ผลงานทีเ่ ป็นผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมา
1. ชื่อผลงาน การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณี นายมานพ แย้มโพธิ์กลางได้ขับ
รถยนต์ส่วนกลางออกปฏิบัติหน้าที่และเกิดอุบัติเหตุจากคานเท้าช้างด้านซ้ายของเครนไฮโดรลิคที่ติดอยู่กับตัวรถ
ไหลหลุดออกมาชนเข้ากับรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางได้รับความเสียหายจํานวน 3 คัน
2. ช่วงระยะเวลาที่ดําเนินการ วันที่ 16 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดําเนินการ
3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.1.1 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
3.1.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
3.1.3 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก ฉบับลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554
3.2 แนวคิดที่ใช้ในการดําเนินการ
3.2.1 การกระทําที่เป็นละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า
“ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทําต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี
เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”
กระทําโดยจงใจ หมายความว่า การกระทําโดยรู้สํานึกถึงผลเสียหายที่จะเกิดจากการกระทําของตน หรือเป็นการ
กระทําโดยผู้กระทําตั้งใจที่จะทําให้เกิดความเสียหายจากการกระทําของตน หรือการกระทําโดยประสงค์ต่อผล
ส่วนกระทําโดยประมาทเลินเล่อ หมายความว่า กระทําโดยไม่จงใจ แต่ได้กระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่ง
บุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัย และพฤติการณ์ และผู้กระทําอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้
ใช้ให้เพียงพอไม่ และตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาตรา 8 บัญญัติว่า
“ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงาน
ของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดชดใช้ค่าเสียหายทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่
ได้กระทําการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง”
3.2.2 ลักษณะการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
1) กรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก
ก. กรณีการกระทําละเมิดเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาตรา 5 บัญญัติว่า “หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหาย
ในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้” การพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นั้น จะต้องเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
ข. กรณีการกระทําละเมิดเป็นการกระทํานอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 “มาตรา 6 ถ้าการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่
มิใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิด ในการนั้น เป็นการเฉพาะตัวในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้อง
เจ้าหน้าที่ได้โดยตรง แต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้” ถ้าการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระทําในการ
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ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ (นอกเหนื อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ) หน่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด หรื อ ถู ก ฟ้ อ ง ตามมาตรา 6 แห่ ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ กล่าวคือเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้เป็นการเฉพาะตัว การพิจารณาว่าเป็น
การกระทํานอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ พิจารณาจากพฤติกรรมต้องเป็นการส่วนตัวโดยแท้
2) กรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ
ก. หากเป็นกรณีเจ้าหน้าที่กระทําการในการปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดความเสียหายขึ้นกับ
หน่วยงานของรัฐ ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกฎหมายบัญ ญัติให้หน่วยงานนําบทบัญ ญัติกรณี เจ้าหน้าที่
กระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก ตามมาตรา 8 มาบังคับใช้โดยอนุโลม กล่าวคือ ต้องเป็นกรณีเจ้าหน้าที่กระทําโดย
