
กฎหมายและคดี  มีมาตรฐานการบริการ ดังนี้ 
  1. ในภารกิจด้านการสนับสนุนและพัฒนาทางวินัย ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อมิให้ข้าราชการในสังกัดกระท า
ผิดวินัยนั้น ได้บริการให้ค าปรึกษา โดยวิธีโดยตรงท่ีส านักงานหรือทางโทรศัพท์ หรือทางไลน์ เป็นต้น ซึ่งเนื้อหา
ในการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายนั้นมีหลากหลายขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีไป  
  2. ในภารกิจด้านการร้องเรียน การด าเนินการทางวินัย และการตรวจเสนองานทางวินัย มีมาตรฐาน
การด าเนินการดังนี ้ 
            2.1. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนท้ังเป็นหนงัสือท่ีลงช่ือและหนังสือสนเท่ห์ท่ีมีข้อเท็จจริงและระบุ
พยานหลักฐานท่ีพอสืบสวนได้ก็ตาม เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระท าผิดวินัยของข้าราชการครู จะลงทะเบียน
เอกสารลับท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคลน าเสนอต่อ ผอ.เพื่อพิจารณา 
            2.2. ตรวจเสนอในบางกรณีเสนอให้แจ้งผู้ถูกร้องเรียนกล่าวหาช้ีแจงข้อเท็จจริงพร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบ ในบางกรณีเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งแล้วแต่ข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป
ตามท่ีจะให้เรื่องแล้วเสร็จโดยเร็วและไม่เสียความเป็นธรรม แต่ ผอ.ลงนามค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงแล้ว ได้แจ้งค าส่ังและต้นเรื่องให้แก่ประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ในกรณีให้ช้ีแจงได้
ออกหนังสือก าหนดประเด็นให้ช้ีแจงโดยมิได้แนบส าเนาหนังสือร้องเรียนไปด้วย ซึ่งในกรณีสืบสวนข้อเท็จจริงมี
ระยะเวลาด าเนินการโดยประมาณไม่เกินกว่า 60 วัน ส่วนกรณีให้มีการช้ีแจงข้อเท็จจริงให้ด าเนินการภายใน 
15 วัน ซึ่งอาจมีการขยายระยะเวลาดังกล่าวได้ตามความจ าเป็น  
            2.3  เมื่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงพร้อมส านวนหรอืกรณีมี
การช้ีแจงข้อเท็จจริงพร้อมแนบพยานหลักฐานเข้ามาแล้ว จะตรวจเสนอความสมบูรณ์ของการด าเนินการว่า
ครบถ้วนตามประเด็นท่ีควรแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วหรือไม่  ภายหลังจากนั้นได้น าข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงในกรณีนั้นมาปรับบทวินิจฉัยเพื่อเสนอความเห็น โดยในกรณีมีการสืบสวนข้อเท็จจริงจะกล่าวถึง
ความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงก่อน เพื่อพิจารณาส่ังการนั้น หากกรณีใดเห็นว่าเป็นกรณีท่ียุติ
เรื่องได้ หรือตักเตือนโดยอ านาจท่ัวไปได้ก็จะเสนอให้ยุติเรื่อง ในกรณีใดท่ีเห็นว่าเป็นกรณีความผิดวินัยไม่
ร้ายแรง หากการกระท านั้นไม่เกี่ยวข้องกับการกระท าของผู้อ านวยการโรงเรียนก็จะเสนอให้แจ้งโรงเรียนต้น
สังกัดด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงต่อไป  แต่หากเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับการกระท า
ของผู้อ านวยการโรงเรียนด้วย ก็จะเสนอให้ สพม.20 ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่
ร้ายแรง ในกรณีท่ีเห็นว่าเป็นการกระท าท่ีมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็จะท าหนังสือรายงานพรอ้มส านวน
การสืบสวนข้อเท็จจริงหรือค าช้ีแจงข้อเท็จจริงต่อไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป แล้วออกหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องเรียน 
            2.4 ในขั้นตอนการสอบสวนวินัยไมร่้ายแรงจะเร่งรัดให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในกฎ    ก.ค.ศ. โดย
อนุโลมคือ ไม่เกิน 90 วัน แต่อาจให้มีการขยายระยะเวลาได้ตามความจ าเป็น และคอยก าชับแนะน าในเรื่อง
ขั้นตอนการสอบสวนให้ถูกต้อง   
            2.5 เมื่อได้รับรายงานการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงแล้ว  หากเห็นว่าข้ันตอนการสอบสวนชอบแล้ว  
จะพิจารณาในเรื่องพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงท่ีควรรับฟังได้ ตามหลักกฎหมายว่าด้วยการช่ังน้ าหนัก
