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สถาบนัพระปกเกลา้โดยสำนกัสง่เสรมิวชิาการรฐัสภาไดจ้ดัทำเอกสารเพือ่
ประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภาโดยมีนักวิชาการ
ที่มีความเชี่ยวชาญในกฎหมายเฉพาะด้านหรือที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ

เฉพาะดา้นในเรือ่งนัน้ๆเปน็ผูท้ำการศกึษากฎหมายตา่งประเทศและกฎหมายไทย

การจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกรัฐสภาจัดทำใน
รูปบทความเน้นประเด็นที่สำคัญของร่างกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาให้แก่สมาชิกของทั้งสองสภาเพื่อใช้เป็นข้อมูล
และแนวทางประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชกำหนดในขั้นตอนต่างๆของการพิจารณาร่าง
กฎหมาย

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลและข้อคิดเห็นของนักวิชาการ
จากเอกสารข้อทางวิชาการฉบับนี้จะยังประโยชน์ในการพิจารณาศึกษาร่าง
กฎหมายและประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

อนึ่งความคิดเห็นในเอกสารเป็นเสรีภาพทางวิชาการของผู้ เขียน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา50สถาบันฯ
ไม่จำต้องเห็นฟ้องด้วยกับความเห็นดังกล่าว


         สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 

สถาบันพระปกเกล้า 

คำนำ
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บทคัดย่อ

ปัญหาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีความซับซ้อนและ
เกี่ยวข้องกับโครงสร้างระบบและกระบวนการบริหารงานบุคคล
รวมทั้งเกิดจากพฤติกรรมของผู้บริหารส่วนท้องถิ่นด้วยในการ
วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.....
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบ
และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550
และสามารถใช้เป็นกลไกในการแก้ปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาหรือไม่โดยในการ
วิเคราะห์อาศัยแนวคิดสำคัญได้แก่การจัดประเภทและรูปแบบ
สถานภาพของบุคลากรท้องถิ่นความสัมพันธ์ของฝ่ายการเมืองและ
ฝ่ายประจำและความสมดุลของความสัมพันธ์เชิงอำนาจในการบริหาร
งานบุคคลเนื่องจากรูปแบบการจ้างงานของบุคลากรส่วนท้องถิ่น
จะเป็นตัวกำหนดรูปแบบและวิธีการบริหารงานบุคคลตลอดจนการใช้
อำนาจของการบริหารงานบุคคลอย่างสมดุลระหว่างองค์กรองค์คณะ
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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ผลจากการวิเคราะห์พบว่าร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.....ในภาพรวมเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและจะช่วย
แก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลที่เกิดขึ้นในอดีตหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การกำหนดบทบัญญัติที่มีการถ่วงดุลอำนาจของผู้บริหารส่วนท้องถิ่นและองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลในเรื่องการโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งการเลื่อนเงินเดือนและการ
ลงโทษทั้งนี้เพื่อให้การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเป็น
ไปตามความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่นโดยการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกันและสามารถพัฒนาร่วมกัน
หรือสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้

ประเด็นสำคัญซึ่งเป็นจุดเน้นของร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.....ประกอบด้วย

 (1)มีการวางหลักการในการจัดระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน

 (2)มีการปรับปรุงบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆให้มีความชัดเจนและกระชับมากขึ้น

 (3)มีบทบัญญัติให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่น(ก.พ.ถ.)ซึ่ง
ถือเป็นกลไกใหม่สำหรับรับประกันความเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคล

 (4)มีการปรับปรุงการจัดระบบตำแหน่งจากระบบ “ซี”ไปเป็นระบบ“กลุ่ม
ประเภทตำแหน่ง”แต่ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับระดับตำแหน่งทาง
ก้าวหน้าและการให้ได้รับเงินเดือน

 (5) มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการสรรหาบรรจุแต่งตั้งและ
โอนย้ายให้เป็นไปตามหลักการของระบบคุณธรรมมากขึ้น

 (6)ยังไม่มีมาตรการในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการอย่าง
ชัดเจนโดยเฉพาะการจัดการกับข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานไม่อยู่ใน
ระดับที่น่าพึงพอใจ
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 (7) มีการกำหนดให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องรักษาคุณธรรมและจริยธรรม
อย่างเคร่งครัดแต่มาตรการบังคับใช้ยังไม่มีความชัดเจน

 (8) มีการกำหนดมาตรการคุ้มกันและจูงใจแก่ผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทำ
อันมิชอบซึ่งจะเป็นกลไกในการสร้างระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ใสสะอาด

 (9)ยังไม่มีบทบัญญัติที่ให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุ่มของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรา64วรรคสองของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550

อย่างไรก็ตามอาจตั้งข้อสังเกตได้ว่าร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.....มีเค้าโครงส่วนใหญ่มาจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.2551โดยเฉพาะการจัดประเภทตำแหน่งใหม่และกลไกการบริหารงานบุคคล
อื่นๆดังนั้นในการพิจารณาจึงต้องมีความระมัดระวังและต้องมั่นใจว่าแนวคิดหลักการ
กระบวนการและวิธีการที่อยู่ในบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและช่วยแก้ปัญหาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับเงื่อนไข
เฉพาะของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
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บทวิเคราะห์
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่นพ.ศ....1

----------------------------------



1. บทนำ

1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มีบทบัญญัติ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นไว้หลายประการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา288บัญญัติว่าการแต่งตั้งและการให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งต้องเป็นไปตามความเหมาะสม
และความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่นโดยการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกันและอาจได้รับการพัฒนาร่วมกันหรือสับเปลี่ยน
บุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้รวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นก่อนทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

 ในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีองค์กร
พิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างระบบคุ้มครองและจริยธรรม
ในการบริหารบุคคลทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

 1 ดาวน์โหลดร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.....ฉบับที่คณะ

รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเมื่อวันที่26เมษายน2554ได้ที่http://edoc.parliament.go.th/

public/output/result.asp?hidDocID=536797
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 คณะกรรมการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้แทนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิโดยมี
จำนวนเท่ากันทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

 การโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งการเลื่อนเงินเดือนและการลงโทษ
ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

1.2 ผลของบทบัญญัติในมาตรา288ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายประการที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

 1) ชื่อและสถานภาพการจ้างงานของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งแต่เดิมมีชื่อเรียกแตกต่างกันเช่นพนักงานเทศบาล
พนักงานอบต.ข้าราชการอบจ.เป็นต้นจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น
“ข้าราชการ”ทำให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีสถานะอย่างน้อย2รูปแบบคือการเป็นข้าราชการและการเป็น
ลูกจ้าง

 2) ในกระบวนการแต่งตั้งและการให้ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งแต่เดิมตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540บัญญัติว่า“ต้องเป็นไป
ตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น”ซึ่งประเด็นนี้
มีการตีความคำว่า“ความต้องการ”ว่าเป็นความต้องการของ
ผู้บริหารหรือของพนักงานส่งผลให้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นมีอำนาจ
ค่อนข้างมากในการแต่งตั้ ง โยกย้ายดังนั้นรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันจึงเปลี่ยนคำว่า“ความต้องการ” 
เป็น“ความเหมาะสมและความจำเป็น” ของแต่ละท้องถิ่น
ซึ่งยึดถือความจำเป็นของงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหลัก
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 3) ในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมี
การปรับระบบและกระบวนการทำงานให้มีมาตรฐานสอดคล้องกัน
ทั้งระบบเพื่อให้การสรรหาบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนระดับและ
การพัฒนาตั้งอยู่บนมาตรฐานเดียวกันและจะช่วยให้สามารถ
สับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้
เพื่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการบริหารงาน

4)ในการสร้างมาตรฐานให้สอดคล้องกันทั้งระบบตาม3)จำเป็นต้องมี
การปรับเปลี่ยนองค์คณะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
ซึ่งแต่เดิมมีถึง3องค์คณะที่เรียกว่า3กได้แก่ก.อบจ.ก.เทศบาล
และก.อบต.และกำหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลเพียงองค์กร
เดียว

5)ต้องมีการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นให้มีความสมดุลและเป็นการถ่วงดุลอำนาจกันมากขึ้น
โดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้มีผู้แทนของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย4ฝ่ายอย่างละเท่าๆกันได้แก่ผู้แทนของส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในส่วนของ
ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิ

6)สร้างระบบคุ้มครองคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรา288กำหนดให้มีองค์กร
พิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กร
กึ่งตุลาการทำหน้าที่ในการพิจารณาอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์
อันเกิดจากการใช้อำนาจด้านการบริหารงานบุคคลอย่างไม่ถูกต้อง
เป็นธรรมหรือการถูกกลั่นแกล้ง

1.3เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช2550จึงมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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พ.ศ....โดยในบทวิเคราะห์นี้จะเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ....ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้วโดยจะเริ่ม
จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่ผ่านจากนั้นจะ
ทบทวนแนวคิดสำคัญในการจัดระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหลักการและ
ประเด็นที่ต้องพิจารณาสำหรับการจัดระเบียบและการบริหารงารนบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสรุปประเด็นข้อสังเกตสำหรับการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติม

2. สภาพปัญหาของการบริหารงานบุคคล
 ส่วนท้องถิ่น

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.....มีเป้าหมายเพื่อ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดี
ขึ้นและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.25502
ดังนั้นในการพิจารณาว่าร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.....
มีหลักการและรายละเอียดของบทบัญญัติที่“ตอบโจทย์”ดังกล่าวและเป็นกลไก
ในการสนับสนุนการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่จึงจำเป็นที่จะ
ต้องทบทวนปัญหาการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นใน
ช่วงที่ผ่านมาเพื่อใช้ เป็นจุดตั้ งต้นโดยอย่างน้อยร่างพระราชบัญญัติฯฉบับนี้

 2 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ

เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลโดยการโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งการเลื่อนเงินเดือน

และการลงโทษให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและการแต่งตั้งและการให้ข้าราชการและ

ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและ

ความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่นโดยการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

มีมาตรฐานสอดคล้องกันและอาจได้รับการพัฒนาร่วมกันหรือสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้รวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นก่อนนอกจากนั้นได้กำหนดให้มีองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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จะต้องสามารถนำไปไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นได้สำหรับปัญหาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยปัญหา
เชิงโครงสร้างและปัญหาเชิงพฤติกรรมซึ่งอาจสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้3ประการ
ดังต่อไปนี้

	 	2.1	ปัญหาที่เกิดจากระบบและโครงสร้างการบริหารงานบุคคล		
ส่วนท้องถิ่น				

 ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2542ระบบและโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคลขาดเอกภาพ
มีความซ้ำซ้อนและไม่เป็นอิสระสอดคล้องกับทิศทางการกระจายอำนาจ3ปัญหาที่เกิด
จากระบบและโครงสร้างองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประกอบด้วย

 1) ปัญหาความซ้ำซ้อนและความไม่มีเอกภาพขององค์กรกลางบริหาร
งานบุคคลโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
กำหนดโครงสร้างการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นไว้3ระดับคือคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ก.ถ.)คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง)และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ก.จงัหวดั)โดยในระดบัจงัหวดัยงัมกีารแบง่คณะกรรมการออกเปน็อกี3คณะทีเ่รยีกวา่
ก.อบจ.ก.เทศบาลและก.อบต.ซึ่งโครงสร้างในลักษณะนี้ทำให้ขอบเขตของอำนาจ
หน้าที่มีความซ้ำซ้อนกันขาดเอกภาพในการบริหารงานบุคคลและไม่มีมาตรฐานใน
ระบบและกระบวนการบริหารงานบุคคลส่งผลให้เกิดความลักลั่นในการดำเนินการ
ด้านการบริหารงานบุคคลและความได้เปรียบเสียเปรียบของพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบโดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายและ
เส้นทางความก้าวหน้า

 3 สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(2546)การพัฒนา  

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในรายงานการวิจัยเสนอสำนักงานคณะกรรมการบริหาร

งานบุคคลส่วนท้องถิ่นสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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 2) ปัญหาการขาดการถ่วงดุลและการเป็นผู้แทนสิทธิประโยชน์ในองค์กร
กลางบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น(ก.ถ.)ซึ่งแม้จะกำหนดให้มีผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาเป็น
กรรมการแต่ไม่มีผู้แทนของพนักงานซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบและมีส่วนได้ส่วนเสีย
จากการกำหนดนโยบายมาตรการและวิธีการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยตรง
นอกจากนี้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมากก็ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารราชการและการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง

 3) ปัญหาหน่วยงานด้านการบริหารงานบุคคลขาดอิสระและถูกครอบงำ
โดยกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น(ก.ถ.)เป็นหน่วยงานที่อยู่ใต้กระทรวงมหาดไทยมีปลัดกระทรวง
มหาดไทยและอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการก.ถ.และ
มีหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เป็นเลขานุการก.ถ.ทำให้คณะกรรมการชุดนี้ไม่มีอิสระอย่างและขาดอำนาจหน้าที่
อย่างแท้จริงและชัดเจนในการกำหนดนโยบายมาตรการและวิธีการบริหารงานบุคคล
ให้เหมาะสมกับความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาส
ให้ราชการบริหารส่วนกลางครอบงำการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่สอดคล้อง
กับทิศทางการกระจายอำนาจการบริหารราชการ

	 	2.2	ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการ	วิธีการและกลไกการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล		

 เป็นปัญหาที่สืบเนื่องจากระบบและโครงสร้างการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันดังที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งส่งผลทำให้กระบวนการบริหารงานบุคคล
มีขั้นตอนมากและเกิดความล่าช้าตั้งแต่กระบวนการวางแผนกำลังคนสรรหาบรรจุ
และแต่งตั้งการพัฒนาการสร้างความก้าวหน้าเงินเดือนสวัสดิการและค่าตอบแทน
ไปจนถึงเรื่องการดำเนินการทางวินัยอุทธรณ์และร้องทุกข์เป็นต้นซึ่งอาจสรุปประเด็น
ปัญหาของกระบวนการบริหารงานบุคคลที่สำคัญได้ดังนี้
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 1) การจัดระบบและโครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(InternalStructure)ยังไม่เหมาะสมเพราะเป็นการดำเนินการตามกรอบ
กฎหมายและแนวทางไม่ได้มีการวิเคราะห์ความจำเป็นตามภารกิจมากนักบางครั้ง
ทำให้เกิดความสูญเสียและเปล่าประโยชน์ในขณะเดียวกันโครงสร้างการจัดการและ
ระบบการบริหารก็ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนผู้ใช้
บริการ

 2) การวางแผนกำลังคนและแผนอัตรากำลังยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่
ควรและมักไม่ได้พิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานและพื้นที่ของแต่ละแห่ง
ซึ่งอาจเกิดจากการไม่เห็นความสำคัญและการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องรวมทั้ง
ไม่มีการนำแผนที่ได้จัดทำขึ้นไปสู่การปฏิบัติเนื่องจากกลไกการติดตามผลงานมีความ
อ่อนแอ

 3) การกำหนดตำแหน่งและการปรับระดับตำแหน่งมีลักษณะของการ
รวมศูนย์และเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งขาดความยืดหยุ่นส่งผลกระทบต่อการปรับ
เลื่อนระดับซึ่งถือเป็นทางก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนอกจากนี้ระบบจำแนก
ตำแหน่งที่ใช้อยู่ซึ่งอ้างอิงมาจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.
2535อาจไม่เหมาะสมกับสภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากโครงสร้าง
ระบบตำแหน่งมีความแตกต่างกัน

 4) การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งขาดประสิทธิภาพและไม่สอดคล้อง
กับระบบคุณธรรมมีการแทรกแซงของฝ่ายการเมืองผ่านการกำหนดคุณสมบัติที่ผูกกับ
ตัวผู้สมัครที่มีการหมายตาไว้แล้วเปิดโอกาสให้มีการทุจริตหรือเรียกรับเงินเพื่อเข้า
ทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากนี้ยังมีปัญหาการขาดเอกภาพในการ
ดำเนินการสรรหาและการจัดสอบทำให้เกิดความสิ้นเปลืองและความลักลั่นใน
มาตรฐานของการสอบแข่งขันการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก

 5) ทางก้าวหน้าและการเลื่อนระดับตำแหน่งมีข้อจำกัดซึ่งเกิดจากการที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขนาดเล็กทำให้โอกาสทางก้าวหน้าหรือจำนวนตำแหน่ง
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ระดับสูงมีน้อยการใช้อำนาจและดุลพินิจของผู้บริหารในการพิจารณาเลื่อนระดับ
ตำแหน่งทำให้เกิดการแทรกแซงของฝ่ายการเมืองและขาดมาตรฐานรวมทั้งวิธีการ
และขั้นตอนการประเมินบุคคลเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นมีความยุ่งยากและไม่สะท้อน
ขีดความสามารถของบุคคลตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการของตำแหน่งงาน
อย่างแท้จริง

 6) ขาดความคล่องตัวและมีความล่าช้าในการโอนย้ายข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเนื่องจากต้องได้รับความยินยอมตามหลักความสมัครใจทั้งจาก
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้บริหารส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการ
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดซึ่งปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจ
ทางก้าวหน้าและเป็นช่องทางให้มีการกลั่นแกล้งกันโดยเฉพาะในกรณีที่มีความขัดแย้ง
ระหว่างผู้บริหารและข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

 7) อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนยังไม่เหมาะสมกับสภาพและภาระ
ค่าครองชีพขณะเดียวกันมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มสูงมากขึ้นโดยมีกรอบ
วงเงินไม่เกินร้อยละ40ทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการจัดการค่าตอบแทนนอกจาก
นี้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยังขาดประสิทธิภาพผู้บริหารใช้ดุลพินิจและเกิด
ความไม่เป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานขณะเดียวกันการกำหนดบัญชีเงิน
เดือนแบบเป็น“ขั้นเงินเดือน”ที่ตายตัวทำให้เป็นอุปสรรคต่อการให้ค่าตอบแทน
ตามผลงาน

 8) การพัฒนาบุคลากรยังไม่มีการวิเคราะห์ความจำเป็นอย่างแท้จริง
ขาดนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนและหลายกรณียังไม่มีความครอบคลุมทั่วถึง
ตลอดจนไม่สามารถประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรได้
อย่างเป็นรูปธรรม

 9) การพิจารณาดำเนินการทางวินัยมักถูกกล่าวหาว่าเป็นไปอย่างไม่เป็น
ธรรมไม่มีความโปร่งใสและล่าช้าและผู้บริหารมีอำนาจมากในการสั่งลงโทษข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่นที่สำคัญคณะกรรมการข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
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ในปัจจุบันเป็นทั้งผู้พิจารณาการลงโทษทางวินัยและรับเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ไปพร้อม
กันซึ่งขัดต่อหลักการสอบทานและถ่วงดุลอำนาจ

	 	2.3	ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมการบริหารงานบุคคล		

 เป็นที่น่าสังเกตว่าปัญหาที่กล่าวถึงในข้อ2.1และข้อ2.2นำไปสู่ปัญหา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งอาจสรุปได้ดังนี้

 1) ปัญหาการใช้อำนาจการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารส่วน  
ท้องถิ่น  

  โดยในปัจจุบันผู้บริหารส่วนท้องถิ่นมีอำนาจมากและอำนาจดังกล่าว
มักนำไปสู่การใช้อำนาจในทางที่ผิด(PowerCorrupts,AbsolutePowerCorrupts
Absolutely)ระบบอุปถัมภ์(PatronageSystem)ที่ฝังรากลึกในกระบวนการบริหาร
งานบุคคลโดยเฉพาะการสอบบรรจุและการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนอกจากนี้ยังขาด
ระบบและกลไกที่จะจำกัดหรือตีกรอบการใช้อำนาจดังกล่าวที่มีประสิทธิภาพเนื่องจาก
การบังคับใช้พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542โดยเฉพาะ
การดำเนินการทางวินัยมักใช้บังคับกับข้าราชการหรือพนักงานแต่ฝ่ายเดียวขณะที่
การตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปตามหลักของการตรวจสอบด้วยกฎหมายอื่นและ
มักมีการอ้างความชอบธรรมจากการได้รับการเลือกตั้งซึ่งมาตรการลงโทษคือการที่
ประชาชนไม่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ในครั้งต่อไป

 2) ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรส่วนท้องถิ่น  

  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองว่า“เป็น  
เจ้าหน้าที่ของรัฐชั้นสอง”เมื่อเทียบกับข้าราชการประเภทอื่นและขาดการพัฒนา
ขีดสมรรถนะให้เป็นมืออาชีพในการให้บริการสาธารณะนอกจากนี้ความรู้ทักษะและ
สมรรถนะที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่รับบริการขณะเดียวกันก็มักถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงประสิทธิภาพในการ
บริหารงานและการใช้ทรัพยากรของรัฐรวมไปถึงการขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการ
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ปฏิบัติงานด้วยนอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังประสบปัญหาในการดึงดูด
กำลังคนที่มีความรู้ความสามารถและขีดสมรรถนะสูงเข้ามาปฏิบัติงานเนื่องจาก
ภาพลักษณ์ขององค์กรไม่ใช่หน่วยงานที่ผู้สมัครซึ่งมีความรู้ความสามารถอยากจะทำงาน
ด้วย(EmployerofChoice)รวมทั้งยังไม่ดึงดูดและจูงใจให้ข้าราชการในราชการ
บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอยากโอนย้ายไปปฏิบัติงานเนื่องจากเห็นว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขาดระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
ถูกครอบงำด้วยอิทธิพลทางการเมือง

3. แนวคิดสำหรับการพิจารณาจัดระเบียบ
 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ตามปกติแล้วรูปแบบการจ้างงานของบุคลากรส่วนท้องถิ่น(Employment)
จะเป็นตัวกำหนดรูปแบบและวิธีการบริหารงานบุคคลความสัมพันธ์เชิงอำนาจของการ
บริหารงานบุคคลโครงสร้างขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลและกระบวนการบริหาร
งานบุคคลดังนั้นในการพิจารณาจัดระเบียบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นจำเป็นต้องพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้

	 	3.1	ประเภทและรูปแบบการจ้างงานของบุคลากรส่วนท้องถิ่น		

 ในการจัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้อง
พิจารณารูปแบบการจ้างงานซึ่งตามปกติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศ
ต่างๆมักกำหนดประเภทและรูปแบบการจ้างบุคลากรดังนี้

 1) รูปแบบ“พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  

  รูปแบบนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการจ้างงานได้เอง
ให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามภารกิจพื้นที่ความต้องการบริการสาธารณะและ
เงื่อนไขอื่นๆซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความ
เป็นอิสระในการปกครองตนเอง(LocalSelfGovernment)ดังนั้นจึงควรมีอิสระ
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ในการบริหารจัดการทรัพยากรรวมทั้งทรัพยากรบุคคลได้เองในฐานะนายจ้างที่มีสิทธิ
การจัดการ(ManagementRight)ที่จะจ้างหรือเลิกจ้าง(HireandFire)และมีอิสระ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆเช่นเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนเป็นต้นเพื่อดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งกำลังคนสำหรับปฏิบัติภารกิจบริการ
สาธารณะกล่าวโดยสรุปหากใช้ระบบ “พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอิสระในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเต็มที่
ในการกำหนดความต้องการกำลังคนเพื่อการปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นการกำหนดคค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจและรักษาไว้ซึ่งบุคลากร
คุณภาพการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าและการให้พ้นสภาพการเป็นข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นเป็นต้นทั้งนี้อาจมีเงื่อนไขอื่นๆที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
เงื่อนไขการจ้างงานของประเทศในภาพรวมด้วยสำหรับประเทศที่ใช้รูปแบบการ
บริหาร“พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”ได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและ
ออสเตรเลียเป็นต้น

 2) รูปแบบ “พนักงานท้องถิ่นแห่งชาติ”  

