
               มาตรฐานการปฏิบัติของบุคลากร 
 

 

 
 
 
          ชื่อ นายนเรศ    เชื้อทหาร   
          ต าแหน่ง นิติกร   ระดับ ช านาญการพิเศษ  
          ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  

- ก ำหนดแผนปฏิบัติงำน แผนพัฒนำ ควบคุม ก ำกับ เร่งรัดงำนของกลุม่กฎหมำยและคดี  
ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อใหก้ำรบรหิำรจัดกำรมคีวำมคล่องตัว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยทัน
ก ำหนดเวลำ  

- มอบหมำยงำนให้เจ้ำหน้ำที่ ติดตำม ตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ก ำกับ ดูแล วินิจฉัย  
และแก้ปญัหำ ข้อขัดข้องต่ำงๆ ในกำรปฏิบัตงิำนของเจ้ำหนำ้ที่มนกลุม่กฎหมำยและคดี ให้งำนที่รบัผิดชอบ
เป็นไปด้วย ควำมเรียบร้อยบรรลุตำมเป้ำหมำย  

- พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องของหนงัสอืรำชกำร บันทกึของเจ้ำหน้ำที่ ตลอดจนให้ 
ควำมเห็นในกำรปฏิบัติรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ หนงัสือสั่งกำรทีเ่กี่ยวข้องก่อน
น ำเสนอ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

- ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำทีก่ลุม่กฎหมำยและคดี รำยงำนผล ปัญหำ 
 และวิธีกำร แก้ปัญหำเกี่ยวกบักำรปฏิบัติงำนในควำมรบัผิดชอบต่อผูบ้ังคับบัญชำ  

- ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันำกำรมีวินัยและรักษำวินัย  
- ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียน 
- ด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพจิำรณำวินัย 
- ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอทุธรณ์และกำรพจิำรณำอทุธรณ์ 
- ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพจิำรณำร้องทุกข์ 
- ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
- ด ำเนินกำรเกี่ยวกับคดปีกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดอีื่นๆ ของรัฐ 
- ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤติมิชอบ 
- ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมลูและติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนกฎหมำยและงำน

คดีของรัฐ 
- ปฏิบัติงำนร่วมกับหรอืสนบัสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รบั

มอบหมำย 
- ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมทีผู่้บงัคับบัญชำมอบหมำย 



 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง 1. ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
 
ท่ี กิจกรรม/วิธีการ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 1) รับเรื่องอุทธรณ์  
2) ตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์ว่ำได้ด ำเนินกำร ถูกต้อง ตำมกฎ 
ก.ค.ศ.หรือไม่ เช่น ด ำเนินกำร ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ถูกต้อง
ตำมรูปแบบ หรือไม่ ฯลฯ  
3) ถ้ำอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ำยแรง เสนอ กศจ.พจิำรณำ ถ้ำ
อุทธรณ์วินัยอย่ำงร้ำยแรงเสนอ ก.ค.ศ.พิจำรณำค ำอุทธรณ์  
4) แจ้งผูบ้ังคับบัญชำสั่งกำรตำมมติ กศจ.หำกเป็น กรณีที่อทุธรณ์
ต่อ กศจ.  
5) แจ้งผูอุ้ทธรณ์ทรำบผลกำรพจิำรณำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) มีใบรบัเรื่องอุทธรณ์  
2) ตรวจสอบภำยใน 1 วัน  
3) กำรบันทึกเสนอ  มีข้อเทจ็จรงิ  
ข้อกฎหมำย รวมทัง้ควำมเห็นที่
ครบถ้วนหรอืเพียงพอ ส ำหรบั กำร
พิจำรณำของผู้มอีำจพจิำรณำ  
4) แจ้งภำยใน 1 วันนับจำกรับทรำบ
มติ กศจ.  
5) แจ้งภำยใน 1 วันนับจำกรับทรำบ
ผลกำรพจิำรณำ 

 
 
 
 
 
 



 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง 2. ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 

  
ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
1 

 
1) รับเรื่องร้องเรียน/กล่ำวหำ  
2) ด ำเนินกำรสืบข้อเทจ็จริง  
3) กรณีมีมลู เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน วินัย
อย่ำงร้ำยแรง/ไม่ร้ำยแรง กรณีไม่มีมลู เสนอผูบ้ังคับบัญชำ
สั่งกำรให ้ยุติเรื่อง  
4) ด ำเนินกำรสอบสวนทำงวินัย  
5) สอบสวนแล้วพบว่ำกระท ำผิดจริง ด ำเนินกำร ดังนี ้กรณี
วินัยไม่ร้ำยแรง เสนอผู้บังคับบญัชำ สั่งลงโทษทำงวินัย ส่วน
กรณีกำรด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง เป็นอ ำนำจของผู้
มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรครู
ฯ พ.ศ.2547  
6) รำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยไปยงั กศจ. เพื่อ
พิจำรณำและรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ไปยัง ก.ค.ศ.
เพื่อพจิำรณำต่อไป  
7) แจ้งผลกำรพจิำรณำ ของ กศจ .ใหผู้้ถูกด ำเนินกำร   
ทำงวินัยและผู้ร้องเรียน/กล่ำวหำทรำบ 
 
