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1. จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างช่ัวคราว  และ
พนักงานราชการ 

1.1 การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

 1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สาเหตุการกระท าผิดวินัย การเสริมสร้างวินัย จริยธรรม ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีวินัยและจริยธรรม 
 2.  ให้ค าปรึกษา แนะน าเรื่องเสริมสร้าง และพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.  จัดท าและสนับสนุนการจัดท าเอกสาร คู่มือ สื่อ เกี่ยวกับการรักษาวินัยและการป้องกันการกระท า
ผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5. ติดตามประเมินผลการพัฒนาวินัย จริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.2  การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
1.2.1 การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1. รับเรื่องร้องเรียน เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
2.  ร่วมเป็นคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวนวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
3.  ตรวจสอบส านวนการสืบสวน สอบสวนพยานหลักฐานและเสนอความเห็นเพื่อให้มีการพิจารณาสั่ง

ลงโทษทางวินัย หรือให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง    
4.  ประสานกับหน่วยงานหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัยในกรณี

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดร่วมกัน 
5.  ให้ค าปรึกษาแนะน า อบรม และพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับ

กระบวนการด าเนินการทางวินัย 
 6.  จัดท าสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เสนอต่อองค์คณะบุคคลผู้มีอ านาจพิจารณาหรือหน่วยงานบังคับบัญชา  
7. ด าเนินการออกค าสั่งลงโทษตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 

1.2.2 การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.  รับเรื่องร้องเรียนและสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น ตามกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
2.  ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว ปรากฏกรณี

มีมูลการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
3. ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณา 
4.  ตรวจสอบส านวนการสอบสวนพิจารณาพยานหลักฐานและเสนอความเห็นเพื่อให้มีการพิจารณาสั่ง

ลงโทษทางวินัย หรือให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง 
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5.  ประสานงานกับหน่วยงานหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัย กรณี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดร่วมกัน 

6.  จัดท าสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐาน การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือเสนอองค์คณะผู้มีอ านาจพิจารณาหรือหน่วยงานบังคับบัญชา 

7. ด าเนินการออกค าสั่งลงโทษตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 

1.3 การสั่งพักราชการ  สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1. เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีสาเหตุให้สั่งพักราชการไว้ก่อน 
2. เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีสาเหตุให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน 

1.4  การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1. ผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน จัดท ารายงานผลการด าเนินการเมื่อมีการด าเนินการทางวินัยและการ

ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา 
2.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการเมื่อมีการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา 

2. การด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

 2.1 การอุทธรณ์ 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

      1.  การรับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา  

      2.  เนื่องจากปัจจุบันการอุทธรณ์เป็นอ านาจพิจารณาของ ก.ศ.จ. เชียงใหม่ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.         
ที่ ศธ 0206.9/ว18 ลงวันที ่26 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่อ านาจในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยเป็นอ านาจของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจึงมีอ านาจและหน้าที่เพียงรับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทาง
วินัยแล้วด าเนินการส่งเรื่องให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้พิจารณา 

2.2 การร้องทุกข์ 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
1.  รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบ

พิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑ์ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 หรือไม่ 
2. หากเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551  ก็

พิจารณาว่าการร้องทุกข์ดังกล่าวรับฟังได้หรือไม่แล้วเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 
3.  เมื่อผู้มีอ านาจพิจารณาแล้วมีความเห็นอย่างไรแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบต่อไป 
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3. การด าเนินการเกี่ยวกับด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 

 3.1 การด าเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในหน่วยงาน 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

 1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งการจัดระบบการจัดเก็บให้บริการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 2.  เมื่อต้องด าเนินคดีให้กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาต้องสรุปข้อเท็จจริงของคดีท่ีจะ
ด าเนินการฟ้องร้องให้กับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ผู้มีอ านาจพิจารณา 
3.  เมื่อได้รับความเห็นชอบให้ด าเนินคดีแทนหน่วยงานของรัฐต้องท าเรื่องประสานส านักงานอัยการประจ าท้องที่ท่ีจะ
ฟ้องร้องด าเนินคดี โดยมอบอ านาจให้พนักงานอัยการเป็นผู้ด าเนินการฟ้องร้อง  ส่วนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
(กลุ่มกฎหมายและคดี) จะสรุปข้อเท็จจริงและประเด็นที่จะฟ้องร้อง (ข้อกล่าวหา)  
4. รวบรวมพยานหลักฐานและประสารพนักงานอัยการกรณีฟ้องร้อง หรือประสานเจ้าพนักงานบังคับคดีกรณีท่ีต้อง
บังคับคดีแพ่ง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อด าเนินการฟ้องร้องหรือบังคับคดี
ต่อไป 
5. ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ กรณีที่เป็นปัญหา
ทางกฎหมายให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานในสังกัด   

4. ให้ค าปรึกษา  แนะน า ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับประกาศคณะรัฐมนตรีแก่
หน่วยงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอ่ืนๆ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งการจัดระบบการจัดเก็บให้บริการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
2. ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ กรณี ที่

เป็นปัญหาทางกฎหมายให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานในสังกัด   
3. ส่งเสริม อบรม แนะน าให้ความรู้และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมายและระเบียบวินัย 
5. พิจารณาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม  การตีความข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้
ผู้มีอ านาจวินิจฉัยสั่งการได้พิจารณาตัดสินใจ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การจัด

กิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2. ให้ค าปรึกษาการจัดกิจกรรม ข้อเสนอแนะ และตอบข้อหารือเก่ียวกับข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ต่าง ๆ กรณทีี่เป็นปัญหาทางกฎหมายให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานในสังกัด   
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6. ให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคลอ่ืนได้รู้หรือรับทราบแนวทางในการด าเนินการคดีแพ่ง 
คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีปกครอง ในกรณีที่บุคลากรทางการศึกษาได้ฟ้องหรือถูกฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา คดี
ล้มละลาย คดีปกครอง 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการให้ความรู้ความเข้าใจและแนวทางใน

การด าเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง ในกรณีท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้เสียหาย หรือมีส่วนได้เสีย และ
ประสานกับพนักงานอัยการเพ่ือฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดี 

2. ให้ความช่วยเหลือ แนะน า ปรึกษา แนวทางต่อสู้ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก 
คดีปกครอง รวมทั้งการเรียกค่าสินไหมทดแทน ในกรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดอาญา ถูกจับกุมคุมขัง ถูกฟ้องคดีแพ่ง ถูกฟ้องคดีอาญา ถูกฟ้องคดี
ปกครองหรือถูกกระท าละเมิด 
7. ให้ค าปรึกษาในการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ การรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลากร
ทางการศึกษาและบุคคลอ่ืน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ การร้องทุกข์ การรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและการใช้สิทธิทางกฎหมายและการรักษาสิทธิ 

๒.  รับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง การร้องทุกข์ การรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจพิจารณาและเสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย
พิจารณา 

๓.  ให้ค าแนะน าสิทธิการอุทธรณ์ และการฟ้องร้องต่อศาลปกครองตรวจสอบค าอุทธรณ์ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
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