คานา
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ สนับสนุนให้หน่วยงานคณะ สถาบัน สานัก จัดโครงการ
สั ม มาทิ ฐิ ภ ายในหน่ ว ยงานเป็ น ประจ าทุ ก ปี เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ า งความสามั ค คี ข องบุ ค ลากร ร่ ว ม
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ตลอดจนการจัดให้มีการบรรยายพิเศษเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่
บุคลากรอีกด้วย
สานักงานอธิการบดีและสานักงานกฎหมายได้ร่วมกันจัดโครงการสัมมาทิฐิในวันที่ ๖-๘
กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ (บ่อฝ้าย)
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีการบรรยายและร่วมอภิปรายเรื่ องการจัดทาห่วงโซ่คุณค่า
(VALUE CHAIN) และกระบวนงานในการพิจารณาขั้นตอนการตรวจสอบสานวนการสอบสวนวินัยนิสิต วินัย
บุคลากร และความรับผิดทางละเมิด
การรายงานผลการดาเนิน งานโครงการสั มมาทิฐิ บุค ลากรส านักงานอธิก ารบดี และ
สานักงานกฏหมายฉบับนี้ได้จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ ซึง่ ได้รวบรวมเนื้อหาโดย
สรุปของเรื่องการจัดทาห่วงโซ่คุณค่า แนวทางและกระบวนการพิจารณาขั้นตอนการตรวจสอบสานวนการ
สอบสวนวินัยนิสิต วินัยบุคลากร และความรับผิดทางละเมิด รวมถึงภาพกิจกรรมของบุคลากรทั้งสอง
หน่วยงาน โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจต่อไป ทั้งนี้หากมีข้อแนะนาหรือข้อผิดพลาดประการใด
ผู้จัดทาขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

สานักงานอธิการบดี และสานักงานกฎหมาย
สิงหาคม ๒๕๖๐

สารบัญ
ผลการดาเนินงานโครงการสัมมาทิฐิบุคลากรสานักงานอธิการบดี
รูปแบบการจัดสัมมาทิฐิ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลโครงการสัมมาทิฐิบุคลากรสานักงานอธิการบดี และสานักงานกฎหมาย
สรุปผลโครงการสัมมาทิฐิบุคลากรสานักงานกฎหมาย
กลุ่มที่ ๑
กลุ่มที่ ๒

๑
๑
๒
๓
๗
๘
๑๑

สารบัญภาคผนวก
ภาคผนวก ๑ โครงการสัมมาทิฐิบุคลากรสานักงานอธิการบดี
ภาคผนวก ๒ เอกสารประกอบโครงการสัมมาทิฐิ สานักงานอธิการบดี ประจาปี ๒๕๖๐
ภาคผนวก ๓ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิสานักงานอธิการบดีและสานักงานกฎหมาย
ภาคผนวก ๔ ภาพกิจกรรม

๒๒
๒๖
๓๑
๓๓

สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่ ๑ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๑
แผนภาพที่ ๒ VALUE CHAIN ของสานักงานอธิการบดี
แผนภาพที่ ๓ กระบวนการสอบสวนนิสิตกรณีปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย

๒
๕
๖

ผลการดาเนินงานโครงการสัมมาทิฐิบคุ ลากรสานักงานอธิการบดี
วันที่ ๖-๘ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ (บ่อฝ้าย)
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามที่ ส านั ก งานอธิก ารบดี และส านั กงานกฎหมาย มหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร์ ได้
ร่ ว มกั น จั ด โครงการสั ม มาทิ ฐิ บุ ค ลากรส านั ก งานอธิ ก ารบดี แ ละส านั ก งานกฎหมาย เมื่ อ วั น ที่ ๖-๘
กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยการสัมมนาแบ่งออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกจัดที่ อาคารสารนิเทศ ๕๐
ปี มก.ในวั น ที่ ๖ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ในเรื่ อ ง การจั ด ท าห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า (Value Chain) โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรส่วนกลางสานักงานอธิการบดีและสานักงานกฎหมายมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการจัดทาห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ที่ถือเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างความได้ เปรียบในเชิงการ
แข่งขันและเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการโดยรวมขององค์กร ตลอดจนเป็นเครื่องมือประกันความพึง
พอใจสู งสุดให้ กับ ลู กค้าและผู้ ที่มีส่ วนได้ส่ ว นเสี ยภายใต้บริบ ทใหม่ ที่มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์มีการ
ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒ นา
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ระยะ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๑) ตลอดจนแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๗๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เป็นต้น ส่วนช่วงที่
สองได้จัดที่ห้องประชุมของบ้านพักสวัสดิการกองทัพอากาศ (บ่อฝ้าย) เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
เรื่อ งกระบวนการท างานร่ ว มกั น ระหว่างหน่ วยงานของส านั กงานอธิก ารบดีและกระบวนงานในการ
พิจารณาขั้นตอนการตรวจสอบสานวนการสอบสวนวินัยนิสิต วินัยบุคลากร และความรับผิดทางละเมิด
เพื่อจัดทาเป็นแนวปฏิบัติการตรวจสอบเผยแพร่ให้นิติกรทั้งมหาวิทยาลัยใช้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
ในการนี้ สานักงานอธิการบดีและสานักงานกฎหมายคาดหวังว่าบุคลากรของทั้งสอง
หน่ วยงานจะได้รับ ประโยชน์ จากการเข้าใจถึงแนวโน้ม ทิศทาง ความท้าทาย และสามารถปรับตัวได้
สอดคล้องกับความคาดหวังขององค์กรในบริบทการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ โดยมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดทาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ขององค์กรได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น
รูปแบบการจัดสัมมาทิฐิ
๑. การบรรยาย อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การจัดทาห่ วงโซ่คุณค่า
(Value Chain) ดาเนินการโดยการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บรรยายและผู้เข้ารับฟัง
๒. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์กระบวนงานในการพิจารณาตรวจสานวนการสอบสวนวินัยนิสิต
วินัยบุคลากร และความรับผิดทางละเมิด และร่วมกันอภิปรายในที่ประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อปฏิบัติ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา
บุคลากรสานักงานอธิการบดีและสานักงานกฎหมาย จานวน ๑๘ คน
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ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๑. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ ๑๒ ปี
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ โดยมติส ภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/
๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในช่วง ๑๒ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๑) ดังแผนภาพที่ ๑

แผนภาพที่ ๑ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๗๑
๒. กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔
เป็ น การเสนอโดยสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และร่างนี้ได้ ผ่ านการเห็ นชอบโดย
คณะกรรมการสภาการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๙ โดย
จุดมุ่งหมายที่สาคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทาและสร้างงานได้ ภายใต้บริบท
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมี
ความเป็ นพลวัต ภายใต้สังคมแห่ งปัญญา (Wisdom-Based Society) สั งคมแห่ งการเรียนรู้ (Lifelong
Learning Society) และการสร้ า งสภ าพ แวดล้ อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย น รู้ (Supportive Learning
Environment) เพื่อให้พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่ พัฒนาแล้วในอีก ๑๕
ปีข้างหน้า
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๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
แผนฉบับนี้ได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการ
พัฒนาประเทศได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ
ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกาหนด
วิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่
“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และยังเป็นแผนที่จะเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการ
แปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กาหนด
ประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปี
แรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้กาหนด
แนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกากับให้การพัฒ นาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
๔. ห่วงโซ่คุณค่า
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เป็นแนวคิดของ Michael E. Porter ซึ่งเป็นแนวคิดที่ช่วยให้
เข้าใจถึงบทบาทของแต่ละหน่วยงานปฏิบัติการว่าจะช่วยให้องค์กรก่อกาเนิดคุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างไร ซึ่ง
มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ได้ น ามาปรับ ใช้ ในการวิเคราะห์ แ ละพั ฒ นากระบวนการด าเนิ น งานของ
หน่ ว ยงานในสั งกั ดส านั ก งานอธิก ารบดี และงานที่ มี ก ารบู รณาการร่ว มกั นระหว่างหน่ ว ยงานภายใน
สานักงานอธิการบดี
สรุปผลโครงการสัมมาทิฐิบุคลากรสานักงานอธิการบดี และสานักงานกฎหมาย
ตามที่บุ คลากรสานั กงานอธิการบดีและสานักงานกฎหมาย ได้เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ
บุคลากรสานักงานอธิการบดี วันที่ ๖-๘ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยกาหนดให้วันที่ ๖ กรกฏาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ เป็นเรื่อง ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และวันที่ ๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นการวิเคราะห์
กระบวนงานในการพิจารณาตรวจสานวนการสอบสวนวินัยนิสิต วินัยบุคลากร และความรับผิดทางละเมิด
และร่วมกันอภิปรายในที่ประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อปฏิบัติ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมดังนี้
๑. บุคลากรสานักงานอธิการบดี
รักษาการแทนผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
นางนิดา ประพฤติธรรม
นางสาวรัชฎา ชื่นเสียง
นางสาวปทุมมา ดีรักษา

