ชื่อ

นางสาวจันจิรา

ตาแหน่ง นิติกร

หงส์วิริยกุล
ระดับ ชานาญการ

กลุ่มกฎหมายและคดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้
งานลงทะเบียนรับ–ส่งหนังสือราชการกลุ่มกฎหมายและคดี และลงทะเบียนรับ–ส่งหนังสือลับของกลุ่มกฎหมายและคดี
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆของรัฐ
ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและ งานคดีของรัฐ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรือ่ ง ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
ที่
๑

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
๑) แจ้งระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการ
มีวินั ย และรั ก ษาวินั ย ที่ เป็ น ทั้ งข้ อ ห้ า มและข้ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด
ถือปฏิบัติ
๒) ส่งเสริม สนับสนุนแนวปฏิบัติและมาตรการ ต่างๆ
ที่ทาให้เกิดการมีวินัยและการรักษาวินัย
๓) ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ มาตรการ และ การซักซ้อม
ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการมีวินัย และรักษาวินัย
ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม
มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่
รักษาประโยชน์ของทางราชการ และปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานและ จรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างเคร่งครัด
๔) ควบคุมกากับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ และหน่วยงานการศึกษา
มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล รวมทั้ง
มาตรการ ที่เกีย่ วข้องกับการมีวินัย และรักษาวินัย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เสริมสร้า ง สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวินัย ป้องกัน มิให้กระทาผิดวินัย และ ปฏิบัติต น
เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดาเนินการใดๆ
อันมีลักษณะเป็นการทุจริต รวมทั้งต้อง ไม่กระทาการหรือยอม
ให้ ผู้ อื่ น กระท าการหาประโยชน์ อั น อาจท าให้ เ สื่ อ มเสี ย
ความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตาแหน่งหน้าที่
ราชการของตน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ที่
๑

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ดาเนินการดังนี้
๑) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
๒) ดาเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
๓) ดาเนินการบันทึกถ้อยคาในชั้นสืบสวน
๔) ตรวจสานวนการสืบสวนข้อเท็จจริง
๕) กรณีไม่มีมูลให้เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษายุติเรื่อง
๖) กรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้เสนอ
ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง
๗) กรณีมีมูล ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดาเนินการสืบสวนเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตามขัน้ ตอน
และหลั กเกณฑ์ ที่ กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ ผู้ ปฏิ บัติ งาน
ต้ อ งมี ค วามเที่ ย งธรรมในการด าเนิ น การ ไม่ ฝั ก ใฝ่ ฝ่ า ยใด
ฝ่ า ยหนึ่ ง โดยต้ อ งยึ ด กฎหมาย ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ
ที่เกีย่ วข้องเป็นหลักในการพิจารณาดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง ดาเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ
ที่
๑

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
๑) รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อฟ้องคดีหรือต่อสู้คดี
๒) จัดทาใบมอบอานาจให้ดาเนินคดีแทน
๓) จัดทาร่างคาฟ้องหรือคาให้การ (รวมถึงคาฟ้อง
หรือคาให้การเพิ่มเติม)
๔) ยื่นคาฟ้องหรือคาให้การต่อศาลที่มีเขตอานาจ
๕) เข้าร่วมกระบวนการพิจารณาของศาล ในนัดต่างๆ
เช่น ไต่สวน สืบพยาน พิจารณาคดี การฟังคาพิพากษา
เป็นต้น
๖) ดาเนินการคัดสาเนาคาพิพากษาและรายงานผลคดี
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑)
มี พ ยานหลั ก ฐานที่ ค รบถ้ ว นหรื อ เพี ย งพอส าหรั บ
ประกอบการฟ้องคดีหรือต่อสู้คดี
๒) มีใบมอบอานาจที่ถูกต้องตามรูปแบบที่กาหนดและมีการ
ก าหนดหน้ า ที่ ที่ ม อบหมายให้ ด าเนิ น การในใบมอบอ านาจ
ได้ชัดเจน ครอบคลุมภารกิจ
๓) มีคาฟ้องหรือคาให้การที่ครอบคลุมทุกประเด็น โดยใช้ภาษา
ที่ถูกต้อง ชัดเจน กระชับรัดกุม มีความถูกต้องของข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมาย
๔) ยื่นได้ทันกาหนดและศาลประทับรับฟ้อง หรือรับ
คาให้การโดยไม่มีการสั่งให้แก้ไข
๕) ตอบข้อซักถามหรือแถลงการณ์ในศาลได้อย่าง เป็นเหตุ
เป็นผล และมีน้าหนักให้รับฟังได้
๖) ดาเนินการภายใน 3 วัน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่
๑

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๙
โดยดาเนินการดังนี้
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต
๒) ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนป้องกันการทุจริต
เพื่อจัดทาแผนงาน/โครงการ ให้มีความสอดคล้องกับ
ความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
๓) จัด ทาแผนป้ อ งกั น การทุจ ริ ต ส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๙ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๔) จัดทาปฏิทินการติดตามการดาเนินการ ตาม
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
๕) ติดตามการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ที่ ก าหนดไว้
และจั ด ท ารายงานความก้ า วหน้ า
การดาเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป็นรายไตรมาส และเสนอให้ผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ทราบ
๖) จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มีแนวทางในการดาเนินงานเพื่อ ป้ องกัน การทุจริต อย่า งเป็น
ระบบ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น การอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
รวมทั้งมี การเผยแพร่ข้อมูล ผ่านช่ องทางต่ างๆ
เพื่อให้
ประชาชนทั่วไปทราบ ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความยุติธรรม
และเป็ น กลาง ในการด าเนิ น การป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ที่
๒

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
จัดทามาตรการป้องกันการทุจริตในด้านต่างๆ อาทิเช่น
๑) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๒) มาตรการป้องกันการรับสินบน
๓) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๔) มาตรการการใช้ดุลพินิจ โดยในแต่ละมาตรการ
จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน ให้อยู่ในรูปแบบ
ของมาตรการคาสั่ง แนวปฏิบัติ หรือประกาศ
ทั้งนี้ ต้องแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ถือปฏิบัติ และต้องมีการรายงานการกากับติดตาม
การดาเนินการป้องกันการทุจริตเป็น รายไตรมาส

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มีการประกาศให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัตติ ามมาตรการ
ในการป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานต้องคานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่มีสว่ นได้เสีย
หรือรับสินบนที่ส่อไปในทางทุจริต