พยานหลักฐาน แล้วท าการปรับบทวินิจฉัยความผิด และเทียบระดับโทษตามแนววินิจฉัยของ ก.ค.ศ.หรือของ 
ก.พ.เทียบเคียงให้ใกล้เคียงอย่างยิ่ง ท้ังนี้ จะเสนอความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนก่อนว่าควรเห็นด้วย
หรือไม่เพียงใด แล้วท าความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  
หากเห็นว่าผลการสอบสวนดังกล่าว ปรากฏว่าตามพยานหลักฐานแล้วควรเป็นกรณีความผิดวินัยร้ายแรงก็จะ
รายงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อด าเนินการต่อไป แล้วแจ้งผู้ร้องหรือหน่วยงานท่ีส่งเรื่องร้องเรียนมาให้



ทราบ ในกรณีเสนอส านวนการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงต่อผู้บังคับบัญชาไปแล้ว หาก ผอ. เห็นควรให้ลงโทษ
วินัยไม่ร้ายแรงสถานใด ก็จะเสนอออกค าส่ังลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงสถานนั้นแล้วแจ้งให้ผู้ถูกลงโทษทราบพร้อม
กับแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ด้วย ในขั้นตอนการตรวจเสนอนี้จะใช้เวลาประมาณไม่เกิน 15 วัน  
            2.6 เมื่อได้รับการแจ้งคืนว่าผู้ถูกลงโทษได้รับทราบค าส่ังลงโทษเรียบร้อยแล้ว ก็จะเสนอกลุ่มอื่นท่ี
เกี่ยวข้องในการด าเนินการได้แก่ กลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อการบันทึกประวัติการลงโทษในทะเบียนประวัติของ
ผู้ถูกลงโทษรายงาน และแจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ในกรณีต้องมีการตัดเงินเดือนหรอืลด
เงินเดือน ซึ่งขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาประมาณ 30 วัน   
            2.7 เมื่อข้ันตอนในการด าเนินการของ สพม.20 เสร็จแล้ว หรือบางกรณีอาจได้รับหนังสืออุทธรณ์จาก
ผู้ถูกลงโทษท่ีได้ยื่นต่อ สพม.20 มาด้วย ก็จะรวมกับส านวนเรื่องรายงานต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อ
ด าเนินการต่อไป ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณไม่เกิน 5 วัน ซึง่พร้อมกนันี้กไ็ด้ออกหนังสือแจ้งผู้ร้องหรอืหน่วยงาน
ท่ีส่งเรื่องร้องเรียนมาให้แล้วแต่กรณี  
     3. ในภารกิจด้านการอุทธรณ์และพิจารณาอุทธรณ์   
   ตามปกติแล้วผู้อุทธรณ์ควรยื่นอุทธรณ์ต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ธุรการของ กศจ.อุดรธานีผู้มีอ านาจพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ หรือยื่นโดยตรงต่อส านักงาน ก.ค.ศ.ในกรณีอุทธรณ์
ค าส่ังลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง แต่หากผู้อุทธรณ์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ สพม.20 กลุ่มกฎหมายและคดี จะตรวจเสนอ
เรื่องเพื่อส่งเรื่องพร้อมส านวนการสอบสวนวินัยไมร่้ายแรงในกรณีท่ียังมิได้รายงานไป ให้แก่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี หรือในกรณีส่งมาภายหลังรายงานส านวนการสอบสวนดังกล่าวไปแล้ว หรือ
อุทธรณ์ค าส่ังลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง กลุ่มกฎหมายและคดีจะเสนอเพื่อการรายงานต่อส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุดรธานี และส านักงาน ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณีโดยไม่ชักช้า ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน  และเมื่อ สพม.20 ได้
รายงานเรื่องต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือ ส านักงาน ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณีนี้แล้ว กลุ่มกฎหมายและคดีจะ
จัดท าหนังสือเพื่อ ผอ.สพม.20 ลงนามแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบถึงการด าเนินการ เพื่อการติดตามเรื่องหรือความ
คืบหน้าต่อไป 
     4. ในภารกิจด้านการร้องทุกข์และพิจารณาร้องทุกข์  
   ตามปกติแล้วผู้ร้องทุกข์ควรยื่นค าร้องทุกข์ต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ธุรการของ กศจ.อุดรธานีผู้มีอ านาจพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ หรือยื่นโดยตรงต่อส านักงาน ก.ค.ศ.ในกรณีร้องทุกข์
ท่ีต้องยื่นต่อ ก.ค.ศ.โดยตรง แต่หากผู้ร้องทุกข์ได้ยื่นต่อ สพม.20 หรือได้รับมาจากหน่วยงานอื่น เช่น ศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัด/อ าเภอ  กลุ่มกฎหมายและคดี จะจะส่งเรื่องพร้อมค าร้องทุกข์ให้โรงเรียนหรือผู้อ านวยการ
