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1. ßČęĂÜćî
ÜćîéšćîÖãĀöć÷ĒúąÖćøéĞćđîĉîÙéĊ×ĂÜøĆå
2. üĆêëčðøąÿÜÙŤ
đóČęĂđðŨîĒîüìćÜÿĞćĀøĆïîĉêĉÖøĔîÖćøéĞćđîĉîÙéĊ×ĂÜøĆåĔĀšĒÖŠĀîŠü÷ÜćîøćßÖćø ÿëćîýċÖþć øüöìĆĚÜ×šćøćßÖćø
ÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć ÿĆÜÖĆéÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþćĒúąÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊę
ÖćøýċÖþćöĆí÷öýċÖþć
3. ×Ăïđ×ê×ĂÜÜćî
ÙøĂïÙúčöêĆĚÜĒêŠÖćøéĞćđîĉîÙéĊĒóŠÜ ÙéĊĂćâć ÙéĊúšöúąúć÷ ĒúąÙéĊðÖÙøĂÜ ÝîÖøąìĆęÜÙéĊëċÜÿĉĚîÿčé ĒúąÖćø
ïĆÜÙĆïÙéĊĀøČĂÖćøĔßšöćêøÖćøïĆÜÙĆïìćÜðÖÙøĂÜ ĂĊÖìĆĚÜÖćøóĉÝćøèćđðŗéđñ÷×šĂöĎú×Šćüÿćø×ĂÜøćßÖćø Ēúą
ÖćøéĞćđîĉîÖćøĀćêĆüñĎšêšĂÜøĆïñĉéìćÜúąđöĉéĒúąÙŠćÿĉîĕĀöìéĒìî
4. ÙĞćÝĞćÖĆéÙüćö 5. ×ĆĚîêĂîÖćøðäĉïĆêĉÜćî
1. ĔĀšÙĞćĒîąîĞćðøċÖþćđÖĊę÷üÖĆïøąđïĊ÷ïÖãĀöć÷ĒÖŠĀîŠü÷ÜćîĒúąÿëćîýċÖþć øüöëċÜ×šćøćßÖćøÙøĎ
ĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćĔîÿĆÜÖĆé êúĂéÝîñĎšöć×ĂøĆïïøĉÖćøĂČęîéšü÷
2. øĆïđøČęĂÜÝćÖēøÜđøĊ÷î ÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćî ĒúąĀîŠü÷ÜćîĂČęîìĊęđÖĊę÷üÖĆïÙéĊ
ĒóŠÜ ÙéĊĂćâć ÙéĊúšöúąúć÷ ĒúąÙéĊðÖÙøĂÜ (ìĊę×ĂÙüćößŠü÷đĀúČĂ)
3. đÿîĂđøČęĂÜĔĀšñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćìøćïđóČęĂóĉÝćøèćÿĆęÜÖćø
4. øüïøüöó÷ćîĀúĆÖåćî ðøąÿćîÜćî ĒúąöĊĀîĆÜÿČĂ×ĂÙüćöĂîčđÙøćąĀŤĕð÷ĆÜÿĞćîĆÖÜćîĂĆ÷ÖćøđóČęĂ
ÝĆéóîĆÖÜćîĂĆ÷ÖćøĔĀšüŠćêŠćÜĀøČĂĒÖšêŠćÜĔîÙéĊĒóŠÜ ÙéĊĂćâć ĒúąÙéĊúšöúąúć÷ ìĊęĀîŠü÷ÜćîøćßÖćøĀøČĂ
đÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆåôŜĂÜÙéĊĀøČĂëĎÖôŜĂÜÙéĊ (ÙéĊìĊęóîĆÖÜćîĂĆ÷ÖćøđðŨîēÝìÖŤôŜĂÜÙéĊîĆĚî ĕöŠĂćÝ×ĂÙüćößŠü÷đĀúČĂĔĀš
ĒÖšêŠćÜÙéĊĕéš) øüöìĆĚÜéĞćđîĉîÖćøĂČęîêćöÖøąïüîüĉíĊóĉÝćøèćÙéĊ ÝîÖøąìĆęÜýćúöĊÙĞćÿĆęÜĀøČĂÙĞćóĉóćÖþćĒúąøüö
ĕðëċÜÖćøĂčìíøèŤĒúąãĊÖćÙĞćÿĆęÜĀøČĂÙĞćóĉóćÖþćÝîÖøąìĆęÜëċÜìĊęÿčé
5. øüïøüöó÷ćîĀúĆÖåćîĒúąÝĆéìĞćÙĞćôŜĂÜĔîåćîąñĎšôŜĂÜÙéĊĀøČĂÙĞćĔĀšÖćøĔîåćîąñĎšëĎÖôŜĂÜÙéĊĔĀšÖĆï
ĀîŠü÷ÜćîøćßÖćøĀøČĂđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆå đóČęĂÿŠÜýćúðÖÙøĂÜ ĒúąéĞćđîĉîÖćøĂČęîêćöÖøąïüîüĉíĊóĉÝćøèćÙéĊ
ÝîÖøąìĆęÜýćúðÖÙøĂÜöĊÙĞćÿĆęÜĀøČĂÙĞćóĉóćÖþćÝîÖøąìĆęÜëċÜìĊęÿčé
6. ÖćøïĆÜÙĆïÙéĊĒúąÖćøĔßšöćêøÖćøïĆÜÙĆïìćÜðÖÙøĂÜ øüöëċÜÖćøÿČïĀćìøĆó÷ŤÿĉîĀøČĂĀúĆÖìøĆó÷Ť
×ĂÜúĎÖĀîĊĚêćöÙĞćóĉóćÖþćđóČęĂÖćøïĆÜÙĆïÙéĊéšü÷

7. ĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøđóČęĂéĞćđîĉîÖćøĀćêĆüñĎšêšĂÜøĆïñĉéìćÜúąđöĉéøüöìĆĚÜÙŠćÿĉîĕĀöìéĒìî ÖøèĊ
đÖĉéÙüćöđÿĊ÷Āć÷ĒÖŠìćÜøćßÖćø êćöóøąøćßïĆââĆêĉÙüćöøĆïñĉéìćÜúąđöĉé×ĂÜđÝšćĀîšćìĊę ó.ý.2539 øüöìĆÜĚ
ÖćøĔßšöćêøÖćøïĆÜÙĆïìćÜðÖÙøĂÜ êćöóøąøćßïĆââĆêĉüĉíĊðäĉïĆêĉøćßÖćøìćÜðÖÙøĂÜ ó.ý.2539
8. ÖćøóĉÝćøèćđðŗéđñ÷×šĂöĎú×Šćüÿćø×ĂÜøćßÖćø øüöëċÜÖćøđ×šćêøüÝéĎĒúąÙĆéÿĞćđîćđĂÖÿćø êćö
óøąøćßïĆââĆêĉ×šĂöĎú×Šćüÿćø×ĂÜøćßÖćø ó.ý.2540
Āöć÷đĀêč : ïìïćìĂĞćîćÝĀîšćìĊęĔîđøČęĂÜÖćøéĞćđîĉîÜćîüĉîĆ÷ ĒúąÖćøĂčìíøèŤøšĂÜìčÖ×Ť êćöìĊęÖúŠćüöć×šćÜêšî
îĆĚî đðŨîđøČęĂÜđÞóćą×ĂÜ×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćđìŠćîĆĚî ĕöŠĕéšĀöć÷ÙüćöøüöĕðëċÜóîĆÖÜćî
øćßÖćø úĎÖÝšćÜðøąÝĞć ĒúąúĎÖÝšćÜßĆęüÙøćüìĊęĔßšøąđïĊ÷ïÖãĀöć÷Ē÷ÖêŠćÜĀćÖ
6. Flow Chart ÖćøðäĉïĆêĉÜćî
đøĉęöêšî

ĔĀšÙĞćĒîąîĞćðøċÖþćđÖĊę÷üÖĆï
øąđïĊ÷ïÖãĀöć÷ĒúąîĉêĉÖøøö

øĆïđøČęĂÜÝćÖēøÜđøĊ÷î ÿóå. ĒúąĀîŠü÷ÜćîĂČęî
ìĊęđÖĊę÷üÖĆïÙéĊĒóŠÜ ÙéĊĂćâć ÙéĊúšöúąúć÷ ĒúąÙéĊðÖÙøĂÜ
ñĎšïĆÜÙĆïïĆâßć
óĉÝćøèćÿĆęÜÖćø

óĉÝćøèćđðŗéđñ÷
×šĂöĎú×Šćüÿćø×ĂÜ
øćßÖćø

ĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøđóČęĂ
ĀćêĆüñĎêš šĂÜøĆïñĉéìćÜ
úąđöĉéøüöìĆĚÜÙŠćÿĉîĕĀö
ìéĒìî

øüïøüöó÷ćîĀúĆÖåćî/
ÝĆéìĞćÙĞćôŜĂÜÙĞćĔĀšÖćøĒúą
éĞćđîĉîÖćøĂČęîÝîÖøąìĆęÜÙéĊ
ðÖÙøĂÜëċÜìĊęÿčé

ïĆÜÙĆïÙéĊĀøČĂĔßšöćêøÖćø
ïĆÜÙĆïìćÜðÖÙøĂÜ
ÖćøÿČïĀćĀúĆÖìøĆó÷Ťéšü÷

øüïøüöĀúĆÖåćî/×ĂÙüćö
ĂîčđÙøćąĀŤóîĆÖÜćîĂĆ÷Öćø
üŠćêŠćÜ ĒÖšêŠćÜÙéĊĔĀšĒúą
éĞćđîĉîÖćøĂČęîÝîÖøąìĆęÜÙéĊĒóŠÜ
ĂćâćĒúąúšöúąúć÷ëċÜìĊęÿéč

7. ĒïïôĂøŤöìĊĔę ßš 8. đĂÖÿćø/ ĀúĆÖåćîĂšćÜĂĉÜ
1. ðøąöüúÖãĀöć÷ĒóŠÜĒúąóćèĉß÷Ť / ðøąöüúÖãĀöć÷Ăćâć
2. ðøąöüúÖãĀöć÷üĉíĊóĉÝćøèćÙüćöĒóŠÜ / ðøąöüúÖãĀöć÷üĉíĊóĉÝćøèćÙüćöĂćâć
3. óøąøćßïĆââĆêĉúšöúąúć÷ óčìíýĆÖøćß 2483 ĒúąìĊęĒÖšĕ×đóĉęöđêĉö
4. óøąøćßïĆââĆêĉÝĆéêĆĚÜýćúðÖÙøĂÜĒúąüĉíĊóĉÝćøèćÙéĊðÖÙøĂÜ ó.ý. 2542
5. óøąøćßïĆââĆêĉüĉíĊðäĉïĆêĉøćßÖćøìćÜðÖÙøĂÜ ó.ý. 2539
6. óøąøćßïĆââĆêĉ×šĂöĎú×Šćüÿćø×ĂÜøćßÖćø ó.ý. 2540
7. óøąøćßïĆââĆêĉÙüćöøĆïñĉéìćÜúąđöĉé×ĂÜđÝšćĀîšćìĊę ó.ý.2539
8. øąđïĊ÷ïÿĞćîĆÖîć÷ÖøĆåöîêøĊ üŠćéšü÷ĀúĆÖđÖèæŤÖćøðäĉïĆêĉđÖĊę÷üÖĆïÙüćöøĆïñĉéìćÜúąđöĉé×ĂÜ
đÝšćĀîšćìĊę ó.ý. 2539
9. óøąøćßïĆââĆêĉøąđïĊ÷ïïøĉĀćøøćßÖćøÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćø ó.ý. 2546
10. ÖãĀöć÷ Öã øąđïĊ÷ï ĒúąĀîĆÜÿČĂđüĊ÷îĂČęîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ

Öćøđðŗéđñ÷
×šĂöĎú×Šćüÿćø
×ĂÜøćßÖćø

ćĂíĉïć÷ÿĆâúĆÖþèŤñĆÜ×ĆĚîêĂî
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1

úĞćéĆïìĊę

øüïøüöó÷ćî
ĀúĆÖåćî/ÝĆéìĞć
ÙĞćôŜĂÜÙĞćĔĀšÖćø
ĒúąéĞćđîĉîÙéĊĂČęî
ÝîÖøąìĆęÜÙéĊ
ðÖÙøĂÜëċÜìĊęÿčé

øüïøüöó÷ćî
ĀúĆÖåćîĄĒúą
éĞćđîĉîÖćøĂČęî
ÝîÖøąìĆęÜÙéĊĒóŠÜ
ÙéĊĂćâć Ēúą
ÙéĊúšöúąúć÷ëċÜ
ìĊęÿčé

ÝčéđøĉęöêšîĀøČĂÿĉĚîÿčéÖøąïüîÜćî

ïĆÜÙĆïÙéĊ ĀøČĂĔßšöćêøÖćøïĆÜÙĆïìćÜðÖÙøĂÜ
øüöëċÜÖćøÿČïĀćĀúĆÖìøĆó÷Ťéšü÷

ĒêŠÜêĆÜĚ
ÙèąÖøøöÖćø
ĀćêĆüñĎšêšĂÜ
øĆïñĉé

ĒÝšÜñĎšïĆÜÙĆïïĆâßć
óĉÝćøèćÿĆęÜÖćø

øĆïđøČęĂÜ

ñĆÜ×ĆîĚ êĂîÖćøìĞćÜćî

ÖĉÝÖøøöÜćîĀøČĂÖćøðäĉïĆêĉ

ÖćøêĆéÿĉîĔÝ

éĞćđîĉîÖćøĔĀšöĊÖćøïĆÜÙĆïÙéĊ ĀøČĂĔßšöćêøÖćø
ïĆÜÙĆïìćÜðÖÙøĂÜ øüöëċÜÖćøÿČïĀćìøĆó÷Ťÿĉî
ĀøČĂĀúĆÖìøĆó÷Ť×ĂÜúĎÖĀîĊĚêćöÙĞćóĉóćÖþć ĀøČĂ
ñĎšëĎÖĔßšöćêøÖćøïĆÜÙĆïìćÜðÖÙøĂÜ

éĞćđîĉîÖćøĔîÿŠüîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïÖãĀöć÷Ēúą
ÖćøéĞćđîĉîÙéĊ×ĂÜøĆåĔîđøČęĂÜîĆĚî ė

øć÷úąđĂĊ÷éÜćî
øĆïđøČęĂÜÝćÖēøÜđøĊ÷î ÿóå. ĒúąĀîŠü÷ÜćîĂČęîìĊę
đÖĊę÷üÖĆïÙéĊĒóŠÜ ÙéĊĂćâć ÙéĊúšöúąúć÷ĒúąÙéĊ
ðÖÙøĂÜ
ĒÝšÜñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćìøćïđóČęĂóĉÝćøèćÿĆęÜÖćø

{ÝčéđßČęĂöêŠĂøąĀüŠćÜĀîšć(ëšćĕöŠÝïõć÷ĔîĀîšć)

öćêøåćîÙčèõćóÜćî ñĎšøĆïñĉéßĂï Āöć÷đĀêč

ìĉýìćÜĀøČĂÖćøđÙúČęĂîĕĀü×ĂÜÜćî

đüúćéĞćđîĉîÖćø

9.ÿøčðöćêøåćîÖøąïüîÜćî ÜćîéšćîÖãĀöć÷ĒúąÖćøéĞćđîĉîÙéĊ×ĂÜøĆå
ßČęĂÜćî ÜćîéšćîÖãĀöć÷ĒúąÖćøéĞćđîĉîÙéĊ×ĂÜøĆå
ÿŠüîøćßÖćø ÖúčŠöïøĉĀćøÜćîïčÙÙú ÿóì. ÿóå. øĀĆÿđĂÖÿćø
üĆêëčðøąÿÜÙŤ đóČęĂđðŨîĒîüìćÜÿĞćĀøĆïîĉêĉÖøĔîÖćøéĞćđîĉîÙéĊ×ĂÜøĆåĔĀšĒÖŠĀîŠü÷ÜćîøćßÖćø ÿëćîýċÖþć øüöìĆĚÜ×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć ÿĆÜÖĆéÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊę
ÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþćĒúąÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćöĆí÷öýċÖþć

1. ßČęĂÜćî
ÖćøéĞćđîĉîÜćîüĉîĆ÷×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć úĎÖÝšćÜðøąÝĞć úĎÖÝšćÜßĆęüÙøćü
ĒúąóîĆÖÜćîøćßÖćø
2. üĆêëčðøąÿÜÙŤ
đóČęĂđðŨîĒîüìćÜÿĞćĀøĆïîĉêĉÖøĔîÖćøéĞćđîĉîÜćîüĉîĆ÷×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćø
ýċÖþć ÿĆÜÖĆéÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć Ēúą ÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćöĆí÷öýċÖþć
3. ×Ăïđ×ê×ĂÜÜćî
ÙøĂïÙúčöêĆĚÜĒêŠÖćøÿŠÜđÿøĉöüĉîĆ÷ĒúąðŜĂÜðøćööĉĔĀšÖøąìĞćñĉé ĔĀšĒÖŠ×šćøćßÖćøÙøĎĒúą
ïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć êúĂéÝîøĆïđøČęĂÜøšĂÜđøĊ÷î ÿČïÿüî×šĂđìĘÝÝøĉÜ ĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøÿĂïÿüî
ìćÜüĉîĆ÷øšć÷ĒøÜĒúąĕöŠøšć÷ĒøÜ ÖćøéĞćđîĉîÖćøìćÜüĉîĆ÷ÿĉĚîÿčé øüöëċÜÖćøÿĆęÜóĆÖøćßÖćøĒúąÖćøÿĆęÜĔĀš
ĂĂÖÝćÖøćßÖćøĕüšÖŠĂî
ĔîÖćøéĞćđîĉîÖćøîĊĚ ÖúŠćüëċÜđÞóćąĔîÿŠüî×ĂÜ×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć êćö
óøąøćßïĆââĆêĉøąđïĊ÷ï×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć ó.ý. 2547 ĒúąìĊęĒÖšĕ×đóĉęöđêĉö
đìŠćîĆĚî ĕöŠĕéšĀöć÷ÙüćöøüöĕðëċÜÖćøéĞćđîĉîÜćîüĉîĆ÷×ĂÜóîĆÖÜćîøćßÖćø úĎÖÝšćÜðøąÝĞćĒúąúĎÖÝšćÜ
ßĆęüÙøćü ìĊęĔßšøąđïĊ÷ïÖãĀöć÷Ē÷ÖêŠćÜĀćÖ
4. ÙĞćÝĞćÖĆéÙüćö
4.1 ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþć Āöć÷ëċÜ ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþć
ðøąëöýċÖþć Ēúą ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćöĆí÷öýċÖþć
4.2 Ă.Ö.Ù.ý. đ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþć Āöć÷ëċÜ Ă.Ö.Ù.ý.đ×êóČîĚ ìĊÖę ćøýċÖþćðøąëöýċÖþć Ēúą Ă.Ö.Ù.ý. đ×êóČĚîìĊę
ÖćøýċÖþćöĆí÷öýċÖþć
4.3 ñĎšöĊĂĞćîćÝêćööćêøć 53 Āöć÷ëċÜ ñĎšöĊĂĞćîćÝÿĆęÜïøøÝčĒúąĒêŠÜêĆĚÜêćö öćêøć 53 ĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉ
øąđïĊ÷ï×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć ó.ý. 2547 ĒúąìĊęĒÖšĕ×đóĉęöđêĉö
5. ×ĆĚîêĂîÖćøðäĉïĆêĉÜćî
5.1 ÖćøÿŠÜđÿøĉöüĉîĆ÷×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć
5.1.1 ĔĀšÙĞćĒîąîĞćðøċÖþćđÖĊę÷üÖĆïüĉîĆ÷ĒúąøąđïĊ÷ïÖãĀöć÷ĒÖŠ×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖø
ìćÜÖćøýċÖþćĔîÿĆÜÖĆé

5.1.2 ÿŠÜđÿøĉöĔĀšÿëćîýċÖþćĔîÿĆÜÖĆéöĊÖćøđÿøĉöÿøšćÜĒúąóĆçîćüĉîĆ÷ĔĀšĒÖŠñĎšĔêšïĆÜÙĆïïĆâßć
øüöìĆĚÜÖćøðŜĂÜÖĆîĕöŠĔĀšñĎšĔêšïĆÜÙĆïïĆâßćÖøąìĞćñĉéüĉîĆ÷éšü÷
5.1.3 ÝĆéìĞćĀøČĂđñ÷ĒóøŠĀîĆÜÿČĂĀøČĂđĂÖÿćøìĊęđÖĊę÷üÖĆïüĉîĆ÷ĔĀšĒÖŠÿëćîýċÖþćĔîÿĆÜÖĆé
5.2. ÖćøéĞćđîĉîÖćøìćÜüĉîĆ÷ĕöŠøšć÷ĒøÜ×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć
5.2.1 đÿîĂĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøÿČïÿüî×šĂđìĘÝÝøĉÜ đöČęĂöĊÖćøøšĂÜđøĊ÷îĀøČĂðøćÖä
đðŨî×ŠćüĔîÿČęĂöüúßî ĀøČĂĕéšøĆïøć÷ÜćîÝćÖĀîŠü÷ÜćîĂČęî ĀøČĂñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćóïđĀĘîÖćøÖøąìĞćñĉé
5.2.2 êøüÝÿĞćîüîÖćøÿČïÿüî×šĂđìĘÝÝøĉÜ ëšćđðŨîÖøèĊĕöŠöĊöĎúÖĘđÿîĂñĎšïĆÜÙĆïïĆâßć÷čêĉ
đøČęĂÜ ĒêŠëšćđðŨîÖøèĊöĊöĎúđðŨîÙüćöñĉéüĉîĆ÷ĕöŠøšć÷ĒøÜÖĘđÿîĂĔĀšñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćø
ÿĂïÿüîüĉîĆ÷ĕöŠøšć÷ĒøÜ
5.2.3 ÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÖćøÿĂïÿüîêćöÖã Ö.Ù.ý.üŠćéšü÷ÖćøÿĂïÿüîóĉÝćøèć
ó.ý.2550
5.2.4 đÿîĂøć÷ÜćîÖćøÿĂïÿüîêćöĒïï ÿü.6 óøšĂöÿĞćîüîÖćøÿĂïÿüî ĔĀšñĎšÿĆęÜ
ĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøÿĂïÿüîóĉÝćøèć ëšćĕöŠñĉéüĉîĆ÷ĔĀš÷čêĉđøČęĂÜ ĒêŠëšćñĉéüĉîĆ÷ĔĀšĂĂÖÙĞćÿĆęÜúÜēìþìćÜ
üĉîĆ÷ êćöøąđïĊ÷ï Ö.Ù.ý.üŠćéšü÷üĉíĊÖćøĂĂÖÙĞćÿĆęÜđÖĊę÷üÖĆïÖćøúÜēìþìćÜüĉîĆ÷×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖø
ìćÜÖćøýċÖþć ó.ý.2548 ðøąÖĂïÖĆï Öã Ö.Ù.ý.üŠćéšü÷ĂĞćîćÝÖćøúÜēìþõćÙìĆèæŤ êĆéđÜĉîđéČĂî
ĀøČĂúé×ĆĚîđÜĉîđéČĂîó.ý.2549
5.2.5 øć÷ÜćîÖćøéĞćđîĉîÖćøìćÜüĉîĆ÷êćööćêøć 104 (1) ĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉ
øąđïĊ÷ï×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć ó.ý.2547 ĒúąìĊęĒÖšĕ×đóĉęöđêĉö éĆÜîĊĚ
5.2.5.1 ÖøèĊñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿëćîýċÖþćéĞćđîĉîÖćøìćÜüĉîĆ÷êćö×šĂ 1.4 Ēúšü ĔĀš
êøüÝđÿîĂøć÷ÜćîñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćđóČęĂóĉÝćøèć đöČęĂñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćî
đ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćĕéšøĆïøć÷ÜćîĒúšüđĀĘîüŠćÖćø÷čêĉđøČęĂÜ ÖćøÜéēìþ ĀøČĂÖćøÿĆęÜúÜēìþĕöŠëĎÖêšĂÜ
ĀøČĂĕöŠđĀöćąÿö ÖĘöĊĂĞćîćÝÿĆęÜÜéēìþ úéēìþ đóĉęöēìþ ĀøČĂđðúĊę÷îĒðúÜĒÖšĕ××šĂÙüćöĔîÙĞćÿĆęÜđéĉö
ĕéš ĒúąĀćÖđĀĘîüŠćÖøèĊđðŨîÖćøÖøąìĞćñĉéüĉîĆ÷Ă÷ŠćÜøšć÷ĒøÜ ÖĘöĊĂĞćîćÝĀøČĂĒÝšÜñĎšöĊĂĞćîćÝêćööćêøć
53 ĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøÿĂïÿüîüĉîĆ÷Ă÷ŠćÜøšć÷ĒøÜĕéš đöČęĂñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþć
ĕéšóĉÝćøèćêćöĂĞćîćÝĀîšćìĊęĒúšü ĔĀšđÿîĂĀøČĂøć÷Üćî Ă.Ö.Ù.ý.đ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćóĉÝćøèć đöČęĂ Ă.
Ö.Ù.ý.đ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćóĉÝćøèćöĊöêĉđðŨîðøąÖćøĔéĔĀšñĎšöĊĂĞćîćÝêćööćêøć 53 ĀøČĂñĎšĂĞćîü÷Öćø
ÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćéĞćđîĉîĕðêćöîĆĚî Ēúšüøć÷ÜćîÖćøéĞćđîĉîÖćøìćÜüĉîĆ÷óøšĂöÿĞćîüîÖćø
ÿĂïÿüîĕð÷ĆÜÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćîđóČęĂóĉÝćøèć ĀćÖÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćø
ÖćøýÖċþć×ĆĚîóČĚîåćîöĊÙüćöđĀĘîĒ÷šÜÖĆïöêĉ Ă.Ö.Ù.ý.đ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþć ÖĘĔĀšøć÷Üćîĕð÷ĆÜ Ö.Ù.ý.đóČęĂ
óĉÝćøèćêŠĂĕð ëšćđĀĘîéšü÷ÖĆïöêĉ Ă.Ö.Ù.ý.đ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćÖĘëČĂüŠćÖćøéĞćđîĉîÖćøìćÜüĉîĆ÷ÖøèĊîĊĚ

