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 ผลการศึกษาพบวา การจัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรมท้ังในตางประเทศและประเทศไทย 

มีลักษณะตรงกันคือ เปนองคกรอิสระก่ึงตุลาการ ทําหนาท่ีในการวินิจฉัยขอพิพาทในเรื่องท่ีเก่ียวกับ

การบริหารงานบุคคล โดยมีวิธีพิจารณาเปนของตนเอง และผลการพิจารณามีสภาพบังคับตอผูมีอํานาจ

ในการบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงการศึกษานี้พบวา คณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน ควรมีโครงสรางท่ีไมแตกตางจากองคกรพิทักษระบบคุณธรรม

ในประเทศไทย 

 สําหรับหนาท่ีสําคัญของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน ผล

การศึกษาพบวา มีหนาท่ีดังตอไปนี้  1)  เสนอแนะตอ ก.ถ. เพ่ือให ก.ถ. ดําเนินการจัดใหมีหรือ

ปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติท่ีเก่ียวกับการพิทักษระบบคุณธรรม  2)  ไกลเกลี่ยหรือ

ประนีประนอมขอพิพาทกอนการพิจารณา  3)  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  4)  พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรอง

ทุกข  5)  บังคับการใหเปนไปตามคําวินิจฉัย  6)  พิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรม  7) ออกกฎ 

ก.พ.ถ. ระเบียบหลักเกณฑ และวิธีการเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ.ถ. เม่ือประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได  8)  แตงตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม 

และมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามอ่ืนตามท่ี ก.พ.ถ. กําหนด เพ่ือเปนกรรมการวินิจฉัย

อุทธรณ หรือเปนกรรมการวินิจฉัยรองทุกข  9)  ปฏิบัตกิารอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 

 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน มีลักษณะ

แตกตางไปจากองคกรพิทักษระบบคุณธรรมท่ีมีอยูในประเทศไทยในประเด็นสําคัญคือ กําหนดให

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินสามารถไกลเกลี่ยขอพิพาทในเรื่อง

อุทธรณและรองทุกขได เนื่องจาก ในการศึกษานี้พบวา การรองทุกขคือกระบวนการพนักงานสัมพันธ 

หากมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนนําเรื่องรองทุกขเขาสูการวินิจฉัย จะทําใหสามารถแกปญหาไดดีกวา

การเขาสูกระบวนการพิจารณาวินิจฉัย สําหรับการอุทธรณนั้น เนื่องจาก เจาหนาที่ของรัฐสามารถ

แกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งไดตลอดเวลาท่ีเห็นวาผิด ดังนั้น กระบวนการไกลเกลี่ยจึงเปนการกําหนด

ประเด็นเบื้องตนท่ีหากวาเห็นตรงกัน ก็ไมตองเขาสูกระบวนการวินิจฉัย นอกจากนี้ ในสวนของการ

บังคับคดี การศึกษาพบวา หากใหคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่นมี

หนาท่ีบังคับใหเปนไปตามคําวินิจฉัย จะเกิดประโยชนตอการพัฒนาระบบคุณธรรมไดดีกวาการให

องคกรอ่ืนมาเปนผูทําความเห็นอีกครั้งหนึ่ง 

 ในการศึกษานี้มีขอบเขตเฉพาะศึกษาคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวน

ทองถ่ินในเรื่องโครงสรางและอํานาจหนาท่ี สําหรับรายละเอียดท่ีเปนระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ

เปนกรณีท่ีจะตองจําแนกศึกษาแยกเปนอีกกรณีตางหากจากการศึกษานี้ ซึ่งเปนกรณีที่ควรศึกษาใน

รายละเอียดตอไป 
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Organization of local officials, It is needed to study the structure as well as the authority 

of the Merit System Protection Organization of local officials for enacting a provision and 

so on. 

The methodology is documentary resesrch comparing the establishment of the 

Merit System Protection Organization in different countries, including United Kingdom, 

United States of America, Australia as well as those in Thailand including Merit System 

Protection Commission of Civil Servants and Bangkok Metropolitan Merit System 

Protection Commission. 

The results of the study showed that the establishment of Merit System 

Protection Commission aboard in Thailand and other country has the common 

characteristics in that they are an independent quasi-judicial. The Acts of discrimination 

disputes in matters relating to personnel management with their own procedures and 

have sanction  for personnel management in local officials. The study found that Merit 

System Projection Commission of local officials should have a structure that is not 

different from the Merit System Protection Organization in Thailand 

For the key functions of the Merit System Protection Commission of local officials, 

the results showed the authority as follows: 1) Suggest Personnal Comission to revise 

policies or regulations, or resolutions relating to the protection of the merit system 2) 

Mediate or compromise the dispute before the hearing 3) Appeals consideration 4) 

Complaints consideration  5) Use enforcement to comply with the decision 6) Consider 

the merit system protection  7) Establish Merit System Protection Commission regulations 

and procedures for the execution of these regulations upon publication in the Royal 

Gazette.  8) Appoint a person who is qualified and no prohibitions and meet the qualification 

and not disqualified as the requirement of Merit System Protection Commission., to be a 

member of an appeals commission or member of a complaints commission. 

9) Perform other duties as prescribed in the Act. 

 Authority of the Merit System Protection Commission of local officials is different 

from the existing Merit System Protection Organization in Thailand in that: the Merit System 
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Protection Commission of local officials is able to mediate disputes and grievances in 

the retrial because the study found that the complaint process is employee relations. If 

a dispute can be mediated before it is taken to the diagnosis, the problem will better be 

solved than entering to the decision process. For the appeal, because the government 

officers can change the orders at any time, so the mediation process is to determine at 

the preliminary.  If it is initially consensus, it is not necessary to access to the diagnostic 

process in terms of execution. Besides,  The study found about the enforcement that if 

let Merit System Protection Commission responsible for enforcement complying with the 

decision, it will benefit the development of merit system better than the other organizations 

to make suggestion again. 

The scope of this study is only for Merit System Protection Commission of the 

local officials in the area of structure and authority. For details of the regulations related 

to the case is to be classified as a case study of a separate study which should be 

studied in future details. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ผูเขียนประสบความสําเร็จในการเขียนวิทยานิพนธเลมนี้ ดวยความกรุณาและความเอาใจใส

ของศาสตราจารย ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ  ศาสตราจารย ดร. สุนทร  มณีสวัสดิ์ และ ดร. สงขลา

วิชัยขัทคะ  ท่ีทุกทานไดสละเวลาใหคําแนะนํา ตรวจ แกไข จนวิทยานิพนธเลมนีส้ําเร็จลุลวง และมี

ความสมบูรณยิ่ง  ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานเปนอยางสูง มา ณ ท่ีนี้ 

 ผูเขียนไดรับความกรุณาและเอาใจใสเปนอยางยิ่งจาก ดร. สุรเกียรติ  ฐิตะฐาน  ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชา

ของผูเขียน ทานไดใหความสนใจเปนอยางมากในเรื่องท่ีผูเขียนศึกษา โดยใหการสนับสนุน ใหคําแนะนํา

เสนอแนะ ตรวจ แกไข เนื้อหา รูปแบบ ข้ันตอน ในการเขียนวิทยานิพนธเลมนี้ จนประสบความสําเร็จ 

มีเนื้อหาท่ีครบถวน สมบูรณ ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทานเปนอยางสูง มา ณ ท่ีนี้

 การดําเนินการเขียนวิทยานิพนธเลมนี้  ผูเขียนมีความตั้งใจมาก และตองใชความอดทนอยางสูง

ท่ีจะตองเผชิญกับปญหาตางๆ ทําใหเกิดความทอแท  เหน็ดเหนื่อย แตผูเขียนก็สามารถดําเนินการ

ตอไปไดจนประสบความสําเร็จ เพราะไดรับกําลังใจ  ความรัก ความหวงใย ความปรารถนาดี  การ

ดูแลเอาใจใส และความอดทน เปนอยางดียิ่งจากบิดา มารดา และคุณวันทนี  ตรีสิงห  ผูมีพระคุณ

ของผูเขียน เปนอยางดมีาโดยตลอด ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณในความรัก ความเมตตา ของทุกทาน

ท่ีมีใหกับผูเขียนเสมอมา และขอขอบคุณทุกคนท่ีใหความชวยเหลือในการทําวิทยานิพนธเลมนี้ 

 คุณงามความดี และประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากวิทยานิพนธเลมนี้  ผูเขียนขอมอบให บิดา มารดา  

ผูมีพระคุณ และครูบาอาจารยทุกๆ ทาน 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความเปนมา 

 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมจนปจจุบัน

จัดระเบียบบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยออกเปนสามสวน กลาวคือ ราชการสวนกลาง

ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน  ราชการสวนกลางเปนการรวมอํานาจการบริหารงานท่ี

สําคัญ ๆ (Centralization) โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องนโยบายเก่ียวกับความม่ันคงของประเทศโดยรวม

โดยมีการสรรหาบุคลากรท่ีเปนของตนเองและมีการจัดแบงสวนราชการออกเปน กระทรวง  ทบวง  กรม

ในขณะที่ราชการสวนภูมิภาคเปนการแบงอํานาจจากราชการสวนกลางไปถือปฏิบัติในจังหวัดตาง 

(Devolution) โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณและกําลังคนจากราชการสวนกลางไปประจํา หรือ

ปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายของราชการสวนกลาง โดยมีการจัดแบงสวนราชการออกเปนจังหวัด

และอําเภอ 

สําหรับราชการสวนทองถ่ิน เปนการกระจายอํานาจ (Decentralization) จากราชการสวนกลาง

ไปยังราชการสวนทองถ่ิน โดยราชการสวนทองถ่ินมีการจัดเก็บรายไดและใชรายไดที่จัดเก็บนั้นไปใน

การพัฒนาทองถ่ิน มีราชการสวนกลางสนับสนุนในสวนท่ีเกินกําลังความสามารถของราชการสวน

ทองถ่ิน  ในการนี้ราชการสวนทองถิ่นจะมีบุคลากรปฏิบัติราชการที่เปนของตนเองโดยมีการจัดแบง

รูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินออกเปน กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวน

จังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เรียกโดยรวมวา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในการบริหารงานในสวนราชการหรือการจัดตั้งองคกรตาง ๆ มีปจจัยท่ีสําคัญแบงออกเปนการ

บริหารคน หรือ บุคลากร (Man) การบริหารการเงิน หรือ งบประมาณ (Money) การบริหารวัสดุ

อุปกรณ  (Material)  และการบริหารการจัดการ (Management) การบริหารคนถือเปนปจจัย

สําคัญและเปนท่ียอมรับกันในฐานะท่ีเปนทรัพยากรมนุษยในการผลักดันการดําเนินการตาง ๆ ของ

องคการใหขับเคลื่อนไปในทิศทางท่ีกําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนราชการตาง ๆ ท่ีตองมีการ

ขับเคลื่อนไปสูการบริการสาธารณะอยางเปนธรรม  ฉะนั้น ในการบริหารราชการท้ังในราชการสวนกลาง

ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน จึงตองยึดถือหลักการสําคัญในการบริหารงานบุคคล

กลาวคือ สรรหาคนท่ีดีท่ีสุดและเกงท่ีสุดเขาทํางาน พัฒนาคนท่ีดีท่ีสุดและเกงท่ีสุดใหทํางานไดดียิ่งข้ึน 
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รักษาไวซ่ึงคนท่ีดีท่ีสุดและเกงท่ีสุดใหอยูกับสวนราชการนาน ๆ และใชประโยชนจากคนท่ีดีที่สุดและ

เกงท่ีสุดนั้นอยางคุมคาแกองคกร  ในการบริหารงานเชนวานั้น ในราชการสวนกลาง และราชการสวน

ภูมิภาค มีองคกรกลางในการบริหารงานบุคคลเปนของตนเองเรียกวา “คณะกรรมการขาราชการพลเรือน”

(ก.พ.) หรือคณะกรรมการกลางการบริหารงานบุคคลท่ีเปนของตนเอง เชน คณะกรรมการขาราชการ

ตุลาการ (ก.ต.)  คณะกรรมการขาราชการอัยการ (ก.อ.)  คณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) 

เปนตน  ในขณะท่ีราชการสวนทองถ่ินเพ่ิงมีองคกรกลางในการบริหารงานบุคคลเปนของตนเองเม่ือป 

พ.ศ. 2542 เรียกวา “คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น” เรียกโดยยอวา 

ก.ถ.  ซ่ึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ี

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล และรัฐธรรมนูญฉบับ

ปจจุบัน ก็ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล

เชนเดียวกัน(มาตรา 283 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550) 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นอกจากไดกําหนดรับรองความเปน

อิสระในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไวในมาตรา 283 แลว ยังไดมีการกําหนด

องคกรท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินไวถึงสององคกรดวยกัน กลาวคือ 

“องคกรกลางบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน” ไดรับการกําหนดไวในมาตรา 288 วรรคหนึ่ง

ความวา 

“มาตรา 288 การแตงตั้งและการใหขาราชการและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

พนจากตําแหนง ตองเปนไปตามความเหมาะสมและจําเปนของแตละทองถ่ิน โดยการบริหารงานบุคคล

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีมาตรฐานสอดคลองกัน และอาจไดรับการพัฒนารวมกัน หรือ

สับเปลี่ยนบุคลากรระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันได รวมท้ังตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งเปนองคกรกลางบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นกอน ทั้งนี้

ตามท่ีกฎหมายบัญญัต”ิ 

“องคกรพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน” ไดรับการกําหนดไวในมาตรา 288

วรรคสอง ความวา 

“ในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองมีองคกรพิทักษระบบคุณธรรม

ของขาราชการสวนทองถ่ิน เพื่อสรางระบบคุมครองคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล

ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ” 
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1.2  สภาพปญหา 

 
จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกลาว จึงพิจารณาไดวา การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีสําคัญมาก ในระดับท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดใหมีการตรา

บทบัญญัติรับรององคกรกลางในการบริหารงานบุคคล และองคกรพิทักษระบบคุณธรรมในการ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นไว ยอมแสดงใหเห็นวากฎหมายสูงสุดไดใหความสําคัญโดยไดวาง

หลักประกันการอํานวยความเปนธรรมในการบริหารงานบุคคลใหกับขาราชการสวนทองถ่ิน 

ในทํานองกลับกัน การท่ีกฎหมายสูงสุดของประเทศไดวางหลักประกันการอํานวยความเปน

ธรรมในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินไว แตกลับไมมีกลไกในการอํานวยความเปนธรรมในลักษณะ

เชนเดียวกันใหกับขาราชการประเภทอ่ืน แตในขาราชการพลเรือนกลับใหความสําคัญโดยไดมีการ

กําหนดใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551 และองคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งไดแก กรุงเทพมหานคร ไดมีการกําหนด

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของกรุงเทพมหานครไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 สําหรับ องคการบริหารสวนจังหวัด  

เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา ซึ่งปจจุบันมีการบริหารงานบุคคลตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แตในพระราชบัญญัติดังกลาว

มิไดมีการบัญญัติ หรือมิไดมีการปรับปรุง แกไขใหมีองคกรพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ

สวนทองถ่ิน เพ่ือสรางระบบคุมครองคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล และเปนกลไก

ในการอํานวยความเปนธรรมใหกับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล 

พนักงานองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานเมืองพัทยา จึงสมควรศึกษาเพื่อปรับปรุงแกไข

กฎหมายที่เกี่ยวของ ในการกําหนดใหมีบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการจัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรม

ของขาราชการสวนทองถ่ินดังกลาวตอไป 

 

1.3  วัตถุประสงค 

 
1.3.1  เพ่ือศึกษารูปแบบและโครงสรางขององคกรพิทักษระบบคุณธรรมในตางประเทศและ

องคกรพิทักษระบบคุณธรรมของไทย 

1.3.2  เพ่ือเสนอบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการจัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ

สวนทองถ่ิน 
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1.4  คําสําคัญและขอบเขตในการศึกษา 
 

รัฐธรรมนูญ  หมายถึง  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน  หมายถึง องคกรพิทักษ

ระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

กําหนดใหมี 

การตราบทบัญญัติ  หมายถึง  การศึกษาเพ่ือใหมีบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการจัดตั้งคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินไวในกฎหมายวาดวยระเบียบการบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ิน 

ขาราชการสวนทองถ่ิน  หมายถึง  ขาราชการสวนทองถ่ินสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายจัดตั้งอ่ืน

แตไมหมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาเพ่ือจัดใหมีองคกรพิทักษระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน สําหรับ

องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา จึงเปนสิ่งจําเปน

ท้ังนี้ นอกจากเพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแลว ยังเปนการแกไขปญหา

การอํานวยความเปนธรรมใหกับขาราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนเปาหมายสูงสุดอีกดวย 
 

1.5  สมมุติฐาน 
 

ในการบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบันยังมีการดําเนินการท่ีไมถูกตอง

และเกิดความไมเปนธรรมแกขาราชการสวนทองถ่ินในหลายประการกลาวคือ มีการใชอํานาจและการ

ตรวจสอบการใชอํานาจท่ีคลาดเคลื่อนไปจากเจตนารมณของกฎหมาย มีการใชดุลพินิจท่ีไมชอบดวย

กฎหมาย กลไกและระบบตรวจสอบการใชอํานาจยังไมเขมแข็ง และมีการดําเนินการที่ผิดไปจาก

กระบวนการ รูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนด รัฐธรรมนูญ 2550

จึงกําหนดใหมีองคกรพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน แตเนื่องจากยังไมมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน และยังไมมีการศึกษาเก่ียวกับโครงสราง

และอํานาจหนาท่ีขององคกรพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน  ฉะนั้น จึงตองมีการศึกษา

โครงสราง ตลอดจนอํานาจหนาท่ีขององคกรพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน เพ่ือตรา

เปนบทบัญญัติในการใชบังคับตอไป 
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1.6  วิธีการศึกษา 
 

1.6.1  ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกับระบบคุณธรรมและคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมท่ีมี

