วินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์
นิยามศัพท์
วินัย คือ หน้าที่บุคลากรของมหาลัยต้องปฏิบัติตามที่กาหนดใน ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬารงกรณ
ราชวิทยาลัย เรื่อง วินัย การรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย1
การรักษาวินัย คือ การที่บุคลากรของมหาลัยปฏิบัติตามประกาศมหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง วินัย การรักษาวินัย ตลอดจนการที่ผู้บังคับบัญชาส่งเสริม ดูแล ระมัดระวังให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม
วินัยและการดาเนินการทางวินัยแก่บุคคลากรของมหาลัยผู้กระทาผิดวินัยด้วย
ร้องทุกข์ คือ การบอกความทุกข์เพื่อให้ช่วยเหลือ กระบวนการพนักงานสัมพันธ์ในการบริหารงาน
บุคคลที่กาหนดให้สิทธิบุคลากรของมหาวิทยาลัย2 ที่จะร้องขอเมื่อเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติ
ต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับมหาลัย
โดยที่ตนไม่มีสิทธิอุทธรณ์ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานหรือถูกเลิกจ้าง โดยตนไม่มีสิทธิอุทธรณ์
บุคลากร คือ คณาจารย์ประจา เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์
การรักษาวินัย
ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง วินัย การรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๑ บุคลากรต้องมีหน้าที่รักษาวินัยดังนี้
๑.๑ ต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัด
๑.๒ ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๑.๓ ต้องสุภาพเรียบร้อย เชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งการในหน้าที่โดยชอบ
๑.๔ ต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัย นโยบาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ และประเพณีของ
มหาวิทยาลัย
๑.๕ ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัย ระมัดระวัง
รักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
๑.๖ ต้องอุทิศเวลาให้แก่มหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานตรงต่อเวลาสม่าเสมอการมาปฏิบัติงานสายหรือ
กลับก่อนกาหนดเวลาเนืองฯ ถือว่าทาผิดวินัย
๑.๗ ต้องรักษาชื่อเสียงและความลับในกิจการของมหาลัย ซึ่งตนมีหน้าที่หรือได้รับคาสั่งให้เก็บเป็น
ความลับอย่างเคร่งครัด
๑.๘ ต้องประพฤติและปฏิบัติตามจรรยาและมารยาทแห่งวิชาชีพของตน
๑.๙ ต้องรักษาความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อ
มหาวิทยาลัย
๑.๑๐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจ
หน้าที่ของตน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
๑.๑๑ ต้องไม่ประพฤติให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ตน หรือแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
1

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้ วยการบริ หารงานบุคคล
2
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการร้ องทุกข์
และการพิจารณาเรื่ องร้ องทุกข์ของบุคลากร

๑.๑๒ ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยอย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๑.๑๓ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควร
ได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่และเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
๑.๑๔ การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎ
ระเบียบ คาสั่ง ประกาศของมหาวิทยาลัย อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรงเป็น
ความผิดวินัยร้ายแรง
๑.๑๕ การเปิดเผยความลับของมหาวิทยาลัยอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง เป็น
ความผิดวินัยร้ายแรง
๑.๑๖ การขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบพระ
ธรรมวินัย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศของมหาวิทยาลัย อันเป็นเหตุให้เสียหาย
มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยร้ายแรง
๑.๑๗ การละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่าง
ร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมี
พฤติการณ์อันแสดงจงใจไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศของ
มหาวิทยาลัย เป็นความผิดวินัยร้านแรง
ข้อ ๒ ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่คอยดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัย ถ้ารู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาวา
กระทาผิดวินัย ต้องดาเนินการทางวินัยทันที ถ้าผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว หรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระทาผิดวินัย
ข้อ ๓ โทษผิดวินัยมี ๗ สถาน คือ
๓.๑ ภาคทัณฑ์ เป็นโทษกรณีสาหรับทาความผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถูก
ลงโทษตัดเงินเดือน นอกจากนี้ ในกรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะให้งดโทษโดยทา
ทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
๓.๒ ตัดเงินเดือน เป็นการลงโทษตัดเงินเดือนเป็นจานวนเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนและเป็นจานวน
เงินเดือน เช่น ๕% ของเงินเดือน เป็นเวลา ๒ เดือน เมื่อพ้น ๒ เดือนแล้วก็รับเงินเดือนตามปกติ
๓.๓ ลดขั้นเงินเดือน เป็นการลดเงินเดือนเป็นจานวนเปอร์เซ็นต์ เช่น ลดเงินเดือน ๒% หรือ ๔% ของ
อัตราเงินเดือนของผู้กระทาผิด
๓.๔ งดบาเหน็จความชอบ
๓.๕ ให้ออก
๓.๖ ปลดออก เป็นการลงโทษให้พ้นจากการปฏิบัติงาน โดยได้รับเงินทดแทนเสมือนผู้นั้นลาออกจาก
การปฏิบัติงาน
๓.๗ ไล่ออก เป็นการลงโทษให้พ้นจากการปฏิบัติงาน โดยได้ไม่รับเงินทดแทน

