คูมือการปฏิบัติงาน
ฝายนิติการ เทศบาลนครนครราชสีมา

ฝายนิติการ สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลนครนครราชสีมา

คํานํา

คูมือ การปฏิบัติ งานเลมนี้ไดจัด ทํา ขึ้น โดยมีวั ตถุ ประสงค&เ พื่อ ใหผู ปฏิ บัติ งานในตํา แหนงนิ ติก ร สํา กัดฝ. ายนิติ การ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครราชสี ม าและผูที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติงานในตําแหนงนิติกรไดทราบถึงการจัดโครงสรางองค&กรขอบเขตความ
รับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ.ายนิติการ ทั้งนี้เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตอไป

ฝ.ายนิติการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครราชสีมา

สารบัญ
สวนที่ ๑
สวนที่ ๒
สวนที่ ๓
สวนที่ ๔
สวนที่ ๕

การปฏิบัติงานของฝายนิติการ
โครงสร!างการจัดองค)กรของฝายนิติการ
ภารกิจของผู!ปฏิบัตงิ านในตําแหนงนิติกร
กําหนดระยะเวลาแล!วเสร็จของงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของของผู!ปฏิบัตงิ านในตําแหนงนิติกร
๑. การพิจารณาวินิจฉัยป<ญหาทางกฎหมาย
๒. การรางและพิจารณาตรวจรางเทศบัญญัติที่ไมเกี่ยวเนื่องกับ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป?
๓. การรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการทางคดี
๔. การดําเนินการบังคับคดี
๕. การตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัย
ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
๖. การตรวจพิจารณาเกี่ยวกับการอุทธรณ&หรือการรองทุกข&ของบุคลากร
๗. การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
๘. การดําเนินการเกี่ยวกับการกลาวหาการชี้มูลความผิด และขอทักทวงของหนวยตรวจสอบ
๙. การลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข&ติดตามและรายงานผล
๑๐. การรับเรื่องราวรองทุกข&จากประชาชนผูบริโภคในเขตพื้นที่
๑1. ตรวจทานความถูกตองของสัญญารางประกาศคําสั่งฯ

หน!า
๑
๒
๓
๕
๖
๖
๘
๑๑
๑๓
๑๖
๑๘
๑๙
๒๒
๒๖
๒๘
30

-๑-

สวนที่ ๑ การปฏิบัตงิ านของฝายนิติการ
๑. ชื่อหนวยงาน
ฝ.ายนิติการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครราชสีมา
เลขที่ ๖๓๕ ถนนโพธิ์กลาง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๒. ที่ตงั้
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท& 0๔๔–๒๓๔๖๐๐ Website: WWW.Koratcity.com

๓. เป5าประสงค)ของฝายนิติการ
๓.๑ เพื่ อ เป\ น หนวยงานที่ ทํ า หนาที่ ใ หคํ า ปรึ ก ษาดานกฎหมายและเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วของแกคณะผู บริ ห าร
และสวนราชการทั้ ง ภายในและภายนอก ตลอดจนบุ ค ลากรในสั ง กั ด เทศบาลนครนคราชสี ม าและผูสนใจทั่วไปรวมทั้งเสนอแนะ
แนวทางเจรจาไกลเกลี่ยและประนีประนอมทางดานกฎหมาย ในป<ญหาดานตางๆของสวนราชการและบุคลากรในสังกัดเทศบาลนคร
นครราชสี ม า
๓.๒ เพื่อเป\นหนวยงานที่ทําหนาที่ใหการสนับสนุนประสานงานและปฏิบัติงานรวมกัน ในดานกฎหมายระหวาง
หนวยงานภายในและภายนอกเทศบาลนครนครราชสี ม าใหบรรลุตามหนาที่ และวิสัยทัศน&ของเทศบาลนครนครราชสี ม า
๓.๓ เพื่อเป\นหนวยงานที่ทําหนาที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบ ขอบังคับประกาศและคําสั่งของ
เทศบาลนครนครราชสี ม าตลอดจนกฎหมายและหนังสือเวียนที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานจากหนวยงานภายนอกเพื่อใชประโยชน&ในการ
บริหารและบริการ
๔. วัตถุประสงค)
๔.๑ เพื่อใหมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอยางเป\นลายลักษณ&อักษรที่แสดงถึง รายละเอียดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของกิจกรรมกระบวนการตางๆของหนวยงานและสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
เกิดผลงานที่ไดมาตรฐานเป\นไปตามเป_าหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพและบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
๔.๒ เพื่อเป\นหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการทํางานเป\นมือ
อาชีพและใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรรวมถึงการแสดง หรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการใหสามารถ
เขาใจและใชประโยชน&จากกระบวนการ
๔.๓ เพื่อใหบุคลากรที่ดําเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือแนวทางเดียวกัน

-๒-

สวนที่ ๒ โครงสร!างการจัดองค)กรของฝายนิติการ
ฝ.ายนิติการ เป\นหนวยงานที่มีฐานะเป\นงานในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครราชสี ม า ซึ่งแสดงการจัด
โครงสรางองค&กรในสังกัดฝ.ายนิติการไดดังนี้

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
๑
๒
๓
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
๑
๒
๓

สํานักปลัด
หัวหน!าสํานักปลัดเทศบาล

ฝายนิติการ
งานรับเรื่องราวร!องทุกข)
งานรับเรื่องราวร!องทุกข)
จํานวน ๒ อัตรา

งานกฎหมายและคดี
จํานวน ๒ อัตรา
-ผู!ชวยนิติกร ๒ อัตรา
-ธุรการ ๑ อัตรา

งานนิติกรรมสัญญา
จํานวน ๓ อัตรา

-๓-

สวนที่ ๓
ภารกิจของผู!ปฏิบัตงิ านในตําแหนงนิติกร
ผูปฏิบัติงานในตําแหนงนิติกรในสังกัดงานนิติการมีหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวม๑2เรื่องดังนี้
๑. การพิจารณาวินิจฉัยป<ญหาทางกฎหมาย
๑.๑ งานใหคําปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายกฎระเบียบคําสั่งและประกาศแกบุคคลและสวนราชการ
๑.๒ งานวินิจฉัยตีความทางดานกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับคําสั่งและประกาศ แกบุคคลและสวนราชการ
๑.๓ งานวิเคราะห&และเสนอความเห็นทางกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับคําสั่งและประกาศตอสวนราชการ
๒. การรางและพิจารณาตรวจรางเทศบัญญัติที่ไมเกี่ยวเนื่องกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป?
๓. การรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการทางคดี
๓.๑ งานนิติการมีหนาที่ความรับผิดชอบดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง ทางอาญางานคดีปกครองและงาน
คดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลนครนครราชสี ม า หรือเทศบาลนครนครราชสี ม าเป\นโจทก&หรือผูฟ_องคดีหรือถูกฟ_องเป\นจําเลยหรือเป\นผู
ถูกฟ_องคดีเชนประสานกับ พนักงานอัยการจัดสงคําฟ_องทําคําชี้แจงประกอบการทําคําใหการเขารวมในการบังคับคดีเป\นตน
๓.๒ การสอบหาขอเท็จจริงภายในเทศบาลและการสอบหาขอเท็จจริงกรณีหนวยงาน ภายนอกมอบใหเทศบาล
ดําเนินการ เชน สํานักงาน ป.ป.ช.เป\นตน
๔. การดําเนินการบังคับคดี
๕. การตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยของบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
๖. การตรวจพิจารณาเกี่ยวกั บการอุทธรณ&ห รือ รองทุกข&ข องบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา
๗. การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่

-๔-

๘. การดําเนินการเกี่ยวกับการกลาวหาการชี้มูลความผิดและขอทักทวงของหนวยตรวจสอบ
๙. การลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข&ติดตามและรายงานผล
๑๐. การรับเรื่องราวรองทุกข&และดําเนินการแกไขป<ญหาความเดือดรอนตลอดจนรับเรื่อง รองเรียนจากผูบริโภคในเขตพื้นที่
๑1. ตรวจทานความถูกตองของสัญญารางประกาศคําสั่งหรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อใหเอกสารมีความถูกตองครบถวนสมบูรณ&
และเป\นไปตามขอกําหนดหลักเกณฑ&และกฎหมายตางๆ
๑2. งานดานธุรการ
๑2.๑ ปฏิบัติงานสารบรรณการลงทะเบียนรับ–สงหนังสือการจัดทําหนังสือราชการ การตรวจรางหนังสือ
การจัดเก็บและรักษาเอกสารที่ใชในการทํางาน
๑2.๒ ดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจายพัสดุอุปกรณ&สํานักงานดูแลสงซอมบํารุงรักษา
วัสดุครุภัณฑ&ตางๆ
๑2.๓ ประสานงานและอํานวยความสะดวกใหแกขาราชการและลูกจาง
๑2.๔ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภายในงานนิติการ
๑2.๕ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
๑2.๖รับ – สงหนังสือราชการ
๑2.๗ ลงทะเบียนคุมหนังสือรับรับฝ.ายปกครองและทะเบียนหนังสือรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข&ทั่วไปและเรื่องรองเรียน/รองทุกข&
๑2.๘ ทําหนั งสื อแจงเวีย นใหกั บสวนราชการภายในองค& ก รใหปฏิ บัติ ตามระเบีย บกฎหมายหรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของกับภารกิจหนาที่ที่เกี่ยวของกับสวนราชการ
๑2.๙ จัดเก็บเอกสารทั้งหมดของงานนิติการ
๑2.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย

-๕-

สวนที่ ๔ กําหนดระยะเวลาแล!วเสร็จของงาน
รายชือ่ กระบวนงาน
ระยะเวลาดําเนินการแล!วเสร็จ
๑.การพิจารณาวินิจฉัยป<ญหาทางกฎหมาย
ภายใน๓๐วัน
๒. การรางและพิจารณาตรวจรางเทศบัญญัติที่ไมเกี่ยวเนื่องกับ เทศบัญญัติงบประมาณ
ภายใน๒๕๐วัน
รายจายประจําป?
๓. การรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการทางคดี
๓๐–๖๐ วัน
๔. การดําเนินการบังคับคดี
บังคับคดีภายใน๑๐ป? บังคับคดี
๔.๑ คดีแพง
ภายใน๓ป?
๔.๒ คดีลมละลาย
๕. การตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัย ของบุคลากรในสังกัดเทศบาล
นครนครราชสีมา

ภายใน๑๘๐วัน

๖. การตรวจพิจารณาเกี่ยวกับการอุทธรณ&หรือการรองทุกข& ของบุคลากรใน
สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

ภายใน๓๐วัน

๗. การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
๘. การดําเนินการเกี่ยวกับการกลาวหาการชี้มูลความผิด และขอทักทวงของหนวย
ตรวจสอบ
๙. การลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข&ติดตามและรายงานผล
๑๐. การรับเรื่องราวรองทุกข&จากประชาชนผูบริโภคในเขตพื้นที่
11. ตรวจทานความถูกตองของสัญญารางประกาศคําสั่งหรือ เอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ

ภายใน๖๐วัน
ภายในเวลาที่หนวยตรวจสอบกําหนด
ภายใน๑4วัน
๒๐-๒๐๐วัน
ภายใน 7 วัน

-๖-

สวนที่๕
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู!ปฏิบตั ิงานในตําแหนงนิติกร
การปฏิบัติงานในแตละภารกิจของผูปฏิบัติงานในตําแหนงนิติกรมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานและแผนผังในการ
ปฏิบัติงานในแตละเรื่องดังนี้
๑. การพิจารณาวินิจฉัยป>ญหาทางกฎหมาย
การพิจารณาวินิจฉัยขอกฎหมายลักษณะของงานเป\นการตรวจสอบเอกสารตางๆหรือ พิจารณาขอหารือตางๆที่
สวนราชการภายในเทศบาลนครนครราชสีมาเสนอเขามาไมวาจะเป\นการ ตรวจสอบเอกสารหรือขอหารือในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบ
ขอบังคับประกาศคําสั่งหรือเอกสาร อื่นๆของเทศบาลนครนครราชสีมาหรือเป\นเรื่องกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการตลอดจนเอกสาร
ตางๆที่ทางราชการเวียนใหทราบอาทิมติคณะรัฐมนตรีซึ่งในการพิจารณาตรวจสอบเอกสารหรือขอหารือ ในแตละเรื่องจะพิจารณาตรวจสอบ
เรื่องตางๆที่มีการเสนอเขามาวาเกี่ยวของดวยกฎหมายกฎระเบียบ ขอบังคับประกาศคําสั่งหรือเอกสารในเรื่องใดเคยมีการตรวจสอบหรือมี
การตอบขอหารือในลักษณะดังกลาว หรือไมหากไมมีอาจใชดุลพินิจในการตีความตามตัวอักษรหรือเจตนารมณ&ของกฎหมายกฎระเบียบนั้นๆ
แลวแตกรณีหากกรณีเป\นกฎระเบียบของทางราชการหากพิจารณาแลวยังไมไดขอยุติอาจหารือหรือหาขอมูล ไปยังสวนราชการที่เกี่ยวของ
เพื่อใหไดขอยุติในเรื่อ งดัง กลาว อาทิ ป< ญ หาในทางปฏิบัติตามระเบี ย บ กระทรวงการคลังอาจตองหารือไปยังกระทรวงการคลังซึ่งเป\น
หนวยงานที่บังคับใชระเบียบเป\นตนหลังจาก นั้นจะทําความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาหากเห็นชอบตามความเห็นดังกลาวก็
จะแจงผลการ พิจารณานั้นตอหนวยงานที่เสนอเรื่องเขามาเพื่อทราบหรือหากเป\นเรื่องที่เกี่ยวของกับสวนราชการอื่นๆดวย ก็จะเสนอใหเวียน
ผลการพิจารณานั้นใหทุกสวนราชการทราบเพื่อเป\นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกตองตอไป

-๗-

แผนการดําเนินงาน
การพิจารณาวินจิ ฉัยปัญหาทางกฎหมาย

๑.หน่วยงานเสนอข◌้ อหารือ/ปัญหาทางกฎหมาย

๒.นิตกิ รตรวจสอบเรืองทีเสนอมาว่าเกียวด้วยกฎ
ระเบียบข้อบังคับประกาศคําสังหรือเอกสารเรืองใด

๓.วินิจฉัยข้อหารือ/ให้ความเห็นทางกฎหมาย
ให้นายกเทศมนตรีพจิ ารณา

๔.นายกเทศมนตรีพจิ ารณาแล้วเห็นชอบ

๕.แจ้งผลการพิจารณาให้หน่ วยงานทีหารือทราบ
หรือในกรณี ทีข้อหารือนั%นเกียวข้องกับหน่ วยงานอืนด้วย
ต้องแจ้งเวียนให้ทุกหน่ วยงานทราบและถือปฏิบตั ติ อ่ ไป

หมายเหตุกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานภายใน ๓๐ วัน

-๘-

๒. การรางและพิจารณาตรวจรางเทศบัญญัติทไี่ มเกีย่ วเนื่องกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป@
๒.๑ การกํ าหนดผู รับ ผิด ชอบนายกเทศมนตรีเ ป\น ผู แตงตั้ งคณะกรรมการในการดํ าเนิ นงานออกเทศบัญ ญัติ ซึ่ ง
ผูรับผิดชอบจะเป\นผูดําเนินการ สวนราชการที่เกี่ยวของหรือผูที่ไดรับมอบหมายในกรณีที่ไมมีตําแหนงดังกลาว
๒.๒ การรวบรวมและวิเคราะห&สถานการณ&ดานขอเท็จจริงและขอกฎหมายผูรับผิดชอบดําเนินการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห&ขอเท็จจริงใหครอบคลุมกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบพรอมทั้ง ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของและวิเคราะห&กลุมผูที่อาจไดรับ
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมรวมถึง ผูมีสวนไดเสียและหนวยงานที่เกี่ยวของใหครอบคลุมมากที่สุดเพื่อรับทราบป<ญหาที่แทจริงของ
ทองถิ่นรวมถึง นโยบายของผูบริหารทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศหรือขอกฎหมายที่เป\นเหตุผลในการยกราง
๒.๓ การพิจารณาอํานาจตามกฎหมายที่ใหอํานาจ ในการยกรางเทศบัญญัติตามประเด็น ป<ญหาสําคัญของพื้นที่ตอง
ตรวจสอบบทบัญ ญัติแหงกฎหมายวามีบ ทบัญญัติ แหงกฎหมายใหอํานาจ ในการออกเทศบัญ ญัติในเรื่องที่เ ป\นป<ญหาไดหรื อไม(เชน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.๒๕๒๒มาตรา๙วรรคสองและพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๓๕มาตรา๒๐เป\นตน)
๒.๔ การเสนอขอความเห็ น ชอบในการยกรางเทศบั ญ ญั ติ ผู รั บ ผิ ด ชอบควรเสนอให นายกเทศมนตรีใหความ
เห็นชอบในการยกรางเทศบัญญัติหากนายกเทศมนตรีไมเห็นชอบเป\นอันวาการ ยกรางเทศบัญญัติดังกลาวเป\นอันยุติเรื่องโดยผูรับผิดชอบควร
ดําเนินการทบทวนประเมินและวิเคราะห& สถานการณ&หรือกฎหมายเพื่อเสนอใหความเห็นชอบในการยกรางเทศบัญญัติใหม
๒.๕ การแตงตั้ ง คณะกรรมการยกรางเทศบั ญ ญั ติ ก รณี ที่ น ายกเทศมนตรี เ ห็ น ชอบใหมี ก าร ยกรางเทศบั ญ ญั ติ
นายกเทศมนตรีจะตองแตงตั้งคณะกรรมการยกรางเทศบัญญัติเพื่อดําเนินการยกราง เทศบัญญัติโดยที่องค&ประกอบของคณะกรรมการจะตอง
ประกอบดวยนักวิชาการนิติกรเจาหนาที่ของ สวนราชการที่เกี่ยวของผูแทนภาคประชาชนหรือบุคลากร ที่มีความรูทางวิชาการเรื่องนั้นๆ
รวมดวย
๒.๖ การดําเนินการยกรางเทศบัญญัติคณะกรรมการยกรางเทศบัญญัติตองดําเนินการยกราง โดยนําขอมูลที่ไดจากการ
ประเมินและวิเคราะห&จากขอ๒.๒มาประกอบการพิจารณาดวย
๒.๗ การรับฟ<งความคิดเห็นรางเทศบัญญัติเทศบาลอาจดําเนินการโดย
๑) สํ า รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนเกี่ ย วกั บ ความตองการในการแกป< ญ หา และความเห็นเกี่ยวกับ
ความเป\นไปไดของรางเทศบัญญัติที่จะกําหนดใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติ
๒) เปjดรับฟ<งความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการ เสนอความคิดเห็นและ
ความตองการตอรางเทศบัญญัติที่ไดจัดทําขึ้นทั้งนี้ขั้นตอนการรับฟ<งความคิดเห็นของ ประชาชนเป\นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการรับฟ<งความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๕๘ ขอ ๙

