
คู่มือ
การฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น

งานสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลยัขอนแก่น

โดย
นางสาวสุภาพร  ไชยนอ้ย
ต าแหน่ง บุคลากรปฏิบติัการ



 

 
 
 

 
 

ค ูม่อื 
การฌาปนกจิสงเคราะห ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่  

 
 
 
 
 
 

โดย 
นางสาวสภุาพร ไชยนอ้ย 

ต าแหนง่ บคุลากรปฏบิตักิาร  
 
 

 
 

งานสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน ์กองทรพัยากรบคุคล 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 



ก 
 

ค ำน ำ 
 

คู่มือการฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เล ่มน ี ้  ผ ู ้ เข ียนได้รวบรวมวิธ ีการ
ด าเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรูปแบบหลักการ ทฤษฎี แนวคิดและวิธ ีการ

การปฏิบัติรวมทั้งตัวอย่างในการด าเน ินการฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ
ประสบการณ์โดยตรงจากที่ได้ด าเนินการและรับผิดชอบในภาระงานด้านนี ้  เป ็นโอกาสดีที ่ได้ร ับ
ค าแนะน าในการปฏิบัติงานจากผู้บริหารของกองทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจากสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากเอกสารอื ่นๆ 
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่เก่ียวข้อง ในคู่มือเล่มนี้จะบรรจุเนื้อหาสาระไว้ 5 บท คือ บทที ่ 1 บทน า                

ว่าด้วยความส าคัญของการจัดท าคู่มือฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บทที่ 2 โครงสร ้าง
และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ บทท่ี 3 ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ  บทที ่ 4 ข ั ้นตอนการ
ด าเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บทท่ี 5 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการ
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเปน็มำและควำมส ำคญัของปญัหำ 

การอยู่ร่วมกันในสังคมก่อให้เกิดการมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเน ียม ประเพณี ว ิถ ีช ีว ิตและ                      
มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันในกิจกรรมต่างๆ เช ่น การช่วยงานท าบุญขึ ้นบ้านใหม่ การช่วยงาน

ประเพณีของชุมชน การช่วยงานแต่งงาน และการช่วยงานศพ เป็นต้น ซึ ่งกิจกรรมดังกล่าวแสดงถึง
ความช่วยเหลือเก้ือกูลต่อกันในสังคมไทยซ่ึงเป็นสังคมที ่มีความช่วยเหลือเกื ้อกูลต่อกัน  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การช่วยงานศพ ซ่ึงเป็นงานที่น ามาซ่ึงการสูญเสียทั้งชีวิตและอาจรวมไปถึงทร ัพย ์ส ิน ย ิ ่งหาก

ผู้เสียชีวิตเป็นเสาหลักของครอบครัวจะมีผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวอย่างมาก เมื ่อคนในชุมชน
เสียชีวิตจะมีการจัดการศพด้วยการช่วยเหลือกันในหมู่เครือญาติและชุมชนตามประเพณีทางศาสนา 

ทั้งช่วยเหลือด้วยสิ่งของเครื่องใช้ที ่จ  า เป็น ช่วยเหลือด้วยการเป็นธุระจ ัดการในส่วนต่างๆ หร ือ
ช่วยเหลือด้วยเงินทองแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต เป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือจ ัดการศพที ่แสดงออก
ถึงน ้าใจไมตรี ความเห็นอกเห็นใจ ในยามที่เศร้าโศกเสียใจ (กองฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก , 

2561) 
ด้วยเหตุนี้ ผู้น าในท้องถิ่น อันได้แก่ สมภารเจ้าอาวาสตามวัดวาอาราม ก านัน ผู้ใหญ่บ้านตาม

ต าบล และหมู่บ้านต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและจ าเป็นของการช่วยเหลือเก้ือกูล เห็นอกเห็นใจ
กัน จึงได้จัดรวมกลุ่มประชาชนแต่ละหมู่บ้านแต่ละท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือสงเคราะห์ซึ ่งกัน
และกันในการจัดการศพ เพ่ือช่วยบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากการเสียชีว ิตน ั ้น การด าเน ินการใน

ลักษณะเช่นนี้ เป็นที่นิยมกันมากในชนบทของประเทศ โดยเฉพาะในท้องถิ่นทางภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีมากกว่าภาคอ่ืนๆ ก่อนมีกฎหมายเกี ่ยวกับการด าเน ินกิจการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ออกมาบังคับใช้  (กองฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก, 2561) 

การฌาปนกิจสงเคราะห์ คือ กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้าร่วมกันเพื ่อสงเคราะห์ซึ ่งกัน
และกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่เป็นสมาชิก และมิได้ประสงค์จะหาก าไร

หรือรายได้เพ่ือแบ่งปันกัน การฌาปนกิจสงเคราะห์มีหน่วยงานของรัฐก ากับดูแลมิให้เกิดการทุจร ิต
ฉ้อโกงภายใต้“พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545”การด าเน ินกิจการของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์มีหน้าที่เป็นคนกลางในการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากสมาชิกทุกคนเมื ่อมีสมาชิก

เสียชีวิต และน าเงินไปมอบให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกผู้เสียชีวิต ซ่ึงในปัจจ ุบ ันการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ มี 2 รูปแบบด้วยกัน คือ การฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จัดต้ังโดยภาคเอกชน และการฌาปนกิจ
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สงเคราะห์ที่จัดต้ังโดยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ หรือองค์กร (ส านักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาค
ประชาชน, 2557) 

ประโยชน์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น สมาชิกจะได้รับการช่วยเหลือโดยมีเง ินจ ัดการศพ
ให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตและเม่ือมีเงินเหลือจากการจัดการศพ ท าให้มีเงินใช้จ่ายในครอบคร ัว มีเง ินทุน

ในการประกอบอาชีพ เป็นทุนการศึกษาบุตรและเป็นรากฐานให้ครอบคร ัวย ังคงความมั ่นคงต่อไป 
ดังนั้น การฌาปนกิจสงเคราะห์จึงเป็นที่พ่ึงสุดท้ายของชีวิตเป็นหลักประกันความมั ่นคงให้ครอบคร ัว 
โดยเฉพาะครอบครัวของผู้มีรายได้ไม่มาก จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างมาก และยังถ ือเป็น

การท าบุญร่วมกันอีกด้วย นับได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมไทย (ส านักนโยบายพัฒนาระบบ
การเงินภาคประชาชน, 2557) 

การฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรูปแบบของการ
สมัครใจ จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจ ัดการศพของสมาชิก 
และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของครอบคร ัวบุคลากรซึ ่ง

ถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์ โดยไม่ประสงค์จะหาก าไรแบ่งปันกัน เริ่มด าเน ินการเมื ่อ ป พ.ศ. 
2527 ซ่ึงผู้ที่มีสิทธิเป็นสมาชิก ไดแก ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานหน่วยงานในก ากับ 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และผู ้ท ี ่ ไม่สามารถเป็นสมาชิกได้  ไดแก ลูกจ ้างของ
มหาวิทยาลัยประเภทชาวต่างประเทศ เม่ือสมาชิกคนใดถึงแกความตาย ทายาทจะได ร ับเงินเท่ากับ
สมาชิกที่มีอยู่ คูณด้วย 20 (หักเข้ากองทุน 5% เพ่ือเป็นค่าด าเนินการ) คาสมัครเป็นสมาชิก 120 บาท 

กรณีสมาชิกเสียชีวิตจะไดรับเงินเท่ากับจ านวนสมาชิกที่มีอยู่คูณด้วย 30 (หักเข้ากองทุน 5% เพื ่อเป็น
ค่าด าเนินการ) 

อย่างไรก็ตาม การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังคงต้องมีการจ ัดระบบการ

บริหารจัดการเพ่ือความถูกต้อง โปร่งใส และมีเงินเพียงพอในการสงเคราะห์จ ัดการศพ  และเพื ่อให้
สวัสดิการนี้มีความม่ันคงและยั่งยืนต่อไป ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 

การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ที ่ก  าหนด 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความร ู ้ความเข้าใจใน
ระเบียบมากยิ่งข ึ ้น ลดความผิดพลาดและลดขั ้นตอนการปฏิบัติงาน การฌาปนกิจสงเคราะห์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้จัดท าจึงได้จัดท าคู่มือการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ ้นเพื ่อ
ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ขอรับบริการ (สมาชิก) และผู้ที่สนใจ 
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1.2 วัตถุประสงค ์ 
1) เพ่ือเป็นการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ บทบาท หน้าที่และขั ้นตอนการปฏิบัติงาน
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้รับบริการ (สมาชิก) 

3) เพื ่ อเป็ นการก าหนดแนวทาง วิธ ีการปฏิ บัติ งานเกี ่ยวก ับการฌา ปนก ิจสง เคร าะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีมาตรฐานเดียวกัน 

 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้ร ับ 
 การจัดท าคู่มือการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะก่อให้เกิดประโยชน์ 

ดังต่อไปนี้ 
1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถตรวจสอบการด าเน ินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามขั้นตอน กระบวนการที่เป็นมาตรฐาน มีความโปร ่งใส ตรวจสอบได้และ       

มีข้อมูลเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื ่อจะได้
ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงต่อไป 

2) ผู้ปฏิบัติงานการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความร ู ้  ความเข้าใจในบทบาท 
หน้าที่ ขอบข่ายงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน มีข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและยังมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการปฏิบัติตาม

ระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3) ผู้รับบริการ (สมาชิก) มีความเข้าใจในกระบวนการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

บทบาท และหน้าที่ในฐานะผู้รับบริการ (สมาชิก) และยังมีเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติตามระเบียบ

การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4) ผู้ทีมี่ส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆ หรือผู้ที่มีความสนใจได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับขั ้นตอน 

กระบวนการ และระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

1.4 ขอบเขตของค ู่มือ 

 คู่มือการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเล่มนี้ ได้จัดท ากระบวนการและขั ้นตอน
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 ระเบียบกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของร ัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพ ซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากั บดูแลของร ัฐ พ.ศ. 2547 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553 
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1.5  นิยำมศ ัพท์เฉพำะ  
มหาวิทยาลัย  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

การฌาปนกิจสงเคราะห์ หมายความว่า  การฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น    
สมาชิก   หมายความว่า  สมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
ข้าราชการ  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานมหาวิทยาลัย  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นตาม 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 
2558 ที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณเงินรายได้  

พนักงานราชการ  หมายความว่า    บุคคลซ่ึงได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้  

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างจาก
หรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินตาม

ค าสั่งมหาวิทยาลัย 
พนักงานหน่วยงาน หมายความว่า  พนักงานหน่วยงานของหน่วยงานในก ากับ 
ในก ากับ ที่จ้างด้วยงบประมาณของหน่วยงานในก ากับ 

ลูกจ้างประจ า  หมายความว่า  ลูกจ้างประจ าที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย 
ของส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ 

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย   หมายความว่า    บุคคลซ่ึงได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้  
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว และมี

ก าหนดเวลาจ้าง โดยได้รับค่าจ้างจากเงิน
งบประมาณเงินรายได้ 

เจ้าหน้าที่  หมายความว่า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของการฌาปนกิจสงเคราะห์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
นายทะเบียน  หมายความว่า นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ 

เงินค่าสมัคร   หมายความว่า เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกของการฌาปนกิจ 
สงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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เงินสงเคราะห์  หมายความว่า เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือค่าจัดการศพ  
หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของ

สมาชิกซ่ึงถึงแก่ความตายรวมทั้งเป็นค่าใช้จ่าย
เพ่ือด าเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า หมายความว่า เงินสงเคราะห์ที่การฌาปนกิจสงเคราะห์เรียก 
เก็บไว้ล่วงหน้าเพ่ือส ารองจ่ายเป็นค่าจัดการศพ
หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวเม่ือมี

สมาชิกถึงแก่ความตาย 
 

 
 
 

 



บทที่ 2 
โครงสรา้งและบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูป้ฏบิัตงิาน 

การฌาปนกจิสงเคราะห์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
 

กองทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบ่งส่วนงานออกเป็น 4 งาน ได้แก่ 
งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล งานบริการทรัพยากรบุคคล งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  และงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงภาระงานการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ภายใต้งานสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์ โดยมีโครงสร้างการบริหารงาน โครงสร้างอัตราก าลัง และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
 

2.1 โครงสรา้งการบรหิารและโครงสรา้งอัตราก าลังกองทรพัยากรบคุคล ส านกังานอธ ิการบด ี
ในปีพุทธศักราช 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานในสังกัด

ส านักงานอธิการบดีใหม่อีกครั้ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่  120/2562 เร ื ่อง การแบ่ง

หน่วยงานย่อยของหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี พ.ศ.2562 งานวินัยและจรรยาบรรณ                     ได้
ย้ายไปสังกัดที่กองกฎหมาย และภาระงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ให้

กองทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ กองทรัพยากรบุคคลจึงแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 งาน คือ  

- งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 

- งานบริการทรัพยากรบุคคล 

- งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

- งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล         
 

หน้าทีแ่ละทบบาทความรบัผิดชอบภายในของกองทรพัยากรบคุคลในปจัจบุัน    
กองทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ภายใต้ส านักงานอธิการบดีในการขับเคลื ่อนด้านการ

บริหารบุคคลและการสนับสนุนภารกิจหลักด้านทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ดังนั้น  กองทรัพยากรบุคคล  

มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลวิเคราะห์ เพ่ือจัดท ากลยุทธ์การบร ิหารทร ัพยากร
บุคคล ให้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ของมหาวิทยาลัยให้ส  าเร ็จตามเป้าหมาย  นโยบายหร ือแผนงานของ

มหาวิทยาลัย  จัดท าระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  และการระเบียบ กฎหมายให้สน ับสนุนการบร ิหาร
ทรัพยากรบุคคลการบริหารจัดการความรู้ที่มุ่งสู่เป้าหมายความส าเร็จของมหาวิทยาลัย การให้บร ิการบุคลากร 
การสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร การพัฒนา 
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บุคคลากรการส่งเสริม สร้างความเข้าใจและด าเนินการทางวินัยของบุคลากร การส่งเสร ิ มจรรยาบรรณ
ของบุคลากร การจัดท าทะเบียนประวัติและระบบสารสนเทศบุคลากร และปฏิบัติหน ้าที ่อ ื ่นตามที ่ได้ร ับ

มอบหมายตามโครงสร้างการบริหาร  ตามแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 313/2561)  ใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทร ัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้ส  าเร ็จตามเป้าหมายตาม

นโยบายที่มุ่งสู่เป้าหมายความส าเร็จของมหาวิทยาลัย การให้บริการบุคลากร การสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ของบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริม สร้างความเข้าใจ และด าเนินการทางวิน ัยของบุคลากรตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 
โครงสรา้งกองทรพัยากรบคุคล ส านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1  แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการกองทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
(อธิการบดี) 

 

งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล  

คณะกรรมการ 

ก.บ.ม. 

คณะกรรมการ 
 จ.ย.ม. 

รองอธิการบดี                     
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ผู้อ านวยการ                    
กองทรัพยากรบุคคล 

ผู้ช่วยอธิการบดี                     
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 

ส านักงานอธิการบดี 
คณะกรรมการ

ประจ าส านักงาน
อธิการบดี 

คณะกรรมการ  
ก.อ.พ.ร. 

คณะกรรมการ
สวัสดิการ 

 

งานบริการทรัพยากรบุคคล  
 

งานสวัส ดิการและสิทธิประโยชน์ 
 

 

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
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                    โครงสรา้งและอตัราก าลงับคุลากร  กองทรพัยากรบคุคล จ  าแนกตามประเภทบคุลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

            

       ภาพที ่2  โครงสร้างและอัตราก าลังบุคลากร กองทรัพยากรบุคคลจ าแนกตามต าแหน่ง                        

10 อตัรา  
- พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน (8 อัตรา) 

- พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (2 อัตรา) 
 
 

  

 

งานกลยทุธท์รพัยากรบคุคล 

 

 

( 

9 อตัรา  
- ข้าราชการ (1 อัตรา) 

- พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (7 อัตรา) 

- พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (1 อัตรา) 

  

19 อตัรา  
- ข้าราชการ (1 อัตรา) 

- พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
(11 อัตรา) 

- พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (2 อัตรา) 

- ลูกจ้างประจ า (1 อัตรา) 

- ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (4 อัตรา) 
  

8 อตัรา  
- พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน (4 อัตรา) 

- ลูกจ้างประจ า (2 อัตรา) 

- ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (2 อัตรา) 
  
  

 

งานบรกิารทรพัยากรบคุคล 
 

 

( 

 

งานสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน ์
 

งานพฒันาทรพัยากรบคุคล 

ข้าราชการ  (2 อัตรา)  
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  (31 อัตรา) 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (5 อัตรา) 

ลูกจ้างประจ า (3 อัตรา) 

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (6 อัตรา) 

ผูอ้ านายการกองทรพัยากรบคุคล 

(พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 1 อัตรา) 
 

 

( 

รวม 47 อตัรา 

 

 

( 
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                    โครงสรา้งและอตัราก าลงับคุลากร  กองทรพัยากรบคุคล จ  าแนกตามต าแหนง่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

            

       ภาพที ่3  โครงสร้างและอัตราก าลังบุคลากร กองทรัพยากรบุคคลจ าแนกตามต าแหน่ง                        

ผูอ้ านายการกองทรพัยากรบคุคล**** 

 

 

( 

10 อตัรา  
นายชัชวาล  หนองนา****                    

นางเกตกนก ประยูรสิทธิ**      
นางสาวพรรณี  สุโพธ์ิไขย์**             
นายเปี่ยมศักด์ิ  หาญสุริย์*                

นางสาวปุณณภา  วีระพัฒนพรรณ*     
นางสาวอัจฉรา  ใยแก้ว*                  
นางสาวณัฏฐ์นรี ช ากรม*         

นางสาวทิพยมาลี  เจริญรส*     
นายคณินท์ อุชชิน*      
รอสรรหา*           

  

 

งานกลยทุธท์รพัยากรบคุคล 
 

 

( 

9 อตัรา  
นางสาวบญสม หาทวายการ****   

นางวรัญญ์ภร  กาบไกรแก้ว*** 
นางเกษมสุข  ด้วงแพง**            
นางสาวนงนุช  กาญจนรุจี**     

นางสาวภัสพร กาสี*  
นางวรมาศ  มาเมือง*                                                                
นายมนูญ  สุดใด*                     

นางจุฑามาศ  ขันธ์ชารี*             
นางรัตนา  ค าป้อม*                     

19 อตัรา  
นายพรชัย  เอี่ยมสุนทรกุล**** 

นายเพิ่ม พรนิคม**           นางกองสินธ์ุ แสนพิมพ์พา** 

นายสินไชย  หมู่บ้านม่วง**  นางลักขณา  ศรีมาพล** 

นายสุวรรณ  สะท้าน**      นางมณีวรรณ  มุสิกะสาร** 
นางประภาพร  ผิวพันค า**  นางยุ วรรณา  เลิศศิริ**  

นางบุญล้อม ทองพรมราช**  นางธนพร  พิมพ์แมน*  

นางขวัญกมล  สุดาพรรัตน์**  นางนิภาพร  คุณสิงห์ (ลช.) 

นางสาวพัทธนันท์  ค าจันทา**  นางยุพา ค ายา (ลป.) 
นางสาวสุภาพร  ไชยน้อย*  นางฐิติมา  หมู่บ้านม่วง (ลช. ) 

นางสาวจรรยพร  พุทธสอน (ลช.) 

นางจิตราพัชญ์ หงส์ประสิทธ์ิ (ลช.)  

  

8 อตัรา  
นายประดิษฐ์  ศรีตระกูล****   

นายบุญชัย อ้องแสนค า**   
นางวารุณี  ไพรพยอม***         
นางนิชาภา  บุตรมาตย์***          

นางพิชชาพร กาพย์ไกรแก้ว (ลป.) 
นายวิรศักด์ิ  ศรีเมืองช้าง (ลป.) 
นางสาววันวิสาข์ ทินราช (ลช.)                                            

ว่าที่ฯอุไรพร ช่อหนองแสน (ลช.)          
  

ผอ.และหัวหน้างาน****  (5 อัตรา)  
ช านาญการพิเศษ***  (3 อัตรา) 
ช านาญการ/ช านาญงาน** (16 อัตรา) 

ปฏิบัติการ* (14 อัตรา) 
ลูกจ้างประจ า (ลป.) (3 อัตรา) 
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ลช.) (6 อัตรา) 

 

 

งานบรกิารทรพัยากรบคุคล 
 

 

( 

 

งานสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน ์
 

งานพฒันาทรพัยากรบคุคล 
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2.2 บทบาทและหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของงานสวัสดิการและสทิธปิระโยชน ์กองทรพัยากรบคุคล 
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรบุคคล มีบ ุคลากรจ  านวนทั ้งส ิ ้น 19 คน โดย

หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทร ัพยากรบุคคล  คือ นายพรชัย  เอี ่ยมสุนทรกุล 
ต าแหน่งบุคลากรช านาญการพิเศษ มีหน้าที ่ความร ับผิดชอบในการก ากับ ติดตาม ดูแลงานด้าน

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และมอบหมายภาระงานด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรพัยากรบคุคล 

 

ผูร้บัผิดชอบ ภาระงาน 

นางประภาพร ผิวพันค า 1. ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  

2. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

3. กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการส าหรบับุคลากรสายสนับสนนุ 

4. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานใน  
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองทุนค่าชดเชย  

นายสินไชย หมู่บ้านม่วง 
นางฐิติมา หมู่บ้านม่วง 

1. การต้ังแฟ้มประวัติบุคลากรกรณีบรรจุใหม่ 

2. การยืมแฟ้มประวัติบุคลากร  

3. การจัดเก็บแฟ้มประวัติ 

4. การบันทึกข้อมูลแฟ้มประวัติ 

5. การต้ังแฟ้มประวัติบุคลากรกรณีพ้นจากราชการ  

นางลักขณา ศรีมาพล 1. การคัดเลือกรางวัลกัลปพฤกษ์ทองค า  

2. การคัดเลือกรางวัลศรีมอดินแดง 

3. การคัดเลือกรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น  

4. การตรวจสอบคุณวุฒิ 

นายสุวรรณ สะท้าน 1. การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทยและช้างเผือก  

2. การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณากรณ์ 

3. การขอเครื่องราชเข็มศิลปวิทยา  

นางมณีวรรณ มุสิกะสาร 1. ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล 

2. ระบบบ าเหน็จบ านาญ 

3. ระบบบ าเหน็จค ้าประกัน 
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ตารางที่ 1 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรพัยากรบคุคล  
             (ต่อ) 

 

ผูร้บัผิดชอบ ภาระงาน 

 4. ระบบฐานข้อมูลบุคลากร  

5. การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัลจากองค์กร/สถาบันภายนอก 

6. ระบบการลา 

7. การจัดท าหนังสือแสดงเจตนา  

8. การจัดท าบัญชีอ้างอิงพนักงานมหาวิทยาลัย  

9. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลากร  

10. การงดเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง  

11. การกู้บ าเหน็จค ้าประกันข้าราชการและลูกจ้างประจ า 

นางบุญล้อม ทองพรมราช 1. เงินบ าเพ็ญกุศลศพช่วยเหลือบุคลากรเสียชีวิต 

2. การขอรับเงินช่วยเหลือกรณีบุคลากรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและ 

   ทุพพลภาพ 

3. กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (กรณีคู่สมรสที่ชอบด้วย
กฎหมาย และบุตรที่ชอบด้วยที่กฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ

หากบรรลุนิติภาวะแต่เป็นบุคคลทุพพลภาพตามศาลสั่ง) 

4. การด าเนินงานชมรมผู้อาวุโส  

นางขวัญกมล สุดาพรรัตน์ 1. การขอรับเงินชดเชย 

2. กองทุน กบข. 

3. การขอรับบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

4. การขอรับบ าเหน็จด ารงชีพเพ่ิม 65 ปี 

5. การขอรับบ าเหน็จตกทอด 

6. การขอรับเงินท าขวัญข้าราชการและลูกจ้าง 

7. การขอรับเงินช่วยพิเศษ 3 เท่า 

8. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานใน  

   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ผูร้บัผิดชอบ ภาระงาน 

9. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองทุนค่าชดเชย  
 

ตารางที่ 1 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรพัยากรบคุคล  
             (ต่อ) 

 

ผูร้บัผิดชอบ ภาระงาน 

นางยุวรรณา เลิศศิริ 1. การคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2. การจัดงานชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ 

3. การจัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้ เกษียณอายุราชการ 

4. การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ 

นางธนพร พิมพ์แมน  1. การรับรายงานตัวบุคลากร 

2. การบริหารจัดการทะเบียนประวัติบุคลากรกรณีบรรจุใหม่  

3. การบริหารจัดการทะเบียนประวัติบุคลากรกรณีลาออก  
   เกษียณอายุราชการ 

4. การออกบัญชีผู้ใช้เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

5. การลบบัญชีผู้ใช้เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

6. การจัดท าหนังสือส่งตัวไปพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือตรวจสอบประวัติ  
   อาชญากร 

7. การจัดท าเอกสารอิเลกทรอนิกส์  

8. การจัดท าค าสั่งบรรจุและลาออกพนักงานหน่วยงานในก ากับ  

นางสาวพัทธนันท์ ค าจันทา 

นายเพ่ิม พรนิคม 
นางกองสินธุ์ แสนพิมพ์พา  
นางยุพา ค ายา 

นางจิตราพัชญ์ หงส์ประสิทธ์ิ 

1. การบริหารจัดการที่พักอาศัยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2. การขอเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกอง  

   ประจ าการในยามปกติ 

4. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานใน  
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองทุนค่าชดเชย  

นางสาวจรรยพร พุทธสอน  1. การออกหนังสือรับรองทุกประเภท  

2. ใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 

นางนิภาพร คุณสิงห์ 1. การน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 
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ผูร้บัผิดชอบ ภาระงาน 

2. การแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 

3. การลาออกของผู้ประกันตนและส่งบัตรผู้ประกันตน  

4. กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (กรณีเหตุสุดวิสัย) 

 
และผู้เขียน ได้รับมอบหมายภาระงาน ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของนางสาวสุภาพร ไชยน้อย  
 

ผูร้บัผิดชอบ ภาระงาน 

นางสาวสุภาพร ไชยน้อย  1. ฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2. บ าเหน็จลูกจ้าง 

3. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ า (กสจ.) 

