
ชื่อ นางสาวจันจิรา  หงส์วิริยกุล 

ต าแหน่ง  นิติกร  ระดับ  ช านาญการ 

กลุ่มกฎหมายและคดี  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

    งานลงทะเบียนรับ–ส่งหนังสือราชการกลุ่มกฎหมายและคดี และลงทะเบียนรับ–ส่งหนังสือลับของกลุ่มกฎหมายและคดี 
 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
 ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
 ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
 ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืนๆของรัฐ 
 ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและ  งานคดีของรัฐ 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 



  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

เรือ่ง ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมวิีนัยและรักษาวินัย 
 
 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ ๑) แจ้งระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการ   

มีวินัยและรักษาวินัยที่เป็นทั้งข้อห้ามและข้อปฏิบัติให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด        
ถือปฏบิัต ิ
๒) ส่งเสริม สนับสนุนแนวปฏิบัติและมาตรการ ต่างๆ 
ที่ท าให้เกดิการมีวินัยและการรักษาวินัย  
๓) ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัต ิมาตรการ และ การซักซ้อม 
ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการมีวินัย และรักษาวินัย
ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม     
มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ 
รักษาประโยชน์ของทางราชการ และปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานและ จรรยาบรรณวชิาชีพ อย่างเคร่งครัด 
๔) ควบคุมก ากับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ และหน่วยงานการศึกษา 
มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล รวมทั้ง 
มาตรการ  ที่เกีย่วข้องกับการมีวินัย และรกัษาวินัย 
 
 
 
 

เสริมสร้าง สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวินัย ป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย และ ปฏิบัติตน      
เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการด าเนินการใดๆ 
อันมีลักษณะเป็นการทุจริต รวมทั้งต้อง ไม่กระท าการหรือยอม
ให้ผู้อื่นกระท าการหาประโยชน์  อันอาจท าให้ เสื่ อมเสีย     
ความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในต าแหน่งหน้าที่ 
ราชการของตน 
 
 
 



  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

เร่ือง ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเร่ืองรอ้งเรียน 
 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ ด าเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน  ด าเนินการดังนี้ 

๑) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสบืสวนขอ้เท็จจริง 
๒) ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง 
๓) ด าเนินการบันทึกถ้อยค าในชั้นสืบสวน 
๔) ตรวจส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริง 
๕) กรณีไม่มีมูลให้เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษายุติเรื่อง 
๖) กรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้เสนอ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้ ง 
คณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 
๗) กรณีมีมูล ใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
 
 

ด าเนินการสืบสวนเรื่องร้องเรียนใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอน 
และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงาน          
ต้องมีความเที่ยงธรรมในการด าเนินการ ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด       
ฝ่ายหนึ่ ง  โดยต้องยึดกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ           
ที่เกีย่วข้องเป็นหลักในการพิจารณาด าเนินการ 
 
 



  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

เร่ือง ด าเนนิการเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ 
 
 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ ๑) รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อฟ้องคดีหรือต่อสู้คดี 

๒) จัดท าใบมอบอ านาจให้ด าเนินคดีแทน 
๓) จัดท าร่างค าฟ้องหรือค าให้การ (รวมถึงค าฟ้อง
หรือค าให้การเพิ่มเติม) 
๔) ยื่นค าฟ้องหรือค าให้การต่อศาลที่มีเขตอ านาจ 
๕) เข้าร่วมกระบวนการพิจารณาของศาล ในนัดต่างๆ 
เช่น  ไต่สวน สืบพยาน พิจารณาคดี การฟังค าพิพากษา 
เป็นต้น 
๖) ด าเนินการคัดส าเนาค าพิพากษาและรายงานผลคดี  
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 
 

๑) มีพยานหลักฐานที่ครบถ้วนหรือเพียงพอส าหรับ
ประกอบการฟ้องคดหีรือต่อสู้คดี 
๒) มีใบมอบอ านาจที่ถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนดและมีการ
ก าหนดหน้าที่ที่มอบหมายให้ด า เนินการในใบมอบอ านาจ      
ได้ชัดเจน ครอบคลุมภารกิจ 
๓) มีค าฟอ้งหรือค าให้การที่ครอบคลุมทุกประเดน็ โดยใช้ภาษา
ที่ถูกต้อง ชัดเจน กระชับรัดกุม มีความถูกต้องของข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมาย 
๔) ยื่นได้ทันก าหนดและศาลประทับรับฟ้อง หรือรับ
ค าให้การโดยไม่มีการสั่งให้แก้ไข 
๕) ตอบข้อซักถามหรือแถลงการณ์ในศาลได้อย่าง เป็นเหตุ   
เป็นผล และมีน้ าหนักให้รับฟังได้ 
๖) ด าเนินการภายใน 3 วัน 
 
 



   
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

เร่ือง ด าเนินการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ จดัท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจรติของ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙       
โดยด าเนินการดังนี้ 

๑) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต 

๒) ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนป้องกันการทุจริต 
เพื่อจัดท าแผนงาน/โครงการ ให้มีความสอดคล้องกับ
ความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 
๓) จัดท าแผนป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔) จัดท าปฏิทินการติดตามการด าเนินการ ตาม
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจรติของ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

๕) ติดตามการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  
ที่ก าหนดไว้ และจัดท ารายงานความก้าวหน้า          
การด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เป็นรายไตรมาส และเสนอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ทราบ 

๖) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจรติของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

มีแนวทางในการด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริตอย่างเป็น
ระบบ  มีการขับเคลื่อนการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านช่องทางต่างๆ  เพื่อให้
ประชาชนทั่วไปทราบ  ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความยุติธรรม
และเป็นกลาง ในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม     
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



   
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๒ จัดท ามาตรการป้องกันการทุจรติในด้านต่างๆ อาทิเช่น 

๑)  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
๒) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
๓) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์

สว่นตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๔) มาตรการการใช้ดุลพนิิจ  โดยในแต่ละมาตรการ 

จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน ให้อยู่ในรูปแบบ 
ของมาตรการค าสั่ง แนวปฏบิัต ิหรือประกาศ 

ทั้งนี้ ต้องแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ถือปฏิบัติ และต้องมีการรายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินการป้องกันการทุจรติเป็น รายไตรมาส 

มีการประกาศให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัตติามมาตรการ 
ในการป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานต้องค านึงถึง  
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่มีส่วนได้เสีย  
หรือรับสินบนที่ส่อไปในทางทุจริต 

 




