
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มกฎหมายและคดี 
 
ผู้รับผิดชอบ  
  1.  นางวัชรี  ศรแก้ว  นิติกรช านาญการพิเศษ 
  2.  นางสาวดาวเรือง  นิมิตจิตภักดี นิติกรช านาญการ 
 

งานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 

1.  ชื่องาน 
งานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 

2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนิติกรในการด าเนินคดีของรัฐให้แก่หน่วยงานราชการ สถานศึกษา รวมทั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
3.  ขอบเขตของงาน 
 ครอบคลุมตั้งแต่การด าเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง จนกระทั่ งคดีถึงที่สุด           
และการบังคับคดีหรือการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง อีกทั้งการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ   
และการด าเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดและค่าสินไหมทดแทน 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 (1) ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแก่หน่วยงานและสถานศึกษา รวมถึงข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนผู้มาขอรับบริการอ่ืนด้วย 

(2) รับเรื่องจากโรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวกับ                  
คดแีพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง (ท่ีขอความช่วยเหลือ) 

(3) เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ 
(4) รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังส านักงานอัยการ                 

เพ่ือจัดพนักงานอัยการให้ว่าต่างหรือแก้ต่างในคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย ที่หน่วยงานราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดี (คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีนั้น ไม่อาจขอความช่วยเหลือให้          
แก้ต่างคดีได้) รวมทั้งด าเนินการอื่นตามกระบวนวิธีพิจารณาคดี จนกระทั่งศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษาและรวมไปถึง
การอุทธรณ์และฎีกาค าสั่งหรือค าพิพากษาจนกระทั่งคดีถึงท่ีสุด 

(5) รวบรวมพยานหลักฐานและจัดท าค าฟ้องในฐานะผู้ฟ้องคดีหรือค าให้การในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี                
ให้กับหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือส่งศาลปกครอง และด าเนินการอ่ืนตามกระบวนวิธีพิจารณาคดี            
จนกระท่ังศาลปกครองมคี าสั่งหรือค าพิพากษาจนกระทั่งคดีถึงที่สุด 

(6) การบังคับคดีและการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง รวมถึงการลืบหาทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ของ
ลูกหนี้ตามค าพิพากษาเพ่ือการบังคับคดีด้วย 

(7) แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดรวมทั้งค่าสินไหมทดแทน  กรณี          
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 รวมทั้งการใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

(8) การพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมถึงการเช้าตรวจดูและคัดส าเนาเอกสาร               
ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

หมายเหตุ : บทบาทอ านาจหน้าที่ในเรื่องการด าเนินงานวินัย และการ อุทธรณ์ร้องทุกข์ ตามที่              
กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นเรื่องเฉพาะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้หมายความรวมไปถึง
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก 
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การด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว และพนักงานราชการ 

 
1.  ชื่องาน 

การด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว และ
พนักงานราชการ 
2.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนิติกรในการด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
3.  ขอบเขตของงาน 

ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมวินัยและป้องปรามมิให้กระท าผิด ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียน สืบสวนข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไม่ร้ายแรง            
การด าเนินการทางวินัยสิ้นสุด  

ในการด าเนินการนี้  กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                     
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เท่านั้น ไม่ได้
หมายความรวมไปถึงการด าเนินงานวินัยของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ที่ใช้ระเบียบ
กฎหมายแยกต่างหาก 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 (1) การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับวินัย   
และระเบียบกฎหมายแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
  (2) ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดมีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้ง
การป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยด้วย 

  (3) จัดท าหรือเผยแพร่หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวกับวินัยให้แก่สถานศึกษาในสังกัด 
  (4) การด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (5) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เมื่อมีการร้องเรียนหรือปรากฏเป็นข่าว                

ในสื่อมวลชน หรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระท าผิด 
 (6) ตรวจส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชายุติเรื่อง แต่ถ้าเป็น
กรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็เสนอให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 

 (7) คณะกรรมการด าเนินการสอบสวนตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 
 (8) เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.6 พร้อมส านวนการสอบสวน ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถ้าไม่ผิดวินัยให้ยุติเรื่อง แต่ ถ้าผิดวินัยให้ออกค าสั่งลงโทษทางวินัย ตาม               
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
พ.ศ.2548 ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561 
  (9) รายงานการด าเนินการทางวินัยตามมาตรา 104 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

