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ปัญหาทางกฎหมายเกี�ยวกับการด�าเนินกระบวนการทางวินัยแก่ข้าราชการในราชการ

บริหารส่วนภูมิภาค 
 

กติติสุข  วรสิทธิ� 1 

รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา เลื�อนฉวี 2 

 

บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี�  มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาเกี�ยวข้องกับการด�าเนินการทางวินัยตาม

พระราชบ�ั�ติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 และพระราชบ�ั�ัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบัอ�านาจในการด�าเนินการทางวินยั การมอบอ�านาจในการด�าเนินการทาง

วินยั และองคก์รในการตรวจสอบการด�าเนินการทางวินยัในหน่วยงาน โดยศึกษาทฤษฏีที�เกี�ยวขอ้งกบัหลกั

ความเป็นนิติบุคคลในทางมหาชน หลกัความเสมอภาคในทางกฎหมาย รวมถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

รวมทั�งได้ศึกษากฎหมายของต่างประเทศในระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรและระบบกฎหมายจารีต

ประเพณี ที�เกี�ยวขอ้งกบัการด�าเนินการทางวินยั และกฎหมายของไทยที�เกี�ยวขอ้งกบัการด�าเนินการทางวินยั

ข้าราชการที�สังกัดส่วนกลางแต่ไปปฏิบัติหน้าที�ในส่วนภูมิภาค ตลอดจนวิเคราะห์ปั�หาที� เกิดขึ� น 

จากกฎหมายไทย เพื�อศึกษาแนวทางในการน�ามาปรับใช้เพื�อแก้ไขปั�หาที�เหมาะสมและสามารถแกไ้ข

ปั�หาที�เกิดจากกฎหมายในประเทศไทย 

จากการศึกษา พบวา่ เกิดปั�หาทางกฎหมายเกี�ยวกบัการบงัคบัใชพ้ระราชบ�ั�ติัระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และพระราชบั��ัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ� งกฎหมายทั�งสอง

ฉบบัมีการก�าหนดหลกัเกณฑ์ที�ให้อ �านาจในการด�าเนินการทางวินัยไวด้งันี�  1) ปั�หาทางกฎหมายของการ

บงัคบัใช้พระราชบ�ั�ติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ���� โดยผูว้่าราชการจงัหวดัในกรณีการ

ด�าเนินการทางวินยัแก่ขา้ราชการระดบัต��ากวา่ช�านา�การพิเศษที�สังกดัราชการบริหารส่วนภูมิภาค 2) ปั�หา

ทางกฎหมายเกี�ยวกบัการมอบอ�านาจตามพระราชบ�ั�ติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ���� ให้กบั

ผูว้า่ราชการจงัหวดัในการบงัคบัใชก้ระบวนการทางวินยักบัขา้ราชการที�ต��ากวา่ช�านา�การพิเศษในราชการ

บริหารส่วนภูมิภาคที�ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัความเสมอภาค 3) ปั�หาทางกฎหมายของการพิจารณาตรวจสอบ

การด�าเนินการทางวินัยกรณีร้ายแรงของ อ.ก.พ. กรม และ อ.ก.พ. จังหวดัที�ไม่สอดคล้องกับสิทธิใน

กระบวนการยุติธรรม  จากปั�หาที�กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้การด�าเนินการทางวินัยกับข้าราชการ 

                                                           
1  นักศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค ์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2  ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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ที�มีระดบัต��ากว่าช�านา�การพิเศษ ที�สังกดัส่วนกลางแต่ไปปฏิบติัหน้าที�ในส่วนภูมิภาค ขาดความชัดเจน  

มีการเลือกปฏิบติัของผูมี้อ �านาจ รวมถึงมีองค์กรตรวจสอบการด�าเนินการทางวินยัแตกต่างกนั ก่อให้เกิด

ความไม่เป็นธรรม และไม่สามารถเป็นแนวทางให้กบัผูป้ฏิบติัในการด�าเนินการทางวินยัได ้อีกทั�งยงัส่งผล

ต่อผูถู้กด�าเนินการทางวินยัที�นอกจากถูกกระทบสิทธิจากการด�าเนินการทางวินัยแล้ว ยงัถูกกระทบสิทธิจาก

ขั�นตอนของระเบียบกฎหมายของส่วนราชการที�ก�าหนดไวอ้ยา่งไม่เหมาะสมอีกดว้ย  

ดงันั�น ผูว้ิจยัเห็นควรน�าแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น สหพนัธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝรั�งเศส �ี�ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย มาปรับใชก้บัประเทศ

ไทยเพื�อให้สามารถแกไ้ขปั�หาที�เกิดขึ�นไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื�อหาแนวทางที�เหมาะสมกบัประเทศไทย ซึ� ง

ประเทศไทยควรมีการแก้ไขเพิ�มเติม พระราชบั��ัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  

มาตรา �� (�) ให้มีการก�าหนดอ�านาจของผูว้่าราชการจงัหวดัในการด�าเนินการทางวินยัขา้ราชการที�สังกดั

ส่วนกลางแต่ไปปฏิบติัหนา้ที�ในส่วนภูมิภาค โดยให้มีแต่อ�านาจในการด�าเนินการสืบสวนหาขอ้เท็จจริงอนั

เป็นขั�นตอนแรกก่อนน�าไปสู่การด�าเนินการสอบสวนทางวนิยั หรือใหมี้อ�านาจในการด�าเนินการทางวินยักบั

ขา้ราชการในสังกดัเดียวกบัผูว้่าราชการจงัหวดัเท่านั�นไม่รวมถึงขา้ราชการสังกดัหน่วยงานอื�นที�ไปปฏิบติั

หน้าที�ในส่วนภูมิภาค และไม่ตอ้งมีการมอบอ�านาจให้ผูว้่าราชการจงัหวดัในการด�าเนินการทางวินัยกับ

ขา้ราชการที�สังกดัส่วนกลางแต่ไปปฏิบติัหนา้ที�ในส่วนภูมิภาค และควรมีการแกไ้ขเพิ�มเติม พระราชบ�ั�ติั

ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยก�าหนดให ้อ.ก.พ. กระทรวงเพียงองคก์รเดียวในการพิจารณาการ

ด�าเนินการทางวินยัทั�งอยา่งร้ายแรงและอยา่งไม่ร้ายแรง และเมื�อผลการพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติ

เป็นประการใดแลว้ หากผูถู้กลงโทษไม่เห็นดว้ยก็ให้อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ได้ทนัที เพื�อที�จะสามารถแกปั้�หา 

ที�เกิดขึ�นในประเทศไทยไดอ้ยา่งย ั�งยืนสืบไป 

 

1. บทน�า 

จากการศึกษา พบวา่ เกิดปั�หาทางกฎหมายเกี�ยวกบัการด�าเนินการทางวินยักบัขา้ราชการระดบัต��า

กวา่ช�านา�การพิเศษที�สังกดัส่วนกลางแต่ไปปฏิบติัราชการในส่วนภูมิภาคในประเทศไทย 3 ประการ ดงันี�  

1.1 ปั�หาทางกฎหมายของการบังคับใช้พระราชบั��ัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

 พ.ศ. ���� โดยผูว้่าราชการจงัหวดัในกรณีการด�าเนินการทางวินยัแก่ขา้ราชการระดบั ต ��ากว่าช�านา�การ

พิเศษที�สังกดัราชการบริหารส่วนภูมิภาค  

จากการศึกษาพบวา่ กฎหมายที�ให้อ�านาจที�เกี�ยวขอ้งกบัการด�าเนินการทางวินยัของผูว้า่ราชการ

จงัหวดันั�น คือ พระราชบ�ั�ติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. ���� มาตรา 57 ไดมี้การก�าหนดอ�านาจ

ผูว้่าราชการจงัหวดัในส่วนที�เกี�ยวกับอ�านาจในการด�าเนินการทางวินัยกบัขา้ราชการในส่วนภูมิภาคนั�น 

ซึ� งหมายความรวมถึงข้าราชการที�มีระดบัต��ากว่าช�านา�การพิเศษ ที�สังกดัส่วนกลางแต่ไปปฏิบติัหน้าที� 
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ในส่วนภูมิภาคดว้ย และขณะเดียวกนัพระราชบ�ั�ติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ���� ซึ�งเป็นกฎหมาย

ที�บ�ั�ติัเกี�ยวกบัการด�าเนินการทางวินยักบัขา้ราชการทุกประเภททุกระดบัและทุกพื�นที�ไวโ้ดยเฉพาะการ 

ที�ข้าราชการที� มีระดับต�� ากว่าช�านา�การพิ เศษ ที�สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ซึ� งมีอธิบดีหรือ

ปลัดกระทรวงซึ� งเป็นผูบ้ังค ับบั�ชา เมื�อขา้ราชการที�มีระดบัต��ากว่าช�านา�การพิเศษดงักล่าวถูกส่งให้ไป

