รวมคำถำม –คำตอบทีส่ ำคัญ
โดยกลุม่ กฎหมำยและคดี สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4
คำถำมที่ 1
1. ข้ำรำชกำรถูกศำลตัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลำย ต้องถูกออกจำกรำชกำรหรือไม่
2. กำรถูกออกจำกรำชกำรมีกรณีใดบ้ำง และมีกรณียกเว้นหรือไม่
3. หำกข้ำรำชกำรถูกฟ้องล้มละลำยแล้วมีทำงใดบ้ำงที่ข้ำรำชกำรผู้นั้นจะยังคงสถำนภำพเป็นข้ำรำชกำรต่อไปได้อีก
4. หำกข้ำรำชกำรถูกฟ้องล้มละลำยและถูกให้ออกจำกรำชกำร ข้ำรำชกำรผู้นั้นจะยังคงได้รับเงินบำเหน็จบำนำญ
หรือไม่
5. ถ้ำข้ำรำชกำรผู้นั้นถูกออกจำกรำชกำร แล้วจะกลับมำเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวของหน่วยงำนรำชกำรนั้นได้อีกหรือไม่
6. หำกสำมำรถกลับเข้ำมำเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวได้และเมื่อได้รับเงินค่ำจ้ำง ฝ่ำยเจ้ำหนี้จะมำเรียกร้องโดยให้ต้นสังกัด
หักเงินส่วนนีไ้ ด้หรือไม่
7. เมื่อข้ำรำชกำรเดือดร้อน ทำงหน่วยงำนต้นสังกัดมีช่องทำงในกำรให้ควำมช่วยเหลือบ้ำงหรือไม่ กรุณำช่วยแนะนำ
ให้บ้ำงหรือหำทำงออกที่เหมำะสมให้ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
คำตอบ
1.ข้ำรำชกำรที่ถูกพิพำกษำให้ล้มละลำย จะต้องถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำร เนื่องจำกขำดคุณสมบัติในกำรเป็น
ข้ำรำชกำรตำมมำตรำ 30(9) และ 49 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.
2547 แต่ถ้ำสำมำรถประนอมหนี้ หรือศำลพิพำกษำให้เพิกถอนกำรล้มละลำยก่อนที่จะถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำร
ก็ไม่มีเหตุที่ผู้บังคับบัญชำจะสั่งให้ออกจำกรำชกำรได้อีก
2. มีหลำยกรณีครับ ดู มำตรำ 107 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.
2547
3. คำตอบอยู่ในข้อ 1. ครับ
4. เงินรำยได้ทุกอย่ำง ต้องส่งให้เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ครับ แต่เขำก็จะแบ่งให้คุณไว้ใช้จ่ำยส่วนหนึ่ง ที่เหลือให้
เจ้ำหนี้
5. ถ้ำมีคุณสมบัติครบถ้วนในกำรเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวเมื่อไร ก็มีสิทธิสมัครได้ เช่นคนอื่นๆ ครับ
6. ถ้ำยังล้มละลำยอยู่ ไม่สำมำรถกลับมำรับรำชกำรได้
7. ถ้ำควำมเดือดร้อนเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยชอบ ทำงรำชกำรต้องช่วยเหลือแน่ครับ แต่ถ้ำควำม
เดือดร้อนของคุณหมำยถึงกำรล้มละลำย ทำงรำชกำรไม่อำจเข้ำไปช่วยเหลือได้ เพรำะเป็นเรื่องส่วนตัว สำหรับคำแนะนำ
กรณีถูกศำลหรือจะถูกศำลพิพำกษำล้มละลำยคือ รีบหำทำงประนอมหนี้
คำตอบข้ำงต้น เป็นเพียงคำตอบหลักๆ นะครับ
คำถำมที่ 2
กำรแต่งเครื่องแบบข้ำรำชกำรครู จะต้องปฏิบัติอย่ำงไร จึงจะถูกต้องเป็นไปตำมระเบียบและกฎหมำยที่อ้ำงอิงได้
(ผู้บังคับบัญชำถำม แต่ไม่สำมำรถตอบได้ค่ะ) ขอควำมกรุณำอ้ำงอิงกฎหมำย หรือระเบียบให้ทรำบด้วยค่ะ
คำตอบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ แต่งเครื่องแบบตำมพระรำชบัญญัติเครื่องแบบข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน
พ.ศ. 2478 โดยใช้อินทรธนูและเครื่องหมำยตำแหน่งบนอินทรธนูของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญทั้งเครื่องแบบปฏิบัติ
รำชกำรและเครื่องแบบพิธีกำร ตำมที่กำหนดไว้ในกฎสำนักนำยกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 พ.ศ. 2553 โดยใช้บัญชี
ตำแหน่ง ในกำรแต่งเครื่องแบบของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ แนบท้ำยประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี
เรื่อง กำรกำหนดให้ใช้เครื่องหมำยตำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลงวันที่ 16 สิงหำคม 2553
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คำถำมที่ 3
