รายงานผล
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการทางานของกองกฎหมาย”
ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ โรงแรมช้างบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดตราด

โดย
นายนราศักดิ์ จงคูณกลาง
กองกฎหมาย สานักงานอธิการบดี

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน มสธ. ๑๒ ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

-๑-

สรุปเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการดาเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการทางานของกองกฎหมาย”
๑. โครงสร้างกองกฎหมาย
กองกฎหมาย ส านั กงานอธิการบดี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง จัดตั้งกองกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐ ถือว่าเป็นหน่วยงานระดับกองล่าสุดที่ได้
จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในส านั ก งานอธิ ก ารบดี ตามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
๙/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ โดยมี ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ว่ า ด้ ว ย
การดาเนินงานของกองกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดให้กองกฎหมายเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินงาน
ในงานด้ า นกฎหมายที่ ม หาวิท ยาลั ย เกี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงานต่ าง ๆ ทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลั ย
งานด้านวินัยและการรักษาวินัย งานด้านคดี งานด้านอุทธรณ์ ร้องทุกข์และจรรยาบรรณ งานด้านการจัดทา
ปรับปรุง และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ โดยมีการแบ่งส่วนงานดังต่อไปนี้
๑.๑ ส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็น
ทางการ ซึ่ ง ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ว่ า ด้ ว ย การด าเนิ น งานของกองกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง จัดตั้งกองกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กาหนดให้
แบ่งส่วนงานได้ ดังนี้
๑) งานนิติการ
๒) งานวินัย
๓) งานอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ
๔) งานบริหารทั่วไป
๑.๒ ส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัย เป็นส่วนงานภายในเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี
ได้อาศัยอานาจบริหารตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑
จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานของกองกฎหมายเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช เรื่ อ ง การแบ่ ง ส่ ว นงานเพิ่ ม เติ ม เป็ น การภายในขึ้ น ในกองกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศมหาวิทยาลั ย สุ โ ขทั ยธรรมาธิราช เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน และ
การกล่าวโทษ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กาหนดให้แบ่งส่วนงานได้ ดังนี้
๑) งานคดี
๒) งานพัฒนาคุณภาพกฎหมาย
๓) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

-๒สรุปคือ ในปัจจุบันกองกฎหมายได้แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๖ งาน และอีก ๑ ศูนย์ มีทั้ง
ส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัย และจัดตั้ง ขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัย ขึ้นเป็นการภายใน
เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมกับภารกิจของกฎหมาย โดยในแต่ละงานและศูนย์ จะมีหัวหน้างานเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบและเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานนั้น
สาหรับโครงสร้างการบังคับบัญชาของกองกฎหมาย สานักงานอธิการบดี สามารถแสดงในรูป
แผนภาพได้ดังนี้
กองกฎหมาย
ผู้อานวยการกองกฎหมาย

งานนิติการ
หัวหน้างาน

งานวินัย
หัวหน้างาน

งานอุทธรณ์ ร้องทุกข์
และจรรยาบรรณ
หัวหน้างาน

งานบริหารทั่วไป
หัวหน้างาน

งานคดี
หัวหน้างาน

งานพัฒนาคุณภาพ
กฎหมาย
หัวหน้างาน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
หัวหน้าศูนย์

หมายเหตุ

จัดตั้งโดยประกาศสภามหาวิทยาลัย
จัดตั้งโดยประกาศมหาวิทยาลัย เป็นส่วนงานภายใน

-๓-

๒. กระบวนการทางานของกองกฎหมาย
ส่วนงานต่าง ๆ ภายในกองกฎหมายล้วนมีบทบาทหน้าที่ ภารกิจและอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่
สาคัญในการปฏิบัติงานนั้นแตกต่างกัน รวมทั้งกระบวนการทางานที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นรายละเอี ยด
ขั้นตอนการดาเนิน งานและความยากง่ายที่แตกต่างกัน แต่ด้วยงานด้านกฎหมายเป็นงานที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย งานด้านกฎหมายจึงต้องมีการประสานกันทางานและมีความ
เป็ น เอกภาพในการปฏิ บั ติง าน ดั ง นั้ น กระบวนการและขั้ น ตอนการท างานของแต่ ล ะงานด้ านกฎหมาย
ของกองกฎหมายจึ ง มี ส่ ว นส าคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของกองกฎหมายเป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น
กองกฎหมายจึงได้ปรั บปรุ งกระบวนการทางานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหลั กของกองกฎหมายใน
ภารกิจด้านต่าง ๆ ใหม่ ดังต่อไปนี้
๒.๑ งานนิติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่สาคัญอยู่ ๒ ประการ คือ
(๑) พิจารณาตรวจ ยกร่างและนาเสนอกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อตกลง สัญญา และ
คาสั่งของมหาวิทยาลัย
(๒) ให้ความเห็นและวินิจฉัยตีความปัญหาข้อกฎหมายของมหาวิทยาลัย
กระบวนการทางานกรณีตรวจหรือยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ลาดับ

กระบวนการ
การจัดทา (ร่าง) หรือปรับปรุง
แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
ประกาศของหน่วยงาน

ระยะเวลา
ตามระยะเวลา
ของหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง

๒

เสนอเรื่องผ่านรองอธิการบดี

๓

เสนอเรื่องถึงกองกฎหมาย

ตามระยะเวลา
ของหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง
ตามระยะเวลา
ของหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง

๑

รายละเอียดงาน
หน่วยงานยกร่างหรือเสนอประเด็นปรับปรุง
แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
หน่วยงาน
- ตามมติสภามหาวิทยาลัย
- ตามมติคณะกรรมการบริหารเงินรายได้
และทรัพย์สิน
- ตามมติคณะกรรมการหน่วยงาน
หมายเหตุ : กรณีเป็นการเพิ่มเติมหรือ
ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องอัตรา ต้องผ่านการ
วิเคราะห์อัตราจากกองแผนงานแล้ว
หน่วยงานที่ต้องการยกร่างหรือปรับปรุง
แก้ไข เสนอเรื่องผ่านรองอธิการบดีที่กากับ
ดูแล
หน่วยงานเจ้าของเรื่องหรือรองอธิการบดีที่
กากับดูแลเสนอเรื่องเพื่อให้กองกฎหมาย

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง
หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง

-๔ลาดับ

กระบวนการ

ระยะเวลา

๔

การมอบหมายงาน

ไม่เกิน ๒ วัน

๔

การพิจารณาตรวจร่างหรือแก้ไขปรับปรุงประเด็น
(๔.๑) พิจารณาตามอานาจการ
ไม่เกิน ๑๕ วัน
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(๔.๒) ประสานงานหรือประชุมกับ ไม่เกิน ๑๕ วัน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง (ถ้ามี)
(๔.๓) ประสานหารือกับหน่วยงาน ไม่เกิน ๓๐ วัน
ภายนอก (ถ้ามี)

