
บันทึกช้อความ
ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง จังหวัดขอนแก่น โทร.๐๔๓-๒๗๒๒๕๘ 
ที ่ขก ๘๙๘๐๑.๐๐๒/ วันที ่๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการ 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ด้วยข้าพเจ้า นายจิรวิชญ ์ป้องชารี ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สังกัดองค์การ 
บริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการเข้ารับการอบรมโครงการนึกอบรมพัฒนา 
ศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องศรีจันทร์บอลรูม โรงแรมเจริญธานี อำเภอ 
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นั้น

๒, ข้อเท็จจรีง
บัดนี ้การอบรมได้เสร็จสิ้นแล้ว ข้าพเจ้าขอรายงานผลการอบรมและการเดินทางไปราชการ 

ดังกล่าวพร้อมรูปภาพอบรมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสรุปหัวข้อการบรรยาย คังนี้

วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓
- ลงทะเบียน/รับฟังคำชี้แจง/แจ้งกำหนดการหรืออื่นๆ

- รับฟังการบรรยายหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า 
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑” โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.

- กล่าวรายงาน โดยท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

- พิธีเปิดและมอบนโยบายโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมศักด จังตระกูล 
(หรือผู้แทน)
- รับฟังการบรรยายหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า 
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑” (ต่อ) โดยวิทยากรจากสำนักงาน 
ป.ป.ช.
- แบ่งกลุ่มอภิปราย หัวข้อ “เรารักท้องถิ่น” และการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ 

การเป็นองค์กรต้นแบบแห่งความสุข โดยวิทยากรกลุ่ม
วันพุธที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๓
- ลงทะเบียน/รับฟังคำชี้แจง/แจ้งกำหนดการหรืออื่นๆ
- รับฟังการบรรยายหัวข้อ “พระราชบัญญัติการจัดชี้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐” โดยวิทยากรจากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
- รับฟังการบรรยายหัวข้อ “พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐” (ต่อ) โดยวิทยากรจากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน

และ.../



■•๒’

และได้มีเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๓ ชุด มอบไว้เพื่อให้ผู้เข้ารับการชินรมได้รับ
ทราบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาชองรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องลิ่น 
และของจังหวัดชอนแก่นได้อย่างต่อเชื่อง รวมถึงได้รับทราบข้อกฎหมาย ระI,บียบ ที่เกี่ยวข้องกับกา ร 
ปฏีบัต๊งานขององค์กรปกครองด่วนท้องลิ่นและสามารถนำไปปฏิบํเตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตาม 
เอกสารที่เณบมาพร้อมนี้

จังเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เชื่อ)^"(ลรพ์^*$ ผู้ราย

(นายจีรวิชญ ์ป้องชารี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ผู้รายงาน

ความเห็นชองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายบุญเลศ หมีนแกัว)
รองนายกองค์กๆรบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน 

นายกองค์การบริหารด่วนตำบลหัวหนอง



บันทึกขอความ
ส่วนรา'ชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง จังหวัดขอนแก,น โทร.๐๕๓-๒๗๒๒๕๘

ที ่ขก ๘๙๘๐๑.๐๐๒ / วันที ่พ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

๑. ต้นเรื่อง

ด้วยข้าพเจ้า นายจิรวิขญ ์ปองชาร ีตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สังกัด 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการเข้ารับการอบรมโครงกๆรอบรมแนว 
ทางการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาล ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก‘น 

รุ่นที ่๒ ระหว่างวันที ่๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ ณ โรงแรมชอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น
๒. ข้อเท็จจริง
บัดน, การอบรมได้เสร็จสันแล้ว ข้าพเจ้าขอรายงานผลการอบรมและการเดินทางไปราชการ 

ดังกล่าวพร้อมรูปภาพอบรมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสรุปหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาฟันร ์๒๕๖๓

- ลงทะเบียน พร้อมรับเอกสารประกอบการประชุม

- กล่าวรายงาน

- พิธีเปิดการประชุม
- รับพิงบรรยายหัวข้อ “บทบาทภารกิจของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล สำนักงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนห้องลิ่น และผู้ประกอบการ 
ในการประกอบกิจการนํ้าบาดาล” โดยวิทยากรจาก กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล และ 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

- รับพิงบรรยายหัวข้อ “กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล

พ.ศ. ๒๕๒๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการนํ้าบาดาล” โดย

วิทยากรจาก กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

- สรุปประเด็นและรับพิงข้อเสนอแนะ
วันพธที ่๑๒ กุมภาฟันธ ๒๕๖๓

- ลงทะเบียน พร้อมรับเอกสารประกอบการประชุม
- รับพิงบรรยายหัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาลในระดับท้องลิ่น 

และกรณีตัวอย่าง” โดยวิทยากรจากกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล

- รับพิงการบรรยายหัวข้อ “การเดิมนํ้าลงสู่ชั้นนํ้าบาดาล” โดยวิทยากรจากกรรi

ทรัพยากรนํ้าบาดาล

- สรุปประเด็นและรับพิงข้อเสนอแนะ

- ปิดการฟิกอบรมฯ

และ..,



-๒-

และได้มีเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๓ ชุด มอบไว้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ 

ความรู ้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยนํ้าบาดาล สามารถนำไปใช้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้ทุก 
ภาคส่วนตระหนักและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าบาดาล รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์นํ้าบาดาล 

อย่างยั่งยืน I
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ s'/ /

(ลงพ—4 ผู้รายงาน
(นายจิรวิชญ ์ป้องชารี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง



รูปภาพ เข้าร่วมอบรม “โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาล ของสำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น” รู่นที ่๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น



รูปภาพ เข้าร่วมอบรม “โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาล ของสำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น” รุ่นที ่๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น



รูปภาพ เช้าร่วมอบรม “โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาล ของสำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น” รู่นที ่๒ ระหว่างวันที ่๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น



รูปภาพ เข้าร่วมอบรม “โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาล ของสำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น” รุ่นที ่๒ ระหว่าพันที ่9>9) - ©๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น



ส่วนราชทาร คูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

10 ชก ๘๙๘๐๑ / วนห ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓

เรือง รายงานผลการเดินทางไปราชการ

เรียน นายกองค์การบริหารด่วนตำบลหัวหนอง

๑. เรอุงเดิม

ด้วยช้าพเจ้า นางสาวดวงดาว นาภิรมย ์ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลหัวหนอง ไต้รับอนุมัดให้เดินหางไปราชการเช้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมลถานศึกษา  

และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู ้ความเช้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทาง 

การประเมินคุณภาพภายนอกชอง สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวช้อง การศึกษาปฐมวัย : สูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ ณ ห้องแกรนค ์ออคิด บอลรม 

โรงแรมพูลแมน อำเภอเมือง จังหวัดชอนแก่น

๒. Msฒิ

บัดนี้ การอบรมได้เสร็จสินแล้ว ข้าพเจ้าขอรายงานผลการอบรมและการเดินทางไปราชการ 

ดังกล่าวพร้อมรูปภาพอบรมดามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้โดยสรุปหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

- ลงทะเบียน และรับเอกสารประกอบการประชุม

‘- กล่าวรายงานการประชุม

- พิธีเปิดการประชุม โดยนางสาวชนิษชีา ตั้งวรสิทธีชัย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.

- รับพิงบรรยายหัวข้อ “การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่และ สมก็.ยุคใหม ่

โดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.,,

- แนะนำระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย ภารกิจ 

เทฅในโลย์สารสนเทศและการสื่อสาร

•- เสวนา" แนวทางการตำเนินงานการประกันคุณภาพการดึกบา”

- กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่(พ.ศ. ๒๕๕๙■-๒๕๖๓) 

การดึกบาปฐมวัย พร้อมแลกเปลิ่ยนความคิดเห็นและตอบข้อชักถาม 

โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการดึกบาชั้น,สันฐาน

- ปิดการอบรมฯ

๓. ข้อพัฉา1ณ2

จงเริยนมาเพื่อโปรดทรา
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ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

z.

(สงชื่อ) ' ('^'

(นางสาวนาฝน ชันทนป)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาราชการแทน นักวิชาการศึกษา

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จ่าเอก

(สุปชัย นวลพุดชา) (นางรพพรรณ นวลวิทยาพงค์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายจิรวิชญ์ ป้องชารี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

(นายสมทรรศน ์หมื่นแกว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
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ส่วนราชทาร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำใJลหัวหนอง จังหวัดขอนแก่น โทร.๐๔๓-๒๗๒๒๕๘

'ท ฃก ๘๙๘๐๑.00๒ / วันที ่๑๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓

เร์อง รายงานผลการเดนทางไปราชการเข้าร่วมประชุม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที ่ปช. ๐๐๐๙/ว ๐๐๗๙ ลงวันที่ ๑๓ ธนวาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง ขอเฃิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เซิงพนที่ ครั้งที ่๓ ประกอบกับคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล 

หัวหนอง ที ่๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที ่๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ 

ข้าพเจ้า นางชญาบุศภัฒน ์สดาคำ ตำแหน่ง งรักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ได้เดินทางไปร่วมประชุม 
ณ ศนย์ประชุมและแสดงสินคานานาชาตชอนแก่น(KICT) ดำบลเมิองเก่า อำเภอเม๊องขอนแก่น จังหวัด 
ชอนแก่น ในวันที ่๑๒ กุม,ทาพันธ ์๒๕๖๓ โดยในการเดินทางไปราชการครั้งนี ้รวมระยะเวลา ๑ วัน และ 
อนุมัติให้ใช้งบประมาณเบีนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ครั้งนี้

บัดนี ้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จสื่นเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้า
ขอรายงานผลการเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

วันชี่บซ็เMl.คุม.ฝิวฒ.ัL. ๒<£๖®

เวลา ๐๘.0๐ - ๐๙.๐๐ น. ’ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการๆ
เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. - พิธีเปิดการประชุมชี้แจง โดย ผู้ช่วยเลขาธิการ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายมนต์ชัย วสุว'ต)
กล่าวรายงาน โดย นายสมชัย ถิระวันธ ์ผู้อำนวยการ 
สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เวลา ๐๙.๓๐ .  ๑๐.0๐ น. - ชี้แจงเรื่อง ปฏิทินและประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย ผอำนวยการสำนัก 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และคณะ

เวลา ๑๐,0๐ ๑๑.๓๐ น. การบรรยาย เรื่อง กรอบการประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการตำเนินงา•นของหน่วยงานภาฅรัซิ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการใช้งานระบบ ITAS 

โดย ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความ 
*1 ฯ เร ่โ# 1 1 °-' tpj fl I

เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
b บ J น ัb G1 แส 51' r! b น 
ตอบข้อชักถาม

และ...
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และได้มีเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๑ ชุด มอบไว้เพื่อให้หน่วยงานที่เด้ารับการ 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความรู้ความเข้าใจในกรอบและแนวทางการ 
ประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี๋

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชี่ช) ำ-" " ผูรายงาน

(น่างชญานุศภัฒน์ สีดาคำ)
นักทรัพยากรบุคคลขำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(สุปขัย นวลพุดชา) 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

จ่าเอก
(นางรพพรรณ นวลวิทยาพงศ์)

รองปลัดองศ์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ความเห็นของนายกองศ์การบริหารส่วนตำบลความเห็นของปลัดองศ์การบริหารส่วนตำบล

ปลัดองศ์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

(นายสมทรรศน ์หมื่นแก้ว)

