ่มกฎหมายและคดี รับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน เกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัยและรักษา
วินัย คุณธรรม จริยธรรม
2) จั ด ท าและสนั บ สนุ น การจั ด ท าเอกสารคู่ มื อ เกี่ ย วกั บ กฎหมาย วิ นั ย และรั ก ษาวิ นั ย
คุณธรรม จริยธรรม
3) ติดตามประเมินผล การพัฒนาวินัยและรักษาวินัย คุณธรรมจริยธรรม
4) เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กฎหมายระเบียบ คาสั่ง
มติคณะรัฐมนตรีและประกาศต่างๆ
5) จัดประชุม อบรม สัมมนาความรู้ทางกฎหมาย วินัยและรักษาวินัยคุณธรรม จริยธรรม
6) เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ทางด้านกฎหมาย วินัยและรักษาวินัยคุณธรรม จริยธรรม
2. ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
1) รับเรื่องร้องเรียน
2) ด าเนิ น การสื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการสื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง รวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
3) ตรวจส านวนการสื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง ให้ ค วามเห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ อ ส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
4) ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
5) ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัย
6) ตรวจสานวนการสอบสวนทางวินัย พยานหลักฐาน ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 หรือผู้สั่งแต่งตั้งหรือผู้มีอานาจตามกฎหมาย
7) ดาเนินการออกคาสั่งลงโทษทางวินัย
8) รายงานการดาเนินการทางวินัย
9) ดาเนินการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนการสั่งให้ประจา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10) ประสานงานกับหน่วยงานหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทาง
วินัยกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาผิดร่วมกัน
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
1) รับเรื่องอุทธรณ์ ตรวจสอบคาอุทธรณ์
2) รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) ตรวจพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 หรือผู้มีอานาจ
4) รายงานการดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์

-24. ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
1) รับเรื่องร้องทุกข์และตรวจสอบคาร้องทุกข์ รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตรวจพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 หรือผู้มี
อานาจ รายงานการดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์
2) ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย กรณีได้รับการประสานจากศึกษาธิการจังหวัด เสนอ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) วินิจฉัย
5. ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
1) ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เบื้ อ งต้ น ทางละเมิ ด และแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
2) ตรวจพิ จ ารณาส านวนการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เบื้ อ งต้ น ทางละเมิ ด และส านวนการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 2 หรือผู้มีอานาจ
3) การรายงานการด าเนิ น การสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เบื้ อ งต้ น ทางละเมิ ด และการรายงานการ
ดาเนินการสอบข้อเท็จจริง ไปยังกรมบัญชีกลาง และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้
มอบอานาจ
4) ดาเนินการเรียกให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้กระทาผิดชดใช้ค่าเสียหาย
6. ดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง ดาเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
1) รับมอบอานาจจากหน่วยงานให้ฟ้องและแก้ต่างคดี
2) รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พยานหลักฐาน วิเคราะห์ตรวจสอบเพื่อดาเนินคดีเองหรือ
ประสานงานพนักงานอัยการ ฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดี และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตารวจ อัยการ ศาล ตุลาการ
ราชทัณฑ์ ป.ป.ช. ป.ป.ท. สตง.
3) จัดทาคาฟ้อง คาให้การ คาแถลง คาอุทธรณ์ คาขอ คาร้อง จนคดีถึงที่สุด
4) รายงานผลคดีต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
5) ดาเนินการบังคับคดีและมาตรการบังคับทางปกครอง ได้แก่ สืบหาหลักทรัพย์ ยึด อายัดและ
จาหน่ายทรัพย์สินขายทอดตลาด ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาท บังคับเอาค่าเสียหายคืนรัฐโดยไม่ฟ้องศาล
6) รายงานการดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีทางศาล
จากงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ จะมีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การดาเนินงานวินัย
1. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมวินัยให้ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนรับ
เรื่องร้องเรียน สืบสวนข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง การรายงานการดาเนินการ
ทางวินัย รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนใน การดาเนินการจะกล่าวถึงเฉพาะ
ในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2547 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เท่ า นั้ น ไม่ ไ ด้ ห มายความรวมไปถึ ง การด าเนิ น งานวิ นั ย
ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้ระเบียบกฎหมายทีแ่ ยกจากกัน
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.1 การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สาเหตุการกระทาผิดวินัย การเสริมสร้างวินัย จริยธรรมให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีวินัยและจริยธรรม
2.1.2 ให้คาปรึกษา แนะนา เสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1.4 จั ด ท าและสนั บ สนุ น การจั ด ท าเอกสาร คู่ มื อ สื่ อ เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาวิ นั ย และการป้ อ งกั น
การกระทาผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
2.2 การดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง
2.2.1 เสนอแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ มอบหมายบุ ค คลหรื อ ให้ ชี้ แ จงเมื่ อ มี
การร้องเรีย น หรื อปรากฏเป็น ข่าวในสื่ อมวลชน หรือได้รับรายงานจากหน่วยอื่น หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็ น
การกระทาผิด
2.2.2 ตรวจสานวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ถ้ากรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชายุติเรื่องแต่ถ้ากรณีมีมูล
เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ก็เสนอผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง
2.2.3 คณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ดาเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ. 2550