อยูในประเทศไทย 

1.6.2  ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ โครงสราง และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมของตางประเทศ 

1.6.3  รับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบ โครงสราง และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรมจากขาราชการสวนทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินโดยการสุมตัวอยาง 

1.6.4  วิเคราะหขอมูลและเสนอเปนรางบทบัญญัติของกฎหมาย 

 

1.7  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1.7.1  เพ่ือทราบรูปแบบ และโครงสรางขององคกรพิทักษระบบคุณธรรมในตางประเทศและ

องคกรพิทักษระบบคุณธรรมของไทย 

1.7.2  เพ่ือทราบปญหาการอํานวยความเปนธรรมและวิธีการแกไขปญหาในปจจุบัน 

1.7.3  มีบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับองคกรพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินไวใน

กฎหมาย 



 

บทท่ี 2 
 

พัฒนาการและแนวคิดในการจัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรม 
 

2.1  พัฒนาการการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นไทย 
 

ในการศึกษาเพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน ตามท่ี

กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นี้ จําเปนตองเขาใจพ้ืนฐานและ

ความเปนมาของพัฒนาการการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินของประเทศไทย เพ่ือทราบความเปนมา

ขององคกร และหลักการท่ีใชในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ซ่ึงในเรื่องนี้ไดมีการนําเสนอพัฒนาการ

การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินไทย โดยแบงออกเปนแตละยุคดังนี้ 1 

 

2.1.1  ยุคแรก 

จากการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร พบประวัติพัฒนาการของการปกครองทองถ่ินไทย

ในยุคแรกเริ่มท่ีสําคัญหลายประการท้ังในดานจุดกําเนิดของการปกครองทองถ่ิน หนาท่ีของการปกครอง

ทองถ่ินตลอดจนความเปนมาของขาราชการ หรือพนักงานท่ีทํางานในระบบการปกครองทองถ่ิน

กลาวคือ ในพระนิพนธถึงนโยบายการจัดตั้งสุขาภิบาลข้ึนในกรงุเทพมหานคร ท่ีกรมพระยาดํารงราชานภุาพ

กลาวไวตอนหนึ่ง ในเม่ือครั้งทรงเลาถึงประวัติของเจาพระยายมราช (ปน สุขุม) สมัยท่ีเปนเสนาบดี

กระทรวงนครบาลพบประวัติศาสตรการจัดตั้งทองถ่ินไทยท่ีนาสนใจดังนี้ 

 

ราวเม่ือ พ.ศ. 2437 เจาพระยาอภัยราชา (โรลัง ยัคมินส) , ที่ปรึกษาราชการทั่วไป

กราบทูลวาพวกชาวตางประเทศมักจะติเตียนวา กรุงเทพมหานครยังโสโครก และไม

                                                           

 1สุรเกียรติ  ฐิตะฐาน, “องคกรพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน”, เอกสาร

ประกอบการสัมมนาโครงการเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับองคกรพิทักษระบบคุณธรรมของ

ขาราชการสวนทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน กรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2554) 
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มีถนนหนทางสําหรับมหาชนไปมาตามสมควรแกเปนราชธานี ทูลแนะนําใหคิดจัด มุนิ

สิเปอล เหมือนเชนเขาจัดกันในเมืองตางประเทศทรงปรึกษาความเห็นของเจาพระยา

อภัยราชาในท่ีประชุมเสนาบดี เห็นวาท่ีจะจัดมุนิสิเปอลในกรุงเทพฯ อยางเมือง

ตางประเทศในสมัยนั้นยังไมไดเพราะหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีท่ีไทยไดทําไว

กับตางประเทศมีอยูวาถารัฐบาลไทยจะตั ้งกฎหมายอ ันใดที ่บ ังค ับถ ึงชาว

ตางประเทศตองใหรัฐบาล (คือกงสุล) ตางประเทศทราบกอน ถาชาวตางประเทศ

ละเมิดกฎหมายก็ตองไปฟองรองตอศาลกงสุล ความในหนังสือสัญญามีอยูดังนี้

และชาวตางประเทศที่อยูในเมืองไทยก็อยูในกรุงเทพฯเปนพื้นจะจัดมุนิสิเปอลค

งติดขัดดวยพวกกงสุลตางประเทศเขามาเก่ียวของกับคนในบังคับของตนโตแยง

ขอขัดของตางๆ ยากที่จะจัดใหสําเร็จได เจาพระยาอภัยราชาก็ยอม แตสมเด็จ

พระพุทธเจาหลวงทรงปรารภวาท่ีเขาติเตียนนั้นเปนความจริงโดยมากเราจะมัวใส

โทษหนังสือสัญญาไมทําอะไรแกไขใหดีข้ึนเสียเลยหาควรไม จึงดํารัสสั่งใหตั้ง ‘กรม

สุขาภิบาล’ ข้ึนสําหรับบํารุงสาธารณสุขในกรุงเทพฯ ดวยบําบัดความโสโครก และทํา

ถนนหนทางเปนตน ทรงตั้งเจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน  (ม.ร.ว.หลานกุญชร) เม่ือยัง

เปนพระยาจางวางมหาดเล็กเปนอธิบดี 

ประวัติศาสตรตอนนี้ชี้ใหเห็นวา การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในขณะ

นั้นเปนเรื่องท่ีลําบากยากยิ่ง แมวาจะมีความเห็นท่ีตรงกันของพระเจาแผนดินและ

บรรดาเสนาอํามาตย แตยังคงติดขัดที่สิทธิสภาพนอกอาณาเขต ที่ชาวตางชาติ

ยังหวาดกลัวระบบการลงโทษของไทยในครั ้งกระนั ้นเพราะหากมีการจัดตั ้ง

เทศบาลข้ึนเชนเดียวกับนานาอารยประเทศในขณะนั้น เทศบาลยอมมีอํานาจออก

ขอบังคับหรือขอบัญญัติของตนเอง และในขอบังคับหรือขอบัญญัตินั้น ตองมีการ

กําหนดบทลงโทษไวดวย จึงทําใหชาวตางชาติหวาดเกรง แตดวยพระราชหฤทัยท่ี

แนวแนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่จะพัฒนาบานเมืองให

กาวหนาจึงยังมิไดจัดตั้งเทศบาลในทันที หากแตทรงเริ่มตนท่ีการสุขาภิบาลกอน 

เพ่ือเปนพ้ืนฐานใหประชาชนรู เขาใจและเห็นถึงประโยชนของการปกครองทองถิ่น

เสียกอน จากนั้นจึงไดคิดขยายการสุขาภิบาล จากกรุงเทพฯ สูหัวเมืองเพ่ิมมากข้ึน 

 

การปกครองทองถ่ินสมัยนั้น จึงยังมิใชการปกครองทองถ่ินในรูปแบบของการกระจายอํานาจ

(Decentralization) เชนปจจุบัน ท่ีเนนหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน

ในทองถ่ินเปนสําคัญ แตการปกครองทองถ่ินในครั้งกระนั้นเปนลักษณะของการ ‘มอบใหปกครอง’
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(Devolution) เจตนารมณในเรื่องนี้จะเห็นไดจากพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัวท่ีทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแกไขการปกครองแผนดิน เก่ียวกับเรื่องนี้ไวตอนหนึ่งวา

“ประเทศอ่ืนๆ ราษฎรเปนผูขอใหทํา เจาแผนดินจําใจทํา ในเมืองเรานี้เปนแตพระเจาแผนดิน คิดเห็น

วาควรจะทํา เพราะจะเปนการเจริญแกบานเมืองและความเปนสุขแกราษฎรท่ัวไป จึงไดคิดทําเปน

การผิดกันตรงกันขาม” 

พนักงานสําหรับจัดการสุขาภิบาลในยุคแรกยังคงอยูภายใตแนวคิด Devolution ดังกลาว

เห็นไดจากทรงแตงตั้ง เจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน (ม.ร.ว.หลาน  กุญชร)  เปนอธิบดีกรมสุขาภิบาล

และมีการจางชางประปา และแพทย ชาวตางชาติเปนพนักงานรวมทํางานในสุขาภิบาล กรุงเทพฯ ดวย

ฉะนั้น เมื่อพิจารณาประวัติศาสตรในตอนนี้ เราจึงอาจถือไดวา เจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน คือ

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นคนแรกของไทย โดยมีการวาจางบุคคลมาเปนพนักงานใน

สุขาภิบาล 

คําวา  พนักงานสวนทองถ่ิน  มีท่ีมาจากท่ีใด พิจารณาจากประวัติศาสตรการกําหนดคุณสมบัติ

ผูทําหนาท่ีดูแลกรมสุขาภิบาล และกิจการประปา พบวา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวได

แนะนําไววาผูดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงในสุขาภิบาลนั้น ตองมีแนวคิดในกิจการบริการสาธารณะ

ของสุขาภิบาลเสียกอนวาเปนอยางไร แหลงรายไดท่ีจัดเก็บจากราษฎรเพ่ือมาใชจายบํารุงกิจการตางๆ

ในเมืองตองรูจักการจัดทําแผนงานตามลําดับความสําคัญกอนหลัง มีการจัดระบบงบประมาณของ

กรมเอง มีขอบเขตการปกครองผูบริหารระดับสูงสุดเปนผูทําการของเมือง ไมใชอยางขาราชการตาม

แบบประเพณีดั่งเดิมและเม่ือมีการจัดงบประมาณของตนเอง ผูท่ีไดรับเงินจากสุขาภิบาล มิใชรับเงิน 

จากทองพระคลัง จึงเรียกวา พนักงาน 

อยางไรก็ตาม ประวัติศาสตรท่ีไดศึกษานี้ยังคงยืนยันวา การสุขาภิบาล ซึ่งเปนพื้นฐานการ

ปกครองทองถ่ินเกิดจากความโสโครก และไมมีถนนหนทางสําหรับมหาชนสัญจรไปมา ความโสโครก

และไมมีถนนหนทางนี้เองกอใหเกิดการหนาท่ีของสุขาภิบาลท่ีชัดเจนข้ึน เม่ือครั้งมีการจัดตั้งสุขาภิบาล

ทาฉลอม ในครั้งนั้น กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดมีหนังสือจากเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยกราบทูล

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ี 286/10964  ลงวันท่ี 6 มีนาคม ร.ศ.124 ขอพระราชทานพระบรม

ราชานุญาตแกไข ภาษีโรงราน เพ่ือยกสมทบเปนรายไดแกสุขาภิบาลท่ีจะตั้งข้ึน และเสนอหนาท่ีโดยยอ 

ของสุขาภิบาลในครั้งกระนั้นไวโดยยอ  3  ประการ  กลาวคือ 

1)  ซอมแซมรักษาถนนหนทาง 

2)  จุดโคมไฟใหมีแสงสวางในเวลาคํ่าคืนเปนระยะตลอดถนนในตําบลนั้น และ 

3)  ใหจางลูกจางสําหรับกวาดขนขยะมูลฝอยของโสโครกตางๆ ในตําบลนั้นไปเทท้ิงเสียท่ีอ่ืน 
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เอกสารฉบับนี้บอกใหทราบวา เพราะหนาท่ีของสุขาภิบาลจึงเกิดบุคลากรในลักษณะลูกจาง

เกิดข้ึนในการสุขาภิบาล ลูกจางท่ีเกิดข้ึนนั้นไดรับเงินเดือน คาตอบแทน จากคณะกรรมการสุขาภิบาล 

ท่ีเก็บจากภาษีโรงราน การจายเงินของคณะกรรมการสุขาภิบาล ซึ่งรวมเงินเดือน คาตอบแทนตางๆ 

ปรากฏตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดสุขาภิบาลวา “จายโดยเขม็ดแขม ดวยความรูสึก

เสียดายเงิน และมีบัญชีโฆษณาใหคนท้ังหลายทราบเสมอทุกเดือนวาเก็บเงินไดเทาใด จายใชไปเทาใด 

คงเหลือเงินเทาใดเปนตน” 

ตอมา เม่ือสุขาภิบาล แบงออก 2 ประเภท คือ สุขาภิบาลเมือง และ สุขาภิบาลตําบล มีการ

หนาท่ีท่ีสลับซับซอนมากข้ึน จึงมีพนักงานประจําอีกสวนหนึ่งเพ่ือจัดการสุขาภิบาล และพัฒนาเปน 

ขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ินในสมัยถัดมา 

 

2.1.2  ยุคการจัดตั้งเทศบาล 2 

ในพระราชบันทึกเรื่อง Democracy in Siam พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงมี 

พระราชดําริเห็นวา การปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีแทจริงยากท่ีจะเปนไปไดสําหรับประเทศไทย 

จึงทรงมีพระราชดําริเห็นวาการจัดการปกครองแบบเทศบาลจะเปนการใหการศึกษาแกประชาชนใน

การท่ีจะกาวไปสูระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ตามพระราชบันทึกได ทรงย้ําถึงการนี้ตอน

หนึ่งวา 

 

มันจะเปนการดีกวาอยางแนนอน สําหรับประชาชนที่จะเริ่มตนดวยการควบคุม

กิจการทองถ่ิน กอนที่พวกเขาพยายามที่จะควบคุมกิจการของรัฐโดยผานทางสภา

ขาพเจาเชื่ออยางจริงใจวาถาการปฏิรูปเหลานี้ไดเริ่มใชอยางคอยเปนคอยไปเชน

วิธีนี้ การปกครองระบอบประชาธิปไตยสามารถจะถูกนํามาใชไดโดยไมมีผลเสีย

มากนัก แตกระบวนการนี้จะตองคอยเปนคอยไป และมีการกระทําอยางระมัดระวัง 

 

แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวในเรื่องนี้ มีผลทําใหเกิดราง

พระราชบัญญัติเทศบาลข้ึนในเวลาตอมา ซ่ึงกอนท่ีจะมีการยกรางพระราชบัญญัติเทศบาล ไดมีการตั้ง

กรรมการเพ่ือศึกษาการสุขาภิบาลท่ีมีอยูเดิม ซ่ึงมีบันทึกความเห็นของกรรมการท่ีศึกษาปรากฏตาม

หนังสือจากเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยถึงมหาเสวกเอกเจาพระยามหิธร ราชเลขาธิการซ่ึงยืนยัน

ลักษณะพนักงานของสุขาภิบาลในครั้งกระนั้นวา 

 

                                                           
2สุรเกียรติ  ฐิตะฐาน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 1 
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“5)  ในเรื ่องเจ าพนักงานสุขาภ ิบาลที ่กรรมการเห ็นควรให ได ร ับ

บําเหน็จบํานาญอยางเจาพนักงานของรัฐบาล ในขอนี้ถาเปนขอราชการท่ีรับ

เงินเดือนในงบประมาณของรัฐบาลก็คงไดรับบําเหน็จบํานาญแตถาเปนผู ท่ีรับ

เงินเดือนในเงินสุขาภิบาลจะรับบําเหน็จบํานาญไมไดเพราะตองดวยขอหามใน

พระราชบัญญัติเบี้ยบํานาญ” 

ความในบันทึกตอนนี้แสดงใหเห็นวา เจาพนักงานสุขาภิบาลในขณะนั้น 

อาจจําแนกไดสองลักษณะคือ ลักษณะที่รับเงินเดือนจากทองพระคลัง ประเภท

หนึ่ง และรับเงินเดือนจากสุขาภิบาลเองอีกประเภทหนึ่ง 

 

รางพระราชบัญญัติเทศบาลขางตนดําเนินการแลวเสร็จในป พ.ศ. 2473  ความในราง

พระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดเก่ียวกับพนักงานเทศบาลไวดังนี้ 

 

“3  ในพระราชบัญญัตินี้ และในกฎขอบังคับเนื่องดวยพระราชบัญญัตินี้ 

ฯลฯ 

“เจาหนาท่ีบัญชาการปกครอง” หมายความวา สมุหพระนครบาล หรือ 

สมุหเทศาภิบาลหรือคณะกรรมการควบคุมเทศบาล ซ่ึงเสนาบดีตั้งข้ึน ท้ังนี้ ตามแต

เสนาบดีจะกําหนด 

ฯลฯ 

“เจาพนักงานสุขาภิบาล” หมายความวา   เจาพนักงานของเทศบาลผูมี

หน า ที ่ร ักษาอนามัยในเทศบาลและหมายความตลอดถึงผูชวยเจาพนักงาน

สุขาภิบาลดวย 

“นายชางเทศบาล” หมายความวา   เจาหนาท่ีวิศวกรรม และหรือ 

สถาปตยกรรมของเทศบาลและหมายความตลอดถึง ผูชวยนายชางเทศบาลดวย 

ฯลฯ ” 

“22  ใหใชหลักการอันวางไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล

เรือน พุทธศักราช 2471 และพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการพลเรือน 

พุทธศักราช 2471 บังคับ สําหรับเจาพนักงานและลูกจางของเทศบาลโดยอนุโลม” 

“24  ใหเสนาบดีมีอํานาจออกกฎเพ่ือ 

ฯลฯ 
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 (จ)  วางระเบียบการเสนอ และอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงตําแหนง และอัตรา

เงินเดือนสําหรับเจาพนักงาน และลูกจางเทศบาล 

 (ฉ)  วางระเบียบการบรรจุตําแหนง การยาย การปลด เจาพนักงาน

เทศบาล 

ฯลฯ ” 

“27  อันทุนเทศบาลนั้น  อนุญาตใหจายไดเพ่ือประเภทการดั่งตอไปนี้ 

กลาวคือ 

 (ข)  เงินเดือนเจาพนักงานและลูกจาง 

ฯลฯ ” 

 

จากการศึกษารางพระราชบัญญัติเทศบาลนี้ ทําใหพบวา การบริหารงานบุคคลของเทศบาล

นั ้น ไดเปลี ่ยนแปลงไปจากการสุขาภิบาลเดิมมีพนักงานเทศบาลที่ระบุตําแหนงเพิ ่มขึ ้น การ

บริหารงานบุคคลอนุโลมใชระบบเดียวกับขาราชการพลเรือน โดยมีเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเปน

