ปัญหาการดาเนินการทางวินัยของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)*1
นายสุภวัฒน์ เจริญผล**2
บทนา
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 เป็น
หน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชน ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารและดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ บริการวิชาการต่างๆ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศให้เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็น
หน่วยงานขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคณะกรรมการบริหาร
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี เป็นองค์กรสูงสุดที่ทา
หน้ า ที่ ตั ด สิ น ใจ ก าหนดนโยบาย และวางระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ขององค์ ก ารมหาชน อี ก ทั้ ง ท าหน้ า ที่
ควบคุมดูแลสานักงานให้ดาเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 และมีผู้อานวยการทา
หน้าที่บริหารกิจการของสานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของสานักงานตลอดจนระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงาน
ของส านักงาน อันประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชนทุกตาแหน่ง เว้นแต่ผู้ ดารง
ตาแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารสานักงาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องมีระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ในสานักงานยึดถือและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ซึ่งหากมีการกระทาที่ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ก็
จาต้องมีมาตรการเพื่อดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานของสานักงานที่ไม่รักษาวินัยตามสมควรแก่กรณี
โดยเมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ลู ก จ้ า ง และลู ก จ้ า งโครงการของส านั ก งาน มี ก รณีถู ก กล่ า วหาว่ ากระท าผิ ด วิ นั ย
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ก็มีระเบียบสานักงานพัฒนา
*1เรียบเรียงจากสารนิพนธ์ เรื่อง “ปัญหาการดาเนินการทางวินัยของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภู มิ ส ารสนเทศ (องค์ ก ารมหาชน)” ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2561.
**2นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เทคโนโลยี อวกาศและภูมิส ารสนเทศ (องค์ การมหาชน) ว่า ด้ว ยการพั ฒ นาองค์กรและบุ คลากรและ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์การสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ.
2554 ที่ใช้กับการดาเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการของสานักงาน แต่ก็พบว่า
ระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าว ยังมีข้อบกพร่องบางประการ ที่ทาให้กระบวนการดาเนินการทางวินัยของ
สานักงานไม่อาจดาเนินการได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่ ตามปัญหาดังต่อไปนี้
1. ปัญหาเกี่ยวกับรองผู้อานวยการสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
และอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดวินัย
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของ
รั ฐ มี ส ภาพเป็ น นิ ติ บุ ค คลตามมาตรา 6 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารมหาชน พ.ศ. 2542 โดย
คณะกรรมการบริหารสานักงานเป็นผู้มีอานาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลสานักงาน ให้ดาเนินกิจการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ในมาตรา 19 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 โดยมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลการดาเนินงาน
และการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนดเกี่ยวกับสานักงาน ใน
เรื่องการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน วินัย และการลงโทษทางวินัย การออกจากตาแหน่ง
การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ซึ่งคณะกรรมการบริหารสานักงานได้
กาหนดระเบียบสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนา
องค์กรและบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกตาแหน่งถือปฏิบัติตาม โดยใน
ข้อ 23 แห่งระเบียบสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการ
พัฒนาองค์กรและบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 ได้กาหนดให้ผู้อานวยการเป็นผู้มีอานาจ
บรรจุหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทุกตาแหน่ง ยกเว้นตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศและอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสานักงานก่อน เนื่องจากตาแหน่งดังกล่าว
ถือเป็นกลุ่มอานวยการระดับสูง เป็นผู้กากับดูแลในแต่ละภารกิจที่ผู้อานวยการดาเนินการและมีอานาจ
บริหารงานตามที่ผู้อานวยการมอบหมาย
เมื่อรองผู้อานวยการและอธิการสถาบัน วิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศได้รับการบรรจุ
หรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง แล้ว ก็ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หากผู้ดารงตาแหน่ง ดังกล่าวกระทาความผิดวินัยหรือถูก
กล่าวหาว่ากระทาความผิดวินัย ก็จะต้องมีการดาเนินการทางวินัยเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และ
ลู กจ้ างโครงการตามระเบี ย บ ข้ อบังคับ หลั กเกณฑ์ที่ส านัก งานกาหนด ซึ่ง เมื่อมีเหตุอันควรสงสั ยว่ า

เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการซึ่ง เป็นผู้ปฏิบัติงานของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทาผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชารายงานถึงการกระทาของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง
และลูกจ้างโครงการนั้น เพื่อให้ผู้อานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามข้อ 37 แห่งระเบียบ
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและ
บุ คลากร และบริ ห ารงานบุ คคล พ.ศ. 2556 เพื่อรวบรวมข้ อเท็จจริ งเสนอต่อผู้ อานวยการ ซึ่งหาก
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าเป็นกรณีมีมูล ก็ให้เสนอผู้อานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อทาหน้าที่สอบสวนและเสนอการลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการ ที่กระทา
ความผิดทางวินัยตามข้อ 5 แห่งหลักเกณฑ์การสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2554 ต่อไป โดยในซึ่ง
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน จะต้องพิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวนให้เป็นไปตาม
ข้อ 6 แห่งหลักเกณฑ์การสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2554 ที่กาหนดว่า “ประธานกรรมการ
สอบสวนและกรรมการสอบสวน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1. ประธานกรรมการสอบสวนต้องดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้ถูกสอบสวน
2. เป็นผู้ที่มีตาแหน่งหน้าที่และความรู้ความเหมาะสม
3. ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องในเรื่องที่สอบสวนนั้น
การเปลี่ยนแปลงตาแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งไม่กระทบถึงการได้รับแต่งตั้งตามข้อ 6 (1)”
แต่ปรากฏว่า ในปัจจุบันสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) มีเจ้าหน้าที่ผู้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการเพียงคนเดียว ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่า
หรือสูงกว่า เมื่อมีกรณีมีมูลความผิดของรองผู้อานวยการเกิดขึ้น และการกระทาดังกล่าวเป็นการกระทาที่
ต้องได้รับโทษทางวินัย จึงเกิดปัญหาในกระบวนการดาเนินการทางวินัย ตั้งแต่ การแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงตามข้อ 37 ไปจนถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยเฉพาะคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสอบสวนตามข้อ 6 (1) แห่งหลักเกณฑ์การสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ.
