คู่มือการให้บริการ
กลุ่มกฎหมายและคดี
จัดทาโดย
นายดวงจันทร์ ทาคาวงศ์ นิติกรชานาญการพิเศษ
นายโกวิท เดชะกองบุญ อัตราจ้างปฏิบตั ิหน้าที่นติ ิกร
นางสาวจตุพร พรมสุวรรณ์ อัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่นิติกร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

คานา
คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ได้จัดทาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งนิติกร
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่ปฏิบัติงานในตาแหน่งนิติกรได้ทราบถึง
การจัดโครงสร้างองค์กรว่า กลุ่มงานกฎหมายและคดี มีการแบ่งโครงสร้างขององค์กรอย่างไรหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละงานเป็นอย่างไร ผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งนิติกร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องใดบ้าง
และขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งนิติกร มีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไร ตลอดจน
ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และบั ญชีควบคุม หรือกากับงานด้านต่างๆ ที่มีความสาคัญและต้องปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่ องมีเรื่ องใดบ้าง ซึ่งเป็ นเรื่องที่มีค วามสาคัญ และเป็นความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้ปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งนิติกรควรได้ทราบ และทาความเข้าใจใน เบื้องต้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานในองค์กรต่อไป

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
ส่วนที่ ๒ โครงสร้างการจัดองค์กรของสานักงานกฎหมาย
ส่วนที่ ๓ ภารกิจของผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งนิติกร
ส่วนที่ ๔ กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ส่วนที่ ๕ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งนิติกร
ส่วนที่ ๖ ข้อมูล

หน้า
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๓
๔
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
1. ชื่อหน่วยงาน
กลุ่มกฎหมายและคดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
2. ที่ตั้ง
ชั้น 3 อาคารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ เลขที่ 177
หมู่ 12 ตาบลเวียง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
3. ประวัติความเป็นมา
กลุ่มกฎหมายและคดี เป็นหน่วยงานที่ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานภาพจากเดิม ที่มีฐานะ
เป็ น กลุ่ ม งาน คื อ กลุ่ ม งานวิ นั ย และนิ ติ ก ารในสั ง กั ด กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล ต่ อ มาได้ มี ป ระกาศ
กระทรวงศึกษาธิการในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28
สิงหาคม 2561
4. ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์และนโยบาย
ปณิธาน
คลี่คลายทุกข์ปัญหา เมื่อปรึกษากลุ่มกฎหมายและคดี
วิสัยทัศน์
กลุ่มกฎหมายและคดี เป็นหน่วยงานเฉพาะในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของ สานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 3 สามารถตอบสนองภารกิ จ ของส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ภารกิจ
ส านั กงานกฎหมาย เป็ นหน่ว ยงานที่มีห น้า ที่รับผิ ดชอบงานด้านต่างๆ ที่เ กี่ยวข้องกั บ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่างๆ งานที่เกี่ยวกับคดีความของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 ทั้งในคดีแพ่ง อาญา ล้มละลาย ปกครอง และทรัพย์สินทางปั ญญา
งานด้านบังคับคดีหลังจากที่ศาลมีคาพิพากษา งานด้านนิติกรรม สัญญา งานด้านวินัย และการรักษาวินัย
บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

๒

วัตถุประสงค์
1. เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านกฎหมายและนิติกรรมของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 สามารถตอบสนองภารกิจต่า งๆ ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจและ
วัตถุประสงค์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 ตลอดจนเพื่อรองรับนโยบาย
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 ในการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
1. เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาด้านกฎหมายและเรื่องที่เกี่ยวข้องแก่ผู้บริหาร
และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนบุคลากรและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเสนอแนะแนวทาง เจรจา
ไกล่เกลี่ยและประนีประนอมทางด้านกฎหมาย ในปัญหาด้านต่างๆ ของหน่วยงานและบุคลากรในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคาสั่ง
อย่างถูกต้อง ยุติธรรมและโดยสันติวิธี
3. เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ให้การสนับสนุน ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกันในด้าน
กฎหมายระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3
4. เป็ น หน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ จั ด เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
ข้อบังคับ ประกาศ ตลอดจนกฎหมายและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องในด้านกฎหมายจากหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารและบริการ
นโยบาย
กลุ่ ม งานกฎหมายและคดี เป็ น หน่ ว ยงานที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น งานด้ า นต่ า งๆ
ของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามปณิธาน ภารกิจ และวัตถุประสงค์ ที่บุคลากรของหน่วยงานได้วางไว้ร่วมกันได้
อย่างมีศักยภาพสอดคล้องกับการดาเนินนโยบายขอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 3 มีความเป็นกลาง ในการทาหน้าที่ และอยู่บนพื้นฐานของหลักการและเหตุผล เพื่อนาไปสู่ความเป็น
หน่วยงานเฉพาะ ที่มีความเข้มแข็งต่องานด้านกฎหมายของสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3

