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ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
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กระทรวงศึกษาธิการ







ค ำน ำ 

 

                    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑ ได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน                   
กลุ่มกฎหมำยและคดี เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจน
ประชำชนทั่วไปได้ทรำบขอบเขตภำรกิจ ขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มกฎหมำยและคดีเพ่ืออ ำนวย              
ควำมสะดวกต่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจนประชำชนทั่วไป
ได้รับทรำบขั้นตอน วิธีกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มกฎหมำยและคดี เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อประสำนงำน   
ท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำร มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้และท ำให้กำรปฏิบัติ รำชกำรเป็นไปอย่ำงคุ้มค่ ำ                            
และมีประสิทธิภำพ      

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือ                       
กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มกฎหมำยและคดีฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ศึกษำทุกคน  

 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี  เขต ๑ 
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                                                กลุ่มกฎหมำยและคดี 

แนวคิด 

  ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มีประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกำศเมื่อวันที่  28 สิงหำคม 2561 
ก ำหนดให้เพ่ิมกลุ่มกฎหมำยและคดีในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน   
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำฉะนั้นกลุ่มกฎหมำยและคดีจึงได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนขึ้นเพ่ือให้รับทรำบขั้นตอน วิธีกำรในกำร
ท ำงำนของกลุ่ม เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกและท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำรโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ เกิดควำม
คุ้มค่ำและเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อให้ทรำบภำรกิจส ำคัญ ขั้นตอน วิธีกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มกฎหมำยและคดี   

  2. สนองนโยบำยของรัฐบำลด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ
รำชกำร   

  3.  สนับสนุนระบบงำนกฎหมำยและคดีของรัฐให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น      

ขอบข่ำยภำรกิจหลัก 

  1. งำนธุรกำร 

  2. งำนสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

  3. งำนสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย 

   4  งำนเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 

  5. งำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอ่ืนๆของรัฐ 
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ภำรกิจหลักของกลุ่มกฎหมำยและคดี 

งำนธุรกำร 

  ขั้นตอนและแนวทำงกำรปฏิบัติ 

  1. ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนธุรกำร งำนข้อมูลสำรสนเทศและงำนอ่ืน    
ที่เก่ียวข้องให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  2. ด ำเนินกำรกำรจัดประชุมภำยในกลุ่มกฎหมำยและคดี จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุมและ
รำยงำนกำรประชุม 

  3. ด ำเนินจัดหำ เบิกวัสดุครุภัณฑ์เพ่ืออ ำนวยกำรควำมสะดวกภำยในกลุ่มกฎหมำยและคดี 

  4. ด ำเนินกำรจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรยืมเงิน กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรหรือ
ภำรกิจของกลุ่มกฎหมำยและคดี   

  5. ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของกลุ่มกฎหมำยและคดี 

  4. ประสำนงำนที่เป็นภำรกิจของกลุ่มกฎหมำยและคดีและงำนทั่วไประหว่ำงกลุ่มอ่ืนภำยใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โรงเรียนและหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 

  5. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

  ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 

  กำรปฏิบัติของของกลุ่มงำนและเจ้ำหน้ำที่ภำยในกลุ่มงำนได้รับควำมสะดวก เป็นระบบ รวดเร็วและ
มีประสิทธิภำพ 

  ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง     

  1. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  2. ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ.2517 
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  3. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540 

  4. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้ข่ำวและบริกำรข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2529 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  5. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรประชำสัมพันธ์และกำรข่ำวสำรรำชกำร พ.ศ.2525   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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งำนสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

  ขั้นตอนและแนวทำงกำรปฏิบัติ 

  1. ลงทะเบียนรับหนังสือร้องเรียนในทะเบียนรับหนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 และทะเบียนหนังสือรับกลุ่มกฎหมำยและคดี 

  2. ตรวจสอบข้อร้องเรียนและพยำนหลักฐำน 

  3. วิเครำะห์และจัดท ำบันทึกข้อควำมน ำเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1  ซึ่งจะด ำเนินกำรแจ้งโรงเรียนหรือเจ้ำหน้ำที่ชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมพยำนหลักฐำน 
หรือด ำเนินกำรส่งให้โรงเรียนด ำเนินกำรตรวจสอบหรือแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง หรือด ำเนินกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงเอง หรือด ำเนินกำรตำมวิธีกำรอ่ืนๆ ตำมแต่กรณี 