2554 ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในกระบวนการดาเนินการทางวินัย เนื่องจากไม่มีผู้ที่ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารอง
ผู้อานวยการ จะมีเพียงผู้อานวยการคนเดียวที่เป็นผู้ดารงตาแหน่งสูงกว่ารองผู้อานวยการ จึงทาให้การ
แต่งตั้งประธานกรรมการสอบสวนเป็นไปได้ยาก และหากเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ผู้ อานวยการเป็นผู้มีส่วนได้
เสี ย ก็จ ะทาให้ ไม่อาจหาประธานกรรมการสอบสวนที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6 (1) แห่ งหลั กเกณฑ์การ
สอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2554 ได้เลย
เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษา ซึ่ ง มี ก ารก าหนดกฎ ก.ค.ศ. ว่ า ด้ ว ยการสอบสวนพิ จ ารณา พ.ศ. 2550 เกี่ ย วกั บ การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนนั้น ได้มีการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนในข้อ 3 วรรคหนึ่ง
โดยกาหนดให้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจากข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาหรือ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือนอย่างน้อย 3 คน และในข้ อ 3 วรรคสองได้กาหนดให้ประธานกรรมการสอบสวน

จะต้องดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา จะเห็นได้ว่า การดาเนินการทางวินัยแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ประธานกรรมการสอบสวนก็ต้องดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าหรือ
เทียบได้ไม่ต่ากว่าผู้ถูกกล่าวหาเช่นเดียวกัน และไม่ได้จากัดเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่าต้อง
แต่งตั้งจากเฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น ซึ่งภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้
แม้ ผู้ ถู กกล่ า วหาจะดารงตาแหน่ งระดั บผู้ บ ริ ห ารที่ ไ ม่มี บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานเดีย วกั น ดารงตาแหน่ ง
เทียบเท่าหรือสูงกว่า ก็ไม่เป็นปัญหาต่อการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวเปิด
โอกาสให้สามารถแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นประธานกรรมการสอบสวนหรือกรรมการสอบสวน
ด้วยก็ได้
จึงเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์ก ารมหาชน) ที่ ใ ช้อ ยู่ ในปั จจุ บั น ในเรื่อ งเกี่ ย วกั บ การดาเนิ นการทางวิ นั ย กรณี ร อง
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดวินัย ยังมีความไม่เหมาะสมหลายประการ เนื่ องจาก
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งรองผู้อานวยการและอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ กาหนดให้
เป็นตาแหน่งที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสานักงาน แต่ในเรื่องการดาเนินการทาง
วินัยกลับกาหนดให้เป็นอานาจของผู้อานวยการพิจารณาดาเนินการเท่านั้น และแม้จะมี ข้อกาหนดให้การ
แต่งตั้งประธานกรรมการสอบสวนต้องดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้ถูกสอบสวน แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ปัจจุบัน มีผู้ดารงตาแหน่งรองผู้ อานวยการเพียงคนเดียว ไม่มีผู้ดารงตาแหน่ง อธิการสถาบันวิทยาการ
อวกาศและภูมิส ารสนเทศ และไม่มีผู้ดารงตาแหน่งใดสูงกว่าหรือเที ยบเท่าตาแหน่งรองผู้อานวยการ
นอกจากผู้อานวยการ อีกทั้งไม่มีหลักเกณฑ์หรือระเบียบใดที่กาหนดให้สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนจากองค์กรหรือหน่วยงานอื่นได้ ทาให้เมื่อมีกรณีรองผู้อานวยการ หรืออธิการสถาบันวิทยาการ
อวกาศและภูมิสารสนเทศ ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดวินัยเกิดขึ้น ผู้ที่จะสามารถเป็นประธานกรรมการ
สอบสวนได้จึงมีเพียงผู้อานวยการเพียงคนเดียวเท่านั้น และหากในเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ผู้อานวยการ
เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ก็ย่อมทาให้กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆ เพื่ออานวยความ
ยุติธรรมเป็นไปได้อย่างยากลาบาก ขัดต่อหลักความชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อหลักความไม่มีส่วนได้เสีย
ของเจ้าหน้าที่ และขัดต่อหลักสุจริต
2. ปัญหาเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานของสานักงานไม่มาให้ถ้อยคาหรือมาให้ถ้อยคาในฐานะพยาน
อันเป็นเท็จกับคณะกรรมการสอบสวน
เมื่อพบว่าเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการผู้ปฏิบัติงานของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิส ารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีมูล การกระทาความผิ ดเกิดขึ้นเป็นผลให้ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อดาเนินการทางวินัยกับบุคคลนั้น โดยคณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่ในการ

รวบรวมพยานหลักฐานและมีอานาจในการสอบสวนพยานบุคคลเพื่อให้ได้พยานหลักฐานประกอบการ
พิจารณาของผู้อานวยการสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในการพิจารณาลงโทษ
ทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการ ที่ถูกดาเนินการทางวินัยนั้น แต่ในข้อ 22 วรรคแรก
แห่งหลักเกณฑ์การสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2554 กาหนดว่า “ในการสอบสวนพยานบุคคล ถ้า
พยานคนใดไม่มาหรือไม่ยอมให้ถ้อยคาต่อคณะกรรมการสอบสวน หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยาน
คนใดไม่ได้ภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนพยานคนนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึก
เหตุนั้นไว้ในสานวนสอบสวน” ซึ่งจะแตกต่างจากกรณีการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือน ที่
กาหนดเกี่ยวกับการให้ถ้อยคาในฐานะพยานไว้ในมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 โดยกาหนดโทษหากข้าราชการพลเรือนให้ถ้อยคาในฐานะพยานอันเป็นเท็จ จะถือว่า
ข้าราชการพลเรือนที่เป็นพยานผู้ให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จนั้นกระทาผิดวินัย และเมื่อพิจารณาตามข้อ 21
แห่งกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 ของสานักงานตารวจแห่งชาติประกอบแล้ว จะ
เห็นได้ว่ามีการกาหนดให้การให้ถ้อยคาในฐานะพยานอันเป็นเท็จอาจเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา
เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์สอบสวนพยานบุคคลแล้ว จะเห็นได้ว่า สานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ไม่มีการกาหนดว่า พยานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจเกี่ยวข้อง
กับผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดทางวินัย มีหน้าที่ต้องมาให้การในฐานะพยาน และยังไม่มีการกาหนด
โทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกมาเป็นพยานบุคคล
แต่ให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จ จึงทาให้เกิดกรณีเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการ ที่ถูกคณะกรรมการ
สอบสวนเรียกมาให้ถ้อยคาในฐานะพยานบุคคล ไม่ให้ความร่วมมือโดยไม่มาให้ถ้อยคาต่อคณะกรรมการ
สอบสวน หรือมาให้ถ้อยคาแต่ให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมการสอบสวน โดยมีเจตนาเพื่อปกปิด
หรื อช่ ว ยเหลื อเพื่ อให้ ผู้ ถูกกล่ าวหารอดพ้นจากการถูกกล่ าวหาและลงโทษทางวินัย โดยไม่เกรงกลั ว
ความผิดเพราะไม่มีบทกาหนดโทษเกี่ยวกับการไม่ยอมมาให้ถ้อยคาหรือการให้ถ้อยคาในฐานะพยานอัน
เป็นเท็จเอาไว้ ทาให้การรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการสอบสวนเป็นไปอย่างยากลาบาก ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อคาวินิ จฉัย และความยุติธ รรมในการพิจารณาดาเนินการทางวินัยของคณะกรรมการ
สอบสวน นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดช่องให้ผู้กระทาความผิดกระทาผิดได้โดยไม่ต้องเกรงกลัวโทษทางวินัย
ซึ่งจะส่งผลให้สานักงานซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย ดังนั้น การกาหนดมาตรการเพื่อป้อง
ปรามพยานบุคคลมิให้ปกปิด เพิกเฉย หรือให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมการสอบสวนเพื่อช่วยเหลือ
ผู้กระทาผิดวินัยให้รอดพ้ นจากการถูกกล่าวหาหรือเพื่อให้ไม่ต้องรับโทษทางวินัยจึงเป็นเรื่องสาคัญและ
จาเป็น เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและป้องกันมิให้สานักงานต้องเสียประโยชน์
3. ปัญหาการลาออกของผู้ปฏิบัติงานขณะอยู่ในระหว่างการดาเนินการทางวินัยซึ่งเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

การที่เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการ มีความประสงค์ขอลาออกจากงาน ผู้นั้นต้องยื่น
หนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง ตามข้อ 45 วรรคหนึ่งแห่งระเบียบสานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กร และบุคลากร และ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 ทีก่ าหนดให้เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการที่ประสงค์จะลาออกจาก
งาน ให้ยื่ น หนั งสือขอลาออกล่ว งหน้าตามแบบที่กาหนดต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปขั้นหนึ่ง เพื่อให้
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ เมื่อผู้อานวยการ
สั่งอนุมัติแล้วจึงให้ออกจากงานได้ แล้วจึงจะถือว่าผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้าง
โครงการ ซึ่งระเบียบข้อดังกล่าวไม่มีการกาหนดให้มีการชะลอหรือยับยั้งการลาออกจากงานของเจ้าหน้าที่
ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการที่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย แม้ในข้อ 45 วรรคสาม แห่งระเบียบ
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กร และ
บุคลากร และบริห ารงานบุคคล พ.ศ. 2556 จะได้กาหนดให้ผู้อานวยการสามารถยับยั้งการอนุมัติให้
ลาออกจากงานของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการได้เป็นเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันขอลาออก
หากผู้อานวยการเห็นว่าจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่งานของสานักงาน แต่ระเบียบดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมถึง
การยับยั้งการอนุมัติให้ลาออกจากงานเนื่องจากอยู่ในระหว่างดาเนินการทางวินัย ทาให้เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง
และลูกจ้างโครงการ เมื่อได้กระทาความผิดซึ่งอยู่ในระหว่างการดาเนินการทางวินัย เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง
และลูกจ้างโครงการ จึงยังสามารถลาออกจากงานได้แม้ว่ากระบวนการสอบสวนหรือการดาเนินการทาง
วินัยยังไม่เสร็จสิ้น
เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งได้กาหนดเกี่ยวกับการ
ลาออกของผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ระหว่างถูกดาเนินการทางวินัยไว้ในข้อ 64 วรรคท้ายแห่งข้อบังคับสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 โดยกาหนดให้ในกรณีเจ้าหน้าที่