การดาเนินการทางวินัย
ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง วินัย การรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๔๓
กรณีที่กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ข้อ ๑ การดาเนินการทางวินัยในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้
ดาเนินการตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร
ข้อ ๒ ผู้บังคับบัญชาจะสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน หรืองดบาเหน็จความชอบ
ตามสมควรแก่กรณี ให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็
ได้
ตัวอย่างเช่น นาย A เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย มาทางานโดยแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยใส่กางเกง
ขาสั้นมาทางานเป็นประจา นาย B ผู้บังคับบัญชาของนาย A ได้ตกเตือนนาย A ตลอดมาแต่นาย A ก็ยังใส่
กางเกงสั้นมาทางานอยู่อย่างเคย นาย B สามารถลงโทษตัดเงินเดือนนาย A ได้ แต่หากต่อมานาย A กลับมา
แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นาย B ก็จะลดโทษหรือเพียงภาคทัณฑ์ก็ได้
ข้อ ๓ การลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่ง
ยังไม่ควรลงโทษตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน หรืองดบาเหน็จความชอบ โดยแสดงความผิดของผู้นั้นให้ปรากฏ
เป็นลายลักษณ์อักษร และการลงโทษภาคทัณฑ์นี้ ให้มีกาหนดไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันสั่งลงโทษ แต่เมื่อ
ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าบุคลากรผู้นั้นกลับมาปฏิบัติในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยด้วยดี จะลบล้างภาคทัณฑ์
ก่อนครบกาหนดก็ได้ หากในระหว่างกาหนดสั่งลงโทษไว้ บุคลากรผู้นั้นกระทาผิดวินัยอีก ให้ลงโทษสถานอื่น
ถัดขึ้นไป ตามสมควรแก่กรณี
ตัวอย่างเช่น นาย A เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย มาทางานโดยแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยใส่
กางเกงขาสั้นมาทางานเป็นประจา นาย B ผู้บังคับบัญชาของนาย A ได้ตกเตือนนาย A ตลอดมาแต่นาย A ก็ยัง
ใส่กางเกงสั้นมาทางานอยู่อย่างเคย นาย B สามารถลงโทษภาคทัณฑ์นาย A ได้ แต่หากต่อมานาย A ยังคง
แต่งกายด้วยกางเกงขาสั้นมาทางานอยู่อย่างเดิม นาย B สามารถสั่งลงโทษตัดเงินเดือนนาย B ได้
ข้อ ๔ ในกรณีที่กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงและเป็นความผิดครั้งแรก ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่ามีเหตุอันควรงดโทษ
จะงดโทษโดยว่ากล่าวตักเตือนก่อนก็ได้
ตัวอย่างเช่น นาย A เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย มาทางานโดยแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยใส่กางเกง
ขาสั้นมาทางานเป็นครั้งแรก นาย B ผู้บังคับบัญชาของนาย A จะตักเตือนนาย A ก่อนโดยยังไม่ลงโทษใดๆก็
ได้
ข้อ ๕ การลงโทษตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน หรืองดบาเหน็จความชอบจะกระทาได้ต่อเมื่อเป็นการ
กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงถึงกับให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากตาแหน่งหน้าที่ มีเหตุที่ผู้บังคับเห็นควรปราณี
ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน หรืองดบาเหน็จความชอบ โดยแสดงความผิด
ของบุคลากรผู้นั้นให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร และการลงโทษตัดเงินเดือน ลดนั้นเงินเดือน หรืองดบาเหน็จ
ความชอบนี้ ให้มีกาหนดไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วันสั่งลงโทษ แต่เมื่อผู้บังคับบัญชาเห็นว่าบุคลากรผู้นั้นกลับปฏิบัต
ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยด้วยดี จะลบล้างโทษตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน หรือบาเหน็จความชอบก่อน

กาหนดก็ได้ หากในระหว่างที่กาหนดที่สั่งลงโทษไว้ บุคลากรผู้นั้นกระทาผิดวินัยในกรณีเดียวกันหรือคล้ายคลึง
กันซ้าอีก ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
กรณีที่กระทาผิดวินัยร้ายแรง
ข้อ ๑ ถ้าเป็นกรณีล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนและ
ในการสอบสวนนี้ต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ โดยจะระบุหรือไม่ชื่อพยานก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนาสืบข้อกล่าวหา
ข้อ ๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๑ ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
ข้อ ๓ ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุ อัน
ควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจาณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ากว่าให้ออก
ตัวอย่างเช่น นาย A เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้กล่าวเท็จต่อผู้บังคับบัญชา B ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของ A ทาให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ต้องกรรมการสอบสวนเพื่อ
สอบสวนว่านาย A กระทาผิดจริงหรือไม่ ถ้าผิดจริงก็ให้สั่งลงโทษต่อไป
ข้อ ๔ ถ้าผู้กระทาผิดวินัยอย่างร้านแรงเป็นผู้ดารงตาแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน
สานักศูนย์ วิทยาลัย หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามข้อ ๒๗ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า ด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๑ ส่งเรื่องให้
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา เมื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีมติประการใด ให้ผู้มีอานาจสั่ง
บรรจุดังกล่าว สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น
ตัวอย่างเช่น นาย A คณบดีคณะสังคมศาสตร์กระทาผิดวินัยร้ายแรง ในกรณีนี้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้
แต่งตั้งคณบดี สภามหาวิทยาลัยต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เมื่อคณะกรรมการสอบสวนสอบสวนเสร็จ
เห็นว่านาย A ต้องรับโทษทางวินัย ให้สภามหาวิทยาลัยส่งเรื่อง ให้คณะกรรมการบริหารบุคคลพิจารณาว่าจะ
ลงโทษอย่างใด
ข้อ ๕ ถ้าผู้กระทาผิดวินัยร้ายแรงมีตาแหน่งนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ ๔ ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุตาม
ข้อ ๒๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๑
พิจารณาสั่งลงโทษตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน
ตัวอย่างเช่น นาย A บุคลากรของมหาวิทยาลัยกระทาผิดวินัยร้านแรง ในกรณีนี้อธิการบดีเป็นคนสั่ง
แต่งตั้ง อธิการบดีต้องเป็นคนสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน เมื่อคณะกรรมการสอบสวนสอบสวนเสร็จเห็นว่า
นาย A ต้องได้รับโทษทางวินัย ให้อธิการบดีพิจารณาสั่งลงโทษตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบสวน
ข้อ ๖ อานาจสั่งลงโทษบุคลากร ของผู้บังคับบัญชามีดังนี้
๖.๑ คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ วิทยาลัย หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าสถาบัน สานัก ศูนย์ หรือวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้กระทาผิดวินัย มีอานาจสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์
๖.๒ อธิการบดีมีอานาจสั่งลงโทษได้ทุกสถาน

