
รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม  
และการประเมินผลความพึงพอใจในกิจกรรม Knowledge Plus   

หัวข้อ “ข้อกฎหมายพึงรู้ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อป้องกันความผิดทางละเมิดและแพ่ง” 
ภายใต้โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Networking ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 

 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) ได้จัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Networking ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 กิจกรรม Knowledge Plus หัวข้อ “ข้อกฎหมายพึงรู้
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือป้องกันความผิดทางละเมิดและแพ่ง” โดยมีสาระส าคัญของการจัดกิจกรรม สรุปได้ ดังนี้ 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร สบน.  สมาชิกเครือข่าย กตส. (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) และบุคลากรจากส านัก ศูนย์ กลุ่ม จ านวนทั้งสิ้น 50 คน โดยมีวิทยากรรับเชิญคือ 
นางสาวเกษณี ตรีรัตนถวัลย์ นิติกรช านาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาและบริหารงานละเมิดและแพ่ง ส านักความรับผิด  
ทางแพ่ง กรมบัญชีกลาง 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ เพ่ือให้บุคลากร สบน. เกิดความรู้และความเข้าใจหลักการเบื้องต้น
ของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง   

3. รายละเอียดของการจัดกิจกรรมเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที ่พ.ศ. 2539 (พรบ. ความรับผิดทางละเมิด) สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

3.1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ให้ค านิยาม “ความเสียหายที่เกิดจาก
การละเมิด หมายถึง การกระท าใดๆ ที่จงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท าให้บุคคลอ่ืนเกิดความเสียหาย ย่อมต้องรับผิดชดใช้” 
และหากกฎหมายก าหนดหรือมีข้อสัญญาตกลงกันไว้จะก่อให้เกิดสิทธิ ซึ่งตามมาตรา 448 ได้ก าหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ
เรียกร้องไว้ ดังนี้  

- กรณีรู้ตัว รู้เหตุ สามารถใช้สิทธิเรียกร้องได้ภายใน 1 ปี 
- กรณีไม่รู้ตัว ไม่รู้เหตุ สามารถใช้สิทธิเรียกร้องภายใน 10 ปี นับจากวันที่เกิดเหตุ 

3.2 บุคคลที่จะได้รับความคุ้มครองตาม พรบ. ความรับผิดทางละเมิด ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจ า รวมถึงลูกจ้างชั่วคราวที่มคี าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ  กรณีเชิญบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ 
มาเป็นกรรมการในคณะที่ตั้งขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐ ให้ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย และจะได้รับการคุ้มครองในการ
ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในเรื่องนั้นๆ ตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายด้วย  

3.3 หน่วยงานเจ้าสังกัดจะเป็นผู้รับผิดต่อผลความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
กรณีเจ้าหน้าที่ไม่มต้ีนสังกัด กระทรวงการคลังจะเป็นผู้รับผิดแทน เนื่องจากกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการรับจ่ายเงินของ
แผ่นดิน เพื่อให้เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  

3.4 หากการละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดเป็น 
การเฉพาะตัว 

3.5 ในการปฏิบัติหน้าที่จะอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เก่ียวข้อง เจ้าหน้าที่จะอ้างว่าไม่รู้
กฎหมายไม่ได้ โดยหน่วยงานควรให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานใหม่ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่จะมีการระบุขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งไว้ชัดเจน 

3.6 กรณีฟ้องหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หากเห็นว่าเป็นที่ต้องรับผิดร่วมกัน 
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีสิทธิขอให้ศาลเรียกเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณีมาเป็นคู่ความได้ 
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หากศาลพิพากษายกฟ้องหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ว่าไม่ใช่ผู้ต้องรับผิด ให้ขยายอายุความฟ้องร้องผู้ที่ต้องรับผิด 
ที่ไม่ได้ถูกเรียกไปอีก 6 เดือน นับแต่วันที่ค าพิพากษาถึงท่ีสุด 

3.7 กรณีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้สินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียก
ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้สินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐได้ หากเห็นว่าเจ้าหน้าที่ได้กระท าการด้วยความจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง (จงใจ หมายถึง เจตนารู้ส านึกในการกระท านั้นๆ โดยประสงค์ต่อผลหรือเล่งเห็นผล ประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง หมายถึง เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานเป็นอย่างมาก ได้แก่ ไม่ด าเนินการตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่ได้
ก าหนดไว้) 

3.8 สิทธิในการเรียกให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งได้จ่ายให้แก่
ผู้เสียหายไปแล้วมีอายุความ 1 ปี โดยให้ค านึงถึงระดับความร้ายแรงและความเป็นธรรม กรณีเกิดความผิดหรือความ
บกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือจากระบบงานให้มีการหักส่วนด้วย กรณีมีเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมรับผิดหลายคนให้ชดใช้เฉพาะ
ในส่วนที่ตนรับผิดชอบเท่านั้น 

3.9 ในกรณีเจ้าหน้าที่ละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนจากเจ้าหน้าที่ได้ โดยมีอายุความ 2 ปี นับจากวันที่รู้เหตุ รู้คน หรือกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้อง
ชดใช้ แต่กระทรวงการคลังมีความเห็นให้ชดใช้ จะมีอายุความ 1 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีค าสั่งตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง  

