
 “การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการทางละเมิดและเทคนิคไข
ปัญหาเรื่องวินัย  ส าหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามข้อทักท้วงของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน” 
วิทยากรบรรยาย อ.เลอสรร   เทพช่วย  087-1743770 

ข้าพเจ้า ฯ จึงขอสรุปหัวข้อวิชาในการฝึกอบรม ดังนี้  
 การกระท าที่เป็นละเมิด  ป.พ.พ.  มาตรา  420  บัญญัติ
ไว้ว่า  “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อท าตอ่บุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย  
ให้เขาเสียหายจนถึงแก่ชีวติก็ด ี แก่ร่างกายก็ด ี อนามัยก็ดี  เสรีภาพก็
ดี  ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี  ท่านว่าผู้นั้นท าละเมิด  
จ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น” 
 การกระท าโดยประมาทเลินเล่อ  คือการกระท าโดยไม่จง
ใจ  แต่ผู้กระท าได้กระท าโดยขาดความระมัดระวังตามสมควร 
 ประมาทเลินเล่อทางแพ่ง  คือการกระท าโดยปราศจากความ
ระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์
และผู้กระท าอาจใชค้วามระมัดระวังเช่นว่านั้นแต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ 
 การกระท าโดยผิดกฎหมาย  คือกระกฎโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายและเป็นการกระท าโดยผิดกฎหมายมีความหมาย 3 
ประการ คือ 

- การกระท าซึ่งมีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด 
- การกระท าซึ่งไม่มีกฎหมายบัญญัตวิ่าเป็นความผิด  แต่

เป็นการล่วงสิทธิหรือประทุษร้ายต่อสิทธิของผู้อื่น 
- การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น 
“ละเมิด” ต่างกับค า “เหตุสุดวิสัย”  และไม่สามารถใช้

ร่วมกันได้  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 8  ค าว่า 
“เหตุสุดวิสัย”  หมายความว่า  เหตุใดๆอันอาจจะเกิดขึ้นก็ดี  จะมีผล
พิบัติก็ดี  ไม่มีใครอาจจะป้องกันได้  แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือ
ใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น  จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึง
คาดหมายได้จากบุคคลนั้นในฐานะเช่นนั้น 

“เหตุสุดวิสัย”  หมายถึง  เหตุการณ์ใดใด  ที่เกิดขึ้นโดย
ฉับพลัน  โดยไม่มีบุคคลใดคาดหมายหรือคาดคดิวา่จะเกิดขึ้น  และไม่
อาจป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นไปได้  แม้ว่าตนเองจะได้ใช้ความ
ระมัดระวังแล้วก็ตาม  ท าให้ตนเองหลุดพ้นจากความรับผิดทั้งปวง  
ไม่ว่าจะเป็นความรับผิด  ทางแพ่งหรือทางอาญาก็ตาม  ซึ่งตาม
พจนานุกรมให้ความหมายของค าว่า  “เหตุสุดวิสัย” ว่า คือเหตุที่พ้น
ความสามารถของใครอันท่ีป้องกันได้ 

ความผิดทางละเมิดของ อปท. 5 ประเภท  
1.ทุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน 
2.ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมาย 
3.คนร้ายโจรกรรมทรัพย์สินหรือทรัพย์สินสูญหาย 
4.อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้ 
5.อุบัติเหตุ 
ตามหนังสือ  ที่  มท  0804.4/ว 2062 ลงวันที่  11  

ตุลาคม  2550  เร่ือง  แนวทาง  การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด   ตามประเภทส านวนการสอบสวน 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด  กรณี
เจ้ าหน้ าที่ ของ อปท.กระท าละเมิ ดต่ อหน่วยงานของรัฐ (หนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0313.6/ว 2092 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2540) 

1.รายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทาง

ละเมิดภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้รับรายงานความเสียหาย 
3.รายงานผลการสอบสวนต่อผู้บริหาร อปท. หากสอบสวน

ไม่เสร็จขยายได้ไม่เกิน 30 วัน หากไม่เสร็จอีกให้รายงานเหตุผลต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขยายได้อีก 2 ครั้งๆละ ไม่เกิน 30 วัน 

4.ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 
-  สาเหตุที่เกิดความเสียหาย 
-  จ านวนหรือมูลค่าของความเสียหาย 
-  ผู้ท่ีต้องรับผิดในความเสียหาย 
-  ความรับผิดที่ผู้ต้องรับผิดแต่ละคนต้องชดใช้ 
-  สรุปความเห็นของคณะกรรมการ 
5.วินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร อปท. ภายใน 15 วันนับแต่

ผู้บริหารได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ  หากผลการ
สอบสวนไม่สมบูรณ์ให้สอบสวนเพ่ิมเติมภายใน 30 วัน   

