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กลุม่ กฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานด้านคดี ก็เพื่อเป็นแนวทางให้กับเจ้าหน้าที่หรือนิติกรในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินคดีในฐานะผู้ประสานงานกับพนักงานอัยการ ในการดาเนินคดีแทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ทั้งในกรณีที่หน่วยงานและหรือเจ้าหน้า ที่ถูกฟ้องดาเนินคดีในทางแพ่งและหรือทางอาญาใน
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และการดาเนินการในกระบวนการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินคดี เช่น
การสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ การบังคับคดี การขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ง่ายต่อการวิเคราะห์
ขั้นตอนในการด าเนินการ หรื อ สามารถนาแนวทางที่ ว างไว้ แล้ ว ไปประยุ ก ต์ นาไปใช้ ใ นลั ก ษณะที่ ใ ห้
เกิดประโยชน์ต่องานราชการได้สะดวกรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น
โดยผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และผู้สนใจในการปฏิบัติงานด้านคดี ต่อไป

นายวิทยา ไชยปันดิ
นิติกรชานาญการพิเศษ

คูม่ อื การปฏิบตั งิ านด้านคดี
๑. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานด้านคดี ก็เพื่อเป็นแนวทางให้กับเจ้าหน้าที่
หรือนิติกรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินคดีใน
ฐานะผู้ประสานงานกับพนักงานอัยการ ในการดาเนินคดีแทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งในกรณีที่หน่วยงานและหรือเจ้าหน้าที่ถูกฟ้องดาเนินคดีในทางแพ่งและหรือทางอาญาในศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง และการดาเนินการ ในกระบวนการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินคดี เช่น การสืบหา
ทรัพย์สินของลูกหนี้ การบังคับคดี การขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ง่ายต่อการวิเคราะห์ขั้นตอนในการดาเนินการ หรือสามารถนา
แนวทางที่วางไว้แล้วไปประยุกต์นาไปใช้ในลักษณะที่ให้เกิดประโยชน์ต่องานราชการได้สะดวกรวดเร็วและทัน
ต่อเหตุการณ์มากขึ้น
๒. ขอบเขต
ขอบเขตของกระบวนงาน เมื่อได้รับการประสานจากสถานศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ว่า ถูกโต้แย้งสิทธิ หรือจักต้องใช้สิทธิในทางศาลเรียกร้องจากคู่สัญญา หรือจากบุคคลภายนอกในลักษณะที่
เป็นเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด หรือในกรณีที่สถานศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัด ถูกกล่าวหาจากคู่สัญญา หรือ
บุคคลภายนอกว่าผิดสัญญา หรือกระทาละเมิด และเรียกร้องค่าเสียหาย เมื่อได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาให้พิจารณาดาเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้ว จักต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ รวมถึง ทราบ
ถึงข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ทางคดี เพื่อจะได้ประสานไปยังหน่วยงานภายนอกได้แก่ สานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานคดีปกครอง หรือสานักงานอัยการจังหวัดต่างๆ เมื่อจาต้องขอให้พิจารณาฟ้องคดีแทน หรือ
แก้ต่างคดีแทน และยังมีหน่วยงานราชการอื่นๆ อีกที่สาคัญเนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลของพยานเอกสาร หรือ
หลักฐานทางคดี เช่น กรมบัญชีกลาง เป็นต้น และอีกหน่วยงานหนึ่งที่ต้องประสานด้วยคือกรมบังคับคดี
หากจาเป็นต้องดาเนินการด้านบังคับคดี
๓. คาจากัดความ
ศาลยุติธรรม หมายความถึง ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลจังหวัด ศาลแขวง
ศาลปกครอง หมายความถึง ศาลปกครองกลาง ศาลปกครองภูมิภาค (เช่น ศาลปกครองขอนแก่น
ศาลปกครองเชียงใหม่ ฯลฯ และศาลปกครองสูงสุด )
ศาลล้มละลายกลาง หมายความถึง ศาลที่มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลาย การปฏิบัติ
งานด้านคดี กองกฎหมายและที่ดิน
พนักงานอัยการ หมายความถึง พนักงานอัยการในสังกัดสานักงานอัยการสูงสุด
เจ้าพนักงานบังคับคดี หมายความถึง เจ้าพนักงานในสังกัดกรมบังคับคดีที่ทาหน้าที่บังคับคดีตาม
คาพิพากษาของศาล
ละเมิด หมายความถึง การกระทาโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย
ให้เขาเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด
คาสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หมายความถึง คาสั่งของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
มาตรการบังคับทางปกครอง หมายถึง วิธีการบังคับเอากับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ทาละเมิด
โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอานาจ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หมายความถึง เจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับคดี
ล้มละลาย
เจ้าหน้าที่หรือนิติกร หมายความถึง เจ้าหน้าที่หรือนิติกรประจาฝ่ายคดีผู้รับผิดชอบคดี

