
กลุ่มกฎหมายและคดี 
 

 

 

ชื่อ นายอาทิตย์ ปวงมาทา 
ต าแหน่ง นิติกร  ระดับ ปฏิบัติการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 

                   1. งานวินัย 
         1.1 งานส่งเสริมให้สถานศึกษามีการเสริมสร้างและพัฒนาด้านวินัยแก่ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 
         1.2 งานรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย และด าเนินการสอบสวนกรณีที่มีมูลการกระท าผิด
วินัย 

         1.3 งานด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้ างประจ า                     
งานตรวจพิจารณาส านวนการสืบสวนสอบสวนทางวินัย 

         2. งานอุทธรณ์ 
         2.1 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ กรณีข้าราชการครู                     

และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าในเขตพ้ืนที่การศึกษา อุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบและการใช้สิทธิทางกฎหมายและการรักษาสิทธิตามกฎหมาย 

        2.2 รับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                             
และลูกจ้างประจ า ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาเสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา 
                      3. งานร้องทุกข์ 

          3.1 งานรับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า                         
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา งานตรวจสอบพิจารณาและเสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา 

          
 



 
 4. งานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีรัฐ 

          4.1 งานตรวจสอบการด าเนินการจัดท านิติกรรม หรือเอกสารมีผลผูกพันทางกฎหมาย                             
ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานในสังกัดมีส่วนเกี่ยวข้อง 

         4.2 งานด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพ่ือด าเนินการทางคดีแพ่ง 
คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก ในกรณีที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงาน
ในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า เป็นผู้เสียหาย หรือมีส่วนได้เสีย ประสานงาน
กับพนักงานอัยการเพ่ือฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดี 

         4.3 งานพิจารณาด าเนินการหาตัวผู้รับผิดชอบทางละเมิดและการใช้สิทธิเรียกร้อง ติดตามทวง
ถามให้ผู้ต้องรับผิดช าระหนี้แก่ทางราชการด าเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาถูกฟ้องคดี                           
ต่อศาลปกครอง 

          5. งานสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
          6. ปฏิบัติหน้าที่แทนนายเชิดศักดิ์ กันทาธรรม ในกรณีไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือไม่สามารถ                      

ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
                    7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
    เร่ือง ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ 

 
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

            1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ กรณี 

           2. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการร้อง
ทุกข์ และตรวจสอบค าร้องทุกข์ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า     

           3. รับเรื่องและพิจารณาร้องทุกข์ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ าในเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอให้ผู้
มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา 
 
 
 

1) มีใบรับเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาเพื่อเป็นหลักฐาน 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการสืบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน 
3) รายงานที่เสนอมีความชัดเจน ถูกต้องและมี
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายรวมทั้งความเห็นที่ครบถ้วน 
หรือเพียงพอส าหรับการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 
4) มีการด าเนินการที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ .ว่าด้วยการ
สอบสวนพิจารณา พ.ศ.2551 และทันก าหนดเวลา 
(180 วัน)  
5) มีการเสนอพิจารณาโทษและสั่งลงโทษตาม 
มาตรฐานโทษที่ก าหนด และตามระเบียบ ก.ค.ศ.                           
ว่าด้วยวิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย  
ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2548 
6) ด าเนินการถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบ              
ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานการด าเนินการทางวินัย 
 7) แจ้งภายใน 3 วันนับจากรับทราบผลการ
พิจารณาของ กศจ. 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 เร่ือง  ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 

 
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
           1. ศึกษา วิ เคราะห์ วิจัย กฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆกรณีข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุทธรณ์ค าสั่งทาง
ปกครอง เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ให้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การใช้สิทธิทางกฎหมาย และการรักษาสิทธิตาม
กฎหมาย 
            2. รับเรื่องและพิจารณาการอุทธรณ์
ค าสั่งทางปกครองของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าในส านักงานเขต
พ้ืนที่ การศึกษาเ พ่ือ เสนอให้ผู้ มี อ านาจตาม
กฎหมายพิจารณา  
             3. อุทธรณ์ การตรวจสอบค าอุทธรณ์
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ค าปรึ กษาแนะน า สิ ท ธิ ก า รลู ก จ้ า งป ระจ า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขต
พ้ืนที่การศึกษาร้องทุกข์ เ พ่ือใช้เป็นแนวทาง
พัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและการใช้
สิทธิทางกฎหมาย และการรั กษาสิทธิตาม
กฎหมาย 
          4. มอบให้ข้าราชการที่รับผิดชอบในแต่
ละงานเ พ่ือด า เนินการต่อไปและผู้ มีอ านาจ
พิจารณาได้ลงนาม เขียนลงในหนังสือน าส่ง พร้อม
ลงวันที่ 
       
 
 

 
1) มีใบรับเรื่องอุทธรณ์ 

2) ตรวจสอบภายใน 1 วัน  
3) การบันทึกเสนอ มีข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย                      
รวมทั้งความเห็นที่ครบถ้วนหรือเพียงพอ ส าหรับ               
การพิจารณาของผู้มีอาจพิจารณา  
4) แจ้งภายใน 1 วันนับจากรับทราบมติ กศจ. 
5) แจ้งภายใน 1 วันนับจากรับทราบผลการ
พิจารณา 
 

 

 


