กลุ่มกฎหมายและคดี

ชื่อ นายเดชอนัน คุนุ
ตาแหน่ง นิติกร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1

ระดับ ชานาญการพิเศษ

กาหนดแผนปฏิบัติงาน แผนพัฒนา ควบคุม กาหับ เร่งรัดงานของกลุ่มกฎหมายและคดี ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันกาหนดเวลา
มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา กากับ ดูแล วินิจฉัย และแก้ปัญหา
ข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่มนกลุ่มกฎหมายและคดี ให้งานที่รับผิดชอบเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยบรรลุตามเป้าหมาย
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ความเห็น
ในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนนาเสนอ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดี รายงานผล ปัญหา และวิธีการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรือ่ งร้องเรียน
ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ดาเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ
ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

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

กลุ่มกฎหมายและคดี

ชื่อ นางสาวณิชาดา วิเศษกาศ
ตาแหน่ง นิติกร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1

ระดับ ปฏิบัติการ

 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
 ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
 ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
 ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
 ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
 ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 ดาเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ
 ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
ที่
1

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
๑) แจ้งระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้องบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
กับการมีวินัยและรักษาวินัยที่เป็นทั้งข้อห้ามและ
ข้อปฏิบัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติ
2) ส่งเสริม สนับสนุนแนวปฏิบัติและมาตรการ
ต่างๆ ที่ทาให้เกิดการมีวินัยและการรักษาวินัย
3) ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ มาตรการ และ
การซักซ้อมความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการมีวินัย
และรักษาวินัยผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เสมอภาค และเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ
ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของ
ทางราชการ และปฏิบัติตนตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
4) ควบคุมกากับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และหน่วยงาน
การศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของ
รัฐบาล รวมทั้งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการมีวินัย
และรักษาวินัย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เสริมสร้าง สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวินัย ป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย และ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริต รวมทั้งต้อง
ไม่กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาประโยชน์
อันอาจทาให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ในตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน

ที่
1

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ดาเนินการสืบสวนเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตามขั้นตอน
ดาเนินการดังนี้
และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงาน
๑) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ต้องมีความเที่ยงธรรมในการดาเนินการ ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
2) ดาเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง
ฝ่ายหนึ่ง โดยต้องยึดกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
3) ดาเนินการบันทึกถ้อยคาในชั้นสืบสวน
ที่เกี่ยวข้อง เป็นหลักในการพิจารณาดาเนินการ
4) ตรวจสานวนการสืบสวนข้อเท็จจริง
5) กรณีไม่มีมูลให้เสนอผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษายุติเรื่อง
6) กรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้เสนอ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง
7) กรณีมีมูล ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง 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 ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่
1

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลาพูน
เขต ๑ โดยดาเนินการดังนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการจั ดทาแผนป้องกั น
และปราบปรามการทุจริต
2) ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนป้องกัน
การทุจริต เพื่อจัดทาแผนงาน/โครงการ ให้มีความ
สอดคล้ อ งกั บ ความเสี่ ย งในเรื่ อ งผลประโยชน์
ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑
3) จัดทาแผนป้องกันการทุจริตของสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาล าพู น เขต ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4) จั ด ทาปฏิ ทิ น การติ ดตามการด าเนิ นการ
ตามแผนป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน
เขต ๑
5) ติ ด ตามการด าเนิ น การตามแผนงาน/
โ ค ร ง ก า ร ที่ ก า ห น ด ไ ว้ แ ล ะ จั ด ท า ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าการดาเนินการตามแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นรายไตรมาส และเสนอให้
ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลาพูน เขต ๑ ทราบ
6) จั ดทารายงานสรุ ป ผลการด าเนิ นการตาม
แผนป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน
เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มีแนวทางในการดาเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
อย่างเป็นระบบ มีการขับเคลื่อนการดาเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
ช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ ทั้งนี้
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความยุติธรรมและเป็นกลาง
ในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ที่
2

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
จัดทามาตรการป้องกันการทุจริตในด้านต่างๆ อาทิ
เช่น
1) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
2) มาตรการป้องกันการรับสินบน
3) มาตรการป้ อ งกั น การขั ด กั น ระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
4) มาตรการการใช้ดุลพินิจ
โดยในแต่ล ะมาตรการจะต้องเป็น แนวปฏิบั ติ
ของหน่วยงาน ให้อยู่ในรูปแบบของมาตรการ คาสั่ง
แนวปฏิบัติ หรือประกาศ
ทั้ ง นี้ ต้ อ งแจ้ ง ให้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาถือปฏิบัติ และต้องมีการรายงานการ
กากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตเป็น
รายไตรมาส

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มีการประกาศให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการในการ
ป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานต้องคานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ไม่มีส่วนได้เสีย หรือรับสินบนที่ส่อไปในทางทุจริต