นายกองศ์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง 



รูปภาพเข้าร่วมการประชุมซ้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ราย นางชญานุศภัฒน ์สีดาคำ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(KICT)





ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์ทารน'รีหารส่วนตำบลหัวหนอง จังหวัดชอนแก่ง<! โทร.๐๕๓วอ๗๒๒๕๘
ที ่ชก ๘๙๘๐๑.00๒ / วันที ่6)๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุม 

เรียน นายกองค์การนรีหารส่วนตำบลหัวหนอง

ตามหนังสือจังหวัดชอนแก่น ที ่ปซ. ๐๐๑๓/ว ๐๐๐๖ ลงวันที ่มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง 
ชอเซิณเช้าร่วมประชุมเซิงปฏิบัตการส่งเสรีมธรรมๆภิบาลองค์กรปกครองส่วนห้องลิ่นเพอยกระดับผลการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประกอบลับคำส์งองค์การบรีหารส่วนตำบลหัวหนอง ที ่๒๓/๒๕๖๓ 
ลงวันที ่๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ ช้าพเจ้า นางชญานุศภัฒน์ 

สีดาคำ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ได้เดินทางไปร่วมประชุน ณ โรงแรมพูลแมน ชอนแก่น 
ราชาออคิด จังหวัดชอนแก่น ในวันที่ ๑๓ กุม.กๆพันธ ์๒๕๖๓ โดยในการเดินทางไปราชการครั้งนี ้รวม 
ระยะเวลา ๑ วัน และอนุมัติให้ใช้งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ครั้งนี้

นัดนี ้การปฏิน้ตหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสรีจสันเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้า 
ชอรายงๆนผลการเช้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

วนท.,..®๓_ กุ.ม.ว!วพนML ,๒๕๖,พ'เ
เวลา ๐๘.๓0 " ๐๙,๐๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐ “ ๐๙.๓0 น.

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

- พิธีเปิด โดย พลเอก นุณยวัจน์ เครือหงส ์กรรมการ 
ป.ป.ซ. กล่าวรายงานเดย นายมนตชย วสุวัต ผูชํวย 
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
- รับพิงการบรรยาย เรื่อง "การยกระดับธรรมาภิบาล 
องค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น” โดย นายวรยุทอ 

ช่วยนรงค ์อนุกรรมการ ป,ป.ช. ด้านพัฒนาและล่งเสรีม 
ธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น
รับพิงการเสวนา เรื่อง การแลกเปลยนเรียนร ูเพฃถอด 
บทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องลิ่นที่มีผลการประเมิน 

คุณธรรมและความโปร่งในระดับสูง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
๑. นายบรรยงค์ เกียรดก้องชุชัย นายกเทศมนตรีเมือง 
ช'ยภูม ิเทศนาลเมืองชัยภูมิ
๒. นางวิภารัตน์ คำทองโชย งโกวเคราะห้นไยบายและ

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

แผนชำนาญการ
ดำเนินการเสวนาโดย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและ 
ล่งเสรีมธรรมาภบาล สำนักงาน ป.ป.ช.
แบ่งกล่มปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางและวิธีการยกระดับ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานชององค์กรปกครองส่วนท้องถิน”
กลุ่มที ่๑ วิทยากรโดย ผู้แทนเทศบาลเมืองชัยภูมิ

๑. นางลรีสา ชำชัยภูม ิรองปลัดเทศบาลเมืองชัยภูม ิ
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองชัยภูม ิ
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เอ. นางจุฑามาศ พันธุโอภาส หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ 
ภายใน
กสุ่มที ่เซ วิทยากรโดย ผู้แทนเทศบาลตำบลบะหว้า

๑. นางวิภารัตน์ คำทองไชย นักวิเคราะห์นโยบายและ 
แผนชำนาญการ
๒. นางสาวกาญจนา วงวันศรี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญ
งาน
กสุ่มที ่๓ วทิยากรโดย ผู้แทนเทศบาลตำบลลาดใหญ่

๑. นางพรทิพย ์พิมพ์สิน นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ชำนาญการ
๒. นางวารุณ ีกำลังทว ีนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
กลุ่มที ่๔ วิทยากรโดย ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล

ลอมคอม
๑. นายวิชาญ จันชาร ีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ลอมคอม
๒. นางสาวธนพร ชัยพันธ ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน

และได้มีเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๒ ชุด มอบไว้เพื่อส่งเสริมองค์ความร้ 
ธรรมาภิบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปเป็นหลักในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้ง 

ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผรายงาน

(นางชญานุศภัฒน ์สีดาคำ)
นักทรัพยากรบุคคลซ์านาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(สุปชัย นวลพุดชา) 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นชองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ความเห็นชองรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางร้พพร์รณ นวลวิทยาพงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง 

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง



รูปภาพเช้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับผลการ 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ราย นางชญาบุศภัฒน์ สีดาคำ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ในวันที ่๑๓ มภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมพลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

auiasU^sunninagpคุทุ่
ายทระตLHuanารชระเชนคุณรรรUURะกวาml

วันท กุนกาพันร' tai๖tn-
------ ณ เรงแรบน)ลนชน ขอนแกน ราชาออคิด





บันทึกขอความ
ส่วนราชการ กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้องค์การบริหารส่วนตำบลพัวหนอง

VI ชก ๘๙๘๐๒/๒๕๖๓ วนVI ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการอบรมโครงการฟิกอบรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และ 

พนักงานส่วนตำบล บรรจุใหม่และผู้มาอยู่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพัวหนอง

ด้วยกองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ได้รับหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฟิกอบรม 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล บรรจุใหม่และผู้มาอยู่ใหม่ 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ตามหนังสอที่ ชก ๐๐๒๓.๒/ว๓๙๕๘ ลงวันที ่

๑๒ คุมภาพันธ์พ.ศ.๒๕๖๓โดยมีวัตคุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้'เกยวลับระเบียบแบบแผนของทาง 

ราชการ หลักและวิธีปฏีนัต๊ราชการ บทบาทและหน้าที่ ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ ตามหนังสือเชิญ

นัดนี ้ข้าพเจ้าได้เข้ารับการอบรมโครงการฟิกอบรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล บรรจุใหม่และผู้มาอยู่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไต้เสร็จสน 

ตามกำหนดแล้ว จังขอรายงานผลการฟิกอบรมให้ทราบ ด้งนี้

๑. เนี้อหาที่เข้ารับการสกอบรม

วันที ่๙ มีนาคม ๒๕๖๓

เวลา

เวลา

๐๘.๐๐ “ ๐๙,๐๐ น.

๐๙.๐๐ “ ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ ” ๑๗.๐๐ น.

ลงทะเบียน ณ โรงแรมเจริญธาน ีอ.เมือง จังหวัดขอนแก่น

- พิธีเปิดการศึกษาอบรม

- ความเชื่อมโยงระบบราชการด่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

และด่วนท้องลิ่น สู ่ขอนแก่นมหานครนาอยู่ มุ่งสู่เมือง 

นวัตกรรมศนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง โดย 

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

- พักรับประธานอาหาร

- การพัฒนาบุคลิกภาพและการทำงานเข้นท้ม โดย 

อาจารย์บุญฤทธ สมบีตหลาย

วันที่ ๑0 มีนาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

เวลา ๑๐,๓๐ “ ๑๒.๐๐ น,

- ระเบียบการแต่งกายข้าราชการและงานพิธีการตำงๆ 

ที่ควรรู้โดย ท่านปลัดจังหวัดขอนแก่น

- ความสำคัญและเทคนิคการจัดการงานสารบรรณเพื่อ 

สนับสนุนการบริหารงานขององค์กร โดย พัวหบ้า 

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น



"๒“

เวลา ๑๒.๐๐ ~ ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทานอาหาร

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น - ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง โดย ผอ.สำนักงาน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเอียงเหนือ

เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. - ความรู้เรื่องศาลปกครอง โดย ศาลปกครองชอนแก่น

วันที ่๑0 มึนาคม ๒๔๖๓

เวลา ๐๘.๓๐ “ ๑๐,๓๐ น. - ความรู้เรื่องการพิจารณาคดีทุจริต โดย ศาลคดีทุจริต

ภาค๔

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารงานยุค ๔,๐ 

โดย นายกเทศมนตรีนครชอนแก่น

เวลา ๑๒.๐๐ “ ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทานอาหาร

เวลา ๑๓.๐๐ ” ๑๔,๓๐ น - กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารราชการ การเงิน 

การคลัง วินัยและการบริหารงานบุคคล โดยพ่านท้องถิ่น 

จังหวัดชอนแก่น

เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๓๐น. - ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด ๑๙ โดยสาธารณสุขจังหวัด 

ขอนแก่น

เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. - ความรู้'เรื่องการบริหารจัดการนํ้า โดยสำนักงาน 

สิ่งแวดล้อมภาค จังหวัดชอนแก่น

เวลา ๑๗.๐๐ น, - มอบวุฒิบัตร พิธีปิดการอบรม

๒.ประโยชน์ที่ไต้รับจากการดึกษาอบรม

ประโยชน์ต่อตนเอง

ข้าพเจ้าได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบแบบแผนชองทางราชการ หลักและวิธ ี

ปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ ชองข้าราชการ ทั้งยังฏีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและ 

สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรที่ได้เข้ารับการอบรมพร้อมกัน

ประโยชน์ต่อหน่วยงาน

ข้าพเจ้าจะนำความรู ้ความเข้าใจ และทักษะทั้ใด้จากการฟิกอบรมมาปรับใฃ้ในกาปฏิบัติงาน 

ในองค์กร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการข้บเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการขอประชาชน 

ในท้องถิ่น ,

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ X '' ■โ'

(นายโชคชัย สำราญ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายไต้ปฏิบัติงาน



-๓'

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวกานดา เพืยวงษ์) 

ผู้อำนวยการกองคลัง 

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางรพีพรรณ นวลวิทยาพงค์) 

รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

(ลงชื่อ)

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง จังหวัดขอนแก่น โทร.๐๔๓-๒๗๒๒๕๘

ท ขก ๘๙๘๐๑.๐๐๒ / ๙๖ วนท ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

๑. ต้นเรื่อง

ด้วยข้าพเจ้า นางซญานุศภัฒน์ สึดาคำ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้รับอบุมัดึใหเดินทางไปราชการเข้ารับสัมมนาโครงการ 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องลิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ค. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที ่

๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด ์โอเทล อำเภอเมืองชอนแก่น 

จังหวัดชอนแก่น
๒. ข้อเท็จจริง
นัดนี้ การอบรมได้เสร็จสิ้นแล้ว ข้าพเจ้าชอรายงานผลการอบรมและการเดินทางไปราชการ 

ดังกล่าวพร้อมรูปภาพอบรมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสรุปหัวข้อการบรรยาย ด้งนี้

วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

- ลงทะเซียน พร้อมรับเอกสารประกอบการประชุม
วันเสาร์ที ่๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓

- รับพิงบรรยายหัวข้อ
๑. การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งดั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องลิ่นตำแหน่ง 

ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการในระดับที่สูงชื้น

(๑) การปรับปรุงตำแหน่ง การวิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน และคุณภาพชองงาน 
ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นระดับอาวโส

(๒) การปรับปรุงตำแหน่ง การวิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน และคุณภาพชองงาน 

