คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มกฎหมายและคดี
จัดทาโดย
นายดวงจันทร์ ทาคาวงศ์ นิติกรชานาญการพิเศษ
นายโกวิท เดชะกองบุญ อัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่นิติกร
นางสาวจตุพร พรมสุวรรณ์ อัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่นติ ิกร
กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
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1. จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว และ
พนักงานราชการ
1.1 การส่งเสริมวินัยข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สาเหตุการกระทาผิดวินัย การเสริมสร้างวินัย จริยธรรม ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีวินัยและจริยธรรม
2. ให้คาปรึกษา แนะนาเรื่องเสริมสร้าง และพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. จัดทาและสนับสนุนการจัดทาเอกสาร คู่มือ สื่อ เกี่ยวกับการรักษาวินัยและการป้องกันการกระทา
ผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. ติดตามประเมินผลการพัฒนาวินัย จริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.2 การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
1.2.1 การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. รับเรื่องร้องเรียน เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
2. ร่วมเป็นคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวนวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
3. ตรวจสอบสานวนการสืบสวน สอบสวนพยานหลักฐานและเสนอความเห็นเพื่อให้มีการพิจารณาสั่ง
ลงโทษทางวินัย หรือให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง
4. ประสานกับหน่วยงานหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทางวินัยในกรณี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาผิดร่วมกัน
5. ให้คาปรึกษาแนะนา อบรม และพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับ
กระบวนการดาเนินการทางวินัย
6. จัดทาสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐานการดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เสนอต่อองค์คณะบุคคลผู้มีอานาจพิจารณาหรือหน่วยงานบังคับบัญชา
7. ดาเนินการออกคาสั่งลงโทษตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
1.2.2 การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. รับเรื่องร้องเรียนและสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น ตามกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
2. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว ปรากฏกรณี
มีมูลการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
3. ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณา
4. ตรวจสอบสานวนการสอบสวนพิจารณาพยานหลักฐานและเสนอความเห็นเพื่อให้มีการพิจารณาสั่ง
ลงโทษทางวินัย หรือให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง
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5. ประสานงานกับหน่วยงานหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทางวินัย กรณี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทาผิดร่วมกัน
6. จัดทาสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐาน การดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อเสนอองค์คณะผู้มีอานาจพิจารณาหรือหน่วยงานบังคับบัญชา
7. ดาเนินการออกคาสั่งลงโทษตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
1.3 การสั่งพักราชการ สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีสาเหตุให้สั่งพักราชการไว้ก่อน
2. เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีสาเหตุให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน
1.4 การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. ผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน จัดทารายงานผลการดาเนินการเมื่อมีการดาเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอให้ผู้มีอานาจตามกฎหมายพิจารณา
2. จัดทารายงานผลการดาเนินการเมื่อมีการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอให้ผู้มีอานาจตามกฎหมายพิจารณา
2. การดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์
2.1 การอุทธรณ์
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. การรับเรื่องอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
2. เนื่องจากปัจจุบันการอุทธรณ์เป็นอานาจพิจารณาของ ก.ศ.จ. เชียงใหม่ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.9/ว18 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่อานาจในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยเป็นอานาจของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงมีอานาจและหน้าที่เพียงรับเรื่องอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทาง
วินัยแล้วดาเนินการส่งเรื่องให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้พิจารณา
2.2 การร้องทุกข์
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ
พิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑ์ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 หรือไม่
2. หากเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ก็
พิจารณาว่าการร้องทุกข์ดังกล่าวรับฟังได้หรือไม่แล้วเสนอผู้มีอานาจพิจารณา
3. เมื่อผู้มีอานาจพิจารณาแล้วมีความเห็นอย่างไรแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบต่อไป
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3. การดาเนินการเกี่ยวกับด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ
3.1 การดาเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในหน่วยงาน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการจัดระบบการจัดเก็บให้บริการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
2. เมื่อต้องดาเนินคดีให้กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาต้องสรุปข้อเท็จจริงของคดีที่จะ
ดาเนินการฟ้องร้องให้กับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ผู้มีอานาจพิจารณา
3. เมื่อได้รับความเห็นชอบให้ดาเนินคดีแทนหน่วยงานของรัฐต้องทาเรื่องประสานสานักงานอัยการประจาท้องที่ที่จะ
ฟ้องร้องดาเนินคดี โดยมอบอานาจให้พนักงานอัยการเป็นผู้ดาเนินการฟ้องร้อง ส่วนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(กลุ่มกฎหมายและคดี) จะสรุปข้อเท็จจริงและประเด็นที่จะฟ้องร้อง (ข้อกล่าวหา)
4. รวบรวมพยานหลักฐานและประสารพนักงานอัยการกรณีฟ้องร้อง หรือประสานเจ้าพนักงานบังคับคดีกรณีที่ต้อง
บังคับคดีแพ่ง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดาเนินการฟ้องร้องหรือบังคับคดี
ต่อไป
5. ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ กรณีที่เป็นปัญหา
ทางกฎหมายให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานในสังกัด
4. ให้คาปรึกษา แนะนา ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับประกาศคณะรัฐมนตรีแก่
หน่วยงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่นๆ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการจัดระบบการจัดเก็บให้บริการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
2. ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ กรณี ที่
เป็นปัญหาทางกฎหมายให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานในสังกัด
3. ส่งเสริม อบรม แนะนาให้ความรู้และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบวินัย
5. พิจารณาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การตีความข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้
ผู้มีอานาจวินิจฉัยสั่งการได้พิจารณาตัดสินใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การจัด
กิจกรรมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ให้คาปรึกษาการจัดกิจกรรม ข้อเสนอแนะ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ กรณีที่เป็นปัญหาทางกฎหมายให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานในสังกัด
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6. ให้คาปรึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคลอื่นได้รู้หรือรับทราบแนวทางในการดาเนินการคดีแพ่ง
คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีปกครอง ในกรณีที่บุคลากรทางการศึกษาได้ฟ้องหรือถูกฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา คดี
ล้มละลาย คดีปกครอง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ดาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดาเนินการให้ความรู้ความเข้าใจและแนวทางใน
การดาเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง ในกรณีที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้เสียหาย หรือมีส่วนได้เสีย และ
ประสานกับพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดี
2. ให้ความช่วยเหลือ แนะนา ปรึกษา แนวทางต่อสู้ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก
คดีปกครอง รวมทั้งการเรียกค่าสินไหมทดแทน ในกรณีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญา ถูกจับกุมคุมขัง ถูกฟ้องคดีแพ่ง ถูกฟ้องคดีอาญา ถูกฟ้องคดี
ปกครองหรือถูกกระทาละเมิด
7. ให้คาปรึกษาในการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ การรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลากร
ทางการศึกษาและบุคคลอื่น
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ การร้องทุกข์ การรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและการใช้สิทธิทางกฎหมายและการรักษาสิทธิ
๒. รับเรื่องอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง การร้องทุกข์ การรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจพิจารณาและเสนอให้ผู้มีอานาจตามกฎหมาย
พิจารณา