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจึงต้องรับผิด ต้องคํานึงถึงความเป็นธรรมที่จะให้แก่เจ้าหน้าที่และดูอีกว่า
ความเสียหายเกิดจากความบกพร่องหรือความผิดของหน่วยงานด้วยหรือไม่หรือเกิดจากระบบการดําเนินการ
ส่วนรวมของทางราชการหรือไม่ เช่น การวางระบบการทํางานของทางราชการหละหลวม เป็นช่องทางหรือเป็น
โอกาสให้สามารถกระทําการทุจริตได้โดยง่าย
ข. ถ้ามิใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ ต้องรับผิดเมื่อกระทําด้วยความประมาทเลินเล่อ ต้องรับผิดเต็มจํานวนความเสียหาย
และกรณีการกระทําละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนให้ร่วมกันรับผิดชดใช้อย่างลูกหนี้ร่วม
3.2.3 ความรับผิดเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ผู้เสียหายมีสิทธิเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้
ค่าเสียหายได้ 2 วิธี คือ 1) โดยฟ้องคดีต่อศาล บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายสามารถฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้โดยตรง โดยไม่ต้องยื่นคํา
ขอต่อหน่วยงานของรัฐก่อน โดยหากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่ผู้เสียหาย
ต้องฟ้องเจ้าหน้าที่โดยตรงจะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ แต่หากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นการกระทําใน
การปฏิบัติหน้าที่ผู้เสียหายต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐโดยตรงจะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ 2) โดยขอให้หน่วยงานของรัฐ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การร้องขอให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 11 บัญญัติว่า “ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้อง
รับผิดตามมาตรา 5 ผู้เสียหายจะยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความ
เสียหายที่เกิดแก่ตนก็ได้ ในการนี้หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นโดย
ไม่ชักช้า เมื่อหน่วยงานของรัฐมีคําสั่งเช่นใดแล้ว หากผู้เสียหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็
ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย” ผู้เสียหายสามารถร้องขอต่อหน่วยงานของรัฐให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้
โดยตรง และเมื่อหน่วยงานของรัฐมีคําสั่งเช่นใดแล้ว หากผู้เสียหายไม่พอใจคําวินิจฉัย ก็สามารถฟ้องคดีต่อศาลได้
4. สรุปสาระสําคัญของเรื่องและขั้นตอนการดําเนินการ
4.1 สรุปสาระสําคัญของเรื่อง
นายมานพ แย้มโพธิ์กลาง ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 สังกัดกลุ่มงานวิศวกรรมท่อ
กองระบบท่อระบายน้ํา สํานักการระบายน้ํา ขับรถยนต์บรรทุกเครนไฮโดรลิค ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 960598 กรุงเทพมหานคร ออกปฏิบัติหน้าที่ได้เกิดอุบัติเหตุบริเวณทางโค้งภายในซอยพหลโยธิน 49/1 แยก 3 เพื่อ
ออกซอยวิภาวดีรังสิต 60 ขณะที่รถยนต์บรรทุกเครนไฮโดรลิคเลี้ยวไปตามทางโค้ง ปรากฏว่าขายันพื้นหรือคาน
เท้าช้าง (outriggers) ด้านซ้ายที่ติดตั้งอยู่ด้านข้างของรถยนต์ได้ยื่นกางออกจากตัวรถและไปชนเข้ากับรถยนต์ยี่ห้อโต
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โยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ สีเทาดํา หมายเลขทะเบียน ชฮ369 กรุงเทพมหานคร ซึ่งจอดอยู่ไหล่ทางริมถนน และจาก
แรงกระแทกทําให้รถยนต์คันดังกล่าวไหลไปชนเข้ากับรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไมตี้เอ็กซ์ สีเขียว หมายเลขทะเบียน
บบ2127 นนทบุรี และรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นเคอี 30 สีดํา หมายเลขทะเบียน กจ6420 ระยอง ซึ่งจอดอยู่
ด้านหน้าได้รับความเสียหาย และผู้เสียหายได้ยื่นคําร้องขอให้กรุงเทพมหานครชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทํา
ละเมิด จํานวน 3 ราย ดังนี้
4.1.1 รถยนต์ ยี่ ห้ อ โตโยต้ า รุ่ น ฟอร์ จู น เนอร์ สี เ ทาดํ า หมายเลขทะเบี ย น ชฮ-369
กรุงเทพมหานคร ผู้ครอบครอง คือ นางสาวณั ฐณิ ชา ไชยอินทร์ ได้มีคําร้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย ลงวันที่ 20
พฤศจิ กายน 2557 และคํ าร้องขอให้ ชดใช้ ค่ าเสี ยหาย ลงวันที่ 19 กุ มภาพั นธ์ 2558 เป็ นเงินจํ านวนทั้ งสิ้ น
165,734.24 บาท
4.1.2 รถยนต์ ยี่ ห้ อ โตโยต้ า รุ่ น ไมตี้ เอ็ ก ซ์ สี เขี ย ว หมายเลขทะเบี ย น บบ-2127 นนทบุ รี
