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ค าน า 

                  คู่มือการปฏิบติังานเล่มน้ีไดจ้ดัท าข้ึน  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ป้ฏิบติังานในต าแหน่งนิติกร  

สังกดังานนิติการ  กองวชิาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลพระซอง และผูท่ี้เพิ่งเร่ิมปฏิบติังานในต าแหน่งนิติกร  

ไดท้ราบถึงขอบเขตความรับผดิชอบและขั้นตอนการปฏิบติังานของงานนิติการ  ทั้งน้ี  เพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิใน

การปฏิบติังานต่อไป 

                                                                                        งานนิติการ    ส านกัปลดั   เทศบาลต าบลพระซอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

                                                                                                                                              หน้า 

ส่วนท่ี  ๑    การปฏิบติังานของงานนิติการ                                                                                                ๑ 

ส่วนท่ี  ๒   ภารกิจของผูป้ฏิบติังานในต าแหน่งนิติกร                                                                              ๒ 

ส่วนท่ี  ๓   ก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน                                                                                        ๔ 

ส่วนท่ี  ๔   ขั้นตอนการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานในต าแหน่งนิติกร                                                      ๕ 

                   ๑.การพิจารณาวินิจฉยัปัญหาขอ้กฎหมาย                                                                               ๕ 

                   ๒.การร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบญัญติัท่ีไม่เก่ียวเน่ืองกบัเทศบญัญติั                             ๗ 

                       งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

                   ๓.การรวบรวมขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐาน เพื่อด าเนินการทางคดี                                    ๑๑ 

                   ๔.การด าเนินการบงัคบัคดี                                                                                                     ๑๔ 

                   ๕.การตรวจพิจารณาการด าเนินการเก่ียวกบัวินยัของบุคลากรในสังกดัเทศบาล                    ๑๗ 

                       ต  าบลพระซอง หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดร้้องขอ 

                   ๖.การตรวจพิจารณาเก่ียวกบัการอุทธรณ์หรือการร้องทุกขข์องบุคลากรในสังกดั                 ๒๐ 

                      เทศบาลต าบลพระซอง 

                   ๗.การด าเนินการเก่ียวกบัความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี                                              ๒๑ 

                   ๘.การด าเนินการเก่ียวกบัการกล่าวหา  การช้ีมูลความผดิ และ ขอ้ทกัทว้งของหน่วย             ๒๔ 

                       ตรวจสอบ 

                   ๙.การลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์ ติดตามและรายงานผล                                     ๒๘ 

                  ๑๐.การรับเร่ืองราวร้องทุกขจ์ากประชาชนผูบ้ริโภคในเขตพื้นท่ี                                             ๓๐ 

                  ๑๑.ตรวจทานความถูกตอ้งของสัญญา   ร่างประกาศ  ค าสั่งฯ                                                  ๓๓ 

 

          

 

 

 



-๑- 

ส่วนที่   ๑ 

การปฏิบัตงิานของงานนิตกิาร 

๑. ช่ือหน่วยงาน 

                    งานนิติการ   ส านกัปลดั   เทศบาลต าบลพระซอง  

๒. ทีต่ั้ง 

                       ส านกังานเทศบาลต าบลพระซอง  ถนนหลวงสาย  ๒๐๓๑  หมู่ท่ี  ๑  ต าบลพระซอง   อ าเภอนาแก    

จงัหวดันครพนม   ๔๘๑๓๐  

๓. เป้าประสงค์ของงานนิติการ  

                    ๓.๑ เพื่อเป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาดา้นกฎหมายและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งแก่คณะผูบ้ริหาร
และส่วนราชการทั้งภายในและภายนอก  ตลอดจนบุคลากรในสังกดัเทศบาลต าบลพระซอง และ ผูท่ี้สนใน

ทัว่ไป  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางเจรจาไกล่เกล่ียและประนีประนอมทางดา้นกฎหมายในปัญหาดา้นต่างๆ  ของ

ส่วนราชการและบุคลากรในสังกดัเทศบาลต าบลพระซอง 

                       ๓.๒ เพื่อเป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุน  ประสานงานและปฏิบติังานร่วมกนัในดา้น

กฎหมายระหวา่งหน่วยงานภายในและภายนอกเทศบาลต าบลพระซอง  ใหบ้รรลุตามหนา้ท่ี และ วสิัยทศัน์ของ

เทศบาลต าบลพระซอง 

                       ๓.๓ เพื่อเป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีจดัเก็บ  รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  

ขอ้บงัคบั  ประกาศ  และค าสั่งของเทศบาลต าบลพระซอง  ตลอดจนกฎหมายและหนงัสือเวยีนท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ปฏิบติังานจากหน่วยงานภายนอก  เพื่อใชป้ระโยชน์ในการบริหารและบริการ 

๔. วตัถุประสงค์ 

                    ๔.๑  เพื่อใหมี้การจดัท าคู่มือการปฏิบติังานท่ีชดัเจนอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ท่ีแสดงถึง
รายละเอียด  ขั้นตอนการปฏิบติังานของกิจกรรมกระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการ

ปฏิบติังานท่ีมุ่งไปสู่การบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ  เกิดผลงานท่ีไดม้าตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย  ได้

ผลิตผล หรือการบริการท่ีมีคุณภาพและบรรลุขอ้ก าหนดท่ีส าคญัของกระบวนการ 

 



-๒- 

                        ๔.๒ เพื่อเป็นหลกัฐานแสดงวธีิการท างานท่ีสามารถถ่ายทอดใหก้บัผูเ้ขา้มาปฏิบติังานใหม่  

พฒันาใหก้ารท างานเป็นมืออาชีพ และใชป้ระกอบการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร รวมถึงการแสดง 

หรือเผยแพร่ใหก้บับุคคลภายนอกหรือผูใ้ชบ้ริการใหส้ามารถเขา้ใจและใชป้ระโยชน์จากกระบวนการ 

                        ๔.๓ เพื่อใหบุ้คลากรท่ีด าเนินการปฏิบติัตามมาตรฐาน หรือเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

ส่วนที่   ๒ 

ภารกจิของผู้ปฏิบัตงิานในต าแหน่งนิตกิร 

                        ผูป้ฏิบติังานในต าแหน่งนิติกรในสังกดังานนิติการ  มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน  

รวม   ๑๒  เร่ือง   ดงัน้ี 

๑. การพิจารณาวนิิจฉยัปัญหาขอ้กฎหมาย 

                         ๑.๑ งานใหค้  าปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย  กฎ   ระเบียบ  ค าสั่ง และ ประกาศแก่
บุคคลและส่วนราชการ 

                               ๑.๒ งานวนิิจฉยั  ตีความทางดา้นกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ค  าสั่ง และ ประกาศแก่

บุคคลและส่วนราชการ 

                               ๑.๓ งานวเิคราะห์ และเสนอความเห็นทางดา้นกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ค  าสั่ง และ 

ประกาศต่อส่วนราชการ   

                        ๒.  การร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบญัญติัท่ีไม่เก่ียวเน่ืองกบัเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 

                        ๓.  การรวบรวมขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐาน เพื่อด าเนินการทางคดี 

                               ๓.๑ งานนิติการมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบด าเนินงานเก่ียวกบัความรับผดิทางแพง่  ทางอาญา  

งานคดีปกครอง  และ งานคดีอ่ืนท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของเทศบาลต าบลพระซองหรือกรณีท่ีเทศบาลต าบล 

 พระซอง  เป็นโจทก ์หรือผูฟ้้องคดี   หรือถูกฟ้องเป็นจ าเลย หรือเป็นผูถู้กฟ้องคดี  เช่น  ประสานคดีกบัพนกังาน

อยัการ  จดัส่งค าฟ้อง  ท าค าช้ีแจงประกอบการท าค าใหก้าร  เขา้ร่วมในการบงัคบัคดี  เป็นตน้ 

                        ๓.๒ การสอบหาขอ้เท็จจริงภายในเทศบาล และการสอบหาขอ้เท็จจริงกรณีหน่วยงานภายนอก

มอบใหเ้ทศบาลด าเนินการ  เช่น  อ าเภอนาแก   ศูนยด์ ารงธรรม  สตง.  ส านกังาน  ป.ป.ช. เป็นตน้ 

 



-๓- 

                  ๔.  การด าเนินการบงัคบัคดี 

                  ๕.  การตรวจพิจารณาการด าเนินการเก่ียวกบัวินยัของบุคลากรในสังกดัเทศบาลต าบลพระซอง 

                  ๖.  การตรวจพิจารณาเก่ียวกบัการอุทธรณ์ หรือร้องทุกขข์องบุคลากรในสังกดัเทศบาลต าบลพระซอง 

                  ๗.  การด าเนินการเก่ียวกบัความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 

                  ๘.  การด าเนินการเก่ียวกบัการกล่าวหา  การช้ีมูลความผดิ และ ขอ้ทกัทว้งของหน่วยตรวจสอบ 

                  ๙.  การลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์ ติดตามและรายงานผล 

                 ๑๐. การรับเร่ืองราวร้องทุกขแ์ละด าเนินการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน  ตลอดจนรับเร่ืองร้องเรียน

จากผูบ้ริโภคในเขตพื้นท่ี 

                 ๑๑. ตรวจทานความถูกตอ้งของสัญญา  ร่างประกาศ  ค าสั่ง หรือเอกสารอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อให้

เอกสารมีความถูกตอ้ง  ครบถว้น  สมบูรณ์ และเป็นไปตามขอ้ก าหนด  หลกัเกณฑแ์ละกฎหมายต่างๆ   

                 ๑๒. งานดา้นธุรการ 

                         ๑๒.๑ ปฏิบติังานสารบรรณ  การลงทะเบียนรับ – ส่งหนงัสือ  การจดัท าหนงัสือราชการ  การ

ตรวจร่างหนงัสือ  การจดัเก็บและรักษาเอกสารท่ีใชใ้นการท างาน 

                         ๑๒.๒ ด าเนินการเก่ียวกบัการเบิกจ่ายพสัดุ   อุปกรณ์ส านกังาน  ดูแล   ส่งซ่อม  บ ารุงรักษาวสัดุ

ครุภณัฑต่์างๆ   

                         ๑๒.๓ ประสานงานและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ขา้ราชการและลูกจา้ง 

                         ๑๒.๔ ด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลภายในงานนิติการ 

                         ๑๒.๕ ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืน 

                         ๑๒.๖ รับ – ส่งหนงัสือราชการ 

                         ๑๒.๗ ลงทะเบียนคุมหนงัสือรับและทะเบียนหนงัสือรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ทัว่ไป และ เร่ือง  

ร้องเรียน/ร้องทุกขผ์า่นศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอนาแก    

                          ๑๒.๘ ท าหนงัสือแจง้เวยีนใหก้บัส่วนราชการภายในองคก์รใหป้ฏิบติัตามระเบียบ  กฎหมาย 

หรือหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนราชการ 

                         ๑๒.๙ จดัเก็บเอกสารทั้งหมดของงานนิติการ 

                          ๑๒.๑๐  ปฏิบติังานอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 



-๔- 

ส่วนที ่  ๓ 

ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 

 

รายช่ือกระบวนงาน ระยะเวลาด าเนินการแลว้เสร็จ 
๑.การพิจารณาวนิิจฉยัปัญหาขอ้กฎหมาย ภายใน   ๓๐   วนั 
๒.การร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบญัญติัท่ีไม่เก่ียวเน่ืองกบัเทศบญัญติั 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