นางสาวเนตรทรายยอดพรหม
นายสวรรค์ชิด สุภาพวงษ์สกุล
นายพงศนาถ เปรมภิภัสสร
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๒. บุคลากรสานักงานกฎหมาย
ผู้อานวยการสานักงานกฎหมาย
นางสาวดวงเดือน ตันติเวชกุล
นายภูวนาถ พานแก้ว
นางสาวจุฑามาศ ศรีรัง
นางอนัญญา อุณหโภคา
นางสาวพสุ รอดทรัพย์

นางสาวอัจฉราภรณ์ ปิ่นทอง
นางสาวอัจฉราวรรณ ฉัตรเวทิน
นายชนินทร์ เอี่ยมจิตติรักษ์
นางสาวฐาปนีย์ มณีรัตน์
นายวัฒนวงศ์ บุญสิน
นางสุนิสา สมดวง

รักษาการแทนผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ได้กล่าวเปิดโครงการสัมมาทิฐิบุคลากร
สานักงานอธิการบดี และสานักงานกฎหมาย โดยในวันที่ ๖ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นการบรรยายและ
ให้ความรู้ในเรื่อง ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ซึ่งเป็นระบบของกระบวนการทางานที่สามารถอธิบาย
ความความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงที่มีผลกระทบซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นเครื่องมือสะท้อนให้เห็น
ผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนและประสิทธิภาพประสิทธิผลกระบวนการหรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง จึง
จาเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องเปรียบเทีย บการทางานและผลลัพธ์ของแต่ละกระบวนการเพื่อให้องค์กร
เกิ ด ความแน่ ใ จว่ า กระบวนการต่ า งๆ จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลสามารถสร้ า งผลิ ต ภาพ
(Productivity) และความยั่งยืนสูงสุดให้กับองค์กร (Sustainability)
ความหมายของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คือ การแสดงกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการทางาน ให้
เห็นถึงบทบาทของแต่ละฝ่าย/บุคคล ที่มีส่วนช่วยให้งานประสบผลสาเร็จ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๒
แบบ คือ กิจ กรรมหลั ก และกิจ กรรมสนั บสนุ น ซึ่งกระบวนการจัด ทา Value chain ประกอบด้ ว ย
ระบบงานและกระบวนงาน โดย
ระบบงาน หมายถึง วิธีการที่หน่วยงานในทางานให้ประสบผลสาเร็จ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรของหน่วยงาน ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ คู่สัญญา
กระบวนการท างาน หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ เชื่ อ มโยงกั น เพื่ อ ส่ ง มอบบริ ก ารให้ แ ก่
ผู้ รั บ บริ ก าร และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทั้ ง ภายในและภายนอกหน่ ว ยงาน โดยทั่ ว ไป กระบวนการ
ประกอบด้วย คน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค และวัสดุ มาทางานร่วมกันตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ โดยมี
ตัวอย่างการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของกระบวนการผลิตบัณฑิต ดังนี้
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ตัวอย่างการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตบัณฑิต
ที่มา :: รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

,

,

,

การพิจารณาจัดทา Value Chain มีข้อสังเกตดังนี้
1. การปฏิบัติงานประจาของกระบวนการทางานต่างๆ เป็นไปตามข้อกาหนดที่สาคัญ
2. มีตัววัด/ตัวบ่งชี้ ของผลการดาเนินการ และตัววัดภายในกระบวนการอะไรบ้างที่หน่วยงานใช้เพื่อ
ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ
3. ตัววัดเหล่านี้สัมพันธ์กับคุณภาพของสัมฤทธิ์ผลและผลการดาเนินการของการบริการของ
หน่วยงานอย่างไร
ความถูกต้อง
ความรวดเร็ว
ความพึงพอใจ

กองคลัง
สนง.ตรวจสอบ
ภายใน
สนง.ทรัพย์สิน

กองการ
เจ้าหน้าที่

กองแผนงาน
สนง.ประกัน
คุณภาพ

แผนภาพที่ ๒ Value Chain ของสานักงานอธิการบดี

กองกลาง
กองกิจการนิสิต
กองวิเทศสัมพันธ์
กองยานพาหนะฯ
สถานพยาบาล
สนง.กฎหมาย
สนง.บริการวิชาการ
สานักการกีฬา
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นอกจากนี้ ตัวอย่าง Value Chain ที่เป็นการทางานร่วมกันระหว่างกองกิจการนิสิตและสานักงาน
กฎหมาย ดังแผนภาพที่ ๓

แผนภาพที่ ๓ กระบวนการสอบสวนนิสิตกรณีปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
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สรุปผลโครงการสัมมาทิฐิบุคลากรสานักงานกฎหมาย
ตามที่สานักงานกฎหมายได้รับอนุมัติให้จัดโครงการสัมมาทิฐิสานักงานกฎหมาย ระหว่าง
วันที่ ๖ – ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้ องประชุม ๘ อาคารสารนิเทศ ๕๐ปี และบ้านพักสวัสดิการ
กองทัพอากาศ (บ่ อฝ้าย) อาเภอหั วหิ น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงเช้าของวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ผู้อานวยการสานักงานกฎหมาย บุคลากรของสานักงานกฎหมายและสานักงานอธิการบดี ได้ร่วมกัน
ประชุมเกี่ยวกับการจัดทา Value Chain สานักงานอธิการบดี โดยอธิบายถึงความหมายของระบบงานและ
กระบวนงาน ความหมายของห่วงโซ่คุณค่า และร่วมหารือในเรื่องกระบวนการการทางานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานของสานักงานอธิการบดี เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาห่วงโซ่คุณค่าของ
องค์กร ในช่วงบ่ายได้ออกเดินทางไปยังบ้านพักสวัสดิการกองทัพอากาศ (บ่อฝ้าย) อาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ในส่วนของวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการแบ่งกลุ่มนิติกรออกเป็น ๒ กลุ่ม เพื่อ
วิเคราะห์กระบวนงานในการพิจารณาตรวจสานวนการสอบสวนวินัยนิสิต วินัยบุคลากร และความรับผิด
ทางละเมิด และร่วมกันอภิปรายในที่ประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อปฏิบัติ โดยมีรายชื่อนิติกรสานักงานกฎหมาย
ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ ๑
นางสาวอัจฉราวรรณ ฉัตรเวทิน
นางสาวพสุ รอดทรัพย์
นายภูวนาถ พานแก้ว
นางสาวฐาปนีย์ มณีรัตน์
นายวัฒนวงศ์ บุญสิน

กลุ่มที่ ๒
นางสุนิสา สมดวง
นางสาวอัจฉราภรณ์ ปิ่นทอง
นายชนินทร์ เอี่ยมจิตตติรักษ์
นางสาวดวงเดือน ตันติเวชกุล
นางสาวจุฑามาศ ศรีรัง

