การจัดการความรู
(Knowledge Management)
เรื่อง

กฎหมายที่บุคลากรควรรู
“ความผิ ดทางวินัย”

กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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คณะกรรมการผูจัดทํา (KM)
1.
2.
3.
4.
5.

นายยศกร
นางสาวปญชิกา
นางสาวอารี
นายสิทธิกุล
นางสาวเสาวลักษณ

สายมั่น
มาตยจันทร
บุญชวยสง
คําตา
สังขนอย

ตําแหนง นิติกรชํานาญการพิเศษ
ตําแหนง ผูปฏิบัติงานบริหาร
ตําแหนง บุคลากร
ตําแหนง นิติกร
ตําแหนง นิติกร

ที่ปรึกษา
นางสุดารัตน ผดุง
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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วินัยและการดําเนินการทางวินัย
ความหมาย
วินัย หมายถึง แบบแผนความประพฤติ ที่กํา หนดให เจาหนาที่ของรัฐพึง ควบคุม ตนเองและควบคุมผูใตบัญชา
ใหประพฤติหรือปฏิบัติตามที่กําหนดไว
วินั ยขาราชการ/พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย /พนั กงานราชการ/ลู กจ างประจํ า หมายถึง ขอกําหนดเชิ งพฤติ กรรม
สําหรับเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน ขอบังคับที่กําหนด ทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ
จุดมุงหมายและขอบเขตของวินัย
หลักเกณฑที่ใชพิจารณาวากระทําอยางใดจะผิดวินัยหรือไม สามารถสรุปไดดังนี้
1. การกระทํานั้นกระทบตอประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของทางราชการหรือไม
2. กระทบตอความมั่นคงของชาติหรือไม
3. กระทบตอความผาสุกของประชาชนหรือไม
4. กระทบตอภาพพจนชื่อเสียงของทางราชการหรือไม
ดังนั้นวินัยขาราชการจึงครอบคลุมถึงพฤติกรรมดังนี้
1. การปฏิบัติราชการ
2. การปฏิบัติตนซึ่งกระทบกับราชการ
ลักษณะความผิดเกี่ยวกับวินัยขาราชการ
1. ไมมีอายุความ
2. ยอมความกันไมได
3. ไมอาจชดใชดวยเงินเพื่อลบลางความผิด
4. หากมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเดิมตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 จะตองงดการ
เลื่อนขั้ นเงินเดือนไวกอน แตพระราชบัญญัติร ะเบี ยบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 มิได
กําหนดใหกระทบสิทธิตอผูถูกสอบสวนแตอยางใดตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
หนาที่ของผูบังคับบัญชาในเรื่องวินัย
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบั นอุด มศึก ษา พ.ศ. 2547 ไดมองเห็ นความสําคัญของวิ นัย
ขาราชการพลเรือนเปนอยางมาก โดยในมาตรา 37 ไดกําหนดใหเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาตองดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
วินั ยตอผูใต บังคับบัญชาในทุกๆดาน มิไดมุงเน นเฉพาะในเรื่ องปราบปรามอีกตอ ไป แตได มุงเน นในเรื่องการเสริมสร างให
ผูใตบังคับบัญชามีวินัยและมุงเนนการปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยอีกดวย
ดังนั้นกลาวโดยสรุปผูบังคับบัญชามีหนาที่เกี่ยวกับเรื่องวินัยดังนี้
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1. เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย
การเสริม สร างและพัฒ นาใหผู อยู ใต บังคับ บัญชามีวินัย มาตรา 37 กํา หนดใหผู บังคับ บัญชากระทําโดยการ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี การฝกอบรม การสรางขวัญ และกําลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสรางและ
พัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางที่มีวินัย
2. การปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย
การป องกัน มิให ผูอ ยูใ ตบั งคับ บัญ ชากระทํ าผิด วินั ย มาตรา 37 กํา หนดให ผูบั งคั บบั ญชากระทํ าโดยเอาใจใส
สังเกตการณ และขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัยในเรื่องอันอยูในวิสัยที่จะดําเนินการปองกันตามควรแกกรณีได
3. ดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชา ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย
มาตรา 49 หนา ที่ของผูบังคับบัญชาในกรณีนี้ คือ เมื่ อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาว าขาราชการผูใ ดกระทํา
ผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที
กรณีเมื่อมีการกลาวหา โดยปรากฏตัวผูกลาวหา หรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาขา ราชการผูใดกระทํา ผิดทางวินั ย
โดยยังไมมีพ ยานหลักฐาน ใหผูบังคับบัญชารีบ ดําเนิ นการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนว ากรณีมีมู ลที่ควรกลา วหาผู นั้น
กระทําผิดวินัยหรื อไม ถา เห็ นวากรณีไ มมีมูลที่กล าวหาว ากระทํ าผิ ดทางวิ นัย จึงยุ ติเ รื่องได ถา เห็น วากรณีมี มูลที่การ
กลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหดําเนินการทางวินัยทันที
เมื่อกฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชา มีหนา ที่ทั้ง 3 กรณีดังกลาวแลว กฎหมายยังกําหนดไว
อีกวา ถา ผูบั งคั บบั ญชาผูใ ดละเลยไม ปฏิ บัติตามหน าที่ ดังกลาวหรือปฏิ บัติ หน าที่โดยไม สุจ ริต ใหถื อวาผูบั งคั บบั ญชาผู นั้น
กระทําผิดวินัย
คําศัพทที่สําคัญเกี่ยวกับบทบัญญัติทางวินัย
คําศัพททางวินัยที่มีความหมายเฉพาะที่สําคัญที่ควรทําความเขาใจใหชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
หนาที่ราชการตามความหมายทางวินัยนั้น หมายความเฉพาะหนาที่ที่เปนราชการโดยตรงเทานั้น หากเปน หนา ที่
อื่นที่ไมใชราชการโดยตรงก็ไมอยูในความหมายของคําวา “หนาที่ราชการ” การจะพิจารณาวาขาราชการผูใดมีหนาที่ในเรื่อง
ใดหรือไมนั้น มีแนวการพิจารณาจากหลักการ 4 ลักษณะ คือ
1. พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบ
2. พิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหนง
3. พิจารณาจากคําสั่งหรือการมอบหมาย
4. พิจารณาจากพฤตินัยที่สมัครใจเขาผูกพันตนเอง โดยยอมรับเปนหนาที่ราชการที่ตนรับผิดชอบ
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ตัวอยาง
ตามมติ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ 5/2520 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2520 ก.พ. ไดพิจารณาเรื่องประจําแผนกธุรการ
โรงพยาบาลซึ่ ง ไม มี ห น า ที่ รั บ ส ง เงิ น แต ไ ด รั บ ฝากเงิ น จากพยาบาลผู มี ห น า ที่ รั บ ส ง เงิ น และการรั บ ฝากเงิ น นั้ น
มิใชรับฝากในฐานะสวนตัว แตมีลักษณะเปนการรับฝากเปนทางราชการเพื่อนําสงไปลงบัญชี โดยไดเซ็นหลังใบเสร็จรับเงินวา
“ไดรับเงินไปแลว” ก.พ. วินิจนัยวา ประจําแผนกผูนั้นมีหนาที่ราชการที่จะตองนําเงินสงลงบัญชี เมื่อไมนําเงินสงลงบัญชีและ
นําเงินไปใชสวนตัว ก็เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ
ซื่อสัตย หมายความวา ปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ไมคดโกง ไมหลอกลวง
สุจริต หมายความวา ปฏิบัติดวยความมุงหมายในทางที่ดีที่ชอบตามคลองธรรม