ปฏิบัติหน้าที�ในส่วนภูมิภาค แลว้มีการกระท�าความผิดทางวินยัเกิดขึ�น กฎหมายไดใ้ห้อ �านาจผูบ้งัคบับ�ัชา 

ที�ขา้ราชการผูน้ั�นสังกดัในราชการบริหารส่วนกลาง มีอ�านาจในการด�าเนินการทางวินยักบัขา้ราชการดงักล่าว

อยูแ่ลว้ แต่พระราชบ�ั�ติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. ���� ก็ยงัให้อ�านาจผูว้า่ราชการจงัหวดัซึ� งเป็น

ผูบ้งัคบับ�ัชาที�รับผิดชอบราชการบริหารส่วนภูมิภาคที�สามารถจะด�าเนินการทางวินยัไดเ้ช่นกนั จะเห็นไดว้่า 

การที�ผูมี้อ�านาจในการด�าเนินการทางวินัยได้อาศยัอ�านาจตามกฎหมายที�แตกต่างกนั ยอ่มเกิดเป็นความทบัซ้อน

ของอ�านาจ จึงเกิดปั�หาวา่อ�านาจที�ซ้อนกนันั�น มีผลกระทบต่อผูถู้กด�าเนินการทางวินยัโดยตรง เมื�อเป็นเช่นนี�

สิ� งที�ตามมาคือ ผูว้่าราชการจงัหวดั สามารถเลือกปฏิบัติ ได้ว่าจงัหวดันี� จะด�าเนินการเองหรือจะปฏิเสธ 

ไม่ด�าเนินการเองก็ได้ กรณีใดที�ไม่ด�าเนินการเองก็ยงัเป็นอ�านาจของปลดักระทรวงกบัอธิบดีทนัที การที�มี

ช่องว่างให้กระท�าไดเ้ช่นนี� ย่อมท�าให้การด�าเนินการทางวินยัในลกัษณะนี�ปราศจากมาตรฐานและความเที�ยง

ธรรมกบัผูถู้กด�าเนินการทางวินยั 

1.2 ปั�หาทางกฎหมายเกี�ยวกบัการมอบอ�านาจตามพระราชบ�ั�ติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

พ.ศ. ���� ให้กบัผูว้า่ราชการจงัหวดัในการบงัคบัใชก้ระบวนการทางวินยักบัขา้ราชการ ที�ต ��ากวา่ช�านา�การพิเศษ

ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคที�ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัความเสมอภาค 

จากการศึกษาพบว่า ภายใต้พระราชบั��ัติระเบียบบริหารราชกา รแผ่นดิน พ.ศ. ����  

มาตรา �� (�) การด�าเนินการทางวินัยที�ปลดักระทรวงหรืออธิบดีที�เป็นผูบ้งัคบับ�ัชาในส่วนกลางสามารถ

มอบอ�านาจในการด�าเนินการทางวินัยให้กับผูว้่าราชการจังหวดัที� เป็นผู ้บังคับบั�ชาในส่วนภูมิภาค

ด�าเนินการทางวนิยักบัขา้ราชการที�มีระดบัต��ากวา่ช�านา�การพิเศษ แต่ขณะเดียวกนัปลดักระทรวงหรืออธิบดี

จะมอบอ�านาจให้ผูใ้ดสามารถด�าเนินการทางวินัย ก็สามารถมอบอ�านาจให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับ�ัชาที�มีระดบั

ต��าลงมานั�นภายใตพ้ระราชบ�ั�ติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ���� มาตรา �� วรรคสาม ซึ�งการก�าหนด

เช่นนี�ก็ไม่ไดเ้ป็นการตดัอ�านาจตามพระราชบ�ั�ติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน กล่าวคือ หากไม่ไดมี้การ

มอบอ�านาจตามมาตรา �� วรรคสาม ก็ยงัสามารถมอบอ�านาจไดต้ามพระราชบ�ั�ติัระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน การมอบอ�านาจให้ด�าเนินการทางวินยัเช่นนี� ย่อมก่อให้เกิดปั�หาว่าการมอบอ�านาจใด จะสอดคล้อง

และเหมาะสมกบัการบริหารงานบุคคลในปัจจุบนัในเรื�องของการด�าเนินการทางวนิยักบัขา้ราชการที�มีระดบัต��า

กว่าช�านา�การพิเศษที�สังกดัส่วนกลางแต่ไปปฏิบติัหน้าที�ในส่วนภูมิภาค เพราะไม่ว่าจะมีพระราชบ�ั�ติั

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ���� ให้อ �านาจในการมอบอ�านาจไว้โดยเฉพาะแล้ว แต่ก็ย ังคงมี

พระราชบ�ั�ติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. ���� ที�ยงัคงมอบอ�านาจไดอี้ก ส่งผลให้เป็นปั�หาส�าหรับ
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ผูที้�มีหน้าที�ในการด�าเนินการทางวินยัและผูถู้กกล่าวหาเอง อาจไม่ไดรั้บความเป็นธรรมหรือเลือกปฏิบติัได้ 

หรือแต่ละหน่วยงานอาจจะมีการมอบอ�านาจที�แตกต่างกนัออกไปได ้เพราะการอาศยักฎหมายฉบบัใดฉบับหนึ�ง

มอบอ�านาจไปแลว้ ผลที�ตามมาคือ ผูมี้อ�านาจในการด�าเนินการทางวินยัจะแตกต่างกนัเพราะกฎหมายในเรื� อง

การมอบอ�านาจใหด้�าเนินการทางวนิยัยงัไม่มีความชดัเจน และไม่เป็นไปตามหลกัความเสมอภาค 

1.3 ปั�หาทางกฎหมายของการพิจารณาตรวจสอบการด�าเนินการทางวินัยกรณีร้ายแรงของ 

อ.ก.พ. กรม และ อ.ก.พ. จงัหวดัที�ไม่สอดคลอ้งกบัสิทธิในกระบวนการยติุธรรม 

จากการศึกษาพบว่า กฎหมายที�ก�าหนดให้มีองค์กรตรวจสอบการด�าเนินการทางวินัยนั�นอยูใ่น

พระราชบั��ัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที�ก �าหนดให้ อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. จงัหวดั มีหน้าที�

เกี�ยวกับการตรวจสอบส�านวนการสอบสวนทางวินัย กรณีที�คณะกรรมการสอบสวนหรือผูส้ั�งแต่งตั� ง

คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าขา้ราชการที�มีระดบัต��ากว่าช�านา�การพิเศษที�สังกดัส่วนกลางแต่ไปปฏิบติั

หน้าที�ในส่วนภูมิภาคผูใ้ดกระท�าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ส่งเรื�อง ให้ อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. จงัหวดั 

หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แล้วแต่กรณี เพื�อพิจารณา มีมติ และเมื�อมีมติเป็นประการใด ก็ให้ผูบ้งัคบับั�ชา

ด�าเนินการตามนั�น ซึ� งการจะส่งเรื�องให้ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จงัหวดัไดน้ั�น จะตอ้งพิจารณาวา่ตอนที�มีการ

สั�งแต่งตั�งคณะกรรมการสอบสวน ใครคือผูมี้อ�านาจในการแต่งตั�ง หากเรื�องนั�น ผูบ้งัคบับ�ัชาในส่วนกลาง

แต่งตั�งก็ตอ้งรายงานต่อ อ.ก.พ. กรม หากเป็นการแต่งตั�งโดยผูบ้งัคบับ�ัชาในส่วนภูมิภาค ก็ตอ้งรายงานต่อ 

อ.ก.พ. จงัหวดั การที� อ.ก.พ. จงัหวดั และ อ.ก.พ. กรม มีความแตกต่างกนัในเรื�องของการพิจารณารายงานการ

สอบสวนทางงวินยัที�ปรากฏวา่เป็นความผดิทางวินยัอยา่งร้ายแรงแล้ว ยงัจะมีความแตกต่างกนัในเรื�องขององค์

คณะในการพิจารณา รวมถึงระยะเวลาในการเริ�มการพิจารณาอาจพิจารณาไม่พร้อมกนั ซึ� งจะส่งผลต่อการออก

ค�าสั�ง และระยะเวลาในการใชสิ้ทธิอุทธรณ์ของผูถู้กลงโทษที�ไม่เห็นดว้ยกบัระดบัโทษที�ถูกลงโทษนั�น โดยที�

สิทธิในการอุทธรณ์นั�นถือเป็นสาระส�าค�ัอนัเป็นขั�นตอนภายในของฝ่ายปกครอง ก่อนที�ผูถู้กลงโทษนั�นจะใช้

สิทธิอุทธรณ์ต่อไปยงั ก.พ.ค. อนัเป็นหน่วยงานภายนอก ซึ� งการที�มีองค์กรในการวินิจฉัยในขั�นตอนแรกของ

ฝ่ายปกครอง มากกว่า � องค์กร ในการพิจารณาตรวจสอบ ย่อมกระทบสิทธิของผูถู้กลงโทษทางวินัยอย่าง

ร้ายแรง  

 

2. แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนที�เกี�ยวกับการด�าเนินการทางวินัย 