-๙-

๒.๘ การพิจารณารางเทศบัญญัตินายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลมีอํานาจในการเสนอรางเทศบัญญัติเพื่อให
สภาเทศบาลพิจารณาเทศบัญญัติโดยพิจารณาเป\น๓วาระคือวาระรับหลักการ วาระแปรญัตติและวาระใหความเห็นชอบโดยอาจพิจารณา๓
วาระในคราวเดียวก็ไดตามมติของสภาทองถิ่น หากสภาเทศบาลไมเห็นชอบรางเทศบัญญัตินั้นก็เป\นอันตกไปโดยผูรับผิดชอบควรดําเนินการ
ทบทวน เพื่อดําเนินการยกรางใหมและนําเขาสูการพิจารณาของนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตามขอ๒.๖ แตถาสภาเทศบาล
เห็นชอบก็สามารถดําเนินการตามขอ๒.๙ตอไปได
๒.๙ การลงนามเห็นชอบรางเทศบั ญญัติ ภายใน 7วันนับแตวันที่สภาเทศบาลไดมีมติ เห็นชอบดวยกับรางเทศ
บัญญัติใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัติไปยังผูวาราชการจังหวัดพิจารณา
๒.๑๐ การตราเทศบัญญัตินายกเทศมนตรีเป\นผูลงนามในเทศบัญญัติ
๒.๑๑ การประกาศใชเทศบัญญัติเมื่อเทศบัญญัติไดมีการลงนามจากผูวาราชการจังหวัดแลวใหเทศบาลประกาศใช
เพื่อใหมีผลใชบังคับในเขตทองถิ่นนั้นโดยนอกจากที่ไดมีกฎหมายบัญญัติไวเป\นอยางอื่น เทศบัญญัตินั้นใหใชบังคับไดเมื่อประกาศไวโดย
เปjดเผยที่สํานักงานเทศบาลแลว๗วันเวนแตในกรณีฉุกเฉิน ถามี ค วามระบุ ไ วในเทศบั ญ ญั ติ นั้ น วาใหใชบั ง คั บ ทั น ที ก็ ใ หใชบั ง คั บ ใน
วั น ที่ ไ ดประกาศนั้ น ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖มาตรา๖๓
๒.๑๒ การเผยแพรประชาสั ม พันธ& เทศบั ญญัติ เมื่ อเทศบาลไดมีก ารประกาศใชบั งคั บ เทศบัญญัติแลวตอง
ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ&เทศบัญญัติเพื่อชี้แจงใหประชาชนเกิดความเขาใจถึง เนื้อหาสาระของเทศบัญญัติรวมทั้งเหตุผลความจําเป\น
ในการบังคับใชเทศบัญญัติดังกลาว
๒.๑๓ การทบทวนความเหมาะสมของเทศบั ญ ญั ติ ผูรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรี
ดําเนินการทบทวนความเหมาะสมของเทศบัญ ญัติหลังจากที่ไดมีการประกาศใชแลวทุก๕ป?หรือเมื่อเห็นวาจําเป\นตองมีการปรับปรุง
แกไขหรือยกเลิกทั้งนี้ตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวน ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา 5

-๑๐-

-๑๑-

๓. การรวบรวมข!อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการทางคดี
๓.๑ คดีแพงหรือคดีปกครอง
๓.๑.๑ กรณีเ ทศบาลนครนครราชสี ม าเป\นคูความการรวบรวมขอเท็จจริงและ พยานหลักฐานเพื่อดําเนินการ
ทางคดีมีลําดับขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
๑) กรณีเป\นฝ.ายใชสิทธิฟ_องหรือฟ_องแยงในฐานะโจทก& หรือผูฟ_องคดี หลังจากไดรับเรื่องจากสวน
ราชการเจาของเรื่องนิติกรจะเป\นผูประสานงานกับสวนราชการเจาของเรื่องและ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อสรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ตางๆที่เกี่ยวของกับมูลคดีนั้นแลวประมวลเรื่อง พรอมความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อนําเสนอใหสํานักงานอัยการจัดพนักงานอัยการ
ดําเนินการวาตางแทนเทศบาลนครนครราชสี ม าภายในอายุความตอไป
๒) กรณีเป\นฝ.ายถูกบุคคลภายนอกใชสิทธิทางศาลบังคับใหเทศบาลนครนครราชสี ม ากระทําการ
หรืองดเวนกระทําการใด ซึ่งเทศบาลนครนครราชสี ม าอยูในฐานะจําเลยหรือ ผูถูกฟ_องคดีหลังจากที่เ ทศบาลนครนครราชสี ม าไดรับ
หมายเรียกจากศาลใหยื่นคําใหการนิติกรจะเป\น ผูรวบรวมขอเท็จจริงจากสวนราชการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับมูลคดีแลวประมวลเรื่อง
พรอมความเห็น เสนอนายกเทศมนตรีเพื่อนําเสนอสํานักงานอัยการจัดพนักงานอัยการดําเนินการยื่นคําใหการแกตางแทนภายในระยะเวลาที่
ศาลกําหนดตอไป
๓.๑.๒ กรณีบุคลากรในสังกัดเทศบาลฯถูกฟ_องเนื่องจากการปฏิบัติ ราชการหลังจากไดรับเรื่องจากบุคลากร
ดังกลาวนิติกรจะเป\นผูประสานกับผูที่เกี่ยวของเพื่อสรุปขอเท็จจริง แลวประมวลเรื่องพรอมความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อนําเสนอ
สํานักงานอัยการจัดพนักงานอัยการใหความชวยเหลือตอไป
๓.๒ คดีอาญา
๓.๒.๑ กรณีเ ทศบาลนครนครราชสี ม าเป\นผูเสียหายนิติกรจะเป\นผูประสานงานกับ สวนราชการที่เกี่ยวของ
เพื่อประมวลขอเท็จจริงพรอมความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีมอบอํานาจใหนิติกรดําเนินการรองทุกข&ตอพนักงานสอบสวนในทองที่ที่มูลคดี
เกิดขึ้นภายในอายุความและติดตามผลทางคดี แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบเป\นระยะจนกวาคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้ หากเป\นคดีความผิดอัน
ยอมความได จะตองดําเนินการรองทุกข&ตอพนักงานสอบสวนภายในกําหนดสามเดือนนับแตวันที่นายกเทศมนตรีทราบมูลคดีอาญานั้นๆ
๓.๒.๒ กรณีเ ทศบาลนครนครราชสี ม า นายกเทศมนตรี บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครนครราชสี ม าตกเป\น
ผูตองหาอัน เนื่องมาจากการปฏิบัติ ราชการนิติ กรจะเป\นผู ประสานงานกับ หนวยงานหรือผู ที่เกี่ย วของเพื่อประมวลขอเท็จจริ งและ
พยานหลักฐานตางๆที่เกี่ยวของพรอมความเห็นเสนอ นายกเทศมนตรีเพื่อขอความอนุเคราะห&สํานักงานอัยการจัดพนักงานอัยการใหความ
ชวยเหลือตอไปทั้งนี้จะตองขอใหสํานักงานอัยการเขามาชวยเหลือกอนที่พนักงานสอบสวนจะมีความเห็นและสงสํานวนไปยังพนักงานอัยการ
สําหรับกรณีบุคลากรถูกแจงความคดีอาญาหรือถูกฟ_องเป\นคดีอาญาควรดําเนินการให นายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยไปพรอมกันดวย

-๑๒-

แผนการดําเนินงาน
การรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพือ# ดําเนินการทางคดี

คดีอาญา

คดีแพง/คดีปกครอง

กรณี เทศบาลนครนครราชสีมาเป็ นผูเ้ สียหาย

กรณี เป็ นผูต้ อ้ งหา
(เทศบาลนครนครราชสีมา/
นายกเทศมนตรี/บุคลากร)

มอบอํานาจให้เจ้าหน้าทีร้องทุกข์และ
ติดตามผลแล้วรายงานผลคดีจนคดีถงึ ทีสุด

งานนิติการจะประสานงานกับหนวยงานและ เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน

เสนอนายกฯขอความอนุเคราะห์สาํ นักงาน
อัยการสูงสุดเพือจัดพนักงานอัยการแก้ตา่ งคดี
แล้วแต่กรณี

งานนิตกิ ารจะประสานงานกับพนักงานอัยการในการให้ความช่วยเหลือในชัน% สอบสวน/จัดทําคําฟ้ อง/
จัดทําคําให้การ

งานนิตกิ ารจะประสานงานกับ
พนักงานอัยการจนกว่าคดีจะถึงทีสุด

หมายเหตุกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน ๓๐–๖๐วัน

-๑๓-

๔. การดําเนินการบังคับคดี
๔.๑ การบังคับคดีแพง
เมื่อศาลมีคําพิพากษาใหเทศบาลนครนครราชสี ม าเป\นฝ.ายชนะคดีแลวเทศบาลนครนครราชสี ม าอยูในฐานะ
เจาหนี้ตามคําพิพากษาหากจําเลยหรือผูถูกฟ_องคดีหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา ไมชําระหนี้พนักงานอัยการจะขอใหศาลออกหมายบังคับคดี
และเมื่อศาลไดออกหมายบังคับคดีแลวพนักงาน อัยการจะแจงมาเป\นหนังสือใหดําเนินการสืบหาทรัพย&สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อจะ
ไดยึดทรัพย&สินอายัดสิทธิเรียกรองมาขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระหนี้ตอไป
วิธีการสืบทรัพย&มีดังนี้
๑) สอบถามขอมู ล ที่ อ ยู ตามทะเบี ย นบานไปยั ง งานทะเบี ย นราษฎร(กรณี ลู ก หนี้ ตามคํา พิ พ ากษา
เป\ น บุค คลธรรมดา) หรือกรมพั ฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิ ช ย& (กรณีลูกหนี้ตาม คําพิพากษาเป\นนิติบุคคล)
๒) การสืบทรัพย&สินทางทะเบียนราชการจะใชในการตรวจสอบทรัพย&สินที่มีทะเบียนควบคุม เชนที่ดินยานพาหนะเงิน
ฝากในธนาคารสิทธิการเชาโทรศัพท&เป\นตนโดยปกติจะทําป?ละประมาณ ๒–๓ครั้งแตในสวนของธนาคารอาจมีป<ญหาในทางปฏิบัติเนื่องจาก
หนวยเก็บขอมูลที่สอบถามไปมักจะตอบ ปฏิเสธในทํานองวาเป\นความลับของลูกคา ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินพ.ศ.2551
ผลการสืบทรัพย&
หากไดขอมูลทางทรัพย&สินก็จะรายงานกรมบังคับคดีเพื่อหาทางยึดทรัพย&สินหรืออายัดสิทธิเรียกรองนั้นๆ ตอไป
หากไดทราบเฉพาะความมีตัวตน(ยังมีชีวิตอยูหรือยังคงประกอบกิจการอยู)และอาชีพถิ่นที่อยู ก็จะเก็บเป\นขอมูลใน
สํานวนคดี

-๑๔-

แผนการดําเนินงานการดําเนินการ
บังคับคดี (คดีแพง)

1. ศาลมีคําพิพากษาใหเทศบาลนครนครราชสีมาชนะคดี

๒.กรณีลูกหนี้ตามคำพิพากษาไมชําระหนี้ตามคำพิพากษา
๓.ขอใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลขอใหออกหมายบังคับคดี
๔. นิติกรดําเนินการสืบหาทรัพย&สินของลูกหนี้ฯ เพื่อบังคับคดี

กรณี ไม่พบทรัพย์สน
ิ

กรณีพบทรัพย&สิน

รายงานให!นายกเทศมนตรีทราบ

๕.นิตกิ รดําเนินการตัง% เรือง
ในการบังคับคดีทีกรมบังคับคดี

๖.นิตกิ รนําเจ้าพนักงานบังคับคดี
ไปดําเนินการยึดทรัพย์สนิ ของลูกหนี% ฯ
เพือขายทอดตลาด

หมายเหตุ

กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานบังคับคดีภายใน ๑๐ป?นับแตวันที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งตามมาตรา ๒๗๔ แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

-๑๕-

๔.๒ การบังคับคดีล!มละลาย
หากปรากฏวา ลูก หนี้ตามคํา พิ พ ากษาถูก ศาลลมละลายมี คําสั่ ง พิทัก ษ&ท รั พ ย&เด็ ดขาด ไมวาคดีจะอยูในชั้นใดก็
ตามและยั ง อยู ในระยะเวลาที่ อ าจขอรั บ ชํา ระหนี้ ได ใหดํ าเนิ นการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานแลวเสนอความเห็นตอนายกเทศมนตรี
เพื่อดําเนินการยื่นคําขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงาน พิทักษ&ทรัพย& กรมบังคับคดี ตอไป
แผนการดําเนินงานการดําเนินการ
บังคับคดี (คดีลมละลาย)

๑.กรณี ตรวจสอบพบว่าลูกหนี% ของเทศบาลนครนครราชสีมาถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาด

๒.นิตกิ รตรวจสอบเอกสารหลักฐานพร้อมขออนุ มตั นิ ายกเทศมนตรี
เพือยืนคําขอรับชําระหนี% ภายใน๒เดือนนับแต่วนั โฆษณา คําสังพิทกั ษ์
ทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษา

๓.นิตกิ รดําเนินการยืนคําขอรับชําระหนี%
ต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์กรมบังคับคดี

๔. สืบหาทรัพย์สนิ ของลูกหนี%

หมายเหตุ กํ า หนดระยะเวลาแลวเสร็ จ ของงานภายใน ๓ป? ตามพระราชบั ญ ญั ติ ล มละลายพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๓

-๑๖-

๕. การตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยของบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครนครราชสี ม า
การดํา เนินการทางวินัยจะเริ่มตั้งแตมีผูกลาวหาไดกลาวหาบุคลากรในสังกัด เทศบาลนครนครราชสี ม า ไดแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป วากระทําความผิดทางวินัยโดยการกลาวหานั้นกระทํา
เป\นลายลักษณ&อักษร หรือทําเป\นหนังสือเสนอตอผูบังคับบัญชาชั้นตนโดยลําดับจนถึงนายกเทศมนตรี นิติกรจะพิจารณาขอกลาวหา นั้นๆ
วามีลักษณะอยางไรเป\นขอกลาวหาซึ่งมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ชัดไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยจริงตามขอกลาวหาหรือไมสวน
การชี้มูลความผิดทางวินัยของหนวยตรวจสอบ(เชนป.ป.ช.,สตง.เป\นตน) นั้นถือวาเป\นพยานหลักฐานในเบื้องตนแลวนิติกรตองตั้งเรื่องให
นายกเทศมนตรีดําเนินการทางวินัยทันที ดวยการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยโดยไมตองสอบขอเท็จจริงอีกสําหรับขั้นตอนการ
พิจารณา ขอกลาวหา มีดังตอไปนี้
กรณีขอกลาวหานั้นมีมูลความผิดจริงตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลั ก เกณฑ&
และเงื่ อ นไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙ หรื อ ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาเรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจางหากเป\นมูลความผิด วินัยไมรายแรงและมีมูลวากระทําผิดจริงโดยอาจมีคํา รับ สารภาพของผู ถูก
กลาวหา ก็จะพิจารณาวา มูลความผิดในลักษณะดังกลาวนั้นนายกเทศมนตรีเคยพิจารณาลงโทษในฐานใดก็จะเสนอใหนายกเทศมนตรี
พิจารณาลงโทษในฐานเดียวกันหรือใหเป\นมาตรฐานแบบเดียวกันโดยไมจําตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ก็ได
กรณีขอกลาวหานั้น ๆไมชั ด เจนเพี ย งพอที่ จ ะลงโทษผู ถู ก กลาวหาได ก็ จ ะเสนอตอ นายกเทศมนตรีเพื่อมอบให
ผูถู กกลาวหาไดโตแยงหั กลางขอกลาวหาและชี้แจงวาขอเท็ จจริ งตามขอกลาวหานั้ น เป\ น ประการใดหรื ออาจทํ าความเห็ นเสนอตอ
นายกเทศมนตรี เ พื่ อ แตงตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนขอเท็ จ จริ ง ในเรื ่ อ งดั ง กลาว ในการดํ า เนิ น การสอบสวนจะรวบรวม
พยานหลั ก ฐานทั้ ง ที่ เ ป\ น เอกสารและบุ ค คล คําใหการตางๆนํา มาประมวลเขาดวยกัน และสรุป วาขอเท็จ จริง ตามขอกลาวหานั้น
เป\นประการใด หากพิจารณาแลวไมมีมูลความผิดทางวินัยก็จะเสนอตอนายกเทศมนตรีเพื่อยุติเรื่องที่สอบสวนหรือมีมูล ความผิดทางวินัย
ไมรายแรงก็จะเสนอตอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาลงโทษตามมาตรฐานที่เคยลงไว โดยทําคําสั่งลงโทษเสนอนายกเทศมนตรีลงนาม
แลวแจงใหผูถูกกลาวหาทราบตอไป
ทั้งนี้ในกรณีที่เห็นวาพฤติการณ&เป\นความผิดทางวินัยไมรายแรงและจะเสนอลงโทษทางวินัย ในการดํา เนิน การสอบ
ขอเท็จ จริง เรื่อ งดัง กลาวจะตองใหหลัก ประกัน ความเป\น ธรรมแกผู ถูก กลาวหาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙
กรณีพ ิจ ารณาแลวปรากฏวามีม ูล ความผิด วิน ัย รายแรงก็จ ะเสนอตอนายกเทศมนตรีเ พื่ อ แตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยรายแรงและดําเนินการขั้นตอนการสอบสวนเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแลวจะเสนอสํานวนการสอบสวนตอ
นายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการกรณีที่ตองมีการลงโทษทางวินัยก็จะจัดทําคําสั่งลงโทษเสนอใหนายกเทศมนตรีลงนามจากนั้นใหแจงผูถูก
กลาวหาทราบตอไป

