
 

                                    

 

 

 
 

คูมือการปฏิบัติงาน 

สวนงานกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 

สํานักบริหารงานบุคคล 

กองอํานวยการรักษาความมั่นคง 

ภายในราชอาณาจักร  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 



 

คํานํา 
 

สวนงานกฎหมายและสิทธิมนุษยชน สํานักบริหารงานบุคคล กองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร มีหนาที่ดําเนินการในการประสานงานและกํากับดูแลเกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคง     

การแกไขปรับปรุงพัฒนากฎหมายและระเบียบ การดําเนินคดีประเภทตาง ๆ  ทีก่องอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักรเกี่ยวของทั้งในฐานะผูฟองคดีหรือผูถูกฟองคดีหรือในฐานะอื่นที่ เกี่ยวของกับคดี                   

การใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําในการดําเนินการตามกฎหมายแกหนวยงานในสังกัดกองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และการประสานการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน มีผูอํานวยการ     

สวนกฎหมายและสิทธิมนุษยชน สํานักบริหารงานบุคคล กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

คูมือการปฏิบัติงานฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพื่อใหผูปฏิบัติงานและผูสนใจไดรับความเขาใจในบทบาท

หนาที่ ความรับผิดชอบ และข้ันตอนการปฏิบัติงานในทุกกระบวนงานของสวนกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 

สํานักบริหารงานบุคคล กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งจะเปนประโยชนตอ   

การปฏิบัติงานของผูเกี่ยวของตอไป 
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สารบัญ 
หนา 

บทที่ ๑     บทนํา 

ความเปนมา         ๑

วัตถุประสงค         ๑ 

ขอบเขตความรับผิดชอบและหนาที่ที่สําคัญ      ๑  

นิยามศัพทเฉพาะ/คําจํากัดความ       ๑  

บทที่ ๒     บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ  

  บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ     ๓ 

  โครงสรางการบริหารจัดการ       ๔ 

  หนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที ่      ๕ 

บทที่ ๓     หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข  

  หลักเกณฑการปฏิบัติ        ๗ 

วิธกีารปฏิบัติงาน        ๙ 

เง่ือนไข/ขอสังเกต/ขอควรระวัง/สิ่งท่ีควรคํานึงในการปฏิบัติงาน   ๙ 
แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ยวของ       ๙ 

บทที่ ๔  เทคนิคการปฏิบัติงาน 

  แผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน        ๑๐ 

  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน        ๑๑ 

  วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน     ๓๐ 

  จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน     ๓๐ 

บทที่ ๕ ปญหาอุปสรรคและแนวทางในการแกไขและพัฒนางาน 

ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน       ๓๒ 

  แนวทางแกไขและพัฒนา        ๓๒ 

ขอเสนอแนะ         ๓๒ 

ผนวก    ข้ันตอนการเสนอรางกฎหมาย       ๓๓ 

  แผนผังการทํางาน ITA ประจําป       ๓๗ 

บรรณานุกรม            ๓๘  

 

 

 

 

  

 

 



 

บทที่ ๑ 

บทนํา 

 

๑. ความเปนมา  

 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มีภารกิจในการเปนศูนยประสานกลางเพื่อตอตาน       
ภัยคุกคาม ที่มุงทําลายผลประโยชนและความมั่นคงของชาติในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งในการที่จะบรรลุผลสําเร็จ  
ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพน้ัน กําลังพลเปนสิ่งสําคัญที่สุด โดยสวนที่รับผิดชอบงานดานบริหารงาน
บุคคลของ กอ.รมน. ไดแก สํานักบริหารงานบุคคล กอ.รมน. โดยมีสวนกฎหมายและสิทธิมนุษยชน         
สํานักบริหารงานบุคคล กอ.รมน. ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและกํากับดูแลเกี่ยวกับกฎหมาย       
ความมั่นคง การแกไขปรับปรุง พัฒนากฎหมายและระเบียบ การดําเนินคดีประเภทตางๆ ที่กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เกี่ยวของทั้งในฐานะผูฟองคดีหรือผู ถูกฟองคดีหรือในฐานะอื่น          
ที่เกี่ยวของกับคดี การใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําในการดําเนินการตามกฎหมายแกหนวยงานในสังกัด      
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และการประสานการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน    
จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของสวนกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ข้ึน เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของกําลังพลในหนวยงาน  

๒. วัตถุประสงค 

    ๒.๑ เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกําลังพลในหนวยงาน 

    ๒.๒ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

๓. ขอบเขต 

 ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและกํากับดูแลเกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคง การแกไข
ปรับปรุง พัฒนากฎหมายและระเบียบ การดําเนินคดีประเภทตางๆ ที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรเกี่ยวของทั้งในฐานะผูฟองคดีหรือผูถูกฟองคดีหรือในฐานะอื่นที่เกี่ยวของกับคดี การใหคําปรึกษา
หรือคําแนะนําในการดําเนินการตามกฎหมายแกหนวยงานในสังกัดกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร และการประสานการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน 

๔. นิยามศัพทเฉพาะ/คําจํากัดความ 

     ๔.๑ คดีความมั่นคง หมายความวา คดีที่เปนภัย หรืออาจเปนภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุมบุคคล   

ที่กอใหเกิดความไมสงบสุข ทําลาย หรือนําความเสียหายตอชีวิตรางกาย ทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ 

หรือความมั่นคงของรัฐ ตามประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง หรือกฎหมายอื่น 

     ๔.๒ สิทธิมนุษยชน หมายความวา สิทธิที่มนุษยทุกคนมีความเทาเทียมกันมีศักด์ิศรีของความ      

เปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาพของบุคคลที่ไดรับการรับรอง ทั้งความคิดและการกระทําที่ไมมี

การลวงละเมิดได โดยไดรบัการคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและสนธิสัญญาระหวางประเทศ 

     ๔.๓ ขาราชการชวยราชการ หมายความวา เจาหนาที่ของรัฐ นอกสังกัด กอ.รมน. มีคําสั่งใหปฏิบัติ

หนาที่ใน กอ.รมน.  

 

 

 



 

 

 

     ๔.๔ ขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการบรรจุแตงต้ังตาม

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มติคณะรับมนตรีในการประชุม     

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓., วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ และคําสั่ง กอ.รมน. ที่ ๔๑๖/๒๕๕๖ ลงวันที่          

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุแตงต้ัง 

     ๔.๕ ลูกจางช่ัวคราว หมายความวา ลูกจางรายเดือน รายวัน และรายช่ัวโมง ที่จางไวปฏิบัติงาน      

ที่มีลักษณะช่ัวคราว และมีกําหนดเวลาจาง แตทั้งน้ีระยะเวลาการจางตองไมเกินปงบประมาณ 

     ๔.๖ พนักงานราชการ กอ.รมน. หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางโดยไดรับ

คาตอบแทนจากงบประมาณของ กอ.รมน. เพื่อเปนพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงาน 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 



บทที่ ๒ 

คูมือการปฏิบัติงานของสวนกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 
 

๑. บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

    ๑.๑ ฝายคดี  

           มีภารกิจพิจารณาเสนอความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีอาญา วินัย คดีปกครอง คดีแพง         

และคดีตาง ๆ แลวแตกรณี ดําเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนดําเนินคดีอาญาและวินัย คดีความรับผิด

ทางละเมิด และดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแพง และคดีตางๆ การสงเคราะหทางกฎหมาย  

 ลักษณะการปฏิบัติงาน  

 (๑) วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล ติดตอประสานงานกับพนักงานอัยการ งานการคดี 

 (๒) รายงานผลงานตามหนาที่และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

    ๑.๒ ฝายนิติธรรม 

      มีภารกิจวินิจฉัยใหคําแนะนํา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหากฎหมายแพง ติดตอประสานงานกับ

พนักงานอัยการ รางตรวจสอบพิจารณา และใหคําแนะนําเกี่ยวกับสัญญา  

 ลักษณะการปฏิบัติงาน  

 (๑) ดําเนินงาน และประสานงาน งานตอบขอหารือ วินิจฉัยใหขอเสนอแนะทางกฎหมาย  

 (๒) ตรวจรางสัญญา ตรวจสอบพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับสัญญา 

    ๑.๓ ฝายกฤษฎีกาและสิทธิมนุษยชน 

 มีภารกิจเกี่ยวกับกฎหมายและความตกลงทั้งภายในและระหวางประเทศ สิทธิมนุษยชน กฎการใช

กําลังและการขัดกันดวยอาวุธ รวมทั้งประสานองคกรหรือหนวยงานตางๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายทั้งภายใน

และระหวางประเทศ ดําเนินการเกี่ยวกับงานตรวจรางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่ง   

ในความรับผิดชอบใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

 ลักษณะการปฏิบัติงาน  

 (๑) การตรวจและรางกฎหมาย ขอบังคับและระเบียบที่เกี่ยวของกับกฎหมาย 

 (๒) การคนควา และรวบรวมวิชาทางกฎหมาย 

 (๓) งานเกี่ยวกับกฎหมายและความตกลงระหวางประเทศ และประสานงานกับหนวยงานตางๆ  

    ๑.๔ ฝายธุรการ 

  มีภารกิจดําเนินการดานธุรการทั่วไป รับผิดชอบการเบิก-จาย ตรวจ สงซอมวัสดุครุภัณฑ และ

ดําเนินการดานการควบคุมภายใน และกิจกรรม ๕ ส. ของ กมส.สบค.กอ.รมน. 

 ลักษณะการปฏิบัติงาน  

 (๑) ปฏิบัติงานดานธุรการทั่วไป 

 (๒) รับผิดชอบการเบิก-จาย ตรวจ สงซอมวัสดุครุภัณฑ 

 (๓) นําเรียนหนังสือเวียนให ผอ.กมส.สบค.กอ.รมน. เพื่อกรุณาทราบ 

 (๔) รับ-สง หนังสือเอกสารภายใน และภายนอก สบค.กอ.รมน.  