ประสงค์จะลาออกจากงานในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย ให้ดาเนินการสอบสวนต่อไปให้เสร็จสิ้นภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ขอลาออก เว้นแต่ กรณีที่มีเหตุอันสมควร ผู้อานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพอาจอนุมัติ
ให้ขยายเวลาสอบสวนออกไปอีกตามความจาเป็น แม้ว่าการลาออกจะมีผ ลแล้ว ก็ตาม โดยให้ สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ระงับการจ่ายเงินที่สถาบันจ่ายสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพและ
ผลประโยชน์ในส่วนของเงินดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าการดาเนินการทางวินัยจะถึงที่สุด
จึ ง เห็ น ได้ ว่ า จากหลั ก เกณฑ์ แ ละระเบี ย บส านั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ
สารสนเทศที่ไม่ได้กาหนดครอบคลุมถึงการลาออกของผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย
และกระบวนการทางวินัยยังไม่เสร็จสิ้นเอาไว้ จึงเกิดปัญหาในกระบวนการดาเนินการทางวินัย เมื่อมีการ
ดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ ลูกจ้า ง ลูกจ้างโครงการ ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ผู้นั้นก็จะรีบยื่นความประสงค์ขอลาออกจากงานโดยเร็ว ก่อนที่กระบวนการสอบสวน

หรือกระบวนการดาเนิ นการทางวินัยจะเสร็จสิ้น เพื่อหลี กเลี่ ยงไม่ให้ ตนเองถูกลงโทษทางวินัย โดยที่
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไม่ได้ยับยั้งการอนุมัติให้ลาออกของ
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการผู้ถูกกล่าวหา เนื่องจากการใช้อานาจยับยั้งการขออนุมัติลาออกจาก
งาน เป็นการใช้ดุลพินิจจึงมักไม่มีการใช้อานาจดังกล่าวยับยั้งการขอลาออกจากงาน เมื่อเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง
และลูกจ้างโครงการนั้น ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากงานแล้ว ย่อมสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ปฏิบัติงานของ
สานักงาน ดังนั้น สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จึงไม่มีอานาจ
ในการดาเนินการลงโทษทางวินัยแก่ผู้นั้นได้อีกต่อไป
นอกจากนี้ ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการได้ล าออกจากงานไปแล้ว ใน
ขณะที่กระบวนการดาเนินการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น ย่อมถือว่า ผู้ถูกกล่าวหา
นั้น ยังไม่ได้เป็นผู้กระทาความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและหากบุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน
การเลิกจ้างหรือค่าชดเชยกรณีลาออกตามข้อ 50 วรรค 2 แห่งระเบียบสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กร และบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ.
2556 ที่ ก าหนดให้ ส านั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ (องค์ ก ารมหาชน) จ่ า ย
ค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้กับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างกรณีลาออก ในกรณีที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างปฏิบัติงาน
ที่สานั กงานติดต่อกันครบ 10 ปี ขึ้นไป หรือมีอายุครบ 57 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและปฏิบัติงานที่สานักงาน
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี ดังนั้น สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
จึงต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนการเลิ กจ้างหรือค่าชดเชยกรณีล าออกให้แก่ผู้นั้นตามข้อ 50 แห่งระเบียบ
ดังกล่าว เนื่องจากไม่มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ใดกาหนดให้ผู้อานวยการมีอานาจสั่งชะลอการจ่ายเงิน
ดังกล่าวให้แก่ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากงาน ซึ่งแตกต่างจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่
ได้มีการกาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการระงับการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ถูกดาเนินการ
ทางวินัยไว้ในข้อ 71 แห่งข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2561 โดยกาหนดให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ระงับการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้าง
ให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ ถู ก ด าเนิ น การทางวิ นั ย ไว้ จ นกว่ า การด าเนิ น การทางวิ นั ย จะถึ ง ที่ สุ ด และเมื่ อ การ
ดาเนินการทางวินัยถึงที่สุ ดแล้ว ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) ก็จะดาเนินการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ภายใน 30 วันนับแต่
การดาเนินการทางวินัยเสร็จสิ้น ตามข้อ 72 แห่งข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561
การที่ไม่มีระเบียบหรือหลั กเกณฑ์ใดกาหนดให้ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศมีอานาจสั่งชะลอการจ่ายเงินค่าตอบแทนการเลิกจ้างหรือค่าชดเชยกรณีลาออกให้แก่ผู้ได้รับ

อนุมัติให้ลาออกจากงานจึงทาให้เกิดปัญหากรณีที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย และ
กระบวนการดาเนินการทางวินัยยังไม่เสร็จสิ้น ได้รับอนุมัติให้ ลาออกจากงาน โดยผู้นั้นเป็นเจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รั บเงินค่าตอบแทนการเลิกจ้างหรือค่าชดเชย และได้รับเงินดังกล่ าวไปแล้ วหลังจาก