4. การหักเงินเดือนผ่อนช าระ/งดหักให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

 

2.3 บทบาทและหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของต าแหน่งบคุลากรปฏบิตักิาร 
2.3.1 กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ มข. 

ปฏิบัติการเกี ่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ด้านการฌาปน กิจสงเคราะห์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเป็นสวัสดิการในการสงเคราะห์ซึ ่งกันและกันระหว่างบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ในการฌาปนกิจและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคลากรที ่ถ ึงแก่ความตาย ปัจจ ุบ ันมี

สมาชิกทั้งหมดจ านวน 7,457 คน มีการด าเนินการดังนี้ 
1. รับใบสมัครตามแบบฟอร์มของ ก.ฌ.มข. พร้อมตรวจสอบชื่อ-สกุล สังกัด ที่อยู่ 

ลายเซ็น และคุณสมบัติของผู้สมัครว่าตรงตามข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์
ก าหนดหรือไม่ 

2. เขียนใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า และออกหมายเลขสมาชิก  

3. ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร หมายเลขสมาชิก วัน เดือน ปี ที่สมัคร วัน เดือน ปี 
ที่เกิด ที่อยู่ปัจจุบัน ชื่อคู่สมรส ชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ รหัสประจ าตัว หมายเลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน 

4. ลงทะเบียนในฐานข้อมูลบุคลากร  
5. บันทึกข้อมูลลงในฐานทะเบียนเพ่ือส่งกองคลัง โดยแยกเป็นประเภท ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ  า ข ้าราชการบ านาญ บ าเหน็จรายเดือน พนักงานมหาวิทยาลัย                  
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(เงินรายได้ ) พนักงานมหาวิทยาลัย (เง ินงบประมาณ) ลูกจ ้างชั ่วคราว ลูกจ ้าง
โครงการ พนักงานราชการ  ข้าราชการเปลี ่ยนสถานภาพ ลูกจ ้างประจ  าเปลี ่ยน

สถานภาพ เพ่ือส่งหักเงินให้ทายาทผู้เสียชีวิตในแต่ละเดือน 
6. น าเงินค่าสมัคร และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าส่งเข้าบัญชีฌาปนกิจสงเคราะห์  

7. จัดพิมพ์บันทึกเพ่ือส่งรายงานการน าส่งเงินเพ่ือส่งเหรัญญิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองคลัง 

การขอรับเงินสงเคราะห์ (กรณีเสียชีวิต) 

1. กรอกแบบขอรับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อม
เอกสารแนบ 

2. ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้รับมอบเงินสงเคราะห์ในใบสมัครของผู้เสียชีวิต  
3. ตรวจสอบข้อมูลการหักเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากรายงาน

การฌาปนกิจ สงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแยกประเภทบุคลากร  

4. ค านวณการจา่ยเงินสงเคราะห ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น ใหแ้ก่ทายาทผู้เสียชีวิต เพ่ือส่งกอง
คลังออกเช็ค 

5. จ่ายเช็คฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต  
การแจ้งสมาชิกภายนอกเพ่ือช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า (สมาชิกภายนอก หมายถึง ผู้ที่
ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ลาออก เกษียณอายุ ที่ไม่มีเงินบ านาญ บ าเหน็จราย

เดือนให้กองคลังหัก ต้องมาช าระเงินเอง) 
1. ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกภายนอกทั้งหมด 
2. ลงรายการบัญชีการรับเงินในแฟ้มรายบุคคลของสมาชิกภายนอก  

3. บันทึกข้อมูลที่จะต้องช าระในระบบกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์  
4. จัดพิมพ์ใบน าฝากช าระเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์รายบุคคล จ านวน 800 คน  

5. จัดพิมพ์บันทึกแจ้งให้สมาชิกช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 
6. ตรวจสอบการช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าในระบบการโอนจาก e-mail ซ่ึงธนาคาร

ไทยพาณิชย์ เป็นผู้ส่งรายงานในระบบมาให้  

7. บันทึกรายการช าระเงินของสมาชิกที่โอนในระบบลงในแฟ้มรายบุคคลของสมาชิก
ภายนอก 

การท ารายงานไปยังนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ 
1. รายงานเก่ียวกับทะเบียนสมาชิกเพ่ิม-ลด ไปยังนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์

ภาครัฐ 
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2. รายงานเก่ียวกับงบดุลของการฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปยังนาย
ทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ  

จัดประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีละ 2 ครั้ง  
 

 
2.3.2 การขอรบัเงนิบ าเหนจ็ปกต ิบ าเหน็จรายเดอืนลูกจ้างประจ า 

 ลูกจ้างประจ า : ระหว่างการรบัร าชการมสีิทธไิดร้บัเงนิสวัสดิการ 

 ลูกจ้างประจ าออกจากงาน  

- บ าเหน็จปกติ (เงินก้อน/จ่ายครั้งเดียว) 

- บ าเหน็จรายเดือน (จ่ายรายเดือน) ผู้ที่สามารถขอรับเงินบ าเหน็จรายเดือนได้ต้องมี
อายุราชการต้ังแต่ 25 ปีบริบูรณ์ 

ลูกจ้างประจ าถึงแกค่วามตาย 

- จ่ายบ าเหน็จปกติให้แก่ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยมรดก
โดยอนุโลม 

- บ าเหน็จลูกจ้างตายไม่ใช่มรดก 
การขอรบัเงนิบ าเหน็จ บ าเหน็จรายเดือน 

1. รับแบบขอรับเงินบ าเหน็จปกติ บ าเหน็จรายเดือน ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง

ก าหนด (แบบ 5313)  
2. ตรวจสอบความถูกต้องของ วัน เดือน ปี ที่บรรจุและวันออกจากราชการหรือพ้น

จากราชการ วัน เดือน ปี ที่เกิด พร้อมเอกสาร ได้แก่ บัตรค่าจ้างประจ ารายชื่อ 
ค าสั่งบรรจุ ค าสั่งลาออก ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนสุดท้าย ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ส าเนาบัญชีเงินฝาก  

3. ท าบันทึกขอตรวจสอบเก่ียวกับวันลาช่วงกฏอัยการศึก และตรวจสอบประวัติการ
ด าเนินการทางวินัย 

4. ท าบันทึกขอบัตรค่าจ้างประจ ารายชื่อจากกองคลัง เพ่ือประกอบการขอรับเงิน
บ าเหน็จปกติ บ าเหน็จรายเดือน  

5. ท าบันทึกใบรับรองสมุดประวัติ  และเวลาทวีคูณระหวา่งประจ าปฏิบัติหน้าที่ในเขต               

ที่ได้ประกาศใช ้กฎอัยการศึกของลูกจ้างประจ า 
6. จัดชุดเสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอ านาจลงนามในแบบค าขอรับเงินบ าเหน็จ 

บ าเหน็จรายเดือน (แบบ 5313) และใบรับรองสมุดประวัติ เวลาทวีคูณ 
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7. บันทึกในระบบ e-pension ของกรมบัญชีกลาง เพ่ือเข้าระบบบ าเหน็จบ านาญ 
บันทึกข้อมูล ลงทะเบียนรับ บันทึกแบบขอรับ บันทึกบัญชีธนาคาร บันทึกสัญญา

ค ้าประกันสถานะการสอบสวนทางวินัย บันทึกอัตราเงินเดือน บันทึกเวลาราชการ
เวลาทวีคูณ บันทึกข้อมูลค านวณเงิน หากมีหนี้กรอกยอดหนี้พิมพ์ สรจ. 9 บันทึก

ข้อมูลเรียบร้อย รายละเอียดแบบขอรับเงินจะแสดงข้อมูลทุกหมวดที่ได้กรอกผ่าน
ระบบ บันทึกส่งข้อมูล ต้องการตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับแบบขอรับที่ส่วนราชการ             
ผู้ขอได้ท าไปแล้ว พิมพ์รายงานสรุปแบบค าขอ  

  สั่งจ่ายบ าเหน็จปกติ บ าเหน็จรายเดือน  
1. พิมพ์สั่งจ่ายบ าเหน็จจากระบบบ าเหน็จบ านาญของกรมบัญชีกลาง   

2. ท าบันทึกส่งสั่งจ่ายบ าเหน็จ บ าเหน็จรายเดือน ส่งกองคลังเพ่ือเบิกจ่ายเงินให้กับ
ผู้พ้นจากราชการ 

2.3.3 กองทุนส ารองเลี้ยงช ีพลกูจ้างประจ า (กสจ.) 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของส่วนราชการซ่ึงเป็นสมาชิกกองทุนส าหร ับ
ลูกจ้างประจ า (กสจ.) ซ่ึงก าหนดให้สมาชิก กสจ.ส่งเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ ้าง 

เพ่ือส่งเสริมการออมให้สมาชิกมีเงินเก็บไว้ใช้ในยามเกษียณหรือพ้นจากการท างาน โดยจะร ับสมัค ร
สมาชิกกองทุน การลาออกจากสมาชิกกองทุนเนื่องจากเกษียณ ลาออก ตาย แล้วแต่กรณี การขอร ับ
เงินคืนจากกองทุน การแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือการแสดงเจตนาระบุผ ู ้ร ับประโยชน์

ใหม่ จัดท าข้อมูลผู้สมัครลงในฐานข้อมูลบุคลากร น าบันทึกการสมัครใหม่ส่งฝ่ายการเงิน/กองคลัง เพื ่อ
ด าเนินการต้ังฏีกาเบิกเงินสมทบและหักเงินสะสมของสมาชิก  
 การรับสมัครสมาชิก กสจ.  

1. ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัคร  
2. จัดท าทะเบียนรับและน าส่งใบสมัคร 

3. จัดท าหนังสือน าส่งประทับตราแทนการลงชื ่อใบสมัครสมาชิก กสจ .ตัวจร ิง พร ้อม
เอกสารแนบ ใบสมัครสมาชิก กสจ. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ ัดส่งกองทุนส ารองเลี ้ยงชีพ
ส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) เพ่ือบันทึกสมาชิกใหม่ กรณีที ่ขอ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกและผู้รับประโยชน์จะต้องจัดส่งเอกสารตัวจริงไปยังบร ิษัทจ ัดการทะเบียน
สมาชิกพร้อมจัดเก็บไว้ในสมุดหรือแฟ้มสมาชิก 

กรณีขอรับเงินคืนจากกองทุน กสจ.ด้วยเหตุเกษียณอายุราชการ ลาออก ตาย  
กรอกข้อมูลรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบ ส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แบบแสดงเจตนาระบุตัว

ผู้รับประโยชน์ (กรณีสมาชิกเสียชีวิต) ส่งแบบขอรับเงินกองทุนคืนส่งไปยังบร ิษัทจ ัดการทะเบียน
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สมาชิก พร้อมแนบเอกสารประกอบ ได้แก่ แบบขอร ับเงินคืน (แบบ กสจ.004/1 กรณีลาออก 
เกษียณอายุราชการ) (แบบ กสจ.004/2 กรณีเสียชีวิต)  

 
2.3.4 ร ะบบบ าเหน็จค  ้าประกันลูกจ้างประจ า 

       ปฏิบัติการเก่ียวกับการน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทร ัพย ์ในการประกันการ                      
กู้เงิน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้รับบ านาญ และเป็นการส่งเสริมการลงทุนอันเป็นการกระตุ ้น
เศรษฐกิจของประเทศผู้ที่สามารถกู้ได้คือผู้รับบ าเหน็จรายเดือน หรือบ านาญ อาจน าสิทธิในบ าเหน็จ

ตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันเงินกู้กับสถาบันการเงิน รับค าร้องโดยมีการแสดงเจตนาระบุ
ผู้รับประโยชน์ มีการตรวจสอบข้อมูลผู้กู้จากระบบกรมบัญชีกลางให้สมบูรณ์ครบถ้วนเกี ่ยวกับข้อมูล

บุคคลในครอบครัว ที่อยู่  ลงข้อมูลเก่ียวกับผู้รับประโยชน์ตามหนังสือแสดงเจตนา  
 



บทที่ 3 
หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตักิารฌาปนกจิสงเคราะหม์หาวิทยาลยัขอนแกน่ 
 
การด าเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้มีกฎหมายควบคุมกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ข ึ ้น              

คร ั ้งแรกเมื ่อว ันที ่ 24 พฤศจ ิกายน  2515 ตามประกาศคณะปฏิว ัติ ฉบับที ่  287 ลงวันที ่ 24 
พฤศจิกายน 2515 และต่อมาได้ตราพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2517 ขึ ้นใช้แทน 
โดยมีกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ควบคุมการด าเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์

ทั่วประเทศ พร้อมทั้งท าการส่งเสริมด้วยประการต่าง ๆ แยกการควบคุมและการปฏิบัติในส่วนของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการองค์การของร ัฐและ

รัฐวิสาหกิจออกจากกัน ปัจจุบันได้ตราพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ .ศ. 2545 ข ึ ้นมาใช้
ควบคุมงานฌาปนกิจสงเคราะห์และออกระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ ่ง

เป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของร ัฐ พ.ศ. 2547 ไว ้เป ็นหลักปฏิบัติ (กองฌาปนกิจ  กรม
สวัสดิการทหารบก, 2561) 

พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 ได้ถ ูกประกาศให้ใช ้ควบคุมงานการ
ฌาปนกิจทั่วประเทศ โดยให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ .ศ. 2517 ซึ ่งใน
พระราชบัญญัตินี้ได้ให้ค านิยาม “การฌาปนกิจสงเคราะห์” ว่า กิจการที ่บ ุคคลหลายคนตกลงเข ้า

ร่วมกัน เพ่ือท าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพหรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบคร ัว
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงเข้าร่วมกันนั้น ซ่ึงถึงแก่ความตาย และมิได้ประสงค์จะหาก าไรหร ือ

รายได้เพ่ือแบ่งปันกัน โดยมีวิธีการในการปฏิบัติงานด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์แต่ละแห่งจะต้อง
จัดต้ังสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และต้องมีข ้อบังคับและต้องจดทะเบียน เป็นสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ เม่ือได้จดทะเบียนแล้วให้มีฐานะเป็นน ิติบ ุคคล  หร ือ ข ึ ้นทะเบียนเป็นการฌาปนกิจ

สงเคราะห์ของส่วนราชการ องค์การของรัฐ และร ัฐวิสาหกิจ ให้เป็นงานด้านสวัสดิการของส่วน
ราชการ ซ่ึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีรูปแบบการฌาปนกิจสงเคราะห์ในรูปแบบการ ขึ ้นทะเบียนเป็น

การฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ องค์การของรัฐ และร ัฐวิสาหกิจ และเป็นสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ดังนั้น เม่ือมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ด าเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ ในร ูปแบบของส่วน

ราชการ องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ จึงต้องด าเนินการตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์              
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ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ร ัฐว ิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพ             
จึงเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ พ.ศ. 2547  

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการฌาปนกิจสงเคราะห์จะมีกฎหมายควบคุมและต้องด าเน ินงานตาม
พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐว ิสาหกิจ และ
องค์กรวิชาชีพซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ พ.ศ. 2547 แต่เพื ่อการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการการฌาปนกิจสงเคราะห์ของแต่ละองค์กร ที ่จะต้องตระหนักในเร ื ่องความถูกต้อง 

โปร่งใส และมีเงินเพียงพอในการสงเคราะห์จัดการศพเพ่ือความม่ันคงและยั ่งย ืนต่อไป  แต่ละองค์กร 
จึงต้องก าหนดข้อบังคับว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือน าไปปฏิบัติ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้

มีข้อบังคับของการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2527 เป็นฉบับแรก และใน
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการฌาปนกิจ
สงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553 โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนการฌาปนกิจ

สงเคราะห์ภาครัฐ ต้ังแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ. 

2553 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นสวัสดิการในการสงเคราะห์ซึ ่งกันและกันระหว่างบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ในการฌาปนกิจและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคลากรที่ถึงแก่ความตาย โดยได้ปร ับปร ุง
ข้อบังคับของการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2527  และให้ยกเลิก ข้อบังคับของ

การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2527 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม ประกอบด้วย
ข้อบังคับของการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 ข้อบังคับของการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 ข้อบังคับของการฌาปนกิจสงเคราะห์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2537 ข้อบังคับของการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538 ข้อบังคับของการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที ่  6) พ.ศ. 

2541 ข้อบังคับของการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2542 และข้อบังคับ
ของการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2544 โดยมีส  าน ักงานของการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้ังอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ 16 ต าบลใน

เมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เปิดท าการในวันและเวลาราชการตั ้งแต่เวลา 08.30 น. 
ถึงเวลา 16.30 น. และให้เรียกโดยย่อว่า “ก.ฌ.ม.ข.” และรูปลักษณะใบโพธิ์ท่ีบรรจุในวงกลมมีค าว ่า 

“อนิจฺจ   ทุกฺข  อนตฺตา และการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น” อยู่วงกลมรอบนอก เป็น
เครื่องหมาย และมีการด าเนินงานดังนี้ 
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การเป็นสมาช ิกภาพและการขาดจากสมาชกิภาพ  
ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ ก.ฌ.ม.ข. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1)  เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง 
(2)  ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  

(3)  ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ในวันสมัคร  
(4)  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคเรื้อรังจนรักษาไม่หาย  
(5)  ต้องมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ  

โดยต้องยื่นใบสมัครตามแบบของ ก.ฌ.ม.ข. ด้วยตนเอง ณ ส าน ักงานของ ก.ฌ.ม.ข. ในวัน
เวลาเปิดท าการ โดยมีสมาชิก ก.ฌ.ม.ข. ไม่น้อยกว่า 2 คน หรือกรรมการ ก.ฌ.ม.ข. อย ่างน ้อย 1 คน 

รับรองคุณสมบัติ เม่ือคณะกรรมการ ก.ฌ.ม.ข ได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิก และผู้สมัครได้ช  าระเงินค่า
สมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามข้อบังคับน ี ้แล้ว  สมาชิกภาพของผู ้สมัครเข ้าเป็นสมาชิกจะ
สมบูรณ์ และสมาชิกจะได้รับหนังสือหลักฐานแสดงการเป็นสมาชิกให้แก่สมาชิกทุกคน  ที ่ออกโดย 

ก.ฌ.ม.ข. ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องระบุช ื ่อผ ู ้จ ัดการศพและผู ้ร ับเงินสงเคราะห์ ซึงต้องเป็นบุคคลใน
ครอบครัวของตนตามข้อ 21  ไว้ให้ชัดแจ้งในใบสมัคร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการศพ และหร ือผู ้ร ับ

เงินสงเคราะห์ในภายหลัง สมาชิกต้องแจ้งให้ ก.ฌ.ม.ข. ทราบโดยมิชักช้า ถ้าไม่มีผู้จ ัดการศพให้ถ ือว่า
ผู้รับเงินสงเคราะห์เป็นผู้จัดการศพหรือถ้าไม่มีผู้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์ ให้  ก.ฌ.ม.ข. เป็น
ผู้จัดการศพ ในกรณีที่ ก.ฌ.ม.ข. เป็นผู ้จ ัดการศพต้องจ ัดการศพให้เหมาะสมแก่ฐานานุร ูปและ

ประเพณีทางศาสนาของสมาชิกนั้น 
สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(1) ตาย ซ่ึงการตายให้หมายความรวมถึงการสาบสูญตามค าสั่งศาล 

(2) ลาออก   
(3) ที่ประชุมคณะกรรมการมติให้ออก 

(4) ถูกตัดชื่อออกเพราะขาดส่งเงินสงเคราะห์ โดยได้มีหนังสือเตือนจาก ก.ฌ.ม.ข. แล้ว 3 โดย
แต่ละครั้งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่มิได้ช าระเงินดังกล่าว หรือ ก.ฌ.ม.ข. ได้น าเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้ามาจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์หมดแล้ว หรือมิได้ช าระเงินสงเคราะห์โดย ก.ฌ.ม.ข. ติดต่อหาหลัก

แหล่งที่อยู่ไม่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้พ้นจากสมาชิกภาพ การสิ้นสุดแห่งสมาชิก
ภาพตามข้อนี้ สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าสมัคร และเงินสงเคราะห์ที่ได้ช าระตามข้อบังคับน ี ้คืนจาก 

ก.ฌ.ม.ข. เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเป็นเงินวงเคราะห์
ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย 
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เงนิค ่าสมคัร เงินสงเคราะห์ เงนิสงเคราะห์ลว่งหน้า และวธิชี  าระเงนิ 
เม่ือคณะกรรมการมีมติรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้ว สมาชิกจะต้องช าระเงินให้แก่ ก.ฌ.ม.ข. ดังนี ้

ค่าสมัครสมาชิก     เป็นเงิน 20 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน)  
เงินสงเคราะห์     เป็นเงินรายละ 30 บาท (สามสิบบาทถ้วน) 

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  เป็นเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
การช าระเงินค่าสมัคร เงินสงเคราะห์ และเงินสงเคราะห์ล ่วงหน้าให้ช  าระต่อเหร ัญญิก ณ 

ส านักงาน ก.ฌ.ม.ข. ในวันเปิดท าการ และสมาชิกต้องช าระให้ ก.ฌ.ม.ข. ภายใน 30 วัน ถ ัดจากวันที่

ได้รับแจ้งการตายของสมาชิก หรือได้รับแจ้งให้ช าระเงินสงเคราะห์จาก ก.ฌ.ม.ข. และ ก.ฌ.ม.ข. จะ
เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกเพ่ือส ารองจ่ายเป็นค่าจ ัดการศพ หร ือค่าจ ัดการศพและ

สงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย ดังนี้  
(1) สมาชิกที่ยังคงรับราชการอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือข้าราชการบ านาญ ให้เร ียกเก็บรายละ 

100 บาท เม่ือเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าลดลงให้เรียกเก็บมาให้ครบจ านวน 100 บาท  

(2) สมาชิกที่ออกจากราชการหรือพ้นจากราชการมหาวิทยาลัยไปแล้วให้เร ียกเก็บรายละ 200 บาท 
เม่ือเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าลดลงเหลือ 100 บาท ให้เรียกเก็บมาให้ครบจ านวน 200 บาท  

(3) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้านี้ ก.ฌ.ม.ข. จะคืนให้แก่สมาชิกเท่าที ่สมาชิกผู ้น ั ้นย ังไม่ตกอยู ่ใน
ความผูกพันที่จะต้องจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ตามที่ได้จ่ายล่วงหน้าไว ้และเงินสงเคราะห์
ตามที่จ่ายไว้ล่วงหน้านี้ห้าม ก.ฌ.ม.ข. น าไปใช้จ่ายในกิจการอ่ืนใดเว้นแต่จะน าไปใช้ส  ารอง

จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ของสมาชิกผู้นั้นเองในเม่ือสมาชิกอ่ืนถึงแก่ความตาย 
ก.ฌ.ม.ข.จะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์ดังนี้  
(1) จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 21 ภายใน 5 วันท าการจากวันที่ ก.ฌ.ม.ข. รับค า

ร้องขอรับเงินสงเคราะห์เว้นแต่มีกรณีร้องเรียนว่าสมาชิกผู้ตายได้กระท าผิดข้อบังคับนี้ซ่ึง
จะต้องสอบหาข้อเท็จจริงก่อน  

(2) สมาชิกที่ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคเรื้อรังจนรักษาไม่หายอยู่ก่อนหรือในวัน
สมัครเป็นสมาชิก ก.ฌ.ม.ข. ถ้าถึงแก่ความตายภายใน 2 ปีนับถัดจากวันสมัครเป็นสมาชิก
ของ ก.ฌ.ม.ข.ผู้รับเงินสงเคราะห์ที่สมาชิกระบุไว้ไม่มีสิทธ์ิได้รับเงินสงเคราะห์ 

(3) การจ่ายเงินสงเคราะห์ทุกครั้ง ก.ฌ.ม.ข. จะหักเงินไว้ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินสงเคราะห์
ที่เก็บไว้ท่ีเก็บได้จากสมาชิกเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการของ ก.ฌ.ม.ข. 

