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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
 
 
 
 



 
ค าน า 

  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปราบการทุจริตของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้เสนอว่าการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตชน ทุกภาคส่วน  
ต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้นโยบายการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทางจากการมุ่งสร้างคนเก่ง 
คนดีเพ่ือสังคมที่มีเสถียรภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่งคง รวมทั้ง  
การแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นของประเทศชาติอย่างยั่งยืน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ซึ่งตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริต  

  กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้จัดท า
คู่มือเล่มนี้ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และผู้ที่สนใจได้ศึกษา หาความรู้เป็นแนวการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ในรูปแบบของค าอธิบายและสรุปขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และสอดคล้องกับคู่มือการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและคดีความส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา            
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงาน   
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 

 

 

        พิเชฐ  เสน่ห ์
                                                กลุ่มกฎหมายและคดี 
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คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานงานละเมิด 
 

กรณีเกิดความเสียหายแก่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ขั้นตอนที่ 1 การรายงานความเสียหาย 
  เมื่อเกิดความเสียหายแก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ผู้ที่
เกี่ยวข้องต้องรายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทราบ 
  ตัวอย่างความเสียหายที่เกิดขึ้น ได้แก่ 
  1. กรณีทุจริตในทางการเงิน เช่น ยักยอก ปลอมเอกสารสิทธิและเอกสารราชการอันเป็นหลักฐาน
ทางการเงิน 
  2. กรณีคนร้ายกระท าโจรกรรม หรือเข้าไปลักทรัพย์ในสถานที่ราชการ 
  3. กรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหตุเสียหาย 
  4. กรณีอาคารสถานที่ราชการถูกเพลิงไหม้ 
  5. กรณีภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ฟ้าผ่า ฯลฯ 

ขั้นตอนที่ 2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด 
  เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับรายงานความ
เสียหายดังกล่าวแล้วออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด เพ่ือสอบสวนให้ได้ความว่า
ความเสียหายเกิดขึ้นนั้น มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่หรือไม่ ตามนัยหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0601/186 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2541 ประกอบค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 2864/2547 สั่ง ณ วันที่ 16 กันยายน 2547 เรื่อง มอบอ านาจการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด 
  โดยในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด แต่งตั้งจากข้าราชการ จ านวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน และให้ก าหนดเวลาแล้วเสร็จในการด าเนินการของคณะกรรมการฯ ไว้ด้วย 

ขั้นตอนที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด 
  คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด มีหน้าที่สอบสวนโดยรวบรวมพยานเอกสาร 
พยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานวัตถุ ตลอดจนตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่ เพ่ือให้ทราบว่าความ
เสียหายที่เกิดข้ึนมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่หรือไม่ 
  เมื่อคณะกรรมการฯ สอบสวนพิจารณาแล้วเสร็จ ให้ท าบันทึกรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้นทางละเมิด เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมต้นฉบับ
ส านวนการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดทั้งหมด ถ้าผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 สั่งให้ทบทวนหรือสอบสวนเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการฯ รีบด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลา        
ที่ก าหนด 
  บันทึกรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด ต้องมีข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน 
สนับสนุนข้อเท็จจริง มีข้อกฎหมายที่แจ้งชัด พร้อมทั้งต้องมีความเห็นของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยว่า ความ
เสียหายที่เกิดข้ึนนั้น มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่หรือไม่ 
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ขั้นตอนที่ 4 บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
  เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับรายงานผล
การสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดพร้อมต้นฉบับส านวนการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดแล้ว พิจารณา
ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. หากพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่    
ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ลงความเห็นไว้ท้ายส านวน              
แล้วรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด พร้อมต้นฉบับส านวนการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด
ไปยั ง เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานตามล าดับชั้ นจนถึ งรั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาตามนัยหนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0601/186 ลงวันที่ 5 
มีนาคม 2541 โดยรายงานผ่านส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2. หากพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหายเกิดจากการกระท าของ
เจ้าหน้าที่ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 แต่งตั้ งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามข้อ 8 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ประกอบค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
ฐาน ที่ 887/2547 สั่ง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 

ขั้นตอนที่ 5 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ให้แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 หรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาตามที่เห็นสมควร        
มีจ านวนไม่เกิน 5 คน และให้ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของการพิจารณาของคณะกรรมการไว้ด้วย (ตามข้อ 8 แห่ง
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
2539)  

