
ปัญหาการด าเนินการทางวินัยของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 

และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)*1 

 

นายสุภวัฒน์  เจริญผล**2 

บทน า 
  ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 เป็น
หน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชน ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารและด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ บริการวิชาการต่างๆ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศให้เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็น
หน่วยงานขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคณะกรรมการบริหาร
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี  เป็นองค์กรสูงสุดที่ท า
หน้าที่ตัดสินใจ ก าหนดนโยบาย และวางระเบียบ ข้อบังคับขององค์การมหาชน อีกทั้งท าหน้าที่
ควบคุมดูแลส านักงานให้ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 และมีผู้อ านวยการท า
หน้าที่บริหารกิจการของส านักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของส านักงานตลอดจนระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงาน
ของส านักงาน อันประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชนทุกต าแหน่ง เว้นแต่ผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ที่ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารส านักงาน 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องมีระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
ในส านักงานยึดถือและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ซึ่งหากมีการกระท าที่ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ก็
จ าต้องมีมาตรการเพ่ือด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานที่ไม่รักษาวินัยตามสมควรแก่กรณี
โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการของส านักงาน มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย            
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ก็มีระเบียบส านักงานพัฒนา

                                                           

*1เรียบเรียงจากสารนิพนธ์ เรื่อง “ปัญหาการด าเนินการทางวินัยของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2561. 

**2นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 



เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหลักเกณฑ์การสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 
2554 ที่ใช้กับการด าเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการของส านักงาน แต่ก็พบว่า
ระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าว ยังมีข้อบกพร่องบางประการ ที่ท าให้กระบวนการด าเนินการทางวินัยของ
ส านักงานไม่อาจด าเนินการได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่ ตามปัญหาดังต่อไปนี้ 
 
 1.  ปัญหาเกี่ยวกับรองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
และอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดวินัย 

  ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของ
รัฐ มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 โดย
คณะกรรมการบริหารส านักงานเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลส านักงาน ให้ด าเนินกิจการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 19 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 โดยมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลการด าเนินงาน
และการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับส านักงาน ใน
เรื่องการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน วินัย และการลงโทษทางวินัย การออกจากต าแหน่ง 
การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ซึ่งคณะกรรมการบริหารส านักงานได้
ก าหนดระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนา
องค์กรและบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกต าแหน่งถือปฏิบัติตาม โดยใน
ข้อ 23 แห่งระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการ
พัฒนาองค์กรและบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดให้ผู้อ านวยการเป็นผู้มีอ านาจ
บรรจุหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทุกต าแหน่ง ยกเว้นต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศและอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารส านักงานก่อน เนื่องจากต าแหน่งดังกล่าว
ถือเป็นกลุ่มอ านวยการระดับสูง เป็นผู้ก ากับดูแลในแต่ละภารกิจที่ผู้อ านวยการด าเนินการและมีอ านาจ
บริหารงานตามท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย  

 เมื่อรองผู้อ านวยการและอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศได้รับการบรรจุ
หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแล้ว ก็ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หากผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวกระท าความผิดวินัยหรือถูก
กล่าวหาว่ากระท าความผิดวินัย ก็จะต้องมีการด าเนินการทางวินัยเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และ
ลูกจ้างโครงการตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด ซึ่งเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า



เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชารายงานถึงการกระท าของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง 
และลูกจ้างโครงการนั้น เพื่อให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามข้อ 37 แห่งระเบียบ
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556  เพ่ือรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอต่อผู้อ านวยการ ซึ่งหาก
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าเป็นกรณีมีมูล ก็ให้เสนอผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
เพ่ือท าหน้าที่สอบสวนและเสนอการลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการ ที่กระท า
ความผิดทางวินัยตามข้อ 5 แห่งหลักเกณฑ์การสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2554 ต่อไป โดยในซึ่ง
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน จะต้องพิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวนให้เป็นไปตาม
ข้อ 6 แห่งหลักเกณฑ์การสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2554  ที่ก าหนดว่า “ประธานกรรมการ
สอบสวนและกรรมการสอบสวน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 1. ประธานกรรมการสอบสวนต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ถูกสอบสวน 
 2. เป็นผู้ที่มีต าแหน่งหน้าที่และความรู้ความเหมาะสม 
 3. ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องในเรื่องที่สอบสวนนั้น 
 การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งไม่กระทบถึงการได้รับแต่งตั้งตามข้อ 6 (1)” 
  แต่ปรากฏว่า ในปัจจุบันส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) มีเจ้าหน้าที่ผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการเพียงคนเดียว ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า
หรือสูงกว่า เมื่อมีกรณีมีมูลความผิดของรองผู้อ านวยการเกิดขึ้น และการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าที่
ต้องได้รับโทษทางวินัย จึงเกิดปัญหาในกระบวนการด าเนินการทางวินัย ตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงตามข้อ 37 ไปจนถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยเฉพาะคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสอบสวนตามข้อ 6 (1) แห่งหลักเกณฑ์การสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 
2554 ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในกระบวนการด าเนินการทางวินัย เนื่องจากไม่มีผู้ที่ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารอง
ผู้อ านวยการ จะมีเพียงผู้อ านวยการคนเดียวที่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสูงกว่ารองผู้อ านวยการ จึงท าให้การ
แต่งตั้งประธานกรรมการสอบสวนเป็นไปได้ยาก และหากเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ผู้ อ านวยการเป็นผู้มีส่วนได้
เสีย ก็จะท าให้ไม่อาจหาประธานกรรมการสอบสวนที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6 (1) แห่งหลักเกณฑ์การ
สอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2554 ได้เลย  

 เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ซึ่งมีการก าหนดกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนนั้น ได้มีการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนในข้อ 3 วรรคหนึ่ง 
โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจากข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาหรือ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือนอย่างน้อย 3 คน และในข้อ 3 วรรคสองได้ก าหนดให้ประธานกรรมการสอบสวน



จะต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา จะเห็นได้ว่า การด าเนินการทางวินัยแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ประธานกรรมการสอบสวนก็ต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหรือ
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหาเช่นเดียวกัน และไม่ได้จ ากัดเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่าต้อง
แต่งตั้งจากเฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น ซึ่งภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ 
แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะด ารงต าแหน่งระดับผู้บริหารที่ไม่มีบุคลากรในหน่วยงานเดียวกันด ารงต าแหน่ ง
เทียบเท่าหรือสูงกว่า ก็ไม่เป็นปัญหาต่อการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว เปิด
โอกาสให้สามารถแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นประธานกรรมการสอบสวนหรือกรรมการสอบสวน
ด้วยก็ได้ 

 จึงเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย กรณีรอง
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดวินัย ยังมีความไม่เหมาะสมหลายประการ เนื่องจาก
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งรองผู้อ านวยการและอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ ก าหนดให้
เป็นต าแหน่งที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารส านักงาน แต่ในเรื่องการด าเนินการทาง
วินัยกลับก าหนดให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการพิจารณาด าเนินการเท่านั้น และแม้จะมีข้อก าหนดให้การ
แต่งตั้งประธานกรรมการสอบสวนต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ถูกสอบสวน แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
ปัจจุบันมีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการเพียงคนเดียว ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิการสถาบันวิทยาการ
อวกาศและภูมิสารสนเทศ และไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งใดสูงกว่าหรือเทียบเท่าต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 
นอกจากผู้อ านวยการ อีกทั้งไม่มีหลักเกณฑ์หรือระเบียบใดที่ก าหนดให้สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนจากองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนได้ ท าให้เมื่อมีกรณีรองผู้อ านวยการ หรืออธิการสถาบันวิทยาการ
อวกาศและภูมิสารสนเทศ ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดวินัยเกิดข้ึน ผู้ที่จะสามารถเป็นประธานกรรมการ
สอบสวนได้จึงมีเพียงผู้อ านวยการเพียงคนเดียวเท่านั้น และหากในเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ผู้อ านวยการ
เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ก็ย่อมท าให้กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆ เพ่ืออ านวยความ
ยุติธรรมเป็นไปได้อย่างยากล าบาก ขัดต่อหลักความชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อหลักความไม่มีส่วนได้เสีย
ของเจ้าหน้าที่ และขัดต่อหลักสุจริต  

 
 2.  ปัญหาเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานของส านักงานไม่มาให้ถ้อยค าหรือมาให้ถ้อยค าในฐานะพยาน
อันเป็นเท็จกับคณะกรรมการสอบสวน 

 เมื่อพบว่าเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการผู้ปฏิบัติงานของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีมูลการกระท าความผิดเกิดขึ้นเป็นผลให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือด าเนินการทางวินัยกับบุคคลนั้น โดยคณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่ในการ