๕

เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

ไม่เกิน ๒ วัน

๖

เสนอเรื่องคืนหน่วยงาน

ไม่เกิน ๒ วัน

รายละเอียดงาน
พิจารณาตรวจสอบร่างหรือประเด็นที่แก้ไข
ปรับปรุง
ผู้อานวยการกองกฎหมายมอบหมายให้นิติ
กรฝ่ายที่เกีย่ วข้องดาเนินการตรวจร่างหรือ
พิจารณาแก้ไขปรับปรุงประเด็นทีห่ น่วยงาน
เสนอ หรือตามมติของคณะกรรมการภายใน
มหาวิทยาลัย
นิติกรที่ได้รับมอบหมายพิจารณาตรวจสอบ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่ต้องการยกร่าง
หรือแก้ไข

หมายเหตุ : กรณีเร่งด่วนเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ขอกาหนดหรือความเหมาะสม
นิติกรที่ได้รับมอบหมายเสนอผลการตรวจ
ร่างหรือปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศต่อผู้อานวยการกองกฎหมาย
นิติกรที่ได้รับมอบหมายเสนอเรื่องกลับคืน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ผู้รับผิดชอบ

กองกฎหมาย

นิติกรที่ได้รับ
มอบหมาย

นิติกรที่ได้รับ
มอบหมาย
นิติกรที่ได้รับ
มอบหมาย

กระบวนการทางานกรณีตอบข้อหารือและให้ความเห็นทางกฎหมาย
ลาดับ
กระบวนการ
๑ การเสนอเรื่อง

ระยะเวลา
ตามระยะเวลา
ของหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง

รายละเอียดงาน
หน่วยงานเสนอเรื่องหรือประเด็นเพื่อหารือ
โดยอ้างหรือแนบเอกสาร ดังนี้
(๑) ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ
(๒) มติหรือแนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
(๓) พฤติการณ์และเหตุแห่งการกระทา

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง

-๕ลาดับ
กระบวนการ
๒ การมอบหมายงาน

๓

๔

การพิจารณาข้อหารือ
(๓.๑) พิจารณาตามอานาจการ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัตหิ รือ
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย
(๓.๒) ประสานงานหรือประชุมกับ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง (ถ้ามี)
(๓.๓) ประสานหารือกับหน่วยงาน
ภายนอก (ถ้ามี)
เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

๕

เสนอเรื่องคืนหน่วยงาน

ระยะเวลา
ไม่เกิน ๒ วัน

รายละเอียดงาน
ผู้อานวยการกองกฎหมายมอบหมายให้นิติกร
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดาเนินการตรวจสอบหรือ
พิจารณาข้อหารือ

ผู้รับผิดชอบ
กองกฎหมาย

ไม่เกิน ๑๐ วัน

นิติกรที่ได้รับมอบหมายพิจารณาตรวจสอบ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
มติหรือแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อตอบข้อหารือ

นิติกรที่ได้รับ
มอบหมาย

ไม่เกิน ๕ วัน
ไม่เกิน ๕ วัน

หมายเหตุ : กรณีเร่งด่วนเป็นไปตามระยะเวลา
ที่ขอกาหนดหรือความเหมาะสม

ไม่เกิน ๒ วัน

นิติกรที่ได้รับมอบหมายเสนอผลการตอบ
ข้อหารือต่อผู้อานวยการกองกฎหมาย
นิติกรที่ได้รับมอบหมายเสนอเรื่องกลับคืน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ไม่เกิน ๒ วัน

นิติกรที่ได้รับ
มอบหมาย
นิติกรที่ได้รับ
มอบหมาย

๒.๒ งานวินัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่สาคัญอยู่ ๓ ประการ คือ
(๑) การดาเนินการทางวินัย การส่งเสริมและรักษาวินัย
(๒) การดาเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
(๓) การดาเนินการสืบสวนหรือสอบข้อเท็จจริง
กระบวนการทางานกรณีสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ลาดับ
กระบวนการ
๑ กรณีพบความเสียหาย

(๑.๑) กรณีเห็นว่าความเสียหายไม่ได้
เกิดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่

ระยะเวลา
ไม่เกิน ๑๕ วัน

รายละเอียดงาน
เสนอเรื่องต่ออธิการบดีในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริงในเบื้องต้น

ไม่เกิน ๑๕ วัน

รายงานอธิการบดีเพื่อพิจารณาว่าสมควรตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดหรือไม่

ผู้รับผิดชอบ
ผู้พบเห็นความ
เสียหายหรือ
นิติกรที่ได้รับ
มอบหมาย
นิติกรที่ได้รับ
มอบหมาย

-๖ลาดับ

๒

กระบวนการ
ระยะเวลา
(๑.๒) กรณีเห็นว่าความเสียหายเกิด
ไม่เกิน ๓๐ วัน
จากการกระทาของเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
(๒.๑) กรณีความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้น ไม่เกิน ๖๐ วัน
จากการปฏิบตั ิหน้าที่
ขอขยาย
(๒.๒) กรณีความเสียหายเกิดขึ้นจาก ระยะเวลาต่อผู้มี
การปฏิบัตหิ น้าที่
คาสั่งแต่งตั้ง
ครั้งละ ๓๐ วัน

๓

ผลความรับผิดทางละเมิด

๔

คณะกรรมการพิจารณาความรับผิด
ทางแพ่ง

๕

คาสั่งทางปกครอง
(๕.๑) กรณีความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้น
จากการปฏิบตั ิหน้าที่
(๕.๒) กรณีความเสียหายเกิดขึ้นจาก
การปฏิบัตหิ น้าที่

ไม่เกิน ๗ วัน

รายละเอียดงาน
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิด

ผู้รับผิดชอบ
นิติกรที่ได้รับ
มอบหมาย

รับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

นิติกรที่ได้รับ
มอบหมาย
นิติกรที่ได้รับ
มอบหมาย

จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
รับผิด ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่
ประมาทเลินเล่อ
ไม่ต้องรับผิด
พิจารณาว่ามีผรู้ ับผิดหรือไม่และจานวนเท่าใด

ผู้แต่งตั้งวินิจฉัย
สั่งการ
นิติกรที่ได้รับ
มอบหมาย

ไม่เกิน ๗ วัน นับ ส่งสานวนสอบสวนให้กระทรวงการคลังพิจารณา
แต่วันวินิจฉัยสั่ง
การ
ตามระยะเวลา ให้หน่วยงานของรัฐมีคาสั่งตามความเห็น
กระทรวงการคลัง
การพิจารณาของ
กระทรวงการคลัง
ภายใน ๑๕ วัน

ออกคาสั่งทางปกครองต่อผู้ต้องรับผิด
กรณีผู้ต้องรับผิดไม่พอใจในผลของคาสั่งทาง
ปกครองสามารถยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมได้
ออกคาสั่งทางปกครองและใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองต่อผู้ต้องรับผิด
กรณีผู้ต้องรับผิดไม่พอใจในผลของคาสั่งทาง
ปกครองสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้

นิติกรที่ได้รับ
มอบหมาย

หมายเหตุ ดาเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

-๗สรุปขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปขั้นตอนการดาเนินการกรณีเกิดความเสียหายกับหน่วยงานของรัฐ

๑. เกิดความเสียหาย

รายงาน

กรณีเห็นความความเสียหาย
ไม่ได้เกิดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่
ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาว่าสมควรตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดหรือไม่

หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น

กรณีเห็นว่าความเสียหายเกิดจากการกระทาของ
เจ้าหน้าที่ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด

๒.

คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริง
ทางละเมิด

ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่

รับผิดตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์

ปฏิบัติหน้าที่

จงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง

รับผิดตาม พ.ร.บ. ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ประมาทเลินเล่อ

๓. ผู้แต่งตั้งวินิจฉัยสั่งการ

มีผู้รับผิดหรือไม่
ปฏิบัติหน้าที่

จานวนเท่าใด

ไม่ต้องรับผิด

ส่งสานวนสอบสวนให้กระทรวงการคลังภายใน ๗ วัน
นับแต่วันวินจิ ฉัยสั่งการ

ปฏิบัติหน้าที่

๔. คณะกรรมการพิจารณา
ความรับผิดทางแพ่ง

๕.

หน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของรัฐมีคาสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
ปฏิบัติหน้าที่

ผู้ต้องรับผิด
ปฏิบัติหน้าที่

หน่วยงานของรัฐประเภทราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
มีคาสั่งตามที่เห็นว่าถูกต้อง
ออกคาสั่งทางปกครองและใช้มาตรการ
บังคับทางปกครอง
(ปฏิบัติหน้าที่)
ฟ้องศาลยุติธรรม
(ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่)

ผู้ต้องรับผิด
ไม่พอใจคาสั่ง
ให้ฟ้องศาลปกครอง

-๘กระบวนการทางานกรณีสอบสวนวินัย
ลาดับ
กระบวนการ
๑ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
๒
๔

๕

๖

๗

๘

ระยะเวลา
ไม่เกิน ๓ วัน

ผู้บังคับบัญชาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(ข้อ ๗ และข้อ ๘)
แจ้งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบและแจ้งสิทธิคัดค้านประธาน
กรรมการสอบสวนและกรรมการสอบสวน
(ข้อ ๑๑ (๑) และ (๒))

ไม่เกิน ๒ วัน

ผู้ถูกกล่าวหาคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการสอบสวนและกรรมการสอบสวน
ภายใน ๑๕ วัน (ข้อ ๑๓)
ผู้สั่งแต่งตั้งส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวน และให้
ประธานกรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อและวัน
เดือน ปี ที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน (ข้อ ๑๑ (๓))
คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการประชุมเพื่อ
พิจารณาวางแนวทางการสอบสวน
(ข้อ ๑๗)
แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
ตามแบบ สว. ๒ นับแต่วันที่ประธานกรรมการ
สอบสวนได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน (ข้อ ๒๑ (๑))

-

ไม่เกิน ๒ วัน

-

รายละเอียดงาน
ผู้รับผิดชอบ
นิติกรเจ้าของสานวนจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
นิติกรที่ได้รับ
คณะกรรมการสอบสวน
มอบหมายสานวน
เสนอหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อลงนาม
เสนอหนังสือให้ผสู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนแจ้งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหาและแจ้งสิทธิ
คัดค้านประธานกรรมการสอบสวนและ
กรรมการสอบสวน
-

เสนอหนังสือให้ผสู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนลงนามในหนังสือส่งสาเนาคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้
คณะกรรมการสอบสวน
ภายใน ๑๘๐ วัน นัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อ
นับแต่วันที่ประธาน ประชุมวางแนวทางการสอบสวน
กรรมการสอบสวน
ได้รับทราบคาสั่ง นัดประชุมคณะกรรมการสอบสวน
แต่งตั้ง
เพื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏ
คณะกรรมการ ตามเรื่องที่กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่า
สอบสวน
- ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาการใด
(ข้อ ๒๗)
- เมื่อใด อย่างไรที่เป็นความผิดวินัย
- ให้แจ้งว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีสิทธิที่จะ
กรณีไม่สามารถ
ดาเนินให้แล้วเสร็จ ได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานทีส่ นับสนุนข้อ
กล่าวหา
ให้ขอขยาย
ระยะเวลาต่อนายก - ให้แจ้งว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีสิทธิที่จะให้
สภามหาวิทยาลัย ถ้อยคาหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจน
อ้างพยานหลักฐานหรือนาพยานหลักฐาน
ครั้งละไม่เกิน
มาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้
๖๐ วัน

-๙ลาดับ

กระบวนการ

๙

รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
กล่าวหาเท่าที่มี

๑๐

แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามแบบ สว. ๓
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบนับแต่วันที่ได้ดาเนินการ
รวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ (ข้อ ๒๑ (๓))

ระยะเวลา
(ข้อ ๒๑ วรรคสอง)

ภายใน ๑๘๐ วัน
นับแต่วันที่ประธาน
กรรมการสอบสวน
ได้รับทราบคาสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สอบสวน
(ข้อ ๒๗)
กรณีไม่สามารถ
ดาเนินให้แล้วเสร็จ
ให้ขอขยาย
ระยะเวลาต่อนายก
สภามหาวิทยาลัย
ครั้งละไม่เกิน
๖๐ วัน
(ข้อ ๒๑ วรรคสอง)

๑๑

รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้ว
เสร็จนับแต่วันที่ได้ดาเนินการตามข้อ ๑๐ แล้ว
เสร็จ

๑๒

ประชุมพิจารณาลงมติ

รายละเอียดงาน
ผู้รับผิดชอบ
- ให้แจ้งว่าผู้ถูกกล่าวหาว่าอาจยื่นคา
ชี้แจง แก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือเพื่อ
ประกอบการพิจารณาสอบสวนหรือไม่ก็ได้
(ข้อ ๒๒)
คณะกรรมการสอบสวนประชุมเพือ่ รวบรวม
นิติกรที่ได้รับ
พยานหลักฐาน การสอบถ้อยคาพยาน
มอบหมายสานวน
การรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกีย่ วข้อง
หรือฝ่าย
กับเรื่องที่กล่าวหา
เลขานุการ
คณะกรรมการ
นัดประชุมคณะกรรมการรสอบสวนเพื่อ
พิจารณาว่า
(๑) มีพยานหลักฐานใดสนับสนุน
ข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาการใด
เมื่อใด อย่างไร และ
(๒) การกระทาเป็นความผิดวินัยกรณีใด
ตามมาตราใด ข้อใด
ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถ้ ูก
กล่าวหามาพบ เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาโดยระบุ
ข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐาน
ว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด
ข้อใด และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบ โดยระบุวัน
เวลา สถานที่ และการกระทาที่มลี กั ษณะ
เป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา สาหรับพยาน
บุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้
(ข้อ ๒๓)
คณะกรรมการดาเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาอีกครั้ง
หากพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอ หรือต้อง
เพิ่มเติมในประเด็นใด
คณะกรรมการสอบสวนประชุมพิจารณา
ลงมติว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยหรือไม่
ถ้าพิจารณาแล้วมีมติว่าการกระทาเป็น
ความผิดวินยั ให้พิจารณาต่อไปด้วยว่าเป็น
การกระทาความผิดวินัยกรณีใด