 (๕) จัดทําหลักฐานทะเบียนคุม รับ-สง หนังสือ  

 (๖) ดําเนินการดานการควบคุมภายใน และกิจกรรม ๕ ส. ของ กมส.สบค.กอ.รมน.  

 (๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   



 

๒. โครงสรางการบริหารจัดการ 

     สวนกฎหมายและสิทธิมนุษยชน สํานักบริหารบุคคล กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร แบงสวนราชการออกเปน ๔ สวน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

กมส.สบค.กอ.รมน. 

 

ฝายคด ี

 

 

ฝายนิติธรรม 
ฝายกฤษฎีกา 

และสิทธินุษยชน 

 

ฝายธุรการ 

พ.อ.หญิง สิริณัฐฎ  อินทสุวรรณ นายสุธีร  ตั้งสถิตย นายสุทธิศักดิ์  เทพปญญา นายทวีลาภ  ชุมแดงภักดี 
จ.ส.อ.ธราธิป  แกนภักดี 
ส.อ.ศักดิ์สิทธ์ิ  แสงลุน 

นาง นิตยา  คําอินทร  

๔ 



หนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ี กมส.สบค.กอ.รมน. 
 

ลําดับ ผูรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหนาท่ี 

ตําแหนง 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. พ.อ.เดชาวุธ  ฟุงลัดดา ผอ.กมส.สบค.กอ.รมน. ๑. ปกครองบังคับบัญชา ขาราชการและ  

    เจาหนาที่ของ กมส.สบค.กอ.รมน. 

๒. ดําเนินการและกํากับดูแลงานหนาที่    

    รับผิดชอบทั้งปวงของ กมส.สบค.กอ.รมน. 

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

๒. 

ฝายคด ี

พ.อ.หญิง สิริณัฐฎ  อินทสุวรรณ 

 

รอง ผอ.กมส.สบค.กอ.รมน. 

๑. เสนอความเห็นทางกฎหมายดําเนินการ    

    เกี่ยวกับคดีอาญา วินัยคดีปกครอง  

    คดีแพง และคดีตางๆ 

๒. สืบสวนสอบสวนดําเนินคดีอาญา และวินัย 

๓. คดีความรับผิดทางละเมิด 

๔. การสงเคราะหทางกฎหมายติดตอ 

    ประสานงานกับอัยการ 

๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

๓. 

ฝายนิติธรรม 

นายสุธีร  ตั้งสถิตย 

 

รอง ผอ.กมส.สบค.กอ.รมน. 

๑. ใหคําแนะนํา วินิจฉัย เสนอความเห็น  

    ปญหากฎหมายแพง 

๒. รางตรวจสอบ พิจารณา และใหคําแนะนํา 

    เกี่ยวกับสัญญา 

๓. การสงเคราะหทางกฎหมายติดตอ 

    ประสานงานกับอัยการ 

๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

๔. 

ฝายกฤษฎีกาและสิทธิมนุษยชน 

นายสุทธิศักดิ์  เทพปญญา 

 

นิติกรประจํา  

กมส.สบค.กอ.รมน. 

๑. เสนอความเห็นทางกฎหมายและความ 

    ตกลงทั้งภายในและระหวางประเทศ  

    เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กฎการใชกําลัง 

    และการปองกันดวยอาวุธ 

๒. ตรวจรางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ  

    ประกาศ และคําสั่ง ใหเปนไปตามระเบียบ   

    แบบแผนของทางราชการ  

๓. ประสานงานองคกรหรือหนวยงานตางๆ  

     เกี่ยวกับกฎหมายทั้งภายในและ 

     ระหวางประเทศ 

๔. การสงเคราะหทางกฎหมาย 

๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

๕ 



 

ลําดับ ผูรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหนาท่ี 

ตําแหนง 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 

๕. 

ฝายธุรการ 

นายทวีลาภ ชุมแดงภักดี 

 

เจาหนาที่ธุรการ  

กมส.สบค.กอ.รมน. 

๑. ดําเนินการประสานงานเกี่ยวกับการจัดทํา 

    การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

    การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  

๒. กํากับดูแลรับผิดชอบงานธุรการทั่วๆ ไป 

๓. ติดตอประสานงานในเรื่องตางๆ ของ  

    กมส.สบค.กอ.รมน. 

๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

๖. 

ฝายธุรการ 

จ.ส.อ.ธราธิป  แกนภักด ี

 

เจาหนาที่ธุรการ  

กมส.สบค.กอ.รมน. 

๑. การพิมพงานธุรการทั่วๆ ไป 

๒. ติดตอประสานงานในเรื่องตางๆ ของ  

    กมส.สบค.กอ.รมน. 

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

๗. 

ฝายธุรการ 

ส.อ.ศักดิ์สิทธ์ิ  แสงลุน 

 

เจาหนาที่ธุรการ  

กมส.สบค.กอ.รมน. 

๑. การพิมพงานในสวนรับผิดชอบของ  

    กมส.สบค.กอ.รมน. ในภาพรวม 

๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

๘. 

ฝายธุรการ 

นางนิตยา  คําอินทร 

 

เจาหนาที่ธุรการ  

กมส.สบค.กอ.รมน. 

๑. รับ-สง หนังสือ  

๒. ตรวจสอบบุคคลลงช่ือมาปฏิบัติงาน ของ  

    กมส.สบค.กอ.รมน. 

๓. ติดตอประสานงานในเรื่องตางๆ ของ  

    กมส.สบค.กอ.รมน. 

๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖ 



 

บทที่ ๓ 
หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

 
๑. หลักเกณฑการปฏิบัติ 
    ฝายคดี 
 ๑. ประมวลกฎหมายอาญา 
 ๒. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ๓. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 ๔. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
 ๕. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ๖. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ และคําสั่ง หน.คสช.        
ที่ ๕๑/๒๕๖๐ ลง ๒๑ พ.ย. ๖๐ เรื่องการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 ๗. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ๘. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๙. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๑๐. พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการพุทธศักราช ๒๔๘๒  
 ๑๑. พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๑๒. พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไม เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน               
พ.ศ. ๒๔๙๐ 
 ๑๓. พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๑๔. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด                 
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ๑๕. ประกาศกระทรวงการคลัง ลง ๑๙ ก.ย. ๔๕ เรื่อง หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการผอนชําระหน้ี
ของเจาหนาที่ 
 ๑๖. ประกาศกระทรวงการคลัง ลง ๓ ต.ค.๕๔ เรื่อง หลักเกณฑการชดใชคาสินไหมทดแทน                  
กรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก 
 ๑๗. ประกาศกระทรวงการคลัง ลง ๓๑ มี.ค. ๕๒ เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ที่ไมตอง
รายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ 
 ๑๘. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลง ๙ ก.ค. ๕๕ เรื่อง กําหนดภาพเครื่องหมายราชการ                        
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๒๖๘) 
 ๑๙ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๓๗๔ ลง ๓๐ ต.ค. ๕๑ เรื่อง แนวทางการใชมาตรการ
บังคับทางปกครอง 
 ๒๐. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/๑๕๕๙๕-๑๕๕๙๗ ลง ๒๔ ต.ค. ๕๑ เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ กรณีการเกิดความเสียหายกับทรัพยสิน                  
ของทางราชการอันเน่ืองมาจากสถานการณความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต 
 ๒๑. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๗/ว.๕๖ ลง ๑๒ ก.ย. ๖๐ เรื่องแนวทางการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสํานวนการสอบสวน 
 ๒๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๖๐ ลง ๒๙ มี.ค. ๔๘ เรื่อง การอุทธรณคําสั่ง               
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  ๒๓. คําสั่ง กอ.รมน. ที่ ๔๕๓/๒๕๖๐ ลง ๓๑ ส.ค. ๖๐ เรื่องการมอบอํานาจใหรองผูอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคดําเนินการทางคดี 



 
ฝายนิติธรรม 
 ๑. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 ๒. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
 ๓. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๔. ระเบียบ กค.วาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๕. ขอบังคับ กอ.รมน. วาดวยการดําเนินการดานการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ฝายกฤษฎีกาและสิทธิมนุษยชน 
 ๑. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
 ๒. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ และคําสั่ง คสช.ที่                
๕๑/๒๕๖๐ ลง ๒๑ พ.ย. ๖๐ เรื่องการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 ๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 ๔. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๕. พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๖. พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๗. พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๘. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๙. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๑๐. พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๑๑. ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาวาดวยการรับปรึกษาและใหความเห็นทางกฎหมาย                       
ของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๑๒. ระเบียบศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการ
คัดเลือกเพื่อใหไดมาซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษา การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต และ
คาตอบแทนและคาใชจายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๑๓. ระเบียบศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตวาดวยการคุมครองสิทธิเสรีภาพ                
อํานวยความเปนธรรมและชวยเหลือประชาชนผูไดรับความเสียหายและผูไดรับผลกระทบอันสืบเน่ืองจาก
เหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ฝายธุรการ 
  ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๒๓ ลง ๓๑ ส.ค. ๕๔ เรื่อง การใช ก.พ. ๗ ที่ปรับปรุงใหม     
  ๒. หนังสือ สลค. ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๓๖๔ ลง ๑๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การบริหารงานบุคคล
สําหรับ    ขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. 

 ๓. คําสั่ง กอ.รมน. ที่ ๒๕๓/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ส.ค. ๕๒ เรื่อง การกําหนดหนาที่และการดําเนินงาน
เอกสารใน กอ.รมน.  