ผังแสดงการดาเนินการทางวินัย

การดาเนินการทางวินัย
กระทาผิดวินัย
ร้ายแรง

กระทาผิดวินัยไม่
ร้ายแรง

ตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ผู้บังคับบัญชามีอานาจ

แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานตามสมควรแก่ผู้
ถูกกล่าวหา และให้ผู้ถูกกล่าวหาขี้แจ้ง แสดงหลักฐาน
ต่อสู้

แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานตามสมควรแก่ผู้
ถูกกล่าวหา และให้ผู้ถูกกล่าวหาขี้แจ้ง แสดงหลักฐาน
ต่อสู้
ไม่มีมลู

มีมูลความผิดให้
ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ

มีมูลความผิด

ความผิด

สั่งยุติเรื่อง
ภาคทัณฑ์

ตัดเงินเดือน

ลดขันเงิ
้ นเดือน

งดบาเหน็จ
ความชอบ

ตาแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน สานักศูนย์
วิทยาลัย หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ให้ผู้มีอานาจสั่ง
บรรจุตามข้อ ๒๗ ข้อบังคับ บริหารงานบุคคล ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณา เมื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีมติเป็น
ประการใด ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุดังกล่าว สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนั้น
ให้ออก

ปลดออก

ตาแหน่งอื่นผู้อานาจสัง่ บรรจุตามข้ อ ๒๗
ข้ อบังคับบริ หารงานบุคคล พิจารณาสัง่
ลงโทษตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สอบสวน

ไล่ออก

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนบุคลากรผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
ข้อ ๑ เมื่อกรณีบุคลากรถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยร้ายแรง ให้อธิการหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ รูปหรือคน ซึ่งจะมีตาแหน่งไม่ต่า
กว่าผู้ถูกกล่าวหา กรรมการอย่างน้อย ๒ รูปหรือคน โดยที่กรรมการอย่างน้อยรูปหรือคนจะต้องเป็นผู้มี
ประสบการณ์ด้านการดาเนินทางวินัยหรือได้รับปริญญาทางกฎหมา และเลขานุการ ๑ รูปหรือคน ซึ่งให้เป็น
กรรมการด้วยก็ได้ หรือจะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการด้วยก็ได้ ในกรณีที่มีความจาเป็น จะให้มี
ผู้ช่วยเลขานุการรูปหรือคนหนึ่งก็ได้
ในกรณีที่อธิการบดีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยร้ายแรง ให้นายกสภามหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและให้นาความในวรรคแรกมาใช้บังคับโดย
อนุโลม
ข้อ ๒ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ทาเป็น
หนังสือโดยระบุชื่อและตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาและเรื่องที่ถูกกล่าวหา ตลอดจนชื่อและตาแหน่งของผู้ที่ได้รับ
ตาแหน่งเป็นคณะกรรมการสอบสวนไว้ในคาสั่งนั้นด้วย
ข้อ ๓ เมื่อได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ดาเนินการแจ้งและส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว แต่ถ้าไม่สามารถแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบโดยตรง ให้ปิดสาเนาคาสั่งนั้นไว้ ณ ที่ทาการของผู้ถูกกล่าวหาและส่งสาเนาคาสั่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางมหาวิทยาลัยด้วย ใน
กรณีเช่นนี้ เมื่อพ้นสิบวันทาการ นับแต่วันที่ได้ดาเนินการให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาทราบคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนแล้ว
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดาเนินการส่งเรื่องกล่าวหา
ทั้งหมด พร้อมด้วยส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและหลักฐานการแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ไปให้ประธานกรรมการเพื่อทราบและดาเนินการแจ้งให้กรรมการแต่ละ
คนทราบ ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการบันทึกวันที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้งไว้ในสาเนาคาสั่งนั้นด้วย
ข้อ ๔ ผู้ถูกกล่าวหาอาจคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้ด้วยอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
๔.๑ เป็นผู้ได้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทาการที่ถูกยกขึ้นมากล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
๔.๒ เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน
๔.๓ เป็นผู้มีเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหา
๔.๔ เป็นคู่สมรส หรือญาติโดยเกี่ยวข้องเป็นบุพการี หรือผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดาและมารดา
กับผู้ถูกกล่าวหา
การคัดค้านให้ทาเป็นหนังสือยื่นต่อผู้สั่งแต่งคณะกรรมการสอบสวนภายใน ๗ วันทาการนับแต่
วันที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือนับแต่วันที่ทราบเหตุแห่งการคัดค้าน โดยแสดงเหตุผลของ
การคัดค้านนั้นไว้ด้วย

ในกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่าการคัดค้านนั้นไม่มีเหตุผล ก็สั่งยกคา
คัดค้านนั้นภายใน ๑๐ วันทาการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน หากเห็นว่าคาคัดค้านมีเหตุผล ก็ให้สั่ง ก็ให้สั่ง
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวนผู้ถูกคัดค้านโดยเร็วโดยเร็ว แล้วแจ้งผลการพิจารณาคาคัดค้านให้ผู้คัดค้าน
ทราบ การสั่งยกคาคัดค้านให้เป็นที่สุด
ข้อ ๕ เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ทีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งประธาน
กรรมการ หรือมีการเพิ่มจานวนผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นเหตุให้ประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการ หรือ
ผู้ช่วยเลขานุการคนใดคนหนึ่ง หรือเปลี่ยนคณะกรรมการสอบสวนทั้งคณะ หรือตั้งกรมการเพิ่มขึ้นหรือลด
จานวนกรรมการลง ก็ไม่กระทบกระเทือนถึงการสอบสวนที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการสอบสวนมีอานาจหน้าที่ดังนี้
๖.๑ เรียกผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคา และเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
อยู่ในความคราอบครองของบุคคลดังกล่าว มาตรวจสอบหรือใช้เป็นหลักฐานได้ด้วย
๖.๒ ค้นหาความจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง และพฤติการณ์ต่างๆ อัน
เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา
๖.๓ ในกรณีที่การสอบสวนบ่งชี้ว่าผู้ถูกล่าวหามีมูลกระทาผิดวินัยร้ายอย่างร้ายแรงในเรื่องอื่นด้วย
นอกจากข้อกล่าวหาที่ถูกสอบสวน หรือการสอบสวนพาดพิงไปถึงผู้ปฏิบัติงานอื่นว่ามีส่วนร่วมกระทาผิดใน
เรื่องที่สอบสวนนั้นด้วย ให้คณะกรรมการ สอบสวน สอบสวนกรณีดังกล่าวและรีบรายงานการสอบสวนนั้น
ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบโดยเร็ว
หากผลการสอบสวนตามวรรคแรกปรากฏว่ามีมูลกระทาความผิดอาญาหรือทางแพ่งหรือทั้งทาง
อาญาและทางแพ่ง ประธานกรรมการสอบสวนมีหน้าที่รายงานให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ
โดยเร็ว
๖.๔ ทารายงานแสดงรายละเอียดของการสอบสวนและสรุปผลการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิด
วินัยอย่างไรหรือไม่ โดยอาศัยพยานหลักฐานและเหตุผลอย่างไร ถ้าการกระทาผิดเป็นความผิดฐานใดและ
สมควรได้รับโทษสถานใด เสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหากสอบสวนไม่แล้วเสร็จภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว อาจขอขยายเวลาสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน
ข้อ ๗ ก่อนเริ่มสอบถามปากคาผู้ต้องหา ผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้ผู้
นั้นทราบว่าคณะกรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นตัวแทนของผู้บังคับบัญชาและมหาวิทยาลัยและถ้าให้ถ้อยคาอัน
เป็นเท็จหรือปกปิดความจริงที่ควรบอกต่อคณะกรรมการสอบสวนผู้นั้นจะมีความผิดทางวินัย
ข้อ ๘ การนาเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสานวนการสอบสวน ให้ประธานกรรมการ
กรรมการ เลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการทาบันทึกไว้ด้วยว่าได้เอกสารหรือวัตถุนั้นมาอย่างไร จากผู้ใด และ
เมื่อใด
เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในสานวนการสอบสวน ให้ใช้ต้นฉบับจริง แต่ถ้าไม่อาจนาต้นฉบับมาแสดงได้
จะใช้สาเนาที่ประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ รับรองว่าเป็น
สาเนาที่ถูกต้องของต้นฉบับที่แท้จริงก็ได้
ถ้าหาต้นฉบับไม่ได้จะนาสาเนาหรือพยานบุคคลมาใช้สืบก็ได้