-๑๐ลาดับ

กระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน
ตามบทบัญญัติของกฎหมายใด
และควรได้รับโทษในสถานใด (ข้อ ๓๘)
เมื่อได้ประชุมพิจารณาลงมติแล้ว
ให้คณะกรรมการสอบสวนทารายงานการ
สอบสวนซึ่งมีสาระสาคัญตามแบบรายงาน
การสอบสวนตามเเบบ สว. ๖ เสนอต่อผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เสนอรายงานการอสบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา

๑๓

จัดทารายงานการสอบสวนเสนอผูส้ ั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน

๑๔

เสนอรายงานการสอบสวน พร้อมทั้ง
พยานหลักฐานต่อผู้สั่งแต่งตั้ง (ข้อ ๓๙)

ภายใน ๑ วัน

๑๕

ผู้สั่งแต่งตั้งพิจารณาสั่งการ

ภายใน ๓๐ วัน

ผู้สั่งแต่งตั้งพิจารณาความถูกต้องของ
กระบวนการสอบสวนและพิจารณาสั่งการ
ตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว

๑๖

เสนอเรื่องตามลาดับชั้น
(๑๖.๑) กรณีอธิการบดีพิจารณาสัง่ การว่าผู้ถูก
กล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้เสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา

ไม่เกิน ๓ วัน

เสนอรายงานการสอบสวนต่อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา

ผู้รับผิดชอบ

นิติกรที่ได้รับ
มอบหมายสานวน
หรือฝ่าย
เลขานุการ
คณะกรรมการ
ผู้สั่งแต่งตั้ง

นิติกรที่ได้รับ
มอบหมายสานวน

-

๑๗

(๑๖.๒) กรณีผสู้ ั่งแต่งตั้งพิจารณาสั่งการว่าผู้ถูก
กล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้เสนอ
คาสั่งลงโทษวินัยต่อผู้สั่งแต่งตั้งเพื่อลงนาม
แจ้งคาสั่งลงโทษทางวินัย
(๑๗.๑) เสนอต่อผู้ทาคาสั่งแต่งตั้ง

ไม่เกิน ๓ วัน

ไม่เกิน ๕ วัน

เสนอคาสั่งลงโทษวินัยต่อผูส้ ั่งแต่งตั้ง
ลงนาม

เสนอหนังสือการแจ้งคาสั่งลงโทษทางวินัย
นิติกรที่ได้รับ
ต่อผู้สั่งแต่งตั้งเพื่อลงนาม
มอบหมายสานวน
(๑๗.๒) แจ้งผู้ถูกลงโทษ
ภายใน ๓๐ วันนับ แจ้งคาสั่งลงโทษทางวินัยให้ผู้ถูกลงโทษ
แต่วันที่ได้รบั แจ้ง ทราบ พร้อมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์คาสั่ง
คาสั่งลงโทษ
ลงโทษ
หมายเหตุ : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การดาเนินการทางวินัย การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
และการลงโทษทางวินยั พ.ศ. ๒๕๕๘

-๑๑กระบวนการทางานกรณีสืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริง
ลาดับ
กระบวนการ
ระยะเวลา
๑ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
๓ วัน
สืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริง
๒ อธิการบดีสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตามคาสั่งแต่งตั้ง
สืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริงหรือ
คณะกรรมการ
ผู้สืบสวน
สืบสวนหรือสอบ
๓ เจ้าของสานวนดาเนินแจ้งคาสั่งแต่งตั้ง หาข้อเท็จจริง
หรือ
คณะกรรมการสืบสวนหรือสอบหา
ผู้สืบสวน
ข้อเท็จจริงให้ประธานกรรมการและ
กรรมการทราบ
๔ ประชุมคณะกรรมการสืบสวนหรือ
สอบหาข้อเท็จจริงเพื่อกาหนดประเด็น
และวางแนวทางการสืบสวนหรือสอบ
หาข้อเท็จจริง
๕ ดาเนินการสืบสวนหรือสอบหา
ข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้องทั้งปวง
๖.

ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานทีร่ ับ
ฟังได้ (ได้มาโดยชอบ) และพิจารณา
ข้อเท็จจริงที่เป็นที่ยุติและทารายงาน
การสืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริง
พร้อมเสนอความเห็น

รายละเอียดงาน
นิติกรเจ้าของสานวนจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริง
เสนอหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือ
สอบหาข้อเท็จจริงหรือผูส้ ืบสวนเพื่อขอความ
เห็นชอบและอนุมตั ิ
คณะกรรมการสืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริง
รับทราบและศึกษาเรื่องร้องเรียนกล่าวหา

ผู้รับผิดชอบ
นิติกรที่ได้รับ
มอบหมาย
สานวน

นัดหมายประธานกรรมการและกรรมการเพื่อ
ประชุมกาหนดประเด็นและวางแนวทางการ
สืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริง

คณะกรรมการสืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริง
ดาเนินการแสวงหาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น พยานบุคคล พยานเอกสาร พยาน
วัตถุ เป็นต้น
ไม่มีกาหนด รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้ทั้งพยานบุคคล
ระยะเวลาตาม และพยานเอกสาร นามาประชุมวิเคราะห์ตาม
กฎหมาย
ประเด็นที่มีการกล่าวหา โดยแยกพยานหลักฐาน
ควรพิจารณาให้ ที่รับฟังได้กับรับฟังไม่ได้ และนามาชั่งน้าหนัก
แล้วเสร็จโดยเร็ว ความน่าเชื่อถือว่าฝั่งใดมีน้าหนักความน่าเชื่อถือ
กว่ากัน แล้วสรุปข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงมติ
ข้อเท็จจริง
แล้วจัดทารายงานการสืบสวนหรือสอบหา
ไม่ซับซ้อน
ข้อเท็จจริง เริ่มตั้งแต่แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ไม่เกิน ๖ เดือน
หรือสอบหาข้อเท็จจริง มูลกรณีหรือที่มาของเรื่อง
ข้อเท็จจริง
พยานหลักฐานต่าง ๆ ข้อเท็จจริงที่ยุติ การ
ซับซ้อน
พิจารณาวินิจฉัย พร้อมเสนอความเห็นของ
ไม่เกิน ๑๘
คณะกรรมการสืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อ
เดือน
ประกอบการพิจารณา

นิติกรที่ได้รับ
มอบหมาย
สานวน

-๑๒ลาดับ
กระบวนการ
๗ เสนอผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริง

ระยะเวลา
๗ วัน

รายละเอียดงาน
เสนอเพื่อพิจารณาสั่งการให้ยุตเิ รือ่ งหรือ
ดาเนินการทางวินัยต่อไป ในกรณีที่มีมูลเป็น
ความผิดวินยั