ขั้นตอนที่ 6 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
  คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ     
ผู้ต้องรับผิด และจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ต้องชดใช้ โดยมีอ านาจหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการ
กระท าละเมิด โดยตรวจสอบข้อเท็จจริง และรวบรวมเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่ 
  คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดต้องให้ โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือ
ผู้เสียหายชี้แจงข้อเท็จจริงหรือโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม 
  การประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม 
  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่แทน 
  มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการที่ไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม อาจท าความเห็นแย้งมติที่
ประชุมรวมไว้ในความเห็นของคณะกรรมการได้ (ตามข้อ 8 ,ข้อ 13 ,ข้อ 14 และข้อ 15 แห่งระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539) 
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  เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด สอบสวนพิจารณาเสร็จแล้วให้ท าบันทึก
รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมต้นฉบับส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดทั้งหมด ถ้าผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สั่งให้ทบทวนหรือสอบสวนเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดรีบด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ก าหนด 
  บันทึกรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ต้องมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
สนับสนุนข้อเท็จจริง มีข้อกฎหมายที่แจ้งชัด พร้อมทั้งต้องมีความเห็นของคณะกรรมการข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดในประเดน็ผู้ต้องรับผิด และจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ต้องชดใช้ ประกอบด้วย 
  ในการท าความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด มีข้อที่ควรทราบดังนี้ 
  1. ในกรณีที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เห็นว่าความเสียหายเกิดจาก
การกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ มิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัว (ตามข้อ 6 
แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
2539) ซึ่งจะต้องบังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539) 
  สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่มีก าหนดอายุความ 2 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของ
รัฐ “รู้ถึงการละเมิด” และ “รู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน” (ตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539) 
  2. ในกรณีที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เห็นว่าความเสียหายเกิดจาก
การกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ และเป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย แยกพิจารณาได้เป็น 2 กรณี คือ 
  2.1 ถ้าเห็นว่าการกระท าของเจ้าหน้าที่ เป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่อธรรมดาเจ้าหน้าที่ก็
ไม่ต้องรับผิด 
  2.2 ถ้าเห็นว่าการกระท าของเจ้าหน้าที่ เป็นการกระท าด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดตาม (มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539) 
  สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่มีก าหนดอายุความ 2 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของ
รัฐ “รู้ถึงการละเมิด” และ “รู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน” (ตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539) 

ขั้นตอนที่ 7 บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1       
เมื่อได้รับรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
  เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับรายงานผล
การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด พร้อมต้นฉบับส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว      
ให้วินิจฉัยสั่งการว่า “มีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่” และ “เป็นจ านวนเท่าใด” แต่ยังไม่ต้องแจ้งการสั่ง
การให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ จากนั้นให้ส่งค าวินิจฉัยสั่งการพร้อมต้นฉบับส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง 
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ละเมิดไปให้กระทรวงการคลังเพ่ือตรวจสอบ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่วินิจฉัยสั่งการ เว้นแต่เป็นเรื่องที่
กระทรวงการคลังประกาศก าหนดว่าไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ (ตามข้อ 7 แห่งระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ประกอบ
ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 887/2547 สั่ง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547) 
  ส าหรับประกาศกระทรวงการคลังเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบ ฉบับล่าสุด ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 
  1. ความเสียหายที่เกิดข้ึนกับทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐ ครั้งละไม่เกิน 1,000,000 บาท 
  2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐ ครั้งละเกินกว่า 1,000,000 บาท 
ส าหรับความเสียหายประเภท 
   2.1 ความเสียหายจากสาเหตุทั่วไปที่มิได้มีสาเหตุจากการทุจริต เงินขาดบัญชี หรือการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือข้อบังคับต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ เพลิงไหม้ ทรัพย์สิน
เสียหายหรือสูญหาย เป็นต้น และหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาให้ผู้ต้องรับผิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่ร้อย
ละ 75 ของความเสียหายทั้งหมด 
   2.2 ความเสียหายที่มีสาเหตุจากการทุจริตและหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาให้ผู้ทุจริตรับ
ผิดชดใช้เต็มจ านวนความเสียหายและพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องซึ่งกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
จนเป็นโอกาสหรือช่องทางให้เกิดการทุจริตชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนความเสียหาย 
   2.3 ความเสียหายที่มิได้เกิดจากการทุจริต แต่มีสาเหตุจากเงินขาดบัญชีหรือการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือข้อบังคับต่างๆ และหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาให้ผู้กระท า
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนความเสียหาย 
  3. ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้เจ้าหน้าที่       
ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ 
  เมื่อเป็นกรณีไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ออกค าสั่งให้ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ราชการภายใน 7 
วัน นับแต่วันที่มีค าวินิจฉัย โดยให้แจ้งเหตุผล และแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ต้องรับผิดทราบด้วย หากไม่มีการชดใช้ให้
รายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยด่วน เพ่ือจะได้พิจารณามอบอ านาจให้ด าเนินการได้ทัน
ภายในระยะเวลาหรืออายุความที่กฎหมายก าหนด หากผู้ต้องรับผิดไม่พอใจอาจยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ 
  แต่หากเป็นกรณีที่ต้องรายงานการพิจารณาให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ให้ส่งค าวินิจฉัยสั่งการ
พร้อมต้นฉบับส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไปให้กระทรวงการคลังเพ่ือตรวจสอบ ภายในเจ็ด
วันนับแต่วันวินิจฉัยสั่งการ  
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ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 8 บทบาทหน้าที่ของกระทรวงการคลัง 
  1. เมื่อกระทรวงการคลังได้รับส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว 
กระทรวงการคลังจะต้องพิจารณาโดยไม่ชักช้า โดยน าเรื่องเข้า “คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง”     
โดยกระทรวงการคลังต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความ 2 ปี สิ้นสุดไม่น้อยกว่า 6 เดือน  ในระหว่างการ
พิจารณาของกระทรวงการคลัง ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ตระเตรียมเรื่องให้พร้อมส าหรับการออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ช าระค่าสินไหมทดแทน หรือด าเนินการฟ้องคดีเพ่ือมิให้
ขาดอายุความ 2 ปี นับจากวันที่ได้วินิจฉัยสั่งการไว้ 
  2. เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว จะส่งส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด พร้อมความเห็นกลับคืนมายังผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1      
ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีค าสั่งตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง และแจ้งค าสั่งนั้นให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ  
ขั้นตอนที่ 9 บทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เมื่อกระทรวงการคลัง
ส่งส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดพร้อมความเห็นกลับคืนมา 
  เมื่อกระทรวงการคลังส่งส านวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดพร้อมความเห็นกลับคืน
มา และเป็นกรณีที่มีผู้ต้องรับผิดช าระค่าสินไหมทดแทน ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ออกค าสั่งให้ช าระค่าสินไหมทดแทน และการแจ้งค าสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบนั้น ให้แจ้งเหตุผลและ
แจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ต้องรับผิดทราบด้วย หากผู้ต้องรับผิดไม่พอใจอาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ 

ความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐ 
 

ความเสียหายจากสาเหตุทัว่ไป 

ที่มิได้มีสาเหตุจากการทุจริตเงินขาด
บัญชี หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบ มติคณะรัฐมนตรีหรือ 
ข้อบังคับต่างๆ และหนว่ยงานของรัฐ 
ได้พิจารณาให้ผู้ต้องรับผิด ต้องชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน ตั้งแต่ร้อยละ 75 
ของความเสียหายทั้งหมด 

ความเสียหายที่มีสาเหตุจาก       
การทุจริต 

ที่หน่วยงานของรัฐได้พิจารณาให้ผู้
ทุจริตรับผิดชดใช้เต็มจ านวนความ
เสียหาย และพจิารณาให้ผู้เกีย่วขอ้ง
ซ่ึงกระท าผิดโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่อ อย่างร้ายแรงจนเป็นโอกาส
หรือช่องทาง ให้เกิดการทุจริตชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเต็มจ านวนความ
เสียหาย 

ความเสียหายที่มิได้เกิดจาก        
การทุจริต 

มีสาเหตุจากเงินขาดบัญช ีหรือการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือข้อบังคับต่างๆ 
และหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาให้
ผู้กระท าโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่อ อย่างร้ายแรงชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเต็มจ านวนความเสียหาย 

กรณี ครั้งละ ไม่เกิน 1 ล้านบาท กรณี ครั้งละ เกินกว่า 1 ลา้นบาท กรณี ครม.มีมติให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับ
ผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
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  กรณีเจ้าหน้าที่กระท าให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก 
  ให้ผู้ อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 แต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามข้อ 31 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เพ่ือพิจารณาว่าความเสียหายเกิด
จากการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือไม่ โดยแยกพิจารณาได้ 2 กรณี คือ 
  1. บุคคลภายนอกยื่นค าขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน 
   1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ออกใบรับค าขอให้ไว้
เป็นหลักฐานแก่ผู้ยื่น 
   1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด พิจารณาค าขอ 
   1.3 ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วัน 
   1.4 หากไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จภายใน 180 วัน ต้องขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 180 วัน 
  2. บุคคลภายนอกฟ้องคดีต่อศาล 
   2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพ่ือเตรียมการสู้คดี 
   2.2 ประสานงานกับส านักงานอัยการสูงสุดเพ่ือสู้คดี 
   2.3 รายงานให้กระทรวงการคลังทราบ 
   2.4 ปฏิบัติตามค าแนะน าของกระทรวงการคลัง 
   2.5 หากความเสียหายมิได้เกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
เมื่อได้ฟังความเห็นของคณะกรรมการ หรือได้รับทราบผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังแล้ว เห็นว่าความ
เสียหายมิได้เกิดจากการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เรียกเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วย 
   2.6 ถ้าผลการพิจารณาเป็นที่ยุติว่า ความเสียหายเกิดจากเจ้าหน้าที่ได้กระท าในการ
ปฏิบัติหน้าที่ จะต้องไม่มีการเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นคู่ความในคดี แต่ถ้าผู้เสียหายได้ฟ้องเจ้าหน้าที่ต่อศาลก่อน
แล้วหรือมีการเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นคู่ความในคดีก่อนแล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาให้พนักงานอัยการเพ่ือแถลง
ต่อศาล เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสพ้นจากการเป็นคู่ความในคดี และขอให้พนักงานอัยการช่วยเหลือทางคดีแก่
เจ้าหน้าที่ในระหว่างนี้ด้วย 