กรมสรรพำกรมีคำสั่งอำยัดเงินประกันสัญญำที่ผู้รับจ้ำงนำมำวำงไว้กับทำงโรงเรียน ตำมสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
โรงเรียนจะต้องปฏิบัติอย่ำงไร
คำตอบ
โรงเรียนต้องส่งเงินประกันสัญญำดังกล่ำวให้แก่กรมสรรพำกรครับ เพรำะกรมสรรพำกรมีฐำนะเป็นเจ้ำหนี้
บุริมสิทธิ ซึ่งปัญหำนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้เคยวินิจฉัยไว้แล้ว ตำมเรื่องเสร็จที่ 256/2550
คำถำมที่ 4
สถำนศึกษำจะจัดให้ข้ำรำชกำรครูสตรีปฏิบัติหน้ำที่เวรกลำงคืนได้หรือไม่
คำตอบ
โดยปกติไม่ได้ครับ ตำมข้อ 7 ของหลักเกณฑ์กำรอยู่เวรรักษำกำรณ์ แนบท้ำยหนังสือสำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 107 ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2542
คำถำมที่ 5
ขอถำมเรื่องกำรลำ เพรำะว่ำครูที่เป็นฝ่ำยบุคลำกรเดิมเค้ำย้ำยไปแล้วค่ะ แล้วบำงอย่ำงครูที่ ร.ร. เค้ำก็ลืมไปแล้ว
ถำมง่ำย ๆ แค่ว่ำถ้ำลำป่วยต่อเนื่อง เช่น ลำวันศุกร์และวันจันทร์ ถือว่ำเป็นกำรลำป่วย 1 ครั้ง 2 วัน ใช่ไหมค่ะ
(ไม่นับเสำร์-อำทิตย์) ข้อนี้ ผู้ใหญ่เค้ำเถียงกัน ดิฉันก็เลยอยำกถำมให้แน่ใจ จะได้มีข้อมูลไปอธิบำย เพรำะว่ำดูจำก
ระเบียบกำรลำก็น่ำจะเป็นอย่ำงนั้น
คำตอบ
ควำมเข้ำใจของอำจำรย์ถูกต้องแล้วครับ
คำถำมที่ 6
ใครมีอำนำจในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทำงละเมิด
คำตอบ
- ก่อนอื่นต้องทำควำมเข้ำใจก่อนว่ำ คำว่ำ"กำรสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทำงละเมิด" กับคำว่ำ "กำรสอบ
ข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด" มีควำมหมำยแตกต่ำงกัน ซึ่งควำมแตกต่ำงกันดังกล่ำวนี้สำมำรถศึกษำได้จำกระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.2539 มำตรำ 8
และหนังสือตอบข้อหำรือของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ที่ นร 0601/186 ลงวันที่ 5 มีนำคม 2541
- หลังจำกศึกษำควำมแตกต่ำงแล้ว ก็คงทรำบด้วยว่ำกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรทั้งสองกรณีเป็นอำนำจของ สพฐ.
ซึ่ง สพฐ.ได้มอบอำนำจกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรทั้งสองกรณีไว้ดังนี้
1. อำนำจกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทำงละเมิด มอบอำนำจให้ทั้ง ผอ.สพท.และผอ.
สถำนศึกษำ โดยให้มีอำนำจดำเนินกำรเมื่อเกิดควำมเสียหำยขึ้นในหน่วยงำนของตนเอง ตำมคำสั่ง สพฐ. ที่
2864/2547 สั่ง ณ วันที่ 16 ก.ย.47
2.อำนำจกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด มอบอำนำจให้เฉพำะ ผอ.สพท.
ตำมคำสั่ง สพฐ. ที่ 887/2547 สั่ง ณ วันที่ 25 ก.พ.47
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คำถำมที่ 7
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีอำนำจดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง แทนสถำนศึกษำ ได้หรือไม่
คำตอบ
ตำมคำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ.2546
เรื่อง มอบอำนำจเกี่ยวกับกำรพัสดุ ได้มอบอำนำจกำรดำเนินกำร เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ ให้แก่สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ เฉพำะในส่วนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเท่ำนั้น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจึงไม่มีอำนำจที่จะไป
ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง..ฯ ในส่วนของสถำนศึกษำ
คำถำมที่ 8
อยำกทรำบว่ำตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ถูกต้องเรียกว่ำอย่ำงไร
คำตอบ
เรื่องนี้ ก.ค.ศ. เคยตอบข้อหำรือไว้แล้ว โดยให้ใช้ว่ำ "ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ โรงเรียน..........".