หลักการและเหตุผลของโครงการฯ
เนื่องจากภารกิจที่สาคัญภารกิจหนึ่งของนิติกรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือการ
ตรวจสอบสานวนการสอบสวนเพื่อเสนอความเห็นต่อผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในกรณีที่
เกิด การฟ้ องร้ องละเมิด ขึ้น ในมหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะต้ องมี การกลั่ นกรองความถูกต้ องของ
กระบวนการดาเนินการทางวินัย หรือกระบวนการสอบหาผู้รับผิดทางละเมิด ตลอดจนการเสนอความเห็น
ของผู้ตรวจสานวนเพื่อประกอบการวินิจฉัยของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อให้ กระบวนการ
ดาเนินการทางวินัย หรือความรับผิดทางละเมิดเป็นไปตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อ บั งคั บ ก าหนดไว้ให้ ต้ อ งด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามรูป แบบวิ ธีก าร อั น เป็ น สาระส าคั ญ เพราะหากไม่
ดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กาหนดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้วนาผลการดาเนินการดังกล่าวไปออก
คาสั่ งทางปกครอง ไม่ว่าจะเป็ นคาสั่งลงโทษทางวินัยหรือคาสั่งเรียกให้ ชดใช้เ งิน อันเนื่องมาจากการทา
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ ก็จะทาให้คาสั่งทางปกครองดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายกาหนด
ขั้นตอนของการออกคาสั่งทางปกครองไว้ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่จะ
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ได้รับผลกระทบจากคาสั่งทางปกครอง ซึ่งวิธีการตรวจสานวนการสอบสวนอาจจาแนกเป็นการตรวจขั้นตอน
หรื อ กระบวนการอั น เป็ น สาระส าคั ญ และการตรวจเหตุ ผ ลในการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ อาทิ ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนได้แต่งตั้งโดยผู้มีอานาจสั่งแต่งตั้งหรือไม่ ขั้นตอนการสอบสวนได้ให้โอกาสผู้ถูก
กล่าวหาที่จะได้รับ ทราบข้อกล่าวหา และได้โต้แ ย้งแสดงพยานหลั กฐานของตนอย่างเต็มที่ ตลอดจนได้
รับทราบการแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาหรือไม่ และการใช้ดุลพินิจที่ประกอบเป็นเหตุผล
ในการเสนอบทลงโทษทางวินัย หรือเสนอให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใดต้องเป็นผู้รับผิดทางละเมิด เป็นไปโดย
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เป็นต้น
ดังนั้น งานด้านการตรวจส านวนการสอบสวนเพื่อเสนอความเห็นต่อผู้มีอานาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ซึ่งเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบความถูกต้องของสานวนการสอบสวน จึงถือว่ามี
ความส าคัญ ยิ่ งต่อกระบวนการดาเนิ นการทางวินั ย และการสอบหาผู้ รับ ผิ ด ทางละเมิด เพราะหากการ
สอบสวนขั้นตอนใดทาไม่ถูกต้อง และขั้นตอนนั้นเป็นสาระสาคัญที่จะทาให้เสียความเที่ยงธรรม ก็จะต้อง
แก้ไขหรือดาเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว เพราะจะส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของผู้ถูก
ลงโทษ และอาจส่งผลให้คาสั่งทางปกครองนั้นเป็นคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ด้วยเหตุ ผลดังกล่ าวข้างต้น จึงมีความจาเป็นที่นิติกรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนิติกรและยังไม่มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสานวนการ
สอบสวนจะได้ รั บ รู้ และตระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ของงานด้ านการตรวจส านวนการสอบสวนเพื่ อ เสนอ
ความเห็นต่อผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยประโยชน์ที่ได้รับ คือ การปฏิบัติหน้าที่ของนิติกร
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าใจถึงหลักการอันเป็นสาระสาคัญในการพิจารณาการตรวจสานวน
การสอบสวนทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด และนิติกรได้ร่วมปรึกษาหารือถึงปัญหาอุป สรรคในการ
พิจารณาการตรวจสานวนการสอบสวนทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดที่ผ่านมา เพื่อนามากาหนดเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเรื่องดังกล่าว
สานักงานกฎหมาย จึงได้มีการรวบรวมข้อปฏิบัติในการพิจารณาตรวจสานวนวินัยนิสิต
วินัยบุคลากร และความรับผิดทางละเมิดของเจ้า หน้าที่ จากการวิเคราะห์ของนิติกรทั้ง ๒ กลุ่มตามเอกสาร
แนบ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางให้นิติกรที่สังกัดหน่วยงานอื่นๆ ได้รับทราบและใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป
รูปแบบการวิเคราะห์กระบวนงาน
โดยการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์กระบวนงานในการพิจารณาตรวจสานวนการสอบสวนวินัย
นิสิต วินัยบุคลากร และความรับผิดทางละเมิดออกเป็น ๒ กลุ่ม ภายใต้หัวข้อคาถามเดียวกัน และร่วมกัน
อภิปรายในที่ประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อปฏิบัติและเป็นแนวปฏิบัติแก่นิติกรอื่นๆ ต่อไป

กลุ่มที่ ๑
การพิจารณาในการตรวจสานวนวินัยบุคลากร
๑. เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอสานวนการสอบสวนมาแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตรวจสอบความถูกต้องของสานวนการสอบสวน ดังต่อไปนี้
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๑.๑ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย มีประเด็นสาคัญดังนี้
๑.๑.๑ ผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
๑.๑.๒ องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
๑.๑.๓ การคัดค้านกรรมการสอบสวน
ดังนั้ น ถ้ามี กรณี ที่ มี ก ารแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถู กต้ อง ในส่ ว นที่ เกี่ ยวกั บ
คุณ สมบั ติของคณะกรรมการสอบสวนตามข้อบังคับฯ ให้ การสอบสวนทั้งหมดเสียไป และผู้ สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนจะต้องดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ให้ถูกต้อง
๑.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัย มีขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
๑.๒.๑ การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา
๑.๒.๒ การรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหา
๑.๒.๓ การแจ้งข้อกล่าวและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
๑.๒.๔ การสอบสวนและรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหา
๑.๒.๕ การประชุมลงมติและทารายงานการสอบสวน
ดังนั้น ถ้ามีกรณีการดาเนินการสอบสวนไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนที่
กาหนดไว้ในข้อบั งคับ ไม่ถูกต้องจะท าให้ การสอบสวนนั้นเสี ยไปเฉพาะขั้นตอนที่ ดาเนิน การไม่ถูกต้อง
เท่านั้น อาทิ
- การประชุมคณะกรรมการสอบสวน มีกรรมการมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม
- การสอบปากคาบุคคลไม่ถูกต้อง โดยมีกรรมการร่วมทาการสอบสวนน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
หรือกรรมการสอบสวนกระทา การล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญาหรือกระทาการใด เพื่อจูงใจให้ผู้ถูกกล่าวหา
หรือพยานให้ถ้อยคาอย่างใดๆ หรือมีบุค คลอื่นที่มิใช่ทนายความหรือที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ที่
มิได้รับอนุญาตให้อยู่ร่วมทาการสอบสวน
- กรณีคณะกรรมการสอบสวนมิได้แจ้ง ข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบหรือมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน ข้อกล่าวหา
แต่ฐานความผิดไม่ตรงกับฐานความผิดที่จะสั่งลงโทษ
นอกจากกรณีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ถ้าการสอบสวนขั้นตอนใดทาไม่ถูกต้อง และขั้นตอน
นั้ น เป็ น สาระส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ เสี ย ความเที่ ย งธรรมให้ ผู้ สั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนแก้ ไขหรื อ
ดาเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยอานาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคาสั่ง และการแก้ไขคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ สาหรับพนักงาน
และข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
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ลูกจ้า งประจ า ใช้ระเบี ยบกระทรวงการคลั งว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่ วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดย
ระเบียบฯดังกล่าวให้ไปใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนคือ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้า ราชการ พระราชบั ญ ญั ติระเบี ย บข้าราชการพลเรือนในสถาบั น อุดมศึก ษา พ.ศ.
๒๕๔๗ โดยข้อ ๑๗ ให้ เป็ น ไปตามที่กาหนดในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งก็คือข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยอานาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคาสั่ง และการแก้ไขคาสั่งเกี่ยวกับการ
ลงโทษ สาหรับพนักงานและข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙

กรณีตัวอย่าง
เมื่อกฎหมายกาหนดให้ ผู้ บังคับบัญ ชาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนกรณี
ลูกจ้างประจาถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษทางวินัยโดยอาศัย
ผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่โดยมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนย่อมเป็นการออก
คาสั่งโดยมิได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนด คาสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คำพิ พำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๐/๒๕๔๙ เดิม ผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างประจา
สังกัดหน่วยงานแห่งหนึ่งของกองทัพอากาศ สามีของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นทหารอากาศได้ร้องขอความเป็น
ธรรมต่อผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้ดาเนินการลงโทษทหารอากาศนายหนึ่งกรณีข่มขืนและข่มขู่ผู้ฟ้องคดี
กรมจเรทหารอากาศได้ดาเนินการสอบสวนเรื่องร้องเรียนดังกล่ าวแล้ ว เห็ นว่าทหาร
อากาศนายนั้นมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ฟ้องคดีขณะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้
ร้องเรียน โดยไม่ปรากฏชัดว่าเกิดจากการข่มขู่ และทาบันทึกเสนอผู้บัญชาการทหารอากาศให้ลงโทษผู้
ฟ้องคดีด้วย ผู้บัญชาการทหารอากาศอนุมัติให้ดาเนินการตามที่เสนอ หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดีเห็น
ควรให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยไม่มีบาเหน็จ แต่กรมสารบรรณทหารเสนอความเห็นว่าควรลงโทษไล่
ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้บัญชาการทหารอากาศมีคาสั่งอนุมัติ หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดี
จึงมีคาสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคาสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยข้อบังคับของ
กระทรวง กลาโหมว่าด้วยลูกจ้างประจา พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงฟ้องศาลขอให้เพิกถอนคา สั่งลงโทษและให้ผู้ฟ้อง
คดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม
ศาลวินิจฉัยว่า ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๒๘ ข้อ ๒๖ วรรคสอง
กาหนดว่า ลูกจ้างประจาผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงและผู้บังคับบัญชาเห็นว่ากรณีมีมูล
ที่ควรสอบสวน ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวน ในการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อ
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และต้องให้โอกาสผู้
ถูกกล่าวหาชี้แจงและนาพยานหลักฐานเข้าสืบแก้ข้อกล่าวหา แต่ปรากฏว่าการลงโทษผู้ฟ้องคดีมิได้มีการ
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แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด เพียงแต่มีการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ของ
กรมจเรทหารอากาศเท่านั้น จึงมิได้เป็นการปฏิบัติตามข้อ ๒๖ วรรคสองดังกล่าวในชั้นอุทธรณ์คาพิพากษา
ข้ออุทธรณ์ที่ว่าคาให้การของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นไว้ต่อเจ้าหน้าที่ถือได้ว่าเป็นการรับ สารภาพ
เป็นหนังสือตามข้อ ๒๘ วรรคหนึ่งของข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะดาเนินการลงโทษโดยไม่ต้อง
สอบสวนได้นั้น นอกจากผู้ฟ้องคดีจะปฏิเสธคากล่าวอ้างแล้ว ยังเป็นการยกข้อเท็จจริงที่มิได้ว่ากันมาแล้ว
โดยชอบในศาลปกครองชั้น ต้น ขึ้น อ้าง ซึ่งต้องห้ ามตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง ของระเบี ยบฯ ว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีปกครองฯ จึงไม่อาจรับฟังได้ คาสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลพิพากษาให้
เพิกถอนคาสั่งดังกล่าว และให้ดาเนินการให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งที่ไม่
ต่ากว่าเดิ ม โดยให้ ผ ลย้ อ นหลั งไปถึ งวัน ที่ ไล่ ออกจากราชการภายในกาหนด ๙๐ วัน นั บ แต่ วัน ที่ มี ค า
พิพากษา