เที่ยงธรรม หมายความวา ปฏิบัติโดยไมลําเอียง
คํา ทั้ง 3 คํา คือ “ซื่อสั ต ย” “สุจ ริ ต ” และ “เที่ยงธรรม” มีความหมายใกลเ คีย งกัน มากและต างก็เ ป นผลจาก
พฤติ ก รรมทํ า นองเดี ย วกั น จึ ง แยกจากกั น โดยเด็ ด ขาดได ย าก เพราะอาจเป น ความผิ ด ทั้ ง ไม ซื่ อ สั ต ย แ ละไม สุ จ ริ ต ใน
ขณะเดียวกันก็ได จึงมักใชควบกันวา “ไมซื่อสัตยสุจริต” หรืออาจไมซื่อสัตยและไมสุจริต และไมเที่ยงธรรมดวย จึงใชรวมกัน
วา “ไมซื่ อสั ตยสุจ ริต และเที่ย งธรรม” แตคํา วา “ทุจริ ต” นั้น แตกต างจากไมสุ จริ ต ซึ่ง “ทุจริ ต” หมายความวา “เพื่อ
แสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น”
คํา วา “ปฏิ บัติ หนา ที่ราชการ” หมายความวา ได มีการกระทํ าลงไปแล ว ส ว นคําว า “ละเวนการปฏิบัติ หน า ที่
ราชการ” หมายความวา มีหนาที่ราชการที่จะต องปฏิบัติ แตผูนั้ นไมปฏิ บัติหรืองดเวนไม กระทํา ตามหนาที่ การที่ไม ปฏิบัติ
หรื องดเว น ไม กระทําการตามหนาที่นั้น จะเปนความผิด ฐานทุจริ ต ตอหนาที่ร าชการก็ต อเมื่อได กระทํ าโดยเป น การจงใจ
ที่ปฏิบัติการตามหนาที่โดยปราศจากอํ านาจที่จะอางไดต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ หรือข อบัง คับใด ๆ สวนคําวา “มิชอบ”
นั้นหมายความวา ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คําสั่งของผูบังคับบัญชามติคณะรัฐมนตรี หรือไมปฏิบัติให
เปนไปตามที่กฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ หรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา มติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดไว หรือกระทํา
โดยมิชอบดวยแบบธรรมเนียมของทางราชการ หรือกระทําโดยมิชอบดวยทํานองคลองธรรม เปนตน
คําวา “ผูอื่น” หมายถึง ใครก็ไดที่จะไดรับประโยชนจากการที่ขาราชการผูนั้นปฏิบัติหรือไมปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
คํา วา “ประโยชน” หมายถึง สิ่งที่ได รับอัน เปนคุณ แกผูได รับ ซึ่งอาจเปนทรัพย สินหรื อประโยชนอย างอื่น ที่มิใช
ทรัพยสิน เชน การไดรับบริการ เปนตน
คํา วา “มิค วรได” หมายถึง ไม มีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะไดรับประโยชนใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิ บัติหนาที่นั้น
การเรียกรองเอาประโยชนเกินกวาที่พึงจะไดรับโดยชอบก็เปนการไดรับประโยชนที่มิควรไดเชนกัน
ประมาทเลินเลอตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 39 วรรค
หา มิไดใหคําจํากัดความไว จึงตองอาศัยเทียบเคียงจากความหมายโดยทั่วไปที่ใชอยู ซึ่งหมายถึง “การกระทําที่ไมรอบคอบ
ขาดความระมัดระวัง หรือกระทําไปโดยพลั้งเผลอหลงลืมซึ่งขาราชการผู มีหนา ที่เ ชน นั้น ควรจะตองมีความรอบครอบ
ระมัดระวังอยางผูมีหนาที่เชนนั้นจะพึงกระทํา” การประมาทเลินเลอนั้นมีทั้งการกระทําและการละเวนการกระทํา แตตอง
เปนเรื่องในหนาที่ราชการของผูนั้นจึงจะผิดวินัย
จงใจ นอกจากจะมีความหมายทํานองเดียวกั นกับคําว า “จงใจ” ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรื อคําว า
“เจตนา” ในประมวลกฎหมายอาญาแลว กลา วคื อ เป นการกระทําโดยผูกระทํารูสึ กในการกระทําและประสงคตอผลหรื อ
ยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้นแลวยังมีความหมายกวางไปกวานั้นอีก กลาวคือ แมการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของ
ทางราชการหรือมติคณะรัฐมนตรีนั้น จะไมไดมุงหมายที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกราชการหรือไมอาจเล็งเห็นผลของการ
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กระทํ านั้นวา จะเสียหายแกร าชการได ก็ต าม ถา การกระทํ าโดยรูสํานึกในการกระทํ านั้นได กอ ใหเ กิด ความเสียหายอย าง
รา ยแรงแลวก็เ ปนความผิดวินัยอยางรายแรงความเสียหายแก ชื่อเสียงของทางราชการ หรื อเสียหายในดา นความเชื่อถื อ
ที่ประชาชนมีตอทางราชการ
คําวา “สั่งในหนาที่ราชการ” นี้มีความหมาย 2 ประการ คือ
1. หมายถึง ผูสั่งมีหนาที่ราชการในเรื่องที่สั่งนั้น
2. หมายถึง สั่งใหปฏิบัติราชการ
คําวา “ผูบังคับบัญ ชาเหนือตน” หมายถึง ผูบั งคั บบั ญชาในลํา ดับ ที่ถัดจากตนขึ้นไปชั้น หนึ่ ง ซึ่ง มีแนวทางในการ
พิจารณาดังนี้
1. พิจารณาลําดับตามสวนราชการ เชน กระทรวงแบงเปนกรม กรมแบงเปนกอง กองแบงเปนแผนก ผูบังคับบัญชา
เหนือเจาหนาที่ในแผนกขึ้นไปชั้นหนึ่ งก็คือ หัวหนาแผนกผูบังคับบัญชาเหนือหัวหนาแผนกขึ้นไปขั้นหนึ่ง ก็คือ หัวหนากอง
หรื อผู อํา นวยการกอง ฯลฯ ส ว นตําแหน ง รองหั ว หน าส ว นราชการนั้ น จะเป น ผู บั งคั บ บั ญชาได ก็ต อเมื่อพระราชบั ญญั ติ
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ร าชมงคล พ.ศ. 2548 และพระราชบั ญญั ติ ร ะเบี ย บขา ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึก ษา
พ.ศ. 2547 ซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะ ถากฎหมายเฉพาะมิไดกําหนดไวจึงนําบทกฎหมายทั่วไปมาใชบังคับ คือ กฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
2. พิจารณาลําดับตามสายงาน ถากฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินบัญญัติใหรองหัวหนาสวนราชการ
หรือผูชวยเปนผูบังคับ บัญชา หรือรองหัวหนาสวนราชการหรือผูชวยไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ถ าในกรณีดัง กลาว
มีรองหรือผูชวยหลายคน ผูอยูใตบังคับบัญชาจะตองเสนองานตอรองหรือผูชวยคนใดคนหนึ่งตามสายงานที่ไดรับมอบหมาย
มิใชจะเสนอตอรองหรือผูชวยทุกคน
3. พิจารณาลําดับตามคําสั่งหรือการมอบหมายใหบังคับบัญชา
คําวา “ละทิ้ง” และคําวา “ทอดทิ้ง” ซึ่งมีความหมายดังนี้
คํา วา “ละทิ้ ง” หมายความวา ไมอ ยูป ฏิบัติตามหนาที่ ซึ่งอาจไม มาปฏิบัติหนาที่ราชการเลย หรือมาลงชื่อ
ปฏิบัติงานแลวแตไมอยูที่โตะทํางานหรือที่จุดที่กําหนดใหปฏิบัติงานแลวละทิ้งหนาที่ไปที่อื่นเสีย
คําวา “ทอดทิ้ง” หมายความวา ตัวอยูแตไมทํางาน เชน มาลงชื่อปฏิบัติงานแลวและยังอยูในบริเวณที่ทํางาน
แตไม สนใจเอาเปนธุระ ไมใชเวลานั้นทุมเททํางานใหหนาที่ของตนใหเรียบรอยหรือเสร็จไปตามที่ควรจะทํา ปลอยใหงานคั่ง
คาง เปนตน
ขาราชการผูนั้นจะเปนการละทิ้งหรือทอดทิ้งหรือไม จะตองมีหนาที่ราชการที่จะตองปฏิบัติดวย
คําวา “สุภาพเรียบรอย” หมายถึง การแสดงออกทางกิริยาหรือวาจาในลักษณะออนโยน ละมุนละมอม รวมทั้ง
ใชกิริยาวาจาที่ไมหยาบคายและเหมาะสมแกบุคคลและสถานที่ดวย
คําวา “ดูหมิ่น” หมายความวา การสบประมาท ดูถูก เหยียดหยาม ดาแชง คอนขอด ซึ่งเปนการแสดงออกทาง
กิริยาหรือวาจาหรือเขียนเปนหนังสือหรือภาพอันเปนการสบประมาทหรือดูถูกผูหนึ่งผูใดซึ่งทําใหเขาเสียหาย
คําวา “เหยียดหยาม” หมายความวา การกลาวถอยคําหรือแสดงกิริยาอาการดูถูกหรือรังเกียจ
คําวา “กดขี”่ หมายความวา การขมใหอยูในอํานาจของตน หรือการใชอํานาจบังคับเอา หรือแสดงอํานาจเอา
คําวา “ขมเหง” หมายความวา ใชกําลังรังแก