รวบรวมพยานหลักฐานและมีอ านาจในการสอบสวนพยานบุคคลเพ่ือให้ได้พยานหลักฐานประกอบการ
พิจารณาของผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในการพิจารณาลงโทษ
ทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการ ที่ถูกด าเนินการทางวินัยนั้น แต่ในข้อ 22 วรรคแรก 
แห่งหลักเกณฑ์การสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2554 ก าหนดว่า “ในการสอบสวนพยานบุคคล ถ้า
พยานคนใดไม่มาหรือไม่ยอมให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการสอบสวน หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยาน
คนใดไม่ได้ภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนพยานคนนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึก
เหตุนั้นไว้ในส านวนสอบสวน” ซึ่งจะแตกต่างจากกรณีการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือน ที่
ก าหนดเกี่ยวกับการให้ถ้อยค าในฐานะพยานไว้ในมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 โดยก าหนดโทษหากข้าราชการพลเรือนให้ถ้อยค าในฐานะพยานอันเป็นเท็จ จะถือว่า
ข้าราชการพลเรือนที่เป็นพยานผู้ให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จนั้นกระท าผิดวินัย  และเมื่อพิจารณาตามข้อ 21 
แห่งกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 ของส านักงานต ารวจแห่งชาติประกอบแล้ว จะ
เห็นได้ว่ามีการก าหนดให้การให้ถ้อยค าในฐานะพยานอันเป็นเท็จอาจเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา  

เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์สอบสวนพยานบุคคลแล้วจะเห็นได้ว่า ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไม่มีการก าหนดว่า พยานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจเกี่ยวข้อง
กับผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดทางวินัย มีหน้าที่ต้องมาให้การในฐานะพยาน และยังไม่มีการก าหนด
โทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกมาเป็นพยานบุคคล
แต่ให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จ จึงท าให้เกิดกรณีเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการ ที่ถูกคณะกรรมการ
สอบสวนเรียกมาให้ถ้อยค าในฐานะพยานบุคคล ไม่ให้ความร่วมมือโดยไม่มาให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการ
สอบสวน หรือมาให้ถ้อยค าแต่ให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมการสอบสวน  โดยมีเจตนาเพ่ือปกปิด
หรือช่วยเหลือเพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหารอดพ้นจากการถูกกล่าวหาและลงโทษทางวินัย โดยไม่เกรงกลัว
ความผิดเพราะไม่มีบทก าหนดโทษเกี่ยวกับการไม่ยอมมาให้ถ้อยค าหรือการให้ถ้อยค าในฐานะพยานอัน
เป็นเท็จเอาไว้ ท าให้การรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการสอบสวนเป็นไปอย่างยากล าบาก ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อค าวินิจฉัยและความยุติธรรมในการพิจารณาด าเนินการทางวินัยของคณะกรรมการ
สอบสวน นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดช่องให้ผู้กระท าความผิดกระท าผิดได้โดยไม่ต้องเกรงกลัวโทษทางวินัย 
ซึ่งจะส่งผลให้ส านักงานซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย ดังนั้น การก าหนดมาตรการเพ่ือป้อง
ปรามพยานบุคคลมิให้ปกปิด เพิกเฉย หรือให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้กระท าผิดวินัยให้รอดพ้นจากการถูกกล่าวหาหรือเพ่ือให้ไม่ต้องรับโทษทางวินัยจึงเป็นเรื่องส าคัญและ
จ าเป็น เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมและป้องกันมิให้ส านักงานต้องเสียประโยชน์ 

 
 3.  ปัญหาการลาออกของผู้ปฏิบัติงานขณะอยู่ในระหว่างการด าเนินการทางวินัยซึ่งเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 



  การที่เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการ มีความประสงค์ขอลาออกจากงาน ผู้นั้นต้องยื่น
หนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง ตามข้อ 45 วรรคหนึ่งแห่งระเบียบส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กร และบุคลากร  และ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 ทีก่ าหนดให้เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการที่ประสงค์จะลาออกจาก
งาน ให้ยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าตามแบบที่ก าหนดต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปขั้นหนึ่ง เพ่ือให้
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ เมื่อผู้อ านวยการ
สั่งอนุมัติแล้วจึงให้ออกจากงานได้ แล้วจึงจะถือว่าผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้าง
โครงการ ซึ่งระเบียบข้อดังกล่าวไม่มีการก าหนดให้มีการชะลอหรือยับยั้งการลาออกจากงานของเจ้าหน้าที่ 
ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการที่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย แม้ในข้อ 45 วรรคสาม แห่งระเบียบ
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กร และ
บุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 จะได้ก าหนดให้ผู้อ านวยการสามารถยับยั้งการอนุมัติให้
ลาออกจากงานของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการได้เป็นเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันขอลาออก 
หากผู้อ านวยการเห็นว่าจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่งานของส านักงาน แต่ระเบียบดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมถึง
การยับยั้งการอนุมัติให้ลาออกจากงานเนื่องจากอยู่ในระหว่างด าเนินการทางวินัย ท าให้เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง 
และลูกจ้างโครงการ เมื่อได้กระท าความผิดซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการทางวินัย เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง 
และลูกจ้างโครงการ จึงยังสามารถลาออกจากงานได้แม้ว่ากระบวนการสอบสวนหรือการด าเนินการทาง
วินัยยังไม่เสร็จสิ้น 
  เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งได้ก าหนดเกี่ยวกับการ
ลาออกของผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัยไว้ในข้อ 64 วรรคท้ายแห่งข้อบังคับสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้ในกรณีเจ้าหน้าที่ 
ประสงค์จะลาออกจากงานในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย ให้ด าเนินการสอบสวนต่อไปให้เสร็จสิ้นภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ขอลาออก เว้นแต่ กรณีท่ีมีเหตุอันสมควร ผู้อ านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพอาจอนุมัติ
ให้ขยายเวลาสอบสวนออกไปอีกตามความจ าเป็น แม้ว่าการลาออกจะมีผลแล้วก็ตาม โดยให้สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ระงับการจ่ายเงินที่สถาบันจ่ายสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพและ
ผลประโยชน์ในส่วนของเงินดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าการด าเนินการทางวินัยจะถึงที่สุด 
  จึงเห็นได้ว่า จากหลักเกณฑ์และระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศที่ไม่ได้ก าหนดครอบคลุมถึงการลาออกของผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย
และกระบวนการทางวินัยยังไม่เสร็จสิ้นเอาไว้ จึงเกิดปัญหาในกระบวนการด าเนินการทางวินัย เมื่อมีการ
ด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ลูกจ้างโครงการ ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ผู้นั้นก็จะรีบยื่นความประสงค์ขอลาออกจากงานโดยเร็ว ก่อนที่กระบวนการสอบสวน