การด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (1) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เมื่อมีการร้องเรียนหรือปรากฏเป็นข่าวใน            
สื่อมวลซนหรือได้รับรายงานจากหน่วยงานอื่น หรือผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระท าผิด 
 (2) ตรวจส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลก็เสนอผู้บังคับบัญชายุติ เรื่อง                
แต่ถ้าเป็นกรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ก็เสนอให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตาม มาตรา 53 แต่งตั้ง
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คณะกรรมการสอบสวนวินัยไมร่้ายแรง 
  (3) คณะกรรมการด าเนินการสอบสวนตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 
 (4) เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.6 พร้อมส านวนการสอบสวนให้ผู้สั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถ้าไม่ผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่อง แต่ถ้าผิดวินัยก็ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (5) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีความเห็นพ้องกัน    
ในระดับโทษไม่ร้ายแรง (ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน) ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้มีอ านาจตาม
มาตรา 53 ออกค าสั่งลงโทษให้เป็นไปตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ              
ลดเงินเดือน พ.ศ.2561 ประกอบกับระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 จากนั้นรายงานให้ กศจ.เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณา ในกรณีที่               
กศจ.เขตพ้ืนที่การศึกษา มีมติประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติไปตามมตินั้น 
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีความเห็นในระดับโทษแย้งหรือต่างกัน 
(ระดับโทษร้ายแรงกับระดับโทษไม่ร้ายแรง) ให้น าเสนอ กศจ.เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาความผิดและก าหนดโทษ 
เมื่อ กศจ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติเป็นประการใด ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอ านาจตาม               
มาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น 
 (6) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีความเห็นพ้องกัน       
ในระดับโทษว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ปลดออก หรือไล่ออก)  ให้น าเสนอ กศจ.พิจารณาความผิดและ
ก าหนดโทษ เมื่อ กศจ. มีมติเป็นประการใด ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ มีอ านาจตามมาตรา 53              
สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น 
 

การร้องทุกข์ 

1.  ชื่องาน 
 การร้องทุกข ์

2.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนิติกรในการด าเนินงานร้องทุกข์ของข้าราชกาครูและบุคลากรทาง  
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
3.  ขอบเขตของงาน 
  ครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูปละบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน             
การด าเนินการแจ้งผลให้ทราบ การร้องทุกข์ กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เท่านั้น          
ไม่ได้หมายความรวมไปถึงการร้องทุกข์ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ที่ใช้ระเบียบกฎหมาย
แยกต่างหาก 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  การร้องทุกข์ 
  (1) รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ เห็นว่าตนไม่ได้รับ               
ความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชา หรือถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย 

 (2) ตรวจพิจารณาหนังสือร้องทุกข์ว่าเข้าข่ายที่จะรับเรื่องไว้พิจารณาตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย    
การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551 หรือไม่ เช่น ร้องทุกข์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งค าสั่ง
หรือไม ่ร้องทุกข์เพ่ือตนเองหรือร้องทุกข์แทนผู้อ่ืน  
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 (3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหนังสือแจ้ง พร้อมส่งส าเนาหนังสือร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาผู้
เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว เพ่ือที่ผู้ บังคับบัญชานั้นจะได้ส่งเอกสารหลักฐาน พร้อมค าชี้แจง                
เพ่ือประกอบการพิจารณาของ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 

 (4) เสนอรายงานการร้องทุกข์ให้ กศจ. พิจารณา 
  (5) ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ไม่ได้ท าเป็นหนังสือยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบเรื่องอันเป็น
เหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือมีผู้ร้องทุกข์แทน ตามข้อ 5 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และ ข้อ 7 แห่ง กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการ
ร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551 ให้มีมติไม่รับค าร้องทุกข์ไว้พิจารณา จากนั้นมีหนังสือแจ้งให้                
ผู้ร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว 
  (6) ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ถูกต้อง ให้มีมติตาม ข้อ 14 แห่ง กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และ
การพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551 เมื่อมีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนั้น และเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือพร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อ                   
ศาลปกครองโดยเร็ว 
 (7) กรณีมีผู้ร้องทุกข์เพราะเหตุถูกสั่งให้ออกจากราชการ ถูกสั่ งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน หรือเห็นว่าค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่ถูกต้องหรือ              
ไม่เป็นธรรม ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาตามมาตรา 122 และมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และ              
การพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551 เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติ เป็นประการใด ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนั้น และเมื่อสั่งหรือปฏิบัติตามมตินั้นแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือพร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อ               
ศาลปกครองโดยเร็ว 
 

 



 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ 
ท่ี  ๒๘๖/๒๕๖๓ 

เร่ือง  กำรมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
--------------------------- 

เพื่อให้การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต ๑       
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและมีผู้รับผิดชอบ  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๘ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงยกเลิกค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ท่ี ๒๗๘/๒๕๖๒ 
เรื่อง การมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ค าส่ังส านักงาน        
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ เรื่อง ปรับปรุงค าส่ังมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบ      
ท่ี ๙๓/๒๕๖๓ ส่ัง ณ วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๓  ท่ี ๑๘๓/๒๕๖๓ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  และ       
ท่ี ๒๑๔/๒๕๖๓ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(นายด าเนิน  เพียรค้า) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

 



รายละเอียดการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ 
แนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