-๑๗-

แผนการดําเนินงานการตรวจพิจารณา
ดําเนินการเกี่ยวกับวินัยของบุคลากร
๑.เทศบาลนครนครราชสีมาเสนอเรื่อง/ข!อกลาวหาวามีกรณีกระทําผิดทางวินัย
๒.งานนิตกิ าร
กรณี มีมูลความผิดทางวินยั มี
คํารับสารภาพ หรือเป็ น
ความผิดปรากฏชัดแจ้ง

กรณี ทีข้อเท็จจริงไม่ปรากฏชัดว่า
ผูถ้ ูกกล่าวหากระทําผิดวินยั หรือไม่

กรณี มีมูลความผิดวินยั ร้ายแรง

๓.ตรวจสอบมาตรฐาน
การลงโทษและจัดทําคําสัง
เสนอนายกเทศมนตรีลงนามในคําสัง

๓.มอบผูถ้ ูกกล่าวหาชี%แจง
หรือเสนอตัง% คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริง

๓.เสนอแต่งตัง% คณะกรรมการ
เสนอนายกเทศมนตรีลงนาม

๔.แจ้งคําสังให้ผูถ้ ูกลงโทษทราบ

๔.กรณี มีมูลว่ากระทําผิดวินยั
๕.กรณี ไม่มีมูลความผิดทางวินยั
เสนอนายกเทศมนตรีเพือสังยุตเิ รือง

๔.คณะกรรมการดําเนินการ
สอบสวนตามประกาศฯแล้ว
รายงานผลต่อนายกเทศมนตรี
๕.กรณี มีความผิดทางวินยั
อย่างร้ายแรงจัดทําคําสังลงโทษ
เสนอนายกเทศมนตรีลงนาม

๖.แจ้งคําสังให้ผูถ้ ูกลงโทษทราบ
๗.แจ้งคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมาเพือทราบ

หมายเหตุ กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานภายใน ๑๘๐ วัน

-๑๘-

๖. การตรวจพิจารณาเกี่ยวกับการอุทธรณ)หรือการร!องทุกข)ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครนครราชสี ม า
๖.๑ เรือ่ งอุทธรณ)ของบุคลากร
กรณีอุทธรณ&คําสั่งลงโทษทางวินัยใหอุทธรณ&ตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาภายใน ๓๐
วันนับแตวันทราบคําสั่งโดยการอุทธรณ&และการพิจารณาอุทธรณ&ใหเป\นไปตามหลักเกณฑ& และวิธีการที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาเรื่องหลักเกณฑ&และเงื่อนไขในการอุทธรณ&และการรองทุกข& พ.ศ. ๒๕๕๙
๖.๒ เรือ่ งร!องทุกข)ของบุคลากร
กรณีเมื่อมีบุคลากรผูใดเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตอง
ตามกฎหมายหรือปฏิบัติใหเกิดความคับของใจตอตนบุคลากรผูนั้นอาจรองทุกข& ตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครรราชสีมา
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันทราบเรื่องอันเป\นเหตุใหรองทุกข& โดยการรองทุกข&และการพิจารณาเรื่องรองทุกข&ใหเป\นไปตามหลักเกณฑ&และวิธีการ
ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาเรื่องหลักเกณฑ&และเงื่อนไขในการอุทธรณ&และการรองทุกข& พ.ศ.
๒๕๕๙

แผนการดําเนินงาน
การอุทธรณ์คําสง#ั ลงโทษทางวินยั
บุคลากรถูกภาคทัณฑ์/
ตัดเงินเดือน/ลดขัน% เงินเดือน ปลด
ออก/ไล่ออก
อุทธรณ์ คาํ สังต่อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
ภายใน ๓๐ วันนับแต่ทราบ
ฟ้ องศาลปกครอง
กรณี ยกคําอุทธรณ์

หมายเหตุ กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานภายใน ๓๐ วัน

แผนการดําเนินงาน
การร้องทุกข์
บุคลากรเห็นว่า
-ผูบ้ งั คับบัญชาปฏิบตั ติ อ่ ตนไม่ถูกต้อง
-ผูบ้ งั คับบัญชาไม่ปฏิบตั ติ อ่ ตนให้ถูกต้อง
-ผูบ้ งั คับบัญชาทําให้ตนคับข้องใจ
ร้องทุกข์ตอ่ คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
ภายใน๓๐วันนับแต่ทราบ
ฟ้ องศาลปกครอง
กรณี ยกคําร้องทุกข์

-๑๙-

๗. การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ!าหน!าที่
เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย&สินของทางราชการไมวาจะเป\นการทุจริตหรือการสูญหาย หรือเสียหายก็ตามโดย
การสูญหายหรือเสียหายนั้นจะเป\นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอหรือเป\น การกระทําของบุคคลภายนอกพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจําพนักงานจางตามภารกิจหรือพนักงานจาง ทั่วไปก็ตามขั้นตอนในการพิจารณาจะพิจารณาจากเรื่องที่สวนราชการรายงาน
เหตุการณ&เขามาวากรณี ความสูญหายหรือเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นปรากฏตัวผูรับผิดทางละเมิดแลวหรือไมหรือมีผูรับผิดในความเสียหาย ที่
เกิดขึ้นแลวหรือไมหากวายังไมปรากฏตัวผูกระทําใหเกิดความสูญหายหรือเสียหายนั้นหรือยังไมมีผูรับผิด ในความสูญหายเสียหายดังกลาวก็
จะเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑ&การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่พ.ศ.๒๕๓๙ตามขั้นตอนดังนี้
๗.๑ เทศบาลนครนครราชสี ม าแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเพื่อพิจารณาวา ความเสียหายดังกลาวมีเหตุ
อันควรเชื่อวาเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่ของหนวยงานหรือไมหากเห็นวามี เหตุอันควรเชื่อวาเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่ใหเสนอ
นายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการสอบ ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแตหากพิจารณาแลวเห็นวาเหตุแหงความเสียหายไมไดเกิดจาก
การกระทําของเจาหนาที่ก็ใหรายงานนายกเทศมนตรีเพื่อทราบ
เมื่อ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรั บผิดทางละเมิด ควรดําเนินการให นายกเทศมนตรีแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยไปพรอมกันดวยโดยทั้งนี้ผลสรุปอาจเป\นการกระทําผิด วินัยอยางไมรายแรงและหากปรากฏวาไดมีการชดใชคา
สินไหมทดแทนทางละเมิดแลวอาจถือเป\นกรณีที่มีเหตุ อันควรลดหยอนโทษทางวินัยได
๗.๒ คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดพิจารณาดําเนินการสอบสวน โดยรวบรวมพยานหลัก ฐาน
ตาง ๆทั้งจากบุคคลและเอกสาร ตลอดจนหลักฐานการแจงความรองทุกข& ตอพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจ
๗.๓ คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดประมวลหลักฐานตางๆที่รวบรวม ไดประกอบขอเท็จจริงที่
เกิดขึ้นเพื่อทําความเห็นในเรื่องนั้นๆวากรณีตองมีผูรับผิดทางละเมิดหรือไม หากไมปรากฏวาความสูญหายเสียหายนั้นเกิดจากการกระทําโดย
จงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ของเจาหนาที่ ก็ จ ะทํ า ความเห็ น เสนอตอนายกเทศมนตรี เพื่ อ พิ จ ารณาใหยุ ติ เ รื่ อ งแลว
รายงานให กระทรวงการคลังพิจารณาหรือหากปรากฏตัวผูรับผิดซึ่งจะตองชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะทําความเห็น เสนอนายกเทศมนตรี
วาผูตองรับผิดทางละเมิดคือใครและจะตองชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นอยางไร แลวรายงานใหกระทรวงการคลังพิจารณา

