ขั้นตอนการดาเนินการสอบหาข้อเท็จจริง
ผู้รับผิดชอบ
ผู้บังคับบัญชา
ของส่วนงาน
(ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐)

แผนภูมิสายงาน

ขั้นตอน / วิธีการดาเนินงาน / รายละเอียด

เมื่อได้รับรายงาน หรือ
ความปรากฏต่อผู้บงั คับบัญชา
(หนังสือร้องเรียนกล่าวโทษ /
บัตรสนเท่ห์ / อื่น ๆ)

 เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับรายงาน หรือความปรากฏ
ต่อผู้บังคับบัญชา (หนังสือร้องเรียนกล่าวโทษ /
บัตรสนเท่ห์ / อื่น ๆ)
- กรณีได้รับหนังสือร้องเรียนกล่าวโทษผูป้ ฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับ
- กรณีได้รับบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะราย
ที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง
ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านัน้
 ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความคุ้มครองและให้ความ
เป็นธรรมแก่ผู้ร้องและพยาน เกี่ยวกับการให้ข้อมูล
หรือให้ถ้อยคาหรือการส่งเอกสารหลักฐานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการสอบหาข้อเท็จจริง อย่าให้ต้อง
รับภัยหรือความไม่ชอบธรรม ซึ่งอาจเนื่องมาจาก
การร้องเรียนหรือการเป็นพยาน
 กรณีที่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้ง ให้ผู้บังคับบัญชา
ทาการสืบสวนทางลับ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบหาข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาว่ามีมูลความจริง
เพียงใด หรือไม่
 ให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รบั เรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบในทางลับหลังจากทีไ่ ด้รับเรื่อง
ร้องเรียนและภายหลังการสืบสวนหรือสอบหา
ข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ภายในเวลาอันสมควร

จัดทาโดย กองกฎหมาย สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

 หนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์
พร้อมพยานหลักฐาน (ถ้ามี)
 หนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๖ ลงวันที่
๑๗ กันยายน ๒๕๔๗
 หนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/
ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม
๒๕๔๑
 หลักเกณฑ์การพิจารณา
บัตรสนเท่ห์

หน้า ๑ จาก ๗

ขั้นตอนการดาเนินการสอบหาข้อเท็จจริง
ผู้รับผิดชอบ
ผู้บังคับบัญชา
ของส่วนงาน
(ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐)

แผนภูมิสายงาน

ขั้นตอน / วิธีการดาเนินงาน / รายละเอียด

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

 คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (ไม่เกิน ๕ คน)
ประกอบด้วย
๑. ประธานกรรมการ
๒. กรรมการ
๓. กรรมการและเลขานุการ
และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการ ด้วยก็ได้
 คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ ต้องระบุชื่อ ตาแหน่ง
และสังกัดของผู้ถูกร้องเรียน และเรื่องที่ร้องเรียน
 กรณีไม่ชัดแจ้งว่ามีผู้ใดบ้างที่เกีย่ วข้องกับเรื่องที่
ร้องเรียน ให้ระบุเพียงพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริง
ที่เป็นมูลเหตุแห่งการร้องเรียน
 ให้ระบุอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ในคาสั่ง
แต่งตั้งเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียน โดยให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง รับฟังพยานบุคคล ตรวจสอบเอกสาร
และรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง
และเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จให้รายงานผล
การสอบหาข้อเท็จจริงต่อผู้สั่งแต่งตั้งพิจารณาต่อไป
 ให้แจ้งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ พร้อม
พยานหลักฐานตามหนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์
(ถ้ามี) โดยปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพือ่ ให้คณะกรรมการฯ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป

จัดทาโดย กองกฎหมาย สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

 คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สอบหาข้อเท็จจริง
(เอกสารหมายเลข ๑)
 หนังสือแจ้งคาสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริง พร้อมพยาน
หลักฐานตามหนังสือ
ร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์ (ถ้ามี)
(เอกสารหมายเลข ๒)