ภายใน  ๒๕๐   วนั  

๓.การรวบรวมขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐาน เพื่อด าเนินการทางคดี ๓๐ – ๖๐  วนั 
๔.การด าเนินการบงัคบัคดี 
    ๔.๑ คดีแพง่ 
    ๔.๒ คดีลม้ละลาย 

 
บงัคบัคดีภายใน  ๑๐  ปี 
บงัคบัคดีภายใน  ๓  ปี   

๕.การตรวจพิจารณาการด าเนินการเก่ียวกบัวินยัของบุคลากรในสังกดัเทศบาล
ต าบลพระซอง   

ภายใน  ๑๘๐  วนั 

๖.การตรวจพิจารณาเก่ียวกบัการอุทธรณ์หรือการร้องทุกขข์องบุคลากรใน
สังกดัเทศบาลต าบลพระซอง 

ภายใน  ๓๐  วนั 

๗.การด าเนินการเก่ียวกบัความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี ภายใน  ๖๐  วนั 
๘.การด าเนินการเก่ียวกบัการกล่าวหา  การช้ีมูลความผดิ และขอ้ทกัทว้งของ
หน่วยตรวจสอบ 

ภายในระยะเวลาท่ีหน่วยตรวจสอบก าหนด 

๙.การลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์ติดตามและรายงานผล ภายใน  ๑๔  วนั 
๑๐.การรับเร่ืองราวร้องทุกขจ์ากประชาชนผูบ้ริโภคในเขตพื้นท่ี ๒๐ – ๑๘๐  วนั   
๑๑.ตรวจทานความถูกตอ้งของสัญญา  ร่างประกาศ  ค าสั่ง หรือ เอกสารอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง   

ภายใน  ๗  วนั 

 

 

 

 

 

 



-๕- 

ส่วนที่    ๔ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของผู้ปฏิบัตงิานในต าแหน่งนิตกิร 

                           การปฏิบติังานในแต่ละภารกิจของผูป้ฏิบติังานในต าแหน่งนิติกร  มีขั้นตอนในการปฏิบติังาน

และแผนผงัในการปฏิบติังานในแต่ละเร่ือง   ดงัน้ี 

๑. การพจิารณาวนิิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย 

                           การพิจารณาวนิิจฉยัปัญหาขอ้กฎหมาย  ลกัษณะของงานเป็นการตรวจสอบเอกสารต่างๆ  หรือ

พิจารณาขอ้หารือต่างๆ  ท่ีส่วนราชการภายในเทศบาลต าบลพระซองเสนอเขา้มา  ไม่วา่จะเป็นการตรวจสอบ

เอกสาร หรือขอ้หารือในเร่ืองเก่ียวกบักฎหมาย  กฎ  ระเบียบ   ขอ้บงัคบั  ประกาศ   ค  าสั่ง หรือเอกสารอ่ืนๆ  ของ

เทศบาลต าบลพระซอง  หรือเป็นเร่ืองกฎหมาย  กฎ  ระเบียบของทางราชการ  ตลอดจนเอกสารต่างๆ ท่ีทาง

ราชการแจง้เวยีนใหท้ราบ  อาทิ   มติคณะรัฐมนตรี   ซ่ึงในการพิจารณาตรวจสอบเอกสารหรือขอ้หารือในแต่ละ

เร่ือง  จะพิจารณาตรวจสอบเร่ืองต่างๆ  ท่ีมีการเสนอเขา้มาวา่เก่ียวขอ้งดว้ยกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  

ประกาศ  ค าสั่ง  หรือเอกสารในเร่ืองใด   เคยมีการตรวจสอบ หรือมีการตอบขอ้หารือในลกัษณะดงักล่าว 

หรือไม่  หากไม่มี  อาจใชดุ้ลพินิจในการตีความตามตวัอกัษร หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย  กฎ  ระเบียบนั้นๆ  

แลว้แต่กรณี  หากกรณีเป็นกฎ  ระเบียบของทางราชการ  หากพิจารณาแลว้ยงัไม่ไดข้อ้ยติุ  อาจหารือ หรือหา

ขอ้มูลไปยงัส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใหไ้ดข้อ้ยติุในเร่ืองดงักล่าว  อาทิ  ปัญหาในทางปฏิบติัตามระเบียบ

กระทรวงการคลงั  อาจตอ้งหารือไปยงักระทรวงการคลงั  ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีบงัคบัใชร้ะเบียบ  เป็นตน้  

หลงัจากนั้นจะท าความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีต าบลพระซองเพื่อพิจารณา  หากเห็นชอบตามความเห็น

ดงักล่าว ก็จะแจง้ผลการพิจารณานั้นต่อหน่วยงานท่ีเสนอเร่ืองเขา้มาเพื่อทราบ หรือหากเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ส่วนราชการอ่ืนๆ ดว้ย  ก็จะเสนอใหแ้จง้เวยีนผลการพิจารณานั้นใหทุ้กส่วนราชการทราบ  เพื่อเป็นแนวทางใน

การปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง ต่อไป 

 

 

 



-๖- 

 

แผนการด าเนินงาน 

การพจิารณาวนิิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย 

 

๑.หน่วยงานเสนอข้อหารือ/ปัญหาข้อกฎหมาย 

 

๒.นิติกรตรวจสอบเร่ืองทีเ่สนอมาว่าเกีย่วด้วยกฎหมาย  ระเบียบ   

ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าส่ัง หรือเอกสารเร่ืองใด 

 

๓.วนิิจฉัยข้อหารือ/ให้ความเห็นทางกฎหมาย 

เสนอนายกเทศมนตรีต าบลพระซอง พจิารณา 

  

๔.นายกเทศมนตรีต าบลพระซอง พจิารณาแล้ว เห็นชอบ 

  

๕.แจ้งผลการพจิารณาให้หน่วยงานที่หารือทราบ 

หรือในกรณทีีข้่อหารือน้ันเกี่ยวข้องกบัหน่วยงานอ่ืนด้วย 

ต้องแจ้งเวยีนให้ทุกหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติ ต่อไป 

 

หมายเหตุ.-    ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  ภายใน  ๓๐  วนั 



-๗- 

๒. การร่างและพจิารณาตรวจร่างเทศบัญญัติทีไ่ม่เกีย่วเน่ืองกบัเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย      

     ประจ าปี 

                     ๒.๑ การก าหนดผูรั้บผิดชอบ  นายกเทศมนตรีต าบลพระซองเป็นผูก้  าหนดผูรั้บผิดชอบในการ

ด าเนินงานออกเทศบญัญติั  ซ่ึงผูรั้บผดิชอบจะเป็นนิติกร  ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย  ใน

กรณีท่ีไม่มีต าแหน่งดงักล่าว 

                     ๒.๒ การรวบรวมและวเิคราะห์สถานการณ์ดา้นขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมาย  ผูรั้บผดิชอบ

ด าเนินการเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้เทจ็จริงใหค้รอบคลุมกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบ  พร้อมทั้ง

ทบทวนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และวเิคราะห์กลุ่มผูท่ี้อาจไดรั้บผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมถึงผูมี้ส่วน

ไดเ้สียและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหค้รอบคลุมมากท่ีสุด  เพื่อรับทราบปัญหาท่ีแทจ้ริงของทอ้งถ่ิน รวมถึง

นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ หรือขอ้กฎหมายท่ีเป็นเหตุผลในการยกร่าง 

                    ๒.๓ การพิจารณาอ านาจตามกฎหมายแม่ท่ีใหอ้  านาจ  ในการออกเทศบญัญติัตามประเด็นปัญหา

ส าคญัของพื้นท่ี  นิติกรตอ้งตรวจสอบบทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่มีบทบญัญติัแห่งกฎหมายใหอ้ านาจในการออก

เทศบญัญติัในเร่ืองท่ีเป็นปัญหาได ้หรือไม่    เช่น  พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.๒๕๒๒   มาตรา  ๙  

วรรคสอง และ พระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา  ๒๐  เป็นตน้   

                    ๒.๔ การเสนอขอความเห็นชอบในการยกร่างเทศบญัญติั  ผูรั้บผดิชอบควรเสนอใหน้ายกเทศมนตรี

ต าบลพระซอง  ใหค้วามเห็นชอบในการยกร่างเทศบญัญติั  หากนายกเทศมนตรีต าบลพระซองไม่เห็นชอบ 

เป็นอนัวา่การยกร่างเทศบญัญติัดงักล่าวเป็นอนัยติุเร่ือง  โดยผูรั้บผดิชอบควรด าเนินการทบทวน  ประเมินและ

วเิคราะห์สถานการณ์ หรือกฎหมาย  เพื่อเสนอใหค้วามเห็นชอบในการยกร่างเทศบญัญติัใหม่   

                    ๒.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างเทศบญัญติั  กรณีท่ีนายกเทศมนตรีต าบลพระซอง  เห็นชอบ

ใหมี้การยกร่างเทศบญัญติั  นายกเทศมนตรีต าบลพระซอง จะตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างเทศบญัญติั เพื่อ

ด าเนินการยกร่างเทศบญัญติั  โดยท่ีมีองคป์ระกอบของคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ย  นกัวชิาการ  นิติกร  

เจา้หนา้ท่ีของส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  เจา้หนา้ท่ีจากทอ้งถ่ินอ าเภอ หรือทอ้งถ่ินจงัหวดั  ผูแ้ทนภาคประชาชน 

หรือบุคลากรท่ีมีความรู้ทางวิชาการเร่ืองนั้นๆ  ร่วมดว้ย 

                     ๒.๖ การด าเนินการยกร่างเทศบญัญติั  คณะกรรมการยกร่างเทศบญัญติัตอ้งด าเนินการยกร่าง  โดย

น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินและวเิคราะห์จากขอ้  ๒.๒  มาประกอบการพิจารณาดว้ย 



-๘- 

                     ๒.๗ การรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบญัญติั  เทศบาลต าบลพระซอง  อาจด าเนินการโดย 

                              ๑) ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัความตอ้งการในการแกปั้ญหาและความเห็น

เก่ียวกบัความเป็นไปไดข้องร่างเทศบญัญติัท่ีจะก าหนดให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งปฏิบติั 

                              ๒) เปิดรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียและประชาชนในพื้นท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการ

เสนอความคิดเห็นและความตอ้งการต่อร่างเทศบญัญติัท่ีไดจ้ดัท าข้ึน  ทั้งน้ี  ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน  เป็นไปตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ.๒๕๕๘  

ขอ้  ๙  

                         ๒.๘ การพิจารณาร่างเทศบญัญติั  นายกเทศมนตรีต าบลพระซองและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล

พระซอง  มีอ านาจในการเสนอร่างเทศบญัญติั เพื่อใหส้ภาเทศบาลพิจารณาเทศบญัญติั  โดยพิจารณาเป็น  ๓  

วาระ  คือ  วาระรับหลกัการ  วาระแปรญตัติ  และ วาระให้ความเห็นชอบ โดยอาจพิจารณา  ๓  วาระในคราว

เดียวกนัก็ไดต้ามมติของสภาทอ้งถ่ิน  หากสภาเทศบาล ไม่เห็นชอบ  ร่างเทศบญัญติันั้นก็เป็นอนัตกไป  โดย 

ผูรั้บผดิชอบควรด าเนินการทบทวน  เพื่อด าเนินการยกร่างใหม่และน าเขา้สู่การพิจารณาของนายกเทศมนตรี