ผู้ครอบครองคือ นายมานิตย์ รวมสุข ได้มีคําร้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน
จํานวนทั้งสิ้น 37,800 บาท
4.1.3 รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นเคอี 30 สีดํา หมายเลขทะเบียน กจ-6420 ระยอง ผู้ครอบครอง
คือ นายสรายุทธ ศุภกิจไพศาล ได้มีคําร้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงินจํานวน
ทั้งสิ้น 17,000 บาท
4.2 ขั้นตอนการดําเนินการ
4.2.1 หลังจากเกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นายมานพ แย้มโพธิ์กลาง ได้ไป
แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลทุ่งสองห้อง ตามรายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีของสถานีตํารวจ
นครบาลทุ่งสองห้อง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 และได้มีหนังสือลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 รายงาน
การเกิดอุบัติเหตุต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
4.2.2 สํ า นั ก การระบายน้ํ า มี คํ า สั่ ง ที่ 15/2558 ลงวั น ที่ 16 มกราคม 2558 แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและมีคําสั่งที่ 116/2558 ลงวันที่ 9 เมษายน 2558 แก้ไข
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (เฉพาะราย) เนื่องจากประธานกรรมการตาม
คําสั่งที่ 15/2558 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 เป็นผู้บังคับบัญชาของนายมานพ แย้มโพธิ์กลาง ซึ่งจะต้องเชิญ
มาสอบข้อเท็จจริง หลังจากได้รับคําสั่งแต่งตั้งแล้ว คณะกรรมการฯ ได้ทําการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ตรวจสอบเอกสาร และตรวจสอบที่เกิดเหตุ รวมทั้งสอบปากคําผู้เสียหายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5 ราย
4.2.3 สํานักการระบายน้ํา มีหนังสือด่วนที่สุดที่ กท 1005/ท 2114 ลงวันที่ 8 มิถุนายน
2559 เรียน ผู้อํานวยการกองโรงงานช่างกล สํานักการคลัง ขอให้พิจารณาราคาค่าซ่อมรถยนต์ตามใบสั่งซ่อมของ
ผู้เสียหาย ซึ่งผู้เสียหายทั้งสามรายได้ร้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น 222,034.24 บาท
4.2.4 กองโรงงานช่างกล สํานักการคลัง มีหนังสือที่ กท 1306/1635 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม
2559 เรียน ผู้อํานวยการสํานักการระบายน้ํา แจ้งประมาณราคาค่าซ่อมรถยนต์ของผู้เสียหายทั้งสามรายเป็นเงิน
ค่าซ่อมรวมทั้งหมด 148,000 บาท ดังนี้
1) รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ชฮ-369 กรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมเป็นจํานวนเงิน
95,000 บาท
2) รถยนต์ ยี่ห้ อ โตโยต้ า หมายเลขทะเบี ยน บบ-2127 นนทบุ รี ค่ าซ่ อมเป็ น จํานวนเงิน
36,000 บาท
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3) รถยนต์ ยี่ ห้ อ โตโยต้ า หมายเลขทะเบี ย น กจ-6420 ระยอง ค่ า ซ่ อ มเป็ น จํ า นวนเงิ น
17,000 บาท
4.2.5 สํานักการระบายน้ํา มีหนังสือที่ กท 1005/4247 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 รายงาน
ผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด รายนายมานพ แย้มโพธิ์กลางพิจารณาว่าเหตุละเมิดเกิดจากขายัน
พื้นหรือคานเท้าช้าง (outriggers) ด้านซ้ายที่ติดตั้งอยู่ด้านข้างของรถยนต์บรรทุกขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งเครนยก
ไฮโดรลิค หมายเลขทะเบียน 96-0598 ซึ่งเป็นรถยนต์ส่วนกลางเกิดความบกพร่องขึ้นและทําให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
โดยเหตุเกิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของนายมานพ แย้มโพธิ์กลาง กรุงเทพมหานครจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
ผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์ทั้งสามคัน เป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น 196,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
รวมถึงดอกเบี้ ยตามอั ตราผิดนัด นับ แต่วัน กระทํ าละเมิด จนถึงวันที่ ชําระค่ าสิ น ไหมทดแทนตามระเบี ย บสํานั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ข้อ 34
เมื่อชดใช้แล้วไม่สามารถไล่เบี้ยเอากับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใดได้ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 เนื่องจากความเสียหายไม่ได้เกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการให้สํานักงานกฎหมายและคดีพิจารณาเสนอ