ตำแหน่งประเภทวิชาการเป็นระดับชำนาญการพิเศษ
๒, การแต่งดั้งคณะกรรมการประเมินปรับปรุงตำแหน่ง/คณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน ์

และคณะกรรมการประเมินผลงาน

๓. การประเมินความรู้ความสามารถ การประเมินวิสัยทัศน์และการประเมินผลงาน 

(๑) แนวทางการเขียนวิสัยทัศน ์พร้อมตัวอย่าง

(๒) แนวทางการเขียนผลงาน พร้อมตัวอย่าง
วันอาทิตย์ที ่๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓

- รับพิงบรรยายหัวข้อ
๑. แนวทางการเลื่อนระดับเป็นชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ยกเลิก 

ผู้อำนวยการ...ระดับกลาง)
๒. การสอบคัดเลือก การคัดเลือก และรูปแบบ ชื้นตอน วิธีการสรรหาตำแหน่^ 

ประเภทอำนวยการท้องลิ่น บริหารท้องลิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา ขององค์กา 

ปกครองส่วนท้องลิ่น

๓. การโลน การย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องลิ่น

..การโอน/



-๒-
๔. การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น

๕. ประเด็นการบริหารงานบุคคลอื่นๆ / ตอบข้อชักถาม

- ปิดการสัมมนาและทำการมอบใบประกาศนียบัตร

และได้มีเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๔ ชุด มอบไว้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ 

ความรู ้ความเข้าใจและทันต่อสถานการณ์การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั่วไป และหลักเกณฑ ์

และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) รั^ ผู้รายงาน

(นางชญานุศภัฒน์ สืดาคำ) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นชองหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) จ่าเอก

(สุปชัย นวลพุดชา)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายจิรวิชญ์ ป้องชารี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

(นายสมทรรศน ์หมื่นแก้ว) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง



รปภาพเข้ารับการอบรมหลักสูตร “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องกิน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ” 
ระหว่างวันที ่๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓

ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด ์โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น





บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
ที ่ชก ๘๙๘๐๑/ วันที ่๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานผลการฟิกอบรม 

เรียน นายก/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ที ่๓๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที ่๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ให ้
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเดินทางไปราชการ ได้อนุมัติให้ข้าพเจ้านางรพีพรรณ นวลวิทยาพงศ์ ตำแหน่ง 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมฟิกอบรมหลักสูตร “เพิ่มพูนความรู
เกี่ยวกับวินัยตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที ่๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(มีผลใช้บังคับตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)และการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด กรณีศึกษา คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
,ป.ป.ท.หรือ ส.ต.ง.ซีมูลความผิด”รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแฮมบาสชาเดอร์ ซิตี ้
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุร ีนั้น

บัดนี้การฟิกอบรมเสร็จสินแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฟิกอบรม 
และการเข้ารับการฟิกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ ให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมสังเกตการณ ์
ที่หน่วยงานอื่นของรัฐหรือหน่วยงานอื่นจัดการฟิกอบรม จัดทำรายงานผลการฟิกอบรมหรือเข้าร่วมสังเกตการณ์เสนอ 
ผู้มีอำนาจอนุมัต ิภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันเดินทางกลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ รายละเอียดตามรายงานผล 
การเข้ารับการฟิกอบรมแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจิรวิชญ์ ป้องชารี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

(นางรพีพรรณ นวลวิทยาพงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

อ1รื่ว. _.........นี้....ไ...... 

(นายสมทรรศน ์ หมื่นแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
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๑.ชื่อหลักสูตร

เพมชุนความร้เกี่ยวก็เบวินัยตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และกๆรดำเน้นกๆรทางวินัย แก็ไขเที่มเตม 
ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ (มิผลใช้บังคับตั้งแต ่๑ ส่งหๆฅม ๒๕๖๒) และกๆรสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด 

กรณีดึกษๆ คณะทรรมกๆร ป.ป.ซ.,ป.ป.ท.หริอ ส.ต.ง.ชี้มูลความผิด

๒.หน่วยงานที่จัดดึกอบรม

มหาวิทยาลอรๆชภ’ฎสวนสุบันทา

๓.ระยะเวลาการดึกอบรม

ระหว่างวันที ่๑๕ - ๑๗ พฤก็จ๊ทายน ๒๕๖๒

๔.สรุปฟ้อหาสาระที1่ด้จากการดึกอบรม

๑. วินยัข้าราชการ หริรพนักงานหอ้งถิ่น คับกระบวนการบริหารงานบุคคลชององค์กรปกครองส่วนห้องถิน่

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลห้อถิ่น

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย
๒. กฎทมายว่ๆด้วยการจัดตั้งลงค์กรปกฅรองส่วนท้องลิ่น

๓. กฎหมายว่ๆด้วยระเบียบพนักงานส่วนท้องลิ่น

๔. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเริอน
๕. กฎหมายว่าด้วยฺระเบุยฺบุบริหารงานบุคคลส่วนท้อฺงลิ่น

มาตรฐๆนทั่วไปเกี่ยวคับทๆรคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งทๆรย้ๆยกๆรโอนการเลอนระดันกๆรเสอ'น 

ขั้นเงินเตือน

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย กๆรให้อลกจากราชกๆร การอุทธรณ์ และการร้องทุกซ์

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลด่วนห้องลิ่น

๑. คณะกรรมกๆรข้าราชกๆรี/พนักงานส่วนท้องลิ่น(ก.จ.จ,/ก.ท.จ./ก.อนต.จังหวัด)
๒. คณะกรรมการกลางช้ๆราชการ/พนักงานส่วนท้องลิ่น(ก.จ../ก.ท../ก.อาเต.)
๓. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหๆรงานบุคคลต่วน’ท้องลิ่น(ก.ล)

กระบวนการออกกฎใช้บังคับกับพนักงานส่วนห้องถิ่น

๑. คณะกรรมการมาตรีฐๆนการบริหารีงๆนบุคคลส่วน'ท้องลิ่น(ก. ล) มีหนๆที ่ลอกป'3ะกๆศ ก.ถ. เรอง กัๆ'’/ท1รด 

มาตรฐานกลางการบริหารงๆนบุคคลา
๒. คณะกรีรี!!กๆรกลางฃ้ารีๆชกๆรี/พนักงๆนส่วนท้องลิ่น(ก.จ../ก.ท../ก.อใJต.) มิหนำที่ ออกประกาศ ก.จ../ท.ท../ 

ก.ลบต. เรื่ลง กํๆหนดมๆตรฐานทั่วไปฯ.กายใต้กรลบมาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงๆนบุเคดลที่ 
คณะกรรมการมาตรชิๆนการบริหารงานบุคคลส่วนห้องลิ่น(ก.ถ)



๓. คณะกรรมการช้าราชกๆร/พนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.จ.จ./ก.ท.จ./ก,อบต.จังหวด) มีหน้าที ่ออก'น,ระทาศ ก.จ.จ./ 
ก.ท.จ./ก.อบต. เรืชิง หลักเกณฑ์ฯ ภายใต้กiรอบมๆตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมทารทลางข้าราชการ/ทน้างาบ 
ส่านท้องลิ่น(ก.จ../ก.ท../ก.อบต.) กำหนด

ความหมายและความสำคัญชองวินัยช้าราชการ หรือพนักงานท้องลิ่น

ความหมาย คำว่า '’'วินัย" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑ์ตยสลาน พ.ค.๒๕๒๕ หมายถึง กๆรอยู(นระเบียบแบบแผน 
และข้อบังคับ ข้อปฏิบัต ิข้อบังคับ ชื่อปิฎกหสิ่งในพระตรัยปิฎก เรียกว่า วินัยปิฎก หรือสิกชาบทชองพระสงฆ์

คำว่า *วินัยพนักงานส่วนท้องลิ่น” แยกพ-ข้ารณาไต้เป็น ๒ ศวามหมาย คือ

ในเซิงนามธรรม หมายถึง ระเพบ กฎเกณฑ ์แบนแผนความประพฤติที่ทางราชการกำหนดให้พนักงานส่วน 
ท้องลิ่นจะ ต้องยด ถึอหรือปฏิบติ

ในเซิงรูปธรรม หมายถึง ลักษณะเซิงประพฤติกรรมที่พนักงานส่วนท้สงลิ่นแสดงชิชิกมาในทางที่ลกที่ควร
เป็นการควบคุมตนเองให้แสดงพฤติกรรเมที่ถูกระเนยบ หลักเกณฑ ์หรือแนบแผนที่ทางราชกๆรกำหนดไว้

ดังนั้น วินัยพนักงานส่วนท้องลิ่น ตามความหมายในมาตรซิ'านทั่วไปเกี่ยว?าบวินัย และการรักษาวินัย และการ 

ตำเน้นการทางวินัย หรือมาตรฐานทั่วไปอนที่ออกโดยอาคัยพระราชบัญเyตระเนยบบรืหารงานบุคคลส่วนท้องลิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ จงหมายถึง แบบแผนความประพฤติที่กำหนดให้พนักงานต่วนท้องลิ่นควบคุมตนเอง และคา,อคุมต้อยูใต้บังคับ 

บัญชาให้ประพฤติหรือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้

ความสำคัญ วินัยพนักงานส่วนท้องลิ่นมีความสำคัญเป็นชันมากต่อองค์กรปกครองส่วนท้องลิ่นและรํฐนาลในการ
นริหารงๆน เพราะพนักงานส่วนท้องลิ่นเป็นเจาหน้าที่ส่วนหนึ่งชลงร้ฐบาลในการบริหารราชการซึ่งจะเข้าถึงประชาชน 
โดยตรง หากพนักงานส่วนท้องลิ่นมีวินัยไม่ดีพอ จะท้าให,้ประชาชนชาดความเชื่อถึอครัทธๆชินจะส่งผลกระทบต่อการ 

บริหารประเทศชองรัฐบาลอย่างแน่นอน

วินัยพนักงานส่วนท้องลิ่น เป็นบืจชัยสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิน้ติราซการมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะม ี
ความสำคัญต่อราชการเป็นส่วนรวมแล้ว ยังมีความสำคัญต่อตัวพนักงานส่วนท้องลิ่นและต่อผู้บังคับบัญชาชชิงผู้นั้นอก 

ด้วย หากจะกล'ๆวถึงความสำคัญโดยสรูปก็คือ เพี่อประโยชน์ชองราชการ เพี่อความเจริญ ความสงบเรียบร้อนชลง 

ราชการ และเพี่อให้ราชการดํๆเน้นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ

ประเภท ๑.วินัยอย่างไม่ร้ายแรง(ภาคทัณฑ์/ตัดเงืนเดืชิไนัลดซ้นเงินเดอน)

๒.วินัยอย่างร้ายแรง (ปลดลอก/ไส่ออก)

วินัยที่กำหนดไว้ไนประกาศ ก.จ../ก.ท../ก.อนต.เรอง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และ 

การดำณีนการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ นละประกาศก.จ../ก.ห../ท.อบต.เรือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษๆ 
วินัย และการตำเน้นการทางวินัย (ฉบบที่ ๒ ) พ.ศ. ๖๕๖๒ ไห้พนักงานท้องลิ่นพึงย่ดถึอเป็ใJแบบแผนในการควบคุม 
ความประพฤต ิซึ่งพนักงานส่วนท้องลิ่นต้องรักบ)าวิโใยตามที่กำหนด เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ



GO

พ]ร้าราชการ หรืสพนักงานส่วนหัสงลิ่น

๑. พ.!ต่อประเทศชๆดี ( ข้อ ๖ แสะ ๑®)