ÿĉĚîÿčé ëšć Ö.Ù.ý.öĊöêĉđðúĊę÷îĒðúÜÖćøúÜēìþĀøČĂöĊÙüćöđĀĘîđðŨîðøąÖćøĔé ñĎšöĊĂĞćîćÝêćööćêøć 53
ĀøČĂñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþć êšĂÜéĞćđîĉîÖćøĔĀšđðŨîĕðêćööêĉîĆĚî
5.2.5.2 ÖøèĊñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćéĞćđîĉîÖćøìćÜüĉîĆ÷êćö
×šĂ 1.4 đĂÜĒúšüĔĀšøć÷Üćî Ă.Ö.Ù.ý.đ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćóĉÝćøèć đöČęĂ Ă.Ö.Ù.ý.đ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþć
óĉÝćøèćöĊöêĉđðŨîðøąÖćøĔéĔĀšñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćéĞćđîĉîÖćøĕðêćöîĆĚî Ēúšü
øć÷ÜćîÖćøéĞćđîĉîÖćøìćÜüĉîĆ÷óøšĂöÿĞćîüîÖćøÿĂïÿüîĕð÷ĆÜÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøýċÖþć×ĆĚî
óČĚîåćîđóČęĂóĉÝćøèć ĀćÖÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćîöĊÙüćöđĀĘîĒ÷šÜÖĆïöêĉ Ă.Ö.Ù.
ý.đ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćÖĘĔĀšøć÷Üćîĕð÷ĆÜ Ö.Ù.ý.đóČęĂóĉÝćøèćêŠĂĕð ëšćđĀĘîéšü÷ÖĆïöêĉ Ă.Ö.Ù.ý.đ×êóČĚîìĊę
ÖćøýċÖþćÖĘëČĂüŠćÖćøéĞćđîĉîÖćøìćÜüĉîĆ÷ÖøèĊîĊĚÿĉĚîÿčé ëšć Ö.Ù.ý.öĊöêĉđðúĊę÷îĒðúÜÖćøúÜēìþĀøČĂöĊ
ÙüćöđĀĘîđðŨîðøąÖćøĔé ñĎšöĊĂĞćîćÝêćööćêøć 53 ĀøČĂñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþć êšĂÜ
éĞćđîĉîÖćøĔĀšđðŨîĕðêćööêĉîĆĚî
5.3 ÖćøéĞćđîĉîÖćøìćÜüĉîĆ÷Ă÷ŠćÜøšć÷ĒøÜ×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć
5.3.1 đÿîĂĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøÿČïÿüî×šĂđìĘÝÝøĉÜ đöČęĂöĊÖćøøšĂÜđøĊ÷î ĀøČĂðøćÖä
đðŨî×ŠćüĔîÿČęĂöüúßîĀøČĂĕéšøĆïøć÷ÜćîÝćÖĀîŠü÷ÜćîĂČęî ĀøČĂñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćóïđĀĘîÖćøÖøąìĞćñĉé
5.3.2 êøüÝÿĞćîüîÖćøÿČïÿüî×šĂđìĘÝÝøĉÜ ëšćđðŨîÖøèĊĕöŠöĊöĎúÖĘđÿîĂñĎšïĆÜÙĆïïĆâßć÷čêĉ
đøČęĂÜ ĒêŠëšćđðŨîÖøèĊöĊöĎúđðŨîÙüćöñĉéüĉîĆ÷Ă÷ŠćÜøšć÷ĒøÜ ÖĘđÿîĂĔĀšñĎšöĊĂĞćîćÝÿĆęÜïøøÝčĒúąĒêŠÜêĆĚÜêćö
öćêøć 53 ĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøÿĂïÿüîüĉîĆ÷Ă÷ŠćÜøšć÷ĒøÜ
5.3.3 ÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÖćøÿĂïÿüîêćöÖã Ö.Ù.ý.üŠćéšü÷ÖćøÿĂïÿüîóĉÝćøèć
ó.ý.2550
5.3.4 đÿîĂøć÷ÜćîÖćøÿĂïÿüîêćöĒïï ÿü.6 óøšĂöÿĞćîüîÖćøÿĂïÿüîĔĀšñĎšÿĆęÜ
ĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøÿĂïÿüîóĉÝćøèć ëšćĕöŠñĉéüĉîĆ÷ÖĘĔĀš÷čêĉđøČęĂÜ ĒêŠëšćñĉéüĉîĆ÷ÖĘĔĀšéĞćđîĉîÖćøéĆÜîĊĚ
5.3.4.1 ĔîÖøèĊìĊęÙèąÖøøöÖćøÿĂïÿüîĒúąñĎšÿĆęÜĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćø
ÿĂïÿüî öĊÙüćöđĀĘîóšĂÜÖĆîĔîøąéĆïēìþĕöŠøšć÷ĒøÜ (õćÙìĆèæŤ êĆéđÜĉîđéČĂî ĀøČĂúé×ĆĚîđÜĉîđéČĂî) ĔĀš
ñĎšÿĆęÜĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøĀøČĂñĎšöĊĂĞćîćÝêćööćêøć 53 ĂĂÖÙĞćÿĆęÜúÜēìþĔĀšđðŨîĕðêćöÖã Ö.Ù.ý. üŠć
éšü÷ĂĞćîćÝÖćøúÜēìþõćÙìĆèæŤ êĆéđÜĉîđéČĂî ĀøČĂúé×ĆĚîđÜĉîđéČĂî ó.ý.2549 ðøąÖĂïÖĆïøąđïĊ÷ï
Ö.Ù.ý.üŠćéšü÷üĉíĊÖćøĂĂÖÙĞćÿĆęÜđÖĊę÷üÖĆïÖćøúÜēìþìćÜüĉîĆ÷×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć ó.ý.
2548 ÝćÖîĆĚîøć÷ÜćîĔĀš Ă.Ö.Ù.ý.đ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćóĉÝćøèć ĔîÖøèĊìĊę Ă.Ö.Ù.ý.đ×êóČĚîìĊÖę ćøýċÖþćöĊ
öêĉðøąÖćøĔé ĔĀšñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćĀøČĂñĎšöĊĂĞćîćÝêćööćêøć 53 ÿĆęÜĀøČĂðäĉïĆêĉĕðêćööêĉîĆĚî
5.3.4.2 ĔîÖøèĊìĊęÙèąÖøøöÖćøÿĂïÿüîĒúąñĎšÿĆęÜĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćø
ÿĂïÿüî öĊÙüćöđĀĘîĔîøąéĆïēìþĒ÷šÜĀøČĂêŠćÜÖĆî(øąéĆïēìþøšć÷ĒøÜÖĆïøąéĆïēìþĕöŠøšć÷ĒøÜ) ĔĀš

îĞćđÿîĂ Ă.Ö.Ù.ý.đ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćóĉÝćøèćÙüćöñĉéĒúąÖĞćĀîéēìþ đöČęĂ Ă.Ö.Ù.ý.đ×êóČĚîìĊę
ÖćøýċÖþćöĊöêĉđðŨîðøąÖćøĔé ĔĀšñĎšÿĆęÜĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøÿĂïÿüîĀøČĂñĎšöĊĂĞćîćÝêćööćêøć 53 ÿĆęÜ
ĀøČĂðäĉïĆêĉĔĀšđðŨîĕðêćööêĉîĆĚî
5.3.4.3 ĔîÖøèĊìĊęÙèąÖøøöÖćøÿĂïÿüîĒúąñĎšÿĆęÜĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćø
ÿĂïÿüî öĊÙüćöđĀĘîóšĂÜÖĆîĔîøąéĆïēìþüŠćđðŨîÙüćöñĉéüĉîĆ÷Ă÷ŠćÜøšć÷ĒøÜ (ðúéĂĂÖ ĀøČĂĕúŠĂĂÖ)
ĔĀšîĞćđÿîĂ Ă.Ö.Ù.ý.đ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćóĉÝćøèćÙüćöñĉéĒúąÖĞćĀîéēìþ đöČęĂ Ă.Ö.Ù.ý.đ×êóČĚîìĊę
ÖćøýċÖþćöĊöêĉđðŨîðøąÖćøĔé ĔĀšñĎšÿĆęÜĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøÿĂïÿüîĀøČĂñĎšöĊĂĞćîćÝêćööćêøć 53 ÿĆęÜ
ĀøČĂðäĉïĆêĉĔĀšđðŨîĕðêćööêĉîĆĚî
5.3.5 øć÷ÜćîÖćøéĞćđîĉîÜćîüĉîĆ÷óøšĂöÿĞćîüîÖćøÿĂïÿüîĔĀš Ö.Ù.ý.óĉÝćøèć êćö
öćêøć 104 (2) ĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉøąđïĊ÷ï×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć ó.ý.2547 Ēúą
ìĊęĒÖšĕ×đóĉęöđêĉö
5.4. ÖćøÿĆęÜóĆÖøćßÖćø
5.4.1 đöČęĂöĊÖćøĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøÿĂïÿüîüĉîĆ÷Ă÷ŠćÜøšć÷ĒøÜ×šćøćßÖćøÙøĎĒúą
ïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćĀøČĂöĊÖøèĊëĎÖôŜĂÜÙéĊĂćâć ĀøČĂêšĂÜĀćüŠćÖøąìĞćñĉéĂćâć ĒúąöĊđĀêčêćöÖã
Ö.Ù.ÞïĆïìĊę 22 (ó.ý.2542) üŠćéšü÷ÖćøÿĆęÜóĆÖøćßÖćø ÖćøÿĆęÜĔĀšĂĂÖÝćÖøćßÖćøĕüšÖŠĂî ĒúąÖćø
éĞćđîĉîÖćøđóČęĂĔĀšđðŨîĕðêćöñúÖćøÿĂïÿüîóĉÝćøèć ĒúąÖã Ö.ó.ÞïĆïìĊę 11(ó.ý.2539) üŠćéšü÷Öćø
ÿĆęÜóĆÖøćßÖćøĒúąÖćøÿĆęÜĔĀšĂĂÖÝćÖøćßÖćøĕüšÖŠĂî đßŠî ëšćĔĀšÙÜĂ÷ĎŠĔîĀîšćìĊęøćßÖćøÿĂïÿüîóĉÝćøèć
ĀøČĂÝąÖŠĂĔĀšđÖĉéÙüćöĕöŠÿÜïđøĊ÷ïøšĂ÷×ċĚî ĄúĄ Ēúšü
5.4.2 ñĎšöĊĂĞćîćÝêćööćêøć 53 ĂĂÖÙĞćÿĆęÜóĆÖøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć
đóČĂę øĂôŦÜñúÖćøÿĂïÿüîóĉÝćøèć
5.5 ÖćøÿĆęÜĔĀšĂĂÖÝćÖøćßÖćøĕüšÖŠĂî
5.5.1 đöČęĂöĊÖćøĒêŠÜêĆÜĚ ÙèąÖøøöÖćøÿĂïÿüîüĉîĆ÷Ă÷ŠćÜøšć÷ĒøÜ×šćøćßÖćøÙøĎĒúą
ïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćĀøČĂöĊÖøèĊëĎÖôŜĂÜÙéĊĂćâć ĀøČĂêšĂÜĀćüŠćÖøąìĞćñĉéĂćâć àċęÜđðŨîđĀêčìĊęĂćÝëĎÖ
ÿĆęÜóĆÖøćßÖćøêćö×šĂ 3 ĒúąñĎšöĊĂĞćîćÝêćööćêøć 53 óĉÝćøèćĒúšüđĀĘîüŠćÖćøÿĂïÿüîóĉÝćøèćĀøČĂ
ÖćøóĉÝćøèćÙéĊìĊęđðŨîđĀêčìĊęĂćÝëĎÖÿĆęÜóĆÖøćßÖćøîĆĚîÝąĕöŠĒúšüđÿøĘÝēé÷đøĘü
5.5.2 ñĎšöĊĂĞćîćÝêćööćêøć 53 ĂĂÖÙĞćÿęÜĆ ĔĀš×ćš øćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć
ĂĂÖÝćÖøćßÖćøĕüšÖŠĂîđóČęĂøĂôŦÜñúÖćøÿĂïÿüîóĉÝćøèć

6. Flow Chart ÖćøðäĉïĆêĉÜćî
đøĉęöêšî
ÿŠÜđÿøĉöüĉîĆ÷×šćøćßÖćøÙøĎ
ĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć

öĊÖøèĊÖúŠćüĀć ēé÷ÖćøøšĂÜđøĊ÷î đðŨî×ŠćüìćÜÿČęĂöüúßî
ñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćóïđĀĘî ĀøČĂĕéšøĆïøć÷ÜćîÝćÖĀîŠü÷ÜćîĂČęî
ĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøÿČïÿüî×šĂđìĘÝÝøĉÜ

ĒêŠÜêĆÜĚ ÙèąÖøøöÖćøÿĂïÿüî
üĉîĆ÷øšć÷ĒøÜ
óĆÖøćßÖćø

öĊöĎú

ĕöŠöĊöĎú

ĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøÿĂïÿüîüĉîĆ÷
ĕöŠøšć÷ĒøÜ

÷čêĉđøČęĂÜ

ĔĀšĂĂÖÝćÖøćßÖćøĕüšÖĂŠ î

ñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćÿĆęÜ
êćöĂĞćîćÝĀîšćìĊę

ñĎšöĊĂĞćîćÝêćööćêøć 53
óĉÝćøèćÿĞćîüî
ñĉéüĉîĆ÷

ĕöŠñĉéüĉîĆ÷

÷čêĉđøČęĂÜ

øć÷Üćîêćööćêøć 104(1)
Ă.Ö.Ù.ý.óĉÝćøèć

đĀĘîóšĂÜĔîøąéĆï
ēìþĕöŠøšć÷ĒøÜ

đĀĘîĒ÷šÜÖĆî
ĔîøąéĆïēìþ

đĀĘîóšĂÜĔîøąéĆï
ēìþøšć÷ĒøÜ
ÿóå.óĉÝćøèć

ñĎšöĊĂĞćîćÝ
ÿĆęÜúÜēìþ

Ă.Ö.Ù.ý.
óĉÝćøèć
ÖøèĊđĀĘîĒ÷šÜÖĆïöêĉ Ă.Ö.Ù.ý.

¼o¤¸°Îµµ´É ®¦º °·´ · µ¤¤·

øć÷Üćîêćööćêøć 104(2)
Ö.Ù.ý.óĉÝćøèć
üĉî÷Ć ÿĉĚîÿčé

Ö.Ù.ý.óĉÝćøèć
üĉî÷Ć ÿĉĚîÿčé

ÖøèĊđĀĘîéšü÷ÖĆïöêĉ Ă.Ö.Ù.ý.
(üĉî÷Ć ÿĉĚîÿčé)

7. ĒïïôĂøŤöìĊĔę ßš
7.1 Ēïï ÿü.1 (ĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøÖćøÿĂïÿüîüĉîĆ÷ĕöŠøšć÷ĒøÜ/øšć÷ĒøÜ)
7.2 Ēïï ÿü.2 (ïĆîìċÖÖćøĒÝšÜĒúąøĆïìøćï×šĂÖúŠćüĀć êćö×šĂ 23)
7.3 Ēïï ÿü.3 (ïĆîìċÖÖćøĒÝšÜĒúąøĆïìøćï×šĂÖúŠćüĀćĒúąÿøčðó÷ćîĀúĆÖåćîìĊęÿîĆïÿîčî×šĂ
ÖúŠćüĀć êćö×šĂ 24)
7.4 Ēïï ÿü.4 (ïĆîìċÖëšĂ÷ÙĞć×ĂÜñĎšëĎÖÖúŠćüĀć)
7.5 Ēïï ÿü.5 (ïĆîìċÖëšĂ÷ÙĞćó÷ćî×ĂÜòść÷ÖúŠćüĀć/òść÷ñĎšëĎÖÖúŠćüĀć)
7.6 Ēïï ÿü.6 (øć÷ÜćîÖćøëĎÖÿĂïÿüî)
7.7 Ēïï óĂÙ.1 (ĔĀšóĆÖøćßÖćø)
7.8 Ēïï óĂÙ.2 (ĔĀšĂĂÖÝćÖøćßÖćøĕüšÖŠĂî)
7.9 Ēïï óĂÙ.3 (ĔĀšÖúĆïēé÷ĕöŠöĊÙüćöñĉé)
7.10 Ēïï óĂÙ.4 (ĔĀšÖúĆïēé÷öĊÙüćöñĉé)
7.11 ĒïïôĂøŤöĂČęîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ
8. đĂÖÿćø/ ĀúĆÖåćîĂšćÜĂĉÜ
8.1 óøąøćßïĆââĆêĉøąđïĊ÷ï×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčúćÖøìćÜÖćøýċÖþć ó.ý. 2547 ĒúąìĊęĒÖšĕ×đóĉęöđêĉö
8.2 Öã Ö.Ù.ý. üŠćéšü÷ÖćøÿĂïÿüîóĉÝćøèć ó.ý. 2550
8.3 Öã Ö.Ù.ý.üŠćéšü÷ÖøèĊÙüćöñĉéìĊęðøćÖäßĆéĒÝšÜ ó.ý. 2549
8.4 Öã Ö.Ù.ý.üŠćéšü÷ĂĞćîćÝÖćøúÜēìþõćÙìĆèæŤ êĆéđÜĉîđéČĂî ĀøČĂúé×ĆĚîđÜĉîđéČĂî ó.ý. 2549
8.5 øąđïĊ÷ï Ö.Ù.ý. üŠćéšü÷üĉíĊÖćøĂĂÖÙĞćÿĆęÜđÖĊę÷üÖĆïÖćøúÜēìþìćÜüĉîĆ÷×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖø
ìćÜÖćøýċÖþć ó.ý. 2548
8.6 øąđïĊ÷ï Ö.Ù.ý. üŠćéšü÷üĆîĂĂÖÝćÖøćßÖćø×ĂÜ×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć ó.ý.
2548
8.7 øąđïĊ÷ï Ö.Ù.ý. üŠćéšü÷Öćøøć÷ÜćîÖøéĞćđîĉîÖćøìćÜüĉîĆ÷ĒúąÖćøĂĂÖÝćÖøćßÖćø×ĂÜ
×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćó.ý. 2551
8.8 Öã Ö.Ù. ÞïĆïìĊę 22 (ó.ý. 2542) üŠćéšü÷ÖćøÿĆęÜóĆÖøćßÖćø ÖćøÿĆęÜĔĀšĂĂÖÝćÖøćßÖćøĕüšÖŠĂî
ĒúąÖćøéĞćđîĉîÖćøđóČęĂĔĀšđðŨîĕðêćöñúÖćøÿĂïÿüîóĉÝćøèć
8.9 Öã Ö.ó. ÞïĆïìĊę 11 (ó.ý.2539) üŠćéšü÷ÖćøÿĆęÜóĆÖøćßÖćøĒúąÖćøÿĆęÜĔĀšĂĂÖÝćÖøćßÖćøĕüšÖŠĂî
8.10 ÖãĀöć÷ Öã øąđïĊ÷ï ĒúąĀîĆÜÿČĂđüĊ÷îĂČęîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ

ĕöŠöĊöĎú

÷čêĉđøČęĂÜ

üĉîĆ÷ÿĉĚîÿčé
đĀĘîéšü÷ÖĆï
öêĉ Ă.Ö.Ù.ý.
(üĉîĆ÷ÿĉĚîÿčé)

ÝčéđøĉęöêšîĀøČĂÿĉĚîÿčéÖøąïüîÜćî

üĉîĆ÷ÿĉĚîÿčé

Ö.Ù.ý.
óĉÝćøèć

ÖøèĊĕöŠđĀĘîéšü÷ÖĆïöêĉ Ă.Ö.Ù.ý.

ÿóå.
óĉÝćøèć

øć÷Üćî Ă.Ö.Ù.ý.
óĉÝćøèćêćööćêøć 104(2)

øć÷Üćî Ă.Ö.Ù.ý.
óĉÝćøèćêćööćêøć 104(2)

Ö.Ù.ý.
óĉÝćøèć

ñĎšïĆÜÙĆïïĆâßć
óĉÝćøèćÿĆęÜÖćø
êćöĂĞćîćÝĀîšćìĊę

ñĎöš ĂĊ ćĞ îćÝêćööćêøć53
óĉÝćøèćÿĆęÜ
êćöĂĞćîćÝĀîšćìĊę

êĆĚÜÙèąÖøøöÖćøÿĂïÿüîĕöŠøšć÷ĒøÜ

ĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøÿČïÿüî

ñĆÜ×ĆîĚ êĂîÖćøìĞćÜćî

êĆĚÜÙèąÖøøöÖćøÿĂïÿüîøšć÷ĒøÜ

öĊöĎú

ÙĞćĂíĉïć÷ÿĆâúĆÖþèŤñĆÜ×ĆĚîêĂî

6
7

5

4

3

2

1

úĞćéĆïìĊę

ÖĉÝÖøøöÜćîĀøČĂÖćøðäĉïêĆ ĉ

ÖćøêĆéÿĉîĔÝ

Ö.Ù.ý. óĉÝćøèć ÖøèĊ ÿóå. óĉÝćøèćÿĞćîüî
ÖćøéĞćđîĉîÖćøìćÜüĉîĆ÷ĕöŠøšć÷ĒøÜ Ēúšü ÿóå.ĕöŠ
đĀĘîéšü÷ÖĆï öêĉ ×ĂÜ Ă.Ö.Ù.ý.

