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ผนวก ก.
รายละเอียดแนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ 19/2564 สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564

กลุ่มกฎหมายและคดี
1. นายสิงหนาท คงทรัพย์

ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
1. ปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี โดยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีความชานาญงาน มีประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับงานกฎหมายและคดี ที่มีลักษณะงานยากมาก
เป็นพิเศษ ปฏิบัติง านโดยจาเป็นต้อ งมีการตัดสินใจหรื อแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบเป็นประจา มีขอบข่าย
ภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณา ตรวจสอบ ควบคุม กากับ เร่งรัด ให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน ดังนี้
1.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
1.2 ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
1.3 ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
1.4 ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
1.5 ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
1.7 ดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีเพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
1.8 ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงาน
คดีของรัฐ
1.10 ภารกิจและความรับผิดชอบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและการรักษาวินัย
2.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้ที่เ กี่ยวข้องกับ วินัย และจัดทาคู มือ เพื่อเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.2 สร้างความตะหนักให้ผู้อานวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
2.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.4 อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบวินัยให้ข้าราชการ
2.5 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติราชการในแก่สถานศึกษา
2.6 ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับวินัยและระเบียบกฎหมายแก่ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.7 ติดตามประเมินผลการพัฒนาวินัย จริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.8 ภารกิจและความรับผิดชอบอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
3.1 รับเรื่องร้องเรียน เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนเรื่องร้องเรียน
3.2 ร่วมเป็นคณะกรรมการสืบสวนเรื่องร้องเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด
3.3 ตรวจสอบสานวนการสืบสวนเรื่องร้องเรียน และเสนอความเห็นยุติเรื่องกรณีไม่มีมูลหรือ
เสนอแต่งคณะกรรมการสอบสวนวินัยกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
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3.4 แจ้งผู้ร้องเรียน
3.5 จัดทารายงานสรุปเรื่องร้องเรียนเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
3.6 ภารกิจและความรับผิดชอบอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจสอบพิจารณาวินัย
4.1 เสนอผู้บังคับ บัญชา แต่งตั้ง คณะกรรมการ เพื่อสอบสวนวินัยกรณีมี มูลที่ ควรกล่าวหาว่า
กระทาผิดวินัย
4.2 หากเห็นว่ ากรณีเ ป็นการกระท าผิ ดวินัยอย่างร้า ยแรง ก็ เ สนอให้ผู้บัง คั บ บัญ ชารายงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
4.3 ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณา
4.4 เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.6 พร้อมส านวนการสอบสวน ให้ผู้สั่ง แต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถ้าไม่ผิดวินัยให้ยุติเรื่อง แต่ถ้าผิดวินัยให้ออกคาสั่งลงโทษทางวินั ย
4.5 แจ้งคาสั่งลงโทษผู้กระทาผิด
4.6 พิ จารณาเสนอรายงานการดาเนินการทางวินัยตามมาตรา 104 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 กรณีผู้อานวยการสถานศึกษาดาเนินการทางวินัย
ไม่ร้ายแรงแล้วให้ตรวจเสนอรายงานผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณา เมื่อผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาได้รับรายงานแล้วเห็นว่าการยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง
หรือไม่
4.7 พิจารณาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา เพื่อส่งเรื่องให้ศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณาตามอานาจหน้าที่ต่อไป
4.8 ดาเนินการตรวจสอบสานวนการสอบสวนพิจารณาพยานหลักฐานและเสนอความเห็นเพื่อให้
