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ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้
วางแผน ควบคุม กากับ เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มกฎหมายและคดีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้องตามระเบี ยบกฎหมาย และระเบี ยบแบบแผนของทางราชการและด าเนิ นการให้ ทันตามระยะเวลา
ที่กาหนด
ให้คาปรึกษาแนะนา ช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มกฎหมายและคดี
ตรวจสอบ กลั่นกรองงานและเสนอแนะประกอบการวินิจฉัยสั่งการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ก่อนนาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆของรัฐ
ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง 1. ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ที่
1

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1) รับเรื่องอุทธรณ์
2) ตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์ว่าได้ดาเนินการ
ถูกต้อง ตามกฎ ก.ค.ศ.หรือไม่ เช่น ดาเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ถูกต้องตามรูปแบบ
หรือไม่ ฯลฯ
3) ถ้าอุทธรณ์คาสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง
เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
ถ้าอุทธรณ์วินัยร้ายแรงเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาคา
อุทธรณ์
4) แจ้งผู้บังคับบัญชาสั่งการตามมติ กศจ.หากเป็น
กรณีที่อุทธรณ์ต่อ กศจ.
5) แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบผลการพิจารณา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑) มีใบรับเรื่องอุทธรณ์
2) ตรวจสอบภายใน 1 วัน
3) การบันทึกเสนอ มีข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
รวมทั้งความเห็นที่ครบถ้วนหรือเพียงพอ สาหรับ
การพิจารณาของผู้มีอาจพิจารณา
4) แจ้งภายใน 1 วันนับจากรับทราบมติ กศจ.
5) แจ้งภายใน 1 วันนับจากรับทราบผลการพิจารณา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง 2. ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
ที่
1

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1) รับเรื่องร้องเรียน/กล่าวหา
2) ดาเนินการสืบข้อเท็จจริง
3) กรณีมีมูล เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง
กรณี ไม่มีมูล เสนอผู้ บังคับบั ญชาสั่งการให้
ยุติเรื่อง
4) ดาเนินการสอบสวนทางวินัย
5) สอบสวนแล้วพบว่ากระทาผิดจริง ดาเนินการ
ดังนี้
กรณี วินัยไม่ร้ า ยแรง เสนอผู้ บังคับบัญชา
สั่งลงโทษทางวินัย
กรณีวินัยร้ายแรง เสนอเรื่องไป สนง.ศธจ.
เพื่อพิจารณาโทษ และผู้มีอานาจตามมาตรา 53
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.2547 ออกสั่ง
โทษตามมติดังกล่าว
6) รายงานการด าเนิ น การทางวิ นั ย ไปยั ง กศจ.
เพื่อพิจารณาและรายงานการดาเนินการทางวินัย
ไปยัง สพฐ.เพื่อทราบ
7) แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาของ กศจ. ให้ ผู้ ถู ก
ดาเนินการทางวินัยและผู้ร้องเรียน/กล่าวหาทราบ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑) มีใบรับเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาเพื่อเป็นหลักฐาน
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและ
ดาเนินการสืบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน
3) รายงานที่เสนอมีความชัดเจน ถูกต้อง และ
มีข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายรวมทั้งความเห็นที่ครบถ้วน
หรือเพียงพอสาหรับการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
4) มีการดาเนินการที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ.2551 และทันกาหนดเวลา (180 วัน)
5) มีการเสนอพิจารณาโทษและสั่งลงโทษตาม
มาตรฐานโทษที่กาหนด และตามระเบียบ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยวิธีการออกคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2548
6) ดาเนินการถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการรายงานการดาเนินการทางวินัยและการ
7) แจ้งภายใน 3 วันนับจากรับทราบผลการพิจารณา
ของ กศจ.

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง 3. ดาเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ
ที่
1

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1) รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อฟ้องคดีหรือต่อสู้คดี
2) จัดทาใบมอบอานาจให้ดาเนินคดีแทน
3) จัดทาร่างคาฟ้องหรือคาให้การ
(รวมถึงคาฟ้องหรือคาให้การเพิ่มเติม)
4) ยื่นคาฟ้องหรือคาให้การต่อศาลที่มีเขตอานาจ
5)
เข้ า ร่ ว มกระบวนการพิ จ ารณาของศาล
ในนัดต่างๆ เช่น ไต่สวน สืบพยาน พิจารณาคดี
การฟังคาพิพากษา เป็นต้น
6) ดาเนินการคัดสาเนาคาพิพากษาและรายงานผล
คดีให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑) มีพยานหลักฐานที่ครบถ้วนหรือเพียงพอ
สาหรับประกอบการฟ้องคดีหรือต่อสู้คดี
2) มีใบมอบอานาจที่ถูกต้องตามรูปแบบที่กาหนดและ
มีการกาหนดหน้าที่ที่มอบหมายให้ดาเนินการใน
ใบมอบอานาจได้ชัดเจน ครอบคลุมภารกิจ
3) มีคาฟ้องหรือคาให้การที่ครอบคลุมทุกประเด็น
โดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน กระชับรัดกุม
มีความถูกต้องของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
4) ยื่นได้ทันกาหนดและศาลประทับรับฟ้อง
หรือรับคาให้การโดยไม่มีการสั่งให้แก้ไข
5) ตอบข้อซักถามหรือแถลงการณ์ในศาลได้อย่าง
เป็นเหตุเป็นผล และมีน้าหนักให้รับฟังได้
6) ดาเนินการภายใน 1 วัน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง 4. ให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ที่
1

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1) ตรวจสอบประเด็ น หารื อ ข้อ กฎหมายที่ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กฎหมาย กฎ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3)
จั ด ท าความเห็ น ทางกฎหมายเสนอต่ อ
ผู้เกี่ยวข้อง
4) ด าเนิ น การจั ด ส่ ง ความเห็ น ทางกฎหมาย กฎ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑) มีเอกสารประกอบข้อหารือกฎหมายในประเด็น
ที่ต้องพิจารณาให้ความเห็น
2) เจตนารมณ์ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง และการนาไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง องค์กร และสังคม
3) มีความเห็นในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน กระชับรัดกุม
มีความถูกต้องของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
4) ดาเนินการภายใน 1 วัน