ท่ี  ๒๘๖/๒๕๖๓ 
สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

(๑๐) กลุ่มกฎหมายและคดี 
 

 ๑. นางวัชรี  ศรแก้ว   ต าแหน่งนิติกร ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ อ ๒๕  ปฏิบัติราชการ     
ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  มีหน้าท่ีควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร      
ทางการศึกษาในกลุ่มกฎหมายและคดี และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
                 ๑)  การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้างประจ าในสังกัด 
                 ๒)  การด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจ
พิจารณาวินัยแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๑ และอ าเภอเมืองสระบุรี เสาไห้ หนองแซง และเฉลิมพระเกียรติ    
                 ๓)  ให้ค าปรึกษา แนะน า อบรม และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ า ให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวินัย และกระบวนการด าเนินการทางวนิัย รวมท้ังติดตาม 
และประเมินผลการพัฒนาวินัย จริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด 
                 ๔)  การส่ังพักราชการ การส่ังให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัดออก
จากราชการไว้ก่อน  
                 ๕)  การด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณแ์ละการพิจารณาอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษทางวินัยและ                        
การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด 
                 ๖) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดี
ของรัฐ รวมท้ังการจัดระบบการจัดเก็บการให้บริการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
                 ๗) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะและตอบข้อหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  
กรณีท่ีเป็นปัญหาทางกฎหมาย ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด 
                 ๘) จัดท าและตรวจสอบการท านิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และหน่วยงานในสังกัด มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง  สัญญา
เช่า สัญญาลาศึกษาต่อ สัญญาค้ าประกัน หนังสือรับสภาพหนี้ หนังสือมอบอ านาจการบอกเลิกสัญญา ฯลฯ 
                 ๙) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ ในกรณีท่ี
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างในสังกัดเป็นผู้เสียหายหรือมีส่วนได้เสีย และประสานกับพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดี 
                 ๑๐)  ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี และการใช้สิทธิ์เรียกร้อง 
ติดตาม ทวงถามให้ผู้ต้องรับผิดช าระหนี้แก่ทางราชการ 
                 ๑๑)  ให้ความช่วยเหลือ แนะน า ปรึกษา แนวทางต่อสู้คดีแพ่งคดีอาญา คดีล้มละลาย  
คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง รวมท้ังการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในกรณีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา และหน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ถูกกล่าวหาว่ากระท า
ผิดอาญา ถูกจับกุมคุมขัง ถูกฟ้องคดีแพ่ง ถูกฟ้องคดีอาญา ถูกฟ้องคดีปกครอง หรือถูกกระท าละเมิด 

/ ๑๒) ด าเนินการป้องกัน ... 



๒ 
 
                 ๑๒)  ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                 ๑๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 
                 ๑๔)  ปฏิบัติงานแทน  นางสาวดาวเรือง  นิมิตจิตภักดี กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ 
  ๑๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 ๒. นางสาวดาวเรือง  นิมิตจิตภักดี  ต าแหน่งนิติกร ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ ๒๖ ปฏิบัติและ
รับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
       ๑)  การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัยของข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้างประจ าในสังกัด  
                 ๒) การด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจ
พิจารณาวินัยแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ในอ าเภอบ้านหมอ  พระพุทธบาท  หนองโดน  
และดอนพุด   
                 ๓)  ให้ค าปรึกษา แนะน า อบรม และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ า ให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวินัย และกระบวนการด าเนินการทางวนิัย รวมท้ังติดตาม 
และประเมินผลการพัฒนาวินัย จริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด 
                 ๔)  การส่ังพักราชการ การส่ังให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด   
ออกจากราชการไว้ก่อน  
                 ๕)  การด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษทางวินัยและ                        
การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด 
                 ๖) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดี
ของรัฐ รวมท้ังการจัดระบบการจัดเก็บการให้บริการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
                 ๗) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะและตอบข้อหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  
กรณีท่ีเป็นปัญหาทางกฎหมาย ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด 
                 ๘) จัดท าและตรวจสอบการท านิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และหน่วยงานในสังกัด มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สัญญาซื้อขาย  สัญญาจ้าง  สัญญา
เช่า สัญญาลาศึกษาต่อ สัญญาค้ าประกัน หนังสือรับสภาพหนี้ หนังสือมอบอ านาจการบอกเลิกสัญญา ฯลฯ 
                 ๙)  ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ ในกรณีท่ี
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างในสังกัดเป็นผู้เสียหายหรือมีส่วนได้เสีย และประสานกับพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดี 
                 ๑๐)  ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี และการใช้สิทธิ์เรียกร้อง 
ติดตาม ทวงถามให้ผู้ต้องรับผิดช าระหนี้แก่ทางราชการ 
                 ๑๑)  ให้ความช่วยเหลือ แนะน า ปรึกษา แนวทางต่อสู้คดีแพ่งคดีอาญา คดีล้มละลาย  
คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง รวมท้ังการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในกรณีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา และหน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ถูกกล่าวหาว่ากระท า
ผิดอาญา ถูกจับกุมคุมขัง ถูกฟ้องคดีแพ่ง ถูกฟ้องคดีอาญา ถูกฟ้องคดีปกครอง หรือถูกกระท าละเมิด 
 

/ ๑๒) ด าเนินการป้องกัน ... 



๓ 
 
                 ๑๒)  ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                 ๑๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 
                 ๑๔)  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน  นางวัชรี  ศรแก้ว  กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
                 ๑๕)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

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