หน้า ๒ จาก ๗

ขั้นตอนการดาเนินการสอบหาข้อเท็จจริง
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
สอบหาข้อเท็จจริง

แผนภูมิสายงาน

ขั้นตอน / วิธีการดาเนินงาน / รายละเอียด

ดาเนินการสอบหาข้อเท็จจริง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
 เมื่อประธานกรรมการฯ ได้รับทราบคาสัง่ แล้ว
 ระเบียบวาระการประชุม
แล้วเสร็จ
ให้นัดวันประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑
 แบบบันทึกถ้อยคา
ภายใน ๓๐ วัน
เพื่อวางแนวทางการสอบหาข้อเท็จจริง และอาจ
(เอกสารหมายเลข ๓)
กาหนดบุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ  เทคนิคการสอบหาข้อเท็จจริง
มาให้ถ้อยคาต่อคณะกรรมการฯ
 รวบรวมหลักฐานทัง้ ปวงที่เกี่ยวข้อง
 ในการประชุมต้องจัดทาระเบียบวาระการประชุม
และรายงานการประชุมทุกครั้ง
 กรณีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ เห็นว่า
ตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการสอบหาข้อเท็จจริง
ในกรณีที่ร้องเรียน ให้ผู้นั้นรายงานต่อผู้สงั่ แต่งตั้งต่อไป
 ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งเห็นว่ามีเหตุอันสมควร หรือจาเป็น
ที่จะต้องเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดจานวนผูไ้ ด้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ให้ดาเนินการได้
โดยให้แสดงเหตุแห่งการสั่งการนั้นไว้ด้วย ทั้งนี้
การเปลี่ยนแปลงผูไ้ ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการฯ
ไม่กระทบถึงการสอบหาข้อเท็จจริงที่ได้ดาเนินการ
ไปก่อนแล้ว

จัดทาโดย กองกฎหมาย สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

หน้า ๓ จาก ๗

ขั้นตอนการดาเนินการสอบหาข้อเท็จจริง
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
สอบหาข้อเท็จจริง

แผนภูมิสายงาน

ขั้นตอน / วิธีการดาเนินงาน / รายละเอียด

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง

 ให้พิจารณาจากพยานหลักฐาน รวมทั้งข้อมูล
ที่ได้จากการให้ถ้อยคาของบุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ ว่ามีข้อเท็จจริงที่เพียงพอ
ต่อการวินิจฉัยว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่ามีผู้ใดกระทา
ความผิดทางจรรยาบรรณ หรือกระทาความผิด
ทางวินัย หรือกระทาความผิดทางละเมิดหรือไม่
อย่างไร หากเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
มีผู้ใดกระทาผิด จึงจะยุติเรื่องได้
 ให้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ร้องเรียน เพื่อจัดทารายงานผลการสอบหา
ข้อเท็จจริง โดยในรายงานจะต้องประกอบด้วย
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่แจ้งชัด รวมถึงต้อง
มีพยานหลักฐานทีส่ นับสนุนการพิจารณาวินิจฉัย
 ความเห็นของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
ไม่ผูกมัดผู้แต่งตัง้ ที่จะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

จัดทาโดย กองกฎหมาย สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

 รายงานผลการสอบหา
ข้อเท็จจริง พร้อมพยาน
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(เอกสารหมายเลข ๔)

หน้า ๔ จาก ๗

ขั้นตอนการดาเนินการสอบหาข้อเท็จจริง
ผู้รับผิดชอบ
ผู้บังคับบัญชา
ของส่วนงาน
(ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐)