-๒๐-

การรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบแบงออกเป\น ๒ กรณีไดแก
กรณีที่ ๑ กรณีความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย&สินของหนวยงานของรัฐจากสาเหตุทั่วไป(เชน อุบัติเหตุเพลิงไหมทรัพย&สิน
เสียหายหรือสูญหายเป\นตน)หากคาเสียหายครั้งละไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท ไมตองสงเรื่องใหกระทรวงการคลังตรวจสอบแตตองรายงานเพื่อ
ทราบตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ที่ไมตองรายงานใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ
กรณีที่ ๒ กรณีความเสียหายเกิดขึ้นแกหนวยงานของรัฐซึ่งมีสาเหตุจากการทุจริตหรือ มีสาเหตุมาจากการที่เงินขาด
บัญชีหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบมติคณะรัฐมนตรีหรือขอบังคับ ตางๆหากคาเสียหายครั้งละไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ไมตองสง
เรื่องใหกระทรวงการคลังตรวจสอบแตตอง รายงานเพื่อทราบตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ที่ไม
ตองรายงาน ใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ
๗.๔ กรณีมีผูตองรับผิดเทศบาลนครนครราชสี ม ามีคําสั่งเรียกใหชดใชคาเสียหาย(คําสั่งทางปกครอง)ผูตองรับผิดอาจ
อุทธรณ&คําสั่งดังกลาวตอนายกเทศมนตรี ไดภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งและในกรณีที่ย กคํา อุท ธรณ& ผูตองรับผิดมีสิทธิฟ_อง
คดี ตอศาลปกครองตอไปไดภายใน ๙๐วันนับแตวันที่ไดรับแจงผลการพิจารณาเรื่องอุทธรณ&
๗.๕ กรณีผูตองรับผิดไมอุทธรณ&และไมยอมชดใชคาเสียหายตามคําสั่งของเทศบาลนครนครราชสี ม า ใหเทศบาล
นครนครราชสี ม าใชมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๕๗
ตอไป

-๒๑-

แผนการดําเนินงาน
การดําเนินการเกีย# วกับ
ความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าที#
๑.ส่วนราชการรายงาน
กรณี ทรัพย์สนิ เสียหาย/สูญหาย

๒. งานนิติการตรวจสอบ รางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริง และหาผูรับผิดทางละเมิดสําเนาแจง
คณะกรรมการและผูเกี่ยวของ

๓.คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ดําเนินการสอบสวนและเสนอ รายงาน
ผลการสอบสวนตอ นายกเทศมนตรี

๔.นายกเทศมนตรี
กรณี มี/ไม่มีผูต้ อ้ งรับผิดชอบทางละเมิดและ
ค่าเสียหายนั%นเกิน๑,๐๐๐,๐๐๐บาท
หรือ ๔๐๐,๐๐๐บาท แล้วแต่กรณี
ให้รายงานกระทรวงการคลัง

กรณี มี/ไม่มีผูต้ อ้ งรับผิดชอบทางละเมิดและ
ความเสียหายนั%นไม่เกิน๑,๐๐๐,๐๐๐บาท
หรือ๔๐๐,๐๐๐บาทแล้วแต่กรณี

๕.กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นชอบ
ให้แจ้งผูต้ อ้ งรับผิดชดใช้ความเสียหาย

๕.นายกเทศมนตรีพจิ ารณาหากเห็นชอบ
ให้แจ้งผูต้ อ้ งรับผิดชดใช้คา่ เสียหาย

๖.ผูต้ อ้ งรับผิดอาจอุทธรณ์ คาํ สังต่อนายกเทศมนตรีได้ภายใน๑๕วันนับแต่วนั ได้รบั แจ้งคําสัง
และในกรณี ทียกคําอุทธรณ์ ผูต้ อ้ งรับผิดฟ้ องศาลปกครองต่อไปได้
๗.หากกรณีไม่มีการอุทธรณ์และผูต้ อ้ งรับผิดไม่ชดใช้คา่ เสียหายให้บงั คับคดี
ตามพระราชบัญญัตวิ ธิ ีปฏิบตั ริ าชการทางปกครองพ.ศ.๒๕๓๙

หมายเหตุ กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานภายใน ๖๐วัน

-๒๒-

๘. การดําเนินการเกี่ยวกับการกลาวหาการชี้มูลความผิดและข!อทักท!วงของหนวยตรวจสอบ
การดําเนินการเกี่ยวกับการกลาวหาของสํานักงานคณะกรรมการป_องกันและปราบปราม การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
และการชี้มูลความผิดและขอทักทวงตางๆของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) สามารถแบงไดเป\น ๒ กรณีดังนี้
๘.๑ ประเด็นเกี่ยวเนื่องกับ ป.ป.ช.
๘.๑.๑ กรณีป.ป.ช.มีหนังสือแจงใหดําเนินการในเรื่องใดใหปฏิบัติตามนั้น(เชนใหสอบ ขอเท็จจริงตองสอบขอเท็จจริง
,ใหสอบวินัยตองสอบวินัย,ใหดําเนินคดีอาญาตองรองทุกข&ตอพนักงานสอบสวนเป\นตน)
๘.๑.๒ เมื่อ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทางวินัยหามมิใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการ สอบสวนวินัยอีกใหใช
สํานวนการไตสวนของ ป.ป.ช.สั่งลงโทษไดเลยภายใน๓๐วันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง จาก ป.ป.ช.
๘.๑.๓ หากนายกเทศมนตรีมีพยานหลักฐานใหมอันแสดงไดวาผูถูกกลาวหามิไดมีการกระทํ า ความผิ ด ตามที่
กลาวหาหรื อ กระทํ า ความผิ ด ในฐานความผิ ด ที่ แ ตกตางจากที่ ถู ก กลาวหา ใหนายกเทศมนตรีมีหนังสือพรอมเอกสารและ
พยานหลักฐานถึง ป.ป.ช. เพื่อขอใหพิจารณาทบทวนมตินั้นได ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่องจาก ป.ป.ช. เมื่อ ป.ป.ช. มีมติเป\น
ประการใดใหแจงใหนายกเทศมนตรีทราบเพื่อดําเนินการตอไปตามมติของคณะกรรมการป.ป.ช.ภายใน๓๐วันนับแตวันที่นายกเทศมนตรี
ไดรับ แจงมติที่ไดขอใหป.ป.ช.พิจารณาทบทวน
๘.๑.๔ เมื่อออกคําสั่งลงโทษแลวเทศบาลนครนครราชสี ม าตองสงสําเนาคําสั่งนั้น ไปให ป.ป.ช.ภายใน๑๕วัน
๘.๑.๕ ผูซึ่งถูกลงโทษทางวินัยที่มีสิทธิฟ_องคดีตอศาลปกครองสามารถฟ_องคดีตอศาล ปกครองไดภายใน90วัน
นับแตวันที่ถูกลงโทษโดยไมจําตองอุทธรณ&ตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับ วาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูกลงโทษกอนหรือจะ
ดําเนินการอุทธรณ&ดุลพินิจในการกําหนดโทษของ นายกเทศมนตรีตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูก
ลงโทษกอนก็ได

-๒๓-

แผนการดําเนินงานการดําเนินการ
เกี่ยวกับการกลาวหา การชี้มูลความผิด
ของป.ป.ช.
๑. ป.ป.ช.มีหนังสือแจ!งให!ดําเนินการในเรื่องใด ให!
เทศบาลนครนครราชสีมาปฏิบัติตามนั้น

๒. เมือ่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดทางวินยั ให!นายกเทศมนตรีใช!
สํานวนการไตสวนของป.ป.ช. สั่งลงโทษได!เลย ภายใน
๓๐ วัน
๓. หากมีพยานหลักฐานใหมอันแสดงได!วาผูถ! ูกกลาวหา
มิได!มีการกระทําความผิดหรือกระทําความผิดในฐานความผิดทีแ่ ตกตางจากทีถ่ ูก
กลาวหาให!นายกเทศมนตรีมีหนังสือพร!อมเอกสารและพยานหลักฐานถึงป.ป.ช.
เพื่อขอให!พิจารณาทบทวนมตินนั้ ได!ภายใน๓๐วัน
ป.ป.ช.มีมติเปJนประการใดนายกเทศมนตรีดําเนินการตอไปตามนั้น

๔. เมือ่ ออกคําสัง่ ลงโทษแล!ว เทศบาลนครนครราชสีมาต!องสงสําเนาคําสั่ง
นั้นไปให! ป.ป.ช. ภายใน๑๕วัน

๕.ผู!ที่ถูกลงโทษฟ5องศาลปกครองภายใน๙๐วัน
โดยจะอุทธรณ)กอนหรือไมก็ได!