ผูวางระเบียบ 

สถานะของขาราชการ  แตเดิมนั้น กรมพระยาจันทบุรีนฤนาทรับสั่งเม่ือครั้งพิจารณาราง

พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนครั้งแรกวา สถานะของขาราชการพลเรือนนั้นกวัดแกวงอยูใน

ระหวางเปนขาแผนดิน กับ ลูกจาง จึงมีการกําหนดฐานะของขาราชการพลเรือนใหชัดเจนจาก ขา

แผนดิน เปน ลูกจาง หรือคือการเปลี่ยนสภาพการรับราชการจากท่ีเคยเปน หนาที่ รับใชบานเมือง

มาเปน สิทธิ ในการรับจางทําราชการกลาวคือ หากถือวาขาราชการเปนขาแผนดินที่มีหนาที่รับใช

บานเมืองทางราชการก็มีสิทธิท่ีจะบังคับใหขาราชการอยูทํางานได จะหนวงเหนี่ยวไมใหลาออกจาก

ราชการก็ได จะใหเงินเดือนอยางไรหรือไมใหเลยก็ได ฯลฯ ลวนเปนสิทธิของทางราชการท้ังสิ้น ขาราชการ

ไมมีสิทธิเรียกรองหรือปฏิเสธการบังคับของทางราชการ ขาราชการมีแตหนาท่ีจะตองทําตามที่ทาง

ราชการตองการ แตถาถือวาขาราชการเปนลูกจางท่ีสมัครเขารับราชการโดยมีคาตอบแทนการทํางาน 

ฯลฯ ทางราชการก็มีหนาท่ีท่ีจะตองจายเงินเดือนและบําเหน็จบํานาญใหเม่ือออกจากราชการ ขาราชการ

มีสิทธิท่ีจะลาออกจากราชการเม่ือใดก็ไดโดยทางราชการไมมีสิทธิท่ีจะเหนี่ยวรั้งไว ฯลฯ 

เม่ือมีการกําหนดใหเทศบาลยึดหลักการอันวางไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน

เปนเชนท่ีกลาวมาแลวขางตนฐานะของพนักงานสวนทองถ่ินจึงมีสถานะเดียวกันกับขาราชการพลเรือน

คือ การรับจางทํางานราชการ และยึดถือแนวทางการบริหารงานบุคคลเชนเดียวกันมาโดยตลอดจน

ยากท่ีจะเปลี่ยนแปลง 
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คําวา พนักงาน กับ ขาราชการ ในสวนท่ีเก่ียวกับพัฒนาการการปกครองทองถ่ินไทยจึงเปน

สิ่งสะทอนใหเห็นถึงปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรของภาครัฐ ท้ังขาราชการพลเรือน และพนักงานสวน

ทองถ่ินวาตางอยูในสถานะ (Status) เดียวกัน แตดานหนึ่งมีบทบาท (Role) เก่ียวกับพลเรือนท่ีมี

บทบาทการทํางานใหกับราชการสวนกลางกับสวนภูมิภาค ในขณะท่ีอีกดานหนึ่งมีบทบาทการทํางาน

ใหกับราชการสวนทองถ่ินแตชื่อท่ีเรียกขานแตกตางกันนั้นยังคงสะทอนใหเห็นปฏิสัมพันธสัญลักษณ

เชิงประวัติศาสตร ของการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เริ่มตั้งแต พนักงานสุขาภิบาล พนักงาน

เทศบาล สําหรับพนักงานเมืองพัทยาและพนักงานสวนตําบลนั้น ไดรับผลผลิตจากโครงสรางท่ีจําลอง 

หรือถือเอาเทศบาลเปนตนแบบจึงเรียกขานวา “พนักงาน”ตามกันมา แตสําหรับองคการบริหารสวน

จังหวัด และกรุงเทพมหานคร นั้น เรียกขานวา“ขาราชการ” เพราะเม่ือครั้งยกฐานะหรือเปลี่ยนแปลง

ฐานะจากราชการสวนภูมิภาคไปเปนราชการสวนทองถ่ินนั้น  ขาราชการกลุมท่ีโอนไปโดยผลของกฎหมาย

ยังพึงพอใจกับการไดรับการเรียกขานวา ขาราชการมากกวาพนักงาน และเพ่ือมิใหเกิดการตอตาน จึง

เรียกบุคลากรในองคการบริหารสวนจังหวัดและกรุงเทพมหานครวาขาราชการองคการบริหารสวน

จังหวัด และขาราชการกรุงเทพมหานครตลอดมา 

 

2.1.3  ยุคการบริหารงานบุคคลโดยคณะกรรมการกอน พ.ศ.2542 

การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปลี่ยนแปลงจากการบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ิน โดยผูดํารงตําแหนง หรือคณะกรรมการภายในทองถ่ิน เปนการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน

โดยคณะกรรมการภาครัฐ (Commission) พิจารณาไดจากกฎหมายท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1)  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 

2)  พ.ร.ฎ.วาดวยระเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2519 

3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยระเบียบพนักงานสุขาภิบาล พ.ศ. 2523 

4)  พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

5)  พ.ร.ฎ.วาดวยระเบียบพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2539 

กฎหมายท้ัง 5 ฉบับขางตน กําหนดโครงสรางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินออกเปน 

 (1)  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลทองถ่ินในระดับชาติ (ก.จ., ก.ท., ก.ส.ภ., 

ก.ก.) 

 (2)  คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลทองถ่ินในระดับจังหวัด 

 (3)  คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลทองถ่ินในระดับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
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จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2546) พบวา การบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ินของไทยกอนป พ.ศ. 2542 มีความสลับซับซอนอยูมาก อีกทั้งยังมีจํานวนคณะกรรมการและ

อนุกรรมการตาง ๆ มากถึง 7,770 คณะ ทําหนาท่ีในการบริหารงานบุคคล นอกจากนั้น องคประกอบ

ของคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดตาง ๆ ตางมีตัวแทนจากสวนกลาง และสวนภูมิภาคเขารวมดวย

ในสัดสวนท่ีมากกวาพนักงานหรือตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงผลใหการบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ินของไทยขาดความเปนอิสระและข้ึนอยูกับรัฐบาลสวนกลางเปนอันมาก ดังนั้น จึงอาจ

กลาวไดวา การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินของไทยกอนป พ.ศ. 2542 เปนการบริหารโดยรัฐอยาง

แทจริง 

 

2.2  การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นไทย 
 

2.2.1  อิทธิพลการเปล่ียนแปลงจากภายนอก 

ทามกลางสภาพการณของโลกยุคปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ตอเนื่องตลอดเวลา

ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว สงผลกระทบโดยตรงตอองคกรทุกองคกรท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน

ทําใหเกิดกระบวนการปรับตัวเขาสูยุคของ การปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การปรับเปลีย่นแนวทางการบริหารงานภาครัฐจากเดิมท่ีเปนรูปแบบของการปกครอง (Government 

Approach) ซ่ึงใหความสําคัญกับการจัดความสัมพันธเชิงอํานาจในแนวตั้ง ท่ียึดถือการสั่งการในแบบ

ท่ีมอบใหรัฐเปนผูทําหนาท่ีในการปกครอง กําหนดกฎเกณฑ ชี้นํา  สั่งการ หรือเขาแทรกแซงการดําเนิน

กิจกรรมในเรื่องตางๆ มาสูรูปแบบในปจจุบันในแนวทางท่ีเรียกวา การจัดการปกครอง (Governance 

Approach) ท่ีใหความสําคัญกับการจัดความสัมพันธเชิงอํานาจตามแนวนอน มีการกระจายอํานาจ

ใหแกชุมชนและทองถ่ิน สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กลุมทางสังคม การลดบทบาทขององคกร

ภาครัฐ การปฏิบัติงานในหนาท่ีอยางมีเหตุผล มีความรับผิดชอบ โปรงใส และพรอมท่ีจะถูกตรวจสอบ

ไดหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนฐานคติในบทบาทภาครัฐ จากการให

ความสําคัญกับตัวองคกรภาครัฐ (Government)  ในฐานะผูบริหารปกครองและจัดทําบรกิารสาธารณะ

ตาง  ๆ ท่ีสําคัญของสังคม ไปสูการปรับบทบาทใหมท่ีใหความสําคัญกับความหลากหลายในการจัดการ

กิจการสาธารณะ (Public Services) ซ่ึงมีองคกรท่ีเก่ียวของเขามามีบทบาทในการจัดการ กระบวนการ

เปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้เปนท่ีรูจักกันเปนการท่ัวไปวา “การจัดการภาครฐัแนวใหม” (New Public 

Management) 
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มีการเสนอแนวคิดของ Chirstopher Hood นักวิชาการเก่ียวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม

ซ่ึงอธิบายและสรุปถึงลักษณะสําคัญ ๆ ของการจัดการภาครัฐแนวใหมไวสรุปไดดังนี้ 3 

1)  เปนกระบวนการบริหารท่ีเนนการบริหารงานในแบบมืออาชีพ (Professional Management)

ทําใหผูบริหารมีอิสระและความคลองตัวในการบริหารงาน 

2)  เปนกระบวนการบริหารงานท่ีมีการกําหนดวัตถุประสงคและตัวชี้วัดผลการดําเนินการ

อยางชัดเจนเปนรูปธรรม ใหความสําคัญตอความรับผิดชอบตอผลงาน (Accountability for Results) 

มากกวาความรับผิดชอบตอกระบวนการ (Accountability for process) 

3)  เปนกระบวนการบริหารงานท่ีใหความสําคัญตอการควบคุมสัมฤทธิผลและการเชื่อมโยง

เขากับการจัดสรรทรัพยากรและการใหรางวัล 

4)  เปนกระบวนการบริหารท่ีพยายามปรับปรุงโครงสรางองคกรเพ่ือทําใหหนวยงานมีขนาดท่ี

เล็กลงและเกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน (Disaggregation) โดยใหมีการจางเหมางาน

บางสวนออกไป (Contract Out) 

5)  เปนกระบวนการบริหารท่ีเปดใหมีการแขงขันในการใหบริการสาธารณะ (Contestability) 

อันจะชวยปรับปรุงประสิทธิภาพใหดีข้ึน 

6)  ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานใหมีความทันสมัยและเลียนแบบวิธีการของภาคเอกชน

(Business-Like Approach) 

7)  เปนกระบวนการบริหารท่ีเสริมสรางวินัยในการใชจายงบประมาณแผนดิน คํานึงถึงความ

ประหยัดและความคุมคาในการใชทรัพยากรเปนสําคัญ 

 

2.2.2  อิทธิพลการเปล่ียนแปลงจากภายใน 

อิทธิพลของการจัดการภาครัฐแนวใหมสอดรับกับการปรับเปลี่ยนท่ีมีผลตอพัฒนาการของการ

ปกครองทองถ่ินในประเทศไทยอยางเห็นไดชัด กลาวคือ ในป พ.ศ. 2537 รัฐบาลในขณะนั้นไดแถลง

นโยบายตอรัฐสภา กําหนดเปาหมายการกระจายอํานาจใหมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเต็มพื้นที่ทั้ง

ประเทศ และปจจุบันไดมีการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินเต็มพ้ืนท่ีท้ังประเทศ การมีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเต็มพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ สงผลตอการปรับเปลี่ยนโครงสรางอํานาจจากการรวม

อํานาจไวท่ีสวนกลางไปสูการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากยิ่งข้ึน รัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จึงกําหนดบทบัญญัติรับรองความเปนอิสระขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน

                                                           
3 สุพจน  ทรายแกว,  การจัดการภาครัฐแนวใหม, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545) 
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การคลัง และมีหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ ท้ังนี้ รัฐจะกํากับดูแลไดเทาท่ีจําเปนตามท่ีกฎหมายกําหนด

กลาวเฉพาะการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันไดมีบทบัญญัติ

ไวในมาตรา 284 และ 288 โดยเฉพาะอยางยิ่งในมาตรา 288 ไดกําหนดไววา การแตงตั้งและการให

พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพนจากตําแหนง ตองเปนไปตามความตองการ

และความเหมาะสมของแตละทองถ่ิน และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวน

ทองถ่ิน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินตามวรรคหนึ่งจะตอง

ประกอบดวยผูแทนของหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ

ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีจํานวนเทากัน การโยกยาย การเลื่อน

ตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน การลงโทษพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให

เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ตอมา ไดมีการตรากฎหมายเฉพาะการนี้เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญฯ

ดังกลาว เรียกวา พระราช 

บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ที่ใชบังคับเรื่อยมา ในปจจุบันมีการตรา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ใชบังคับ แตยังคงรับรองความเปนอิสระของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารงานบุคคลเชนเดิม แตมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ

คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ินเพ่ิมเติมข้ึน ดังรายละเอียดท่ีกําหนดไวในมาตรา 288  ดังนี้

การแตงตั้งและการใหขาราชการและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพนจากตําแหนง ตอง

เปนไปตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละทองถ่ิน โดยการบริหารงานบุคคลขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตองมีมาตรฐานสอดคลองกันและอาจไดรับการพัฒนารวมกันหรือสับเปลี่ยน

บุคลากรระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันได รวมทั้งตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ินซ่ึงเปนองคกรกลางบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินกอน ท้ังนี้ ตามท่ี

กฎหมายบัญญัติในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองมีองคกรพิทักษระบบ

คุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน เพ่ือสรางระบบคุมครองคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน

บุคคล ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติคณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ินตามวรรคหนึ่งจะตอง

ประกอบดวย ผูแทนของหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทน

ขาราชการสวนทองถ่ินและผูทรงคุณวุฒิโดยมีจํานวนเทากัน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ การโยกยาย  

การเลื่อนตําแหนง  การเลื่อนเงินเดือน  การลงโทษขาราชการและลูกจางขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ
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2.2.3  การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นยุคปจจุบัน 

มีหลักการสําคัญคือ  ความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 

ตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2550 ซ่ึงแตเดิมนั้นรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดเรื่อง

ดังกลาวไวในมาตรา 284 วรรคแรกไววา องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหลายยอมมีความเปนอิสระใน

การกําหนดนโยบายการปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง และมีอํานาจ

หนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ และมาตรา 288 ของรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันนี้ บัญญัติไวสรุปไดวา การ

แตงตั้งและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพนจากตําแหนง ตองเปนไปตามความตองการ

และความเหมาะสมของทองถ่ิน และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงาน

สวนทองถ่ินกอนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ดังกลาว จึงไดมีการ

ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้

เปนกฎหมายท่ีใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระ

ดานการบริหารงานบุคคลโดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคณะกรรมการขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถ่ินของตนเองเพ่ือทําหนาท่ีในดานการบริหารงานบุคคล และไดกําหนดใหมีองคกร

ทําหนาท่ีกําหนดมาตรฐานกลาง มาตรฐานท่ัวไป และแนวทางการบริหารงานบุคคลในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินไวในพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวดวย 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการ

พนักงานสวนทองถ่ิน ออกเปน 3 ระดับ คือ 

1)  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) มีอํานาจหนาท่ีตามที่

กําหนดไวในมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันวา 

มาตรา 33  ใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาท่ี 

ดังตอไปนี้ 

(1)  กําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเก่ียวกับการ 

บริหารงานบุคคล โดยเฉพาะในเรื่องการแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนงของพนักงานสวนทองถิ่น

รวมตลอดถึงการกําหนดโครงสรางอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน ใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสม

แกรายไดและการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ การกําหนด

มาตรฐานกลางและแนวทางจะตองไมมีลักษณะเปนการกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลโดย

เฉพาะเจาะจงท่ีทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถบริหารงานบุคคลตามความตองการและ

ความเหมาะสมของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
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(2)  กําหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินเพ่ือรองรับการกระจาย

อํานาจการปกครองสวนทองถ่ิน 

(3)  กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือกตามมาตรา 16 วรรคสาม มาตรา 24 

วรรคสาม และมาตรา 26 วรรคสาม 

(4)  สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

(5)  ใหคําปรึกษา  คําแนะนํา และพิจารณาปญหาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(6)  ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

คณะกรรมการขาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทตาง ๆ คณะกรรมการกลาง

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน และคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน เพ่ือ

สงเสริมใหการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพ 

(7)  ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนการกําหนด

มาตรฐานกลางตามวรรคหนึ่ง (1) ใหใชเปนแนวทางในการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร 

เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งข้ึนตามมาตรา 29 ดวย 

2)  คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) มี 3 คณะ คือ คณะกรรมการ

กลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.)  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และ

คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)  ซ่ึงคณะกรรมการกลางท้ัง 3 คณะดังกลาว มีอํานาจ

หนาท่ีตามท่ีกําหนดไวหรืออนุโลมใหใชบังคับตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันวา 

มาตรา 17  คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1)  กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือกผูแทนขาราชการองคการบริหารสวน

จังหวัดและผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 5 วรรคสาม 

(2)  กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับ

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

(3)  กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง 

(4)  กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ

ประโยชนตอบแทนอ่ืน 

(5)  กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและ

แตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

(6)  กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย 

(7)  กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการใหออกจากราชการ 
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(8)  กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณและการรอง

ทุกข 

(9)  กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหาร และ

การปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ในองคการบริหารสวนจังหวัด 

(10)  ใหขอคิดเห็นหรือใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด 

(11)  กํากับดูแล แนะนําและชี้แจง สงเสริมและพัฒนาความรูแกขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัด 

(12)  ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ี

ของคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

เพ่ือประโยชนในการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหเกิดประสิทธิภาพในการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนสวนรวม การกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอน 

หรือการรับโอนตามวรรคหนึ่ง (5)  คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตอง

กําหนดหลักเกณฑใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหงมีโอกาสโอนไปปฏิบัติหนาที่ใน

ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดดวยกันได 

3)  คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินในระดับจังหวัด แบงออกเปนคณะกรรมการ

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.จ.)  คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)  คณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จงัหวัด) และคณะกรรมการพนกังานเมืองพัทยา (ก.เมืองพัทยา)  มีอํานาจ

หนาท่ีตามท่ีกําหนดไวหรือใชบังคับตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันท่ี

กําหนดวา 

มาตรา 13  คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่กําหนด

หลักเกณฑและดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น ในเรื่อง

ดังตอไปนี้ 

(1)  กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามท่ีมีความจําเปนเฉพาะสําหรับขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดนั้น 

(2)  กําหนดจํานวนและอัตราตําแหนง อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ

ประโยชนตอบแทนอ่ืน สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
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(3)  กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การ

โอนการรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนข้ันเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออก

จากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข 

(4)  กําหนดระเบียบเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัด 

(5)  กํากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนําและชี้แจง สงเสริมและพัฒนาความรูแกขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด 

การดําเนินการตาม (1) ถึง (5) ตองไดร ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลาง

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

 

จากอํานาจหนาท่ีในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินขางตนสามารถจําแนก 

โครงสรางของคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีไดดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2.1  แสดงแผนภูมิ จาํแนกคณะกรรมการในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน และอํานาจ

หนาท่ีตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

 

ก.ถ. 