ข้อ ๙ ในการสอบถามผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกล่าวหาและพยาน จะต้องมีคณะกรรมการสอบสวนไม่น้อย
กว่า ๒ รูปหรือคนดาเนินการ กรรมการจะมอบหมายให้ผู้อื่นมาสอบสวนแทนตนมิได้
ข้อ ๑๐ ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ห้ามมิให้บุคคลอื่นร่วมทาการสอบสวน ยกเว้น
แต่ผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้จะถูกสอบถามปากคา
เข้ามาในที่สอบสวนคราวละ ๑ รูปหรือคน และห้ามมิให้บุคคลอื่นนอกจากผู้กาลังถูกสอบปากคาอยู่เข้าฟังการ
สอบสวน ยกเว้นแต่บุคคลที่คณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน
ข้อ ๑๑ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานฝ่ายที่กล่าวหาและฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ให้
คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อแจ้ง และอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหา ข้อ
กล่าวหาส่วนที่บ่งชี้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง สิทธิ์ที่จะให้ถ้อยคาหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้ และสิทธิ์ที่
จะอ้างพยานหลักฐานหรือนาพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวได้ การแจ้งดังกล่าวนี้ให้ทาเป็นบันทึก ๒ ฉบับให้
ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบไว้แล้วให้มอบบันทึกนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหา ๑ ฉบับและเก็บไว้นาสานวนการ
สอบสวนหนึ่งฉบับ
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคาสารภาพว่ากระทาผิดตามทข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวน
บันทึกถ้อยคาคารับสารภาพทั้งสาเหตุการกระทาผิดไว้ ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ทาการ
สอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นว่าสมควรทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวโดยละเอียด
จะทาการสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามิได้ให้ถ้อยคารับสารภาพ ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนเพื่อ
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาต่อไปจนแล้วเสร็จ
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาทราบข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกเจ้งข้อ
กล่าวหาและคาชี้แจงอื่น๐ตามข้อ ๑๔ วรรคแรก โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่
อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยหนังสือถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทา
ผิดหรือไม่ การแจ้งข้อกล่าวหาด้วยวิธีเช่นนี้ให้ทาเป็นบันทึกสามฉบับ เก็บไว้ในสานวนสออบสวน ๑ ฉบับ ส่งให้
ผู้ถูกกล่าวหา ๒ ฉบับ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้ ๑ ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่
รับทราบแล้วส่งกลับคืนมาเข้าสานวนการสอบสวนไว้ ๑ ฉบับ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อล่วงพ้น ๑๐ วันแล้วนับแต่วันที่
ได้ดาเนินการดังกล่าว แม้ยังไม่ได้รับคาตอบจากผู้ถูกกล่าวหา ก็ไห้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวแล้ว
และให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการต่อไปได้
ในกรณีผู้ถูกกล่าวหามาฟังการแจ้งข้อกล่าวหา แต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหาให้
คณะกรรมการสอบสวนบันทึกการรับฟังการชี้แจ้งแต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อทราบข้อกล่าวหาไว้ในบันทึกการ
สอบสวนประจาวันตามข้อ ๒๒ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๒๖ ด้วย
เมื่อดาเนินการตามวรรคแรกแล้ว ให้คณะกรรการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยื่นคาชี้แจ้งแก้ข้อ
กล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่ ถ้าผู้กล่าวหาประสงค์จะยื่นคาชี้แจ้งเป็นหนังสือก็ให้คณะกรรมการสอบสวนให้เวลา
ผู้ถูกกล่าวหาเพื่อดาเนินการยื่นคาชี้แจงตามสมควร แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ทราบสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะยื่นคาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ ก็ให้
คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคาและนาสืบข้อกล่าวหาโดยเร็ว

ข้อ ๑๓ ในการนับสืบแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาจะนาพยานหลักฐานมาเอง หรือจะอ้าง
พยานหลักฐานเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้
ผู้ถูกกล่าวหาจะขอให้ถ้อยคา ยื่นคาชี้แจง หรือนาสืบแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมจากที่ได้ให้ถ้อยคา ยื่นคา
ชี้แจง หรือนาสืบแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้วอีกก็ได้แต่จะต้องดาเนินการในขณะที่การสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ
ข้อ ๑๔ ในการสอบถามปากคาผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้บันทึกถ้อยคาไว้เป็นพยานหลักฐาน และ
เมื่อได้บันทึกถ้อยคาเสร็จแล้วให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยคาฟัง หรือจะให้ผู้ให้ถ้อยคาอ่านเองก็ได้ เมื่อผู้ให้ถ้อยคาคารับ
ว่า บันทึกนั้นถูกต้องแล้ว ก็ให้ผู้ให้ถัอยคาและผู้นั้นบันทึกถ้อยคาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้
คณะกรรมการสอบสวนผู้ร่วมสอบสวนทุกคนลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคานั้นด้วย
คณะกรรมการสอบสวนผู้ใดมิได้ร่วมสอบสวนครั้งใด ห้ามมิให้ลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยคาที่สอบสวน
ครั้งนั้น ถ้าบันทึกถ้อยคามีหลายหน้า ให้กรรมการผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อย ๑ รูปหรือคนกับผู้ให้ถ้อยคาลง
ลายมือชื่อกากับไว้ทุกหน้าด้วย ในกรณีที่ให้ถ้อยคาไม่ยอมลงลามมือชื่อ ก็ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคา
นั้น
ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคาไม่สามารถลงลามมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือ แกงไต หรือทาเครื่องหมายอื่น
ทานองเช่นว่านั้นแทน และให้พยาน ๒ คนลงลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วย
ข้อ ๑๕ ในการบันทึกถ้อยคา ห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความอื่นทับข้อความเดิม ถ้าจาเป็นต้อง
แก้ไขข้อความที่ได้บันทึกไว้แล้ว ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และให้กรรมการผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อง ๑ คนหรือ
รูปกับผู้ให้ถ้อยคาลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่พยานไม่มาหรือมาแต่ไม่ยอมให้ถ้อยคา หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไม่ได้
ภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนพยานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกการสอบสวน
ประจาวันตามข้อ ๒๒ และในราบงานการสอบสวนตามข้อ ๒๖
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคา หรือไม่ยื่นคาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาที่
คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้ว โดยไมมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะ
ดาเนินการต่อไปก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในสานวนการสอบสวนด้วย ในกรณีเช่นนี้ ถ้าภายหลังผู้ถูก
กล่าวหามาขอให้ถ้อยคาหรือยื่นคาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาก่อนที่จะการสอบสวนแล้วเสร็จ ก็ให้คณะกรรมการ
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทาให้การสอบสวน
ล่าช้าโดยไม่จาเป็น หรือมิใช่พยานหลักฐานในประเด็นสาคัญ จะงดการสอบสวนพยานหลักฐานนั้นเสียก็ได้ แต่
ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกกานสอบสวนประจาวันตามข้อ ๑๙ และในรายงานการสอบสวนตามข้อ ๒๓ ด้วย
สอบสวนอนุญาตให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคาหรือยื่นคาชี้เเจงแก้ข้อกล่าวหาได้
ข้อ ๑๙ ในการสอบสวนทุกครั้ง ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดทาบันทึกประจาวันเกี่ยวกับการ
สอบสวนตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ด้วย
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนบุคลากรที่หย่อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตน หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ หรือบกพร่องต่อหน้าที่ด้วยเหตุใด ตามข้อ ๔๗ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๑ และการสอบสวนนั้นชี้บ่งว่า
เป็นการกระทาผิดวินัยร้ายแรง และผู้บังคับบัญชาเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้นั้น ก็ให้ดาเนินการ