๒. วินัยต่อผู้บังค้นน’้ญชา ( ข้ช ิร)ต, ๑๔และ๑๕)

๓. วินัยต่ลหน้าที่ราซการ ( ข้อ รฯ!, ๘, ๘, ๑๐,๑๒, ๑๖, ๑๗. ๒๐, ๒๑,และ ๒๒)

๔. วินัยต่อผู้รวมงาน ( ข้อ ๑๘)
๕. วินัยต่อประชาชน ( ข้อ ๑๙)

๖. วินัยต่อตนอง ( ข้อ ๒๓)

ฐานความผ็ดวินัยการรักนาวินัย และการดำเนินการหางวินัย

ข้อท้าน/ข้อใ]ฏิน้ต องค์ประกอบความผด กรณีศึกษา
ช้ล ๗ ต้ลงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย 
ควานชอลัตย ์สุจรต และเที่ยงฃร'รม

๑.มีหน้าพี่ราชทาร
๒.ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราพทด้วยความชื่อสิตย่ 
สุวรืฟ ิแกะเพี่ผงธรรม

๓.เฃตนา

๑.จนท.การพนฯจัดทำหลักฐานการเนิกเกิน 
ทว็าจำ!ท,นวันที่สทจางมาปฏิบัติงานแควนา 
บันล่วนพี่เกิน1!เปอื่อวัคคุลุ-ปทรณใช้ในรา■พ!ร

ห้ามมิให้อาศัยหรือยลมให้ผู้อื่น 
อาศัยอำนาจหน้าที่ราชการฃองตนเอง 

ไม่วฺ'าโดยหางตรงหรืหางฺอฺอ มฺหา 
ประใยชนํให้แก่ตนเองหรืผู้อื่น

๑.รทน้าพี่ราชการ

๒อาศัยอำนาจหน้าที่ราชการ
๓.หาประโยชน'ต่ลต!,แรงหรืผู้อื่น 

๔.เจตนา

๑.จนท.การบันปล่อยกู ้และหักเงินหน้านช. 
ชองถกหนี ้ใช■หนี้ตนใดยเชาไม่ย่นยอม

๒.ไซ้รถยนต1ิ? f ลงทางรๆชการ’ It} ทำรรส่วนตัว

การปฏีน'ติหรืยละนนการปฏิบัต ิ
หน้าที่ราซการใคฒ๊ชอบ เพี่อให้ตนเอง 
หรืลผู้อื่นได้'ประโยชน์ที่มิฅวรได้ เป็น 
การพรตต่อหน้าที่ราชการ และเป็น 

ความผิดวินัยอย่างรัายแรง

๑.ม่หน้าที่ราชการ

๒.'ปฏิบัติหรือสะเว้นฯ
๓.หาประโยชนํต่อตนเองหรืผู้อื่น

๔.เจตนา

๑,ผอ.กองคลัง ‘นง่ควนคุก!การ,ย่ฏิจํเตหน้าที ่

ชรงผู้ใต้บังกับ-บัญชา เป็นเหตุให ้จนท.จัดเทบ 
ร-]ยได ้บันทํกรายงานภาษโม่ตรงตามที่ผู้เสืย 

ภาษจ่าย แลัวนำเงใแท่นต่างไปปล่อยกู้

ข้อ๘ ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่รๆา(การให ้

เกิดยลดีหรือควานกัาวหน้าแก่ราชการ

๑.มีหน้าที่ราชการ
๒.ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีๆ

๓.เจตนา

๑.ไม่อยู่1.1ฏิบํตหน้าที่,ทำให้เกิดการผิดพลาด 

ในทารปฏิ'!.ไตงานไซ้เวลาราชาการและสถานที ่

ราชการประ?าอนธุรกิจส่วนตัว
๒.ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ย้ายไปตำรงตำแหน่ง 

ใหม่ แต่ไม่ส่งมอบงานในหน้าที่ให้แก่ผู้มา 
รับหน้าที่ไหม ่หล่ทเลี่ยงไม่ล่งมอบงานใใ.เ 

หน้าที่ภายในระยะเวลาดันสมกวร

๓.ทํ'ไให้แบบชิมพี่ทางราชการสูญหายไ'ป
ชส๙ ตัชิงปฏิบัตหน้าที่ราชการด้วย 

ความอุตสาหะเราใจไล ่ระมัดระวัง 
รักพประโยชน่ชองหางราชทารและ 
ต้องไ!'เประมๆทเล่นเล่อในหน้าที่

ราชการ'*

การประมาทเลนเล่อในหน้าที่ราชการ 

ดันเป็นเหตุให้เสืยหายแก่ราชกๆรอย่าง 
ร้ายแรง เป็นความผืดวินัยลย่างร้ายแรง

๑..มิหน้าที่ราชการ

๒.ไม่อุตสาหะ/ประมาทเล่นเล่อ

๑.ม๊หน้ๆที่ราชการ

๒.ประมาทเล่นเล่อ
๓.เสยหายแก่ราชการราย แรง

<<■นวช.ท'เรบันไม่ดว,ขคุมดแลทารปฏิบัติงาน 
ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกด้ชิดเป็นเหตุให้ 
ยักยอกฝ็บค่าล'■๒ารญปโ.ทด ไ,ย่เป็น,ประใยชน่ 
ส่วนตัวจ่านวน ๔๗,๗๕๙บาท

๒.ขณะปฏินัต็หน้าที่อยู่เวรประจ่าล่านักงาน 

ได้ซุฅย')กิ!ฬุงไว้แล้วนอนหลับโดยไม่ได้ดับยา 
บันยุงเป็นเหตุให้ใฟลุกไหมมุง และที่นอน 
ทํ่งทมด และไหน้ลา?า')รสำนักงาน เสยหาย 
ตั้งหลัง



๔

ซัสห้ๆม/ชัอปฏีน้ติ องค์ประกอบฅวๆมผด กรณีศึกษา
ข้อ ๑๐ ต้องปฏีบัชิหน้ำที่รๆชการให ้

เป็นไปตามกฎหมาย flฎ ระเบียนฃอง 
ห'ไงราชกๆร มติครม. และในัยบายชอง 
รัฐบาล ใดยไ:ม่ให้เสียทายแท่ราชการ

๑.มีหน้าที่ราชการ

๒.ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบๆ
๓.เกิดกาๆมเสียหาย
๔.เจตนา

๑.นวช.พัสดุให้ผู้ที่เสใ,!สราฅาไต้Vใ!งาน 

ล่างหน้ำท่อนทำสัญญาจ้ๆงฯ

กๆร'ปฏิไ'ชิห!ง่ำที่ราชา การโดย วงพน! 

ปฏีบัติตามกฎหมาย ร:;เบียุบชป็งทาง 
รฺาชฺการ มฺฅกรฺมฺ. หรือนโยุใ.ทยฺชอฺง 
รพาล สนเป็นเหตุใหเสยหายแท ่
ราฃการอย่ๆงร้ายแรง เป็นฅวๆมผิตวิพั 
อย่างร่ำยแรง

๑.ฏีหน้ๆพึ่ราชการ

๒.ปฏิบัติไม่เป็นไา.}ตามระเบียบฯ
ตฺ!.เสียหๆยฺแก่ราชฺการฺอฺย่างร้ายุแรฺงฺ
๔.กระทำโคยจงใจ

๒. กรร-มการเก็บรักษาเงินเก็บกุญแจต้เชพัในที ่

เดียวกันใใ.!โต๊ะของหัวหน้ำล่านการคลัง 
ปฺรฺ'ไท ฏ'บ่นัต๊ะ ถกรัตเปิง J เหตุให้เงินในตุ!,ชทํ 
หาย เป็น จำ1,ทนหนงล้ำนบๆพ

ต้อ ๑๑ ต้องท่อท่าเป็นหน้ำที่พิเศษที่จะ 

สนใจ และร่ำเทรานเหตุการณ ์
เฅลื่สนไหวคนัสาซเป็นภยันตรายต่อ 

ประเทศชาต ิและต้องบีองกัน 
ภยันตราย ซึ่งจะบังเกิดแก่

'ประเหศชาติจนเต็มฅวามสามารถ

๑.ม่หนๆที่ราชการ

๒.ไม่สนใจ และรับทรานเหตุการณ์ 
เคล อนไหว ยัน อ า จ เซนภ ยันต ร ายต่ อ
ประเทศขาติฯ

๓.เจตนา

ทรณี,ที่ลาจเป็นควา3 J ผิด

๑.ไม่สบใจ ฯภัยด่ธคาๆมฆ'นตงของ
ประเพศชาติ
๒.ไม่ส'นใจฯ/ไยต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

๓.ไม่สนใจ “ไ ภัย จ าก ยา เสพติศ

ข้อ๑b ต้องรักษาความลับของหาง
ราชทาร

๑.มดวามล้น
๒. เปิดเผยดวามลัน
๓.เสียหายแก่ราชาการ
๔.เจตนๆ

๑.นักทรัพยากรบุคคลทำผลการพิจารณา 
ความดีความชอนไปเปิดเผยไน่)นที่จะมีคำสั่ง 
เสี่อนซ้นเงินเดีอนประจำปิ

การเปิดเผยความลับชองทางราชกๆร 
ลันเป็นเหตุไห้เสียหายแก่ราชการ■อย่าง 
ร่ำยแรง เป็นควานผิดวินัยลย่างร้ายแรง

๑.มีดวามลับ
๒.เปิดเผยดวามลับ
๓.เสียหายแก่ราชาการร้ายแรง
๔.เจตนา

๒.ได้รับคำสั่งให้ทำการท้รวซค้นแล้วนำเรอง 
การต รวจค้นไปแจ้งไห้ผู้ที่ จะ ถูกตรวจค้นทราบ 

ล่วงหน้าทำให้การตรวจลันไม่เป็นผล

ข้อ ๑๓ ต้องปฏิบัติตามตำสั่งชอง 
ผู้บังคันบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่ราชการ 

โดยซอนด้วยกฎหมายและระเบียบชอง 
หางราชการ โคยไม่ซัดซืนหรือ 
หลีกเสี่ยง แต่ล้ำเห็นว่าการ'ปฏิบัติตาม 
ตำสั่งนั้น■•ช,วทำให้เสียหายแก่ราชการ 

หรือจะเป็นการ1 bi รักษๆ,ประโยชน์ของ 
หๆงราชการ หรือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ 

ด้วยกฎหมาย จะเสนอความเห็นเป็น 
หนังสอทนทํ เที่ตไห้ผู้บังลับบัญชา 
ทบทวนคำสั่ง นั้นก็ได ้และเนอได้เสนอ 

ความเห็นแล้ว ล้าผู้บังด้นบัญชาสนยัน 
ให้ปฏิบัติตามตำสั่งฺเดืมฺเป็นหนพผูอยู่ 

ได้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม
การซัดคำสั่ง หรือหลี fl เลี่ยุงไม่ 

■ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังลันบัญชาฯ'ยัน 

เป็'แเหตุให้เสียหายแก่ราชาการอย่าง 
ร้ายแรง ผิดวิ'นัยอย่างร่ำยแรง

๑.มีคำสั่งขลง ผฆช.
๒.สั่งในหน้าที่ราชการ
๓.ไม่ปฏิบัติตาม ซัดขืน หรืลหลกเสี่ยง

๔.เจตนา

องคํประกอบ ๑-๙ และเกิดความเสยหาย

แก่ราชการร้ายแรง

๑.ได้รันตำสั่งให้อยู่เวรรักษาสกานที่ราชการ 
แต1่5ม่มาปฏิบัติหใทที่
๒ .ได้รันคำสั่งและ คำย่น ยันให้ไปช่ว ยปฏิบัต ิ
ราชการ'ส่วนโยธาซึ่งมีงานค้างจำนวนมากและ 
ม ีพนง.ลากลอด แต่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง เป็น 