  เป็นรูปแบบการบริหารกำลังคนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใต้ระบบเดียวกันทั้งประเทศบทบาทอำนาจและหน้าที่ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเป็นขององค์คณะหรือคณะกรรมการในระดับชาติมีองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำ
หน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจ้างงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลเน้นความเป็น
มาตรฐานของระบบการจ้างงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีการกำหนด
กฎหมายกฎระเบียบและมาตรการในการสรรหาและคัดเลือกที่เป็นมาตรฐานกลาง
มีการกำหนดโครงสร้างตำแหน่งงานค่าตอบแทนและเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อลดความลักลั่นและความแตกต่างอย่างไรก็ตาม
รูปแบบ“พนักงานท้องถิ่นแห่งชาติ”มักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการตัดเสื้อโหล
(One–Size-fit-All)และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจในการ
ตัดสินในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในขอบเขตจำกัดประเทศที่ใช้รูปแบบ
การบริหาร“พนักงานท้องถิ่นแห่งชาติ”ได้แก่เยอรมันนีและฝรั่งเศสเป็นต้น
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 3) รูปแบบ “ผสมผสาน” ระหว่างพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่นแห่งชาติ  

  เป็นรูปแบบที่ประนีประนอมและแบ่งอำนาจการบริหารงานบุคคล
ระหว่างผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรกลางหรือคณะกรรมกรรมที่มี
อำนาจในการกำหนดนโยบายและมาตรการในการบริหารงานบุคคลทั้งนี้อาจมีการ
แบ่งบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามประเภทของการจ้างงานเช่นข้าราชการหรือลูกจ้าง
หรืออาจแบ่งอำนาจตามภาระหน้าที่การบริหารงานบุคคลเช่นการจ้างงาน
การกำหนดค่าตอบแทนการพัฒนาบุคลากรและอื่นๆโดยอาจมีการกระจายหรือ
มอบอำนาจและกระจายหรือมอบการปฏิบัติไปยังองค์คระหรือหน่วยงานอื่นหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งก็ได้ภายใต้กฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกลางกำหนดประเทศ
ที่ใช้การบริหารรูปแบบผสมผสานคืออังกฤษและเป็นรูปแบบที่พยายามดึงจุดแข็งของ
แต่ละรูปแบบมาใช้เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความเป็นมาตรฐานการพัฒนาความ
เป็นมืออาชีพและการตอบสนองต่อเงื่อนไขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
(LocalNeedsandConditions)

 จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับสถานภาพการจ้างงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศจะเห็นว่ารูปแบบสถานภาพของบุคลากรส่วนท้องถิ่น
ของไทยมีลักษณะ “ผสมผสาน”โดยผลจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ได้เปลี่ยนสถานะของบุคลากรส่วนท้องถิ่นเป็น
“ข้าราชการส่วนท้องถิ่น”ซึ่งมีลักษณะของการสร้างมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
ตามแนวคิดรูปแบบ“พนักงานท้องถิ่นแห่งชาติ”แต่อย่างไรก็ตามอำนาจในการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลนั้นมีลักษณะเป็นการแบ่งอำนาจและถ่วงดุลกันระหว่าง
ความมีอิสระในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรกลางที่กำหนดทิศทางนโยบายกฎหมายและมาตรฐานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลซึ่งถือเป็นแนวคิดสำคัญประการหนึ่งในการพิจารณาร่างพระราช
บัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.....
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	 	3.2	ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ		

 การจัดระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นตั้งอยู่บนพื้นฐานของโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายในการบริหารงาน(PolicyDevelopment)และฝ่าย
ข้าราชการประจำหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
(PolicyImplementationandAdministration)โดยถือว่าฝ่ายนโยบายทำหน้าที่
กำหนดทิศทางและเป้าหมายของการให้บริการสาธารณะตลอดจนจัดสรรทรัพยากร
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการขณะที่ฝ่ายประจำมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการและ
ดำเนินการให้เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายคือการให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
แก่ประชาชน4

 ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาคือฝ่ายการเมืองหรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่น
จะมีอำนาจในการบริหารงานบุคคลมากน้อยเพียงใดซึ่งโดยหลักการแล้วบทบาทของ
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นควรเน้นการกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้ตอบรับและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานเป็นหลักส่วนการตัดสินใจ
ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ชัดเจนว่าในเรื่องการ
บรรจุการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งการเลื่อนระดับตำแหน่งและการให้ค่าตอบแทน
ผู้บริหารท้องถิ่นจะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เพียงใดและตัดสินใจสำหรับข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นประเภทใดและระดับใด

 4 ทั้งแนวคิดการบริหารรัฐกิจยุคดั้งเดิมและการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ยังคงให้

ความสำคัญกับการแบ่งแยกการเมืองออกจากการบริหารหรือแยกหน้าที่การกำหนดนโยบาย

ออกจากการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างไรก็ตามในเชิงของการจัดการภาครัฐแนวใหม่

ดูเหมือนว่าจะให้ความสำคัญต่อเป้าหมายมากกว่าวิธีการกล่าวคือเน้นผลลัพธ์ของการให้

บริการอย่างมีคุณภาพลดการควบคุมและให้อิสระในการบริหารงานมีการวัดผลงานอย่าง

เป็นรูปธรรมและเน้นการให้รางวัลตามผลงานเน้นขีดความสามารถในการแข่งขันการสร้าง

เครือข่ายและการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
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	 	3.3	การสร้างความสมดุลของการใช้อำนาจการบริหารงานบุคคล				

 ในการใช้อำนาจการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นยังต้องคำนึงถึงหลักการ
กระจายอำนาจหรือการรวมศูนย์อำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งในการ
พิจารณาประเด็นนี้ต้องคำนึงถึงประเภทและรูปแบบการจ้างงานของบุคลากรส่วน
ท้องถิ่นและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำควบคู่กันไป
ด้วยเพราะจะเกี่ยวข้องกับการใช้ระเบียบและมาตรฐานกลางหรือการให้อิสระในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแก่องค์คณะระดับต่างๆหรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่นโดยปกติแล้ว
ความสมดุลของการใช้อำนาจการบริหารงานบุคคลมักสะท้อนออกมาในรูปของการจัด
โครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีกลไกในการกำกับติดตามตรวจสอบ
ประเมินและส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความเข้มแข็งและสนับสนุนการ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง

4. บทวิเคราะห์และประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา
 ในร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
 ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.....

	 	4.1	มีการวางหลักการในการจัดระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
ไว้อย่างชัดเจน		

 ร่างพระราชบัญญัติระเยียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.....ถือเป็น
กฎหมายบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับแรกที่มีการวางหลักการจัดระเบียบ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหลักการในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โดยหลักการบริหารงานบุคคลที่บัญญัติไว้ในมาตรา31ระบุว่าการจัดระเบียบ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของท้องถิ่นและของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าและต้องส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแลให้
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยคำนึง
ถึงระบบคุณธรรมซึ่งระบบคุณธรรมตามมาตรานี้ประกอบด้วย(1)การรับบุคคลเพื่อ
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บรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต้องคำนึงถึงความรู้ความ
สามารถของบุคคลความเสมอภาคความเป็นธรรมและประโยชน์ของท้องถิ่นและ
ทางราชการ(2)การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
(3)การพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนตำแหน่งและการให้ประโยชน์อื่นแก่
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลงานศักยภาพ
และความประพฤติและจะนำความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมา
ประกอบการพิจารณามิได้และ(4)การดำเนินการทางวินัยต้องเป็นไปด้วยความ
ยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ

 การที่กำหนดหลักการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นลักษณะเด่นของกฎหมาย
บริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนสามัญพ.ศ.25515สำหรับประโยชน์ของการวางหลักการ
จัดระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นไว้ในมาตรา31มีดังนี้

 1) หลักการในมาตรา 31 มีความสำคัญต่อการบังคับใช้และตีความ
กฎหมายต่อไปในอนาคตเพราะหากมีการตราบทบัญญัติอนุบัญญัติกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในเรื่องใดๆ
หรือหรือกรณีที่บุคคลหน่วยงานหรือองค์คณะที่เกี่ยวข้องเช่นคณะรัฐมนตรีก.ถ.
ก.พ.ถ.นายกรัฐมนตรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาหรือ

 5 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551เป็นกฎหมายบริหารงาน

บุคคลฉบับที่2ที่มีการวางหลักการในการจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนไว้เป็นแนวทางใน

การตราบทอนุบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและเป็น

หลักให้ผู้บริหารยึดถือปฏิบัติโดยฉบับแรกที่มีการวางหลักการดังกล่าวคือพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2471ซึ่งวางหลักการไว้ว่า“โดยที่มีพระราชประสงค์จะทรง