2.1  หลกันิติบุคคลมหาชน 

นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน ไดแ้ก่ นิติบุคคลที�อยู่ใตบ้งัคบักฎหมายมหาชน ซึ� งตามกฎหมาย
ไทยไดแ้ก่ กระทรวง ทบวง กรม จงัหวดั ราชการบริหารส่วนทอ้งถิ�น หน่วยงานอื�นๆ นอกจากหน่วยงานของ
รัฐดงักล่าวแลว้ รัฐวิสาหกิจ ซึ� งถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐก็มีสถานะเป็นนิติบุคลเช่นเดียวกบัองค์กรของ
รัฐบาล ส่วนหน่วยงานของรัฐบาลอื�นที�มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดังกล่าวแล้ว หากกฎหมาย
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ก�าหนดให้เป็นนิติบุคคลก็ย่อมมีสถานะเป็นนิติบุคคล กรณีจงัหวดั ที�ก�าหนดให้จงัหวดัมีสถานะทางกฎหมาย
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนก็เนื�องจากกฎหมายประสงคจ์ะให้อิสระแก่ระบบราชการของจงัหวดัโดยแยก
ออกจากฝ่ายการเมือง เท่านั�น  

2.2  หลกัความเสมอภาคในทางกฎหมาย 

หลกัความเสมอภาคถือวา่เป็นหลกัพื�นฐานของศกัดิ� ศรีของความเป็นมนุษย ์ซึ� งมนุษยย์อ่มไดรั้บ

การรับรองและคุม้ครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมกนัในฐานะ ที�เป็นมนุษย์โดยมิต้องค�านึงถึงคุณสมบัติ

อื�นๆ อาทิเชื�อชาติ ศาสนา ภาษา ถิ�นก�าเนิด เป็นตน้ และขณะเดียวกนัก็ถือไดว้่าหลกัความเสมอภาคนี� เป็น

หลกัที�ควบคุมมิให้รัฐใช้อ �านาจของตนตามอ�าเภอใจโดยการใช้อ �านาจของรัฐแก่กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ� ง 

ดงันั�นหลกัความเสมอภาคจึงเป็นหลักส�าคั�ในการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ

สามารถน�ามาตรวจสอบการใช้อ�านาจของรัฐไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบั��ติั ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการได้  

ในปัจจุบนัหลักความเสมอภาคได้รับการรับรองอยา่ง ชดัแจง้โดยถือวา่บุคคลยอ่มมีความเสมอภาคที�จะไดรั้บ

การรับรองและคุม้ครองตาม กฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั ซึ� งหมายถึง “หลกัความเสมอภาคเบื�องหน้ากฎหมาย” 

และรัฐธรรมนู�ของรัฐเสรีประชาธิปไตยแทบทุกรัฐ ได้ก�าหนดให้ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติต่อบุคคลที�

เหมือนกนัในสาระส�าค�ัอยา่งเดียวกนัและปฏิบติัต่อบุคคลที�แตกต่างกนัในสาระส�าค�ัแตกต่างกนัออกไปตาม

ลกัษณะเฉพาะของแต่ละคน การปฏิบติัต่อบุคคลที�เหมือนกนัในสาระส�าค�ัแตกต่างกนัก็ดีการปฏิบติัต่อบุคคล

ที�แตกต่างกนัในสาระส�าค�ัอยา่งเดียวกนัก็ดี ยอ่มขดัต่อหลกัความเสมอภาค 

2.3  หลกัสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

การสอบสวนทางวินัยเป็นการพิจารณาทางปกครอง ตามความหมาย ของพระราชบั��ัติวิธี

ปฏิบติัราชการทางปกครอง ค�าสั�งที�สั�งว่าผูถู้กกล่าวหาว่าผิดวินยัถือเป็น “ค�าสั�งทางปกครอง” เพราะค�าสั�ง

ลงโทษทางวินยั เป็นการใช้อ �านาจตามกฎหมายของเจา้หน้าที�ที�มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหน้าที�

ของบุคคล การแจ้งสิทธิให้มีทนายความเข้ามาในกระบวนการสอบสวนนั�น ถือเป็นสิทธิที�ผูถู้กกล่าวหามี

สิทธิที�จะทราบได ้แต่ทั�งนี�  การไม่แจง้สิทธิน�าทนายความหรือที�ปรึกษาเขา้มาในกระบวนการสอบสวนทาง

วินัยย่อมไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของค�าสั�งลงโทษทางวินัย สิทธิในการมีทนายความถือเป็น  

“สิทธิพื�นฐาน” ในกระบวนการยุติธรรมที�รับรองไวโ้ดยบทบ�ั�ติัของรัฐธรรมนู�และกฎหมายวิธีพิจารณา

ความต่างๆ ซึ�งน�ามาปรับกบัการพิจารณาทางปกครองในชั�นเจา้หนา้ที�ฝ่ายปกครองได ้ 
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3. กฎหมายเกี�ยวกับการด�าเนินการทางวินัยของต่างประเทศและประเทศไทย 

3.1 กฎหมายเกี�ยวกบัการด�าเนินการทางวนิยัของต่างประเทศ 

      3.1.1 สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

การด�าเนินการทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ เจ้าหน้าที�ของรัฐในสหพนัธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี เป็นไปตามกฎหมายวินัยของสหพนัธ์ (Bundesdisziplinarordnung-BDO)  มีศาลวินัยซึ� งเป็นแผนก

หนึ�งในศาลปกครองที�ท �าหน้าที�วินิจฉัยความผิดวินัยในบางกรณี  

กระบวนการลงโทษทางวินยั แบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี คือ กระบวนการพิจารณาแบบไม่เป็นทางการ 

และกระบวนการพิจารณาแบบเป็นทางการ 

1) กระบวนการพิจารณาแบบไม่เป็นทางการ (มาตรา 26 BDO) กล่าวคือ ในกรณีที�มีขอ้เท็จจริงที�

ก่อให้เกิดความสงสัยวา่จะมีการกระท�าความผิดที�เป็นโทษทางวินยัหรือไม่นั�น ให้ผูบ้งัคบับ�ัชาของขา้รัฐ

การผูน้ั�นด�าเนินการสอบสวนเพื�อให้เกิดความชดัเจน รวมถึงพิจารณาพฤติการณ์ที�มีความส�าค�ัน�าไปสู่การ

ลงโทษทางวินัย  

2) กระบวนการพิจารณาแบบเป็นทางการ 

การเริ�มตน้กระบวนการพิจารณาแบบเป็นทางการ เริ�มตน้ดว้ยการเสนอเรื�องของเจา้หนา้ที�ริเริ�ม

เรื�องทางวินยั ค�าร้องในการเสนอเรื�องต่อศาลให้ส่งให้กบัขา้รัฐการผูน้ั�น และอยัการทางวินัยของสหพนัธ์ 

ดว้ย ในส่วนของกระบวนการพิจารณาแบบเป็นทางการ แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที�เป็นการแสวงหา

ขอ้เท็จจริงกบัส่วนที�เป็นการพิจารณาในศาล โดยมาตรา 41 BDO ก�าหนดให้มีศาลวินิจฉัยของสหพนัธ์ขึ�น

ส�าหรับกระบวนการพิจารณาแบบเป็นทางการ 

การอุทธรณ์ 

กระบวนการอุทธรณ์ของสหพนัธ์มีทั�งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ส�าหรับกระบวนการ

พิจารณาแบบไม่เป็นทางการ หากข้ารัฐการประสงค์จะโต้แย ้งค�าสั�งลงโทษทางวินัย ให้โต้แย ้งไปยัง

ผูบ้งัคบับ�ัชาที�ออกค�าสั�งดงักล่าวภายใน � สัปดาห์ นบัจากไดรั้บค�าสั�งดงักล่าว และผูบ้งัคบับ�ัชาที�รับเรื� อง

จะตอ้งส่งเรื�องไปยงัผูบ้งัคบับ�ัชาสูงสุด หรือผูบ้งัคบับ�ัชาที�มีการก�าหนดให้มีอ�านาจในการวินิจฉยัเรื�องนั�นๆ 

ภายใน � สัปดาห์ เมื�อไดมี้การวินิจฉัยอุทธรณ์ค�าโตแ้ยง้ของรัฐการแลว้ หากรัฐการผูน้ั�นยงัไม่พอใจค�าวินิจฉัย

อุทธรณ์ก็อาจเสนอเรื�องไปยงัศาลวินยัแห่งสหพนัธ์ได้ภายในระยะเวลา � เดือน โดยศาลจะตอ้งเปิดโอกาสให้

อยัการในเรื�องทางวนิยัให้ความเห็นในเรื�องดงักล่าวดว้ย  

3.1.2  สาธารณรัฐฝรั�งเศส  

ระบบวนิยัและการลงโทษของสาธารณรัฐฝรั�งเศส มีดงันี�  

1) องค์กรกลางบริหารงานบุคคล คือ สภาชั�นสูงของขา้รัฐการของรัฐ ซึ�งในสาธารณรัฐฝรั�งเศสมี