ผู้รับผิดชอบ
นิติกรที่ได้รับ
มอบหมาย
สานวน

-๑๓ขั้นตอนการดาเนินการสืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริง
จัดทารายงานการสืบสวนหรือ
สอบหาข้อเท็จจริงเสนอ
อธิการบดี

จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนหรือสอบ
หาข้อเท็จจริงหรือผู้สืบสวน
คณะกรรมการ

เรื่องเดิม/ที่มา

อธิการบดีสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
หรือสอบหาข้อเท็จจริงหรือผู้สืบสวน

ข้อเท็จจริง
เจ้าของสานวนดาเนินแจ้งคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริง
ให้ประธานกรรมการและกรรมการทราบ
ประชุมคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบหา
ข้อเท็จจริงเพื่อกาหนดประเด็นและวางแนว
ทางการสืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริง

พยานบุคคล

พยานเอกสาร

ข้อพิจารณา

ผลการวินิจฉัย
ดาเนินการสืบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริง
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
พยานบุคคล

พยานเอกสาร

พยานวัตถุ

ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานทีร่ ับฟังได้
(ได้มาโดยชอบ) และพิจารณาข้อเท็จจริงที่
เป็นที่ยุติและทารายงานการสืบสวนหรือ
สอบหาข้อเท็จจริง พร้อมเสนอความเห็น

เสนอรายงานการสืบสวนหรือ
สอบหาข้อเท็จจริงต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนหรือสอบ
หาข้อเท็จจริงหรือผู้สืบสวน

อธิการบดี
พิจารณาสั่งการ

ไม่มมี ูล
ให้ยุติเรื่อง

มีมูล วินัยไม่
ร้ายแรง

มีมูล วินัย
อย่างร้ายแรง

-๑๔๒.๓ งานอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่สาคัญอยู่ ๒ ประการ คือ
(๑) ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์
(๒) ดาเนินการเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบุคลากร
กระบวนการทางานกรณีการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ลาดับ
กระบวนการ
๑ รับหนังสืออุทธรณ์/ร้องทุกข์
๒

๓

เจ้าของสานวนเสนอประธาน
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
(ก.พ.ค.) พิจารณา
เจ้าของสานวนเสนอคณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค)

๔

การแสวงหาข้อเท็จจริง

๕

พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์

๖

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

๗.

แจ้งผู้อุทธรณ์/ร้องทุกข์/ผูเ้ กี่ยวข้อง

ระยะเวลา
๓

๙๐ วัน

รายละเอียดงาน
นิติกรเจ้าของสานวนได้รับหนังสืออุทธรณ์/ร้อง
ทุกข์จากผู้อุทธรณ์/ร้องทุกข์
นิติกรเจ้าของสานวนเสนอหนังสืออุทธรณ์/ร้อง
ทุกข์ต่อประธาน ก.พ.ค. เพื่อเสนอเรื่องเข้า ก.พ.ค.
พร้อมกับเสนอให้ลงนามในหนังสือคัดค้าน ก.พ.ค.
เสนอหนังสืออุทธรณ์/ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.
พิจารณารับ/ไม่รับเรื่องไว้พิจารณา
- กรณีสั่งไม่รับไว้พิจารณาให้สั่งอุทธรณ์/ร้องทุกข์
ออกจากสารบบ
- กรณีสั่งรับไว้พิจารณา ให้ดาเนินกระบวน
พิจารณาต่อไป
ก.พ.ค. ดาเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง โดยเรียก
คู่กรณีมาให้ถ้อยคาหรือชี้แจงเป็นหนังสือ
เมื่อ ก.พ.ค. ได้ดาเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานเสร็จแล้ว ก.พ.ค. ดาเนินการ
ประชุมเพื่อวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์/ร้องทุกข์
ก.พ.ค. เสนอคาวินิจฉัยอุทธรณ์/ร้องทุกข์ต่อสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา
เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว ฝ่ายเลขานุการ
ก.พ.ค. แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้อุทธรณ์/ร้อง
ทุกข์/ผู้เกี่ยวข้อง ต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
นิติกรที่ได้รับ
มอบหมาย
สานวน

-๑๕กระบวนการทางานกรณีการสอบสวนการกระทาความผิดจรรยาบรรณบุคลากร
ลาดับ
กระบวนการ
๑ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการ
กระทาความผิดจรรยาบรรณ

ระยะเวลา
ไม่เกิน ๓ วัน

๒

ผู้บังคับบัญชาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
การกระทาความผิดจรรยาบรรณ

ไม่เกิน ๒ วัน

๔

แจ้งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการ
กระทาความผิดจรรยาบรรณให้ผู้ถกู กล่าวหาทาง
จรรยาบรรณทราบและแจ้งสิทธิคดั ค้านประธาน
กรรมการสอบสวนและกรรมการสอบสวน

ไม่เกิน ๒ วัน

๕

ผู้ถูกกล่าวหาคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการสอบสวนการกระทาความผิด
จรรยาบรรณและกรรมการสอบสวนการกระทา
ความผิดจรรยาบรรณ
ผู้สั่งแต่งตั้งส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนการกระทาความผิดจรรยาบรรณให้
คณะกรรมการสอบสวนการกระทาความผิด
จรรยาบรรณ และให้ประธานกรรมการสอบสวน
การกระทาความผิดจรรยาบรรณลงลายมือชื่อ
และวัน เดือน ปี ที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน
คณะกรรมการสอบสวนการกระทาความผิด
ไม่มีกาหนด
จรรยาบรรณดาเนินการประชุมเพื่อพิจารณาวาง
ระยะเวลาตาม
แนวทางการสอบสวน
กฎหมาย
แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ควรพิจารณาให้แล้ว
ตามแบบ สว. ๒ นับแต่วันที่ประธานกรรมการ
เสร็จโดยเร็ว
สอบสวนการกระทาความผิดจรรยาบรรณได้รับ
ข้อเท็จจริง

๖

๗

๘

รายละเอียดงาน
ผู้รับผิดชอบ
นิติกรเจ้าของสานวนจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
นิติกรที่ได้รับ
คณะกรรมการสอบสวนการกระทาความผิด มอบหมายสานวน
จรรยาบรรณ
เสนอหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
การกระทาความผิดจรรยาบรรณต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อลงนาม
เสนอหนังสือให้ผสู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนการกระทาความผิดจรรยาบรรณ
แจ้งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
การกระทาความผิดจรรยาบรรณให้ผู้ถูก
กล่าวหาทางจรรยาบรรณและแจ้งสิทธิ
คัดค้านประธานกรรมการสอบสวนการ
กระทาความผิดจรรยาบรรณและกรรมการ
สอบสวนการกระทาความผิดจรรยาบรรณ
-

เสนอหนังสือให้ผสู้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนการกระทาความผิดจรรยาบรรณ
ลงนามในหนังสือส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนการกระทาความผิด
จรรยาบรรณให้คณะกรรมการสอบสวนการ
กระทาความผิดจรรยาบรรณ
นัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนการ
กระทาความผิดจรรยาบรรณเพื่อประชุม
วางแนวทางการสอบสวน
นัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนการ
กระทาความผิดจรรยาบรรณ
เพื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏ
ตามเรื่องที่กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่า