-42.2.4 เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.6 พร้ อ มส านวนการสอบสวนให้ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถ้าไม่ผิดวินัยให้ยุติเรื่อง ถ้าผิดวินัยให้ออกคาสั่งลงโทษทางวินัยตามระเบียบ
ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
2.2.5 รายงานการดาเนินการทางวินัย ตามมาตรา 104 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
2.2.5.1 กรณี ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา ด าเนิ น การทางวิ นั ย แล้ ว ให้ ต รวจเสนอรายงาน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณา เมื่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ
รายงานแล้วเห็นว่าการยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็มีอานาจสั่งงดโทษลด
โทษ เพิ่มโทษ เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในคาสั่งเดิม หรือดาเนินการอย่างใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
ให้ ได้ความจริ งและความยุ ติธ รรมได้ตามควรแก่กรณี และเมื่อผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้
พิจารณาตามอานาจหน้าที่แล้ว ให้ เสนอหรือรายงาน ก.ศ.จ. พิจารณา ถ้ามีมติเป็นประการให้ดาเนินการไป
ตามนั้น แล้วรายงานการดาเนินการทางวินัยพร้อมสานวนการสอบสวนไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเห็นแย้งกับมติ ก.ศ.จ. ก็ให้รายงานไปยัง
ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาต่อไป ถ้าเห็นด้วยกับมติ ก.ศ.จ. ก็ถือว่าการรายงานการดาเนินการทางวินัยเป็นอันสิ้นสุด
แต่ถ้า ก.ค.ศ. มีมติเปลี่ยนแปลงการลงโทษหรือมีความเห็นเป็นประการใดต้องดาเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น
2.2.5.2 กรณีผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการทางวินัยแล้ว ให้รายงาน
ก.ศ.จ. พิจารณา เมื่อมีมติเป็นประการใดให้ดาเนินการไปตามนั้น แล้วรายงานการดาเนินการทางวินัยพร้อม
สานวนการสอบสวนไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณา หากมีความเห็นแย้งกับมติ
ก.ศ.จ. ก็ให้รายงานไปยัง ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาต่อไป ถ้าเห็นด้วยกับมติ ก.ศ.จ. ก็ถือว่าการรายงานการดาเนินการ
ทางวินัยเป็นอันสิ้นสุด ถ้า ก.ค.ศ. มีมติเปลี่ยนแปลงการลงโทษหรือมีความเห็นเป็นประการใด ต้องดาเนินการให้
เป็นไปตามมตินั้น
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
2. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
3. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
4. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
5. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2548
6. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางกากรศึกษา พ.ศ. 2548
7. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
8. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ
9. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง
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1. แบบ สว.1 (แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง)
2. แบบ สว.2 (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ตามข้อ 23)
3. แบบ สว.3 (บั น ทึก การแจ้ งและรั บ ทราบข้อ กล่ าวหาและสรุ ป พยานหลั ก ฐานที่ ส นั บ สนุ น ข้ อ
กล่าวหา ตามข้อ 24)
4. แบบ สว.4 (บันทึกถ้อยคาของผู้ถูกกล่าวหา)
5. แบบ สว.5 (บันทึกถ้อยคาพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา)
6. แบบ สว.6 (รายงานการสอบสวน)
7. แบบ คาสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง กรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษโดยอาศัยอานาจของตนเอง
8. แบบ คาสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง กรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตามมติ ก.ศ.จ. หรือ ที่ ก.ค.ศ.ตัง้
9. แบบ ค าสั่ ง ลงโทษวิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง กรณี ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสั่ ง ลงโทษวิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงตาม
มติ ก.ศ.จ. และ ที่ ก.ค.ศ. ตัง้
10. แบบฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.3 การดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
2.3.1 เสนอแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ มอบหมายบุ ค คลหรื อ ให้ ชี้ แ จง เมื่ อ มี
การร้องเรีย น หรื อปรากฏเป็น ข่าวในสื่ อมวลชน หรือได้รับรายงานจากหน่วยอื่น หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็ น
การกระทาผิด
2.3.2 ตรวจสานวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ถ้ากรณีไม่มีมูลเสนอผู้บังคับบัญชายุติเรื่อง แต่ถ้ากรณี
มีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเสนอผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอย่างร้ายแรง
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบั ญญัติร ะเบี ยบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
2. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
3. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ
4. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง

-62.4 การสั่งพักราชการ
ในกรณีดังนี้ ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 จะออกคาสั่งพักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนก็ได้
2.4.1 เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่า
กระทาความผิดอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อัน
ไม่น่าไว้วางใจ และพนักงานอั ยการไม่รับเป็นทนายแก้ต่างให้ และถ้าให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความ
เสียหายแก่ราชการ
2.4.2 มีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา หรือ
จะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น
2.4.3 อยู่ในระหว่างควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา หรือต้องจาคุกโดยคาพิพากษา และได้
ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจาคุกเป็นเวลาติดต่อกันเกินสิบห้าวันแล้ว
2.4.4 ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและต่อมามีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทา
ความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวน หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงภายหลังที่มีคาพิพากษา
ถึงที่สุดว่าเป็ นผู้กระทาผิดอาญาในเรื่องนั้น และเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคาพิพากษาถึงที่สุ ดได้ความ
ประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทาความผิดอาญาของผู้นั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555
แบบฟอร์มที่ใช้
1. แบบ พ.1 (ให้พักราชการ)
2. แบบ พ.3 (การสั่งกลับกรณีไม่มีความผิดวินัย)
3. แบบ พ.4 (การสั่งกลับกรณีมีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง)
4. แบบ พ.5 (การสั่งกลับกรณีไม่เป็นผู้ถูกสั่งพักใช้/พ้นกาหนดเวลาถูกพักใช้)
2.5 การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ในกรณีดังนี้ ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 จะสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนก็ได้
2.5.1 มีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการ และเห็นว่าการสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เป็น
เหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว
2.5.2 มีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการกรณีถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นเวลาเกิน หนึ่งปี
2.5.3 เมื่อได้สั่งพักราชการไว้แล้ว หากเห็นว่าการสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุ
ที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว หรือถูกสั่งพักราชการกรณีถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
แล้วเห็นว่าอาจถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นเวลาเกินหนึ่งปี
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555

-7แบบฟอร์มที่ใช้
1. แบบ พ.2 (ให้ออกจากราชการไว้ก่อน)
2. แบบ พ.3 (การสั่งกลับกรณีไม่มีความผิดวินัย)
3. แบบ พ.4 (การสั่งกลับกรณีมีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง)
4. แบบ พ.5 (การสั่งกลับกรณีไม่เป็นผู้ถูกสั่งพักใช้/พ้นกาหนดเวลาถูกพักใช้)