ลาออก แต่ต่อมาคณะกรรมการสอบสวนดาเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นและพบว่า เจ้าหน้าที่
หรื อ ลู ก จ้ า งรายดัง กล่ า วกระทาความผิ ดวิ นัย อย่ างร้า ยแรงจริง ท าให้ ข าดคุณ สมบั ติใ นการได้ รับ เงิ น
ค่าตอบแทนการเลิกจ้างหรือค่าชดเชย เป็นผลให้สานักงานต้องดาเนินการเรียกเงินดังกล่าวคืนจากผู้นั้น
และทาให้เกิดความยุ่งยากในกระบวนการเรียกเงินคืน เพราะอาจต้องใช้ระยะเวลานานในการเรียกเงิน
ค่าตอบแทนการเลิ กจ้ า งหรื อค่า ชดเชยที่ อดีต ผู้ ปฏิ บัติงานรายนั้น ได้ไ ปโดยไม่ มีสิ ท ธิ และอาจต้ องไป
ดาเนินการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอให้ส่งเงินค่าตอบแทนการเลิกจ้างหรือค่าชดเชยกรณีลาออกดังกล่าวคืน
แก่สานักงาน
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ในปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องการดาเนินการทางวินัย ของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ระเบียบสานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กร และบุคลากร และบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2556 และหลักเกณฑ์การสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2554 เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติที่
กาหนดไว้ จะเห็น ได้ว่า ยังมีบทบัญญัติบางประการที่มีความไม่เหมาะสมและเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยอยู่หลายประการ และทาให้การดาเนินการทางวินัย ไม่สามารถดาเนินการ
ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการของสานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหา ดังต่อไปนี้
1. ปัญหาเกี่ยวกับรองผู้อานวยการสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
และอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดวินัย
สาหรับปัญหาข้อนี้ขอเสนอแนะเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
1.1 ควรแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบส านักงานพัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศ
(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 ข้อ 37 เดิม
กาหนดว่า “เมื่อมีเหตุอันควรสงสั ยว่าเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือลู กจ้างโครงการผู้ ใดกระทาผิ ดวินัย ให้
ผู้บังคับบัญชารายงานผู้อานวยการถึงการกระทาของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือลูกจ้างโครงการผู้นั้น เพื่อให้

ผู้อานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอผู้ อานวยการว่าเหตุ
ดังกล่าวมีมูลหรือไม่โดยไม่ชักช้า
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าเป็นกรณีไม่มีมูล ให้
เสนอผู้อานวยการเพื่อยุติเรื่องดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าเป็นกรณีมีมูลและเป็นการ
กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง กรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อยและเป็นความผิดครั้งแรก โดยมีเหตุอันสมควรงด
โทษ จะงดโทษโดยว่ากล่าวตักเตือน หรือตักเตือนเป็นหนังสือ หรือให้ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสื อ หรือมีเหตุ
อัน ควรให้ได้รั บ โทษทางวินั ยตามข้อ 35 (1) ให้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเสนอผู้ อานวยการเพื่อ
พิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ หากผู้อานวยการเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น อาจแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อดาเนินการต่อไปตามความในข้อ 37 วรรคท้ายก็ได้
หากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าเป็นกรณีมีมูลและอาจเป็นการกระทาผิดวินัยไม่
ร้ายแรงให้ได้รับโทษทางวินัยตามข้อ 35 (2) – (4) หรือร้ายแรงที่ให้ได้รับโทษทางวินัยตามข้อ 35 (5) ให้
เสนอผู้ อ านวยการเพื่อ แต่ งตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ ว หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การที่ เกี่ ย ว กั บการ
สอบสวนกรณีที่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการกาหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ”
โดยเพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ว่า
“เมื่ อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า รองผู้ อ านวยการหรื อ อธิ ก ารสถาบั น กระท าผิ ด วิ นั ย ให้
คณะกรรมการบริ ห ารมี อานาจแต่ ง ตั้ งคณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ งโดยมีก รรมการบริ ห ารที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายเป็ น ประธานกรรมการสอบข้อเท็จ จริ งและเจ้า หน้า ที่อ ย่า งน้อ ย 2 คนเป็น กรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอคณะกรรมการบริหารว่าเหตุดังกล่าวมีมูลหรือไม่โดยไม่ชักช้า หาก
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าเป็นกรณีไม่มีมูล ให้เสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อยุติเรื่องดังกล่าว
หากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าเป็นกรณีมีมูลและเป็นการกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงและเป็นการ
กระทาความผิดวินัยครั้งแรก ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อว่ากล่าว
ตักเตือนเป็นหนังสือหรือลงโทษทางวินัยตามข้อ 35 (1) หากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าเป็น
กรณีมีมูลและอาจเป็นการกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงที่ต้องได้รับโทษทางวินัยตามข้อ 35 (2) – (4) หรือ