คำถำมที่ 9
1.กำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรด้วยกำรพิมพ์ลำยนิ้วมือ แทนกำรลงลำยมือชื่อซึ่งเคยปฏิบัติมำแต่เดิม สำมำรถใช้ได้
หรือไม่ และอยู่ในระเบียบปฏิบัติของรำชกำรหรือไม่
2.ถ้ำลำยนิ้วมือที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกขโมยออกไปใช้ทำให้เกิดควำมเสียหำยทั้งทำงอำญำและทำงแพ่ง
รวมทั้งชื่อเสียง จะสำมำรถฟ้องร้องให้คณะผู้บริหำรรับผิดชอบแทนเจ้ำของลำยนิ้วมือที่ถูกละเมิดได้หรือไม่ ถ้ำไม่ได้จะมี
วิธีปฏิบัติอย่ำงไร
คำตอบ
1. สำมำรถทำได้ ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ.2555 ข้อ 11 ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้
"เพื่อควบคุมให้เป็นไปตำมระเบียบนี้ ให้ส่วนรำชกำรจัดทำบัญชีลงเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรในสังกัด
โดยมีสำระสำคัญตำมตัวอย่ำงท้ำยระเบียบนี้หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรแทนก็ได้
ในกรณีจำเป็น หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรขึ้นตรง จะกำหนดวิธีลงเวลำปฏิบัติรำชกำร หรือวิธี
ควบคุมกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร ที่มีกำรปฏิบัติรำชกำรในลักษณะพิเศษเป็นอย่ำงอื่นตำมที่เห็นสมควรก็ได้
แต่ทั้งนี้จะต้องมีหลักฐำนให้สำมำรถตรวจสอบวัน เวลำกำรปฏิบัติรำชกำรได้ด้วย"
2.ไม่ว่ำจะเป็น "ลำยนิ้วมือ" หรือ "ลำยมือชื่อ" ก็อำจจะมีคนแอบนำไปใช้ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่เจ้ำของ
"ลำยนิ้วมือ"หรือ"ลำยมือชื่อ"ได้เช่นเดียวกัน ผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกกรณีดังกล่ำว สำมำรถที่จะดำเนินคดีแพ่ง
คดีอำญำ หรือดำเนินกำรทำงวินัย(ถ้ำผู้กระทำเป็นข้ำรำชกำร)กับผู้กระทำดังกล่ำวได้
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โดยกลุม่ กฎหมำยและคดี สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4
คำถำมที่ 10
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีอำนำจอนุญำตกำรลำป่วยของข้ำรำชกำรในสถำนศึกษำ
ในสังกัดที่ลำเกินกว่ำ 120 วัน ได้หรือไม่
คำตอบ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีอำนำจอนุญำตกำรลำป่วยของข้ำรำชกำรในสถำนศึกษำในสังกัด
ที่ลำเกินกว่ำ 120 วัน ได้ โดยพิจำรณำจำกมำตรำ 10 ประกอบกับมำตรำ 29 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 ที่กำหนดให้ เลขำธิกำร กพฐ. มีฐำนะเทียบเท่ำปลัดกระทรวง และตำมตำรำงแนบท้ำย
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วย กำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ.2555 ที่กำหนดให้ปลัดกระทรวงมีอำนำจอนุญำต
กำรลำป่วยของข้ำรำชกำรในสถำนศึกษำได้ตำมที่เห็นสมควร ประกอบกับคำสั่ง สพฐ. ที่มอบอำนำจตำมระเบียบ
ว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำรให้แก่ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
คำถำมที่ 11
โรงเรียนเอกชน ในสังกัด สพท.เขตหนึ่ง รำยงำนตัวเลขนักเรียน เพื่อขอรับเงินอุดหนุนจำกทำงรำชกำร ผิดพลำด
เกินควำมเป็นจริง แต่ไม่มีเจตนำทุจริต ซึ่งโรงเรียนจะต้องนำเงินอุดหนุนที่รับเกินไปมำคืนให้แก่ทำงรำชกำร
ถ้ำโรงเรียนจะขอผ่อนชำระเงินที่รับเกินไป จะกระทำได้หรือไม่ ตำมระเบียบกฎหมำยใด
คำตอบ
ขณะนี้กระทรวงกำรคลังได้วำงหลักเกณฑ์ในกำรผ่อนชำระเงินคืนให้แก่ทำงรำชกำร ไว้ 3 กรณี คือ
กรณีผิดสัญญำลำศึกษำต่อ /กรณีกำรผ่อนชำระหนี้ของเจ้ำหน้ำที่ / และกรณีกำรผ่อนชำระหนี้ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
หรือทำยำทที่รับเงินเกินสิทธิหรือรับเงินไปโดยไม่มสี ิทธิ
ส่วนกรณีที่ถำมไม่ปรำกฏว่ำกระทรวงกำรคลังได้วำงหลักเกณฑ์ไว้ ดังนั้น จึงควรนำเรื่องที่โรงเรียนขอผ่อนชำระ
ส่งไปให้กระทรวงกำรคลังพิจำรณำเพื่อขอควำมเห็น