หมายเหตุ กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานภายใน ๔๕ วัน

-๒๔-

๘.๒ ประเด็นเกี่ยวเนือ่ งกับสตง.
๘.๒.๑ กรณี สตง. มีหนังสือแจงใหดําเนินการในเรื่องใดหากเทศบาลนครนครราชสี ม า มีเหตุผลเพียงพอให
ชี้แจงกลับไปที่สตง.อีกครั้ง
โดยอํานาจหนาที่ของ สตง. ตามกฎหมายในการตรวจสอบไดแก
- กรณี ต รวจพบขอบกพรองจากการไมปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ สตง. จะแจงพรอม ขอเสนอแนะถาเกิด
ความเสียหายที่ไมเกี่ยวกับวินัยการเงินสตง.จะแจงใหชดใชหรือดําเนินการทางวินัย แลวแตกรณีเมื่อดําเนินการแลวใหแจง สตง.ทราบ
- กรณีผลการจัดเก็บไมเป\นไปตามสัญญาเมื่อสตง.แจงขอบกพรองพรอมขอเสนอแนะ แลวใหชี้แจงเหตุผลหรือ
แจงผลการแกไขภายในเวลาที่สตง.กําหนดหากสตง.ไมเห็นดวยจะแจงเจาสังกัด ดําเนินการตามอํานาจหนาที่
- กรณีพบวาละเวนหรือไมปฏิบัติต ามกฎหมาย สตง. จะแจงพรอมขอเสนอแนะ ใหดําเนินการใหถูกตอง
ภายในเวลาที่สตง.กําหนดหากไมดําเนินการสตง.จะแจงเจาสังกัดดําเนินการ ตามอํานาจหนาที่หรือตามกฎหมายที่ใหอํานาจสตง.
๘.๒.๒ เมื่อ สตง. ยืนยันใหดําเนินการแตหนวยงานยังมีเหตุผลที่จะ ชี้แจงเพิ่มเติมใหชี้แจงไปอีกครั้ง(หรืออาจ
หลายครั้ง)โดยขึ้นอยูกับเหตุผลและคําอธิบายเป\นรายกรณีไป แตทั้งนี้การดําเนินการลักษณะดังกลาวจะตองมีเจตนาที่ดีที่จะใหเกิดประโยชน&
ตอราชการดวย
๘.๒.๓ หากเป\นกรณีที่สตง.ชี้มูลตามขอ ๑๐๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงินการเบิกจายเงิน
การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค&กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ใหเทศบาลนครนครราชสี ม าชี้แจงเหตุผลและ
รายงานใหผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมาวินิจฉัย ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ไดรับคํายืนยันจาก สตง. เมื่อผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
แจงผลการวินิจฉัยภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ไดรับรายงานจากเทศบาลนครนครราชสี ม า เทศบาลนครนครราชสี ม าจะตองปฏิบัติ
ตามคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของผู วาราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม าใหเสร็ จ สิ้ น ภายใน ๔๕ วั น นั บ จากวั น ที่ ไ ดรั บ ทราบผลการวิ นิ จ ฉั ย

-๒๕-

แผนการดําเนินงาน
การตอบข!อทักท!วงของสตง.
๑.เทศบาลนครนครราชสีมาชี%แจงข้อทักท้วง

๒.สตง.ยืนยันว่าไม่มีเหตุผลหักล้าง

๓.เทศบาลนครนครราชสีมาชี%แจงเหตุผลและรายงาน
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมาภายใน ๑๕ วัน นับแต่
ได้รบั รายงานจาก สตง.

๔.ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมาแจ้งผลการวินิจฉัยภายใน๓๐วัน
นับจากวันทีได้รบั รายงานจากเทศบาลนครนครราชสีมา

๕.เทศบาลนครนครราชสีมาจะต้องปฏิบตั ติ ามคําวินิจฉัยของ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมาโดยให้เสร็จสิน% ภายใน๔๕วัน

หมายเหตุ กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานภายใน ๔๕ วัน

-๒๖-

๙. การลงทะเบียนรับเรื่องร!องเรียน/ร!องทุกข)ตดิ ตามและรายงานผล
๙.๑ ชองทางในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข&ไดแก
- สายตรงเทศบาลนครนครราชสี ม า
- โทรศัพท&แจงเรื่องรองเรียนรองทุกข&:หมายเลขโทรศัพท& 1132
- คํารองเรื่องทั่วไป
๙.๒ รับเรื่องรองเรียนและแจงผูรองเรียนในเบื้องตน

ที่ถูกรองเรียน

๙.๓ พิจารณาขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
๙.๔ นิติกรนําเรื่องรองเรียนเสนอหัวหนาสํานักปลัดเพื่อนําแจงสวนราชการที่เกี่ยวของ
๙.๕ นิติกรนําเรื่องแจงประสานในเบื้องตนไปยังสวนราชการที่เกี่ยวของและออกไปตรวจพื้นที่

๙.๖ จัดทําบันทึกขอความเพื่อแจงใหนายกเทศมนตรีทราบและแจงสวนราชการที่เกี่ยวของ
โดยขอใหรายงานผลกลับมาภายในระยะเวลา ๑0 วัน
๙.๗ แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบ
๙.๘ ติดตามผลการแกไขป<ญหาโดยการออกไปตรวจพื้นที่ที่ถูกรองเรียนอีกเป\นระยะ

-๒๗-

แผนการดําเนินงาน
การลงทะเบียนรับเรือ# งร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑.รับเรื่องรองเรียนและแจงผูรองเรียนในเบืองตน
๒.พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทีเกียวข้อง

๓.นิตกิ รนําเรืองร้องเรียนเสนอหัวหน้าสํานักปลัด
เพือนําแจ้งส่วนราชการทีเกียวข้อง

๔. นําเรืองแจ้งประสานในเบื%องต้นไปยังส่วนราชการทีเกียวข้อง
และออกไปตรวจพื%นทีทีถูกร้องเรียน
๕.จัดทําบันทึกข้อความเพือแจ้งให้นายกเทศมนตรีทราบ
และแจ้งส่วนราชการทีเกียวข้อง โดยขอให้รายงาน
ผลกลับมาภายในระยะเวลา๑๐วัน
๖.แจ้งผลการดําเนินการให้ผูร้ อ้ งเรียนทราบ

๗.ติดตามผลการแก้ไขปัญหา
โดยการออกไปตรวจพื%นทีทีถูกร้องเรียนอีกเป็ นระยะ

หมายเหตุ กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานภายใน ๑๔ วัน

-๒๘-

๑๐. การรับเรื่องราวร!องทุกข)จากประชาชนผู!บริโภคในเขตพื้นที่
คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําเทศบาลนครนครราชสีมามีอํานาจหนาที่ ในการรับเรื่องราวรองทุกข&
จากประชาชนผูบริโภคที่ไมไดรับความเป\นธรรมจากการซื้อสินคาหรือบริการ และดําเนินการเจรจาไกลเกลี่ยไดตามอํานาจหนาที่ที่ไมขัดตอ
กฎหมายทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานคุมครอง ผูบริโภคเป\นไปอยางมีประสิทธิภาพและเป\นรูปธรรมประชาชนผูบริโภคไดรับการคุมครองสิทธิ
อยางทั่วถึง และชวยเหลือแกไขป<ญหาความเดือดรอนจากการถูกละเมิดสิทธิผูบริโภคไดรับความสะดวกและมีชองทาง ในการใชสิทธิเรียกรอง
เพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีการรวมตัวกันเป\นกลุมชมรมและสมาคมที่มีความเขมแข็ง
การดําเนินงานรับเรื่องราวรองทุกข&จากประชาชนผูบริโภคในเขตพื้นที่มีดังตอไปนี้
๑๐.๑ ขั้นตอนการรวบรวมขอเท็จจริง
นิติกรจะดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเรื่องรองทุกข&จากเอกสารและหลักฐาน เพื่อมีหนังสือถึงผูประกอบ
ธุรกิจใหชี้แจงขอเท็จจริงเป\นหนังสือหรือมีหนังสือเชิญ/เรียกใหผูประกอบธุรกิจ มาพบเพื่อชี้แจงขอเท็จจริงหรือมีหนังสือเชิญคูกรณีมาพบเพื่อ
เจรจาไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทภายใตเงื่อนไข ดังนี้
๑๐.๑.๑ กรณีข อเท็ จ จริ ง และเอกสารหลั กฐานไมครบถวน นิติกรจะมีหนังสือ/ โทรศัพท&/โทรสารภายใน
๕วันทําการเพื่อแจงผูรองใหดําเนินการใหรายละเอียดขอเท็จจริงพรอมจัดสง เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมโดยกําหนดระยะเวลาใหผูรองสง
เอกสารเพิ่มเติมภายใน๑๕วันนับแตวันที่ไดรับ หนังสือเมื่อเจาหนาที่ไดรับเอกสารเพิ่มเติมจากผูรองแลวจะดําเนินการตามขอ๙.๑.๒ตอไป
๑๐.๑.๒ กรณีขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐานครบถวนนิติกรจะดําเนินการจัดทํา หนังสือภายในเวลา๑๕วัน
เพื่อแจงผูประกอบธุรกิจใหชี้แจงขอเท็จจริงและ/หรือสงเอกสารเพื่อประกอบการ พิจารณาหรือมีหนังสือเชิญคูกรณีมาพบเพื่อเจรจาไกลเกลี่ย
ระงับขอพิพาท
๑๐.๒ ขั้นตอนการเจรจาไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท
๑๐.๒.๑ ในชั้นเจาหนาที่จะมีการดําเนินการเจรจาไกลเกลี่ย๒ครั้งเรียงตามลําดับเรื่องรองทุกข& (กอน– หลัง)
การเจรจาไกลเกลี่ยครั้งที่ ๑ หากไดขอยุติ นิติกรจะสรุปผลเพื่อรายงาน นายกเทศมนตรียุติเรื่องกรณียังไมสามารถหาขอยุติไดและ
คูกรณียังมีความประสงค&ที่จะเจรจาไกลเกลี่ยตอไป นิ ติ ก รจะดํ า เนิ น การเจรจาไกลเกลี่ ย ใหในครั้ ง ที่ ๒ซึ่ ง รวมระยะเวลาในขั้ น ตอนการ
เจรจาไกลเกลี่ ย ในชั้นเจาหนาที่ทั้ง๒ครั้งใชระยะเวลาไมเกิน๙๐วัน
๑๐.๒.๒ ในชั้นคณะอนุกรรมการฯการเจรจาไกลเกลี่ยจะมีการดําเนินการเมื่อคูกรณี ไมสามารถตกลงกัน ได
ในชั้น เจาหนาที่ ซึ่ ง คณะอนุ ก รรมการฯ จะดํ า เนิ น การเจรจาไกลเกลี่ ย ๒ครั้ง โดยจะเรียงลําดับเรื่องรองทุกข&(กอน–หลัง)การเจรจาไกล
เกลี่ยครั้งที่๑หากไดขอยุตินิติกรจะสรุปผล รายงานนายกเทศมนตรียุติเรื่องกรณียังไมสามารถหาขอยุติไดและคูกรณียังมีความประสงค&ที่จะ
เจรจา ไกลเกลี่ยตอไปคณะอนุกรรมการฯจะดําเนินการเจรจาไกลเกลี่ยใหในครั้งที่๒ซึ่งรวมระยะเวลาในขั้นตอนการ เจรจาไกลเกลี่ยในชั้น
คณะอนุกรรมการฯทั้ง๒ครั้งใชระยะเวลาไมเกิน ๙๐ วันทั้งนี้หากคูกรณียังไมสามารถ ตกลงกันไดนิติกรจะรวบรวมขอเท็จจริงนําเรื่องเขาสู
วาระการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําจังหวัดภายใน ๗ วันทําการ