กลุ่มที่ ๒
การพิจารณาในการตรวจสานวนวินัยนิสิต
ประเด็นที่เป็นสาระสาคัญที่ต้องตรวจสอบแบ่งออกเป็น ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต กรณีนิสิตส่อ
ทุจริ ตหรื อทุ จริ ตในการสอบ ว่าเป็ น ไปตามที่ ม หาวิท ยาลั ยฯ กาหนดหรือไม่ เนื่ อ งจากคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยนิสิตกรณีนิสิตส่อทุจริตหรือทุจริตในการสอบ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีคาสั่งที่ ๒๗๖๐/๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย กรณีนิสิตส่อทุจริตหรือทุจริตในการสอบ
สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตกรณีนิสิตส่อ
ทุจริตหรือทุจริตในการสอบไว้
เหตุผลทีต่ ้องตรวจสอบ
- หากองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดจะทา
ให้ การดาเนิ นการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันมีผลสื บเนื่องทาให้ คาสั่งลงโทษวินัยนิสิตไม่ชอบด้วย
กฎหมายไปด้วย ซึ่งอาจมีประเด็นพิพาทในศาลปกครองได้
ประเด็นที่ ๒ กรณีนิสิตกระทาความผิดวินัยนิสิตในกรณีอื่น ที่ไม่ใช่กรณีส่อทุจริตหรือ
ทุจริตในการสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใด
เหตุผลทีต่ ้องตรวจสอบ
- ในกรณี นี้ ก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนจะต้อ งค านึ งถึงความเป็ น กลาง และ
หลักการ มีส่วนได้เสียของผู้ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ควรพิจารณามาตรา ๑๓ แห่ง พ.ร.บ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบการแต่ งตั้ง
เนื่องจากคาสั่งลงโทษวินัยนิสิตถือเป็นคาสั่งทางปกครอง หากคณะกรรมการสอบสวนมีส่วนได้เสียในการ
พิจารณาอันอาจกระทบต่อความเป็นกลางของการสอบสวน อาจมีผลทาให้คาสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
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หมายเหตุ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยในกรณีดังกล่าวจึงควรต้องนา พ.ร.บ.
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๓ มาประกอบการพิจารณา
มาตรา ๑๓ เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะทาการพิจารณาทางปกครองไม่ได้
(๑) เป็นคู่กรณีเอง
(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี
(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือเป็นพี่
น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น
(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนของคู่กรณี
(๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี
(๖) กรณีอื่นใดตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ประเด็นที่ ๓ ตรวจสอบสานวนการสอบสวนวินัยนิสิตว่าทางคณะกรรมการสอบสวน ได้
ให้โอกาสนิสิตได้รับทราบข้อเท็จจริง และข้อกล่าวหาอย่างเพียงพอหรือไม่ และให้ โอกาสนิสิตได้โต้แย้ง
พร้อมทั้งแสดงพยานหลักฐานของตนเอง ชี้แจงพยานหลักฐานอย่างเต็มที่หรือไม่ และได้มีการแจ้งสิทธิการมี
ทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครอง หรือไม่
เหตุผลทีต่ ้องตรวจสอบ
- เนื่องจากสิทธิต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นสิทธิที่กฎหมายบัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๐ หากคณะกรรมการ
สอบสวนไม่ได้ดาเนินการดังกล่าวข้างต้น อาจกระทบกับสาระสาคัญของการพิจารณาทางปกครอง และ
อาจทาให้ผู้ได้รับคาสั่งทางปกครองหยิบยกเป็นประเด็นในการเพิกถอนคาสั่งทางปกครอง
หมายเหตุ ตามแนวคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๓/๒๕๕๒ วางแนวคาวินิจฉัย
เกี่ยวกับการมีทนายความไว้ว่า “ในการสอบสวนวินัยผู้ถูกสอบสวนมีสิทธินาทนายความหรือที่ปรึกษา
ส่วนตัวเข้าไปช่วยเหลือ โดยการเข้าร่วมในการพิจารณาทางปกครองนั้นๆ ร่วมกับคู่กรณีด้วยได้ ทั้งนี้เพื่อ
เป็นหลักประกันว่าคู่กรณีจะได้รับการพิจารณาทางปกครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม และ
เพื่อให้คู่กรณีสามารถใช้สิทธิต่างๆ ของตนในการพิจารณาทางปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติรับรองได้
อย่างเต็มที่โดยคณะกรรมการสอบสวนจะห้ามมิให้คู่กรณีนาทนายความหรือที่ปรึกษาเข้าร่วมการสอบสวน
มิได้ แต่อย่างไรก็ตาม ตามบทบัญญัติดังกล่าวกฎหมายมิได้บังคับว่าในการพิจารณาทางปกครองเช่นนั้น
คู่กรณีจะต้องมีทนายความที่ปรึกษาร่วมอยู่ด้วยเสมอไป”
ประเด็นที่ ๔ กรณีที่นิสิตถูกมหาวิทยาลัยฯ ลงโทษทางวินัยและนิสิตคนดังกล่าวนาคดีไป
ฟ้องยังศาลปกครองกลางเพื่อขอให้เพิกถอนคาสั่งทางปกครองดังกล่าว ควรตรวจสอบว่านิสิตคนดังกล่าว
ได้ดาเนินการอุทธรณ์คาสั่ งทางปกครองกับมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะผู้ออกคาสั่งทางปกครองหรื อไม่ และ
หากมีการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางปกครองดังกล่าว ได้อุทธรณ์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนดไว้
หรือไม่อย่างไร ซึ่งกรณีการลงโทษวินัยนิสิตไม่มีข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ กาหนดระยะเวลาอุทธรณ์
คาสั่งดังกล่าวไว้จึงต้องนามาตรา ๔๔ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๓๕๙ มาใช้บังคับ
กล่าวคือ จะต้องอุทธรณ์คาสั่งให้ลงโทษดังกล่าวต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตามที่
ได้รับมอบหมาย ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับคาสั่งลงโทษ
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เหตุผลทีต่ ้องตรวจสอบ
- การอุทธรณ์ เป็นการแจ้งสิทธิแก่ผู้ถูกสั่งลงโทษ เพื่อให้ผู้มีคาสั่งพิจารณาทบทวนคาสั่ง
ดังกล่าวเนื่องจาก หากมิได้มีการแจ้งสิทธิอุทธรณ์ ระยะเวลาอุทธรณ์จะขยายสิทธิอุทธรณ์เป็น ๑ ปี ตาม
มาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่ ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยอนุโลม และเป็น
เงื่อนไขก่อนที่จะดาเนินการฟ้องคดี เป็นไปตามมาตรา ๔๔ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยอนุโลม ประกอบกับมาตรา ๔๒ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ประเด็นที่ ๕ ในกรณีที่เป็นนิสิตของสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทาผิด
วินัย กรณีส่อทุจริตหรือทุจริตในการสอบ รวมทั้งในกรณีอื่นที่ไม่ใช่กรณีส่อทุจริตหรือทุจริตในการสอบ
เหตุผลที่ต้องตรวจสอบ
- องค์ป ระกอบของคณะกรรมการสอบสวนนั้น เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
หรือไม่ เนื่องจากการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่พิจารณาหรือสอบสวนการกระทาความผิดทางวินัย
ของนิสิตนั้น อยู่ภายใต้อานาจของรองอธิการบดีที่กากับดูแลงานด้านกิจการนิสิต หรือรองอธิการบดีที่
ได้รับมอบหมายตามข้อ ๓๒.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับคาสั่งลงโทษนิสิต ถือเป็นคาสั่งทางปกครอง ตาม
พ.ร.บ วิธีป ฏิ บั ติร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยให้ โอกาสนิ สิ ต ที่ จะได้ท ราบข้อ เท็ จจริงอย่าง
เพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนด้วย
ประเด็นที่ ๖ การที่คณะกรรมการสอบสวนเสนอระดับโทษในการลงโทษวินั ยนิสิต นั้น
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ หรือไม่
เหตุผลที่ต้องตรวจสอบ
- เนื่องจากในคาสั่งโทษนิสิตเป็นคาสั่งทางปกครอง ซึ่งระดับการลงโทษต้องมีกาหนดไว้
ในประกาศ ระเบี ย บ หรือข้อบั งคับ มหาวิท ยาลั ยฯ ประกอบกั บระดับ ลงโทษวินัยนิ สิ ตมีกาหนดไว้ใน
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เรื่ อ ง ระดั บ โทษทางวิ นั ย กรณี นิ ส ิ ต ส่ อ ทุ จ ริ ต หรื อ ทาการ
ทุ จ ริ ต ในการสอบ ประกาศ ณ วัน ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และข้ อ บั ง คั บ
ม ห าวิ ท ย าลั ย เก ษ ต รศ าส ต ร์ ว่ า ด้ ว ย ก ารศึ ก ษ าระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ าข อ งบั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเด็นหารือเพิ่มเติมในการสัมมนา
- กรณีคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนิสิตกรณีส่อทุจริตหรือทุจริตในการสอบ ตาม
คาสั่งที่ ๒๗๖๐/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย กรณีนิสิตส่อทุจริต
หรื อ ทุ จ ริ ต ในการสอบ สั่ ง ณ วัน ที่ ๖ ตุ ล าคม ๒๕๔๔ ก าหนดให้ ค ณบดี ที่ นิ สิ ต สั งกั ด หรื อผู้ ที่ ค ณบดี
มอบหมาย เป็นประธานกรรมการสอบสวน ในกรณีที่คณบดีมอบหมายให้บุคคลอื่นทาหน้าที่เป็นประธาน
คณะกรรมการสอบสวน จะต้อ งด าเนิ น การมอบหมายเป็ น ลายลั กษณ์ อัก ษร หรือไม่ เนื่ องจากเคยมี
ประเด็นหารือจากกองกิจการนิสิต
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แหล่งอ้างอิง
- พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
- ข้ อ บั งคั บ ม ห าวิ ท ย าลั ย เก ษ ต รศ าส ต ร์ ว่ าด้ ว ย ก าร ศึ ก ษ าระ ดั บ ป ริ ญ ญ าต รี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
- ข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ว่า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
- ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เรื่ อ ง ระดั บ โทษทางวิ นั ย กรณี นิ สิ ต ส่ อ ทุ จ ริ ต
หรื อ ทาการทุ จ ริ ต ในการสอบ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
- คาสั่งที่ ๒๗๖๐/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย
กรณีนิสิตส่อทุจริตหรือทุจริตในการสอบ สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๔