øć÷úąđĂĊ÷éÜćî
ĒêŠÜêĆĚÜÖøøöÖćøÿČï×šĂđìĘÝÝøĉÜ đöČĂę öĊÖøèĊ
ÖúŠćüĀć
ñĎšïÜÙĆïïĆâßćóĉÝćøèćÿĆęÜÖćøüŠć đðŨîÖøèĊööĊ Ďú
ĀøČĂĕöŠöĊöúĎ
ñĎšöĊĂĞćîćÝêćööćêøć 53 ĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćø
ÿĂïÿüîüĉîĆ÷øšć÷ĒøÜĀøČĂĕöŠøšć÷ĒøÜ
ñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćĀøČĂñĎšöĊĂĞćîćÝêćööćêøć 53
óĉÝćøèćÿĆęÜÖćøêćöĂĞćîćÝĀîšćìĊę đßŠî ÷čêĉđøČęĂÜ
ĀøČĂúÜēìþ ĄúĄ
øć÷ÜćîÖćøéĞćđîĉîÖćøìćÜüĉîĆ÷ĔĀš Ă.Ö.Ù.ý.
óĉÝćøèć êćööćêøć 104(1) ĀøČĂ(2)
Ö.Ù.ý. ĀøČĂ ÿóå. óĉÝćøèć

ñĎšøĆïñĉéßĂï

Āöć÷đĀêč

{ÝčéđßČęĂöêŠĂøąĀüŠćÜĀîšć(ëšćĕöŠÝïõć÷ĔîĀîšć)

öćêøåćîÙčèõćóÜćî

ìĉýìćÜĀøČĂÖćøđÙúČĂę îĕĀü×ĂÜÜćî

đüúćéĞćđîĉîÖćø

ÖćøéĞćđîĉîÜćîüĉîĆ÷×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć
ÿŠüîøćßÖćø ÖúčŠöïøĉĀćøÜćîïčÙÙú ÿóì. ÿóå.
øĀĆÿđĂÖÿćø
úĎÖÝšćÜðøąÝĞć úĎÖÝšćÜßĆęüÙøćü ĒúąóîĆÖÜćîøćßÖćø
üĆêëčðøąÿÜÙŤ đóČęĂđðŨîĒîüìćÜÿĞćĀøĆïîĉêĉÖøĔîÖćøéĞćđîĉîÙéĊ×ĂÜøĆåĔĀšĒÖŠĀîŠü÷ÜćîøćßÖćø ÿëćîýċÖþć øüöìĆĚÜ×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć ÿĆÜÖĆéÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊę
ÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþćĒúąÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćöĆí÷öýċÖþć

ßČęĂÜćî

9.ÿøčðöćêøåćîÖøąïüîÜćî ÖćøéĞćđîĉîÜćîüĉîĆ÷×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć úĎÖÝšćÜðøąÝĞć úĎÖÝšćÜßĆęüÙøćü ĒúąóîĆÖÜćîøćßÖćø

1. ßČęĂÜćî
ÖćøĂčìíøèŤĒúąÖćøøšĂÜìčÖ×Ť
2. üĆêëčðøąÿÜÙŤ
đóČęĂđðŨîĒîüìćÜÿĞćĀøĆïîĉêĉÖøĔîÖćøéĞćđîĉîÜćîĂčìíøèŤĒúąøšĂÜìčÖ×Ť×ĂÜ×šćøćßÖćÙøĎĒúą
ïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć ÿĆÜÖĆé ÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć ĒúąÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊę
ÖćøýċÖþćöĆí÷öýċÖþć
3. ×Ăïđ×ê×ĂÜÜćî
ÙøĂïÙúčöêĆĚÜĒêŠÖćøøĆïđøČęĂÜĂčìíøèŤĒúąøšĂÜìčÖ×Ť×ĂÜ×šćøćßÖćøÙøĎðúąïčÙúćÖøìćÜ
ÖćøýċÖþćêúĂéÝîÖćøéĞćđîĉîÖćøĒÝšÜñúĔĀšìøćï
ÖćøĂčìíøèŤĒúąÖćøøšĂÜìčÖ×Ť ÖúŠćüëċÜđÞóćąĔîÿŠüî×ĂÜ×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćø
ýċÖþć êćöóøąøćßïĆââĆêĉøąđïĊ÷ï×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć ó.ý. 2547 ĒúąìĊęĒÖšĕ×
đóĉęöđêĉö đìŠćîĆĚî ĕöŠĕéšĀöć÷ÙüćöøüöĕðëċÜÖćøĂčìíøèŤĒúąÖćøøšĂÜìčÖ×Ť×ĂÜóîĆÖÜćîøćßÖćø
úĎÖÝšćÜðøąÝĞćĒúąúĎÖÝšćÜßĆęüÙøćü ìĊęĔßšøąđïĊ÷ïÖãĀöć÷Ē÷ÖêŠćÜĀćÖ
4. ÙĞćÝĞćÖĆéÙüćö
4.1 ÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþć Āöć÷ëċÜ ÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć Ēúą
ÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćöĆí÷öýċÖþć
4.2 ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþć Āöć÷ëċÜ ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊę
ÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć Ēúą ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćöĆí÷öýċÖþć
4.3 Ă.Ö.Ù.ý. đ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþć Āöć÷ëċÜ Ă.Ö.Ù.ý.đ×êóČîĚ ìĊÖę ćøýċÖþćðøąëöýċÖþćĒúą Ă.Ö.Ù.
ý. đ×êóČîĚ ìĊęÖćøýċÖþćöĆí÷öýċÖþć
4.4 ñĎšöĊĂĞćîćÝêćööćêøć 53 Āöć÷ëċÜ ñĎšöĊĂĞćîćÝÿĆęÜïøøÝčĒúąĒêŠÜêĆĚÜêćö öćêøć 53
ĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉøąđïĊ÷ï×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć ó.ý. 2547 ĒúąìĊęĒÖšĕ×đóĉęöđêĉö

5. ×ĆĚîêĂîÖćøðäĉïĆêĉÜćî
5.1 ÖćøĂčìíøèŤ
5.1.1 øĆïđøČęĂÜĂčìíøèŤÙĞćÿĆęÜúÜēìþ×ĂÜ×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćñĎšìĊęëĎÖ
ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþć ĀøČĂñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿëćîýċÖþć úÜēìþõćÙìĆèæŤ êĆé
đÜĉîđéČĂî ĀøČĂúé×ĆĚîđÜĉîđéČĂî
5.1.2 êøüÝóĉÝćøèćĀîĆÜÿČĂĂčìíøèŤüŠćđ×šć×Šć÷ìĊęÝąøĆïĕüšóĉÝćøèć êćöÖã Ö.Ù.ý.üŠćéšü÷Öćø
ĂčìíøèŤĒúąÖćøóĉÝćøèćĂčìíøèŤ ó.ý.2550 ĀøČĂĕöŠ đßŠî ĂčìíøèŤÙĞćÿĆęÜúÜēìþõć÷Ĕî 30 üĆî îĆï
ĒêŠüĆîìĊęĕéšøĆïĒÝšÜÙĞćÿĆęÜĀøČĂĕöŠ ñĎšëĎÖúÜēìþĂčìíøèŤÙĞćÿĆęÜđóČęĂêîđĂÜĀøČĂöĊñĎšĂČęîĂčìíøèŤÙĞćÿĆęÜĒìî
ĄúĄ
5.1.3 đÿîĂøć÷ÜćîÖćøĂčìíøèŤĔĀš Ă.Ö.Ù.ý.đ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþć óĉÝćøèć
5.1.3.1 ëšćñĎšĂČęîĂčìíøèŤĒìîñĎšëĎÖúÜēìþ ĀøČĂĂčìíøèŤîĆĚîĕöŠĕéšìĞćđðŨîĀîĆÜÿČĂ Ēúą
úÜúć÷öČĂßČęĂ×ĂÜñĎšëĎÖúÜēìþ ĀøČĂĕöŠĕéš÷ČęîĂčìíøèŤõć÷Ĕî 30 üĆî îĆïĒêŠüĆîìĊęĕéšøĆïĒÝšÜÙĞćÿĆęÜ êćö
×šĂ 3 ×šĂ 4 Ēúą×šĂ 9 ĒĀŠÜÖã Ö.Ù.ý.üŠćéšü÷ÖćøĂčìíøèŤĒúąÖćøóĉÝćøèćĂčìíøèŤ ó.ý.2550 Ă.
Ö.Ù.ý.đ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćÝąöĊöêĉĕöŠøĆïĂčìíøèŤÙĞćÿĆęÜúÜēìþîĆĚîĕüšóĉÝćøèć ÖøèĊîĊĚĔĀšĒÝšÜöêĉéĆÜÖúŠćü
óøšĂöÿĉìíĉĔîÖćøôŜĂÜÙéĊêŠĂýćúðÖÙøĂÜĔĀšñĎšĂčìíøèŤìøćïđðŨîĀîĆÜÿČĂēé÷đøĘü
5.1.3.2 ÖøèĊĂčìíøèŤëĎÖêšĂÜĒúąøĆïđøČęĂÜĕüšóĉÝćøèćîĆĚî Ă.Ö.Ù.ý.đ×êóČĚîìĊę
ÖćøýċÖþćÝąóĉÝćøèćöĊöêĉêćö×šĂ 14 ĒĀŠÜÖã Ö.Ù.ý.üŠćéšü÷ÖćøĂčìíøèŤĒúąÖćøóĉÝćøèćĂčìíøèŤ
ó.ý.2550 đöČęĂöĊöêĉĒúšüĔĀšñĎšöĊĂĞćîćÝêćööćêøć 53 ÿĆęÜĀøČĂðäĉïĆêĉĔĀšđðŨîĕðêćööêĉîĆĚî ĒúąđöČęĂĕéš
ÿĆęÜĀøČĂðäĉïĆêĉêćööêĉĒúšü ÖĘĔĀšĒÝšÜñĎšĂčìíøèŤìøćïàċęÜñĎšĂčìíøèŤÝąĂčìíøèŤêŠĂĕðĂĊÖĕöŠĕéš đüšîĒêŠÝą
đðŨîÖøèĊöĊÖćøđóĉęöēìþđðŨîēìþðúéĂĂÖĀøČĂĕúŠĂĂÖÝćÖøćßÖćø đßŠîîĊĚĒúšüñĎšĂčìíøèŤöĊÿĉìíĉĂčìíøèŤ
êŠĂ Ö.Ù.ý.ĕéšĂĊÖßĆĚîĀîċęÜ
5.1.4 ÖøèĊöĊÖćøĂčìíøèŤÙćĞ ÿĆÜę úÜēìþðúéĂĂÖĀøČĂĕúŠĂĂÖÝćÖøćßÖćø ĀøČĂÖøèĊĂìč íøèŤ
ÙĞćÿĆęÜúÜēìþõćÙìĆèæŤ êĆéđÜĉîđéČĂî ĀøČĂúé×ĆĚîđÜĉîđéČĂî×ĂÜñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćàċęÜÿĆęÜêćööêĉ×ĂÜ Ă.
Ö.Ù.ý.đ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćĔĀšđÿîĂ Ö.Ù.ý.óĉÝćøèćêćööćêøć 122 ĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉøąđïĊ÷ï
×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć ó.ý.2547 ĒúąìĊęĒÖšĕ×đóĉęöđêĉö ðøąÖĂïÖĆïÖã Ö.Ù.ý.
üŠćéšü÷ÖćøĂčìíøèŤĒúąóĉÝćøèć ó.ý.2550 đöČęĂ Ö.Ù.ý.öĊöêĉđðŨîðøąÖćøĔé ÝąĂčìíøèŤêŠĂĕðĂĊÖ
ĕöŠĕéš ĒúąĔĀšñĎšöĊĂĞćîćÝêćööćêøć 53 ÿĆęÜĀøČĂðäĉïĆêĉĔĀšđðŨîĕðêćööêĉîĆĚî ÖøèĊîĊĚĔĀšĒÝšÜñĎšĂčìíøèŤ
ìøćïóøšĂöÿĉìíĉôŜĂÜÙéĊêŠĂýćúðÖÙøĂÜéšü÷

5.2 ÖćøøšĂÜìčÖ×Ť
5.2.1 øĆïđøČęĂÜøšĂÜìčÖ×Ť×ĂÜ×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćñĎšìĊęđĀĘîüŠćêîĕöŠĕéšøĆï
ÙüćöđðŨîíøøöĀøČĂöĊÙüćöÙĆï×šĂÜĔÝđîČęĂÜÝćÖÖćøÖøąìĞć×ĂÜñĎšïĆÜÙĆïïĆâßć ĀøČĂëĎÖĒêŠÜêĆĚÜ
ÙèąÖøøöÖćøÿĂïÿüîìćÜüĉîĆ÷
5.2.2 êøüÝóĉÝćøèćĀîĆÜÿČĂøšĂÜìčÖ×ŤüŠćđ×šć×Šć÷ìĊęÝąøĆïđøČęĂÜĕüšóĉÝćøèćêćöÖã Ö.Ù.ý.üŠćéšü÷
ÖćøøšĂÜìčÖ×ŤĒúąÖćøóĉÝćøèćøšĂÜìčÖ×Ť ó.ý.2551 ĀøČĂĕöŠ đßŠî øšĂÜìčÖ×Ťõć÷Ĕî 30 üĆî îĆïĒêŠüĆî
ĕéšøĆïĒÝšÜÙĞćÿĆęÜĀøČĂĕöŠøšĂÜìčÖ×ŤđóČęĂêîđĂÜĀøČĂøšĂÜìčÖ×ŤĒìîñĎšĂČęî ĄúĄ
5.2.3 ÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćöĊĀîĆÜÿČĂĒÝšÜóøšĂöÿŠÜÿĞćđîćĀîĆÜÿČĂøšĂÜìčÖ×ŤĔĀš
ñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćñĎšđðŨîđĀêčĒĀŠÜÖćøøšĂÜìčÖ×Ťìøćïēé÷đøĘü đóČęĂìĊęñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćîĆĚîÝąĕéšÿŠÜđĂÖÿćø
ĀúĆÖåćîóøšĂöÙĞćßĊĚĒÝÜđóČęĂðøąÖĂïÖćøóĉÝćøèć×ĂÜ Ă.Ö.Ù.ý.đ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþć ĀøČĂ Ö.Ù.ý.
ĒúšüĒêŠÖøèĊ
5.2.4 đÿîĂøć÷ÜćîÖćøøšĂÜìčÖ×ŤĔĀš Ă.Ö.Ù.ý.đ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþć óĉÝćøèć
5.2.4.1 ëšćđĀĘîüŠćÖćøøšĂÜìčÖ×ŤĕöŠĕéšìĞćđðŨîĀîĆÜÿČĂ÷Čęîõć÷Ĕî 30 üĆî îĆïĒêŠüĆîìĊęìøćï
đøČęĂÜĂĆîđðŨîđĀêčĒĀŠÜÖćøøšĂÜìčÖ×Ť ĀøČĂöĊñĎšøšĂÜìčÖ×ŤĒìî êćö×šĂ 5 üøøÙĀîċęÜĀøČĂüøøÙÿĂÜ Ēúą
×šĂ 7 ĒĀŠÜÖã Ö.Ù.ý.üŠćéšü÷ÖćøøšĂÜìčÖ×ŤĒúąÖćøóĉÝćøèćøšĂÜìčÖ×Ť ó.ý.2551 ĔĀšöĊöêĉĕöŠøĆïÙĞćøšĂÜ
ìčÖ×ŤĕüšóĉÝćøèć ÝćÖîĆĚîöĊĀîĆÜÿČĂĒÝšÜĔĀšñĎšøšĂÜìčÖ×Ťìøćïēé÷đøĘü
5.2.4.2 ëšćđĀĘîüŠćÖćøøšĂÜìčÖ×ŤëĎÖêšĂÜ ĔĀšöĊöêĉêćö×šĂ 14 ĒĀŠÜÖã Ö.Ù.ý.üŠćéšü÷Öćø
øšĂÜìčÖ×ŤĒúąÖćøóĉÝćøèćøšĂÜìčÖ×Ť ó.ý.2551 đöČęĂöĊöêĉđðŨîðøąÖćøĔé ĔĀšñĎšöĊĂĞćîćÝêćööćêøć
53 ÿĆęÜĀøČĂðäĉïĆêĉĔĀšđðŨîĕðêćöîĆĚî ĒúąđöČęĂĕéšÿĆęÜĀøČĂðäĉïĆêĉêćööêĉîĆĚîĒúšü ĔĀšĒÝšÜñĎšøšĂÜìčÖ×Ť
ìøćïđðŨîĀîĆÜÿČĂóøšĂöÿĉìíĉôŜĂÜÙéĊêŠĂýćúðÖÙøĂÜēé÷đøĘü
5.2.5 ÖøèĊöĊñĎšøšĂÜìčÖ×ŤđóøćąđĀêčëĎÖÿĆęÜĔĀšĂĂÖÝćÖøćßÖćø ëĎÖÿĆęÜóĆÖøćßÖćø ëĎÖÿĆęÜĔĀšĂĂÖ
ÝćÖøćßÖćøĕüšÖŠĂî ĀøČĂđĀĘîüŠćÙĞćÿĆęÜ×ĂÜñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćàċęÜÿĆęÜêćööêĉ Ă.Ö.Ù.ý.đ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþć
ĕöŠëĎÖêšĂÜĀøČĂĕöŠđðŨîíøøö ĔĀšđÿîĂ Ö.Ù.ý.óĉÝćøèćêćööćêøć 122 Ēúąöćêøć 123 ĒĀŠÜ
óøąøćßïĆââĆêĉøąđïĊ÷ï×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć ó.ý.2547 ĒúąìĊęĒÖšĕ×đóĉęöđêĉö
ðøąÖĂïÖĆï Öã Ö.Ù.ý.üŠćéšü÷ÖćøøšĂÜìčÖ×ŤĒúąÖćøóĉÝćøèćøšĂÜìčÖ×Ť ó.ý.2551 đöČęĂ Ö.Ù.ý.öĊöêĉ
đðŨîðøąÖćøĔé ĔĀšñĎšöĊĂĞćîćÝêćööćêøć 53 ÿĆęÜĀøČĂðäĉïĆêĉĔĀšđðŨîĕðêćöîĆĚî ĒúąđöČęĂÿĆęÜĀøČĂ
ðäĉïĆêĉêćööêĉîĆĚîĒúšü ĔĀšĒÝšÜñĎšøšĂÜìčÖ×ŤìøćïđðŨîĀîĆÜÿČĂóøšĂöÿĉìíĉôŜĂÜÙéĊêŠĂýćúðÖÙøĂÜ
ēé÷đøĘü

6. Flow Chart ÖćøðäĉïĆêĉÜćî
6.1 ÖćøĂčìíøèŤ
đøĉęöêšî

×šćøćßÖćøÙøĎĄëĎÖÿĆęÜúÜēìþìćÜüĉîĆ÷
ĂčìíøèŤ

ëĎÖúÜēìþõćÙìĆèæŤ êĆéđÜĉîđéČĂî
ĀøČĂúé×ĆĚîđÜĉîđéČĂî

ëĎÖúÜēìþðúéĂĂÖ ĕúŠĂĂÖ ĀøČĂÙĞćÿĆęÜõćÙìĆèæŤ êĆéđÜĉîđéČĂî/úé×ĆĚîđÜĉîđéČĂî
úé×ĆĚîđÜĉîđéČĂî àċęÜñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćÿĆęÜêćöĉ Ö.Ù.ý.

Ă.Ö.Ù.ý.
óĉÝćøèć

Ö.Ù.ý.óĉÝćøèć
(öêĉđðŨîìĊęÿéč )

ñĎšĂčìíøèŤöĊÿĉìíĉ
ĂčìíøèŤĕéšĂĊÖßĆĚîĀîċęÜ
ĒÝšÜñĎšöĊĂĞćîćÝêćööćêøć 53
ÿĆęÜĀøČĂðäĉïĆêĉêćööêĉ

ĒÝšÜñĎšĂčìíøèŤìøćï óøšĂöÿĉìíĉôŜĂÜ
ÙéĊêŠĂýćúðÖÙøĂÜ

ĒÝšÜñĎšöĊĂĞćîćÝêćööćêøć 53
ÿĆęÜĀøČĂðäĉïĆêĉêćööêĉ
ÖøèĊìĊęöĊÖćøđóĉęöēìþđðŨî
ðúéĂĂÖ ĀøČĂĕúŠĂĂÖ

ĒÝšÜñĎšĂčìíøèŤìøćïóøšĂöÿĉìíĉôŜĂÜ
ÙéĊêŠĂýćúðÖÙøĂÜ

6.2 ÖćøøšĂÜìčÖ×Ť
đøĉęöêšî

×šćøćßÖćøÙøĎđĀĘîüŠćêîĕöŠĕéšøĆïÙüćöđðŨîíøøöĀøČĂöĊ
ÙüćöÙĆï×šĂÜĔÝđîČęĂÜÝćÖÖćøÖøąìĞć×ĂÜñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćĄ

øšĂÜìčÖ×Ť

đĀĘîüŠćêîĕöŠĕéšøĆïÙüćöđðŨîíøøöĀøČĂöĊ
ÙüćöÙĆï×šĂÜĔÝđîČęĂÜÝćÖÖćøÖøąìĞć×ĂÜ
ñĎšïĆÜÙĆïïĆâßć ĀøČĂëĎÖĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćø
ÿĂïÿüîìćÜüĉî÷Ć

ëĎÖÿĆęÜĔĀšĂĂÖÝćÖøćßÖćø ëĎÖÿĆęÜóĆÖøćßÖćø ëĎÖÿĆęÜĔĀš
ĂĂÖÝćÖøćßÖćøĕüšÖŠĂî ĀøČĂđĀĘîüŠćÙĞćÿĆęÜ×ĂÜñĎšïĆÜÙĆï
ïĆâßćàċęÜÿĆęÜêćööêĉ Ă.Ö.Ù.ý.ĕöŠëĎÖêšĂÜĀøČĂĕöŠđðŨîíøøö

ĒÝšÜñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćñĎđš ðŨîđĀêčĒĀŠÜÖćøøšĂÜìčÖ×ŤìøćïđóČęĂĔĀšÝĆéÿŠÜ
đĂÖÿćøóøšĂöÙĞćßĊĚĒÝÜđóČęĂðøąÖĂïÖćøóĉÝćøèć
ĒÝšÜñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćñĎđš ðŨîđĀêčĒĀŠÜÖćøøšĂÜìčÖ×Ť
ìøćï đóČęĂĔĀšÝĆéÿŠÜđĂÖÿćøóøšĂöÙĞćßĊĚĒÝÜ
đóČęĂðøąÖĂïÖćøóĉÝćøèć
Ö.Ù.ý. óĉÝćøèć
(öêĉđðŨîìĊęÿéč )

Ă.Ö.Ù.ý. óĉÝćøèć
(öêĉđðŨîìĊęÿčé)

ĒÝšÜñĎšöĊĂĞćîćÝêćööćêøć 53 ÿĆęÜ
ĀøČĂ ðäĉïĆêĉêćööêĉ

ĒÝšÜñĎšøšĂÜìčÖ×Ťìøćï óøšĂöÿĉìíĉôŜĂÜÙéĊ êŠĂýćúðÖÙøĂÜ

7. ĒïïôĂøŤöìĊĔę ßš
8. đĂÖÿćø/ ĀúĆÖåćîĂšćÜĂĉÜ
8.1 óøąøćßïĆââĆêĉøąđïĊ÷ï×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć ó.ý. 2547 ĒúąìĊęĒÖšĕ×đóĉęöđêĉö
8.2 Öã Ö.Ù.ý.üŠćéšü÷ÖćøĂčìíøèŤĒúąÖćøóĉÝćøèćĂčìíøèŤ ó.ý. 2550
8.3 Öã Ö.Ù.ý. üŠćéšü÷ÖćøøšĂÜìčÖ×ŤĒúąÖćøóĉÝćøèćÖćøøšĂÜìčÖ×Ťó.ý. 2551
8.4 ÖãĀöć÷ Öã øąđïĊ÷ï ĒúąĀîĆÜÿČĂđüĊ÷îĂČęîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ

ÖøèĊöĊÖćøđóĉöę ēìþ
đðŨîðúéĂĂÖĀøČĂ
ĕúŠĂĂÖ

ĒÝšÜñĎĂš čìíøèŤìøćï
óøšĂöÿĉìíĉôŜĂÜÙéĊ
êŠĂýćúðÖÙøĂÜ
ĒÝšÜñĎĂš čìíøèŤìøćï
óøšĂöÿĉìíĉôŜĂÜÙéĊ
êŠĂýćúðÖÙøĂÜ

ĒÝšÜñĎöš ĊĂĞćîćÝêćö
öćêøć 53 ÿĆęÜ ĀøČĂ
ðäĉïêĆ êĉ ćööêĉ

ÝčéđøĉęöêšîĀøČĂÿĉĚîÿčéÖøąïüîÜćî

ñĎšĂčìíøèŤöÿĊ ĉìíĉ
ĂčìíøèŤĕéšĂĊÖ
ßĆĚîĀîċęÜ

Ö.Ù.ý.
óĉÝćøèć

Ă.Ö.Ù.ý.
óĉÝćøèć

ĒÝšÜñĎöš ĊĂĞćîćÝêćö
öćêøć 53 ÿĆęÜ
ĀøČĂðäĉïêĆ êĉ ćööêĉ

ñĎšëĎÖúÜēìþðúéĂĂÖ ĕúŠĂĂÖ ĀøČĂ ÙĞćÿĆęÜ õćÙ/
êĆé/úé àċÜę ñï.ÿĆÜę êćööêĉ Ă.Ö.Ù.ý.