 

 

 

 

 

 

 

๘ 



 

 

๒. วิธีการปฏิบัติงาน 
 การแบงมอบอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและการดําเนินงานทางธุรการเปนไปตาม
หลักเกณฑเรื่องการมอบอํานาจใหปฏิบั ติราชการแทนในการใหกําลั งพลปฏิบั ติหนาที่  พนหนาที่            
เปลี่ยนตําแหนงปฏิบัติหนาที่ใน กอ.รมน. และเรื่องกําหนดหนาที่และการดําเนินงานเอกสารใน กอ.รมน.      
โดยยึดถือหลักเกณฑดังกลาวประกอบกับหลักเกณฑอื่นที่เกี่ยวของ 

๓. เง่ือนไข/ขอสังเกต/ขอควรระวัง/สิ่งท่ีควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติในสวนกฎหมายและสิทธิมนุษยชน สํานักบริหารงานบุคคล กอ .รมน. น้ัน       
เปนลักษณะงานที่ตองใชกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่งหลักเกณฑ และแนวทางในการปฏิบั ติที่มีการ
กําหนดเอาไวแลวมาปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน พรอมมีเอกสารอางอิงประกอบในการใหขอพิจารณา ดังน้ัน   
จึงตองมีการตรวจสอบกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑและแนวทางที่มีการเปลี่ยนแปลง         
ใหทันสมัยและทันตอเหตุการณอยูเสมอ การอางอิงกฎหมายหรือระเบียบที่ยกเลิกไปแลวจึงนับเปน         
ความบกพรองของการปฏิบัติงานที่ผูปฏิบัติพึงสังวรณระวังไวอยาใหเกิดข้ึนเปนอันขาด  

๔. แนวคิด/งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
- 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙ 



 

บทท่ี ๔ 
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 
๑. แผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน 
 จากนโยบาย ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่งไดกําหนดวิสัยทัศนไววา “ประเทศไทย  
มีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
หรือคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” ซึ่งการปฏิบัติงานของ สวนกฎหมายและสิทธิมนุษยชน  
สํานักบริหารงานบุคคล กอ.รมน. จะเกี่ยวของกับงานดานความมั่นคง  
  สําหรับนโยบายดานความมั่นคงน้ันไดกําหนดวิสัยทัศนดานความมั่นคง ไววา “ความมั่นคง
ปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ 
สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม    
และการเมือง” สอดคลองกับ ยุทธศาสตรกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร                     
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึ่งกําหนดวิสัยทัศนไววา “กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร      
เปนองคกรหลักในการบูรณาการ อํานวยการ และประสานการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร เพื่อใหเกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน” 
    กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเปนองคกรหลักในการบูรณาการ 
อํานวยการ และประสานการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อใหเกิดความมั่นคงของรัฐ
และความสงบสุขของประชาชน  ซึ่งสนับสนุนงานดานความมั่นคงในเรื่องที่เกี่ยวกับกําลังพลผูปฏิบัติงาน      
ในพื้นที่รับผิดชอบของ กอ.รมน. ดัง น้ันจึงไดกําหนดวิสัยทัศนของสวนกฎหมายและสิทธิมนุษยชน          
สํานักบริหารงานบุคคล กอ.รมน. ข้ึนเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน ดังน้ี 
  วิสัยทัศน  
  “มุงมั่นดํารงความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใน กอ.รมน. และ
ประชาชน” 
  พันธกิจ 
  ๑. เสริมสรางใหกําลังพลสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 
  ๒. เสริมสรางการเรียนรูในการพัฒนางานของกําลังพล 
  เปาหมาย 
  ๑. กําลังพลปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 
  ๒. กําลังพลสามารถตรวจสอบงานที่ปฏิบัติและสามารถพัฒนางานของตนเองได 
  ปจจัยแหงความสําเร็จ 
  ๑. สวนกฎหมายและสิทธิมนุษยชน สํานักบริหารงานบุคคล กอ.รมน. มีคูมือในการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และตอเน่ือง เพราะสามารถเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานสําหรับกําลังพลที่มาปฏิบัติงานใหม 
  ๒. กําลังพลสามารถนําคูมือมาใชงานและพัฒนาใหดีย่ิงข้ึนได  
 
 
 
 
 
 
 



 
๒. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของ สวนกฎหมายและสิทธิมนุษยชน           
สํานักบริหารงานบุคคล กอ.รมน. จึงจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของ สวนกฎหมายและ      
สิทธิมนุษยชนฯ ข้ึน ซึ่งมีประโยชน ดังน้ี 
 - ความเปนอิสระเสรี และสรางสรรคทางความคิด โดยยึดถือประโยชนของชาติเปนที่ต้ัง 
 - เคารพตอจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดํารงจริยธรรม และความรับผิดชอบบนพื้นฐานของความ
ถูกตองเปนธรรม เปนกลาง รวดเร็ว รอบคอบ ทรงประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
 - ใหความสําคัญกบัเจาหนาที่ ในฐานะทรัพยากรบุคคลทรงคุณคามีการปฏิบัติที่เปนธรรมและเสมอภาค
 - เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสูสังคมเรียนรู  รวมแรงใจเปนหน่ึงเดียว 
 
มีสัญลักษณในการคูมือแทนกระบวนการในการทํางานดังน้ี 
   
      แทนจุดเริ่มตนและสิ้นสุดกระบวนการ 
 
      แทนกิจกรรมและการปฏิบัติงาน 
 
       แทนการตัดสินใจ 
 
       แทนทิศทางการเคลื่อนที่ของงาน 
 
                   จุดเช่ือมตอระหวางข้ันตอน              
  
 สําหรับงานของ สวนกฎหมายและสิทธิมนุษยชน สํานักบริหารงานบุคคล กอ.รมน.  
มีรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงานดังตอไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑ 



 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 ฝายคดี  มีภารกิจพจิารณาเสนอความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีอาญา วินัย คดีปกครอง คดีแพง 
และคดีตาง ๆ แลวแตกรณี ดําเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนดําเนินคดีอาญาและวินัย คดีความรับผิด
ทางละเมิด และดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแพง และคดีตาง ๆ การสงเคราะหทางกฎหมาย 
 กระบวนงานที่รับผิดชอบ  
 
ลําดับ กระบวนงานท่ีรับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ 

๑. 
๒. 

หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที ่
แนวทางปฏิบัติกรณีขาราชการ กอ.รมน. สวนกลาง ตองหาวา             
กระทําความผิดอาญา หรือถูกฟองคดีอาญา 
 

พ.อ.หญิง สิริณัฐฏ  อินทสุวรรณ 
พ.อ.หญิง สิริณัฐฏ  อินทสุวรรณ 

 
 

๑๒ 



 

ช่ืองาน : หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที ่

สวนราชการการ : กมส.สบค.กอ.รมน.(ฝายคดี) รหัสเอกสาร :   สบค-กมส-กฎหมาย-หลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรบัผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ -๐๑/๐๒ 

หลักการและเหตุผล :  การที่เจาหนาที่ของรัฐตองถูกสั่งใหชดใชคาเสียหายหรือถูกฟองรองดําเนินคดีอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหนาที่ จะตองมีการสอบขอเท็จจริงเพื่อใหทราบวาการกระทําน้ันเกิดข้ึน
จากความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือไม จึงจะใชสิทธิไลเบี้ยกับเจาหนาที่ได ตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเพื่อปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
วัตถุประสงค  ๑. เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
                 ๒. เพื่อปฏิบัติตาม ระเบียบ สร. วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
                 ๓. เพื่อปฏิบัติตาม ประกาศ กค. เรื่อง หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการผอนชําระหน้ีของเจาหนาที่ ลง ๑๙ ก.ย. ๔๕  
                 ๔. เพื่อปฏิบัติตาม ประกาศ กค. เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ที่ไมตองรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ลง ๓๑ มี.ค. ๕๒ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพ

งาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑.  
 

เมื่อหนวยงานของรัฐไดรับความเสียหายหรือไดชดใช             
คาเสียหายใหกับบุคคลภายนอกอันเน่ืองจากการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที ่ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
แจงตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันถึงหัวหนา
หนวยงาน 

๑ วัน ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

หนวยงานที่ไดรับความ
เสียหายหรือไดชดใช
คาเสียหายใหกับ
บุคคลภายนอก 

 

๒.                                                             
                                           

หัวหนาหนวยงานของรัฐมีเหตุควรเช่ือวาเกิดจาก
การกระทําของเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐแหง
น้ั น  ใ ห หั ว ห น า ห น ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ แ ต ง ต้ั ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดโดยไมชักชา  
(กมส.สบค.กอ.รมน. นําเรียนเพื่อขออนุมัติใหแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 

   ๓ วัน ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

ฝายกฎหมาย .สบค.กอ.รมน. 
พ.อ.หญิง สิริณัฏฐ  อินทสุวรรณ 

 

๓  
 
 
 

กมส.สบค.กอ.รมน. สงคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดใหหนวยที่
เกี่ยวของทราบเพื่อดําเนินการ 

๓ วัน ดําเนินการเสร็จ
ภายในกําหนด 

ฝายกฎหมาย .สบค.กอ.รมน. 
พ.อ.หญิง สิริณัฏฐ  อินทสุวรรณ 

 

 
 

หนวยงานของรัฐไดรับความ

เสียหายหรือไดชดใชคาเสียหาย

ใหกับบุคคลภายนอก 

แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง              

ความรับผิดทางละเมิด 

คณะกรรมการรับทราบคําส่ัง 

๑๓ 



 
 

ช่ืองาน : หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที ่

สวนราชการการ : กมส.สบค.กอ.รมน.(ฝายคดี) รหัสเอกสาร :   สบค-กมส-กฎหมาย-หลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมดิของเจาหนาที่ -๐๑/๐๒ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพ

งาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๔  
\ 

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงรายงานผลการสอบ
ขอเท็จจริงใหผูแตงต้ังทราบ 
 (เรียน ผอ.รมน. ผาน สบค.กอ.รมน.) 