3.10 หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาค าขอชดใช้ค่าเสียหาย ภายใน 180 วันนับจากได้รับค าร้อง 
และขยายระยะเวลาจากรัฐมนตรีเจ้านสังกัดได้อีก 180 วนั โดยต้องรายงานปัญหาและอุปสรรค 

3.11 กรณีเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้เสียหายมีสิทธิออกค าสั่ง
เรียกให้ช าระเงินภายในก าหนดได้ 

3.12 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดสามารถผ่อนช าระค่าเสียหายได้ โดยค านึงถึงรายได้ ฐานะครอบครัว 

4. ประเด็นถาม-ตอบ 
 

ค าถาม ค าตอบ 
1) กรณีหน่วยงานภาครัฐท าสญัญาจ้าง Outsource เช่น 
แม่บ้าน รักษาความปลอดภัย จะถือว่าบุคคลตามสัญญา
จ้างเป็นเจา้หน้าที่ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้
ด้วยหรือไม่ เป็นต้น 

ไม่ถือเป็นเจ้าหน้าที่ แต่ถือเป็นคู่สัญญากับหนว่ยงานภาครัฐ 
และให้พิจารณาข้อผูกพันที่ระบไุว้ตามสัญญา กรณีทีไ่ม่ระบุ
การชดใช้ค่าเสียหายให้ดูมูลเหตุที่เกิดขึ้น 
 

2) กรณีได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจรับการจ้างการ
ก่อสร้างอาคารในช่วงที่งานใกล้เสร็จ เช่น การตกแต่ง
ภายใน เป็นตน้ จะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ 

เป็นการด าเนนิการทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากตาม
ระเบียบพัสดฯุ มีการก าหนดช่วงเวลาของการแต่งตั้ง
คณะกรรมการไว้ ซึ่งจะแต่งตัง้ไปในคราวเดียวกับ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างก็ได ้โดยจะต้องด าเนินการก่อนท า
สัญญา  

3) ถ้ามีค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจรับในเร่ืองที่ไม่มี
ความรู้จะสามารถปฏิเสธได้หรือไม่ 

ไม่สามารถปฏิเสธได้ และถือว่าขัดค าสั่งผูบ้ังคับบัญชา       
และมีความผดิทางวินัย นอกจากจะสามารถชี้แจงไดว้่าค าสั่ง
นั้นไมช่อบด้วยข้อกฎหมายใด ในการตรวจรับงานในเรื่องที่ไม่มี
ความเชี่ยวชาญให้คณะกรรมการตรวจรับเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้
ความเห็นเก่ียวกับเร่ืองนั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ 
และให้น าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญไปแนบประกอบรายงาน     
ผลการตรวจรับ 
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ค าถาม ค าตอบ 
4) กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานหรือเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการระหว่างการด าเนนิงานท าได้หรือไม่ เช่น 
กรณีเปลี่ยนคณะกรรมการตรวจรับงานที่ปรึกษาของ สบน. 
โดยให้เหตุผลว่า คณะกรรมการตรวจรับงานมีหน้าทีต่้อง
ก ากับการท างานของทีป่รึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องแต่งตั้งจาก
เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติหรือรับผิดชอบงานนั้นๆ เป็นต้น  

ตามระเบียบพสัดฯุ ก าหนดให้ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มด าเนินงาน หรือก่อนลงนามในสัญญาจ้าง 
และไม่ควรเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับระหว่างด าเนนิ
โครงการ ส าหรับงานจา้งทีป่รึกษาให้พิจารณาระเบยีบให้
ชัดเจนว่า ได้มีการก าหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับด้วย
หรือไม่ เนื่องจากงานจ้างที่ปรึกษา จะไม่มีผลของงานที่ตรวจนับ
หรือเห็นผลลัพธ์ตามก าหนด และการก ากับงานที่ปรึกษาเป็น
หน้าที่ของส านักที่เกี่ยวข้องด าเนินการอยู่แล้ว 

5) ในระหว่างด าเนินงาน หากคณะกรรมการชุดก่อน    
ไม่ยอมตรวจรับงาน เจ้าหนา้ที่พสัดุมีข้อเสนอแนะให้
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับใหม่ สามารถท าได้
หรือไม่ 

เป็นวิธีทีไ่ม่ถูกต้องตามระเบียบ หากมีความจ าเปน็ต้อง
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการทั้งคณะหรือองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบางท่าน จะต้องมีเหตุผลสนับสนุนที่เพียงพอและ
เหมาะสม โดยให้ยึดประโยชน์ของราชการเป็นหลัก 
คณะกรรมการชุดใหม่ควรก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบวา่
เร่ิมด าเนินการตรวจรับตั้งแตง่วดงานไหนให้ชัดเจน 

6) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับการโปรโมทหรือย้ายต าแหน่ง จะมี
วิธีบริหารจัดการงานใหม่อย่างไร 

