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การด าเนินการทางวินัย  กรณีความผิดฐานละทิ้งหรือทอดท้ิงหนา้ที ่
 

โดย : นางสาวศรัญญา   โสดานิล    
        หัวหน้างานกฎหมาย  ส านักงานคณบดี 
        คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
        มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

“ประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการด าเนินการทางวินัยกรณีเจ้าหน้าที่ขาดงาน ” 
ณ ห้องประชุม ๗๐๘  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  

(วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ) 
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 ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับวินัย 

 ความผิดวินัยฐานละทิ้งหรือทอดท้ิงหน้าท่ี  
     -ความหมาย โทษทางวินัย  ผลกระทบต่างๆ 

 แนวปฏิบัติในการด าเนินการทางวินัยกรณีละทิ้งหน้าท่ี  
    - วิธีการติดตามตัว 
    -วิธีการปฏิบัติเม่ือบุคลากรกลับมารายงานตัว 
    -การรวบรวมข้อมูลหลักฐานและท าบันทึกรายงานเสนอคณบดี 

  กรณีศึกษาต่างๆ 
  ถาม-ตอบ  
 การฝึกปฏิบัติ 
 
 

 งานกฎหมาย 

“ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได้” 

หัวข้อการบรรยาย  
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“ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได้” 

 งานกฎหมาย 

วนัิยคอือะไร(discipline) 

แบบแผนความประพฤติ 

แนวทางให้เจ้าหน้าทีใ่ช้ควบคุมตนเอง 

แนวทางให้ผู้บังคบับัญชาก ากบัดูแล 
ผู้ใต้บังคบับัญชา 



4 

เพือ่ประโยชน์ และความเจริญของราชการ 

เพือ่ความสงบเรียบร้อย 

เพือ่ความมีประสิทธิภาพของการบริหารงาน 

 งานกฎหมาย 

“ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได้” 

จุดมุ่งหมายของการมวีนัิย 
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 ๒.  วนัิยต่อประชาชน 
๓.  วนัิยต่อหน้าที่ 

๔.วนัิยต่อตนเอง 

๕.  วนัิยต่อผู้บังคบับัญชา 

๖.วนัิยต่อเพือ่นร่วมงาน 
 งานกฎหมาย 

“ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได้” 

วินัย..มีกี่ประเภท 

๑.วนัิยต่อประเทศชาติ 
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-ต้องสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตย 
 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ 
 แห่งราชอาณาจักรไทย 
-ต้องสนใจเหตุการณ์ที่อาจเกิดอันตรายต่อประเทศ 

 

 งานกฎหมาย 

“ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได้” 

๑. วินัยต่อประเทศชาติ 
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ต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และสงเคราะห์ ผู้มา
ติดต่ออันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า  และด้วย
ความสุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม ข่มเหงหรอืกดขี่ผู้
มาติดต่องานของมหาวิทยาลัย 

 

 งานกฎหมาย 

“ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได้” 

๒. วินัยต่อประชาชน 
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ต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบาย ค าสั่ง กฎ ข้อบังคับ ประกาศ แบบ
ธรรมเนียมมหาวิทยาลัย รวมถึงจรรยาบรรณ 

ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรม /ไม่ทุจริตต่อ
หน้าท่ี 

ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจของตนไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นอันอาจท าให้เสื่อมเสีย
ความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิในต าแหน่งหน้าที่ของตน 

 

 

 งานกฎหมาย 

“ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได้” 

๓. วินัยต่อหน้าที ่
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ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ อุตสาหะเอาใจใส่ระมัดระวังรักษา
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

ไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ 
 รักษาความลับของมหาวิทยาลัย/ราชการ 

ต้องอุทิศเวลาให้แก่งานและต้องปฏิบัติงานตรงต่อเวลาอย่าง
สม่ าเสมอจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่มิได้ 

ต้องไม่ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีขัดกับวัตถุประสงค์หรือประโยชน์
มหาวิทยาลัย 

 
 งานกฎหมาย 

“ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได้” 
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ไม่กระท าการใดๆอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วเช่นประพฤติตนเป็น
คนเสพล  เสพของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้  หมกมุ่นใน
การพนัน  เป็นต้น 

ไม่กระท าหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการใด อันได้ชื่อว่าเป็น 

 ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

ไมก่ระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา
สูงสุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ 

 

 

 

 

 

 ๔.วินัยต่อตนเอง 

 งานกฎหมาย 

“ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได้” 
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 ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บงัคับบัญชาซ่ึงสั่งโดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

ปฏิบัติงานโดยมิให้เป็นการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน 

ไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา 

 