เหตุให้งานส่วนโยสาทำงานไวเท,น กรณ ์
ด้งกล่าวทำให้เสียระบบการปกกรอง'บังคับ 
บัญชาและ เกิฅ ความเสียหา ยุใ'แก,!รใท่รืห'■ใร 
ราช?■ทรอย่างร่ำยแรง



ข้ลห้าม/ซ้อปฏิบัด องค์ประกอบควๆมผด 1 กรณีศึกษา
งปฏิพ!ซการใดย;!■โ,-ฬเ■ปีน 

ดารทราใทำก.']หทมผู้บงคันบัญซา 
1หนยตน เวนแต ่ผู้บังคับบัญซ"!แหน® 
ซ้นไป เปีนผู้สั่งให้กระทำหรืสได้รบ 

ลนญๆดเปีนพิเศษชั่วครุงดราว 

ข้อ ๑'< ต้ลงไม่รายงานเท็จต่อ 
ผู้บั'เค้นบัญชา การรุ"]ยงานโดยปทบัด 
ซ้พทุมซึ่งฺฅวรฺต้ลงแจ้งถือว่าเป็นการ 

รายงาบเท็จด้วย

๑.มีหน้าที่ราชการุ

๒.ปฏิบัติหน้าพิโคยทารกระทำ.ทารุ'ข้าใ.] 
ผบช. โดช ผบช.สูงซ้นไป ไม่ได้สั่งหรืล

อนญาฅ
๓,เจตบา

๑.มีการรายงานต่อ ผบช.
๒การรายงานพไม่ตรงตามควา,มเป็นจรืง
พฺกฺเจตนา

๑.ไม่เสนองานผ่านตามสายการาJงค้บับัญชา

อใ.)ท.โคย'เม'ผ่านใ.)ลัดฯ ผดฐานศระทำการ 
ข้ามผู้บังคับบัญชาหรือไม่
๑.ยื่ใมท่าขลณีกท่ๆเซ่าบานใดยการแสดง

ข้อความชันเป็นเท็จ และมีการใ.!ลอ:มลามมือ 
ชฺลฺผู้สน จัดทำพรฺนฺนีบนบานปลอนเป็ใแหตุให ้
อปท.หลงเชอฯ

ดารรายงานเท็จต่อผู้บังคับบญชา ลัน 
เป็นเหตุให้เลียหายแท่ราชกๆรุ'ลย่าง

๑. ii m รรา < j า TU ต ่(?) ผใ Jช.
fejาาชรา cl งาบนั้นไม่ม่ตรงตาโ.!?าวามแ)นจรืบั

๒.แก่'ไ-ชไบรับรองแพทย์จากเต็มเหนควรลยู่ 
รักษาเป็นเวลา ๑ วัน แต่!,,ป1ีน ๙. วั'!..เ โดย 
เจตนๆที่จะไต้นวันลามากซ้น

รายแรง เป็นความผืตวินัยลย่างรายแรง ■ส).ม่พทามเสยหายแท่ราชกๆรุ'อย่าง
ร้ายแรง
๔.เจตนา

ข้อ ๑๖ ต้องทตแกะปฏิบัติตามรุ'ะ!.นยบ 
และแบบธรรุว.!เนียมชองทางราชการ

๑.ถือและปฏิบัติตามระเมียบและแบนธรรม 
เนียม
๒.เจตนา

๑.ลูกพือง เป็ใใ ฅต็แต่ไม่รา ยงานให้
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับซ้นหราบ

๒.ถ่ายรูปประดับเหรียญติดลงใน ท.พ.๗โดย
ดังไม่ได้รับพร ะ รา ชทาน เหร ีย ญ
๓.’ bi ลงชี่อในสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ

ข้อ ๑๗ ต้องอุพิศเวลาชองคนไห้แก ่
ราช.การ.วะ'ละทิ้งหรือหอดทิ้งหน้าที่

๑.มีหน้าที่ราชการ

๒.-ไม่อุพิศเวลา

๑.ไม่นาปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยด้างว่าต้อง 

ไปติดตามลูกหนประกัน
๒.ไม่กสับมารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการราชการุฏิได้ ■-ละทิ้ง หรือทอด,ทิ้ง

๓,เจตนา เมื่อครบกำหนดการลาดึกษาต่อ

การละทิ้ง หรอืหอดทิ้งหน้าที่ราชการ 

La:ยไM ตุ.mลันธม.เป็น..!.หลุให ้
เ&.หา.ยฒ่รวชภ.ชชิพ่.!ฒ้แงูงู.งูงรืร 
ละ.ทิง้'หนา้ทีร่าใ)การตดิต่อในคราว 

เดียวทน.เป็นเวลาเกัใงกว่าสบห้าวันใดบ. 
ไมม่ีเหตุผลลันสมศวร หรือโดยมี 
พตุติการลง์สนันูสดง'กํงฅวามจงใจไม ่
ปฏิบัติตามรุ'ะเบียุบ ชองหางราชการ

๑.มีหน้าที่ราชการ
๒.-ละทิ้งทสดทิ้งไม่มีเหตุสมควรและ

เลียหายแท่ราชการร้ายแรง
-ทอดทิ้งติดต่อในศราว!,ดียวกันเกินกว่า

๑๕ วัน ไม่มีเหตุสมควร
-ทสดทิ้งติดต่อ'ไนคราวเดียวกันเกินกว่า

๑๕ วัน โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียง;
๓.เพบา

๓.ยื่นใบสาออกจากราชการล่วงหน้า แล้ววัน
ฅ่ลมาไม่ฆาปฏิบัต้หน้าที่อ๊กเลยโคยดังไม่มี 
คำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ
๔.มีหน้าที่เป็นเวรยามรักษาสกานที่ราชการได ้
ออกนอกสกานที่ไปสุรีะส่วนตัวในระหว่างบัน 
ไต้เกิดไฟไหมสกานที่ราชาการ

.เป็.นS3 งูฟเฒนัฝ็.ย่างู:ทั.พบ!
ข้อ ส๘ ต้กงสุภาบ!.รียุบร้อยรักบาศวาม 
สานักีคื และไม่กระ’ทำการอย่างใดที ่
เป็นการกลันแกล้งกน และต้อง 

ช่วยเหลือกันในกๆรุ'ปฏิบัติรุๆซการ 
ระหว่'ไงบนักงานส่วนห้ฮงโง่].เด้ายกัน 

นละผู้ร่วมปฏิบัติราชทาร

๑.ไม่สุภาพเรือบร้อย รักษาฅวามสานัฅดึๆ
๒.เจตนา

๑.ทำร้ายเที่อนข้าราชทารบรืเวณแชนซ้ายเป็น 
รุตยฟกซ้า ผู้กุททํ'ไร้ใยไม่ได้แสดงลาการุตลบ 

โต้แต่อย่างใด
๒.ชจ้างที่ทบกระดาษเข้าไ!น้า.เหลง ชรท.อื่น 

เป็นเหตุ่ให้กระจกปร!'ชุแตก



๖

ข้อพาม/ข้อปฏินัต็

ข้ล ๑๙ ต้องต้อใJTบ ให้ฅวา:มสะต'มา ให 
ค-ทาแห้นธรรมและให้กๆรส■ม,ครๆะห้แท ่
ประชาช'นผูติตต่อราพ!รน่ายๆกับหน้าที่ 

ชสงตนโตยุไม่ซักข้า และด้วยศวามสุภาพ 
เรืยุบร้ฮยุห้ามโ)ให้คูหมี่น เหย่ยุดหยาม 

ากัพ้พ้ช่บเหง ประซาชินผู้ตตต่อ 
ราชการ

การคูหมี่น เพ.เดหยาม กดขี ่หรืสข่มเหง 

■Iเระชาชินผู้ตฅส่ทX1W1 %ฒ่งร้ามุแรง 
เป็นความผิดวิพ้อย่างร้ายแรว) 

ข้อ ๖๐ ต้องไม่ศระหำทาร หร้อยอ.มให ้
ผู้อื่นกระทำการหๆผ๗ระโยชน์อันอาจ 
หำให้เสียความเที่ยงธรรน หรืลเสื่ลมเสีย 
เสียรติสักด็ชองตำแหม่งหน้าที่รๆชิการ

ของตน

ข้อ ๒๑ ล้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ 
หรือผู้ชัดกๆร หรือดำรงตำแหน่งอื่พ้ดที่ 
มีลักษณะงานฅลายคลึงกันนั้น ใน

ห้างห้อส่วน หรือบรืษ้ท

ช้ส ๒!อ ต้องวางตนเป็นถลางหางการ 
เมืองในการปฏินัติหน้าที่ราชการ และใน 
ทารปฏินัดีหน้าที่อื่นที่เกยวช้องกับ 

ประชาชน กับชิะต้องปฏิบัติตาฆระเบียบ 
ชองทางราชการท่าด้วยมารยาททาง 
การเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม 
ข้อ ๒๓ ต้องรักษาชื่อเสียงวิ)ตงตน และ 

รักษาเกียรติสักดชองตำแหน่งหน้าที่ 
ราชการชองตน มิให้เสื่อมเสีย โดขไม ่
กระหำการใส ๆ ดันได้ชื่อท่าเป็น
ผู้ประพสุติชั่ว

การกระหำควฺามผดอ'(ญาจนได้รับโทษ 
ท่าคุก หรือ Iเทษที่หน'ททท่าจำคุกโดยคำ 
พิพากษาลึงที่สุดให้จำคุก หรือให้รับโทษ 
ที่หนกกว่าจำคุก เว้แแต่เป็นโทษสำหรับ 
ความผิดที่ใต้ทระทำโดยประมาทหรือ 
ความผีดลหโทษ หรือกระทำการอื่นใดลัน 
ได้ชื่อท่า เป็นผู้ประพสุดีชั่วล ย่างร้าย แรง 

เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

องค์ประกอบความลิด
๑.มีหน้าที่ราชิการ

๒.ไม่ต้อนรับให้ฅวามสะดวกฯใ.)ระๆท'?รนผู ้
ติดต่อราชทารึเกี่ยวกับห'!ร้าที่ชสงตน

๓.เจตนๆ

๑.การดุหมี่น เหพ้คหยามฯ ผู้มาติดต่อ 

ราชการ
๒.เป็นการดูหมี่นๆสย่างร้างแรง

หมายเพนุ; ท.ร.ึม.อำนวยคว■■ฒสะดวก ๆ 
๑. fl ระทำกๆร หรือยลมให้ผู้อื่นกระหำ 

หาผลประใยชิน์
๒.อาชิทำให้เสียศวามเที่ยงธรรม หรือ 
เสื่อมเสียเกียรติศักต็ฯ

๓แชิษุนา ___

ลักษณะกๆรกระหำความสด : เป็น 
กรรมการผู้ชัดการ หรือผู้ชัดการ หรือ 
ดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงาน 

โงด้ายคลึงกันฯ

ลักษณะการกระทำผิด
๑.ไม่เป็นกลางทางการเมืองใน
•■การปฏิบัติหน้าที่ราชาทาร

-การอื่นที่เกี่ยวช้รงกับประชาชน

๒.'น่ฏิบัดีดามระเบียนว่าด้วยมารยาททาง 
การเมือง
๑.เป็นราชการ
๒.กระทำการอันไม่รักษาเกียรสักดฃลง 
ตำแหน่งหน้าที่ราชการ