 
 
 
 
 

 
๑) มีใบรบัเรื่องร้องเรียน/กล่ำวหำเพื่อเป็น
หลักฐำน  
๒) แต่งตั้งคณะกรรมกำรสบืสวนข้อเทจ็จริง
และ ด ำเนินกำรสืบข้อเทจ็จริงให้แล้วเสรจ็
ภำยใน 1 เดือน  
3) รำยงำนทีเ่สนอมีควำมชัดเจน ถูกต้อง 
และ มีข้อเทจ็จริง ข้อกฎหมำยรวมทั้ง
ควำมเห็นที่ครบถ้วน หรือเพียงพอส ำหรบั
กำรพิจำรณำของผู้บงัคับบญัชำ  
4) มีกำรด ำเนินกำรที่ถูกต้องครบถ้วนตำม
หลักเกณฑ ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎ    
ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรสอบสวน พิจำรณำ พ.ศ.
2551 และทันก ำหนดเวลำ (180 วัน)  
5) มีกำรเสนอพิจำรณำโทษและสั่งลงโทษ
ตำม มำตรฐำนโทษทีก่ ำหนด และตำม
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยวิธีกำรออกค ำสัง่
เกี่ยวกับกำรลงโทษทำงวินัย ข้ำรำชกำรครูฯ 
พ.ศ.2548  
6) ด ำเนินกำรถูกต้องและครบถ้วนตำม
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรรำยงำนกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยและกำร  
7) แจ้งภำยใน 3 วันนับจำกรับทรำบผลกำร
พิจำรณำ ของ กศจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง 3. ด าเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืนๆ ของรัฐ 

 
ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

    
1 

 
1) รวบรวมพยำนหลักฐำนเพื่อฟ้องคดีหรอืต่อสู้คด ี 
2) จัดท ำใบมอบอ ำนำจให้ด ำเนนิคดีแทน  
3) จัดท ำร่ำงค ำฟ้องหรือค ำให้กำร (รวมถึงค ำฟ้องหรือ
ค ำให้กำรเพิ่มเตมิ)  
4) ยื่นค ำฟ้องหรือค ำให้กำรต่อศำลที่มีเขตอ ำนำจ  
5) เข้ำร่วมกระบวนกำรพิจำรณำของศำล ในนัดต่ำงๆ เช่น     
ไต่สวน สืบพยำน พิจำรณำคดี กำรฟังค ำพิพำกษำ เป็นต้น  
6) ด ำเนินกำรคัดส ำเนำค ำพิพำกษำและรำยงำนผล คดีให้
ผู้บังคับบญัชำทรำบ 
 
 
 

 
๑) มีพยำนหลักฐำนที่ครบถ้วนหรือ
เพียงพอ ส ำหรับประกอบกำรฟอ้ง
คดีหรือต่อสู้คด ี 
2) มีใบมอบอ ำนำจที่ถูกต้องตำม
รูปแบบที่ก ำหนดและ มีกำรก ำหนด
หน้ำที่ที่มอบหมำยให้ด ำเนินกำรใน 
ใบมอบอ ำนำจได้ชัดเจน ครอบคลมุ
ภำรกิจ  
3) มีค ำฟ้องหรือค ำใหก้ำรที่
ครอบคลมุทุกประเด็น โดยใช้ภำษำ
ที่ถูกต้อง ชัดเจน กระชับรัดกุม     
มีควำมถูกต้องของข้อเท็จจริงและ  
ข้อกฎหมำย  
4) ยื่นได้ทันก ำหนดและศำลประทบั
รับฟ้อง หรือรบัค ำให้กำรโดยไม่มี
กำรสัง่ให้แก้ไข  
5) ตอบข้อซักถำมหรอืแถลงกำรณ์
ในศำลได้อย่ำง เป็นเหตุเป็นผล และ
มีน้ ำหนักให้รบัฟังได ้ 
6) ด ำเนินกำรภำยใน 1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง 4. ให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
           หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   
1 

 
1) ตรวจสอบประเด็นหำรือข้อกฎหมำยที่ได้รบั มอบหมำย
จำกผูบ้ังคับบัญชำ  
2) ศึกษำ วิเครำะห์ ตรวจสอบ กฎหมำย กฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง  
3) จัดท ำควำมเห็นทำงกฎหมำยเสนอต่อ ผู้เกี่ยวข้อง  
4) ด ำเนินกำรจัดสง่ควำมเห็นทำงกฎหมำย กฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ใหผู้้ทีเ่กี่ยวข้องทรำบ 
 
 
 

 
๑) มีเอกสำรประกอบข้อหำรือ
กฎหมำยในประเด็น ที่ต้องพิจำรณำ
ให้ควำมเห็น  
2) เจตนำรมณ์ของกฎหมำย กฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑ ์ที่เกี่ยวข้อง และ
กำรน ำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อผู้เกี่ยวข้อง องค์กร และสงัคม  
3) มีควำมเห็นในประเด็นข้อกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ภำษำที่ถูกต้อง 
ชัดเจน กระชับรัดกุม มีควำมถูกต้อง
ของข้อเทจ็จริงและข้อกฎหมำย  
4) ด ำเนินกำรภำยใน 1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