การพิจารณาในการตรวจสานวนวินัยบุคลากร
ประเด็นที่เป็นสาระสาคัญที่ต้องตรวจสอบแบ่งออกเป็น ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนวินัย บุคลากร ประเภท
ข้าราชการ พนั กงานมหาวิทยาลั ย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และลูกจ้างประจา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙
ลู ก จ้ า งประจ า พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการสอบสวนจากระเบี ย บ
กระทรวงการคลั งว่าด้วยลู กจ้างประจา พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสอบวินัย พ.ศ.
๒๕๕๖
เหตุผลต้องตรวจสอบ
- หากองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนไม่เป็นไปกฎหมายกาหนดไว้ จะทาให้
การดาเนินการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันมีผลสืบเนื่องทาให้คาสั่งลงโทษวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมายไป
ด้วย ซึ่งอาจมีประเด็นพิพาทในศาลปกครองได้
ประเด็นที่ ๒ การคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน
เหตุผลที่ต้องตรวจสอบ
- ในกรณี นี้ ก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนจะต้อ งค านึ งถึงความเป็ น กลาง และ
หลักการมีส่วนได้เสียของผู้ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ควรพิจารณาตามข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการ
สอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๓ แห่ง พ.ร.บ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙ ประกอบการแต่งตั้ง เนื่องจากคาสั่งลงโทษวินัยนิสิตถือเป็นคาสั่งทางปกครอง หากคณะกรรมการ
สอบสวนมีส่วนได้เสียในการพิจารณาอันอาจกระทบต่อความเป็นกลางของการสอบสวน อาจมีผลทาให้
คาสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หมายเหตุ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยในกรณีดั งกล่าวจึงควรต้องนา พ.ร.บ.
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๓ มาประกอบการพิจารณา
มาตรา ๑๓ เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะทาการพิจารณาทางปกครองไม่ได้
(๑) เป็นคู่กรณีเอง
(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี
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(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือเป็น
พี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น
(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนของคู่กรณี
(๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี
(๖) กรณีอื่นใดตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ประเด็นที่ ๓ ตรวจสอบสานวนการสอบสวนวินัยว่าทางคณะกรรมการสอบสวนได้มีการ
ให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งพยานหลักฐานของตนเอง ชี้แจง
พยานหลักฐานอย่างเต็มที่หรือไม่ และได้มีการแจ้งสิทธิการมีทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการ
พิจารณาทางปกครอง หรือไม่ โดยในการสอบสวนต้องดาเนินการให้ครบขั้นตอนและระยะเวลาตามที่
กาหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวน พิจารณา
ทางวิ นั ย พ.ศ. ๒๕๕๙ ในส่ ว นของลู ก จ้ า งประจ าต้ อ งพิ จ ารณา ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ย
ลูกจ้างประจา พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสอบวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ร่วมด้วย
เหตุผลที่ต้องตรวจสอบ
- เนื่องจากสิทธิต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นสิทธิที่กฎหมายบัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๐ หากคณะกรรมการ
สอบสวนไม่ได้ดาเนินการดังกล่าวข้างต้น อาจกระทบกับสาระสาคัญของการพิจารณาทางปกครอง และ
อาจทาให้ผู้ได้รับคาสั่งทางปกครองหยิบยกเป็นประเด็นในการเพิกถอนคาสั่งทางปกครอง
หมายเหตุ ตามแนวคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๓/๒๕๕๒ วางแนวคาวินิจฉัย
เกี่ยวกับการมีทนายความไว้ว่า “ในการสอบสวนวินัยผู้ถูกสอบสวนมีสิทธินาทนายความหรือที่ปรึกษา
ส่วนตัวเข้าไปช่วยเหลือ โดยการเข้าร่วมในการพิจารณาทางปกครองนั้นๆ ร่วมกับคู่กรณีด้วยได้ ทั้งนี้เพื่อ
เป็นหลักประกันว่าคู่กรณีจะได้รั บการพิจารณาทางปกครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม และ
เพื่อให้คู่กรณีสามารถใช้สิทธิต่างๆ ของตนในการพิจารณาทางปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติรับรองได้
อย่างเต็มที่โดยคณะกรรมการสอบสวนจะห้ามมิให้คู่กรณีนาทนายความหรือที่ปรึกษาเข้าร่วมการสอบสวน
มิได้ แต่อย่างไรก็ตามบทบัญญัติดังกล่าว กฎหมายมิได้บังคับว่าในการพิจารณาทางปกครองเช่นนั้นคู่กรณี
จะต้องมีทนายความที่ปรึกษาร่วมอยู่ด้วยเสมอไป” (เป็นประเด็นเดียวกับกรณีการพิจารณาในการตรวจ
สานวนวินัยนิสิต)
ประเด็นที่ ๔ ตรวจสอบอานาจในการสั่งลงโทษในกรณีกระทาความผิดวินัยร้ายแรง วินัย
ไม่ร้ายแรง เป็นอานาจของอธิการบดีหรืออานาจของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย อานาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคาสั่งลงโทษ และ
การแก้ไขคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษสาหรับพนักงานและข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ร์
พ.ศ. ๒๕๕๙ และกรณีจะลงโทษสถานใด สถานโทษให้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะของบุคลากรประเภท
นั้นๆ
เหตุผลทีต่ ้องตรวจสอบ
- ผู้มีอานาจสั่งลงโทษ วิธีการสั่งลงโทษจะต้องชอบด้วยกฎหมายด้วย จึงจะทาให้เป็นคาสั่ง
ทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย และประการสาคัญหากผู้สั่งลงโทษไม่มีอานาจในการสั่งลงโทษ อาจทาให้ผู้
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ได้ รั บผลกระทบจากค าสั่ งดั งกล่ าวด าเนิ นการฟ้ องคดี อาญาเพิ่ มเติม นอกจากการฟ้ องเพิ กถอนคาสั่ งทาง
ปกครองดังกล่าว
ประเด็นที่ ๕ กรณีนาคดีไปฟ้องยังศาลปกครองกลางเพื่อขอให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษทาง
วินัย ควรตรวจสอบว่าได้ดาเนินการอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองกับมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะผู้ออกคาสั่งทาง
ปกครองหรือไม่ และหากมีการอุทธรณ์ คาสั่งลงโทษทางปกครองดังกล่ าวได้อุทธรณ์ ภ ายในระยะเวลา
ตามที่กฎหมายกาหนดไว้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งกรณีการลงโทษวินัย สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในระดับ
โทษภาคทั ณ ฑ์ ตั ด ค่ าจ้ าง ลดค่ าจ้ าง ปลดออก หรื อ ไล่ อ อก และการอุ ท ธรณ์ โทษทางวิ นั ย ส าหรั บ
ข้าราชการในระดับโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน จะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยอุทธรณ์และ
การพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ สาหรับกรณีที่ข้าราชการกระทาความผิดวินัยร้ายแรงซึ่งมีระดับโทษ
ปลดออก ไล่ออก จะต้องดาเนินการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์
(ก.อ.ร) ซึ่งเป็ น คณะกรรมการตาม พ.ร.บ ข้าราชการพลเรือนในสถาบั นอุ ดมศึ กษา (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๙
หมายเหตุ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทาข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ. ...
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เหตุผลทีต่ ้องตรวจสอบ
- การอุทธรณ์เป็น เงื่อนไขประการสาคัญในการเพิกถอนคาสั่งทางปกครองตามมาตรา
๔๔ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๓๕๙ ประกอบกับมาตรา ๔๒ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีผู้อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ที่ไม่มีอานาจใน
การพิจารณาอุทธรณ์นิติกร ก็ จะสามารถแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ดาเนินการให้ถูกต้องได้ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้
อุทธณ์
แหล่งอ้างอิง
- พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
- พ.ร.บ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
- ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง มาตรฐานการสั่ ง พั ก หรื อ สั่ ง ให้ อ อก จากราชการไว้ ก่ อ นของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจา พ.ศ. ๒๕๓๗
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทาง
วินัย พ.ศ. ๒๕๕๙
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- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย อานาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคาสั่งลงโทษ
และการแก้ ไ ขค าสั่ ง เกี่ ย วกั บ การลงโทษส าหรั บ พนั ก งานและข้ า ราชการในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
- ร่างข้อบังคับ ก.อ.ร.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์กรณีถู กสั่งให้ออก
จากราชการ หรือ กรณี ถูก สั่ งลงโทษปลดออกหรือไล่ ออก พ.ศ. ...ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
- ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย าลั ย เกษตรศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่ าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยที่
เปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างประจาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
- แนวทางการลงโทษและมาตรฐานการลงโทษวินัยของข้าราชการ
- คาพิพากษาคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและอื่นๆ เป็นต้น
การพิจารณาในการตรวจสานวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ประเด็นที่เป็นสาระสาคัญที่ต้องตรวจสอบแบ่งออกเป็น ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดกับหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
๒๕๓๙ ข้อ ๘ ความว่า “เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐใด และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีเหตุ
อันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐนั้น....”
เหตุผลที่ต้องตรวจสอบ
๑. มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย และยังไม่ได้รับชดใช้ หรือได้รับชดใช้แล้วแต่ไม่เต็ ม
จานวนความเสียหาย
๒. เหตุที่ได้รับ ความเสี ยหายนั้น เชื่อว่าเกิดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น
ทุจริต เงินขาดบัญชี โจรกรรม ทรัพย์สินหาย เป็นต้น
ประเด็น ที่ ๒ ตรวจสอบว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิ ดทาง
ละเมิดของเจ้ าหน้ าที่และผู้ มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิ ดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่เป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งหรือไม่
เหตุผลทีต่ ้องตรวจสอบ
- เนื่องจากตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๘ ความว่า เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐใด
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐนั้น ให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดของเจ้าหน้าที่ขึ้นคณะ
หนึ่ง โดยไม่ชักช้าเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิด และจานวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้น
ต้องชดใช้ ข้อ ๑ วรรคสอง ความว่า คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้มีจานวนไม่เกิน ๕ คน โดยแต่งตั้ง
จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่เห็นสมควร
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หากองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ไม่เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อาจทาให้คาสั่งที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐชดใช้ค่าเสียหายซึ่งเป็นคาสั่งทาง
ปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย และอาจมีการฟ้องเพิกถอนคาสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง
ในส่ ว นของหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เป็ น ผู้ มี อ านาจแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ เกิ ด ปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ ง านของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ นั้ น มี ก รณี ร องอธิก ารบดี ป ระจาวิ ท ยาเขตต่ างๆ ไปด าเนิ น การแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคาสั่งที่
๔๕๘/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอานาจให้รักษาการรองอธิการดีประจาวิทยาเขต ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ซึ่ง
คาสั่งดังกล่าวไม่ได้มอบอานาจในการให้มีอานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งหากเกิดกรณีรองอธิการบดีประจาวิทยาเขตต่างๆ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ จะทาให้คาสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ประเด็นที่ ๓ ตรวจสอบสานวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ว่าเจ้าหน้ าที่ที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิ ดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ มีความเห็ นว่าได้
กระทาการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย
และให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
ของตนอย่างเพียงพอหรือไม่
เหตุผลทีต่ ้องตรวจสอบ
- สิทธิในการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าข่ายกระทาการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงเป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายและให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
ได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอ เป็นสิทธิของเจ้าหน้าที่
ดังกล่าวตามข้อ ๑๕ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ ว ๗๕ ลง
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว.๒๑๗ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน
๒๕๕๑ประกอบกับเมื่อหน่วยงานของรัฐออกคาสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐชดใช้ค่าเสียหาย ถือเป็นคาสั่งทาง
ปกครองซึ่งการออกคาสั่งทางปกครองที่อาจกระทบสิทธิของผู้รับคาสั่งทางปกครองจะต้องให้ผู้ได้รับ
คาสั่งทางปกครองได้มีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐานของตนเอง ตามมาตรา ๓๐ แห่ง พ.ร.บ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ประเด็นที่ ๔ ตรวจสอบสานวนสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ใน
กรณีที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหาย นั้น มีพยานหลักฐานและความเห็นของคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ว่าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการโดยจงใจ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายหรือไม่
เหตุผลที่ต้องตรวจสอบ
- กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับหน่วยงานของรัฐ จะต้องเป็นกรณี
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นกระทาการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็ นเหตุให้หน่วยงานของ
รัฐได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
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ประเด็ น ที่ ๕ การกาหนดสัดส่ว นความรับผิดของเจ้าหน้าที่กระทาการโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกระทรวงการคลัง ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๖๖ เรื่อง แนวทางการกาหนด
สัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ หรือไม่
เหตุผลทีต่ ้องตรวจสอบ
- เนื่องจากตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๘
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทาละเมิดเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องชดใช้
ค่าสิน ไหมทดแทนแก่ห น่ วยงานของรัฐในกรณี เจ้าหน้าที่ได้กระทาไปด้วยความจงใจหรือประมาท
เลิน เล่อ อย่า งร้ ายแรง โดยสิ ทธิ เรียกให้ ช ดใช้ค่ าสิ น ไหมทดแทนกรณี ดั งกล่ าวจะมี ได้ เพี ยงใด ให้
ค านึ งถึงระดั บ ความร้ า ยแรงแห่ งการกระท าและความเป็ น ธรรมหรือ ความความผิ ด หรื อความ
บกพร่อง หรือระบบดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
กรณีความเสียหายเกิดจากการทุจริตตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๖๖ เรื่อง แนวทางการกาหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ จะแบ่งส่วนความรับผิดเป็น ๒ ส่วน คือในส่วนของเจ้าหน้าที่
ที่ทาการทุจริตโดยส่วนนี้เจ้าหน้าที่ทาการทุจริตต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเต็มตามจานวนที่เกิดความ
เสียหาย และในส่วนของผู้ ผ่านงาน ผู้บังคับบัญชาระดับกลาง ผู้บังคับบัญชาระดับสูง จะต้องแบ่งส่วน
ความรับผิดตามหลักเกณฑ์สัดส่วนความรับผิดของกระทรวงการคลัง
ประเด็นที่ ๖ การส่งสานวนให้กระทรวงการคลัง
๑. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
๒. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
เหตุผลที่ต้องตรวจสอบ
๑. กรณี ความเสีย หายที่เกิดขึ้นแก่ห น่วยงานของรัฐ ซึ่งมีส าเหตุจากการทุจริต หรือมี
สาเหตุมาจากการที่เงินขาดบัญชี หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือ
ข้อบังคับต่างๆ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๑๖ กาหนดไว้ว่า “เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้เสนอ
ความเห็ น ไปยั ง ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง ...” และข้ อ ๑๗ ก าหนดว่ า “เมื่ อ ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง ได้ รั บ ผลการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการแล้ว ให้วินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจานวนเท่าใด
แต่ยังมิต้องแจ้งสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ” และวรรคสองกาหนดว่า “ให้ผู้แต่งตั้งส่งสานวนภายในเจ็ด
วัน นั บ แต่วัน วินิ จ ฉั ย สั่ งการให้ ก ระทรวงการคลั งเพื่ อตรวจสอบเว้น แต่เป็ น เรื่องที่ กระทรวงการคลั ง
ประกาศกาหนดว่าไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังทราบ” ซึ่งตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ข้อ ๒ กาหนดไว้ว่า
“ความเสียหายเกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีสาเหตุจากการทุจริต.. หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งเรื่องให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบ ดังนี้ ๒.๒ สาหรับราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ค่าเสี ยหายครั้งละไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท” ซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการคลั ง
ตรวจสอบ