๓

ส่วนที่ 2
โครงสร้างการจัดองค์กรของสานักงานกฎหมาย
กลุ่มกฎหมายและคดี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 การจัด
โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มกฎหมายและคดี

สานักงาน ก.ค.ศ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓

กลุ่มกฎหมายและคดี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ

๔

ส่วนที่ 3
ภารกิจของผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งนิติกร
ผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งนิติกรในสังกัดกลุ่มกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนิติกร
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ

๕

ส่วนที่ 4
กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
รายชื่อกระบวนงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ
30 วัน
กลุม่ กฎหมายและคดี กลุ่มกฎหมายและคดี
30 - 60 วัน
”
”

1. การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย
2. ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่ง
3. รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
30 - 60 วัน
เพื่อดาเนินการทางคดี
4. การดาเนินการบังคับคดี
บังคับคดีภายใน10 ปี
5. การตรวจพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับ
ภายใน 180 วัน
วินัยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจา
และลูกจ้างชั่วคราว
6. ตรวจพิจารณาเกี่ยวกับการอุทธรณ์หรือ
30 วัน
ร้องทุกข์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจา
7. การดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิด
60 วัน
ทางละเมิด

”

”

”
”

”
”

”

”

”

”
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ส่วนที่ 5
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่ง นิติกร
การปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจของผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งนิติกร มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และ
แผนผังในการปฏิบัติงาน แสดงโดยสังเขปในแต่ละเรื่อง ดังนี้
1. การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย
การพิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย ลักษณะของงานเป็นการตรวจสอบเอกสารต่า งๆ หรือพิจารณา
ข้อหารือต่างๆ ที่หน่วยงานภายในสังกัดของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
เสนอเข้ามา ไม่ว่าจะเป็ น การตรวจสอบเอกสาร หรือ ข้อหารือในเรื่องเกี่ยวกับ กฎหมาย กฎ ระเบีย บ
ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือเอกสารอื่นๆ ของของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต
3 หรือเป็นเรื่องกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่ทางราชการเวียนให้ทราบ
อาทิ มติ ครม. ซึ่งในการพิจารณาตรวจสอบเอกสารหรือข้อหารือในแต่ละเรื่องจะพิจารณาตรวจสอบเรื่อง
ต่างๆ ที่มีการ เสนอเข้ามาว่าเกี่ยวข้องด้วยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือเอกสารใน
เรื่องใด เคยมีการตรวจสอบหรือมีการตอบข้อหารือในลักษณะดังกล่า วหรือไม่ ถ้าไม่มีอาจใช้ดุลยพินิจการ
ตีความหรือการแปลความ ตามตัวอักษรหรือตามเจตนารมณ์ของกฎ ระเบียบนั้นๆ แล้วแต่กรณี หากกรณี
เป็นกฎระเบียบของทางราชการ ถ้าพิจารณาแล้วยังไม่ได้ข้อยุติ อาจหารือหรือหาข้อมูลไปยังส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อยุติในเรื่องดังกล่าว อาทิ ปัญหาในทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง อาจต้อง
หารือไปยังกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่บังคับใช้ระเบียบ เป็นต้น จากนั้นจะทาความเห็นเสนอ
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เพื่อพิจารณา หากเห็ นชอบตามความเห็ น
ดังกล่าว ก็จะแจ้งผลการพิจารณานั้นต่อหน่วยงานที่เสนอเรื่องเข้ามาเพื่อทราบ หรือหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานอื่นๆ ด้วย ก็จะเสนอให้เวียนผลการพิจารณานั้นให้ทุกหน่วยงานสังกัดของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป
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แผนการดาเนินงาน
การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย

1. หน่วยงานเสนอข้อหารือ/ปัญหาทางกฎหมาย

2.กลุ่มกฎหมายและคดีตรวจสอบเรื่องที่เสนอมาว่าเกี่ยวด้วย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรือเอกสารเรื่องใด

3. วินิจฉัยข้อหารือให้ความเห็นทางกฎหมายเสนอให้ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓

4. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๓ เห็นชอบ

5. แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานที่หารือทราบหรือในกรณีข้อ
หารือนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นด้วยก็จะเวียนให้ทุกหน่วยงาน
ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
30 วัน
กรณีต้องหารือหน่วยงานภายนอกประมาณ 60 วัน
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4. รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดาเนินการทางคดี
1. คดีแพ่ง คดีล้มละลาย คดีทรัพย์สินทางปัญญา หรือคดีปกครอง
1.1 กรณีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 หน่ว ยงาน หรือ
ผู้กระทาการแทนเป็นคู่ความแล้วแต่กรณีการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดาเนินการทางคดี
มีลาดับขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1.1.1 กรณีเ ป็ น ฝ่ า ยใช้สิ ท ธิฟ้ อ ง หรื อ ฟ้ องแย้ ง ในฐานะโจทก์ หรื อ ผู้ ฟ้อ งคดี
หลังจากได้รับเรื่องจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง นิติกรจะเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมูลคดีนั้นแล้วประมวล
เรื่ องพร้ อ มความเห็ น เสนอส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษาประถมศึ ก ษา เชี ย งใหม่ เขต 3 เพื่ อน าเสนอ
ให้ ส านั ก งานอัย การสู งสุ ดจั ดพนั ก งานอัย การดาเนิน การฟ้องร้องหรือฟ้องแย้งแทนส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 ภายในอายุความ ต่อไป
1.1.2 กรณีเป็นฝ่ายถูกบุคคลภายนอกใช้สิทธิทางศาลบังคับให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชีย งใหม่ เขต 3 กระทาการ หรืองดเว้นกระทาการใด ซึ่งส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 อยู่ในฐานะจาเลย หรือผู้ถูกฟ้องคดี หลังจากที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 ได้รับหมายเรียกจากศาลให้ยื่นคาให้การ นิติกรจะเป็นผู้รวบรวม
ข้อเท็จจริ ง จากหน่ ว ยงาน และเจ้ าหน้ า ที่ที่เกี่ยวข้องกับมูลคดี แล้ วประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา เชี ย งใหม่ เขต 3 เพื่ อ น าเสนอส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
จั ดพนั ก งานอั ย การดาเนิ น การยื่ น ค าให้ การแก้ต่ างคดีแทนส านักงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาประถมศึ กษา
เชียงใหม่ เขต 3 ภายในระยะเวลาทีศ่ าลกาหนดต่อไป
1.2 กรณีบุคลากรถูกฟ้องเนื่องจากการปฏิบัติราชการ หลังจากได้รับเรื่องจากบุคลากร
นิติกรจะเป็นผู้ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อเท็จจริง เพื่อประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 เพื่อนาเสนอสานักงานอัยการสูงสุดจัดพนักงานอัยการให้
ความช่วยเหลือต่อไป
2. คดีอาญา
2.1 กรณีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 เป็นผู้เสียหาย นิติกร
จะเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมวลข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นเสนอสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 มอบอานาจให้ เจ้าหน้า ที่ในสังกัดดาเนิน การร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวนในท้องที่ที่มูลคดีเกิดขึ้น ภายในอายุ และติดตามผลทางคดีแล้วรายงานให้สานักงานเขต
พื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา เชีย งใหม่ เขต ๓ ทราบเป็นระยะจนกว่า คดีจะถึงที่สุ ด ทั้งนี้ หากเป็นคดี
ความผิดอันยอมความได้จะต้องร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายในกาหนดสามเดือนนับแต่วันที่อธิการบดี
ทราบมูลคดีอาญานั้นๆ
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2.2 กรณี ผู้แทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 หรือ บุคลากร
ถูกร้องทุกข์เป็นผู้ต้องหา อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ นิติกรจะเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประมวลข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมความเห็นเสนอสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะห์สานักงานอัยการสูงสุดจัดพนักงาน
อัยการให้ความช่วยเหลือ ต่อไป ทั้งนี้จะต้องขอให้สานัก งานอัยการสูงสุดเข้ามาช่วยเหลือก่อนที่พนักงาน
สอบสวนจะมีความเห็นและส่งสานวนไปยังพนักงานอัยการ

การรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดาเนินการทางคดีมี
แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คดีอาญา

1. คดีแพ่ง/คดีปกครอง/คดีล้มละลาย/คดีทรัพย์สินทาง
ปัญญา และดาเนินกระบวนพิจารณาทางอนุญาตตุลาการ

1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ เป็น
ผู้เสียหาย

1. เป็นผู้ต้องหา
(สพป.เชียงใหม่ เขต ๓/บุคลากร)

2. ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ มอบอานาจให้
เจ้าหน้าที่ร้องทุกข์และติดตามผลแล้ว
รายงานผลคดีจนคดีถึงที่สุด

2. กลุ่มกฎหมายและคดีจะประสานงานโรงเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
3. เสนอ/รายงาน สพฐ. เพื่อขอความอนุเคราะห์สานักงานอัยการสูงสุด