ต าบลพระซองและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพระซอง  ตาม  ขอ้  ๒.๖  แต่ถา้สภาเทศบาลต าบลพระซอง  

เห็นชอบ  ก็สามารถด าเนินการตาม ขอ้  ๒.๙  ต่อไปได ้  

                         ๒.๙ การลงนามเห็นชอบร่างเทศบญัญติั ภายใน  ๗  วนันบัแต่วนัท่ีสภาเทศบาลไดมี้มติเห็นชอบ

ดว้ยกบัร่างเทศบญัญติั  ใหป้ระธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบญัญติัไปยงันายอ าเภอ เพื่อส่งไปยงัผูว้า่ราชการ

จงัหวดัพิจารณา   

                         ๒.๑๐ การตราเทศบญัญติั  นายกเทศมนตรีต าบลพระซอง  เป็นผูล้งนามในเทศบญัญติั 

                         ๒.๑๑ การประกาศใชเ้ทศบญัญติั เม่ือเทศบญัญติัไดมี้การลงนามจากผูว้า่ราชการจงัหวดัแลว้  ให้

เทศบาลประกาศใช ้  เพื่อให้มีผลใชบ้งัคบัในเขตทอ้งถ่ินนั้น  โดยนอกจากท่ีไดมี้กฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  

เทศบญัญติันั้นใหใ้ชบ้งัคบัไดเ้ม่ือประกาศไวโ้ดยเปิดเผยท่ีส านกังานเทศบาลแลว้  ๗  วนั  เวน้แต่ในกรณีฉุกเฉิน  

ถา้มีความระบุไวใ้นเทศบญัญติันั้นวา่ใหใ้ชบ้งัคบัทนัที  ก็ใหใ้ชบ้งัคบัในวนัท่ีไดป้ระกาศนั้น  ทั้งน้ี ตาม

พระราชบญัญติัเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  มาตรา  ๖๓   

                         ๒.๑๒  การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เทศบญัญติั  เม่ือเทศบาลไดมี้การประกาศใชบ้งัคบัเทศ

บญัญติัแลว้  ตอ้งด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เทศบญัญติั  เพื่อช้ีแจงใหป้ระชาชนเกิดความเขา้ใจถึงเน้ือหา

สาระของเทศบญัญติั  รวมทั้งเหตุผลความจ าเป็นในการบงัคบัใชเ้ทศบญัญติัดงักล่าว 



-๙- 

                        ๒.๑๓ การทบทวนความเหมาะสมของเทศบญัญติั  ผูรั้บผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจาก

นายกเทศมนตรีต าบลพระซอง  ด าเนินการทบทวนความเหมาะสมของเทศบญัญติัหลงัจากท่ีไดมี้การประกาศใช้

แลว้ทุก  ๕  ปี  หรือเม่ือเห็นวา่จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุง  แกไ้ข หรือยกเลิก  ทั้งน้ี  ตามพระราชกฤษฎีกา  การ 

ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย  พ.ศ.๒๕๕๘  มาตรา  ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการด าเนินงาน 
การร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบญัญติัทอ้งถ่ิน 

 

๑. ก าหนดผูรั้บผดิชอบ 
 

๒. รวบรวมและวเิคราะห์สถานการณ์ดา้นขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมาย 
 

๓. พิจารณาอ านาจตามกฎหมายแม่ท่ีใหอ้  านาจ ในการออกเทศบญัญติัทอ้งถ่ินตามประเด็นปัญหาส าคญัของพื้นท่ี     
 

๔. เสนอความเห็นชอบในการยกร่างเทศบญัญติัทอ้งถ่ิน 
 

๕. แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างเทศบญัญติัทอ้งถ่ิน 
 

๖. ด าเนินการยกร่างเทศบญัญติัทอ้งถ่ิน 
 

๗. รับฟังความคิดเห็นร่างเทศบญัญติัทอ้งถ่ิน 
 

๘. พิจารณาร่างเทศบญัญติัทอ้งถ่ิน 
 

๙. การลงนามเห็นชอบร่างเทศบญัญติัทอ้งถ่ิน 
 

๑๐. ตราเทศบญัญติัทอ้งถ่ิน 
 

๑๑. ประกาศใชเ้ทศบญัญติัทอ้งถ่ิน 
 

๑๒. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เทศบญัญติัทอ้งถ่ิน 
 

๑๓. ทบทวนความเหมาะสมของเทศบญัญติัทอ้งถ่ิน 
หมายเหตุ.-   ก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน  ภายใน  ๒๕๐  วนั 



-๑๑- 

๓. การรวบรวมข้อเทจ็จริงและพยานหลกัฐาน เพ่ือด าเนินการทางคดี 

                       ๓.๑ คดีแพง่ หรือคดีปกครอง 

                               ๓.๑.๑ กรณีเทศบาลต าบลพระซอง เป็นคู่ความ  การรวบรวมขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐาน 

เพื่อด าเนินการทางคดี  มีล าดบัขั้นตอนการด าเนินการ  ดงัน้ี 

                                           ๑) กรณีเป็นฝ่ายใชสิ้ทธิฟ้อง หรือฟ้องแยง้  ในฐานะโจทก ์หรือผูฟ้้องคดี หลงัจาก

ไดรั้บเร่ืองจากส่วนราชการเจา้ของเร่ือง  นิติกรจะเป็นผูป้ระสานงานกบัส่วนราชการเจา้ของเร่ืองและเจา้หนา้ท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อสรุปขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐานต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมูลคดีนั้นแลว้ประมวลเร่ืองพร้อม

ความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีต าบลพระซอง   เพื่อน าเสนอใหส้ านกังานอยัการสูงสุด  จดัพนกังานอยัการ

ด าเนินการวา่ต่างแทนเทศบาลต าบลพระซอง  ภายในอายุความ ต่อไป 

                                          ๒) กรณีเป็นฝ่ายถูกบุคคลภายนอกใชสิ้ทธิทางศาลบงัคบัใหเ้ทศบาลต าบลพระซอง  

กระท าการ หรืองดเวน้กระท าการใด  ซ่ึงเทศบาลต าบลพระซอง  อยูใ่นฐานะจ าเลย หรือผูถู้กฟ้องคดี   หลงัจากท่ี

เทศบาลต าบลพระซอง  ไดรั้บหมายเรียกจากศาลใหย้ืน่ค  าใหก้าร  นิติกรจะเป็นผูร้วบรวมขอ้เท็จจริงจากส่วน

ราชการและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัมูลคดี  แลว้ประมวลเร่ืองพร้อมความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีต าบลพระ

ซอง  เพื่อน าเสนอส านกังานอยัการสูงสุด  จดัพนกังานอยัการด าเนินการยืน่ค  าใหก้ารแกต่้างแทนเทศบาลต าบล

พระซอง  ภายในระยะเวลาท่ีศาลก าหนดต่อไป 

                                  ๓.๑.๒ กรณีบุคลากรในสังกดัเทศบาลต าบลพระซอง  ถูกฟ้องเน่ืองจากการปฏิบติัราชการ  

หลงัจากไดรั้บเร่ืองจากบุคลากรดงักล่าว   นิติกรจะเป็นผูป้ระสานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อสรุปขอ้เทจ็จริง แลว้

ประมวลเร่ืองพร้อมความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีต าบลพระซอง  เพื่อน าเสนอส านกังานอยัการสูงสุด   จดั

พนกังานอยัการ  ใหค้วามช่วยเหลือ ต่อไป   

                          ๓.๒ คดีอาญา 

                                   ๓.๒.๑ กรณีเทศบาลต าบลพระซอง  เป็นผูเ้สียหาย  นิติกรจะเป็นผูป้ระสานงานกบัส่วน

ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อประมวลขอ้เทจ็จริงพร้อมความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีต าบลพระซอง   มอบอ านาจให้

นิติกรด าเนินการร้องทุกขต่์อพนกังานสอบสวนในทอ้งท่ีท่ีมูลคดีเกิดข้ึนภายในอายคุวาม  และติดตามผลทางคดี  

แลว้รายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบเป็นระยะจนกวา่คดีจะถึงท่ีสุด  ทั้งน้ี  หากเป็นคดีความผดิอนัยอมความได ้ 

จะตอ้งด าเนินการร้องทุกขต่์อพนกังานสอบสวนภายในก าหนดสามเดือนนบัแต่วนัท่ีนายกเทศมนตรีต าบล 

พระซอง  ทราบมูลคดีอาญานั้นๆ 



-๑๒- 

                                   ๓.๒.๒ กรณีเทศบาลต าบลพระซอง  นายกเทศมนตรีต าบลพระซอง  บุคลากรในสังกดั

เทศบาลต าบลพระซอง  ตกเป็นผูต้อ้งหาอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัราชการ  นิติกรจะเป็นผูป้ระสานงานกบั

หน่วยงาน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  เพื่อประมวลขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐานต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมความเห็นเสนอ

นายกเทศมนตรีต าบลพระซอง  เพื่อขอความอนุเคราะห์ส านกังานอยัการสูงสุด  จดัพนกังานอยัการใหค้วาม

ช่วยเหลือ ต่อไป  ทั้งน้ี  จะตอ้งขอใหส้ านกังานอยัการสูงสุด  เขา้มาช่วยเหลือก่อนท่ีพนกังานสอบสวนจะมี

ความเห็นและส่งส านวนยงัพนกังานอยัการ 

                                    ส าหรับกรณีบุคลากรถูกแจง้ความคดีอาญา หรือถูกฟ้องเป็นคดีอาญา  ควรด าเนินการให้

นายกเทศมนตรีต าบลพระซอง   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวนิยัไปพร้อมกนัดว้ย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการด าเนินงาน 
การรวบรวมข้อเทจ็จริงและพยานหลกัฐาน  เพ่ือด าเนินการทางคดี  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ.-   ก าหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ของงาน  ๓๐ – ๖๐   วนั 

 

คดีอาญา คดีแพง่/คดีปกครอง 

กรณี ทต.พระซองเป็นผูเ้สียหาย กรณีเป็นผูต้อ้งหา 

(ทต.พระซอง/นายกฯ/บคุลากร)  
 

งานนิตกิารจะประสานงานกบั

หนว่ยงานและ จนท.ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือนรวบรวมขอ้เท็จจรงิและ

พยานหลกัฐาน  

 

มอบอ านาจให ้จนท.นอ้งทกุขแ์ละตดิตาม

ผล แลว้รายงานผลคดีจนคดีถึงท่ีสดุ 

เสนอนายกฯ ขอความอนเุคราะหส์  านกังานอยัการสงูสดุ   

เพ่ือจดัพนกังานอยัการแกต้า่งคดี แลว้แตก่รณี 

งานนิตกิารจะประสานงานกบัพนกังานอยัการในการใหค้วามชว่ยเหลือในชัน้สอบสวน/จดัท าค าฟ้อง/จดัท าค าใหก้าร 

งานนิตกิารจะประสานงานกบัพนกังานอยัการจนกว่าคดีจะถึงท่ีสดุ 



-๑๔- 

๔. การด าเนินการบังคับคด ี

                  ๔.๑ การบงัคบัคดีแพง่ 

                          เม่ือศาลมีค าพิพากษาใหเ้ทศบาลต าบลพระซอง เป็นฝ่ายชนะคดีแลว้ เทศบาลต าบลพระซอง 

อยูใ่นฐานะเป็นเจา้หนีต้ามค าพิพากษา  หากจ าเลย หรือผูถ้กูฟ้องคดี หรือลกูหนีต้ามค าพิพากษาไมช่  าระหนี ้ 