ëĎÖúÜēìþõćÙìĆèæŤ êĆéđÜĉîđéČĂî
ĀøČĂúé×ĆĚîđÜĉîđéČĂî

ÙĞćĂíĉïć÷ÿĆâúĆÖþèŤñĆÜ×ĆĚîêĂî

4

3

2

×šćøćßÖćøÙøĎëĎÖÿĆęÜúÜēìþìćÜüĉîĆï

1

ĂčìíøèŤ

ñĆÜ×ĆîĚ êĂîÖćøìĞćÜćî

úĞćéĆïìĊę

ÖĉÝÖøøöÜćîĀøČĂÖćøðäĉïêĆ ĉ

ÖćøêĆéÿĉîĔÝ

ĒÝšÜñĎšĂčìíøèŤìøćïóøšĂöÿĉìíĉôŜĂÜÙéĊðÖÙøĂÜ đüšîĒêŠ
ÖøèĊöĊÖćøđóĉęöēìþđðŨîðúéĂĂÖ ĀøČĂĕúŠĂĂÖêćöìĊę Ă.
Ö.Ù.ý. öĊöêĉ đßŠîîĊĚñĎšĂčìíøèŤÖöĘ ĊÿĉìíĉĂčìíøèŤêŠĂ Ö.Ù.ý.ĕéš
ĂĊÖßĆĚîĀîċęÜ

ĒÝšÜñĎšöĊĂĞćîćÝêćööćêøć 53 ÿĆęÜĀøČĂðäĉïĆêêĉ ćööêĉ

Ă.Ö.Ù.ý. ĀøČĂ Ö.Ù.ý.ĒúšüĒêŠÖøèĊ óĉÝćøèćĂčìíøèŤ

×šćøćßÖćøÙøĎĄñĎšëĎÖÿĆęÜúÜēìþìćÜüĉîĆ÷ĔßšÿĉìíĉĂìč íøèŤ

øć÷úąđĂĊ÷éÜćî

ñĎšøĆïñĉéßĂï

{ÝčéđßČęĂöêŠĂøąĀüŠćÜĀîšć(ëšćĕöŠÝïõć÷ĔîĀîšć)

öćêøåćîÙčèõćóÜćî

ìĉýìćÜĀøČĂÖćøđÙúČęĂîĕĀü×ĂÜÜćî

đüúćéĞćđîĉîÖćø

9. ÿøčðöćêøåćîÖøąïüîÜćî ÖćøĂčìíøèŤĒúąÖćøøšĂÜìčÖ×Ť
ßČęĂÜćî ÖćøĂčìíøèŤ
ÿŠüîøćßÖćø ÖúčŠöïøĉĀćøÜćîïčÙÙú ÿóì. ÿóå. øĀĆÿđĂÖÿćø
üĆêëčðøąÿÜÙŤ đóČęĂđðŨîĒîüìćÜÿĞćĀøĆïîĉêĉÖøĔîÖćøóĉÝćøèćéĞćđîĉîÖćøđøČęĂÜĂčìíøèŤ ×ĂÜ×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć ÿĆÜÖĆéÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþć
ĒúąÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćöĆí÷öýċÖþć

ĒÝšÜ ñï. ìøćï đóČęĂĔĀšÝĆéÿŠÜ
đĂÖÿćøóøšĂöÙĞćßĊĚĒÝÜ
Ö.Ù.ý.
óĉÝćøèć

ĒÝšÜ ñï. ìøćï đóČęĂĔĀšÝĆéÿŠÜ
đĂÖÿćøóøšĂöÙĞćßĊĚĒÝÜ

Ă.Ö.Ù.ý.
óĉÝćøèć

ÝčéđøĉęöêšîĀøČĂÿĉĚîÿčéÖøąïüîÜćî

ĒÝšÜñĎöš ĂĊ ćĞ îćÝêćööćêøć 53 ÿĆęÜĀøČĂðäĉïĆêĉêćööêĉ

ĒÝšÜñĎöš ĂĊ ćĞ îćÝêćööćêøć 53 ÿĆęÜĀøČĂðäĉïĆêĉêćööêĉ

ëĎÖÿĆęÜúÜēìþĔĀšĂĂÖÝćÖøćßÖćø ëĎÖÿĆÜę óĆÖøćßÖćø
ëĎÖÿĆęÜĔĀšĂĂÖÝćÖøćßÖćøĕüšÖŠĂî ĀøČĂđĀĘîüŠćÙĞćÿĆÜę
×ĂÜ ñï.àċęÜÿĆęÜêćööêĉ×ĂÜ Ă.Ö.Ù.ý. ĕöŠëÖêšĂÜ

øšĂÜìčÖ×Ť

×šćøćßÖćøÙøĎđĀĘîüŠćêîĕöŠĕéšøĆïÙüćöđðŨîíøøö

đĀĘîüŠćêîĕöŠĕéšøĆïÙüćöđðŨîíøøöĀøČĂ
öĊÙüćöÙĆï×šĂÜĔÝĄĀøČĂëĎÖĒêŠÜêĆĚÜ
ÙèąÖøøöÖćøÿĂïÿüîìćÜüĉî÷Ć

ÙĞćĂíĉïć÷ÿĆâúĆÖþèŤñĆÜ×ĆĚîêĂî

4
5

3

2

1

ÖĉÝÖøøöÜćîĀøČĂÖćøðäĉïêĆ ĉ

ÖćøêĆéÿĉîĔÝ

ĒÝšÜñĎšøšĂÜìčÖ×Ťìøćï óøšĂöÿĉìíĉôŜĂÜÙéĊêŠĂýćúðÖÙøĂÜ

ĒÝšÜñĎöš ĂĊ ćĞ îćÝêćööćêøć 53 ÿĆęÜ ĀøČĂðäĉïêĆ êĉ ćööêĉ

Ă.Ö.Ù.ý. ĀøČĂ Ö.Ù.ý.ĒúšüĒêŠÖøèĊ óĉÝćøèćÙĞćøšĂÜìčÖ×Ť

{ÝčéđßČęĂöêŠĂøąĀüŠćÜĀîšć(ëšćĕöŠÝïõć÷ĔîĀîšć)
ìĉýìćÜĀøČĂÖćøđÙúČęĂîĕĀü×ĂÜÜćî

ĒÝšÜñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćñĎšđðŨîđĀêčĒĀŠÜÖćøøšĂÜìčÖ×Ťìøćï đóČęĂĔĀšÝĆéÿŠÜ
đĂÖÿćøóøšĂöÙĞćßĊĚĒÝÜđóČęĂðøąÖĂïÖćøóĉÝćøèć

×šćøćßÖćøÙøĎĄñĎšìĊęđĀĘîüŠćêîĕöŠĕéšøïĆ ÙüćöđðŨîíøøöĄĔßšÿìĉ íĉøĝ Ăš Ü
ìčÖ×Ť

ÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþć
ÖúčŠöïøĉĀćøÜćîïčÙÙú
ßČęĂÜćî ÖćøøšĂÜìčÖ×Ť
üĆêëčðøąÿÜÙŤ đóČęĂđðŨîĒîüìćÜÿĞćĀøĆïîĉêĉÖøĔîÖćøóĉÝćøèćéĞćđîĉîÖćøđøČęĂÜøšĂÜìčÖ×Ť ×ĂÜ×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć ÿĆÜÖĆéÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćðøąëöýċÖþćĒúąÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊę
ÖćøýċÖþćöĆí÷öýċÖþć
úĞćéĆïìĊę
ñĆÜ×ĆîĚ êĂîÖćøìĞćÜćî
øć÷úąđĂĊ÷éÜćî
đüúćéĞćđîĉîÖćø öćêøåćîÙčèõćóÜćî ñĎšøĆïñĉéßĂï

1. ßČęĂÜćî
ÜćîÙčšöÙøĂÜÙčèíøøöÝøĉ÷íøøö
2. üĆêëčðøąÿÜÙŤ
đóČęĂéĞćđîĉîÖćøĔĀš×šćøćßÖćøðøąóùêĉðäĉïĆêĉêîéšćîÖćøÙčšöÙøĂÜÙčèíøøöÝøĉ÷íøøöĔĀšđðŨîĕð
êćöðøąöüúÝøĉ÷íøøö×šćøćßÖćøóúđøČĂî
3. ×Ăïđ×ê×ĂÜÜćî
ñĎšéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜ×šćøćßÖćøóúđøČĂîìčÖêĞćĒĀîŠÜÝċÜöĊĀîšćìĊęéĞćđîĉîÖćøĔĀšđðŨîĕð
êćöÖãĀöć÷đóČęĂøĆÖþćðøąē÷ßîŤÿŠüîøüöĒúąðøąđìýßćêĉ öĊÙüćöđðŨîÖúćÜìćÜÖćøđöČĂÜ ĂĞćîü÷
ÙüćöÿąéüÖ ĒúąĔĀšïøĉÖćøĒÖŠðøąßćßîêćöĀúĆÖíøøöćõĉïćú ēé÷ÝąêšĂÜ÷ċéöĆęîĔîÙŠćîĉ÷öĀúĆÖ
×ĂÜöćêøåćîÝøĉ÷íøøöÿĞćĀøĆïñĎšéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜìćÜÖćøđöČĂÜĒúąđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆå 9 ðøąÖćø
×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîñĎšêøüÝÖćøĒñŠîéĉî êćöðøąöüúÝøĉ÷íøøö×šćøćßÖćøóúđøČĂî ó.ý.2552
4. ÙĞćÝĞćÖĆéÙüćö
4.1 Ýøĉ÷íøøö Āöć÷ëċÜ Ýøĉ÷íøøö×šćøćßÖćøóúđøČĂîêćöðøąöüúÝøĉ÷íøøö×šćøćßÖćøóú
đøČĂî ó.ý.2552
4.2 ×šćøćßÖćø Āöć÷ëċÜ ×šćøćßÖćøóúđøČĂî óîĆÖÜćîøćßÖćø ĒúąúĎÖÝšćÜĔîÿĆÜÖĆé
5. ×ĆĚîêĂîÖćøðäĉïĆêĉÜćî
5.1 ÿóì.ĒÝšÜĒîüðäĉïĆêĉêćöêćöðøąöüúÝøĉ÷íøøö×šćøćßÖćøóúđøČĂî ó.ý.2552ĔĀš
×šćøćßÖćøĒúąúĎÖÝšćÜĔîÿĆÜÖĆéđóČęĂëČĂðäĉïĆêĉ
5.2 ÿóì.ÙüïÙčöÖĞćÖĆïĔĀšöĊÖćøðäĉïĆêĉêćöðøąöüúÝøĉ÷íøøöĂ÷ŠćÜìĆęüëċÜĒúąÝøĉÜÝĆÜ
5.3 éĞćđîĉîÖćøĔĀšñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćöĊĀîšćìĊęðäĉïĆêĉêćöðøąöüúÝøĉ÷íøøöîĊĚ ĒúąðøąóùêĉêîĔĀš
đðŨîĒïïĂ÷ŠćÜìĊęéĊĒÖŠñĎšĂ÷ĎŠĔêšïĆÜÙĆïïĆâßć ÙüïÙčöĒúą ÿîĆïÿîčîÿŠÜđÿøĉöñĎšĂ÷ĎŠĔêšïĆÜÙĆïïĆâßćðäĉïĆêĉêćöðøąöüú
Ýøĉ÷íøøöîĊĚ êćöĂĞćîćÝĀîšćìĊę
5.4 ĔĀšñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćóĉÝćøèćÖćøðäĉïĆêĉêćöðøąöüúÝøĉ÷íøøö ĂćÝÿĆęÜúÜēìþìćÜüĉîĆ÷ üŠć
ÖúŠćüêĆÖđêČĂî ìĞćìĆèæŤïîđðŨîĀîĆÜÿČĂĀøČĂÿĆęÜĔĀšĕéšøĆïÖćøóĆçîćêćöìĊęđĀĘîÿöÙüø đöČęĂöĊÖøèĊÖćøòśćòŚî
Ýøĉ÷íøøö
5.5 ÿĞćîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþć ÿŠÜđÿøĉöÝøĉ÷íøøö×šćøćßÖćø ēé÷Ă÷ŠćÜîšĂ÷êšĂÜéĞćđîĉîÖćø
éĆÜîĊĚ
5.5.1 ĔîÖćøïøøÝčĒêŠÜêĆÜĚ đúČęĂîđÜĉîđéČĂî ÷šć÷ĀøČĂēĂî×šćøćßÖćø ĔĀšĔßšóùêĉÖøøö
ìćÜÝøĉ÷íøøö×ĂÜñĎšîĆĚîóĉÝćøèćÙüïÙĎŠÖĆïÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøë

5.5.2 ðúĎÖòŦÜÝøĉ÷íøøöĔĀš×šćøćßÖćøĔĀöŠ ÝĆéĔĀš×šćøćßÖćøúÜúć÷öČĂßČęĂøĆïìøćï
ðøąöüúÝøĉ÷íøøö ÝĆéĔĀšöĊÿöčéïĆîìċÖðøąüĆêĉĔîÿŠüîìĊęđÖĊę÷üÖĆïÝøĉ÷íøøö×ĂÜ×šćøćßÖćøĒêŠúąÙî øüöìĆĚÜÝĆéĔĀšöĊ
ÖĉÝÖøøöÿŠÜđÿøĉöÝøĉ÷íøøöñĎšïøĉĀćø Ēúą×šćøćßÖćøĂ÷ŠćÜÿöęĞćđÿöĂ
5.5.3 ðøąđöĉîÖćøðäĉïĆêĉêćöðøąöüúÝøĉ÷íøøö×ĂÜ×šćøćßÖćø
5.5.4 ÙčšöÙøĂÜ×šćøćßÖćøñĎšðäĉïĆêĉêćöðøąöüúÝøĉ÷íøøöîĊĚĂ÷ŠćÜđóĊ÷ÜóĂ
5.5.5 ÷Ö÷ŠĂÜ×šćøćßÖćøĒúąÿŠüîøćßÖćøìĊęëČĂðäĉïĆêĉêćöðøąöüúÝøĉ÷íøøöîĊĚēé÷
đÙøŠÜÙøĆé
5.5.6 êĂï×šĂÿÜÿĆ÷ĀøČĂÙĞćëćöđÖĊę÷üÖĆïÖćøðäĉïĆêĉêćöðøąöüúÝøĉ÷íøøöîĊĚ
5.5.7 ÝĆéĔĀšöĊÖćøýċÖþćÙŠćîĉ÷öìĊęđðŨîĂčðÿøøÙêŠĂÖćøðäĉïĆêĉêćöðøąöüúÝøĉ÷íøøöîĊĚ
ĒúąéĞćđîĉîÖćøĒÖšĕ×ðøĆïđðúĊę÷îÙŠćîĉ÷öîĆĚî
5.5.8 đñ÷ĒóøŠĔĀšðøąßćßî ñĎđš ðŨîÙĎŠÿöøÿ âćêĉ óĊęîšĂÜ óøøÙóüÖđóČĂę îòĎÜ×ĂÜ
×šćøćßÖćø êúĂéÝîðøąßćßîñĎšöćêĉéêŠĂøćßÖćøìøćïðøąöüúÝøĉ÷íøøö×ĂÜ×šćøćßÖćø đóČęĂĕöŠìĞćÖćøĂĆîđðŨî
ÖćøÿŠÜđÿøĉöĀøČĂÖŠĂĔĀšđÖĉéÖćøòśćòŚîÝøĉ÷íøøö
5.5.9 ÝĆéĔĀšöĊÖćøðøąđöĉîñúÖćøðäĉïĆêĉêćöðøąöüúÝøĉ÷íøøöîĊĚ
5.6 üĉîĉÝÞĆ÷ðŦâĀćÖćøðäĉïĆêĉêćöðøąöüúÝøĉ÷íøøöîĊĚĔîđøČęĂÜĔéĔé ×ĂÜ×šćøćßÖćø ĀøČĂÿŠÜ
đøČęĂÜĔĀšÙèąÖøøöÖćøÝøĉ÷íøøöðäĉïĆêĉêćöÙĞćĒîąîĞć ēé÷ÿčÝøĉêĕöŠêšĂÜøĆïñĉé
5.7 éĞćđîĉîÖćøĔîÖćøÙčšöÙøĂÜÙčèíøøöÝøĉ÷íøøöĒúąðäĉïĆêĉêćöìĊęÿŠüîøćßÖćøÖĞćĀîé

6. Flow Chart ÖćøðäĉïĆêĉÜćî

ĒÝšÜĒîüðäĉïĆêĉêćöêćöðøąöüúÝøĉ÷íøøö×šćøćßÖćøóúđøČĂî
ó.ý.2552ĔĀš×šćøćßÖćøĒúąúĎÖÝšćÜ

ÿóì.ÙüïÙčöÖĞćÖĆïĔĀšöĊÖćøðäĉïĆêĉêćöðøąöüú
Ýøĉ÷íøøöĂ÷ŠćÜìĆęüëċÜĒúąÝøĉÜÝĆÜ

ÿĆÜę úÜēìþìćÜüĉî÷Ć ĄđöČęĂöĊÖøèĊÖćø
òśćòŚîÝøĉ÷íøøö

ÿŠÜđÿøĉöÙčèíøøöÝøĉ÷íøøö×šćøćßÖćø úĎÖÝšćÜ

üĉîĉÝÞĆ÷ðŦâĀćÖćøðäĉïĆêêĉ ćöðøąöüúÝøĉ÷íøøö

éĞćđîĉîÖćøĄêćöìĊę
êšîÿĆÜÖĆéÖĞćĀîé
7. ĒïïôĂøŤöìĊĔę ßš
-

ÙĞćĂíĉïć÷ÿĆâúĆÖþèŤñĆÜ×ĆĚîêĂî
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4

ÝčéđøĉęöêšîĀøČĂÿĉĚîÿčéÖøąïüîÜćî

ÖĉÝÖøøöÜćîĀøČĂÖćøðäĉïĆêĉ

éĞćđîĉîÖćøĄêćöìĊęêšîÿĆÜÖĆéÖĞćĀîé

ÖćøêĆéÿĉîĔÝ

üĉîĉÝÞĆ÷ðŦâĀćÖćøðäĉïĆêĉêćöðøąöüúÝøĉ÷íøøö

ÿŠÜđÿøĉöÙčèíøøöÝøĉ÷íøøö×šćøćßÖćø úĎÖÝšćÜ

ÿĆÜę úÜēìþìćÜüĉî÷Ć Ą

3

øć÷úąđĂĊ÷éÜćî

ĒÝšÜĒîüðäĉïĆêĉêćöêćöðøąöüúÝøĉ÷íøøöĄ
ÿóì.ÙüïÙčöÖĞćÖĆïĔĀšöĊÖćøðäĉïĆêĉĄ

ñĆÜ×ĆîĚ êĂîÖćøìĞćÜćî

1
2

úĞćéĆïìĊę

öćêøåćîÙčèõćóÜćî

ÿóì.

ÿóì.

ÿóì.

ÿóì.

ÿëćîýċÖþć/ÿóì.
ÿóì.

ñĎšøĆïñĉéßĂï

ìĉýìćÜĀøČĂÖćøđÙúČĂę îĕĀü×ĂÜÜćî{ÝčéđßČęĂöêŠĂøąĀüŠćÜĀîšć(ëšćĕöŠÝïõć÷Ĕî ĢĀîšć)

đüúćéĞćđîĉîÖćø

9. ÿøčðöćêøåćîÜćîÖøąïüîÜćî ÜćîÙčšöÙøĂÜÙčèíøøöÝøĉ÷íøøö
ßČęĂÜćî ÜćîÙčšöÙøĂÜÙčèíøøöÝøĉ÷íøøö
ÿŠüîøćßÖćø ÖúčŠöïøĉĀćøÜćîïčÙÙú ÿóì. ÿóå. øĀĆÿđĂÖÿćø
üĆêëčðøąÿÜÙŤ
đóČęĂéĞćđîĉîÖćøĔĀš×šćøćßÖćøðøąóùêĉðäĉïĆêĉêîéšćîÖćøÙčšöÙøĂÜÙčèíøøöÝøĉ÷íøøöĔĀšđðŨîĕðêćöðøąöüúÝøĉ÷íøøö×šćøćßÖćøóúđøČĂî

คู่มือปฏิบตั ิ งาน
นางกนกเรขา บุณยรัตน์
ผูอ้ านวยการหน่ วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบตั ิ หน้ าที่ผอู้ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

กลุม่ กฎหมายและคดี
นางกนกเรขา บุณยรัตน์ ผูอ้ ำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบตั หิ น้าทีผ่ อู้ ำนวยการกลุม่
กฎหมายและคดี
1. เป็น ผู้ปฏิบัต ิงานในฐานะผู้ปฏิบัต ิง าน ที่มีความชำนาญการด้านงานวินัยและนิต ิ ก าร
รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ ต่อไปนี้
(1) ตอบข้อหารือ ให้คำปรึกษา ให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมาย และระเบียบแก่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน หน่วยงาน ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดและบุคคลอื่นๆ
(2) ดำเนินการเพื่อพิจารณาหาตัวผู้รับผิดทางละเมิด กรณี ทรัพย์สินของทางราชการได้รับ
ความเสียหาย หรือถูกละเมิดต่างๆ
(3) ให้ความช่วยเหลือแก่ข้าราชการหรือลูกจ้างในสังกัดที่ถูกกล่าวหา โดยประสานกับ
พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติ
(4) ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายกรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำทุจริต
(5) เป็นพยานในศาล หรือประสานกับพนักงานอัยการ นำพยานเข้าสืบในศาล
(6) ดำเนินคดีแพ่งที่มีสิทธิ์เรียกร้องเกี่ยวกับคดีอาญา
(7) เสนอแนะและให้ความเห็นในการแก้ไขระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
(8) ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลข้าราชการและลูกจ้าง ซึ่งกระทำผิดวินัยหรืออยู่
ในระหว่างดำเนินการทางวินัย,คดีแพ่ง,คดีอาญา,คดีปกครองและดำเนินการจัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มี
ผลผูกพันทางกฎหมายที่หน่วยงานในสังกัดเกี่ยวข้อง
(9) ทำการสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ในกรณีที่หน่วยงานราชการเป็น
โจทก์ฟ้อง และดำเนินคดีเพื่อให้บรรลุผลตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
(10) ดำเนินคดีปกครอง/การดำเนินคดีของรัฐ
1. การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ
2. การดำเนินการเกี่ยวกับการรับและดำเนินการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน
สืบสวนสอบสวนในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา
3. การดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองคุณธรรมและจริยธรรม
4. เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
ความปลอดภัยและข้อมูลข่าวสาร
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินการในข้อ (1)-(5)
6. การออกจากราชการ กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
7. การให้ อ อกจากราชการกรณี อื ่ น ๆ (ขาดคุ ณ สมบั ต ิ , ทุ พ พลภาพ , หย่ อ น
สมรรถภาพ

สรุปมาตรฐานกระบวนงาน
งานด้านกฎหมายและการดาเนินคดีของรัฐ
ส่วนราชการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับนิติกรในการดาเนินคดี
ของรั ฐ ให้ แก่ ห น่ วยงานราชการ สถานศึ ก ษา รวมทั้ง
ข้ า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั ง กั ด
ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่
เขต 1
ขั้นตอนการทางาน
1. รับเรื่ อง
2. แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณาสั่งการ
- การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการหาตัวผูต้ อ้ งรับผิด
- รวบรวมพยานหลั ก ฐาน/จั ด ท าค าฟ้ อ ง
คาให้ก ารและดาเนิ นคดี อื่น จนกระทั่งคดี ป กครองถึ ง
ที่สุด
- รวบรวมพยานหลักฐานและดาเนิ นการอื่ น
จนกระทัง่ คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีลม้ ละลายถึงที่สุด
- บั ง คั บ คดี หรื อใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทาง
ปกครอง รวมถึงการสื บหาหลักทรัพย์ดว้ ย

รายละเอียดงาน
1. รับเรื่องจากโรงเรียน สพฐ. และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดี
ปกครอง
2. แจ้งผู้บังคับบัญ ชาทราบเพื่อ พิจารณาสัง่
การ
3. ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
และการดาเนินคดีของรัฐในเรื่องนัน้ ๆ
4. ด าเนิ น การให้ มี ก ารบั ง คั บ คดี หรือ ใช้
มาตรการบั ง คับ ทางปกครอง รวมถึ ง การสื บ หา
ทรัพย์สนิ หรือหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคาพิพากษา
หรือผูถ้ ูกใช้มาตรการทางบังคับทางปกครอง
ขอบเขตของงาน
ครอบคลุ ม ตั้ง แต่ ก ารส่ ง เสริ ม วิ นั ย และป้ อ ง
ปรามมิ ให้กระทาผิด ให้แก่ขา้ ราชการครู และบุคลากร

ทางการศึ ก ษา ตลอดจนรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ยน สื บ สวน
ข้อเท็จจริ ง แต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวน/สอบสวนทาง
วินั ย ร้ ายแรงและไม่ ร้ายแรง การด าเนิ น การทางวิ นั ย
สิ้ นสุ ด รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน
ในการนี้ กล่าวถึงเฉพาะในส่ วนของข้าราชการ
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตามพระราชบัญ ญั ติ
ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 2547
และที่ แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม เท่ านั้น ไม่ ได้ห มายความรวมถึ ง
การดาเนิ นงานวินัยของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา
และลูกจ้างชัว่ คราว ที่ใช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก

การปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากคดี
1. การส่ งเสริ มวินัยข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
- ให้ ค าแนะน าปรึ กษาเกี่ ย วกั บ วิ นั ย และ
ระเบียบกฎหมายแก่ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด
- ส่ ง เสริ มให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด มี ก าร
เสริ มสร้ า งและพั ฒ นาวิ นั ย ให้ แ ก่ ผู ้ใ ต้ บ ั ง คั บ บั ญ ชา
รวมทั้ง การป้ องกัน ไม่ ให้ ผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชากระท าผิ ด
วินยั
- จัด ท าหรื อ เผยแพร่ ห นัง สื อ หรื อ เอกสารที่
เกี่ยวกับวินยั ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิ ง
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ /
ประมวลกฎหมายอาญา
2. ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง /
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
3. พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย พุทธศักราช
2483 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
4. พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

5. พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539
6. พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
7. พระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
8. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิด
ทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
9. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
10. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียน
อื่นทีเ่ กีย่ วข้อง

ใบงานที่ 1
เรื่ อง สรุปมาตรฐานกระบวนงาน

โดย
นางกนกเรขา บุณยรัตน์
ผู้อานวยการหน่ วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้ าที่ผ้ อู านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ นแนวทางสํ า หรั บ นิ ติ ก รในการ
ดําเนิ น งานอุ ท ธรณ์ แ ละร้องทุ ก ข์ข องข้าราชกาครู
และ บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สํานักงานเขต
พื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา และสํา นั ก งานเขต
พืน้ ที่ การศึกษามัธยมศึกษา

คําจํากัดความ
1. สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หมายถึง
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา และ
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา

ขอบเขตของงาน

2. ผูอ้ ํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา หมายถึง ผูอ้ ํานวยการสํานักงานเขต
พืน้ ที่ การศึกษาประถมศึกษา และ ผูอ้ ํานวยการ
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา

ครอบคลุมตัง้ แต่การรับเรื่องอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ของข้าราชการครูปละบุคลากรทาง การศึกษา
ตลอดจนการดําเนินการแจ้งผลให้ทราบ

3. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่ก ารศึก ษา หมายถึง
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและ
อ.ก.ค. ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา

การอุ ท ธรณ์ และการร้ อ งทุ ก ข์ กล่ า วถึ ง
เฉพาะในส่ ว นของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการ ศึ ก ษา ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ.
2547 แ ล ะ ที่ แ ก้ ไข เพิ่ ม เติ ม เท่ า นั ้ น ไม่ ได้
หมายความรวมไปถึงการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ของพนั ก งานราชการ ลู ก จ้า งประจํ า และลู ก จ้ า ง
ชัวคราว
่
ทีใ่ ช้ระเบียบกฎหมายแยกต่างหาก