4.2.6 สํานักงานกฎหมายและคดี มีหนังสือที่ กท 0405/10458 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน
2559 รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด รายนายมานพ แย้มโพธิ์กลาง เสนอความเห็นต่อ
ปลัดกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาความเห็นสรุปได้ว่า อุบัติเหตุเกิดในระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่และใช้ความ
ระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่แล้ว ถึงแม้ว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากความบกพร่องของอุปกรณ์แต่เมื่อรถคัน
ดังกล่าวอยู่ในความควบคุมของนายมานพฯ กรณีดังกล่าวจึงถือว่านายมานพฯ ขับรถด้วยความประมาทเลินเล่อ
ทําให้คานเท้าช้างด้านซ้ายที่ติดตั้งบนเครนยกไฮโดรลิคยื่นกางออกไปชนเข้ากับรถยนต์ของผู้เสียหายทั้ง 3 คัน แต่
พฤติ ก ารณ์ ที่ มี เหตุ แ ทรกแซงดั งกล่ าว จึ งถื อ ได้ ว่านายมานพฯ มิ ได้ ขั บ รถในลั ก ษณะที่ เบี่ ย งเบนไปจากเกณฑ์
มาตรฐานอย่างมากหรือหากใช้ความระมัดระวังสักเล็กน้อย อุบัติเหตุดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึ้น จึงไม่ถึงขั้นประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง และเป็นการกระทําในขณะปฏิบัติหน้าที่ เมื่อกรุงเทพได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายแล้ว
จึงไม่สามารถไล่เบี้ยจากนายมานพฯ ได้ตามมาตรา 5 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเป็นเงินจํานวน
196,000 บาท ซึ่ งปลัดกรุงเทพมหานครนําเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวินิจฉัยสั่งการและลงนามใน
หนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบ
และลงนามแล้ ว ตามที่ ป ลั ด กรุ งเทพมหานครเสนอเมื่ อ วั น ที่ 30 ธั น วาคม 2559 ซึ่ ง ต่ อ มารั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ตามหนังสือสํานักกฎหมาย สป.ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป ที่ มท 0208.3/177 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560
4.2.7 สํานักการระบายน้ํา มีหนังสือที่ กท 1005/1162 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 รายงาน
ผลการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้เสียหายทั้งสามราย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 196,000 บาท
4.2.8 สํานักงานกฎหมายและคดี มีหนังสือที่ กท 0405/2237 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560
รายงานผลการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นําเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับทราบผลการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม
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2560 และอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินจํานวน 196,000 บาท เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย เมื่อวันที่
22 มีนาคม 2560
5. ผู้ร่วมดําเนินการ
5.1 นางสาวจิตรา พาเผ่าพันธุ์ สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 80
5.2 นายนิพนธ์ ศรีเรือง
สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 6
5.3 นายวิรัช ซาอุรัมย์
สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 7
5.4 นายนิรุตน์ จําเนียรกุล
สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 7
6. ส่วนของงานที่
ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ
ผู้ขอรับการประเมินได้ดําเนินการเกี่ยวกับผลงานดังนี้
6.1 ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอบปากคําและจดบันทึกถ้อยคําของผู้ที่
เกี่ยวข้อง รวบรวมพยานเอกสารและหลักฐานต่างๆ เช่น เอกสารของ ผู้ยื่นคําขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย เอกสารของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมรถยนต์ที่เสียหาย ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
6.2 ตรวจสอบที่เกิดเหตุและสภาพความเสียหายของรถยนต์ร่วมกับคณะกรรมการฯ จากสภาพ
รถยนต์ที่เสียหายจริงและจากภาพถ่ายของผู้เสียหายได้ยื่นคําขอไว้
6.3 ศึกษาข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนํามาปรับใช้กับกรณีที่เกิดขึ้น
เหตุละเมิดนี้เป็นกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เสียหายได้ยื่นคําขอให้หน่วยงานของรัฐ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยมีเหตุที่จะต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