วางระเบียบข้าราชการพลเรือนให้เป็นไปในทางเลือกสรรผู้มีความรู้และความสามารถเข้ารับ

ราชการเป็นอาชีพไม่มีกังวลในการแสวงหาผลประโยชน์ในทางอื่นส่วนฝ่ายข้างข้าราชการ

ก็ให้ได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้นเนื่องจากความสะพรั่งพร้อมด้วยข้าราชการซึ่งมีความสามารถและ

รอบรู้ในวิถีและอุบายของราชการกับทั้งหน้าที่และวินัยอันตนพึงรักษาเป็นนิตยกาล”
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แม้แต่ศาลจำเป็นต้องใช้อำนาจหน้าที่และดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลของส่วน
ท้องถิ่นก็จำเป็นต้องยึดหลักการที่กำหนดไว้ในมาตรา31นี้

 2) หลักการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นตามบทบัญญัติของมาตรา 
31 สะท้อนและส่งสัญญาณว่า การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในอนาคต มิใช่การ
บริหารงานบุคคลแนวเก่าที่เน้นการทำตามกฎระเบียบอีกต่อไป (Compliance)แต่
จะยึดหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการประชาชนเน้นการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดมีความคุ้มค่าและที่สำคัญยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนา
สมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั้งในส่วนของ
การพัฒนาผลงานคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งเป็นครั้งแรกที่มีการเน้นความสำคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการส่วนท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน

 3) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาหลักการของระบบคุณธรรมในมาตรา31
ซึ่งกำหนดไว้4ประการตามข้อ4.1จะเห็นว่ายังมิได้กำหนดเป็นหลักการเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เรื้อรังในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น คือ การแทรกแซงจากผู้บริหาร  
ฝ่ายการเมืองซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551(ซึ่งร่าง
กฎหมายฉบับนี้ใช้เป็นต้นแบบ)มีการกำหนดหลักคุณธรรมเพิ่มเติมไว้อีกถึง2ประเด็น
คือในมาตรา42(2)6บัญญัติว่าระบบคุณธรรมนั้นยังต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะงานโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมรวมทั้ง
(2)การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง(Political
Neutrality)ซึ่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.....ไม่ได้
บัญญัติประเด็นซึ่งมีความสำคัญยิ่งนี้ไว้

 6 ระบบคุณธรรม(MeritSystem)ประกอบด้วยการคำนึงถึงความรู้ความสามารถ

ความเสมอภาคในโอกาสความมั่นคงในการดำรงสถานภาพความเป็นกลางทางการเมือง

ประโยชน์ของทางราชการผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรความเป็นธรรมโดยไม่

เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและความยุติธรรม
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	 	4.2	มีการปรับปรุงบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรกลาง		
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆ	ให้มีความชัดเจนและกระชับ
มากขึ้น		

 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ…..พยายาม
สะท้อนเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550ซึ่งกล่าวถึงใน
ข้อ1โดยมีประเด็นข้อสังเกตทั้งสิ่งที่ได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์แล้วและประเด็นที่
ต้องปรับปรุงแก้ไขดังต่อไปนี้

 1) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ…..   
มีเจตนารมณ์ที่จะสร้างความสมดุลของการใช้อำนาจการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยการให้มีผู้ แทนผลประโยชน์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นกรรมการใน  
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหลักการถ่วงดุลอำนาจ โดยในมาตรา67

 7 มาตรา6ให้มีคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า“ก.ถ.”

ประกอบด้วย(1)นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น

ประธาน(2)กรรมการโดยตำแหน่งจำนวนเจ็ดคนได้แก่ปลัดกระทรวงการคลังปลัด

กระทรวงมหาดไทยเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ข้าราชการและอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(3)กรรมการผู้แทนผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนแปดคนประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน

สามคนนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภทละสองคนและกรรมการ

ผู้แทนผู้บริหารการปกครองท้องถิ่นรูปแบบอื่นจำนวนหนึ่งคนซึ่งนายกเมืองพัทยาและ

ผู้บริหารการปกครองท้องถิ่นรูปแบบอื่นเลือกกันเอง(4)กรรมการผู้แทนข้าราชการส่วน

ท้องถิ่นจำนวนแปดคนประกอบด้วยผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลผู้แทน

ข้าราชการเทศบาลผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภทละสองคนผู้แทน

ข้าราชการเมืองพัทยาและผู้แทนข้าราชการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบอื่นจำนวนหนึ่งคน

และผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนหนึ่งคน(5)กรรมการผู้ทรง-

คุณวุฒิซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีผลงานทาง
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ของร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.....ได้กำหนดให้มีการ
ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.ถ.)โดยกำหนดให้มี
กรรมการโดยตำแหน่ง7คนกรรมการผ้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8คนกรรมการผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น8คนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอีก8คน อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าในอนาคต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีบทบาทในการให้บริการทางการสาธารณสุข  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของประชาชน แต่ในกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลับไม่ได้
ระบุให้มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสาธารณสุขไว้  

  สำหรับองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จังหวัดหรืออ.ก.ถ.จังหวัดก็ใช้หลักการสร้างความสมดุลของการใช้อำนาจการบริหาร
งานบุคคลเช่นเดียวกันกับก.ถ.โดยในร่างมาตรา44กำหนดให้“อ.ก.ถ. จังหวัด” 
ประกอบด้วย

 (1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

 (2) อนุกรรมการผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดคัดเลือกจำนวนสี่คน

 (3) อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน
ห้ าคนประกอบด้ วยนายกองค์การบริหารส่ วนตำบล
นายกเทศมนตรีประเภทละสองคนและนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

 (4) อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญจำนวนห้าคน
ประกอบด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลข้าราชการ

วิชาการเป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหารงานท้องถิ่นด้านการศึกษาด้านการบริหารงาน

บุคคลด้านระบบราชการด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านกฎหมายจำนวนแปดคน

โดยในจำนวนนี้ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งคน
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เทศบาลประเภทละสองคนและข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจำนวนหนึ่งคน

 (5) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้านต่างๆจำนวนห้าคน

  ทั้งนี ้ ให้หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ. จังหวัด เป็นเลขานุการ กล่าวโดย
สรปุ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้วางหลักการ โครงสร้าง
และกลไกเพื่อสร้างความสมดุลของอำนาจในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้สำเร็จ  
ในระดับหนึ่ง 

 2) แม้ว่าจะมีการปรับโครงสร้างองค์กรการบริหารงานบุคคลให้มี
ความกระชับ โดยเหลือแค่ ก.ถ. และ อ.ก.ถ. หรือ อ.ก.ค.ถ.  แต่ตามร่างพระราช-
บัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นฉบับนี้  ก.ถ. ยังคงมีอำนาจหน้าที่ในการเป็น
ผู้อนุมัติอนุญาต (Regulator) และผู้ดำเนินการ (Operator) ในองค์กรเดียวกัน   
อันมีลักษณะของการรวมศูนย์อำนาจและเสี่ยงต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบ
ตัดเสื้อโหลดังนั้นจึงควรพิจารณาทบทวนอำนาจหน้าที่ของก.ถ.ตามมาตรา11
ให้ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับการกำหนดทิศทางและนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แต่ถ้าเป็นกระบวนการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลควรกำหนดให้เป็นหน้าที่
ของอ.ก.ถ.(ตามมาตรา44)หรืออ.ก.ค.ถ.แล้วแต่กรณี

  แม้ว่าในมาตรา11(7)ของร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.....จะมีบทบัญญัติให้สามารถมอบหมายการดำเนินการบางอย่างให้มี
ความคล่องตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความเห็นชอบการให้โอนหรือรับโอน
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการอื่นหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นและมาตรา11(8)ในการกำกับติดตามและตรวจสอบเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลและการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบายระเบียบ
มาตรฐานและมติของก.ถ.หรือมติของอ.ก.ถ.ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้อาจมอบหมายให้
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อ.ก.ถ.จังหวัดหรืออ.ก.ค.ถ.จังหวัดดำเนินการแทนได้แต่ก็ยังสะท้อนถึงอำนาจที่
มากเกินไปของก.ถ.