4. ผู้มีอํ านาจตามมาตรา 53 หมายถึง ผู้มี
อํ า นาจสังบรรจุ
่
แ ละแต่ งตัง้ ตาม มาตรา 53 แห่ ง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ งาน
การอุทธรณ์
1. รับ เรื่อ งอุ ท ธรณ์ คํ า สัง่ ลงโทษของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูท้ ถ่ี ูก
ผูอ้ ํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หรือ
ผู้อํ า นวยการสถานศึก ษา ลงโทษภาคทัณ ฑ์
ตัด เงินเดือน หรือลดขัน้ เงินเดือน
2. ตรวจพิจารณาหนังสืออุทธรณ์ว่าเข้า
ข่ายที่จะรับไว้พจิ ารณา ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
ก าร อุ ท ธรณ์ แ ละก ารพิ จ ารณ าอุ ท ธรณ์
พ.ศ.2550 หรือ ไม่ เช่ น อุ ท ธรณ์ คํ าสังลงโทษ
่
ภายใน 30 วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ ไ ด้ ร ับ แจ้ ง คํ า สัง่
หรือไม่ ผู้ถู ก ลงโทษอุท ธรณ์ คําสังเพื
่ ่ อตนเอง
หรือมีผอู้ ่นื อุทธรณ์คาํ สังแทน
่
ฯลฯ
3. เสนอรายงานการอุทธรณ์ให้
อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา พิจารณา

การร้องทุกข์
1. รับ เรื่องร้องทุ กข์ของข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึก ษาผู้ ท่ี เห็ น ว่ า ตน
ไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมหรือมีความคับข้อง
ใจเนื่ อ งจากการกระทํ า ของผู้บ ัง คับ บัญ ชา
หรือถูกแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทาง
วินยั

2. ตรวจพิจารณาหนังสือร้องทุ กข์ว่า
เข้าข่ายทีจ่ ะรับเรื่องไว้พจิ ารณาตามกฎ ก.ค.
ศ.ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาร้อง
ทุกข์ พ.ศ.2551 หรือไม่ เช่น ร้องทุกข์ภายใน
30 วัน นับแต่วนั ได้รบั แจ้งคําสังหรื
่ อไม่รอ้ ง
ทุกข์เพือ่ ตนเองหรือร้องทุกข์แทนผูอ้ ่นื ฯลฯ

3 สํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามีห นังสือ
แ จ้ ง พ ร้ อ ม ส่ ง สํ า เน า ห นั ง สื อ ร้ อ ง ทุ ก ข์ ให้
ผู้บ ังคับ บัญ ชาผู้เป็ น เหตุ แ ห่ งการร้อ งทุ ก ข์ท ราบ
โดยเร็ว เพื่อที่ผู้บ ังคับบัญ ชานัน้ จะได้ส่งเอกสาร
หลักฐานพร้อมคําชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณา
ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา หรือ ก.ค.ศ.
แล้วแต่กรณี
4 เสนอรายงานการร้องทุกข์ให้ อ.ก.ค.ศ.
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา พิจารณา
4.1 ถ้ า เห็ น ว่ า การร้อ งทุ ก ข์ ไ ม่ ไ ด้ ทํ า เป็ น
หนังสือยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ทราบ เรื่อง
อันเป็ นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือมีผรู้ อ้ งทุกข์แทน
ตามข้อ 5 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และ ข้อ 7 แห่ง
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุ กข์และการพิจารณา
ร้องทุกข์ พ.ศ.2551 ให้มมี ติไม่รบั คําร้อง ทุกข์ไว้
พิจารณา จากนัน้ มีหนังสือแจ้งให้ผรู้ อ้ งทุกข์ทราบ
โดยเร็ว
4.2 ถ้าเห็นว่าการร้องทุกข์ถูกต้อง ให้มมี ติ
ตามข้อ 14 แห่ งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้ว ยการ ร้อ งทุ ก ข์
และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551 เมือ่ มีมติเป็ น
ประการใด ให้ผู้มีอํ า นาจตามมาตรา 53 สังหรื
่ อ
ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามนัน้ และเมื่อได้สงหรื
ั ่ อปฏิบตั ิ
ตามมติ นั ้น แล้ ว ให้ แ จ้ ง ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ทราบเป็ น
หนังสือพร้อมสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยเร็ว

ใบงานที่ 2
เรื่ อง การอุทธรณ์ และการร้ องทุกข์
นางกนกเรขา บุณยรัตน์
ผู้อานวยการหน่ วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้ าที่ผ้ อู านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1

งานคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม
วัตถุประสงค์
เพื่อดําเนินการให้ขา้ ราชการประพฤติปฏิบตั ิ
ตนด้านการคุ้ม ครองคุ ณ ธรรมจริย ธรรมให้เป็ น ไป
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ขอบเขตของงาน
ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ งข้ า ราชการพลเรื อ นทุ ก
ตํ า แหน่ ง จึ ง มี ห น้ า ที่ ดํ า เนิ น การให้ เ ป็ นไป ตาม
ก ฎ ห ม าย เพื่ อ รั ก ษ าป ระโย ช น์ ส่ ว น รว ม แ ล ะ
ประเทศชาติ มีความเป็ นกลางทางการเมือง อํานวย
ความสะดวก และให้บริการแก่ป ระชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมันในค่
่
านิยมหลัก ของ
มาตรฐานจริย ธรรมสํ า หรับ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทาง
การเมื อ งและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรัฐ 9 ประการ ของ
สํานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ งาน
1. สพท.แจ้งแนวปฏิ บ ัติต ามตามประมวล
จ ริ ย ธ รร ม ข้ า ราช ก าร พ ล เรื อ น พ .ศ .2552ให้
ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดเพือ่ ถือปฏิบตั ิ
2. สพท.ควบคุ ม กํ า กับ ให้มีก ารปฏิบ ัติต าม
ประมวลจริยธรรมอย่างทัวถึ
่ งและจริงจัง

3. ดําเนินการให้ผบู้ งั คับบัญชามีหน้าทีป่ ฏิบตั ิ
ตามประมวลจริย ธรรมนี้ และประพฤติต นให้ เป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่ ผู้อ ยู่ใต้บ ังคับ บัญ ชา ควบคุ ม และ
สนั บ สนุ น ส่ งเสริม ผู้อ ยู่ ใต้บ ังคับ บัญ ชาปฏิบ ัติต าม
ประมวล จริยธรรมนี้ ตามอํานาจหน้าที่
4. ให้ผู้บงั คับบัญชาพิจารณาการปฏิบตั ิตาม
ประมวลจริยธรรม อาจสังลงโทษทางวิ
่
นัย ว่า กล่าว
ตักเตือน ทําทัณฑ์บนเป็ นหนังสือหรือสังให้
่ ได้รบั การ
พั ฒ นาตามที่ เ ห็ น สมควร เมื่ อ มี ก รณี ก ารฝ่ าฝื น
จริยธรรม
5. สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา ส่ ง เสริม
จริยธรรมข้าราชการ โดยอย่างน้อยต้องดําเนินการ
ดังนี้
1 .1 ใน ก าร บ ร ร จุ แ ต่ งตั ้ ง เลื่ อ น
เงินเดือน ย้ายหรือโอนข้าราชการ ให้ใช้พฤติกรรม
ทางจริย ธรรมของผู้นั น้ พิจ ารณาควบคู่ ก ับ ความรู้
ความสามารถ 20 คู่มอื การปฏิบตั งิ าน สํานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา
1.2 ปลู ก ฝั งจริย ธรรมให้ข้า ราชการ
ใหม่ จัดให้ขา้ ราชการลงลายมือชื่อรับทราบ ประมวล
จริ ย ธรรม จั ด ให้ มี ส มุ ด บั น ทึ ก ประวัติ ใ นส่ ว นที่
เกีย่ วกับจริยธรรมของข้าราชการแต่ละคน รวมทัง้ จัด
ให้ มี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมผู้ บ ริ ห าร และ
ข้าราชการอย่างสมํ่าเสมอ

1.3 ประเมินการปฏิบตั ติ ามประมวล
จริยธรรมของข้าราชการ 5.5.4 คุม้ ครองข้าราชการ
ผูป้ ฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมนี้อย่างเพียงพอ
1.4 ยกย่องข้าราชการและส่วน
ราชการทีถ่ อื ปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมนี้โดย
เคร่งครัด
1.5 ตอบข้อสงสัยหรือคําถามเกีย่ วกับ
การปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมนี้
1.6 จัดให้มกี ารศึกษาค่านิยมทีเ่ ป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมนี้ และ
ดําเนินการแก้ไขปรับเปลีย่ นค่านิยมนัน้
1.8 เผยแพร่ ใ ห้ ป ระชาชน ผู้ เ ป็ นคู่
สมรส ญ าติ พี่ น้ อ ง พ รรคพ วกเพื่ อ นฝู ง ของ
ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ทราบประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อไม่ทํา
การอัน เป็ น การส่งเสริมหรือก่อให้เกิดการฝ่ าฝื น
จริยธรรม
1.9 จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิ
ตามประมวลจริยธรรมนี้
6. วินิ จ ฉั ย ปั ญ หาการปฏิ บ ัติ ต ามประมวล
จริยธรรมนี้ในเรื่องใดใด ของข้าราชการ หรือส่ง เรื่อง
ให้คณะกรรมการจริยธรรมปฏิบตั ติ ามคําแนะนํา โดย
สุจริตไม่ตอ้ งรับผิด
7. ดําเนินการในการคุม้ ครองคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบตั ติ ามทีส่ ว่ นราชการกําหนด

สื่อคุณธรรม จริ ยธรรม
อิทธิบาท 4
พรหมวิหาร 4
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจริ ยธรรม
ประมวลจริ ยธรรมข้าราชการพลเรื อน
พระราชบัญญัติมาตรฐานจริ ยธรรม พ.ศ.2562
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมบังคับคดี
คู่มือการปฏิบตั ิตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
กรมบังคับคดี
จรรยาบรรณของเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้า
พนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี 2558
มาตรฐานทางคุณธรรมจริ ยธรรมของเจ้าหน้าที่กรม
บังคับคดี
จรรยาสาหรับผูท้ าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินของ
กรมบังคับคดี

สื่อป้ องกันการทุจริ ต
สือ่ ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับเรื่องผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2563
สือ่ ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับเรื่องผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562

ใบงานที่ 3
เรื่ อง งานคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม

โดย
นางกนกเรขา บุณยรัตน์
ผู้อานวยการหน่ วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้ าที่ผ้ อู านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ความหมายของวินัยข้ าราชการครู
………………………..
วินัย คือ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบี ยบ
และแบบธรรมเนียมที่กาหนดให้ปฏิบตั ิตามหรื อ
งดเว้นการปฏิบตั ิ
วิ นั ยข้ าราชการ คื อ แบ บแผน ความ
ประพฤติที่กาหนดให้ขา้ ราชการควบคุมตนเอง
และควบคุ ม ผู ้ใ ต้บั ง คับ บั ญ ชาให้ ป ระพฤติ ดี
ปฏิ บัติ ดี ละเว้น การประพฤติ ใ นทางไม่ ช อบ
ไม่ควร
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษา
ต้อ งรั ก ษาวิ นั ย ที่ บัญ ญั ติ เป็ นข้อ ห้ า ม และข้อ
ป ฏิ บั ติ ไ ว้ ใ น ห ม ว ด นี้ โ ด ย เค ร่ งค รั ด ใ ห้
ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าที่เสริ มสร้างและพัฒนาให้
ผูอ้ ยู่ใต้บังคับ บัญ ชามี วิ นัยป้ อ งกัน มิ ให้ ผูอ้ ยู่ใต้
บังคับบัญ ชากระทาผิดวินัยและดาเนิ นการทาง
วินัยแก่ผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชาซึ่ งมี กรณี อนั มีมูลที่
ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั หากผูบ้ งั คับบัญชา
ละเลยการปฏิบตั ิหน้าที่จะถือว่าผูบ้ งั คับบัญชาทา
ผิดวินยั เสี ยเอง

โทษทางวิ นัยมี 5 สถาน
1. ภาคทัณฑ์
2. ตัดเงินเดือน
3. ลดขัน้ เงินเดือน
4. ปลดออก
5. ไล่ออก

สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
• การว่ า กล่ า วตั ก เตื อ นหรือ การทำ า
ทัณ ฑ์บ นเมื่อว่าเป็ นโทษทางวินัย ใช้ในกรณี ที่
เป็ นความผิ ด เล็ ก น้อ ยและมี เหตุ อ ัน ควรงดโทษ
การว่า กล่าวตักเตือนไม่ตอ้ งทาเป็ นหนังสื อ
แต่การทาทัณฑ์บนต้องทาเป็ นหนังสื อ

• โทษ ภาคทั ณ ฑ์ ใช้ ล งโทษ ในกรณี ที่ เ ป็ น
ความผิดเล็กน้อยหรือมีเหตุอนั ควรลดหย่อนสาหรับโทษ
ภาคทัณฑ์ไม่ตอ้ งามการเลื่อนขัน้ เงินเดือน
• โทษตัดเงินเดือนและลดขัน้ เงินเดือน ใช้ลงโทษ
ในคามผิดทีไ่ ม่ถงึ กับเป็ นความผิดร้ายแรงและไม่ใช่กรณี
ทีเ่ ป็ นความผิดเล็กน้อย
• โทษปลดออกและไล่ออก ใช้ลงโทษในกรณี ท่ี
เป็ นความผิดวินยั ร้ายแรงเท่านัน้
• การลดโทษความผิดวินัยร้ายแรง ห้ามลดโทษ
ต่ากว่าปลดออก
• ผู้ ถู ก ลงโทษปลดออกมี สิท ธิไ ด้ ร ับ บ าเหน็ จ
บานาญเสมือนลาออก
*** การสังให้
่ ออกจากราชการไม่ใช่โทษทางวินยั
การผิดวิ นัยไม่รา้ ยแรงมีทงั ้ หมด 13 ประเภท ได้แก่
1. ไม่ ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ก ค ร อ งใน ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิใจ
์
2. ไม่ ป ฏิบ ัติห น้ า ที่ร าชการด้ ว ยความซื่อ สัต ย์
สุจริตเสมอภาคและเที่ย งธรรมไม่มคี วามวิรยิ ะอุตสาหะ
ขยัน หมัน่ เพีย รดู แ ลเอาใจใส่ร กั ษาประโยชน์ ข องทาง
ราชการ และปฏิบตั ิตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

3. อาศัยหรือยอมให้ผอู้ ่นื อาศัยอานาจและหน้าที่
ราชการของตนไม่ ว่ า จะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ้ ่นื
4. ไม่ ป ฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ร าชการให้ เ ป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และหน่ ว ยงานการศึก ษามติค ณะรัฐ มนตรี
หรือ นโยบายของรัฐ บาลโดยถือ ประโยชน์
สูงสุดของผูเ้ รียน และไม่ให้เกิดความเสียหาย
แก่ราชการ
5. ไม่ปฏิบตั ิตามคาสังของผู
่
้บงั คับบัญชาซึ่งสัง่
ในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ
6. ไม่ตรงต่อเวลาไม่อุทศิ เวลาของตนให้แก่ทาง
ราชการและผู้เรียนละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ าที่
ราชการโดยไม่มเี หตุอนั สมควร
7. ไม่ป ระพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรีย น
ชุมชนสังคม
8. กลัน่ แกล้ งกล่ า วหาหรือ ร้อ งเรีย นผู้อ่ืน โดย
ปราศจากความจริง
9. กระท าการหรือ ยอมให้ผู้อ่ืน กระทาการหา
ประโยชน์ อั น อาจท าให้ เ สื่ อ มเสี ย ความ
เที่ ย งธรรมหรื อ เสื่ อ มเสี ย เกี ย รติ ศ ั ก ดิ ใ์ น
ตาแหน่งหน้าทีร่ าชการของตน

10. เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ หรือผูจ้ ดั การ
หรือดารงตาแหน่งอื่นใดทีม่ ลี กั ษณะ
คล้ายคลึงกันนัน้ ในห้างหุน้ ส่วนหรือ
บริษทั
11. ไม่วางตนเปำ็นกลางทางการเมือง
12. กระทาการอันได้ช่อื ว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั ่
13. ไม่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผอู้ ยูใ่ ต้บงั คับ
บัญชามีวนิ ยั

ใบงานที่ 4
เรื่ อง วินัยข้ าราชการครู

โดย
นางกนกเรขา บุณยรัตน์
ผู้อานวยการหน่ วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้ าที่ผ้ อู านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ประเภทความผิด
ความผิดสถานเบา ได้แก่ พฤติกรรม
อันมีอุปนิสัยไม่ดี (ตักเตือน)
ความผิดสถานกลาง ได้แก่ ทาลาย
ชื่อเสี ยงโรงเรี ยนและส่วนรวม (เชิญผูป้ กครอง
มาพบทาทัณฑ์บน)
ความผิดสถานหนัก ได้แก่ นาความ
เสื่ อมเสี ยร้ายแรงมาสู่โรงเรี ยนและ
ส่วนรวม (เชิญผูป้ กครองมาหักคะแนน)
ความผิดขั้นร้ายแรง ได้แก่ การกระทา
ความผิดที่มีโทษสูงสุด (การทากิจกรรมเพื่อให้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม)
อยูใ่ นดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

Chiang Mai Primary
Educational Sevice Area
Office 1

ใบงานที่ 5
เรื่ อง ระเบียบว่าด้ วยการลงโทษเด็กนักเรียน

Phone: 053 – 112 – 333 Ext. 503
Fax: 053 – 112 - 677
Chiang Mai Provincial Government
Offices Floor 4 Chang phuek ,
Mueng , Chiang Mai 50300
WWW.CHIANGMAIAREA1.GO.TH

นางกนกเรขา บุณยรัตน์
ผู้อานวยการหน่ วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้ าที่ผ้ อู านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ระเบียบว่าด้ วยการลงโทษเด็กนักเรียน

นักเรี ยนที่ ป ระพฤติ ฝ่าฝื นระเบี ยบข้อ บังคับ
ของโรงเรี ยนจะถู ก พิ จ ารณ าลงโทษตามระเบี ย บ
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ว่ า ด้ ว ย ก า ร ล ง โ ท ษ
นักเรี ยน พ.ศ. 2548 ดังต่อไปนี้

1. ว่ากล่าวตักเตือน
2. ทาทัณฑ์บน
3. ตัดคะแนนความประพฤติ
4. ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การพิจารณาโทษจะกระทาตามลาดับความผิดดังนี้
1. ความผิดสถานเบาและสถานกลาง
1.1 แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรี ยน
1.2 หนีการเรี ยนแต่ไม่ได้ออกนอกบริ เวณ
โรงเรี ยน
1.3 จอดรถ ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ
1.4 ส่งเสี ยงเอะอะบนอาคารเรี ยนหรื อ
ห้องเรี ยน โดยไม่มีเหตุผล
1.5 เล่นเกมต่าง ๆ บนอาคารเรี ยน และ
นอกสถานศึกษา
1.6 ไม่รักษาความสะอาดของห้องเรี ยนหรื อ
อาคารเรี ยน

1.7 ปกปิ ดความลับของนักเรี ยนที่กระทาความผิดโดยนิ่ง
เงียบทั้ง ๆ ที่รู้
1.8 มาโรงเรี ยนสายโดยไม่มีเหตุผลพอควร
1.9 แสดงกิริยาวาจาหยาบคายต่อครู และผูอ้ ื่น
1.10 ขัดคาสั่งครู ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
1.11 หลีกเลี่ยงหลบซ่อนไม่เข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า
1.12 สูบบุหรี่ หรื อมีบุหรี่ ไว้ในครอบครอง
1.13 หนีออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนโดยไม่ทาบัตรให้
ถูกต้องตามระเบียบ
1.14 ขีดเขียนข้อความตามฝาผนังหรื อสิ่ งก่อสร้างของ
โรงเรี ยน
1.15 ประพฤติตนส่อในทางชูส้ าว (ไม่ถึงขั้นร้ายแรง)
1.16 แสดงกิริยาวาจาไม่สมควรต่อครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
1.17 พูดจาขู่กรรโชกเพื่อนนักเรี ยน สารวัตรนักเรี ยน
1.18 เที่ยวกลางคืน ดึกดื่นหรื อเข้าในสถานที่ที่ไม่
เหมาะสม
1.19 ทะเลาวิวาทกับเพื่อนนักเรี ยนด้วยเหตุผลเฉพาะหน้า
ด้วยตัวของตัวเอง
1.20 เล่นการพนันทั้งในและนอกโรงเรี ยน
1.21 พฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
ครู ที่พบเห็น
การควบคุมความประพฤติของนักเรียน
หลักการ
1. เพื่อควบคุมความประพฤติของนักเรี ยนให้
เป็ นไปตามระเบียบของโรงเรี ยน
2. ป้องกันมิให้นกั เรี ยนเกี่ยวข้องกับอบายมุข
3. แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของนักเรี ยน
4. ส่งเสริ มสนับสนุนให้นกั เรี ยนกระทาในสิ่ งที่
ถูกต้อง

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ
ถ้านักเรี ยนฝ่ าฝื นระเบียบข้อบังคับต่าง
ๆ ที่โรงเรี ยนแจ้งไว้โรงเรี ยนจะทาการสอบสวนจน
เห็นว่าการกระทาดังกล่าวนั้นเจตนาโทษที่จะ
ดาเนินการนั้น 4 สถานโดยระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรี ยน
นักศึกษา พ.ศ. 2548
1. ว่ากล่าวตักเตือน
2. ทาทัณฑ์บน
3. ตัดคะแนนความประพฤติ
4. ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

คู่มือปฏิบตั ิ งาน
นายวีระชาติ แสนปัญญา
เจ้าหน้ าที่ปฏิบตั ิ งานกลุ่มกฎหมายและคดี
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

กลุม่ กฎหมายและคดี
นายวีรชาติ แสนปัญญา ลูกจ้างชั่วคราว เป็นผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญ
การด้านการบริหารงานบุคคลในกลุ่มงานวินัยและนิติการ รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกั บ
1. ปฏิบัติงานด้านด้านกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ ต่อไปนี้
(1) ตอบข้อ หารื อ ให้ ค ำปรึก ษา ให้ ค วามเห็ นในปั ญหาข้ อกฎหมาย และระเบียบ แก่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน หน่วยงาน ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดและบุคคลอื่นๆ
(2) ดำเนินการเพื่อพิจารณาหาตัวผู้รับผิดทางละเมิด กรณี ทรัพย์สินของทางราชการได้รับ
ความเสียหาย หรือถูกละเมิดต่างๆ
(3) ให้ความช่วยเหลือแก่ข้าราชการหรือลูกจ้างในสังกัดที่ถูกกล่าวหา โดยประสานกับ
พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติ
(4) ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายกรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำทุจริต
(5) เป็นพยานในศาล หรือประสานกับพนักงานอัยการ นำพยานเข้าสืบในศาล
(6) ดำเนินคดีแพ่งที่มีสิทธิ์เรียกร้องเกี่ยวกับคดีอาญา
(7) เสนอแนะและให้ความเห็นในการแก้ไขระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
(8) ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลข้าราชการและลูกจ้าง ซึ่งกระทำผิดวินัยหรืออยู่
ในระหว่างดำเนินการทางวินัย, คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีปกครองและดำเนินการจัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่
มีผลผูกพันทางกฎหมายที่หน่วยงานในสังกัดเกี่ยวข้อง
(9) ทำการสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ในกรณีที่หน่วยงานราชการเป็น
โจทก์ฟ้อง และดำเนินคดีเพื่อให้บรรลุผลตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
(10) พิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำนิติกรรม การตีความข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศมติ
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้ผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการได้พิจารณาตัดสินใจ
(11) ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการ
ศึกษาและบุคคลอื่น
(12) จัดทำระบบการจัดเก็บควบคุมเพื่อสามารถตรวจค้นได้สะดวกรวดเร็ว ทั้งเรื่องที่ดำเนินการ
เสร็จแล้ว หรือกำลังดำเนินการอยู่

สรุปสาระสาคัญเกีย่ วกับการอุทธรณ์ และการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์ ตามกฎหมายใหม่

การอุ ท ธรณ์ เป็ นกระบวนการให้ ค วามเป็ นธรรมแก่
ข้ า ราชการพลเรื อนสามั ญ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้ า ราชการพลเรื อน พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด และขณะนี้
คณะกรรมการพิ ทัก ษ์ร ะบบคุ ณ ธรรม (ก.พ.ค.) ได้อ อกกฎ
ก.พ.ค.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ.
๒๕๕๑ ประกาศบั ง คั บ ใช้ แ ล้ ว ตั้ งแต่ ว ั น ที่ ๑ ธั น วาคม
๒๕๕๑ สรุ ป ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ สรุ ปดังนี้
อุทธรณ์ คือ อะไร
การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผถู ้ ูกลงโทษทางวินยั และถูก
สั่งให้ออกจากราชการ ร้องขอให้ผทู ้ ี่มีอานาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ ได้ยกเรื่ องขึ้นพิจารณาใหม่เพื่อให้เป็ นไป
ทางที่เป็ นคุณแก่ตน
กรณีที่มีสิทธิอุทธรณ์ มีอย่างใดบ้ าง
พระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บข้า ราชการพลเรื อน พ.ศ.
๒๕๕๑มาตรา ๑๑๔ บั ญ ญั ติ ว่ า “ ผู ้ใ ดถู ก สั่ ง ลงโทษตาม

พระราชบัญญัติน้ ีหรื อถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐
(๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ผูน้ ้ นั มีสิทธิ อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.
ภายในสามสิ บวัน นั บ แต่ ว ัน ทราบหรื อถื อ ว่ า ทราบค าสั่ ง
...” ดังนั้น กรณี ที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ จึงมี ๒ กรณี คือ
๑. กรณี ถูกสั่งลงโทษทางวินยั ๕ สถาน คือ ภาคทัณฑ์
ตัดเงิ นเดื อน ลดเงิ นเดื อน (หรื อลดขั้นเงิ นเดือนตามกฎหมาย
เดิ ม ) ปลดออก และไล่ อ อก ส่ วนการว่ ากล่ าวตักเตื อ น หรื อ
ทัณฑ์บนเป็ นหนังสื อ นั้น ไม่ใช่โทษทางวินัย จึงไม่สามารถที่
จะอุทธรณ์ได้ แต่อาจร้องทุกข์ได้

