
กลุ่มกฎหมายและคดี 
 

 

 

ชื่อ นายเชิดศักดิ์ กันทาธรรม 
ต าแหน่ง นิติกร ระดับ ช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคด ี
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
          1.วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ก ากับ ดูแล แนะน าให้ค าปรึกษาและพิจารณาแก้ไขปัญหา                     

และอุปสรรคในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มกฎหมายและคดี 
          2. พิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรอง และเร่งรัดการปฏิบัติงานของกลุ่มกฎหมายและคดี ให้เป็นไป                

ด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

         3. งานวินัย 

              3.1 งานรับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติงานในกลุ่มงานวินัยและนิติการให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง รวดเร็ว  

          3.2   งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยสาเหตุการกระท าผิดวินัย การเสริมสร้างวินัย  จริยธรรม                            
ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ให้มีวินัยและจริยธรรม 

          3.3   งานให้ค าปรึกษา แนะน าเรื่องเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 
                        3.4   งานส่งเสริมให้สถานศึกษามีการเสริมสร้างและพัฒนาด้านวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 

          3.5 งานสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า                   
ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย และด าเนินการสอบสวนทางวินัยกรณีท่ีมีมูลกระท าผิดวินัย 

         3.6 งานด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า                    
และตรวจพิจารณาส านวนการสืบสวนสอบสวนทางวินัย 



                    4. งานอุทธรณ์ 
          4.1 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆกรณีข้าราชการครู 

บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง เพ่ือใช้เป็น
แนวทางพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบที่เก่ียวข้องการใช้สิทธิทางกฎหมาย และการรักษาสิทธิตามกฎหมาย 

         4.2 รับเรื่องและพิจารณาการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา  

         4.3 งานให้อุทธรณ์ การตรวจสอบค าอุทธรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                        
และค าปรึกษาแนะน าสิทธิการลูกจ้างประจ าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อง
ทุกข์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและ
การใช้สิทธิทางกฎหมาย และการรักษาสิทธิตามกฎหมาย 
                    5. งานร้องทุกข์ 
                        5.1 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ กรณี 

          5.2 งานให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และตรวจสอบค าร้องทุกข์ของข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 

          5.3 รับเรื่องและพิจารณาร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ าในเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา 

         6. งานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีรัฐ 
          6.1 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  ที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          6.2 งานให้ค าปรึกษา เสนอแนะและตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ต่าง ๆ กรณีที่เป็นปัญหาทางกฎหมายให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานในสังกัด 
          6.3 งานตรวจสอบการด าเนินการจัดท านิติกรรม หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย                         

ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานในสังกัดมีส่วนเกี่ยวข้อง 
                        6.4 งานด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการทางคดี
แพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมินสิทธิเด็ก ในกรณีที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
หน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าเป็นผู้เสียหายหรือมีส่วนได้เสีย
ประสานงานกับพนักงานอัยการเพ่ือฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดี 

          6.5 งานพิจารณาด าเนินการหาตัวผู้รับผิดชอบทางละเมิดและการใช้สิทธิเรียกร้อง  ติดตาม                  
ทวงถามให้ผู้ต้องรับผิดช าระหนี้แก่ทางราชการด าเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาถูก
ฟ้องคดี ต่อศาลปกครอง 

          6.6 งานให้ความช่วยเหลือ แนะน า ปรึกษา แนวทางต่อสู้คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย                                    
คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง รวมทั้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย 

         6.7 งานเสริมสร้างยุทธศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การมีวินัย การรักษาวินัย  คุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 

         7.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ก ากับ ดูแล แนะน าให้ค าปรึกษาและพิจารณาแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มกฎหมายและคดี 

 
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

      วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ก ากับ ดูแล 
แนะน าให้ค าปรึกษาและพิจารณาแก้ไขปัญหา                     
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มกฎหมายและคดี 
 

1.ก าหนดแผนงานการด าเนินงานกลุ่มกฎหมาย               
และคดีกฎหมายและคดี 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
ของบุคลากรในกลุ่มกฎหมายและคดีให้สอดคล้องกับ
ภาระงานที่รับผิดชอบ 

3. มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในกุลมส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยดู
แผนปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคนในกลุ่มอย่าง
สม่ าเสมอ 

4. มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ก่อนปฏิบัติงาน ระหว่างปฏิบัติงาน และหลัง
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

5. การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
6. มีความสามารถในการให้ค าปรึกษา แนะน า การ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนในการท างาน ให้แก่ บุคลากร
ในกลุ่มได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

- การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง ด าเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ 

 
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายและการด าเนินคดีของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

2. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะและตอบข้อ
หารือเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
กรณีที่เป็นปัญหาทางกฎหมายให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานในสังกัด 

3. ตรวจสอบการด าเนินการจัดท านิติ
กรรม  หรื อ เอกสารที่ มี ผลผู ก พันทางกฎหมาย                         
ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานใน
สังกัดมีส่วนเกี่ยวข้อง 
             4. ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และ
พยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญาคดี
ปกครอง คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก ในกรณี
ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานในสังกัด 
ข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้ า งประจ า เป็ นผู้ เ สี ยหายหรือมี ส่ วน ได้ เ สี ย
ประสานงานกับพนักงานอัยการเพ่ือฟ้องคดีหรือแก้ต่าง
คด ี

5.  ง า น พิ จ า ร ณ า ด า เ นิ น ก า ร ห า ตั ว
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ท า ง ล ะ เ มิ ด แ ล ะ ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ
เรียกร้อง ติดตามทวงถามให้ผู้ต้องรับผิดช าระหนี้แก่
ทางราชการด าเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองที่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาถูกฟ้องคดี ต่อศาลปกครอง 
            6. งานให้ความช่วยเหลือ แนะน า ปรึกษา 
แนวทางต่อสู้คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย  คดีล่วง
ละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง รวมทั้งการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย 
         7. เสริมสร้างยุทธศาสตร์ความรู้ เกี่ยวกับ
กฎหมาย การมีวินัย การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และ
ลูกจ้างประจ า 
 
 

1. มีพยานหลักฐานที่ครบถ้วนหรือเพียงพอ 
ส าหรับประกอบการฟ้องคดีหรือต่อสู้คดี  

 

2. มีใบมอบอ านาจที่ถูกต้องตามรูปแบบที่
ก าหนดและ มีการก าหนดหน้าที่ที่มอบหมายให้
ด า เนินการ   ในใบมอบอ านาจได้ชัด เจน 
ครอบคลุมภารกิจ  

3. มีค าฟ้องหรือค า ให้การที่ครอบคลุมทุก
ประเด็น โดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน กระชับ
รัดกุม  มีความถูกต้องของข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมาย 

4. ยื่นได้ทันก าหนดและศาลประทับรับฟ้อง 
หรือรับค าให้การโดยไม่มีการสั่งให้แก้ไข 

 

 

 

 

5. ตอบข้อซักถามหรือแถลงการณ์ในศาลได้
อย่าง เป็นเหตุเป็นผล และมีน้ าหนักให้รับฟังได้ 

  

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง พิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรอง ให้เป็นไป ด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ค าสั่งหรือหนังสือ

สั่งการเสนอผู้บังคับบัญชา 

 
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

              พิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรอง และ
เร่งรัดการปฏิบัติงานของกลุ่มกฎหมายและคดี                
ให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยคว ามถู กต้ อ ง  ต ามระ เบี ยบ 
หลัก เกณฑ์  ค าสั่ งหรื อหนั งสื อสั่ งการ เสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
 
 

1) มีเอกสารประกอบข้อหารือกฎหมายในประเด็น 
ที่ต้องพิจารณาให้ความเห็น  

2) เจตนารมณ์ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และการน าไปใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง องค์กร และสังคม 

3) มีความเห็นในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
โดยใช้ภาษาท่ีถูกต้อง ชัดเจน กระชับรัดกุม                     
มีความถูกต้องของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