๕.วินัยต่อผู้บังคับบัญชา 

 งานกฎหมาย 

“ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได้” 
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 ๖.วินัยต่อเพื่อนร่วมงาน 

 งานกฎหมาย 

“ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได้” 

สุภาพเรียบร้อย / รักสามัคคี / ช่วยเหลือกัน/ไม่กลั่นแกล้งกัน  
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ทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 

ละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าที่ราชการติดต่อกันเกินกว่า ๗ /๑๕วัน 

 กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
 
 
กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา
สูงสุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

 ผิดวินัยร้ายแรง 

 งานกฎหมาย 

“ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได้” 
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ฐานความผดิวนัิยร้ายแรง 

ละทิ้งหน้าที่ติดต่อกันเกินกว่า ๗/๑๕ วัน  
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 



15 
 งานกฎหมาย 

“ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได้” 

โทษผิดวินัย 

ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าเงินงบฯ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานมหาวิทยาลัยคณะฯ 

ลูกจ้างเงินรายได้ฯ 

 

 
๑.ภาคทัณฑ ์
๒.ตัดเงินเดือน 
๓.ลดขั้นเงินเดือน 
๔.ปลดออก 
๕.ไล่ออก 

๑.ภาคทัณฑ์ 
๒.ตัดเงินเดือน 
๓.งดการเลื่อนเงินเดือน 
ประจ าปีท่ีถูกลงโทษทางวินัย 

๔.ปลดออก 
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การด าเนินการทางวินัย 
กรณีลูกจ้าง/พนักงานมหาวิทยาลัย 

กระท าผิดวินัยกรณีละทิง้หรอืทอดทิ้งหน้าท่ี 
 

โดย : นางสาวศรัญญา   โสดานิล    
        หัวหน้างานกฎหมาย  ส านักงานคณบดี 
        คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
        มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
“ประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการด าเนินการทางวินัยกรณเีจ้าหน้าที่ขาดงาน ” 

ณ ห้องประชุม ๗๐๘  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  
(วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ) 
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การละท้ิงหน้าที ่  

               หมายถึง  ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ซ่ึงได้แก่การไม่มา 

ยังสถานที่ราชการเพื่อปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือเพื่อให ้

ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ปฏิบัติ รวมทั้งการมายังสถานท่ี 

ราชการแล้วแต่ไม่อยู่ปฏิบัติงาน ละทิ้งไปสถานท่ีอื่น 

   งานกฎหมาย 

                      “ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได”้ 

ความหมายของการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าท่ีคืออะไร 
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การทอดท้ิงหน้าท่ี   

           หมายถึง การมาอยู่ในสถานที่ท างาน หรือมาปฏิบัติงาน 

แต่ไม่สนใจไม่ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

 
ความหมายของการทอดทิ้งหน้าท่ี 
 

   งานกฎหมาย 

                      “ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พึ่งพาได”้ 
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-พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 

-พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที๒่)พ.ศ.๒๕๕๑ 

-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๑  

-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยวินัย การด าเนินการ และการลงโทษทางวินัยพ.ศ. ๒๕๕๕ 

-ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย 

(ชื่อส่วนงาน)พ.ศ.๒๕๕๒ 

-หนังสือเวียนมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ี ศธ๐๕๑๗/ว.๕๔๔๖  เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการ 

ด าเนินการทางวินัยกรณีลกูจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยขาดงาน  ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ 

 

 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 

   งานกฎหมาย 

                      “ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได”้ 
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จ านวนวันที่ละทิ้งหนา้ที ่

ประเภทการจ้าง 
 

จ านวนวันที่ขาด
งาน 

ประเภทการจ้าง จ านวนวัน กฎหมาย 

ข้าราชการ ไม่ได้ก าหนดจ านวนวัน พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

ลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณ เกินกว่า  ๑๕  วัน ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
พ.ศ.๒๕๓๗ 

พนักงานมหาวิทยาลัย เกินกว่า  ๗  วัน 

พนักงานมหาวิทยาลัย   
(ส่วนงาน) 

เกินกว่า  ๗  วัน ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ 
 

ลูกจ้างเงินรายได้คณะฯ เกินกว่า  ๗  วัน  
 

“ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได้” 

 งานกฎหมาย 
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 “ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได้” 

 

เมื่อมีเจ้าหน้าที่ขาดงานต้องท าอย่างไร   

 งานกฎหมาย 
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ขั้นตอนการด าเนินการทางวินัยกรณีละทิ้งหน้าที่ 

 

   งานกฎหมาย 

                      “ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได้” 

แจ้งฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
พิจารณาเร่ืองเงินเดือน/
ค่าจ้าง  