ก.กลาง 

ก.จ.  ก.ท. ก.อบต. 

ก.จังหวัด 
ก.จ.จ.  ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด 

และ ก.เมืองพัทยา 

กําหนดมาตรฐานกลางในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

กําหนดมาตรฐานท่ัวไปตามประเภท 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการการบรหิารงานบุคคล 

จําแนกตามประเภทภายในจังหวัด 

มีมติแตงตั้ง / ใหพน ออกกฎ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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คณะกรรมการพนักงาน หรือขาราชการสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ 

ก.อบต.จังหวัด ขางตน มีบทบาทและหนาท่ีเสมือนหนึ่งบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน (ก.พ.)  กลาวคือ 

ดานการออกกฎเกณฑ  ออกกฎ  ระเบียบ  หลักเกณฑ และวิธีการ 

ดานบริหาร   เปนผูกํากับฝายบุคคลของฝายบริหาร  

ดานพิทักษระบบคุณธรรม  ตีความวินิจฉัยปญหาเบื้องตนท่ีเกิดข้ึนจากการใชพระราช 

บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

     พิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ 

     พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข (ผูกํากับฝายบริหาร) 

การบริหารงานบุคคลภายใตหลักเกณฑของ ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด มีปญหา

เชนเดียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการประเภทอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการศึกษาของ

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบคุคลสวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (พ.ศ. 2553) พบวา 

แมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จะมีผลใชบังคับมากวา 10 ป

แลวก็ตาม แตจากผลการศึกษาสะทอนใหเห็นวา 

1)  ผูใชอํานาจในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ยังคงมีการใชอํานาจที่คลาดเคลื่อนจาก

เจตนารมณของกฎหมาย 

2)  ผูตรวจสอบการใชอํานาจ ยังคงมีการใชอํานาจท่ีคลาดเคลื่อนเชนกัน 

3)  มีการใชดุลพินิจท่ีไมชอบในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

4)  มีการแปลความ หรือตีความเจตนารมณของกฎหมายผิดไปจากความมุงหมายท่ีแทจริง 

5)  ระบบการตรวจสอบการใชอํานาจยังไมเขมแข็งและยังคงพ่ึงพิงราชการสวนกลาง 

6)  กลไกในการบริหารงานบุคคล ยังมีการดําเนินการท่ีผิดไปจากกระบวนการ รูปแบบ ข้ันตอน 

หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญท่ีกฎหมายกําหนด 

ในท่ีสุดรัฐธรรมนูญ 2550 จึงไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีองคกรพิทักษ

ระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน ในการอํานวยความเปนธรรมใหกับขาราชการสวนทองถ่ิน

แตปจจุบันก็ยังมิไดมีการจัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรมสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแต

อยางใด 4 

 

 

                                                           
4มาตรา 288 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) 
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2.3  ระบบคุณธรรม 
 

องคกรพิทักษระบบคุณธรรมตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญไดกําหนดวัตถุประสงคไววา “เพ่ือ

สรางระบบคุมครองคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล . . .  ฉะนั้น ระบบคุณธรรมใน

การศึกษานี้ จึงเปนระบบคุณธรรมท่ีใชกับการบริหารงานบุคคล จึงตองทําความเขาใจกับความสําคัญ

ของการบริหารงานบุคคลกอน 

การบริหารงานบุคคล หรือการจัดการทรัพยากรมนุษยภายในองคกรถือเปนสวนหนึ่งของระบบ

ในการบริหารงานภายในองคกร ท้ังนี้ ทรัพยากรมนุษยถือเปนปจจัยท่ีสําคัญขององคกร เพราะทรัพยากร 

ดานกําลังคน เปนพ้ืนฐานหนึ่งท่ีสําคัญท่ีขาดไมไดในการบริหารองคกร ซ่ึงในเรื่องนี้ เมกกินสัน (Meggison) 5

ไดกลาวไววา “มนุษยเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริหารถึงแมวาคุณคาของมนุษยจะเปนสิ่งท่ีจับตอง

ไมได ไมสามารถใชหลักเกณฑกําหนดคุณคาเชนเดียวกับวัตถุ หรือสินคาทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ได แตมนุษย

ก็ยังถือวาเปนทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และขณะเดียวกันก็มีคุณคาและเกียรติภูมิ” 

ดังนั้น หากองคการใดท่ีขาดซ่ึงบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ และประสิทธิภาพในการทํางาน

หรือไมสามารถท่ีจะบริหารบุคลากรภายในองคการของตนใหปฏิบัติตามไดแลว การบริหารองคการก็

ไมสามารถท่ีจะบรรลุยังเปาหมายท่ีวางไวได ความสําคัญในการบริหารงานบุคคลจึงเปนเรื่องท่ีมีความ

จําเปนตอองคการ ไมวาจะเปนหนวยงานในภาครัฐหรือเอกชน ซ่ึงหลักการท่ีสําคัญในการบริหารงาน

บุคคลภายในองคการก็คือ ความพยายามท่ีจะตองดึงดูดใหคนท่ีมีความรูความสามารถใหเขามาทํางาน

ใหได และนอกจากนี้คือ จําเปนที่จะตองมีการธํารงรักษาทรัพยากรบุคคลเหลานั้นใหอยูกับองคการ

พรอม ๆ กับการเพิ่มพูนความรูความสามารถใหแกบุคลากรขององคการอยูตลอด หรือ กลาวสั้น ๆ 

คือ ภารกิจหลักท่ีสําคัญในการบริหารงานบุคลากรคือ  การสรรหาใหไดคนท่ีดีมีความรูความสามารถ

เขามาทํางาน  การบํารุงรักษาบุคลากรไวกับองคการ  การพัฒนาสงเสริมบุคลากรและการสนับสนุน

จูงใจใหบุคลากรสามารถท่ีจะทํางานไดอยางเต็มท่ีและเต็มใจ 

การบริหารงานบุคคล เปนงานท่ีมีภารกิจหนาท่ีท่ีสําคัญตอองคการเปนอยางมาก ท้ังนี้ เนื่องจาก

“คน” ถือไดวาเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญท่ีสุดขององคการ ดังนั้น การท่ีองคการใดจะสามารถประสบ

ความสําเร็จไดจะตองมีทรัพยากรคนท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้น กระบวนการใหไดมาซ่ึงทรัพยากร

คนท่ีมีความรูความสามารถ เพ่ือมาทํางานใหกับองคการจึงเปนสิ่งท่ีองคการตองพิจารณาใหความสําคัญ

เปนอันดับแรก นอกจากนั้นยังมีสิ่งท่ีสําคัญตามมาในการบริหารงานบุคคลคือ การดูแลและเพ่ิมพูน

                                                           
5สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, การพัฒนาการบริหารงานบุคคล

สวนทองถิ่น, (รายงานวิจัย เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2546) 
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ศักยภาพใหแกบุคลากรในองคการ ตลอดจนบํารุงรักษาใหบุคลากรเหลานั้นสามารถอยูกับองคการให

นานท่ีสุดได ซ่ึงขอบขายภาระความรับผิดชอบดังกลาวลวนแลวแตเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล

ท้ังสิ้น ท้ังนี้ การบริหารงานบุคคลเปนงานท่ีเก่ียวของกับคน ตั้งแตกระบวนการในการสรรหา จนกระท่ัง

ออกพนไปจากองคการ ซ่ึงอาจลําดับข้ันท่ีสําคัญ ๆ ไดดังนี้ 

2.3.1  การกําหนดนโยบายและการวางระเบียบเก่ียวกับตัวบุคคล 

2.3.2  การวางแผนในการจัดอัตรากําลังใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 

2.3.3  การวางโครงการปฏิบัตงิาน 

2.3.4  การกําหนดหนาท่ีและคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานในตําแหนงตาง ๆ 

 2.3.5  การจําแนกตําแหนง 

2.3.6  การกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาจาง 

2.3.7  การสรรหาบุคลากร 

2.3.8  การเลือกสรรและทดสอบ 

2.3.9  การใหทดสอบปฏิบัติงาน 

2.3.10  การบรรจุแตงตั้ง 

2.3.11  การจัดทําทะเบียนประวัติ 

2.3.12  การยายและการโอน 

2.3.13  การพัฒนาตัวบุคลากร 

2.3.14  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2.3.15  การพิจารณาความดีความชอบ 

2.3.16  การเลื่อนตําแหนงฐานะ 

2.3.17  การดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 

2.3.18  การจัดสวัสดิการหรือประโยชนเก้ือกูล 

2.3.19  การปกครองบังคับบัญชา 

2.3.20  การรักษาในเรื่องวินัย 

2.3.21  การใหพนจากงาน 

2.3.22  การจัดระบบบําเหน็จบํานาญ 

2.3.23  การศึกษาวิจัยเก่ียวกับตัวบุคคล 

กระบวนการบริหารงานบุคคลดังกลาวขางตน เปนหนาที่ขององคการที่จะตองดําเนินการ

อยางครบถวน จะขาดเสียสวนหนึ่งสวนใดไปมิได ซ่ึงในแตละกระบวนการตาง ๆ ท่ีกลาวไวอาจท่ีจะมี

ความเก่ียวของสัมพันธซ่ึงกันและกัน 
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เม่ือพิจารณาถึงความสําคัญและหลักการในการบริหารงานบุคคลขางตนแลว ประเด็นที่ตอง

พิจารณาตอไปคือ ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลซ่ึงเปนหลักการท่ีเชื่อมโยงกับกระบวนการ

ในการบริหารงานทุกกระบวนการ ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลมีหลักการท่ีสําคัญๆ คือ 

หลักประกันความม่ันคงในอาชีพ  (Security of Tenure) หมายถึง เม่ือบุคคลไดรับการแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงใด ๆ แลว หากมีความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานในตําแหนงไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

มีความประพฤติดี ก็จะไมถูกใหออกจากการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นๆ ไมวาจะดวยเหตุผลทาง

การเมือง หรือเหตุผลอ่ืนใด 

หลักแหงความสามารถ  (Rule of Competence)  หมายถึง การคํานึงถึงความรู ความสามารถ

ของตัวบุคคลเปนสําคัญในการแตงตั้งใหปฏิบัติงาน เพ่ือใหไดคนท่ีมีความรูความสามารถและเหมาะสม

กับตําแหนงงานนั้นๆ (Put the Right Man in the Right Job) 

หลักความเปนกลางทางการเมือง  (Political Neutrality)  หมายถึง การไมเลือกปฏิบัติตาม

ความประสงคของฝายหนึ่งฝายใด ตองใชเกณฑความสามารถและความเหมาะสมเปนท่ีตั้ง โดยไมเอ้ือ

ประโยชนหรือเลือกปฏิบัติตามพรรคการเมือง หรือกลุมผลประโยชนใดๆ 

หลักความเสมอภาคในโอกาส  (Equality of Opportunity)  หมายถึง การเปดโอกาสใหทุกคน

ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดสามารถท่ีจะสมัครเขาสอบแขงขันเพ่ือบรรจุแตงตั้ง หรือทําการสอบ

คัดเลือก/คัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น รวมท้ังการไดรับโอกาสอื่น ๆ ท่ีเทาเทียมกัน

เชน การโอน การยาย เปนตน 

ระบบคุณธรรมดังกลาวไดรับการกําหนดเปนบทบัญญัติสําคัญในทางปฏิบัติไวในมาตรา 42 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 25516  ดังนี้ 

 

มาตรา 42  การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัตินี้

ใหคํานึงถึงระบบคุณธรรม ดังตอไปนี้ 

1)  การรับบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ตองคํานึงถึง

ความรูความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเปนธรรม และประโยชนของ

ทางราชการ 

2)  การบริหารทรัพยากรบุคคล ตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ

ขององคกรและลักษณะของงานโดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

                                                           
6ประวีณ ณ นคร, พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สรุป

สาระสําคัญและคําอธิบายรายมาตรา, (กรุงเทพมหานคร: ธนเพลส, 2551) 
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3)  การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนงและการใหประโยชน

อ่ืน 

แกข าราชการตองเปนไปอยางเปนธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน 

ศักยภาพและความประพฤติ และจะนําความคิดเห็นทางการเมือง หรือสังกัดพรรค

การเมืองมาประกอบการพิจารณามิได 

4)  การดําเนินการทางวินัย ตองเปนไปดวยความยุติธรรมและปราศจาก

อคติ 

5)  การบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมือง” 

 

ความในบทบัญญัตินี้ มีลักษณะตรงกันกับความในมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 กลาวคือ ยอมรับระบบคุณธรรม

ดังกลาวในการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร 

 

2.4  ระบบการควบคุมฝายปกครอง 
 

เนื่องจากในการบริหารงานบุคคลในปจจุบัน ไดจําแนกลักษณะของการดําเนินการตามอํานาจ

หนาท่ีในการบริหารงานบุคคลเปนสองประการสําคัญกลาวคือ การใชอํานาจในการบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ินประการหนึ่ง และการตรวจสอบอํานาจในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินอีกประการหนึ่ง

ดังจะเห็นไดจากความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

ท่ีกําหนดวา7 

 

มาตรา 15  การออกคําสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การ

รับโอนการเลื่อนระดับ การเลื่อนข้ันเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย 

การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข หรือการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลใหเปนอํานาจของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ท้ังนี้ ตาม

หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดแตสําหรับ

การออกคําสั่งแตงตั้ง และการใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดพนจาก

ตําแหนง ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัดกอน 
                                                           

7มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 
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ฯลฯ 

 ซ่ึงความในมาตราดังกลาว อนุโลมใชกับการบริหารงานบุคคลของ เทศบาล 

และองคการบริหารสวนตําบลดวย  ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 23 วรรคทาย และ

มาตรา 25 วรรคทาย เชนกัน 

 

บทบัญญัติดังกลาวมีการควบคุมการใชอํานาจของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในสอง

ลักษณะกลาวคือ ควบคุมดวยหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินภายใน 

จังหวัดเปนผูกําหนด และควบคุมหรือตรวจสอบการใชอํานาจจากคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงาน

สวนทองถ่ินภายในจังหวัดท่ีสําคัญคือ การออกคําสั่งแตงตั้ง และการใหขาราชการหรือพนักงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินพนจากตําแหนงตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ดังกลาวใน

ระดับจังหวัดกอน 

ระบบควบคุมจึงเปนหลักการสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญท่ี

กําหนดใหมีองคกรพิทักษระบบคุณธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสราง

ระบบคุมครองคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล  ดังนั้น หลักและแนวคิดในเรื่องระบบ

การควบคุมฝายปกครอง จึงเปนสิ่งท่ีตองศึกษาในการศึกษานี้ 

ระบบการควบคุมฝายปกครอง จําแนกเปนสองระบบยอยคือ ระบบการควบคุมแบบปองกัน

และระบบการควบคุมแบบแกไข 8 

ระบบการควบคุมแบบปองกัน  มีสองลักษณะคือ การควบคุมโดยองคกรของรัฐ และการควบคุม

โดยประชาชน  ในขณะท่ีการควบคุมแบบแกไข จะแบงออกเปนสองลักษณะเชนกันคือ การควบคุม

ภายในฝายปกครองประการหนึ่ง ไดแก การควบคุมบังคับบัญชาและกํากับดูแล  การอุทธรณภายใน

ฝายปกครอง  การควบคุมโดยคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท การควบคุมแบบแกไขอีกประการหนึ่ง

คือ การควบคุมโดยองคกรภายนอก ไดแก การควบคุมโดยรัฐสภา  การควบคุมโดยองคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ และการควบคุมโดยองคกรศาล 

สําหรับองคกรพิทักษระบบคุณธรรมตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไวเปนองคกรอีกองคกรหนึ่ง

คูกับองคกรกลางในการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นที่มีลักษณะเชนเดียวกับคณะกรรมการวินิจฉัย

ขอพิพาท  ฉะนั้น จึงตองศึกษาแนวคิดในเรื่อง เหตุผลและความจําเปนในการมีคณะกรรมการวินิจฉัย

ขอพิพาท ความหมายและลักษณะของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท ประเภทของคณะกรรมการ

                                                           
8บรรเจิด  สิงคะเนติ, การควบคุมและการตรวจสอบการกระทําของฝายปกครอง, 

เอกสารประกอบการบรรยาย (กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 

ม.ป.ป.). (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร) 
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วินิจฉัยขอพิพาท  สถานะของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย

ขอพิพาท ตลอดจนการควบคุมตรวจสอบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทโดยองคกร

ตุลาการ ซ่ึงในเรื่องนี้ไดมีการเสนอแนวคิดท่ีสําคัญไววา 9 

เหตุผลและความจําเปนในการมีคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท คือ เพ่ือใหคณะกรรมการ