โรงเรียนท่ีถูกร้องทุกข์ให้ช้ีแจงข้อเท็จจริงพร้อมแนบพยานหลักฐาน โดยให้ช้ีแจงภายใน 15 วัน แล้วรวบรวม
รายงานไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส านักงาน ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีผู้ร้องทุกข์ยื่นต่อ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี หรือส านักงาน ก.ค.ศ. และหน่วยงานเหล่านั้นแจ้งเรื่องให้สพม.20 ทราบ
เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง กลุ่มกฎหมายและคดี จะเสนอเพื่อการออกหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกร้องทุกข์ หรือ
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติท่ีเป็นเหตุให้ถูกร้องทุกข์ได้ท าการช้ีแจงพร้อมแนบพยานหลักฐาน แล้วรวบรวมรายงาน
กลับไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และส านักงาน ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณีโดยไม่ชักช้า ซึ่งใช้เวลาไม่
เกิน 15 วัน เมื่อ สพม.20 ได้รายงานเรื่องต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือ ส านักงาน ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณีนี้
กลุ่มกฎหมายและคดีจะเสนอเรื่องเพื่อ ผอ.สพม.20 ลงนามแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ หรือหน่วยงานท่ีส่งเรื่องร้องทุกข์
มาให้ทราบถึงการด าเนินการ เพื่อการติดตามเรื่องหรือความคืบหน้าต่อไป 
 
 



     5. การด าเนินการในด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี  
  5.1 ในกรณีหน่วยงานหรือโรงเรียนท าการละเมิดต่อบุคลภายนอกหรือ ถูกบุคคลภายนอกท าละเมิด
หรือ ข้าราชการในสังกัดกระท าละเมิดต่อหน่วยงานใด เมื่อ สพม.20 ได้รับเรื่องแล้ว กลุ่มกฎหมายและคดีจะ
เสนอเรื่องเพื่อแจ้งกลับให้โรงเรียนนั้นๆท าการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นทางละเมิด หาก
เป็นกรณีท่ีกระท าละเมิดภายในส านักงาน สพม.20 เอง จะเสนอเรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
เบ้ืองต้นทางละเมิด 
  5.2 ในการด าเนินการของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นทางละเมิดจะใช้เวลาด าเนินการ
ประมาณ 30 วันซึง่อาจขยายได้ตามความจ าเป็น เมื่อเสร็จแล้วท ารายงานพร้อมส านวนต่อ สพม.20  
  5.3 เมื่อ สพม.20 ได้รับส านวนการสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นทางละเมิดแล้ว กลุ่มกฎหมายและคดีจะช่ัง
น้ าหนักพยานหลักฐานกับข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง หากเห็นว่ามีมูลความรับผิดทางละเมิดก็จะเสนอแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทางละเมิด เพื่อ ผอ.สพม.20 ออกค าส่ังแต่งต้ังต่อไป แต่หากไม่มีมูลเสนยุติเรื่อง  
  5.4 ในกรณีแต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทางละเมิด จะให้ระยะเวลาด าเนินการประมาณไม่
เกิน 60 วันซึ่งอาจให้ขยายได้ตามความจ าเป็น ในกรณียุติเรื่องจะเสนอรายงานต่อ สพฐ.รวมทั้งกรมบัญชีกลาง
ด้วยแล้วแต่ข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีไป  
  5.4 เมื่อ สพม.20 ได้รับรายงานการสอบข้อเท็จจริงทางละเมิดพร้อมส านวนแล้ว กลุ่มกฎหมายและคดี
จะตรวจส านวนกับข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริง หากเห็นว่ามีผู้ใดควรรับผิดทางละเมิดจ านวนเท่าใดแล้ว จะเสนอ
ต่อ ผอ.สพม.20 เพื่อออกค าส่ังให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อทางราชการ เป็นค าส่ังทางปกครอง โดยก าหนด
ระยะเวลาให้ชดใช้ และการอุทธรณ์ค าส่ังไว้ด้วย หากกรณีใดต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังได้
จัดท าเรื่องเพื่อรายงานต่อกรมบัญชีกลาง และเตรียมการเพื่อออกค าส่ังดังกล่าวต่อไป ซึ่งระยะเวลาการตรวจ
เสนอขั้นตอนนี้ประมาณ  20 วัน ซึ่งเมื่อผู้บังคับบัญชาได้ลงนามค าส่ังทางปกครองให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
หรือค่าเสียหายแล้ว แจ้งให้ผู้กระท าละเมิดทราบ  