๓. ให้คาแนะนาสิทธิการอุทธรณ์ และการฟ้องร้องต่อศาลปกครองตรวจสอบคาอุทธรณ์ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มกฎหมายและคดี

จัดทาโดย

นางสาวจตุพร พรมสุวรรณ์
กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต

๑

1. การดาเนินการเกี่ยวกับการรับ-ส่ง หนังสือลับ และหนังสือราชการทั่วไป ลงระบบคาสั่งสืบสวน
สอบสวน และคาสั่งลงโทษทางวินัย
ขั้นตอนการดาเนินการ
การรับหนังสือราชการ
หนังสือรับ คือ หนังสือได้รับเข้ามาจากภายนอก ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลาง ปฏิบัติตามที่
กาหนดไว้ในส่วนนี้
1. จัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดาเนินการก่อนหลัง และดาเนินการตรวจสอบ
จาแนกเนื้อหา ทั่วไป-ลับ
2. ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
2.1 เลขรับ ให้ลงเลขที่รับตามที่รับในทะเบียน
2.2 วันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่รับหนังสือ
2.3 เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ
3. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ ทั่วไป - ลับ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
3.1 ทะเบียนหนังสือรับ ทั่วไป - ลับ วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวัน เดือน ปีที่ลงทะเบียน
3.2 ทะเบี ย นรั บ ให้ ล งเลขล าดั บ ของทะเบี ย นหนั ง สื อ รั บ เรี ย งล าดั บ ติ ด ต่ อ กั น ไปตลอดปี ป ฏิ ทิ น
เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ
3.3 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ามา
3.4 ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปี ของหนังสือที่รับเข้ามา
3.5 จาก ให้ลงตาแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่
3.6 ถึ ง ให้ ล งต าแหน่ ง ของผู้ ที่ ห นั ง สื อ นั้ น มี ถึ ง หรื อ ชื่ อ ส่ ว นราชการ หรื อ ชื่ อ บุ ค คลในกรณี ที่ ไ ม่
มีตาแหน่ง
3.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
3.8 การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
3.9 หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
4. จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วส่งให้เจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้องดาเนินการ
5. การรับหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน เมื่อผู้รับได้รับหนังสือจากหน่วยงานสารบรรณ กลางแล้ว
ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวข้างต้นโดยอนุโลม
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การส่งหนังสือราชการ
หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
1. ให้ เจ้ าของเรื่ องตรวจความเรี ย บร้อยของหนังสื อ รวมทั้งสิ่ งที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้ว น ดาเนินการ
จาแนกเอกสาร ทั่วไป-ลับ
2. ดาเนินการขอออกเลขลงทะเบียนส่งหนังสือในสมุดทะเบียนส่ง
2.1 กรณีหนังสือทั่วไป ลงทะเบียนในสมุดส่งทั่วไปของกลุ่มกฎหมายและคดี
หรือดาเนินการออกเลขส่งหนังสือทั่วไปของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 กรณีเป็นหนังสือลับ ลงทะเบียนในสมุดส่งลับของกลุ่มกฎหมายและคดี
โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
2.2.1 ทะเบียนหนังสือส่ง วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวันที่ เดือน ปีที่ลงทะเบียน
2.2.2 เลขทะเบียนส่ง ให้ลงเลขลาดับของทะเบียนหนังสือส่งเรียงลาดับติดต่อกันไป ตลอดปีปฏิทิน
2.2.3 ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะ และเลขประจาของส่วนราชการเจ้าของเรื่องใน หนังสือที่จะส่งออก
ถ้าไม่มีที่ดังกล่าว ช่องนี้จะว่าง
2.2.4 ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่จะส่งหนังสือออก
2.2.5 จาก ให้ลงตาแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ ไม่มีตาแหน่ง
2.2.6 ถึง ให้ ลงตาแหน่ งของผู้ ที่หนั งสื อนั้นมีถึง หรือชื่อส่ วนราชการหรือชื่อบุคคลใน กรณีที่ไม่ มี
ตาแหน่ง
2.2.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
2.2.8 การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
2.2.9 หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
2.3 ลงเลขที่ และวัน เดือน ปี ในหนังสื อที่จะส่งออกทั้งในต้นฉบับ และสาเนาคู่ฉบับให้ตรง กับเลข
ทะเบียนส่ง และวัน เดือน ปีในทะเบียนหนังสือส่งตามข้อ
2.3.2 และข้อ 2.3.4
ลงระบบคาสั่งสืบสวนสอบสวน และคาสั่งลงโทษทางวินัย
1. เมื่อได้รับคาสั่งจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดทาคาสั่ง ดาเนินการจาแนกคาสั่งสืบสวนสอบสวน หรือคาสั่งลงโทษ
ทางวินัย
2. เมื่อจาแนกเสร็จแล้วดาเนินการออกคาสั่งในสมุดลงทะเบียนคาสั่งกลุ่มกฎหมายและคดี
3. แจ้งคาสั่งแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และจัดเก็บคาสั่งลงในแฟ้มคาสั่ง
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2. การสืบหลักทรัพย์
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เมื่อมีหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์สืบหาหลักทรัพย์จากส่วนราชการอื่น ดาเนินการลงทะเบียน