๒. กรณี ถูกสัง่ ให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕)
(๖) (๗) และ (๘) สรุ ปรวม ๖ ประการ คือ
(๑) เจ็บป่ วยจนไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ราชการได้โดย
สม่าเสมอ
(๒) ขาดคุณสมบัติทวั่ ไปหรื อมี ลกั ษณะต้องห้าม
การจะเข้ารับราชการเพราะเหตุที่ ไม่มีสัญ ชาติไทย ไม่เลื่อมใส
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข ดารงตาแหน่งการเมือง ถูกสั่งพักราชการหรื อให้
ออกจากราชการไว้ก่อน เป็ นบุคคลล้มละลาย และเคยต้องรับ

โทษถึงที่สุดให้จาคุกคดีอาญา (ยกเว้นกระทาโดยประมาทหรื อ
ลหุโทษ)
(๓) ไม่สามารถปฏิบตั ิราชการให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
เกิดประสิ ทธิผลในระดับอันเป็ นที่พอใจของทางราชการ
(๔) หย่ อ นความสามารถในอัน ที่ จ ะปฏิ บัติ ห น้ า ที่
ราชการบกพร่ องในหน้ า ที่ ร าชการ หรื อประพฤติ ต นไม่
เหมาะสมกับ ต าแหน่ ง หน้า ที่ ร าชการถ้า ให้ ผูน้ ้ ัน รั บ ราชการ
ต่อไปจะเป็ นการเสี ยหายแก่ราชการ
(๕) มีมลทินหรื อมัวหมองในกรณี ที่ถูกสอบสวนวินยั
อย่างร้ ายแรง ถ้าให้รับราชการต่อไป จะเป็ นการเสี ยหายแก่
ราชการ
(๖) ต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
ในความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษหรื อ
ต้องรั บโทษจาคุกโดยคาสั่งของศาลซึ่ งยังไม่ถึงกับจะต้องถูก
ลงโทษปลดออกหรื อไล่ออก

กาหนดเวลาในการยื่นอุทธรณ์
การอุทธรณ์ตอ้ งยื่นภายในกาหนดระยะเวลา ดังนี้
(๑) ๓๐ วันนับแต่วนั ทราบหรื อถือว่าทราบคาสั่งที่เป็ นเหตุแห่งการ
อุทธรณ์ สาหรับกรณีผทู ้ ี่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยและถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุ ๖ กรณีดงั กล่าว
(๒) ๙๐ วัน นับแต่วนั ทราบหรื อถือว่าทราบคาสั่งที่เป็ นเหตุแห่ง
การอุทธรณ์ หรื อ ๑ ปี นับแต่วนั ที่ผถู ้ ูกสั่งหรื อถูกสั่งให้ออกจากราชการถึง
แก่ความตาย สาหรับกรณีที่ทายาทผูม้ ีสิทธิรับบาเหน็จตกทอด เป็ นผูท้ ี่ใช้
สิทธิอุทธรณ์
ยื่นอุทธรณ์ที่ไหน การยื่นหนังสืออุทธรณ์ ทาได้ ๒ วิธี คือ
๑. ยื่นต่อพนักงานผูร้ ับอุทธรณ์ที่สานักงาน ก.พ.
๒. ส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณียล์ งทะเบียน โดยถือวันที่
ที่ทาการไปรษณียต์ น้ ทาง ประทับตรารับที่ซองหนังสื ออุทธรณ์เป็ นวันยื่น
หนังสืออุทธรณ์
กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
สาหรับกระบวนการพิจารณาและวิ นิจฉัยอุทธรณ์ นั้น มีการดาเนิ นการ
คล้ายกันกับศาลปกครองชั้นต้น กล่าวคือ
๑. ตรวจคาอุทธรณ์ในเบื้องต้น ถ้าคาอุทธรณ์ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนก็จะมี
การแนะนาให้นาไป
แก้ไข ถ้าสมบูรณ์ ก็จะเสนอให้ประธาน ก.พ.ค. พิจารณาดาเนินการต่อไป
๒. ก.พ.ค. ตั้ง คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย อุ ทธรณ์ และตั้ง นิ ติ ก รผูแ้ ถลง
รวมทั้งแจ้งคาสั่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ไปให้ผูอ้ ุทธรณ์ทราบ
และผูอ้ ุทธรณ์อาจยื่นคาคัดค้านกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ได้
๓. คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และหรื อ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยว่า
อุทธรณ์น้ ันอาจรั บไว้พิจารณาได้ห รื อไม่ ถ้าเป็ นอุ ทธรณ์ ที่พิจารณาได้
ประธาน ก.พ.ค. ก็จะจ่ายสานวนให้ กับองค์ค ณะวินิ จฉัย (ก.พ.ค.หรื อ
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์) จากนั้นก็จะมีการแต่งตั้ง็กกรรมการเจ้าของ
สานวนเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
๔. กรณี ที่ ก รรมการเจ้า ของส านวน เห็ น ว่ า เป็ นอุ ท ธรณ์ ที่ ส มบู ร ณ์
ครบถ้วน ก็จะสั่งให้คู่กรณี ในอุ ทธรณ์ (ผูส้ ั่ งลงโทษหรื อสั่ งให้ออกจาก
ราชการ) ทาคาแก้อุทธรณ์ส่งมาให้ จากนั้นก็ส่งสาเนาคาแก้อุทธรณ์พร้อม

ทั้งส าเนาพยานหลัก ฐานไปให้ ผู ้อุ ท ธรณ์ เ พื่ อให้ ผู ้อุ ท ธรณ์ ค ัด ค้า นหรื อ
ยอมรับคาแก้อุทธรณ์ ถ้าผูอ้ ุทธรณ์ประสงค์จะคัดค้านคาแก้อุทธรณ์ก็ให้
ส่ งคาคัดค้านคาแก้อุทธรณ์ หากไม่ประสงค์ที่จะคัดค้านและต้องการให้
พิจารณาอุทธรณ์ต่อไป ผูอ้ ุทธรณ์จะต้องแจ้งไปให้ทราบด้วย จากนั้นก็จะ
ส่ งคาคัดค้านคาแก้อุทธรณ์ไปให้คู่กรณี ในอุทธรณ์ (ผูส้ ั่งลงโทษหรื อสั่งให้
ออกจากราชการ) ทาคาแก้อุทธรณ์เพิ่มเติมส่ งให้อีกครั้งหนึ่ง
๕. กรณี กรรมการเจ้าของสานวนเห็นว่ามีขอ้ เท็จจริ งเพียงพอที่ จะ
พิจารณาหรื อมีคาวินิจฉัยชี้ขาดได้แล้ว ก็จะจัดทาบันทึกสรุ ปสานวนพร้อม
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่ องนี้ท้ งั หมดเสนอต่อองค์คณะ
วินิจฉัย โดยองค์คณะวินิจฉัยยังมีอานาจที่แสวงหาข้อเท็จจริ งได้อีก และ
เมื่อได้ขอ้ เท็จจริ งเพียงพอแล้ว กรรมการเจ้าของสานวนก็จะจัดทาบันทึก
สรุ ปสานวนและเอกสาร ส่ งให้กับองค์คณะวินิจฉัย และส่ งให้คู่กรณี ท้ งั
สองฝ่ ายทราบด้วย
๖. องค์ ค ณะวิ นิ จ ฉั ย มี ค าสั่ ง ก าหนดวัน สิ้ น สุ ด การแสวงหา
ข้อเท็จจริ งและให้แจ้งคู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายทราบล่วงหน้าพร้ อมกับส่ งสรุ ป
สานวนไปให้นิติกรผูแ้ ถลง (ถ้ามี) จัดทาคาแถลง
๗. องค์คณะวินิจฉัยกาหนดวันนั่งพิจารณาอุทธรณ์ครั้งแรกแจ้ง
ให้คู่กรณี ทราบล่วงหน้า และในวันนัง่ พิจารณาอุทธรณ์ครั้งแรกหากคู่กรณี
ประสงค์จะยื่นคาแถลงสรุ ปอุทธรณ์หรื อคาแก้อุทธรณ์ของตนเป็ นหนังสื อ
ให้ยื่นคาแถลงเป็ นหนังสื อก่อนวันนั่งพิจารณาอุทธรณ์หรื ออย่างช้าที่สุด
ในระหว่างการนัง่ พิจารณาอุทธรณ์และคู่กรณี มีสิทธิ นาพยานหลักฐานมา
สืบประกอบคาแถลงที่ยื่นไว้ได้
๘. ในการนั่งพิจารณาอุทธรณ์ครั้งแรก กรรมการเจ้าของส านวน
จะเสนอสรุ ป ข้อ เท็ จ จริ ง และประเด็ น แล้ว ให้ คู่ ก รณี แ ถลงด้ว ยวาจา
ประกอบคาแถลงเป็ นหนังสื อที่ได้ยื่นไว้ อนึ่ง ในวันนั่งพิจารณาอุทธรณ์
คู่กรณีจะไม่มาก็ได้ เมื่อเสร็ จสิ้ นการแถลงและการนาพยานหลักฐานมาสื บ
ประกอบคาแถลงของคู่กรณี แล้ว นิ ติกรผูแ้ ถลงจะชี้แจงด้วยวาจาต่อองค์
คณะวินิจฉัยเพื่อประกอบคาแถลงการณ์เป็ นหนังสือที่ได้เสนอไว้แล้ว
๙. องค์คณะวินิจฉัย ประชุมปรึ กษาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย กรณี ที่
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ เ ป็ นองค์ค ณะวินิจฉัยให้ เสนอให้ ก.พ.ค.
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่ง และเมื่อได้มีการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว
ให้แจ้งให้คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ ายทราบโดยเร็ ว

ใบงานที่ 1
เรื่ อง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์

โดย
นายวีระชาติ แสนปัญญา
เจ้ าหน้ าที่กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ความเป็ นมา การทุจริ ตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่า
ทศวรรษ ส่ งผลเสี ยต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็ น อุปสรรคส
าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รู ปแบบ
การทุจริ ตจากเดิมที่เป็ นทุจริ ตทางตรง ไม่ซับซ้อน อาทิ การรับ
สิ นบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบนั ได้ปรับเปลี่ยนเป็ นการทุจริ ต
ที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริ ตเชิงนโยบาย การทุจริ ต
ข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่ งเชื่ อมโยงไปสู่ อาชญากรรมอื่น ๆ มากมาย
และส่ งผลกระทบทางลบในวงกว้าง
สานักงาน ป.ป.ช. ร่ วมกับ สพฐ.ได้กาหนดแนวทางการ
จัด ทาแผนปฏิ บัติการป้ องกันและปราบปราม การทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ ชาติ ฯ ไปสู่ การปฏิ บัติ
โดยก าหนดไว้ใ นแผนปฏิ บัติ ร าชการ 4 ปี และแผนปฏิ บัติ
ราชการประจาปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์ หลักที่ ใช้ในการ
จัด ท าแผนปฏิ บัติ ก ารป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริ ตและ
ประพฤติ มิชอบให้คานึ งถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ ช าติ ว่า ด้วย การป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
แผนแม่ บทบูร ณาการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ยุ ท ธศาสตร์ ห ลัก ยุ ท ธศาสตร์ มี ค วามครอบคลุ ม
กระบวนการดาเนิ นงานด้านการป้ องกันปราบปรามการทุจริ ต
และ ประพฤติมิชอบโดยกาหนดยุทธศาสตร์ การดาเนิ นงานหลัก
ออกเป็ น 6 ยุทธศาสตร์ดงั นี้
.........................................................................................

3. สนับ สนุ น ให้ทุ ก ภาคส่ ว น

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 “สร้ า งสั ง คมที่ ไ ม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต ”
เป็ นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับ
สภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ การทุจริ ต” โดยเริ่ มตั้งแต่
กระบวนการกล่ อ มเกลาทางสั ง คมในทุ ก ระดับ ช่ ว งวัย ตั้งแต่
ปฐมวัย เพื่ อ สร้ า ง วัฒ นธรรมต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต และปลู ก ฝั ง
ความพอเพี ย งมี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ตเป็ นการด าเนิ น การผ่ า น
สถาบันหรื อ กลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม
ให้ มี ค วามเป็ นพลเมื อ งที่ ดี ที่ มี จิ ต สาธารณะ จิ ต อาสาและ
ความเสี ย สละเพื่ อ ส่ วนรวมและเสริ ม สร้ า งให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริ ตในทุก รู ปแบบ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ก าหนดกลยุ ท ธ์ แ ละแนวทางตาม
กลยุทธ์ดงั นี้
1.พัฒนากลไกการกาหนดให้ นักการเมืองแสดงเจตจานง
ทาง การเมืองในการต่อต้านการทุจริ ตต่อสาธารณชน
2. เร่ งรัดการกากับติ ดตาม มาตรฐานทางจริ ย ธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ ในทุกระดับ

กาหนดกลยุท ธ์ แ ละ
มาตรการ สาหรับเจตจานงในการต่อต้าน การทุจริ ต
4. พัฒ นาระบบการบริ ห าร งบประมาณด้า นการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริ ตเพื่อให้ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ รายจ่ายประจาปี ที่มีสัดส่ วน เหมาะสมกับการ
แก้ปัญหา
5. ส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ง กองทุ น ต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต
ส าหรั บ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยรั ฐ ให้ ก าร
สนับสนุนทุนตั้งต้น
6.ประยุกต์นวัตกรรมในการกำกับดูแลและควบคุม
การด าเนิ น งานตามเจตจ านงทาง การเมื อ งของพรรค
การเมืองที่ได้ แสดงไว้ต่อสาธารณะ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 “สกัด กั้นการทุ จริ ต เชิ งนโยบาย”
การทุจริ ตเชิ งนโยบาย (Policy Corruption) เป็ นปั ญหา
ที่ พ บมากขึ้ นในปั จจุ บ ัน ก่ อ ให้เ กิ ด ผลเสี ย ต่ อ การพัฒ นา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศอย่ า งมหาศาลซึ่ งจาก
ผลการวิจัยที่ ผ่านมาพบว่า การทุจริ ตเชิ ง นโยบายมักเกิ ด
จากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วน
ตนโดยพบตั้งแต่ข้ นั ตอนการกาหนด นโยบายของพรรค
การเมืองการใช้อานาจอย่างไม่โปร่ งใสยุทธศาสตร์ ชาติว่า
ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 3 จึงได้
กาหนดให้มียทุ ธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริ ตเชิงนโยบาย”

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 “พัฒนาระบบป้ องกันการทุจริ ตเชิงรุ ก”
ยุทธศาสตร์น้ ีมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการ
ป้ องกันการทุจริ ตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริ ต หรื อทาให้การ
ทุจริ ตเกิดยากขึ้นหรื อไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไก
ด้านกฎหมายกลไกทางการบริ หารและกลไกอื่ นๆตลอดจน
เสริ มสร้างการ ปฏิบตั ิงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้มีธรรมาภิบาลมากยิง่ ขึ้น

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 “ปฏิ รู ปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ” ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป กลไกและ
กระบวนการการปราบปรามการทุจริ ตเป็ นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
การปรับปรุ งและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆของการ
ปราบปรามการทุจริ ตทั้งระบบให้สามารถดาเนิ นการได้อย่าง
รวดเร็ วซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริ ตดังกล่าวจะมุ่งเน้น การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการตราเป็ น
ก ฎ ห ม า ย ( Legislation) ก า ร บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย
( Enforcement) การตั ด สิ นคดี แ ละลงโทษผู ้ ก ระท า ผิ ด
( Judiciary) การบู ร ณาการร่ ว มกัน ของหน่ ว ยงานต่ า งๆใน

กระบวนการปราบปรามการทุจริ ตและจะมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทัน สมัย ในการพัฒ นากลไก
การดาเนิ นงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งยุทธศาสตร์น้ ีจะ
ทาให้การปราบปรามการทุ จริ ตเป็ นไปอย่า ง รวดเร็ วและมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น คดี การทุจริ ตจะถูกดาเนิ นการอย่า ง
รวดเร็ วและผูก้ ระทาการทุจริ ต จะได้รับการลงโทษสาธารณชน
และสั งคมเกิ ด ความตระหนักและเกรงกลัว ที่ จะกระท าการ
ทุจริ ตอันจะส่ งผล ให้คดีการทุจริ ตมีอตั ราลดลงได้ในที่สุด
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัช นี การรั บ รู ้ ก าร
ทุ จ ริ ต ( Corruption Perceptions Index : CPI) ข อ ง
ประเทศไทย ” เป็ นการก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ ง เน้ น การ
ยกระดับ มาตรฐานด้า นความโปร่ ง ใสและการจัด การการ
ยกระดับ ค่ า ดัช นี ก ารรั บ รู ้ ก ารทุ จ ริ ต ของประเทศไทยโดย
การศึ กษาวิเ คราะห์ประเด็ น การประเมิ น และวิ ธี การส ารวจ
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่ งรัดกากับติดตามให้หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องปฏิบตั ิหรื อปรับปรุ งการทางาน รวมไปถึงการบูรณา
การการท างานร่ วมกั น ระหว่ า งภาครั ฐหน่ วยงา นใ น
กระบวนการยุติธรรมภาคเอกชนและต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์
การดาเนินงาน

ใบงานที่ 2
เรื่ อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ

โดย
นายวีระชาติ แสนปัญญา
เจ้ าหน้ าที่กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ภาระงานจ้ างเหมาบริการบุคคลหรื อปฏิบัติงานใน
กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ของ นายวีระชาติ แสนปัญญา
(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

- จัด ส่ ง ประกำศกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร เรื่ อ ง
มำตรกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่ ระบำดของโรคติด
เชื้ อไวรั ส โคโรน่ ำ 2019 (Covid-19) ให้ แ ก่ โ รงเรี ย น
จำนวน 1 โรงเรี ยน จำนวน 256 คน
2. พิ จ ำรณำเกี่ ย วกั บ กำรจั ด ท ำนิ ติ ก รรม กำร
ตี ควำมหมำย ระ เบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประ กำศ ม ติ
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้ผมู ้ ีอำนำจวินิจฉัยสั่งกำร
- พิ จ ำรณำกำรจัด ท ำสั ญ ญำจ้ ำ งเช่ ำ สั ญ ญำณ
อิ น เตอร์ เ น็ ต ให้ แ ก่ สพป.เชี ย งใหม่ เขต 1 ในฐำนะ
ผูส้ ่ังจ้ำง

1. ให้คำปรึ กษำ แนะนำ ให้ควำมรู ้เกี่ยวกับกฎหมำย
กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ประกำศคณะรัฐมนตรี แก่
หน่วยงำน ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
- ให้ควำมรู ้เกี่ยวกับกฎหมำย กฎ ระเบียบ คำสั่ง
แก่บุคลำกรของโรงเรี ยน จำนวน 15 โรงเรี ยน
- จัดส่ งประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่ อง ควำม
รั บ ผิ ด ทำงละเมิ ด ของเจ้ำ หน้ำ ที่ ที่ ไ ม่ ต้อ งรำยงำนให้
กระทรวงกำรคลั ง ตรวจสอบ พ.ศ. 2562 ให้ แ ก่
ข้ำรำชกำรครู บำนำญที่ถูกเรี ยกให้ชดใช้เงิน กรณี จงใจ
ไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี
หรื อข้อบังคับต่ำงๆ จำนวน 5 รำย

3. ให้ ค ำปรึ ก ษำแก่ บุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำหรื อ
บุคลำกรอื่ นได้รู้หรื อรั บทรำบแนวทำงในกำรดำเนิ น
คดีแพ่ง คดีอำญำ คดีลม้ ละลำย คดีปกครอง ในกรณี ที่
บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ฟ้องหรื อถูกห้องเป็ นคดีแพ่ง
คดีอำญำ คดีลม้ ละลำย คดีปกครอง

- ให้คำปรึ กษำแก่ ขำ้ รำชกำรครู บำนำญ กรณี ถูก
ฟ้ อ งเป็ นคดี แ พ่ ง กรณี เ ป็ นผู ้ค้ ำ ประกัน สั ญ ญำเงิ น กู้
ธนำคำรออมสิ น จำนวน 2 รำย
- ให้คำปรึ กษำแก่ขำ้ รำชกำรครู บำนำญ ในกำรแจ้ง
ให้ผเู ้ ช่ำบ้ำนออกจำกบ้ำนเช่ำ กรณีไม่ชำระค่ำเช่ำบ้ำน
4. ให้ควำมช่วยเหลือในกำรประสำนงำน คดีแพ่ง
คดีอำญำ คดีลม้ ละลำย คดีปกครอง ในกรณี ที่บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำถูกฟ้องหรื อได้ฟ้องคดีแพ่ง คดีอำญำ คดี
ล้มละลำย คดีปกครอง จำกพนักงำนสอบสวน พนักงำน
อัยกำร ปปท. ปปช. เจ้ำพนักงำนคุม ประพฤติ เจ้ำหน้ำที่
รำชทัณ ฑ์ เจ้ำ หน้ ำ ที่ ศ ำล กรณี ก ำรจ ำคุ ก กัก ขัง กำร
ประกันตัว
- ให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ในกำรแก้ ค ำฟ้ อ งคดี
ปกครอง กรณีโรงเรี ยนถูกฟ้องเป็ นคดีปกครอง จำนวน
1 โรงเรี ยน
- ให้ควำมช่วยเหลือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ใน
กำรถูกฟ้องจำก ปปช. จำนวน 3 รำย
5. ให้คำปรึ กษำในกำรอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรี ยน
กำรสื บสวน สอบสวน กำรดำเนินกำรทำงวินยั

- ให้คำปรึ กษำในกำรดำเนิ นกำรทำงวินัย ไม่
ร้ ำ ยแรงแก่ โ รงเรี ยน 1 โรงเรี ยน ให้ ค ำปรึ กษำแก่
โรงเรี ย น กรณี ถู ก ผูป้ กครองโรงเรี ย นร้ อ งเรี ย นเรื่ อ ง
ลงโทษเด็กโดยไม่เหมำะสม
- ให้ ค ำปรึ กษำโรงเรี ยนในกำรสื บสวน
ข้อเท็จจริ ง จำนวน 1 โรงเรี ยน
6. ให้ ค วำมรู ้ เ กี่ ย วกั บ วิ นั ย กำรรั ก ษำวิ นั ย
จรรยำบรรณวิชำชี พที่เ กี่ยวกับ บุคลำกรทำงกำรศึ ก ษำ
และบุคคลอื่น
- ให้ ค วำมรู ้ เ กี่ ย วกั บ วิ นั ย กำรรั ก ษำวิ นั ย
จรรยำบรรณวิ ช ำชี พ แก่ ข ้ำ รำชกำรครู จ ำนวน 15
โรงเรี ยน
7. จัดทำระบบจัดเก็บควบคุม สำนวนวินยั ทั้งเรื่ อง
ที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จหรื อดำเนินกำรอยู่
- จัด ท ำระบบจัด เก็ บ เรื่ องอยู่ ร ะหว่ ำ งกำร
ดำเนินกำร
- จัดทำระบบจัดเก็บเรื่ องที่แล้วเสร็ จ จำนวน
263 เรื่ อง
8. งำนธุรกำร งำนสำรบรรณ รับ – ส่ง เอกสำร
- จั ด เก็ บ คู่ มื อ กำรด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย กฎ
ระเบียบ ประกำศ มติคณะรัฐมนตรี

- จัดส่งหนังสื อรำชกำร
9. งำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำย
- กำรสื บสวนข้อเท็จจริ ง จำนวน 2 เรื่ อง
- หำรื อกฎหมำย กรณี ผูก้ ระทำละเมิดอุทธรณ์
คำสั่งเรี ยกให้ชดใช้ค่ำเสี ยหำยแก่รำชกำร

ใบงานที่ 3
เรื่ อง ภาระงานในหน้าที่

โดย
นายวีระชาติ แสนปัญญา
เจ้ าหน้ าที่กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

วินัยและการรักษาวินัย
การรักษาวินัย หมายถึง การที่ ขา้ ราชการ
ปฏิ บตั ิ ตามข้อ กาหนดทางวินัย ตามที่ กฎหมาย
บั ญ ญั ติ อ ย่ า งเค ร่ งค รั ด ระ มั ด ระ วั ง ดู แ ล
ป้้องกัน ไม่ฝ้่าฝื นหรื อหลีกเลี่ยง หากพบว่ามี
การกระทาผิดผูบ้ งั คับบัญชาต้องดาเนิ นการทาง
วินัยทัน ที เพื่ อ มิ ให้ เป็ นเยี่ย งอย่างแก่ ผูอ้ ื่ น การ
รักษาวินัยที่ดีน้ นั นอกจากเกิดจากตัวข้าราชการ
เองที่ จ ะต้ อ งเรี ย นรู ้ ส านึ ก และตระหนั ก ใน
หน้ า ที่ แ ล้ว ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาก็ จ ะต้อ งท าตัว เป็ น
แบบอย่ า งที่ ดี ดู แ ล ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาให้
ข้าราชการมีวินยั ด้วย
บทบาทของผู้บ งั คับ บัญ ชาเกี่ ย วกับ
การรักษาวิ นัย
(1) เสริม สร้างและพัฒ นาผู้อ ยู่ใต้บ ังคับ
บัญชาให้มวี นิ ยั
(2) ป้้ อ งกัน มิให้ ผู้อ ยู่ ใ ต้ บ ังคับ บัญ ชา
กระทาผิดวินยั
(3) ด าเนิ น การทางวินั ย ผู้ อ ยู่ ใ ต้ บ ัง คับ
บั ญ ชาซึ่ ง มี ก รณี อ ัน มี มู ล ที่ ค วรกล่ า วหาว่ า
กระท้าผิดวินยั