  4. เมื่อด ำเนินกำรตำมข้อ 3 แล้วเสร็จ ด ำเนินกำรพิจำรณำพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด     
จัดท ำบันทึกข้อควำมน ำเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 หำกเห็น
ว่ำไม่เป็นควำมผิดทำงวินัยเสนอให้พิจำรณำยุติเรื่อง หำกเห็นว่ำเป็นควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรงเสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนทำงวินัยไม่ร้ำยแรง หำกเห็นว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงรำยงำนให้ศึกษำธิกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงต่อไป    

  5. แจ้งผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อ 4 

  6. หำกหนังสือร้องเรียนมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ไม่ปรำกฏตัวผู้ร้องเรียนและไม่พยำนหลักฐำน
กรณีแวดล้อมหรือชี้พยำนบุคคลแน่นอน จะพิจำรณำยุติเรื่อง 

  ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 

  เมื่อมีกำรกล่ำวหำโดยปรำกฏตัวผู้กล่ำวหำหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่ำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำผู้ใดกระท ำผิดวินัยโดยยังไม่มีพยำนหลักฐำนให้ผู้บังคับบัญชำมีกำรสืบสวนข้อเท็จจริงหรือพิจำรณำใน
เบื้องต้นว่ำกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำผู้นั้นกระท ำผิดวินัยหรือไม่ เพ่ือป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำกระท ำผิดวินัย
และเพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติตนให้อยู่ ในระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม                         
มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติรำชกำร เกิดประโยชน์สุขต่อประชำชน 
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  ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

  1. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 มำตรำ 95 

  2. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

มำตรำ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-6- 

 

งำนสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย   

  ขั้นตอนและแนวทำงกำรปฏิบัติ 

   1. จัดท ำบันทึกข้อควำมน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1  เพ่ือจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยไม่ร้ำยแรง หนังสือแจ้งคณะกรรมกำร
สอบสวนวินัย หนังสือแจ้งผู้ถูกกล่ำวหำภำยใน 3 วันท ำกำรนับนับแต่วันที่มีค ำสั่ง 

  2. เมื่อแจ้งผู้ถูกกล่ำวหำแล้ว ผู้ถูกกล่ำวหำคัดค้ำนคณะกรรมกำรสอบสวนหรือคัดค้ำนผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนเนื่องจำกมีสภำพร้ำยแรงตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้ด ำเนินกำรภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้
รับทรำบค ำสั่ง  จัดท ำบันทึกข้อควำมเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 
พิจำรณำสั่งกำร แจ้งผู้ถูกกล่ำวหำทรำบภำยใน 15 วัน หำกไม่สั่งกำรถือว่ำกรรมกำรที่ถูกคัดค้ำนพ้นสภำพ ด ำเนินกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรใหม ่

  3. คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยไม่ร้ำยแรงด ำเนินกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำแนวทำงกำรสอบสวนตำม
ข้อ 16 ของกฎ ก.ค.ค.ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ.2550  

  4. คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยไม่ร้ำยแรงแจ้งและอธิบำยข้อกล่ำวหำตำมข้อ 23 ของกฎ ก.ค.ค.ว่ำ
ด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ.2550  ให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ  

  5. คณะกรรมกำรวินัยไม่ร้ำยแรงรวบรวมพยำนหลักฐำนที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่กล่ำวหำ 

  6. คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยไม่ร้ำยแรงแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุน     ข้อ
กล่ำวหำให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ 

  7. คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยไม่ร้ำยแรงรวบรวมพยำนหลักฐำนที่ผู้ถูกกล่ำวหำอ้ำง 

  8. คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยไม่ร้ำยแรงประชุมพิจำรณำลงมติและจัดท ำรำยงำนกำรสอบสวน    
เพ่ือเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 
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  9. จัดท ำบันทึกข้อควำมน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม ศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1  เพ่ือพิจำรณำลงโทษทำงวินัย  

   9.1 หำกเห็นว่ำไม่ได้กระท ำผิดให้พิจำรณำยุติเรื่อง 

   9.2 หำกเห็นว่ำกระท ำผิดไม่ร้ำยแรง ด ำเนินกำรพิจำรณำลงโทษภำคภัณฑ์ ตัดเงินเดือน         
ลดเงินเดือนตำมพฤติกำรณ์แห่งกำรกระท ำ หรือหำกเห็นว่ำเป็นกำรกระท ำผิดเพียงเล็กน้อยสมควรลงโทษ      
ภำคทัณฑ์สำมำรถงดโทษภำคทัณฑ์เป็นว่ำกล่ำวตักเตือนได้   

   9.3  หำกเห็นว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ด ำเนินกำรส่งเรื่องให้ศึกษำธิกำรจังหวัด
อุบลรำชธำนีแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงใหม่   