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๔ จะนาสานวนการสอบสวนของคณะกรรมการกรณีตามข้อ ๔๗ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๑ มาใช้เป็นสานวน
การสอบสวนเท่าที่เห็นว่าไม่ทาให้เสียความเป็นธรรมด้วยก็ได้
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่มีคาพิพากษาถึงที่สุดชี้ขาดว่าผู้ถูกกล่าวหาคนใดกระทาผิดหรือต้องรับผิดในคดีที่
เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคาพิพากษาของศาลได้ความ
ประจักษ์ชัดอยู่แล้ว คณะกรรมการสอบสวนจะถือเอาคาพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
โดยไม่สอบสวนพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาก็ได้ แต่ต้องแจ้งผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย ถ้าผู้ถูก
กล่าวหาไม่ติดใจที่จะนาสืบหักล้างข้อเท็จจริงตามคาพิพากษาของศาล คณะกรรมการสอบสวนจะฟัง
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคาพิพากษานั้นโดยไม่ทาการสอบสวนพยานหลักฐานอื่นก็ได้
ข้อ ๒๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสร็จแล้ว ให้ประชุมปรึกษาเมื่อ
พิจารณาลงมติว่าผู้ถูกล่าวหากระทาผิดวินัยร้ายแรง ตาบข้อกล่าวหาหรือไม่ หรือมีมลทินมัวหมอง ในกรณีที่ถูก
สอบสวนหรือไม่ ทั้งนี้ให้ถือคะแนนเสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดเป็นมติ
กระทาผิดวินัยร้ายแรง และคะแนนเสียงสนับสนุนข้างมากเป็นมติกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือมีมลทินมัว
หมอง
ข้อ ๒๓ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมลงมติตาบข้อ ๒๒ แล้ว ให้คณะกรรมการนั้นทารายงาน
การสอบสวนเสนอความเห็นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยมีรายละเอียดตามข้อ ๖.๔ หากประธาน
กรรมการหรือกรรมการคนใดมีความเห็นแย้ง ให้ทาความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานการสอบสวนด้วย
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ปรากฏว่าการดาเนินการสอบสวนตอนใดปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามประกาศนี้ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญที่จะทาให้เสียความเป็นธรรม และไม่ทาให้สานวนการสอบสวนทั้งหมด
เสียไป คณะกรรมการสอบสวนจะแก้ไขหรือดาเนินการเสียใหม่เฉพาะตอนที่ไม่ถูกต้องนั้นก็ได้
ข้อ ๒๕ ผู้บังคับบัญชาจะสั่งลงโทษบุคลากรที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยร้ายแรงที่ปรากฏชัดแจ้ง
ประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยไม่ทาการสอบสวนก็ได้
๒๕.๑ กระทาผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรือที่หนักกว่าจาคุกโดยมีคาพิพากษาถึงที่สุดตัดสิน
ให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒๕.๒ ละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ หรือขาดงานในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน
๒๕.๓ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และรับสารภาพเป็นลายลักษณ์อักษร
ขั้นตอนอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ของบุคลากร
๑. การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ ผู้อุทธรณ์จะต้องทาเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อของตนในหนังสือนั้นด้วย
และให้อุทธรณ์ได้เฉพาะตนเองเท่านั้น
ผู้ประสงค์จะอุทธรณ์ อาจขอให้ตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนได้ ส่วน
บันทึกถ้อยคาพยานบุคคลหรือพยานเอกสารอื่น ให้เป็นดุลนพินิจของผู้สั่งลงโทษที่จะให้อนุญาตให้ตรวจหรือ
คัด โดยคานึงถึงประโยชน์ในการรักษาวินัยของบุคลากร เหตุผลและความจาเป็น เป็นเรื่องๆไป
๒. คาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน หรืองดบาเหน็จ1 ให้ผู้อุทธรณ์อุทธรณ์คาสั่ง
ดังกล่าวภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ทราบคาสั่งต่อผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้