หรือกระบวนการด าเนินการทางวินัยจะเสร็จสิ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้ตนเองถูกลงโทษทางวินัย โดยที่
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไม่ได้ยับยั้งการอนุมัติให้ลาออกของ
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการผู้ถูกกล่าวหา เนื่องจากการใช้อ านาจยับยั้งการขออนุมัติลาออกจาก
งาน เป็นการใช้ดุลพินิจจึงมักไม่มีการใช้อ านาจดังกล่าวยับยั้งการขอลาออกจากงาน เมื่อเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง 
และลูกจ้างโครงการนั้น ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากงานแล้ว ย่อมสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ปฏิบัติงานของ
ส านักงาน ดังนั้น ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จึงไม่มีอ านาจ
ในการด าเนินการลงโทษทางวินัยแก่ผู้นั้นได้อีกต่อไป  
  นอกจากนี้ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการได้ลาออกจากงานไปแล้วใน
ขณะที่กระบวนการด าเนินการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น ย่อมถือว่า ผู้ถูกกล่าวหา
นั้น ยังไม่ได้เป็นผู้กระท าความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและหากบุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน
การเลิกจ้างหรือค่าชดเชยกรณีลาออกตามข้อ 50 วรรค 2 แห่งระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กร และบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 
2556 ที่ก าหนดให้ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จ่าย
ค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้กับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างกรณีลาออก ในกรณีที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างปฏิบัติงาน
ที่ส านักงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป หรือมีอายุครบ 57 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและปฏิบัติงานที่ส านักงาน
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี ดังนั้น ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
จึงต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนการเลิกจ้างหรือค่าชดเชยกรณีลาออกให้แก่ผู้นั้นตามข้อ 50 แห่งระเบียบ
ดังกล่าว เนื่องจากไม่มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ใดก าหนดให้ผู้อ านวยการมีอ านาจสั่งชะลอการจ่ายเงิน
ดังกล่าวให้แก่ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากงาน ซึ่งแตกต่างจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่
ได้มีการก าหนดข้อบังคับเก่ียวกับการระงับการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ถูกด าเนินการ
ทางวินัยไว้ในข้อ 71 แห่งข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ระงับการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้าง
ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ถูกด าเนินการทางวินัยไว้จนกว่าการด าเนินการทางวินัยจะถึงที่สุด และเมื่อการ
ด าเนินการทางวินัยถึงที่สุดแล้ว ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) ก็จะด าเนินการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ภายใน 30 วันนับแต่
การด าเนินการทางวินัยเสร็จสิ้น ตามข้อ 72 แห่งข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 
  การที่ไม่มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ใดก าหนดให้ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศมีอ านาจสั่งชะลอการจ่ายเงินค่าตอบแทนการเลิกจ้างหรือค่าชดเชยกรณีลาออกให้แก่ผู้ได้รับ