การจดัแบ่งขา้รัฐการออกเป็น 3 ประเภท คือ ขา้รัฐการของรัฐ ขา้รัฐการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  
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และขา้รัฐการในโรงพยาบาล ซึ�งแต่ละประเภทของขา้รัฐการจะมีองคก์รกลางบริหารงานบุคคลแยกต่างหาก

จากกนั สภาชั�นสูงของขา้รัฐการของรัฐจะเป็นผูดู้แลเรื�องการบริหารงานบุคคลของขา้รัฐการของรัฐเท่านั�น  

ไม่รวมถึงข้ารัฐการส่วนท้องถิ�น และข้ารัฐการในโรงพยาบาล ซึ� งค �าว่าข้ารัฐการของรัฐ ครอบคลุมถึง  

ขา้รัฐการของงานบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และข้ารัฐการในองค์การมหาชนของรัฐ ท�าหน้าที�รับเรื� อง

ร้องเรียนในปั�หาต่างๆ ที�เกี�ยวกบัข้ารัฐการ เช่น เรื�องวินยั การเลื�อนต�าแหน่ง การไล่ออกจากงาน  

ซึ� งกรณีนี� จะเป็นอ�านาจของคณะกรรมการว่าดว้ยการ รับเรื�องร้องเรียนเป็นผูพ้ิจารณา โดยกระบวนการ

พิจารณาจะตอ้งเป็นกระบวนการที�ให้คู่ความไดโ้ตแ้ยง้กนั  การใช้อ �านาจในการด�าเนินการทางวินัยของ

องคก์รอื�นๆ ที�มิใช่ผูบ้งัคบับ�ัชาในหน่วยงานหรือองคก์รผูมี้อ �านาจบรรจุแต่งตั�งมกัมีขอ้จ �ากดับางประการ

เสมอ เช่น ความเห็นขององคก์รนอกระบบบงัคบับ�ัชามิไดมี้ผลบงัคบัผูกพนัต่อผูบ้งัคบับ�ัชาหรือองคก์ร 

ผูม้ีอ �านาจลงโทษทางวินยัอยา่งเคร่งครัด เป็นตน้ ทั�งนี�  เนื�องจากการมอบอ�านาจทางวินยัให้แก่องคก์รอื�นๆ 

ที�นอกเหนือไปจากผูบ้งัคบับ�ัชาหรือองคก์รผูม้ีอ �านาจบรรจุแต่งตั�งถือเป็นขอ้ยกเวน้เท่านั�น และดว้ย

ลกัษณะของโทษทางวินยัที�เป็นเพียงโทษภายในองคก์รใดองคก์รหนึ�งเท่านั�น การให้องคก์รอื�นใชอ้ �านาจ

ดงักล่าวอาจจะส่งผลเสียต่อระบบการบริหารงานบุคคลภายในองคก์รต่างๆได ้

2) การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง  ค �าสั�งลงโทษทางวินยัถือเป็นค�าสั�งทางปกครองที�มีผลบงัคบั

ทนัที ขา้รัฐการผูถู้กลงโทษมีสิทธิในการอุทธรณ์ใน 2 กรณี คือ  

 2.1 การอุทธรณ์ต่อผูอ้อกค�าสั�งลงโทษ หรืออุทธรณ์ต่อผูบ้ ังคับบ�ัชาของผูอ้อกค�าสั�ง

ลงโทษก็ได ้ผูอ้อกค�าสั�งลงโทษหรือผูบ้งัคบับ�ัชาของผูอ้อกค�าสั�งลงโทษมีอ�านาจสั�งเพิกถอนค�าสั�งลงโทษ

ในกรณีที�ค �าสั�งลงโทษดงักล่าวไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือจะยืนยนัค�าสั�งลงโทษดงักล่าวก็ได ้ แต่ไม่มีสิทธิ

เพิ�มโทษแต่ประการใด การอุทธรณ์ในกรณีนี� มีผลค่อนขา้งน้อยและไม่ท�าให้ค �าสั�งลงโทษสะดุดหยุดลงแต่

ประการใด 

  2.2 การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง ซึ� งใช้กับกรณีการสั�งลงโทษในกลุ่มที�สองขึ� นไป 

ขา้รัฐการผูถู้กสั�งลงโทษทางวินยัอาจอุทธรณ์ต่อสภาชั�นสูงของขา้รัฐการของรัฐได ้คณะกรรมการชุดนี�จะท�า

หนา้ที�สอบสวนผูถู้กกล่าวหาและพยานต่างๆ และจะท�าความเห็นเสนอแนะต่อผูอ้อกค�าสั�งลงโทษทางวินัย 

โดยขอ้เสนอแนะอาจจะเป็นการยืนยนัค�าสั�งลงโทษ หรือให้ความเห็นวา่ควรลดโทษหรือยกเลิกโทษทางวินยัก็

ได ้แต่ความเห็นดงักล่าไม่ผูกพนัผูมี้อ�านาจออกค�าสั�งลงโทษแต่ประการใด การอุทธรณ์นี� ศาลปกครองไม่ถือวา่

เป็นขึ�นตอนที�บงัคบัก่อนที�จะไปฟ้องศาลปกครองได ้

3.1.3 ประเทศ�ี�ปุ่น 

ระบบวินัยของประเทศ�ี�ปุ่ น เป็นไปตาม National Public Service Law โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี�  
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1) มีองค์กรที�มีหน้าที�ในการบริหารงานบุคคลด้านวินัย ได้แก่ National Personnel Authority 

(NPA) เป็นองคก์รกลางบริหารงานบุคคลของรัฐบาล�ี�ปุ่นจดัตั�งขึ�นภายใตอ้�านาจของคณะรัฐมนตรี ซึ� ง NPA 

ปฏิบติัหน้าที�ในฐานะองค์กรอิสระ แต่อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะรัฐมนตรี มีหน้าที�เกี�ยวกับการให้

ค �าแนะน�าในการพฒันาฝ่ายบุคคล เช่น การสอบบุคคลเขา้รับราชการ การแต่งตั�ง การก�าหนดโทษทางวินัย 

การร้องทุกข์ และอื�นๆ ที� เ กี� ยวกับการรักษาความเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลและคุ้มครอง

ผลประโยชน์ของขา้ราชการ 

2) ระบบการอุทธรณ์ ข้าราชการมีสิทธิอุทธรณ์ในเรื�องเกี�ยวกบั การลดเงินเดือน การลดต�าแหน่ง 

การพ ักราชการ การให้ออก หรือการลงโทษทางวินัย ซึ� งข้าราชการที�ประสงค์จะอุทธรณ์ต้องยื�นค �าขอ

อุทธรณ์ ต่อ NPA ภายใน 60 วนั นบัจากวนัที�ถดัจากวนัที�ขา้ราชการไดรั้บค�าบอกกล่าวเป็นหนงัสือ 

3.1.4 สหรัฐอเมริกา  

ระบบวนิยัและการลงโทษของสหรัฐอเมริกานั�น จะเป็นไปตาม  Civil Service Reform Act 1978 

นั�น มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลด้านวินัย  เพราะรูปแบบการปกครองของสหรัฐอเมริกาเองที�ท �าใหใ้นแต่

ละมลรัฐ (States) หรือหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถิ�นอื�นของสหรัฐอเมริกา จะมีระบบงานของรัฐและระบบ

การบริหารงานบุคคลดา้นวินยัที�ต่างกนัออกไปในแต่ละหน่วยการปกครองนั�น ๆ ในส่วนของรัฐบาลกลาง

(Federal) จะมีองค์กรกลางที�มีหน้าที�ในการบริหารงานบุคคลด้านวินัยของสหรัฐอเมริกา  ไดแ้ก่  

  (1) ส�านักงานการบริหารงานบุคคล  (Office of Personal Management) มีหน้าที� ดูแล

ขา้ราชการและก�าลงัคนภาครัฐ 

  (2) การแรงงานสัมพนัธ์แห่งชาติ (The Federal Labor Management) มีหน้าที�ดูแลในประเด็นที�

เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องแรงงานสัมพนัธ์ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัเจา้หนา้ที�ของรัฐ และ 

  (3) คณะกรรมการพิท ักษ์ระบบคุณธรรม  หรือ Merit System Protection Board (MSPB) 

เป็นองค์กรอิสระของรัฐบาล  (Independent Government Agency) แต่มีการด�าเนินงานคลา้ยกบัรูปแบบของ

ศาล ท�าหน้าที�เหมือนผูพิ้ทกัษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการของสหรัฐอเมริกา 

หน้าที�ในการพิจารณาคดีเกี�ยวกบัวินยัขา้ราชการพลเรือนนั�น ไม่ใช่เป็นหน้าที�ของคณะกรรมการ

พิทักษ์ระบบคุณธรรม ทุกกรณี แต่ตอ้งเป็นกรณีที�มีการอุทธรณ์ค�าวินิจฉัยซึ� ง The Civil Service Commission 