4. กลุ่มกฎหมายและคดีจะประสานงานกับพนักงาน
อัยการในการให้ความช่วยเหลือในชั้นสอบสวน/จัดทาคา
ฟ้อง/จัดทาคาให้การ
5. กลุ่มกฎหมายจะประสานงานกับพนักงานอัยการจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

30-60 วัน
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5. การดาเนินการบังคับคดี
5.1 การบังคับคดีแพ่ง
เริ่มจากศาลมีคาพิพากษาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 ชนะคดีแล้ว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 อยู่ในฐานะเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา หากจาเลย
หรือลูกหนี้ตามคาพิพากษาไม่ชาระหนี้ พนักงานอัยการจะขอให้ศาลออกหมาย บังคับคดี และเมื่อศาลได้
ออกหมายบังคับคดีแล้ว พนักงานอัยการจะแจ้งมาเป็นหนังสือให้ดาเนินการสืบหาทรัพย์สินลูกหนี้(จาเลย)
เพื่อจะได้ยึด อายัด มาขายทอดตลาด เอาเงินชาระหนี้ต่อไปการสืบทรัพย์สิน จะกระทาในขั้นตอนดังกล่าว
หรือบางครั้งในระหว่างการดาเนินคดีของศาลชั้นต้น ถ้าโจทก์ (เจ้าหนี้) สามารถให้เบาะแสข้อมูลได้ว่าลูกหนี้
มีทรัพย์สินใดและทรัพย์สินนั้น อาจจะมีการถ่ายโอนไปให้ผู้อื่น โจทก์ (เจ้าหนี้) ก็อาจให้ศาลคุ้มครองสิทธิ
ชั่วคราว โดยอาจยึด / อายัดทรัพย์นั้นๆ ไว้ชั่วคราวก่อนก็ได้
วิธีการสืบทรัพย์ มีดังนี้
1. สอบถามข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ทะเบียนราษฎร์) ไปยังสานักทะเบียนกลางกรมการปกครอง
(กรณีลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดา)หรือกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ (กรณีลูกหนี้ เป็นนิติบุคคล)
2. ไปตรวจสอบ สืบสวน ณ สถานที่นั้นๆหรือสถานที่ใกล้เคียง เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นของการมี
สถานภาพบุคคลเป็นเบื้องต้นว่าอยู่ ณ สถานที่นั้นจริง กรณีนี้แยกเป็น 2 ประเด็น
2.1 ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (จะฐานะใดก็ตาม) และตัวตนอยู่ในบ้านจริง ก็จะเข้าไปเจรจา
หรือเฝ้าสังเกตความเป็นไป โดยเฉพาะทรัพย์สินในบ้าน
2.2 ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน(ฐานะใดก็ตาม)แต่ตัวตนไม่ได้อยู่จริง เช่นการแจ้งย้ายชื่อมาอยู่
บ้านผู้อื่นเพื่อหลีกหนีการติดตามเช่นนี้ ก็จะสอบถามเจ้าบ้านหรือผู้ที่อยู่ในบ้านว่าผู้ใดอยู่บ้างเพื่อหาข้อพิรุธ
และจดหรือสังเกตทรัพย์สินที่ อาจจะเป็นของลูกหนี้ (จาเลย) ที่ซ่อนอยู่ เช่น ยานพาหนะ ต่างๆ เพื่อจะได้
นามาตรวจสอบทางทะเบียนต่อไป
3. จากการหาข้อมูลตาม 2. บางครั้งได้เบาะแสร่องรอยการประกอบอาชีพ หรือถิ่นที่อยู่ที่หลบซ่อน
ที่อาจสืบสวนขยายผลต่อไป หากลูกหนี้ (จาเลย) เป็นบุคคลที่อาจมีพิษภัย มีลักษณะอาชญากร ก็จะขอ
ความร่วมมือจากเจ้าพนักงานสอบสวน (ตารวจ) ให้ไปช่วยร่วมตรวจด้วย หรือแม้ลูกหนี้ (จาเลย) เป็นบุคคล
ธรรมดา แต่เวลาสถานที่ไม่เอื้ออานวยในการสอบสวนสืบสวน ก็อาจให้ข้อมูลตาหนิรูปพรรณ แหล่งข่าว
เบื้องต้นเพื่อให้ตารวจช่วยสืบสวนให้อีกทางหนึ่ง แล้วสอบถามหรือกลับมาเก็บข้อมูลเป็นระยะๆ
4. การสืบทรัพย์สินทางทะเบียนราชการ จะใช้ในการตรวจสอบทรัพย์สินที่ต้องมีทะเบียนควบคุม
เช่น ยานพาหนะ ที่ดิน สิทธิการเช่าโทรศัพท์ เงินฝากในธนาคาร ปกติจะทาปีละ 2 - 3 ครั้ง แต่ในส่วนของ
ธนาคารอาจมีปัญหาในทางปฏิบัติ เพราะหน่วยเก็บข้อมูลที่ ถามไปจะปฏิเสธหรือภาคเสธในทานองเป็น
ความลับของลูกค้า
ผลการสืบทรัพย์
ถ้าได้ข้อมูลทางทรัพย์สินก็จะรายงานกรมบังคับคดี หาทางยึด หรืออายัดทรัพย์นั้นๆต่อไป
ถ้าได้ทราบเฉพาะความมีตัวตน(ยังมีชีวิตอยู่) และอาชีพ ถิ่นที่อยู่ ก็จะเก็บเป็นข้อมูลในสานวนและ
รายงานให้กรมบัญชีกลาง ตามระยะเวลา ๓ - ๔ เดือนต่อครั้ง