อนุมัติให้ลาออกจากงานจึงท าให้เกิดปัญหากรณีท่ีผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย และ
กระบวนการด าเนินการทางวินัยยังไม่เสร็จสิ้น ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากงาน โดยผู้นั้นเป็นเจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนการเลิกจ้างหรือค่าชดเชย และได้รับเงินดังกล่าวไปแล้วหลังจาก
ลาออก แต่ต่อมาคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นและพบว่า เจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้างรายดังกล่าวกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจริง ท าให้ขาดคุณสมบัติในการได้รับเงิน
ค่าตอบแทนการเลิกจ้างหรือค่าชดเชย เป็นผลให้ส านักงานต้องด าเนินการเรียกเงินดังกล่าวคืนจากผู้นั้น 
และท าให้เกิดความยุ่งยากในกระบวนการเรียกเงินคืน เพราะอาจต้องใช้ระยะเวลานานในการเรียกเงิน
ค่าตอบแทนการเลิกจ้างหรือค่าชดเชยที่อดีตผู้ปฏิบัติงานรายนั้น ได้ไปโดยไม่มีสิทธิ และอาจต้องไป
ด าเนินการฟ้องร้องต่อศาลเพ่ือขอให้ส่งเงินค่าตอบแทนการเลิกจ้างหรือค่าชดเชยกรณีลาออกดังกล่าวคืน
แก่ส านักงาน  
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ในปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องการด าเนินการทางวินัยของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กร และบุคลากร และบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2556 และหลักเกณฑ์การสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2554 เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติที่
ก าหนดไว้ จะเห็นได้ว่ายังมีบทบัญญัติบางประการที่มีความไม่เหมาะสมและเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยอยู่หลายประการ และท าให้การด าเนินการทางวินัย ไม่สามารถด าเนินการ
ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการของส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหา ดังต่อไปนี้ 

 1.  ปัญหาเกี่ยวกับรองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
และอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดวินัย 

  ส าหรับปัญหาข้อนี้ขอเสนอแนะเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

  1.1 ควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 ข้อ 37 เดิม
ก าหนดว่า “เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือลูกจ้างโครงการผู้ใดกระท าผิดวินัย ให้
ผู้บังคับบัญชารายงานผู้อ านวยการถึงการกระท าของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือลูกจ้างโครงการผู้นั้น เพ่ือให้



ผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพ่ือรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอผู้อ านวยการว่าเหตุ
ดังกล่าวมีมูลหรือไม่โดยไม่ชักช้า 
  การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าเป็นกรณีไม่มีมูล ให้
เสนอผู้อ านวยการเพ่ือยุติเรื่องดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าเป็นกรณีมีมูลและเป็นการ
กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง กรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและเป็นความผิดครั้งแรก โดยมีเหตุอันสมควรงด
โทษ จะงดโทษโดยว่ากล่าวตักเตือน หรือตักเตือนเป็นหนังสือ หรือให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือมีเหตุ
อันควรให้ได้รับโทษทางวินัยตามข้อ 35 (1) ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเสนอผู้อ านวยการเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ หากผู้อ านวยการเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืน อาจแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อด าเนินการต่อไปตามความในข้อ 37 วรรคท้ายก็ได้ 
  หากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าเป็นกรณีมีมูลและอาจเป็นการกระท าผิดวินัยไม่
ร้ายแรงให้ได้รับโทษทางวินัยตามข้อ 35 (2) – (4) หรือร้ายแรงที่ให้ได้รับโทษทางวินัยตามข้อ 35 (5) ให้
เสนอผู้อ านวยการเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยว กับการ
สอบสวนกรณีที่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการก าหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ” 

  โดยเพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ว่า 

  “เมื่อมี เหตุ อันควรสงสัยว่ารองผู้อ านวยการหรืออธิการสถาบันกระท าผิดวินัย ให้
คณะกรรมการบริหารมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีกรรมการบริหารที่ได้รับ
มอบหมายเป็นประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงและเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 คนเป็นกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอคณะกรรมการบริหารว่าเหตุดังกล่าวมีมูลหรือไม่โดยไม่ชักช้า หาก
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าเป็นกรณีไม่มีมูล ให้เสนอคณะกรรมการบริหารเพ่ือยุติเรื่องดังกล่าว 
หากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าเป็นกรณีมีมูลและเป็นการกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงและเป็นการ
กระท าความผิดวินัยครั้งแรก ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเสนอคณะกรรมการบริหารเพ่ือว่ากล่าว
ตักเตือนเป็นหนังสือหรือลงโทษทางวินัยตามข้อ 35 (1) หากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าเป็น
กรณีมีมูลและอาจเป็นการกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงที่ต้องได้รับโทษทางวินัยตามข้อ 35 (2) – (4) หรือ
ร้ายแรงที่ต้องได้รับโทษทางวินัยตามข้อ 35 (5) ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเสนอคณะกรรมการ
บริหารเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับการสอบสวน การ
อุทธรณ์ค าสั่ง ให้เป็นไปตามท่ีคณะอนุกรรมการก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร” 

 เนื่องจากการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศและอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศจะกระท าได้โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารส านักงานเสียก่อน ดังนั้น ในการด าเนินการทางวินัยจึงไม่ควรให้เป็น