-8การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
1. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ ม ตั้ งแต่ ก ารรั บ เรื่ อ งอุท ธรณ์แ ละร้อ งทุ กข์ ข องข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตลอดจนการดาเนินการแจ้งผลให้ทราบการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แ ก้ ไขเพิ่ม เติม เท่า นั้ น ไม่ ได้ ห มายความรวมไปถึ งการอุ ท ธรณ์ และการร้ องทุ กข์ ข องพนัก งานราชการ
ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหากจากกัน
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.1 การอุทธรณ์
2.1.1 รับเรื่องอุทธรณ์คาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
2.1.2 ตรวจพิจารณาหนังสืออุทธรณ์ ว่าเข้าข่ายที่จะรับเรื่องไว้พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย การอุทธรณ์
และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 ดังนี้
2.1.2.1 อุทธรณ์คาสั่งลงโทษภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
2.1.2.2 อุทธรณ์คาสั่งเพื่อตนเอง
2.1.2.3 ทาเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ว่าตนถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้องไม่
เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และลงลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์
2.1.3 ส่งเรื่องอุทธรณ์ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดดาเนินการ เพื่อให้ ก.ศ.จ.พิจารณา
2.2 การร้องทุกข์
2.2.1 รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา หรือถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
2.2.2 ตรวจพิจารณาหนังสือร้องทุกข์ว่าเข้าข่ายที่จะรับเรื่องไว้พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้อง
ทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ดังนี้
2.1.2.1 ร้องทุกข์ภายใน 30 วันนับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
2.1.2.2 ร้องทุกข์เพื่อตนเอง
2.1.2.3 ทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ ที่อยู่ และตาแหน่งของผู้ร้องทุกข์ และสาระสาคัญที่แสดง
ข้อเท็จจริงและเหตุผลว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา
หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างใด และความประสงค์ของการร้องทุกข์ พร้อมสาเนารับรอง
ถูกต้องหนึ่งฉบับ
2.1.2.4 การร้องทุกข์คาสั่งให้ออกจากราชการ ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
2.2.3 ส่งเรื่องร้องทุกข์ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดดาเนิน เพื่อให้ ก.ศ.จ.พิจารณา

-9การดาเนินคดีของรัฐ
1.ขอบเขตงาน
ครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ก ารด าเนิ น คดี แ พ่ ง คดี อ าญา คดี ล้ ม ละลาย และคดี ป กครอง จนกระทั่ ง
คดีถึงที่สุด และการบังคับคดีหรือการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง อีกทั้งการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ และการดาเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดและค่าสินไหมทดแทน
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.1 ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแก่หน่วยงานและสถานศึกษา รวมถึงข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนผู้มาขอรับบริการอื่นด้วย
2.2 รั บ เรื่ อ งจากส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน และหน่ว ยงานอื่น ที่
เกี่ยวกับคดีแพ่งคดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง (ที่ขอความช่วยเหลือ)
2.3 เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ
2.4 รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสานักงานอัยการ
เพื่อให้ว่าต่างหรือแก้ต่างในคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย ที่หน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดี
หรือถูกฟ้องคดี (คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีนั้น ไม่อาจขอความช่วยเหลือให้แก้ต่างคดีได้ ) รวมทั้ง
ดาเนินการอื่นตามกระบวนวิธีพิจารณาคดี จนกระทั่งศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษาและรวมไปถึงการอุทธรณ์และ
ฎีกาคาสั่งหรือคาพิพากษาจนกระทั่งคดีถึงที่สุดด้วย
2.5 รวบรวมพยานหลักฐานและจัดทาคาฟ้องในฐานะผู้ฟ้องคดีหรือคาให้การในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี
ให้ กั บ หน่ ว ยงานราชการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ เพื่ อ ส่ ง ศาลปกครอง และด าเนิ น การอื่ น ตามกระบวน
วิธีพิจารณาคดีจนกระทั่งศาลปกครองมีคาสั่งหรือคาพิพากษาถึงที่สุด
2.6 การบั ง คั บ คดี แ ละการใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทางปกครอง รวมถึ ง การสื บ หาทรั พ ย์ สิ น หรื อ
หลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคาพิพากษาเพื่อการบังคับคดีให้กับหน่วยงานด้วย
2.7 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ด าเนิ น การหาตั ว ผู้ ต้ อ งรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด รวมทั้ ง ชดใช้
ค่ า สิ น ไหมทดแทน กรณี เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ท างราชการ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 รวมทั้งการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539
2.8 การพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมถึงการเข้าตรวจดูและคัดสาเนาเอกสาร
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / ประมวลกฎหมายอาญา
2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
4. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

-107. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
9. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกี่ยวข้อง