-24.หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หมายถึ ง หน่ ว ยงานที่ นิ ติ ก รในฐานะผู้ ป ระสานคดี ห รื อ ผู้ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปดาเนินการด้านการดาเนินคดี หรือเกี่ยวข้อง
การกับการดาเนินคดี ซึ่งจะขอยกมากล่าวถึงในลักษณะของประเภทคดีที่ต้องดาเนินการ ดังนี้
1 ประเภทคดีแพ่ง ซึ่งหมายถึง คดีที่ฟ้องร้องต่อศาล และขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่ง ให้
อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าเสียหาย หรือใช้ราคาทรัพย์สิน ซึ่งจะเกิดจากการกระทาที่เป็นการละเมิดกับทรัพย์สิน
หรือสิทธิของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรวมถึงเรื่องผิดสัญญา ผิดข้อตกลงต่างๆ
เป็นต้น ในกรณีของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนมากจะเป็นเรื่องของการผิดสัญญาจ้าง
เรียกค่าปรับค่าเสียหาย ซึ่งเมื่อจะดาเนินการฟ้องบุคคลใดในทางแพ่ง หน่วยงานที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จะขอความร่วมมือนั้นมีดังนี้
- สานักงานอัยการสูงสุด หรือสานักงานอัยการจังหวัดต่างๆ แล้วแต่กรณีว่า ข้อพิพาทหรือมูล
คดีอยู่ในเขตอานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลใด เช่น หากมู ลความแห่งคดีจะต้ องยื่นฟ้อ ง หรือยื่ น
คาให้การต่อศาลแพ่ง หน่วยงานที่ต้องประสานขอความร่วมมือได้แก่สานักงานอัยการสูงสุด แต่ถ้าหากใน
ต่างจังหวัดก็จะเป็นสานักงานอัยการจังหวัดต่างๆ ที่รับผิดชอบในเขตศาลจังหวัดนั้นๆ
- กรมบังคับคดี หรือสานักงานบังคับคดีจังหวัดต่างๆแล้วแต่กรณี ในกรณีมีความจาเป็นต้อง
ดาเนินการบังคับคดีเมื่อภายหลังที่ศาลได้มีคาพิพากษาแล้ว จากกรณีลูกหนี้ตามคาพิพากษาของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ปฏิบัติตามคาพิพากษา
- กรมที่ดิน หรือสานักงานที่ดินจังหวัดต่างๆ แล้วแต่กรณี เป็นกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยนิติกรจะต้องไปดาเนินการขอความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลด้านเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น ที่ดิน อาคารชุด บ้าน เป็นต้น ทั้งก่อนฟ้อง ระหว่าง
ดาเนินคดี และหรือในชั้นบังคับคดี เช่น ขอคัดถ่ายสาเนาโฉนดที่ดิน สาเนาหนังสือรับรองการทาประโยชน์
(น.ส.3, น.ส. 3ก) เพื่ออ้างประกอบการดาเนินคดี เป็นต้น
- กรมการขนส่งทางบก หรือสานักงานขนส่งเขตพื้นที่ หรือสานักงานขนส่งจังหวัดแล้วแต่กรณี
ในกรณีต้องการใช้เอกสารประกอบการดาเนินคดีในชั้นบังคับคดี เช่น สาเนาเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของ
รถยนต์ และหรือรถจักรยานยนต์ เป็นต้น
2 ประเภทคดีอาญา คดีอาญาได้แก่คดีที่โจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลขอให้มีคาพิพากษาลงโทษจาเลย
เช่น ให้ประหารชีวิต จาคุก กักขัง ปรับ หรือริบทรัพย์สิน ในส่วนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เมื่อปรากฏว่ามีผู้กระทาความผิดอาญาและทาให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เสียหาย นิติกร หรือเจ้าหน้าที่อื่นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องดาเนินการแทน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเป็นผู้รับมอบอานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้สืบสวนสอบสวนนาตัวผู้กระทาความผิดมาฟ้องลงโทษ ดังนั้น
กรณีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สถานีตารวจต่างๆ ที่รับผิดชอบคดี
3 ประเภทคดีปกครอง คดีปกครองหมายถึงคดีที่ข้อพิพาทอยู่ในอานาจการพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครอง เช่น คดีที่พิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างต่างๆ ระหว่างสถานศึกษากับบริษัท ห้างร้านต่างๆ
คดีพิพาทเกี่ยวกับกรณีที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
สถานศึกษาออกคาสั่งทางปกครอง หรือกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหน้าที่และไปละเมิดบุคคลภายนอก
เป็นต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สานักงานอัยการสูงสุด หรือสานักงานคดีปกครอง(อัยการ) ต่างๆ ที่
รับผิดชอบตามเขตอานาจศาลปกครอง และศาลปกครองกลาง หรือศาลปกครองส่วนภูมภิ าค แล้วแต่กรณี