รับหนังสือ ในสมุดลงทะเบียนรับหนังสือของกลุ่มงานนิติกร
2. เมื่อดาเนินการลงเลขรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความ และหนังสือราชการเพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารต่างๆ กรมที่ดิน สานักงานขนส่ง
3. เมื่อได้รับการตอบกลับจากส่วนราชการที่ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วดาเนินการ
จัดทาหนังสื่อราชการเพื่อส่งไปยังส่วนราชการที่ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลมา
4. จัดเก็บเอกสารที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าระบบสารบัญ
3. ประชาสัมพันธ์ ประกาศ กฎ ระเบียบ ฯลฯ หนังสือราชการทั่วไป
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เมื่อ มีห นั ง สื อ ราชการขอความประชาสั ม พัน ธ์ ประกาศ กฎ ระเบีย บ ฯลฯ จากส่ ว นราชการอื่ น
ดาเนินการลงทะเบียนรับหนังสือ ในสมุดลงทะเบียนรับหนังสือของกลุ่มงานนิติกร
2. เมื่ อ ด าเนิ น การลงเลขรั บ เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความ และหนั ง สื อ ราชการเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับหน่วยงานภายในและโรงเรียนในสังกัด
3. เมื่อดาเนินการประชาสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จัดเก็บเอกสารที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้า
ระบบสารบัญ
4. การดาเนินการเกี่ยวกับการประสานโรงเรียน, ผู้อานวยการโรงเรียน และบุคคลภายนอก (ผู้ร้องเรียน,
พยานบุคคล) ที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวน
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เมื่อมีเอกสารร้องเรียน หรือหนังสือ คาสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทางวินัย เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบจะแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ธุรการให้ดาเนินการประสานงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตามรายชื่อที่ได้รับแจ้ง
2. ดาเนินการประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง 2 ช่องทาง 1. ทางโทรศัพท์ 2. ทางไปรษณีย์
3. เมื่อได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วดาเนินการแจ้งต่อเจ้าของเรื่องเพื่อรับทราบ
5. การดาเนินการเกี่ยวกับการสืบค้น ค้นคว้า หนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย ของ ก.ค. และสานักงาน
ก.ค.ศ.
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. สืบค้นทางหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย ของ ก.ค. และสานักงาน ก.ค.ศ.
2. สืบค้นทางระบบอินเตอร์เน็ต
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6. การดาเนินการเกี่ยวกับการสืบค้น ค้นคว้า หนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย ของสานักงาน ก.ค.ศ.
และหน่วยงานอื่นของรัฐ
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. สืบค้นทางหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย ของ สานักงาน ก.ค.ศ. และหน่วยงานอื่นของรัฐ
2. สืบค้นทางระบบอินเตอร์เน็ต
7. การดาเนินการเกี่ยวกับการพิมพ์สานวนสืบสวนสอบสวน คาสั่ง หนังสือราชการต่างๆจัดเก็บสานวน
จัดทาข้อมูลร้องเรียน
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เมื่อได้รับเอกสารร่างแบบสานวนสืบสวนสอบสวน คาสั่ง หนังสือราชการต่างๆ จากเจ้าของเรื่อง
ดาเนินการจัดพิมพ์เอกสาร เมื่อเสร็จเรียบร้อย ดาเนินการปริ้นเอกสารให้แก่เจ้าของเรื่องเพื่อตรวจสอบ
เนื้อหา หรือเพิ่มเติมเนื้อหา
2. เมื่อดาเนินการตรวจสอบเนื้อหาถูกต้องเรียบร้อยแล้วดาเนินการปริ้น จัดเอกสารเข้าแฟ้มเสนอ
ต่อเจ้าของเรื่องเพื่อเซ็นเอกสารผ่านและดาเนินการเสนอผู้อานวยการกลุ่ม จากนั้นดาเนินการเสนอต่อ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่เพื่อเซ็นเอกสาร
3. เมื่อเอกสารเซ็นเสร็จเรียบร้อย ดาเนินการส่งเอกสารให้แก่เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง
4. เมื่อการดาเนินการสอบสวน และการร้องเรียนเสร็จสิ้นกระบวนการ เจ้าของเรื่องแจ้งแก่ธุรการ
เพื่อเก็บเอกสารเข้าระบบสารบรรณ
8. การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบการจัดเก็บควบคุมเพื่อสามารถตรวจค้นได้สะดวก รวดเร็ว
ทั้งเรื่องที่ดาเนินการเสร็จแล้ว หรือกาลังดาเนินการอยู่
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เมื่อมีเอกสารร้องเรียน หรือหนังสือ คาสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทางวินัยที่ดาเนินการเรียบร้อย
แล้วเจ้าหน้าที่จะส่งมอบเอกสารแก่เจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อดาเนินการจัดเก็บเข้าระบบสารบรรณ
2. เมื่อมีเอกสารร้องเรียน หรือหนังสือ คาสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทางวินัยที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
เจ้ าหน้ าที่ จ ะส่ งมอบเอกสารแก่ เจ้ าหน้ าที่ ธุ รการเพื่ อด าเนิ นการจั ดเก็ บเข้ าระบบสารบรรณรอการ
ดาเนินการ

