นายสุพจน์ ชัยชนะ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ดาเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ
ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1 จั ด ท ำแผนป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
โดยดำเนินกำรดังนี้
1) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรจั ด ท ำ แผนป้ อ งกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
2) ประชุมคณะกรรมกำรจั ด ท ำแผนป้ องกั น กำรทุ จ ริ ต
เพื่ อ จั ด ท ำแผนงำน/โครงกำร ให้ มี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ
ควำมเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต
2
3) จั ดทำแผนป้ องกันกำรทุจริ ตของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ พะเยำ เขต 2 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562
4) จั ด ท ำปฏิ ทิ น กำรติ ด ตำมกำรด ำเนิ น กำรตำมแผน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
5) ติดตำมกำรดำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรที่กำหนด
ไว้ และจัดทำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรตำม
แผนป้ องกัน และปรำบปรำมกำรทุจ ริตเป็นรำยไตรมำส
และเสนอให้ ผู้ อำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ทรำบ
6) จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรตำมแผนป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ของส ำ นั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ พะเยำ เขต 2 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มีแนวทำงในกำรดำเนินงำนเพื่อป้ องกัน
กำรทุ จ ริ ต อย่ ำ งเป็ น ระบบ มี ก ำ ร
ขั บ เคลื่ อ นกำรด ำเนิ น กำร อย่ ำ งเป็ น
รูปธรรม รวมทั้งมีกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำน
ช่ อ งทำงต่ ำ งๆ เพื่ อ ให้ ป ระชำชนทั่ ว ไป
ทรำบ ทั้ ง นี้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนจะต้ อ งมี ค วำม
ยุติธรรมและเป็นกลำง ในกำรดำเนินกำร
ป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต และ
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