เม่ือสมาชิก ก.ฌ.ม.ข. ถึงแก่ความตาย ให้ ก.ฌ.ม.ข. จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่บ ุคคลที ่สมาชิก
ได้ระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์และหรือเป็นผู้จัดการศพ ซ่ึงต้องเป็นบุคคล ดังต่อไปนี้   

(1) สามี ภรรยา บุตร บิดา มารดา 

(2) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน  
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(3) พ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน  
(4) ปู่ ย่า ตา ยาย  

(5) ลุง ป้า น้า อา 
(6) ผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของสมาชิกซ่ึงจะต้องได้รับความ

เห็นชอบจากรรมการด้วย  
ให้ผู้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์แจ้งให้คณะกรรมการทราบภายใน 7 วันพร ้อมด้วย

หลักฐานหนังสือส าคัญการเป็นสมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย ส าเนาใบมรณะบัตร  ส าเนาทะเบียนบ้าน

สมาชิกผู้ตาย ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู ้จ ัดการศพและผู ้ร ับเงิน
สงเคราะห์ 

ในกรณีที่ระบุผู้รับเงินสงเคราะห์และหรือเป็นผู้จัดการศพไว้ในใบสมัครแต่ไม่อาจจ ัดการตาม
เจตนาของสมาชิกได้ หรือ ไม่ได้ระบุบุคคลใดไว้ในใบสมัคร อาจยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อขอเป็นผู ้จ ัดการ
ศพก็ได้ เม่ือ ก.ฌ.ม.ข. ได้รับค าร้องและได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลนั้นสามารถเป็นผู ้จ ัดการศพของ

สมาชิกได้จริงให้ ก.ฌ.ม.ข.จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่บุคคลนั ้น  แต่ถ ้า  ก.ฌ.ม.ข. เห็นว่าบุคคลนั ้นไม่
สามารถเป็นผู้จัดการศพได้หรือไม่มีบุคคลยื่นค าร้องภายในระยะเวลาตามที ่ก  าหนดไว้ในข้อบังคับ                 

ให้ ก.ฌ.ม.ข. จัดการส่งให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตายตามสมควรแก่ฐานานุร ูปและประเพณีทาง
ศาสนาของสมาชิกนั้น เม่ือได้จัดส่งให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตายแล้วยังคงมีเงินสงเคราะห์เหลืออยู ่ให้  
ก.ฌ.ม.ข. จ่ายเงินส่วนที่เหลืออยู่ให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุในใบสมัครแต่ถ้าไม่มีบุคคลที ่สมาชิกระบุ

ในใบสมัครให้ ก.ฌ.ม.ข.จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลตามล าดับก่อนโดยผู้ที่อยู ่ล  าดับก่อนย่อมตัดสิทธิ์              
ผู้อยู่ล าดับหลังถ้ามีผู้ที่อยู่ในล าดับเดียวกันหลายคนให้ ก.ฌ.ม.ข. แบ่งเงินสงเคราะห์ที ่ เหลืออยู ่ให ้แก่
ทุกคนในสัดส่วนเท่ากันหากไม่อาจแบ่งเงินให้แก่บุคคลใดได้ให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

สิทธขิองสมาชกิ 
(1) ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารของ ก.ฌ.ม.ข. เพ่ือทราบการด าเนินกิจการของ 

ก.ฌ.ม.ข. 
(2) ยื่นค าร้องขอต่อนายทะเบียนขอให้เลิก ก.ฌ.ม.ข. พร้อมด้วยเหตุผลประกอบ             

ค าร้องขอโดยมีสมาชิกอ่ืนร่วมด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 

(3) แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจการของ ก.ฌ.ม.ข. ต่อคณะกรรมการและมีสิทธิ
เรียกร้องให้คณะกรรมการกระท าหรืองดเว้นการกระท าเพ่ือประโยชน์ของ ก.ฌ.ม.ข.

หรือป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่ ก.ฌ.ม.ข. หรือขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของ 
ก.ฌ.ม.ข. 
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หน้าที่ของสมาชกิ 
(1) ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาชนใน

ขอนแก่น พ.ศ. 2553 
(2) ปฏิบัติตามระเบียบค าสั่งของ ก.ฌ.ม.ข. 

(3) ต้องช าระเงินสงเคราะห์และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันน ับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งการตายของสมาชิกจาก ก.ฌ.ม.ข. หร ือได้ร ับแจ ้งให้ช  าระเงิน
สงเคราะห์จาก ก.ฌ.ม.ข. 

(4) เก็บรักษาหนังสือส าคัญการเป็นสมาชิกไว้ถ้าช ารุดหรือสูญหายให้แจ้งเพ่ือขอใบแทน
ใหม่จาก ก.ฌ.ม.ข. ขอโดยไม่ชักช้า 

(5) แจ้งย้ายที่อยู่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อสกุลแก้ไขวันเดือนปีเกิดโดยยื่นค าร้องต่อ ก.ฌ.ม.ข.
ภายใน 15 วันนับถัดจากวันย้าย เปลี ่ยน หร ือแก้ไข เพื ่อ ก.ฌ.ม.ข. จะได้แก้ไข
หลักฐานต่างๆในทะเบียนให้ถูกต้อง 

คณะกรรมการ และการด าเนนิกจิการ 
(1) การต้ังกรรมการและการเปลี่ยนตัวกรรมการให้อยู่ในดุลพิน ิจและความร ับผิดชอบ

ของอธิการบดี จ านวนไม่น้อยกว่า 9 คนแต่ไม่เกิน 15 คนโดยให้กรรมการอยู ่ใน
ต าแหน่งคราวละ 3 ปีซ่ึงต้องมีค าสั่งแต่งต้ังกรรมการพร้อมส่งส าเนาที่มีค าร ับรองว่า
ถูกต้องภายใน 30 วันไปให้นายทะเบียนทราบด้วย 

(2) กรรมการของ ก.ฌ.ม.ข. ไม่มีสิทธ์ิได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินประโยชน์อย่าง
อ่ืนท านองเดียวกันจาก ก.ฌ.มข. 

คณะกรรมการทอี านาจหน้าที่ ดังนี ้

(1) บริหารจัดการและด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับและมติของที่ประชุมของ
คณะกรรมการ 

(2) ออกระเบียบเก่ียวกับการเงินและด าเนินงานของ ก.ฌ.ม.ข. 
(3) พิจารณาแต่งต้ังหรือถอดถอนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพ่ือให้การด าเนินงานของ 

ก.ฌ.ม.ข. เป็นไปโดยเรียบร้อย  

กรรมการพน้จากต าแหน่ง  
(1) ตาย 

(2) ลาออก 
(3) พ้นจากสมาชิกภาพ 
(4) อธิการบดีสั่งให้ออก 
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การประชมุ 
ให้มีการประชุมของคณะกรรมการอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมกราคม และเดือน

มิถุนายนของทุกปี โดยจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ ่งของจ  านวนกรรมการทั ้งหมด    
จึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีจ าเป็นประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการไม่น ้อยกว่า 9 คน จะเร ียก

ประชุมเม่ือใดก็ได้  ถ้ากรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานด าเน ินการ
แทนในฐานะประธานในที่ประชุม หากประธานและรองประธานไม่มาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน ้าที ่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกกรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  

ในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเส ียงหนึ ่ ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง

ชี้ขาด ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้  
(1) พิจารณาแต่งต้ังหรือถอดถอนคณะกรรมการ 
(2) พิจารณาแต่งต้ังหรือถอดถอนเจ้าหน้าที่ของ ก.ฌ.ม.ข. 

(3) พิจารณาจัดวางระบบการท างานของ ก.ฌ.ม.ข. 
(4) รับรองรายงานการประชุม 

(5) พิจารณารายงานประจ าปี 
(6) รายงานจ านวนสมาชิกที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
(7) รายงานฐานะการเงิน 

(8) พิจารณาวาระอ่ืนๆ  
ทะเบยีน การเงนิ และการบญัช ี
(1) ต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที ่นายทะเบียนกลางก าหนดและให้เก็บร ักษา

ทะเบียนดังกล่าวไว้ท่ี ก.ฌ.ม.ข.พร้อมทั้งหลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน
และให้ส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกที่มีอยู่ในวันที่ครบ 90 วันนับแต่ว ันที ่ข ึ ้นทะเบียนไปให้

นายทะเบียนภายใน 30 วันน ับแต่ว ันดังกล่าวและเมื ่อสิ ้นเดือนมิถ ุนายนของทุกปี  
ก.ฌ.ม.ข. ขอต้องส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกที่เพ่ิมขึ้นและแจ้งบัญชีรายชื่อของสมาชิกที ่ตาย
หรือการพ้นจากสมาชิกภาพตามที่นายทะเบียนก าหนดไว้ให้แก่นายทะเบียนภายใน 30 

วันนับแต่สิ้นเดือนมิถุนายนในกรณีที ่มีการเปลี ่ยนแปลงข้อมูลเกี ่ยวกับสมาชิกตามที่
ปรากฏในทะเบียนสมาชิกให้ ก.ฌ.ม.ข.รายงานนายทะเบียนตามแบบที ่นายทะเบียน

ก าหนดภายใน 30 วันนับแต่วันดังกล่าวและต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
(2) ต้องจัดให้มีบัญชีแสดงฐานะการเงินตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด และต้องเก็บร ักษา

เอกสารประกอบบัญชีแสดงให้เห็นความถูกต้องแห่งบัญชีนั้นไว้ด้วยและต้องเก็บร ักษาไว้

ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
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(3) ภายใน 120 วันนับต้ังแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี ก.ฌ.ม.ข. จะต้องท าบัญชีงบดุลตามแบบ
ที่นายทะเบียนก าหนดเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือขออนุมัติโดยให้ กองตรวจสอบภายในเป็น

ผู้ตรวจและรับรองงบดุลดังกล่าวและต้องส่งส าเนางบดุลที ่มีค าร ับรองว่าถ ูกต้องและ
เอกสารประกอบงบดุลให้แก่นายทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้ร ับอนุมัติและต้อง

แสดงงบดุลนั้นไว้ท่ี ก.ฌ.ม.ข. เพ่ือให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจดูได้ด้วยและต้อง
เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

(4) เงินทุกประเภทที่ ก.ฌ.ม.ข. ได้ร ับต้องน  าฝากสถาบันการเงินที ่ เช ื ่อถ ือได้ ในนามการ

ฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.ฌ.ม.ข.) เหรัญญิกจะเก็บรักษาตัวเงินสดไว้
ที่ส านักงาน เพ่ือเป็นค่าใช ้จ ่าย ได้ไม่เกิน 1,000 บาท (หนึ ่งพันบาทถ้วน) ประธาน

กรรมการสั่งจ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) หากเกินกว่าจ  านวน
ดังกล่าวต้องให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆไป เว ้นแต่การจ ่ายเงิน
สงเคราะห์และเงินค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงคณะกรรมการได้อนุมัติไว้แล้ว  

(5) การฝากและการถอนเงิน ต้องกระท าในนามของ ก.ฌ.ม.ข. การถอนเงินไม่ว ่ากรณีใด ๆ 
ต้องมีประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการและมีเหรัญญิก ลงนามร ่วมกันจ ึงจะ

ถอนเงินได้ 
(6) เงินของ ก.ฌ.ม.ข. ประกอบด้วยเงินค่าสมัคร เงินค่าบ ารุง เงินหักจากเงินสงเคราะห์ไว ้เป ็น

ค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ยที่ได้จากสถาบันการเงิน และเงินอ่ืนใดที่ให้สิทธิได้รับ 

(7) การจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
เม่ืออนุมัติแล้วจึงให้เหรัญญิกจ่าย หากการจ่ายเงินสงเคราะห์รายใดมีป ัญหาให้น  าเข ้าที่
ประชุมคณะกรรมการ 

การแก้ไขหร ือเพิ่มเติมข้อบังค ับ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ โดยมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั ้งหมด และแจ ้งให้นายทะเบียนทราบ เมื ่อนาย

ทะเบียนพิจารณาเห็นว่าถูกต้องก็ใช้บังคับได้ 
การ เลิกกิจการ  ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ได้แก่ ที่ประชุมคณะกรรมการลงมติให้เล ิก หร ือ นาย

ทะเบียนสั่งให้เลิก ในกรณีที่ได้รับค าสั่งจากนายทะเบียนให้เลิก ก.ฌ.ม.ข. ให้คณะกรรมการนัดประชุม

กรรมการโดยด่วนเพ่ือพิจารณาว่าสมควรเลิก ก.ฌ.ม.ข. หรือไม่ ถ้าที่ประชุมมีมติไม่ให้เล ิกโดยมีเหตุผล
และวิธีการที่จะแก้ไข ให้คณะกรรมการท าหนังสืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์ โดยยื่นต่อนายทะเบียนภายใน  30 วันน ับแต่ว ันได้ร ับค าสั ่งจากนาย
ทะเบียน เม่ือ ก.ฌ.ม.ข. ต้องเลิกกิจการ ให้อธิการบดีจัดให้มีการช าระบัญชี ให้เสร ็จโดยเร ็วและ เมื ่อ
ช าระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู ่ เท ่าใดให้น  าทร ัพย ์ส ินน ั ้นไปใช้จ ่ายในด้านสวัสดิการของ

มหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป  



 
 

บทที่ 4 
ขั้นตอนการด าเนนิงานการฌาปนกจิสงเคราะหม์หาวิทยาลยัขอนแกน่ 

 
คู่มือการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับนี ้  เป ็นการจ ัดท าข ั ้นตอนการ

ด าเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น               
ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553 โดยจ าแนกการด าเน ินงานเป็น 5 
ขั้นตอน ดังนี้  

1) การรับสมัครสมาชิก ก.ฌ.ม.ข. 
2) การขอรับเงินสงเคราะห์ (กรณีเสียชีวิต) 

3) การแจ้งสมาชิกภายนอกเพ่ือช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 
4) การรายงานนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ  
5) การประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 
ขั้นตอนการด าเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ขั้นตอนการด าเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกระบวนการ ดังนี้ 
4.1 ขั้นตอนการร ับสมัครสมาช ิก ก.ฌ.ม.ข. ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. รับใบสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู ้ท ี ่ประสงค์จะ

สมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จะต้องกรอกข้อมูลตามใบสมัคร ให้
ครบถ้วน โดยต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ส านักงานของ ก.ฌ.ม.ข. ในวันเวลาเปิดท าการ โดยมี

สมาชิก ก.ฌ.ม.ข. ไม่น้อยกว่า 2 คน หรือกรรมการ ก.ฌ.ม.ข. อย่างน้อย 1 คน รับรองคุณสมบัติ  ทั ้งน ี้  
สมาชิกจะต้องระบุชื่อผู้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์ ซึงต้องเป็นบุคคลในครอบคร ัวของตน ไว้ให้
ชัดแจ้งในใบสมัคร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการศพ และหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ในภายหลัง สมาชิก

ต้องแจ้งให้ ก.ฌ.ม.ข. ทราบโดยไม่ชักช้า ดังนี้ 
(1) สามี ภรรยา บุตร บิดา มารดา 

(2) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน  
(3) พ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน  
(4) ปู่ ย่า ตา ยาย  

(5) ลุง ป้า น้า อา 
(6) ผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของสมาชิกซ่ึงจะต้องได้รับความ

เห็นชอบจากรรมการด้วย  
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ภาพที่ 4  ใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหน้าที่ 1 
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ภาพที่ 5  ใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหน้าที่ 2 
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2. ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ ก.ฌ.ม.ข. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง  
(2) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  

(3) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ในวันสมัคร 
(4) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคเรื้อรังจนรักษาไม่หาย 
(5) ต้องมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ  

3. ออกใบเสร็จรับเงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เม่ือคณะกรรมการมีมติรับสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกแล้ว สมาชิกจะต้องช าระเงินให้แก่ ก.ฌ.ม.ข. ดังนี้ 

ค่าสมัครสมาชิก    เป็นเงิน 20 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน)  
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  เป็นเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
เม่ือคณะกรรมการ ก.ฌ.ม.ข ได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิก และผู ้สมัครได้ช  าระเงินค่า

สมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามข้อบังคับน ี ้แล้ว  สมาชิกภาพของผู ้สมัครเข ้าเป็นสมาชิกจะ
สมบูรณ์ และสมาชิกจะได้รับหนังสือหลักฐานแสดงการเป็นสมาชิกให้แก่สมาชิกทุกคน ที่ออกโดย ก.ฌ.ม.ข.  

 

 
 

ภาพที่ 6  ใบเสร็จรับเงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 
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ภาพที่ 7  หนังสือหลักฐานแสดงการเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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4. บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากร/ฐานทะเบียน ก.ฌ.ม.ข./ฐานทะเบียนส่งกองคลัง  
    (แยกประเภท) 

    4.1) ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากร  ดังภาพที่ 8 ตามขั้นตอนนี้ 
          1) เข้าไปที่https ://hrnetwork.kku.ac.th/user/index.php 

 
 

         2) ใส่ชื่อสมาชิกเพ่ือสืบค้นข้อมูลประวัติ 
 

 
 

         3) เลือกสวัสดิการ และ การฌาปนกิจสงเคราะห์  
 

 

          

ภาพที่ 8  การบันทึกข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานข้อมูลบุคลากร 
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4) กรอกข้อมูลสมาชิกให้ครบถ้วน  

   

 
 

 
 

ภาพที่ 8  การบันทึกข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานข้อมูลบุคลากร (ต่อ) 
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    4.2) ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในฐานทะเบียน ก.ฌ.ม.ข. 

 การบันทึกข้อมูลในฐานทะเบียน ก.ฌ.ม.ข. ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Excel

โดยระบุข้อมูล  
- ชื่อ-สกุล สมาชิก 

- เลขที่สมาชิก  
- วันเดือนปีการเป็นสมาชิก  
- วันเดือนปีเกิดสมาชิก  

- ที่อยู่ปัจจุบัน  
- ชื่อ-สกุล คู่สมรส 

- วันเดือนปีที่พ้นสภาพการเป็นสมาชิก  
- สาเหตุการพ้นสภาพการเป็นสมาชิก  
- ชื่อสกุลผู้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์ และ 

- หมายเหตุ 
 

ภาพที่ 9  การบันทึกข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานทะเบียน ก.ฌ.ม.ข. 
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    4.3) ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในฐานทะเบียนส่งกองคลัง 

  4.3.1) การบันทึกข้อมูลในฐานทะเบียนส่งกองคลังใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft 
Excel เพ่ือส่งหักเงินข้าราชการบ านาญ บ าเหน็จรายเดือน โดยระบุข้อมูล  

- เลขที่สมาชิก  
- เลข ID 
- ชื่อ-สกุล สมาชิก 

- วันเดือนปีที่สมัครสมาชิก  
- จ านวนเงินที่หัก 

- เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

 
ภาพที่ 10  การบันทึกข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานทะเบียนส่ง 

กองคลัง เพ่ือส่งหักเงินข้าราชการบ านาญ บ าเหน็จรายเดือน 
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4.3.2) การบันทึกข้อมูลในฐานทะเบียนส่งกองคลังใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Excel 

เพ่ือส่งหักเงินสมาชิกที่ปฏิบัติงานปกติ โดยระบุข้อมูล  

- ปีที่ปฏิบัติงาน 
- งวดที่หักเงินสมาชิก 

- รหัสเงินได้ 
- เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ชื่อ-สกุล บุคลากร  

- จ านวนเงิน 
- เลขที่สัญญา/เลขที่สมาชิก 

 
ภาพที่ 11  การบันทึกข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานทะเบียน 

ส่งกองคลัง เพ่ือส่งหักเงินสมาชิกที่ปฏิบัติงานปกติ 

 
 

 
 
 

 
 



36 

 
 
5. น าเงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าส่งเข้าบัญชีฌาปนกิจสงเคราะห์  

    ผู้ปฏิบัติน าเงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าส่งเข้าบัญชีฌาปนกิจสงเคราะห์  
เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี CHAPANAKITSONGKRORH KKU  เลขที่ 

551-218167-7 
 

 
 

ภาพที่ 12  หลักฐานการน าเงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าส่งเข้าบัญชีฌาปนกิจสงเคราะห์ 
เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี CHAPANAKITSONGKRORH KKU 

เลขที่ 551-218167-7 
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6. จัดพิมพ์บันทึกเพ่ือส่งรายงานการน าส่งเงินเพ่ือส่งเหรัญญิกกองคลัง  

จัดพิมพ์บันทึกเพ่ือส่งรายงานการน าส่งเงินเพ่ือส่งเหร ัญญิกกองคลัง  โดยระบุข ้อมูล 

ชื่อ-สกุลสมาชิก เลขสมาชิก เล่มที่ เลขที่ใบเสร ็จร ับเงิน ค่าสมัคร เงินสงเคราะห์ล ่วงหน้า                
รวมเงิน หมายเหตุ 

 

 
 

ภาพที่ 13  บันทึกเพ่ือส่งรายงานการน าส่งเงินเพ่ือส่งเหรัญญิกกองคลัง  

 



38 

 
 
ดังแผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก ก.ฌ.ม.ข. ต่อไปนี้      

 
   ผูร้บัผดิชอบ แผนผงัวธิกีารปฏบิตังิาน 

 
 

 
ผู้ประสงค์สมัครเป็น
สมาชิก ก.ฌ.ม.ข. 

 
 
 
 
 

 
 

ผู้ประสงค์สมัครเป็น
สมาชิก ก.ฌ.ม.ข. 
 
 

 
เจ้าหน้าท่ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ี 
 
 
เจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
เจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 14  แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก ก.ฌ.ม.ข. 
 
 

   เร่ิมต้น 

ขอรับใบสมัคร ณ งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
ช้ัน 3 อาคารสิริคุณากร 

 

กรอกรายละเอียดในใบสมัคร  

และส่งให้เจา้หน้าท่ีตรวจสอบ 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
ไม่

ถูกต้อง 

ลงข้อมูลในทะเบียนการหักส่งเงินกองคลังโดยแยก

เป็นประเภทบุคลากร 

  จบข้ันตอน 

ถูกต้อง 

ออกใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร จ านวน 20 บาท และ

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า จ านวน 100 บาท 

ลงทะเบียนผู้สมัครใหมใ่นทะเบียน ก.ฌ.ม.ข. และ

ลงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากร 

ไม่สามารถ 
สมัครเป็นสมาชิก 

ก.ฌ.ม.ข. ได้ 

น าส่งเงนิเข้าบัญชี ก.ฌ.ม.ข. และรายงานการน าส่ง

เงินเพื่อส่งเหรัญญิกกองคลังเหรัญญิกกองคลัง 
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4.2  ขั้นตอนการขอร ับเงินสงเคราะห์ (กรณีเสียช ีว ิต) ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

   1. เมื ่อสมาชิก เสียชีว ิต ผู ้ จ ัดการศพและหร ือผู ้ร ับเงิน สงเคราะ ห์ต้องแจ ้งให้
คณะกรรมการทราบภายใน 7 วันพร้อมด้วยหลักฐานหนังสือส าคัญการเป็นสมาชิกผู ้ถ ึงแก่ความตาย 

ส าเนาใบมรณะบัตร ส าเนาทะเบียนบ้านสมาชิกผู้ตาย ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ  าตัว
ประชาชนของผู้จัดการศพและหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ และกรอกแบบขอรับเงินสงเคราะห์ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
                                                             

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

         เขียนที่………………..….….. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. ..  
                                                                         วันที่……….เดือน….….. ... .. .. .พ.ศ…………………  
 
เรียน  ประธานกรรมการ  ก.ฌ.ม.ข.  ( ผ่านนายทะเบียนและเห รัญญิกฯ)  
 
                   ข้าพเจ้ า……………………..…..……... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ..บัตรประจ าตัวเลขที่ …………………………………………อยู่บ้านเลขที่ ………... ... ..
บ้าน .. .. ... .. ..…ถนน………………..... .ห มู่ที่…….…ต าบล……….... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. .อ าเภอ………….…….... ... .. .. ..จังห วัด…….….…..…….... .. .. ... .. .. ... .……
รหัสไปรษณีย์. .. .. ... .. ... .. .. ...อาชีพ……………………………... .. ... .โทรศัพท์……………………………… ….... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... ..  
มีความประสงค์จะขอรับเ งินฌาปน กิจสงเคราะห์ฯ  ของนาย/นาง/นางสาว……………………………………………….……... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... ..  
สมาชิกเลขที่…………....………………………… ….... .. ... .. ซ่ึง ถึงแก่ความตายเ ม่ือวันที่ ……..….เ ดือน…………….... .. ... .. .. ... .. .พ.ศ………..…………….. 
ด้วยโรค………………..…….... .. .. ... .. .. ... .. .. ... ในฐ านะ…….….……..... .. .. ... ..ของ ผู้ตายและพร้อมนี้ ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ส่ังจ่ ายเงิน
ดังกล่าวมาด้วยแล้ว จ านวน ……….... . แผ่น  
                 จึ งเ รียนมาเ พ่ือโปรดพิจารณา  

ขอแสดงความนับ ถือ  
 

(ลง ช่ือ) …………………………... .. ..…... .. .. .. ผู้ย่ืนค าร้อง  
            (.. .…...…………………………..….…….)  

เรียน  ประธานกรรมการ  ก.ฌ.ม.ข. 
            ได้ตรวจสอบหลักฐานและการเ งินแล้ว   ปรากฏ ว่า  ผู้ย่ืนค าร้องขอฯ เป็น ผู้มีสิท ธ์ิรับเ งิน ดังนี้  
            1 . เงินสงเคราะห์จากสมาชิก จ านวน  ………... .. .. ..ราย ๆ ละ   30   บาท   =  ……….….... .บาท  
            2 . หักเงินเข้ากองทุน ก.ฌ.ม.ข. 5%                                จ านวน     =  ……….……..บาท  
            3 . เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของ ผู้ตายคงเห ลือ                      จ านวน     =  ..……….….….บาท  

                                            รวมเป็นเงินทั้ง ส้ิน          จ านวน    =  ….…….……...บาท  
                                              (.. .. ... .. .. ... .. .. ..……………………… …………..………..... .. .. ... .. .. ..………….... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ...)               
              จึงเ รียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุ มัติจ่ ายเงินจ านวน ดังกล่าวให้แก่ ผู้ย่ืนค าร้องขอฯ ต่อไป  

(ลง ช่ือ) ………………….……..... .. .. ... .……..  นายทะเบียน  
                                                                                   (. .. .. ... ..…….. ..……………………..…..)  