 3)  มกีารเพิม่อำนาจ ก.ถ.ใหส้ามารถถว่งดลุการใชอ้ำนาจการบรหิารงาน 
บุคคลของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการส่วน  
ท้องถิ่นว่าจะไม่ถูกกลั่นแกล้งโดยในมาตรา14บัญญัติว่าในกรณีที่ก.ถ.เห็นว่า
ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบมาตรฐานหรือมติของก.ถ.
หรืออ.ก.ถ.จังหวัดหรืออ.ก.ค.ถ.จังหวัดและเมื่อก.ถ.ได้ดำเนินการสอบสวนแล้ว
ปรากฏว่ามีเหตุดังกล่าวให้ก.ถ.แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่นนั้นดำเนินการให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่ก.ถ.กำหนดในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ 
ก.ถ. หรือไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่ ก.ถ. โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าเป็น
กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นละเลยไม่กระทำการตามหน้าที่หรือกระทำการไม่ชอบด้วย
อำนาจหน้าที่ ให้ก.ถ.มีอำนาจออกคำสั่งแก้ไขหรือเพิกถอนคำสั่งเดิมได้และให้ส่ง
เรื่องให้ผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นพิจารณาดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่ต่อไปโดยไม่ต้องดำเนินการสอบสวนใหม่

  อย่างไรก็ตาม ควรมีบทบัญญัติที่กล่าวถึงความพร้อมรับผิดของ  
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารเพื่อ
เป็นกรอบในการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงานบุคคลและความพร้อมรับผิด
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล(HumanResourceAccountability)

 4) ควรเพิ่มอำนาจหน้าที่ของ ก.ถ. เกี่ยวกับการควบคุมการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถให้ความเห็นชอบ “กรอบอัตรา
กำลัง” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมค่าใช้
จ่ายด้านบุคลากรของส่วนท้องถิ่นซึ่งนับวันจะเพิ่มขึ้นแต่ผลิตภาพและประสิทธิภาพ
ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามนอกจากนี้ควรมีการระบุถึงอำนาจหน้าที่ของก.ถ.และสำนักงาน
ก.ถ.เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนานวัตกรรม
และคุณภาพของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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	 	4.3	มีบทบัญญัติให้มีคระกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่น	
(ก.พ.ถ.)	ซึ่งถือเป็นกลไกใหม่	สำหรับรับประกันความเป็นธรรมในการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

 เพื่อเป็นการรับประกันกระบวนการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดมีขึ้นอย่างแท้จริงร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.....แยกบทบาทการกำหนดทิศทางนโยบายมาตรการกฎระเบียบ
การบริหารงานบุคคลหรือหน้าที่การเป็น“ผู้บริหารงานบุคคล” ให้เป็นของก.ถ.และ
สำนักงานก.ถ.แต่บทบาทของการพิทักษ์ระบบคุณธรรมซึ่งเปรียบเสมือนWatchDog
ofMeritSystemต้องมีความเป็นอิสระเพราะหากให้ก.ถ.ทำหน้าที่พิทักษ์ระบบคุณ
ธรรมด้วยก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งในบทบาทและขัดกับหลักการตรวจสอบสอบทาน
และถ่วงดุลการใช้อำนาจการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนอกจากนี้ความเป็นอิสระ
ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมยังเห็นได้จากการกำหนดให้เลขาธิการก.พ.
เป็นเพียงเลขานุการของก.พ.ถ.มิได้มีตำแหน่งเป็นกรรมการก.พ.ถ.แต่อย่างใดและ
กรรมการก.พ.ถ.เป็นกรรมการที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 

 เหตุที่กำหนดให้มีก.พ.ถ.ก็เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเรื่อง
อุทธรณ์และร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมิชอบ
และมีการกลั่นแกล้งกันมากดังนั้นหากการลงโทษมีผลกระทบถึงความเป็นธรรมและ
ความมั่นคงในการดำรงสถานภาพการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นอันเป็นหลักสำคัญ
ประการหนึ่งของระบบคุณธรรมจึงควรมีองค์กรที่มีความเป็นอิสระในการพิจารณาให้
ความเป็นธรรมเช่นเดียวกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการพลเรือน
สามัญซึ่งออกตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550มาตร279
ดังนั้นตามนัยแห่งมาตรา20ของร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.....ก.พ.ถ.จึงเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และสามารถสั่งการได้โดยไม่ต้อง
เสนอให้ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้สั่งการ
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	 	4.4	มีการปรับปรุงการจัดระบบตำแหน่ง	แต่ยังไม่มีความชัดเจน
เกี่ยวกับระดับตำแหน่งทางก้าวหน้า	และการให้ได้รับเงินเดือน		

 ในการกำหนดประเภทตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้มีการนำ
ระบบการจัดกลุ่มตำแหน่งมาใช้(BroadBanding)โดยในมาตรา54กำหนดให้
ตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญมี3ประเภทคือ(1)ตำแหน่งประเภทบริหาร
ได้แก่ตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรองปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและตำแหน่งอื่นที่ก.ถ.กำหนด(2)ตำแหน่งประเภทวิชาการได้แก่ตำแหน่ง
ที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น
และ(3)ตำแหน่งประเภททั่วไปได้แก่ตำแหน่งที่มิใช่ตำแหน่งประเภทบริหารและ
ตำแหน่งประเภทวิชาการซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับข้าราชการ
พลเรือนสามัญ8ซึ่งมีประเด็นข้อสังเกตดังนี้

 1)  การจัดประเภทตำแหน่งดังกล่าว เป็นการจัดกลุ่มตำแหน่งแบบ  
กว้างๆ โดยไม่ระบุระดับตำแหน่งในแต่ละประเภทไว้ให้ชัดเจน แต่กำหนดให้เป็น
อำนาจหน้าที่ของ ก.ถ. ในการออกอนุบัญญัติมารองรับ ซึ่งการบัญญัติไว้เช่นนี ้
เป็นการให้อำนาจแก่ ก.ถ. อย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลทำให้ ก.ถ. เป็นองค์กรที่ทรง
อิทธิพลในการบริหารงานบุคคล และมีอำนาจในการใช้ดุลพินิจในการจัดสรร
ทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะการกำหนดประเภทจำนวนและระดับของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นถึงแม้ว่าในการกำหนดประเภทจำนวนและระดับของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สามัญจะมีบทบัญญัติว่าในการดำเนินการดังกล่าวต้องคำนึงถึงขอบเขตของความ
รับผิดชอบและปริมาณงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท

 8 มาตรา46ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551กำหนด

ประเภทตำแหน่งไว้ดังนี้(1)ตำแหน่งประเภทบริหารมีสองระดับคือระดับต้นและระดับสูง

(2)ตำแหน่งประเภทอำนวยการมีสองระดับคือระดับต้นและระดับสูง(3)ตำแหน่งประเภท

วิชาการมีห้าระดับคือระดับปฏิบัติการระดับชำนาญการระดับชำนายการพิเศษระดับ

เชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิและ(4)ตำแหน่งประเภททั่วไปมีสี่ระดับคือระดับปฏิบัติ

งานระดับชำนายงานระดับอาวุโสและระดับทักษะพิเศษ
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และแต่ละขนาดก็ตามและให้เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลก็ตาม

  การให้อำนาจแก่ก.พ.อย่างมากเช่นนี้ขัดกับหลักการบริหารงาน
บุคคลให้สอดคล้องกับความจำเป็นของพื้นที่และเงื่อนไขขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งรวมทั้งให้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและความพร้อมรับผิดในการ
บริหารงานบุคคลนอกจากนี้ก.ถ.และสำนักงานก.ถ.ควรพัฒนาระบบการควบคุม
ตำแหน่งซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐโดยเน้นเจตนารมณ์ที่ให้คำนึงถึง
ประสิทธิภาพประสิทธิผลความคุ้มค่าและฐานะทางการเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น