๖๐ วัน ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

คณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริง 
 

 

๕  ฝายกฎหมาย กมส.สบค.กอ.รมน. พิจารณาผลการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนําเรียนผู
แตงต้ังเพื่อกรุณาวินิจฉัยสั่งการ 

๗ วัน ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

ฝายกฎหมาย .สบค.กอ.รมน. 
พ.อ.หญิง สิริณัฏฐ  อินทสุวรรณ 

 

๖  กค. พิจารณาใหแลวเสร็จกอนคดีขาดอายุความไม
นอยกวา ๖ เดือน 

 ๑/๒ – ๑ 
ป 

ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

ฝายกฎหมาย .สบค.กอ.รมน. 
พ.อ.หญิง สิริณัฏฐ  อินทสุวรรณ 

 

๗  
 
 
 

ฝายกฎหมาย กมส.สบค.กอ.รมน. นําเรียนเพื่อให
ออกคําสั่งใหเจาหนาที่ชําระคาสินไหมทดแทนหรอื
ดําเนินการฟองคดีภายในกําหนดอายุความ  

๕ วัน ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

ฝายกฎหมาย .สบค.กอ.รมน. 
พ.อ.หญิง สิริณัฏฐ  อินทสุวรรณ 

 

๘  หากมีคําสั่งใหผูตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 
ใหแจงคําสั่งใหผูเกี่ยวของทราบพรอมแจง
ระยะเวลาในการย่ืนอุทธรณคําสั่ง 

๕ วัน ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

ฝายกฎหมาย .สบค.กอ.รมน. 
พ.อ.หญิง สิริณัฏฐ  อินทสุวรรณ 

 

๙  สงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ (ฝายกฎหมาย) 
ดําเนินการตามคําสั่ง 
 

๓ ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

ฝายกฎหมาย สบค.กอ.รมน. 
พ.อ.หญิง สิริณัฏฐ  อินทสุวรรณ 

 

๙  
 

กมส.สบค.กอ.รมน. สงอุทธรณพรอมสํานวนการ
สอบขอเท็จจริงให กค. พิจารณา 
 

๗ วัน ดํานเนินการเสร็จ
ภายในกําหนด 

ฝายกฎหมาย สบค.กอ.รมน. 
พ.อ.หญิง สิริณัฏฐ  อินทสุวรรณ 

 

 
 
 

สงเรื่องให กค. 

ผูแตงตั้งส่ังการใหตระเตรียมเรื่องใหพรอม

สําหรับการออกคําส่ังใหเจาหนาที่ชําระ              

คาสินไหมทดแทนหรือดําเนินการฟองคดี 

แจงใหผูตองรับผิดทราบ 

สงเรื่องใหหนวยงานที่เก่ียวของ 

กรณีมีการอุทธรณ 

คณะกรรมการรายงานผลการสอบขอเท็จจริง 

ความรับผิดทางละเมิด 

ผูแตงตั้งวินิจฉัยส่ังการ 

๑๔ 



 
 
 

ช่ืองาน : หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที ่

สวนราชการการ : กมส.สบค.กอ.รมน.(ฝายคดี) รหัสเอกสาร :   สบค-กมส-กฎหมาย-หลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที ่-๐๑/๐๒ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพ

งาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑๐  กมส.สบค.กอ.รมน. จัดใหมีการทําสัญญาผอนชําระ
หน้ีของเจาหนาที่ตามหลักเกณฑที่ กค. กําหนด 

๗ วัน ดําเนินการเสร็จ
ภายในกําหนด 

ฝายกฎหมาย สบค.กอ.รมน. 
พ.อ.หญิง สิริณัฏฐ  อินทสุวรรณ 

 

๑๑ 
 
 

 
 
 
 

กมส.สบค.กอ.รมน.มีหนังสือแจง สปง.กอ.รมน. ,                       
กง.กอ.รมน. เพื่อทราบและดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ 

๓ วัน ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

ฝายกฎหมาย .สบค.กอ.รมน. 
พ.อ.หญิง สิริณัฏฐ  อินทสุวรรณ 

 

๑๒  
 
 
 

กมส.สบค.กอ.รมน. รวบรวมเอกสารหลักฐานใน
การผอนชําระหน้ีในแตละงวด  

ทุกเดือน
จนกวา            
จะครบ 

ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

ฝาย กมส.สบค.กอ.รมน. 
พ.อ.หญิง สิริณัฏฐ  อินทสุวรรณ 

 

๑๓  นําเขาแฟมตามระบบจัดเก็บ 
 
 

๑ วัน ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

ฝายธุรการ กมส.สบค.กอ.รมน.  

  เอกสารอางอิง :  ๑. พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
                          ๒. ระเบียบ สร. วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
                          ๓. ประกาศ กค. เรื่อง หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการผอนชําระหน้ีของเจาหนาที่ ลง ๑๙ ก.ย. ๔๕  
                          ๔. ประกาศ กค. เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ที่ไมตองรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ลง ๓๑ มี.ค. ๕๒ 

 

 

 

 

แจง สปง.กอ.รมน., กง.กอ.รมน. 

เก็บรวบรวมหลักฐานในการผอนชําระหน้ี 

กรณีขอผอนชําระ 

เก็บรวมรวมเอกสาร

ทั้งหมดเขาแฟม 

๑๕ 



 

ชื่องาน : แนวทางปฏิบัติกรณีขาราชการ กอ.รมน. สวนกลาง ตองหาวา             

กระทําความผิดอาญา หรือถูกฟองคดีอาญา  

สวนราชการการ : กมส.สบค.กอ.รมน. (ฝายคดี) รหัสเอกสาร :   สบค-กมส-กฎหมาย-แนวทางปฏิบัติกรณีขาราชการ  

กอ.รมน. สวนกลาง ตองหาวากระทําความผิดอาญาหรือถูกฟอง

คดีอาญา  -๐๒/๐๒ 

หลักการและเหตุผล :  ในกรณีที่ขาราชการ กอ.รมน. สวนกลาง ตองหาวากระทําความผิดอาญาหรือถูกฟองคดีอาญา ผูบังคับบัญชาชั้นตนตองรวบรวมขอมูลเบื้องตน รายละเอียดกรณีตองหาคดีอาญา รายงานผูบังคับบัญชา

ตามลําดับชั้น และผูบังคับบัญชาควรใหความชวยเหลือกับขาราชการ กอ.รมน. สวนกลาง ผูตองหาวากระทําความผิดอาญาหรือถูกฟองคดีอาญาอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ 

วัตถุประสงค  ๑. เพื่อใหทราบแนวทางในการดําเนินการของขาราชการ กอ.รมน. สวนกลาง ผูตองหาวากระทําความผิดอาญา หรือถูกฟองคดีอาญา 

                 ๒. เพื่อใหทราบแนวทางในการปฏิบัติของผูบังคับบัญชากรณีขาราชการในสังกัดกระทําความผิดอาญา หรือถูกฟองคดีอาญา 

                 ๓. เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวของ 

ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑.  

 

เม่ือขาราชการ กอ.รมน. สวนกลาง ตองหาวากระทํา

ความผิดอาญา หรือถูกฟองคดีอาญา ใหรายงานให

ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบโดยดวนเพื่อให

ผูบังคับบัญชาไดทราบขอมูลเพื่อรายงานใหหัวหนาสวน

ราชการทราบความเปนไปของขาราชการผูน้ัน 

 

๑ วัน ดําเนินการเสร็จ 

ภายในกําหนด 

ผูบังคับบัญชาชั้นตนของขาราชการ  

กอ.รมน.สวนกลาง ผูตองหาวากระทํา

ความผิดอาญา หรือถูกฟองคดีอาญา 

 

๒.                                                             

                                           

หากผูบังคับบัญชาเห็นวาขาราชการผูน้ันตองหาคดีอาญา 

หรือถูกฟองคดีอาญา เน่ืองจากการที่ไดรับมอบหมายให

ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบ

แนบแผนของทางราชการและการกระทําน้ันเปนไปเพื่อ

ประ โยชนของทางราชการ ให แจง ใหฝ ายกฎหมาย                

สบค.กอ.รมน. จัดเจาหนาที่เพื่อดําเนินการชวยเหลือ  

 

 

   ๓ วัน ดําเนินการเสร็จ 

ภายในกําหนด 

ฝายกฎหมาย .สบค.กอ.รมน. 

พ.อ.หญิง สิริณัฏฐ  อินทสุวรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือขาราชการที่ กอ.รมน. 

สวนกลาง ตองหาวากระทํา

ความผิดอาญา หรือถูกฟอง

คดีอาญา

การชวยเหลือขาราชการ กอ.รมน.สวนกลาง               

ผูตองหาคดีอาญา หรือถูกฟองคดีอาญา 

๑๖ 

๑๗ 



๑๗ 

ชื่องาน : แนวทางปฏิบัติกรณีขาราชการ กอ.รมน. สวนกลาง ตองหาวา             

กระทําความผิดอาญา หรือถูกฟองคดีอาญา 

สวนราชการการ : กมส.สบค.กอ.รมน. (ฝายคดี) รหัสเอกสาร :   สบค-กมส-กฎหมาย-แนวทางปฏิบัติกรณีขาราชการ  กอ.รมน. 

สวนกลาง ตองหาวากระทําความผิดอาญาหรือถูกฟองคดีอาญา  -๐๒/๐๒ 

ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๓  

 

 

 

 

ขาราชการที่จะขอรับความชวยเหลือดังกลาวตองแสดง

ความจํานงตามแบบและวิธีการซ่ึงหัวหนาสวนราชการ

เห็นสมควร เม่ือหัวหนาสวนราชการเห็นวาการกระทําที่           

ผูน้ันถูกกลาวหาหรือถูกฟองคดีเปนการปฏิบัติหนาที่

ราชการโดยชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของ

ทางราชการก็จะออกหนังสือรับรองเพื่อขอประกันตัว โดย 

จะจัดสงหนังสือดังกลาวไปยังสถานีตํารวจ ที่ทําการ

อัยการ หรือศาลแลวแตกรณี สําหรับคาใชจายอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวของในการดําเนินคดีอาญาน้ัน สวนราชการตนสังกัด

จะเบิกจายจากเงินงบประมาณแผนดินเทาที่ไดจายจริง 

๓ วัน ดําเนินการเสร็จ

ภายในกําหนด 

ฝายกฎหมาย .สบค.กอ.รมน. 