๒.๑ ในกรณีที่คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ วิทยาลัยหรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน สานัก ศูนย์ หรือวิทยาลัย เป็นผู้สั่งลงโทษให้อุทธรณ์ต่ออธิการบดี
หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
ตัวอย่างเช่น นาย A อาจารย์ประจาคณะสังคมศาสตร์ มีคาสั่งลงโทษให้ตัดเงินเดือนจากคณบดีคณะ
สังคมศาสตร์ ถ้านาย A ต้องการอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว ให้อุทธรณ์ด้วยตนเองไม่สามารถมอบหมายให้คนอื่น
อุทธรณ์แทนได้ ทั้งนี้ต้องอุทธรณ์ต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
๒.๒ ในกรณีที่อธิการบดีเป็นผู้สั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ตัวอย่างเช่น นาย A อาจารย์ประจาคณะสังคมศาสตร์ มีคาสั่งลงโทษให้ตัดเงินเดือนจากอธิการบดี ถ้า
นาย A ต้องการอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว ให้อุทธรณ์ด้วยตนเองไม่สามารถมอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนได้
ทั้งนี้ต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
๓. ในการอุทธรณ์ ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒ โดยตรง ให้ผู้บังคับบัญชานั้น
พิจารณาวินิจฉัยสั่งการให้เสร็จภายใน ๑๕ วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์และสานวนการพิจารณาลงโทษ เว้นแต่มี
เหตุความจาเป็นก็อาจขยายเวลาได้ไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่ครบกาหนด ทั้งนี้จะต้องบันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้
๔. การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก2 จะต้องอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
ทราบคาสั่งนั้นให้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลโดยตรง
ตัวอย่างเช่น นาย A อาจารย์ประจาคณะสังคมศาสตร์มีคาสั่งลงโทษให้ปลดออกจากอธิการบดี ถ้านาย
A ต้องการอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว ให้อุทธรณ์ด้วยตนเองไม่สามารถมอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนได้ ทั้งนี้ต้อง
อุทธรณ์คาสั่งต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลโดยตรง
๕. ในกรณีคาสั่งในข้อ ๒ ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับอุทธรณ์พิจารณาเห็นว่าการสั่งลงโทษสมควรแก่ความผิด
ก็ให้สั่งยกอุทธรณ์ ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ให้สั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ ตามควรแก่กรณี
เมื่อวินิจฉัยเสร็จแล้วให้แจ้งคาวินิจฉัยให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
๖.ในกรณีตามข้อ ๔ ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาเห็นว่าการสั่งลงโทษสมควรแก่
ความผิด ก็ให้สั่งยกอุทธรณ์ ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ให้สั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือ
ยกโทษตามควรแก่กรณี ต่อจากนั้นให้อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย สั่งการให้เป็นไป
ตามมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล แล้วแจ้งคาวินิจฉัยให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว

1

ข้ อ ๕๔(๑)ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้ วยการบริ หารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๑

2

ข้ อ ๕๔(๒)ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้ วยการบริ หารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๑

แผนผังแสดงวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์

ผู้อทุ ธรณ์

คาสัง่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนเงินขันเงิ
้ นเดือน

คาสัง่ ลงโทษ ให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ออก ให้

ให้ อทุ ธรณ์คาสัง่ ดังกล่าวเป็ นหนังสือภายใน
๑๕ วันนับแต่ทราบคาสัง่

อุทธรณ์เป็ นหนังสือภายใน ๓๐ วันนับแต่ทราบ
คาสัง่

คาสัง่ ลงโทษนันคณบดี
้
ผู้อานวยการ

คาสัง่ ลงโทษนันอธิ
้ การบดี

สถาบัน สานัก ศูนย์ วิทยาลัย หรือ

เป็ นผู้ออกคาสัง่

อุทธรณ์ตอ่

หัวหน้ าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
อุทธรณ์ตอ่

เป็ นผู้ออกคาสัง่
อุทธรณ์ตอ่

คณะกรรมการบริ หารบุคคล

คณะกรรมการบริ หารบุคคล

อธิการบดี หรื อรองอธิการบดีที่
อธิการบดีมอบหมาย

ให้ ผ้ ทู ี่รับเรื่ องอุทธรณ์มาต้ องพิจารณาให้ แล้ วเสร็ จ

ให้ คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลพิจารณาว่า ถ้ า

ภายใน ๑๕ วัน ถ้ ามีเหตุจาเป็ นขยายเวลาได้ ไม่เกิน

คาสัง่ ลงโทษสมควรแก่ความผิดก็ให้ ยกอุทธรณ์ แต่

๑๕ วัน ถ้ าคาสัง่ ลงโทษสมควรแก่ความผิดก็ให้ ยก

ถ้ าไม่ถกู ต้ องก็ให้ สงั่ ตามควรแห่งกรณี

อุทธรณ์ แต่ถ้าไม่ถกู ต้ องก็ให้ สงั่ ตามควรแห่งกรณี
แจ้ งคาวินจิ ฉัยเป็ น
หนังสือโดยเร็ ว