พนกังานอยัการจะขอใหศ้าลออกหมายบงัคบัคดี  และเม่ือศาลไดอ้อกหมายบงัคบัคดีแลว้  พนกังานอยัการ

จะแจง้มาเป็นหนงัสือใหด้  าเนินการสืบหาทรพัยส์ินของลกูหนีต้ามค าพิพากษา  เพ่ือจะไดย้ดึทรพัยส์ิน  อายดั

สิทธิเรียกรอ้ง  มาขายทอดตลาด  เพ่ือน าเงินมาช าระหนี ้ ตอ่ไป   

                         วิธีการสืบทรพัย ์ มีดงันี ้

                          ๑) สอบ – ถาม ขอ้มลูท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น  ไปยงังานทะเบียนราษฎร (กรณีลกูหนีต้ามค า

พิพากษาเป็นบคุคลธรรมดา) หรือกรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย ์(กรณีลกูหนีต้ามค าพิพากษาเป็น

นิตบิคุคล)   

                          ๒) การสืบทรพัยส์ินทางทะเบียนราชการ  จะใชใ้นการตรวจสอบทรพัยส์ินท่ีมีทะเบียนควบคมุ  

เชน่   ท่ีดนิ   ยานพาหนะ   เงินฝากในธนาคาร   สิทธิการเชา่โทรศพัท ์ เป็นตน้  โดยปกตจิะท าปีละประมาณ  ๒ 

– ๓ ครัง้ แตใ่นสว่นของธนาคารอาจมีปัญหาในทางปฏิบตั ิ เน่ืองจากหน่วยเก็บขอ้มลูท่ีสอบ – ถาม ไปมกัจะ

ตอบปฏิเสธในท านองวา่เป็นความลบัของลกูคา้ตามพระราชบญัญตัธิุรกิจสถาบนัการเงิน  พ.ศ.๒๕๕๑  

                           ผลการสืบทรพัย ์

                           หากไดข้อ้มลูทางทรพัยส์ิน  ก็จะรายงานกรมบงัคบัคดี  เพ่ือหาทางยดึทรพัยส์ิน หรืออายดั

สิทธิเรียกรอ้งนัน้ๆ  ตอ่ไป 

                           หากไดท้ราบเฉพาะความมีตวัตน (ยงัมีชีวิตอยู ่หรือยงัคงประกอบกิจการอยู)่ และอาชีพ  ถ่ิน

ท่ีอยู ่ ก็จะเก็บเป็นขอ้มลูในส านวนคดี  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ.-  ก าหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ของงานบงัคบัคดีภายใน  ๑๐  ปีนบัแตว่นัท่ีมีค  าพิพากษา หรือค าสั่ง  

                ตามมาตรา  ๒๗๔  แหง่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ 

แผนการด าเนินงาน 

การด าเนินการบังคับคดี 

(คดแีพ่ง)  

 
๑.ศาลมีค าพิพากษาให ้ทต.พระซอง ชนะคดี 

๒.กรณีลกูหนีต้ามค าพิพากษาไมช่  าระหนีต้ามค าพิพากษา 

๓.ขอใหพ้นกังานอยัการย่ืนค ารอ้งตอ่ศาล  ขอใหอ้อกหมายบงัคบัคดี 

๔.นิตกิรด าเนินการสืบหาทรพัยส์ินของลกูหนีต้ามค าพิพากษา เพ่ือบงัคบัคดี 

กรณีไมพ่บทรพัยส์ิน กรณีพบทรพัยส์ิน 

๕.รายงานใหน้ายกเทศมนตรีทราบ ๕.นิตกิรด าเนินการตัง้เรื่อง 

ในการบงัคบัคดีท่ีกรมบงัคบัคดี 

๖.นิตกิรน าเจา้พนกังานบงัคบัคดีไป

ด าเนินการยึดทรพัยส์ินของลกูหนีต้ามค า

พิพากษา  เพ่ือขายทอดตลาด 



-๑๖- 

        ๔.๒  การบงัคบัคดีลม้ละลาย 

                หากปรากฏวา่ลกูหนีต้ามค าพิพากษาถกูศาลลม้ละลายมีค าสั่งพิทกัษท์รพัยเ์ดด็ขาด  ไมว่า่คดีจะอยู่

ในชัน้ใดก็ตาม และยงัอยูใ่นระยะเวลาท่ีอาจขอรบัช าระหนีไ้ด ้ ใหด้  าเนินการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานแลว้

เสนอความเห็นตอ่นายกเทศมนตรี  เพ่ือด าเนินการย่ืนค าขอรบัช าระหนีต้อ่เจา้พนกังานพิทกัษท์รพัย ์ กรม

บงัคบัคดี  ตอ่ไป   

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ.-  ก าหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ของงานภายใน  ๓  ปี ตามพระราชบญัญัติลม้ละลาย  พ.ศ.๒๔๘๓ 

 

แผนการด าเนินงาน 

การด าเนินการบังคับคดี 

(คดล้ีมละลาย)  

 

๑.กรณีตรวจสอบพบวา่ลกูหนีข้อง ทต.พระซอง  ถกูพิทกัษท์รพัยเ์ด็ดขาด 

๒.นิตกิรตรวจสอบเอกสารหลกัฐานพรอ้มขออนมุตันิายกเทศมนตรี 

เพ่ือย่ืนค าขอรบัช าระหนีภ้ายใน  ๒  เดือนนบัแตว่นัโฆษณา 

ค าสั่งพิทกัษท์รพัยใ์นราชกิจจานเุบกษา 

 

๓.นิตกิรด าเนินการย่ืนค าขอรบัช าระหนี ้

ตอ่เจา้พนกังานพิทกัษท์รพัย ์

กรมบงัคบัคดี 

 

๔.สืบหาทรพัยส์ินของลกูหนีต้ามค าพิพากษา 



-๑๗- 

๕. การตรวจพจิารณาการด าเนินการเกีย่วกับวินัยของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบล 

    พระซอง 

               การด าเนินการทางวินยั จะเริ่มตัง้แตมี่ผูก้ลา่วหาไดก้ลา่วหาบคุลากรในสงักดัเทศบาลต าบลพระซอง  

ไดแ้ก่   พนกังานเทศบาล  ลกูจา้งประจ า  ครู  พนกังานจา้งตามภารกิจ และ พนกังานจา้งทั่วไป ของเทศบาล

ต าบลพระซอง  วา่กระท าความผิดทางวินยั  โดยการกลา่วหานัน้กระท าเป็นลายลกัษณอ์กัษร หรือท าเป็น

หนงัสือเสนอตอ่ผูบ้งัคบับญัชาชัน้ตน้โดยล าดบัจนถึงนายกเทศมนตรีต  าบลพระซอง   นิตกิรจะตอ้งพิจารณาขอ้

กลา่วหานัน้ๆ ว่า มีลกัษณะอยา่งไร   เป็นขอ้กลา่วหา ซึ่งมีพยานหลกัฐานเพียงพอท่ีจะชีช้ดัไดว้า่ผูถ้กูกล่าวหา

กระท าผิดวินยัจรงิตามขอ้กล่าว หรือไม ่สว่นการชีม้ลูความผิดทางวินยัของหน่วยตรวจสอบ  เชน่  ป.ป.ช.  สตง.  

เป็นตน้  นัน้  ถือวา่เป็นพยานหลกัฐานในเบือ้งตน้แลว้  นิตกิรตอ้งตัง้เรื่องใหน้ายกเทศมนตรีต  าบลพระซอง

ด าเนินการทางวินยัทนัที  ดว้ยการแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนวินยั  โดยไมต่อ้งสอบขอ้เท็จจรงิอีก  ส าหรบั

ขัน้ตอนการพิจารณาขอ้กลา่วหา   มีดงัตอ่ไปนี ้  

               กรณีขอ้กลา่วหานัน้มีมลูความผิดจรงิตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดันครพนม   

เรื่อง    หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัวินยัและการรกัษาวินยัและการด าเนินการทางวินยั  พ.ศ.๒๕๕๘   หรือ 

ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดันครพนม   เรื่อง   มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัพนกังานจา้ง  หาก

เป็นมลูความผิดวินยัไมร่า้ยแรง และมีมลูวา่กระท าผิดจรงิ  โดยอาจมีค ารบัสารภาพของผูถ้กูกลา่วหา  ก็จะ

พิจารณาวา่มลูความผิดในลกัษณะดงักล่าวนัน้นายกเทศมนตรีต  าบลพระซอง  เคยพิจารณาลงโทษในฐานใด  

ก็จะเสนอใหน้ายกเทศมนตรีต  าบลพระซอง  พิจารณาลงโทษในฐานเดียวกนั หรือใหเ้ป็นมาตรฐานแบบ

เดียวกนั  โดยไมจ่  าตอ้งแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนก็ได ้

              กรณีขอ้กลา่วหานัน้ๆ  ไมช่ดัเจนเพียงพอท่ีจะลงโทษผูถ้กูกลา่วหาได ้ ก็จะเสนอตอ่นายกเทศมนตรี

ต  าบลพระซอง   เพ่ือมอบใหผู้ถ้กูกลา่วหาไดโ้ตแ้ยง้หกัลา้งขอ้กลา่วหาและชีแ้จงวา่ขอ้เท็จจรงิตามขอ้กลา่วหา

นัน้  เป็นประการใด  หรืออาจท าความเห็นเสนอตอ่นายกเทศมนตรีต  าบลพระซอง  เพ่ือแตง่ตัง้คณะกรรมการ

สอบสวนขอ้เท็จจรงิในเรื่องดงักลา่ว  ในการด าเนินการสอบสวนจะรวบรวมพยานหลกัฐานทัง้ท่ีเป็นเอกสารและ

บคุคล  ค าใหก้ารตา่งๆ  น ามาประมวลเขา้ดว้ยกนั  และสรุปวา่ขอ้เท็จจรงิตามขอ้กล่าวหานัน้เป็นประการใด  

หากพิจารณาแลว้ ไมมี่มลูความผิดทางวินยัก็จะเสนอตอ่นายกเทศมนตรีต  าบลพระซอง   เพ่ือยตุเิรื่องท่ี

สอบสวนหรือมีมลูความผิดทางวินยัไมร่า้ยแรง  ก็จะเสนอตอ่นายกเทศมนตรีต  าบลพระซอง   เพ่ือพิจารณา 
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ลงโทษตามมาตรฐานท่ีเคยลงไว ้ โดยท าค าสั่งลงโทษเสนอนายกเทศมนตรีต  าบลพระซอง ลงนาม  แลว้แจง้ให้

ผูถ้กูกลา่วหาทราบ ตอ่ไป 

                 ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีเห็นวา่พฤตกิารณเ์ป็นความผิดทางวินยัไมร่า้ยแรง และจะเสนอลงโทษทางวินยั ใน

การด าเนินการสอบขอ้เท็จจริงเรื่องดงักลา่ว   จะตอ้งใหห้ลกัประกนัความเป็นธรรมแก่ผูถ้กูกลา่วหา ตาม

พระราชบญัญตัิวิธีปฏิบตัริาชการทางปกครอง  พ.ศ.๒๕๓๙   

                 กรณีพิจารณาแลว้ปรากฏว่ามีมลูความผิดวินยัรา้ยแรง  ก็จะเสนอตอ่นายกเทศมนตรีต  าบลพระซอง 

เพ่ือแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนวินยัรา้ยแรง และด าเนินการตามขัน้ตอนการสอบสวน  เม่ือการสอบสวน