พ.อ.หญิง สิริณัฏฐ  อินทสุวรรณ 

 

๔ ผูบังคับบัญชาตนสังกัดของขาราชการผูน้ัน รายงานผลการ

ดําเนินถูกดําเนินคดีอาญาใหผูหัวหนาสวนราชการทราบ

และขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงและ

สอยวินัยขาราชการ (ผาน สบค.กอ.รมน.) แมการ

ดําเนินคดีอาญาจะยังไมเสร็จส้ินผลคดีอาญาจะเปนเชนไร 

หรือคดีอาญาน้ันจะเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ

หรือไม ขาราชการคนดังกลาวก็อาจถูกดําเนินการทางวินัย

ได หากปรากฏวาการกระทําน้ันมีมูลความผิดวินัย  

๓ วัน ดําเนินการเสร็จ 

ภายในกําหนด 

ผูบังคับบัญชาตนสังกัด  

 

 

 

 

ออกหนังสือรับรองระบุจํานวนเงินที่สวน

ราชการจะชดใชใหพนักงานสอบสวน 

พนักงานอัยการ หรือศาล เม่ือขาราชการ             

ผิดสัญญาประกัน 

กรณีขาราชการ กอ.รมน. สวนกลาง                 

ถูกดําเนินคดีอาญา 



 

 

ชื่องาน : แนวทางปฏิบัติกรณีขาราชการ กอ.รมน. สวนกลาง ตองหาวา             

กระทําความผิดอาญา หรือถูกฟองคดีอาญา 

สวนราชการการ : กมส.สบค.กอ.รมน. (ฝายคดี) รหัสเอกสาร :   สบค-กมส-กฎหมาย-แนวทางปฏิบัติกรณีขาราชการ  กอ.รมน. 

สวนกลาง ตองหาวากระทําความผิดอาญาหรือถูกฟองคดีอาญา  -๐๒/๐๒ 

ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๕ สบค.กอ.รมน. รายงานหัวหนาสวนราชการ เพื่อขออนุมัติ

ใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้งออกคําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงและสอบวินัยขาราชการ 

 

 

๓ วัน ดําเนินการเสร็จ 

ภายในกําหนด 

ฝายกฎหมาย .สบค.กอ.รมน. 

พ.อ.หญิง สิริณัฏฐ  อินทสุวรรณ 

 

๖ 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินการสอนสวนพิจารณาโทษทางวินัย กฎหมาย 

วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนไดกําหนดอํานาจหนาที่

และวิธีการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยไวเปนสวนหน่ึง

ตางหากจากการดําเนินคดีอาญาอยูแลว การสอบสวน

พิจารณาโทษทางวินัยจึงไมจําเปนตองรอฟงผลทาง

คดีอาญาแตอยางใด  

 ๓๐ วัน ดําเนินการเสร็จ 

ภายในกําหนด 

คณะกรรมการสอบวินัยขาราชการ 

ตามคําส่ัง กอ.รมน. 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการฯ รายงานผล                   

การสอบขอเท็จจริงและผลการสอบวินัย

ขาราชการ  

ผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง ออกคําส่ัง

แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงและ

สอบวินัยขาราชการ 

๑๘ 



 

 

ชื่องาน : แนวทางปฏิบัติกรณีขาราชการ กอ.รมน. สวนกลาง ตองหาวา             

กระทําความผิดอาญา หรือถูกฟองคดีอาญา 

สวนราชการการ : กมส.สบค.กอ.รมน. (ฝายคดี) รหัสเอกสาร :   สบค-กมส-กฎหมาย-แนวทางปฏิบัติกรณีขาราชการ  กอ.รมน. 

สวนกลาง ตองหาวากระทําความผิดอาญาหรือถูกฟองคดีอาญา  -๐๒/๐๒ 

ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๗ กรณีที่ขอเท็จจริงในสํานวนการสอบสวนวินัยฟงไดความชัดเจนวาการกระทําน้ัน ๆ ของ

ขาราชการเปนการกระทําผิดวินัยขาราชการ ใหดําเนินการสอบสวนพิจารณาโทษทาง

วินัยแกขาราชการผูน้ันโดยไมชักชาและไมตองรอผลคดีอาญาอีก อยางไรก็ตามหากผล

การสอบสวนทางวินัยยังฟงไมไดวาผูน้ันกระทําผิดวินัยและผูน้ันยังตกเปนผูอยูในฐานะผู

ถูกฟองคดีอาญา หรือถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญาอยูดวย ผูบังคับบัญชาซ่ึงมี

อํานาจดําเนินการทางวินัยสามารถรอผลการดําเนินการในทางวินัยไวกอนไดจนกวาจะ

ทราบผลทางคดีอาญา แตสําหรับกรณีที่ปรากฎวามีคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีอาญาวา

ขาราชการผูน้ันกระทําผิดหรือตองรับผิดในมูลกร ณีเดียวกันกับเรื่องที่ผูน้ันถูกดําเนินการ

ทางวินัยอยู กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๓๙ กําหนดไววา 

ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฎตามคําพิพากษาถึงที่สุดน้ันไดความ

ประจักษชัดอยูแลววาขาราชการดังกลาวกระทําความผิดตามขอกลาวหาในมูลวินัย 

คณะกรรมการสอบสวนสามารถนําเอาคําพิพากษาถึงที่สุดน้ันมาใชเปนพยานหลักฐานที่

สนับสนุนขอกลาวหาโดยไมตองรวบรวมพยานหลักฐานอ่ืนก็ได 

๕ วัน ดําเนินการเสร็จ 

ภายในกําหนด 

ฝายกฎหมาย  

สบค.กอ.รมน. 

พ.อ.หญิง สิริณัฏฐ   

 อินทสุวรรณ 

 

๘  แจงขอกลาวหาและสรุปขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุดน้ันใหแกขาราชการ

ผูน้ันทราบเพื่อใหมีโอกาสหรือแสดงพยานหลักฐานโตแยงเพื่อความยุติธรรม 

๗ วัน ดําเนินการเสร็จ 

ภายในกําหนด 

หนวยงานที่เก่ียวของ  

เอกสารอางอิง : ๑. พ.ร.บ. องคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
                    ๒. กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกประกันหรือหลักประกันการปลอยช่ัวคราวผูตองหาในช้ันสอบสวน พ.ศ. ๒๔๙๕ 
                    ๓. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการชวยเหลือขาราชการหรือลูกจางของทางราชการที่ตองหาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๘ 
                    ๔. ขอบังคับของประธานศาลฎีกาวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปลอยตัวช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
                       ๕. คําส่ังกรมตํารวจ ที่ ๖๒๒/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๓๖ เรื่อง การใชบุคคลเปนประกัน หรือหลักประกันในการปลอยตัวชั่วคราว 

ผูแตงตั้งคณะกรรมฯ พิจารณาผลการสอบ

วินัยและส่ังการ 

สงเรื่องใหหนวยงานที่

เก่ียวของ 

๑๙ 



ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 ฝายนิติธรรม  มีภารกิจวินิจฉัยใหคําแนะนํา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหากฎหมายแพง                
ติดตอประสานงานกับพนักงานอัยการ รางตรวจสอบพิจารณา และใหคําแนะนําเกี่ยวกับสัญญา 
 กระบวนงานที่รับผิดชอบ  
 
ลําดับ กระบวนงานท่ีรับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ 

๑. 
 

ตรวจรางสัญญา นายสุธีร  ต้ังสถิตย 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐

” 



 

ชื่องาน : ตรวจรางสัญญา สวนราชการการ : กมส.สบค.กอ.รมน.(ฝายนิติธรรม) รหัสเอกสาร :   สบค-กมส-กฎหมาย-ฝายนิติธรรม -๐๑/๐๑ 
หลักการและเหตุผล :  ๑. (อางที่มา) สาเหตุปญหา 
                            ๒. เสนอแนวความคิดหรือกิจกรรมที่จะทํา 
                            ๓. บอกประโยชนที่จะไดรับจากสิ่งที่ทํา 
วัตถุประสงค  เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจรางสัญญาเปนไปดวยความเรียบรอย   

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
๑. 

 
 

รับเรื่องขอใหตรวจรางสัญญา จาก นขต.กอ.รมน. 
 
 

๑ วัน (เอกสารครบถวน 
ตามระเบียบฯ) 
(เปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนด) 

ฝายธุรการ กมส.สบค.กอ.
รมน. 
จ.ส.อ.ธราธิป  แกนภักดี 

 

 
๒. 

                                                            
                                           

 
พิจารณารางสัญญาตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  

  ๒ วัน (เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน
ตามระเบียบฯ) 

(มีเอกสารอางอิงถูกตอง)  

พ.อ.เดชาวุธ  ฟุงลัดดา  

 
๓. 

                               
                               
 

ฝายธุรการ กมส.สบค.กอ.รมน.จัดพิมพเอกสาร  
เพื่อนําเรียน ผบช.อนุมัติ  

๑ - ๒ วัน ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

ฝายธุรการ กมส.สบค.กอ.
รมน. 

 

 
๔. 

  
กมส.สบค.กอ.รมน. ให ผอ.สบค.กอ.รมน. 
พิจารณาลงนาม นําเรียนในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 
๑ – ๔ วัน 

 
ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

 
พ.อ.เดชาวุธ  ฟุงลัดดา 

 
รวมระยะเวลา 
การตรวจแก 

 
๕. 

 
 
 
 
 
 

 
ฝายธุรการ กมส.สบค.กอ.รมน. นําสง นขต.กอ.
รมน.  เพื่อดําเนินในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 
๑๐ นาที 

 
ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

 

 
ฝายธุรการ กมส.สบค.กอ.
รมน. 

 

เอกสารอางอิง :     ๑.  ขอบังคับกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร วาดวย การดําเนินการดานพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓ 
                         ๒.  คําส่ังกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรที่ ๔๗๗/๒๕๖๐ เรื่อง การดําเนินการดานการพัสดุ (ฉบับชั่วคราว) 
                         ๓.  ระเบียบปฏิบัติประจํากองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรวาดวยการสนับสนุน พ.ศ.๒๕๕๓ 
                         ๔. พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังน้ี 

  

รับเรื่องขอใหตรวจรางสัญญา 

 

พิจารณารางสัญญา 

นําสง  
นขต.กอ.รมน. 

 

จัดพิมพเอกสารนําเรียน 

 

ผอ.สบค.กอ.รมน. 

๒๑ 



ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 ฝายธุรการ  มีภารกิจดําเนินการดานธุรการทั่วไป รับผิดชอบการเบิก-จาย ตรวจ สงซอมวัสดุครุภัณฑ        

และดําเนินการดานการควบคุมภายใน และกิจกรรม ๕ ส. ของ กมส.สบค.กอ.รมน. 