    10. จัดส่งค ำสั่งลงโทษทำงวินัยให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ แจ้งสิทธิกำรอุทธรณ์ค ำสั่ง 

  11. จัดส่งค ำสั่งให้กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล เพ่ือด ำเนินกำร     
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งค ำสั่งให้ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 

  12. จัดส่งส ำนวนกำรสอบสวนพร้อมด้วยพยำนหลักฐำนรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย                      
ต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี 

  13  กำรตรวจพิจำรณำกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของโรงเรียนในสังกัด หำกผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ
ในสังกัดด ำเนินกำรทำงวินัยไม่ร้ำยแรงข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดมำแล้ว รำยงำนให้
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ทรำบ ด ำเนินกำรตรวจสอบตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำย และระดับโทษของผู้ถูกกล่ำวหำ หำกเห็นว่ำเหมำะสมแล้วด ำเนินกำรรำยงำนคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี หำกเห็นว่ำไม่เหมำะสมจะมีค ำสั่งแก้ไขระดับโทษแล้วด ำเนินกำรตำมข้อ 10 -12 
ต่อไป 

  ผลส ำเร็จที่คำดหวัง   

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย
ก ำหนด สำมำรถเสริมสร้ำงและพัฒนำให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำมีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำกระท ำผิดวินัย   
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  ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

  1. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

  2. กฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ.2550  

  3. กฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยอ ำนำจกำรลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561 

  4. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยวิธีกำรออกค ำสั่งเกี่ยวกับกำรลงโทษทำงวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2548 

  5. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรออกจำกรำชกำร  
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2561  
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งำนเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 

  ขั้นตอนและแนวทำงกำรปฏิบัติ 

   1. เมื่อได้รับรำยงำนควำมเสียหำย ได้แก่ กำรทุจริตทำงกำรเงิน คนร้ำยลักทรัพย์หรือโจรกรรม
ทรัพย์สิน อำคำรเกิดเพลิงไหม้ วำตภัย อุทกภัย  

  2. จัดท ำบันทึกข้อควำมน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1  เพ่ือจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทำงละเมิด ท ำหนังสือแจ้ง
คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งทรำบ 

  3.  คณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทำงละเมิดด ำเนินกำรสอบข้อเท็จจริงตำมค ำสั่งที่ได้รับ
แต่งตั้ง เมื่อเสร็จแล้วจัดส่งรำยงำนกำรสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทำงละเมิด  

  4.  จัดท ำบันทึกข้อควำมเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี 
เขต 1 เพ่ือพิจำรณำผลกำรสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทำงละเมิดว่ำควำมเสียหำยนั้น มีเหตุอันควรเชื่อว่ำเกิดจำกกำร
กระท ำของเจ้ำหน้ำที่หรือไม่  หำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเป็นกรณีที่ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ำจะเกิดจำกกำรกระท ำของ
เจ้ำหน้ำที่ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ลงควำมเห็นไว้ท้ำยส ำนวน 
แล้วรำยงำนผลให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจนถึงรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  หำกเห็น
ว่ำเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ำควำมเสียหำยจำกกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด   

  5. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด แจ้งคณะกรรมกำร        
ที่ได้รับแต่งตั้งทรำบ 

  6.  คณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงทำงละเมิดด ำเนินกำรสอบข้อเท็จจริงตำมค ำสั่งที่ได้รับแต่งตั้ง     
เมื่อเสร็จแล้วจัดส่งรำยงำนกำรสอบข้อเท็จจริงทำงละเมิด  

   7. จัดท ำบันทึกข้อควำมเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี 
เขต 1 เมื่อพิจำรณำผลกำรสอบข้อเท็จจริงทำงละเมิดว่ำมีผู้รับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจ ำนวน
เท่ำใด  ส่งค ำวินิจฉัยให้กระทรวงกำรคลัง เว้นแต่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ไม่ต้องรำยงำนให้กระทรวงกำรคลังตรวจสอบ  
ด ำเนินกำรออกค ำสั่งให้ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ทำงรำชกำรภำยใน 7 วันนับแต่วันที่มีค ำวินิจฉัย  
โดยให้แจ้งเหตุผลและแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ต้องรับผิดทรำบด้วย หำกไม่พอใจอำจฟ้องคดีต่อศำลปกครองได้               
และหำกไม่มีกำรชดใช้ให้รำยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทรำบ   
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  8. กรณีที่ต้องรำยงำนให้กระทรวงกำรคลังตรวจสอบ ให้เตรียมกำรให้พร้อมส ำหรับกำรออกค ำสั่ง   
ให้เจ้ำหน้ำที่ช ำระค่ำสินไหมทดแทน หรือด ำเนินกำรฟ้องคดีเพ่ือมิให้ขำดอำยุควำม 2 ปี นับจำกวันที่ได้วินิจฉัยสั่งกำร
ไว้ เมื่อกระทรวงกำรคลังส่งส ำนวนกลับคืนมำและเป็นกรณีที่มีผู้ต้องรับผิดช ำระค่ำสินไหมทดแทน ให้ออกค ำสั่งให้
ช ำระค่ำสินไหมทดแทน และแจ้งค ำสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ แจ้งเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ต้องรับผิดทรำบ              
หำกไม่พอใจอำจฟ้องคดีต่อศำลปกครองได้ 