วัตถุประสงค์ของการรักษาวิ นัย
(1) เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ของข้ า ราชการ แ ละรั ก ษ า
ประโยชน์ของราชการ
(2) เพือ่ ธารงไว้ซง่ึ ศักดิ ์ศรีของข้าราชการ
ด้วยลักษณะของวินยั
ลักษณะของวิ นัย
วินยั มีลกั ษณะเป็ นข้อบัญญัตเิ พือ่ ควบคุม
และส่งเสริมให้ขา้ ราชการอยู่ในกรอบแห่งความ
ประพฤติอนั ดีงาม ระเบียบวินัยโดยทัวไปมี
่
ไว้
เพื่อให้บุคคลในสังคมปฏิบตั ิร่วมกันในทิศทาง
และแนวทางเดียวกัน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสงบ สันติ เคารพในสิทธิและหน้าที่ของ
กัน และกัน วินั ย ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึก ษา หมายถึง ข้อ บัญ ญัติท่ี ก าหนด
เป็ นข้อ ห้ า มและข้อ ปฏิ บ ัติ ต ามหมวด 6 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 82
ถึงมาตรา 97

ค ว าม ผิ ด วิ นั ย ไม่ ร้ า ย แ รงซึ่ งพิ จ ารณ า
องค์ประกอบความผิดได้ดงั นี้
1. มีหน้าทีร่ าชการ
2. ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ร าชการโดยไม่ ซ่ื อ สัต ย์ สุ จ ริต
เสมอภาคและเทีย่ งธรรม
3. ไม่มีค วามวิริย ะ อุ ต สาหะ ขยัน หมัน่ เพีย ร4.
ไม่ ดู แ ลเอาใจใส่ ร ัก ษาผลประโยชน์ ข องทาง
ราชการ
5. ไม่ปฏิบตั ิตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพอย่างเคร่งครัด
การก าหนดลักษณะความผิดวิ นัยที่ร้ายแรง
ในกรณีทุจริตต่อหน้าทีร่ าชการการทีจ่ ะพิจารณา
ว่าการกระทาผิดวินยั เช่นใดจะเป็ นการกระทาผิด
วินัยอย่างร้ายแรงกรณี ทุจริต ต่ อหน้ าที่ราชการ
หรือไม่นนั ้ ต้องเข้าองค์ประกอบดังนี้
1. ต้องมีหน้าทีร่ าชการทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ
2. ปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ
3. เพือ่ ให้ตนเองหรือผูอ้ ่นื ได้ประโยชน์ทม่ี คิ วรได้
4. โดยมีเจตนาทุจริต

ผู้ตงั ้ เรื่องกล่าวหาคือผู้บงั คับบัญชาของ
ผู้ ถู ก กล่ า วหา กรณี ท่ี เ ป็ นการกล่ า วหาว่ า
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง มาตรา 98 วรรค
ลอง ให้ ผู้ มี อ านาจสัง่ บรรจุ แ ละแต่ ง ตัง้ ตาม
มาตรา 53 แห่ งพ ระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 เป็ นผู้มีอานาจสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนส าหรับ กรณี ท่ีเป็ นการกล่ า วหาว่ า
กระทาผิดวินยั ไม่รา้ ยแรง ผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ ต้น
คือ ผู้อานวยการสถานศึกษา สามารถแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้ทุกคนใน
ฐานะผูบ้ งั คับบัญชา เว้นแต่กรณีทเ่ี ป็ นการช่วย
ปฏิ บ ัติ ร าชการจะมี เ พี ย งอ านาจการบั ง คับ
บัญชา แต่ไม่มอี านาจดาเนินการทางวินัยหรือ
สั ง่ ลงโท ษ กรณี เช่ น นี้ จะต้ อ งรายงาน ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัดเป็ นผูด้ าเนินการ
เรื่ องที่กล่าวหา หมายถึง การกระทาหรื อ
พฤติ ก ารณ์ แ ห่ งการกระท าที่ ก ล่ าวอ้างว่า ผูถ้ ู ก
กล่าวหากระทาผิดวินยั

การตั้งเรื่ องกล่าวหา หมายถึง การตั้งเรื่ อง
การดาเนิ น การทางวินัยแก่ ขา้ ราชการครู และ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เมื่ อ มี ก ารร้ อ งเรี ยน
กล่ า วหา และผู ้บั ง คับ บั ญ ชาได้ ด าเนิ น การ
สื บสวนพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณี มีมูลที่ควร
กล่าวหาว่าผูน้ ้ นั กระทาความผิดวินยั
ข้อกล่าวหา หมายถึง รายละเอียดแห่ งการ
กระทาหรื อพฤติการณ์ แห่ งการกระทาที่กล่าว
อ้างว่าผูถ้ ูกกล่าวหากระทาผิดวินัย โดยอธิ บาย
ว่าผูก้ กล่าวหากระทาอะไร ที่ ไหน เมื่ อไร ทา
อย่างไร เพื่อให้ผูถ้ ูกกล่าวหารู ้ตวั และมีโอกาส
ชี้ แ จงและน าสื บแก้ขอ้ กล่ าวหาได้ ในการตั้ง
เรื่ องกล่ า วหานั้ นมิ ใ ช่ ฐ านความผิ ด แต่ เป็ น
เรื่ อ งราวหรื อ การกระท าที่ ก ล่ า วอ้า งว่ า ผู ้ถู ก
กล่ า วหากระท าความผิ ด ฉะนั้ น การตั้ง เรื่ อ ง
กล่ าวหาควรตั้ง ให้ ก ว้างไว้ เพี ย งเพื่ อ ให้ รู้ ว่ า
ผูถ้ ู กกล่าวหาทาอะไรที่ เป็ นความผิ ด และไม่
ควรเอากรณี ค วามผิดหรื อ ฐานความผิด หรื อ
มาตราความผิดไปเป็ นเรื่ องกล่าวหา เพราะจะ
ทาให้เรื่ องที่กล่าวหาถูกจากัดไว้ในวงแคบ

ใบงานที่ 4
เรื่ อง วินัยและการรักษาวินัย

โดย
นายวีระชาติ แสนปัญญา
เจ้ าหน้ าทีก่ ลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ผูม้ ีอำนำจในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสื บสวน
กำรสื บสวน ข้ อ เท็ จ จริ งกรณี มี ข้ อ มู ล กล่ ำ วห ำว่ ำ
ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำกระทำผิดวินัย
หรื อมีผกู ้ ล่ำวหำ หรื อมีเหตุอนั ทำให้เห็นว่ำข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำผูใ้ ดกระทำผิดวินยั แต่ยงั ขำด
พยำนหลักฐำน ผูบ้ งั คับบัญชำต้องรี บสื บสวนพิจำรณำ
ว่ำกรณี มี มู ล ที่ ค วรจะกล่ ำวหำหรื อ ไม่ ถ้ำไม่ มี มู ล ก็ยุติ
เรื่ อง ถ้ำมีมูลต้องดำเนินกำรทำงวินยั ทันที
คุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมกำรสื บสวนกำร
สื บสวนข้อเท็จจริ งไม่มีกฎหมำยกำหนดหลักเกณฑ์ไว้

Chiang Mai Primary
Educational Sevice Area
Office 1

แต่เพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ งในกำรสื บสวน ผูบ้ งั คับบัญชำจึง

ใบงานที่ 5

สำมำรถดุลพินิจในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นทำกำร

เรื่ อง การดาเนินการทางวินัยข้ าราชการครู

สื บสวนข้อเท็จจริ งได้โดยพิจำรณำผูท้ ี่มีควำมเหมำะสม
ดัง นั้น คณะกรรมกำรสื บ สวนจึ ง ไม่ ต้อ งมี ร ะดับ หรื อ
ต ำแหน่ งเท่ ำ หรื อสู งกว่ ำ ผู ้ถู ก ร้ อ งเรี ยนก็ ไ ด้ และ
คณะกรรมกำรสื บสวนควรมี จำนวน 3 , 5 , 7 คน โดย
ไม่จำเป็ นต้องมีผมู ้ ีวุฒิทำงกฎหมำยก็ได้

Phone: 053 – 112 – 333 Ext. 503
Fax: 053 – 112 - 677
Chiang Mai Provincial Government
Offices Floor 4 Chang phuek ,
Mueng , Chiang Mai 50300
WWW.CHIANGMAIAREA1.GO.TH

นายวีระชาติ แสนปัญญา
เจ้ าหน้ าทีก่ ลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

การดาเนินการทางวินัยข้ าราชการครู
วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา หมายถึง ข้อบัญญัตทิ ก่ี าหนดเป็ นข้อห้าม
และข้อปฏิบตั ิ ตามหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 มาตรา 82 –97
ลักษณะของวิ นัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
1. ใช้เฉพาะกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา2. ไม่มอี ายุความ
3. ผูร้ อ้ งเรียนกล่าวหาไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูเ้ สียหาย
4. ถอนคาร้องเรียนกล่าวหา หรือถอนคาร้องทุกข์
กล่าวโทษไม่มผี ลให้ตอ้ งระงับการดาเนินการทางวินัย
5. ยอมความกันไม่ได้และไม่อาจชดใช้ได้ดว้ ยเงิน
6. การดาเนินการทางวินัย ต้องกระทาในขณะทีผ่ นู้ นั ้ มี
ฐานะเป็ น ข้าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา
อย่ า งไรก็ต าม ข้า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการ
ศึ ก ษาที่ อ อกจากราชการไปแล้ ว ก็ ย ั ง อาจถู ก ตั ้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้
7. แม้เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการไป
แล้ว ก็ยงั ต้องดาเนินการสอบสวนทางวินัยต่อไป
8. ในกรณีเป็ นความผิดปรากฏชัดแจ้ง อาจไม่ตอ้ งตัง้
กรรมการสอบสวนได้
9. การรับสารภาพไม่เป็ นเหตุให้ลดหย่อนโทษ
10. กรณี ป.ป.ช. ชีม้ ลู ความผิดไม่ตอ้ งมีการตัง้
กรรมการสอบสวนอีก

11. ไม่อาจกล่าวอ้างเหตุไม่รกู้ ฎหมายขึน้ เป็ นข้อต่อสู้
เพื่อไม่ตอ้ งรับผิดทางวินัยได้
12. แม้ไม่มเี จตนาก็เป็ นความผิดวินัยได้
13. พยานหลักฐานไม่เพียงพอแต่เชื่อได้ว่ากระทาผิด
จริงก็ให้ออกจากราชการกรณีมมี ลทินมัวหมองได้
14. การดาเนินการทางวินัยต้องตัง้ กรรมการสอบสวน
15. การดาเนินการทางวินัยต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด
16. การสอบสวนพบว่าหย่อนความสามารถ บกพร่อง
ต่อหน้าที่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับหน้าที่
ราชการก็ให้ออกจากราชการได้
17. ในระหว่างถูกตัง้ กรรมการสอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรงอาจถูกสั ่งให้พกั ราชการหรือออกจากราชการ
ไว้ก่อนได้
18. เมื่อรับโทษในความผิดทางวินัยแล้วอาจต้องรับผิด
ในโทษทางอาญา ทางแพ่งหรือความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าทีอ่ กี ด้วยก็ได้
19. ในกรณีทผ่ี บู้ งั คับบัญชาละเลยหรือไม่ปฏิบตั หิ น้าที่
หรือปกป้ องช่วยเหลือผูใ้ ต้บงั คับบัญชากระทาผิดวินัย
ให้ถอื ว่าผูบ้ งั คับบัญชาผูน้ นั ้ กระทาผิดวินัย
การสื บสวนและการรายงานการสื บสวนทางวินัย
กำรสื บ ส วน ท ำงวิ นั ย คื อ กำรแ ส วงห ำ
ข้อเท็จจริ งเบื้องต้นในกรณี ที่มีกำรกล่ำวหำหรื อสงสัยว่ำ
ข้ำรำชกำรอำจกระทำผิดวินยั ว่ำกรณี มีมูลน่ำเชื่อหรื อเป็ น
ควำมจริ งหรื อ ไม่ เพี ย งใด เพื่ อ จะด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย
ต่อไป

วิ ธี ก ำรสื บ สวนวิ ธี ก ำรสื บ สวนไม่ มี
กฎหมำยหรื อระเบียบใดก ำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ
ไว้ อำจด ำเนิ นกำรโดยวิธีกำรอย่ำงใดก็ได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กบั สภำพของเรื่ องที่จะท ำกำรสื บสวนว่ำ
ควรจะใช้วิธีกำรอย่ำงใดจึงจะเหมำะสมที่ จะให้
ได้มำซึ่ งข้อเท็จจริ งในเรื่ องนั้นๆ ผูบ้ ังคับบัญชำ
อำจด ำเนิ นกำรสื บสวนเองหรื อให้ผูอ้ ื่นด ำเนิ น
กำรสื บสวน กำรสื บสวนอำจกระท ำได้ท้ งั โดย
ทำงลับและโดยเปิ ดเผย กำรสื บสวนโดยทำงลับ
ได้แก่ กำรสื บสวนโดยมิให้ผกู ้ ระท ำผิดหรื อผูถ้ ูก
สงสัยว่ำเป็ นผูก้ ระท ำผิดรู ้ตวั ส่วนกำรสื บสวนโย
เปิ ดเผย ได้แก่ กำรสื บสวนโยวิธีแจ้งหรื อแสดง
ให้ผถู ้ ูกสงสัยหรื อผูถ้ ูกกล่ำวหำทรำบถึงประเด็น
แห่ งควำมผิ ด และให้ ช้ ี แจงแสดงเหตุ ผ ลแก้ข้อ
กล่ำวหำกรณี ใดจะสมควรสื บ สวนโดยทำงลับ
หรื อโดยเปิ ดเผยย่อมขึ้นอยู่กบั เรื่ องที่จะสื บสวน
ควำมร้ ำยแรงแห่ งกรณี ตลอดจนควำมเสี ยหำย
หรื อเสี ยชื่ อเสี ยงเกียรติศกั ดิ์ ของตำแหน่ งหน้ำที่
ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบตั ิ งาน
นางสาวศิริขวัญ มันคงค
่
า
เจ้าหน้ าที่ปฏิบตั ิ งาน
กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

กลุม่ กฎหมายและคดี
นางสาวศิรขิ วัญ มั่นคงคำ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
กฎหมายและคดี และให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ตอบข้อหารือ ให้คำปรึกษา ให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมาย และระเบียบ
แก่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน หน่วยงาน ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดและบุคคลอื่นๆ
(2) เสนอแนะและให้ความเห็นในการแก้ไขระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
(3) ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลข้าราชการและลูกจ้าง ซึ่งกระทำผิดวินัยหรือ อยู่
ในระหว่างดำเนินการทางวินัย, คดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีปกครองและดำเนินการจัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่
มีผลผูกพันทางกฎหมายที่หน่วยงานในสังกัดเกี่ยวข้อง
(4) ทำการสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ในกรณีที่หน่วยงานราชการเป็น
โจทก์ฟ้อง และดำเนินคดีเพื่อให้บรรลุผลตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
(5) ให้ความช่วยเหลือแก่ข้าราชการหรือลูกจ้างในสังกัดที่ถูกกล่าวหา โดยประสานกับ
พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติ
(6) พิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำนิติกรรม การตีความข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศมติ
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้ผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการได้พิจารณาตัดสินใจ
(7) ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการ
ศึกษาและบุคคลอื่น
(8) จัดทำระบบการจัดเก็บควบคุมเพื่อสามารถตรวจค้นได้สะดวกรวดเร็ว ทั้งเรื่องที่ดำเนินการ
เสร็จแล้ว หรือกำลังดำเนินการอยู่

(9) ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกลุ่มงานกฎหมายวินัยและนิติการ
(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตามระเบี ย บส านัก นายกรั ฐมนตรี ว่า ด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติ ม โดยทัว่ ไปการ
ดาเนิ นงานเกี่ยวกับการพัสดุ จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวของ
ภายใต้ รู ปแบบการจั ด องค์ ก รการบริ หาร ซึ่ งเป็ น
หน่วยงานที่ดูแลด้านการพัสดุ แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1.
หน่วยงานกลาง 2. หน่วยงานพัสดุ
ห น่ ว ย ง า น ก ล า ง มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ช อบ
ดาเนินการบริ หารงานดัสดุให้มีมาตรฐาน โปร่ งใส เป็ น
ธรรม และมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีหน้าที่ในการก าหนด
กฎเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน ตีความ กฎ ระเบียบ และ
สั่ ง การให้ ห น่ ว ยงานพัส ดุ ต่ า งๆ ด าเนิ น การตามกฎ
ระเบี ย บดัง กล่ า ว ประกอบด้ว ย 5 หน่ ว ยงานคื อ
ส านั ก งานปลัด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี (เดิ ม ) ส านั ก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กรมบัญ ชี ก ลาง ใช้ ชื่ อ หน่ ว ยงานว่ า “ส านั ก พัฒ นา
มาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ”

6. พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539
7. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินยั
ทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
8. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยรถราชการ พ.ศ.
2523 และที่แก้ไขเพิม่ เติม

1.

2. หน่ ว ยงานพัส ดุ มี ห น้า ที่ ใ นการด าเนิ น งาน

พัสดุของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่ งแต่ละหน่วยงานจะมีหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบแตกต่ า งกันไปตามภรกิ จ ของแต่ล ะ
หน่ ว ยงาน ซึ่ ง จะต้อ งอาศัย การเชื่ อ มโยงกัน กับ ส่ ว น
ราชการต่า งๆ และในปั จจุ บ ันหน่ วยงานที่ ดาเนิ นการ
เกี่ยวกับงานพัสดุ ได้โอนเปลี่ยนแปลงเป็ นภารกิจของ

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ
บริ หารงานพัสดุ ในการดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ
นอกจากจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบสานักนาขกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุแล้ว ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องคานึงถึงกฎหมาย
และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. พระราชบัญญัติวีธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
2. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
3. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ
ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
4. พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
2540
5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกกรอง พ.ศ.
2539

วิธีการจัดซื้อจัดจ้ างในปัจจุบนั มีทั้ งหมด 6 วิธี
1. วิธีตกลงราคา
2. วิธีสอบราคา
3. วิธีประกวดราคา
4.วิ ธีพิเศษ
5. วิธีกรณีพิเศษ
6. วิธีประมูลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (e-Auction)

ความเป็ นมาของ “กลุ่มกฎหมายและคดี”
สื บเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบัญ ญัติ
ระเบียบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. 2546
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กระจายอานาจการบริ หารงานบุคคล
ด้ า นงานวิ นั ย และนิ ติ ก าร อั น ได้ แ ก่ งานด้ า นการ
ดาเนินการทางวินยั การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการ
ดาเนินคดีภาครัฐ จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน มาสู่ ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ซึ่ ง มี
ภารกิจในปริ มาณมากและยุ่งยากเป็ นพิเศษ รวมทั้งงาน
ด้ า นนิ ติ ก ารอัน เป็ นภารกิ จ ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา อันได้แก่ การวินิจฉัยข้อกฎหมาย การตอบข้อ
หารื อและงานวิช าการด้า นกฎหมายอื่ นๆ ได้มีภารกิ จ
เพิ่ ม ขึ้ นเป็ นจ านวนมากในปั จ จุ บ ั น ประกอบกั บ
สานักงาน ก.ค.ศ. ได้กาหนดกรอบอัตรากาลังและระดับ
ต าแหน่ ง ผู ป้ ฏิ บ ัติ ง านด้า นวิ นัย และนิ ติ ก าร อัน ได้แ ก่
ตาแหน่งนิติกรเป็ นตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
เพื่อให้การแบ่งส่ วนราชการภายในสานัก งาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 1
เหมาะสมกับภารกิจ ปริ มาณงาน และคุณภาพของงาน
เป็ นไปตามคุ ณ ลั ก ษณะของงานมี ค วามคล่ อ งตั ว

รวดเร็ ว การบัง คับ ใช้ ก ฎหมายอยู่ บ นพื้ น ฐานความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ตและเที่ ยงธรรม เกิดประโยชน์สู งสุ ดใน
การบริ หารราชการ อาศัย อานาจตามมาตรา ๓๗(๓)
แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร พ . ศ . 2546 แ ล ะ ที่ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติม และข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์
การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษา พ.ศ.2546 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จึงได้แบ่งแยกกลุ่มงาน
วิ นั ย และนิ ติ ก ารในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ออกจากกลุ่มบริ หารงาน
บุคคล โดยให้เป็ นส่ วนราชการภายใน ที่มีการบังคับ
บั ญ ชาขึ้ นตรงต่ อ ผู ้อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ใบงานที่ 1
เรื่ อง การจัดซื้อจัดจ้ างครุภัณฑ์ ของโรงเรียน

โดย
นางสาวศิริขวัญ มั่นคงคา
เจ้ าหน้ าที่กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ด้วย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้นพื้ นฐำน
ได้ รั บ แจ้ ง จำกส ำนั ก งำนปลัด กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรว่ ำ
กระทรวงกำรต่ำ งประเทศได้รับ รำยงำนจำกสถำนกงสุ ล
ใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตว่ำ ได้รับคำร้องขอรับกำรตรวจ
ลงตรำประเภทคนอยู่ ชั่ ว ครำว รหั ส B จำกคนต่ ำ งด้ ำ ว
จำนวน 4 รำย โดยได้ยื่นเอกสำรรำชกำรปลอมเพื่อประกอบ
ค ำร้ อ งขอรั บ กำรตรวจลงตรำ เพื่ อ มำท ำงำนเป็ นครู ส อน
ภำษำกับสถำนศึกษำ 4 แห่ง
รำยละเอียดปรำกฏตำม
1. หนังสื อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ลับที่ ศธ 04285/ว618 ลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563
2. หนังสื อกรมกำรกงสุล กองตรวจลงตรำและ
เอกสำรเดินทำงคนต่ำงด้ำว ที่ กต 0303/33043 ลงวันที่ 13
ธันวำคม 2562
โดยคนต่ำงด้ำวทั้ง 4 รำยดังกล่ำว ได้ยื่นเอกสำรของ
หน่ ว ยงำนกำรศึ ก ษำ ซึ่ งเป็ นเอกสำรรำชกำรปลอม
โดยปลอมลำยมือชื่ อผูด้ ำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ย น
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำและศึ กษำธิ ก ำร
จังหวัด เพื่อนำไปใช้ประกอบกำรยื่นคำร้องขอรับกำรตรวจ
ลงตรำ เพื่ อ มำท ำงำนเป็ นครู สอนภำษำต่ ำ งประเทศ
รำยละเอี ย ดปรำกฏตำมหนัง สื อส ำนัก งำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กลุ่ ม กฎหมำยและคดี ได้จัด ส่ ง ข้อ มู ล เรื่ อง
ดังกล่ำวไปยังโรงเรี ยนทุกโรงเรี ยนในสังกัด สพป.เชียงใหม่
เขต 1 เพื่ อก ำชับข้ำรำชกำรครู ของโรงเรี ย น และเป็ นกำร
ป้ อ งกั น และเพิ่ ม ควำมระมั ด ระวัง ในกำรออกเอกสำร
ประกอบกำรยื่ น ค ำร้ อ งขอรั บ กำรตรวจลงตรำให้ แ ก่
คนต่ำงด้ำวที่จะมำทำงำนเป็ นครู สอนภำษำต่ำงประเทศ

ควำมจำเป็ นในกำรจ้ำงลูกจ้ำงชำวต่ำงประเทศ
เนื่ อ งจำกในปั จ จุ บัน เป็ นยุ ค โลกำภิ ว ัต น์ ประเทศไทย
จ ำเป็ นต้อ งติ ด ต่ อ สื่ อ สำรกับชำวต่ ำ งชำติ ม ำกกว่ำ ในอดี ต
ไม่ ว่ำ จะเป็ นกำรติ ด ต่ อ ด้ำ นกำรค้ำ กำรลงทุ น กำรศึ ก ษำ
กำรท่องเที่ ย ว และกำรใช้ชี วิตประจำวัน ก่ อให้เกิ ดควำม
ตื่ น ตัว ในกำรพัฒ นำทัก ษะ ด้ำ นภำษำต่ ำ งประเทศ เช่ น
ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน ภำษำเกหลี ภำษำญี่ปุ่น ๆลฯ ซึ่งไทย
มิใช่ประเทศเดีย ว ที่ตื่นตัวในด้ำนกำรสื่ อสำรและกำสอน
ภำษำต่ำงประเทศ แต่เป็ นปรำกฎกำรณ์ที่เกิดขึ้นทัว่ โลก