 
 กระบวนงานท่ีรับผิดชอบ  
 
ลําดับ กระบวนงานท่ีรับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ 

๑. 
 

๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ(ITA) 
พิมพหนังสือราชการ 
หนังสือเวียนทราบ 
การรับหนังสือราชการ และการจัดเก็บหนังสือราชการ 
การสงหนังสือราชการ 

 

นายทวีลาภ  ชุมแดงภักดี 
 
ส.อ.ศักด์ิสิทธ์ิ  แสงลุน 
จ.ส.อ.ธราธิป  แกนภักดี 
จ.ส.อ.ธราธิป  แกนภักดี 
นางนิตยา  คําอินทร 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒ 



 
ช่ืองาน : การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ(ITA) 

สวนราชการการ : กมส.สบค.กอ.รมน.(ฝายธุรการ) รหัสเอกสาร :   สบค-กมส-กฎหมาย-ประเมินคุณธรรม 
                   และความโปรงใส -๐๑/๐๕ 

หลักการและเหตุผล : คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ใหหนวยงานชองรัฐทุกหนวยงานเขารวมการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส ประกอบกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเด็นยุทะศาสตรที่ ๔ ไดกําหนดใหการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสเปนกลยุทธสําคัญในการปองกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงาน 
อยางโปรงใส มีแนวทางในการปองกันความเส่ียงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต  รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นได 
วัตถุประสงค  ๑. เพื่อประเมินผลดานคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ กอ.รมน.  
                 ๒. เพื่อใหไดขอเสนอแนะสําหรับปรับปรุง/พัฒนาคุระรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ กอ.รมน. 
                 ๓. เพื่อใหไดมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัต ิ
                 ๔. เพื่อใหไดแนวทางการนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปสูการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต(CPI)ของประเทศไทย 

ลําดับ
ที่ 

ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพ

งาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
๑. 

 
 

แจงปฏิทินและกรอบการประเมิน ITA 
 

๑ วัน ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

ฝายธุรการ สบค.กอ.รมน. 
 

 

 
๒. 

                                                            
                                           

ฝายกฎหมาย กมส.สบค.กอ.รมน. รางคําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสฯ 
เสนอเลขาธิการ กอ.รมน. ลงนาม เพื่อทําหนาที่
กํากับติดตามดูแล และมอบหมายภารกิจ 

๓ วัน ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

ฝายกฎหมาย .สบค.กอ.รมน. 

นายทวีลาภ  ชุมแดงภักดี 
 

 

 
๓. 

                               
                               
 

ฝายกฎหมาย กมส.สบค.กอ.รมน. สงรายช่ือผู
ประสาน จํานวน ๒ คน โดยทําหนังสือขออนุมัติ
เลขาธิการ กอ.รมน. 

๒ วัน ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

ฝายกฎหมาย .สบค.กอ.รมน. 

นายทวีลาภ  ชุมแดงภักดี 
 

 

 
๔. 

 ฝายกฎหมาย กมส.สบค.กอ.รมน. ทําหนังสือ
ประสานขอขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายในจาก 
สก.สบค.กอ.รมน. และทําหนังสือประสานขอขอมูล
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก จาก สนย.กอ.รมน., 
สมท.กอ.รมน. และ สบป.กอ.รมน. 
 

๒ วัน ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

ฝายกฎหมาย .สบค.กอ.รมน. 

นายทวีลาภ  ชุมแดงภักดี 
 

 

สํานักงาน ป.ป.ท. 

แตงตั้งคณะกรรมการ 

สงรายชื่อผูประสาน 

ขอขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายในและ

ภายนอก 

๒๓ 



 
 
 

ช่ืองาน : การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ(ITA) 

สวนราชการการ : กมส.สบค.กอ.รมน.(ฝาย
ธุรการ) 

รหัสเอกสาร : สบค-กมส-กฎหมาย-ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใส - ๐๑/๐๕ 

ลําดับที ่
 

ผังข้ันตอนการดําเนินงาน 
รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
๕. 

 ผูรับสํารวจเขาเก็บขอมูลตามแบบสํารวจผูมีสวนได
สวนเสียภายในและภายนอก 

๑ วัน ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

ฝายกฎหมาย .สบค.กอ.รมน. 
นายทวีลาภ  ชุมแดงภักดี 

 

 
๖. 

 
 
 
 

ฝายกฎหมาย กมส.สบค.กอ.รมน. ดําเนินการแบบ
สํารวจหลักฐานเชิงประจักษใหแกผูรับสํารวจ 

๕ วัน ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

ฝายกฎหมาย .สบค.กอ.รมน. 
นายทวีลาภ  ชุมแดงภักดี 
 

 

 
๗. 

 หากหนวยประสงคจะอุทธรณใหดําเนินการภายใน 
๑๕ วัน 
 

๕ วัน ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

ฝายกฎหมาย .สบค.กอ.รมน. 
นายทวีลาภ  ชุมแดงภักดี 
 

 

 
๘. 

  
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
(ITA) การดําเนินงานของ กอ.รมน. 
 
 
 

 
๓๐ ก.ย. 

 
ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

  

 
 
 
 

เก็บขอมูลตามแบบสํารวจ 

สงหลักฐานตามแบบสํารวจหลักฐานเชิง

ประจักษ 

ผูรับสํารวจแจงคะแนนแบบสํารวจหลักฐาน

เชิงประจักษ 

สํานักงาน ป.ป.ท. 

๒๔ 



 
 

ช่ืองาน : การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ(ITA) 

สวนราชการการ : กมส.สบค.กอ.รมน.(ฝายธุรการ) รหัสเอกสาร :   สบค-กมส-กฎหมาย-ประเมินคุณธรรม 
                   และความโปรงใส -๐๑/๐๕ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพ

งาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
๙. 
 
 
 

 
 
 
 

 
นํารายงานที่สํานักงาน ป.ป.ท. แจง เสนอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อทราบ  
 
 

 
๓ วัน 

 
ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

 
ฝายกฎหมาย .สบค.กอ.รมน. 
นายทวีลาภ  ชุมแดงภักดี 
 

 

 
๑๐. 

 
 
 
 
 
 

 
เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 
 

 
๒ วัน 

 
ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

 
ฝายธุรการ กมส.สบค.กอ.
รมน. 

 

 
๑๑. 

  
นําเขาแฟมตามระบบจัดเก็บ 
 
 
 

 
๑ วัน 

 
ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

 
ฝายธุรการ กมส.สบค.กอ.รมน 

 

  
 เอกสารอางอิง :  ๑.  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ 
                          ๒.  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
 

 

 

จัดเก็บเรื่อง 

เลขาธิการ กอ.รมน 

ลงนามรับทราบ 

รายงานผลให ผอ.รมน.(ผาน เลขาธิการ     

กอ.รมน.) ทราบ 

๒๕ 



 
ชื่องาน : พิมพหนังสือราชการ  สวนราชการการ : กมส.สบค.กอ.รมน.(ฝายธุรการ) รหัสเอกสาร :   สบค-กมส.-ธุรการ - ๐๒/๐๕ 
หลักการและเหตุผล :  
วัตถุประสงค  ๑.  เพื่อใหการปฏิบัติตอหนังสือราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง  

                      ๒.  เพื่อใหการสงหนังสือราชการเปนไปอยางมีระบบ 

ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑.  
 

 
รับเรื่องใหพิมพหนังสือราชการ จาก ผอ.กมส.สบค.กอ.
รมน. และ ผบช. 

๑ วัน 
ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

ฝายธุรการ กมส.สบค.กอ.รมน. 
(ส.อ.ศักดิ์สิทธ์ิ  แสงลุน) 

 

๒.                                                             
                                           

 
ฝายธุรการ กมส.สบค.กอ.รมน จัดหาหนังสืออางอิง และ
ทําการรางหนังสือราชการ 

๑ – ๒วัน 
ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

ฝายธุรการ กมส.สบค.กอ.รมน. 
(ส.อ.ศักดิ์สิทธ์ิ  แสงลุน) 

 

๓.                                
                               
 
 

พิมพหนังสือราชการ จาก ผอ.กมส.สบค.กอ.รมน. และ 
ผบช. ที่มอบหมาย 

๑ – ๒ วัน 
ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

ฝายธุรการ กมส.สบค.กอ.รมน. 
(ส.อ.ศักดิ์สิทธ์ิ  แสงลุน) 

 

  
ผบช. และผูพิมพ ทําการตรวจหนังสือราชการ ๑ วัน 

ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

ฝายธุรการ กมส.สบค.กอ.รมน. 
(ส.อ.ศักดิ์สิทธ์ิ  แสงลุน) 

 

๔.  ฝายธุรการ กมส.สบค.กอ.รมน.พิมพหนังสือเสร็จเรียบรอย  
นําเรียน ผอ.กมส.สบค.กอ.รมน.ลงนาม 

๑ วัน 
ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

ผอ.กมส.สบค.กอ.รมน. 
 

๕.  
 
 
 

 
ฝายธุรการ กมส.สบค.กอ.รมน.จัดเก็บสําเนาหนังสือ
ราชการ และทําการจัดสงไปยังสวนที่เก่ียวของตอไป 
 

๑ วัน 
ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

ฝายธุรการ กมส.สบค.กอ.รมน. 
(จ.ส.อ.ธราธิป  แกนภักดี) 

 

  เอกสารอางอิง :  ๑. หนังสือ สบค.กอ.รมน. ที่ นร ๕๑๐๔/๔๔๘๑ ลง ๑๔ ธ.ค. ๖๐ เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการจัดทําหนังสือราชการของสวนราชการ กอ.รมน. 