(ลง ช่ือ) ……………………….…….... .. ... .. .. ..  เห รัญญิก 

                                  ( …………………………... .. .. ... .. ..….. .) 
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ภาพที่ 15  ค าร้องขอรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้จัดการศพและหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ ในใบสมัครและ

ฐานข้อมูลบุคลากรพร้อมเอกสารแนบ ได้แก่ หลักฐานหนังสือส าคัญการเป็นสมาชิกผู ้ถ ึงแก่ความตาย 
ส าเนาใบมรณะบัตร ส าเนาทะเบียนบ้านสมาชิกผู้ตาย ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ  าตัว

ประชาชนของผู้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์ 
  

 
  

 
 
ภาพที่ 16  ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้จัดการศพและหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ในใบสมัครและฐานข้อมูล

บุคลากรพร้อมเอกสารแนบ 
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3. ค านวณการจ่ายเงินสงเคราะห์ มข. ให้แก่ทายาท เพ่ือส่งกองคลังออกเช็ค  

    วิธีการค านวณ  
1) เงินสงเคราะห์ฯ จากสมาชิก รายละ 30 บาท คูณด้วยจ านวนสมาชิกที่เก็บเงินได้ 

2) หักเงินเข้ากองทุน ก.ฌ.ม.ข. 5% 
3) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของผู้ตายคงเหลือ  

             รวมข้อ 1-3 จะได้เป็นเงินทั้งสิ้นที่จ่ายจริง 

 

 
 

ภาพที่ 17  การค านวณการจ่ายเงินสงเคราะห์ มข. ให้แก่ทายาท เพ่ือส่งกองคลังออกเช็ค 
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4. จ่ายเช็คฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต  

 

 
 

 
 

ภาพที่ 18  จ่ายเช็คฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต  
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ดังแผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอรับเงินสงเคราะห์ (กรณีเสียชีวิต)  ต่อไปนี้ 

 
 

 
 
 
ผู้จัดการศพและหรือ
ผู้รับเงินสงเคราะห์ 

 
 
 

 
 

 
เจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
เจ้าหน้าท่ี 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 19   แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอรับเงินสงเคราะห์ (กรณีเสียชีวิต) 
 

 

 

 

 

 

   เร่ิมต้น 

 

แจ้งให้คณะกรรมการทราบภายใน 7 วัน กรอก

แบบขอรับเงินสงเคราะห์พร้อมด้วยหลักฐาน 

ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐาน 

 

ไม่

ถูกต้อง 

ส่งกลับผู้จัดการศพและหรือ

ผู้รับเงินสงเคราะห์เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตอ้งและ

แก้ไข 

 

ค านวณการจ่ายเงินสงเคราะห์ 

 ถูกต้อง 

 
 

จ่ายเช็คฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต 

  จบข้ันตอน 

ถูกต้อง 

ผูร้บัผดิชอบ แผนผงัวธิกีารปฏบิตังิาน 
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4.3 ขั้นตอนการแจ้งสมาช ิกภายนอกเพื่อช  าร ะเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ด าเนินการตาม

ขั้นตอนต่อไปนี้ 

 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกภายนอกทั้งหมด โดยตรวจสอบจาก ทะเบียน
สมาชิกภายนอกที่บันทึกไว้ในระบบปฏิบัติการ Microsoft Excel  ประกอบด้วยข้อมูล เลขที่สมาชิก 

ชื่อ-สกุล สรุปยอดเงิน และที่อยู่  

 

 
ภาพที่ 20   รายชื่อสมาชิกภายนอกทั้งหมด 
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2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลที่จะต้องช าระในระบบกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยเข้าไปบันทึกข้อมูล   

     ทีร่ะบบกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ เข้าไปที่หน้า http://202.28.117.84/kcmk/app/  

 

 

ภาพที่ 21   บันทึกข้อมูลที่จะต้องช าระในระบบกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ 
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3. จัดพิมพ์ใบน าฝากช าระเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์รายบุคคล (จ านวน 800 คน) 

 
ภาพที่ 22  ใบน าฝากช าระเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์รายบุคคล  

 
4. จัดพิมพ์บันทึกแจ้งให้สมาชิกช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  

 

ภาพที่ 23  บันทึกแจ้งให้สมาชิกช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 
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5. ตรวจสอบการช าระเงินในระบบการโอนจากอีเมล์  

   เม่ือมีผู้ช าระเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์รายบุคคลแล้ว ระบบจะแจ้งข้อมูลมายัง
เจ้าหน้าที่ ในระบบการโอนจากอีเมล์ ที ่csupha@kku.ac .th และ kaniou@kku .ac .th 

 

 
 

 

 
ภาพที่ 24  ตรวจสอบการช าระเงินในระบบการโอนจากอีเมล์  
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5. บันทึกรายการช าระเงินของสมาชิกที่โอนในระบบ 
   เจ้าหน้าที่บันทึกรายการช าระเงินของสมาชิกที่โอนในระบบ ทีท่ะเบียนสมาชิกภายนอก 

ในระบบปฏิบัติการ Microsoft Excel  ประกอบด้วย วันที่ช าระเงิน เวลาที่ช าระเงิน ชื่อผู้ช าระเงิน 

รหัสสมาชิก เลขที่อ้างอิง (Ref.2 และ Ref.3) รหัสสาขา Teller No. จ านวนเงิน  

 

ภาพที่ 25  บันทึกรายการช าระเงินของสมาชิกที่โอนในระบบ  
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ดังแผนภูมิแสดงขั้นตอนการแจ้งสมาชิกภายนอกเพ่ือช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  ต่อไปนี้ 

 
 

 
 
 
เจ้าหน้าท่ี 
 

 
 
 

 
 

 
เจ้าหน้าท่ี 
 
 
เจ้าหน้าท่ี 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ี 
 
 
เจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
เจ้าหน้าท่ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 26  แผนภูมิแสดงขั้นตอนการแจ้งสมาชิกภายนอกเพ่ือช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า   
 
 
 

   เร่ิมต้น 

ตรวจสอบการช าระเงินในระบบการ 
โอนจากอีเมล์ 

 
ถูกต้อง 

 

 

บันทึกรายการช าระเงินของสมาชิกท่ีโอนในระบบ 
 

  จบข้ันตอน 

ผูร้บัผดิชอบ แผนผงัวธิกีารปฏบิตังิาน 
 

ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกภายนอก

ท ั้งหมด 

 

ไม่

ถูกต้อง 

ตรวจสอบความถูกตอ้งและ

แก้ไขจากฐานข้อมูลบุคลากร 

 

ถูกต้อง 

บันทึกข้อมูลท่ีจะต้องช าระในระบบกองทุน
ฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 

จัดพิมพ์ใบน าฝากช าระเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์
รายบุคคล 

จัดพิมพ์บันทึกแจ้งให้สมาชิกช าระเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้า 

 

ไม่

ถูกต้อง 

ตรวจสอบความถูกตอ้งและ

แก้ไขจากระบบการโอนเงิน 
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4.4 ขั้นตอนการรายงานนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาคร ัฐ ด าเนินการตาม

ขั้นตอนต่อไปนี้ 

 1. เจ้าหน้าที่รายงานทะเบียนสมาชิกเพ่ิมลดไปยังนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์
ภาครัฐ โดยก าหนดให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐเม่ือสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี ให้ส่งส าเนา

ทะเบียนสมาชิกที่ เพ่ิมขึ้นและแจ้งบัญชีรายชื่อของสมาชิกที่ตายหรือพ้นจากสมาชิกภาพตามแบบที่
นายทะเบียนก าหนดให้นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนมิถุนายน 

 

ภาพที่ 27   รายงานนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ  
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ภาพที่ 27   รายงานนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ (ต่อ) 
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2. เจ้าหน้าที่การรายงานส่งงบดุลของการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปยัง

นายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ โดยตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและ

องค์กรวิชาชีพ ซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ พ.ศ. 2547 ก าหนดภายใน 120 วัน นับ
แต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี  

 
 

ภาพที่ 28  รายงานส่งงบดุลของการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปยังนายทะเบียน                
การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ 
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ภาพที่ 28  รายงานส่งงบดุลของการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปยังนายทะเบียน                
การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ (ต่อ) 
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ภาพที่ 28  รายงานส่งงบดุลของการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปยังนายทะเบียน                

การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ (ต่อ) 
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ภาพที่ 28  รายงานส่งงบดุลของการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปยังนายทะเบียน                

การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ (ต่อ) 
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ภาพที่ 28  รายงานส่งงบดุลของการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปยังนายทะเบียน                

การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ (ต่อ) 
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ภาพที่ 28  รายงานส่งงบดุลของการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปยังนายทะเบียน                

การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ (ต่อ) 
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ภาพที่ 28  รายงานส่งงบดุลของการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปยังนายทะเบียน                
การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ (ต่อ) 
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ภาพที่ 28  รายงานส่งงบดุลของการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปยังนายทะเบียน                
การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ (ต่อ) 
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ดังแผนภูมิแสดงขั้นตอนการรายงานนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ ต่อไปนี้ 

 
 

 
 
 
เจ้าหน้าท่ี 
 

 
 
 

 
 

 
เจ้าหน้าท่ี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 29   แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรายงานนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   เร่ิมต้น 

  จบข้ันตอน 

ผูร้บัผดิชอบ แผนผงัวธิกีารปฏบิตังิาน 
 

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและงบดุล 

ไม่

ถูกต้อง 
ตรวจสอบความ 

ถูกต้องและแก้ไข 

 
ถูกต้อง 

รายงานนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์
ภาครัฐ 
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4.5 ขั้นตอนการประช ุมคณะกรรมการ ฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาล ัยขอนแ ก ่น
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 1. วางแผนและจัดท าปฏิทินการประชุมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคม และ

มิถุนายนของทุกปี หรือตามวาระเร่งด่วน พร้อมทั้งจองห้องประชุม 
 2. ลงนัดคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นล่วงหน้า เพ่ือก าหนด

วันประชุม โดยคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกอบด้วย 
     รายชื่อคณะกรรมการ 

 1. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  เป็นรองประธานกรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล  เป็นกรรมการ  

4. ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นกรรมการ  
5. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์  เป็นกรรมการ  
6. ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์  เป็นกรรมการ  

7. ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์  เป็นกรรมการ  
8. ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ  

9. ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์  เป็นกรรมการ  
10.ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์  เป็นกรรมการ  
11.ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์  เป็นกรรมการ  

12.ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์  เป็นกรรมการ  
13. นางสุรางค์ วิถีเทพ กองคลัง เป็นกรรมการและเหรัญญิก 

14. หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์          เป็นกรรมการและนายทะเบียน 
15. นางสาวสุภาพร ไชยน้อย                            เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 3. จัดท าหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเตรียมเอกสารการประชุม  

 4. จัดเตรียมห้องประชุม ประกอบด้วย โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เครื่องใช้ส านักงาน เทป
บันทึกเสียง และอาหารว่าง  

 5. ประชุมและบันทึกรายงานการประชุม 
 6. จัดท ารายงานการประชุม และสรุปมติ ของคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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ดังแผนภูมิแสดงขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต่อไปนี้ 

 
 

 
 
 
เจ้าหน้าท่ี 
 

 
 
 

 
เจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
เจ้าหน้าท่ี 
 
 
เจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
เจ้าหน้าท่ี 
 
 
เจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 30   แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

   เร่ิมต้น 

  จบข ัน้ตอน 

ผูร้บัผดิชอบ แผนผงัวธิกีารปฏบิตังิาน 
 

 

ลงนัดคณะกรรมการฯ 

วางแผนและจัดท าปฏิทินการประชุม 

จัดท าหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และ

เตรียมเอกสารการประชุม 

 

จัดเตรียมห้องประชุม 

 

ประชุมและบันทึกรายงานการประชุม 

 

จัดท ารายงานการประชุม และสรุปมติ 
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บทที่ 5 
ปญัหา อปุสรรค แนวทางแกไ้ขและการพฒันางาน 

 
5.1 ปัญหาอุปสรรคในการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ในการด าเน ินการฌา ปนกิ จสงเคราะ ห์มหาวิทยาลั ยขอนแก่น  ได้ ด าเน ินการตา ม

พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กร
วิชาชีพซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553 ซึ ่งมีหลักเกณฑ์และหลักการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นใน

ปัจจุบันได้ประสบปัญหาอุปสรรคในการให้บริการสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายนอก ซ่ึงได้แก่ ผู้เกษียณอายุ ที่ไม่มีเงินบ านาญ บ าเหน็จรายเดือนให้กองคลังหัก  และผู ้พ้นจาก
สภาพการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องมาช าระเงินที ่  ก .ฌ.ม.ข. เอง ถ ึงแม้ว ่าใน

เบื้องต้นได้แก้ไขปัญหาโดยการพัฒนาระบบกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์  เพื ่อให้ความสะดวกในการ
ช าระเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแก่สมาชิกภายนอก โดยสามารถช าระเงินผ่าน

ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศแล้วนั้น แต่ยังพบว่ายังมีปัญหาอุปสรรค ดังนี้ 
1) ระบบการช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าโดยผ่านระบบบัญชีธนาคารได้โดยตรง ในระ บบ

ออนไลน์ส าหรับสมาชิกภายนอกจะสามารถช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าได้ต้องมีใบน าฝากช าระเงิน

หรือบริการ (Bill Payment Pay-In slip) แทนใบเสร็จรับเงิน โดยมีบาร ์โค้ดที ่ เป ็นเลขสมาชิก และ
จะต้องน าใบน าฝากไปช าระด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย ์ จ  ากัด (มหาชน) เท่าน ั ้น                 

ไม่คลอบคลุมธนาคารอ่ืนๆ และช่องทางการโอนลอย ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคต่อสมาชิกที่ไม่สะดวกในการ
เดินทางไปธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โดยบางพ้ืนที่อาจไม่มีธนาคารนี้หรืออยู่ไกล 

2) เนื่องจากสมาชิกภายนอกบางรายไม่ด าเน ินการช าระเงินสงเคราะห์ล ่วงหน้าตาม

ก าหนดเวลาและประกอบกับมีสมาชิกที่เสียชีวิตในแต่ละเดือนเป็นจ านวนมาก จึงท าให้การช าระเงิน
ของสมาชิกเพ่ิมมากขึ้นและในข้อบังคับ ก.ฌ.ม.ข. ได้ก าหนดให้สมาชิกที่ออกหร ือพ้นจากงานไปแล้ว

ต้องเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ให้ครบจ านวน 200 บาท หร ือมากกว่าอย ู ่ เสมอเพื ่ อส ารอง
จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต ซ่ึงเป็นจ านวนเงินที่น้อยและอาจไม่เพียงพอต่อ
การจ่ายเงินสงเคราะห์ เนื่องจากในแต่ละเดือนมีจ านวนสมาชิกที่เสียชีวิตไม่ต ่ากว่า 3 ราย ซึ ่งเป็นเงิน

จ านวน 90 บาท ต่อเดือน 
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3) การแจ้งสมาชิกภายนอกเพ่ือช าระเงินสงเคราะห์ล ่วงหน้า จะด าเน ินการแจ ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ให้สมาชิกทราบถึงการด าเนินการของฌาปนกิจสงเคราะห์ และแจ ้งให้มาช าระเงิน

สงเคราะห์ล่วงหน้า แต่สมาชิกภายนอกบางรายก็มีการเปลี่ยนแปลงที ่อย ู ่ใหม่โดยไม่ได้แจ ้งให้ทาง               
ก.ฌ.ม.ข. ทราบ จึงมีจดหมายทีตีกลับและท าให้เสียสิทธ์ิในการคงสภาพการเป็นสมาชิก 

 
5.2 แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน  

แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานในการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ในปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัล บุคคลส่วนใหญ่จะนิยมใช้โทรศัพท์มือถ ือ โดยเฉพาะอย่างย ิ ่ง

โทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน ซ่ึงสามารถท าธุรกรรมทางมือถือได้ ทุกธนาคารจ ึงให้บร ิการ
แอพพลิเคชั่นของแต่ละธนาคาร เพ่ือรองรับลูกค้าของธนาคารให้เข้าถึงบร ิการออนไลน์อย ่างสะดวก
และง่ายดาย ยกตัวอย่างเช่น การช าระเงิน ที่สามารถช าระได้โดยการผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคารที่ตนมี

บัญชีอยู่ ด้วยแนวคิดนี้ ผู้ปฏิบัติจึงเห็นว่า การพัฒนาการช าระเงินสงเคราะห์ล ่วงหน้าโดยสามารถ
ช าระผ่านแอพพลิเคชั่นของแต่ละธนาคารเข้าไปยังบัญชีฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะ

ช่วยลดปัญหาให้สมาชิกภายนอก ไม่ต้องเดินทางไปช าระเงินสงเคราะห์ล ่วงหน้าด้วยตนเองที่
เคาน์เตอร์ธนาคาร ไม่ต้องมีใบน าฝากช าระเงินหร ือบร ิการ (Bill Payment Pay-In slip) แทน
ใบเสร็จรับเงิน โดยมีบาร์โค้ดที่เป็นเลขสมาชิก และสามารถท าธุรกรรมได้ทุกธนาคาร 

2) การก าหนดให้สมาชิกที่ออกหรือพ้นจากงานไปแล้วต้องเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล ่วงหน้า 
ให้ครบจ านวน 200 บาท หรือมากกว่าอยู่เสมอเพ่ือส ารองจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับทายาทของสมาชิก
ที่เสียชีวิต เป็นจ านวนเงินที่มีความเหมาะสมหากสมาชิกภายนอกทุกรายปฏิบัติตามเพราะสามารถ

จ่ายขั้นต ่าที่ 200 บาท หรือมากกว่าได้ แต่เนื่องจากสมาชิกภายนอกบางรายทีไ่ม่ด าเนินการช าระเงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้าตามก าหนดเวลา จึงอาจกระทบต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เม่ือมีผ ู ้ เส ียชีว ิต ดังน ั ้น 

การติดตามอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอของผู้ปฏิบัติ จะช่วยให้สมาชิกภายนอกทราบสถานะการเงิน ของ
ตนเองถึงก าหนดที่ต้องช าระ และผู้ปฏิบัติควรแจ้งจ านวนสมาชิกที่เสียชีว ิต และมีความจ  าเป็นต้อง
ได้รับเงินสงเคราะห์ให้สมาชิกภายนอกทราบด้วย จะสามารถลดปัญหาเรื่องการช าระเงินสงเคราะห์ไม่

ตรงเวลา หรือช าระไว้น้อยเกินไปไม่เพียงพอ 
3) ในการแจ้งสมาชิกภายนอกเพ่ือช าระเงินสงเคราะห์ล ่วงหน้า จะด าเน ินการแจ ้งเป็น                

ลายลักษณ์อักษร ให้สมาชิกทราบถึงการด าเนินการของฌาปนกิจสงเคราะห์ และแจ้งให้มาช าระเงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้าวิธีการเดียวอาจไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างย ิ ่งกับ สมาชิกภายนอกที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่โดยไม่ได้แจ้งให้ทาง ก.ฌ.ม.ข. ทราบ เพ่ือไม่ให้สมาชิกเสียสิทธิ ์ในการคงสภาพ

การเป็นสมาชิก ผู้ปฏิบัติจึงควรเพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือให้ทราบแหล่งที ่อย ู ่ป ัจจ ุบ ันอยู่
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เสมอ มีการตรวจสอบที่อยู่ก่อนส่งเอกสารเพ่ือไม่ให้ถูกตีกลับ โดยอาจใช้ช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพิ ่ม
เช่น แอพพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุค ทั้งของสมาชิกและผู้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์ เพื ่อให้ส ามารถ

ติดต่อได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 
 

5.3 สร ุป 
จากการปฏิบัติงานการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ท าให้ทราบว่า                        

การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้จัดต้ังขึ้นนั้น การสื่อสารกับสมาชิก
ทั้งภายในและภายนอกมีความส าคัญมาก เพ่ือให้ฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คงอยู่

และยั่งยืนตลอดไป สามารถช่วยเหลือเก้ือกูลสมาชิกได้อย่างแท้จริง ผ ู ้ปฏิบ ัติต้องให้ความสม ่า เสมอ 
เคร่งครัดในการติดตาม สื่อสารกับสมาชิก เพ่ิมช่องทางในการเข ้าถ ึงสมาชิก และให้สมาชิกเข ้าถ ึง 
ก.ฌ.ม.ข. ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ลดกระบวนการในการให้ บร ิการของสมาชิก 

โดยการเอ้ือความสะดวกให้กับสมาชิกในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในร ูปแบบออนไลน์ เพราะ
สมาชิกที่มีเป็นจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ณ ปัจจุบันมีจ านวนเกือบ 8,000 คน และอาศัยอยู ่หลากหลาย

พ้ืนที่นั้น การสื่อสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว เข้าถึง จึงเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องตระหนักย ิ ่ง นอกจากเป็นการ  
ลดปัญหาเรื่องการช าระเงินสงเคราะห์ของสมาชิกแล้ว ย ังลดปัญหาด้านการด าเน ินการฌาปนกิจ
สงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อีกด้วย เพราะการมีขั้นตอนการปฏิบัติท ี ่ช ัดเจน ผู ้ปฏิบ ัติงาน

ฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาชิกทราบกระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้อง ปัญหาด้านการให้บริการจะลดลงได้  ท าให้การ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล สมาชิกมีความพึงพอใจและบรรลุว ัตถ ุประสงค์ของการ

ฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้จัดต้ังขึ้นต่อไป 
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ç°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞é À¡“¬§«“¡«à“ °“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

¢Õß à«π√“™°“√ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ √—∞«‘ “À°‘® ·≈–Õß§å°√«‘™“™’æ´÷Ëß‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈

∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„µâ°“√°”°—∫¢Õß√—∞

ç°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬πé À¡“¬§«“¡«à“ °“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

¿“§√—∞

ç‡ß‘π ß‡§√“–Àåé À¡“¬§«“¡«à“ ‡ß‘π∑’Ë ¡“™‘°√à«¡°—πÕÕ°™à«¬‡À≈◊Õ‡ªìπ§à“

®—¥°“√»æ À√◊Õ§à“®—¥°“√»æ·≈– ß‡§√“–Àå§√Õ∫§√—«¢Õß ¡“™‘°´÷Ëß∂÷ß·°à§«“¡µ“¬

√«¡∑—Èß‡ªìπ§à“„™â®à“¬‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°‘®°“√¢Õß°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

ç§≥–°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√¥”‡π‘π°“√°“√¨“ªπ°‘®

 ß‡§√“–Àå¿“§√—∞

çπ“¬∑–‡∫’¬πé À¡“¬§«“¡«à“ π“¬∑–‡∫’¬π°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞

çæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëé À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ´÷Ëß√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß„ÀâªØ‘∫—µ‘°“√

µ“¡√–‡∫’¬∫π’È

ç√—∞¡πµ√’é À¡“¬§«“¡«à“ √—∞¡πµ√’ºŸâ√—°…“°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È

¢âÕ Û „ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π°‘®°“√ µ√’·≈– ∂“∫—π§√Õ∫§√—«‡ªìπ

π“¬∑–‡∫’¬π°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞

¢âÕ Ù „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß°“√æ—≤π“ —ß§¡·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å

√—°…“°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È ·≈–¡’Õ”π“®·µàßµ—Èßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘°“√

µ“¡√–‡∫’¬∫π’È
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπ∑’Ë Ù˜ ß Ò ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙ˜

À¡«¥ Ú

°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π

¢âÕ ı °“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞ ®–¡’«—µ∂ÿª√– ß§åπÕ°®“°°“√¨“ªπ°‘®

 ß‡§√“–Àå¥â«¬¡‘‰¥â

¢âÕ ˆ °“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞ µâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫À√◊Õ√–‡∫’¬∫

¢ÕßÀπà«¬ß“ππ—ÈπÊ ·≈–µâÕß¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ“¡√–‡∫’¬∫π’È

¢âÕ ˜ °“√¢Õ¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ“¡√–‡∫’¬∫π’È „ÀâÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√ À√◊Õ

ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ Ÿß ÿ¥¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ √—∞«‘ “À°‘® À√◊Õπ“¬° ¿“Õß§å°√«‘™“™’æ

´÷Ëß‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„µâ°“√°”°—∫¢Õß√—∞ ¬◊Ëπ§”¢ÕµàÕπ“¬∑–‡∫’¬πµ“¡·∫∫

°.¨. Ò ∑â“¬√–‡∫’¬∫π’È ·≈–µâÕß¡’¢âÕ∫—ß§—∫À√◊Õ√–‡∫’¬∫¢Õß°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

¿“§√—∞∑’Ë¢Õ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π àß‰ª¥â«¬®”π«π Õß©∫—∫

¢âÕ ¯ ‡¡◊ËÕπ“¬∑–‡∫’¬π‰¥âæ‘®“√≥“§”¢Õ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π·≈–¢âÕ∫—ß§—∫À√◊Õ

√–‡∫’¬∫·≈â« ‡ÀÁπ«à“∂Ÿ°µâÕßµ“¡√–‡∫’¬∫π’È „Àâπ“¬∑–‡∫’¬π√—∫¢÷Èπ∑–‡∫’¬π·≈–ÕÕ°

„∫ ”§—≠· ¥ß°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ“¡·∫∫ °.¨. Ú ∑â“¬√–‡∫’¬∫π’È„Àâ·°à à«π√“™°“√

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ √—∞«‘ “À°‘® À√◊ÕÕß§å°√«‘™“™’æ´÷Ëß‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„µâ

°“√°”°—∫¢Õß√—∞

¢âÕ ˘ ¢âÕ∫—ß§—∫À√◊Õ√–‡∫’¬∫¢Õß°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞Õ¬à“ßπâÕ¬

µâÕß¡’¢âÕ§«“¡ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ™◊ËÕµâÕß¡’ §”«à“ ç°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåé °”°—∫‰«â°—∫™◊ËÕπ—Èπ¥â«¬
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπ∑’Ë Ù˜ ß Ò ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙ˜

(Ú) «—µ∂ÿª√– ß§å

(Û) ∑’Ëµ—Èß ”π—°ß“π ·≈–«—π‡«≈“‡ªî¥∑”°“√

(Ù) «‘∏’°“√√—∫ ¡“™‘°·≈–°“√¢“¥®“° ¡“™‘°¿“æ

(ı) Õ—µ√“‡ß‘π§à“ ¡—§√ Õ—µ√“‡ß‘π§à“∫”√ÿß ·≈–Õ—µ√“‡ß‘π ß‡§√“–Àå ·≈–

«‘∏’°“√™”√–‡ß‘ππ—Èπ

(ˆ) Õ—µ√“°“√À—°‡ß‘π ß‡§√“–Àå‡æ◊ËÕ‡ªìπ§à“„™â®à“¬„π°“√¥”‡π‘π°‘®°“√

(˜) ¢âÕ°”Àπ¥‡°’Ë¬«°—∫ ‘∑∏‘·≈–Àπâ“∑’Ë¢Õß ¡“™‘°

(¯) «‘∏’°“√®à“¬‡ß‘π§à“®—¥°“√»æ À√◊Õ§à“®—¥°“√»æ·≈– ß‡§√“–Àå§√Õ∫§√—«

(˘) ¢âÕ°”Àπ¥‡°’Ë¬«°—∫°“√„™â®à“¬·≈–°“√‡°Á∫√—°…“‡ß‘π

(Ò) ¢âÕ°”Àπ¥‡°’Ë¬«°—∫°“√µ—Èß°√√¡°“√ ®”π«π°√√¡°“√ °“√æâπ®“°µ”·Àπàß

¢Õß°√√¡°“√ ·≈–°“√ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–°√√¡°“√

¢âÕ Ò °“√·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡¢âÕ∫—ß§—∫À√◊Õ√–‡∫’¬∫¢Õß°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

¿“§√—∞ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡µ‘¢Õß∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√ ‚¥¬¡’§–·ππ‡ ’¬ß‰¡àπâÕ¬°«à“

 Õß„π “¡¢Õß®”π«π°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–·®âß„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π∑√“∫ ‡¡◊ËÕπ“¬∑–‡∫’¬π

æ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“∂Ÿ°µâÕßµ“¡√–‡∫’¬∫π’È·≈â« °Á„™â∫—ß§—∫‰¥â

¢âÕ ÒÒ „π°√≥’∑’Ë„∫ ”§—≠· ¥ß°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π Ÿ≠À“¬À√◊Õ∂Ÿ°∑”≈“¬

À√◊Õ™”√ÿ¥„π “√– ”§—≠ „Àâπ“¬∑–‡∫’¬πÕÕ°„∫·∑π„∫ ”§—≠· ¥ß°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π

µ“¡·∫∫ °.¨. Û ∑â“¬√–‡∫’¬∫π’È ‡¡◊ËÕ°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞√âÕß¢Õ

À¡«¥ Û

°“√¥”‡π‘π°‘®°“√

¢âÕ ÒÚ „Àâ°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞‡ªìπß“π «— ¥‘°“√¢Õß à«π√“™°“√

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ √—∞«‘ “À°‘® À√◊ÕÕß§å°√«‘™“™’æ ÷́Ëß‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„µâ°“√°”°—∫
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπ∑’Ë Ù˜ ß Ò ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙ˜

¢Õß√—∞π—Èπ ‚¥¬¡’§≥–°√√¡°“√‡ªìπºŸâ¥”‡π‘π°“√·≈–‡ªìπºŸâ·∑π„π°‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫

∫ÿ§§≈¿“¬πÕ° ‡æ◊ËÕ°“√π’È§≥–°√√¡°“√®–¡Õ∫À¡“¬„Àâ°√√¡°“√§πÀπ÷ËßÀ√◊ÕÀ≈“¬§π

∑”°“√·∑π°Á‰¥â

§≥–°√√¡°“√µâÕß¡’À—«Àπâ“ à«π√“™°“√ À√◊ÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ Ÿß ÿ¥¢ÕßÀπà«¬ß“π

¢Õß√—∞ √—∞«‘ “À°‘® À√◊Õπ“¬° ¿“Õß§å°√«‘™“™’æ ÷́Ëß‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„µâ°“√°”°—∫

¢Õß√—∞ À√◊ÕºŸâ´÷Ëß‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“« ‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√

¢âÕ ÒÛ °“√µ—Èß°√√¡°“√·≈–°“√‡ª≈’Ë¬πµ—«°√√¡°“√„ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈æ‘π‘®·≈–

§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢ÕßÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√ À√◊ÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ Ÿß ÿ¥¢ÕßÀπà«¬ß“π

¢Õß√—∞ √—∞«‘ “À°‘® À√◊Õπ“¬° ¿“Õß§å°√«‘™“™’æ´÷Ëß‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„µâ

°“√°”°—∫¢Õß√—∞ ÷́ËßµâÕß¡’§” —Ëß·µàßµ—Èß°√√¡°“√æ√âÕ¡ àß ”‡π“∑’Ë¡’§”√—∫√Õß«à“

∂Ÿ°µâÕß ¿“¬„π “¡ ‘∫«—π‰ª„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π∑√“∫¥â«¬

¢âÕ ÒÙ °“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞ ®–‡√’¬°‡°Á∫‡ß‘π®“°ºŸâ ¡—§√‡¢â“‡ªìπ

 ¡“™‘°‰¥â‡©æ“–‡ß‘π§à“ ¡—§√ ‡ß‘π§à“∫”√ÿß ·≈–‡ß‘π ß‡§√“–Àå µ“¡À≈—°‡°≥±å

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‡ß‘π§à“ ¡—§√ „Àâ‡√’¬°‡°Á∫®“°ºŸâ ¡—§√‡¢â“¡“‡ªìπ ¡“™‘°‡æ’¬ß§√—Èß‡¥’¬«

µ“¡Õ—µ√“∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π¢âÕ∫—ß§—∫À√◊Õ√–‡∫’¬∫ ·µàµâÕß‰¡à‡°‘π§π≈–Àπ÷Ëß√âÕ¬∫“∑

(Ú) ‡ß‘π§à“∫”√ÿß „Àâ‡√’¬°‡°Á∫®“° ¡“™‘°‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ À√◊Õ√“¬ªïµ“¡Õ—µ√“

∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π¢âÕ∫—ß§—∫À√◊Õ√–‡∫’¬∫ ·µàµâÕß‰¡à‡°‘πÀâ“ ‘∫∫“∑µàÕªï

(Û) ‡ß‘π ß‡§√“–Àå „Àâ‡√’¬°‡°Á∫®“° ¡“™‘°§‘¥µ“¡¢âÕ®”°—¥®”π«π ¡“™‘°

∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈–µ“¡®”π«π ¡“™‘°∑’Ëµ“¬ „πÕ—µ√“∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π¢âÕ∫—ß§—∫À√◊Õ√–‡∫’¬∫

·µàµâÕß‰¡à‡°‘π»æ≈–
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπ∑’Ë Ù˜ ß Ò ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙ˜

(°) Àπ÷Ëß√âÕ¬∫“∑  ”À√—∫°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞∑’Ë¡’ ¡“™‘°

‰¡à‡°‘π Õßæ—πÀâ“√âÕ¬§π

(¢) Àâ“ ‘∫∫“∑  ”À√—∫°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞∑’Ë¡’ ¡“™‘°‡°‘π

 Õßæ—πÀâ“√âÕ¬§π ·µà‰¡à‡°‘πÀâ“æ—π§π

(§)  “¡ ‘∫∫“∑  ”À√—∫°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞∑’Ë¡’ ¡“™‘°‡°‘π

Àâ“æ—π§π ·µà‰¡à‡°‘πÀπ÷ËßÀ¡◊Ëπ§π

(ß) ¬’Ë ‘∫∫“∑  ”À√—∫°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞∑’Ë¡’ ¡“™‘°‡°‘π

Àπ÷ËßÀ¡◊Ëπ§π

„π°√≥’∑’Ë°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞„¥¡’®”π«π ¡“™‘°‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÀ√◊Õ≈¥≈ß

Õ—π‡ªìπ‡Àµÿ„ÀâµâÕß‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÕ—µ√“°“√‡√’¬°‡°Á∫‡ß‘π ß‡§√“–Àå „Àâ§≥–°√√¡°“√

æ‘®“√≥“·°â‰¢¢âÕ∫—ß§—∫À√◊Õ√–‡∫’¬∫‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÕ—µ√“°“√‡√’¬°‡°Á∫‡ß‘π ß‡§√“–Àå

‚¥¬‰¡à™—°™â“ ·µà∂â“¡’®”π«π ¡“™‘°‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÀ√◊Õ≈¥≈ß‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈–Àπ÷Ëß¢Õß®”π«π

 ¡“™‘°∑—ÈßÀ¡¥®–‰¡à·°â‰¢¢âÕ∫—ß§—∫À√◊Õ√–‡∫’¬∫‡æ◊ËÕ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÕ—µ√“°“√‡√’¬°‡°Á∫

‡ß‘π ß‡§√“–Àå°Á‰¥â

¢âÕ Òı °“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞Õ“®‡√’¬°‡°Á∫‡ß‘π ß‡§√“–Àå‰«â≈à«ßÀπâ“

‡æ◊ËÕ ”√Õß®à“¬‡ªìπ§à“®—¥°“√»æÀ√◊Õ§à“®—¥°“√»æ·≈– ß‡§√“–Àå§√Õ∫§√—«µ“¡Õ—µ√“

∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π¢âÕ∫—ß§—∫À√◊Õ√–‡∫’¬∫°Á‰¥â

„π°√≥’∑’Ë°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞µâÕß‡≈‘°‰ª À√◊Õ ¡“™‘°ºŸâ„¥æâπ®“°

 ¡“™‘°¿“æ „Àâ§◊π‡ß‘π ß‡§√“–Àå∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫‰«â≈à«ßÀπâ“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß„Àâ·°à ¡“™‘°

À√◊Õ∑“¬“∑¢Õß ¡“™‘°´÷Ëß∂÷ß·°à§«“¡µ“¬‡∑à“∑’Ë ¡“™‘°ºŸâπ—Èπ¬—ß‰¡àµ°Õ¬Ÿà„π§«“¡ºŸ°æ—π

∑’Ë®–µâÕß®à“¬‡ß‘π ß‡§√“–Àåµ“¡∑’Ë‰¥â®à“¬≈à«ßÀπâ“‰«â
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπ∑’Ë Ù˜ ß Ò ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙ˜

¢âÕ Òˆ °“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞Õ“®À—°‡ß‘π®”π«πÀπ÷Ëß‰«â®“°

‡ß‘π ß‡§√“–Àå ‡æ◊ËÕ‡ªìπ§à“„™â®à“¬„π°“√¥”‡π‘π°‘®°“√µ“¡Õ—µ√“∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π¢âÕ∫—ß§—∫

À√◊Õ√–‡∫’¬∫ ·µàµâÕß‰¡à‡°‘πÕ—µ√“ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) √âÕ¬≈–‡°â“  ”À√—∫°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞∑’Ë¡’ ¡“™‘°‰¡à‡°‘π

 Õßæ—πÀâ“√âÕ¬§π

(Ú) √âÕ¬≈–·ª¥  ”À√—∫°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞∑’Ë¡’ ¡“™‘°‡°‘π

 Õßæ—πÀâ“√âÕ¬§π ·µà‰¡à‡°‘πÀâ“æ—π§π

(Û) √âÕ¬≈–À°  ”À√—∫°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞∑’Ë¡’ ¡“™‘°‡°‘π

Àâ“æ—π§π ·µà‰¡à‡°‘πÀπ÷ËßÀ¡◊Ëπ§π

(Ù) √âÕ¬≈– ’Ë  ”À√—∫°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞∑’Ë¡’ ¡“™‘°‡°‘π

Àπ÷ËßÀ¡◊Ëπ§π

„π°√≥’∑’Ë°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞„¥¡’®”π«π ¡“™‘°‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÀ√◊Õ≈¥≈ß

Õ—π‡ªìπ‡Àµÿ„ÀâµâÕß‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÕ—µ√“°“√À—°‡ß‘π ß‡§√“–Àå‰«â‡æ◊ËÕ‡ªìπ§à“„™â®à“¬ „Àâπ”

§«“¡„π¢âÕ ÒÙ «√√§ Õß ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

„π°√≥’∑’Ë°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞À—°‡ß‘π ß‡§√“–Àå‰«â‰¡à‡æ’¬ßæÕ·°à°“√

„™â®à“¬„π°“√¥”‡π‘π°‘®°“√ À√◊ÕÀ—°‡ß‘π ß‡§√“–Àå‰«â¡“°‡°‘π§«“¡®”‡ªìπ·°à°“√

„™â®à“¬„π°“√¥”‡π‘π°‘®°“√ „Àâ§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“°”Àπ¥Õ—µ√“°“√À—°‡ß‘π

 ß‡§√“–Àå‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÀ√◊Õ≈¥≈ßπ—∫·µà¡’°√≥’¥—ß°≈à“«‡°‘¥¢÷Èπ ·µà®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡°‘πÕ—µ√“

∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π«√√§Àπ÷Ëß‰¡à‰¥â

REEONG
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Àπâ“ 23

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπ∑’Ë Ù˜ ß Ò ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙ˜

¢âÕ Ò˜ °√√¡°“√¢Õß°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞‰¡à¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ

À√◊Õ§à“®â“ßÀ√◊Õ‡ß‘πÕ◊Ëπ„¥πÕ°®“°‡∫’È¬ª√–™ÿ¡À√◊Õ§à“æ“Àπ–‡∑à“π—Èπ ‚¥¬„Àâ°“√¨“ªπ°‘®

 ß‡§√“–Àå¿“§√—∞«“ß√–‡∫’¬∫‡°’Ë¬«°—∫°“√π’È ·≈–µâÕß àß ”‡π“∑’Ë¡’§”√—∫√Õß«à“∂Ÿ°µâÕß

µàÕπ“¬∑–‡∫’¬π¿“¬„π “¡ ‘∫«—π

À¡«¥ Ù

°“√§«∫§ÿ¡

¢âÕ Ò¯ °“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞µâÕß®—¥„Àâ¡’∑–‡∫’¬π ¡“™‘°µ“¡·∫∫

∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π°”Àπ¥·≈–„Àâ‡°Á∫√—°…“‰«â∑’Ë ”π—°ß“π æ√âÕ¡∑—ÈßÀ≈—°∞“π‡Õ° “√∑’Ë„™â

ª√–°Õ∫°“√≈ß∑–‡∫’¬π ·≈–„Àâ àß ”‡π“∑–‡∫’¬π ¡“™‘°∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π«—π∑’Ë§√∫‡°â“ ‘∫«—π

π—∫·µà«—π∑’Ë¢÷Èπ∑–‡∫’¬π„Àâ·°àπ“¬∑–‡∫’¬π¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π¥—ß°≈à“« ·≈–

‡¡◊ËÕ ‘Èπ‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π¢Õß∑ÿ°ªï „Àâ àß ”‡π“∑–‡∫’¬π ¡“™‘°∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ·≈–·®âß∫—≠™’

√“¬™◊ËÕ¢Õß ¡“™‘°∑’Ëµ“¬À√◊Õ°“√æâπ®“° ¡“™‘°¿“æµ“¡·∫∫∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π°”Àπ¥

„Àâ·°àπ“¬∑–‡∫’¬π¿“¬„π “¡ ‘∫«—π π—∫·µà ‘Èπ‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π

„π°√≥’∑’Ë¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫ ¡“™‘°µ“¡∑’Ëª√“°Ø„π∑–‡∫’¬π

 ¡“™‘° „Àâ°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞√“¬ß“ππ“¬∑–‡∫’¬πµ“¡·∫∫∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π

°”Àπ¥µ“¡√–¬–‡«≈“„π«√√§Àπ÷Ëß

¢âÕ Ò˘ °“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞µâÕß®—¥„Àâ¡’∫—≠™’· ¥ß∞“π–∑“ß°“√‡ß‘π

µ“¡·∫∫∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π°”Àπ¥ ·≈–µâÕß‡°Á∫√—°…“‡Õ° “√ª√–°Õ∫∫—≠™’∑’Ë· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ

§«“¡∂Ÿ°µâÕß·Ààß∫—≠™’π—Èπ‰«â¥â«¬
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Àπâ“ 24

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπ∑’Ë Ù˜ ß Ò ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙ˜

¢âÕ Ú ¿“¬„πÀπ÷Ëß√âÕ¬¬’Ë ‘∫«—ππ—∫·µà«—π ‘ÈπªïªØ‘∑‘π¢Õß∑ÿ°ªï °“√¨“ªπ°‘®

 ß‡§√“–Àå¿“§√—∞µâÕß∑”∫—≠™’ß∫¥ÿ≈‡ πÕµàÕÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√ À√◊ÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

 Ÿß ÿ¥¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ √—∞«‘ “À°‘® À√◊Õπ“¬° ¿“Õß§å°√«‘™“™’æ´÷Ëß‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈

∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„µâ°“√°”°—∫¢Õß√—∞ ‡æ◊ËÕÕπÿ¡—µ‘ ·≈– àß ”‡π“ß∫¥ÿ≈·≈–‡Õ° “√ª√–°Õ∫

ß∫¥ÿ≈„Àâ·°àπ“¬∑–‡∫’¬π¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘ ·≈–„Àâ· ¥ßß∫¥ÿ≈

π—Èπ‰«â∑’Ë ”π—°ß“π¢Õß°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°·≈–ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬

µ√«®¥Ÿ‰¥â¥â«¬

„π°√≥’∑’Ë°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞„¥‰¥â®—¥∑”∫—≠™’ß∫¥ÿ≈‡¡◊ËÕ ‘Èπªïß∫ª√–¡“≥

„Àâ®—¥∑”∫—≠™’ß∫¥ÿ≈„π≈—°…≥–¥—ß°≈à“«µàÕ‰ª‰¥âÕ’°‰¡à‡°‘π Õßªïß∫ª√–¡“≥ π—∫·µà

«—π∑’Ë√–‡∫’¬∫π’È„™â∫—ß§—∫

¢âÕ ÚÒ ‡Õ° “√À≈—°∞“πµ“¡¢âÕ Ò¯ ¢âÕ Ò˘ ·≈–¢âÕ Ú µâÕß‡°Á∫√—°…“

‰«â∑’Ë ”π—°ß“π¢Õß°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞‰¡àπâÕ¬°«à“ ‘∫ªï

¢âÕ ÚÚ „π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡√–‡∫’¬∫π’È „Àâπ“¬∑–‡∫’¬πÀ√◊ÕºŸâ´÷Ëß

π“¬∑–‡∫’¬π¡Õ∫À¡“¬ ·≈–æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë¡’Õ”π“® ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) µ√«® Õ∫¢âÕ‡∑Á®®√‘ß‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘π°‘®°“√

(Ú) ‡√’¬°‡Õ° “√À≈—°∞“π ∑–‡∫’¬π ¡“™‘° À√◊Õ∫—≠™’¢Õß°“√¨“ªπ°‘®

 ß‡§√“–Àå¿“§√—∞¡“µ√«® Õ∫

(Û) ‡√’¬°°√√¡°“√À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞ ¡“‡æ◊ËÕ

 Õ∫∂“¡À√◊Õ· ¥ß¢âÕ‡∑Á®®√‘ß‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘π°‘®°“√¢Õß°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå
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Àπâ“ 25

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπ∑’Ë Ù˜ ß Ò ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙ˜

„π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ∫ÿ§§≈ ÷́Ëß‡°’Ë¬«¢âÕßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°

µ“¡ ¡§«√·°àπ“¬∑–‡∫’¬πÀ√◊ÕºŸâ´÷Ëßπ“¬∑–‡∫’¬π¡Õ∫À¡“¬·≈–æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë

À¡«¥ ı

°“√‡≈‘°°‘®°“√

¢âÕ ÚÛ π“¬∑–‡∫’¬π¡’Õ”π“® —Ëß„Àâ‡≈‘°°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞

‰¥â„π°√≥’ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò)  ¡“™‘°‰¡àπâÕ¬°«à“Àπ÷Ëß„π ’Ë¢Õß®”π«π ¡“™‘°∑—ÈßÀ¡¥√à«¡°—π¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ

‡ªìπÀπ—ß ◊ÕµàÕπ“¬∑–‡∫’¬π ¢Õ„Àâ‡≈‘°æ√âÕ¡¥â«¬‡Àµÿº≈ª√–°Õ∫§”√âÕß¢Õ ·≈–

π“¬∑–‡∫’¬π‰¥â Õ∫ «π·≈â« ‡ÀÁπ ¡§«√„Àâ‡≈‘°

(Ú) ¡’æƒµ‘°“√≥å∑’Ë∑”„Àâ‡ÀÁπ«à“°“√¥”‡π‘π°‘®°“√°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞

π—Èπ‰¡à‡ªìπ‰ª‚¥¬ ÿ®√‘µ ·≈–π“¬∑–‡∫’¬π‰¥â Õ∫ «πæƒµ‘°“√≥å¥—ß°≈à“«·≈â« ¡’‡Àµÿº≈

‡ªìπ∑’Ë‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â

(Û) ¡’æƒµ‘°“√≥å∑’Ë∑”„Àâ‡ÀÁπ«à“°“√¥”‡π‘π°‘®°“√°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞

‰¡àÕ“®®–¥”‡π‘πµàÕ‰ª‰¥â ‰¡à«à“‡æ√“–‡Àµÿ„¥Ê

‡¡◊ËÕπ“¬∑–‡∫’¬π —Ëß‡≈‘°°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞„¥ „Àâ·®âß§” —Ëß‡ªìπ

Àπ—ß ◊Õæ√âÕ¡¥â«¬‡Àµÿº≈‰ª¬—ßÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√ À√◊ÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ Ÿß ÿ¥¢Õß

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ √—∞«‘ “À°‘® À√◊Õπ“¬° ¿“Õß§å°√«‘™“™’æ´÷Ëß‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„µâ

°“√°”°—∫¢Õß√—∞π—Èπ ¿“¬„π “¡ ‘∫«—π

REEONG
Typewriter
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Àπâ“ 26

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπ∑’Ë Ù˜ ß Ò ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙ˜

¢âÕ ÚÙ °√√¡°“√¢Õß°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π —Ëß‡≈‘°

µ“¡¢âÕ ÚÛ ¡’ ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥åµàÕ√—∞¡πµ√’ ‚¥¬∑”‡ªìπÀπ—ß ◊Õ¬◊ËπµàÕπ“¬∑–‡∫’¬π

¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫§” —Ëß

„Àâ√—∞¡πµ√’«‘π‘®©—¬„Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„πÀ° ‘∫«—π π—∫·µà«—π¬◊ËπÕÿ∑∏√≥å

§”«‘π‘®©—¬¢Õß√—∞¡πµ√’„Àâ‡ªìπ∑’Ë ÿ¥

¢âÕ Úı ‡¡◊ËÕ°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¿“§√—∞µâÕß‡≈‘° ‰¡à«à“¥â«¬‡Àµÿ„¥Ê

„ÀâÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√ À√◊ÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ Ÿß ÿ¥¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ √—∞«‘ “À°‘®

À√◊Õπ“¬° ¿“Õß§å°√«‘™“™’æ ´÷Ëß‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„µâ°“√°”°—∫¢Õß√—∞ ¡’Àπâ“∑’Ë

√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√™”√–∫—≠™’„Àâ‡ √Á®‚¥¬‡√Á« ·≈–‡¡◊ËÕ‰¥â™”√–∫—≠™’·≈â« ∂â“¡’∑√—æ¬å ‘π

‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà‡∑à“„¥ „Àâπ”∑√—æ¬å ‘ππ—Èπ‰ª„™â®à“¬„π¥â“π «— ¥‘°“√µ“¡∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π¢âÕ∫—ß§—∫

À√◊Õ√–‡∫’¬∫À√◊Õµ“¡¡µ‘¢Õß§≥–°√√¡°“√ „π°√≥’∑’Ë¡‘‰¥â√–∫ÿ‰«â„π¢âÕ∫—ß§—∫À√◊Õ

√–‡∫’¬∫ À√◊Õ§≥–°√√¡°“√¡‘‰¥â¡’¡µ‘‰«â „Àâ∑√—æ¬å ‘ππ—Èπµ°‡ªìπ¢Õß·ºàπ¥‘π

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ò˘ ¡’π“§¡ æ.». ÚıÙ˜

 √Õ√√∂ °≈‘Ëπª√–∑ÿ¡

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß°“√æ—≤π“ —ß§¡·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å
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Àπâ“ 1
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Û æƒ…¿“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÙÚ °

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

æ.». ÚıÙı

¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë ÚÛ ‡¡…“¬π æ.». ÚıÙı

‡ªìπªï∑’Ë ı˜ „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π
æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√¡À“¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâ

ª√–°“»«à“
‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√ª√—∫ª√ÿß°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå
æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈

´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ Ûı ·≈–¡“µ√“ Ùı ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬
∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬

®÷ß∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢÷Èπ‰«â‚¥¬§”·π–π”·≈–¬‘π¬Õ¡¢Õß√—∞ ¿“
¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¡“µ√“ Ò æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‡√’¬°«à“ çæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå æ.». ÚıÙıé
¡“µ√“ Ú æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥‡°â“ ‘∫«—ππ—∫·µà«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“

πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª
¡“µ√“ Û „Àâ¬°‡≈‘°æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå æ.». ÚıÒ˜

À¡«¥ Ò
∫∑∑—Ë«‰ª

¡“µ√“ Ù „πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

REEONG
Typewriter
84



Àπâ“ 2
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Û æƒ…¿“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÙÚ °

ç°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåé À¡“¬§«“¡«à“ °‘®°“√∑’Ë∫ÿ§§≈À≈“¬§πµ°≈ß‡¢â“√à«¡°—π‡æ◊ËÕ∑”

°“√ ß‡§√“–Àå´÷Ëß°—π·≈–°—π„π°“√®—¥°“√»æ À√◊Õ®—¥°“√»æ·≈– ß‡§√“–Àå§√Õ∫§√—«¢Õß∫ÿ§§≈„¥