-35. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานทางปกครอง การดาเนินการใดๆ
ในทางปกครองต้องมีกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ ให้อานาจกระทาการไว้ การกระทานั้นจึงจะชอบด้วย
กฎหมายแต่ ก็ มี ก ารกระท า หรื อ นิ ติ ก รรมบางประเภทที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาได้ทากับคู่กรณี หรือเอกชนหรือประชาชนในฐานะที่เท่า
เทียมกัน ดังนั้น เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น ไม่ว่าสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นฝ่ายผู้ฟ้องคดี
หรื อ ถู ก ฟ้ อ งคดี ก็ ต าม กฎหมาย หรื อ กฎ หรื อ ระเบี ย บ ที่ จ ะยกขึ้ น พิ จ ารณาประกอบในการด าเนิ น คดี
มีด้วยกันหลายฉบับ ยกตัวอย่างเช่น
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2. ประมวลกฎหมายอาญา
3. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
4. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
5. พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พุทธศักราช 2483
6. พระราชบัญญัติ พนักงานอัยการ พุทธศักราช 2498
7. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. พระราชบัญญัติ ว่าด้วย การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530
9. พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
10. พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
11. พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
12. พระราชบัญญัติ อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
13. ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.2543
6. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวข้องในกระบวนการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นผู้มีอานาจ ทาการแทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในขั้นตอนของการอนุญาต อนุมัติ
ออกคาสั่งทางปกครอง ใช้มาตรการบังคับ ทางปกครอง ตลอดจนลงนามแต่งตั้งพนักงานอัยการเป็น
ทนายความดาเนินคดีในศาลยุติธรรม ลงนามในใบมอบอานาจให้พนักงานอัยการหรือเจ้าหน้าที่หรือนิติกร
ดาเนินคดีปกครองในศาลปกครองแทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวข้องในกระบวนการในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา
โดยตรงรองจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบในการลงนามในหนังสือแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคาสั่งให้ปฏิบัติราชการแทนที่มีไปถึงสานักงานอัยการ และ
หรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนระหว่างการดาเนินคดี
กลุ่มกฎหมายและคดี เกี่ยวข้องในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบชั้นต้นของกระบวนการปฏิบัติงานด้าน
คดี โดยมีหัว หน้า ฝ่ายคดีเป็นผู้รั บผิด ชอบและกากั บดูแลการปฏิ บัติง านของเจ้าหน้าที่ และหรือ นิติก ร
ผู้รับผิดชอบคดี เพื่อขับเคลื่อนกระบวนงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

-4เจ้า หน้าที่หรือ นิติกรฝ่ายคดี เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านคดีในการประสานงานกับ
พนักงานอัยการดาเนินคดีแทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือแทนเจ้าหน้าที่ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน และหรื อ เป็นผู้ รั บมอบอ านาจเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานและหรือเจ้าหน้าที่ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในการดาเนินคดีปกครองใน
ศาลปกครอง การปฏิบัติงานด้านคดี
สานักงานอัยการสูงสุด เกี่ยวข้องในกระบวนการในฐานะเป็นหน่วยงานสูงสุด ในขั้นตอนเริ่มต้นของ
การรั บ พิ จ ารณาจั ด พนั ก งานอั ย การในหน่ ว ยงานเข้ า ด าเนิ น คดี ว่ า ต่ า งหรื อ แก้ ต่ า งคดี แ ทนส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร้องขอสาหรับคดีที่อยู่ในอานาจ การพิจารณาพิพากษาของศาล
แพ่ง และศาลอาญา
สานักงานอัยการจังหวัด เกี่ยวข้องในกระบวนการ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานร้องขอให้ดาเนินคดีว่าต่างหรือแก้ต่างคดีแทนสาหรับคดีที่อยู่ในอานาจการพิจารณาพิพากษาของศาล
จังหวัดนั้นๆ
สานักงานคดีปกครอง เกี่ยวข้องในกระบวนการในขั้นตอนเริ่มต้นของการรับพิจารณาจัดพนักงาน
อัยการในหน่วยงานเข้าดาเนินคดีว่าต่างหรือแก้ต่างคดีปกครองแทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานหรือเจ้าหน้าที่ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานร้องขอสาหรับคดีที่อยู่ในอานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองกลาง
สานักงานคดีปกครองภูมิภาค (จังหวัด) เกี่ยวข้องในกระบวนการในขั้นตอนเริ่มต้นของการรับ
พิ จ ารณาจั ด พนั ก งานอั ย การในหน่ ว ยงานเข้ า ด าเนิ น คดี ว่ า ต่ า งหรื อ แก้ ต่ า งคดี ป กครองแทนส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร้องขอสาหรับคดีที่อยู่ในอานาจการพิจารณาพิพากษาของศาล
ปกครองภูมิภาค (จังหวัด) นั้นๆ
ศาลปกครองกลางและศาลปกครองภูมิภาค (จังหวัด) เกี่ยวข้องในกระบวนการโดยตรงในกรณีที่
เจ้าหน้าที่หรือนิติกรฝ่ายคดีเป็นผู้รับมอบอานาจสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเจ้าหน้าที่
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าดาเนินกระบวนพิจารณาในศาลปกครองกลางหรือศาล
ปกครองภูมิภาคแล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นขั้นตอนของการดาเนินคดีในศาลตามที่กฎหมายบัญญัติ
กรมบังคับคดี และสานักงานบังคับคดีจังหวัด เกี่ยวข้องในกระบวนการในขั้นตอนของการบังคับคดีแพ่ง
และการขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลาย โดยเจ้าหน้าที่หรือนิติกรฝ่ายคดีเข้ารับมอบอานาจจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประสานงานกับเจ้าพนักงานบังคับคดีของกรมบังคับคดีหรือสา
นักงานบังคับคดีจังหวัดในการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษา หรือขอรับชาระหนี้จากทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ในคดีล้มละลาย แล้วแต่กรณี การปฏิบัติ งานด้านคดี กองกฎหมายและที่ดิน