2539 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539 ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ และกระทําการนั้นไปด้วยความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ อันจะทําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดต่อหน่วยงานของรัฐเมื่อหน่วยงาน
ของรัฐได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายแล้ว
6.4 พิจารณาค่าเสียหายของผู้ยื่นคําขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณี
เจ้ า หน้ าที่ ข องรั ฐ กระทํ า ละเมิ ด ต่ อ บุ ค คลภายนอก ประกอบกั บ พยานหลั ก ฐานและเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น
ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมรถยนต์ที่เสียหาย ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่ารถระหว่างรอการซ่อม
6.5 จัดทําหนังสือเรียนผู้อํานวยการกองโรงงานช่างกล เรื่องขอให้พิจารณาราคาค่าซ่อมรถยนต์
ตามใบสั่ ง ซ่ อ มของผู้ เสี ย หาย ตามหนั ง สื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กท 1005/ท 2114 ลงวั น ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2559
ซึ่งผู้เสียหายได้ร้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจํานวน 222,034.24 บาท ดังนี้
1) รถยนต์ ยี่ ห้ อ โตโยต้ า รุ่ น ฟอร์ จู น เนอร์ สี เ ทาดํ า หมายเลขทะเบี ย น ชฮ-3 6 9
กรุงเทพมหานคร ผู้ครอบครอง คือ นางสาวณั ฐณิ ชา ไชยอินทร์ ได้มีคําร้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย ลงวันที่ 20
พฤศจิ กายน 2557 และคํ าร้องขอให้ ชดใช้ ค่ าเสี ยหาย ลงวันที่ 19 กุ มภาพั นธ์ 2558 เป็ นเงินจํ านวนทั้ งสิ้ น
165,734.24 บาท
2) รถยนต์ ยี่ ห้ อ โตโยต้ า รุ่ น ไมตี้ เอ็ ก ซ์ สี เขี ย ว หมายเลขทะเบี ย น บบ-2127 นนทบุ รี
ผู้ครอบครองคือ นายมานิตย์ รวมสุข ได้มีคําร้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน
จํานวนทั้งสิ้น 37,800 บาท
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3) รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นเคอี 30 สีดํา หมายเลขทะเบียน กจ-6420 ระยอง ผู้ครอบครอง
คือ นายสรายุทธ ศุภกิจไพศาล ได้มีคําร้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงินจํานวน
ทั้งสิ้น 17,000 บาท
ซึ่งกองโรงงานช่างกลได้ประมาณราคาค่าซ่อมของรถยนต์แล้วเป็นเงินจํานวน 148,000 บาท
ดังนี้
1) รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ชฮ-369 กรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมเป็นจํานวนเงิน
95,000 บาท
2) รถยนต์ ยี่ห้ อ โตโยต้ า หมายเลขทะเบี ยน บบ-2127 นนทบุ รี ค่ าซ่ อมเป็ น จํานวนเงิน
36,000 บาท
3) รถยนต์ ยี่ ห้ อ โตโยต้ า หมายเลขทะเบี ย น กจ-6420 ระยอง ค่ า ซ่ อ มเป็ น จํ า นวนเงิ น
17,000 บาท
6.6 นัดประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการสอบสวน จัดทํารายงานสอบสวนข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิดลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559, จัดทําหนังสือรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโปรดวินิจฉัยสั่งการตามหนังสือที่ กท
1005/4274 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559, จัดทําหนังสือรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอความเห็นชอบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิ บั ติเกี่ยวกับ ความรับผิ ดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ประกอบมติค ณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 12
พฤศจิกายน 2539 และจัดทําหนังสือรายงานผลการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้เสียหายทั้งสามราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 196,000 บาท
7. ผลสําเร็จของงาน
7.1. สามารถพิจารณาผลการสอบสวนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.2 ผู้เสียหายได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างถูกต้องและเหมาะสม
7.3 เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต
7.4 สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
อื่นๆ ได้
8. การนําไปใช้ประโยชน์
8.1 เพื่อให้ผู้ทําหน้าที่คณะกรรมการสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้อย่างถูกต้องและลดความผิดพลาดในการทํางานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