∫ÿ§§≈Àπ÷Ëß∑’Ëµ°≈ß‡¢â“√à«¡°—ππ—Èπ´÷Ëß∂÷ß·°à§«“¡µ“¬ ·≈–¡‘‰¥âª√– ß§å®–À“°”‰√À√◊Õ√“¬‰¥â‡æ◊ËÕ·∫àßªíπ°—π

ç ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåé À¡“¬§«“¡«à“  ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π

°‘®°“√°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

ç ¡“™‘°é À¡“¬§«“¡«à“  ¡“™‘° ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

ç‡ß‘π§à“ ¡—§√é À¡“¬§«“¡«à“ ‡ß‘π§à“ ¡—§√‡¢â“‡ªìπ ¡“™‘°¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

ç‡ß‘π ß‡§√“–Àåé À¡“¬§«“¡«à“ ‡ß‘π∑’Ë ¡“™‘°√à«¡°—πÕÕ°™à«¬‡À≈◊Õ‡ªìπ§à“®—¥°“√»æ À√◊Õ

§à“®—¥°“√»æ·≈– ß‡§√“–Àå§√Õ∫§√—«¢Õß ¡“™‘° ÷́Ëß∂÷ß·°à§«“¡µ“¬ √«¡∑—Èß‡ªìπ§à“„™â®à“¬‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°‘®°“√

¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

ç ”π—°ß“πé À¡“¬§«“¡«à“  ”π—°ß“π∑’Ë‡ªìπ∑’Ë∑”°“√¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

ç§≥–°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√¥”‡π‘π°“√ ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

ç°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ °√√¡°“√¥”‡π‘π°“√ ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

çæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëé À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ´÷Ëß√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß„ÀâªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

çπ“¬∑–‡∫’¬πé À¡“¬§«“¡«à“ π“¬∑–‡∫’¬π ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåª√–®”∑âÕß∑’Ë°√ÿß‡∑æ¡À“π§√

À√◊Õπ“¬∑–‡∫’¬π ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåª√–®”∑âÕß∑’ËÕ◊Ëπ ·≈â«·µà°√≥’

çπ“¬∑–‡∫’¬π°≈“ßé À¡“¬§«“¡«à“ π“¬∑–‡∫’¬π°≈“ß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

çª≈—¥°√–∑√«ßé À¡“¬§«“¡«à“ ª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π·≈– «— ¥‘°“√ —ß§¡

ç√—∞¡πµ√’é À¡“¬§«“¡«à“ √—∞¡πµ√’ºŸâ√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

¡“µ√“ ı Àâ“¡¡‘„Àâ∫ÿ§§≈„¥πÕ°®“° ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå·≈–°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

∑’Ë‰¥â¢÷Èπ∑–‡∫’¬π·≈â« „™â§”· ¥ß™◊ËÕ„π∏ÿ√°‘®«à“ ç¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåé À√◊Õ§”Õ◊Ëπ„¥∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬

‡™àπ‡¥’¬«°—π

¡“µ√“ ˆ „ÀâÕ∏‘∫¥’°√¡ª√–™“ ß‡§√“–Àå‡ªìππ“¬∑–‡∫’¬π°≈“ß

π“¬∑–‡∫’¬π ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåª√–®”∑âÕß∑’Ë°√ÿß‡∑æ¡À“π§√·≈–π“¬∑–‡∫’¬π ¡“§¡

¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåª√–®”∑âÕß∑’ËÕ◊Ëπ„ÀâÕ∏‘∫¥’°√¡ª√–™“ ß‡§√“–Àå·µàßµ—Èß

¡“µ√“ ˜ „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß·√ßß“π·≈– «— ¥‘°“√ —ß§¡√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

·≈–„Àâ¡’Õ”π“®·µàßµ—Èßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë°—∫ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß°”Àπ¥§à“∏√√¡‡π’¬¡‰¡à‡°‘πÕ—µ√“∑â“¬æ√–√“™

REEONG
Typewriter
85



Àπâ“ 3
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Û æƒ…¿“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÙÚ °

∫—≠≠—µ‘π’È ¬°‡«âπ§à“∏√√¡‡π’¬¡ ·≈–°”Àπ¥°‘®°“√Õ◊ËπÀ√◊ÕÕÕ°√–‡∫’¬∫·≈–ª√–°“» ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘°“√

µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

°Æ°√–∑√«ß √–‡∫’¬∫·≈–ª√–°“»π—Èπ ‡¡◊ËÕ‰¥âª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“·≈â«„Àâ„™â∫—ß§—∫‰¥â

À¡«¥ Ú

°“√®—¥µ—Èß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

¡“µ√“ ¯  ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå®–¡’¢÷Èπ‰¥â°Á·µà‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑·Ààßæ√–√“™

∫—≠≠—µ‘π’È

 ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå®–¡’«—µ∂ÿª√– ß§åπÕ°®“°°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¡‘‰¥â

¡“µ√“ ˘  ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–ÀåµâÕß¡’¢âÕ∫—ß§—∫·≈–µâÕß®¥∑–‡∫’¬π‡¡◊ËÕ‰¥â®¥∑–‡∫’¬π·≈â«

„Àâ¡’∞“π–‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈

°“√µ—Èß “¢“ ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå®–°√–∑”¡‘‰¥â

¡“µ√“ Ò °“√¢Õ®¥∑–‡∫’¬π ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå „ÀâºŸâ‡√‘Ë¡°àÕ°“√®—¥µ—Èß®”π«π

‰¡àπâÕ¬°«à“‡®Á¥§π ¬◊Ëπ§”¢Õæ√âÕ¡¥â«¬¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–ÀåÕ¬à“ßπâÕ¬ “¡©∫—∫

µàÕπ“¬∑–‡∫’¬πª√–®”∑âÕß∑’Ë∑’Ë®–µ—Èß ”π—°ß“π

§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ‡√‘Ë¡°àÕ°“√®—¥µ—Èß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå ·≈–À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√¬◊Ëπ§”¢Õ

®¥∑–‡∫’¬π „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

¡“µ√“ ÒÒ „π°“√¢Õ®¥∑–‡∫’¬π ∂â“‰¥âªØ‘∫—µ‘∂Ÿ°µâÕß§√∫∂â«πµ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„π¡“µ√“ Ò

¡’¢âÕ∫—ß§—∫∂Ÿ°µâÕßµ“¡¡“µ√“ ÒÛ ·≈–¢âÕ∫—ß§—∫π—Èπ‰¡à¢—¥µàÕ°ÆÀ¡“¬·≈–«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß ¡“§¡

¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå °—∫∑—ÈßºŸâ‡√‘Ë¡°àÕ°“√®—¥µ—Èß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå∑ÿ°§π¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘∂Ÿ°µâÕßµ“¡∑’Ë

√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥µ“¡¡“µ√“ Ò «√√§ Õß „Àâπ“¬∑–‡∫’¬π√—∫®¥∑–‡∫’¬π‰¥â ·≈–„ÀâÕÕ°

„∫ ”§—≠· ¥ß°“√®¥∑–‡∫’¬πµ“¡·∫∫∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥„Àâ·°à ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåπ—Èπ

∂â“À“°π“¬∑–‡∫’¬π‡ÀÁπ«à“„π°“√¢Õ®¥∑–‡∫’¬π¡‘‰¥âªØ‘∫—µ‘„Àâ∂Ÿ°µâÕß§√∫∂â«πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß

„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π¡’§” —Ëß„ÀâºŸâ¬◊Ëπ§”¢Õ·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„Àâ∂Ÿ°µâÕß ‡¡◊ËÕ‰¥â·°â‰¢À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∂Ÿ°µâÕß·≈â«

„Àâπ“¬∑–‡∫’¬πÕÕ°„∫ ”§—≠· ¥ß°“√®¥∑–‡∫’¬π„Àâ ¡“§¡π—Èπ

∂â“ºŸâ¬◊Ëπ§”¢Õ‰¡à·°â‰¢À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„Àâ∂Ÿ°µâÕßµ“¡«√√§ Õß¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π

∑√“∫§” —Ëßπ“¬∑–‡∫’¬π„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π¡’§” —Ëß‰¡à√—∫®¥∑–‡∫’¬π·≈–·®âß§” —Ëß‰¡à√—∫®¥∑–‡∫’¬πæ√âÕ¡¥â«¬

‡Àµÿº≈‰ª¬—ßºŸâ¢Õ®¥∑–‡∫’¬π¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π¬◊Ëπ§”¢Õ
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Àπâ“ 4
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Û æƒ…¿“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÙÚ °

„ÀâºŸâ¢Õ®¥∑–‡∫’¬π¡’ ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥å§” —Ëßπ—ÈπµàÕª≈—¥°√–∑√«ß‰¥â‚¥¬∑”‡ªìπÀπ—ß ◊Õ¬◊ËπµàÕπ“¬∑–‡∫’¬π

¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫·®âß§” —Ëß¥—ß°≈à“« ·≈–„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π àß§”Õÿ∑∏√≥åµàÕ‰ª¬—ßª≈—¥°√–∑√«ß

‚¥¬¡‘™—°™â“

„Àâª≈—¥°√–∑√«ß«‘π‘®©—¬„Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„πÀ° ‘∫«—ππ—∫·µà«—π¬◊ËπÕÿ∑∏√≥å§”«‘π‘®©—¬¢Õßª≈—¥°√–∑√«ß

„Àâ‡ªìπ∑’Ë ÿ¥

¡“µ√“ ÒÚ „Àâπ“¬∑–‡∫’¬π°≈“ßª√–°“»°“√®¥∑–‡∫’¬π ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå„π√“™°‘®®“

πÿ‡∫°…“

¡“µ√“ ÒÛ ¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–ÀåÕ¬à“ßπâÕ¬µâÕß¡’¢âÕ§«“¡‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ™◊ËÕ ´÷ËßµâÕß¡’§”«à“ ç ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåé °”°—∫‰«â°—∫™◊ËÕπ—Èπ¥â«¬

(Ú) «—µ∂ÿª√– ß§å

(Û) ∑’Ëµ—Èß ”π—°ß“π ·≈–«—π‡«≈“‡ªî¥∑”°“√

(Ù) «‘∏’°“√√—∫ ¡“™‘°·≈–°“√¢“¥®“° ¡“™‘°¿“æ

(ı) Õ—µ√“‡ß‘π§à“ ¡—§√ Õ—µ√“‡ß‘π§à“∫”√ÿß ·≈–Õ—µ√“‡ß‘π ß‡§√“–Àå ·≈–«‘∏’°“√™”√–‡ß‘ππ—Èπ

(ˆ) ¢âÕ°”Àπ¥‡°’Ë¬«°—∫ ‘∑∏‘·≈–Àπâ“∑’Ë¢Õß ¡“™‘°

(˜) «‘∏’°“√®à“¬‡ß‘π§à“®—¥°“√»æ À√◊Õ§à“®—¥°“√»æ·≈– ß‡§√“–Àå§√Õ∫§√—«

(¯) ¢âÕ°”Àπ¥‡°’Ë¬«°—∫°“√„™â®à“¬·≈–°“√‡°Á∫√—°…“‡ß‘π

(˘) ¢âÕ°”Àπ¥‡°’Ë¬«°—∫°“√ª√–™ÿ¡„À≠à

(Ò) ¢âÕ°”Àπ¥‡°’Ë¬«°—∫®”π«π°√√¡°“√ °“√æâπ®“°µ”·Àπàß¢Õß°√√¡°“√ ·≈–°“√ª√–™ÿ¡

¢Õß§≥–°√√¡°“√

¡“µ√“ ÒÙ §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢Õß ¡“™‘° À≈—°‡°≥±å·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢„π°“√√—∫ ¡“™‘°„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë

√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

«‘∏’°“√®à“¬‡ß‘π·≈–°“√„™â®à“¬·≈–°“√‡°Á∫√—°…“‡ß‘πµ“¡¡“µ√“ ÒÛ (˜) ·≈– (¯) „Àâ‡ªìπ‰ª

µ“¡∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

¡“µ√“ Òı «—π‡«≈“‡ªî¥∑”°“√ ”π—°ß“πµ“¡¡“µ√“ ÒÛ (Û) µâÕß‰¡àπâÕ¬°«à“Àâ“«—π„π

Àπ÷Ëß —ª¥“Àå ·≈–«—πÀπ÷ËßµâÕß‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡™—Ë«‚¡ß ·≈–„Àâ ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåªî¥ª√–°“»«—π

·≈–‡«≈“‡ªî¥∑”°“√‰«â∑’Ë ”π—°ß“π
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Àπâ“ 5
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Û æƒ…¿“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÙÚ °

¡“µ√“ Òˆ °“√·°â‰¢À√◊Õ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå®–°√–∑”‰¥â°Á·µà

‚¥¬¡µ‘¢Õß∑’Ëª√–™ÿ¡„À≠à ·≈–µâÕßπ”‰ª®¥∑–‡∫’¬πµàÕπ“¬∑–‡∫’¬π¿“¬„π ‘∫ ’Ë«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë∑’Ëª√–™ÿ¡„À≠à

≈ß¡µ‘

°“√¬◊Ëπ§”¢Õ®¥∑–‡∫’¬πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»

°”Àπ¥

π“¬∑–‡∫’¬π¡’Õ”π“®‰¡à√—∫®¥∑–‡∫’¬π°“√·°â‰¢À√◊Õ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘®

 ß‡§√“–Àå‰¥â ‡¡◊ËÕ‡ÀÁπ«à“°“√·°â‰¢À√◊Õ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡π—Èπ¢—¥µàÕ«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

À√◊Õ¢—¥µàÕ°ÆÀ¡“¬

°“√·°â‰¢À√◊Õ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå ®–¬—ß‰¡à¡’º≈„™â∫—ß§—∫®π°«à“

π“¬∑–‡∫’¬π®–‰¥â√—∫®¥∑–‡∫’¬π·≈â«

„π°√≥’∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π‰¡à√—∫®¥∑–‡∫’¬π°“√·°â‰¢À√◊Õ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘®

 ß‡§√“–Àå „Àâπ”¡“µ√“ ÒÒ «√√§ ’Ë·≈–«√√§Àâ“ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¡“µ√“ Ò˜  ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–ÀåµâÕß®—¥„Àâ¡’ªÑ“¬™◊ËÕ‡ªìπ¿“…“‰∑¬Õà“π‰¥â™—¥‡®πµ‘¥‰«â

∑’ËÀπâ“ ”π—°ß“π ·≈–µâÕßµ‘¥„∫ ”§—≠· ¥ß°“√®¥∑–‡∫’¬π‰«â∑’Ë ”π—°ß“π„π∑’Ë‡ªî¥‡º¬‡ÀÁπ‰¥âßà“¬

¡“µ√“ Ò¯ „π°√≥’∑’Ë„∫ ”§—≠· ¥ß°“√®¥∑–‡∫’¬π Ÿ≠À“¬ ∂Ÿ°∑”≈“¬À√◊Õ™”√ÿ¥„π “√– ”§—≠

„Àâπ“¬∑–‡∫’¬πÕÕ°„∫·∑π„∫ ”§—≠· ¥ß°“√®¥∑–‡∫’¬π„Àâ‡¡◊ËÕ ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå√âÕß¢Õ

°“√¢Õ√—∫„∫·∑π„∫ ”§—≠· ¥ß°“√®¥∑–‡∫’¬π °“√ÕÕ°„∫·∑π„∫ ”§—≠· ¥ß°“√®¥∑–‡∫’¬π

·≈–·∫∫„∫·∑π„∫ ”§—≠· ¥ß°“√®¥∑–‡∫’¬π „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–·∫∫∑’Ë√—∞¡πµ√’

ª√–°“»°”Àπ¥

À¡«¥ Û

°“√¥”‡π‘π°‘®°“√¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

¡“µ√“ Ò˘ „ÀâºŸâ‡√‘Ë¡°àÕ°“√®—¥µ—Èß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåπ—¥ ¡“™‘°¡“ª√–™ÿ¡°—π‡ªìπ

°“√ª√–™ÿ¡„À≠à “¡—≠§√—Èß·√°¿“¬„π‡°â“ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π‡æ◊ËÕµ—Èß§≥–°√√¡°“√·≈–¡Õ∫À¡“¬

°“√∑—Èßª«ß„Àâ·°à§≥–°√√¡°“√ „π√–À«à“ß∑’Ë¬—ß¡‘‰¥â¡’°“√ª√–™ÿ¡„À≠à “¡—≠§√—Èß·√° „ÀâºŸâ‡√‘Ë¡°àÕ°“√®—¥µ—Èß

 ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫‡™àπ‡¥’¬«°—∫§≥–°√√¡°“√
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Àπâ“ 6
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Û æƒ…¿“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÙÚ °

¡“µ√“ Ú °“√·µàßµ—Èß°√√¡°“√·≈–°“√‡ª≈’Ë¬πµ—«°√√¡°“√ „Àâ∑”‰¥â‚¥¬¡µ‘¢Õß∑’Ëª√–™ÿ¡„À≠à

·≈–µâÕßπ”‰ª®¥∑–‡∫’¬πµàÕπ“¬∑–‡∫’¬π¿“¬„π ‘∫ ’Ë«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë∑’Ëª√–™ÿ¡„À≠à≈ß¡µ‘

°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

„π°√≥’∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π‰¡à√—∫®¥∑–‡∫’¬π°√√¡°“√§π„¥ π“¬∑–‡∫’¬πµâÕß·®âß‡Àµÿ∑’Ë‰¡à√—∫®¥∑–‡∫’¬π

„Àâ ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå∑√“∫¿“¬„π ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¡à√—∫®¥∑–‡∫’¬π ·≈–„Àâπ”¡“µ√“ ÒÒ «√√§ ’Ë

·≈–«√√§Àâ“ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

„π√–À«à“ß∑’Ë¬—ß‰¡à¡’°“√®¥∑–‡∫’¬π°√√¡°“√¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå™ÿ¥„À¡à ∂â“¢âÕ∫—ß§—∫

¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¡‘‰¥â°”Àπ¥‰«â‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ „Àâ°√√¡°“√™ÿ¥‡¥‘¡ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë°√√¡°“√µàÕ‰ª

®π°«à“®–‰¥â¡’°“√®¥∑–‡∫’¬π°√√¡°“√™ÿ¥„À¡à

¡“µ√“ ÚÒ „Àâ ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¡’§≥–°√√¡°“√ª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√®”π«π

‰¡àπâÕ¬°«à“‡®Á¥§π ‚¥¬¡’µ”·Àπàßπ“¬° ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–ÀåÀπ÷Ëß§π ‡≈¢“πÿ°“√Àπ÷Ëß§π ‡À√—≠≠‘°

Àπ÷Ëß§π ·≈–µ”·ÀπàßÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ ‡ªìπºŸâ¥”‡π‘π°‘®°“√¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

·≈–‡ªìπºŸâ·∑π¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå„π°‘®°“√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫∫ÿ§§≈¿“¬πÕ° ‡æ◊ËÕ°“√π’È §≥–°√√¡°“√

®–¡Õ∫À¡“¬„Àâ°√√¡°“√§πÀπ÷ËßÀ√◊ÕÀ≈“¬§π∑”°“√·∑π°Á‰¥â

°√√¡°“√¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå µâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë√—∞¡πµ√’°”Àπ¥

°√√¡°“√ ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¡’«“√–Õ¬Ÿà„πµ”·Àπàß§√“«≈– Õßªïπ—∫·µà«—π∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π

√—∫®¥∑–‡∫’¬π

°√√¡°“√ ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå®–¥”√ßµ”·Àπàß‡°‘π Õß«“√–µ‘¥µàÕ°—π‰¡à‰¥â ‡«âπ·µà

∑’Ëª√–™ÿ¡„À≠à‚¥¬¡µ‘ Õß„π “¡¢ÕßºŸâ¡“ª√–™ÿ¡®–°”Àπ¥‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

„π°√≥’∑’Ë°√√¡°“√æâπ®“°µ”·Àπàß°àÕπ§√∫«“√–·≈–‰¥â¡’°“√·µàßµ—ÈßºŸâÕ◊Ëπ‡ªìπ°√√¡°“√·∑π

„ÀâºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·Àπàß·∑πÕ¬Ÿà„πµ”·Àπàß‡∑à“°—∫«“√–∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà¢ÕßºŸâ´÷Ëßµπ·∑π

¡“µ√“ ÚÚ °“√ª√–™ÿ¡„À≠à “¡—≠ „Àâ§≥–°√√¡°“√‡√’¬°ª√–™ÿ¡„À≠à “¡—≠ª√–®”ªï ªï≈–

Àπ÷Ëß§√—Èß¿“¬„πÀπ÷Ëß√âÕ¬¬’Ë ‘∫«—ππ—∫·µà«—π ‘ÈπªïªØ‘∑‘π ‡æ◊ËÕ

(Ò) √—∫∑√“∫√“¬ß“π°‘®°“√„π√Õ∫ªï∑’Ëºà“π¡“¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

(Ú) æ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘∫—≠™’√“¬‰¥â √“¬®à“¬ ·≈–∫—≠™’ß∫¥ÿ≈¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

(Û) ‡≈◊Õ°µ—Èß§≥–°√√¡°“√·∑π§≥–°√√¡°“√‡¡◊ËÕ§√∫«“√–µ“¡¡“µ√“ ÚÒ «√√§ “¡

(Ù) æ‘®“√≥“«“√–Õ◊ËπÊ
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Àπâ“ 7
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Û æƒ…¿“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÙÚ °

¡“µ√“ ÚÛ §≥–°√√¡°“√®–‡√’¬°ª√–™ÿ¡„À≠à«‘ “¡—≠‡¡◊ËÕ„¥°Á‰¥â ÿ¥·µà®–‡ÀÁπ ¡§«√

 ¡“™‘°®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“Àπ÷Ëß„πÀâ“¢Õß®”π«π ¡“™‘°∑—ÈßÀ¡¥À√◊Õ‰¡àπâÕ¬°«à“Àâ“ ‘∫§π®–∑”

Àπ—ß ◊Õ√âÕß¢ÕµàÕ§≥–°√√¡°“√„Àâ‡√’¬°ª√–™ÿ¡„À≠à«‘ “¡—≠‡æ◊ËÕ°“√„¥°“√Àπ÷Ëß‡¡◊ËÕ„¥°Á‰¥â

„π°√≥’∑’Ë ¡“™‘°‡ªìπºŸâ√âÕß¢Õ„Àâ‡√’¬°ª√–™ÿ¡„À≠à«‘ “¡—≠ „Àâ§≥–°√√¡°“√‡√’¬°ª√–™ÿ¡„À≠à

«‘ “¡—≠¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫§”√âÕß¢Õ ∂â“§≥–°√√¡°“√‰¡à‡√’¬°ª√–™ÿ¡„À≠à«‘ “¡—≠„π√–¬–

‡«≈“¥—ß°≈à“« „Àâπ“¬∑–‡∫’¬π¡’Õ”π“®‡√’¬°ª√–™ÿ¡„À≠à«‘ “¡—≠‰¥â

¡“µ√“ ÚÙ „π°“√‡√’¬°ª√–™ÿ¡„À≠à “¡—≠À√◊Õ°“√‡√’¬°ª√–™ÿ¡„À≠à«‘ “¡—≠µ“¡¡“µ√“ Ò˘

¡“µ√“ ÚÚ À√◊Õ¡“µ√“ ÚÛ §≥–°√√¡°“√µâÕß àßÀπ—ß ◊Õπ—¥ª√–™ÿ¡‰ª¬—ß ¡“™‘°∑ÿ°§π´÷Ëß¡’™◊ËÕ

„π∑–‡∫’¬π ¡“™‘°°àÕπ«—ππ—¥ª√–™ÿ¡‰¡àπâÕ¬°«à“‡®Á¥«—π

°“√‡√’¬°ª√–™ÿ¡„À≠àµ“¡«√√§Àπ÷ËßµâÕß√–∫ÿ ∂“π∑’Ë «—π ‡«≈“ ·≈–√–‡∫’¬∫«“√–°“√ª√–™ÿ¡

·≈–®—¥ àß√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–‡Õ° “√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßµ“¡§«√‰ªæ√âÕ¡°—π¥â«¬

¡“µ√“ Úı °“√ª√–™ÿ¡„À≠à µâÕß¡’ ¡“™‘°À√◊ÕºŸâ·∑π ¡“™‘°¡“ª√–™ÿ¡‰¡àπâÕ¬°«à“°÷ËßÀπ÷Ëß

¢Õß®”π«π ¡“™‘°∑—ÈßÀ¡¥À√◊Õ‰¡àπâÕ¬°«à“Àπ÷Ëß√âÕ¬§π®÷ß®–‡ªìπÕß§åª√–™ÿ¡

∂â“„π°“√ª√–™ÿ¡π—¥·√°  ¡“™‘°À√◊ÕºŸâ·∑π ¡“™‘°¡“‰¡à§√∫Õß§åª√–™ÿ¡À“°°“√ª√–™ÿ¡π—Èπ

‰¥âπ—¥‚¥¬ ¡“™‘°√âÕß¢Õ „Àâ‡≈‘°ª√–™ÿ¡ ∂â“°“√ª√–™ÿ¡π—Èπ¡‘„™à‚¥¬ ¡“™‘°√âÕß¢Õ „Àâπ—¥ª√–™ÿ¡„À≠à

Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß¿“¬„π “¡ ‘∫«—π °“√ª√–™ÿ¡§√—ÈßÀ≈—ßπ’È¡’ ¡“™‘°À√◊ÕºŸâ·∑π ¡“™‘°¡“ª√–™ÿ¡‰¡àπâÕ¬°«à“

Àπ÷Ëß„π ‘∫¢Õß®”π«π ¡“™‘°∑—ÈßÀ¡¥À√◊Õ‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡ ‘∫§π°Á„Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπÕß§åª√–™ÿ¡

„π°“√ª√–™ÿ¡„À≠à‡æ◊ËÕ·°â‰¢À√◊Õ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡¢âÕ∫—ß§—∫·≈–°“√‡≈‘° ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