-57. ผังกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประสานงานพนักงานอัยการในการดาเนินคดี
( กรณีสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโจทก์หรือเป็นผู้ฟ้องคดี )
ลาดับที่ ระยะเวลา (ต่อหน่วย)
๑
เริ่มต้นของกระบวนงาน

รายละเอียดงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ
- รวบรวมเอกสารหลัก ฐานเพื่ อ กลุ่มกฎหมายและคดี
พิ จ ารณาด า เนิ น การทางคดี กั บ
คู่สัญญาหรือคู่กรณี

๒

ภายใน ๓-๕ วัน
นั บ แต่ ไ ด้ รั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง
และเอกสารเพียงพอเท่าที่
จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ส รุ ป
ข้อ เท็ จ จริ งพร้ อ มเอกสาร
ป ร ะ ก อ บ เ พื่ อ ส่ ง ใ ห้
พนักงานอัยการพิ จารณา
ดาเนินการ

- ประสานเจ้าหน้าที่ที่ส่งเรื่องเพื่อขอ กลุ่มกฎหมายและคดี
ทราบข้อเท็จจริงหรือเอกสารเพิ่มเติม
ในกรณีที่ข้อเท็จจริงและหรือเอกสาร
หลักฐานไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
- สรุ ปข้อเท็ จ จริ ง พร้อ มเอกสาร
ปร ะก อ บใ นลั ก ษณ ะก า ร ล า ดั บ
เหตุการณ์ นับแต่เริ่มต้นดาเนินการ
จนถึ ง การด าเนิ น การอั น เป็ น ครั้ ง
สุดท้าย

๓

ภายใน ๑- ๒ วัน

ร่ า งหนั ง สื อ เสนอต่ อ ผู้ อ านวยการ กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ ลง
นามถึ ง เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น เ พื่ อ ใ ห้
พิ จ ารณามอบอ านาจให้ พ นั ก งาน
อัย การที่ รับผิ ดชอบดาเนินการฟ้ อ ง
คดี ต่ อ ศาลในเขตศาลที่ มี อ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีในเรื่องนั้นๆ
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ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
ประสานคดีกับพนักงานอัยการในการดาเนินคดี
กรณีสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเป็นผูฟ้ อ้ งคดีหรือเป็นโจทก์

รับเรื่องจาก
สถานศึกษา/สานักงานเขตพื้นที่
แจ้งข้อเท็จจริง
พร้อมเอกสารหลักฐาน
ขอให้ ดำเนินคดี

พิจำรณำข้ อเท็จจริ ง
ข้ อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
ทำบันทึกสรุปเรื่ อง
พร้ อมเอกสำรประกอบ

ร่างหนังสือเสนอต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
เพื่อลงนามถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้พิจารณามอบ
อานาจให้พนักงานอัยการที่รับผิดชอบดาเนินการฟ้องคดีต่อศาลในเขตศาลที่มีอานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีในเรื่องนั้นๆ และมอบหมำยให้ นิติกรเป็ นผู้ประสำนคดี

นิติกรรับการประสานคดี
จากพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี
ในการดาเนินคดี
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

--------------------------------