 

 

รายงานคณบดี
โดยเสนอผ่าน
ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ 

 

 

หน่วยงาน 

ต้นสังกัด
ติดตามตัว  

 

 

งานกฎหมาย
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและ 

พยานหลักฐาน  

 

 

อธิการบดี 
มีค าสั่ง 
ปลดออก 
หรือไล่ออก 

 

คณบดีรายงาน
อธิการบดีเพื่อ
พิจารณา
ด าเนินการ 
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             “ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได้” 

เมื่อใดต้องติดตามตัว  

ติดตามตัวครั้งที่ ๑ 

ติดตามตัวครั้งที่ ๒ 

ขาดงานตั้งแต่๕ วันขึ้นไป 

ติดตามครั้งที๑่แล้วผู้ขาดงานยังไม่มา
รายงานตัวและยังขาดงานติดต่อกัน
ต่อเน่ืองไปอีกตั้งแต่ ๗ วันขึ้นไป 

 
    งานกฎหมาย 
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-ท าหนังสือ(จดหมาย)ติดตามตัว (ตามแบบหนังสือติดตามตัว ๑) 
-จัดส่งหนังสือติดตามตัวไปยังภูมิล าเนาของผู้ขาดงาน  
-ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (ใบเหลือง)  
-เก็บเอกสารการติดตามตัวไว้เป็นหลักฐาน 

             
 “ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได้” 

วิธทีี๑่ 
 

ท าเป็นหนังสือติดตามตัว 

 

 งานกฎหมาย 
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แบบหนังสือติดตามตัวครั้งที่ ๑ 

 

“ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได้” 

  
                                                                          (ภาควชิา/ฝ่าย/งาน)......... คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

    มหาวทิยาลัยมหิดล 
๒๗๐  ถนนพระราม๖  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

                   โทรศัพท์  ................................. โทรสาร   
................................ 
                 
ที่  ศธ ๐๕๑๗.๐๖/.................                         
วันที่  ........................................ 
เรื่อง  แจ้งให้กลับมาปฏบิัตงิานหรือชี้แจงเหตุผลของการขาดงาน  

เรียน   ..........(ชื่อ-สกุล บุคลากรที่ขาดงาน).....................   
 ด้วยได้รับรายงานว่า ท่าน ซึ่งปฏบิัตหิน้าที่ (ภาควชิา/ฝ่าย/งาน) ............................... ได้ขาดงานไปโดยไม่ได้
ลาตามระเบยีบและไม่ได้แจ้งเหตุผลของการขาดงานให้ทราบ ตั้งแต่วันที่ ..........เดือน.................. พ.ศ. .............. จนถึงวันที่มี
หนังสือฉบับน้ีตดิต่อกันเป็นเวลา ............. วัน 
 โดยหนังสือฉบับนี้จึงขอแจ้งมายังท่านเพื่อให้กลับไปรายงานตัวเข้าปฏิบัตงิานต่อผู้บังคับบัญชาที่  (ภาควชิา/
ฝ่าย/งาน) ................................................................................ หรือชี้แจงเหตุผลของการขาดงานเป็นหนังสือให้ทราบ
ภายในวันที.่..........เดือน.........................พ.ศ. ............ 

  จงึเรยีนมาเพื่อทราบและโปรดด าเนินการ 
  

                  ขอแสดงความนับถอื 
                   (..........................................................) 

                   ......(ชื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของบุคลากรที่ขาดงาน)..... 
                   ……..….………(ต าแหน่ง)......................... 
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แบบหนังสือติดตามตัวครั้งที่ ๒ 

 

“ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พึ่งพาได”้ 

  
                                                                                   (ภาควชิา/ฝ่าย/งาน)................. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

    มหาวทิยาลัยมหิดล 
๒๗๐  ถนนพระราม๖  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

                   โทรศัพท์  ................................. โทรสาร   ................................ 
                
ที่  ศธ ๐๕๑๗.๐๖/.................                         
วันที่  ........................................ 
เรื่อง  แจ้งให้กลับมาปฏบิัตงิานหรือชี้แจงเหตุผลของการขาดงาน  

เรียน   ..........(ชื่อ-สกุล บุคลากรที่ขาดงาน).....................   

อ้างถงึ หนังสือ ที่….....................................  ลงวันที่ ..........  เดือน.................... พ.ศ. ............. 