-๑๖ลาดับ

กระบวนการ
ทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการ
กระทาความผิดจรรยาบรรณ

๙

รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
กล่าวหาเท่าที่มี

๑๐

แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามแบบ สว. ๓
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบนับแต่วันที่ได้ดาเนินการ
รวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ

ระยะเวลา
ไม่ซับซ้อน
ไม่เกิน ๖ เดือน

รายละเอียดงาน
- ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาการใด
- เมื่อใด อย่างไรที่เป็นความผิดวินัย
- ให้แจ้งว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีสิทธิที่จะ
สามารถนาหลัก
หลักเกณฑ์และ ได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานทีส่ นับสนุนข้อ
กล่าวหา
ขั้นตอนการ
- ให้แจ้งว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีสิทธิที่จะให้
สอบสวนวินัยมาใช้
บังคับโดยอนุโลมได้ ถ้อยคาหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจน
เพื่อให้เกิดความ อ้างพยานหลักฐานหรือนาพยานหลักฐาน
เป็นธรรมต่อผู้ถูก มาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้
- ให้แจ้งว่าผู้ถูกกล่าวหาว่าอาจยื่นคา
กล่าวหา
ชี้แจง แก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือเพื่อ
ประกอบการพิจารณาสอบสวนหรือไม่ก็ได้
คณะกรรมการสอบสวนการกระทาความผิด
จรรยาบรรณประชุมเพื่อรวบรวม
พยานหลักฐาน การสอบถ้อยคาพยาน
การรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกีย่ วข้อง
กับเรื่องที่กล่าวหา
นัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนการ
กระทาความผิดจรรยาบรรณเพื่อพิจารณา
ว่า
(๑) มีพยานหลักฐานใดสนับสนุน
ข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาการใด
เมื่อใด อย่างไร และ
(๒) การกระทาเป็นความผิดวินัยกรณีใด
ตามมาตราใด ข้อใด
ให้คณะกรรมการสอบสวนการกระทา
ความผิดจรรยาบรรณเรียกผู้ถูกกล่าวหามา
พบ เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาโดยระบุขอ้ กล่าวหา
ที่ปรากฏตามพยานหลักฐาน
ว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด
ข้อใด และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบ โดยระบุวัน
เวลา สถานที่ และการกระทาที่มลี กั ษณะ

ผู้รับผิดชอบ

-๑๗ลาดับ

กระบวนการ

ระยะเวลา

๑๑

รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหา

๑๒

ประชุมพิจารณาลงมติ

๑๓

จัดทารายงานการสอบสวนการกระทาความผิด
จรรยาบรรณเสนอผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนการกระทาความผิดจรรยาบรรณ

๑๔

เสนอรายงานการสอบสวนการกระทาความผิด
จรรยาบรรณ พร้อมทั้งพยานหลักฐานต่อผู้สั่ง
แต่งตั้ง

ภายใน ๑ วัน

๑๕

ผู้สั่งแต่งตั้งพิจารณาสั่งการ

ภายใน ๓๐ วัน

รายละเอียดงาน
ผู้รับผิดชอบ
เป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา สาหรับพยาน
บุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้
คณะกรรมการสอบสวนการกระทาความผิด
จรรยาบรรณดาเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาอีกครั้ง
หากพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอ หรือต้อง
เพิ่มเติมในประเด็นใด
คณะกรรมการสอบสวนการกระทาความผิด
จรรยาบรรณประชุมพิจารณา
ลงมติว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทาผิด
จรรยาบรรณหรือไม่ ถ้าพิจารณาแล้วมีมติ
ว่าการกระทาเป็นความผิดจรรยาบรรณ ให้
พิจารณาต่อไปด้วยว่าเป็นการกระทา
ความผิดวินยั กรณีใด
ตามบทบัญญัติของกฎหมายใด
และควรได้รับโทษในสถานใด หรือการ
กระทาผิดจรรยาบรรณเป็นการกระทาผิด
วินัยหรือไม่
เมื่อได้ประชุมพิจารณาลงมติแล้ว
ให้คณะกรรมการสอบสวนการกระทา
ความผิดจรรยาบรรณทารายงานการ
สอบสวนการกระทาความผิดจรรยาบรรณ
เสนอต่อผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
การกระทาความผิดจรรยาบรรณ
เสนอรายงานการอสบสวนการกระทา
นิติกรที่ได้รับ
ความผิดจรรยาบรรณต่อผูส้ ั่งแต่งตั้ง
มอบหมายสานวน
คณะกรรมการสอบสวนการกระทาความผิด
หรือฝ่าย
จรรยาบรรณพิจารณา
เลขานุการ
คณะกรรมการ
ผู้สั่งแต่งตั้งพิจารณาความถูกต้องของ
ผู้สั่งแต่งตั้ง
กระบวนการสอบสวนการกระทาความผิด
จรรยาบรรณและพิจารณาสั่งการตามที่
เห็นสมควรโดยเร็ว

-๑๘ลาดับ
กระบวนการ
๑๖ เสนอเรื่องตามลาดับชั้น
(๑๖.๑) กรณีที่คณะกรรมการสอบสวนการ
กระทาความผิดจรรยาบรรณเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระทาผิดจรรยาบรรณ ให้เสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณา
(๑๖.๒) กรณีทคี่ ณะกรรมการบริหารงานบุคคล
พิจารณาเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาความผิดทาง
จรรยาบรรณ ให้เสนอคาสั่งลงโทษต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
เพื่อลงนาม
๑๗ แจ้งคาสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณ
(๑๗.๑) เสนอต่อผู้ทาคาสั่งแต่งตั้ง

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ไม่เกิน ๓ วัน

เสนอรายงานการสอบสวนการกระทา
ความผิดจรรยาบรรณต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณา

ไม่เกิน ๓ วัน

เสนอคาสั่งลงโทษต่อผูส้ ั่งแต่งตั้ง
ลงนาม

ผู้รับผิดชอบ
นิติกรที่ได้รับ
มอบหมายสานวน

ไม่เกิน ๕ วัน

เสนอหนังสือการแจ้งคาสั่งลงโทษทาง
นิติกรที่ได้รับ
จรรยาบรรณต่อผู้สั่งแต่งตั้งเพื่อลงนาม
มอบหมายสานวน
(๑๗.๒) แจ้งผู้ถูกลงโทษ
ภายใน ๓๐ วันนับ แจ้งคาสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณให้ผู้ถูก
แต่วันที่ได้รบั แจ้ง ลงโทษทราบ พร้อมทั้งแจ้งสิทธิอทุ ธรณ์
คาสั่งลงโทษ
คาสั่งลงโทษ
หมายเหตุ : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๕ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การดาเนินการทางวินัย การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
และการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอนุโลม

๒.๔ งานคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่สาคัญอยู่ ๒ ประการ คือ
(๑) การดาเนินการฟ้องร้องคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีล้มละลาย
(๒) ด าเนิ น การบั ง คั บ คดี ภ ายหลั ง จากที่ ศ าลมี ค าพิ พ ากษาโดย สื บ หาทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้
ตามคาพิพากษาและประสานงานกับเจ้าพนักงานบังคับคดีการนายึดทรัพย์สิน
กระบวนการทางานกรณีการดาเนินคดีอาญา
ลาดับ
กระบวนการ
๑. รับเรื่องจากหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
๒.
๓.
๔.