  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
   1. สอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน 
   2. เสนอความเห็นต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
    2.1 เป็นความเสียหายที่มิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือ 
    2.2 เป็นความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
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ความเสียหายที่มิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
  -แถลงต่อศาลเพ่ือให้เรียกเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีและขอให้ศาลยกฟ้อง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
 
ความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
  -แจ้งให้พนักงานอัยการแถลงต่อศาลเพื่อให้เจ้าหน้าที่พ้นฐานะการเป็นคู่ความในคดี ตามมาตรา 5 
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
การไล่เบี้ยเจ้าหน้าที่ 
  -เมื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 (ผู้รับมอบอ านาจจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน) ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย ถือว่าเกิดความเสียหายกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้ด าเนินการตามหมวด 1 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
  -ใช้สิทธิไล่เบี้ยกับเจ้าหน้าที่ ที่กระท าละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงภายใน
หนึ่งปี นับแต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
ผู้เสียหาย 
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สรุปขั้นตอนการด าเนินการกรณีเกิดความเสียหายกับหน่วยงานของรัฐ 

 

 
     รายงาน 
1.       
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
3.  
 
 
 
4.  
 
 
 
 
 
5.

เกิดความเสยีหาย 
หวัหนา้หนว่ยงานของรฐั (แตง่ตัง้

คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจรงิ

เบือ้งตน้) 

กรณีเห็นว่าความเสียหายไม่ได้เกิดจาการกระท าของเจ้าหน้าท่ีต้องรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ
พิจารณาว่าสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิหรอืไม ่

กรณีเห็นว่าความเสียหายเกิดจาการกระท าของเจ้าหน้าท่ีให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความผิดทางละเมิด 

คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความผดิทาง

ละเมิด 

ไม่ได้ปฏิบตัิหน้าที ่

ปฏิบัติหน้าท่ี 

รับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

ประมาทเลินเล่อ 

รับผิดตาม พรบ. ความรับผิดทางละเมิด 

ไมต่อ้งรบัผิด 

ผูแ้ตง่ตัง้วินิจฉยัสั่งการ 

คณะกรรมการพิจารณา 
ความรับผิดทางแพ่ง 

หนว่ยงานของรฐั 

มีผู้รับผิดหรือไม ่

จ านวนเทา่ใด 
ส่งส านวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังภายใน 7 วัน นับแต่วันวินิจฉัยสั่งการ 

กระทรวงการคลัง 
หน่วยงานของรัฐมีค าสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

หนว่ยงานของรฐัประเภทราชการสว่นทอ้งถ่ิน รฐัวิสาหกิจ มีค  าสั่งตามทีเ่ห็นวา่ถกูตอ้ง 

ผู้ต้องรับผิด 
ออกค าสั่งทางปกครอง และใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครอง (ปฏิบัติหน้าท่ี) 

ฟอ้งศาลยตุิธรรม (ไมไ่ด้ปฏิบัติหนา้ที่) 

ผู้ต้องรับผิดไม่พอใจค าสั่งให้ฟ้องศาลปกครอง 
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เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
 3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
 4. กฎกระทรวง การมอบอ านาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทาง
ปกครอง พ.ศ. 2562 
 5. กฎกระทรวง ก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองและการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
บังคับทางปกครอง พ.ศ. 2562 
 
 6. กฎกระทรวง ก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจก าหนดค่าปรับบังคับการ พ.ศ. 2562 
 7. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 
 8. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
 9. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ ไม่ต้องรายงานให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562 
 10. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 2864/2547 สั่ง ณ วันที่ 16 กันยายน 
2547 เรื่อง มอบอ านาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด 
 11. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 887/2547 สั่ง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2547 เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 
 