ผูเชี่ยวชาญไดมีโอกาสตรวจสอบ เพ่ือเปนการคุมครองสิทธขิองประชาชน และเพ่ือเปนการลดภาระคดี

ในชั้นศาล 

สําหรับความหมายของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท มีลักษณะเปนไปตามความในมาตรา 5

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ท่ีนิยามความหมายไววา 

“ ‘คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท’ หมายความวา คณะกรรมการท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย ท่ีมี

การจัดองคกร และวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย” 

ลักษณะของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท มีลักษณะที่สําคัญ ๆ คือ เปนคณะกรรมการท่ี

จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ เปนองคกรท่ีมีความเปนอิสระ ไมอยูภายใตบังคับบัญชาขององคกรอื่น

เปนองคกรวินิจฉัยขอพิพาทและองคกรนั้นจะตองมีวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยขอพิพาท ซ่ึงสามารถ

จําแนกความสําคัญของแตละลักษณะไดดังนี้ 

การท่ีตองเปนคณะกรรมการท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัตินั้น ก็เนื่องมาจากเปนองคกรวินิจฉัย

ชี้ขาดเก่ียวกับสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล จะตองมีอํานาจในการเรียกบุคคลมาใหขอเท็จจริง เพ่ือพิสูจน

ความจริงตามขอพิพาทนั้น และเพ่ือเปนหลักประกันความม่ันคงของคณะกรรมการ การท่ีเปนองคกร

ท่ีมีความเปนอิสระไมอยูภายใตบังคับบัญชาขององคกรอ่ืนนั้น ก็เพ่ือความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน

ขององคกรในการทําหนาท่ีวินิจฉัยขอพิพาทอยางเปนกลาง  สําหรับการเปนองคกรวินิจฉัยขอพิพาทนั้น

จะมีความแตกตางจากองคกรในการใหความเห็นทางกฎหมาย เชน คณะกรรมการกฤษฎีกา หรือแตกตาง

จากองคกรกลุมท่ีออกคําสั่งทางปกครองเบื้องตน ตัวอยางเชน สภาทนายความ หากออกใบอนุญาต

ทนายความจะทําหนาท่ีในฐานะออกคําสั่งทางปกครองเบื้องตน แตหากเพิกถอนใบอนุญาตทนายความ

ถือวา ทําในฐานะองคกรวินิจฉัยขอพิพาท สวนเหตุผลท่ีองคกรวินิจฉัยนั้นจะตองมีวิธีพิจารณาสําหรับ

การวินิจฉัยขอพิพาทก็เพ่ือเปนหลักประกันแกคูกรณีในการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย

ขอพิพาท ซ่ึงหากคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทชุดใดไมมีวิธีพิจารณาของตนเอง ใหนําพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ไปใชบังคับ 

คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท จําแนกออกเปนสองประเภทกลาวคือ คณะกรรมการวินิจฉัย

ขอพิพาทเก่ียวกับเรื่องวินัยและการควบคุมวิชาชีพประเภทหนึ่ง องคกรวินิจฉัยเรื่องวินัย เชน คณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรม  คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการขาราชการ 

                                                           
9บรรเจิด  สิงคะเนต,ิ อางแลว เชิงอรรถท่ี 8. 
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ตํารวจ ฯลฯ  สําหรับองคกรวิชาชีพ เชน สภาทนายความ , แพทยสภา , สภาวิศวกร และคณะกรรมการ

วินิจฉัยขอพิพาทท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานตามกฎหมายปกครองเฉพาะเรื่องอีกประเภทหนึ่ง เชน

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตาม

กฎหมายตาง ๆ เชน กฎหมายควบคุมอาคาร , กฎหมายภาษี ฯลฯ 

สถานะของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท

พิจารณาจากสถานะความเปนองคกรตุลาการหรือองคกรฝายปกครอง หากเปนองคกรตุลาการ จะมี

ลักษณะคือ วินิจฉัยขอพิพาท มีความเปนกลาง และมีหลักประกันความเปนอิสระ คําตัดสินมีสภาพ

บังคับ (Res Judicata) มีกระบวนวิธีพิจารณา คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทถือเปน

คําสั่งทางปกครองลักษณะหนึ่ง แตเปนคําสั่งทางปกครองท่ีแตกตางจากคําสั่งทางปกครองท่ีออกโดย

องคกรฝายปกครองท่ัวไป 

การควบคุมตรวจสอบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทโดยองคกรตุลาการในระบบ

ของตางประเทศ มุงประสงคใหองคกรศาลตรวจสอบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทได

ในปญหาขอกฎหมายในลักษณะของการฎีกา เพราะคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของคณะกรรมการ

เหลานี้ แตก็มีกรณีท่ีใหอุทธรณได ท้ังในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมายตอศาลไดดวยท้ังในฝรั่งเศส

และอังกฤษ  ในประเทศเยอรมนี ศาลปกครองไมเขาไปตรวจสอบกรณีที่คณะกรรมการดังกลาวมี

ความเปนอิสระและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน สําหรับในประเทศไทยมีกรณีท่ีศาลปกครองไดตรวจสอบ

การวินิจฉัยขององคกรวินิจฉัยขอพิพาท กลาวคือ 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 764/2554 ท่ีพิจารณาจากคําพิพากษาของศาลปกครองกลางท่ี

1530/2552 ซ่ึงมี พลตํารวจตรีมานิตย  วงศสมบูรณ ผูฟองคดี  (ขณะท่ีฟองคดีดํารงตําแหนงผูบังคับการ

กองบังคับการตํารวจนครบาล 1)  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ผูถูกฟองคดีที่ 1 และคณะกรรมการ

ขาราชการตํารวจ ผูถูกฟองคดีท่ี 2  โดยศาลปกครองกลางพิจารณาขอเท็จจริงและมีคําพิพากษาดังนี้

ผูฟองคดีถูก ป.ป.ช. แจงขอกลาวหาฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิ

ชอบ เพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด เปนเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญากระทําการ

หรือไมกระทําการอยางใด ๆ ในตําแหนงอันเปนการมิชอบ เพ่ือจะชวยบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิใหตองรับโทษ

และมีมูลความผิดทางวินัยฐานมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจ ไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง และกระทําหรือละเวนการกระทําใด ๆ อันเปน

เหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

ผูถูกฟองคดีที่ 1 (สตช.) มีคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ลงโทษปลดผูฟองคดีออกจาก

ราชการ 
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ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งตอผูถูกฟองคดีท่ี 2 (ก.ตร.) โดย ก.ตร. ไดยกอุทธรณของผูฟองคดี

ตุลาการผูแถลงคดี  เห็นวา ดุลพินิจในการออกคําสั่ง การกระทําของผูฟองคดีในวันเกิดเหตุท่ีนําผูกลาวหา

ออกจากพ้ืนท่ี และนําบุคคลดังกลาวไปยังสถานีตํารวจนครบาลเจาของพ้ืนท่ี และดําเนินคดีแกบุคคล

ดังกลาวยังฟงไมไดวาเปนการกระทําหรือละเวนการกระทําใด ๆ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ

อยางรายแรง ท้ังไมมีลักษณะการทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือประพฤติชั่วแต

อยางใด ดังนั้น การท่ีผูถูกฟองคดีท้ังสองออกคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการและสั่งยก

อุทธรณ จึงเปนการใชดุลพินิจท่ีไมชอบ 

ผูถูกฟองคดีท้ังสองตองสั่งลงโทษตามท่ี ป.ป.ช. ชี้มูลมาแลวหรือไม เห็นวา พรบ.ป.ป.ช. ไมได

ตัดอํานาจในการใชดุลพินิจดําเนินการทางวินยัในเรื่องการสัง่ลงโทษผูใตบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชา

แตอยางใด  ผูบังคับบัญชายังคงมีดุลพินิจในเรื่องการดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายเฉพาะของหนวยงาน

นั้นอยูเชนเดิม การท่ีผูถูกฟองคดีท้ังสองอางการใชดุลพินิจกําหนดโทษผูฟองคดีวาตองปฏิบัติตามท่ีประธาน

ป.ป.ช. แจงมา จึงเปนการเขาใจขอกฎหมายท่ีไมถูก 

ศาลปกครองกลาง มีคําพิพากษาสรุปไดวา 

ศาลกําหนดประเด็นท่ีจะตองพิจารณาในเบื้องตนไว 2 ประเด็นคือ 

ประเด็นท่ีหนึ่ง ในการไตสวนขอเท็จจริงและการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาผูฟอง

คดีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ไดดําเนินการไปตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนดหรือไม 

ประเด็นนี้ศาลเห็นวา การไตสวนขอเท็จจริงและการชี้มูลวาผูฟองคดีกระทําผิดวินัยอยาง

รายแรงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนดแลว 

ประเด็นท่ีสอง ผูฟองคดีมีพฤติการณกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดหรือไม 

ประเด็นนี้ศาลเห็นวา การกระทําของผูฟองคดีมิไดเปนการละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ี

ราชการโดยไมมีเหตุอันสมควร เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง หรือละท้ิงหนาท่ีราชการ

ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือมีพฤติการณอันแสดงถึงความ

จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ กระทําการอันไดชื่อวาประพฤติชั่วอยางรายแรง และ

กระทําหรือละเวนการกระทําใด ๆ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง อันเปนการกระทํา

ผิดวินัยอยางรายแรงตามนัยมาตรา 79 (2)(5)(6) แหง พรบ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ตามท่ีถูก

กลาวหาแตอยางใด 

การที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดมีคําสั่งลงโทษทางวินัยปลดผูฟองคดีออกจากราชการ โดยกลาว

อางวาผูฟองคดีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามฐานความผิดดังกลาว และผูถูกฟองคดีท่ี 2 ไดมีมติให

ยกอุทธรณของผูฟองคดีนั้น จึงไมชอบดวยกฎหมาย พิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งท่ีลงโทษปลดผูฟองคดี
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ออกจากราชการ และคําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี 2 ท่ีใหยกอุทธรณของผูฟองคดี และใหดําเนินการให

ผูฟองคดีกลับเขารับราชการ 

ตอมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูรอง ยื่นคํารองตอศาลปกครองเพ่ือใหพิจารณาคดีใหม โดยมี

เหตุผลดังนี้ 

ผูรองเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ คําวินิจฉัยของผูรองผูกพันผูบังคับบัญชาตามคําวินิจฉัย

ของศาลรัฐธรรมนูญท่ี 2/2542 ผูรองจึงเปนบุคคลภายนอกท่ีไดรับผลกระทบจากคดีนี้ 

ศาลปกครองกลางรับฟงขอเท็จจริงผิดพลาด การท่ีศาลกาวลวงไปรับฟงขอเท็จจริงใหม ซ่ึง

แตกตางไปจากขอเท็จจริงท่ีผูรองรับฟงมาโดยชอบแลวนั้น ยอมทําใหคําพิพากษาในคดีนี้มีขอบกพรอง

สําคัญในกระบวนการพิจารณาพิพากษาท่ีทําใหผลของคดีไมมีความยุติธรรม 

ศาลปกครองกลางไดพิจารณาคํารองของ ป.ป.ช. แลว เห็นวา ผูรองเปนบุคคลภายนอกท่ี

มิไดมีสวนไดเสียหรืออาจถูกกระทบจากผลของคดีนี้และไมอยูในเง่ือนไขท่ีจะขอใหมีการพิจารณาคดีใหม

ตามนัยมาตรา 75 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง พ.ศ. 2542 จึงมีคําสั่งไมรับคํา

ขอใหพิจารณาพิพากษาคดีใหมไวพิจารณา 

ผูรองยื่นอุทธรณคําสั่งศาลปกครองชั้นตนท่ีไมรับคําขอใหพิจารณาพิพากษาคดีใหมไวพิจารณา 

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา ผูรองเปนบุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียเกี่ยวของใน

การวินิจฉัยดังกลาว จึงสมควรจะตองเขามาในคดีตั้งแตตน อุทธรณของผูรองขอนี้ฟงขึ้น ผูรองจึง

เปนผูมีสิทธิขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหมได เมื่อคดีปรากฏวาขอเท็จจริงที่ศาลปกครองชั้นตน

ฟงมาไมพอแกการวินิจฉัยชี้ขาด และศาลเห็นสมควร ศาลมีอํานาจกําหนดใหศาลปกครองชั้นตน

พิจารณาคดีนี้ใหม จึงมีคําสั่งใหรับคําขอพิจารณาพิพากษาคดีใหมของผูรองไวพิจารณาและดําเนิน

กระบวนพิจารณาตอไปตามรูปคดีโดยองคคณะใหมของศาลปกครองชั้นตน 

ขอพิจารณาจากคําพิพากษาของศาลปกครองกลางจะเห็นไดวา คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ท่ี 2/2546 ผูกพันผูบังคับบัญชาและผูกพันองคกรในการพิจารณาอุทธรณ ในขณะที่คําพิพากษา

ศาลปกครองกลางท่ี 1530/2552 ยืนยันวาไมผูกพันองคกรตุลาการ นอกจากนั้น การตรวจสอบการ

ประเมินถอยคําในทางกฎหมายที่ไมชัดเจน การกระทําผิดวินัยอยางรายแรง อันเปนการประเมิน

ขอเท็จจริงวาเขาองคประกอบของกฎหมายหรือไม 

โดยหลักการประเมินขอเท็จจริงวาเขาองคประกอบของกฎหมายหรือไม หากการประเมิน

ดังกลาวกระทําโดยคณะกรรมการท่ีมีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ แลว ศาล

ควรจะเคารพการประเมินขององคกรดังกลาว สําหรับขอบเขตการตรวจสอบระหวางปญหาขอเท็จจริง

กับปญหาขอกฎหมาย โดยหลักแลวศาลตรวจสอบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทไดใน

ปญหาขอกฎหมาย แตอยางไรก็ตามคําวา ปญหาขอกฎหมาย ยอมมีความหมายกวางกวาประเด็น
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ปญหาท่ีเก่ียวกับหลักหรือตัวบทมาตราตาง ๆ แตจะรวมไปถึงการตรวจสอบความมีอยู ความถูกตอง

แทจริง และการประเมินขอเท็จจริงเขากับกฎหมาย 

สําหรับลักษณะขององคกรอิสระนั้น คณิน  บุญสุวรรณ 10 ไดเสนอใหมีการพิจารณาใน 5 ปจจัย

กลาวคือ  1) ปจจัยเรื่องประเภทขององคกร  2) ปจจัยเรื่องท่ีมาขององคกร  3) ปจจัยเรื่ององคประกอบ 

ขององคกร  4) ปจจัยเรื่องอํานาจหนาท่ีขององคกร  5) ปจจัยเรื่องการตรวจสอบขององคกร ในขณะท่ี

พนา  ทองมีอาคม 11  ไดเสนอความเปนอิสระขององคกรพิจารณาจากความอิสระในเรื่องท่ีมา หรือการ

เขาสูอํานาจขององคกร  อิสระในเรื่องการนโยบาย อิสระในเรื่องการงบประมาณ และมีสํานักงานท่ี

เปนอิสระ 

การจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมจึงตองคํานึงถึงลักษณะขององคกรอิสระ หรือ

ความมีอิสระขององคกรดังกลาวขางตนประกอบดวย 

 

2.5  การอุทธรณและการรองทุกข 
 

ดังท่ีไดกลาวมาโดยตลอดจะเห็นไดวา คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท เปนองคกรท่ีใชอํานาจ

ทางปกครองเฉพาะ ท่ีเปนอิสระ ไมอยูในระบบสายการบังคับบัญชา ประกอบกับการพิจารณาของ

องคกรวินิจฉัยขอพิพาทมีลักษณะเปนการเยียวยาการกระทําภายในฝายปกครอง ฉะนั้น จึงตองทํา

ความเขาใจในเรื่องการอุทธรณและรองทุกข 

 

2.5.1  การอุทธรณ 

โดยท่ีฝายปกครองจะตองดําเนินการใหเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย ตั้งแตอดีตมาฝาย

ปกครองจึงพยายามจัดระบบใหมีการทบทวนการกระทําทางปกครองตาง ๆ การทบทวนนี้อาจใชชื่อ

แตกตางกันในแตละกฎหมาย เชน อุทธรณ โตแยง คัดคาน ฯลฯ แตถาลักษณะเปนการใหสิทธิแก

เอกชนท่ีจะขอใหพิจารณาทบทวนได  เพ่ือความเขาใจงายสมควรเรียกเปนเรื่อง การอุทธรณ เหมือนกัน

เพ่ือใหงายแกความเขาใจในเรื่องนี้ โดยการอุทธรณนั้นอาจเปนการอุทธรณตอเจาหนาท่ีผูออกคําสั่งเอง

ตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น ตอรัฐมนตรีเจาสังกัด หรือตอคณะกรรมการเฉพาะก็ได สวนขอบเขตการ

                                                           
10คณิน  บุญสุวรรณ, ความเปนอิสระขององคกรอิสระ, (ม.ป.ท: ม.ป.ท, 2555), ยอหนาท่ี 

5, คนวันท่ี 30 สิงหาคม 2556 จาก (http://www.koninboonsuwan.com/article/ 

detael.php?id=132) 
11พนา  ทองมีอาคม, องคกรอิสระ ปญหา และทางออกในการสรรหาองคอํานาจ, (รายงาน

การศึกษาสวนบุคคล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกลา, 2545). 
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พิจารณาอุทธรณจะตรวจสอบไดเพียงใดตองพิจารณาเปนรายกรณีไป โดยในการทบทวนโดยเจาหนาท่ี

หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ี ยอมจะพิจารณาไดท้ังขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และความเหมาะสม

(Expediency) (มาตรา 46 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) แตถาเปนการ

อุทธรณตอคณะกรรมการก็ตองพิจารณาเปนรายกฎหมายวากฎหมายนั้นมุงหมายใหทบทวนไดสัก

เพียงใด (มาตรา 47 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)  โดยถาเปนคณะกรรมการ