  5.4 ในกรณีท่ีผู้กระท าละเมิดอุทธรณ์ค าส่ังให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว กลุ่มกฎหมายและคดีจะ
ท าความเห็นในนาม ผอ.สพม.20 ผู้ได้รับอ านาจพิจารณาอุทธรณ์จาก สพฐ. เสนอ สพฐ.เพื่อพิจารณาส่ังการ
ต่อไป ในกรณีไม่มีการอุทธรณ์และผู้กระท าละเมิดมิได้ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด กลุ่มกฎหมายและคดีรวบรวมเรื่องส่งต่อส านักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีเพื่อด าเนินการฟ้องเป็นคดี
แพ่งต่อไป  
  5.5 ในกรณีมีการฟ้องร้องเป็นคดีแพ่ง กลุ่มกฎหมายและคดีจะจัดท าข้อเสนอ เป็นข้อเท็จจริง 
พยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง และความเห็นทางกฎหมายต่อพนักงานอัยการและประสานคดีตลอดเวลา จนกว่า
จะได้ค าพิพากษา ซึ่งเมื่อได้ค าพิพากษาแล้วจะประสานต่อส านักงานบังคับคดีเพื่อการบังคับคดีต่อไป ซึ่งใน
ระหว่างนัน้กลุ่มกฎหมายและคดีได้ด าเนินการสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา เพื่อแจ้งต่อเจ้า
พนักงานบงัคับคดี   
  5.6 เมื่อมีการบังคับคดีเรียบร้อยแล้ว กลุ่มกฎหมายและคดีจะตรวจบัญชีจ่ายทรัพย์ให้เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้วประสานเพื่อรับเช็คส่งต่อ สพฐ.ต่อไป  
     6. ในภารกิจด้านการด าเนินคดีปกครอง คดีอาญา  
   6.1 เมื่อ สพม.20 ได้รับหมายแจ้งค าส่ังศาลปกครองหรือหมายเรียกให้ท าค าให้การในคดีอาญา กลุ่ม
กฎหมายและคดี จะบันทึกเสนอให้ ผอ.สพม.20 ส่ังการไปยังเจ้าหน้าท่ีผู้เป็นเหตุให้ถูกฟ้องหรือโรงเรยีนเพื่อ
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ท่ีสุด ซึ่งต้องท าภายในระยะเวลาท่ีศาลก าหนด  



  6.2 ในกรณีคดีปกครองกลุ่มกฎหมายและคดีอาจจัดท าร่างค าให้การและแนบเอกสารหลักฐาน เพื่อให้
ผู้ถูกฟ้องคดีปกครองลงนามแล้วรายงานต่อศาลปกครองนั้นโดยตรง หรือ ในบางกรณีอาจรายงานต่อไปยัง
ส านักงานงานคดีปกครองจังหวัด เพื่อให้พนักงานอัยการคดีปกครองท าค าให้การแก้ต่างให้ ซึ่งในกรณีนี้กลุ่ม
กฎหมายและคดีก็จะท าร่างค าให้การเป็นไปในเชิงเสนอแนะให้ความเห็นต่อพนักงานอัยการด้วย  
  6.3 ในขั้นตอนการด าเนินคดีปกครอง กลุ่มกฎหมายและคดีจะจัดท าร่างค าให้การเพิ่มเติม ค าแถลง
ต่างๆยื่นต่อศาลตามรูปคดี เพื่อให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด หรือกรณีแจ้งพนักงานอัยการคดีปกครองก็จะ
ประสานกับพนักงานอัยการเจ้าของส านวนโดยตรง จนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด 
  6.4 ในขั้นตอนการด าเนินคดีอาญาหรือแก้ต่างคดีอาญา กลุ่มกฎหมายและคดีจะเป็นผู้ประสาน
คดีอาญาโดยจะรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่อพนักงานอัยการคดีอาญา ให้ข้อเสนอแนะในการต่อสู้
คดี และเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคดีท่ีศาลทุกนัด พร้อมให้ค าแนะน าข้าราชการท่ีตกเป็นจ าเลยตามสิทธิและ
หน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดในคดีนั้นๆจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด  
     7. ในภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  7.1 ในภารกิจด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มกฎหมายและคดีจะท าการเผยแพร่ รณรงค์สร้าง
จิตส านึกสุจริตตามท่ีได้รับการประสานงานจากส านักงาน ป.ป.ช.จังหวัด หรือจากการส่ังการของ สพฐ.ในบาง
โครงการหรือบางกรณี 
   7.2 ในภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริต กลุ่มกฎหมายและคดีจะประสานข้อมูลในการแสวงหา
ข้อเท็จจริงให้แก่คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังจาก ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท.แล้วแต่กรณี  
  7.3 หากมีการช้ีมูลความผิดทางอาญา จะเสนอเรื่องเพื่อ สพม.20 รายงานต่อส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพื่อด าเนินการลงโทษทางวินัยในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป หากเป็นกรณีไม่มีมูลทางอาญากลุ่มกฎหมาย
และคดีจะเสนอว่าเป็นเรื่องท่ีต้องด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่เพียงใด แล้วด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังกล่าวมาแล้ว 
 