๓.เจตนๆ
ทั้งนี้ต้องฅำนืงถึงศวามร้สืกของสังคม 

เกียวกับกๆรกระหำนั้นๆ

๑.เป็'แรึาชาทารึ
๒.กระหํำกๆรกับไม่รักษๆเกยรสักดี๋ฃอง 
ตํๆแหน่งหน้าที่ราชกๆรอย่างร้ายแรง*

๓.เจตนา
ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความรัสีทชองสังคม 

เกี่ยวกันทารกระทำ,นั้นๆ ๑๑๐

กรณีศึกษา
๑.ไม่ดำเนินกๆรตรวซสอบเอกสารหลักฐๆ ,เน้ห ้
ประชาซงงที่มาติดต่อใศยละเอียด และไม่ให้ 
คํ'นฌะงรัท็'ทั้ร้&ชิ^ชิใ^เพิยงพตเป็เ;เหตุให้ผู้มๆ 

ติติต่ลรๆชการจำต้ตงติดต่อหลายครง
๒.เรืยุงลำตับผู้มๆติตต่อรึๆชิกๆรผิดบสาด ผู้มา 
ติดต่อรๆชกๆรทักท้ทงก็ไม่แกไขกลับพดจาท้า
หาย

หมายเหต ุ: กรณีที่'ชิะเป็งเความผิดวิงรัยอย่าง 

ร้ายแรงตามฃ้ส ๑๕ วรรคสอง ต้องเป็นการ-
ก ระหำที่Iห้เกีคผลเสียที่กระทบถึง.ทๆพพชิน

ส่'ม.(รวมฃององคํกร่■อย่างร้ายแรง

๑. กระทำกๆร ึอันเป็นก'ไร Q 'ไนวยควๆ■ม•สะดวท 
แก่ผู้รับจ้าง ทั้งๆที่ตนไม่มีหน้าที่เกี่ยวช้องแต่ 

อย่างใด เพราะทุกครึงที่ทำจะได้รับเ.งบ 

คำตอบแทนฅรึงละไม่เกิน ๕๐๐ บาท

๑.เพิยงใดวิงกอว่า "ดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มื 
ลักษณะงานฅล้ายคลึงกัน” ตามนัย นส.ที่ นร.

๑๐๑๑/ล ๑!^๐๓ลว, ๓ ช.ศ. ด๑ั
๒.ประธานกรรมการ ตามนัย นส.ที่ นร

๑๐๑๑/ล ๒๗๕ ลว. ๖!ต มิ.ย. ๕๓

หมายเหต ุ: มติ ครม. ป ็เอ๕๑๙ “ให ้ชรก.ทุก 
กระทรวง ทบวง กรมวางตัวเป็นกสางไม่ให้
ผิกใผีผู้สมัครพรรคการเมืองหนี้ง■พรรฅ

ทาร เมืองใด เป็นอันขาด"

หมายเหตุ
๑.ทารทระทำที่ไฆ่เหมาะสมขลง ฃรึก.ที่ไม่ 

สามารถปรันบทความผิดตามนัยฃ้ล ๖-เส๒ ได ้
แต่หากกๆรกระทำนั้น เป็นการไง)เหมาะสม 
อๆชิเป็นความผิตฐๆนนี้ไ.ด้

๒.ค'ราง.ได้มิทารคำหน'คว่าทา'.๓ระหำใดเป็น 
คๆๆมผิดชิานประV)สุติชั่วไข้หลายเรื่อง เช่น 

๑)ทารเสพสุราๆ
๒)การเบกสวิสดิการเป็นเหํซ
๓)การเล่นการพนัน
๔)การเรืยกรับเงนเช้ารับราซการ
ดั)การปลสมลายมือชื่อ

พ้ทุชิรืตการสอบ เป็นต้น



๗

การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนทองลิ่น

ทๆรดำเนินการทั่งหลาทที่ทระทำเป็นพิธีทารตามทฎหมๆยเข้อมีกรณีลูกกล่าวหาว่ากระทำสดวินัย โดยมี 
กระบวนทาร การตั้งเรื่องกล่าวหา . ทๆรสืบสวนหรือสอบสวน , ทารพิจารณๆความผิดและโทษ , การสั่งลงโทษหรืองด 

โทษ 1 ทๆรดำเนินการต่าง ๆระหว่างทารสอบสวนและพีจๆรณาฅวามตด

มๆตรซิ'ๆนทั่วไปเทยวทับวินัยและการร้ทษๆวินัยและกๆรตำเนินกๆรทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก่ไข 
เพิ่มเตม(น ิพที ่๒) พ.ศ.๒๕๖๒ มีเข้อหาสาระทั่งสึน ๘๙ ข้อ

๑.ซ้อกำหนดด้านสาระนัญญํต (ข้อ ๑- ๒๓) กำหนดไหพนักงานส่วนพ้องลิ่นต้องประพฤตปฎนัตตน 

อย่างไร และซิานความสดทางวินัยมีอะไร บกง
๒.ข้อกำหนดด้านวิธีสบัญญต (ข้อ ๒๔-๘๙) เป็นวิธีการตำเนินกๆรทๆงวินัยที่งกระบวนการ ตั้งแต่เรื่มต้น 

วนสั่นสุด

การข้างกฎหมายเกี่ยวทับวินัย

๑.มาตรฐานกลางการบริหารงๆนบุคคลส่วนท้องลิ่น

๒.มาตรฐานทั่วไมแกี่ยวทับวินัยและกๆรรักษๆวินัยและการดำเนินการทๆงวินัย

๓.หลักเทณฑ์และเงอนไชในกๆรสอบสวน การลงโทษทางวินัย ทารให้ออกจากราชกๆร การอุทรณถ]และการร้องทุกข์ 
ชอง ก.จังหวัด

ทข้อจะท้างกฎหมายในการตำเนินการทางวินัยพนักงๆนส่วนท้องลิ่น(อบจ./เทศบาล/เมืลงพทยา/อบต.) ต้องล้าง 

หลักเกณฑ์และเงี่ข้นไขในการสอบสวน กๆรลงโทษทางวินัย การให้ออกจๆกราชการ การอุทรรณ์และการร้องทุกข ้ชอง 
ก.จังหวัด เท่านั้น

■งะล้างมๆตรฐานกลางหรือมาตรฐานทั่วไป ไม่ได้

การชี,้มูลและการตั้งเรื่อง เพื่อตำเนินกๆรทางวินัย

๑.ถา กรณียังไม่ชัดเจนให้สอบช้อเท่จจริง เสืยก่ลน
๒.ถาเป็'นกรณีความผิดวินัยลย่างไม่ร้ายแรง นายกฯ ลาจสล'บสวในัดย

(๑) ตำเนินการเอง
(๒) มอบหมายผูอน
(๓) ตั้งกรรมการสลบข้อเท็จจริงเพื่อลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หรืล
(๔) ตั้งกรรมการสอ*!. 1สุวนานัยลย่างไม่ร้ายแรง(๑)-(๔)ต้องมีลุงคา. เระกลา! ดังน

ก.ต้องแจงและข้สบายข้อกล่ๆวหาให้ผ้ลูกกล่าวหาทราบ
ช.ต้องสรุใ)พยานหลักฐานที่สนับส’นุนข้อ ทล่าวหาให้ต้ถกกล่าวทรๆ'บ
ค.ต้องให้โอ กๆสผูถกทล่าวหาชี้แจงแกฃล fl ล่ๆวหๆ

๓ ทัาเป็นฺกรณีศวามุผิดวินัยอย่างฺร้ายุแรง ให้นายกฯ แต่งตั้งคณะกรฺรฺมุการ (ตามแนบ สว ฺ๑) ขฺนทำกๆรสลบสวน แล้ว 
ดำเนินการตามแบบ สว.๒ ถง สว.๖ (กรณี สตง.ชี้มูล ให้ดรวจสอนก่อนว่าแจ้งให้ทำอะไร หากสอนขอเท็จจริง ต้อง 

สลบข้อเท็จจริงก่อน )



การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย กรณี สตง.หรือหน่วยงานลื่นชองรัฐ ซึมูล

๑.ถาเป็นวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ตำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสลบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง(ไม่กระหบต่อการ 

เลื่อนขั้ใ.ทวิไ..แดีลน/เลื่อนระดับ ลอกคำสั่งคล้ายกับการสอ'บสาพอเท็จจรง เพื่อบีลงกันการา,ข้าใจผิดว่าเป็นวินัยอย่าง 

ร้ายแรง)
๒.ล้าเป็นวินัยอย่างร้ายแรงให้ตำเนินการแต่งตั้งคณa; กรรมทารสอบสวนวินัยอย่างร้ๆยแรง

หากเป็นหนังสือ สตง.ลังเกตได้จากห้ายหนังล้อ เช่น 'ให้ตำฒ๊นการทางวินัย ตามควรแก่กรณ,ี’ และให้รายงาน 
ทุก ๖๐ วัน ฆกเป็นวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่ล้าเป็นวินัยร้ายแรง มักจะระบุซัด เช่น น่ๆเชื่อว่าทุจัริตต่อหนำที ่หรอผิด 

วินัยอย่างร้ายแรง และให้รายงานทุก ๙๐ วัน เป็นต้น

การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย กรณี ป.ป.ข.ซ็ผูล

ให้ให้สำ'เทใ!ขลง ป.ป.ช.พิจารณาโทษ ได้เลยตาม พ.ร,บ.ป.ป.ช.มาตรา ๙๒

๑..ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใดๆ ซ้นลก

๒.ให้[ข้สำนวน ป.ป.ช.พิจารณาโทษเลย
๓.รายงาน ก.จังหวัดตามหลักเกณฑ์ฯ

การสอบสวนตามที่นายกๆ เห็นสมควร (วินัยอย่างไม่ร้ายแรง) อำนาจการสั่งสอบสวนต้องเริ่มต้นจากนายกฯ

๑.กรณีการสอบสวนมาแล้วโดยหน่วยงานอื่น หากนายกฯ จะลงโทษทางวินัยโดยไม่สลบสวนอีก ไม่ได้ (ยกเว้น ป.ป,ช. 