วินิจฉัยขอพิพาทกรณียอมเปนการทบทวนความชอบดวยกฎหมายตามลักษณะขององคกรท่ีใชอํานาจ

ตุลาการเทานั้น โดยจะพิจารณาตรวจสอบความถูกตองของขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และความเหมาะสม 

ในเชิงกฎหมายเทานั้น มิใชทบทวนใหมไดท้ังหมด และจะมีคําวินิจฉัยแทนฝายปกครองในประเด็น

ความเหมาะสมไมได 

การอุทธรณภายในฝายปกครองนั้น โดยผลแลวอาจจําแนกออกไดเปน 2 ลักษณะ ซ่ึงจะมีผล

ทางกฎหมายท่ีแตกตางกันคือ  1)  การอุทธรณบังคับ และ  2)  การอุทธรณไมบังคับ (อุทธรณเผื่อเลือก)

ซ่ึงอุทธรณ 2 ลักษณะนี้ จะมีบอเกิดท่ีแตกตางกัน โดยปกติเอกชนยอมมีสิทธิตามหลักท่ัวไปในรัฐธรรมนูญ

(หลักนิติธรรม) ท่ีจะนําคดีข้ึนสูการพิจารณาตรวจสอบขององคกรวินิจฉัยคดีปกครองท่ีใชอํานาจตุลาการ

และในการนั้นจะมีอายุความอยูเสมอ เพ่ือความม่ันคงของสิทธิ และความแนนอนของกฎหมาย ในกรณี

ของ การอุทธรณบังคับ นั้น เปนกรณีที่กําหนดวาเปนขั้นตอนหนึ่งที่มีการบังคับใหตองดําเนินการ

ข้ันตอนนั้นกอน ไมเชนนั้นจะนําคดีไปสูการพิจารณาขององคกรวินิจฉัยคดีปกครองไมได แตในกรณี

ของ การอุทธรณไมบังคับ นั้น สุดแลวแตคูกรณีจะเลือก โดยอาจอุทธรณก็ไดหรือไมอุทธรณ แตนําคดี

ไปสูการพิจารณาขององคกรวินิจฉัยคดีปกครองโดยตรงก็ได ดังนั้น การอุทธรณบังคับ จึงมีผลไป

ในทางจํากัดการใชสิทธิตามปกติของคูกรณีท่ีจะนําคดีสูการพิจารณาขององคกรวินิจฉัยคดีปกครองวา

จะตองมีข้ันตอนนี้กอน เม่ือสิทธิจะไดรับการวินิจฉัยตรวจสอบโดยองคกรท่ีใชอํานาจตุลาการเปนสิทธิ

ข้ันพ้ืนฐานตามหลักนิติธรรม อันเปนหลักท่ัวไปของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอม

กระทําไดโดยอํานาจแหงกฎหมายเทานั้น กฎหมายในที่นี้จึงตองเปนกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ

หรือพระราชกําหนด เพราะเปนเรื่องสําคัญโดยจะกําหนดการจํากัดสิทธิเชนนี้ในกฎหมายลําดับรอง

หรือระเบียบขอบังคับไมได แนวทางนี้จะเปนขอยุติที่แตกตางไปจากระบบของกฎหมายฝรั่งเศส แต

นาจะเปนการประกันสิทธิในการไดรับการเยียวยาท่ีดีกวา เพราะตองทําโดยรอบคอบกวา โดยผานการ

พิจารณาระดับรัฐสภาเสมอ ทุกฝายจะไดชวยกันดูแลข้ันตอนการจํากัดสิทธิใหเหมาะสมยิ่งขึ้น อีกทั้ง

การออกเปนกฎหมายลําดับรองบางระดับ เชน ระเบียบ ขอบังคับ อาจไมเปนท่ีรูกันท่ัวไปโดยเหมาะสม

ก็ได แตในทางตรงกันขาม การอุทธรณไมบังคับ เปนหนทางท่ีฝายปกครองมุงใชในการแกไขปญหาท่ี

คูกรณีจะใชหรือไมใชกระบวนการนี้ก็ไดนั้น จะกําหนดในกฎหมายลําดับรองหรือในระเบียบขอบังคับ

ก็ได เพราะมิไดจํากัดการใชสิทธิตามปกติของหลักนิติธรรม อยางไรก็ตาม ผลของการใชสิทธิอุทธรณ
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ในฝายปกครองท้ังสองประเภทมีผลเหมือนกันในแงการยืดอายุความ เพราะเม่ือมีการวินิจฉัยอุทธรณก็

จะมีคําสั่งทางปกครองอันใหมเกิดข้ึน กรณียอมสามารถอุทธรณคําสั่งทางปกครองใหมดังกลาวในฝาย

ปกครองไดตอไปตามหลักปกติ หรืออาจนําคดีสูการพิจารณาขององคกรวินิจฉัยคดีปกครองก็ได การ

ดําเนินการตอไปจึงไมขาดอายุความเพราะหลักการยืดอายุความออกไปดังกลาว 

ระบบการอุทธรณภายในฝายปกครองของไทยมีกระจายอยูในกฎหมายเฉพาะหลายฉบับ และ

อยูในกฎทางปกครองก็มี ซ่ึงมีท้ังท่ีเปนระบบแบบบังคับและระบบไมบังคับ และในพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ก็ไดกําหนดใหมีระบบอุทธรณบังคับไวเปนการท่ัวไปข้ันหนึ่ง

ดวยตามแบบอยางของระบบกฎหมายเยอรมัน เพ่ือใหโอกาสฝายปกครองแกไขปญหาของตนเอง และ

ทําใหคดีท่ีจะข้ึนสูการพิจารณาขององคกรวินิจฉัยคดีปกครองมีลักษณะขอพิพาทท่ีเดนชัดข้ึน 

 

2.5.2  การรองทุกข 

เปนการเยียวยาทางปกครอง อันเกิดจากการกระทําของผูบังคับบัญชาเหนือตน ไดมีการอธิบาย

ไวดังนี ้12 

การรองทุกข (grievance) เปนวิธีการอยางหนึ่งของกระบวนการพนักงานสัมพันธ (Employee 

Relations Process) ในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลซ่ึงมีจุดประสงคท่ีจะใหขาราชการมีทางรอง

ขอใหแกไขหรือแกความคับของใจในการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอตน 

การรองทุกขตางกับการอุทธรณในจุดประสงคทางหลักการและลักษณะการรองเรียนกลาวคือ

การอุทธรณ มีจุดประสงคทางหลักการท่ีจะใหขาราชการผูถูกลงโทษ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการมี

ทางรองขอรับความยุติธรรมจากการพิจารณาโดยองคกรหรือผูมีอํานาจเหนือผูสั่งลงโทษ หรือผูสั่งให

ออกจากราชการ ลักษณะการอุทธรณเปนลักษณะ เผชิญหนากัน ระหวางผูอุทธรณกับผูเปนเหตุให

อุทธรณ ในลักษณะท่ีกลาวหาวาผูเปนเหตุใหอุทธรณไมใหความยุติธรรม 

สวนการรองทุกข มีจุดประสงคทางหลักการเพ่ือใหมีความสัมพันธอันดีภายในองคการ ลักษณะ

การรองทุกข เปนลักษณะ หันหนาเขาหากัน ระหวางผูรองทุกขกับผูเปนเหตุใหรองทุกข ในลักษณะ

ท่ีขอความเห็นใจ ไมใชกลาวหาผูเปนเหตุใหรองทุกข 

การรองทุกขมีวัตถุประสงคทางหลักการดังตอไปนี้ 

 2.5.2.1  เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชากับผูอยูใตบังคับบัญชา 

โดยเปดโอกาสใหผูอยูใตบังคับบัญชาสามารถขอใหผูบังคับบัญชาทบทวนแกไขหรือชี้แจงทําความเขาใจ

เก่ียวกับการปฏิบัติของตนท่ีเปนเหตุใหผูอยูใตบังคับบัญชารูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมหรือเกิดความ

คับของใจอันจะทําใหลดปญหาความขัดแยงในองคการได 

                                                           
12ประวีณ ณ นคร,  อางแลว เชิงอรรถท่ี 6. 
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 2.5.2.2  เพ่ือใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมหรือ

ความคับของใจของผูอยูใตบังคับบัญชาอันเกิดจากการปฏิบัติของตนและมีโอกาสชี้แจงทําความเขาใจ 

หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขเก่ียวกับการปฏิบัติของตนไดอยางเหมาะสม 

 2.5.2.3  เพ่ือใหขาราชการมีทางระบายอารมณ และไมไปแสดงออกในทางท่ีไมถูกไม

ควร 

 2.5.2.4  เพ่ือใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาให

เปนไปโดยถูกตอง เปนธรรม และเหมาะสม 

 2.5.2.5  เพ่ือเสริมใหเกิดความโปรงใส และเปนธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของผูบังคับบัญชา ซ่ึงจะเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ อันจะนําไปสู

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการในระยะยาว 

 โดยท่ีการรองทุกขมีจุดประสงคทางหลักการดังกลาวขางตน การรองเรียนในการรองทุกขและ

การพิจารณาเรื่องรองทุกข จึงมุงไปในทางท่ีจะใหเกิดความสัมพันธอันดีภายในองคการ ซึ่งมีลักษณะ

เปนการ หันหนาเขาหากัน ระหวางผูรองทุกขกับผูเปนเหตุใหรองทุกข ทั้งนี้ เวนแตการรองทุกข

เพราะเหตุท่ีถูกสั่งใหออกจากราชการ ซ่ึงผูถูกสั่งใหออกจากราชการไมไดอยูในองคการและไมไดอยูใน

บังคับบัญชาของผูเปนเหตุแหงการรองทุกขแลว จึงไมมีจุดประสงคท่ีจะใหเกิดความสัมพันธอันดีภายใน

องคการ หากแตมีจุดประสงคเชนเดียวกับการอุทธรณการถูกลงโทษ 

 

2.6  การไกลเกลี่ยโดยคนกลาง และการแกไขความขัดแยง 13 
 

การไกลเกลี่ยคนกลางมาจากภาษาลาตินวา แบงครึ่ง (Halve) แตนิยามและการอธิบายการ

ไกลเกลี่ยก็มีความแตกตางกันไปคือ  1)  ยึดสิ่งท่ีผูไกลเกลี่ยทําหรือหวังวาจะบรรลุผล  2)  ความ

แตกตางระหวางการไกลเกลี่ยคนกลางและการแทรกแซงจากบุคคลท่ีสาม เชน อนุญาโตตุลาการ 

3)  การอธบิายคุณลักษณะของนักไกลเกลี่ย (Attributes)  ซ่ึง Bercovitch 14  ไดประมวลความหมาย 

ของนักวิชาการเก่ียวกับเรื่องนี้ไวดังนี้ 

 

                                                           
13 ชลัท  ประเทืองรัตนา, “การไกลเกลี่ยคนกลางและการแกไขความขัดแยง”, วารสารศาล

ยุติธรรมปริทัศน 6,3 (กุมภาพันธ–มีนาคม 2555): 51–76. 
14 Jacob Bercovitch, “Mediation and Conflict Resolution”, In The sage 

Handbook of Conflict Resolution, eds. Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk and I. 

William Zartman, (London:SAGE, 2009) 
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 1)  อะไรท่ีนักไกลเกลี่ยหวังวาจะไดรับ และพวกเขาทําอยางไรในการบรรลุ

เปาหมาย (What Mediator Hope to Achieve and How They May Go 

About Achieving It)  

 Oran Young (1967)  อธิบายวาการไกลเกลี่ย เปนการกระทําโดยผูท่ีไมใช

คูกรณีโดยตรง เพ่ือลดปญหาดานความสัมพันธ Chris Mitchell (1981) ใหคํา

จํากัดความวาการไกลเกลี่ยเปนการใชคนกลาง โดยมุงหวังใหไดขอยุติรวมกัน

ระหวางคูกรณี หรืออยางนอยที่สุดเปนการยุติพฤติกรรมความขัดแยงระหวางกัน 

ในขณะท่ี Blake and Mouton (1985) นิยามวา เปนกระบวนการการแทรกแซง

โดยบุคคลท่ีสาม โดยเขาไปคนหาและนิยามปญหา และใชวิธีการแยกการพูดคุยเพ่ือ

หาขอเสนอแนะเพ่ือนําไปสูการยอมรับรวมกัน 

2)  การไมเนนผลลัพธท่ีไดและเนนท่ีการดําเนินการแทรกแซง (Less 

Outcome–Oriented and Focus On the Act of the Intervention Itself) 

Douglas (1957) เห็นวาเปนรูปแบบของการทําใหเกิดขอตกลงสันติภาพ 

(Peacemaking) ซึ่งบุคคลภายนอกเขามาดําเนินการเอง หรือการเชิญชวนจาก

คูกรณี เพื่อมาชวยทําใหเกิดขอตกลงรวมกัน Moore (1986) เห็นวาเปน

กระบวนการท่ีบุคคลท่ีสามไมมีอํานาจตัดสินใจแตชวยใหคูกรณีนํามาสูขอตกลงท่ี

ยอมรับรวมกัน Singer (1990) ก็เห็นวา เปนการชวยเหลือจากบุคคลที่สามซึ่งไมมี

อํานาจในการตัดสินใจ 

3)  การนิยามท่ีเนนความเปนกลางและไมลําเอียง (Focus on Neutrality 

and Impartiality) 

Bingham (1985) เห็นวาเปนกระบวนการท่ีเขามาชวยจากฝายท่ีสามท่ีมี

ความเปนกลาง ขณะท่ี 

Folberg และ Taylor (1984) เห็นวา เปนกระบวนการท่ีผูเก่ียวของโดย

การชวยเหลือจากบุคคลท่ีเปนกลาง แยกประเด็นความขัดแยงเพื่อสรางทางเลือก 

พิจารณาทางเลือกรวมกัน และนํามาสูขอตกลงท่ีสนองความตองการของฝายตาง ๆ 

 

นอกจาก Bercovitch ไดประมวลความหมายของการไกลเกลี่ยคนกลางไว ดร.เบอรนารด เมเยอร

(2553)  แหง CDR Associates องคกรดานการจัดการความขัดแยงในสหรัฐอเมริกา เห็นวาการไกลเกลี่ย

คนกลางก็คือ การจัดการความขัดแยง เปนเครื่องมือในการแทรกแซงความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน โดยมีบุคคล
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ท่ีสามใหความชวยเหลือคูกรณีจัดการกับความขัดแยง ไมใชผูตัดสินใจหรือกําหนดวิธีแกปญหา เปนท้ัง

วิถีชีวิตและใชไดในการทํางานกับวงการอาชีพตางๆ ในขณะท่ี ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท15  เห็นวา 

การไกลเกลี่ยคนกลางเปนการท่ีคูกรณี พยายามท่ีจะแกปญหาความแตกตางระหวางกันโดยความ

ชวยเหลือของบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีสามท่ีเปนท่ียอมรับทุกฝาย 

สรุปไดวาการไกลเกลี่ยเปนกระบวนการจัดการความขัดแยง ท่ีไมใชการเจรจากันเองโดยตรง 

แตใชคนกลางเขามาชวยเหลือ ซ่ึงไดรับการยอมรับจากคูกรณี ไมเปนผูมีสวนไดสวนเสีย ไมมีอํานาจ

ตัดสินใจ โดยคนกลางเขาไปแทรกแซง เปลี่ยนมุมมอง พฤติกรรมดวยการพูดคุยท่ีไมใชการบังคับทาง

กายภาพหรือไมไดบังคับใชทางกฎหมาย 

 วันชัย  วัฒนศัพท 16  เห็นวาการแกไขความขัดแยงท่ัวไปสามารถกระทําไดในรูปแบบตางๆ

โดยผลท่ีทําใหคูกรณีหรือฝายตางๆ รูสึกวาชนะท้ังคู (Win–Win) คือ การไกลเกลี่ยคนกลางและการ

เจรจา ซ่ึงประกอบไปดวย 

1)  หลีกหนีปญหา (Avoidance)  เปนการไมหยิบปญหามาพูดกัน บางครั้งไปนินทา

ลับหลัง 

  2)  การใชคนกลางในการไกลเกลี่ย มีความแตกตางกันระหวางสังคมตะวันตกกับตะวันออก 

  3)  การเจราจาไกลเกลี่ยกันเอง ซ่ึงคูกรณีใชวิธีการพูดคุยกันเองโดยตรง 

  4)  อนุญาโตตุลาการ เปนกระบวนการใชคนกลางมาทําหนาท่ีตัดสิน 

  5)  การฟองรองกัน (Litigation)  โดยมีผูพิพากษามาตัดสินในขอพิพาท 

  6)  การใชกระบวนการทางนิติบัญญัติเพ่ือแกปญหาขอขัดแยง (Legislation) ผาน

การออกกฎหมายจากสภาผูแทนราษฎร 

  7)  การใชการชุมนุมประทวงอยางสันติ (Civil Disobedience) เปนการเรียกรองให

ไดสิ่งท่ีตองการอยางสงบ 

  8)  การใชความรุนแรง (Violence) โดยเชื่อวาความรุนแรงสามารถยุติปญหาได แต

ปญหาท่ีไมไดรับการจัดการอยางแทจริง ปญหายังคงดํารงอยู 

 

 

 

                                                           
15วันชัย  วฒันศัพท, ความขัดแยง: หลักการและเครื่องมือแกปญหา, พิมพครั้งท่ี 3 (ขอนแกน 

: ศิริภัณฑออฟเซ็ท, 2550). 
16เพ่ิงอาง 
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สําหรับความสําคัญของการไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้น มีการสรุปไวในการไกลเกลี่ยขอพิพาทใน

ศาลไวดังนี้ 

1)  ความสําคัญของการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

(1)  การเจรจาตอรองสองฝาย คูพิพาทอาจไมยอมลดละผอนปรนใหกันเพราะยังมี

ทิฐิอยู 

(2)  การชี้ขาดตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการหรือศาลอาจมีฝายหนึ่งแพฝายหนึ่งชนะ 