๑๑

การดาเนินการบังคับคดี
มีแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
การดาเนินการบังคับคดี (คดีแพ่ง)
มีแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
ศาลมีคาพิพากษาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ชนะคดี

กรณีลูกหนี้ตามคาพิพากษาไม่ชาระหนี้ตามคาพิพากษา

ขอให้พนักงานอัยการยื่นคาร้องต่อศาลขอให้ออกหมายบังคับคดี

นิติกรดาเนินการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อบังคับคดี

กรณีไม่พบทรัพย์สิน

รายงานให้สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและกรมบัญชีกลางทราบ

กรณีพบทรัพย์สิน
นิติกรดาเนินการตั้งเรื่องในการบังคับคดี
ที่กรมบังคับคดี
นิติกรนาเจ้าพนักงานบังคับคดีไปดาเนินยึดทรัพย์สิน
ของลูกหนี้
เงินที่ได้จากการบังคับคดี กรณีเป็นเงินที่ต้องส่ง
กระทรวงการคลัง ให้นาส่งเงินรายได้แผ่นดิน

กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

บังคับคดีภายใน 10 ปี
ตามมาตรา 271 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง

๑๒

6. ตรวจพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับวินัยของบุคลากร
การดาเนิน การทางวินัย จะเริ่ มตั้งแต่มีผู้ กล่ าวหา กล่าวหาข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 ว่ากระทาความผิดทางวินัย โดยการกล่าวหานั้น
กระทาเป็ น ลายลั กษณ์อั กษรหรื อ ทาเป็ น หนั งสื อเสนอต่อ ผู้ บั งคั บบั ญชาชั้น ต้น โดยล าดับ จนถึง หั ว หน้ า
ส่วนราชการ นิติกรจะพิจารณาข้อกล่าวหานั้นๆ ว่ามีลักษณะอย่างไร เป็นข้อกล่าวหาซึ่งมีพยานหลักฐาน
เพียงพอที่จะชี้ชัดได้ ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยจริง ตามข้อกล่าวหาหรือไม่ ซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณา
กล่าวคือ
กรณีข้อกล่าวหานั้นมีมูลความผิดจริง ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ในบทวินัย
หากเป็นมูลความผิดวินัยไม่ร้ายแรง และมีมูลว่ากระทาผิดจริง โดยอาจมีคารับสารภาพของผู้ถูกกล่าวหา
ก็จะพิจารณาว่ามูลความผิดในลักษณะดังกล่าวสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3
/กคศ. เคยพิจารณาลงโทษในฐานใดก็จะเสนอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3
พิจารณาลงโทษ ในฐานเดียวกันหรือให้เป็น มาตรฐานแบบเดียวกัน โดยไม่จาต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนก็ได้
กรณีข้อกล่าวหานั้นๆ ไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะลงโทษผู้ถูก กล่าวหาได้ ก็จะเสนอต่อสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 เพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาได้โต้แย้งหักล้า งข้อกล่าวหาและ
ชี้แจงว่าข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหานั้นเป็นประการใด หรืออาจทาความเห็นเสนอต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดัง กล่าว
ในการดาเนินการสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งที่เป็นเอกสารและบุคคล คาให้การต่างๆนามา
ประมวลเข้าด้วยกัน และสรุปว่าข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหานั้นเป็นประการใด หากพิจารณาแล้วไม่มีมูล
ความผิดทางวินัยก็จะเสนอต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 เพื่อยุติเรื่องที่
สอบสวนหรื อมีมูล ความผิ ด ทางวินั ย ไม่ร้า ยแรงก็จะเสนอต่อ ผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชีย งใหม่ เขต 3 เพื่อพิจ ารณาลงโทษตามมาตรฐานที่เคยลงไว้ โดยทาคาสั่งลงโทษเสนอ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ลงนามและรายงานให้สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพิจารณา แล้วแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบต่อไป
ทั้งนี้ ในกรณีที่เห็ น ว่า พฤติการณ์เป็น ความผิ ดทางวินัยไม่ร้า ยแรง และจะเสนอลงโทษทางวินัย
ในการดาเนิ น การสอบข้อเท็จ จริ งเรื่ องดัง กล่ าว จะต้องให้ ห ลั กประกัน ความเป็นธรรมแก่ผู้ ถูก กล่ าวหา
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง โดยควรดาเนิน การเป็นขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการสอบสวน พิจารณาที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 โดยอนุโลม
กรณีพิจารณาแล้วปรากฏว่ามีมูลความผิดวินัยร้า ยแรง ก็จะเสนอต่อศึกษาธิการจังหวัดเชีย งใหม่
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง และดาเนินการขั้นตอนการสอบสวนที่กาหนดไว้ในกฎ กคศ.
ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วจะเสนอสานวนการสอบสวนต่อศึกษาธิการ
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เพื่ อ พิ จ ารณาสั่ ง การ กรณี ที่ ต้ อ งมี ก ารลงโทษทางวิ นั ย ก็ จ ะจั ด ท าค าสั่ ง ลงโทษเสนอ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และแจ้งผู้ถูกกล่าวหาทราบต่อไป