ไดพ้ิจารณาแลว้หรือเกิดจากการริเริ�มพิจารณาของคณะกรรมการเอง แต่ตอ้งเป็นกรณีที�มีสาเหตุจากการกระท�า 

ตามที� The Civil Service Reform Act 1978 ก�าหนดไวเ้ท่านั�นคดีที�อาจอุทธรณ์ต่อ Merit System Board ส่วนให�่

เป็นการอุทธรณ์ของหน่วยงานต่างๆ ในเรื�องเกี�ยวกบัการโยกยา้ย ถูกพกังานเกิน 14 วนั การลดขั�นเงินเดือน  

และการพกังาน 30 วนัหรือน้อยกว่านั�น นอกจากนั�น ยงัอาจเป็นการอุทธรณ์ค�าตัดสินของ Office of Personal 

Management ในเรื�องเกี�ยวกับการออกจากราชการ การเลื�อนขั�นโดยเกณฑ์ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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หรือการลดขั� น การไม่ เพิ�มขั� นเงินเดือน  การด�าเนินการจ้างงานของ  Office of Personal Management  

การปฏิเสธการรับเขา้ท�างานใหม่ และการเลิกจา้งพนกังานที�อยูใ่นช่วงทดลองงาน 

3.1.5 สหราชอาณาจกัร 

ระบบวินัยของสหราชอาณาจกัร ในปัจจุบนันั�น จะอยู่ภายใต ้The Civil Service Management 

Code มีดงันี�  

1) องค์กรกลางบริหารงานบุคคลด้านวินัย  

     ไดแ้ก่ คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน หรือ The Civil Service Commissioners มีหน้าที�ในการ

ไต่สวนและวินิจฉัยอุทธรณ์ในกรณีที�เกี�ยวกับเรื� องธรรมเนียมปฏิบัติ ความผิดของข้าราชการ ในกรณี 

ที�ไม่อาจแกไ้ขไดด้ว้ยกระบวนการภายในองคก์รนั�นเองและ มีการส่งเรื�องมายงัคณะกรรมการขา้ราชการพล

เรือน 

2) กระบวนการลงโทษทางวินัย 

การริเริ�มกระบวนการทางวินยัเป็นหน้าที�ของหน่วยงานตน้สังกดั ค �าวินิจฉยัเรื�องวินยัต้องกระท�า

โดยขา้ราชการที�มีต�าแหน่งสูงกว่าขา้ราชการที�ถูกพิจารณาอย่างน้อย � ขั�น และการอุทธรณ์ตอ้งพิจารณาโดย

ขา้ราชการทีมีต�าแหน่งสูงกว่าขา้ราชการที�พิจารณาวินิจฉัยอย่างน้อย � ขั�น และในกรณีที�เป็นไปได ้ผูพ้ิจารณา

อุทธรณ์ตอ้งมีความเป็นอิสระจากผูพ้ิจารณาวินยัในชั�นตน้ดว้ย การวินิจฉัยวินยัที�เกี�ยวกบัปลดักระทรวง หรือ

อธิบดี หรือเทียบเท่าตอ้งกระท�าโดย  Head of Home Civil Service หลงัจากไดป้รึกษากบัรัฐมนตีวา่การกระทรวง

นั�นหรือนายกรัฐมนตรีแล้ว 

3) ระบบอุทธรณ์ 

มีคณะ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ข้าราชการพลเ รือน ( The Civil Service Appeal Board) 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขา้ราชการพลเรือน ที�เป็นองค์กรอิสระ 

3.1.6 เครือรัฐออสเตรเลีย  

ระบบวินัยฯ ของเครือรัฐออสเตรเลียนั�น จะเป็นไปตาม Public Service Act 1999 โดยมีองค์กร

กลางบริหารงานบุคคลด้านวินัย  คือThe Australian Public Service Commission (APSC) เป็นองค์กรที�มี

หนา้ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารงานบุคคลดา้นวนิยัของเครือรัฐออสเตรเลีย 

การด�าเนินการทางวินยักบัขา้ราชการแยกออกเป็น 2 กรณี คือ กระบวนการลงโทษข้าราชการ 

ที�ด �ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวง (Secretary of Department) และกระบวนการลงโทษข้าราชการที�ด �ารง

ต�าแหน่งอื�น 

การด�าเนินการลงโทษขา้ราชการที�ด�ารงต�าแหน่งปลดักระทรวง กล่าวคือ เมื�อได้รับการร้องเรียน

หรือมีเหตุอนัควรเชื�อได้ว่าปลดักระทรวงกระท�าผิดวินยัรัฐมนตรีผูก้ �ากบัดูแลหน่วยงานดงักล่าวอาจแจ้ง

ขอ้หาให้ปลดักระทรวงผูน้ั�นทราบ พร้อมทั�งมีค�าสั�งพกัราชการ และกรณีการด�าเนินการลงโทษข้าราชการที�
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ด�ารงต�าแหน่งอื�น กล่าวคือ ในกรณีที�เจ ้าหน้าที� ที�ได้รับมอบอ�านาจจากปลัดกระทรวงให้เป็นผู้มีอ �านาจ

ด�าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการในสังกดั (ซึ� งในที�นี� ขอเรียกโดยย่อว่า “ผูมี้อ�านาจสั�งลงโทษ”) เห็นว่า 

ขา้ราชการในสังกดัผูใ้ดกระท�าผิดวินยั หากผูมี้อ�านาจสั�งลงโทษเห็นวา่ยงัไม่สมควรด�าเนินการทางวินยัแก่

ขา้ราชการผูน้ั�น ให้แนะน�าหรือตกัเตือน (counsel) แต่หากผูมี้อ �านาจสั�งลงโทษเห็นวา่ควรด�าเนินการทางวินยั

แก่ขา้ราชการผูน้ั�น ให้มีหนงัสือลงลายมือชื�อของผูมี้อ �านาจสั�งลงโทษเพื�อแจง้ขอ้กล่าวหาให้ขา้ราชการผูน้ั�น

ทราบ 

3.2 กฎหมายเกี�ยวกบัการด�าเนินการทางวนิยัของประเทศไทย 

ในส่วนที�เกี�ยวกบัอ�านาจในการด�าเนินการทางวินยั การมอบอ�านาจการด�าเนินการทางวินยั และ

องคก์รตรวจสอบการด�าเนินการทางวินยั มีรายละเอียด ดงันี�  

3.2.1 พระราชบ�ั�ติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ���� ได้ก�าหนดอ�านาจของผูว้่า

ราชการจงัหวดัในส่วนที�เกี�ยวกบัการด�าเนินการทางวินยั ไวใ้นมาตรา 57 (9) บรรจุ แต่งตั�ง ให้บ �าเหน็จ และ

ลงโทษขา้ราชการส่วนภูมิภาคในจงัหวดัตามกฎหมาย และตามที�ปลดักระทรวง ปลดัทบวง หรืออธิบดี

มอบหมาย 

3.2.2 พระราชบ�ั�ติัระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดก้�าหนดอ�านาจผูบ้งัคบับ�ัชาที�มี

อ �านาจเกี�ยวกบัการด�าเนินการทางวินยั การมอบอ�านาจในการด�าเนินการทางวินยั และองคก์รตรวจสอบการ

ด�าเนินการทางวนิยั ดงันี�   

1) อ�านาจของผูบ้งัคบับ�ัชาในการด�าเนินการทางวินยั ไดแ้ก่ 

    (1) การบรรจุและแต่งตั�งให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบติัการ ช�านา�การ ต�าแหน่ง

ประเภททั�วไประดับปฏิบติังาน ช�านา�งาน และอาวุโส ให้อธิบดีผูบ้งัคบับ�ัชา หรือผูซึ้� งได้รับมอบหมาย 

จากอธิบดีผูบ้งัคบับ�ัชา เป็นผูมี้อ �านาจสั�งบรรจุและแต่งตั�ง 

    (2) การบรรจุและแต่งตั� งตามมาตรา 53 และการย้ายตามมาตรา 63 ให้ด�ารงต�าแหน่งตาม (9)  

ซึ� งไม่ใช่ต�าแหน่งประเภททั�วไประดับทกัษะพิเศษและต�าแหน่ง (10) ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้ผูว้่า

ราชการจงัหวดัผูบ้งัคบับ�ัชา เป็นผูมี้อ �านาจสั�งบรรจุและแต่งตั�ง 

2)  การมอบอ�านาจในการด�าเนินการทางวินัย  

เมื�อมีการกล่าวหาหรือกรณีเป็นที�สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามั�ผู ้ใดกระท�าผิดวินัย  

ให้ผูบ้งัคบับ�ัชามีหน้าที�ตอ้งรายงานให้ผูบ้งัคบับ�ัชาซึ� งมีอ�านาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57 ทราบโดยเร็ว 

และให้ผูบ้งัคบับ�ัชาซึ� งมีอ�านาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57 ด�าเนินการโดยเร็วด้วยความยุติธรรมและโดย