คําวา “ราษฎร” หมายความวา พลเมืองของประเทศซึ่งตกเปนคนไทยอยูในปกครองของรัฐบาลไทย
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คําวา “ประชาชน” หมายความวา บุคคลทั่วไปซึ่งจะเปน ใครก็ได แมจะเปนชาวตางประเทศที่เดินทางผานเขา
มาในประเทศไทย ก็ถือวาเปนประชาชนแตไมใชราษฎร
คําวา “อาจทําให” คือไมจํา เปนต องเกิด ความเสี ยหายหรื อเสื่อมเสีย ขึ้นแลวจึ งเปน ความผิด เพียงแต “อาจ”
เทานั้นก็เปนความผิดไดแลว
คํา ว า “เกียรติศักดิ์” หมายความถึง ฐานะที่ ได รั บการยกยองสรรเสริ ญหรือเปนที่นับถือของประชาชน เช น
ขาราชการผูดํารงตําแหนงสูง ๆ หรือขาราชการชั้นผูใหญยอมตองรักษาเกียรติศักดิ์มากกวาขาราชการชั้นผูนอย เปนตน
คําวา “ประพฤติชั่ว” มีความหมายกวางขวางมาก ก.พ. เคยมีมติตอบขอหารือของสวนราชการโดยวางหลักการ
ในการพิจารณา คําวา “ประพฤติชั่ว” วามีองคประกอบการพิจารณา 3 ประการคือ
1. เกียรติของขาราชการ
2. ความรูสึกของสังคม
3. มีเจตนาที่จะกระทํา
นอกจากนี้ คําวา ประพฤติชั่วตามมาตรา 44 หมายถึง ประพฤติตนเปนคนเสเพลเสพของมึนเมาจนไมสามารถ
ครองสติได และหมกมุนในการพนัน เปนตน ซึ่งตามความเปนจริงแลวการประพฤติชั่วมีความหมายกวางกวานี้มาก
คํ า ว า “กระทํ า โดยประมาท” คื อ การกระทํ า ความผิ ด ที่ ไ ม ใ ช โ ดยเจตนาแต ก ระทํ า โดยปราศจากความ
ระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ และผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นได แตหา
ไดใชใหเพียงพอไม
คํา วา “ความผิดลหุโทษ” คือ ความผิดที่ตองระวางโทษจําคุก ไม เกิน หนึ่งเดือนหรื อปรับไม เกินหนึ่งพัน บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
เหตุที่จะตองดําเนินการทางวินัย
เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหขาราชการมีหนาที่ตองรักษาวินัยโดยเครงครัดหากผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามถือ
วา ผูนั้นกระทํ าผิ ด จักต องได รับโทษทางวิ นัย และสําหรับผูบังคับ บัญ ชา หากรูวา ผูใตบังคับ บัญ ชากระทํ าผิด วินัย จะต อง
ดําเนิ นการทางวินั ยทัน ที แตการที่จ ะดํ าเนิ นการทางวินั ยขาราชการ จะตองมีขอเท็จ จริ งและพยานหลั กฐานที่จะนํามา
พิจารณาซึ่งขอ เท็จจริงและพยานหลักฐานที่จะนํามาพิ จารณานั้นอาจไดม าจากการสืบสวนขอเท็จจริงและกรณีที่ควรจะทํา
การสืบสวนขอเท็จจริงไดแตกรณีที่มีการกลาวหาหรือเปนที่สงสัยวาขาราชการอาจกระทําผิดวินัยหรืออาจมีที่มาหรือมีเหตุอัน
เปนมูลกรณีแหงเรื่องที่ปรากฏขึ้นหลายทาง เชน
1. ผูบังคับบัญชาเห็นหรือสงสัยในพฤติการณของขาราชการในบังคับบัญชากระทําผิดวินัย
2. มีผูรองเรีย นกลา วหาว าขา ราชการกระทําผิดวิ นัย การรองเรียนซึ่งอยูบนพื้นฐานแห งความเปนจริง นั บว า
มีประโยชน ตอราชการเปนอยางยิ่ง ในอันที่จะขจัด ขาราชการที่ประพฤติมิช อบ สร างความเสีย หายใหกับรัฐและประชาชน
ใหผูบังคับบัญชาไดพิจารณาวา การรองเรียนเปนกรณีที่จะตองดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงหรือไม โดยใหยึดหลักปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว.218 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2541
3. มีบัตรสนเทห ซึ่งจะระบุพยานหลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอน
4. ส ว นราชการหรื อ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วขอ งให ท ราบว า ขา ราชการกระทํ าผิ ด หรื อ สงสั ย ว า กระทํ าผิ ด วิ นั ย
เชน สํานักงาน ป.ป.ช., ป.ป.ท., ป.ป.ส. หรือ ส.ต.ง. เปนตน
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5. ปรากฏเปน ขา วทางสื่อมวลชนต าง ๆ เชน หนั งสือพิม พร ายวัน เมื่อมี การสื บสวนขอ เท็จจริ ง และผลการ
สืบ สวนปรากฏพยานและหลักฐานว า ผูถู กกลา วหาไดกระทําการอันเปน ความผิด ทางวิ นัย และผูบั งคับบั ญชาเห็น วา อยูใน
อํานาจที่จะลงโทษไดตามขอบังคับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลกรุงเทพวาด วย อํานาจการสั่ งลงโทษ วิธีการออกคําสั่ง
และการแกไขคําสั่งที่เกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ. 2550 ก็อาจสั่งลงโทษผูกลาวหาได แตถาเห็นวาผูถูกกลาวหาควรจะไดรับโทษ
สูงกวาที่ผูบังคับบัญชาผูนั้นมีอํานาจหนาที่จะลงโทษ ก็ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเพื่อใหพิจารณาสั่งลงโทษตาม
ควรแกกรณี หรือในกรณีที่ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุแตงตั้งเห็นวากรณีมีมูลที่ควรสอบสวน ก็ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา 44 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยมิชักชา
การรายงานการดําเนินการทางวินัย
หมายถึง การรายงานกระบวนการทั้งหลายที่กระทําเปนพิธีการตามกฎหมายเมื่อขาราชการมีกรณีถูกกลาวหาวา
กระทํ าผิ ดวิ นัย ซึ่ งไดแ กก ารตั้ งเรื่อ งกลา วหา การสืบ สวน (ซึ่ งเปน การดํ าเนิ นการทางวิ นัย อั นไดแก การสืบ สวนเพื่อ ให ได
ขอเท็จจริงที่จะฟงวาขาราชการไดละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันไปโดยมีเหตุอันสมควร
หรือไม) หรือการสอบสวน การพิจารณาความผิดและการกําหนดโทษ การสั่งลงโทษ เพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ
รวมทั้งการดําเนิน การตาง ๆ ระหวางการสอบสวนพิจารณา เชน การสั่งพักราชการ การสั่งให ออกจากราชการไวกอนเพื่อ
รอฟ ง ผลการสอบสวนพิ จ ารณา ฯลฯ เป น ต น และหมายความรวมถึ ง การรายงานการสั่ ง ให ก ลั บ เข า รั บ ราชการต อ
ผูบังคับบัญชาของขาราชการครูผูนั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับ
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การสืบสวนและการรายงาน
การสืบสวน
1. ความหมายของการสืบสวน
การสื บสวนทางวินั ย คือ การแสวงหาขอเท็ จจริง เบื้ องตน ในกรณีที่มีก ารกลาวหาหรื อสงสั ยว าข าราชการ
อาจกระทํา ผิ ด วิ นั ยว า กรณีมี มูล น า เชื่ อหรื อ เป น ความจริ ง หรื อไม เพี ย งใดเพื่ อจะดํ าเนิ น การทางวิ นั ย ต อไป ซึ่ง ต า งกั บ
“การสอบสวน”
สวนการสอบสวนทางวิ นัย คือ การรวบรวมพยานหลั กฐานและการดําเนิน การทั้งหลายเพื่อ ที่จะทราบ
ขอเท็จจริงและพฤติ การณตา ง ๆ เพื่อพิสูจนเกี่ยวกับเรื่องที่กล าวหาและเพื่อพิจ ารณาวา ผูถูกกลาวหาไดกระทํา ผิดวินัยจริง
หรือไม
2. ความสําคัญของการสืบสวน
การสืบสวนเปนจุดเริ่มตนและเปนกระบวนการที่สําคัญในการดําเนินการทางวินัยแกขาราชการ เพราะการ
สืบสวนจะสงผลใหทราบวาควรดําเนินการทางวินัยหรือไม ตลอดจนทําใหการดําเนินการทางวินัย เปนไปโดยถูกตองสมบูรณ
และชอบธรรม ถามิไดดําเนินการสืบสวนหรือการสืบสวนที่ไดดําเนินการไปโดยไมมีประสิทธิภาพ ขาดหลักการและเหตุผลที่
ควรแลวจะทําใหการดําเนินการทางวินัยที่จะดําเนินการหรือที่ไดดําเนินการไปแลวมีความบกพรอง ขาดความสมบูรณถูกตอง
หรือผลเสียขึ้นได อีกทั้งจะกอใหเกิดผลกระทบกระเทือนและความเสียหายตอชีวิตการรับราชการ ตลอดจนขวัญกําลังใจของ
ขาราชการผูนั้นและทางราชการเปนสวนรวมดวย