๑๓

การตรวจพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับวินัยของ
บุคลากร มีแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
มีการร้องเรียน/กล่าวหา
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ มอบกลุ่มกฎหมายและคดี
ตรวจสอบข้อเท็จจริง/แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
มีมูลความผิดทางวินัย
มีมูลวินัยไม่ร้ายแรง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง

ไม่มีมูลตามที่กล่าวหา
ยุติเรื่อง
มีมูลวินัยร้ายแรง

รายงาน ศธจ.เพื่อแต่งตั้ง
กรรมการสอบสวน

ผลการสอบสวนเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ทาคาสั่งลงโทษ

ผลการสอบสวนจาก
ศึกษาธิการจังหวัด

เสนอสานวนให้ ศธจ.
พิจารณา

ดาเนินการตาม
ศึกษาธิการจังหวัดสั่ง
การ

รายงานศึกษาธิการ
จังหวัด

๑๔

7. ตรวจพิจารณาเกี่ยวกับการอุทธรณ์ หรือร้องทุกข์ของบุคลากร
7.1 เรื่องอุทธรณ์ของข้าราชการ
(1) กรณีอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้น
เงินเดือน ให้อุทธรณ์ต่อสภาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 ภายในสามสิบวัน
นับ แต่วัน ได้รับ แจ้ งคาสั่ ง การอุทธรณ์และการ พิจารณาอุทธรณ์ให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์และวิธี การที่
กาหนดในกฎ กคศ. ว่าด้วยการ อุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
(2) กรณีอุทธรณ์คาสั่ งลงโทษทางวินัย ร้า ยแรง ให้ อุทธรณ์ต่อ กศจ. เชียงใหม่ ภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
เรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการ
กรณีเมื่อมีข้าราชการผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจ เนื่องจากการ
กระท าหรื อ ค าสั่ ง ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ข้ า ราชการผู้ นั้ น อาจร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา เชีย งใหม่ เขต 3 ได้ ภ ายในสามสิ บวัน นับแต่วันได้รับแจ้งถึง การกระทาหรือได้รับคาสั่ ง
โดยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เป็นไปตามกฎ กคศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา
ร้องทุกข์ พ.ศ. 2551

การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ข้าราชการ
ปลดออก/ไล่ออก

พนักงานราชการ
ปลดออก

ลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชั่วคราว
ปลดออก/ไล่ออก

อุทธรณ์คาสั่งต่อ กศจ
เชียงใหม่ ภายใน 30 วัน

อุทธรณ์คาสั่งต่อ อ.ก.พ.
กระทรวงศึกษาภายใน 30 วัน

อุทธรณ์คาสั่งต่อ อ.ก.ค.ศ.
กระทรวงศึกษาภายใน 30 วัน

ฟ้องศาลปกครอง
กรณียกคาอุทธรณ์

ฟ้องศาลปกครอง
กรณียกคาอุทธรณ์

ฟ้องศาลปกครอง
กรณียกคาอุทธรณ์

กศจ. เชียงใหม่ หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ คือ คณะอนุกรรมการสามัญประจากระทรวงศึกษาธิการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๕

การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง

ข้าราชการ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
ลดขั้นเงินเดือน

พนักงานราชการ
ภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง
ลดขั้นเงินเดือน

ลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชั่วคราว
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
ลดขั้นเงินเดือน