มีการพิจารณาสั่ง ลงโทษทางวินัย หรือให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษวินัยอย่าง
ร้ายแรง
4.9 จัดทาสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐาน การดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอองค์คณะผู้มีอานาจพิจารณาหรือหน่วยงานบังคับบัญชา
4.10 ดาเนินการออกคาสั่งลงโทษตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด และตามมาตรฐานโทษ
4.11 ภารกิจและความรับผิดชอบอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
5.1 การรับ เรื่องอุท ธรณ์คาสั่ง ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเรื่องอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยแล้ว
ดาเนินการส่งเรื่องให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว18
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึก ษาที่ อ านาจในการพิ จ ารณาเรื่องอุท ธรณ์คาสั่ง ลงโทษทางวินัยเป็นอานาจของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
5.3 ภารกิจและความรับผิดชอบอื่นที่เกี่ยวข้อง
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6. ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
6.1 รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ
พิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑ์ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 หรือไม่
6.2 หากเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
ก็พิจารณาว่าการร้องทุกข์ดังกล่าวรับฟังได้หรือไม่แล้วเสนอผู้มีอานาจพิจารณา
6.3 เมื่อผู้มีอานาจพิจารณาแล้วมีความเห็นอย่างไรแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบต่อไป
6.4 ภารกิจและความรับผิดชอบอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าเหน้าที่
7.1 รายงานเหตุให้ผู้บัง คับ บัญชาทราบ เพื่อพิจ ารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็ จจริง
เบื้องต้นทางละเมิดและคาสั่งให้คณะกรรมการทราบ
7.2 คณะกรรมการดาเนินการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด
7.3 พิ จ ารณาเสนอรายงานการสอบข้อเท็ จ จริง เบื้องต้นทางละเมิ ดของคณะกรรมการ และ
รายงานผลให้ผู้บัง คับบัญชาพิจาณายุติเรื่องหรือหากมี เหตุอันควรเชื่อว่าเกิ ดจากบุคคล เสนอความเห็นต่อ
ผู้บังคับ บัญ ชาเพื่อ แต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็ จจริง ความรับ ผิ ดทางละเมิดว่ามี ผู้ต้องรับ ผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายหรือไม่อย่างไร
7.4 พิจ ารณาเสนอรายงานการสอบข้อเท็จ จริง ความรับผิดทางละเมิดให้ผู้บังคับบัญ ชาทราบ
เพื่อพิจาณายุติเรื่องหรือแจ้งคาสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทาละเมิดชดใช้ค่าเสียหาย
7.5 พิจารณาเสนอเพื่อรายงานให้ สพฐ. ทราบ
7.6 ภารกิจและความรับผิดชอบอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. ดาเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแห่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ
8.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของส านัก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา รวมทั้ ง การจัดระบบการจั ดเก็ บ ให้บ ริการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ
8.2 เมื่อต้องดาเนินคดีให้กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาต้องสรุปข้อเท็จจริงของ
คดีที่จะดาเนินการฟ้องร้องให้กับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ผู้มีอานาจพิจารณา
8.3 เมื่อได้รับความเห็นชอบให้ดาเนินคดีแทนหน่วยงานของรัฐต้องทาเรื่องประสานสานักงาน
อัยการประจาท้องที่ที่จะ ฟ้องร้องดาเนินคดี โดยมอบอานาจให้พนักงานอัยการเป็นผู้ดาเนินการฟ้องร้อง ส่วน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มกฎหมายและคดี) จะสรุปข้อเท็จจริงและประเด็นที่จะฟ้องร้อง (ข้อกล่าวหา)
8.4 รวบรวมพยานหลักฐานและประสารพนักงานอัยการกรณีฟ้องร้อง หรือประสานเจ้าพนักงาน
บัง คั บ คดีก รณี ที่ ต้ อ ง บั ง คั บ คดีแพ่ ง เพื่ อให้ห น่ว ยงานของรัฐ ดัง กล่ าวมี ข้ อเท็ จ จริง และพยานหลัก ฐาน
เพื่อดาเนินการฟ้องร้องหรือบังคับคดี ต่อไป
8.5 ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ และตอบข้อหารือเกี่ยวกั บข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ กรณีที่เป็นปัญหาทางกฎหมายให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานในสังกัด
8.6 ภารกิจและความรับผิดชอบอื่นที่เกี่ยวข้อง
9. ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9.1 ศึกษา วิเ คราะห์ รวบรวมข้อมู ลสภาพปัญ หา เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการ แนวทาง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