เสรจ็สิน้แลว้  จะเสนอส านวนการสอบสวนตอ่นายกเทศมนตรีต  าบลพระซอง  เพ่ือพิจารณาสั่งการ  กรณีท่ีตอ้ง

มีการลงโทษทางวินยั  ก็จะจดัท าค าสั่งลงโทษเสนอใหน้ายกเทศมนตรีต  าบลพระซอง  ลงนาม  จากนัน้ใหแ้จง้ผู้

ถกูกลา่วหาทราบ ตอ่ไป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ.-   ก าหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ของงาน  ภายใน  ๑๘๐  วนั 

 

แผนการด าเนินงานการตรวจพจิารณา

ด าเนินการเกี่ยวกับวินัยของบุคลากร  

 

๑.ทต.พระซอง  เสนอเรื่อง/ขอ้กลา่วหาวา่มีกรณีกระท าผิดทางวินยั 

๒.งานนิติการ 

กรณีท่ีขอ้เท็จจรงิไมป่รากฏชดัวา่ 

ผูถ้กูกลา่วหากระท าผิดวินยัหรือไม่ 

๓.มอบผูถ้กูกลา่วหาชีแ้จง 

หรือเสนอตัง้คณะกรรมการ 

สอบขอ้เท็จจรงิ 

๔.กรณีมีมลูวา่กระท าผิดวินยั 

๕.กรณีไมมี่มลูความผิดทางวินยั 

เสนอนายกเทศมนตรี  เพ่ือสั่งยตุเิรื่อง 

กรณีมีมลูความผิดทางวินยั 

มีค  ารบัสารภาพ  

หรือเป็นความผิดปรากฏชดัแจง้ 

๓.ตรวจสอบมาตรฐานการลงโทษ

และจดัท าค าสั่งเสนอ

นายกเทศมนตรีลงนามในค าสั่ง 

๔.แจง้ค  าสั่งใหผู้ถ้กูลงโทษทราบ 

กรณีมีมลูความผิดวินยัรา้ยแรง 

๓.เสนอแตง่ตัง้คณะกรรมการ

เสนอนายกเทศมนตรีลงนาม 

๔.คณะกรรมการด าเนินการ

สอบสวนตามประกาศฯ แลว้ 

รายงานผลตอ่

นายกเทศมนตรี 

๕.กรณีมีความผิดทางวินยั

อยา่งรา้ยแรง  จดัท าค าสั่ง

ลงโทษเสนอนายกเทศมนตรี

ลงนาม ๖.แจง้ค  าสั่งใหผู้ถ้กูลงโทษทราบ ๗.แจง้คณะกรรมการพนกังาน

เทศบาลจงัหวดันครพนม เพ่ือทราบ 
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๖. การตรวจพจิารณาเกีย่วกับการอุทธรณ ์หรือการร้องทกุขข์องบุคลากรในสังกัด 

    เทศบาลต าบลพระซอง 

              ๖.๑ เรื่องอทุธรณข์องบคุลากร 

                     กรณีอทุธรณค์ าสั่งลงโทษทางวินยั  ใหอ้ทุธรณต์อ่คณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดั

นครพนม ภายใน  ๓๐  วนันบัแตว่นัทราบค าสั่ง  โดยการอทุธรณแ์ละการพิจารณาอทุธรณใ์หเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดันครพนม  เรื่อง  หลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิการอทุธรณ ์ การพิจารณาอทุธรณ ์และการรอ้งทกุข ์  พ.ศ.๒๕๕๘  

              ๖.๒ เรื่องรอ้งทกุขข์องบคุลากร 

                     กรณีเม่ือมีบคุลากรผูใ้ดเห็นวา่ผูบ้งัคบับญัชาใชอ้  านาจหนา้ท่ีปฏิบตัติอ่ตนไมถ่กูตอ้ง หรือไม่

ปฏิบตัิตอ่ตนใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย หรือปฏิบตัใิหเ้กิดความคบัขอ้งใจตอ่ตน  บคุลากรผูน้ัน้อาจรอ้งทกุขต์อ่ 

คณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดันครพนม ภายใน  ๓๐  วนันบัแตว่นัทราบเรื่องอนัเป็นเหตใุหร้อ้งทกุข ์ 

โดยการรอ้งทกุขแ์ละการพิจารณาเรื่องรอ้งทกุขใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในประกาศ

คณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดันครพนม  เรื่อง  หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิการอทุธรณ ์ การ

พิจารณาอทุธรณ ์และการรอ้งทกุข ์  พ.ศ.๒๕๕๘   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ.-  ก าหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ของงาน  ภายใน  ๓๐  วนั 

แผนการด าเนินงาน 

การอุทธรณค์ าส่ังลงโทษทางวินัย 

แผนการด าเนินงาน 

การร้องทุกข ์

บุคลากรถูกภาคทัณฑ/์ตัด

เงนิเดอืน/ลดข้ันเงินเดอืน/

ปลดออก/ไล่ออก 

 

อุทธรณค์ าส่ังต่อคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม  

ภายใน  ๓๐  วันนับแต่ทราบ 

 

ฟ้องศาลปกครอง

กรณียกค าอุทธรณ ์

 

บุคลากรเหน็ว่าผู้บังคับบัญชาปฏิบัติ

ต่อตนไม่ถูกต้อง/ผู้บังคับบัญชาไม่

ปฏิบัตติ่อตนให้ถูกต้อง/

ผู้บังคับบัญชาท าให้ตนคับข้องใจ 

 

ร้องทุกขต์่อคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดนครพนม ภายใน  

๓๐  วันนับแต่ทราบ 

 

ฟ้องศาลปกครอง

กรณียกค าร้องทุกข ์
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๗. การด าเนินการเกีย่วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่

                      เม่ือมีความเสียหายเกิดขึน้กบัทรพัยส์ินของทางราชการ  ไมว่า่จะเป็นการทจุรติ หรือการสญูหาย 

หรือเสียหายก็ตาม  โดยการสญูหาย หรือเสียหายนัน้ จะเป็นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่ หรือเป็น

การกระท าของบคุคลภายนอก  พนกังานเทศบาล  ครู  ลกูจา้งประจ า  พนกังานจา้งตามภารกิจ หรือพนกังาน

จา้งทั่วไปก็ตาม  ขัน้ตอนในการพิจารณาจะพิจารณาจากเรื่องท่ีสว่นราชการรายงานเหตกุารณเ์ขา้มา  กรณี

ความสญูหาย หรือเสียหายท่ีเกิดขึน้นัน้  ปรากฏตวัผูร้บัผิดทางละเมิดแลว้ หรือไม ่หรือมีผูร้บัผิดในความ

เสียหายท่ีเกิดขึน้แลว้ หรือไม่  หากวา่ยงัไมป่รากฏตวัผูก้ระท าใหเ้กิดความสญูหายหรือเสียหายนัน้  หรือยงัไมมี่

ผูร้บัผิดในความสญูหาย หรือเสียหายดงักล่าว  ก็จะเสนอนายกเทศมนตรีต  าบลพระซอง  เพ่ือด าเนินการตาม

ระเบียบส านกันายกรฐัมนตรีวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารปฏิบตัิเก่ียวกบัความรบัผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี  พ.ศ.

๒๕๓๙  ตามขัน้ตอน  ดงันี ้

                        ๗.๑ เทศบาลต าบลพระซอง  แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจรงิ  เพ่ือพิจารณาวา่ความ

เสียหายดงักลา่วมีเหตอุนัควรเช่ือวา่เกิดจากการกระท าของเจา้หนา้ท่ีของหนว่ยงาน หรือไม ่ หากเห็นวา่มีเหตุ

อนัควรเช่ือว่าเกิดจากการกระท าของเจา้หนา้ท่ี  ใหเ้สนอนายกเทศมนตรีต  าบลพระซอง  แตง่ตัง้คณะกรรมการ

สอบขอ้เท็จจรงิความรบัผิดทางละเมิด  แตห่ากพิจารณาแลว้เห็นวา่เหตแุหง่ความเสียหายไมไ่ดเ้กิดจากการ

กระท าของเจา้หนา้ท่ีก็ใหร้ายงานนายกเทศมนตรีต  าบลพระซอง   เพ่ือทราบ 

                         เม่ือไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจรงิความรบัผิดทางละเมิด  ควรด าเนินการให้

นายกเทศมนตรีต  าบลพระซอง  แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนวินยัไปพรอ้มกนัดว้ย  โดยทัง้นีผ้ลสรุปอาจเป็น

การกระท าผิดวินยัอยา่งไมร่า้ยแรง และหากปรากฏวา่ไดมี้การชดใชค้า่สินไหมทดแทนทางละเมิดแลว้  อาจถือ

เป็นกรณีท่ีมีเหตอุนัควรลดหยอ่นโทษทางวินยัได ้

                         ๗.๒ คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจรงิความรบัผิดทางละเมิด  พิจารณาด าเนินการสอบสวน  

โดยรวบรวมพยานหลกัฐานตา่งๆ  ทัง้จากบคุคลและเอกสาร  ตลอดจนหลกัฐานการแจง้ความรอ้งทกุขต์อ่

พนกังานสอบสวนผูมี้อ านาจ 

                         ๗.๓ คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจรงิความรบัผิดทางละเมิด  ประมวลหลกัฐานตา่งๆ  ท่ี

รวบรวมไดป้ระกอบขอ้เท็จจริงท่ีเกิดขึน้ เพ่ือท าความเห็นในเรื่องนัน้ๆ  วา่กรณีตอ้งมีผูร้บัผิดทางละเมิด หรือไม ่

หากไมป่รากฏวา่ความสญูหาย หรือเสียหายนัน้เกิดจากการกระท าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอ่อยา่งรา้ยแรง 



-๒๒- 

ของเจา้หนา้ท่ี   ก็จะท าความเห็นเสนอตอ่นายกเทศมนตรีต  าบลพระซอง  เพ่ือพิจารณาใหย้ตุเิรื่อง แลว้รายงาน

ใหก้ระทรงการคลงัพิจารณา หรือหากปรากฏตวัผูร้บัผิด  ซึ่งจะตอ้งชดใชค้า่เสียหายท่ีเกิดขึน้ ก็จะท าความเห็น

เสนอตอ่นายกเทศมนตรีต  าบลพระซอง  วา่ผูต้อ้งรบัผิดทางละเมิด คือใคร และจะตอ้งชดใชค้วามเสียหายท่ี

เกิดขึน้อยา่งไร  แลว้รายงานใหก้ระทรวงการคลงัพิจารณา   

                             การรายงานใหก้ระทรวงการคลงัตรวจสอบ  แบง่ออกเป็น   ๒   กรณี   ไดแ้ก่ 

                             กรณีท่ี  ๑  กรณีความเสียหายเกิดขึน้กบัทรพัยส์ินของหน่วยงานของรฐัจากสาเหตทุั่วไป  

เชน่   อบุตัเิหต ุ เพลิงไหม ้ ทรพัยส์ินเสียหาย หรือสญูหาย  เป็นตน้  หากคา่เสียหายครัง้ละไมเ่กิน  

๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  ไมต่อ้งสง่เรื่องใหก้ระทรวงการคลงัตรวจสอบ  แต่ตอ้งรายงานเพ่ือทราบ  ตามประกาศ

กระทรวงการคลงั  เรื่อง  ความรบัผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีท่ีไมต่อ้งรายงานใหก้ระทรวงการคลงัตรวจสอบ   