ปราศจากอคติ 

ผูบ้งัคบับ�ัชาหรือผูบ้งัคบับ�ัชาซึ� งมีอ�านาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57 ผูใ้ดละเลย ไม่ปฏิบติัหนา้ที�

ตามวรรคหนึ�ง หรือปฏิบติัหนา้ที�โดยไม่สุจริตใหถื้อวา่ผูน้ั�นกระท�าผดิวินยั 
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อ�านาจหนา้ที�ของผูบ้งัคบับ�ัชาซึ� งมีอ�านาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57 ตามหมวดนี�  ผูบ้งัคบับ�ัชาซึ� ง

มีอ�านาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57 จะมอบหมายให้ผูบ้งัคบับั�ชาระดับต��าลงไปปฏิบัติแทนตามหลักเกณฑ์ที� 

ก.พ. ก�าหนดก็ได ้

2.3 องค์กรตรวจสอบการด�าเนินการทางวินัย 

กรณีขา้ราชการพลเรือนสาม�ัผูใ้ดกระท�าผิดวินยัอย่างร้ายแรงให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก

ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถา้มีเหตุอนัควรลดหยอ่นจะน�ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได ้แต่หา้มมิให้

ลดโทษลงต��ากวา่ปลดออก 

ในกรณีที�คณะกรรมการสอบสวนหรือผูส้ั�งแต่งตั� งคณะกรรมการสอบสวน เห็นว่าขา้ราชการพล

เรือนสาม�ัผูใ้ดกระท�าผิดวินยัอยา่งร้ายแรง ใหผู้บ้งัคบับ�ัชาส่งเรื�องให ้อ.ก.พ. จงัหวดั  อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. 

กระทรวง ซึ� งผู ้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่  แล้วแต่กรณี พิจารณา เมื�อ อ.ก.พ. ดังกล่าวมีมติเป็นประการใด  

ใหผู้บ้งัคบับ�ัชาซึ� งมีอ�านาจสั�งบรรจุ สั�งหรือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนั�น  

 

4. วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี�ยวกับการด�าเนินการทางวินัย  

4.1 ปั�หาทางกฎหมายของการบังคับใช้พระราชบั��ัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ. ���� โดยผูว้า่ราชการจงัหวดัในกรณีการด�าเนินการทางวนิยัแก่ขา้ราชการระดบัต��ากวา่ช�านา�การพิเศษ

ที�สังกดัราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ปัจจุบนัการด�าเนินการทางวนิยัของส่วนราชการต่างๆที�มีการกระจายอ �านาจไปยงัราชการบริหาร

ส่วนภูมิภาคตามภารกิจและอ�านาจหน้าที�ส่งขา้ราชการประเภทต่างๆไปปฏิบติัหน้าที�ประจ�าอยู่ในจงัหวดั

ต่างๆ ซึ� งเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยอ�านาจหน้าที�ภายในจงัหวดัของผูว้่าราชการจงัหวดัที�รับ

นโยบายจากส่วนกลาง มาปฏิบติัการภายในพื�นที�จงัหวดัของตนเอง และยงัมีอ�านาจอื�นๆ เช่น การบริหาร

ราชการตามที�ราชการส่วนกลางมอบหมายหรือสั�งการ การก�ากบัดูแลการปฏิบติัราชการอนัมิใช่ราชการส่วน

ภูมิภาคของข้าราชการที�ประจ�าอยู่ในจงัหวดันั�นๆ ให้ปฏิบติัราชการเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ฯลฯ  

เป็นต้น ส�าหรับผู้มีอ �านาจในการด�าเนินการทางวินัยยงัคงใช้อ �านาจตามพระราชบั��ัติระเบียบบริหาร

ราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 และพระราชบ�ั�ติัระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในการด�าเนินการทาง

วินยักบัขา้ราชการที�มีระดบัต��ากวา่ช�านา�การพิเศษที�ไปปฏิบติัหนา้ที�ในราชการในส่วนภูมิภาค ซึ�งกฎหมาย

ทั�ง � ฉบับนี�  ต่างให้อ�านาจในการด�าเนินการทางวินัยกับข้าราชการดังกล่าวได้ถึง � คน นั�นคือ ทั� งผูว้่า

ราชการจงัหวดัที�เป็นผูบ้ ังคบับั�ชาในส่วนภูมิภาคและปลัดกระทรวงหรืออธิบดีที� เป็นผูบ้ ังคบับั�ชา 

ในส่วนกลาง 

จากการศึกษาพบวา่ พระราชบ�ั�ติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. ���� ได้มีการบ�ั�ัติ

เกี�ยวกบัอ�านาจของผูว้่าราชการจงัหวดัในส่วนที�เกี�ยวกบัการด�าเนินการทางวินยัไวว้า่มีอ �านาจในการบรรจุ 
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แต่งตั�ง ให้บ �าเหน็จและลงโทษขา้ราชการส่วนภูมิภาคในจงัหวดัตามกฎหมาย และตามที�ปลดักระทรวง  

ปลดัทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย นอกจากนี�  ยงัมีพระราชบั��ัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ����  

ที�ก�าหนดใหอ้ �านาจการด�าเนินการทางวินยัเป็นอ�านาจของผูมี้อ�านาจสั�งบรรจุ ซึ�งในหมวดของการด�าเนินการ

ทางวินยัไดบ้�ั�ติัไวใ้นมาตรา �� วา่ เมื�อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที�สงสัยวา่ขา้ราชการพลเรือนสาม�ั

ผูใ้ดกระท�าผิดวินัย ให้ผูบ้งัคบับ�ัชามีหนา้ที�ตอ้งรายงานให้ผูบ้งัคบับ�ัชาซึ� งมีอ�านาจสั�งบรรจุตามมาตรา �� 

ทราบโดยเร็ว และให้ผูบ้งัคบับ�ัชาซึ� งมีอ �านาจสั�งบรรจุตามมาตรา �� ด�าเนินการตามพระราชบ�ั�ติันี�

โดยเร็วด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 

จากที�กล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า กฎหมายทั�งสองฉบบัมีความซ�� าซ้อนกนัเอง พระราชบ�ั�ติั

ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. ����  ก็มุ่งให้อ �านาจผูว้า่ราชการจงัหวดัในฐานะผูบ้งัคบับ�ัชาในส่วน

ภูมิภาค ด�าเนินการกบัขา้ราชการในส่วนภูมิภาคได ้เพราะกฎหมายฉบบันี� มุ่งเนน้การกระจายอ�านาจในการ

ตดัสินใจ ด�าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทนัต่อสถานการณ์  แต่พระราชบ�ั�ติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน  

พ.ศ. ���� ก็บ�ั�ติัใหอ้�านาจปลดักระทรวงหรืออธิบดีในฐานะผูบ้งัคบับ�ัชาในส่วนกลางในการด�าเนินการ

ทางวินัยกับข้าราชการในสังกัดของตนเอง ไม่ว่าจะสังกัดส่วนกลางหรือสังกัดส่วนภูมิภาค ดังนั� น 

การที�กฎหมายทั�งสองฉบบัต่างให้อ �านาจให้กบัผูมี้อ�านาจทั�งสอง ย่อมก่อให้เกิดช่องว่างได้ว่าผูมี้อ�านาจ 

คนใดคนหนึ�งเลือกที�จะด�าเนินการเองไดก้บัผูถู้กด�าเนินการคนใด คนหนึ�ง หรืออาจจะเลือกไม่ด�าเนินการกบั

ผูถู้กด�าเนินการคนใดคนหนึ� งก็ได้ และปั�หาประการส�าค�ัอีกประการหนึ� งคือ การที�มีอ �านาจในการ

ด�าเนินการทางวินยัมากกว่า � อ �านาจนั�น ย่อมมีปั�หาที�ตามมาคือ การพิจารณาระดบัโทษที�ย่อมไดรั้บผล 

ที�แตกต่างกันได้ หากเป็นเรื� องในลักษณะเดียวกันหรือเหมือนกันกับจังหวดัอื�นๆ หรือเหมือนกันกับ

ส่วนกลาง ซึ�งเป็นปั�หาในทางกฎหมายที�กระทบต่อผูถู้กลงโทษอยา่งร้ายแรง 

ดงันั�นจะเห็นไดว้า่การที�มีกฎหมายที�ให้อ�านาจให้แก่ผูมี้อ�านาจในการที�จะด�าเนินการทางวินัยกบั

ขา้ราชการที�มีระดบัต��ากว่าช�านา�การพิเศษ ที�สังกดัส่วนกลางแต่ไปปฏิบติัหน้าที�ในส่วนภูมิภาคมี � อ �านาจ 

โดยที�ยงัไม่มีความชดัเจนว่าผูมี้อ�านาจใด มีหน้าที�แค่ไหนเพียงไร ทั�งผูว้่าราชการจงัหวดัที�เป็นผูบ้งัคบับ�ัชา 