3. ประเภทของการสืบสวน
การสืบสวนทางวินัย มี 2 ประเภท คือ
ก. การสืบสวนกอนดําเนินการทางวินัย
ข. การสืบสวนซึ่งเปนการดําเนินการทางวินัย
ก. สืบสวนกอนดําเนินการทางวินัย
การสืบสวนประเภทนี้ ไดแก การสืบสวนในกรณีที่มีก ารกลาวหาหรือมีกรณีสงสัยวาขาราชการอาจกระทํ า
ผิดวินั ย ซึ่งดําเนิ นการเพื่อใหไดขอ เท็จจริงเบื้องตน กรณีมีมูลน าเชื่อวา ขาราชการผูนั้ นกระทํ าผิ ดวิ นัยหรื อไม เพีย งใด หาก
ขอเท็จจริงฟงไดวา มีมูลความจริงก็ควรที่จะดําเนิน การทางวินั ยต อไป แตถาผลการสื บสวนปรากฏวา กรณีไมมีมูลก็ไมตอ ง
ดําเนินการทางวินัย
กอ นการดําเนินการทางวินัยถึง แมวาไม มีบทบั ญญัติแนชัด วา จะต องสืบสวนขอ เท็จจริงกอ น แตในทาง
ปฏิบัติควรดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงกอน เพื่อใหไดขอเท็จจริงเบื้องตนวามีผูกระทําผิดวินัยหรือไม อยางไร หากกรณีมีมูล
ก็สามารถนํามาตั้งขอกลาวหา เพื่อดําเนินการทางวินัยตอไป
การจะรูวา “ผูใตบังคับบัญชาคนใดกระทําผิดวินัย” ก็คือ การสืบสวน ใหไดขอเท็จจริงเสียกอน
การจะรูวา “กรณีมีมูล” ที่ควรสอบสวน ก็คือ “การสืบสวน” เสียกอน
ข. การสืบสวนซึ่งเปนการดําเนินการทางวินัย
การสืบ สวนประเภทนี้ ไดแก การสื บสวนเพื่อ ให ได ขอ เท็จ จริง ข าราชการที่ถู กกลาวหาวา กระทํ าผิด วินั ย
อยางรายแรง ในกรณีละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 15 วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมี
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พฤติ ก ารณ อั น แสดงถึ ง ความจงใจไม ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บของทางราชการอั น เป น ความผิ ด ที่ ป รากฏชั ด แจ ง ตามกฎ
กพอ. ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2549) วาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาจริงหรือไมเมื่อสืบสวนไดขอเท็จจริงปรากฏชัดหรือฟงไดเปน
ที่ยุติตามที่ถูกกลาวหาก็เสนอเรื่องให ผูบังคับบัญชาพิจารณาโทษไดโดยไมตองตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวนก็ไดการสืบสวน
ดังกลาวเปนกระบวนการหนึ่งของการดําเนินการทางวินัย

การสืบสวนกอนดําเนินการทางวินัย
ประเภทของการสืบสวน
การสืบสวนเพื่อพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ
วิธีการสืบสวน
วิธีการสืบสวนไมมีกฎหมายหรือระเบียบใดกําหนดแนวทางปฏิบัติไว อาจจะดําเนินการโดยวิธีการอยางใดก็
ได ทั้งนี้อยูกับสภาพของเรื่องที่จะทําการสืบสวนวาควรจะใชวิธีการอยางใดจึงจะเหมาะสมที่จะใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงในเรื่อง
นั้น ๆ ผูบังคับบัญชาอาจดํ าเนินการสืบสวนเองหรือใหผูอื่นดํา เนินการสืบสวน หรืออาจสงประเด็นไปใหเจาหนาที่ในทองถิ่น
เชน จังหวัดหรืออําเภอชวยสืบสวนใหก็ได
การสืบสวนอาจกระทําไดทั้งโดยทางลับและโดยเปดเผย
การสืบสวนโดยทางลับ ไดแก การสืบสวนโดยมิใหผูกระทําผิดหรือผูถูกสงสัยวาเปนผูกระทําผิดรูตัว โดยใช
กลวิธีที่เหมาะสม เชน เขาไปพูดคุย โดยปกติ ธรรมดา หวา นล อมให เขาพูด ในประเด็น ที่ตองการทราบ หรื อทํ าทีเปน เขาไป
ศึกษาถึงวิ ธีการดําเนิ นการ หรือการปฏิ บัติงานและขอดู เอกสารเกี่ยวกับเรื่องนั้ น โดยที่เขาไมทันรู ตัว หรือจะมอบหมายให
บุค คลใดเขา ไปอยู ในเหตุการณเ พื่อที่จะทราบถึ งความเคลื่ อนไหวหรือ ขอ วิพากษ วิจารณเ กี่ย วกับ เรื่อ งนั้ น ๆ วา มีแ นวโนม
พอที่จะเชื่อไดวาใครเปนผูกระทําผิด หรือเขาผูนั้นไดกระทําผิดจริงหรือไม
การสืบสวนโดยเปดเผย ไดแก การสืบ สวนโดยวิธีแ จงหรือแสดงใหผู ถูกสงสั ยหรื อผูถูกกลา วหาทราบถึ ง
ประเด็นแหงความผิดและขอใหเขาชี้แจงแสดงเหตุผลแกขอกลาวหาโดยปกติผูสืบสวนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ ที่
มีอยู หรือขอมูลตาง ๆ ไวกอนเพื่อสะดวกในการที่จะชี้หรือยืนยันถึงขอกลาวหานั้น
กรณีใดจะสมควรสืบสวนโดยทางลับหรือโดยเปดเผย ยอมขึ้นอยูกับเรื่องที่จะสืบสวนความรายแรงแหงกรณี
ตลอดจนความเสียหาย หรือเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ของผูที่เกี่ยวของ เชน ในกรณีมีผูรองเรียนกลาวหาโดย
อางพยานหลักฐานแนชัดจะใชวิธีการสืบสวนโดยเปดเผยก็ได แตหากเปนกรณีที่สงสัยวาจะมีการกระทําผิดหรือมีผูรองเรียน
โดยกลาวหาโดยอางพยานหลักฐานแนชัดจะใชวิธีการสืบสวนโดยเปดเผยก็ได แตหากเปนกรณีที่สงสัยวาจะมีการกระทําผิด
หรือมีผูรองเรียนโดยกลาวหาลอย ๆ หากจะดําเนินการสืบสวนโดยเปดเผยอาจเปนการเอิกเกริก ถาผูถูกกลาวหามิไดกระทํา
ผิดจะทําใหเขาเสียชื่อเสียง หรือถาหากเขากระทํ าผิดจริง จะเปนทางใหผูกระทําผิดไหวตัวหรือรู ตัวอาจจะมี การดําเนินการ
สืบสวนโดยวิธีลับมิใหถูกกลาวหาหรือพยานรูตัวหรือเตรียมการลวงหนาไดหรือถาหากสืบสวนแลวปรากฏวาไมเปนความจริง
ตามขอกลาวหาก็จะไดไมเสียชื่อเสียงของผูถูกกลาวหา
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สําหรับการสืบ สวนซึ่งเปน การดําเนิ นการทางวินัยตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญ ญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 กรณีขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ กระทําผิดวินัยอยางรายแรงกรณีละทิ้งหนาที่
ราชการติดตอ ในคราวเดีย วกัน เปน เวลาเกิน กว า 15 วั น ซึ่งกฎหมายกําหนดให ผู บั งคับ บั ญ ชาดํ าเนิ น การสื บ สวนให ไ ด
ขอเท็จจริงกอนวา การละทิ้งหนาที่ราชการของผูนั้นมีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการหรื อไมนั้น ผู บังคับบัญชาของขาราชการครูที่ละทิ้งหนา ที่ราชการจะดํ าเนินการสืบสวนดว ยตัวเอง
หรือมอบหมายใหขาราชการผูหนึ่งผูใดไปสืบสวน หรือสงประเด็นไปใหหนวยราชการหรือผูที่เชื่อถือไดสืบสวนใหก็ได และอาจ
กระทําโดยเปดเผยโดยมีหนังสือสอบถามไปยังผูที่ควรเชื่อถือได ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูของขาราชการครูผูนั้นวาขาราชการ
ครู ผูนั้ นมี เหตุผ ลอยา งไดจึ งไมไ ปปฏิบั ติร าชการ ถา สามารถพบตัว ขา ราชการครู ที่ล ะทิ้ งหนา ที่ร าชการได และใหเ ขาชี้แ จง
เหตุผลดังกลาวไวเปนลายลักษณอักษรก็จะเปนหลักฐานยืนยันแนนอนยิ่งขึ้น ถาไมพบตัวผูละทิ้งหนาที่ราชการ อาจสอบถาม
บรรดาญาติมิตรของเขาเพื่อที่จะไดทราบวาผูนั้นไปอยู ณ ที่ใด จะไดติดตอกับผูนั้นเพื่อขอทราบเหตุที่ละทิ้งหนาที่ราชการนั้น
ได ทั้งนี้ผูสืบสวนควรจะพยายามดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อจะไดทราบขอเท็จจริงและเหตุแหงการละทิ้งหนาที่ราชการนั้นโดย
แนนอน แลวบั นทึกรายงานการสืบ สวนนั้ นใหป รากฏหลั กฐานไวและสงรวมเรื่ องเพื่อประกอบการพิจารณาวา ขาราชการที่
ละทิ้งหน าที่ราชการไปโดยมีเหตุ อันสมควรหรือไม หรือพฤติการณที่ล ะทิ้งหนา ที่ราชการนั้ นไดแสดงใหเห็น อยางแจ งชั ดถึง
ความจงใจไมปฏิ บัติต ามระเบียบของทางราชการหรือไม ไม ควรรี บด วนสรุปเหตุ แหง การละทิ้งหนาที่ ราชการโดยยั งไม ได