และมีข้ันตอนยุงยาก 

(3)  การไกลเกลี่ยไมมีฝายใดแพฝายใดชนะ เพราะถาตกลงกันไดก็แสดงวาชนะ

ท้ังคูท่ีสําคัญข้ึนอยูกับความพอใจการยุติหรือระงับขอพิพาทของคูพิพาทเอง โดยผูไกลเกลี่ยจะเปน

เพียงผูชวยเหลือใหบรรยากาศและอารมณตลอดจนการยอมลดละทิฐิเพ่ือทําใหเกิดการเจรจาตกลง

ประนีประนอมยอมความกันของคูพิพาท 

2)  หนวยงานท่ีทําหนาท่ีไกลเกลี่ยขอพิพาท 

(1)  ศาลแพงท่ัวไป 

(2)  สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม 

3)  ประเภทคดีท่ีอาจจัดใหมีการไกลเกลี่ย 

(1)  คดีแพงท่ัวไป 

(2)  คดีอาญา เฉพาะความผิดท่ียอมความได 

(3)  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

(4)  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

พ.ศ. 2544 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 

(5)  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกลี่ยเพ่ือระงับขอ

พิพาททางการเงิน พ.ศ. 2544 

(6)  ระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางวา

ดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2545 



 

บทท่ี 3 
 

องคกรพิทักษระบบคุณธรรม 
 

3.1  องคกรพิทักษระบบคุณธรรมในตางประเทศ 
 

ในการศึกษาคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินตามท่ีกําหนดไว

ในรัฐธรรมนูญในการศึกษานี้มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาเปรียบเทียบการจัดตั้งองคกรพิทักษ

ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลในประเทศตาง ๆ เปนเบื้องตน ซ่ึงมีผูศึกษาในเรื่องนี้ไวนอยมาก 

แตอยางไรก็ตามในการศึกษานี้ ผูศึกษาไดเลือกศึกษาโครงสราง และบทบาทหนาท่ีขององคกรพิทักษ

ระบบคุณธรรมในประเทศตาง ๆ ดังนี้ 

1)  ระบบพิทักษคุณธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา 

2)  ระบบพิทักษคุณธรรมของประเทศออสเตรเลีย 

3)  ระบบพิทักษคุณธรรมของสหราชอาณาจักร 

โดยมีรายละเอียดของระบบพิทักษคุณธรรมของประเทศดังกลาวขางตนดังนี้ 

 

3.1.1  คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของสหรัฐอเมริกา (Merit System Protection 

Boord (MSPB)) 17 

พบวามีการจําแนกพันธกิจ อํานาจหนาท่ี รูปแบบและองคประกอบขององคกร ตลอดจน

กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาไวดังนี้ 

1)  พันธกิจ  

MSPB มีหนาท่ีรักษาสมดุลระหวางผลประโยชนสาธารณะและสิทธิประโยชนของ 

เจาหนาท่ีของรัฐดวยการพิทักษระบบคุณธรรมในระบบราชการ  เพ่ือใหสังคมเกิดความเชื่อม่ันวา การ

บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐปลอดจากความอยุติธรรม ไดแก ปลอดจากการกลั่นแกลงทางการเมือง 

และปลอดจากพฤติกรรมท่ีมิชอบ 

                                                           
17 MSPB, About MSPB, para 4, Retrieved July 30, 2013, From 

http://www.mspb.gov/About/about.html. 
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2)  อํานาจหนาท่ี  

(1) ร ับฟงและวิน ิจฉัยคําร องของเจาหนาที ่ของรัฐ เกี ่ยวกับการบร ิหาร

ทรัพยากรบุคคลเชน คํารองเก่ียวกับคําสั่งแตงตั้งโยกยาย หรือคํารองเก่ียวกับคําสั่งทางปกครอง  

(2) วินิจฉัยคดีที่ Special Counsel เปนผูฟองกรณีมีการกระทําทางการ

บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีตองหามและท่ีขัดกับกฎหมาย Hatch Act 

(3) ทบทวนกฎระเบียบที่ออกโดย Office of Personnel Management 

วาสอดคลองกับหลักการของระบบคุณธรรมหรือไม  

(4) จัดทํารายงานเสนอประธานาธิบดีและรัฐสภา ว าระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของรัฐเปนไปตามหลักการของระบบคุณธรรม ปลอดจากพฤติกรรมตองหาม

หรือไมประการใด 

(6) ออกหมายเรียกใหบุคคลมาเปนพยานมาใหการ สงเอกสารหรือหลักฐาน

เพ่ือประกอบการพิจารณา 

(7) สั่งใหหนวยงานของรัฐใหความคุมครองผูใหการหรือพยาน  

(9) สั่งใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐถือปฏิบัติตามคําสั่งหรือมติ

ของ MSPB 

3)  รูปแบบและองคประกอบ  

MSPB เปนองคกรอิสระกึ่งตุลาการในสังกัดฝายบริหาร จัดตั้งในรูปคณะกรรมการ

ประกอบดวยกรรมการปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 3 คน คือ ประธาน รองประธาน และกรรมการ  ประธาน

กรรมการนอกจากมีหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยคดีแลว ยังเปนหัวหนาคณะผูบริหาร (Chief Executive) 

รับผิดชอบบริหารหนวยงาน เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานดวย โดยมีหัวหนาคณะเจาหนาท่ี 

(Chief  Of Staff) เปนผูชวย สวนรองประธานกรรมการและกรรมการมีหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยคดี

ความเทานั้น  

โดยประธานาธิบดีเปนผูแตงตั้งกรรมการตามขอเสนอแนะท่ีผานความเห็นชอบจาก

วุฒิสภาคณะกรรมการตองประกอบดวยกรรมการจากสองพรรคการเมือง และหามแตงตั้งกรรมการ

เกินกวาสองคนจากพรรคการเมืองเดียวกัน และหามกรรมการดํารงตําแหนงอื่นในราชการ เวนแต

ตําแหนงท่ีตองเปนตามกฎหมายหรือตําแหนงท่ีแตงตั้งตามคําสั่งของประธานาธิบดี กรรมการมีวาระ

การดํารงตําแหนง 7 ป และเปนไดเพียงวาระเดียว และมีคาบเวลาการดํารงตําแหนงเหลื่อมกัน เพ่ือให

กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระไมพรอมกัน 
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4)  โครงสราง  

ปจจุบัน MSPB มีเจาหนาท่ีประมาณ 230 คน รับผิดชอบดูแลคํารองของเจาหนาท่ี

ของรัฐประมาณ 1.8 ลานคน ซ่ึงในจํานวนดังกลาวเปนตุลาการวินิจฉัยคดี (Administrative Law 

Judge) 61 คน และนิติกรผูชวย (Legal Assistant) 40 คน MSPB มีสํานักงานใหญอยูท่ีกรุงวอชิงตัน

ดีซี และมีสํานักงานภาค 5 ภาค 

5)  เรื่องท่ีสามารถฟองคดี  

MSPB จะรับพิจารณาคํารองหรืออุทธรณไวพิจารณา มี 2 กรณี คือ  

(1)  เปนเรื่องท่ีอยูในขอบเขตอํานาจตามกฎหมาย  

(2)  ผูยื่นคํารองหรืออุทธรณตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด 

6)  การยื่นคํารอง 

การยื่นคํารองโดยเจาหนาที่ของรัฐเปนผูยื่นคํารองดวยตนเอง โดยจัดทําเปนลาย

ลักษณอักษรยื่นตอสํานักงานภาคของ MSPB ที่ตั ้งอยูในเขตพื้นที่ที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติ

ราชการอยูในขณะเกิดเหตุ และตองสงภายใน 30 วันนับแตวันรับทราบคําสั่ง 

การยื่นคํารองโดย Special Counsel ในกรณีเปนเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมดาน

บุคคลท่ีตองหาม ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐสามารถรองขอให Special Counsel เปนผูฟองรองแทน และ

หากSpecial Counsel  ไมดําเนินการฟองรองแทนให เจาหนาที่ของรัฐดังกลาวมีสิทธิยื่นฟอง 

MSPBโดยตรงได ตาม Whistleblower Protection Act 1989  

7)  กระบวนการพิจารณาคํารอง  

เมื่อสํานักงานภาคของ MSPB ไดรับคํารองแลว จะมอบหมายใหตุลาการศาล

ปกครองเปนผูพิจารณาคดีโดยใชกระบวนการพิจารณาไตสวนที่ผูถูกฟองคดีหรือหนวยงานของรัฐมี

หนาท่ีหาพยานหลักฐานมาหักลางขอหาตามคํารอง มีการไตสวน รับฟงคําชี้แจงของผูรองแลว จึงจะ

พิจารณาตัดสินคดีและหากคูกรณีไมอุทธรณคําตัดสินชี้ขาดภายใน 30 วันนับแตวันที่ทราบผล ถือวา

คําตัดสินนั้นถึงที่สิ้นสุด และในกรณีที่มีการอุทธรณเรื่องก็จะเขาสูกระบวนการพิจารณาของ MSPB 

ณ กรุงวอชิงตัน มติของMSPB ถือเปนสิ้นสุดในกระบวนการของฝายบริหาร เจาหนาที่ของรัฐผูไม

พอใจผลการตัดสิน สามารถยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณ (United States Court of Appeals for 

the Federal Circuit) ได 
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3.1.2  ระบบพิทักษคุณธรรมของประเทศออสเตรเลีย (Public Service Merit Protection 

         Commission  (PSMPC))218 

พบวาในประเทศออสเตรเลียมีการกําหนด พันธกิจ บทบาท โครงสรางและกระบวนการพิจารณา 

ขององคกรพิทักษระบบคุณธรรมไวดังนี้ 

1)  พันธกิจ 

เพ่ือสงเสริมใหงานบริการสาธารณะสัมฤทธิ์ผลในเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีมี 

ประสิทธิภาพสอดคลองกับหลักจริยธรรม โดยเนนในเรื่องการใหบริการประชาชนเปนหลัก และสงเสริม 

คุณภาพในการบรหิารงานบุคคลและการบริหารงานอ่ืนๆ 

รูปแบบการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุจุดประสงคของ PSMPC เปนไปในลักษณะท่ีเนน 

การใหคําแนะนําและใหแนวทางการปฏิบัติงานแกหนวยงานท้ังหลาย มากกวากําหนดกฎระเบียบเพ่ือ 

ใหหนวยงานตาง ๆ ปฏิบัติตาม ดังนั้น จึงเปนการทํางานในลักษณะ Partnership กับหนวยงาน Agencies 

ตางๆ เพื่อจะคนหาพัฒนา นําทางและสงเสริมแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกตองใหแก Agencies ใน

การบริหารงานภาครัฐ 

2)  บทบาท  

(1)  ใหคําแนะนําแกรัฐบาลในดานงานบริการสาธารณะ   

(2)  บริหารจัดการและอํานวยการเพื่อใหเกิดการเขาใจบทกฎหมายท่ี

เกี่ยวของโดยเฉพาะ the Public Service Act 1999 และบทกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีบัญญัติตามมาเพ่ือให

เปนไปตาม the PS Act 1999 

(3)  ใหคําแนะนําแกหัวหนาหนวยงานและผูบังคับบัญชาในหนวยงานของรัฐบาล

ตางๆเก่ียวกับแผนการดําเนินงานการบริหารงานบุคคล และการบริหารงานองคกร  

(4)  สงเสริมสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาทท่ีเก่ียวกับ Public 

Service ในเรื่องคานิยม (Values) เรื่องประมวลความประพฤติ (Code of Conduct) และเรื่อง

นโยบายความหลากหลายในการจางงาน(workplace diversity)   

(5)  ควบคุมตรวจสอบ และวิเคราะหในประเด็น แนวโนม และเปลี่ยนแปลง

ปรับปรุงเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  

(6)  เปนผูนําในเรื่องบริการสาธารณะ และใหบริการเปนการท่ัวไปในระดับชาติ

เก่ียวกับเรื่องการพัฒนาและการฝกอบรม เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการในสถานการณปจจุบัน 

                                                           
18 Australian Public Service Commission, About the Australian Service 

Commission, RetrievedJuly 30, 2013, From http://www.apsc.gov.au/about-the-apsc. 



41 

 

(7)  ตรวจสอบความถูกตอง กรณีผลการปฏิบัติงานของ Agencies ท่ีกระทบกับ 

Public Service Employees ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการทํางาน   

(8)  ประเมิน ทํารายงาน และเผยแพรตอสาธารณะเกี่ยวกับการดําเนินการใน

เรื่อง Public Service 

(9)  ดําเนินการเพ่ือใหคนท่ัวไปสามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับสภาพ และ

องคประกอบในเรื่องการใหบริการสาธารณะ 

3)  โครงสรางของ PSMPC  

PSMPC มีคณะกรรมการ 3 คน คือ 1) the Public Service Commissioner 2) the 

Deputy Public Commissioner และ 3) the Merit Protection Commissioner (the MPC)  

Employees สามารถรองขอให the MPC ดําเนินการพิจารณาทบทวน 

(Review)การกระทําของหนวยงานตนสังกัดของตนในกรณีตอไปนี้ 

(1)  กรณีไมพอใจผลการ review ตามกระบวนการภายในของหนวยงานตน

สังกัด  

(2)  กรณีไดรับแจงจากหัวหนาหนวยงานตนสังกัดวา การดําเนินการที่ไดทําไป

แลวไมสามารถ Review ตามกระบวนการภายในตนสังกัดได  

(3)  กรณีตองการ Review คําตัดสินของหนวยงานตนสังกัดวา Employee 

ละเมิด the Code of Conduct หรือกรณีท่ีตองการ review การลงโทษ Employee โดยหนวยงาน

ตนสงักัดฐานละเมิด Code of Conduct  และกรณีอ่ืนๆ ตามท่ีระบุไวในกฎหมาย 

หลังจากไดรับเรื่องรองเรียนแลว the MPC ก็จะมอบหมายใหบุคคล หรือคณะบุคคล

พิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาว และเม่ือไดพิจารณาเสร็จสิ้นแลว the MPC ก็จะรายงานผลการพิจารณา

ไปยังหัวหนาหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

หาก the MPC เห็นวาการกระทําของหนวยงานที่ถูกกลาวหาอาจถือไดวาเปนการ

กระทําท่ีไมสมเหตุสมผลแลว the MPC ก็จะใหคําแนะนํา เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดดําเนินการดังนี้  

1)  ดําเนินการพิจารณาทบทวนเรื่องดังกลาวใหมอีกครั้ง หรือเปลี่ยนแปลงแกไข

คําตัดสินเดิม  

2)  เปลี่ยนแปลงกฎ หรือข้ันตอนการปฏิบัติเดิม หรือ  

3)  ดําเนินการอ่ืนท่ีเหมาะสม 

the MPC ไมสามารถบังคับใหหนวยงาน Agency ปฏิบัติตามผลการพิจารณาตัดสิน

ของ the MPC  อยางไรก็ตาม หากหนวยงาน Agency ไมปฏิบัติตามคําตัดสินของ the MPC นั้น
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the MPC ก็อาจรายงานผลดังกลาวตอรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือตอรัฐสภา เพ่ือใชดุลพินิจดําเนินการ

ท่ีเหมาะสมตอไป  

หาก employee ไมพอใจผลคําตัดสินของ the MPC หรือผลการดําเนินการของ 

Agency ก็สามารถอุทธรณในขอกฎหมายไปยังศาลยุติธรรมได 

4)  Review of Promotion Decision  

Employees สามารถรองตอ the MPC เพ่ือใหมีการ Review เรื่องการพิจารณา

ความชอบ (Promotion) โดยคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งท่ีแตงตั้งโดย the MPC ท่ีมีชื่อวา Promotion 

Review Committee of Promotion Decisions (the PRC) 

หลังจากท่ีคณะกรรมการไดมีคําตัดสินก็จะมีการรายงานผลการตัดสินดังกลาวใหกับ

หัวหนาหนวยงานและหัวหนาหนวยราชการจะตองปฏิบัติตามคําตัดสินของ the PRC  

หากคูกรณีไมพอใจคําตัดสินของ the PRC ก็สามารถอุทธรณไปยังศาลยุติธรรมเพ่ือ

พิจารณาทบทวนคําตัดสินได (Judicial Review) 

5)  Whistleblowing  

กรณีท่ีมีการรองเรียนผูอ่ืนเก่ียวกับการละเมิด the Code of Conduct (Whistleblowing 

Report)  และไมพอใจผลการสืบสวนสอบสวน และการตัดสินของหนวยงานตนสังกัด หนวยงานตนสังกัด

จะตองมีขอกําหนดในเรื่องวิธีการใหผูรองเรียนเรื่องดังกลาวตอ the MPC ได  

อนึ่ง หนาท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินการเก่ียวกับเรื่อง review เปนของหนวยงาน

ท่ีมีชื่อวา Client Service Team   

ออสเตรเลียไมแยกหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการพิทักษระบบคุณธรรมใหเปนอิสระ

ตางหากอีกหนวยงานหนึ่งดังเชนสหรัฐอเมริกา แตรวมงานดานนี้ไวในหนวยงานเดียวกันกับหนวยงาน

บริหารงานบุคคลแลวเรียกชื่อหนวยงานนี้รวมกันวา the Public Service and Merit Protection 

Commission (PSMPC) โดย PSMPC นั้นจะเนนดานการเปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําแกหนวยงาน

ของรัฐมากกวาจะเนนเรื่องการออกกฎเพ่ือบังคับใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตาม หรือเรียกวาคอยเปน

พ่ีเลี้ยงใหกับหนวยงานของรัฐนั่นเอง เม่ือเปรียบเทียบเรื่องโครงสรางแลว แมจะมีความเปนอิสระใน

การดําเนินงาน แตคําตัดสินนั้นไมเด็ดขาดและไมผูกพันหนวยงานของรัฐดังเชน  MSPB ของ

สหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตามผูท่ีเก่ียวของยังสามารถอุทธรณคําตัดสินของ PSMPC  ในเรื่องท่ีเก่ียวกับ 