การรับต าแหน่งหน้าที่ใหม่ควรจะต้องมีการส่งมอบงาน   
โดยผู้รับผิดชอบคนเก่าควรจะจัดท ารายงานสรุปการส่งมอบงาน
ที่ยังค้างและงานที่เร่งด่วนที่จะตอ้งรีบด าเนินการให้คนใหม่
ทราบและสามารถด าเนนิการตอ่ได้โดยไม่เกิดความเสียหาย 
และหากไม่สามารถท ารายงานดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่
ต้องไปดูความรับผิดชอบในต าแหน่งงานด้วยตนเอง นอกจากนี้
ผู้บริหารควรให้ส านัก/ศูนย/์กลุม่ รายงานผลการด าเนนิงาน 
รวมถึงงานที่คา้งเปน็รายเดือนเพื่อให้ผู้บริหารใช้  ในการก ากับ
และติดตามงานด้วย 

5. การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
กตส. ไดส้ ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม KM Networking ครั้งที่ 1 

โดยได้จัดท าแบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือให้ส านัก ศูนย์ กลุ่ม เสนอความคิดเห็น
ส าหรับน าไปปรับปรุงการด าเนินโครงการในปีต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

5.1 แบบประเมินผลความคิดเห็นและความพึงพอใจการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ หน่วยงานต้นสังกัด และผู้เเข้าร่วมกิจกรรม 
ตอนที่ 2 การประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจใน 8 หัวข้อ โดยก าหนดระดับคะแนน

เป็นระดับ 1 - 5 โดยระดับ 1 คะแนน แสดงถึงความพึงพอใจน้อยที่สุด ไล่ไปตามล าดับจนถึงระดับ 5 คะแนน ที่แสดงถึง
ความพึงพอใจมากท่ีสุด  

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
5.2 เกณฑ์การประเมินผล ใช้วิธีการทางสถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ วิธีค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ถ่วงน้ าหนัก (Weighted arithmetic mean) และวิธีค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) โดยมีเกณฑ์การประเมินผล
ตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ร้อยละ เกณฑ์ 
ตั้งแต่ 4.1 ขึ้นไป ตั้งแต่ 82 - 100 พึงพอใจมากที่สุด 
ตั้งแต่ 3.1-4 ตั้งแต่ 62 – 80 พึงพอใจมาก 
ตั้งแต่ 2.1-3 ตั้งแต่ 42 - 60 พึงพอใจ 
ตั้งแต่ 1.1-2 ตั้งแต่ 22 - 40 พึงพอใจน้อย 
ตั้งแต่ 0-1 ตั้งแต่ 0 - 20 พึงพอใจน้อยที่สุด 

 

5.3 ตัวชี้วัด คือ ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5.4 สรุปผลการประเมิน 

1) การประเมินระดับความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม 
มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 31 ชุด จากท้ังหมด 50 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 62 

ประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยได้รับความพึงพอใจ
ร้อยละ 94.84 และประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจต่ าที่สุด คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินกิจกรรม และความเหมาะสม
ของรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรม โดยได้รับความพึงพอใจร้อยละ 89.03 ส าหรับภาพรวมของการประเมินผลในทุกประเด็น
อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีระดับความพึงพอใจในทุกข้อมากกว่าร้อยละ 80 โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพที่ 1 
 

แผนภาพที่ 1 : ภาพรวมความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม KM Networking ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 
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หัวข้อ 
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ระยะเวลา น าไปใช้ 
ปฏิบัติงาน 

รูปแบบ 
กิจกรรม 

เจ้าหน้าที่ สถานที่และ 
เอกสาร 

การมีส่วนร่วม ภาพรวม 
ของกิจกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจ 
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2) การประเมินวิทยากร (ใช้แบบประเมินของหน่วยงานที่วิทยากรสังกัด) 
แบบประเมินประกอบด้วย การประเมินวิทยากรใน 10 ประเด็น โดยใช้เกณฑ์การประเมิน

ข้างต้น พบว่า มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 31 ชุด จากทั้งหมด 50 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ประเด็นที่ได้รับ
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และการถ่ายทอดวิชาให้เป็นที่น่าสนใจ  โดยได้รับ
ความพึงพอใจร้อยละ 96.77 และประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจต่ าที่สุด คือ การใช้เวลาให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา โดยได้รับ
ความพึงพอใจร้อยละ 85.81 โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพที่ 2 
 

แผนภาพที่ 2 : ผลการประเมินวิทยากร 
 

 

 

โดยวิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้น่าสนใจ สามารถอธิบายและยกตัวอย่าง
ได้ชัดเจน วิธีการในการน าเสนอเข้าใจง่าย เป็นต้น 

5.5  ข้อเสนอแนะ 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ข้อเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า 

เห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมในหัวข้อดังกล่าวอีก เนื่องจากเป็นประโยชน์ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน โดยควรพิจารณาระยะเวลาการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 

 
 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

30 มีนาคม 2559 
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ความรอบรู้ การถ่ายทอด 
ความรู้ 

ความน่าสนใจ จัดล าดับเนื้อหา ความชัดเจน การเตรียมพร้อม การตอบค าถาม การใช้เวลา เทคนิค/วิธีการ โสตทัศนูปกรณ ์

ร้อยละความพึงพอใจ 