ขอเท็จจริงที่แนชัดเพียงพออันอาจทําใหการพิจารณาโทษเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมเปนธรรม
ในการสืบ สวนถาได บันทึกถอยคําของผูไดส อบถามและให ลงลายมือชื่อไว ดว ยก็จ ะเป นหลักฐานที่ดี แตถา
ผูใหถอยคําไมยอมลงลายมือชื่อ หรือจะดวยเหตุผลใดก็ตามผูสืบสวนจะทําเพียงบันทึกรายงานการสืบสวนก็ได
ผูมีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวน
การสืบสวนขอเท็จจริงกรณีมีขอมูลกลาวหาวาขาราชการกระทําผิดทางวินัย หรือมีผูกลาวหาหรือมีเหตุอัน
ทําใหเห็น วา ราชการกระทําผิด วินั ย แตยั งขาดพยานหลั กฐาน ผูบั งคับบัญ ชาตองรีบ สืบ สวนพิจารณาวา กรณีมีมูล ควรที่จะ
กล าวหาหรือไม ถา ไม มีมูลก็ยุ ติเรื่อง ถา มีมูลตองดําเนินการทางวินัยทันที ซึ่งเรื่องนี้ได กํา หนดไวตามมาตรา 49 วรรค 2
แหงพระราชบั ญญัติระเบีย บขา ราชการพลเรื อนในสถาบั นอุด มศึกษา พ.ศ. 2547 ดังนั้นผู มีอํานาจหน าที่ในการสั่ งแตงตั้ ง
คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงก็คือผูบังคับบัญชาสําหรับขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐสังกัด คือ
1. รัฐ มนตรี ว าการกระทรวงศึกษาธิ การ (มาตรา 10 แห งพระราชบั ญญัติ ระเบี ย บบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546)
2. เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (มาตรา 30 วรรค 4 แหง พระราชบัญญัติระเบี ยบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546)
3. อธิการบดี
4. คณบดี หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
5. ผูอํานวยการสํานัก/ ผูอํานวยการสถาบัน
6. ผูอํานวยการกอง
ซึ่ ง เป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546
มาตรา 12, 30, 39
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คุณสมบัติของคณะกรรมการสืบสวน
การสื บ สวนข อ เท็ จ จริ ง ไม มี ก ฎหมายกํ า หนดหลั ก เกณฑ ไ ว แต เ พื่ อ ให ไ ด ข อ เท็ จ จริ ง ในการสื บ สวน
ผูบั งคั บบั ญชาจึง สามารถใชดุ ลพิ นิจ ในการแต งตั้ งคณะกรรมการขึ้ นทํ าการสอบสวนข อเท็จจริง ได โดยพิจ ารณาผูที่มี ความ
เหมาะสม ดังนั้น คณะกรรมการสืบ สวนจึงไมตองมีระดับหรือตําแหนง เทา หรื อสูงกวา ผูถูกรองเรีย นก็ได และคณะกรรมการ
สืบสวนควรมีจํานวน 3, 5, 7, คน โดยไมจําเปนตองมีผูมีวุฒิทางกฎหมายก็ได
สิทธิของผูถูกรองเรียนกลาวหา
1. รับทราบขอรองเรียนกลาวหาโดยละเอียด
2. ที่จะรับทราบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา
3. ชี้แจงแกขอกลาวหาและนําพยานหลักฐานอางพยานแกขอกลาวหา
4. มีสิ ทธิ ที่จ ะนํ าทนายหรื อที่ปรึ กษาของตนเขามาในการสื บ สวนของคณะกรรมการในกรณีรับ ทราบ
ขอกลาวหาหรือสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาและเปนการสืบสวนผูถูกกลาวหาโดยตรง
สรุปการสืบสวนและพิจารณา
เมื่อมีหนังสือรองเรียนกลาวหาตอผูบังคับบัญชา หรือไดรับหนังสือร องเรียน อางวามีขาราชการ เจาหนาที่
ของรัฐในสังกัด มีพฤติกรรมหรือมีการกระทําผิดวินัย โดยอางบุคคล สถานที่ และพฤติการณที่สามารถนําสืบขอเท็จจริงได
1) ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย หรือ
2) เสนอแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงในเรื่องที่กลาวหา
3) ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงทั้งบุคคล เอกสารที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา
4) เมื่อดําเนินการสืบสวนเสร็จสิ้นแลว
(1) หากพิจารณาแลวเห็นวาเปนกรณีไมมีมูลตามขอกลาวหา ใหเสนอยุติเรื่องโดยไมตองรายงาน
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป เวนแต มหาวิทยาลัย แจงใหสืบสวนขอเท็จจริง
(2) หากพิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า เป น กรณี มี มู ล และมี พ ยานหลั ก ฐานสนั บ สนุ น เพี ย งพอที่ จ ะ
ดําเนินการทางวินัยกับผูถูกรองเรียนกลาวหา ใหดําเนินการ
1. แจงขอกลาวหาและสรุ ปพยานหลักฐานตามที่เกี่ย วของ ให ผูถูก รองเรี ยนกลาวหา
ทราบ เพื่อ ให โ อกาสกั บ ผู ถู ก ร อ งเรี ย นกล า วหาชี้ แ จงแก ข อกล า วหา และนํ า พยานหลั ก ฐานเพื่ อ ประกอบการคํ า ชี้ แ จง
ขอกลาวหา
2. ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงพยานหลักฐานที่ผูถูกรองเรียนกลาวหาอางหรือกลาวอาง
(ถามี)
5) สรุ ปสํ านวนการสื บสวนเพื่ อเสนอผู บัง คับ บัญ ชา มอบหมายใหเ จา หน าที่ ผูรั บผิ ดชอบตรวจพิจ ารณา
ใหผูบังคับบัญชาสั่งการ
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การตรวจเสนอสํานวนเพื่อใหผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ
1) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบหรือผูที่ไดรับมอบหมายตรวจสํานวนทั้งขอกฎหมายขอเท็จจริงของเรื่องที่กลาวหา
เสนอความเห็นเพื่อใหผูบังคับบัญชาสั่งการ
๒) ถาตรวจพิจ ารณาแล วเห็ นวา เป นกรณีไ มมีมูลที่จ ะดําเนิ นการทางวิ นัย ให ยุติเ รื่องโดยไมตองรายงาน
ผูบังคับบัญชาเหนื อขึ้ นไป เว นแต มหาวิ ทยาลั ยแจงใหดําเนิน การสื บสวนหรือดํ าเนิน การตามอํา นาจหนาที่ต องรายงาน
ตามลําดับขั้น
3) ถาพิจารณาแลวเห็นวาเปนกรณีความผิดเล็กนอยใหเสนองดโทษ โดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือ หรือวา
กลาวตักเตือนไว
4) ถาตรวจพิจารณาแลวเห็นวาเปนกรณีมีมูลควรไดรับโทษทางวินัย และเปนกรณีความรับผิดชอบอยางไม
รายแรง ใหเสนอสถานโทษ พรอมเสนอ
(1) คําสั่งลงโทษ
(2) หนังสือแจงตนสังกัด เพื่อ แจงใหผูถูก กลาวหารับทราบคํา สั่ง และดํ าเนินการในสวนที่เกี่ย วขอ ง
พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่งลงโทษใหผูถูกลงโทษทราบ
(3) หนังสือรายงานผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
5) ถา ตรวจพิจ ารณาแล ว เห็ น ว า เป น กรณีมี มูล และเข าข ายเป น ความผิ ด วิ นั ย อย า งร ายแรง ให เ สนอ
ผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง เพื่อดําเนินการทางวินัยตอไป
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การสอบสวนและการรายงาน
การสอบสวน
การสอบสวนทางวินัย คือ การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการทั้งหลายอื่น เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริง
และพฤติการณตางๆหรือพิสูจนเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาใหไดความจริงและความยุติธรรม และเพื่อที่จะพิจารณาวาผูถูก
กลาวหาไดกระทําผิดจริงหรือไม ถากระทําผิดจริงก็จะไดลงโทษผูกระทําผิดวินัยนั้น
การสอบสวนเปนกระบวนการหนึ่งในการดําเนินการทางวินัยแกขาราชการแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ
1. การสอบสวนที่ไมเปนกระบวนการตามกฎหมาย
2. การสอบสวนที่เปนกระบวนการตามกฎหมาย
การสอบสวนที่ไมเปนกระบวนการตามกฎหมาย ไดแก การสอบสวนที่กระทําขึ้นโดยกฎหมายมิไดบังคับ
ใหตองกระทําตามแบบพิธี เชน การสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษในกรณีความผิดวินัยอยางไมรายแรง หรือการสอบสวนเพื่อ