8.2 สามารถใช้เป็นแนวทางในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและพิจารณาค่าเสียหาย
กรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานอื่นภายในกรุงเทพมหานคร
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9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินการ
การดําเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีนี้ ผู้ขอรับการประเมินได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการและเลขานุการประสบกับความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินการ ดังนี้
9.1 เป็นงานที่ต้องตรวจสอบ สอบสวนข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ศึกษา
วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆ ที่ได้มา เพื่อพิจารณาว่า กรณี ดังกล่าวเป็นการกระทําละเมิดต่อ
บุคคลภายนอก ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่
และจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรือไม่ ประการใด โดยต้องใช้ความรู้ความชํานาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลายฉบับ เพื่อให้การสอบข้อเท็จจริงมีความถูกต้องชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ
9.2 ในการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้เห็นว่า การกระทําของนาย
มานพ แย้มโพธิ์กลาง เป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่อหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ ซึ่งอุบัติเหตุที่
เกิดจากขายันพื้นหรือคานเท้าช้าง (Outriggers) ด้านซ้ายที่ติดตั้งอยู่ด้านข้างของรถยนต์ได้ยื่นกางออกจากตัวรถไป
ชนเข้ากับรถยนต์ของผู้เสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของตัวล๊อกของคานเท้าช้างหรือไม่ หรือเกิดจากความ
ประมาทเลินเล่อของนายมานพฯ โดยตรวจสอบว่าก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ นายมานพฯ ได้มีการตรวจสอบอุปกรณ์
และรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงขณะเกิดเหตุนายมานพฯ ได้ใช้ความเร็วขณะขับรถเท่าใด ซึ่งเป็น
การใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่อันควรปฏิบัติแล้วหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นว่า
เกิดจากความบกพร่องของอุปกรณ์ที่ติดอยู่กับตัวรถ และกรุงเทพมหานครจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย
เมื่อชดใช้แล้วไม่สามารถไล่เบี้ยเอากับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใดได้ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
10. ข้อเสนอแนะ
จากความยุ่งยากในการดําเนินการ ปัญ หาและอุปสรรคในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดเรื่องนี้ ผู้ขอรับการประเมินจึงขอเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ดังนี้
10.1 ควรมีการปรับปรุงแก้ไขหนังสือสั่งการต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการกระทํา
ละเมิดของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
10.2 ควรมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เกี่ยวกับการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
10.3 ควรมีการจัดทําศูนย์ข้อมูลหรือห้องสมุดเพื่อค้นคว้าข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง สืบค้น
ข้อมูล คําพิพากษา ข้อหารือของหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถนํามาเทียบเคียงกับกรณีละเมิดนั้นๆ
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ............................................................
(...........................................................)
ผู้ขอรับการประเมิน
........../..................../..........
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ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริง
ทุกประการ
ลงชื่อ........................................................ผู้ร่วมดําเนินการ ลงชื่อ..................................................ผู้ร่วมดําเนินการ
(...........................................)
(...........................................)
(ตําแหน่ง)................................................
(ตําแหน่ง)................................................
(วันที)่ .........../.................../......................
(วันที่).........../.................../......................
