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บทคัดย่อ 

 บทควำมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำและวิเครำะห์ปัญหำกำรด�ำเนินกำรทำงวินัยและกำรอุทธรณ์ 

ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทรำบถึงแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรด�ำเนินกำรทำงวินัยและกำรอุทธรณ์ 

ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ในประเทศไทย อนัก่อให้เกดิหลักประกนัควำมเป็นธรรมให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่

ยิ่งขึ้น 

 จำกกำรศึกษำพบว่ำ ข้อก�ำหนดทำงวินัยของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ินมีล�ำดับศักด์ิของกฎหมำยต�่ำกว่ำ

กฎหมำยระดับพระรำชบัญญัติ จึงส่งผลกระทบต่ออ�ำนำจกำรสอบสวนของกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย 

บำงประกำร โดยกำรด�ำเนินกำรทำงวินัยนั้นไม่มีกำรก�ำหนดระยะเวลำในกำรใช้ดุลพินิจพิจำรณำสั่งกำรของ 

ผูส้ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวนิยั อกีทัง้องค์กรผูท้�ำหน้ำทีว่นิจิฉยัอทุธรณ์และองค์กรผูท้�ำหน้ำทีพ่จิำรณำ

ลงโทษทำงวินัยของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรเดียวกัน จึงเป็นกำรพิจำรณำและลงมติในเรื่องเดียวกัน 

ถงึสองครัง้ และนอกจำกนี ้องค์กรดงักล่ำวสำมำรถพจิำรณำวนิจิฉยัเพิม่โทษเป็นสถำนโทษทีห่นกัขึน้แก่ผูอ้ทุธรณ์

ซึ่งเป็นกำรขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของกำรอุทธรณ์ จึงก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมแก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น

 ในท้ำยนี้ ผู ้เขียนมีข้อเสนอแนะว่ำควรแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, มำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับวินัยและกำรรักษำวินัย และกำรด�ำเนินกำรทำงวินัยของ

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และมำตรฐำนท่ัวไปเกี่ยวกับสิทธิกำรอุทธรณ์ กำรพิจำรณำอุทธรณ์และ 

กำรร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นกำรสร้ำงหลักประกันควำมเป็นธรรมให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นยิ่งขึ้น
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หน้ำ 2 ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกรำคม - มิถุนำยน 2560

Abstract  

 This article aims to study and analyze the problems of disciplinary action and appeal 

of local government officials. The main purpose is to identify possible solutions of disciplinary 

action and appeals of local government officials in Thailand, which will consequently improve 

the justice guarantee for local government officials in Thailand.

 The result showed that regulations relating to disciplinary performance of local 

governments were in the lower class of law than an act, which sometimes affected the 

investigative power of disciplinary board in some cases. There was no provision stating the 

timeframe for competent officials to use their discretionary power to appoint a disciplinary 

board. Moreover, the local government officials’ appeal analysis and punishments were trusted 

in the same committee. In other words, the committees were bound not only to analyze the 

appeals but also to reach a solution on the same case. It was double action on one case. On 

top of that, the committee had further discretionary power to put more severe punishments 

on an appellant. This power was against the purposes of an appeal and resulted in unfairness 

for local government officials.

 Finally, the author recommended related laws should be amended accordingly in 

order to provide a better safeguard of justice for local government officials. Namely, Local 

Government Personnel Administration Act B.E. 2542, General Standards on Discipline and 

Disci0plinary Preservation and Disciplinary Action of Local Government Officials B.E. 2558 and 

General Standards on Right to Appeal, Appeal Consideration and Complaint B.E. 2558.
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