การวินิจฉัยส่ังการส านวนการสอบสวน กรณีเจ้าหน้าที่
กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ แยกได้เป็น 2 กรณี คือ 
 1.ในการปฏิบัติหน้าที่  ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เมื่อกระท าไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  
 -  ไม่ต้องรับผิดเต็มจ านวนความเสียหาย  โดยค านึงถึง
ความร้ายแรงและความเป็นธรรม 
 -  เหตุละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนไม่น าหลักลูกหนี้
ร่วมมาบังคับใช้  เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดเฉพาะส่วนของตน 

 2.มิใช่เป็นการกระท าในการปฏิบัตหินา้ที่  เจ้าหน้าที่ต้องรบั
ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม ป.พ.พ.  ประมาทเลินเล่อไม่ร้ายแรงก็
ต้องรับผิด 
 -  รับผิดเต็มจ านวนความเสียหาย 
 -  เหตุละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนต้องรับผิดอย่าง
ลูกหนี้ร่วม 

ประเด็นส าคัญทางวินัย 
วิทยากรบรรยาย  อ.ประวิทย์   เปรื่องการ  081 -1743784 , 
082-3002555  E-mail : prawitp56@gmail.com 

ระบบวินัยข้าราชการ  จะถึงความพินาศด้วยเหตุ 4 
ประการ คือ 
 1.นักวินัยเรียนรู้วินัยอย่างผิดๆ 
 2.ข้าราชการเป็นผู้ว่ายาก (ดื้อ) 
 3.นักวินัยมืออาชีพไม่สอนผู้อื่นให้เขา้ใจ  เมื่อเขาเหล่านั้นไม่
อยู่แล้ว  ระบบวินัยชื่อว่ามีมูลอันขาดเสียก็จะเป็นที่พ่ึงมิได้ 
 4.ผู้บังคับบัญชาย่อหย่อน  ทอดธุระ  ไม่เสริมสร้างพัฒนา  ไม่
ป้องกันขจัดเหต ุ ไม่ด าเนินการทางวินัย  ท าให้คนรุ่นหลังถือเอาเปน็ตวัอยา่ง 
 ลักษณะเฉพาะของวินัย 
 1.ไม่มีอายุความ 
 2.ต้องมีสถานภาพเป็นข้าราชการ (มีข้อยกเว้น) 
 3.เป็นอ านาจของผู้บังคับบัญชาสังกัดปัจจุบัน 
 วินัย ความหมายมี 2 ประการ  
 1.ลักษณะเชิงพฤติกรรมการควบคุมตนเอง 
 2.บทก ากับพฤติกรรมมนุษย์ 
 วินัย มี 2 ประเภท  
 1.วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
 2.วินัยอย่างร้ายแรง 
 ฐานความผิด มี 18 ฐาน 
 สถานโทษ มี 5 สถาน 
 1.ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือน (เป็นวินัยอย่าง
ไม่ร้ายแรง) 
 2.ปลดออก  ไล่ออก (เป็นวินัยอย่างร้ายแรง) ลูกจ้าง/
พนักงานจ้าง มีโทษ 4 สถาน คือ  
 ภาคทัณฑ์  ตัดค่าตอบแทน  ลดค่าตอบแทน  ไล่ออก  (ไม่มี
โทษปลด  เพราะไม่มีบ านาญ) 
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 “ละทิ้ง” กับ “ทอดทิ้ง” ต่างกันอย่างไร 
 1.ละทิ้ง หมายถึง ตัวไม่อยู่  จะเซ็นชื่อหรือไม่ก็ตาม 
 2.ทอดทิ้ง หมายถึง ตัวอยู่  แต่ไม่ท างาน 
 3.ขากราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน ให้นับวันหยุดตรง
กลางรวมด้วย 
 4.จะถือว่าขาดราชการ ต้องขาดตั้งแต่ครึ่งวันเป็นต้นไป 
 หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาเก่ียวกับวินัยมี 3 ด้าน คือ 
 1.เสริมสร้างและพัฒนาให้มีวินัย (ท าตัวเป็นแบบอย่าง  ให้
การฝึกอบรม  สร้างขวัญก าลังใจ) 
 2.ป้องกันไม่ให้กระท าผิดวินัย (เอาใจใส่  สังเกตการณ์  
ขจัดเหตุ) 
 3.ด าเนินการทางวินัยทันทีเมื่อกระท าผิด 
 -  ผู้บังคับบัญชาที่เป็นข้าราชการ  ละเลยหรือไม่สุจริตถือ
ว่ากระท าผิดวินัยเสียเอง  ต้องถูกด าเนินการทางวินัยด้วย 
 -  ผู้บังคับบัญชาที่ เป็นนายกฯ ละเลยหรือไม่สุจริตให้
นายอ าเภอ/ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวน  เพื่อถอดถอน 
 องค์ประกอบกรรมการสอบสวน 

1.ประธานกรรมการ ต้องมีทั้งต าแหน่งและระดับไม่ต่ ากว่า
ผู้ถูกกล่าวหา ห้ามตั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นประธานกรรมการ  แต่
เป็นกรรมการหรือกรรมการและเลขานุการได้ 