ลงชื่อ.............โอนข้าราชการ...............ผู้ร่วมดําเนินการ
(นายนิรุตน์ จําเนียรกุล)
(ตําแหน่ง) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กองระบบท่อระบายน้ํา สํานักการระบายน้ํา
ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ........................................................
(....................................................)
ตําแหน่ง...................................................
........../..................../..........
(ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ)

ลงชื่อ........................................................
(.....................................................)
ตําแหน่ง...................................................
........../..................../..........

ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพือ่ พัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ของนางสาวจิตรา พาเผ่าพันธุ์
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง นิติกรชํานาญการ
(ตําแหน่งเลขที)่ สก.สนน. 16 สังกัดกลุม่ งานนิติการ สํานักงานเลขานุการ สํานักการระบายน้ํา
เรื่อง การจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลทางด้านกฎหมายในเว็บไซต์ของสํานักการระบายน้ํา
หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น การเผยแพร่ส ารสนเทศทํ าได้ อ ย่ างสะดวก รวดเร็ว ยื ด หยุ่ น และประหยั ด เนื่ อ งจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงกระบวนการเผยแพร่สารสนเทศทั้งในระหว่างบุคคล ไปสู่กลุ่ม
ผู้ใช้ ห รือแก่ สาธารณะโดยอิ น เทอร์เน็ ตได้ เข้ามามีบ ทบาทในการสื่ อสารทั้ งในระดั บ บุ ค คล กลุ่ ม บุ ค คล ภายใน
หน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานโดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่ บริการที่สําคัญบนอินเทอร์เน็ตที่นํามาใช้ในการเผยแพร่
สารสนเทศอย่างแพร่หลายนั้น คือ เว็บไซต์ (Web site) ซึ่งเป็นการบริการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร หรือสารสนเทศ
ทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุด ดังนั้น การสืบค้นข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สํานักการระบายน้ํา ควรมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน โดยแยกเป็นกฎหมาย คําพิพากษาของศาล
ฎีกา คําพิพากษาของศาลปกครอง ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง แนวทางปฏิบัติ และข้อหารือกฎหมาย
ตลอดจนบทความและความเห็นด้านกฎหมาย ความรู้ด้านวิชาการกฎหมาย เพื่อเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถสื บ ค้ น ข้ อกฎหมายต่างๆ หรือกรณี ที่ ได้ มี การหารือ แล้ ว มาเป็ น แนวทางปรับ ใช้ กับ กรณี ที่ อยู่ในความ
รับผิดชอบของตนและเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสํานักการระบายน้ํา ได้แก่กฎหมาย ข้อบัญญัติระเบียบ
ข้อบังคับ คําสั่ง แนวทางปฏิบัติ คําพิพากษาศาลฎีกา คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา
และข้อหารือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการนําไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือ
ให้ความเห็นทางกฎหมาย
2. เพื่อเพิ่มช่องทางให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา ค้นคว้า และใช้ประกอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบให้เป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถอธิบาย แนะนํา ให้คําปรึกษาแก่ประชาชนผู้มารับบริการ
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบหรือวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันอันจะส่งผลลดปัญหาการ
โต้แย้งร้องเรียนเกี่ยวกับการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ได้
4. ลดภาระและข้อจํากัดของการจัดเก็บข้อมูลทางเอกสาร ซึ่งอายุการจัดเก็บข้อมูลทางเว็บไซต์นั้น
สามารถเก็บไว้ได้ยาวนาน
เป้าหมาย
1. เพื่ อเพิ่มช่องทางให้ข้าราชการ ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานทุ กระดับได้เข้าถึงข้อมูลด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของสํานักการระบายน้ําและกรุงเทพมหานคร
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2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ และ
สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้อเสนอ
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสํานักการระบายน้ํา มีความจําเป็นต้องศึกษาข้อ
กฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจ ซึ่งเดิมมีการจัดเก็บข้อมูล