อุทธรณ์คาสั่งต่อ กศจ
เชียงใหม่ ภายใน 30 วัน

อุทธรณ์คาสั่งต่อ อ.ก.พ.
กระทรวงศึกษาภายใน 30 วัน

อุทธรณ์คาสั่งต่อ อ.ก.ค.ศ.
กระทรวงศึกษาภายใน 30 วัน

ฟ้องศาลปกครอง
กรณียกคาอุทธรณ์

ฟ้องศาลปกครอง
กรณียกคาอุทธรณ์

ฟ้องศาลปกครอง
กรณียกคาอุทธรณ์

กศจ. เชียงใหม่ หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ คือ คณะอนุกรรมการสามัญประจากระทรวงศึกษาธิการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๖

การร้องทุกข์
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

ร้องทุกข์
- กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทาหรือ
คาสั่งผู้บังคับบัญชา
- กรณีคับข้องใจจากการกระทาหรือคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา

ข้าราชการ/พนักงาน

ลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชั่วคราว

ร้องทุกข์ต่อ กศจ. เชียงใหม่ ภายใน
30 วัน

ร้องทุกข์ต่อ ผู้อานวยการโรงเรียน/
ผู้อานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
แล้วแต่กรณีเหตุร้องทุกข์เกิดจาก
ผู้บังคับบัญชาในระดับใด

ฟ้องศาลปกครอง
กรณียกคาร้องทุกข์

ฟ้องศาลปกครอง
กรณียกคาร้องทุกข์

๑๗

แผนผังแสดงช่องทางการร้องเรียน
และขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องเรียน
- ผู้ร้องเรียนโดยตรง
- ผู้ร้องเรียนทางไปรษณีย์
- ผู้ร้องเรียนโทรศัพท์/website
- ผู้ร้องเรียนทางบัตรสนเท่ห์
- ผู้ร้องเรียนทางกล่องรับเรื่อง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๓ ( สพป.ชม.๓ )
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ /
ลงทะเบียนรับหนังสือ
- เจ้าหน้าที่ประสานงานเรื่องร้องเรียน
- รวบรวมหลักฐาน
แจ้งผู้ร้อง /
หน่วยงานส่งเรื่อง
ร้องเรียน

ไม่ใช่
ตรวจสอบและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น

ใช่
ไม่มีมูล

- สืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น
- แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
- แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
(โดยกลุ่มกฎหมายและคดี ตรวจสอบ เสนอพิจารณา

มีมูล
ดาเนินการตามระเบียบกฎหมาย

แจ้งผู้ร้องเรียน /
หน่วยงานที่ร้องเรียน

หมายเหตุ - ควรรายงานผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

๑๘

8. การดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตหรือการสูญหาย
หรือเสียหายก็ตาม โดยการสูญหายหรือเสียหายนั้นจะเป็นการกระทาโดยประมาทเลินเล่อหรือจงใจหรือเป็น
การกระทาของบุคคลภายนอก ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างในสังกัดของมหาวิทยาลัยก็ตามขั้นตอน ใน
การพิจารณาจะพิจารณาจากเรื่องที่หน่วยงานรายงานเหตุการณ์เข้ามาว่า กรณีความสูญหายหรือเสียหายที่
เกิดขึ้นนั้น ปรากฏตัวผู้รับผิดทางละเมิดแล้วหรือไม่ หรือมีผู้รับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วหรื อไม่หาก
ว่ายังไม่ปรากฏตัวผู้กระทาให้เกิดความสูญหายหรือเสียหายนั้น หรือยังไม่มีผู้รับผิดในความสูญหายเสียหาย
ดังกล่าว ก็จะเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามขั้นตอนดังนี้
8.1 กลุ่ มกฎหมายและคดี แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาว่าความเสี ยหาย
ดังกล่าวมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหรือไม่ หากเห็นว่ามีเหตุอันควร
เชื่อว่าเกิดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่ ให้เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเยง
ใหม่ เขต ๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุ
แห่งความเสียหายไม่ได้เกิดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่ ก็ให้รายงานเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งสานวนการสอบข้อเท็จจริงให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตรวจสอบ
8.2 คณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด พิ จ ารณาดาเนิ น การสอบสวน
โดยรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ทั้งจากเอกสารและบุคคล ตลอดจนหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้า
พนักงานสอบสวนผู้มีอานาจจัดทาแผนที่เกิดเหตุและภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ
8.3 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ประมวลหลักฐานต่างๆที่รวบรวมได้
ประกอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อทาความเห็นในเรื่องนั้นๆ ว่ากรณีต้องมีผู้รับผิดทางละเมิดหรือไม่ หากไม่
ปรากฏว่าความสูญหายเสียหายนั้นเกิดจากการกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ
ข้าราชการ พนั กงานหรื อลู กจ้ าง ก็จ ะทาความเห็ นเสนอต่ อ ผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ เพื่อพิจารณาให้ยุติเรื่องแล้วรายงานให้กระทรวงการคลังพิจารณา หรือหาก
ปรากฏตัวผู้รับผิด ซึ่งจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะทาความเห็นเสนอต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ว่าผู้ต้องรับผิดทางละเมิดคือใคร และจะต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
อย่างไร แล้วรายงานให้กระทรวงการคลังพิจารณา
การรายงานให้กระทรวงการคลังพิจารณาเป็นกรณีทรัพย์สินที่สูญหายเสียหายเกินกว่า 500,000
บาท หากไม่เกิน 500,000 บาท ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังพิจารณา แต่ต้องรายงานเพื่อทราบ
ตามประกาศที่กระทรวงการคลังกาหนด