          ตามหนังสือที่อ้างถงึ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีหนังสือตดิตามให้ท่านกลับมาปฏิบัติงานหรือชี้แจงเหตุผล 
ของการขาดงานให้ทราบ เนื่องจากท่านได้ขาดงานไปตั้งแต่วันที่............เดือน..........................พ.ศ............ ซึ่งท่านได้รับทราบการ
ติดตามแล้วนั้น 

          บัดนี้ ปรากฏว่าท่านได้ขาดงานไปตั้งแต่วันที่ .............. เดือน................ พ.ศ...............  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกิน ๗/๑๕ 
วัน ท่านยังไม่ได้กลับมาปฏิบัติงานหรือชี้แจงเหตุผลของการขาดงานให้ทราบแต่อย่างใดซึ่งการกระท าดังกล่าว  ถือเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรงและ    มีโทษถึงขั้นปลดออก/ไล่ออกจากราชการ ฉะนั้นโดยหนังสือฉบับนี้ จึงขอแจ้งมายังท่าน อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้
กลับไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาที่ (ภาควิชา/ฝ่าย/งาน)....................................หรือชี้แจงเหตุผลของการขาดงาน
เป็นหนังสือให้ทราบโดยด่วนภายใน                   วันที่ ........... เดือน................................ พ.ศ........... 

          จงึเรยีนมาเพื่อทราบและโปรดด าเนินการ 
  
                                                                          ขอแสดงความนับถอื 
                                                              (..........................................................) 
                                                      ......(ชื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของบุคลากรที่ขาดงาน)..... 
                                                               ……..….………(ต าแหน่ง)......................... 
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 ๏ ไปติดตามตัวท่ีบ้านพักของเจ้าหน้าท่ีผู้ที่ขาดงาน 
 ๏ ผู้ได้รับมอบหมายให้ไปติดตามตัวท ารายงานการติดตามตัว  
 ๏ ท ารายงานเป็นหนังสือแจ้งว่าเม่ือไปติดตามตัวที่บ้านพักแล้ว 
    พบตัวผู้ขาดงานหรือไม่ หรือได้ผลเป็นประการใด 

             
                      “ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได”้ 

วิธทีี๒่ มอบหมายบุคคล 
ไปติดตามตัว 

 งานกฎหมาย 
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ตัวอย่าง หนังสือรายงานกรณีมอบหมายบุคคลไปติดตามตัว 

 

 

“ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได้” 

  
                                                                                                                            (ภาควชิา/ฝ่าย/งาน)............................................ 

                   โทรศัพท์  ................................. โทรสาร   ................................ 
                
วันที่  ........................................ 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามตัว 

เรียน   ...............................   

         ตามที่.......................................................................ไดร้ับมอบหมายให้ข้าพเจ้าไปติดตามตัว นาย/นาง/นางสาว
...........................................................สังกัด............................................................ที่ทีพ่ัก(ระบุ
สถานที่)....................................................นัน้  ข้าพเจ้าขอรายงานการติดตามตัว ดังนี้ 

         ข้าพเจ้าได้ไปติดตามตัว นาย/นาง/นางสาว...........................................................ณ สถานที่ที่พัก
........................................................ พบว่า (ให้ระบุข้อมูลรายละเอียดในการไปติดตามตัวพบหรือไม่พบเจ้าหน้าที่ผู้ขาดงานนั้น
หรือไม่ อย่างไร).................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

          จงึเรยีนมาเพื่อทราบ                                       

 
                                                              (..........................................................) 
                                                                    .........(ชื่อผู้ไปตติามตัว)........ 
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   ๏  ผู้บังคับบัญชาต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติงานจะ
ปฏิเสธไม่ให้เข้าปฏิบัติงานไม่ได้   

   ๏  ให้ผู้ขาดงานท าหนังสือช้ีแจงเหตุผลของการขาดงาน 

   ๏ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น จัดท ารายงานพร้อมเสนอความเห็น
และเหตุผลต่อคณบดี เพื่อพิจารณาส่ังการและเสนอต่อ
อธิการบดเีพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

             
                         “ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได้” 

 กรณีท่ีผู้ขาดงานกลับมารายงานตัวเพื่อกลับเข้าปฏิบัติงาน 

 งานกฎหมาย 



9/6/2015 10:26:22 AM 30 

๏ ให้ผู้ขาดงานชี้แจงเหตุผลของการขาดงานดังกล่าวเป็นหนังสือ 

๏ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องรับหนังสือขอลาออกไว้ 

๏ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาเสนอความเห็นพร้อมเหตุผล 

   ตามล าดับต่อคณบดี 

๏ คณบดีพิจารณาส่ังการพร้อมเหตุผล (อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ลาออก) 

และรายงานอธกิารบดีพร้อมเอกสารหลักฐานเร่ืองการขาดงานเพ่ือพิจารณา 

ด าเนินการทางวินัยต่อไป  

                
           “ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได้” 