อ านาจของผู้อ านวยการเพียงคนเดียว จึงควรแก้ไขข้อ 37 แห่งระเบียบดังกล่าว โดยเพ่ิมข้อความในวรรค
ท้ายเป็นวรรคที่สี่ ให้คณะกรรมการบริหารส านักงานเป็นผู้มีอ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงในกรณีรองผู้อ านวยการหรืออธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศถูกกล่าวหาว่า
กระท าความผิดวินัย และหากเป็นกรณีมีมูลก็ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเสนอคณะกรรมการบริหาร
เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป เพ่ือให้สอดคล้องกับอ านาจในการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการและ
อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ และท าให้การด าเนินการทางวินัยเกิดความเป็นกลาง
ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ป้องกันการแทรกแซงและใช้อ านาจอันไม่ชอบด้วยกฎหมายในการบิดเบือน
กระบวนการด าเนินการทางวินัยและท าให้การพิจารณาทางปกครองดังกล่าวเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ตลอดจนท าให้กระบวนการด าเนินการทางวินัยสามารถอ านวยความยุติธรรมให้แก่ทุกฝ่ายได้อย่างแท้จริง 

  1.2  ควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2554 ข้อ 5 เดิม
ก าหนดว่า “ในกรณีผู้อ านวยการเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือในกรณีมีมูลความผิด
และอาจเป็นการกระท าความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษทางวินัย ตามข้อ 33 (2) – (5) แห่งระเบียบ
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 
2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน อย่างน้อยสามคน โดย
ให้หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและบริหารสัญญา เป็นเลขานุการ เพื่อท าหน้าที่สอบสวนและเสนอการลงโทษทาง
วินัยแก่เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการ ที่กระท าความผิดทางวินัย 

  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้จัดท าเป็นค าสั่งและให้ระบุตัวผู้ถูก
สอบสวนและเรื่องที่ต้องสอบสวนด้วย” 

  โดยเพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามว่า 

  “ในกรณคีณะกรรมการบริหารเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือในกรณีมีมูล
ความผิดและอาจเป็นการกระท าความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษทางวินัยตามข้อ 33 (2) – (5) แห่งระเบียบ
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรและบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 ของรองผู้อ านวยการหรืออธิการสถาบัน ให้คณะกรรมการ
บริหารมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยมีกรรมการบริหารส านักงานที่ได้รับมอบหมายเป็น
ประธานกรรมการสอบสวน และผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การมหาชนอ่ืน เป็นกรรมการสอบสวน และให้
หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและสัญญาเป็นเลขานุการ เพ่ือท าหน้าที่สอบสวนและเสนอการลงโทษทางวินัยแก่
รองผู้อ านวยการหรืออธิการสถาบันที่กระท าความผิดทางวินัย” 

  เนื่องจากอ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือด าเนินการสอบสวนกรณีรอง
ผู้อ านวยการและอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศที่ก าหนดไว้เดิม ยังมีความไม่เหมาะสม



บางประการ เพราะต าแหน่งดังกล่าวถือเป็นต าแหน่งกลุ่มอ านวยการระดับสูง และเป็นผู้บังคับบัญชาของ
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการในส านักงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจากบุคคลที่มี
ต าแหน่งสูงกว่าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวจึงเป็นไปได้ยาก และหากมีกรณีที่ผู้อ านวยการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
หรือมีต าแหน่งรองผู้อ านวยการเพียงคนเดียว ก็จะไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นประธานกรรมการสอบสวนได้ 
ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเป็นกลางและเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมในการด าเนินการทางวินัยจึงควร
แก้ไขโดยเพ่ิมข้อความในวรรคสาม ในข้อ 5 แห่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพราะการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนที่มาจากกรรมการบริหารและบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งอยู่นอกหน่วยงานจะท าให้
การด าเนินการทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนมีความเป็นกลางและมีความยุติธรรม เนื่องจาก
คณะกรรมการสอบสวน เป็นผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ถูกสอบสวนและเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย   
 
 2 ปัญหาเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานของส านักงานไม่มาให้ถ้อยค าหรือมาให้ถ้อยค าในฐานะพยาน
อันเป็นเท็จกับคณะกรรมการสอบสวน 

  ควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2554 ข้อ 22 เดิมก าหนด
ว่า “ในการสอบสวนพยานบุคคล ถ้าพยานคนใดไม่มาหรือไม่ยอมให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการสอบสวน 
หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานคนใดไม่ได้ภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่
สอบสวนพยานคนนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในส านวนสอบสวน 
 เมื่อมีเหตุผลอันสมควรเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม คณะกรรมการสอบสวนจะผ่อนผัน ให้
พยานบุคคลที่กล่าวถึงในวรรคหนึ่งมาให้ถ้อยค าก่อนการสอบสวนพยานสิ้นสุดลงก็ได้” 