หาขอเท็จจริงเบื้องตนกอนดําเนินการสอบสวนที่เปนกระบวนการตามกฎหมาย การสอบสวนประเภทนี้แมกฎหมายไมบังคับ
ใหตองกระทําตามแบบพิธี แตในทางปฏิบัติผูบังคับบัญชามักจะใชเปนกระบวนการอันหนึ่งเมื่อดําเนินการทางวินัยแก
ขาราชการ ทั้งนี้เพื่อใหไดทราบขอเท็จจริง หรือพิสูจนเรื่องที่กลาวหาวาขาราชการครูผูถูกกลาวหานั้นกระทําผิดวินัยในกรณี
ใด ตามมาตราใดหรือไม
การสอบสวนประเภทนี้ไมเปนกระบวนการตามกฎหมายจะดําเนินการโดยวิธีใดอยางไรก็ได เชน จะตั้ง
กรรมการสอบสวนก็ได หรือจะเพียงใหผูถูกกลาวหาชี้แจงแกขอกลาวหาเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีอื่นใดก็ไดที่จะทําให
ไดขอเท็จจริงพอที่จะวินิจฉัยวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยจริงหรือไม อยางไร ถาทําผิดผูบังคับบัญชาก็จะปรับบทและ
กําหนดโทษได
การสอบสวนที่เปนกระบวนการตามกฎหมาย ไดแก การสอบสวนที่กฎหมายบังคับใหตองกระทํา คือ การ
สอบสวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวาดวย การตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ. 2550 ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนไวดังนี้
1. กรณีที่ตองแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน
กรณีที่ตองแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน คือ กรณีที่ขาราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
อยางรายแรงดังตอไปนี้
1) กรณีทุจริตตอหนาที่ราชการ
2) กรณีประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
3) กรณีปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือนโยบายรัฐบาลอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
4) กรณีเปดเผยความลับของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
5) กรณีขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบ
ดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
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6) กรณีรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
7) กรณีละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง
8) กรณีละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 15 วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
9) กรณีดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง
10) กรณีกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให
จําคุกหรือโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
11) กรณีกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
ขอยกเวน
ความผิดวินัยอยางรายแรงดังกลาว ถาเปนกรณีตอไปนี้ผูบังคับบัญชาจะไมสอบสวนก็ได คือ
กรณีกระทําความผิดที่เปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดไวในกฎ กพอ. ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2549)
ขอ 1 ขา ราชการพลเรือนในสถาบันอุด มศึก ษาผูใดกระทํ าผิดวินัยอย างรายแรงในกรณีก ระทํ าผิดอาญา
จนไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ 2 ขา ราชการพลเรือนในสถาบันอุด มศึก ษาผูใดกระทํ าผิดวินัยอย างรายแรงและไดรับสารภาพเป น
หนั งสือ ตอผู บังคั บบัญ ชาหรือใหถอ ยคํา รับสารภาพต อผูมีห นาที่สื บสวนหรื อคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายวา ดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือ
ขอ 3 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพโดยองคกรวิชาชีพได
วินิจฉัยวาเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพอยางรายแรง
2. ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีขาราชการเจาหนาที่ของรัฐ ถูกกลาวหาวากระทํา
ผิดวินัยอยางรายแรง ไดแก ผู มีอํานาจตามมาตรา 24 และมาตรา36 แหงพระราชบัญ ญัติมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548 หรือผูบังคับบัญชาตามมาตรา 12 , 30 , 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546
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3. องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวน
ตามขอ 11 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวาดวย การตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน และการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ไดกําหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวนไวดังนี้
คณะกรรมการสอบสวนประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอยางนอยอีก 2 คน โดยแตงตั้ง
จากขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และตองประกอบดวยผูมีวุฒิทาง
กฎหมายอยางนอย 1 คน ทั้งนี้ ใหกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการและอาจใหมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได
4. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอ 12 ไดกําหนดใหทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามแบบ สว.1 โดยตองระบุสิ่ง
ตอไปนี้ไวดวย คือ
1) ชื่อและตําแหนงของผูถูกกลาวหา
2) เรื่องที่ถูกกลาวหา
3) ชื่อและตําแหนงของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบสวนและผูชวยเลขานุการ (ถามี)
การเปลี่ยนแปลงตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบสวนไมกระทบกระเทือนถึง
ฐานะการเปนประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการ หรือผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการสอบสวน
5. การแจงใหผูถูกกลาวหาและคณะกรรมการสอบสวนทราบ
เมื่ อ ได มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนขึ้ น แล ว ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพวาดวย การตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ขอ 13 กําหนดใหผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการดังนี้
ขอ 13 เมื่อมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลวใหผูสั่งแตงตั้งดําเนินการดังตอไปนี้
(1) แจงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหผูถูกกลาวหาทราบโดยเร็ว โดยใหผูถูก
กลาวหาลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไวเปนหลักฐาน ในการนี้มอบสําเนาคําสั่งใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับดวย ในกรณีผูถูก
กลาวหาไมยอมรับทราบคําสั่งหรือไมอาจแจงใหผูถูกกลาวหาทราบไดใหสงสําเนาคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปให
ผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเชนนี้เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่สงสําเนา
คําสั่งดังกลาวใหถือวาผูถูกกลาวหาไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว
ในการแจงคําสั่งตามวรรคกอน ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ
ดวยวามีสิทธิคัดคานประธานกรรมการ และกรรมการดวย
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(2) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวนและสง
หลักฐานการรับทราบหรือถือวารับทราบตาม (1) พรอมดวยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาใหประธานกรรมการ
และใหประธานกรรมการลงลายมือชื่อและวัน เดือน ป ที่รับทราบไวเปนหลักฐาน
6. การดําเนินการขั้นแรกของประธานกรรมการ
เมื่อประธานกรรมการไดรับรับสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หลักฐานการรับทราบหรือถือ
วารับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนของผูถูกกลาวหา พรอมดวยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา
ทั้งหมดแลว ประธานกรรมการตองดําเนินการประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนตามที่
เห็นสมควรตอไปเพื่อใหไดความจริง ความยุติธรรม และแลวเสร็จโดยเร็ว ซึ่งการประชุมดังกลาวตองมีกรรมการสอบสวนมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด
7. การคัดคานกรรมการสอบสวน
ไดกําหนดไวในขอ 14 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวาดวย การตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 วา ใหผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานกรรมการสอบสวนไดถาผูนั้น
มีเหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
1) เปนผูรูเห็นเหตุการณในขณะกระทําการตามเรื่องที่กลาวหา
2) เปนผูมีประโยชนไดเสียในเรื่องที่สอบสวน
3) เปนผูมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกกลาวหา
4) เปนผูถูกกลาวหา หรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดาและมารดา หรือ
รวมแตบิดาหรือมารดากับผูถูกกลาวหา
5) มีเหตุอื่นซึ่งอาจทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรม
วิธีการคัดคาน
1) ทําเปนหนังสือแสดงเหตุผลที่คัดคานวาจะทําใหการสอบสวนไมไดความจริงและความยุติธรรม
อยางไร
2) ยื่นตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
3) ใหยื่นภายใน 7 วันนับแตวันทราบคําสั่งหรือวันทราบเหตุแหงการคัดคาน
การสั่งคําคัดคาน
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองพิจารณาสั่งการดังนี้
1) ถาเห็นวาการคัดคานนั้นไมมีเหตุผลอันควรรับฟง ใหสั่งยกคําคัดคานและรีบแจงใหผูคัดคาน
ทราบแลวสงเรื่องใหคณะกรรมการสอบสวนรวมไวในสํานวน การสั่งยกคําคัดคานใหเปนที่สุด
2) ถาเห็นวาการคัดคานนั้นมีเหตุอันรับฟงได ก็ใหสั่งใหผูที่ถูกคัดคานพนจากการเปน
คณะกรรมการสอบสวน
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3) ถาเห็นวาการคัดคานตามเหตุในขอ 1) มีเหตุอันควรรับฟงไดแตเห็นวาการใหผูที่ถูกคัดคาน
รวมในคณะกรรมการสอบสวนดวยจะเปนประโยชนยิ่งกวาก็ใหยกคําคัดคานไดโดยแสดง
เหตุผลวาจะไดความจริงอยางไร
4) ตองสั่งคําคัดคานใหแลวเสร็จภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน
5) เมื่อสั่งคําคัดคานแลว ตองรีบแจงใหผูถูกคัดคานทราบและสงเรื่องใหคณะกรรมการสอบสวน
รวมไวในสํานวน
6) ถาไมไดสั่งคําคัดคานภายในกําหนดเวลา ใหถือวาการคัดคานนั้นมีเหตุรับฟงไดและตองสั่งใหผู
ที่ถูกคัดคานพนจากการเปนคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว
การที่ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งใหผูที่ถูกคัดคานพนจากการเปนคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว
การที่ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งใหผูที่ถูกคัดคานพนจากการเปนคณะกรรมการสอบสวน ไมกระทบกระเทือนถึง
การสอบสวนที่ผูนั้นไดรวมดําเนินการไปแลว
กรรมการคัดคานตัวเอง
กรรมการสอบสวนคนใดเห็นวาตนเองมีเหตุอันอาจถูกคัดคาน ตองดําเนินการดังนี้
1) รายงานตอผูสั่งคณะกรรมการสอบสวน
2) ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองสั่งคํารายงานทํานองเดียวกับการสั่งคําคัดคาน โดย
อนุโลม
8. การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสวน
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสวนอาจกระทําไดโดยจะตองมีองคประกอบและคุณสมบัติ
ตามที่กําหนดไวในขอ 16 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวาดวย การตั้งคณะกรรมการสอบสวนและ
การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 กลาวคือ เมื่อไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว ถาผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นวามีเหตุอันสมควรหรือจําเปนที่จะตองเปลี่ยนประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการ หรือผูชวยเลขานุการคน
ใด หรือเปลี่ยนคณะกรรมการสอบสวนทั้งหมด หรือตั้งเพิ่ม หรือลดลงก็ใหดําเนินการได โดยคําสั่งตามแบบของทางราชการ
อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสวนไมกระทบกระเทือนถึงการสอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว
9. ฐานะและอํานาจของกรรมการสอบสวน
ตามขอ 28 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวาดวย การตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนและการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ไดกําหนดใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
และใหมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเทาที่เกี่ยวกับอํานาจและ
หนาที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะใหมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย คือ
1) เรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหาง
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หุนสวน บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือใหถอยคํา
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
2) เรียกผูถูกกลาวหา หรือบุคคลใดๆ มาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่
สอบสวน
การที่กฎหมายบัญญัติใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ก็เพื่อให
ความคุมครองกรรมการสอบสวนและใหกรรมการสอบสวนมีความรับผิดชอบ เชน ถาใครประทุษรายตอกรรมการสอบสวนก็
มีความผิดเหตุฐานประทุษรายตอเจาพนักงาน
ถากรรมการสอบสวนรับสินบนก็มีความผิดฐานเจาพนักงานรับสินบน สวนการที่กฎหมายบัญญัติ
ใหกรรมการสอบสวนมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาเพียงเทาที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรรมการสอบสวนนั้น หมายความวาใหกรรมการสอบสวนมีอํานาจ
ในการสอบสวน ในการเรียกบุคคลใดๆมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารและหลักฐานได แตมีอํานาจจับกุม สวนหลักเกณฑ
และวิธีการในการสอบสวน ปรากฏรายละเอียดตามขอบังคับตั้งแตขอ 17-47
เมื่อการสอบสวนไดขอเท็จจริงเปนที่ยุติแลวก็สรุปรายงานการสอบสวน (สว.6) ตอผูออกคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู บังคับบัญชามีความเห็น เป นประการใด ให ออกคําสั่ งตามความเห็ น ของผู บังคับบั ญชา