ร้ายแรงที่ต้องได้รับโทษทางวินัยตามข้อ 35 (5) ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเสนอคณะกรรมการ
บริหารเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับการสอบสวน การ
อุทธรณ์คาสั่ง ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร”
เนื่องจากการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศและอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศจะกระทาได้โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสานักงานเสียก่อน ดังนั้น ในการดาเนินการทางวินัยจึงไม่ควรให้เป็น

อานาจของผู้อานวยการเพียงคนเดียว จึงควรแก้ไขข้อ 37 แห่งระเบียบดังกล่าว โดยเพิ่มข้ อความในวรรค
ท้ายเป็น วรรคที่สี่ ให้ คณะกรรมการบริหารสานักงานเป็นผู้มีอานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงในกรณีรองผู้อานวยการหรืออธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศถูกกล่าวหาว่า
กระทาความผิดวินัย และหากเป็นกรณีมีมูลก็ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเสนอคณะกรรมการบริหาร
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับอานาจในการแต่งตั้งรองผู้อานวยการและ
อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ และทาให้การดาเนินการทางวินัยเกิดความเป็นกลาง
ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนแรก ป้ อ งกั น การแทรกแซงและใช้ อ านาจอั น ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายในการบิ ด เบื อ น
กระบวนการดาเนินการทางวินัยและทาให้การพิจารณาทางปกครองดังกล่าวเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ตลอดจนทาให้กระบวนการดาเนินการทางวินัยสามารถอานวยความยุติธรรมให้แก่ทุกฝ่ายได้อย่างแท้จริง
1.2 ควรแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์การสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2554 ข้อ 5 เดิม
กาหนดว่า “ในกรณีผู้อานวยการเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือในกรณีมีมูลความผิด
และอาจเป็ นการกระทาความผิ ดวินัยที่ต้องได้รับโทษทางวินัย ตามข้อ 33 (2) – (5) แห่งระเบียบ
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.
2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ผู้อานวยการมีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน อย่างน้อยสามคน โดย
ให้หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและบริหารสัญญา เป็นเลขานุการ เพื่อทาหน้าที่สอบสวนและเสนอการลงโทษทาง
วินัยแก่เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการ ที่กระทาความผิดทางวินัย
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทาเป็นคาสั่งและให้ระบุตัวผู้ ถูก
สอบสวนและเรื่องที่ต้องสอบสวนด้วย”
โดยเพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามว่า
“ในกรณีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือในกรณีมีมูล
ความผิดและอาจเป็นการกระทาความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษทางวินัยตามข้อ 33 (2) – (5) แห่งระเบียบ
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรและบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 ของรองผู้อานวยการหรือ อธิการสถาบัน ให้คณะกรรมการ
บริหารมีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยมีกรรมการบริหารสานักงานที่ได้รับมอบหมายเป็น
ประธานกรรมการสอบสวน และผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การมหาชนอื่น เป็นกรรมการสอบสวน และให้
หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและสัญญาเป็ นเลขานุการ เพื่อทาหน้าที่สอบสวนและเสนอการลงโทษทางวินัยแก่
รองผู้อานวยการหรืออธิการสถาบันที่กระทาความผิดทางวินัย”
เนื่ องจากอานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดาเนินการสอบสวนกรณีรอง
ผู้อานวยการและอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศที่กาหนดไว้เดิม ยังมีความไม่เหมาะสม

บางประการ เพราะตาแหน่งดังกล่าวถือเป็นตาแหน่งกลุ่มอานวยการระดับสูง และเป็นผู้บังคับบัญชาของ
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการในสานักงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจากบุคคลที่มี
ตาแหน่งสูงกว่าผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวจึงเป็นไปได้ยาก และหากมีก รณีที่ผู้อานวยการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
หรือมีตาแหน่งรองผู้อานวยการเพียงคนเดียว ก็จะไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นประธานกรรมการสอบสวนได้
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นกลางและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมในการดาเนินการทางวินัยจึงควร
แก้ไขโดยเพิ่มข้อความในวรรคสาม ในข้ อ 5 แห่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพราะการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนที่มาจากกรรมการบริหารและบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งอยู่นอกหน่วยงานจะทาให้
การดาเนิ นการทางวินัย ของคณะกรรมการสอบสวนมีความเป็นกลางและมีความยุติธ รรม เนื่องจาก
คณะกรรมการสอบสวน เป็นผู้ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้ถูกสอบสวนและเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย
2 ปัญหาเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานของสานักงานไม่มาให้ถ้อยคาหรือมาให้ถ้อยคาในฐานะพยาน