µâÕß¡’ºŸâ¡“ª√–™ÿ¡µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‡∑à“π—Èπ

¡“µ√“ Úˆ „π°“√ª√–™ÿ¡„À≠à  ¡“™‘°§πÀπ÷Ëß¡’‡ ’¬ßÀπ÷Ëß„π°“√≈ß§–·ππ °“√«‘π‘®©—¬

™’È¢“¥„Àâ∂◊Õ‡ ’¬ß¢â“ß¡“° ∂â“§–·ππ‡ ’¬ß‡∑à“°—π „Àâª√–∏“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡ÕÕ°‡ ’¬ß‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°‡ ’¬ßÀπ÷Ëß

‡ªìπ‡ ’¬ß™’È¢“¥ ‡«âπ·µà°√≥’°“√·°â‰¢À√◊Õ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡¢âÕ∫—ß§—∫ ·≈–°“√‡≈‘° ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

µâÕß¡’§–·ππ‡ ’¬ß‰¡àπâÕ¬°«à“ Õß„π “¡¢ÕßºŸâ¡“ª√–™ÿ¡

¡“µ√“ Ú˜  ¡“™‘°®–¡Õ∫©—π∑–‡ªìπÀπ—ß ◊Õ„ÀâºŸâÕ◊Ëπ ÷́Ëß¡‘„™à ¡“™‘°¡“ª√–™ÿ¡„À≠à·≈–ÕÕ°‡ ’¬ß

·∑πµπ°Á‰¥â

ºŸâ√—∫¡Õ∫©—π∑–§πÀπ÷Ëß√—∫¡Õ∫©—π∑–‰¥â§π‡¥’¬«

¡“µ√“ Ú¯ „π°√≥’∑’Ë®–¡’¡µ‘‡√◊ËÕß„¥ ∂â“ à«π‰¥â‡ ’¬¢Õß°√√¡°“√À√◊Õ ¡“™‘°¢Õß ¡“§¡

¨“ªπ°‘® ß‡§√“–ÀåºŸâ„¥¢—¥°—∫ª√–‚¬™πå‰¥â‡ ’¬¢Õß ¡“§¡ °√√¡°“√À√◊Õ ¡“™‘°¢Õß ¡“§¡ºŸâπ—Èπ

®–ÕÕ°‡ ’¬ß≈ß§–·ππ„π‡√◊ËÕßπ—Èπ¡‘‰¥â
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Àπâ“ 8
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Û æƒ…¿“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÙÚ °

¡“µ√“ Ú˘ π“¬∑–‡∫’¬π·≈–æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËÕ“®‡¢â“√à«¡°“√ª√–™ÿ¡„À≠à¢Õß ¡“§¡

¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå·≈–Õ“®™’È·®ß· ¥ß¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ·°à∑’Ëª√–™ÿ¡„À≠à‰¥â ·µà‰¡à¡’ ‘∑∏‘ÕÕ°‡ ’¬ß≈ß§–·ππ

¡“µ√“ Û Àâ“¡¡‘„Àâ ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå‡√’¬°‡°Á∫‡ß‘πÕ◊Ëπ„¥®“° ¡“™‘°πÕ°‡Àπ◊Õ

®“°‡ß‘π§à“ ¡—§√ ‡ß‘π§à“∫”√ÿß ·≈–‡ß‘π ß‡§√“–Àå

‡ß‘π§à“ ¡—§√„Àâ‡√’¬°‡°Á∫®“°ºŸấ ÷Ëß ¡—§√‡¢â“‡ªìπ ¡“™‘°„π§√—Èß·√°‡æ’¬ß§√—Èß‡¥’¬«µ“¡Õ—µ√“∑’Ë°”Àπ¥

„π¢âÕ∫—ß§—∫ ·µàµâÕß‰¡à‡°‘πÕ—µ√“∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

‡ß‘π§à“∫”√ÿß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫®“° ¡“™‘°‡ªìπ√“¬‡¥◊ÕπÀ√◊Õ√“¬ªïµ“¡Õ—µ√“∑’Ë°”Àπ¥„π¢âÕ∫—ß§—∫

·µàµâÕß‰¡à‡°‘πÕ—µ√“∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

‡ß‘π ß‡§√“–Àå„Àâ‡√’¬°‡°Á∫‰¥âµ“¡®”π«π ¡“™‘°∑’Ëµ“¬µ“¡Õ—µ√“∑’Ë°”Àπ¥„π¢âÕ∫—ß§—∫ ·µàµâÕß‰¡à‡°‘π

Õ—µ√“∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

 ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–ÀåÕ“®‡√’¬°‡°Á∫‡ß‘π ß‡§√“–Àå‰«â≈à«ßÀπâ“‡æ◊ËÕ ”√Õß®à“¬‡ªìπ§à“®—¥°“√»æ‰¥â

·µàµâÕß‰¡à‡°‘πÕ—µ√“∑’Ë∑’Ëª√–™ÿ¡„À≠à°”Àπ¥·≈–µâÕß°”Àπ¥„π¢âÕ∫—ß§—∫

„π°√≥’∑’Ë ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå‡≈‘° À√◊Õ ¡“™‘°ºŸâ„¥æâπ®“° ¡“™‘°¿“æ „Àâ ¡“§¡

¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå§◊π‡ß‘π ß‡§√“–Àå∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫‰«â≈à«ßÀπâ“„Àâ·°à ¡“™‘°‡∑à“∑’Ë ¡“™‘°ºŸâπ—Èπ¬—ß‰¡àµ°Õ¬Ÿà

„π§«“¡ºŸ°æ—π∑’Ë®–µâÕß®à“¬‡ß‘π ß‡§√“–Àåµ“¡∑’Ë‰¥â®à“¬≈à«ßÀπâ“‰«â„Àâ·≈â«

¡“µ√“ ÛÒ  ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–ÀåÕ“®À—°‡ß‘π®”π«πÀπ÷Ëß‰«â®“°‡ß‘π ß‡§√“–Àå‰¥âµ“¡ ¡§«√

‡æ◊ËÕ‡ªìπ§à“„™â®à“¬„π°“√¥”‡π‘π°‘®°“√¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåµ“¡Õ—µ√“∑’Ë∑’Ëª√–™ÿ¡°”Àπ¥ ·µàµâÕß

‰¡à‡°‘πÕ—µ√“∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°Æ°√–∑√«ß

¡“µ√“ ÛÚ °√√¡°“√‰¡à¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫§à“®â“ßÀ√◊Õª√–‚¬™πåÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑”πÕß‡¥’¬«°—π®“° ¡“§¡

¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

°√√¡°“√Õ“®‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡ §à“æ“Àπ– À√◊Õª√–‚¬™πåÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑”πÕß‡¥’¬«°—π®“° ¡“§¡

¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå‰¥â À“° ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå‰¥â«“ß√–‡∫’¬∫‰«â„Àâ®à“¬‰¥â

√–‡∫’¬∫¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå«à“¥â«¬°“√®à“¬‡∫’È¬ª√–™ÿ¡ §à“æ“Àπ–À√◊Õª√–‚¬™πå

Õ¬à“ßÕ◊Ëπ∑”πÕß‡¥’¬«°—π„Àâ·°à°√√¡°“√ µâÕß°√–∑”‚¥¬¡µ‘¢Õß∑’Ëª√–™ÿ¡„À≠à·≈–µâÕß àß ”‡π“∑’Ë¡’

§”√—∫√Õß«à“∂Ÿ°µâÕßµàÕπ“¬∑–‡∫’¬π

¡“µ√“ ÛÛ Àâ“¡¡‘„ÀâºŸâ„¥™—°™«π ™’È™àÕß À√◊Õ®—¥°“√‚¥¬«‘∏’„¥Ê ∑’Ë§≈â“¬§≈÷ß°—π„ÀâºŸâ„¥‡¢â“

‡ªìπ ¡“™‘° ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå∑’Ë¬—ß¡‘‰¥â®¥∑–‡∫’¬π‚¥¬∂Ÿ°µâÕßµ“¡°ÆÀ¡“¬
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¡“µ√“ ÛÙ Àâ“¡¡‘„ÀâºŸâ„¥™—°™«π ™’È™àÕß À√◊Õ®—¥°“√„ÀâºŸâÕ◊Ëπ‡¢â“‡ªìπ ¡“™‘°„π ¡“§¡¨“ªπ°‘®

 ß‡§√“–Àå ‚¥¬‰¥â√—∫ª√–‚¬™πåµÕ∫·∑π‡ªìπ‡ß‘πÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘πÕ◊Ëπ‰¡à«à“®–‡ªìπ ‘π®â“ßÀ√◊Õ§à“„™â®à“¬Õ◊Ëπ

®“°°“√™—°™«π ™’È™àÕß À√◊Õ®—¥°“√π—Èπ

¡“µ√“ Ûı  ¡“™‘°¡’ ‘∑∏‘¢Õµ√«® Õ∫∫—≠™’·≈–‡Õ° “√¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

‡æ◊ËÕ∑√“∫°“√¥”‡π‘π°‘®°“√¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå∑’Ë ”π—°ß“π‰¥â„π‡«≈“‡ªî¥∑”°“√

À¡«¥ Ù

°“√§«∫§ÿ¡ ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

¡“µ√“ Ûˆ  ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå µâÕß®—¥„Àâ¡’∑–‡∫’¬π ¡“™‘°µ“¡·∫∫∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π°≈“ß

°”Àπ¥ ·≈–„Àâ‡°Á∫√—°…“∑–‡∫’¬π¥—ß°≈à“«æ√âÕ¡∑—ÈßÀ≈—°∞“π·≈–‡Õ° “√∑’Ë„™âª√–°Õ∫°“√≈ß∑–‡∫’¬π

‰«â∑’Ë ”π—°ß“π

 ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–ÀåµâÕß àß ”‡π“∑–‡∫’¬π ¡“™‘°∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π«—π∑’Ë§√∫‡°â“ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë

®¥∑–‡∫’¬π„Àâ·°àπ“¬∑–‡∫’¬π¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π¥—ß°≈à“« ·≈–‡¡◊ËÕ ‘Èπ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ ‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π

‡¥◊Õπ°—π¬“¬π ·≈–‡¥◊Õπ∏—π«“§¡¢Õß∑ÿ°ªï  ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–ÀåµâÕß àß ”‡π“∑–‡∫’¬π ¡“™‘°

„π à«π∑’Ë¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß®”π«π ¡“™‘°µ“¡∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿà„π«—π ‘Èπ‡¥◊Õππ—ÈπµàÕπ“¬∑–‡∫’¬π¿“¬„π “¡ ‘∫«—π

π—∫·µà«—π ‘Èπ‡¥◊Õππ—Èπ µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

¡“µ√“ Û˜  ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå µâÕß®—¥„Àâ¡’ ¡ÿ¥™”√–‡ß‘πª√–®”µ—« ¡“™‘°„Àâ·°à

 ¡“™‘° ∫—≠™’™”√–‡ß‘πª√–®”µ—« ¡“™‘° ∫—≠™’· ¥ß∞“π–°“√‡ß‘π·≈–À≈—°∞“π°“√√—∫®à“¬‡ß‘πµ“¡·∫∫

∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π°≈“ß°”Àπ¥ ·≈–µâÕß‡°Á∫√—°…“‡Õ° “√ª√–°Õ∫∫—≠™’· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ§«“¡∂Ÿ°µâÕß·Ààß∫—≠™’

π—Èπ‰«â¥â«¬

 ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–ÀåµâÕß√“¬ß“π®”π«π‡ß‘π∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π¡◊Õ·≈–„π∏π“§“√µ“¡∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿà„π

«—π ‘Èπ‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π¢Õß∑ÿ°ªïµàÕπ“¬∑–‡∫’¬π¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π ‘Èπ‡¥◊Õππ—Èπ µ“¡À≈—°‡°≥±å

·≈–«‘∏’°“√∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

¡“µ√“ Û¯ ‡¡◊ËÕ ‘ÈπªïªØ‘∑‘π∑ÿ°ªï  ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–ÀåµâÕß∑”∫—≠™’√“¬‰¥â √“¬®à“¬

·≈–∫—≠™’ß∫¥ÿ≈µ“¡·∫∫∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π°≈“ß°”Àπ¥ ‡ πÕµàÕ§≥–°√√¡°“√‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“¿“¬„πÀ° ‘∫«—π

π—∫·µà«—π ‘Èπªï
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„Àâ ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå‡ πÕµàÕ∑’Ëª√–™ÿ¡„À≠à‡æ◊ËÕÕπÿ¡—µ‘∫—≠™’√“¬‰¥â √“¬®à“¬ ·≈–∫—≠™’

ß∫¥ÿ≈π—Èπ¿“¬„π°”Àπ¥Àπ÷Ëß√âÕ¬¬’Ë ‘∫«—ππ—∫·µà«—π ‘ÈπªïªØ‘∑‘π

 ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–ÀåµâÕß àß ”‡π“ß∫¥ÿ≈µ“¡«√√§Àπ÷Ëß∑’Ë¡’§”√—∫√Õß«à“∂Ÿ°µâÕßµàÕπ“¬∑–‡∫’¬π

‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë∑’Ëª√–™ÿ¡„À≠àÕπÿ¡—µ‘µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë√—∞¡πµ√’

ª√–°“»°”Àπ¥ ·≈– ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–ÀåµâÕß· ¥ß ”‡π“ß∫¥ÿ≈‰«â∑’Ë ”π—°ß“π‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°

·≈–ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬µ√«®¥Ÿ‰¥â¥â«¬

¡“µ√“ Û˘ „Àâ ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå‡°Á∫√—°…“À≈—°∞“π‡Õ° “√µ“¡¡“µ√“ Ûˆ

¡“µ√“ Û˜ ·≈–¡“µ√“ Û¯ ‰«â‡ªìπ‡«≈“‰¡àπâÕ¬°«à“ ‘∫ªï

¡“µ√“ Ù ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬®–¢Õµ√«®‡Õ° “√ §—¥‡Õ° “√ À√◊Õ¢Õ„Àâ§—¥√“¬°“√ ·≈–√—∫√Õß

 ”‡π“‡Õ° “√‡°’Ë¬«°—∫ ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå®“°π“¬∑–‡∫’¬π„Àâ¬◊Ëπ§”¢Õµ“¡·∫∫∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π°≈“ß

°”Àπ¥

¡“µ√“ ÙÒ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå·°à°“√¥”‡π‘π°‘®°“√¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå„Àâ‡ªìπ‰ª¥â«¬¥’

‡¡◊ËÕ¡’°√≥’∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π‡ÀÁπ ¡§«√∑’Ë®–‰¥âøíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ·≈–§”«‘π‘®©—¬¢Õß ¡“™‘°„πªí≠À“À√◊Õ°‘®°“√„¥

π“¬∑–‡∫’¬π¡’Õ”π“® —Ëß„Àâ§≥–°√√¡°“√‡√’¬°ª√–™ÿ¡„À≠à«‘ “¡—≠‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“·≈–«‘π‘®©—¬ªí≠À“À√◊Õ

°‘®°“√π—Èπ‰¥â

¡“µ√“ ÙÚ ‡¡◊ËÕ ¡“™‘°§π„¥§πÀπ÷ËßÀ√◊Õæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë√âÕß¢Õ«à“°“√ª√–™ÿ¡„À≠à¢Õß

 ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå ∂â“‰¥âπ—¥‡√’¬°À√◊Õ‰¥âª√–™ÿ¡°—πÀ√◊Õ‰¥â≈ß¡µ‘ΩÉ“ΩóπµàÕ°ÆÀ¡“¬À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫

¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå π“¬∑–‡∫’¬π¡’Õ”π“® —Ëß„Àâ‡æ‘°∂Õπ¡µ‘¢Õß∑’Ëª√–™ÿ¡„À≠à∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π

°“√ª√–™ÿ¡∑’Ë‰¥â‡√’¬°À√◊Õ‰¥âª√–™ÿ¡°—πÀ√◊Õ‰¥â≈ß¡µ‘ΩÉ“ΩóπµàÕ°ÆÀ¡“¬À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘®

 ß‡§√“–Àåπ—Èπ‡ ’¬‰¥â °“√√âÕß¢Õ„Àâ‡æ‘°∂Õπ¡µ‘¢Õß∑’Ëª√–™ÿ¡„À≠àπ—Èπ ∂â“ ¡“™‘°‡ªìπºŸâ√âÕß¢ÕµâÕß√âÕß¢Õ

¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë∑’Ëª√–™ÿ¡„À≠à≈ß¡µ‘

„π°√≥’∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π¡’§” —Ëß„Àâ‡æ‘°∂Õπ¡µ‘∑’Ëª√–™ÿ¡„À≠à °√√¡°“√§π„¥§πÀπ÷Ëß¡’ ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥å

§” —Ëßπ—ÈπµàÕª≈—¥°√–∑√«ß‰¥â ‚¥¬∑”‡ªìπÀπ—ß ◊Õ¬◊ËπµàÕπ“¬∑–‡∫’¬π¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫

·®âß§” —Ëß ·≈–„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π àß§”Õÿ∑∏√≥åµàÕ‰ª¬—ßª≈—¥°√–∑√«ß‚¥¬¡‘™—°™â“

„Àâª≈—¥°√–∑√«ß«‘π‘®©—¬„Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„πÀ° ‘∫«—ππ—∫·µà«—π¬◊ËπÕÿ∑∏√≥å§”«‘π‘®©—¬¢Õßª≈—¥

°√–∑√«ß„Àâ‡ªìπ∑’Ë ÿ¥

¡“µ√“ ÙÛ „π°√≥’∑’Ë°√√¡°“√À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå°√–∑”°“√„¥

Õ—π°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬·°à ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå ∂â“ ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå‰¡à√âÕß∑ÿ°¢å
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À√◊ÕøÑÕß§¥’ „Àâπ“¬∑–‡∫’¬π√âÕß∑ÿ°¢åÀ√◊ÕøÑÕß§¥’‰¥â ‚¥¬„Àâæπ—°ß“πÕ—¬°“√√—∫«à“µà“ß„Àâ ¡“§¡¨“ªπ°‘®

 ß‡§√“–Àå ·≈–„Àâ ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–ÀåÕÕ°§à“„™â®à“¬‡°’Ë¬«°—∫°“√√âÕß∑ÿ°¢åøÑÕß§¥’À√◊Õ«à“µà“ß·°à

π“¬∑–‡∫’¬πÀ√◊Õæπ—°ß“πÕ—¬°“√ ·≈â«·µà°√≥’

¡“µ√“ ÙÙ „π°√≥’∑’Ë§≥–°√√¡°“√À√◊Õ°√√¡°“√°√–∑”°“√À√◊Õß¥‡«âπ°√–∑”°“√„π°“√ªØ‘∫—µ‘

Àπâ“∑’Ë¢Õßµπ®π∑”„Àâ‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬º≈ª√–‚¬™πå¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–ÀåÀ√◊Õ ¡“™‘° À√◊Õ∑”„Àâ¡’

¢âÕ∫°æ√àÕß‡°’Ë¬«°—∫°“√‡ß‘πÀ√◊Õ°“√∫—≠™’ „Àâπ“¬∑–‡∫’¬π¡’Õ”π“®ÕÕ°§” —Ëß‡ªìπÀπ—ß ◊Õ„ÀâªØ‘∫—µ‘°“√

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) „Àâ§≥–°√√¡°“√À√◊Õ°√√¡°“√√–ß—∫°“√ªØ‘∫—µ‘∫“ß à«π∑’Ë‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥¢âÕ∫°æ√àÕß

À√◊Õ‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬º≈ª√–‚¬™πå¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–ÀåÀ√◊Õ ¡“™‘°

(Ú) „Àâ§≥–°√√¡°“√À√◊Õ°√√¡°“√·°â‰¢¢âÕ∫°æ√àÕßµ“¡«‘∏’°“√·≈–√–¬–‡«≈“∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π

°”Àπ¥

(Û) „Àâ§≥–°√√¡°“√À√◊Õ°√√¡°“√À¬ÿ¥ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‡ªìπ°“√™—Ë«§√“« ‡æ◊ËÕ·°â‰¢¢âÕ∫°æ√àÕßπ—Èπ

„Àâ·≈â«‡ √Á®µ“¡«‘∏’°“√·≈–¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π°”Àπ¥

(Ù) „Àâ§≥–°√√¡°“√æâπ®“°µ”·Àπàß∑—Èß§≥– À√◊Õ„Àâ°√√¡°“√´÷Ëß‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√π—Èπæâπ®“°

µ”·Àπàß°√√¡°“√

¡“µ√“ Ùı ‡¡◊ËÕπ“¬∑–‡∫’¬π —Ëß„Àâ§≥–°√√¡°“√æâπ®“°µ”·Àπàß°√√¡°“√∑—Èß§≥– „Àâπ“¬∑–‡∫’¬π

·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√™—Ë«§√“«¢÷Èπ§≥–Àπ÷Ëß¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë·≈– ‘∑∏‘‡™àπ‡¥’¬«°—∫§≥–°√√¡°“√ ·≈–„Àâ

§≥–°√√¡°“√™—Ë«§√“«®—¥„Àâ¡’°“√ª√–™ÿ¡„À≠à‡æ◊ËÕ‡≈◊Õ°µ—Èß§≥–°√√¡°“√¢÷Èπ„À¡à∑—Èß§≥–„Àâ‡ √Á® ‘Èπ¿“¬„π

 ’Ë ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫·µàßµ—Èß

¡“µ√“ Ùˆ ‡¡◊ËÕπ“¬∑–‡∫’¬π —Ëß„Àâ°√√¡°“√§π„¥æâπ®“°µ”·Àπàß°√√¡°“√ „Àâ§≥–°√√¡°“√

 à«π∑’Ë‡À≈◊Õ‡√’¬°ª√–™ÿ¡„À≠àµ—ÈßºŸâ‡ªìπ°√√¡°“√·∑π¿“¬„π‡«≈“ “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë°√√¡°“√æâπ®“°

µ”·Àπàß ∂â“¡‘‰¥âµ—ÈßÀ√◊Õµ—Èß°√√¡°“√‰¡à‰¥âµ“¡°”Àπ¥‡«≈“ „Àâπ“¬∑–‡∫’¬π·µàßµ—Èß ¡“™‘°§π„¥§πÀπ÷Ëß

‡ªìπ°√√¡°“√·∑π ·≈–„ÀâºŸấ ÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èßπ—ÈπÕ¬Ÿà„πµ”·Àπàß°√√¡°“√‡∑à“°—∫«“√–∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà¢ÕßºŸấ ÷Ëßµπ·∑π

·µà∂â“«“√–¢Õß°√√¡°“√ºŸâπ—Èπ‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà‰¡à∂÷ßÀπ÷Ëß√âÕ¬·ª¥ ‘∫«—π §≥–°√√¡°“√ à«π∑’Ë‡À≈◊Õ®–‡√’¬°

ª√–™ÿ¡„À≠à‡æ◊ËÕµ—Èß°√√¡°“√·∑πÀ√◊Õπ“¬∑–‡∫’¬π®–¥”‡π‘π°“√·µàßµ—Èß°√√¡°“√·∑πÀ√◊Õ‰¡à°Á‰¥â

„π°√≥’∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà‰¡à∂÷ß‡®Á¥§π „Àâπ“¬∑–‡∫’¬π·µàßµ—Èß°√√¡°“√™—Ë«§√“«„Àâ§√∫

®”π«π‡®Á¥§π ·≈–„Àâ§≥–°√√¡°“√®—¥„Àâ¡’°“√ª√–™ÿ¡„À≠à‡æ◊ËÕ‡≈◊Õ°µ—Èß°√√¡°“√·∑π°√√¡°“√∑’Ëæâπ®“°

µ”·Àπàß„Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π·µàßµ—Èß°√√¡°“√™—Ë«§√“«
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¡“µ√“ Ù˜ „π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È „Àâπ“¬∑–‡∫’¬πÀ√◊ÕºŸâ´÷Ëßπ“¬∑–‡∫’¬π

¡Õ∫À¡“¬·≈–æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë ¡’Õ”π“®

(Ò) ‡¢â“‰ª„π ”π—°ß“π¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå„π«—π∑”°“√√–À«à“ß‡«≈“æ√–Õ“∑‘µ¬å¢÷Èπ

∂÷ßæ√–Õ“∑‘µ¬åµ° ‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫·≈–§«∫§ÿ¡„Àâ°“√‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

(Ú)  —Ëß„Àâ°√√¡°“√À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå àßÀ√◊Õ· ¥ß∫—≠™’·≈–‡Õ° “√

¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

(Û)  Õ∫∂“¡∫ÿ§§≈„π (Ú) À√◊Õ‡√’¬°∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«¡“‡æ◊ËÕ Õ∫∂“¡À√◊Õ· ¥ß¢âÕ‡∑Á®®√‘ß

‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘π°‘®°“√¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

„π°√≥’°“√µ√«® Õ∫°√–∑”‚¥¬æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë ‡¡◊ËÕµ√«® Õ∫·≈â«„Àâ‡ πÕ√“¬ß“π°“√µ√«® Õ∫

µàÕπ“¬∑–‡∫’¬π¥â«¬

„π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢Õßπ“¬∑–‡∫’¬πÀ√◊ÕºŸâ´÷Ëßπ“¬∑–‡∫’¬π¡Õ∫À¡“¬·≈–æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë

µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ∫ÿ§§≈ ÷́Ëß‡°’Ë¬«¢âÕßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°µ“¡ ¡§«√·°àπ“¬∑–‡∫’¬πÀ√◊ÕºŸấ ÷Ëßπ“¬∑–‡∫’¬π

¡Õ∫À¡“¬·≈–æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë

¡“µ√“ Ù¯ π“¬∑–‡∫’¬πÀ√◊ÕºŸâ´÷Ëßπ“¬∑–‡∫’¬π¡Õ∫À¡“¬·≈–æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËµâÕß¡’∫—µ√

ª√–®”µ—«µ“¡·∫∫∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π°≈“ßª√–°“»°”Àπ¥