แผนภูมิสายงาน

ขั้นตอน / วิธีการดาเนินงาน / รายละเอียด

พิจารณา
รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง

 เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งได้รบั รายงานผลการสอบหา
ข้อเท็จจริงแล้ว ให้วินิจฉัยว่ามีมลู ที่ควรกล่าวหา
ว่ามีผู้ใดกระทาความผิดทางจรรยาบรรณ หรือ
กระทาความผิดทางวินัย หรือกระทาความผิด
ทางละเมิดหรือไม่ อย่างไร
 หากเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ามีผู้ใด
กระทาผิดก็ให้ยุติเรื่องได้
 หากเห็นว่ายังมีข้อเท็จจริงไม่เพียงพอจะวินิจฉัย
และสั่งการ ผู้สงั่ แต่งตั้งอาจให้คณะกรรมการฯ
ทบทวนหรือสอบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยให้
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ผู้สงั่
แต่งตั้งกาหนด
 กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ามีผู้ใดกระทาความผิด
ทางจรรยาบรรณ หรือกระทาความผิดทางวินัย
หรือกระทาความผิดทางละเมิดให้ดาเนินการ ดังนี้
๑. กรณีเข้าข่ายเป็นการกระทาผิดจรรยาบรรณ
- ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางจรรยาบรรณ
ต่อไป
- หากเข้าข่ายเป็นการผิดจรรยาบรรณที่เป็น
ความผิดวินัยหรือผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ให้ผู้บังคับบัญชารายงานต่ออธิการบดี
เพื่อพิจารณาดาเนินการทางวินัยต่อไป

จัดทาโดย กองกฎหมาย สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

 รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง
พร้อมพยาน หลักฐานที่เกีย่ วข้อง
 พระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิม่ เติม
 ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจาของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
และที่แก้ไขเพิม่ เติม
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
การสอบสวนพิจารณาทางวินัย
พ.ศ. ๒๕๕๒
 ระเบียบคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการดาเนินการทางวินัยของ
พนักงานและลูกจ้างใน
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔
 พระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
หน้า ๕ จาก ๗

ขั้นตอนการดาเนินการสอบหาข้อเท็จจริง
ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน

ขั้นตอน / วิธีการดาเนินงาน / รายละเอียด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

พ.ศ. ๒๕๓๙
๒. กรณีเข้าข่ายเป็นการกระทาความผิดวินัย
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ไม่ร้ายแรง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิ
- ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัยต่อไป
เกีย่ วกับความรับผิดทางละเมิด
๓. กรณีเข้าข่ายเป็นการกระทาความผิดวินัยร้ายแรง
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
- ให้ผู้บังคับบัญชารายงานต่ออธิการบดี
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อพิจารณาดาเนินการทางวินยั ร้ายแรงต่อไป
ว่าด้วยจรรยาบรรณและการ
๔. กรณีเข้าข่ายเป็นการกระทาผิดละเมิด
ดาเนินการทางจรรยาบรรณของ
- ให้ผู้บังคับบัญชารายงานต่ออธิการบดี
ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
เพื่อพิจารณาดาเนินการทางละเมิดต่อไป

อุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยจรรยาบรรณและการ
ดาเนินการทางจรรยาบรรณ
ของคณาจารย์ และผู้ทางานวิจัย
พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ประกาศคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๐๐๐๗/๒๕๕๖ เรื่อง
จรรยาบรรณและการดาเนินการ
ทางจรรยาบรรณของพนักงาน
และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
บูรพาที่มิใช้คณาจารย์ และมิใช่
ผู้ทางานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖

จัดทาโดย กองกฎหมาย สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
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ขั้นตอนการดาเนินการสอบหาข้อเท็จจริง
ผู้รับผิดชอบ
ผู้บังคับบัญชา
ของส่วนงาน
(ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐)

แผนภูมิสายงาน

ขั้นตอน / วิธีการดาเนินงาน / รายละเอียด

แจ้งผลการสอบหาข้อเท็จจริง
ต่อผู้ร้องเรียนกล่าวโทษ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

 ให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รบั เรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบในทางลับภายหลังการสืบสวน
หรือสอบหาข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ภายในเวลาอัน
สมควร

จัดทาโดย กองกฎหมาย สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
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