 กรณีกลับมารายงานตัวและประสงค์จะยื่นหนังสือขอลาออก 

งานกฎหมาย 
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          เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ท าการติดตามตัวครบ ๒ ครั้งแล้ว 

แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผู้ขาดงานไม่ได้มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 

หรือช้ีแจงเหตุผลในการขาดงานดังกล่าวให้ทราบ  

         ให้ผู้บังคับบัญชา ท ารายงานการขาดงานของเจ้าหน้าท่ีผู้นั้น 

เสนอต่อคณบดี เพื่อพิจารณาด าเนินการทางวนิัยกรณีขาดงาน 

             
               “ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได้” 

 กรณีผู้ขาดงานไม่กลับมารายงานตัว 

 งานกฎหมาย 
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๑.หลักฐานการลงลายมือช่ือเข้าปฏิบัติงาน(ใบลงเวลาเข้าปฏิบัติงาน) 

   หรือบันทึกสรุปการมาปฏิบัติงาน 

๒. ตารางการปฏิบัติงาน(ตารางเวร)กรณีทีป่ฏิบัติงานเป็นกะหรือ 

   เป็นช่วงเวลา  

๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน/ทีอ่ยู่ของผู้ขาดงาน 

๔.หนังสือติดตามตัวของผู้บังคับบัญชา หรือรายงานการติดตามตัว 

    ของผู้ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ไปติดตามตัวทั้ง ๒ ครั้ง 

๕.หลักฐานการส่งหนังสือติดตามตัวและใบตอบรับไปรษณีย์(ใบเหลือง)) 

๖.อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ( ถ้ามี) 

              
                 “ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได้” 

หลักฐานส าคัญประกอบการด าเนินการทางวินัยกรณีละทิ้งหน้าท่ี 

    งานกฎหมาย 



33 

ตัวอย่าง หนังสือรายงานคณบดี 

 

 

“ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได้” 

  
                                                                                                                            (ภาควิชา/ฝ่าย/งาน)............................................ 

                   โทรศัพท ์ ................................. โทรสาร   ................................ 
                
ที่  ...................... /.......................                 
วันที่    .........................................  
เร่ือง  ขอรายงานกรณีเจา้หน้าที่กระท าผดิวินัยกรณลีะทิ้งหน้าท่ี(ขาดงาน)    
เรียน  คณบดี  

        ด้วย นาย/นาง/นางสาว......................พนักงานมหาวิทยาลัย/คณะฯ/ลูกจ้าง (ระบุตามประเภทการจา้ง)  ต าแหน่ง................. สังกัด
................ ละทิ้งหน้าท่ี/ขาดงานไปตั้งแต่วันที่......................................... จนถงึปัจจุบัน โดยไม่ลาหรือไม่ได้แจ้งผู้บังคับบัญชาแต่อยา่งใดและ
ปัจจุบันนาย/นาง/นางสาว..........ยังไม่กลับมาปฏิบัติงานหรือชีแ้จงเหตุผลของการขาดงานดังกล่าวแต่อยา่งใด 

         ภาควิชา/หน่วยงานได้ด าเนินการตดิตามตัวนาย/นาง/นางสาว...........แล้วโดย ...............................................(ให้ระบุข้อเท็จจรงิและ
รายละเอียดของการติดตามตัว ให้ครบถว้นว่าหน่วยงานไดด้ าเนินการติดตามตัวโดยวิธใีด )....................................................................... 
โดยผลของการติดตามตัวปรากฏวา่ ...............(ให้ระบุวา่เม่ือติดตามตัวแล้วได้ผลเป็นประการใด) ............................................................. 

        ดังนั้นภาควชิา/หน่วยงาน ................จึงขอรายงานคณะฯมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการทางวินัยต่อไป   โดยได้แนบเอกสารหลักฐาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาด าเนินการดังนี ้ 
         ๑……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         ๒……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         ๓............................................................................................................................... 

         จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 
                  (.............................................................) 
                                         ............................................................ 
 
 
       

 
  
  
  

๑ 

๒ 

๓ 
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ติดต่อเรา
........ 

ยินดีต้อนรับ 

ส านักงานตั้งอยู่  ณ อาคารเรียนรวมชั้น ๖ 

๐๐๓๖  ๐๐๔๖  ๐๐๔๗  ๐๐๔๘ 

“ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได”้ 
 งานกฎหมาย 
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“ถูกต้อง ยุติธรรม น าศรัทธา  พ่ึงพาได้” 

ด้วยความขอบคุณ 

   งานกฎหมาย  ส านักงานคณบดี 
   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
   มหาวิทยาลัยมหิดล 