ขอข้อมูลเพิ่มเติม
ขออนุมัติ ขออนุญาต หรือขอความ
เห็นชอบการดาเนินการ
แจ้งความร้องทุกข์

ระยะเวลา
ไม่เกิน ๗ วัน
ไม่เกิน ๓ วัน
ไม่เกิน ๓ วัน
ไม่เกิน ๕ วัน

รายละเอียดงาน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้อข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
เสนออธิการบดีมอบอานาจให้นิตกิ รดาเนินการ
แจ้งความร้องทุกข์
ส่งหนังสือถึงสถานีตารวจท้องที่ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ
นิติกรที่ได้รับ
มอบหมาย

-๑๙ลาดับ

๕.

กระบวนการ
ติดตามความคืบหน้าในการ
ดาเนินการ

ระยะเวลา
ทุก ๓ เดือน

รายละเอียดงาน

หมายเหตุ

หมายเหตุ
เว้นแต่มีการติดต่อจากพนักงานสอบสวนก็
สามารถดาเนินการขั้นตอนต่อไปได้เลย
ตามที่พนักงาน เข้าให้ถ้อยคาในฐานะผูเ้ สียหายต่อพนักงาน
สอบสวนกาหนด สอบสวน
ทุก ๓ เดือน ติดตามความคืบหน้าในการดาเนินการ

๖.

เข้าให้ถ้อยคาสอบสวนกับพนักงาน
สอบสวน
ติดตามความคืบหน้าในการ
ดาเนินการ
ให้ถ้อยคาเป็นพยานในชั้นศาล

๗.

ฟังคาพิพากษา

๘.

อุทธรณ์

ตามที่ศาล
กาหนด
ตามที่ศาล
กาหนด
ภายใน ๓๐ วัน

๙.

ฎีกา

ภายใน ๓๐ วัน

๙.

รายงานผลคดี

ภายใน ๑๕ วัน

เป็นพยานในชั้นศาล
จัดทาหนังสือขออนุญาตไปฟังคาพิพากษาและ
มอบอานาจในการคัดถ่ายคาพิพากษา
๑. สรุปประเด็นคาพิพากษา ประเด็นโต้แย้งใน
อุทธรณ์ เฉพาะในกรณีที่อุทธรณ์
๒. เสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบ
๓. แจ้งให้สานักงานอัยการดาเนินการอุทธรณ์
๑. สรุปประเด็นคาพิพากษา ประเด็นโต้แย้งใน
ฎีกา
๒. เสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบ
๓. แจ้งให้สานักงานอัยการดาเนินการฎีกา
รายงานผลคดีเสนออธิการบดี
กรณีไม่มีการอุทธรณ์หรือฎีกา

กระบวนการทางานกรณีการดาเนินคดีแพ่ง
ลาดับ
กระบวนการ
๑. รับเรื่องจากหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

ระยะเวลา
ไม่เกิน ๑๕ วัน

๒.
๓.

ขอข้อมูลเพิ่มเติม
รวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง

ไม่เกิน ๑๕ วัน
ไม่เกิน ๑ เดือน

๔.

ขออนุมัติ ขออนุญาต หรือขอความ
เห็นชอบการดาเนินการ

ไม่เกิน ๙ วัน

รายละเอียดงาน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้อข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
๑. รวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด
๒. สาเนาเอกสารส่งสานักงานอัยการ
๑. เสนออธิการบดีขอความเห็นชอบในการ
ดาเนินการ

หมายเหตุ
นิติกรที่ได้รับ
มอบหมาย

-๒๐ลาดับ

กระบวนการ

ระยะเวลา

๕.
๖.

เข้าให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมต่อพนักงานอัยการ
ให้ถ้อยคาเป็นพยานในชั้นศาล

๗.

ฟังคาพิพากษา

๘.

อุทธรณ์

ตามที่พนักงาน
อัยการกาหนด
ตามที่ศาล
กาหนด
ตามที่ศาล
กาหนด
ภายใน ๓๐ วัน

๙.

ฎีกา

ภายใน ๓๐ วัน

๑๐.

รายงานผลคดี

ภายใน ๑๕ วัน

๑๑.

ส่งเรื่องให้สานักงานอัยการสูงสุด
บังคับคดี

ภายใน ๑๕ วัน

รายละเอียดงาน
๒. จัดทาหนังสือนาส่งข้อเท็จจริงและเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
๓. ไปส่งข้อมูลและเอกสารแก่พนักงานอัยการ
เข้าให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมต่อ
พนักงานอัยการ
เป็นพยานในชั้นศาล

หมายเหตุ

จัดทาหนังสือขออนุญาตไปฟังคาพิพากษาและ
มอบอานาจในการคัดถ่ายคาพิพากษา
๑. สรุปประเด็นคาพิพากษา ประเด็นโต้แย้งใน
อุทธรณ์ เฉพาะในกรณีที่อุทธรณ์
๒. เสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบ
๓. แจ้งให้สานักงานอัยการดาเนินการอุทธรณ์
๑. สรุปประเด็นคาพิพากษา ประเด็นโต้แย้งใน
ฎีกา เฉพาะในกรณีที่ฎีกา
๒. เสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบ
๓. แจ้งให้สานักงานอัยการดาเนินการฎีกา
รายงานผลคดีเสนออธิการบดี
กรณีไม่มีการอุทธรณ์หรือฎีกา
๑. เสนออธิการบดีขอความเห็นชอบ
๒. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๓. จัดทาหนังสือนาส่ง
๔. จัดส่งให้พนักงานอัยการ
หมายเหตุ ภายใน ๑๐ ปี ให้รายงานผลการ
ดาเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะๆ

กระบวนการทางานกรณีการดาเนินคดีปกครอง
ลาดับ
กระบวนการ
๑. รับเรื่องจากหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
๒.

ขอข้อมูลเพิ่มเติม

ระยะเวลา
ไม่เกิน ๑๕ วัน
ไม่เกิน ๑๕ วัน

รายละเอียดงาน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้อข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม

หมายเหตุ
นิติกรที่ได้รับ
มอบหมาย

-๒๑ลาดับ
กระบวนการ
๓. รวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
๓.

ขออนุมัติ ขออนุญาต หรือขอความ
เห็นชอบการดาเนินการ

๔.

เข้าให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมต่อพนักงานอัยการ
ส่งฟ้องหรือแก้คาให้การ

๕.

๖.

สิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงของ
ศาล

๗.

ศาลนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกของศาล

๗.