~ 20 ~

ทั้งนี้ ในสานวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบ ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและรายงานให้กระทรวงการคลังทราบเป็นราย
ไตรมาส (ทุกระยะ ๓ เดือน ตามปีงบประมาณ)
๒. กรณีความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐจากสาเหตุ ทั่วไป เช่น
อุบัติเหตุเพลิงไหม้ ทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหาย เป็นต้น ซึ่งมิได้มีสาเหตุมาจากการทุจริต เงินขาดบัญชี
หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ฯลฯ หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งเรื่องให้ กระทรวงการคลังตรวจสอบ
สาหรับค่าเสียหายครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อ ๑ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
๓. กรณี ที่ต้องส่ งส านวนสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่ห น่วยงานของรัฐให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบ ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและรายงานให้กระทรวงการคลัง ตรวจสอบ
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่วินิจฉัยสั่งการ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความ
สองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหกเดือน ตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ประเด็นหารือเพิ่มเติมในการสัมมนา
กรณีที่มีการรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในคณะ สถาบัน สานักต่างๆ และได้มีการ
รายงานว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากเจ้าหน้าที่กระทาการทุจริต และเป็นการกระทาความผิดอาญาใน
ฐานความผิด เช่น ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกง หรือปลอมเอกสาร มหาวิท ยาลัยฯ จึงได้ดาเนินการ
แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดาเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ที่กระทาการทุจริตดังกล่าว
ต่อเมื่อเมื่อมีการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบไม่พบการกระทาการทุจริตของเจ้ าหน้าที่คนดังกล่าว หากเป็นกรณีเช่นนี้
จะต้องดาเนินการอย่างไร เนื่องจากมีการแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนแล้ว
แหล่งอ้างอิง
- พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- พ.ร.บ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
- ระเบี ยบส านั กนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยหลั กเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด ทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
- หนั งสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๗/ว.๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่อง แนว
ทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามประเภทสานวนการสอบสวน
- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๖๖ เรื่อง แนวทางการกาหนดสัดส่วนความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐
- หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ ว ๗๕ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
- หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว.๒๑๗ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง การ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
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- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๑๐.๖/ว ๔๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง ซักซ้อม
ความเข้ าใจแนวทางปฏิ บั ติ ในการส่ งส านวนการสอบข้ อเท็ จจริ งความรั บผิ ดทางละเมิ ดของเจ้ าหน้ าที่ ให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบ
- คาสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๔๕๘/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอานาจให้รักษาการรองอธิการดี
ประจาวิทยาเขต ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
- คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
- คาพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับการกระทาละเมิด
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ภาคผนวก ๑
โครงการสัมมาทิฐบิ ุคลากรสานักงานอธิการบดี
วันที่ ๖ – ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ (บ่อฝ้าย)
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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โครงการสัมมาทิฐบิ ุคลากรสานักงานอธิการบดี
วันที่ ๖ – ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ (บ่อฝ้าย)
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
..........................................
ชื่อโครงการ