2.กรรมการอย่างน้อย 2 คน (รวม 3 คน) 
3.ผู้ช่วยเลขานุการ (กรณีจ าเป็น/เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน

จ้างตามภารกิจที่มีคุณสมบัติก็ได้) 
ระยะเวลาการสอบสวน 
1.ให้ดูระยะเวลารวมทั้งหมด  คือ  120  วัน  เป็นหลัก 
2.ขอขยายต่อนายกฯ ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆละไม่เกิน  30  

วัน  รวมเป็น 180 วัน 
3.กรณีเกิน 180 วัน ให้ประธานฯ รายงานนายกฯ ไปยัง 

ก.จังหวัด เพื่อเร่งรัด 
4.ระยะเวลาการสอบสวน  เป็นเพียงเงื่อนเวลาเร่งรัดมิใช่

เงื่อนเวลาบังคับ แต่ต้องกระท าโดยเร็ว  เพราะหากล่าช้าอาจต้องรับผิด
ตามกฎหมาย การนับระยะเวลาทางวินัย ให้นับวันถัดไปเป็นวันที่ 1 

ความหมายของแบบ  สว.  ต่างๆ 
สว.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอยสวน 
สว.2 บันทึกแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา 

สว.3 บันทึกสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
สว.4 บันทึกถ้อยค าผู้ถูกกล่าวหา 
สว.5 บันทึกถ้อยค าพยาน (ทุกฝ่าย) 
สว.6 รายงานการสอบสวน 
ประเด็นส าคัญที่ต้องพิสูจน์ในการด าเนินการทางวินัยมี 3 
ด้าน  ดังนี ้
1.ประเด็นเกี่ยวกับการกระท าในเรื่องที่กล่าวหาต้องพิสูจน์

ให้ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหา  (1) ท าอะไร  (2)  ท าที่ไหน  (3) ท าเมื่อไร  
(4) ท าอย่างไร  (5) เพราะเหตุใด  เพื่อใช้ในการวินิจฉัยว่าได้กระท า
ผิดวินัยหรอืไม่ 

2.ประเด็นเกี่ยวกับกรณีความผิด  ต้องพิสูจน์ว่า  ผู้ถูก
กล่าวหากระท าผิดในกรณีใด  เพื่อใช้ในการวินิจฉัยปรับบทลงโทษว่า
ได้กระท าผิดตามข้อใด 

3.ประเด็นเกี่ยวกับความร้ายแรงแห่งกรณี  ต้องพิสูจน์ว่า  
การกระท าของผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ร้ายแรงเพียงใด  หรือ
เสียหายแก่ทางราชการร้ายแรงเพียงใด  เพื่อใช้ในการวินิจฉัยก าหนด
ระดับโทษหนัก/เบา  ที่จะลงแก่ผู้ถูกกล่าวหา 

ประโยชน์ของการก าหนดประเด็นสอบสวน 
1.เป็นเครื่องน าทางให้การสอบสวนเป็นไปตามเรื่องที่กล่าวหา 
2.ท าให้การสอบสวนรอบคอบ รัดกุม  รวดเร็วและได้ความจริง 
3.ท าให้ได้ข้อเท็จจรองโดยรายละเอียดครบถ้วน 
4.ผู้ถูกกล่าวหาสามารถช้ีแจงแสดงพยานหลักฐาน  และแก้

ข้อกล่าวหาได้โดยไม่หลงข้อต่อสู้ 
การพิจารณาส่ังการของนายกฯ  เมื่อนายกฯได้รับส านวน
การสอบสวนจากประธานฯ แล้ว  ต้องด าเนินการดังนี้ 
1.ตรวจสอบความถูกต้องของส านวน 
2.ต้องพิจารณาสั่งการภายใน  30  วัน  นับแต่วันได้รับ

ส านวนจากประธานฯ 
3.ตั้งกรรมการสอบสวนวินัย 
4.เมื่อมีการตั้งกรรมการสอบสวนวินัย (ตั้งเรื่องกล่าวหา) 

แล้ว  ผลจะออกมาอย่างไรก็ตาม (แม้แต่ยุติเร่ือง) นายกฯต้องรายงาน
ไปยัง ก.จังหวัดทุกส านวนเพื่อพิจารณา ซึ่ง ก.จังหวัดอาจสั่งเป็นอย่าง
อื่นก็ได้ 

5.นายกฯ ต้องแสดงความเห็นของตนเป็นหนังสือทุกคร้ังถ้า
เห็นแย้งให้แสดงเหตุผลด้วย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการทางละเมิดและ
เทคนิคไขปัญหาเรื่องวินัย  ส าหรับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามข้อทักท้วงของส านักงานตรวจ

เงินแผ่นดิน” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
งานการเจา้หน้าท่ี 

โทร.  034-562628 ต่อ 444 
โทรสาร.  034-562628 ต่อ 200 

 