9.2 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
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9.3 ให้คาปรึกษาแนะนา ส่งเสริม ประสานงาน เร่งรัด กากับและติดตาม ให้สถานศึกษาในสังกัด
ดาเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9.4 รั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ยนเรื่อ งการทุ จ ริต การปฏิบั ติห รือ ละเว้น การปฏิบั ติห น้ าที่ โ ดยมิ ชอบของ
เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
9.5 ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึก ษาและจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการเสนอผู้บังคับบัญชา
9.10 ภารกิจและความรับผิดชอบอื่นที่เกี่ยวข้อง
10. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพือ่ พัฒนางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ
10.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
งานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ รวมทั้งการจัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงาน
คดีของรัฐ
10.2 เสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรับงานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
10.3 ภารกิจและความรับผิดชอบอื่นที่เกี่ยวข้อง
11. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
11.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้คาปรึกษาด้านกฎหมายและเรื่องที่เกี่ยวข้องแก่ผู้บริหารและหน่วยงา น
ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนบุคลากรและผู้สนใจทั่วไป
11.2 ดาเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา
11.3 เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ
ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการ พิจารณา
ของผู้บังคับบัญชา
11.4 ตรวจทานความถูกต้องของสัญ ญา ร่างประกาศ คาสั่ง หรือเอกสารอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นไปตามข้อกาหนด หลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ
11.5 การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดาเนินการ ใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารราชการ
12. เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายและแผนของสานักงานและหน่วยงานทางการศึกษาหรือ
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
13. ปฏิบัติห น้าที่เ ป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ ายแรง และคณะกรรมการตรวจสมบัติ
บุคคล ฯลฯ ของหน่วยงานสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาต
14. ปฏิ บัติ ง านร่ว มกั บ หรือ สนั บ สนุ นการปฏิ บัติ ง านของหน่ วยงานอื่น ที่ เ กี่ ยวข้ องหรื อ ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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2. นายสิงหนาท คงทรัพย์

ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้ป ฏิบัติงานกลุ่ม กฎหมายและคดี โดยปฏิบัติงานในฐานะผู้ป ฏิบัติง านที่มี ความ
ชานาญงาน มีประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เกี่ยวกับงานกฎหมายและคดี ที่มีลักษณะงานยากมากเป็นพิเศษ
ปฏิบัติงานโดยจาเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ปญ
ั หาในงานที่รบั ผิดชอบเป็นประจา โดยมีหน้าที่มีรับผิดชอบดังนี้
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและการรักษาวินัย
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้ที่เ กี่ยวข้องกับ วินัย และจัดทาคู มือ เพื่อเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.2 สร้างความตะหนักให้ผู้อานวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
1.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.4 อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบวินัยให้ข้าราชการ
1.5 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติราชการในแก่สถานศึกษา
1.6 ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับวินัยและระเบียบกฎหมายแก่ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.7 ติดตามประเมินผลการพัฒนาวินัย จริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.8 ภารกิจและความรับผิดชอบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
2.1 รับเรื่องร้องเรียน เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนเรื่องร้องเรียน
2.2 ร่วมเป็นคณะกรรมการสืบสวนเรื่องร้องเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด
2.3 ตรวจสอบสานวนการสืบสวนเรื่องร้องเรียน และเสนอความเห็นยุติเรื่องกรณีไม่มีมูลหรือ
เสนอแต่งคณะกรรมการสอบสวนวินัยกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
2.4 แจ้งผู้ร้องเรียน
2.5 จัดทารายงานสรุปเรื่องร้องเรียนเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
2.6 ภารกิจและความรับผิดชอบอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจสอบพิจารณาวินัย
3.1 เสนอผู้บังคับ บัญชา แต่งตั้ง คณะกรรมการ เพื่อสอบสวนวินัยกรณีมี มูลที่ ควรกล่าวหาว่า
กระทาผิดวินัย
3.2 หากเห็นว่ ากรณีเ ป็นการกระท าผิ ดวินัยอย่างร้า ยแรง ก็ เ สนอให้ผู้บัง คั บ บัญ ชารายงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
3.3 ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณา
3.4 เสนอรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.6 พร้อมส านวนการสอบสวน ให้ผู้สั่ง แต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ถ้าไม่ผิดวินัยให้ยุติเรื่อง แต่ถ้าผิดวินัยให้ออกคาสั่งลงโทษทางวินัย
3.5 แจ้งคาสั่งลงโทษผู้กระทาผิด
3.6 พิ จารณาเสนอรายงานการดาเนินการทางวินัยตามมาตรา 104 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 กรณีผู้อานวยการสถานศึกษาดาเนินการทางวินัย
ไม่ร้ายแรงแล้วให้ตรวจเสนอรายงานผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิ จารณา เมื่อผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาได้รับรายงานแล้วเห็นว่าการยุติเรื่อง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไม่ถูกต้อง
หรือไม่
3.7 พิจารณาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเรื่องให้ศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณาตามอานาจหน้าที่ต่อไป
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3.8 ดาเนินการตรวจสอบสานวนการสอบสวนพิจารณาพยานหลักฐานและเสนอความเห็นเพื่อให้
มีการพิจารณาสั่ง ลงโทษทางวินัย หรือให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษวินัยอย่าง
ร้ายแรง
3.9 จัดทาสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐาน การดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอองค์คณะผู้มีอานาจพิจารณาหรือหน่วยงานบังคับบัญชา
3.10 ดาเนินการออกคาสั่งลงโทษตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด และตามมาตรฐานโทษ
3.11 ภารกิจและความรับผิดชอบอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
4.1 การรับ เรื่ องอุท ธรณ์คาสั่ง ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4.2 เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเรื่องอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยแล้ว
ดาเนินการส่งเรื่องให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา ตามหนังสื อสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว18
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึก ษาที่ อ านาจในการพิ จ ารณาเรื่องอุท ธรณ์คาสั่ง ลงโทษทางวินัยเป็นอานาจของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
4.3 ภารกิจและความรับผิดชอบอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
5.1 รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ
พิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑ์ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 หรือไม่
5.2 หากเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
ก็พิจารณาว่าการร้องทุกข์ดังกล่าวรับฟังได้หรือไม่แล้วเสนอผู้มีอานาจพิจารณา
5.3 เมื่อผู้มีอานาจพิจารณาแล้วมีความเห็นอย่างไรแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบต่อไป
5.4 ภารกิจและความรับผิดชอบอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าเหน้าที่
6.1 รายงานเหตุให้ผู้บัง คับ บัญชาทราบ เพื่อพิจ ารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็ จจริง
เบื้องต้นทางละเมิดและคาสั่งให้คณะกรรมการทราบ
6.2 คณะกรรมการดาเนินการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด
6.3 พิ จ ารณาเสนอรายงานการสอบข้อเท็ จ จริง เบื้องต้นทางละเมิ ดของคณะกรรมการ และ
รายงานผลให้ผู้บัง คับบัญชาพิจาณายุติเรื่องหรือหากมี เหตุอันควรเชื่อว่าเกิ ดจากบุคคล เสนอความเห็นต่อ
ผู้บังคับ บัญ ชาเพื่อ แต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็ จจริง ความรับ ผิดทางละเมิดว่ามี ผู้ ต้องรับ ผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายหรือไม่อย่างไร
6.4 พิจ ารณาเสนอรายงานการสอบข้อเท็จ จริง ความรับผิดทางละเมิดให้ผู้บังคับบัญ ชาทราบ
เพื่อพิจาณายุติเรื่องหรือแจ้งคาสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทาละเมิดชดใช้ค่าเสียหาย