 2) การที่ไม่มีการระบุระดับตำแหน่งไว้ในแต่ละประเภทตำแหน่ง ไว้ใน
ชั้นพระราชบัญญัติ ในด้านหนึ่งอาจมีผลดีคือมีความคล่องตัวแต่อาจทำให้
ข้าราชการมองไม่เห็นทางก้าวหน้าในการรับราชการได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้เนื่องจาก
ขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทต่างๆมีความแตกต่างกันมากและ
โครงสร้างตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งก็มีความแตกต่างกันดังนั้นหาก
ไม่มีการกำหนดระดับตำแหน่งไว้ให้ชัดเจนในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็อาจจะทำให้
เกิดการบิดเบือนและหากมีการกำหนดระดับตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมก็จะส่งผลต่อ
รายจ่ายบุคลากรภาครัฐได้ดังนั้นจึงควรระบุระดับตำแหน่งในแต่ละกลุ่มประเภท
ตำแหน่งให้มีความชัดเจนรวมทั้งมีการกำหนดทางก้าวหน้าในการเลื่อนระดับตำแหน่ง
ในแต่ละประเภทที่ชัดเจนด้วยนอกจากนี้ควรพิจารณาเพิ่มเติมด้วยว่าตำแหน่งที่อาจ
ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทบริหารแต่เป็นตำแหน่งที่ต้องบังคับบัญชาเบื้องต้นหรือตำแหน่ง
ผู้บริหารระดับกลางซึ่งต้อง“บริหารงาน บริหารเงิน และบริหารคน”เช่นผู้ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อำนวยการกองหรือผู้อำนวยการสำนักจะจัดกลุ่มประเภทตำแหน่งอย่างใด
เนื่องจากมิได้ระบุไว้ในมาตรา54

 3) มิได้มีการระบุให้ชัดเจนว่า หากมีการเปลี่ยนการจัดระบบตำแหน่ง
แบบ “ซี” เป็นแบบ “ประเภท” ตำแหน่ง ดังกล่าวข้างต้นแล้ว วิธีการให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนจะเป็นเช่นใดบัญชีเงินเดือนจะเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่จะมีบัญชีเงินเดือน
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แยกตามประเภทตำแหน่งเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญหรือไม่และจะใช้บัญชี
แบบขั้นวิ่งแบบเดิมหรือใช้แบบช่วงเงินเดือนซึ่งมีการกำหนดเพียงอัตราเงินเดือนขั้นต่ำ
และขั้นสูงไว้เท่านั้นซึ่งโดยหลักการแล้วหากจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญมี
3ประเภทคือประเภทบริหารประเภทวิชาการและประเภททั่วไปก็ควรจะมีบัญชีเงิน
เดือนที่แยกจากกันซึ่งสามารถกำหนดอัตราเงินเดือนขั้นสูงขั้นต่ำให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานได้นอกจากนี้อาจต้องระบุให้ชัดเจนว่าตำแหน่งประเภทใดและระดับใดที่มี
สิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งด้วย

	 	4.5	มีบทบัญญัติที่จะปรับปรุงระบบการสรรหา	บรรจุ	แต่งตั้งและ
โอนย้าย	ให้เป็นไปตามหลักการของระบบคุณธรรมมากขึ้น		

 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา288ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ซึ่งบัญญัติว่าการแต่งตั้งและการให้ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละ
ท้องถิ่นโดยการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีมาตรฐาน
สอดคล้องกันและอาจได้รับการพัฒนาร่วมกันหรือสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้รวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก่อนทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.....(มาตรา58–63)มีการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแล้วดังนี้

 1)  เน้นบทบาทของ ก.ถ. ในการดำเนินการตามกระบวนการเลือกสรร
บุคคลเข้ารับราชการ โดยให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม และคำนึงถึงพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของบุคคลนั้น ตลอดจนความเหมาะสมจำเป็นและประโยชน์ของท้องถิ่น
และทางราชการคือเลือกให้ได้ผู้มีความรู้ความสามารถ(Competence)โดยเปิด
โอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติอย่างเดียวกันมีความเสมอภาค(EqualityofOpportunity)
ที่จะเข้าสอบแข่งขัน(CompetitiveExamination)นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติที่เป็น
ข้อยกเว้นให้ทำการคัดเลือกได้โดยไม่ต้องสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ถ.
กำหนดเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและลดเวลาและกระบวนการ/ขั้นตอนในการสรรหา
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และเลือกสรรบุคลากรเข้าปฏิบัติงานนอกจากนี้ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.....มาตรา61ยังกำหนดให้มีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้
ความสามารถและความชำนาญสูงเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญเป็นกรณีพิเศษ
ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการบุคคลที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นก็อาจไม่จำเป็นต้องใช้การสอบแข่งขัน
ถือเป็นการบรรจุบุคคลจากภายนอกซึ่งมีประสบการณ์จากนอกภาคราชการ(lateral
Entry)โดยอาจไม่ต้องเริ่มที่ตำแหน่งในระดับเริ่มต้น(MidCareerRecruitment)

 2) มีความพยายามจะลดอิทธิพลของฝ่ายการเมืองในการบรรจุแต่งตั้ง
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญประเภทตำแหน่ง
บริหารโดยการจัดทดสอบความรู้มาตรฐานสำหรับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และให้ผู้บริหารคัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการทดสอบ(มาตรา63–64)อย่างไรก็ตามควรมี
การกำหนดเกณฑ์นอกเหนือจากผลการทดสอบไว้เป็นกรอบในการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บริหารเพื่อลดระบบอุปถัมภ์ด้วยเพราะหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทบริหารนั้นไม่ได้พิจารณาจากผลการสอบอย่างเดียวแต่ยังต้องพิจารณาถึง
ความโดดเด่นในผลงานภาวะผู้นำและการเป็นที่ยอมรับทั้งในด้านการงานและ
พฤติกรรมส่วนตัวด้วย

 3)  มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการขาดความคล่องตัวและมี
ความล่าช้าในการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักความสมัครใจ ทั้งนี้เพื่อให้
มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยในมาตรา39บัญญัติให้การ
โอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไปเป็นข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นต้องเป็นไปโดยสมัครใจและได้รับความ
เห็นชอบจากอ.ก.ถ.จังหวัดหรืออ.ก.ค.ถ.จังหวัดที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีส่วนใน
มาตรา40ยังคงเน้นให้มีการตกลงกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอโอน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอนแล้วเสนอขอความเห็นชอบจากอ.ก.ถ.
จังหวัดหรืออ.ก.ค.ถ.จังหวัดแต่ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะรับโอนให้
ความยินยอมในการรับโอนแล้วแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดไม่ยินยอมให้
โอนและข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ให้อ.ก.ถ.จังหวัดหรืออ.ก.ค.ถ.จังหวัดหรือก.ถ.
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แล้วแต่กรณีพิจารณาแล้วให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการออกคำสั่งให้โอนข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นผู้นั้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับแจ้งมติในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว
ไม่ออกคำสั่งภายในกำหนดเวลาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอนออกคำสั่งรับ
โอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นได้โดยไม่ต้องมีคำสั่งให้โอนและให้ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งและอัตราเงินเดือนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด
ตั้งแต่วันที่รับโอนซึ่งในการดำเนินการตามวรรคสองก.ถ.จะแต่งตั้งอ.ก.ถ.เพื่อดำเนิน
การพิจารณาให้ความยินยอมและอนุมัติแทนก็ได้

 แม้ว่าการบัญญัติเกี่ยวกับการโอนข้าราชการท้องถิ่นเช่นนี้อาจช่วยสร้าง
ความมั่นใจให้กับฝ่ายข้าราชการประจำแต่การกำหนดให้อ.ก.ถ.จังหวัดหรืออ.ก.ค.ถ.
จังหวัดหรือก.ถ.มีอำนาจในการพิจารณาให้ความยินยอมและอนุมัติการโอนย้ายหรือ
การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอนออกคำสั่งรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้น
ได้โดยไม่ต้องมีคำสั่งให้โอนอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในการบริหารงานและเป็นการ
ก้าวข้ามหัวผู้บริหาร (Overrule) ซึ่งผิดหลักการบังคับบัญชาเนื่องจากในมาตรา65
ยังคงยืนยันให้อำนาจผู้บริหารท้องถิ่นในการออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ
ย้ายการโอนการเลื่อนระดับการเลื่อนเงินเดือนการสอบสวนการลงโทษทางวินัย
และการให้ออกจากราชการกล่าวคือยังคงยึดหลักการยินยอมและสมัครใจดังนั้น
ควรมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกการดำเนินการในการโอนย้ายเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิด
จากกรณีผู้บริหารท้องถิ่นเกิดความขัดแย้งกับข้าราชการไว้ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
ด้วยนอกเหนือจากการให้อำนาจก.พ.มาตรา14ในการออกคำสั่งแก้ไขหรือเพิกถอน
คำสั่งเดิมของผู้บริหารที่ไม่กระทำตามหน้าที่หรือกระทำการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่