                             กรณีท่ี  ๒  กรณีความเสียหายเกิดขึน้แก่หนว่ยงานของรฐั  ซึ่งมีสาเหตจุากการทจุรติ หรือมี

สาเหตมุาจากการท่ีเงินขาดบญัชี หรือการไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  มติคณะรฐัมนตรี หรือ

ขอ้บงัคบัตา่งๆ  หากคา่เสียหายครัง้ละไมเ่กิน  ๔๐๐,๐๐๐.-บาท  ไมต่อ้งสง่เรื่องใหก้ระทรวงการคลงัตรวจสอบ  

แตต่อ้งรายงานเพ่ือทราบ  ตามประกาศกระทรวงการคลงั  เรื่อง  ความรบัผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ีท่ีไมต่อ้ง

รายงานใหก้ระทรวงการคลงัตรวจสอบ 

                             ๗.๔ กรณีมีผูต้อ้งรบัผิด  เทศบาลต าบลพระซอง  มีค  าสั่งเรียกใหช้ดใชค้า่เสียหาย (ค าสั่ง 

ทางปกครอง) ผูต้อ้งรบัผิดอาจอทุธรณค์ าสั่งดงักลา่วตอ่นายกเทศมนตรีต  าบลพระซอง หรือกระทรวงการคลัง 

แลว้แตก่รณีไดภ้ายใน  ๑๕  วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้ค  าสั่ง และในกรณีท่ียกค าอทุธรณ ์ ผูต้อ้งรบัผิดมีสิทธิฟ้อง

คดีตอ่ศาลปกครองไดภ้ายใน  ๙๐  วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้ผลการพิจารณาเรื่องอทุธรณ ์ตอ่ไป 

                             ๗.๕ กรณีผูต้อ้งรบัผิดไมอ่ทุธรณแ์ละไมย่อมชดใชค้า่เสียหายตามค าสั่งของเทศบาลต าบล

พระซอง  ใหเ้ทศบาลต าบลพระซอง  ใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองตามพระราชบญัญตัวิิธีปฏิบตัริาชการทาง

ปกครอง  พ.ศ.๒๕๓๙  มาตรา  ๕๗  ตอ่ไป   

 

 

 

 

 



     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ.-   ก าหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ของงาน  ภายใน  ๖๐  วนั 

 

แผนการด าเนินงาน 

การด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

 

๑. สว่นราชการรายงานกรณีทรพัยส์ินเสียหาย/สญูหาย 

 

๒.งานนิติการตรวจสอบ/รา่งค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบ

ขอ้เท็จจรงิและหาผูร้บัผิดทางละเมิด/ส าเนาแจง้คณะกรรมการ

และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

๓.คณะกรรมการสอบ

ขอ้เท็จจรงิด  าเนินการ

สอบสวนและเสนอรายงาน

ผลการสอบสวนตอ่นายกฯ 

 
๔. นายกเทศมนตรีต  าบลพระซอง 

 
กรณีมี/ไมมี่ผูต้อ้งรบัผิดชอบทางละเมิดและ

คา่เสียหายนัน้เกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท หรือ  

๔๐๐,๐๐๐.-บาท แลว้แตก่รณี  ใหร้ายงาน

กระทรวงการคลงั 

กรณีมี/ไมมี่ผูต้อ้งรบัผิดชอบทางละเมิดและ

คา่เสียหายนัน้ไมเ่กิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 

หรือ  ๔๐๐,๐๐๐.-บาท แลว้แตก่รณี  

 

 ๕. กระทรวงการคลงัพิจารณาแลว้เห็นชอบ

ใหแ้จง้ผูต้อ้งรบัผิดชดใชค้า่เสียหาย 

๕. นายกเทศมนตรีพิจารณา หากเห็นชอบให้

แจง้ผูต้อ้งรบัผิดชดใชค้า่เสียหาย 

๖. ผูต้อ้งรบัผิดอาจอทุธรณค์ าสั่งตอ่นายกเทศมนตรีไดภ้ายใน  ๑๕  วนันบัแตว่นั

ไดร้บัแจง้ค  าสั่งและในกรณีท่ียกค าอทุธรณ ์ผูต้อ้งรบัผิดฟ้องศาลปกครองตอ่ไปได ้  

 

๗. หากกรณีไมมี่การอทุธรณแ์ละผูต้อ้งรบัผิดไมช่ดใชค้า่เสียหาย  ใหบ้งัคบัคดี 

ตามพระราชบญัญัตวิิธีปฏิบตัริาชการทางปกครอง  พ.ศ.๒๕๓๙   

 



-๒๔- 

๘. การด าเนินการเกี่ยวกับการกล่าวหา การชีมู้ลความผดิ และข้อทกัทว้งของ 

    หน่วยตรวจสอบ 

                   การด าเนินการเก่ียวกบัการกลา่วหาของส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการ

ทจุรติแหง่ชาต ิ(ป.ป.ช.) และการชีม้ลูความผิดและขอ้ทกัทว้งตา่งๆ  ของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ (สตง.) 

สามารถแบง่ไดเ้ป็น  ๒  กรณี  ดงันี ้

                   ๘.๑  ประเดน็เก่ียวเน่ืองกบั  ป.ป.ช. 

                           ๘.๑.๑  กรณี  ป.ป.ช.  มีหนงัสือแจง้ใหด้  าเนินการในเรื่องใด  ใหป้ฏิบตัิตามนัน้  เชน่  ใหส้อบ

ขอ้เท็จจรงิ  ตอ้งสอบขอ้เท็จจรงิ  ใหส้อบวินยั  ตอ้งสอบวินยั  ใหด้  าเนินคดีอาญา  ตอ้งรอ้งทกุขต์อ่พนกังาน

สอบสวน  เป็นตน้ 

                           ๘.๑.๒  เม่ือ  ป.ป.ช.  ชีม้ลูความผิดทางวินยั  หา้มมิใหน้ายกเทศมนตรีต  าบลพระซอง  

แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนวินยัอีก  ใหใ้ชส้  านวนการไตส่วนของ   ป.ป.ช.  สั่งลงโทษไดเ้ลย  ภายใน  ๓๐  

วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัเรื่องจาก  ป.ป.ช. 

                           ๘.๑.๓  หากนายกเทศมนตรีต  าบลพระซอง  มีพยานหลกัฐานใหม่อนัแสดงไดว้า่ผูถ้กู

กลา่วหามิไดมี้การกระท าความผิดตามท่ีกลา่วหา หรือกระท าความผิดในฐานความผิดท่ีแตกตา่งจากท่ีถกู

กลา่วหา  ใหน้ายกเทศมนตรีต  าบลพระซอง  มีหนงัสือพรอ้มเอกสารและพยานหลกัฐานถึง  ป.ป.ช.  เพ่ือขอให้

พิจารณาทบทวนมตนิัน้ได ้ ภายใน  ๓๐  วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัเรื่องจาก  ป.ป.ช. เม่ือ  ป.ป.ช.  มีมตเิป็นประการ

ใด  ใหแ้จง้ใหน้ายกเทศมนตรีต  าบลพระซอง  ทราบ เพ่ือด าเนินการตอ่ไป  ตามมติของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  

ภายใน  ๓๐  วนันบัแตว่นัท่ีนายกเทศมนตรีต  าบลพระซองไดร้บัแจง้มตท่ีิไดข้อให ้ ป.ป.ช.  พิจารณาทบทวน 

                          ๘.๑.๔ เม่ือออกค าสั่งลงโทษแลว้  เทศบาลต าบลพระซอง  ตอ้งสง่ส าเนาค าสั่งนัน้ไปให ้ 

ป.ป.ช.  ภายใน  ๑๕  วนั 

                           ๘.๑.๕ ผูซ้ึ่งถกูลงโทษทางวินยัท่ีมีสิทธิฟ้องคดีตอ่ศาลปกครอง สามารถฟ้องคดีตอ่ศาล

ปกครองได ้ ภายใน  ๙๐  วนันบัแตว่นัท่ีถกูลงโทษ  โดยไม่จ  าตอ้งอทุธรณต์ามกฎหมาย  ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั

วา่ดว้ยการบรหิารงานบคุคลของผูถ้กูลงโทษก่อน หรือจะด าเนินการอทุธรณด์ลุพินิจในการก าหนดโทษของ

นายกเทศมนตรีต  าบลพระซอง  ตามกฎหมาย  ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการบรหิารงานบคุคลของผูถ้กู

ลงโทษก่อนก็ได ้  



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ.-   ก าหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ของงาน  ภายใน  ๔๕  วนั 

 

 

แผนการด าเนินงาน 

การด าเนินการเกี่ยวกับการกล่าวหา/การชีมู้ลความผิดของ  ป.ป.ช.  

 

๑. ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งให้ด าเนินการในเร่ืองใด ให้ ทต.พระซอง  

ปฏิบัตติามน้ัน   

 

๒. เมื่อ  ป.ป.ช. ชีมู้ลความผิดทางวินัย ให้นายกเทศมนตรี 

ใช้ส านวนการไต่สวนของ ป.ป.ช. ส่ังลงโทษได้เลย  ภายใน  ๓๐  วัน   

 

๓. หากมีพยานหลักฐานใหม่อันแสดงได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้มีการ

กระท าความผิดหรือกระท าความผิดในฐานความผิดทีแ่ตกต่างจากที่

ถูกกล่าวหา ให้นายกเทศมนตรีมีหนังสือพร้อมเอกสารและ

พยานหลักฐานถึง ป.ป.ช. เพือ่ขอให้พจิารณาทบทวนมตน้ัินได้  

ภายใน  ๓๐   วัน ป.ป.ช. มีมตเิป็นประการใด  นายกเทศมนตรี

ด าเนินการต่อไปตามน้ัน     

๔. เมื่อออกค าส่ังลงโทษแล้ว  เทศบาลต าบลพระซอง  

ต้องส่งส าเนาค าส่ังน้ันไปให้  ป.ป.ช. ภายใน  ๑๕ วัน   

 

๕. ผู้ทีถู่กลงโทษฟ้องศาลปกครองภายใน  ๙๐  วัน  

โดยจะอุทธรณก่์อน หรือไม่ ก็ได้    

 



-๒๖- 

      ๘.๒  ประเด็นเก่ียวเน่ืองกบั  สตง. 

                          ๘.๒.๑  กรณี  สตง.   มีหนงัสือแจง้ใหด้  าเนินการในเรื่องใด  หากเทศบาลต าบลพระซอง  มี

เหตผุลเพียงพอ ใหชี้แ้จงกลบัไปท่ี  สตง.  อีกครัง้หนึ่ง 

                          โดยอ านาจหนา้ท่ีของ  สตง.  ตามกฎหมายในการตรวจสอบ  ไดแ้ก่ 

                          - กรณีตรวจพบขอ้บกพรอ่งจากการไม่ปฏิบตัิตามระเบียบ  สตง. จะแจง้พรอ้มขอ้เสนอแนะ  

ถา้เกิดความเสียหายท่ีไมเ่ก่ียวกบัวินยัการเงิน  สตง.  จะแจง้ใหช้ดใช ้หรือด าเนินการทางวินยั แลว้แตก่รณี  

เม่ือด าเนินการแลว้  ใหแ้จง้  สตง. ทราบ 

                          - กรณีผลการจดัเก็บไมเ่ป็นไปตามสญัญา  เม่ือ  สตง.  แจง้ขอ้บกพรอ่งพรอ้มขอ้เสนอแนะ

แลว้  ใหชี้แ้จงเหตผุลหรือแจง้ผลการแกไ้ขภายในเวลาท่ี  สตง. ก าหนด  หาก  สตง.  ไมเ่ห็นดว้ย  จะแจง้เจา้

สงักดัด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ี 

                          - กรณีพบวา่ละเวน้ หรือไมป่ฏิบตัติามกฎหมาย  สตง.  จะแจง้พรอ้มขอ้เสนอแนะ ให้

ด  าเนินการใหถ้กูตอ้งภายในเวลาท่ี  สตง. ก าหนด  หากไม่ด  าเนินการ  สตง.  จะแจง้เจา้สงักดัด าเนินการตาม

อ านาจหนา้ท่ี หรือตามกฎหมายท่ีใหอ้ านาจ  สตง. 