6.5 พิจารณาเสนอเพื่อรายงานให้ สพฐ. ทราบ
6.6 ภารกิจและความรับผิดชอบอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. ดาเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแห่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ
7.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของส านัก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา รวมทั้ ง การจัดระบบการจัดเก็ บ ให้บ ริการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ
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7.2 เมื่อต้องดาเนินคดีให้กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาต้องสรุปข้อเท็จจริงของ
คดีที่จะดาเนินการฟ้องร้องให้กับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ผู้มีอานาจพิจารณา
7.3 เมื่อได้รับความเห็นชอบให้ดาเนินคดีแทนหน่วยงานของรัฐต้องทาเรื่อ งประสานสานักงาน
อัยการประจาท้องที่ที่จะ ฟ้องร้องดาเนินคดี โดยมอบอานาจให้พนักงานอัยการเป็นผู้ดาเนินการฟ้องร้อง ส่วน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มกฎหมายและคดี) จะสรุปข้อเท็จจริงและประเด็นที่จะฟ้องร้อง (ข้อกล่าวหา)
7.4 รวบรวมพยานหลักฐานและประสารพนักงานอัยการกรณีฟ้องร้อง หรือประสานเจ้าพนักงาน
บัง คั บ คดีก รณี ที่ ต้ อ ง บั ง คั บ คดีแพ่ ง เพื่ อให้ห น่ว ยงานของรัฐ ดัง กล่ าวมี ข้ อเท็ จ จริง และพยานหลัก ฐาน
เพื่อดาเนินการฟ้องร้องหรือบังคับคดี ต่อไป
7.5 ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ กรณีที่เป็นปัญหาทางกฎหมายให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานในสังกัด
7.6 ภารกิจและความรับผิดชอบอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
8.1 ศึกษา วิเ คราะห์ รวบรวมข้อมู ลสภาพปัญ หา เพื่อ จัดท าข้อเสนอแนะมาตรการ แนวทาง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
8.2 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
8.3 ให้คาปรึกษาแนะนา ส่งเสริม ประสานงาน เร่งรัด กากับและติดตาม ให้สถานศึกษาในสังกัด
ดาเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
8.4 รั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ยนเรื่อ งการทุ จ ริต การปฏิบั ติห รือ ละเว้น การปฏิบั ติห น้ าที่ โ ดยมิ ชอบของ
เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
8.5 ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึก ษาและจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการเสนอผู้บังคับบัญชา
8.10 ภารกิจและความรับผิดชอบอื่นที่เกี่ยวข้อง
9. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ
9.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
งานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ รวมทั้งการจัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงาน
คดีของรัฐ
9.2 เสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรับงานกฎหมาย และงานคดีของรัฐให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
9.3 ภารกิจและความรับผิดชอบอื่นที่เกี่ยวข้อง
10. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้คาปรึกษาด้านกฎหมายและเรื่องที่เกี่ยวข้องแก่ผู้บริหารและหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนบุคลากรและผู้สนใจทั่วไป
10.2 ดาเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา
10.3 เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ
ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการ พิจารณา
ของผู้บังคับบัญชา
10.4 ตรวจทานความถูกต้องของสัญ ญา ร่างประกาศ คาสั่ง หรือเอกสารอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นไปตามข้อกาหนด หลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ
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10.5 การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดาเนินการ ใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารราชการ
11. เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายและแผนของสานักงานและหน่วยงานทางการศึกษาหรือ
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
12. ปฏิบัติห น้าที่เ ป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และคณะกรรมการตรวจสมบัติ
บุคคล ฯลฯ ของหน่วยงานสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาต
13. ปฏิ บัติ ง านร่ว มกั บ หรือ สนั บ สนุ นการปฏิ บัติ ง านของหน่ วยงานอื่น ที่ เ กี่ ยวข้ องหรื อ ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