เหตุ ผ ลที่ ป ระเทศต่ ำ ง ๆ ให้ ค วำมส ำคัญ กับ กำรใช้
ภำษำต่ ำ งประเทศนั้น ก็ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ นเชิ ง กำรค้ำ
กำรลงทุน กำรศึกษำ และกำรเรี ยนรู ้ รวมถึงควำมมัน่ คง
ระหว่ำงประเทศ ภำษำต่ำงประเทศจึงนับว่ำมีบทบำท
สำคัญ ในกำรสื่ อสำรอย่ำงกว้ำงขวำง และเป็ นสำกล
ป ร ะ ก อ บ กั บ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ใ ห้
ควำมสำคัญแก่ลูกจ้ำงชำวต่ำงประเทศ โดยเป็ นลูกจ้ำง
ประเภทหนึ่งในสี่ ประเท ได้แก่
1. ลูกจ้ำงชำวต่ำงประเทศที่มีสัญญำจ้ำง
2. ลู ก จ้ำ งชั่วครำวของส่ ว นรำชกำรที่ มี
สำนักงำนในต่ำงประเทศ
3. ลู ก จ้ ำ งชั่ ว ครำวตำมระเบี ย บของ
มหำวิทยำลัย ว่ำด้วยกำรจ้ำงผูม้ ี ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ
พิเศษเป็ นอำจำรย์ในมหำวิทยำลัย
4. ลูกจ้ำงชั่วครำวอื่ นที่ มี ข ้อตกลงพิ เ ศษ
กับกระทรวงกำรคลัง ที่ให้ส่วนรำชกำรสำมำรถจ้ำงได้
จำกงบบุคลำกร รำยกำรค่ำจ้ำงชัว่ ครำว
ด้ ว ยเหตุ ล ดั ง กล่ ว ส่ วนรำชกำรและ
สถำบันกำรศึ ก ษที่ มี ควำมประสงค์จะจ้ำงลูกจ้ำงชำว
ต่ ำ งประเทศต้ อ งพิ จ ำรณำเลื อ กส รรลู ก จ้ ำ งชำว
ต่ำงประเทศที่มีคุณสมบัติตรงตำมควำมต้องกำรของ
ตำแหน่งหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบเพื่อให้สอดคล้อง
กับภำรกิจของส่ วนรำชกำร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

“นิยำมศัพท์เฉพำะ”
ลู ก จ้ ำ งชำวต่ ำ งประเทศที่ มี สั ญ ญำจ้ ำ ง
หมำยถึ งกำรจ้ำงชำวต่ำงประเทศเข้ำมำปฏิ บตั ิ งำน
ในส่ วนรำชกำรภำยในประเทศ มีสิทธิ และหน้ำที่ที่
กำหนดไว้ในสัญญำจ้ำง ผูป้ ฏิบตั ิงำนในลัก ษณะนี้
ไม่มีฐำนะเป็ นลูกจ้ำงชัว่ ครำว แต่เป็ น “ลูกจ้ำงซึ่ งมี
หนังสื อสัญญำจ้ำง”

ความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้ เอกสารปลอม
ความผิดฐานปลอมเอกสาร
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 "ผูใ้ ดทำ
เอกสำรปลอมขึ้นทั้งฉบับหรื อแต่ส่วนหนึ่งส่ วนใด เติม
หรื อตัดทอนข้อควำม หรื อแก้ไขด้วยประกำรใดๆ ใน
เอกสำรที่แท้จริ ง หรื อประทับตรำปลอม หรื อลงลำยมือชื่อ
ปลอมในเอกสำร โดยประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสี ยหำยแก่

ผูอ้ ื่นหรื อประชำชน ถ้ำได้กระทำเพื่อให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดหลงเชื่อ
ว่ำเป็ นเอกสำรที่แท้จริ ง ผูน้ ้ นั กระทำควำมผิดฐำนปลอม
เอกสำรต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสำมปี หรื อปรับไม่เกิน
หกพันบำท หรื อทั้งจำทั้งปรับ
ผูใ้ ดกรอกข้อควำมลงในแผ่นกระดำษหรื อวัตถุอื่น
ใด ซึ่งมีลำยมือชื่อของผูอ้ ื่นโดยไม่ได้รับควำมยินยอม หรื อ
โดยฝ่ ำฝื นคำสั่งของผูอ้ ื่นนั้น ถ้ำได้กระทำเพื่อนำเอำ
เอกสำรนั้นไปใช้ในกิจกำรที่อำจเกิดเสี ยหำยแก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ด
หรื อประชำชน ให้ถือว่ำผูน้ ้ นั ปลอมเอกสำร ต้องระวำง
โทษเช่นเดียวกัน"
องค์ประกอบความผิดในวรรคแรก
องค์ประกอบภายนอก
(1) ผูใ้ ด
(2) (ก) ทำเอกสำรปลอมขึ้นทั้งฉบับหรื อแต่ส่วน
หนึ่งส่วนใด
(ข) เติมหรื อตัดทอนข้อควำม หรื อแก้ไขด้วย
ประกำรใดๆ ในเอกสำรที่แท้จริ ง หรื อ
(ค) ประทับตรำปลอม หรื อลงลำยมือชื่อปลอมใน
เอกสำร
(3) โดยประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสี ยหำยแก่ผอู ้ ื่น
หรื อประชำชน (พฤติกำรณ์ประกอบกำรกระทำ)
องค์ประกอบภายใน
(1) เจตนำ
(2) เจตนำพิเศษ ---> เพื่อให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดหลงเชื่อว่ำ
เป็ นเอกสำรที่แท้จริ ง

ใบงานที่ 2
เรื่ อง แจ้ งพฤติกรรมคนต่างด้ าวปลอมเอกสารราชการ
เพื่อเป็ นครู สอนภาษา

โดย
นางสาวศิริขวัญ มั่นคงคา
เจ้ าหน้ าที่กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ในการปฏิ บ ัติ หน้า ที่ ต ามกฎหมายหรื อ การด าเนิ น
กิ จ การต่ า งๆ ของหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เจ้า หน้า ที่ ย่อ มมี
โอกาสที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ยหายแก่ เอกชน ห รื อ
บุ ค คลภายนอกได้ หรื อ แม้แ ต่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เอง ก็ อ าจ
ได้รับความเสี ยหายจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้ดว้ ย
เช่นกัน ความรับผิดจากการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่ มิได้
แตกต่างจากความรับผิดจากการกระทาละเมิดของประชาชน
ทัว่ ไป ดังนั้นถ้าไม่มีการตราพระราชบัญญติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ขึ้นมา เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิด
ต่อความเสี ยหายที่เกิดจากการทาละเมิดของตนเสมอ ไม่ว่า
การกระท าละเมิ ด นั้ น จะเกิ ด จากการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ หรื อ มี
ลักษณะของการกระทาความร้ายแรงหรื อไม่ก็ ตาม โดยอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
......................................................................
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้ าหน้ าที่
1. กรณีเจ้าหน้าที่กระทาละเมิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 หน่ วยงานของรั ฐต้องรั บผิดต่อผูเ้ สี ย หายในผลแห่ ง
ละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทาในการปฏิบตั ิหน้าที่
1.2 เจ้า หน้า ที่ ต้อ งรั บ ผิ ด เป็ นการเฉพาะตัว ต่ อ ผูเ้ สี ย หาย
ในผลแห่งละเมิดของเจ้าหน้าที่ ที่มิได้กระทาไปในการปฏิบตั ิ
หน้าที่
1.3 การไล่เบี้ยเอาแก่เจ้าหน้าที่ให้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรี ยกร้องให้เจ้าหน้าที่ผกู ้ ระทา
ละเมิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทาการนั้น
ไปด้วยความจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

2. กรณี เจ้าหน้าที่กระทาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ
2.1 ถ้า เป็ นการกระท าในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต้อ งรั บ ผิ ด เมื่ อ
กระทาด้วยความประมาทเลิ นเล่ออย่างร้ ายแรง ต้องรั บผิดตาม
สัดส่ วนแห่งการกระทา และกรณี กระทาละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่
หลายคนแต่ละคนต้องรับผิดชดใช้เฉพาะส่ วนของตน
2.2 ถ้า มิ ใช่ การกระทาในการปฏิ บัติหน้า ที่ ต้องรั บผิ ด เมื่ อ
กระทาด้วยความประมาทเลิ นเล่ อ ต้องรั บผิดเต็มจานวนความ
เสี ยหาย กรณี การกระทาละเมิ ด เกิ ด จากเจ้า หน้า ที่ หลายคนให้
ร่ วมกันรับผิดชดใช้อย่างลูกหนี้ร่วม

3. การใช้สิทธิเรี ยกร้องชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
4. อายุความในการใช้สิทธิเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
4.1 หน่ วยงานของรัฐมีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าสิ นไหมทดแทน
จากเจ้า หน้า ที่ ภ ายในก าหนดอายุค วามสองปี นับ แต่ ว นั ที่
หน่ วยงานของรั ฐรู ้ ถึ งการละเมิ ดและรู ้ ตัวเจ้าหน้าที่ ผูจ้ ะพึง
ต้องชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
4.2 กรณี ที่หน่ วยงานของรั ฐเห็ นว่าเจ้าหน้าที่ผูน้ ้ ันไม่ ต้อง
รับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด
ให้สิทธิเรี ยกร้องนั้นมีกาหนดมีกาหนดอายุความหนึ่งปี

นับแต่วนั ที่หน่วยงานของรัฐมีคาสั่งตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง
4.3 ถ้าหน่วยงานของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ได้ชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนแก่ ผู ้เ สี ย หาย สิ ท ธิ จ ะเรี ยกให้ อี ก ฝ่ ายหนึ่ งชดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ตน ให้มีกาหนดอายุความหนึ่งปี นับแต่
วัน ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เจ้า หน้า ที่ ไ ด้ช ดใช้ค่ า สิ น ไหม
ทดแทนนั้นแก่ผเู ้ สี ยหาย
4.4 บุคคลภายนอกผูไ้ ด้รับความเสี ยหายมีสิทธิเรี ยกร้องให้
หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนได้ภายในกาหนด
อายุความหนึ่งปี นับแต่วนั ที่รู้ถึงการละเมิดและรู ้ตวั เจ้าหน้าที่
ผูจ้ ะพึงต้องชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนหรื อภายในกาหนดอายุ
ความ 10 ปี นับแต่วนั ทาละเมิด

เงื่อนไขการฟ้องคดีละเมิดในทางปกครอง
การฟ้องคดีปกครองอันเป็ นข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระทา
ละเมิด นอกจากจะต้องพิ จารณาเรื่ องเขตอานาจศาลทั้ง ใน
ด้า นพื้ นที่ และในด้า นเนื้ อ หา (ลัก ษณะของข้อพิ พ าท) คื อ
จะต้องเป็ นข้อพิ พ าทระหว่า งหน่ วยงานทางปกครองหรื อ
เจ้า หน้ า ที่ ข องรั ฐ กับ เอกชน หรื อเป็ นข้อ พิ พ าทระหว่ า ง
หน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง และ
มี ล ัก ษณะเป็ นคดี ป กครอง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง(3)
แห่ งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 แล้ว ยังต้องพิจารณาเรื่ อง “เงื่อนไขการ
ฟ้ องคดีปกครอง” ตามที่พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครอง
และวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. 2542 ก าหนดไว้ด้ว ย
ซึ่งจาแนกเงื่อนไขการฟ้องคดีได้ดงั นี้
1. เงื่อนไขเกี่ยวกับการเป็ นผูม้ ีสิทธิฟ้องคดี
2. เงื่อนไขเกี่ยวกับการดาเนิ นการแก้ไขความเดือดร้อน
หรื อเสี ยหายตามขั้นตอนหรื อวิธีการที่กฎหมายกาหนด
3. เงื่อนไขเกี่ยวกับคาขอเพื่อแก้ไขความเดื อดร้ อ นหรื อ
เสี ยหายของผูฟ้ ้องคดี
4. เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการฟ้องคดี
5. เงื่ อ นไขเกี่ ย วกับ ข้อ ห้ า มในการฟ้ อ งคดี ต่ อ ศาลและ
เงื่อนไขอื่นๆ

ขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2539 สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. รายงานความเสี ยหาย
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งความรับผิด
ทางละเมิด
3. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ ง
เบื้องต้นทางละเมิด
4. บทบาทหน้าที่ของ ผอ.สพท.
5. การแต่งตั้งคณะกรรมการและบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งความรับผิดทางละเมิด
6. บทบาทหน้าที่ของ ผอ.สพท เมื่อได้รับรายงานผลการ
สอบข้อเท็จจริ งความรับผิดทางละเมิด
7. บทบาทหน้าที่ของกระทรวงการคลัง
8. บทบาทหน้าที่ของ สพท.เมื่อกระทรวงการคลังส่ง
สานวนการสอบฯ พร้อมความเห็นกลับคืนมา
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1.
2.

3.

4.

5.

6.

ขั้นตอนการปฏิ บั ติงาน
ควบคุ ม การรั บ เอกสารต่ า งๆ จากหน่ ว ยงาน
ภายใน/ภายนอก ไว้ ในทะเบียนคุม
คัดแยก ประเภทของหนังสื อ เอกสาร เสนอให้
ผู้ อ านวยการกลุ่ม กฎหมายและคดี ท ราบ และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการ
จัด พิม พ์ งานเอกสาร หนังสื อ รายงานที่มี ก าร
จัดทาขึ้น เพื่อเสนอผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และเพื่ อ การใช้ งานภายใน
กลุ่มกฎหมายและคดี
ควบคุ ม การน าเสนอเอกสาร หนั งสื อ ที่ เสนอ
ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึ กษาและการนาส่ ง
หนังสื อออกภายนอกในทะเบียนคุมฯ
รวบรวมจัดเก็บเอกสารที่มีการดาเนินการเสร็จ
สิ้ น เข้ าแฟ้ ม แยกหมวดหมู่ เพื่ อ ความสะดวก
ในการสื บค้นในภายหลัง
น าข้ อ มู ล ที่ มี ม าสั ง เคราะห์ แ ละประมวลผล
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล สารสนเทศที่ เป็ นประโยชน์
เพื่อใช้ ในการวางแผนการตรวจสอบ สื บค้นเพื่อ
การตรวจสอบ การจั ด การความรู้ ทั้ ง นี้ ก าร
จัดทาข้ อมูลสารสนเทศมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
6.1 การรวบรวมข้ อมูลมี 2 ประเภท คือ
6.1.1 แหล่ งปฐมภูมิ
6.1.2 แหล่ งทุติยภูมิ

6.2 การตรวจสอบข้ อ มู ล โดยทั่ วไปกระท าใน
3 ลักษณะ ดังนี้
6.1.1 ความถูกต้ องของข้ อมูล
6.1.2 ความสมบูรณ์ ของข้ อมูล
6.1.3 ความเป็ นปัจจุบันของข้ อมูล
6.3 การประเมินผลข้ อมูลควรคานึงถึงประเด็น
ส าคั ญ คื อ ข้ อ มู ล ที่ น ามาวิเคราะห์ ต้ อ งมี ค วาม
ชั ดเจนและข้ อมู ลที่ เป็ นนามธรรมต้ องอธิบาย
ด้ วยความเรี ยง และการวิเคราะห์ ข้อมูลควรใช้
ค่ าสถิติที่ง่ายและตรงที่สุด
6.4 การนาเสนอข้ อมูลและสารสนเทศ
6.5 การจัดเก็บข้ อมูลและสารสนเทศ
7. เผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ หรื อ
ระเบียบกฎหมายที่เป็ นประโยชน์ เพื่อเป็ นการ
จัดการความรู้ ให้ กบั บุคลากรในกลุ่มกฎหมายและ
คดี และผู้รับบริการภายนอก ด้ วยช่ องทางที่
หลากหลาย

กระบวนงาน งานธุรการและสารสนเทศ
รับและควบคุมการรับหนังสื อและเอกสาร ไว้ใน
ทะเบียนคุมหรื อจัดทาเองวิเคราะห์ แยกประเภท
คัดแยกหนังสื อเสนอผู้อานวยการ
กลุ่มกฎหมายและคดี มอบหมาย
ผู้ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
จัดพิมพ์งานเอกสาร หนังสื อ รายงาน
ควบคุมการนาเอกสารต่อ ผอ.สพป. และการนาส่ งภายนอก

จัดเก็บตามระบบ
งานสารบรรณ

ประมวลผลและจัดการ
ข้ อมูลทาเป็ นสารสนเทศ
1. จัดเก็บรวบรวมข้ อมูล
2. การตรวจสอบข้ อมูล
3. การประมวลผลข้ อมูล
4. การนาเสนอข้ อมูล
เผยแพร่ สารสนเทศ
การวางแผนการ

การจัดการความรู้

แบบฟอร์ ม ที่เกี่ยวข้ อ ง
1. ทะเบี ย นคุ ม การรั บ -ส่ ง หนั งสื อ ราชการ
2. ทะเบี ย นคุ ม การรั บ เอกสาร/พิม พ์
3. ทะเบี ย นคุ ม การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล /แฟ้ ม งาน

6 ทักษะเด่ นของงานธุรการ
1. มีความรับผิดชอบสูง
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เอกสาร/หลั ก ฐานอ้ า งอิ ง
ระเบี ย บสานั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม
ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาความปลอดภั ย แห่ ง ชาติ พ.ศ.
2517
พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
ระเบี ย บสานั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการให้ ข่ า วและ
บริ ก ารข่ า วสารของทางราชการ พ.ศ. 2529
ระเบี ย บสานั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการให้ ข่ า วและ
บริ ก ารข่ า วสารของทางราชการ (ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2533)
ระเบี ย บสานั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการประชาสั ม พัน ธ์
และการให้ ข่ า วราชการ พ.ศ. 2525
พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระทาความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิว เตอร์ พ.ศ. 2550
พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์

3. มีความอดทนสูง
4. มีพ้นื ฐานด้านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
5. มีความรอบคอบ
6. มีความคล่องแคล่ว
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การร้ องทุกข์แตกต่ าง
จากการร้ องเรียนหรื อไม่อย่างไร
การร้องทุกข์และการร้องเรี ยนเป็ นเรื่ องที่แตกต่างกัน
โดย “การร้ อ งทุ ก ข์” เป็ นเรื่ อ งของข้า ราชการพลเรื อ นสามัญ
มี ค วามคับ ข้อ งใจอัน เกิ ด จากการปฏิ บัติ ห รื อไม่ ป ฏิ บั ติ ข อง
ผูบ้ ังคับบัญชาต่อตนเอง และเป็ นเรื่ องที่ ไม่ อ าจอุ ทธรณ์ ได้ แต่
“การร้องเรี ยน” เป็ นการกล่าวหาหรื อกล่าวโทษผูบ้ งั คับบัญชาหรื อ
ผูห้ นึ่งผูใ้ ดว่ามีพฤติการณ์กระทาผิดวินัยหรื อไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่งการกระทาดังกล่าวอาจจะส่ งผลกระทบต่อสิทธิหรื อหน้าที่ของ
ผูร้ ้องทุกข์หรื อไม่ก็ได้ การร้องเรี ยนจึงไม่อยู่ในอานาจพิจารณา
ของ ก.พ.ค. ตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรื อน พ.ศ. 2551

Chiang Mai Primary
Educational Sevice Area
Office 1

อย่ า งไรก็ ต าม การที่ ก.พ.ค. จะรั บ เรื่ องร้ อ งทุ ก ข์

เรื่ อง การร้ องทุกข์ และการพิจารณาร้ องทุกข์

ดังกล่าวไว้พิจารณาหรื อไม่ ก็ข้ ึนอยู่กับเนื้ อหาของคาร้ องด้วยว่ า
ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูน้ ้ ันมีความคับข้องใจที่ เกิ ดจากการที่
ผูบ้ งั คับบัญชาปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิต่อตน และเป็ นกรณี ที่ไม่อาจ
อุทธรณ์ได้หรื อไม่ ซึ่งหากพิจารณาจากเนื้ อหาแล้วแม้ทาหนังสื อ
ร้องเรี ยนมา แต่ในเนื้ อหาเป็ นกรณี ที่เข้าหลักเกณฑ์เรื่ องการร้อง
ทุกข์ ก.พ.ค. ก็จะรับเรื่ องนั้นไว้พิจารณา แต่ถา้ บางกรณี ผูผ้ ูร้ ้องทา
หนังสือร้องทุกข์กล่าวอ้างความคับข้องใจต่างๆมา แต่เมื่อพิจารณา
ในเนื้ อหาแล้ว ปรากฏว่าไม่เข้าตามหลักเกณฑ์เรื่ องการร้ องทุกข์
ก.พ.ค. ก็จะไม่รับเรื่ องดังกล่าวไว้พิจารณา
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เหตุแห่ งการร้ องทุกข์ มีลกั ษณะอย่ างไร ?

การจะร้ องทุกข์ได้นั้น นอกจากจะต้ องพิจารณาว่าเหตุเกิด
จากการปฏิบัติหรื อ ไม่ ปฏิบั ติ ต่อ ตนของผู้บัง คับ บั ญ ชา
ซึ่ ง ก่ อ ให้ เกิด ความคับข้ อ งใจแล้ ว เหตุแห่ ง การร้ อ งทุก ข์
ดังกล่าวก็ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

1. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็ นการออกกฎ
หรื อคาสัง่ หรื อการปฏิบตั ิ หรื อการไม่ปฏิบตั ิอื่นใด โดยไม่มี
อ านาจหรื อ นอกเหนื อ อ านาจหน้า ที่ หรื อ ไม่ ถู ก ต้อ งตาม
กฎหมาย หรื อไม่ถูกต้องตามรู ปแบบขั้นตอน หรื อวิธีการอัน
เป็ นสาระสาคัญที่กาหนดการไว้สาคัญการนั้น หรื อไม่สุจริ ต
หรื อ มี ล ัก ษณะเป็ นการเลื อ กปฏิ บ ัติ ที่ ไ ม่ เ ป็ นธรรม หรื อ มี
ลักณะเป็ นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จาเป็ น หรื อสร้างภาระให้
เกิดขึ้นเกินสมควร หรื อเป็ นการใช้ดุลยพินิจโดยไม่ชอบ
2. ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบตั ิ
3. ประวิงเวลาหรื อหน่ วงเหนี่ ยวการดาเนิ น การ
บางเรื่ อง อั น เป็ นเหตุ ใ ห้ เ สี ยสิ ทธิ หรื อไม่ ไ ด้ รั บ สิ ทธิ
ประโยชน์ อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร
4. ปฏิ บ ัติหรื อ ไม่ป ฏิ บ ัติ อื่น ใดที่ ไ ม่ เป็ นไปตาม
ห รื อ ขั ด กั บ ร ะ บ บ คุ ณ ธ ร ร ม ต า ม ม า ต ร า 4 2 แ ห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551
ทั้ ง นี้ กรณี ดั ง กล่ า วจะต้ อ งเป็ นกรณี ที่ ไ ม่ อ าจ
อุ ท ธรณ์ ไ ด้ ตามหมวด 9 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551

ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้ องทุกข์ มีใครบ้ าง ?
1. กรณี ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นเหนื อขึ้นไปเป็ นผูม้ ีอานาจ
วินิจฉัยร้องทุกข์
เป็ นกรณี ที่ เหตุ แ ห่ งการร้ องทุ ก ข์ เกิ ดจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้น ซึ่ งสามารถแบ่งได้เป็ น 3 กรณี
ดังนี้
(1) ในกรณี ที่ เ หตุ แ ห่ ง การร้ อ งทุ ก ข์ เ กิ ด จาก
ผูบ้ งั คับบัญชาในราชการบริ หารส่วนภูมิภาคที่ต่ากว่าผูว้ ่า
ราชการจังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อผูว้ ่าราชการจังหวัด และ
ให้ผวู ้ ่าราชการจังหวัดเป็ นผูม้ ีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
(2) ในกรณี ที่ เ หตุ แ ห่ ง การร้ อ งทุ ก ข์ เ กิ ด จาก
ผูบ้ งั คับบัญชาในราชการบริ หารส่วนกลางที่ต่ากว่าอธิบดี
ให้ร้องทุกข์ต่ออธิบดี และให้อธิบดีเป็ นผูม้ ีอานาจวินิจฉัย
ร้องทุกข์
(3) ในกรณี ที่ เหตุแ ห่ งการร้ อ งทุกข์เกิ ดจากผูว้ ่า
ราชการจังหวัดหรื ออธิ บดี ให้ร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวง
ซึ่ ง เ ป็ น ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ช า ข อ ง ผู ้ ร้ อ ง ทุ ก ข์ แ ล ะ ใ ห้
ปลัดกระทรวงเป็ นผูม้ ีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
2. กรณี ก.พ.ค. เป็ นผูม้ ีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
เป็ นกรณี ที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจาก
- หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม ที่ อยู่ในบังคับ
บัญ ชาหรื อ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บัติ ร าชการ ขึ้ น ตรงต่ อ
นายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี
- ปลัดกระทรวง
- รัฐมนตรี เจ้าสังกัด
- นายกรัฐมนตรี

ผู้ร้องทุกข์ มีสิทธิอย่ างไร ?
ในการร้องทุกข์ ผูร้ ้องทุกข์มีสิทธิดงั ต่อไปนี้
1. ผูร้ ้องทุกข์สามารถขอแถลงการณ์ดว้ ยวาจา
ในชั้นพิจารณาของผูม้ ีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
โดยแสดงความประสงค์ไว้ในคาร้องทุกข์
หรื อจะทาเป็ นหนังสื อยืน่ ต่อผูม้ ีอานาจวินิจฉัย
ร้องทุกข์ก่อนเริ่ มการพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์
2. ผูร้ ้องทุกข์อาจถอนคาร้องทุกข์ที่ยนื่ ไว้ใน
เวลาใดๆ ก่อนที่ผมู ้ ีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์มี
คาวินิจฉัยเสร็ จเด็ดขาดในเรื่ องร้องทุกข์น้ นั
3. ผูร้ ้องทุกข์อาจคัดค้านผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ี
อานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ หรื อกรรมการวินิจฉัย
ร้องทุกข์ได้