ชมล)
๒.นายกฯ อาจสอบสวนเองหรือมอบให้โ]ฅคลอื่นสลบสวน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสลบสวนข้อเท็จจริงเพื่อลงโทษ 

VIๆงวินัยอย่างไม่รัๆยแรง หรือสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงได้

๒.ประเต้นบีญหาและแนวทางปภใ)ตก่อนการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดหางละเมิด 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมดชองเจ้าหน้าที่รัรพ.ศ.๒ด๓ั๙

๒.ระเบยนสำนักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 

๓.พ.ร.บ.วิธปฏิบัติราขการทๆงปกครลงทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แทเขเพื่ฆเดิมกึง(ฉบับที ่๓) พ.ศ.๒๕๖๒ 

หลักเกณฑ์การปฏิบํเตเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องลิ่น

๑.ขั้นตอนรายงานควๆมเสียหายที่เกิดชนเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

เมอI,กิดฅว■■ Iมเสืยหายแก่หน่ายการบริหารราซการส่วนท้องลิ่น ไห้ดำเนิใ4การดังน

๑.๑ ให ้จนท.ที่เกี่ยวข้องรายงานต่อผู้บังคับบัญช'ไโดยไม่ชักข้า และให้มีการรายงานตามลำดับขั้นถึงหัวหน้าฝ่าย 
บริหารขลงหน่ว ย การไ/ริหารราชการส่วนท้องกี่นนั้น ๆ และรา ยงานให้จังไงวัด ทราบหันท็

๑.๒ กรณีที่เกิดความเสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องกี่นและหัวหน้าฝ่ายบริหารฯมืเหตุอํนัควรเชื่อว่า 
เกิตจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานนั้นๆ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ



ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขี้*นคถ.!ะห'นงโดยไม่ซีกช้า เ'ที่อพิจา'ว่ณาเสนอฅวามเห็นเกี่ยวทบผู้ต้อง

รับผิดชอบ และจำนวนค่าสินไหมทดแหน ที่ผู้นั้นต้องซดใช้

๒.การแต่งตั้งคณะกรรมการสอนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเฐด

คณะกรรมการสอนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ให้มี-จำนวนไม่เกิน ๕ คน โดยแต่งตั้งจากเจ้าห’นๆที่ของ 
’บ’ม่ายทาร'บริหๆรราชการส่วนท้องลิ่นแห้งนั้น หริอห*นัวยงๆนอื่นตามที่เห็นสมควร (เสพๆะในกรณีองฅ์กๆรบริหารสํวใ.! 
ดำบลให้แต่งแต่งตั้งปลัดอำเทอผู้ประสๆนงา’นประจำตำบลร่วมเป็นกรรมflารด้วย) ตั้ง*นี้ต้องตำเนิใ4flารแต่งตั้งภๆยใน 

๑๕ วัน นับลัดจากวันที่ได้รับทราบรายงๆนความเสืยหาย

๓.กำหนดเวลาแล้วเสร็จของการพีจารณาฃองคณะกรรมการ

คณะกรรมกๆรฯ ต้องเสนอผลทารพจารณาต่อ*ห้าทน้าฝ่ายบริหารฯ ภายใน ๖๐ วัน ลัตจๆวันที่ประน่าน 
กรรมการฯ ทราบคำตั้งแต่งตั้ง แต่ถ้าพจารณๆไม่แล้วเสร็จภๆยในทำหนตเวลาด้งกล่าว ไท้ฃออนุญาตท้าหน้าฝ่าย 

บริหารฯ เพื่อขยายเวลาดำเนินการไต้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน

ถ้าคณะกรรมการฯ ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จตามวรรคหนี่งไห้คณะกรรมการฯรายงานเหตุที่ทำให้กๆรพิจารณาไม่ 
แล้วเสร็จเพื่อขยายเวลาดำเนินการ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งขยายเวลาได้อีก ๒ คราวๆ ละไม่เกิน ๓๐ วัน

ในกรณีทุจริตให้คณะกรรมการฯพิจๆรณๆว่าผู้ใ/งคันบัญชาชั้นเหนือซ้นไปที่ฅวบคุมเจ้าหน้าที่ที่กระทำ การทุจริตใรั้น 
ทุกชั้น ัรวมตั้งห็วหน้าฝ่ายบริหาร เป็นผู้ร่วมรับผิดในกรณีดัง กล่าวด้วย

๔.ผลการพิจารฌๆฃลงคณะกรรมการ

ผลการพิจารณาของคณะ กรรมการ อย่ๆงน้อยต้องมีรายละเอยดดังนี้

(๑) สาเหตุที่เกิดความเสียหาย

(๒) จิๆนวนหริอXIลค่าของความ เสียหาย

(๓) ผู้ที่ต้องรับผิดในความเสียหาย

(๔) ความรับผิดที่ผู้ต้องรับผิดแต่ละคนต้องชดไซ้

(๕) สรุปความเห็นของคณะกรรมการ

๕.การวนิจลัยสั่งการชองห้วหน้าหน่วยการบริหารๆ

เมื่อได้รับผลทารพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้วให’้ตัวหน้าฝ่ายบริหารฯ วินิจลัยสั่งการภายใน ๑๕ ว่น ่ด้งนี้

๕.๑ ถ้าเห็นว่าผลทารพิจารณาย้งไม่สมบรณีหรือยังไม่ลาจชี้ขาดได้ ให้สั่งการให้คณะกรรมการฯ ทบทวนหรือ 

สอบสวนเพมเต็ม และให้คณะกรรมกๆรฯ ริบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับลัดจากวันที่ได้ 
รับทราบคำสั่ง

๕.๒ วินิจลัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดซดใช้ค่าสินไหมทดแทนหริลไม ่เป็นจำนวนเท่าใด แต่ยังมิต้องแจ้งการสั่งการให้ 

ผู้เกี่ยวข้องทราบ แสะให้พ้Jหน,้1ผิ-1ยบริหารฯ ส่งคำวินิจลัย และลำเนาการสอบสวน พรัชมคับสรุปผลการ 

สอบสวนของคณะกรรมการฯให้กระทรวงการคลังภายใน ๗ วัน นับแต่วันวินิจลัยสั่งการพร้อมกับส่งสำเนา



6)0

สรุปผลการสลบสวนชองคณะกรรมการฯ และการวินิจฉัยส์งกๆรชลงห้ำหน้ำฝ่ายบริหารฯ ให้จังหวัด และ 

กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน ๑๕ วัน

๖.การตำเนินการภายหลังส่งตำนวนสอบสวน

๖.๑ กรณีที่กระทรวงการคลังแจังผลการสอบสวนมาให้หน่วยทารบริหารราชการส่วนหองลิ่นทราบ และห้ำหน้า 
ฝ่ายบริหารฯ เห็นชอบด้วย ให้สั่งการตามความเห็นชองกระทรวงการคลัง โดยตำเนิใมทรออกคำสั่งให้ผู้รับผิดชำระ 

ค่าสินไหมทตแทน หรือฟ้องคดีต่อก็ๆลอย่าให้ชาดอายุความ ๑ ป ีนบแต่วันที่หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ แจ้งคำสั่ง 

ผู้รับผิดชดไซ้คำสีนไหมทดแทน■vาราบ พร้อมรายงายจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย

๖.๒ กรณีหัวหน้าฝ่ายบริหารฯ มืฅวามเห็นแย้งกันกระทรวงการคลังให้ส่งผลการตรวจสลบชลงกระทรวงกๆรคลัง 
และเอกสารอื่นที่เกี่ยวซ้องให้กระทรวงมหๆดไทยทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รืบผลใาารตรวจสลบจาก

กระทรวงการคลัง เมอได้รับผลการวินิจฉัยจากกระทรวงมหาดไทยให้ห้ำหน้าฝ่าย’บริหารฯ ดำเนินการลอกคำสั่งให้ 
ผู้รันผิดชำระค่าสินไหมทดแทนหรือฟ้องคดีต่อคาล อย่าให้ชาดอายุความ ตามพระราชนัญญตความรับผิดทางละเมิด 
ชองเจ้าหน้าที ่พ,ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๑๐ วรรคสอง พรอฆกับรายงานผลการดำเนินการต่อจังหวัดและ 

กระทรวงมหาดไทย

๖.๓ กรณีที่กระทรวงการคลังมิไต้แจ้งผลการตรวจสลบมาให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องลิ่นก่อนอๆยุความ 
๒ ป ีสิ้นสุด(■นับจากวันที่หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ วินิจฉัยสั่งการตามช้ล ๕.๒) ไม่น้อยกว่า ๑ ป ีให้ห้ำหน้าฝ่ายบริหารฯ ม 

คำสั่งตามที่เห็นสมควร และแจ้งให้ผู้เกี่ยวซ้องทราบ พรัลมทั้งรายงานจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย ภายใน ๗ วัน 

นับแต่วันที่มีคำสํง

๗.การดำเนินคดี

ในกรณีที่ศาลมีคำพ๊พากใ.'‘ทหรือคำสั่งอย่างใดลย่ๆงหนึ่งไห้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องลิ่นเปีนฝ่ายแพ้คดี 

หรือให้ใต้รับชำระค่ๆเลืยหายไม่เต็มจำนวนตามที่ฟ้องร้อง และพนักงานอัยการผู้ว่าคดีมิความเห็นว่าไม่สมควรลุทสรณ ์
หรือฏีกาให้เจ้าชองคดีอุทธรณ์หรือฎกาไปก่อนทุกครั้ง แต้วรายงานให้จังหวัด และกระทรวงมหาดไทยทราบ หาก

กระทรวงมหๆดไทย เห็นสมควรยุติจะแจ้งให้ลอนอุทธรณ์หรือฎึกาต่อไป

๘.การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

๘.๑ กรณีที่ความเสืยหายเกิดแก่เงินให้ใช้เป็นเงนแต่เพืยงอย่างเดียว ภายใน ๔๕ วัน นับลัดจากวันที่รับทราบเป็ใร 

หนังสือ

๘.๒ ในกรณีที่ความเสืย'เทเยมิได้เกิดแก่เงินจะตํ,!เนินการการด้งต่อไปนึ่แทนการชำระเงินห็ไต้

(๑) ซดใช้เป็ใภ/!รัพย่สิ'นอย่างเดียวกัน ใดยมสภาพ คุณภาพ ปริมาณ และณัาษณะเดียวกันกับทรัพย์สินที่สูญ 
หายหรือเสยหาย และใช้งานแทนได ้เช่นเดียวกับทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายให้ทํๆสัญญๆย่นยอมชดใช้ค่าสินไหม 

ทดแทนเป็นทรัพย์สินด้งกล่าว ภายในเวลาไม่เกิน ๓ เดือน

(๒) ซ่อมแซมหรือทุรณะทรัพย์สินที่ชำรุดเสยหายให้คงสภาพเดีม ให้ทำสัญญาว่าจะจัดการให้ทรัพย์สินคงสภาพ 

เหมือนเดีมภายในเวลาไม่เกิน ๖ เดือน



๑๑

(๓) ทารชดใช้เป็นทรัพย์สนหรือ?ทรช่อมแซมทุรณะทริพสินที่แตกต่างไ.ปจา)า(๑)หรือ(๒) ใ1ห้ชอความเหใ1เชอบ 

จากกรว;ทรวงมหาดไทย

ทารชดใช้คำเส?เหายท่เป็นทรัพย์สินหรือ'?ทรช่อมแซม หรือการบรณทรัพย์สินตามข้อ ๘.๒ให้หน่วยการ,บริหาร 
ราชกาพ่นท้องลิ่น จัดให้มีการดรวอรับตามระเบ๊ย,บว่าด้วยการหัสดชองหน่วยการใ.)ริหารราชการส่วนท้องลิ่'นนั้นๆ 

และต้องทำส(ญญาพร้อมกบจัดให้มีผู้คํ้าประกันตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และในกรณีที่เห้นสมควรจะให้ 

วางหลักประกันก็ได ้และให้■ส่งสำเนาสัญญาและทนังสือฅๆประกันให้จังหวัด และกระทรวงมหาดไทยด้วย

๙.การผ่อนช้าระค่าสินไหมทดแทน กรณีผู้รัใเผิดไม่สามารถชดใช้เป็นเงินไต้ทั้งหมดภายในฺฅราว!.ดียฺว

กรณีที่ผู้ริบผิดยนยอXIชดไซ้คำเสืยหายเป็นเงินแต่ไ:ปสๆมารถชำร'ะเงินได้ในฅราว เดียวอาจอื่นคำริ'องขอผ่อบชำระ 