ในส่วนภูมิภาคและปลดักระทรวงหรืออธิบดีที�เป็นผูบ้งัคบับ�ัชาในส่วนกลาง ต่างยงัมีอ �านาจของแต่ละคนใน

การด�าเนินการทางวนิยักบัขา้ราชการดงักล่าวได ้จึงส่งผลใหก้ารด�าเนินการทางวนิยัดงักล่าวยงัขาดความชดัเจน 

อาจเกิดการเลือกปฏิบติัได ้และเมื�อเป็นเช่นนี�  ยอ่มก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกบัผูถู้กด�าเนินการทางวินยั เป็น

การบงัคบัใชก้ฎหมายก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและเกิดความเดือดร้อนเสียหายกบัผูถู้กด�าเนินการทางวินยั 

4.2 ปั�หาทางกฎหมายเกี�ยวกบัการมอบอ�านาจตามพระราชบ�ั�ติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 

���� ให้กบัผูว้่าราชการจงัหวดัในการบงัคบัใช้กระบวนการทางวินยักบัขา้ราชการที�ต ��ากว่าช�านา�การพิเศษใน

ราชการบริหารส่วนภูมิภาคที�ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัความเสมอภาค   
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ปัจจุบนัเป็นที�ปรากฏชดัวา่ส่วนราชการต่างๆที�มีบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีการมอบอ�านาจให้

ผูว้า่ราชการจงัหวดัดูแลรับผิดชอบขา้ราชการที�สังกดัส่วนกลางแต่ไปปฏิบติัหนา้ที�ในส่วนภูมิภาคนั�น เพื�อให้

การบริหารราชการแผ่นดินที�มีอยู่ทุกจงัหวดัไม่สะดุด เกิดประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

ต่อเนื�อง ทนัต่อสถานการณ์ การมอบอ�านาจนั�นรวมไปถึงการมอบอ�านาจให้มีการด�าเนินการทางวินัยกบั

ขา้ราชการที�มีระดบัต��ากวา่ช�านา�การพิเศษที�ไปปฏิบติังาน ยงัราชการบริหารส่วนภูมิภาค แต่ขณะเดียวกนัการ

มอบอ�านาจให้ด�าเนินการทางวินัยกับข้าราชการกลุ่มนี�  มีการมอบอ�านาจได้ � ลักษณะ กล่าวคือ กรณีที�

ปลดักระทรวงหรืออธิบดีที�เป็นผูบ้งัคบับ�ัชาในส่วนกลางสามารถมอบอ�านาจในการด�าเนินการทางวินยัให้กบั

ผูว้่าราชการจงัหวดัที�เป็นผูบ้งัคบับ�ัชาในส่วนภูมิภาค ภายใตพ้ระราชบ�ั�ติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ. ���� มาตรา �� (�) และกรณีที�ปลดักระทรวงหรืออธิบดีจะมอบอ�านาจให้ผูใ้ดสามารถด�าเนินการทางวินัยได้

นั� นกฎหมายก�าหนดไว้ว่าต้องมอบอ�านาจให้กับผู ้ใต้บังคับบั�ชาที�มีระดับต�� าลงมาที�ก �าหนดไว้ภายใต้

พระราชบ�ั�ติัระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ����มาตรา �� วรรคสาม ซึ�งกฎหมายฉบบันี� ก็ไม่ไดเ้ป็นการตดั

อ�านาจตามพระราชบ�ั�ติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ���� กล่าวคือ หากไม่ไดมี้การมอบอ�านาจตาม

พระราชบั��ัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ����มาตรา �� วรรคสาม ก็ยงัสามารถมอบอ�านาจได้ตาม

พระราชบ�ั�ติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน  

จากการศึกษาพบว่า การมอบอ�านาจที�ส่วนราชการแต่ละแห่งยงัคงมีการมอบอ�านาจโดยอาศยั

กฎหมายที�แตกต่างกนั อีกทั�งการมอบอ�านาจให้ผูว้่าราชการจงัหวดัตามพระราชบ�ั�ติัระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ���� ในการด�าเนินการทางวินยักบัขา้ราชการดงักล่าว การพิจารณาโดยผูว้า่ราชการ

ด�าเนินการ มีผูว้่าราชการจงัหวดัถึง �� จงัหวดั การพิจารณาให้ความเห็นระดบัโทษย่อมมีความแตกต่าง

กนัเองในแต่ละจงัหวดัในการกระท�าความผิดที�เหมือนกนั หรือคลา้ยกนัในสาระส�าค�ั หากเป็นกรณีส่วน

ราชการต่างๆ อาศยักฎหมายคนละฉบบัในการมอบอ�านาจดงักล่าว ยอ่มเป็นการขดักบัหลกัความเสมอภาค

ในทางกฎหมาย 

จากที�กล่าวมาขา้งตน้จะเห็นได้ว่า พระราชบ�ั�ติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ���� 

และพระราชบ�ั�ติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ���� ซึ� งยงัคงไม่สอดคลอ้งกนัในกฎหมายทั�ง � ฉบบั 

ทั�งยงัก่อใหเ้กิดปั�หาความไม่เสมอภาคในการปฏิบติักบัผูถู้กด�าเนินการ ทางวนิยั ซึ� งการกระท�าความผิดนั�น 

ผูก้ระท�าความผดิจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัที�เสมอภาคและมีความเท่าเทียมกนั จะไม่ปฏิบติัโดยแตกต่างกนักนั 

ทั�งผูมี้อ �านาจและกฎหมายที�ใหอ้�านาจนั�นๆ  

ดงันั�นจะเห็นไดว้า่ การที�กฎหมายที�บ�ั�ติัในเรื�องของการมอบอ�านาจในการด�าเนินการทางวินัย

ไว ้� ฉบบั ซึ� งสามารถจะด�าเนินการตามกฎหมายฉบบัใดก็ได้ ย่อมเป็นปั�หาว่าพระราชบั��ัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ���� ก�าหนดให้ผูบ้งัคบับ�ัชาในส่วนกลางสามารถมอบอ�านาจให้กบัผูว้่า

ราชการจังหวัดในการด�าเนินการทางวินัยได้ และก็ยงัคงมีพระราชบั��ัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
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พ.ศ. ���� ก�าหนดใหผู้บ้งัคบับ�ัชาในส่วนกลางจะตอ้งมอบอ�านาจใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับ�ัชาของตนเองเท่านั�น 

เมื�อเป็นเช่นนี�  ไม่เป็นการบงัคบัผูบ้งัคบับ�ัชาวา่กรณีจะมอบอ�านาจให้ผูใ้ดด�าเนินการทางวนิยักบัขา้ราชการ

ที�มีระดบัต��ากวา่ช�านา�การพิเศษที�ไปปฏิบติัราชการในส่วนภูมิภาค จะใชก้ฎหมายฉบบัใดในการอา้งอิงใน

การมอบอ�านาจก็ได ้และท�าใหส่้วนราชการที�มีราชการบริหารส่วนภูมิภาค สามารถเลือกใชก้ฎหมายฉบบัใด

ในการมอบอ�านาจก็ได้ ส่งผลให้ส่วนราชการหนึ� งมอบอ�านาจให้ผูว้่าราชการจงัหวดัได ้หรือส่วนราชการ

หนึ� งไม่มอบอ�านาจให้กบัผูว้า่ราชการจงัหวดัแต่มอบอ�านาจให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับ�ัชาของตน จึงไม่เป็นธรรม

กบัผูที้�ถูกกระทบสิทธิจากกฎหมายทั�งสองฉบบัดงักล่าว  

4.3 ปั�หาทางกฎหมายของการพิจารณาตรวจสอบการด�าเนินการทางวินัยกรณีร้ายแรงของ 

อ.ก.พ. กรม และ อ.ก.พ. จงัหวดัที�ไม่สอดคลอ้งกบัสิทธิในกระบวนการยติุธรรม 

การด�าเนินการทางวนิยัมี � ลกัษณะ คือ การด�าเนินการทางวนิยัอยา่งไม่ร้ายแรงและการด�าเนินการทาง

วินยัอยา่งร้ายแรง ส�าหรับผูที้�ถูกด�าเนินการทางวนิยัอยา่งไม่ร้ายแรงเมื�อกระบวนการสอบสวนเสร็จสิ�นแลว้ ผลการ

สอบสวนแล้วเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงที�มีระดบัโทษ ไดแ้ก่ ภาคทณัฑ์  ตดัเงินเดือน และลดเงินเดือน 

จะตอ้งรายงานส�านวนการสอบสวนนั�นต่อ อ.ก.พ. กระทรวง โดยไม่ตอ้งรายงานต่อ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. 