                           ๒. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
                           ๓. ระเบียบกองทัพบกวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

รับเร่ืองใหพิมพหนังสือราชการ 

จัดหาขอมูลในการพิมพหนังสือราชการ 

จัดพิมพหนังสือราชการ 

ผอ.กมส.ฯ ลงนาม 

ตรวจแกหนังสือกอนนําเรียน 

ฝายธุรการ กมส.ฯ  

๒๖ 



 
 
 

ชื่องาน : การสงหนังสือราชการ สวนราชการการ : กมส.สบค.กอ.รมน.(ฝายธุรการ) รหัสเอกสาร :   สบค-กมส.-ธุรการ - ๐๓/๐๕ 
หลักการและเหตุผล การสงหนังสือราชการ 
วัตถุประสงค ๑.  เพื่อใหการปฏิบัติตอหนังสือราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง  
                ๒.  เพื่อใหการสงหนังสือราชการเปนไปอยางมีระบบ 

ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑.  
 

 
จนท.ธุรการ เสนอแฟมนําเรียน ผูบังคับบัญชา 
ผูบังคับบัญชาเซ็นแลว  
 

 
๑๐ นาที 

 
ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

 
จนท.ธุรการ สก.สบค.กอ.รมน. 
นาง นิตยา  คําอินทร 

 

๒.                                                             
                                           

 
เจาหนาที่ลงทะเทียนบันทึกขอมูลหนังสือสง 
 

   
๑๐ นาที 

 
ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

 
จนท.ธุรการ สก.สบค.กอ.รมน. 
นาง นิตยา  คําอินทร 

 

๓.                                
                               
 

 
เจาหนาที่บันทึกลงสมุดสง นขต.กอ.รมน./หนวยนอก    
กอ.รมน. 
 

   
๑๐ นาที 

 
ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

 
จนท.ธุรการ สก.สบค.กอ.รมน. 
นาง นิตยา  คําอินทร 

 

๔.   
เจาหนาที่รับสงหนังสือ กมส.สบค.กอ.รมน.ดําเนินการสง
หนังสือใหเจาหนาที่รับสงหนังสือ นขต.กอ.รมน./      
หนวยนอก กอ.รมน. 
 

 
๑๐ - ๓๐     
   นาที 

 
ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

 
จนท.ธุรการ สก.สบค.กอ.รมน. 
นาง นิตยา  คําอินทร 

 

   
เอกสารอางอิง :  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 
 

รับแฟมเสนอเซ็น 

จากผูบังคับบัญชา 

สงหนังสือไปยัง นขต.กอ.รมน./ 

หนวยนอก กอ.รมน. 

ลงทะเบียนสงหนังสือ 

บันทึกสมุดสง นขต.กอ.รมน./ 

หนวยนอก กอ.รมน. 

๒๗ 



 
 

ชื่องาน : หนังสือเวียนทราบ สวนราชการการ : กมส.สบค.กอ.รมน.(ฝายธุรการ) รหัสเอกสาร :   สบค-กมส.-ธุรการ - ๐๔/๐๕ 
หลักการและเหตุผล นําเรียน ผบช. และ จนท. ทราบในเรื่อง ตาง ๆ  
วัตถุประสงค ๑.  เพื่อใหการปฏิบัติตอหนังสือราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง  
                ๒.  เพื่อใหการสงหนังสือราชการเปนไปอยางมีระบบ 

ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑.  
 

 
จนท.ธุรการ รับเรื่องจาก นขต.กอ.รมน. และหนวยนอก 
 

 
๕ นาที 

 
ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

 
จนท.ธุรการ กมส.สบค.กอ.รมน. 
จ.ส.อ.ธราธิป  แกนภักดี 

 

๒.                                                             
                                           

 
เจาหนาที่ลงทะเทียนรับ  บันทึกขอมูลหนังสือ เพื่อ
จัดพิมพให ผอ. และ จนท.ลงนามรับทราบ 

   
๑๐ นาที 

 
ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

 
จนท.ธุรการ กมส.สบค.กอ.รมน. 
จ.ส.อ.ธราธิป  แกนภักดี 

 

 
 

๓. 

  
จัดพิมพเอกสารในรูปแบบเวียนทราบ 
 
 

   
๑๐ นาที 

 
ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

 
จนท.ธุรการ กมส.สบค.กอ.รมน. 

 

 
๔. 

                               
                               
 

 
ผอ. และ จนท. ลงนามรับทราบ 
 

   
๓๐ นาที 

 
ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

 
 ผอ.กมส.ฯ / จนท. กมส.ฯ 

 

 
 

๕. 

  
แจงใหผูเก่ียวของทราบหรือดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ 
/จัดเก็บเอกสาร 
 
 

 
๑๐ นาที 

 
ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

 
จนท.ธุรการ กมส.สบค.กอ.รมน. 
 

 

  เอกสารอางอิง :  ๑. หนังสือ สบค.กอ.รมน. ที่ นร ๕๑๐๔/๔๔๘๑ ลง ๑๔ ธ.ค. ๖๐ เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการจัดทําหนังสือราชการของสวนราชการ กอ.รมน. 

                         ๒. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที๒่) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
                         ๓. ระเบียบกองทัพบกวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

 

รับเรื่องจาก นขต.กอ.รมน./ 

หนวยนอก กอ.รมน. 

ลงทะเบียนรับหนังสือ 

จัดเก็บ  
และดําเนินในสวนที่เก่ียวของ

ตอไป 

นําเรียน ผอ. และ จนท. 

ลงนามรับทราบ 

จัดพิมพหนังสือ นําเรียน ผอ. และ จนท. ทราบ 

๒๘ 



 
 

ชื่องาน : การรับหนังสือราชการ และจัดเก็บหนังสือราชการ สวนราชการการ : กมส.สบค.กอ.รมน.(ฝายธุรการ) รหัสเอกสาร :   สบค-กมส.-ธุรการ - ๐๕/๐๕ 
หลักการและเหตุผล การรับหนังสือราชการ 
วัตถุประสงค ๑.  เพื่อใหการปฏิบัติตอหนังสือราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง  
                 ๒.  เพื่อใหการรับ – และจัดเก็บหนังสือราชการเปนไปอยางมีระบบ 

ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
๑. 

 
 

 
เจาหนาที่ลงทะเทียนรับ  บันทึกขอมูลหนังสือ  

   
๑๐ นาที 

 
ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

 
จนท.ธุรการ กมส.สบค.กอ.รมน. 
จ.ส.อ.ธราธิป  แกนภักดี 

 

 
๒. 

                                                            
                                           

 
นําเรียน หน.ฝายธุรการ เพื่อจัดพิมพให  
ผอ. ลงนามรับทราบ 
และ จนท. ลงนามรับทราบ (กรณีเปนหนังสือเวียนทราบ) 

   
๑๐ นาที 

 
ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

 
จนท.ธุรการ กมส.สบค.กอ.รมน. 
จ.ส.อ.ธราธิป  แกนภักดี 
 

 

 
 

๓. 

  
ผอ. และ จนท. ลงนามรับทราบ 
 

   
๑ วัน 

 
ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

 
ผอ.กมส.ฯ / จนท. กมส.ฯ 

 

 
๔. 

                               
                               
 

 
แจงใหผูเก่ียวของทราบหรือดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ 
/จัดเก็บเอกสาร 
 

 
๑๐ นาที 

 
ดําเนินการเสร็จ 
ภายในกําหนด 

 
จนท.ธุรการ กมส.สบค.กอ.รมน. 
ร.ท.ชูพันธ  ชัยศรี 
จ.ส.อ.ธราธิป  แกนภักดี 

 

เอกสารอางอิง :  ๑. หนังสือ สบค.กอ.รมน. ที่ นร ๕๑๐๔/๔๔๘๑ ลง ๑๔ ธ.ค. ๖๐ เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการจัดทําหนังสือราชการของสวนราชการ กอ.รมน. 

                         ๒. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที๒่) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
                        ๓. ระเบียบกองทัพบกวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

นําเรียน 

ผอ. และ จนท. ลงนาม

รับทราบ 

รับเรื่องจาก นขต.กอ.รมน./ 

หนวยนอก กอ.รมน. 

จัดเก็บ  
และดําเนินในสวนที่เก่ียวของ

ตอไป 

๒๙ 



๓. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของ สวนกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ฯ สามารถใชประโยชน           
ในปงบประมาณ ๖๒ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง เมื่อสิ้นปงบประมาณ ๖๒ จะดําเนินการแกไขคูมือ          
การปฏิบัติงาน (Work Manual) ของ สวนบริหารจัดการบุคคลฯ และพัฒนาข้ันตอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

๔. จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน 

 คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีและความถูกตองในการแสดงออกทั้งกาย วาจา และใจ           
ของแตละบุคคลซึ่งยึดมั่นไวเปนหลักในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเปนนิสัย 
 จริยธรรม หมายถึง กฎเกณฑที่เปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม เหมาะสม และ    
เปนที่นิยมชมชอบหรือยอมรับจากสังคม เพื่อความสันติสุขแหงตนเอง และความสงบเรียบรอยของสังคม 

ความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม 
๑. ชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น เรียบรอย 
๒. ชวยใหมีสติสัมปชัญญะ และแกไขขอบกพรองอันเกิดจากการปฏิบัติงาน 
๓. ชวยสรางความมีระเบียบวินัยใหแกบุคคลากรของหนวย 
๔. ชวยใหบุคลากรของหนวยสามารถนําความรูและประสบการณจากการปฏิบัติงานมาสรางสรรค  