  โดยแก้ไขเป็น  

  “ในการสอบสวนพยานบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการ พยานบุคคลนั้น
ต้องมาให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการสอบสวนภายในเวลาอันสมควร หากพยานบุคคลไม่มาให้ถ้อยค าหรือ
มาให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้นมีความผิดวินัยด้วย” 

  เนื่องจากการให้ถ้อยค าในฐานะพยานบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด าเนินการทาง
วินัยที่มีความส าคัญต่อการรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการสอบสวน หากพยานบุคคลเป็น
ประจักษ์พยานซึ่งอาจท าให้ได้รับพยานหลักฐานที่แน่นหนาพอที่จะเอาผิดผู้กระท าความผิดทางวินัยได้ อีก
ทั้ง เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการถือเป็นผู้ปฏิบัติงานของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ควรต้องรักษาผลประโยชน์ของหน่วยงานและเคารพระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 



 3.  ปัญหาการลาออกของผู้ปฏิบัติงานขณะอยู่ในระหว่างการด าเนินการทางวินัยซึ่งเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

  ส าหรับปัญหาข้อนี้ขอเสนอแนะเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
  3.1 ควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 ข้อ 45 เดิม
ก าหนดว่า “เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ใดประสงค์จะลาออกจากงาน ให้ยื่นหนังสือขอลาออกล่ วงหน้าตาม
แบบที่ก าหนดต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งเพ่ือให้ผู้อ านวยการเป็นผู้ พิจารณาอนุมัติ เมื่อ
ผู้อ านวยการสั่งอนุมัติแล้วจึงให้ออกจากงานได้ 
  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขอลาออกจากงาน เพ่ือด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเพ่ือ
สมัครรับเลือกตั้ง ให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก 
  นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถ้าผู้อ านวยการเห็นว่าจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่งานของส านักงาน 
จะยับยั้งการอนุมัติให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกก็ได้” 

  โดยเพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ว่า 

  “ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขอลาออกจากงานขณะผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทาง
วินัยไม่ว่าจะเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง ผู้อ านวยการมีอ านาจยับยั้งการอนุมัติให้ลาออก
ไว้ได้จนกว่ากระบวนการด าเนินการทางวินัยจะเสร็จสิ้น” 
  เนื่องจากตามข้อ 45 แห่งระเบียบดังกล่าวเดิมทั้งสามวรรค ไม่มีการก าหนดให้อ านาจ
ผู้อ านวยการในการยับยั้งการอนุมัติการลาออกของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างซึ่งอยู่ในระหว่างถูกด าเนินการ
ทางวินัยเอาไว้ จึงเกิดกรณี เมื่อมีการด าเนินการทางวินัยอย่างแก่เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ลูกจ้างโครงการ ผู้ถูก
กล่าวหาว่ากระท าความผิดวินัยนั้นจึงรีบยื่นความประสงค์ขอลาออกจากงานโดยเร็ว ก่อนที่กระบวนการ
สอบสวนหรือกระบวนการด าเนินการทางวินัยจะเสร็จสิ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้ตนเองถูกลงโทษทางวินัย  
ดังนั้น จึงควรแก้ไขข้อ 45 แห่งระเบียบดังกล่าวโดยเพ่ิมเติมข้อความในวรรคสี่ เพ่ือป้ องปรามมิให้
ผู้ปฏิบัติงานกระท าผิดวินัย แล้วอาศัยความตามข้อ 45 แห่งระเบียบดังกล่าวเดิมลาออกก่อนที่
กระบวนการด าเนินการทางวินัยจะเสร็จสิ้น และเพ่ือป้องกันมิให้ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์ 

  3.2  ควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 ข้อ 50 เดิม
ก าหนดว่า “ในกรณีผู้อ านวยการซึ่งถูกเลิกจ้างก่อนครบสัญญาจ้าง ให้ส านักงานจ่ายเป็นค่าชดเชยให้กับ
ผู้อ านวยการ แต่หากเป็นกรณีที่ผู้อ านวยการลาออก หรือถึงแก่ความตาย หรือเพราะเหตุที่ส านักงานไม่



สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ ให้ส านักงานจ่ายเป็นค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้กับผู้อ านวยการ ห้ามมิให้
จ่ายเงินค่าตอบแทนการเลิกจ้างหรือค่าชดเชยให้กับผู้อ านวยการในกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง ส่วนกรณี
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างซึ่งถูกเลิกจ้างก่อนครบสัญญาจ้าง หรือเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง หรือเกษียณอายุงาน 
หรือลาออก หรือถึงแก่ความตาย หรือเพราะเหตุที่ส านักงานไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ ให้
ส านักงานจ่ายเป็นค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้กับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง โดยมีเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน
การเลิกจ้างหรือค่าชดเชยดังนี้ 