จงัหวดัแต่อยา่งใด แต่ส�าหรับการด�าเนินการสอบสวนทางวนิยัอยา่งร้ายแรง เมื�อด�าเนินกระบวนการสอบสวนเสร็จ

สิ�นแลว้  โดยเฉพาะผลของการสอบสวนทางวินยัมีระดบัโทษ ปลดออกหรือไล่ออกเท่านั�น ที�จะตอ้งรายงานต่อ 

อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จงัหวดั แลว้แต่กรณี เมื�อการพิจารณาของ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวดั  มีมติเป็น

ประการใด ผูส้ั�งแต่งตั�งคณะกรรมการจะตอ้งมีค�าสั�งลงโทษ เพื�อก่อใหเ้กิดสิทธิในการอุทธรณ์หากกรณีไม่เห็นดว้ย

กบัค�าสั�งลงโทษนั�น หรือกลบัไปสอบสวนใหม่ ฯลฯ ให้เป็นไปตามมตินั�น ซึ� งกรณีที� อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. 

จงัหวดั มีมติในระดับโทษไม่ว่าจะปลดออกหรือไล่ออกก็จะต้องมีการรายงานต่อ อ.ก.พ. กระทรวง ที�ผูถู้ก

ด�าเนินการทางวนิยันั�นสังกดั เพื�อพิจารณาต่อไป 

จากการศึกษาพบว่า กฎหมายที�ก �าหนดให้การรายงานการสอบสวนทางวินัยนั� นอยู่ใน

พระราชบ�ั�ติัระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก�าหนดให้ อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. จงัหวดั  มีหนา้ที�เกี�ยวกบั

การตรวจสอบส�านวนการสอบสวนทางวินัย กรณีเป็นการกระท�าความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง ซึ� งการจะส่งเรื�อง

ให้ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จงัหวดัไดน้ั�น จะตอ้งพิจารณาว่าตอนที�มีการสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการสอบสวน 

ใครคือผูมี้อ �านาจในการแต่งตั�ง หากเรื�องนั�น ผูบ้งัคบับ�ัชาในส่วนกลางแต่งตั�งก็ตอ้งรายงานต่อ อ.ก.พ. กรม 

หากเป็นการแต่งตั�งโดยผูบ้งัคบับ�ัชาในส่วนภูมิภาค ก็ตอ้งรายงานต่อ อ.ก.พ. จงัหวดั นอกจากนี�  ในกฎหมาย

ฉบบันี�ยงัก �าหนดวา่ กรณีที�ผูบ้งัคบับ�ัชา ไดส้ั�งลงโทษแลว้ ใหร้ายงาน ต่อ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ�งผูถู้กด�าเนินการ

ทางวินยัสังกดัอยู ่เพื�อพิจารณา และในเรื�องของการอุทธรณ์นั�นตามพระราชบ�ั�ติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

ยงัไดก้�าหนดวา่ ผูที้�ถูกสั�งลงโทษตามพระราชบ�ั�ติันี�  ผูน้ั�นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภายในสามสิบวนันบัแต่

วนัทราบหรือถือว่าทราบค�าสั�ง ดงันั�นเมื�อพิจารณาตามขั�นตอนของการรายงานการสอบสวนทางวินัยอย่าง
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ร้ายแรงนั�น สิทธิในการอุทธรณ์จะเกิดขึ�นต่อเมื�อส่วนราชการมีค�าสั�งลงโทษและผูถู้กลงโทษ ไดรั้บทราบค�าสั�ง 

จากที�กล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่การที�มี อ.ก.พ. อนัเป็นองคค์ณะที�พิจารณาการสอบสวนทางวนิยัอยา่งร้ายแรง

ที�มีผลกระทบต่อสิทธิของผูถู้กลงโทษ หรือเรียกไดว้า่เป็นองค์กรที�ให้ความเป็นธรรมภายในหน่วยงาน แต่เมื�อ

องคก์รนี� มีอยูม่ากกวา่หนึ� งองคก์รที�จะพิจารณาความผิดของผูถู้กลงโทษที�ไปปฏิบติัหนา้ที�โดยพิจารณาแตกต่าง

กนัดว้ยเหตุผลการปฏิบติังานต่างพื�นที�เท่านั�น ดงันั�นยอ่มส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรม และไม่คุม้ครองสิทธิ

ของผูท้ี�กระทบสิทธิอนัพึงได้รับ  

ดงันั�นจะเห็นได้ว่า กรณีขา้ราชการที�มีระดบัต��ากว่าช�านา�การพิเศษลงมาที�สังกดัส่วนกลาง 

แต่ไปไปปฏิบัติหน้าที�ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค อยู่ในข่ายที�อาจได้รับการพิจารณาผลทางวินัย 

ที�แตกต่างไปจากผูที้�ปฏิบติัในส่วนกลาง และเมื�อผลการพิจารณาที�มีความแตกต่างกัน ย่อมมีทั�งผูท้ี�เสีย

ประโยชน์หรือไดป้ระโยชน์ ยอ่มท�าให้เกิดขอ้เปรียบเทียบกนัได ้หากเรื�องที�ไดรั้บการพิจารณานั�นเป็นเรื�อง

ของการกระท�าความผิดที�ใกลเ้คียงกนั อ.ก.พ. กรม อาจจะพิจารณามีมติให้เปลี�ยนแปลงโทษหรืองดโทษ 

และ อ.ก.พ. จงัหวดั อาจพิจารณาใหก้ลบัไปสอบสวนใหม่ หรือมีมติ เพิ�มโทษ ก็ได ้อนัเป็นความแตกต่างกนั

อยา่งมากในความผิดที�ใกลเ้คียงกนั หรือในทางกลบักนั อ.ก.พ. จงัหวดัอาจจะพิจารณาลดโทษ อ.ก.พ. กรม 

อาจจะพิจารณาเพิ�มโทษได ้รวมไปถึงส่วนราชการต่างๆ ที�มีราชการบริหารส่วนภูมิภาคดว้ย จึงท�าให้การมี 

อ.ก.พ. มากกว่าหนึ� งองค์กรในการพิจารณาขา้ราชการในกระทรวงเดียวกนั ส่งผลเสียกบัผูถู้กกระทบสิทธิ

และก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรม 

 

5. ข้อเสนอแนะ 

ผูว้ิจยัเห็นควรให้มีการแกไ้ขเพิ�มเติมกฎหมายที�เกี�ยวกบัการด�าเนินการทางวินัยข้าราชการ ที�ระดับต��า

กวา่ช�านา�การพิเศษที�สังกดัส่วนกลางแต่ไปปฏิบติัหนา้ที�ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดงันี�  

1) แกไ้ขเพิ�มเติม บทบ�ั�ติัแห่งพระราชบ�ั�ติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 

57 (9) โดยไม่ตอ้งกล่าวถึงการด�าเนินการทางวินยัขา้ราชการที�สังกดัส่วนกลางแต่ไปปฏิบติัหน้าที�ในส่วน

ภูมิภาค เพื�อจะให้ผูบ้งัคบับ�ัชาของขา้ราชการกลุ่มนี�  ด�าเนินการทางวินยักบัขา้ราชการของตนเอง โดยไม่เป็น

การด�าเนินการทางวินยัโดยหน่วยงานอื�น และจะไดเ้ป็นการแกไ้ขปั�หาการเลือกปฏิบติัของผูว้า่ราชการจงัหวดั

กบัผูบ้งัคบับ�ัชาของขา้ราชการกลุ่มนี� ได ้อีกทั�งยงั เห็นควรให้มีองค์กรเพียงองค์กรเดียวที�ท �าหน้าที�ในการ

ด�าเนินการทางวินยักบัขา้ราชการในส่วนกลาง เพื�อจะไดเ้ป็นองคก์รที�รับผิดชอบการด�าเนินการทางวินยักบั

ขา้ราชการที�สังกดัส่วนกลาง 

2) แกไ้ขเพิ�มเติม บทบ�ั�ติัแห่งพระราชบ�ั�ติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  มาตรา 

57 (9) โดยให้มีเนื�อหาไม่ตอ้งกล่าวถึงการมอบอ�านาจจากส่วนกลางใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัในการด�าเนินการ
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ทางวินยักบัขา้ราชการที�สังกดัส่วนกลางแต่ไปปฏิบติัหนา้ที�ในส่วนภูมิภาคอีกทั�งยงัเห็นควรให้มีองคก์รเพียง

องคก์รเดียวที�ท�าหนา้ที�ในการด�าเนินการทางวนิยักบัขา้ราชการ ในส่วนกลางที�ไปปฏิบติัหนา้ที�ในส่วนภูมิภาค 

      �) แก้ไขเพิ�มเติมบทบั��ัติแห่งพระราชบั��ัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552  

โดยก�าหนดเรื�อง อ �านาจการพิจารณาการด�าเนินการทางวินัยในองค์กร ให้เหลือเพียงองค์กรเดียวในการช่วย

ตรวจสอบกระบวนการด�าเนินการทางวินัยภายในองค์กร หรือก�าหนดให้ อ.ก.พ. กระทรวงเพียงองค์กรเดียว 

ในการพิจารณาการด�าเนินการทางวินยัทั�งอย่างร้ายแรงและ อย่างไม่ร้ายแรง โดยไม่ตอ้งผ่านการตรวจสอบ 

จาก อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จงัหวดัอีกแต่อยา่งใด 
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