แจ้ งคาวินจิ ฉัยเป็ น

ผู้อทุ ธรณ์

หนังสือโดยเร็ ว

การยื่นร้องทุกข์
ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ ต้องเป็นบุคลากรของมหาลัยและร้องทุกข์ได้สาหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนคน
อื่นหรือมอบหมายให้คนอื่นร้องทุกข์แทนตนไม่ได้
๑.การร้องทุกข์ต้องทาเป็นหนังสือภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบหรือควรได้ทราบเรื่องอันเป็นเหตุร้อง
ทุกข์
๒.รายละเอียดของหนังสือต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยต่อไปนี้
- เรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
- ความประสงค์ของการร้องทุกข์
- ลายมือชื่อและตาแหน่งของผู้ร้องทุกข์
๓. ถ้าเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่
ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยตนไม่มีสิทธิ
อุทธรณ์ ให้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาระดับเหนือผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุของการร้องทุกข์
ขึ้นไประดับหนึ่ง
ให้ผู้บังคับบัญชาผู้รับเรื่องร้องทุกข์พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้เสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
ได้รับเรื่องร้องทุกข์นั้น แล้วแจ้งคาวินิจฉัยให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
ตัวอย่างเช่น นาย A เป็นบุคลากรในระดับปฏิบัติการในกองหนึ่งถูกรองผู้อานวยการ B กลั้นแกล้งโดย
การประเมินการปฏิบัติงานน้อยกว่าความเป็นจริง โดยที่นาย A ไม่มีสิทธิอุทธรณ์ นาย A ต้องร้องทุกข์เป็น
หนังสือต่อผู้อานวยการกองที่นาย A ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ภายใน ๓๐ วันนับแต่ทราบการกระทาอันไม่เป็นธรรม
จากรองผู้อานวยการ
๔. ถ้าเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากการที่ผู้ร้องทุกข์ออกจากงานหรือถูกเลิกจ้าง โดยที่ตนไม่มีสิทธิ
อุทธรณ์ ให้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่
รับเรื่องทุกข์นั้นทั้งนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้สั่งการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พร้อมทั้ง
แจ้งคาวินิจฉัยให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
ตัวอย่างเช่น นาย A เป็นบุคลากรในระดับปฏิบัติการในกองหนึ่งถูกทางมหาลัยเลิกจ้างโดยไม่มีทธิ
อุทธรณ์ นาย A ต้องร้องทุกข์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ทราบเรื่อง
การถูกเลิกจ้าง
๕. ในกรณีที่อธิการบดีสั่งให้ผู้ร้องทุกข์กลับเข้าปฏิบัติงาน ให้ผู้ร้องทุกข์กลับเข้าปฏิบัติงานในตาแหน่ง
เดิมหรือตาแหน่งในระดับเดียวกันที่จะต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะที่ผู้นั้นมีอยู่

แผนผัง การร้องทุกข์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของบุคลากร

บุคลากรร้องทุกข์ด้วยตนเอง

ในกรณีที่ผ้ รู ้ องทุกข์ถกู สัง่ ออกจากงาน

ในกรณีที่เห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่
ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ถูกต้องตามพระ
ธรรมวินับ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย โดยทีต่ นไม่มีสิทธิอทุ ธรณ์
ทาเป็นหนังสือภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ทราบหรือควรทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์

หรื อถูกเลิกจ้ าง โดยตนมี่สทิ ธิอทุ ธรณ์
ทาเป็ นหนังสือภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ทราบหรื อควรทราบเหตุแห่งการร้ อง
ทุกข์

คาร้องทุกข์ให้ยื่นต่อผู้บังคับบัญชา
ระดับเหนือผู้บังคับบัญชาต้นเหตุ
ของการร้องทุกข์ไประดับหนึ่งให้ผู้
บัญชาที่รับเรื่องพิจารณาเรื่องให้
เสร็จภายใน ๓๐ วันนับแค่รับเรื่อง
งงคับ

คาร้องทุกข์ให้ยื่นต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ให้คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณาเรื่องให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๐ วันนับแต่ที่ได้รับเรื่อง

แจ้ งคาวินจิ ฉัยเป็ นหนังสือ
แจ้ งคาวินจิ ฉัยเป็ นหนังสือ

โดยเร็ ว

โดยเร็ ว

บุคลากรผู้ร้องทุกข์

ตัวอย่างหนังสือร้องทุกข์
ตามข้อ ๓ จากประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากร

หนังสือร้องทุกข์
เขียนที่..........................................................................
วันที่................เดือน..................................พ.ศ. ...............
เรียน…………………………………………..
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................
อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่................บ้าน....................................................................
ตาบล........................................ อาเภอ........................จังหวัด...............................ตาแหน่ง................................
สังกัด.........................................................................
ร้องทุกข์ต่อ......................................................................................
เนื่องจาก
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