                          ๘.๒.๒  เม่ือ  สตง.  ยืนยนัใหด้  าเนินการ แตเ่ทศบาลต าบลพระซอง  ยงัมีเหตผุลท่ีจะชีแ้จง 

(เพิ่มเตมิ) ใหชี้แ้จงไปอีกครัง้ (หรืออาจหลายครัง้)  โดยขึน้อยูก่บัเหตผุลและค าอธิบายเป็นรายกรณีไป  แตท่ัง้นี ้ 

การด าเนินการลกัษณะดงักลา่ว  จะตอ้งมีเจตนาท่ีดีท่ีจะใหเ้กิดประโยชนต์อ่ราชการดว้ย 

                          ๘.๒.๓  หากเป็นกรณีท่ี  สตง.  ชีม้ลูตามขอ้  ๑๐๓   ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

การรบัเงิน  การเบกิจา่ยเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรกัษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  

พ.ศ.๒๕๔๗  ใหเ้ทศบาลต าบลพระซอง  ชีแ้จงเหตผุลและรายงานใหผู้ว้่าราชการจงัหวดันครพนม  วินิจฉยั

ภายใน  ๑๕  วนันบัจากวนัท่ีไดร้บัค ายืนยนัจาก  สตง.   เม่ือผูว้า่ราชการจงัหวดันครพนม  แจง้ผลการวินิจฉยั

ภายใน  ๓๐  วนันบัจากวนัท่ีไดร้บัรายงานจากเทศบาลต าบลพระซอง  เทศบาลต าบลพระซอง  จะตอ้งปฏิบัติ

ตามค าวินิจฉยัของผูว้า่ราชการจงัหวดันครพนม  ใหเ้สรจ็สิน้ภายใน   ๔๕  วนันบัจากวนัท่ีไดร้บัทราบผลการ

วินิจฉยั   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ.-   ก าหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ของงาน  ภายใน  ๔๕  วนั 

 

 

 

แผนการด าเนินงาน 

การตอบข้อทักท้วงของ  สตง.  

 

๑. ทต. พระซอง  ชีแ้จงข้อทักท้วง   

 

๒. สตง. ยนืยันว่าไม่มีเหตุผลหักล้าง   

 

๓. ทต. พระซอง  ชีแ้จงเหตุผลและรายงาน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ภายใน  ๑๕  วัน 

นับแต่ได้รับรายงานจาก สตง. 

 

๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม แจ้งผลการวินิจฉัยภายใน  ๓๐  วัน 

นับจากวันทีไ่ด้รับรายงานจาก  ทต.พระซอง  

 

๕. ทต. พระซอง  จะต้องปฏิบัตติามค าวินิจฉัยของ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  โดยให้เสร็จสิน้ภายใน  ๔๕  วัน  

 



-๒๘- 

๙. การลงทะเบยีนรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทกุข ์ ตดิตามและรายงานผล  

                 ๙.๑  ช่องทางในการรบัเรื่องรอ้งเรียน/รอ้งทกุข ์  ไดแ้ก่ 

                         - สายตรงนายกเทศมนตรีต  าบลพระซอง   ๐ – ๘๙๖๘ – ๐๙๙๙ – ๕   

                         - Web site :                                    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVRZsQXFo4I0R5qBASDHgADtVQufXGDP83CQxPsuhgoj9LJ 

g/viewform  ของเทศบาลต าบลพระซอง  

                             - e-mail address : tessabanprasong@hotmail.com     

                             - โทรศพัทส์  านกังานเทศบาลต าบลพระซอง  ๐ – ๔๒๕๘ – ๓๑๓๐ 

                          - สายตรงผูว้า่ราชการจงัหวดันครพนม 

                          - โทรศพัทห์อ้งท างานผูว้่าราชการจงัหวดันครพนม   ๐ – ๔๒๕๑ – ๑๕๑๕   

                          - ค  ารอ้งเรียนทั่วไป 

                          - ศนูยด์  ารงธรรมจงัหวดันครพนม   โทรศพัท ์ ๐ – ๔๒๕๑ – ๑๒๘๗   

                          - ศนูยด์  ารงธรรมอ าเภอนาแก    โทรศพัท ์  ๐ – ๔๒๕๗ – ๑๒๕๐   

                  ๙.๒  รบัเรื่องรอ้งเรียนและแจง้ผูร้อ้งเรียนในเบือ้งตน้ 

                  ๙.๓  พิจารณาขอ้เท็จจรงิและขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

                  ๙.๔  นิตกิรน าเรื่องรอ้งเรียนเสนอผูอ้  านวยการกองวิชาการและแผนงาน  เพ่ือน าแจง้สว่น

ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

                   ๙.๕  นิตกิรน าเรื่องแจง้ประสานในเบือ้งตน้ไปยงัสว่นราชการท่ีเก่ียขอ้งและออกไปตรวจ

พืน้ท่ีท่ีถกูรอ้งเรียน 

                   ๙.๖  จดัท าบนัทกึขอ้ความเพ่ือแจง้ใหน้ายกเทศมนตรีต  าบลพระซองทราบ และแจง้สว่น

ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยขอใหร้ายงานผลกลบัมาภายในระยะเลา  ๑๐  วนั   

                   ๙.๗  แจง้ผลการด าเนินการของเทศบาลต าบลพระซอง  ใหผู้ร้อ้งเรียนทราบ 

                   ๙.๘  ตดิตามผลการแกไ้ขปัญหา  โดยการออกไปตรวจพืน้ท่ีท่ีถกูรอ้งเรียนอีกเป็นระยะ 
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หมายเหตุ.-   ก าหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ของงาน  ภายใน  ๑๕  วนั 

 

แผนการด าเนินงาน 

การลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 

 

๑. รับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งผู้ร้องเรียนในเบือ้งต้น  

 

๒. พจิารณาข้อเทจ็จริงและข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง  

 

๓. นิตกิรน าเร่ืองร้องเรียนเสนอผู้อ านวยการกองวิชาการ

และแผนงาน เพือ่น าแจ้งส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้อง 

 

๔. นิตกิรน าเร่ืองแจ้งประสานในเบือ้งต้นไปยังส่วน

ราชการทีเ่กี่ยวข้องและออกไปตรวจพืน้ทีท่ี่ถูกร้องเรียน 

 

๕. จัดท าบันทกึข้อความ เพือ่แจ้งให้นายกเทศมนตรี

ทราบ และแจ้งส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้อง  โดยขอให้

รายงานผลกลับมาภายในระยะเวลา  ๑๐  วัน 

 

๖. แจ้งผลการด าเนินการของ  ทต. พระซองให้ผู้ร้องเรียนทราบ  

 

๗. ตดิตามผลการแก้ไขปัญหา   

โดยการออกไปตรวจพืน้ที่ทีถู่กร้องเรียนอีกเป็นระยะ 

 



-๓๐- 

๑๐. การรับเร่ืองราวร้องทกุขจ์ากประชาชนผู้บริโภคในเขตพืน้ที ่

                         คณะอนกุรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคประจ าเทศบาลต าบลพระซอง  มีอ านาจหนา้ท่ีในการรบั

เรื่องราวรอ้งทกุขจ์ากประชาชนผูบ้รโิภคท่ีไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมจากการซือ้สินคา้ หรือบริการและด าเนินการ

เจรจาไกลเ่กล่ียไดต้ามอ านาจหนา้ท่ีท่ีไมข่ดัตอ่กฎหมาย  ทัง้นี ้  เพ่ือใหก้ารด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม  ประชาชนผูบ้รโิภคไดร้บัการคุม้ครองสิทธิอย่างทั่วถึง  และชว่ยเหลือ

แกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นจากการถกูละเมิดสิทธิ  ผูบ้ริโภคไดร้บัความสะดวก และมีชอ่งทางในการใชส้ิทธิ

เรียกรอ้งเพิ่มมากขึน้  ตลอดจนมีการรวมตวักนัเป็นกลุม่  ชมรมและสมาคมท่ีมีความเข็มแข็ง ตอ่ไป ในอนาคต   

                         การด าเนินงานรบัเรื่องราวรอ้งทกุขจ์ากประชาชนผูบ้ริโภคในเขตพืน้ท่ี  มีดงัตอ่ไปนี ้

                         ๑๐.๑  ขัน้ตอนการรวบรวมขอ้เท็จจรงิ 

                                    นิติกรจะด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิเรื่องรอ้งทกุขจ์ากเอกสารและหลกัฐาน  เพ่ือมี

หนงัสือถึงผูป้ระกอบธุรกิจใหชี้แ้จงขอ้เท็จจรงิเป็นหนงัสือ หรือมีหนงัสือเชิญ/เรียกใหผู้ป้ระกอบธุรกิจมาพบเพ่ือ

ชีแ้จงขอ้เท็จจรงิ หรือมีหนงัสือเชิญคูก่รณีมาพบ เพ่ือเจรจาไกลเ่กล่ียระงบัขอ้พิพาทภายใตเ้ง่ือนไข   ดงันี ้ 

                                    ๑๐.๑.๑  กรณีขอ้เท็จจรงิและเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น  นิตกิรจะมีหนงัสือ/

โทรศพัท/์โทรสาร  ภายใน  ๕  วนัท าการ  เพ่ือแจง้ผูร้อ้งใหด้  าเนินการใหร้ายละเอียดขอ้เท็จจรงิพรอ้มจดัสง่

เอกสารหลกัฐาน (เพิ่มเตมิ)  โดยก าหนดระยะเวลาใหผู้ร้อ้งสง่เอกสารเพิ่มเตมิภายใน  ๑๕  วนั  นยัแตว่นัท่ี

ไดร้บัหนงัสือ  เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดร้บัเอกสารเพิ่มเตมิจากผูร้อ้งแลว้  จะด าเนินการตามขอ้  ๙.๑.๒  ตอ่ไป   

                                    ๑๐.๑.๒  กรณีขอ้เท็จจรงิและเอกสารหลกัฐานครบถว้น  นิติกรจะด าเนินการจดัท า

หนงัสือภายในเวลา  ๑๕  วนั  เพ่ือแจง้ผูป้ระกอบธุรกิจใหชี้แ้จงขอ้เท็จจรงิและ/หรือสง่เอกสารเพ่ือประกอบการ

พิจารณา หรือมีหนงัสือเชิญคูก่รณีมาพบเพ่ือเจรจาไกลเ่กล่ียระงบัขอ้พิพาท 

                          ๑๐.๒  ขัน้ตอนการเจรจาไกลเ่กล่ียระงบัขอ้พิพาท 

                                     ๑๐.๒.๑  ในชัน้เจา้หนา้ท่ี  จะมีการด าเนินการเจรจาไกลเ่กล่ีย  ๒  ครัง้ เป็นอยา่งนอ้ย 