 4) มีการใช้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อช่วยให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คล่องตัว ตามมาตรา 47 แต่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ ที่กำหนดไว้ใน
มาตรา 52 ยังคงมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นควรกำหนดบทบาทของคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในทุกกระบวนการได้อย่างแท้จริงเช่นบทบาทของการใช้กำลังคนให้
เกิดประโยชน์สูงสุดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานการจัด
สวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นต้น
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	 	4.6	ยังไม่มีมาตรการในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการอย่างชัดเจน	โดยเฉพาะการจัดการกับข้าราชการที่มีผลการ
ปฏิบัติงานไม่อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ		

 แม้ว่าตามมาตรา110(6)จะกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตาม
กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ
หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการบกพร่องในหน้าที่ราชการ
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะ
เป็นการเสียหายแก่ราชการแต่ในทางปฏิบัติอาจไม่มีการดำเนินการเนื่องจากอุปสรรค
ด้านวัฒนธรรมองค์กรที่เลี้ยงไว้จนเกษียณหรือหากมีการดำเนินการก็อาจถูกมองว่า
เป็นการกลั่นแกล้งกันดังนั้นจึงควรมีบทบัญญัติที่ให้กำหนดกรอบการพิจารณาที่
ชัดเจนไว้ในระดับพระราชบัญญัติในขณะเดียวกันควรเน้นบทบาทความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารทุกระดับในการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม

	 	4.7	มีการกำหนดให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องรักษาคุณธรรมและ
จริยธรรมอย่างเคร่งครัด	แต่มาตรการบังคับใช้ยังไม่มีความชัดเจน			

 โดยในมาตรา77กำหนดให้คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นประกอบด้วย

 (1)ดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม

 (2)ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัย์สจุรติเสยีสละและมคีวามรบัผดิชอบ

 (3)ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยพร้อมให้ตรวจสอบได้

 (4)ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาครวดเร็วมีอัธยาศัยไมตรี
โดยคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นหลัก
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 (5)ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า

 (6)พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ

 ทั้งนี้ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการดูแลและว่ากล่าวตักเตือนผู้ใต้
บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามคุณธรรมและจริยธรรมโดยเคร่งครัดนอกจากนี้ในการ
พิจารณาแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือนหรือการให้เงินรางวัลให้นำพฤติกรรมในการปฏิบัติ
ตามคุณธรรมและจริยธรรมมาประกอบการพิจารณาด้วย

 อย่างไรก็ตามเนื่องจากเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550มาตรา
279และมาตรา280ดังนั้นการที่ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.....กำหนดมาตรการบังคับกรณีไม่ปฏิบัติตามคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด
เพียงการให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือนอาจไม่ยังเพียงพอเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตาม
คุณธรรมจริยธรรมบางอย่างอาจถือเป็นความผิดทางวินัยและต้องมีการพิจารณา
ดำเนินการทางวินัยด้วย

	 	4.8	มีการกำหนดมาตรการคุ้มกันและจูงใจแก่ผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับ
การกระทำอันมิชอบ	(Whistle	Blower)	ซึ่งจะเป็นกลไกในการสร้าง
ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใสสะอาด					

 โดยในมาตรา97บัญญัติว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้ใดให้ข้อมูลต่อ
ผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยคำในฐานะพยานต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบ
ตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอันเป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่งต่อทาง
ราชการและท้องถิ่นผู้บังคับบัญชาดังกล่าวอาจพิจารณาให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณี
พิเศษได้ส่วนข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญผู้ใดให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำในฐานะพยานให้
ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยและถ้าข้อมูลหรือถ้อยคำนั้นเป็นหลักฐานสำคัญที่อาจทำให้
ผู้ถูกกล่าวหาต้องถูกลงโทษฐานทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย
อย่างร้ายแรงสำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบการกันเป็นพยาน
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การลดโทษและการให้ความคุ้มครองพยานให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎก.ถ.ซึ่งใน
กรณีนี้ถือเป็นกลไกที่จะช่วยสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานและสร้างจิตสำนึกให้
เป็นผู้มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งเป็นจุดอ่อนของ
ข้าราชการและการบริหารส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน

	 	4.9	ยังไม่มีบทบัญญัติที่ให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพในการรวม
กลุ่มของข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรา	64	วรรคสอง			
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.2550		

 หมวด3สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยส่วนที่11เรื่องเสรีภาพในการ
ชุมนุมและสมาคมมาตรา64บัญญัติว่า“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็น
สมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชนหรือหมู่คณะอื่น”
โดยในวรรคสองยังระบุด้วยว่า“ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของรัฐย่อมมีเสรีภาพใน
การรวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการ
บริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ”และ“การ
จำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน 
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพื่อป้องกันมิให้มี
การผูกขาด ตัดตอนในทางเศรษฐกิจ”นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศฉบับที่151ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองสิทธิในการจัดตั้งองค์กร
สมาคมและกระบวนการในการกำหนดเงื่อนไขและสภาพการจ้างในระบบราชการ

 เพื่อให้มีการรองรับเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
อาจยึดถือแนวทางบทบัญญัติเพื่อรับรองเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการพลเรือน
สามัญในมาตรา43ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551
ซึ่งระบุว่า“ข้าราชการพลเรือนสามัญมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน และ
ความต่อเนื่องในการ จัดทำบริการสาธารณะ และต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง 



บทวิเคราะห์ประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 3�

ส่วนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการรวมกลุ่มนั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน
พระราชกฤษฎีกา”ทั้งนี้หากมีการเพิ่มเติมก็จะทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการและเป็นการส่งเสริมการ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

5. บทส่งท้าย

ในการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.....
เริ่มต้นจากการตั้งคำถามว่าหลักการและบทบัญญัติทีเกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบและ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550หรือไม่และบทบัญญัติดังกล่าว
เป็นไปเพื่อแก้ปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ผ่านมาหรือไม่โดยได้นำเสนอแนวคิดและหลักการซึ่งจะนำมาใช้เป็นกรอบในการ
วิเคราะห์ซึ่งสรุปได้ว่ามีความพยายามในการที่พัฒนาคุณภาพการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนท้องถิ่นเพื่อตอบคำถามหลักที่ตั้งไว้โดยมีจุดเด่นคือการสร้างความ
สมดุลของโครงสร้างอำนาจการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในเชิงของการกำหนดให้มี
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีความเป็นเอกภาพมากขึ้นมีกลไกในการพิทักษ์และ
รักษาระบบคุณธรรมซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพยายามแก้ไข
ที่สำคัญคือการมีนวัตกรรมในการพิทักษ์ความเป็นธรรมในกระบวนการบริหารงาน
บุคคลโดยการตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่น(ก.พ.ถ.)ซึ่งถือเป็นกลไก
ใหม่สำหรับรับประกันความเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ในส่วนของการปรับปรุงคุณภาพและความโปร่งใสของกระบวนการบริหารงาน
บุคคลนั้นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.....โดยหลักการ
ในภาพรวมได้พยายามตอบโจทย์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตหลายประการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดบทบัญญัติที่มีการถ่วงดุลอำนาจของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น
และองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในเรื่องการโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งการเลื่อนเงิน
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เดือนและการลงโทษทั้งนี้เพื่อให้การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ้นจาก
ตำแหน่งต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่นโดยการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกันและ
อาจได้รับการพัฒนาร่วมกันหรือสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันได้รวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ก่อน

อย่างไรก็ตามอาจตั้งข้อสังเกตได้ว่าร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.....มีเค้าโครงส่วนใหญ่มาจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนพ.ศ.2551โดยเฉพาะการจัดประเภทตำแหน่งใหม่และกลไกการบริหารงาน
บุคคลอื่นๆดังนั้นในการพิจารณาจึงต้องมีความระมัดระวังและต้องมั่นใจว่าแนวคิด
หลักการกระบวนการและวิธีการที่อยู่ในบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
จะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและช่วยแก้ปัญหาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
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