ในลักษณะที่เป็นเอกสารรวบรวมไว้ในแฟ้มเอกสาร ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะที่เป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์
ในระบบฐานข้อมูล (Database) แม้จะมีหนังสือเวียนเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
อยู่ก็ตาม แต่ข้อมูลข่าวสารนั้นยังเป็นข้อมูลแบบปิด ทําให้การเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดเพื่อนําไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไปเป็นไปได้ยาก ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อ
สารสนเทศที่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ครอบคลุม มีความสะดวกและรวดเร็วในการนํามาใช้งาน การรวบรวม
ข้ อ มู ล ทางด้ า นกฎหมายและเผยแพร่ล งบนเว็ บ ไซต์ ข องสํ านั ก การระบายน้ํ าจึ งมี ค วามสํ าคั ญ อย่ างยิ่ งสํ าหรั บ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป
กรอบของกฎหมายที่จะเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของสํานักการระบายน้ํา ดังนี้
1. กฎหมาย ข้ อ บั ญ ญั ติ ระเบี ย บ คํ าสั่ ง แนวทางปฏิ บั ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข อง
เจ้าหน้าที่สํานักการระบายน้ํา เช่น ด้านการระบายน้ําและการจัดการคุณภาพน้ํา การบริหารงานบุคคล การเงินการ
คลัง เป็นต้น
2. คําพิพากษาของศาลฎีกา คําพิพากษาของศาลปกครอง ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา ข้อ
หารือทางกฎหมายของสํานักงานอัยการสูงสุด
3. บทความและความรู้ท างด้ านกฎหมายของหน่ วยงานอื่ น ๆ ที่ น่ าสนใจ เช่ น ศาลปกครอง
กรมบัญชีกลาง เป็นต้น
ข้อเสนอ
ผู้ขอรับการประเมินได้ศึกษาการรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสํานักการระบายน้ําเพื่อ
นํามาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสํานักการระบายน้ํา โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1. พิจารณาจําแนกหมวดหมู่ของข้อมูลที่จะเผยแพร่ โดยแบ่งเป็น
1.1 กฎหมาย ประมวลกฎหมาย
1.2 คําพิพากษาของศาลฎีกา คําพิพากษาของศาลปกครอง คําวินิจฉัยสํานักงานอัยการสูงสุด
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา
1.3 ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ
1.4 คําสั่ง แนวทางปฏิบัติ
1.5 ข้อหารือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น การพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน
การคลัง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การดําเนินการทางวินัย ความรับผิดทางแพ่ง การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ เป็นต้น
1.6 บทความและความรู้ทางด้านกฎหมาย
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2. การดําเนินการรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสํานักการระบายน้ํา โดยคัดลอกข้อมูล
จากแหล่งสืบค้นข้อมูล เช่น ศาลฎีกา ศาลปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงยุติธรรม สํานัก
นายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง สํานักงาน ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวของราชการ หนังสือเวียนของ
กรุงเทพมหานคร ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
3. นําข้อมูลซึ่งรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และนํามาจัดเก็บ
สร้างเป็นแฟ้มข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และนําเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล (Database System) ทั้งนี้ โดยใช้เว็บไซต์
ของสํานักการระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นี้
4. สร้าง Link เชื่อมโยงฐานข้อมูลกฎหมายบน Home page ของเว็บไซต์สํานักการระบายน้ําเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลกฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป
5.ประชาสั ม พั น ธ์ ร ะบบฐานข้ อ มู ล กฎหมายดั ง กล่ า วหนั ง สื อ เวี ย นแจ้ ง หน่ ว ยงานต่ า งๆของ
กรุงเทพมหานคร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลทางกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. เพื่ อให้เจ้าหน้ าที่ มี ความรู้ความเข้ าใจ สามารถปฏิ บัติงานได้ โดยถูกต้องตามกฎหมาย และมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสํานักการ
ระบายน้ําและกรุงเทพมหานคร และนํามาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70
2. จํานวนข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายลดลงร้อยละ 80

ลงชื่อ...............................................................
(นางสาวจิตรา พาเผ่าพันธุ์)
ผู้ขอรับการประเมิน
............./.................................../..................