เรียงตามล าดบัเรื่องรอ้งทกุข ์(ก่อน – หลงั) การเจรจาไกลเ่กล่ียครัง้ท่ี  ๑  หากไดข้อ้ยตุ ิ  นิตกิรจะสรุปผลเพ่ือ

รายงานนายกเทศมนตรีต  าบลพระซอง  ยตุเิรื่อง  กรณียงัไมส่ามารถหาขอ้ยตุไิดแ้ละคูก่รณียงัมีความประสงคท่ี์

จะเจรจาไกลเ่กล่ียตอ่ไป  นิติกรจะด าเนินการเจรจาไกลเ่กล่ียใหเ้ป็นครัง้ท่ี  ๒  ซึ่งรวมระยะเวลาในขัน้ตอนการ

เจรจาไกลเ่กล่ียในชัน้เจา้หนา้ท่ีทัง้  ๒  ครัง้  ใชร้ะยะเวลาไมเ่กิน  ๙๐  วนั 



-๓๑- 

                                     ๑๐.๒.๒  ในชัน้คณะอนกุรรมการฯ  การเจรจาไกลเ่กล่ียจะมีการด าเนินการเม่ือ

คูก่รณีไมส่ามารถตกลงกนัได ้ในชัน้เจา้หนา้ท่ี  ซึ่งคณะอนกุรรมการฯ  จะด าเนินการเจรจาไกลเ่กล่ีย  ๒  ครัง้ 

โดยจะเรียงล าดบัเรื่องรอ้งทกุข ์(ก่อน – หลงั)  การเจราจาไกลเ่กล่ียครัง้ท่ี  ๑  หากไดข้อ้ยตุ ิ นิตกิรจะสรุปผล

รายงานนายกเทศมนตรีต  าบลพระซอง  ยตุเิรื่อง  กรณียงัไมส่ามารถหาขอ้ยตุไิด ้ และคูก่รณียงัมีความประสงค์

ท่ีจะเจรจาไกลเ่กล่ียตอ่ไป  คณะอนกุรรมการฯ  จะด าเนินการเจรจาไกลเ่กล่ียใหใ้นครัง้ท่ี  ๒  ซึ่งรวมระยะเวลา

ในขัน้ตอนการเจรจาไกลเ่กล่ีย ในชัน้คณะอนกุรรมการฯ   ทัง้  ๒  ครัง้  ใชร้ะยะเวลาไม่เกิน  ๙๐  วนั  ทัง้นี ้ หาก

คูก่รณียงัไมส่ามารถตกลงกนัได ้ นิตกิรจะรวบรวมขอ้เท็จจรงิน าเรื่องเขา้สูว่าระการพิจารณาของ

คณะอนกุรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคประจ าจงัหวดันครพนม  ภายใน  ๗  วนัท าการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               คูก่รณีตกลงกนัได/้หรือมีมตใิหย้ตุเิรื่อง 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ.-  ก าหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ของงาน 

      ขัน้ตอนท่ี  ๑ : ภายใน  ๑๕  วนั/ขัน้ตอนท่ี  ๒  : ไมเ่กิน ๑๘๐ วนั/ขัน้ตอนท่ี  ๓  :  ภายใน  ๗  วนัท าการ 

แผนการด าเนินงาน 

การรับเร่ืองราวร้องทุกขจ์ากประชาชนผู้บริโภค  

 

กรณีครบถ้วน  

 

กรณีไม่ครบถ้วน  

 

๑. นิตกิรรับเร่ือง (ตรวจสอบเอกสาร) 

รวบรวมข้อเทจ็จริง  ๕  วันท าการ  

 

 ๑.๒ นิตกิรด าเนินการท าหนังสือ

เชิญมาเจรจาไกล่เกล่ีย/เรียกมา

พบ/ให้ชีแ้จงข้อเทจ็จริงเป็นหนังสือ 

 

 ๑.๑ แจ้งผู้ร้องให้ส่งเอกสาร

หลักฐานเพิม่เตมิ  โดยก าหนด

ระยะเวลาภายใน  ๑๕  วันนับแต่

วันทีไ่ด้รับแจ้ง  

หากผู้ร้องไม่ด าเนินการ ๒. ด าเนินการเจรจาไกล่เกล่ีย 

ในช้ันเจ้าหน้าที ่ คร้ังที ่ ๑ 

 
คู่กรณีตกลงกันได้  

 

เสนอนายกเทศมนตรี   

ยุตเิร่ือง 

ไม่สามารถตกลงกันได ้ 

 

๒.๑ ด าเนินการเจรจาไกล่เกล่ีย 

ในช้ันเจ้าหน้าที ่ คร้ังที ่ ๒ 

 

๒.๒ ด าเนินการเจรจาไกล่เกล่ีย 

ในช้ันคณะอนุกรรมการฯ  คร้ังที ่ ๑ 

 

เสนอนายกเทศมนตรี   

ยุตเิร่ือง 

๒.๓ ด าเนินการเจรจาไกล่เกล่ีย 

ในช้ันคณะอนุกรรมการฯ  คร้ังที ่ ๒ 

 

๓. รวบรวมข้อเทจ็จริง สรุปส านวนเสนอนายกเทศมนตรี 

พจิารณาให้ความเห็น เพื่อบรรจุเข้าอนุกรรมการฯ  ประจ าจังหวัดนครพนม  

 



-๓๓- 

๑๑. ตรวจทานความถูกต้องของสัญญา  ร่างประกาศ  ค าส่ัง หรือเอกสารอื่นๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

                      ๑๑.๑  การตรวจรา่งสญัญา  นิติกรจะตอ้งตรวจสอบในเบือ้งตน้วา่สญัญานัน้ขดัหรือแยง้ตอ่

กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ (รวมถึงค าสั่ง  ขอ้บงัคบั หรือมติคณะรฐัมนตรี)  เชน่  อตัราเบีย้ปรบั  

วงเงินของหลกัประกนัสญัญา  อตัราการจา่ยคา่จา้งลว่งหนา้  ตอ้งเป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการพสัดกุ าหนด

ไว ้และระเบียบอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 

                      ๑๑.๒  เพ่ือปอ้งกนัความเสียหายแก่ส่วนราชการ  ขอ้ส าคญัประการหนึ่งในการตรวจรา่งสญัญา  

คือ  การตรวจสอบขอ้สญัญา หรือขอ้ตกลงใดๆ  มิใหท้างราชการตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ คูส่ญัญากบัฝ่ายท่ีเป็น

เอกชน  เชน่  สญัญาท่ีก าหนดคา่เสียหายกรณีปฏิบตัผิิดสญัญาไวล้ว่งหนา้  โดยหากฝ่ายราชการปฏิบตัผิิด

สญัญา จะตอ้งช าระคา่เสียหายเป็นจ านวนสงูกว่าท่ีฝ่ายเอกชนจะตอ้งช าระหากฝ่ายเอกชนผิดสญัญาในกรณี

เดยีวกนั  ดงันี ้  ยอ่มเห็นไดว้่าราชการตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ หรือสญัญาจา้งก่อสรา้งท่ีก าหนดจ านวนเงินท่ี

จะตอ้งจา่ยแก่ผูร้บัจา้งในแตล่ะงวดในอตัราท่ีสงูกวา่ปรมิาณงานในงวดนัน้ๆ  ก็เป็นสญัญากรณีท่ีราชการตก

เป็นฝ่ายเสียเปรียบเชน่กนั 

                     ๑๑.๓  เพ่ือคุม้ครองสาธารณชน  การดแูลใหก้ารปฏิบตัิตามสญัญาไม่ก่อความเดือดรอ้นหรือ

กระทบตอ่สาธารณชนจนเกินกวา่ท่ีควรจะเป็นดว้ย  ตวัอยา่งเชน่  สญัญารบัขนและก าจดัขยะ  ควรมีมาตรการ

ปอ้งกนัมิใหส้ง่กลิ่นเหม็น หรือก่อมลภาวะ , สญัญาจา้งเป็นพนกังานขบัรถ   ควรมีบทบงัคบัใหผู้ข้บัรถจะตอ้ง

ขบัดว้ยความระมดัระวงั  เคาระกฎจราจร , สญัญาใหส้มัปทานใดๆ (ถา้มี) จะตอ้งมีมาตรการควบคมุราคาท่ี

ผูร้บัสมัปทานจะเรียกเก็บจากผูบ้รโิภค และมิใหมี้การปรบัราคาไดต้ามอ าเภอใจ 

                     ๑๑.๔  เพ่ือความเป็นธรรม แมก้ารตรวจรา่งสญัญาจะมีวตัถปุระสงคท่ี์มิใหร้าชการเสียเปรียบ  

แตก็่มิไดมี้ความมุง่หมายจะใหเ้กินเลยไปถึงกบัเป็นการเอาเปรียบ หรือมีบทบงัคบัคูส่ญัญาฝ่ายเอกชนโดยไม่

สมควร  เช่น   สญัญาเชา่อาคารท่ีราชการ  เชา่อาคารจากเอกชน  หากจะระบใุหฝ่้ายผูใ้หเ้ชา่ตอ้งรบัผิดชอบ

ออกคา่ใชจ้่ายในการซอ่มแซมอาคารท่ีเชา่ในทกุกรณี  แมค้วามช ารุดเสียหายจะเกิดจากความผิดของฝ่ายผูเ้ชา่  

ดงันี ้ จะเห็นไดว้า่เป็นขอ้ก าหนดท่ีไมเ่ป็นธรรม  ถึงแมฝ่้ายผูใ้หเ้ชา่จะยินยอมก็ตาม 

                    ๑๑.๕  เพ่ือใหมี้ความชดัเจน  ไมข่ดัแยง้กนัเอง และตรงตามเจตนารมณข์องคูส่ญัญา เง่ือนไข  

แตล่ะขอ้ของสญัญาตอ้งสอดรบัและไมข่ดัแยง้กนั และตอ้งรกัษาเจตนารมณข์องคูส่ญัญาในการตกลงเขา้ท า 

 



-๓๔- 

สญัญากนัไวใ้หม้ากท่ีสดุ  เท่าท่ีจะไมข่ดัตอ่หลกัเกณฑก์ารตรวจรา่งสญัญาในประการตา่งๆ  ตามท่ีไดก้ลา่วมา

ขา้งตน้ 

                    ๑๑.๖  เพ่ือปอ้งกนัขอ้พิพาทในอนาคต  เม่ือคูส่ญัญาลงนามท าสญัญากนัไปแลว้  อาจมีขอ้

พิพาทใดเกิดขึน้ไดจ้ากขอ้ความในสญัญา  จงึจ  าเป็นตอ้งปอ้งกนัขอ้พิพาทบางประการท่ีอาจเกิดขึน้ตัง้แตข่ณะ

ตรวจรา่งสญัญา เชน่  การระบจุ  านวนเงิน  ระยะเวลา  เหลา่นีห้ากไมมี่วงเล็บตวัอกัษรก ากบัไวด้ว้ย  ก็อาจเกิด

ปัญหาขอ้พิพาทขึน้ได ้หรือกรณีท่ีเง่ือนไขสญัญาแตล่ะขอ้มีความขดัแยง้กนัเอง หรืออาจตีความไดห้ลายนยั ก็

อาจเป็นเหตใุหเ้กิดขอ้พิพาทในอนาคตได ้ จงึควรระบเุง่ือนไขในขอ้สญัญาใหช้ดัเจนตัง้แตข่ัน้ตอนการรา่ง หรือ

ตรวจทานความถกูตอ้งของสญัญา      

 

 