-๒๙-

แผนการดําเนินงาน
การรับเรือ# งราวร้องทุกข์จากประชาชนผูบ้ ริโภค
กรณีครบถวน

กรณีไมครบถวน

๑.๒ นิติกรดําเนินการทําหนังสือ
เชิญมา เจรจาไกลเกลี่ย/เรียกมา
พบ/ ใหชี้แจงขอเท็จจริงเป\นหนังสือ

๑.นิตกิ รรับเรือง(ตรวจสอบเอกสาร
รวบรวมข้อเท็จจริง๕วันทําการ)

๒.ดําเนินการเจรจาไกล่เกลีย
ในชัน% เจ้าหน้าทีครัง% ที1

ไมสามารถตกลงกันได!

๑.๑แจงผูรองใหสง เอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติม โดยกําหนดระยะเวลา
ภายใน ๑๕วันนับแตวันที่ไดรับแจง
หากผูรองไมดําเนินการ

คูก่ รณี ตกลงกันได้

๒.๑ดําเนินการเจรจาไกล่เกลียในชัน% เจ้าหน้าที
ครัง% ที๒

๒.๒ดําเนินการเจรจาไกลเกลี่ย
ในชั้นคณะอนุกรรมการฯครั้งที่1

คูก่ รณีตกลงกันได้
หรือมีมติให้ยตุ เิ รือง

๒.๓ดําเนินการเจรจาไกล่เกลีย
ในชัน% คณะอนุกรรมการฯครัง% ที๒

๓.รวบรวมข้อเท็จจริงสรุปสํานวนเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณาให้ความเห็น
เพือบรรจุเข้าอนุ กรรมการฯประจําจังหวัด

หมายเหตุกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน
ขั้นตอนที่๑:ภายใน๑๕วัน/ขั้นตอนที่๒:ไมเกิน๑๘๐วัน/ขั้นตอนที่๓:ภายใน๗วันทําการ

เสนอนายกเทศมนตรี
ยุตเิ รือง
เสนอนายกเทศมนตรี
ยุตเิ รือง

๓๐
11. ตรวจทานความถูกต!องของสัญญารางประกาศคําสั่งหรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข!อง
11.1 การตรวจรางสัญญานิติกรจะตองตรวจสอบในเบื้องตนวาสัญญานั้นขัดหรือแยงตอ กฎหมายหรือระเบียบของทาง
ราชการ(รวมถึงคําสั่งขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี)เชนอัตราเบี้ยปรับ วงเงินของหลักประกันสัญญาอัตราการจายคาจางลวงหนาตองเป\นไป
ตามระเบียบวาดวยการพัสดุกําหนดไว และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
11.2 เพื่อป_องกันความเสียหายแกสวนราชการขอสําคัญประการหนึ่งในการตรวจรางสัญญา คือการตรวจสอบขอ
สัญญาหรือขอตกลงใดๆมิใหทางราชการตกเป\นฝ.ายเสียเปรียบคูสัญญากับฝ.ายที่เป\น เอกชนเชนสัญญาที่กําหนดคาเสียหายกรณีปฏิบัติผิด
สัญญาไวลวงหนาโดยหากฝ.ายราชการปฏิบัติผิดสัญญา จะตองชําระคาเสียหายเป\นจํานวนสูงกวาที่ฝ.ายเอกชนจะตองชําระหากฝ.ายเอกชนผิด
สัญญาในกรณีเดียวกัน ดังนี้ยอมเห็นไดวาราชการตกเป\นฝ.ายเสียเปรียบหรือสัญญาจางกอสรางที่กําหนดจํานวนเงินที่จะตองจายแก ผูรับจาง
ในแตละงวดในอัตราที่สูงกวาปริมาณงานในงวดนั้นๆก็เป\นสัญญากรณีที่ราชการตกเป\นฝ.าย เสียเปรียบเชนกัน
11.3 เพื่อคุมครองสาธารณชนการดูแลใหการปฏิบัติตามสัญญาไมกอความเดือดรอนหรือกระทบตอสาธารณชนจนเกิน
กวาที่ควรจะเป\นดวยตัวอยางเชนสัญญารับขนและกําจัดขยะควรมีมาตรการ ป_องกันมิใหสงกลิ่นเหม็นหรือกอมลภาวะ,สัญญาจางรถขนสง
พนักงานควรมีบทบังคับใหผูขับรถจะตองขับ ดวยความสาภารภาพเคารพกฎจราจร,สัญญาใหสัมปทานใดๆจะตองมีมาตรการควบคุมราคาที่
ผูรับ สัมปทานจะเรียกเก็บจากผูบริโภคและมิใหมีการปรับราคาไดตามอําเภอใจ
11.4 เพื่อความเป\นธรรมแมการตรวจรางสัญญาจะวัตถุประสงค&ที่มิใหราชการเสียเปรียบ แตก็มิไดมีความมุงหมายจะ
ใหเกินเลยไปถึงกับเป\นการเอาเปรียบหรือมีบทบังคับคูสัญญาฝ.ายเอกชนโดยไม สมควรเชนสัญญาเชาอาคารที่ราชการเชาอาคารจากเอกชน
หากจะระบุใหฝ.ายผูใหเชาตองรับผิดชอบ ออกคาใชจายในการซอมแซมอาคารที่เชาในทุกกรณีแมความชํารุดเสียหายจะเกิดจากความผิดของ
ฝ.ายผูเชา ดังนี้จะเห็นไดวาเป\นขอกําหนดที่ไมเป\นธรรมถึงแมฝ.ายผูใหเชาจะยินยอมก็ตาม
11.5 เพื่อใหมีความชัดเจนไมขัดแยงกันเองและตรงตามเจตนารมณ&ของคูสัญญาเงื่อนไข แตละขอของสัญญาตองสอด
รับและไมขัดแยงกันและตองรักษาเจตนารมณ&ของคูสัญญาในการตกลงเขาทํา สัญญากันไวใหมากที่สุดเทาที่จะไมขัดตอหลักเกณฑ&การตรวจ
รางสัญญาในประการตางๆตามที่ไดกลาวมา ขางตน
11.6 เพื่อป_องกันขอพิพาทในอนาคตเมื่อคูสัญญาลงนามทําสัญญากันไปแลวอาจมีขอ พิพาทใดเกิดขึ้นไดจากขอความ
ในสัญญาจึงจําเป\นตองป_องกันขอพิพาทบางประการที่อาจเกิดขึ้นตั้งแตขณะตรวจรางสัญญาเชนการระบุจํานวนเงินระยะเวลาเหลานี้หากไมมี
วงเล็บตัวอักษรกํากับไวดวยก็อาจเกิด ป<ญหาขอพิพาทขึ้นไดหรือกรณีที่เงื่อนไขสัญญาแตละขอมีความขัดแยงกันเองหรืออาจตีความไดหลาย
นัยก็อาจ เป\นเหตุใหเกิดขอพิพาทในอนาคตไดจึงควรระบุเงื่อนไขในขอสัญญาในชัดแจงตั้งแตขั้นตอนการรางหรือ ตรวจทานความถูกตอง
ของสัญญา

....................................................................................