๑๙

8.4 กรณีมีผู้ต้องรับผิด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ มีคาสั่งเรียกให้
ชดใช้ค่าเสียหาย (คาสั่งทางปกครอง) ผู้ต้องรับผิดอาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ หรือกระทรวงการคลังแล้วแต่กรณีได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คาสั่ง และในกรณีที่ยกคาอุทธรณ์ผู้ต้องรับผิดมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองต่อไปได้ภายใน 90 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์
8.5 กรณีผู้ ต้องรั บ ผิ ด ไม่อุ ทธรณ์และไม่ย อมชดใช้ ค่าเสี ยหายตามคาสั่ งของมหาวิท ยาลั ยฯ ให้
มหาวิทยาลัยบังคับคดีตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ต่อไป

๒๐

การดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
มีแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
หน่วยงานในสังกัดรายงาน
กรณีทรัพย์สินเสียหายสูญหาย

กลุ่มกฎหมายและคดีตรวจสอบร่างคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและหาผู้รับผิดทาง
ละเมิดสาเนาแจ้งคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ดาเนินการสอบสวน และเสนอ
รายงานผลการสอบสวนต่อ
ผู้อานวยการ สพป. ชม.3
กรณีมีหรือไม่มีผู้ต้องรับผิดชอบทางละเมิดและ
ความเสียหายนั้นเกิด 500,000 บาท ให้
รายงานกระทรวงการคลัง (พิจารณาตาม
หนังสือที่ กค 0406.2/ว98)

กรณีมีหรือไม่มีผู้ต้องรับผิดทางละเมิดและ
ความเสียหายนั้นไม่เกิน 500,000 บาท
(พิจารณาตามหนังสือที่ กค 0406.2/ว98

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นชอบให้แจ้ง
ผู้ต้องรับผิดชดใช้ความเสียหาย

ผู้อานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
พิจารณา หากเห็นชอบให้แจ้งผู้ต้องรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ต้องรับผิดอาจอุทธรณ์คาสั่งต่อ ผู้อานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง
คาสั่งและในกรณีที่ยกคาอุทธรณ์ ผู้ต้องรับผิดต่อศาลปกครองต่อไปได้

หากกรณีไม่มีการอุทธรณ์และผู้ต้องหาผิดไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้บังคับคดีตามวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

๒๑

ส่วนที่ ๖
ข้อมูลในการปฏิบัติงาน
กลุ่มกฎหมายและคดี มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ อย่างเป็น
ระบบทั้งนี้ เพื่อให้ นิ ติกรได้ใ ช้เป็ น ข้อมูล ในการปฏิบัติงานและส าหรับงานที่มีลั กษณะที่ต้องปฏิบัติงาน
ต่อเนื่องหรือที่มี ความสาคัญ ก็จะจัดให้มีบัญชีกากับไว้ในแต่ละเรื่อง โดยมอบเจ้าหน้าที่ธุรการ ดูแลปรับ
ข้อมูลเรื่องที่จะนาใส่แฟ้มต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน และจาแนกให้ตรงตามแฟ้ม ซึ่งรายละเอียดในการจัดเก็บ
ข้อมูลและบัญชีกากับงานเรื่องต่างๆ มีดังนี้
การจัดเก็บข้อมูลในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
(1) แฟ้มหนังสือส่งกรรมการ
(2) แฟ้มสืบหลักทรัพย์
(3) แฟ้มหนังสือส่ง เรื่องทั่วไป
(4) แฟ้มเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน
(5) แฟ้มคาสั่งลงโทษ สอบสวน
(6) แฟ้มหนังสือ รับ-ส่ง เรื่องลับ
(7) แฟ้มระเบียบ หนังสือสั่งการ คาสั่งใหม่กร
(8) แฟ้มหารือคุณสมบัติผู้เข้ารับราชการ
(9) แฟ้มหนังสือเวียน