  (1) ผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง ซึ่งท างานติดต่อกันครบสี่เดือนแต่ไม่ครบหนึ่งปี 
จ่ายไม่น้อยกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายหนึ่งเดือน 
  (2) ผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง ซึ่งท างานติดต่อกันครบหนึ่งปีแต่ไม่ครบสามปี 
จ่ายไม่น้อยกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายสามเดือน 
  (3) ผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง ซึ่งท างานติดต่อกันครบสามปีแต่ไม่ครบหกปี จ่าย
ไม่น้อยกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายหกเดือน 
  (4) ผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง ซึ่งท างานติดต่อกันครบหกปีแต่ไม่ครบสิบปี จ่าย
ไม่น้อยกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายแปดเดือน 
  (5) ผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง ซึ่งท างานติดต่อกันครบสิบปีขึ้นไป จ่ายไม่น้อย
กว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายสิบเดือน 
  กรณีลาออก จะต้องปฏิบัติงานที่ส านักงานติดต่อกันครบสิบปีขึ้นไป หรือมีอายุครบห้าสิบ
เจ็ดปีบริบูรณ์ขึ้นไปและปฏิบัติงานที่ส านักงานติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามปี จึงจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
การเลิกจ้างหรือค่าชดเชยตามหมวดนี้ 
  ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างโครงการที่มีก าหนดระยะเวลาจ้างไว้แน่นอน และเลิก
จ้างตามระยะเวลานั้น” 

  โดยเพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ว่า 

  “ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างลาออกจากงาน และมีกรณีถูกด าเนินการทางวินัยหรือถูก
ส านักงานด าเนินคดีอาญา ให้ระงับการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างหรือค่าชดเชยกรณีลาออกไว้ก่อน 
จนกว่าการด าเนินการทางวินัยหรือการด าเนินคดีจะถึงที่สุด เมื่อการด าเนินการทางวินัยหรือการด าเนินคดี
ถึงที่สุด และปรากฏว่าเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างไม่ได้กระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ได้กระท า
ความผิดอาญาแล้วแต่กรณี ให้ส านักงานจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างหรือค่าชดเชยกรณีลาออกให้แก่
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ภายใน 30 วันนับแต่วันที่การด าเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้น” 

  เนื่องจากในข้อ 50 แห่งระเบียบดังกล่าวเดิมทั้งสามวรรค ไม่เหมาะจะน ามาใช้กับกรณีที่
ผู้ปฏิบัติงานขอลาออกขณะอยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย และกระบวนการด าเนินการทางวินัยยัง



ไม่เสร็จสิ้น เพราะจะส่งผลกระทบต่อส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) หากผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีเจตนาขอลาออกก่อนที่กระบวนการด าเนินการทาง
วินัยจะเสร็จสิ้น เพ่ือให้ตนเองไม่ต้องรับโทษทางวินัยและยังคงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้างหรือ
ค่าชดเชยกรณีลาออก จึงควรแก้ไขโดยเพ่ิมข้อความเป็นวรรคที่สี่เพ่ือก าหนดระเบียบให้ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ระงับการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างหรือ
ค่าชดเชยกรณีลาออกไว้ก่อนจนกว่ากระบวนการด าเนินการทางวินัยจะเสร็จสิ้น เมื่อกระบวนการ
ด าเนินการทางวินัยเสร็จสิ้นและได้ข้อสรุปเป็นอันยุติว่าผู้นั้นไม่ได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจริง ท าให้
ยังคงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้างหรือค่าชดเชยกรณีลาออก ก็ให้ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างหรือค่าชดเชยกรณีลาออกให้แก่
ผู้นั้นต่อไป เพ่ือป้องกันมิให้เกิดกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัยขอลาออกก่อน
กระบวนการด าเนินการทางวินัยจะเสร็จสิ้น เพ่ือให้ตนยังเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้างหรือ
ค่าชดเชยกรณีลาออก แต่ภายหลังกระบวนการทางวินัยเสร็จสิ้นแล้วพบว่าผู้นั้นกระท าความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงอันจะท าให้ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้างหรือค่าชดเชยกรณีลาออก แต่ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้จ่ายเงินค่าตอบแทนการเลิกจ้างหรือค่าชดเชย
กรณีลาออกให้แก่ผู้นั้นไปแล้ว ก็จะเป็นการยากที่ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) จะด าเนินการเรียกเงินจากบุคคลดังกล่าวคืน การแก้ไขระเบียบดังกล่าวโดยเพ่ิม
ข้อความในวรรคที่สี่ จึงช่วยลดความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายค่าตอบแทนการ
เลิกจ้างหรือค่าชดเชยกรณีลาออกให้มีความรอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้น และป้องกันมิให้ ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ต้องเสียประโยชน์ 
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