  9. กรณีถูกบุคคลยื่นค ำขอให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน  

   9.1 ด ำเนินกำรออกใบรับค ำขอให้เป็นหลักฐำนแก่ผู้ยื่น 

   9.2 ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด พิจำรณำค ำขอ 
ภำยใน 180 วัน หำกด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จขออนุมัติรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรเพ่ือขอขยำยเวลำได้อีก         
ไม่เกิน 180 วัน 

  10. กรณีบุคคลภำยนอกฟ้องคดีต่อศำล  

    10.1  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิดเพ่ือเตรียมกำรต่อสู้คดี 

   10.2 ประสำนพนักงำนอัยกำรสูงสุดเพ่ือสู้คดี 

   10.3 รำยงำนให้กระทรวงกำรคลังทรำบ 

      10.4 ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของกระทรวงกำรคลัง 

           10.5 หำกตรวจสอบแล้ว พบว่ำควำมเสียหำยมิได้เกิดจำกกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ ให้เรียกเจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นมำเป็นคู่ควำมในคดีด้วย  หำกควำมเสียหำยได้กระท ำในกำรปฏิบั ติหน้ำที่จะต้อง
ไม่เรียกเจ้ำหน้ำที่ให้มำเป็นคู่ควำมในคดี แต่ถ้ำผู้เสียหำยได้ฟ้องเจ้ำหน้ำที่ก่อนแล้วให้แจ้งพนักงำนอัยกำรแถลงต่อศำล  

   ผลส ำเร็จที่คำดหวัง   

  เมื่อเกิดควำมเสียหำยแก่หน่วยงำนรำชกำร หำกเป็นกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่แล้วจะได้รับ
ควำมคุ้มครองจำกหน่วยงำนรำชกำร เว้นแต่ควำมเสียหำยมิได้เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือปฏิบัติรำชกำร
โดยจงใจให้เกิดควำมเสียหำยหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงจนท ำให้เกิดควำมเสียหำย เจ้ำหน้ำที่จะต้องรับผิด
ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนแก่หน่วยงำนรำชกำร  
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  ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

  1. พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.2539   

  2. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของ
เจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.2539   

  3. ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ 887/2547 ลงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 
2547  เรื่อง  มอบอ ำนำจเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิด 

  4. ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ 2864/2547 ลงวันที่ 16 กันยำยน 
2547  เรื่อง มอบอ ำนำจกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทำงทำงละเมิด 
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งำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำและคดีอื่นๆของรัฐ 

  ขั้นตอนและแนวทำงกำรปฏิบัติ  

  งำนคดีปกครอง 

   1. กรณีถูกฟ้องในคดีปกครองเมื่อได้รับค ำฟ้องจำกศำลปกครอง ด ำเนินกำรวิเครำะห์ค ำฟ้องจัดท ำ
บันทึกข้อควำมเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 แจ้งกลุ่มงำน         
ที่เก่ียวข้องจัดท ำค ำชี้แจงและส่งมอบพยำนหลักฐำนเพ่ือแก้ต่ำงคดี   

  2. ด ำเนินกำรจัดท ำค ำให้กำร ค ำให้กำรเพ่ิมเติม ค ำแถลง ค ำขอต่ำงๆ จัดท ำหนังสือมอบอ ำนำจกรณี
ที่มีกำรมอบอ ำนำจให้ด ำเนินคดีแทน ยื่นเอกสำรหลักฐำนขอคัดส ำเนำเอกสำรหลักฐำน เข้ำร่วมไต่สวนหรือนัด
พิจำรณำคดีครั้งแรก ฟังค ำพิพำกษำ อุทธรณ์ค ำพิพำกษำ 