และพิจารณาตอยอดจากประสบการณในการปฏิบัติงาน 
คุณธรรมในการทํางาน 

 คุณธรรมในการทํางาน หมายถึง ลักษณะนิสัยที่ดีที่ควรประพฤติปฏิบัติในการประกอบอาชีพ 
คุณธรรมสําคัญที่ชวยใหการทํางานประสบความสําเร็จ มีดังน้ี 
 ๑. ความมีสติสัมปชัญญะ หมายถึง การควบคุมตนเองใหพรอม มีสภาพต่ืนตัวฉับไวในการรับรู ทาง
ประสาทสัมผัส การใชปญญาและเหตุผลในการตัดสินใจที่จะประพฤติปฏิบัติในเรื่องตางๆ ไดอยางรอบคอบ 
เหมาะสม และถูกตอง 
 ๒. ความซื่อสัตยสุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอยางตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา และใจ          
ไมคิดคดทรยศ ไมคดโกง และไมหลอกลวงใคร รวมทั้งหาประโยชนจากงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ 
 ๓. ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง ความพยายามในการทํางานหรือหนาที่ของตนเองอยางแข็งขัน      
ดวยความมุงมั่นเอาใจใสอยางจริงจังพยายามทําเรื่อยไปจนกวางานจะสําเร็จ 
 ๔. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง แบบแผนที่วางไวเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติและดําเนินการให         
ถูกลําดับถูกที่ มีความเรียบรอย ถูกตองเหมาะสมกับจรรยาบรรณ ขอบังคับ ขอตกลง กฎหมาย และศีลธรรม 
 ๕. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความเอาใจใส มุ งมั่นต้ังใจตองาน หนาที่ ด วยความผูกพัน            
ความพากเพียร เพื่อใหงานสําเร็จตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว 
 ๖. ความมีนํ้าใจ คือ ปรารถนาดีมีไมตรจีิตตองการชวยเหลือใหทุกคนประสบความสุข และชวยเหลือ
ผูอื่นใหพนทุกข 
 ๗. ความประหยัด หมายถึง การรู จักใช รูจักออม รูจักประหยัดเวลาตามความจําเปน เพื่อใหได   
ประโยชนอยางคุมคาที่สุด 
 ๘. ความสามัคคี หมายถึง การที่ทุกคนมีความพรอมทั้งกาย จิตใจ และความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน  
มีจุดมุงหมายที่จะปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ 
 
 
 
 
 

๓๐ 



จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 จรรยาบรรณเกิดข้ึนเพื่อมุงใหคนในวิชาชีพมีประสิทธิภาพ ใหเปนคนดีในการบริการวิชาชีพ ใหคนใน
วิชาชีพ  มีเกียรติศักด์ิศรีที่มีกฎเกณฑมาตรฐานจรรยาบรรณ 
 จรรยาบรรณ มีความสําคัญและจําเปนตอทุกอาชีพ ทุกสถาบัน และหนวยงาน เพราะเปนที่ยึด
เหน่ียวควบคุมการประพฤติ ปฏิบัติดวยความดีงาม 

จรรณยาบรรณทหาร 
 ๑. มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 ๒. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ๓. ยอมสละประโยชนสวนตน เพื่อผลประโยชนแหงชาติ 
 ๔. รักษาช่ือเสียง และเกียรติศักด์ิของทหาร 
 ๕. มีคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต 
 ๖. ซื่อตรงตอตนเอง ผูอื่น และครอบครัว 
 ๗. มีลักษณะผูนํา มีวินัย ปฏิบัติตามคําสั่งอันชอบธรรม ถูกตองตามกฎหมายโดยเครงครัด และ
ปกครอง ผูใตบังคับบัญชาดวยความเปนธรรม 
 ๘. ตองไมใชตําแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อันจักทําใหเสื่อมเสียศักด์ิศรี และ
เกียรติภูมิของทหาร 
 ๙. ไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคลอื่น อันอาจทําใหเปนที่สงสัย 
หรือ  เขาใจวามีการเลือกปฏิบัติ หรือไมเปนธรรม 
 ๑๐. ปฏิบัติตอบุคคลที่มาติดตอเกี่ยวของอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 
 ๑๑. รูรักสามัคคี เพื่อประโยชนตอการปฏิบัติราชการทหาร 
 ๑๒. ตองบริหารทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุดตอ ทางการทหาร 
 ๑๓. พัฒนาตนใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดต
อทางราชการทหาร 
 ๑๔. รักษาความลับของทางราชการทหารโดยเครงครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๑ 



บทที่ ๕ 
ปญหาอุปสรรคและแนวทางในการแกไขและพัฒนางาน 

 
๑. ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติใน สวนกฎหมายและสิทธิมนุษยชน สํานักบริหารงานบุคคล กอ.รมน. น้ัน     
เปนลักษณะงานทางดานเอกสารเปนจํานวนมาก ซึ่งตองอางอิงและยึดถือตามหลักเกณฑ ระเบียบ คําสั่ง       
ที่เกี่ยวของเปนจํานวนมาก อีกทั้งขอมูลที่ตองประกอบกับหนังสือนําเรียน หรืออนุมัติตาง ๆ ทําใหอาจเกิด 
ความสับสนได อีกทั้งกําลังพล  ที่มีอยูคอนขางจํากัด และกําลังพลสวนใหญเปนกําลังพลที่ปฏิบัติหนาที่ตาม 
หวงเวลาที่ กอ.รมน. รองขอตามเวลาที่กําหนดจากหนวยตนสังกัด ซึ่งมีการหมุนเวียนตลอดเวลา ทําให      
ขาดความตอเน่ืองในการปฏิบัติงาน 

๒. แนวทางแกไขและพัฒนา 
 หลังจากไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของ สวนกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ฯ     
ใหกําลังพลใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในปงบประมาณ ๖๑ - ๖๒ เพื่อชวยในการปฏิบัติงานใหรวดเร็ว   
และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รวมถึงตรวจสอบความถูกตอง และสิ่งที่ตองดําเนินการแกไข หรือพัฒนาคูมือ 
การปฏิบัติงาน (Work Manual) ของ สวนกฎหมายและสิทธิมนุษยชนฯ  และเมื่อสิ้นปงบประมาณ ๖๒       
จะดําเนินการสรุปปญหาขอขัดของและสิ่ งที่ตองดําเนินการแกไข หรือพัฒนาของคูมื อการปฏิบั ติงาน               
(Work Manual) ของสวนกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ฯ เพื่อแกไขและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนตอไป 

๓. ขอเสนอแนะ 
 ไมม ี
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๔ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๕ 



๓๖ 



แผนผังการทํางาน ITA ป 256..... 

 

กิจกรรม 
256..... 256..... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สํานักงาน ป.ป.ท. แจงผลการประเมิน ITA ของป.....  

2. ประสานงานจัดเตรียมการประเมิน ITA ป.....  

3. ประสานการจัดเก็บขอมูล Internal และ External  

4. ประสานการจัดเก็บขอมูล Evidence Based  

5. สํานักงาน ป.ป.ท. ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล ITA 

   ของทุกสวนราชการ 

 

๓๗ 



บรรณานุกรม 

๑. ประมวลกฎหมายอาญา 
๒. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
๓. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
๔. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
๕. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
๖. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
๗. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๘. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ และคําสั่ง หน.คสช. ที่ ๕๑/๒๕๖๐   
    ลง ๒๑ พ.ย. ๖๐ เรื่องการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
๙. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑๐. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๑. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๒. พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการพุทธศักราช ๒๔๘๒  
๑๓. พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๔. พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๑๕. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๖. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 
๑๗. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ และคําสั่ง คสช.ที่ ๕๑/๒๕๖๐  
      ลง ๒๑ พ.ย. ๖๐ เรื่องการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
๑๘. พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๙. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๐. พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒๑. พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๒. พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๔. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๕. พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒๖. พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒๗. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
      พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๒๘. ระเบียบ กค.วาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๙. ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาวาดวยการรับปรึกษาและใหความเห็นทางกฎหมายของกรรมการ 
      กฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓๐. ระเบียบศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือกเพื่อ 
      ใหไดมาซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษา การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต และคาตอบแทน 
      และคาใชจายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓๑. ระเบียบศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตวาดวยการคุมครองสิทธิเสรีภาพ                 
      อํานวยความเปนธรรมและชวยเหลือประชาชนผูไดรับความเสียหายและผูไดรับผลกระทบอันสืบเน่ือง 
      จากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๓๘ 



                                                                                              
๓๒. ประกาศกระทรวงการคลัง ลง ๑๙ ก.ย. ๔๕ เรื่อง หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการผอนชําระหน้ี 
      ของเจาหนาที่ 
๓๓. ประกาศกระทรวงการคลัง ลง ๓ ต.ค.๕๔ เรื่อง หลักเกณฑการชดใชคาสินไหมทดแทนกรณีเจาหนาที่ 
      ของรัฐกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก 
๓๔. ประกาศกระทรวงการคลัง ลง ๓๑ มี.ค. ๕๒ เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ที่ไมตองรายงาน 
      ใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ 
๓๕. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลง ๙ ก.ค. ๕๕ เรื่อง กําหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติ 
      เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๒๖๘) 
๓๖. ขอบังคับ กอ.รมน. วาดวยการดําเนินการดานการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓๗. คําสั่ง กอ.รมน. ที่ ๔๕๓/๒๕๖๐ ลง ๓๑ ส.ค. ๖๐ เรื่องการมอบอํานาจใหรองผูอํานวยการรักษา 
      ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคดําเนินการทางคดี 
๓๘. คําสั่ง กอ.รมน. ที่ ๒๕๓/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ส.ค. ๕๒ เรื่อง การกําหนดหนาที่และการดําเนินงานเอกสาร 
      ใน กอ.รมน. 
๓๙. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๓๗๔ ลง ๓๐ ต.ค. ๕๑ เรื่อง แนวทางการใชมาตรการบังคับ 
      ทางปกครอง 
๔๐. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/๑๕๕๙๕-๑๕๕๙๗ ลง ๒๔ ต.ค. ๕๑ เรื่องแนวทางปฏิบัติตาม 
      พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ กรณีการเกิดความเสียหายกับทรัพยสินของ 
      ทางราชการอันเน่ืองมาจากสถานการณความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต 
๔๑. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๗/ว.๕๖ ลง ๑๒ ก.ย. ๖๐ เรื่องแนวทางการสอบขอเท็จจริงความรับผิด 
      ทางละเมิดตามประเภทสํานวนการสอบสวน 
๔๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๖๐ ลง ๒๙ มี.ค. ๔๘ เรื่อง การอุทธรณคําสั่ง 
      ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๔๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๒๓ ลง ๓๑ ส.ค. ๕๔ เรื่อง การใช ก.พ. ๗ ที่ปรับปรุงใหม     
๔๔. หนังสือ สลค. ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๓๖๔ ลง ๑๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การบริหารงานบุคคลสําหรับ     
      ขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. 
 

 

๓๙ 