ให้พ้วหน้าฝ่ายใ)ริหารฯพิจารณาคำเสนอขอผ่อนชำระ โดยถึอปฏิบัติตาฆหลักเทณฑ์ดังนี้

๙.๑ ห้ามมิให้ฝอนชำระเงินกรณีผู้รันผิดชดใช้เงินเป็นผู้กระท้าทุจริต หรือต้องโทษคดือาญา เพราะกระทำทุจริต 

ดังทส่าว

๙. ๒ ผู้รันผ ิด ชดใช ้ซึ่ง มิใช่ผู้กร ะ ทำ ท ุจัร้ต หรื ล ต้องโทษใน ค ด ีส า ญาให้ผ่ล นชำระไต้เป็นร า ยเด ือ น ท ุก เต ็สน ดัง นี้

- ระยะเวลาไม่เกน ๑ ป ีหํวัหน้าฝ่ายน้ริ'หารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

"ระยะเวลาเกน ๑ป ีแต่ไม่เกน ๑๐ป ีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้'พิจารณาอนุมีด

๙.๓ กๆรพืจารณาคำฃอผ่อนชำระไห้พิจารถ!าโดยย์ตลอจัดร'าผ่อนชำร'ะไม่น้ำยกว่าร้อยละ ๒O ชองรายไต้รๆย 

เดือไท)องผู้นน และให้พิจารณาด้วยว่าผู้รับลดมีรายได้อย่างอื่นนอกจากเงินเดือนหรือคำจ้างซึ่งพิงจะได้รับแต่ละเดือน 
รวมทั้งรายได้ชองคู่สมรส ตลอดจนทรัพย์สินอื่น ที่รัเในแบนข้อมูลการชอผ่อนชำระหนี้ และให้ห้วหน้าฝ่าย'บริหารฯ 

ชองท้องลิ่น กำหนดจำนวนเงินพี่เอผ่อนชำระตามดวามเหมาะสม โดยคำนึงถึงรายได้ ด่าใช้จ่ายในการตำรงซีพตาม 

ฐานานุรูป ชองเจ้าหน้าที ่ความรับผิดชอนที่ทุฅดลนั้นมีอยู่ตามกฎหมาย หรือดืลธรรมชันดี และพฤติการณ์แท่งกรณี 

ประกอบกัน

๙.๔ การผ่อนผันโดยให้ผ่อนชำระการชดใช้เงิน ต้องให้ผู้รับผิดทำสัญญารันสภาพหนี้เป็นหนังสือตามแบนที ่

กระทรวงมหาดไทยกำหนด และให้ผู้รับผิดหาผู้คํ้าประกัน หรือในกรณีที่เห็นสมดวรจะให้วางหลักประกันก็ไต้ โด ย 

วงเงินหลักประกันต้องมีมูลด่าเท่ากับวงเงินที่ต้องชดใช้ แล้วส่งสำเนาสัญญาพร้อมแนบข้อมูลการขอผ่อนชํๆระให้

กระทรวงมหาดไทย กับให้แจ้งผลการผ่อนใช้เงินชองผู้รับผิดตามสัญญาให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุก «1 เดือน

๙.๕ กรณีผู้ต้องรับผิดชดใช้ขาดการผ่อนชำระด้วยสาเหตุใดก็ดาม ให้หน่วยการบริหารราชกาพ่นท้องลิ่นส่งเรือง 

ให้พนักงานชัยการดำเน้นทารตามกฎห3.)าย โดยอย่าให้ชาดอายุดวาม แล้วรายงานให้จังหวัดและกระทรวงมหาดไทย 

ทราใ)

๑๐ การปฏิบตที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้ทำดวามตทลงกับกระทรวงมหาดไทยท่อนทุกดรั้ง



๑๒

๓.ประโยชน์ที่!ต้รับจากการผิกอบรมไนครั้งนี้

๑.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

๒.มีควๆมรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

๓.มีโอกาสได้เรียนรู้ตัวอย่างคำพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

๔.มีความรู้ความเข้าใจการลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินการทางวินัย และการถูกสอบข้อเท้จจริงความรับผิด 

ทางละเมิด

๕.มีความรู้ความเข้าใจการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาอันเกิดจาก 

ปัญหาการดำเนินการทางวินัย

(นางรพิพรรณ นวลวิทยาพงศ์)

รองปลัดองศ์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง



บนทกขอความ
ส่วนราชการ สำนักปลัด แผนงานบริหารการดึกบา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ท ชก ๘๙๘๐๑.๐๐๕/๐๐๒ วันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรือง รายงานผลการเดินทางไปราชการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชอนแก่น ชอเชิญเช้าร่วมกิซิกรรมรำบวงสรวง ๑๐ 

สิ่งคักดี้สิทธี้คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง ๒๒๒ ป ีเนื่องในงานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและ 

งานกาชาด จังหวัดชอนแก่น ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณศาลหลักเมือง 

จังหวัดชอนแก่น ตามหนังสอ ที ่ชก ๐๒๑๘/๒๗๐๘ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประกอบกิ'บคำสั่ง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองที่ / ๒๕๖๒ ลงวันที ่๒๖ พฤบทาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ใหัพนักงานส่วน 

ตำบลเดินทางไปราชการ ช้าพเจ้านางสาววรรณิดา ศรีนอก ตำแหน่งลัดแลเด็ก ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมรำ 

บวงสรวง ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดชอนแก่น 

โดยในการเดินทางไปราชการครั้งนี ้รวมระยะเวลา ๑ วัน และอนุมัติใหัใช้งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายใน 

การเดินทางไปราชการ ครั้งนี้

บัดนี ้การปฏิบัติหนัาที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จสินเรียบร้อยแล้ว 

ช้าพเจ้า ขอรายงานผลการเดินทาง ดังต่อไปนี้

วันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. - เดินทางถึง ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดชอนแก่น

ด้วยการแต่งกายสวมใส่เสื้อเหลึองดอกคูณ ผาซิ่นลาย 

มัดหนื่สืเซ้ม หรือผ้าซิ่นลายแคนแก่นคูณ พาดสไบ (ผ้า 

เบี่ยง) ผ้าชาวม้าหรือผ้าสไบลายแก่นคูณ พรัอมเก็บผม 

เรียบร้อยและติดดอกคูณด้านซ้าย

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - จัดแถวและจัดเตรียมความพร้อมนางร์า

- รืเกซ้อมท่ารำบวงสรวงขอนแก่น ป ี๒๕๖๒ จำนวน 

๓ เพลง ได้แก่

๑. เพลงชอนแก่นวันนี้

๒. เพลงฟ้อนผูกเสี่ยว

๓. เพลงดอกคูณเสียงแคน

...เวลา...,



-๒-

เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. - พิธีเปิดงานเทศกาลงานไหมนานาชาด ึประเพณ ี

ผูกเสี่ยวนละงานกาชาด จ้งหวัดชอนแก่น พร้อมร์า 

บวงสรวงชอนแก่น ป ี๒๕๖๒ จำนวน ๓ เพลง ได้แก่

๑. เพลงขอนแก่นวันนี้

๒. เพลงฟ้อนผูกเสี่ยว

๓. เพลงดอกคูณเสยงแคน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) Q ว' ร้ว5ั-0ดไ ผู้รายงาน

(นางสาววรรณิดา ศรีนอก)

ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

ความเห็นหัวหน้าสำนกปลัดองค์ทารบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) จ่าเอก

(สุปชัย นวลพุดชา)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นรองปลัดองค์ทารบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางรพิพรรณ นวลวิทยาพงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายจิรวิชญ ์น้องชารี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

...ความเห็น.V



”๓"

ความเหันนายกองคํการบริหารสวนตำบล

(ลงชื่อ) C------

(นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง



บนหกขอความ
ส่วนราชการ สำนักปลัด แผนงานบริหารการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วหนอง

VI ชก ๘๙๘๐๑.00๕/๐0๒ 'วน'ท ๒๙ พฤศจกายน ๒๕๖๒

เรือง รายงานผลการเดินทางไปราชการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วหนอง

ด้ายสำนักงานพันธรรมจังหวัดชอนแก่น ชอเซิญเช้าร่วม■กิขิกรรมรำบางสราง ๑0 

สิ่งศ้กสัสิทธี้ค่เมืองขอนแก่น ฉลอง ๒๒๒ ปี เนื่องในงานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและ 

งานกาชาด จังหาดขอนแก่น ในวันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐น. ณ บริเวณศาลหลักเมือง 

รังหวัดชอนแท่น ตามหนังสือ ที ่ชก ๐๒๑๘/๒๗๐๘ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประกอบกับคำสั่ง 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วหนองที่ /๒๕๖๒ สงวันที ่๒๖ พลุษทาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ให้พนักงานส่วน 

ตำบลเดินทางไปราชการ ช้าพเจ้านางสาวดวงดาว นาภิรมย์ ตำแหน่งผ้ดแลเด็ก ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมรำ 

บวงสรวง ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณศาลหลักเมือง ชังหวัดชอนแก่น 

โดยในทารเดินทางไปราชการศรั้งนี้ รวมระยะเวลา ๑ วัน และอนุมัติให้ใช้งบประมาณเป็นค่าใช้จำยใน 

การเดินทางไปราชการ ครั้งนี้

บัดนี ้การปฏิบัติหนัาที่ราชการที่ได้วับมอบหมายได้เสร็จสันเรียบร้อยแลัว 

ช้าพเจ้า ขอรายงานผลการเดินทาง ดังต่อไปนี้

วันที ่๒๘ พลุศจีกายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. - เดินทางกึง ณ บริเวณศาลหลักเมือง ชังหวัดชอนแก่น

ด้วยการแต่งกายสวมใส่เสัอเหลืองดอกคูณ ผ้าชี่นลาย 

มัดหมี่สีเช้ม หรีอผ้าชิ่นลายแคนแท่นคูณ พาดสไบ (ผ้า 

เที่ยง) ผ้าชาวย้าหรือผ้าสไบลายแก่นคูณ พร้อมเก็บผม 

เรียบร้อยและตดดอกคูณด้านช้าย

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - จัดแถวและชัดเตรียมความพร้อมนางรำ

- ปีกซอมท่ารำบวงสรวงชอนแก่น ป ี๒๕๖๒ จำนวน 

๓ เพลง ได้แก่

๑. เพลงชอนแท่นวันนี้

๒. เพลงฟ้อนผูกเสี่ยว

๓. เพลงดอกคูณเลียงแคน

...เวลา...;



■๒-’

เวลา ๑๗,๐๐ - ๑๘.๐๐ น. - พิธีเปิดงานเทศกาลงาบไหมนานาชาติ ประเพณ ี

ผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดชอนแก่น พร้อมรำ 

บวงสรวงชอนแก่น ป ี๒๕๖๒ จำนวน ๓ เพลง ได้แก่

๑. เพลงชอนแก่นวันนี้

๒. เพลงพิอนผูกเสี่ยว

๓. เพลงดอกคูณเสียงแคน

ซึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) 6} ผู้รายงาน

(นางสาวควงดาว นาภิรมย์) 

ตำแหน่งผู้ผู้แลเด็ก

ความเห็นหัวหน้าสำน้'กปลัดองค์การบรีหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) จ่าเอก

(สุปชัย นวลพุดชา)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบรีหารส่วนตำบล

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางรพิพรรณ นวลวิทยาพงศ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายจิรวิชญ ์บีองชารี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

...ความเห็น.../



“๓-

ความเหันนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชี่อ)

(นายสมทรรคน ์หมื่นแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
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