๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๐
----------------------------เพื่ออนุวัตตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ข้อ ๖ และ ข้อ ๗ และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๗
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่ งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการพลเรื อนในสถาบั น
อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การลงโทษทางวินัย
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การลงโทษทางวินัยพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๔ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒
“คณะกรรมการสอบสวน” หมายความว่า คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา
เพื่อการลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายอาญา และมีอํานาจตามความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๑
“ผู้ถูกสั่งลงโทษ” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ซึ่งเป็นผู้ถูกสั่งลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย
“ผู้ถูกสั่งพักราชการ” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ่ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ถูกสัง่ พักราชการ
“ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหฒ๋ ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ข้อ ๖ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์
ตัดค่าจ้าง หรือลดค่าจ้าง ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษด้วยก็ได้
ตามกรณีดังต่อไปนี้
(๑) กรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อยให้ผ้บู ังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หากมีเหตุอันควรงดโทษ
ผู้บังคับบัญชาจะงดโทษภาคทัณฑ์โดยให้ทําทัณฑ์บนหรือว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือก็ได้
(๒) กรณีลงโทษตัดค่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาจะสั่งลงโทษตัดค่าจ้างได้ครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละห้า
และเป็นระยะเวลาไม่เกินสามเดือน
(๓) กรณีลงโทษลดค่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาจะสั่งลงโทษลดค่าจ้างครั้งหนึ่งได้ไม่เกินร้อยละสาม
ข้อ ๗ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ให้ผ้บู ังคับบัญชาสั่งลงโทษไล่ออก
ข้อ ๘ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังต่อไปนี้ ให้ผู้บังคับบัญชา
สั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออก แล้วแต่กรณี
(๑) แก้ไขผลการเรียน หรือผลการสอบของนักศึกษาโดยมิชอบ
(๒) มีหน้าที่ออกข้อสอบแล้วเปิดเผยข้อสอบโดยมิชอบ
(๓) แอบอ้างเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานทางวิชาการของตน
(๔) กรณีกระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรงอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐

๓
ข้อ ๙ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดล่วงละเมิดทางเพศกับนิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน
ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดประพฤติชู้สาวหรือกระทําอนาจารกับนิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน
ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก เว้นแต่ในกรณีไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาจะสั่งลงโทษต่ํากว่า
ปลดออกหรือไล่ออกก็ได้
ข้อ ๑๐ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการทางวินัย หรือสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากราชการ
ในเรื่องใดไปแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าผู้บังคับบัญชา
ซึ่งสั่งลงโทษมิได้ดําเนินการทางวินัยหรือมิได้สั่งให้ออกจากราชการโดยเคร่งครัดหรือเป็นธรรม จะสัง่ ให้ผ้บู ังคับ
บัญชาทบทวนการดําเนินการและสั่งการใหม่ให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไปก็ได้
ข้อ ๑๑ ในกรณีอธิการบดีกระทําความผิดวินัย ให้นายกสภามหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้สั่งลงโทษอธิการบดี ดังนี้
(๑) กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละห้าและเป็นเวลา
ไม่เกินสามเดือน หรือลดค่าจ้างครั้งหนึ่งได้ไม่เกินร้อยละสาม
(๒) กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
ข้อ ๑๒ ให้ผ้บู ังคับบัญชาสั่งลงโทษพนักงานมหาวิทยาลัยผู้กระทําผิดวินัยตามควรแก่กรณี
ให้เหมาะสมกับความผิด การสั่งลงโทษให้กระทําเป็นคําสั่ง ในคําสั่งให้ระบุว่าผู้ถูกสั่งลงโทษกระทําผิดวินัย
กรณีใด ตามมาตราใด หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยในเรื่องใด
พร้อมทั้งแจ้งสิทธิ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการอุทธรณ์โต้แย้งคําสั่งลงโทษและการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองด้วย
เมื่อได้มีคําสั่งลงโทษพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แจ้งคําสั่งให้ผู้นั้นทราบ
พร้อมทั้งส่งสําเนาคําสั่งให้ด้วยโดยพลัน ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ผ้นู ั้นทราบได้ หรือผู้นั้นไม่ยอมรับทราบคําสั่ง
ให้ปิดสําเนาคําสั่งไว้ ณ ที่ทําการที่ผ้นู ั้นรับราชการอยู่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งสําเนาคําสั่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผ้นู ั้น ณ ที่อยู่ของผู้นั้นซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้
เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ดําเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบคําสั่งลงโทษแล้ว
ข้อ ๑๓ การสัง่ ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง หรือลดค่าจ้าง ตามข้อ ๖ มิให้สั่งลงโทษย้อนหลัง
ไปก่อนวันออกคําสั่ง เว้นแต่การสั่งลงโทษผู้ถูกสั่งพักราชการ หรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ให้ทําคําสั่งดังกล่าวตามตัวอย่างที่ ๑ ตัวอย่างที่ ๒ หรือตัวอย่างที่ ๓ แนบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๔ การสัง่ เพิ่มโทษหรือลดโทษ เป็นไล่ออกหรือปลดออก ตามข้อ ๙ และ ข้อ ๑๐
จะสั่งให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใดให้นํา ข้อ ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕ การสัง่ เพิ่มโทษ หรือลดโทษ เป็นลดค่าจ้าง ตัดค่าจ้าง หรือภาคทัณฑ์ ให้สั่งย้อนหลัง
ไปถึงวันที่ลงโทษเดิมใช้บังคับ ทั้งนี้การสั่งย้อนหลังดังกล่าวไม่มีผลกระทบถึงสิทธิและประโยชน์ที่ผู้ถูกสั่งลงโทษ
ได้รับไปแล้ว
การออกคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ทําคําสั่งตามตัวอย่างที่ ๔ แนบท้ายข้อบังคับนี้

๔
ข้อ ๑๖ การเปลี่ยนแปลงคําสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ตามข้อ ๑๔ เป็นลดค่าจ้าง
ตัดค่าจ้าง หรือภาคทัณฑ์ จะสั่งให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใดมิให้สั่งลงโทษย้อนหลัง
ข้อ ๑๗ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ ให้ทําเป็นคําสั่งมีสาระสําคัญ
แสดงเลขที่ และวัน เดือน ปี ที่ออกคําสั่ง ข้อความเดิมตามที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง และข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว
ข้อ ๑๘ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวน
ไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่า
ถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการ และเห็นควรสั่งให้ออกจากราชการ
ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในกรณีนี้ หากสภามหาวิทยาลัย
มีมติว่าถ้าให้ปฏิบัติงานต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ให้ผบู้ ังคับบัญชาสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้นั้นออกจากราชการ
ในกรณีที่อธิการบดีถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณารายงานการสอบสวน
และให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้สั่งให้อธิการบดีออกจากราชการ โดยให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ ๑๙ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้มอี ํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณี
ที่เกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ถนอม อินทรกําเนิด
(นายถนอม อินทรกําเนิด)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๕
หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกข้อบังคับฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการยิ่งขึ้น ประกอบกับความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้สภา
มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ได้ จึงจําเป็นต้องออกข้อบังคับนี้