  3. กรณีฟ้องคดีปกครอง ด ำเนินกำรจัดท ำบันทึกข้อควำมเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 แจ้งกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้องจัดท ำค ำชี้แจงและส่งมอบพยำนหลักฐำนเพ่ื อ
จัดท ำค ำฟ้องคดี ค ำคัดค้ำนค ำให้กำร จัดท ำหนังสือมอบอ ำนำจกรณีให้ด ำเนินกำรแทน ยื่นเอกสำรหลักฐำน                 
ขอคัดส ำเนำเอกสำรหลักฐำน  เข้ำร่วมไต่สวน หรือนัดพิจำรณำคดีครั้งแรก ฟังค ำพิพำกษำ อุทธรณ์ค ำพิพำกษำ  

  4. กรณีมอบเรื่องให้พนักงำนอัยกำรเป็นผู้ ฟ้องคดีแทน ประสำนสถำนศึกษำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หรือกลุ่มงำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท ำร่ำงค ำให้กำร ค ำให้กำรเพ่ิมเติม 
พยำนหลักฐำนเพ่ือมอบให้พนักงำนอัยกำร   

  งำนคดีแพ่ง  

   1. กรณีฟ้องคดีแพ่งหรือถูกฟ้องในคดีแพ่ง ด ำเนินกำรตรวจสอบพยำนหลักฐำน จัดท ำบันทึก
ข้อควำมเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ท ำหนังสือรำยงำน
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือพิจำรณำแต่งทนำย ผู้ประสำนงำนคดี  พร้อมเอกสำร เช่น             
พยำนเอกสำรและพยำนบุคคลที่เก่ียวข้องกับคดี สรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำยจำกพยำนหลักฐำน   

  2. เมื่อได้รับหนังสือจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแล้ว ด ำเนินกำรจัดท ำบันทึก
ข้อควำมและหนังสือส่งพนักงำนอัยกำรว่ำต่ำงคดี  โดยระบุว่ำรับหมำยศำลโดยวิธีใด ลงชื่อรับหมำยหรือ ศำลปิดหมำย 
วันที่ เดือน ปี และให้ส่งพยำนหลักฐำนทั้งหมด พร้อมใบแต่งทนำยควำม 
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  3. ประสำนพนักงำนอัยกำรจนกว่ำคดีจะถึงที่สุด 

  4. งำนบังคับคดี ยึด อำยัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ  ด ำเนินกำรจัดเตรียมเอกสำร
หลักฐำน ด ำเนินกำรขอคัดส ำเนำทะเบียนบ้ำน ขอคัดส ำเนำเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับที่ดิน  จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน
เพ่ือประกอบกำรยึดทรัพย์สิน ชี้แนวเขตที่ดิน ถ่ำยภำพ เขียนแผนที่ที่ตั้งทรัพย์สิน เขียนค ำขอ ค ำแถลง ต่อต่อเจ้ำ
พนักงำนบังคับคดี  วำงค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆในกำรยึดทรัพย์สิน  

  งำนคดีอำญำ 

  1. เมื่อถูกฟ้องในคดีอำญำให้รำยงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี  เขต 1 เ พ่ือรำยงำนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน และรัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรตำมล ำดับ 

  2. พิจำรณำว่ำเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือไม่เพ่ือจะได้ขอให้พนักงำนอัยกำร       
แก้ต่ำงคดี 

  3. พิจำรณำแต่งตั้งมอบหมำยผู้ประสำนคดีชั้นพนักงำนสอบสวน พนักงำนอัยกำรและศำลหลังจำก    
ที่เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพิจำรณำแล้ว  

  4. ติดตำมผลคดี รำยงำนผลคดีเป็นระยะจนคดีสิ้นสุด 

  5. หำกมีกำรขอควำมช่วยเหลือในกำรประกันตัว จะด ำเนินกำรประสำน จัดท ำหนังสือพร้อมเอกสำร
จัดส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ควำมช่วยเหลือตำมระเบียบกะทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
ช่วยเหลือข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของทำงรำชกำรที่ต้องหำคดีอำญำ พ.ศ.2528 

  6. หำกถูกฟ้องในคดีอำญำที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบ 
พิจำรณำให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือกำรต้องหำคดีอำญำ กำรเบิกจ่ำยเงินเดือน(กรณีถูกคุมขัง) กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน กำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยต่อไป 

  ผลส ำเร็จที่คำดหวัง   

  เพ่ือให้กำรคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย รักษำประโยชน์ของ           
ทำงรำชกำรและช่วยเหลือข้ำรำชกำรที่ต้องหำคดีเนื่องจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
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  ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

  1. พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  2. ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 

  3. ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง  

  4. ประมวลกฎหมำยอำญำ  

  5. ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ  

  6. ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรช่วยเหลือข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของทำงรำชกำรที่ต้องหำ
คดีอำญำ พ.ศ.2528 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 