สัมมาทิฐิบุคลากรสานักงานอธิการบดี

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักการและเหตุผล
การมี ส ถานะเป็ น หน่ ว ยงานในก ากั บ ของรั ฐ ของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความท้าทายต่อการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา และ การจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยอย่างมีนัยสาคัญ จึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานจะต้องทบทวนบทบาทการทางานเชิงรุกในทุกภาคส่วนตามพันธกิ จหลัก
เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ
๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๑) ตลอดจนบรรลุถึงเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
กรอบทิ ศทางแผน การศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมสอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ร ะยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และส่ ว นงานที่ มี ค วามส าคั ญ ที่ ถื อ เป็ น กลไกเชื่ อ มประสาน
หน่วยงานสนับสนุน ทั้ง ๑๔ หน่วยงาน คือ สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดีที่จะปรับเปลี่ยนเป็นสานักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในฐานะส่วนงานสนับสนุนและประสานภารกิจการบริหารงาน
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยจาเป็นต้องปรับการทางานให้เป็นระบบและมีการบูรณาการงานมากขึ้น เพื่อให้
เป็นส่วนงานที่มีคุณภาพและมีความเข้มแข็ง กอปรกับสามารถตอบสนองนโยบายและทิศทางการบริหาร
ในทุกระดับอย่างฉับไว จากการศึกษาเอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในเพื่อการดาเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) สานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๕๙) พบว่า คณะกรรมการผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงานของสานักงานอธิการบดีไว้หลายมิติ ข้อสาคัญประการหนึ่งเห็นว่าการวิเคราะห์และจัดทา
ห่ วงโซ่คุณ ค่า (Value chain)aในบริการหลั กและการบูรณาการภารกิจงานร่ว มกันระหว่างหน่ วยงาน
ภายในสานักงานอธิการบดีจะทาให้องค์กรมองเห็นภาพรวมการดาเนินงานตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า และ
สามารถวิเคราะห์ ห าช่อ งว่าง (Gap) ที่ เกิด ขึ้น จนน าไปสู่ กระบวนการพั ฒ นาปรับ ปรุงการท างานให้ มี
ประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น a“ห่วงโซ่คุณค่าa(Value chain)aคือa
ระบบของกระบวนการทางานที่สามารถอธิบายความความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงที่มีผลกระทบ
ซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นเครื่องมือสะท้อนให้เห็น ผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนและประสิทธิภ าพ
ประสิทธิผลกระบวนการหรือกิ จกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นaจึงเห็นว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่งที่องค์กร
จะต้องเปรียบเทียบการทางานและผลลัพธ์ของแต่ละกระบวนการเพื่อให้องค์กรเกิดความแน่ใจว่า
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กระบวนการต่างๆ จะมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสามารถสร้างผลิตภาพ (Productivity) และความ
ยั่งยืนสูงสุดให้กับองค์กร (Sustainability)”
เพื่อ ให้ การดาเนิ น งานของมหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ก้าวสู่ การเป็ นองค์กรคุ ณ ภาพ
สานั กงานอธิการบดีในฐานะส่ว นงานสนับสนุนและประสานภารกิจการบริห ารงานส่ ว นกลางร่ว มกับ
สานักงานกฎหมายจึงมีความเห็นร่วมกันที่จะจัดโครงการสัมมาทิฐิบุคลากรสานักงานอธิการบดี เรื่อง การ
จัดท าห่ วงโซ่คุณ ค่า (Value Chain) ขึ้น เพื่ อให้ บุ คลากรส่ วนกลางส านั กงานอธิการบดีและส านักงาน
กฎหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดทาห่วงโซ่คุณ ค่า (Value chain) ที่ถือเป็นปัจจัยสาคัญในการ
สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันและเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการโดยรวมขององค์กร ตลอดจน
เป็นเครื่องมือประกันความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้บริบทใหม่ต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อให้บุคลากรทราบและเข้าใจถึงแนวโน้ม ทิศทาง ความท้าทาย และการปรับตัวให้
สอดคล้องกับความความหวังขององค์กรในบริบทการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐและสานักงาน
มหาวิทยาลัย
๒. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ขององค์กร
ผู้เข้าร่วมโครงการ

บุคลากรสานักงานอธิการบดี จานวน ๖ คน

ลักษณะโครงการ
บรรยายให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้อานวยการสานักงาน
กฎหมาย (รักษาการแทนผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี) บุคลากรสานักงานอธิการบดี และบุคลากร
สานักงานกฎหมาย
วันและเวลาของโครงการ วันที่ ๖–๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.
สถานที่ ณ ห้องประชุม ๘ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี และอาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ (บ่อ
ฝ้าย) อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ค่าใช้จ่ายของโครงการ
๑. ค่าอาหารและที่พัก บุคลากร ๖ คน ๑,๓๐๐ บาท ๓ วัน
๒๓,๔๐๐ บาท
๒. ค่าใช้สอยอื่นๆ (ค่าอุปกรณ์การประชุม ค่าเช่าห้องประชุม และ อื่นๆ
๖๐๐ บาท
ตามความจาเป็นเหมาะสมและประหยัด)
รวมเป็นเงินทั้งหมด ๒๔,๐๐๐ บาท
โดยเป็นเงินรายได้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการในวงเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. บุคลากรทราบและเข้าใจถึงแนวโน้ม ทิศทาง ความท้าทาย และสามารถปรับตัวได้สอดคล้อง
กับความคาดหวังขององค์กรในบริบทการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐและสานักงานมหาวิทยาลัยมาก
ขึ้น
๒. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถร่วมกันจัดทาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ
องค์กรได้อย่างเหมาะสม
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กาหนดการโครงการสัมมาทิฐิสานักงานอธิการบดี
............................................
วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๓๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ น.
วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น.
๑๘.๐๐ น.
วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น.

รับฟังนโยบายการบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์และความคาดหวังขององค์กร
ณ ห้องประชุม ๘ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
ออกเดินทางไปอาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ
(บ่อฝ้าย) อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Check in เข้าที่พัก
รับฟังการปรับปรุงพัฒนาสานักงานมหาวิทยาลัยจาก
มุมมองผู้บริหาร/อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเช้า
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง การจัดทาห่วงโซ่
คุณค่า (Value Chain)
รับประทานอาหารกลางวัน
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (ต่อ)
สรุปประเด็น/แนวทางการจัดทาห่วงโซ่คุณค่า (Value
Chain) ในภาพรวมสานักงานมหาวิทยาลัย
รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์
รับประทานอาหารเช้า
Check out และเดินทางกลับกรุงเทพฯ

............................................
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ภาคผนวก ๒
เอกสารประกอบโครงการสัมมาทิฐิ สานักงานอธิการบดี ประจาปี ๒๕๖๐
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เอกสารประกอบโครงการสัมมาทิฐิ สานักงานอธิการบดี ประจาปี ๒๕๖๐
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ภาคผนวก ๓
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิสานักงานอธิการบดีและสานักงานกฎหมาย
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ภาคผนวก ๔
รวมภาพกิจกรรมโครงการสัมมาทิฐิสานักงานอธิการบดีและสานักงานกฎหมาย
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ภาพกิจกรรม ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
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ภาพกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ (บ่อฝ้าย)

อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

~ 42 ~

~ 43 ~

~ 44 ~

~ 45 ~

~ 46 ~

~ 47 ~

~ 48 ~

~ 49 ~