อันเป็นเท็จกับคณะกรรมการสอบสวน
ควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2554 ข้อ 22 เดิมกาหนด
ว่า “ในการสอบสวนพยานบุคคล ถ้าพยานคนใดไม่มาหรือไม่ยอมให้ถ้อยคาต่อคณะกรรมการสอบสวน
หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานคนใดไม่ได้ภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่
สอบสวนพยานคนนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในสานวนสอบสวน
เมื่อมีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม คณะกรรมการสอบสวนจะผ่อนผัน ให้
พยานบุคคลที่กล่าวถึงในวรรคหนึ่งมาให้ถ้อยคาก่อนการสอบสวนพยานสิ้นสุดลงก็ได้”
โดยแก้ไขเป็น
“ในการสอบสวนพยานบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการ พยานบุคคลนั้น
ต้องมาให้ถ้อยคาต่อคณะกรรมการสอบสวนภายในเวลาอันสมควร หากพยานบุคคลไม่มาให้ถ้อยคาหรือ
มาให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้นมีความผิดวินัยด้วย”
เนื่องจากการให้ถ้อยคาในฐานะพยานบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดาเนินการทาง
วินัยที่มีความสาคัญต่อการรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการสอบสวน หากพยานบุคคลเป็น
ประจักษ์พยานซึ่งอาจทาให้ได้รับพยานหลักฐานที่แน่นหนาพอที่จะเอาผิดผู้กระทาความผิดทางวินัยได้ อีก
ทั้ง เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างโครงการถือเป็นผู้ปฏิบัติงานของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ควรต้องรักษาผลประโยชน์ของหน่วยงานและเคารพระเบียบ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด

3. ปัญหาการลาออกของผู้ปฏิบัติงานขณะอยู่ในระหว่างการดาเนินการทางวินัยซึ่งเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
สาหรับปัญหาข้อนี้ขอเสนอแนะเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
3.1 ควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบส านักงานพัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศ
(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 ข้อ 45 เดิม
กาหนดว่า “เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ใดประสงค์จะลาออกจากงาน ให้ยื่นหนังสือขอลาออกล่ วงหน้าตาม
แบบที่ ก าหนดต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ ขึ้ น ไปชั้ น หนึ่ ง เพื่ อ ให้ ผู้ อ านวยการเป็ น ผู้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ เมื่ อ
ผู้อานวยการสั่งอนุมัติแล้วจึงให้ออกจากงานได้
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขอลาออกจากงาน เพื่อดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อ
สมัครรับเลือกตั้ง ให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก
นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถ้าผู้อานวยการเห็นว่าจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่งานของสานักงาน
จะยับยั้งการอนุมัติให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกก็ได้”
โดยเพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ว่า
“ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขอลาออกจากงานขณะผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทาง
วินัยไม่ว่าจะเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง ผู้อานวยการมีอานาจยับยั้งการอนุมัติให้ลาออก
ไว้ได้จนกว่ากระบวนการดาเนินการทางวินัยจะเสร็จสิ้น”
เนื่ องจากตามข้ อ 45 แห่ งระเบี ยบดัง กล่ า วเดิม ทั้ งสามวรรค ไม่ มีก ารก าหนดให้ อ านาจ
ผู้อานวยการในการยับยั้งการอนุมัติการลาออกของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างซึ่งอยู่ในระหว่างถูกดาเนินการ
ทางวินัยเอาไว้ จึงเกิดกรณี เมื่อมีการดาเนินการทางวินัยอย่างแก่เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ลูกจ้างโครงการ ผู้ถูก
กล่าวหาว่ากระทาความผิดวินัย นั้นจึงรีบยื่นความประสงค์ขอลาออกจากงานโดยเร็ว ก่อนที่กระบวนการ
สอบสวนหรือกระบวนการดาเนินการทางวินัยจะเสร็จสิ้น เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตนเองถูกลงโทษทางวินัย
ดัง นั้ น จึ ง ควรแก้ไ ขข้อ 45 แห่ งระเบี ย บดั งกล่ าวโดยเพิ่ม เติม ข้อ ความในวรรคสี่ เพื่ อ ป้ อ งปรามมิ ใ ห้
ผู้ ป ฏิบั ติ งานกระท าผิ ด วิ นั ย แล้ ว อาศั ย ความตามข้ อ 45 แห่ ง ระเบีย บดัง กล่ า วเดิ มลาออกก่อ นที่
กระบวนการดาเนินการทางวินัยจะเสร็จสิ้น และเพื่อป้องกันมิให้สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์
3.2 ควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บส านั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ
(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากร และบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 ข้อ 50 เดิม
กาหนดว่า “ในกรณีผู้อานวยการซึ่งถูกเลิกจ้างก่อนครบสัญญาจ้าง ให้สานักงานจ่ายเป็นค่าชดเชยให้กับ
ผู้อานวยการ แต่หากเป็นกรณีที่ผู้อานวยการลาออก หรือถึงแก่ความตาย หรือเพราะเหตุที่สานักงานไม่

สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ ให้สานักงานจ่ายเป็นค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้กับผู้อานวยการ ห้ามมิให้
จ่ายเงินค่าตอบแทนการเลิ กจ้างหรือค่าชดเชยให้ กับผู้ อานวยการในกรณีสิ้ นสุดสั ญญาจ้าง ส่ ว นกรณี
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างซึ่งถูกเลิกจ้างก่อนครบสัญญาจ้าง หรือเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง หรือเกษียณอายุงาน