ถาไม มีมูล จะยุติ เรื่ อง ถ าเปน คําสั่งที่ กระทบสิ ทธิ จะตอ งเสนอ กบม. เพื่ อตรวจสอบอํา นาจดุ ลพินิ จของผูบั งคั บบั ญชาว าได
ลงโทษเหมาะสมกับกรณีความผิดหรือไม กบม. มีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงคําสั่งลงโทษของผูบังคับบัญชาตองออกคําสั่งตาม
ความเห็นของ กบม. แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขา ราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
การอุทธรณคําสั่งลงโทษ
การอุทธรณคําสั่งลงโทษ ขาราชการ
ถาเปนการลงโทษวินัยไมรายแรง (ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน) ใหอุทธรณตอคณะกรรมการ
กอม. ภายใน 30 วัน นับแตไดรับคําสั่ง ตามมาตรา 61 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 หลักเกณฑวิธีการในการอุทธรณใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวาดวย การ
อุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2550
ถาเปนการลงโทษวินัยรายแรง (ปลดออก ไลออก) ใหอุทธรณตอ กพอ. ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
คําสั่งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กพอ. กําหนด ตามมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
การอุทธรณคําสั่งลงโทษ พนักงานมหาวิทยาลัย
ใชขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 หลักเกณฑวิธีการในการอุทธรณนําเอาหลักเกณฑและวิธีการของขาราชการมาใชบังคับ
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การอุทธรณคําสั่งลงโทษ พนักงานเงินรายได
ใชขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 หลักเกณฑ วิธีการ ในการอุทธรณนําเอาหลักเกณฑ วิธีการของขาราชการมาใชบังคับ
การอุทธรณคําสั่งลงโทษ พนักงานราชการ
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
การอุทธรณคําสั่งลงโทษ ลูกจางประจํา
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.2537
การอุทธรณคําสั่งลงโทษ ลูกจางชั่วคราว
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
การรองทุกข
การรองทุกข ขาราชการ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวาดวย การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข
พ.ศ. 2550
การรองทุกขของ พนักงานมหาวิทยาลัย
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
การรองทุกข พนักงานราชการ
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
การรองทุกข ลูกจางประจํา
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537
การรองทุกขลูกจางชั่วคราว
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
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การดําเนินการทางวินัยบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯมีบุคลากรหลายประเภท ไดแก ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได พนักงานราชการ ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
ในการดําเนินการทางวินัยตอบุคลากรดังกลาวก็ใชกฎหมายและขอบังคับแตกตางกัน โดยสามารถแยกพิจารณาได
ดังตอไปนี้
1. การดําเนินการทางวินัยสําหรับขาราชการ
2. การดําเนินการทางวินัยสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
3. การดําเนินการทางวินัยสําหรับพนักงานราชการ
4. การดําเนินการทางวินัยสําหรับพนักงานเงินรายได
5. การดําเนินการทางวินัยสําหรับลูกจางประจํา
6. การดําเนินการทางวินัยสําหรับลูกจางชั่วคราว
1 การดําเนินการทางวินัยสําหรับขาราชการ มีกฎหมายที่เกี่ยวของดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวาดวย การตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ. 2550
3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวาดวย การสั่งใหขาราชการออกจากราชการ พ.ศ.2550
4. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวาดวย การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ
พ.ศ. 2550
5. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวาดวย การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข
พ.ศ. 2550
6. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวาดวย อํานาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคําสั่งและการ
แกไขคําสั่งเกี่ยวกับการสั่งลงโทษ พ.ศ. 2550
7. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวาดวย คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
8. จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549
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2. การดําเนินการทางวินัยสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มีกฎหมายที่เกี่ยวของดังนี้

1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549

3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

4. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวาดวย การตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ. 2550

5. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวาดวย การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข
พ.ศ. 2550

6. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวาดวย คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

7. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวาดวย การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข
พ.ศ. 2550
3. การดําเนินการทางวินัยสําหรับพนักงานเงินรายได มีกฎหมายที่เกี่ยวของดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวาดวย การตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ. 2550
4. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวาดวย อํานาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคําสั่งและการ
แกไขคําสั่งเกี่ยวกับการสั่งลงโทษ พ.ศ. 2550
4. การดําเนินการทางวินัยสําหรับพนักงานราชการ มีกฎหมายที่เกี่ยวของดังนี้
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547
2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (สําหรับการอุทธรณและรองทุกข)
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5. การดําเนินการทางวินัยสําหรับลูกจางประจํา มีกฎหมายที่เกี่ยวของดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537
6. การดําเนินการทางวินัยสําหรับลูกจางชั่วคราว มีกฎหมายที่เกี่ยวของดังนี้
1. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (การไลลูกจางชั่วคราวของทางราชการออกจากงาน เปนการเลิก
สัญญาจางแรงงาน)
2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (สําหรับการอุทธรณและรองทุกข)