„π°“√ªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡Àπâ“∑’Ë π“¬∑–‡∫’¬πÀ√◊ÕºŸâ´÷Ëßπ“¬∑–‡∫’¬π¡Õ∫À¡“¬·≈–æπ—°ß“π

‡®â“Àπâ“∑’ËµâÕß· ¥ß∫—µ√ª√–®”µ—«‡¡◊ËÕ∫ÿ§§≈ ÷́Ëß‡°’Ë¬«¢âÕß√âÕß¢Õ

À¡«¥ ı

°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¢Õß à«π√“™°“√ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ √—∞«‘ “À°‘®

·≈–Õß§å°√«‘™“™’æ´÷Ëß‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„µâ°“√°”°—∫¢Õß√—∞

¡“µ√“ Ù˘  à«π√“™°“√ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ √—∞«‘ “À°‘® À√◊ÕÕß§å°√«‘™“™’æ´÷Ëß‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈

∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„µâ°“√°”°—∫¢Õß√—∞„¥∑’Ëª√– ß§å®–¥”‡π‘π°‘®°“√°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå„ÀâªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫

∑’Ë°”Àπ¥„π¡“µ√“ ı

¡“µ√“ ı „Àâ°√–∑√«ß·√ßß“π·≈– «— ¥‘°“√ —ß§¡°”Àπ¥√–‡∫’¬∫°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°“√¥”‡π‘π

°‘®°“√ °“√§«∫§ÿ¡ ·≈–°“√‡≈‘°°‘®°“√°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¢Õß à«π√“™°“√ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞

√—∞«‘ “À°‘® ·≈–Õß§å°√«‘™“™’æ ÷́Ëß‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„µâ°“√°”°—∫¢Õß√—∞¢÷Èπ‰«â √–‡∫’¬∫π’È‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫

Õπÿ¡—µ‘®“°§≥–√—∞¡πµ√’·≈â«„Àâ„™â∫—ß§—∫‰¥â
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Àπâ“ 13
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Û æƒ…¿“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÙÚ °

‡¡◊ËÕ°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¢Õß à«π√“™°“√ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ √—∞«‘ “À°‘® ·≈–Õß§å°√«‘™“™’æ

´÷Ëß‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„µâ°“√°”°—∫¢Õß√—∞‰¥â¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë°√–∑√«ß·√ßß“π·≈– «— ¥‘°“√

 —ß§¡°”Àπ¥„π«√√§Àπ÷Ëß·≈â« „Àâ∂◊Õ«à“°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¥—ß°≈à“«‡ªìπß“πÕ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë

¢Õß à«π√“™°“√ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ √—∞«‘ “À°‘® ·≈–Õß§å°√«‘™“™’æ´÷Ëß‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„µâ°“√°”°—∫

¢Õß√—∞π—Èπ

À¡«¥ ˆ

°“√‡≈‘° ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

¡“µ√“ ıÒ  ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¬àÕ¡‡≈‘°¥â«¬‡Àµÿ„¥‡ÀµÿÀπ÷Ëß ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ∑’Ëª√–™ÿ¡„À≠à≈ß¡µ‘„Àâ‡≈‘°

(Ú) π“¬∑–‡∫’¬π —Ëß„Àâ‡≈‘°µ“¡¡“µ√“ ıÚ

(Û) »“≈ —Ëß„Àâ‡≈‘°µ“¡¡“µ√“ ıÙ

‡¡◊ËÕ‡≈‘° ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå „Àâπ“¬∑–‡∫’¬π°≈“ßª√–°“»°“√‡≈‘°„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

·≈–„Àâπ“¬∑–‡∫’¬πªî¥ª√–°“»∑’Ë ”π—°ß“π¥â«¬

¡“µ√“ ıÚ π“¬∑–‡∫’¬π¡’Õ”π“® —Ëß„Àâ‡≈‘° ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå‰¥â„π°√≥’¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò)  ¡“™‘°‰¡àπâÕ¬°«à“Àπ÷Ëß„π ’Ë¢Õß®”π«π ¡“™‘°∑—ÈßÀ¡¥√à«¡°—π¬◊Ëπ§”√âÕß¢ÕµàÕπ“¬∑–‡∫’¬π

¢Õ„Àâ‡≈‘° ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåæ√âÕ¡¥â«¬‡Àµÿº≈ª√–°Õ∫§”√âÕß¢Õ ·≈–π“¬∑–‡∫’¬π‰¥â Õ∫ «π

À≈—°∞“π·≈–‡Àµÿº≈ª√–°Õ∫§”√âÕß¢Õ·≈â«‡ªìπ∑’Ëª√“°Ø·πà™—¥«à“ ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå ¡§«√®–

µâÕß‡≈‘°¥”‡π‘π°‘®°“√µ“¡§”√âÕß¢Õπ—Èπ

(Ú) ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ´÷Ëß¡‘‰¥â‡ªìπ°√√¡°“√§πÀπ÷ËßÀ√◊ÕÀ≈“¬§π‡¢â“¡“°√–∑”°“√„π∞“π–°√√¡°“√

·≈–π“¬∑–‡∫’¬π‰¥â¡’§” —Ëß„Àâ∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«‡≈‘°°“√°√–∑”°“√„π∞“π–°√√¡°“√·≈â« ·µà‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëß

¢Õßπ“¬∑–‡∫’¬π

(Û) ¡’æƒµ‘°“√≥å∑’Ë∑”„Àâ‡ÀÁπ«à“°“√¥”‡π‘π°‘®°“√¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåπ—Èπ‰¡à‡ªìπ‰ª

‚¥¬ ÿ®√‘µ ·≈–π“¬∑–‡∫’¬π‰¥â Õ∫ «πæƒµ‘°“√≥å¥—ß°≈à“«·≈â«¡’‡Àµÿº≈‡ªìπ∑’Ë‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â

(Ù) ¡’æƒµ‘°“√≥å∑’Ë∑”„Àâ‡ÀÁπ«à“°“√¥”‡π‘π°‘®°“√¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå‰¡àÕ“®¥”‡π‘π

µàÕ‰ª‰¥â‰¡à«à“‡æ√“–‡Àµÿ„¥Ê
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Àπâ“ 14
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Û æƒ…¿“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÙÚ °

‡¡◊ËÕπ“¬∑–‡∫’¬π —Ëß„Àâ‡≈‘° ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå„¥ „Àâ·®âß§” —Ëß‡ªìπÀπ—ß ◊Õæ√âÕ¡¥â«¬‡Àµÿº≈

‰ª¬—ß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåπ—Èπ¿“¬„π “¡ ‘∫«—π

¡“µ√“ ıÛ „π°√≥’∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π —Ëß‡≈‘° ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåµ“¡¡“µ√“ ıÚ °√√¡°“√

®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“°÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåπ—Èπ¡’ ‘∑∏‘Õÿ∑∏√≥å

µàÕª≈—¥°√–∑√«ß‚¥¬∑”‡ªìπÀπ—ß ◊Õ¬◊ËπµàÕπ“¬∑–‡∫’¬π¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫§” —Ëß ·≈–„Àâ

π“¬∑–‡∫’¬π àß§”Õÿ∑∏√≥åµàÕ‰ª¬—ßª≈—¥°√–∑√«ß‚¥¬¡‘™—°™â“

„Àâª≈—¥°√–∑√«ß«‘π‘®©—¬„Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„πÀ° ‘∫«—ππ—∫·µà«—π¬◊ËπÕÿ∑∏√≥å§”«‘π‘®©—¬¢Õßª≈—¥

°√–∑√«ß„Àâ‡ªìπ∑’Ë ÿ¥

¡“µ√“ ıÙ „π°√≥’∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π‡æ‘°‡©¬À√◊Õ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡¡“µ√“ ıÚ ‡¡◊ËÕºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬

√âÕß¢Õ »“≈Õ“® —Ëß„Àâ‡≈‘° ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåπ—Èπ‰¥â

À¡«¥ ˜

°“√™”√–∫—≠™’

¡“µ√“ ıı ‡¡◊ËÕ ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå„¥µâÕß‡≈‘°‰¡à«à“¥â«¬‡Àµÿ„¥Ê „Àâ¡’°“√™”√–∫—≠™’

 ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåπ—Èπ ·≈–„Àâπ”§«“¡„πª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬·æàß·≈–æ“≥‘™¬åÕ—π«à“¥â«¬°“√™”√–

∫—≠™’Àâ“ßÀÿâπ à«π®¥∑–‡∫’¬π Àâ“ßÀÿâπ à«π®”°—¥·≈–∫√‘…—∑®”°—¥ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡ ‡«âπ·µàæ√–√“™

∫—≠≠—µ‘π’È®–°”Àπ¥‰«â‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

¡“µ√“ ıˆ „π°“√µ—ÈßºŸâ™”√–∫—≠™’¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå∑’ËµâÕß‡≈‘° „Àâ∑’Ëª√–™ÿ¡„À≠à

µ—ÈßºŸâ™”√–∫—≠™’‚¥¬‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°π“¬∑–‡∫’¬π¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‡≈‘° ¡“§¡¨“ªπ°‘®

 ß‡§√“–ÀåÀ√◊Õπ—∫·µà«—π∑’Ëª≈—¥°√–∑√«ß¡’§” —Ëß„Àâ¬°Õÿ∑∏√≥å ·≈â«·µà°√≥’ ‡æ◊ËÕ∑”°“√™”√–∫—≠™’¢Õß

 ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

„π°√≥’∑’Ë∑’Ëª√–™ÿ¡„À≠à‰¡àÕ“®µ—ÈßºŸâ™”√–∫—≠™’¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß À√◊Õπ“¬∑–‡∫’¬π

‰¡à„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫„π°“√µ—ÈßºŸâ™”√–∫—≠™’ „Àâπ“¬∑–‡∫’¬π·µàßµ—ÈßºŸâ™”√–∫—≠™’¢÷Èπ∑”°“√™”√–∫—≠™’

 ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå‰¥â

‡¡◊ËÕπ“¬∑–‡∫’¬π‡ÀÁπ ¡§«√À√◊Õ‡¡◊ËÕ ¡“™‘°¡’®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“ Õß„π “¡¢Õß ¡“™‘°∑—ÈßÀ¡¥

√âÕß¢ÕµàÕπ“¬∑–‡∫’¬π π“¬∑–‡∫’¬π®–·µàßµ—ÈßºŸâ™”√–∫—≠™’§π„À¡à·∑πºŸâ™”√–∫—≠™’∑’Ë‰¥âµ—Èß‰«â°Á‰¥â
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Àπâ“ 15
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Û æƒ…¿“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ÙÚ °

„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π®¥∑–‡∫’¬πºŸâ™”√–∫—≠™’∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫µ“¡«√√§Àπ÷Ëß À√◊ÕºŸâ™”√–

∫—≠™’∑’Ë‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡«√√§ ÕßÀ√◊Õ«√√§ “¡ ·≈–„Àâªî¥ª√–°“»™◊ËÕºŸâ™”√–∫—≠™’‰«â∑’Ë ”π—°ß“π·≈–

∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ·Ààß∑âÕß∑’Ë∑’Ë ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåπ—Èπµ—ÈßÕ¬Ÿà¿“¬„π ‘∫ ’Ë«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π

ºŸâ™”√–∫—≠™’

ºŸâ™”√–∫—≠™’Õ“®‰¥â√—∫§à“µÕ∫·∑πµ“¡∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π°”Àπ¥

¡“µ√“ ı˜ ¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π®¥∑–‡∫’¬πºŸâ™”√–∫—≠™’ „ÀâºŸâ™”√–∫—≠™’

ªî¥ª√–°“»‰«â∑’Ë ”π—°ß“π·≈–∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ·Ààß∑âÕß∑’Ë∑’Ë ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåπ—Èπµ—ÈßÕ¬Ÿà ·≈–ª√–°“»

‚¶…≥“„πÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå·Ààß∑âÕß∑’ËÀ√◊Õ‚¶…≥“∑“ß«‘∑¬ÿª√–®”∑âÕß∑’Ë«à“ ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå‰¥â‡≈‘°

·≈–·®âß‡ªìπÀπ—ß ◊Õ‰ª¬—ß‡®â“Àπ’È∑ÿ°§π ÷́Ëß¡’™◊ËÕª√“°Ø„π ¡ÿ¥∫—≠™’À√◊Õ‡Õ° “√¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

À√◊Õª√“°Ø®“°∑“ßÕ◊Ëπ ‡æ◊ËÕ„Àâ∑√“∫«à“ ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåπ—Èπ‡≈‘°·≈–„Àâ‡®â“Àπ’È¬◊Ëπ§”∑«ßÀπ’È

·°àºŸâ™”√–∫—≠™’

¡“µ√“ ı¯ ‡¡◊ËÕ ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå‡≈‘° „Àâ§≥–°√√¡°“√·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß ¡“§¡

¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¡’Àπâ“∑’Ë®—¥°“√√—°…“∑√—æ¬å ‘π∑—ÈßÀ¡¥¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå‰«â®π°«à“ºŸâ™”√–

∫—≠™’®–‡√’¬°„Àâ àß¡Õ∫

ºŸâ™”√–∫—≠™’®–‡√’¬°„Àâ§≥–°√√¡°“√À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå àß¡Õ∫∑√—æ¬å ‘π

µ“¡«√√§Àπ÷Ëß æ√âÕ¡¥â«¬ ¡ÿ¥∫—≠™’ ‡Õ° “√·≈– ‘ËßÕ◊Ëπ‡¡◊ËÕ„¥°Á‰¥â

¡“µ√“ ı˘ ºŸâ™”√–∫—≠™’µâÕß∑”ß∫¥ÿ≈¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå‚¥¬¡‘™—°™â“ àß„ÀâºŸâ Õ∫∫—≠™’

‡æ◊ËÕµ√«®√—∫√Õß«à“∂Ÿ°µâÕß ·≈–„π°√≥’®”‡ªìπÕ“®√âÕß¢Õ„Àâπ“¬∑–‡∫’¬πµ—ÈßºŸâ Õ∫∫—≠™’‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫

ß∫¥ÿ≈π—Èπ‰¥â

‡¡◊ËÕºŸâ Õ∫∫—≠™’√—∫√Õßß∫¥ÿ≈·≈â« „ÀâºŸâ™”√–∫—≠™’‡ πÕß∫¥ÿ≈µàÕ∑’Ëª√–™ÿ¡„À≠à‡æ◊ËÕÕπÿ¡—µ‘·≈â«

‡ πÕß∫¥ÿ≈π—ÈπµàÕπ“¬∑–‡∫’¬π

¡“µ√“ ˆ ‡¡◊ËÕ‰¥â™”√–∫—≠™’·≈â« ∂â“¡’∑√—æ¬å ‘π‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà®–·∫àß„Àâ·°à ¡“™‘° ¡“§¡¨“ªπ°‘®

 ß‡§√“–Àå‰¡à‰¥â ∑√—æ¬å ‘ππ—Èπ®–µâÕß‚Õπ‰ª„Àâ·°à ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–ÀåÕ◊Ëπ À√◊Õπ‘µ‘∫ÿ§§≈∑’Ë¡’

«—µ∂ÿª√– ß§å‡°’Ë¬«°—∫°“√°ÿ»≈ “∏“√≥–µ“¡∑’Ë‰¥â√–∫ÿ‰«â„π¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–ÀåÀ√◊Õ

µ“¡¡µ‘¢Õß∑’Ëª√–™ÿ¡„À≠à „π°√≥’∑’Ë¡‘‰¥â√–∫ÿ‰«â„π¢âÕ∫—ß§—∫À√◊Õ∑’Ëª√–™ÿ¡„À≠à¡‘‰¥â¡’¡µ‘‰«â „Àâ∑√—æ¬å ‘ππ—Èπ

µ°‡ªìπ¢Õß·ºàπ¥‘π
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À¡«¥ ¯

∫∑°”Àπ¥‚∑…

¡“µ√“ ˆÒ ºŸâ„¥¥”‡π‘π°‘®°“√°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå‚¥¬¡‘‰¥â®¥∑–‡∫’¬π‡ªìπ ¡“§¡¨“ªπ°‘®

 ß‡§√“–ÀåÀ√◊Õ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘π

 “¡ªï À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘πÀ°À¡◊Ëπ∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫

¡“µ√“ ˆÚ ºŸâ„¥‡ªìπ ¡“™‘°¢Õß°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå ‚¥¬√Ÿâ«à“°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåπ—Èπ

¡‘‰¥â®¥∑–‡∫’¬π‡ªìπ ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–ÀåÀ√◊Õ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåµ“¡æ√–√“™

∫—≠≠—µ‘π’È µâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘πÀâ“√âÕ¬∫“∑

¡“µ√“ ˆÛ ºŸâ„¥„™â§”· ¥ß™◊ËÕ„π∏ÿ√°‘®«à“ ç¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåé À√◊Õ§”Õ◊Ëπ„¥∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬

‡™àπ‡¥’¬«°—πÕ—π‡ªìπ°“√ΩÉ“Ωóπ¡“µ√“ ı µâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷ËßÀ¡◊Ëπ∫“∑ ·≈–ª√—∫Õ’°‰¡à‡°‘π

«—π≈–Àâ“√âÕ¬∫“∑®π°«à“®–‡≈‘°„™â

¡“µ√“ ˆÙ „π°√≥’∑’Ë ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡¡“µ√“ Òˆ «√√§Àπ÷Ëß ¡“µ√“ Ò˜

¡“µ√“ Ú ¡“µ√“ Ûˆ ¡“µ√“ Û˜ ¡“µ√“ Û¯ À√◊Õ¡“µ√“ Û˘ À√◊ÕΩÉ“Ωóπ¡“µ√“ Û À√◊Õ

¡“µ√“ ÛÒ °√√¡°“√∑ÿ°§πµâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷ËßÀ¡◊Ëπ∫“∑ ‡«âπ·µà®–æ‘ Ÿ®πå‰¥â«à“µπ¡‘‰¥â¡’ à«π

„π°“√°√–∑”§«“¡º‘¥¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåπ—Èπ

¡“µ√“ ˆı °√√¡°“√ºŸâ„¥√—∫‡ß‘π À√◊Õ∑√—æ¬å ‘π À√◊Õª√–‚¬™πåÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑”πÕß‡¥’¬«°—π®“°

 ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå ‚¥¬‰¡à¡’ ‘∑∏‘∑’Ë®–√—∫‰¥âµ“¡¡“µ√“ ÛÚ µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘π “¡ªï

À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘πÀ°À¡◊Ëπ∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫

¡“µ√“ ˆˆ ºŸâ„¥ΩÉ“Ωóπ¡“µ√“ ÛÛ À√◊Õ¡“µ√“ ÛÙ µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘π “¡ªï À√◊Õª√—∫

‰¡à‡°‘πÀ°À¡◊Ëπ∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫

¡“µ√“ ˆ˜ ºŸâ„¥‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡§” —Ëßπ“¬∑–‡∫’¬πÀ√◊ÕºŸấ ÷Ëßπ“¬∑–‡∫’¬π¡Õ∫À¡“¬À√◊Õæπ—°ß“π

‡®â“Àπâ“∑’Ë À√◊Õ‰¡àÕ”π«¬§«“¡ –¥«°·°àπ“¬∑–‡∫’¬πÀ√◊ÕºŸâ´÷Ëßπ“¬∑–‡∫’¬π¡Õ∫À¡“¬À√◊Õæπ—°ß“π

‡®â“Àπâ“∑’Ëµ“¡¡“µ√“ Ù˜ µâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘πÀâ“æ—π∫“∑

¡“µ√“ ˆ¯ °√√¡°“√À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–ÀåºŸâ„¥‰¡à®—¥°“√√—°…“∑√—æ¬å ‘π

¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå À√◊Õ‰¡à àß¡Õ∫∑√—æ¬å ‘π  ¡ÿ¥∫—≠™’ ‡Õ° “√·≈– ‘ËßÕ◊Ëπ¢Õß ¡“§¡

¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå„Àâ·°àºŸâ™”√–∫—≠™’µ“¡¡“µ√“ ı¯ µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘π Õßªï À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘π

 ’ËÀ¡◊Ëπ∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫
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¡“µ√“ ˆ˘ ºŸâ„¥·∫àßÀ√◊Õ‚Õπ∑√—æ¬å ‘π∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà‡¡◊ËÕ‰¥â™”√–∫—≠™’·≈â«„Àâ·°à∫ÿ§§≈„¥Õ—π‡ªìπ

°“√ΩÉ“Ωóπ¡“µ√“ ˆ µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘π “¡ªï À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘πÀ°À¡◊Ëπ∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫

∫∑‡©æ“–°“≈

¡“µ√“ ˜ π—∫·µà«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ „Àâ∂◊Õ«à“ ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π

µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå æ.». ÚıÒ˜ ‡ªìπ ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π

µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

¡“µ√“ ˜Ò π—∫·µà«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ „Àâ∂◊Õ«à“°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¢Õß à«π

√“™°“√ Õß§å°“√¢Õß√—∞ À√◊Õ√—∞«‘ “À°‘®∑’Ë¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå

æ.». ÚıÒ˜ ‡ªìπ°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¢Õß à«π√“™°“√ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ ·≈–√—∞«‘ “À°‘®∑’Ë¢÷Èπ∑–‡∫’¬π

µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

¡“µ√“ ˜Ú ‡¡◊ËÕ§≥–√—∞¡πµ√’Õπÿ¡—µ‘„Àâ‡ª≈’Ë¬π∑ÿπ¢Õß√—∞«‘ “À°‘®„¥‡ªìπÀÿâπ·≈–®—¥µ—Èß∫√‘…—∑

·≈–π“¬∑–‡∫’¬πÀÿâπ à«π∫√‘…—∑µ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬·æàß·≈–æ“≥‘™¬åÀ√◊Õπ“¬∑–‡∫’¬πµ“¡°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥ ·≈â«·µà°√≥’ ®¥∑–‡∫’¬π∫√‘…—∑π—Èπ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∑ÿπ√—∞«‘ “À°‘®·≈â«

„Àâ°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¢Õß√—∞«‘ “À°‘®∑’Ë‰¥â¢÷Èπ∑–‡∫’¬π‰«âµ“¡¡“µ√“ ı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

¬—ß§ß¥”‡π‘π°“√‰¥âµàÕ‰ª®π°«à“®–¡’°“√®¥∑–‡∫’¬π ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

·≈–„Àâ‚Õπ∫√√¥“ ‘∑∏‘ Àπâ“∑’Ë ·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¢Õß√—∞«‘ “À°‘®π—Èπ

‰ª‡ªìπ¢Õß ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π·≈â«π’È ·µà∑—Èßπ’ÈµâÕß‰¡à‡°‘πÀ° ‘∫«—ππ—∫·µà«—π®¥∑–‡∫’¬π

∫√‘…—∑µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∑ÿπ√—∞«‘ “À°‘®¥—ß°≈à“«

„π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√‡≈‘°°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåπ—Èπ

¡“µ√“ ˜Û „Àâ∫√√¥“°Æ°√–∑√«ß √–‡∫’¬∫ ª√–°“» À√◊Õ§” —Ëß∑’ËÕÕ°µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘

°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå æ.». ÚıÒ˜ §ß„™â∫—ß§—∫‰¥âµàÕ‰ª‡∑à“∑’Ë‰¡à¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

∑—Èßπ’È ®π°«à“®–¡’°Æ°√–∑√«ß √–‡∫’¬∫ ª√–°“»À√◊Õ§” —ËßÕÕ°¡“„™â∫—ß§—∫·∑π¿“¬„πÀπ÷Ëß√âÕ¬·ª¥ ‘∫«—π

π—∫·µà«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫

ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

æ—πµ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥  ™‘π«—µ√

π“¬°√—∞¡πµ√’
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À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ‘©∫—∫π’È  §◊Õ ‚¥¬∑’Ë°“√¥”‡π‘π°“√ ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå∑“ß¥â“π

°“√‡ß‘πµ“¡∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå æ.». ÚıÒ˜ °”Àπ¥‰«â‰¡à‡À¡“– ¡°—∫ ¿“æ‡»√…∞°‘®·≈–

 —ß§¡ªí®®ÿ∫—π ·≈–«‘∏’°“√§«∫§ÿ¡ ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àåµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¥—ß°≈à“«¬—ß‰¡à√—¥°ÿ¡æÕ

∑’Ë®–ªÑÕß°—π°“√©âÕ‚°ß·≈–°“√· «ßÀ“º≈ª√–‚¬™πå®“°°‘®°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå¢Õß°√√¡°“√·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß

 ¡“§¡‰¥â ∑”„Àâ ¡“§¡‰¥â√—∫§«“¡‡ ’¬À“¬  ¡§«√ª√—∫ª√ÿßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå æ.». ÚıÒ˜

‡æ◊ËÕ„Àâ°“√§ÿâ¡§√Õß·≈–√—°…“º≈ª√–‚¬™πå¢Õßª√–™“™π∑’Ë‡ªìπ ¡“™‘° ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

·≈–‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡§≈àÕßµ—«„π°“√∫√‘À“√ß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√ ¡“§¡¨“ªπ°‘® ß‡§√“–Àå ®÷ß®”‡ªìπµâÕßµ√“æ√–√“™

∫—≠≠—µ‘π’È
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ข้อบังคับมหาวทิยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553 
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ประวัต ิผูเ้ขยีน 
 
ชือ่ – ชือ่สกุล   สุภาพร ไชยน้อย 

วนั เดือน ปี เกดิ   8 มกราคม พ.ศ.2520 
ที่อยูป่ ัจจุบนั    เลขที่ 247  หมู่ที่ 6 ต.บ้านค้อ 
     อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  40000 

ที่ท ำงำนปจัจุบนั   งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ต ำแหน่งหน้ำทีป่ัจจบุัน บุคลากรปฏิบัติการ 

ประวัตกิำรศกึษำ 
พ.ศ. 2545  ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
พ.ศ. 2540  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น  

 
 