หรื อ ลาออก หรื อ ถึ งแก่ ค วามตาย หรื อ เพราะเหตุ ที่ ส านั ก งานไม่ ส ามารถด าเนิ นกิ จ การต่ อ ไปได้ ให้
สานักงานจ่ายเป็นค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้กับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง โดยมีเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน
การเลิกจ้างหรือค่าชดเชยดังนี้
(1) ผู้อานวยการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง ซึ่งทางานติดต่อกันครบสี่เดือนแต่ไม่ครบหนึ่งปี
จ่ายไม่น้อยกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายหนึ่งเดือน
(2) ผู้อานวยการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง ซึ่งทางานติดต่อกันครบหนึ่งปีแต่ไม่ครบสามปี
จ่ายไม่น้อยกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายสามเดือน
(3) ผู้อานวยการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง ซึ่งทางานติดต่อกันครบสามปีแต่ไม่ครบหกปี จ่าย
ไม่น้อยกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายหกเดือน
(4) ผู้อานวยการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง ซึ่งทางานติดต่อกันครบหกปีแต่ไม่ครบสิบปี จ่าย
ไม่น้อยกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายแปดเดือน
(5) ผู้อานวยการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง ซึ่งทางานติดต่อกันครบสิบปีขึ้นไป จ่ายไม่น้อย
กว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายสิบเดือน
กรณีลาออก จะต้องปฏิบัติงานที่สานักงานติดต่อกันครบสิบปีขึ้นไป หรือมีอายุครบห้าสิบ
เจ็ดปีบริบูรณ์ขึ้นไปและปฏิบัติงานที่สานักงานติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามปี จึงจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
การเลิกจ้างหรือค่าชดเชยตามหมวดนี้
ความในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างโครงการที่มีกาหนดระยะเวลาจ้างไว้แน่นอน และเลิก
จ้างตามระยะเวลานั้น”
โดยเพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ว่า
“ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างลาออกจากงาน และมีกรณีถูกดาเนินการทางวินัยหรือถูก
สานักงานดาเนินคดีอาญา ให้ระงับการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างหรือค่าชดเชยกรณีลาออกไว้ก่อน
จนกว่าการดาเนินการทางวินัยหรือการดาเนินคดีจะถึงที่สุด เมื่อการดาเนินการทางวินัยหรือการดาเนินคดี
ถึงที่สุด และปรากฏว่าเจ้าหน้ าที่ห รือลู กจ้างไม่ได้กระทาความผิ ดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ได้กระทา
ความผิดอาญาแล้วแต่กรณี ให้สานักงานจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างหรือค่าชดเชยกรณีลาออกให้แก่
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ภายใน 30 วันนับแต่วันที่การดาเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้น”
เนื่องจากในข้อ 50 แห่งระเบียบดังกล่าวเดิมทั้งสามวรรค ไม่เหมาะจะนามาใช้กับกรณีที่
ผู้ปฏิบัติงานขอลาออกขณะอยู่ในระหว่ างถูกดาเนินการทางวินัย และกระบวนการดาเนินการทางวินัยยัง

ไม่เสร็จสิ้น เพราะจะส่งผลกระทบต่อสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) หากผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีเจตนาขอลาออกก่อนที่กระบวนการดาเนินการทาง
วินัยจะเสร็จสิ้น เพื่อให้ตนเองไม่ต้องรับโทษทางวินัยและยังคงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้างหรือ
ค่าชดเชยกรณีลาออก จึงควรแก้ไขโดยเพิ่มข้อความเป็นวรรคที่สี่เพื่อกาหนดระเบียบให้ สานักงานพัฒนา
เทคโนโลยี อวกาศและภูมิส ารสนเทศ (องค์การมหาชน) ระงับ การจ่า ยค่าตอบแทนการเลิ ก จ้างหรื อ
ค่า ชดเชยกรณี ล าออกไว้ ก่อ นจนกว่ า กระบวนการดาเนิ นการทางวิ นัย จะเสร็ จ สิ้ น เมื่ อกระบวนการ
ดาเนินการทางวินัยเสร็จสิ้นและได้ข้อสรุปเป็นอันยุติว่าผู้นั้นไม่ได้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงจริง ทาให้
ยังคงมีสิทธิได้รั บค่าตอบแทนการเลิกจ้างหรือค่าชดเชยกรณีลาออก ก็ให้ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างหรือค่าชดเชยกรณีลาออกให้แก่
ผู้นั้นต่อไป เพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทางวินัยขอลาออกก่อน
กระบวนการดาเนินการทางวินัยจะเสร็จสิ้น เพื่อให้ตนยังเป็นผู้มีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนการเลิกจ้างหรือ
ค่าชดเชยกรณีลาออก แต่ภายหลังกระบวนการทางวินัยเสร็จสิ้นแล้วพบว่าผู้นั้นกระทาความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงอันจะทาให้ไม่มีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนการเลิกจ้างหรือค่าชดเชยกรณีลาออก แต่สานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้จ่ายเงินค่าตอบแทนการเลิกจ้างหรือค่าชดเชย
กรณีลาออกให้แก่ผู้นั้นไปแล้ว ก็จะเป็นการยากที่สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์ การมหาชน) จะดาเนิ น การเรียกเงินจากบุค คลดัง กล่ าวคืน การแก้ ไขระเบียบดังกล่ าวโดยเพิ่ ม
ข้อความในวรรคที่สี่ จึงช่วยลดความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายค่าตอบแทนการ
เลิกจ้างหรือค่าชดเชยกรณีลาออกให้มีความรอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้น และป้องกันมิให้ สานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ต้องเสียประโยชน์
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