ฟังคาพิพากษา

๘.

อุทธรณ์

๙.
๑๐.

รายงานผลคดี
ดาเนินการตามคาพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุด

ระยะเวลา
ไม่เกิน ๑ เดือน

รายละเอียดงาน
๑. รวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด
๒. สาเนาเอกสารส่งสานักงานอัยการ
ไม่เกิน ๙ วัน ๑. เสนออธิการบดีขอความเห็นชอบในการ
ดาเนินการ
๒. จัดทาหนังสือนาส่งข้อเท็จจริงและเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
๓. ไปส่งข้อมูลและเอกสารแก่พนักงานอัยการ
ตามที่พนักงาน เข้าให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
อัยการกาหนด ต่อพนักงานอัยการ
ภายในอายุความ ๑. เสนอขออธิการบดีขอความเห็นชอบ
ที่กฎหมาย
๒. ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมศาล
กาหนด
๓. นาส่งพนักงานอัยการ
ตามที่ศาล
๑. ตรวจสอบข้อเท็จจริง เอกสารหรือหลักฐาน
กาหนด
ต้องแถลงหรือส่งต่อศาล
๒. แจ้งพนักงาน
ตามที่ศาล
๑. เสนออธิการบดี
กาหนด
๒. เข้าฟังศาลออกนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก
ตามที่ศาล
จัดทาหนังสือขออนุญาตไปฟังคาพิพากษาและ
กาหนด
มอบอานาจในการคัดถ่ายคาพิพากษา
ภายใน ๓๐ วัน ๑. สรุปประเด็นคาพิพากษา ประเด็นโต้แย้งใน
อุทธรณ์ เฉพาะในกรณีที่อุทธรณ์
๒. เสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบ
๓. แจ้งให้สานักงานอัยการดาเนินการอุทธรณ์ต่อ
ศาลปกครองสูงสุด
ภายใน ๑๕ วัน รายงานผลคดีเสนออธิการบดี กรณีไม่มีอุทธรณ์
ภายใน ๑๕ วัน ๑. เสนออธิการบดีขอความเห็นชอบ
๒. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๓. จัดทาหนังสือนาส่ง
๔. จัดส่งให้พนักงานอัยการ
หมายเหตุ ภายใน ๑๐ ปี ให้รายงานผลการ
ดาเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะๆ

หมายเหตุ

-๒๒-

ประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร
เรื่อง “การพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการทางานของกองกฎหมาย”
๑. ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนี้มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๑ ได้ยกระดับการปฏิบัติงานของกองกฎหมายให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒ ได้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน่วยงานภายในต่าง ๆ หรือ
บุคลากร ให้ได้รับการบริการที่รวดเร็วและเหมาะสม
๑.๓ ได้พัฒนาบุคลากรกองกฎหมายให้มีความสามารถวิเคราะห์กระบวนการทางาน เพื่อพัฒนาให้
การทางานนั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงค์
๑.๔ ได้ถ่ายทอดกระบวนการทางานและวิธีการทางานระหว่างบุคลากรภายในกองกฎหมาย
๑.๕ บุคลากรกองกฎหมายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
๒. ผู้ขอรับทุนจะนาประโยชน์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างไรในเชิงรูปธรรม
ได้มีคู่มือขั้นตอนการตอบข้อหารือและการให้ความเห็นทางกฎหมาย การพิจารณาตรวจและยกร่าง
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง บันทึกความร่วมมือ (MOU) และสัญญา จานวน ๑ คู่มือ เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานภายในกองกฎหมาย

-๒๓-

ข้อเสนอแนะจากการดาเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการทางานของกองกฎหมาย”
จากการดาเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการ
ทางานของกองกฎหมาย” ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานในกองกฎหมาย
โดยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
๑. ควรมี ก ารเวี ย นแจ้ ง ขั้ น ตอนกระบวนการท างานภายในกองกฎหมาย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ในการพิจารณาตรวจและยกร่างกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง บันทึกความร่วมมือ (MOU) และ
สัญญา รวมทั้งการตอบข้อหารือและการให้ความเห็นทางกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ได้รับทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติภายในกองกฎหมาย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
๒. ควรมีการประชุมตัวแทนบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้รับทราบแนวทางและ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกองกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพิจารณาตรวจและยกร่างกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง บันทึกความร่วมมือ (MOU) และสัญญา รวมทั้งการตอบข้อหารื อและ
การให้ความเห็นทางกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่จะต้องมาใช้บริการกับกองกฎหมายได้ดาเนินการให้
เป็นไปตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป
๓. ควรจั ดหาอุป กรณ์ในการปฏิบัติงานให้ เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกระบวนการสอบสวน
ทางวินัย สอบหาข้อเท็จจริง และสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด จะต้องมีการบันทึกถ้อยคาและเอกสาร
ต่าง ๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่อง LCD Projector หรือเครื่อง LCD TV
เพื่อใช้ในการดาเนินการสอบสวนทางวินัย สอบหาข้อเท็จจริง และสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

-๒๔-

ภาคผนวก

-๒๕กาหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการทางานของกองกฎหมาย”
ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ จังหวัดตราด
.......................................................................
วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เดินทางจากมหาวิทยาลัยไปจังหวัดตราด
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สัมมนา เรื่อง การพัฒนากระบวนการทางานและทิศทางการดาเนินงาน
ของกองกฎหมายในฐานะหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่
บรรยายโดย ผู้อานวยการกองกฎหมาย
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. หัวหน้างานในแต่ละงานอภิปรายปัญหาในส่วนที่รับผิดชอบ
๑) งานนิติการ ๒) งานวินัย ๓) งานอุทธรณ์ ร้องทุกข์และจรรยาบรรณ
๔) งานคดี
๕) งานพัฒนาคุณภาพกฎหมาย ๖) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
๗) งานบริหารทั่วไป
เวลา ๑๘.๐๐ น.
รับประทานอาหารเย็น
วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หัวหน้างานในแต่ละงานอภิปรายปัญหาในส่วนที่รับผิดชอบ (ต่อ)
๑) งานนิติการ ๒) งานวินัย ๓) งานอุทธรณ์ ร้องทุกข์และจรรยาบรรณ
๔) งานคดี
๕) งานพัฒนาคุณภาพกฎหมาย ๖) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
๗) งานบริหารทั่วไป
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางาน
ของงานต่างๆ ในกองกฎหมาย
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา ๑๘.๐๐ น.
รับประทานอาหารเย็น

-๒๖วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางาน
ของงานต่างๆ ในกองกฎหมาย (ต่อ)
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สรุปประเด็นปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานในกองกฎหมาย
เวลา ๑๖.๓๐ น.
ออกเดินทางจากจังหวัดตราด กลับถึงมหาวิทยาลัย โดยสวัสดิภาพ
*********************************
หมายเหตุ

อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ตามความเหมาะสมได้

-๒๗-

-๒๘-

-๒๙-

-๓๐-

-๓๑-

-๓๒-

-๓๓-

-๓๔-

-๓๕-

-๓๖-