Merit Protection ไปยังศาลยุติธรรมเชนเดียวกับของสหรัฐอเมริกา 
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3.1.3  ระบบพิทักษคุณธรรมของสหราชอาณาจักร Office of Civil Service 

Commissioners319 

พบวาระบบพิทักษคุณธรรมของประเทศอังกฤษมีความเปนมาและกระบวนการดําเนินการดังนี้

The Civil Service Commissioners (the Commissioners) กอตั้งขึ้นเมื่อป 1885 เปน

คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการรักษาหลักปฏิบัติ (upholding the principle) เกี่ยวกับการ

คัดเลือก และแตงตั้ง Employee ใหเปนไปตามระบบคุณธรรมบนพื้นฐานแหงการแขงขันที่เสรีและ

ยุติธรรม 

ป 1995 the Commissioners ไดรับบทบาทใหมเพ่ิมเติมคือ บทบาทเปนผูพิจารณาและตัดสิน

ขออุทธรณใน case ท่ีเก่ียวกับความถูกตองเหมาะสม และมโนธรรมในการปฏิบัติราชการภายใต

บทบัญญัต ิthe Civil Service Code โดยขาราชการผูไมไดรับความเปนธรรมจากกระบวนการเยียวยา

ภายในหนวยงานของตน ซ่ึงเม่ือ the Commissioners พิจารณาอุทธรณแลวก็จะตองรายงานคําตัดสิน

ดังกลาวตอ the Queen และตอสาธารณชน  

The Commissioners ไดรับการแตงตั้งโดยตรงจาก the Crown จึงไมไดอยูในสถานะขาราชการ

และเปนอิสระปลอดจากการควบคุมโดยฝายบริหาร  

1)  เรื่องท่ีสามารถรายงานให the Commissioners พิจารณา  

เม่ือขาราชการเชื่อวาตนถูกบังคับใหปฏิบัติในสิ่งท่ี  

(1)  ขัดตอกฎหมาย  

(2)  ไมเหมาะสม  

(3)  ขัดตอหลักจริยธรรม  

(4)  ขัดตอรัฐธรรมนูญ หรือหลักวิชาชีพ  

(5)  เปนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ  

(6)  การอื่น ๆ ที่ไมเปนไปตามกฎหมาย หรือพบการกระทําใดที่ผิดกฎหมาย

อาญา หรือผิดกฎหมายใด ๆ ซ่ึงกระทําโดยขาราชการอ่ืน  

ในข้ันแรกนั้น ควรจะรายงานเรื่องดังกลาวโดยอาศัยกระบวนการท่ีกําหนดไวตาม 

ระเบียบของหนวยงานของตนเสียกอน 

2)  การรายงาน  

ข้ันตอนแรกจะตองรายงานเรื่องดังกลาวตามระเบียบภายในของหนวยงานของตน 

                                                           
19 Civil Service Commission, Civil Service Commission, Retrieved July 30, 

2013, From http://civilservicecommission.independent.gov.uk 
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เสียกอนผูรองจะรองโดยตรงกับ the Commissioners ไมได จนกวาจะสิ้นสุดกระบวนการภายใน

ของหนวยงานของตนเสียกอน 

3)  จะรายงานตอ the Commissioners อยางไร  

หากผูรองเชื่อวา กระบวนการภายในหนวยงานของตนไมเปนธรรม ก็สามารถเขียน

คํารองมาท่ี the Commissioners ไดโดยจะตองบรรยายวาเหตุใด "การกระทํา" ท่ีรองเรียนนั้นจึง

ไมถูกตองหรือผิดกฎหมาย บรรยายวาเหตุใด "กระบวนการ" ภายในหนวยงานของตนจึงไมถูกตอง

เหมาะสม 

สงเอกสารการติดตอเรื่องดังกลาวที่เกิดขึ้นระหวางตนกับหนวยงานมาให the 

Commissioners The  Commissioners จะทําอยางไรตอไป 

the Commissioners เปนอิสระจากรัฐบาล และจะทําการสืบสวนสอบสวนพิจารณา

เรื่องราวรองเรียนอยางรวดเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดโดย the Commissioners จะมีทีมงาน Staff 

และ Advisers ท่ีคอยใหคําปรึกษาเก่ียวกับเรื่องอุทธรณ 

4)  ข้ันตอนของการพิจารณาเรื่องอุทธรณ 

(1)  พิจารณาวาอยูในอํานาจท่ีจะรับพิจารณาไดหรือไม   

(2)  ดูวาไดมีการดําเนินการในหนวยงานราชการจนสิ้นสุดกระบวนการแลว

หรือไม  

(3)  ตรวจสอบเอกสารท่ีผูรองสงมา  

(4)  ตรวจสอบเอกสารการดําเนินการของหนวยงานราชการท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ีถูก

กลาวหา  

(5)  ขอคํายืนยันความถูกตองของกระบวนการดําเนินการจากหนวยงาน

ราชการท่ีถูกกลาวหาเปนหนาท่ีของหนวยงานราชการดังกลาวท่ีตองสงเอกสารท่ีเก่ียวของใหกับ the 

Commissioners  

(6)  อาจมีการใหผูอุทธรณมาชี้แจงประกอบคํารอง โดยไมเปนทางการ   

(7)  ผูรองอาจนําผูแทนเขารวมการชี้แจงได   

the Commissioners จะพิจารณาเรื่องดังกลาวอยางรอบคอบ โดยขอคําแนะนํา

จากท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญหากเห็นวาจําเปน และหากเห็นวาเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับความผิดอาญาก็จะ

สงประเด็นดังกลาวไปใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบตอไป   

ตองมี Commissioner อยางนอย 1 คน ดูแลควบคุมการดําเนินการอุทธรณตั้งแตตน

เม่ือมีคําตัดสินแลวจะตองสงรายงานคําตัดสินใหผูรองดวย   

คําตัดสินของ the Commissioners ถือวาเปนท่ีสุด จะอุทธรณใด ๆ อีกไมได   
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อยางไรก็ตาม คําตัดสินของ the Commissioners จะไมมีผลผูกพันหนวยงานราชการแต

อยางใดโดยแยกออกเปน 2 กรณี คือ  

1)  หาก the Commissioners เห็นชอบดวยกับอุทธรณ ก็จะมีคําแนะนํา 

(Recommendation) ไปยังหนวยงานตนสังกัดของผูอุทธรณ 

2)  หาก the Commissioners ยืนตามคําตัดสินของหนวยงานเดิม ผูอุทธรณก็

จะตองปฏิบัตติามคําตัดสินของหนวยงานตนสังกัดของตน  

เรื่องอุทธรณ และคําตัดสินของ the Commissioners จะถูกพิมพเผยแพรตอ

สาธารณชนโดยเปนการเผยแพรขอมูลในลักษณะท่ัว ๆ ไป อยางไรก็ตาม การเผยแพรขอมูลโดย

ละเอียดนั้น อาจทําเฉพาะ case ท่ีหนวยงานของรัฐบาล ไมยอมปฏิบัติตามคําแนะนําของ the 

Commissioners ท้ังนี้จะเผยแพรโดยพยายามท่ีจะไมเปดเผยตัวของผูท่ีเก่ียวของใน Case โดยไม

จําเปน 

การจัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรมในตางประเทศใน 3 ประเทศขางตน เกิดจากวัตถุประสงค

ท่ีตองการอํานวยความเปนธรรมใหกับขาราชการหรือพนักงานของรัฐ  ฉะนั้น ลักษณะรูปแบบ อํานาจ

หนาท่ี ตลอดจนวิธีดําเนินการ อาจนํามาประยุกตใชกับคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมในประเทศไทย

ไดในระดับหนึ่ง ซ่ึงในปจจุบัน ไดมีองคกรพิทักษระบบคุณธรรมข้ึนเปนองคกรแรกในประเทศไทย

ซ่ึงไดแก คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม เรียกโดยยอวา ก.พ.ค. ไดมีการนําพัฒนาการของการ

จัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรมในตางประเทศมาประยุกตใชในประเทศไทย และปฏิบัติการมา

ตั้งแตป พ.ศ. 2551 เพราะฉะนั้น การศึกษาองคกรพิทักษระบบคุณธรรมของประเทศไทยยอมทําให

การศึกษาคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินมีความสมบูรณยิ่งข้ึน ผูศึกษา

จึงไดศึกษาคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของประเทศไทยไวดังนี้ 

 

33..22    องคกรพิทักษระบบคุณธรรมองคกรพิทักษระบบคุณธรรมในในประเทศไทยประเทศไทย  
 

3.2.1  คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือน420 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับใหม 2551  ใหจัดตั้งองคกรรับผิดชอบการ

บริหารงานบุคคลดานพิทักษระบบคุณธรรม คือ คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ควบคู

ไปกับ ก.พ. เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและมาตรฐานการพิทักษระบบคุณธรรม (Merit System 

                                                           
20 สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, โครงการวางระบบการบริหาร

จัดการเกี่ยวกับคณะกรรมการ (ก.พ.ค.) และเตรียมความพรอมในการสรรหาคณะกรรมการ 

ก.พ.ค. และองคกรวินิจฉัย,(กรุงเทพมหานคร: มิสเตอรกอปป, 2549) 
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Protection) ตรวจสอบใหกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปตาม

ระบบคุณธรรม และทําหนาท่ีออกกฎ ขอบังคับ  ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการอุทธรณ

การรองทุกข และการรักษาระบบคุณธรรม รวมท้ังการพิจารณาเรื่องอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย

รายแรงในรูปแบบของ “องคคณะวินิจฉัยอุทธรณ” ซ่ึงเปนองคคณะก่ึงตุลาการท่ีมีความเปนอิสระและ

มีอํานาจวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาด เพื่อรักษาประโยชนของทางราชการและใหความคุมครองรักษาความ

เปนธรรมแกขาราชการ 

3.2.1.1  ท่ีมา 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับ พ.ศ. 2551 มีการเสริมสรางความ

เขมแข็งของการพิทักษระบบคุณธรรมในระบบราชการ ปรับปรุงระบบจรรยาบรรณ วินัย อุทธรณ 

รองทุกข เนนการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบวินัยโดยมีสิ่งที่กําหนดใหม คือ ใหมีคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ควบคูไปกับคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 

ก.พ.ค. ทําหนาท่ีดูแลและพิทักษระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของราชการ

พลเรือนใหเปนไปตามหลักความรู ความสามารถ ความเสมอภาคในโอกาส ความมั่นคงในการดํารง

สถานภาพและความเปนกลางทางการเมือง 

ความจําเปนในการจัดตั้ง ก.พ.ค. สืบเนื่องจากสภาพปญหาของการดําเนินงานดาน

วินัยของราชการพลเรือนไทยท่ีไมไดปรับปรุงมานาน จนเกิดปญหาอุปสรรคในการดําเนินการทางวินัย 

ปญหาความไมเปนธรรมและมาตรฐานโทษท่ีแตกตางเหลื่อมล้ํากันภายในและระหวางองคกรกลางการ

บริหารงานบุคคลประเภทตาง ๆ ปญหากระบวนการพิจารณาสอบสวนลาชา อีกท้ังกฎหมายระเบียบ

เก่ียวกับวินัยยากแกการทําความเขาใจ และบางเรื่องไมชัดเจน การขาดมืออาชีพในการสอบสวน ตลอดจน

ปญหาอันเกิดจากการท่ีมิไดมีการปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยให

สอดคลองกับการจัดตั้งองคกรของรัฐแบบใหมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 

จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ก.พ. จึงมีมติเม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2547 รับหลักการ

ในการปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณและรองทุกขของขาราชการพลเรือนตามขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.

เพ่ือปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลดานวินัย  อุทธรณและรองทุกข ใหเปนไปตามระบบคุณธรรม

(Merit System) อยางมีประสิทธิภาพ โดยการให  ก.พ. ในองคกรกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐทํา

หนาท่ี  กําหนดนโยบายมาตรฐานวินัย  สงเสริมวินัยเชิงสรางสรรค  และจรรยาบรรณของขาราชการ

พลเรือน รวมท้ังออกกฎ ขอบังคับหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับวินัย การดําเนินการดานวินัย ภายใต

หลักการท่ีจะใหระบบวินัยเปนเครื่องมือบริหารงานบุคคลภาครัฐ โดยการรักษาวินัยเปนหนาท่ีของท้ัง

ขาราชการและผูบังคับบัญชา เพ่ือใหขาราชการและผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความสําคัญของวินัย

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของราชการ   
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3.2.1.2  โครงสรางคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 

กําหนดให ก.พ.ค. มีจํานวนกรรมการ 7 คน โดยเปนกรรมการประจํา ทํางานเต็มเวลา

มีวาระ6 ป  ดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว มีเลขาธิการ ก.พ. เปนเลขานุการของคณะกรรมการ ก.พ.ค.

ท่ีมาของกรรมการ ก.พ.ค. มาจากกระบวนการเลือกสรรและใหผูท่ีไดรับเลือกสรร มาเลือกกันเองเปน

ประธาน คณะกรรมการสรรหา ก.พ.ค. มีท่ีมาจากองคกรฝายตาง ๆ ท่ีสะทอนถึงความเปนอิสระเปน

กลางและมีความรูประสบการณสูง อันเปนหลักประกันวาจะความสามารถคัดเลือก คนดี คนเกง เขามา

ทําหนาท่ี ก.พ.ค. ได 

3.2.1.3  องคประกอบของคณะกรรมการสรรหา  

ประธานศาลปกครองสูงสุด เปนประธาน โดยมีกรรมการสรรหา 3 คน ไดแก รองประธาน

ศาลฎีกา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ก.พ.  และมีเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ   

3.2.1.4  คุณสมบัติของกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 

1)  มีสัญชาติไทย มีอายุไมต่ํากวา 45 ป  และไมเกิน 70 ป 

2)  เปนหรือเคยเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการพล

เรือน กรรมการขาราชการครู กรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ

ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย กรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกรรมการ

ขาราชการตํารวจ  

3)  เปนหรือเคยเปนกรรมการรางกฎหมาย กรรมการวินิจฉัยรองทุกข 

หรือกรรมการกฤษฎีกา 

4)  รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาล

อุทธรณ หรือ เทียบเทาหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตน รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํา

กวาอัยการพิเศษประจําเขตหรือเทียบเทา  

5)  รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือ

เทียบเทา 

6)  เป นหร ือเคยเป นผู สอนวิชาในสาขานิต ิศาสตร  ร ัฐศาสตร ร ัฐ

ประศาสนศาสตร 

เศรษฐศาสตรสังคมศาสตรหรือวิชาที่เกี ่ยวกับการบริหารราชการแผนดินใน

สถาบันอุดมศึกษาและดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยมาแลวไมนอยกวาหาป 

ท้ังนี้ ไดกําหนดลักษณะตองหามของกรรมการ ก.พ.ค. คือ ตองไมเปนขาราชการประจํา

พนักงาน หรือกรรมการในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐอ่ืนใด หรือผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง

สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรค
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การเมืองและไมเปนผูประกอบวิชาชีพ หรืออาชีพอยางอ่ืนท่ีขัดตอการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนกรรมการ

ก.พ.ค. ตามท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด 

3.2.1.5  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 

1)  เสนอแนะตอ ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืน  เพ่ือให ก.พ. 

หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืน ดําเนินการจัดใหมี หรือปรับปรุงนโยบาย การบริหารทรัพยากร

บุคคล ในสวนท่ีเก่ียวกับการพิทักษคุณธรรม 

2)  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา 114 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

3)   พ ิจ า ร ณ า ว ิน ิจ ฉ ัย เ รื ่อ ง ร อ ง ท ุก ข ต า ม ม า ต ร า  123 แ ห ง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

4)  พิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรม ตามมาตรา 126 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

5)  ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการเพื่อปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

6)  แตงตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ี ก.พ.ค. 

กําหนด เพ่ือเปนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ หรือเปนกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 

การทํางานของ ก.พ.ค. กําหนดใหมีอํานาจแตงตั้งองคคณะวินิจฉัย เพ่ือใหทําหนาท่ี

พิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณรองทุกข ท่ีอยูในอํานาจของ ก.พ.ค. ใหเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ซ่ึงในชั้นตนจะจัดใหมี 7 องคคณะแลวแตปริมาณงานและเหตุผลความจําเปน เม่ือองคคณะวินิจฉัย

พิจารณาเสร็จใหเสนอเรื่องตอ ก.พ.ค.วินิจฉัยตอไป  

ท้ังนี้ การวินิจฉัยของ ก.พ.ค. จะสิ้นสุดท่ีฝายบริหาร หากไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของ

ก.พ.ค.ก็สามารถอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดได  

3.2.1.6  จรรยาบรรณ วินัย  

นอกจากนี้พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ยังเสนอใหแยก

บทบัญญัติเรื่องจรรยาบรรณออกจากเรื่องวินัย เนื่องจากจรรยาบรรณเปนเรื่องของสิ่งท่ีควรหรือไมควร

ปฏิบัติเพ่ือประโยชนของราชการ สวนวินัยเปนเรื่องของขอหามและขอปฏิบัติ หากขาราชการผูใดฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามก็จะมีโทษทางวินัย 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ จะเนนใหขาราชการพลเรือนสามัญมีและรักษาจรรยาบรรณ

ท่ีกําหนดไวผูท่ีรักษาจรรยาบรรณจะไดรับบําเหน็จความชอบ สวนผูท่ีไมรักษาจรรยาบรรณ ผูบังคับบัญชา

อาจตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้งเลื่อนเงินเดือน ตลอดจนพัฒนาผูนั้นได เพื่อให
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การบริหารราชการเปนไปโดยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดีและตอบสนองความตองการของประชาชนใหขาราชการพลเรือนยึดถือและปฏิบัติตาม

คานิยมสรางสรรคตามท่ี ก.พ.กําหนด อีกท้ัง ยังเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรื่องวินัย โดย

กระจายอํานาจให อ.ก.พ.กระทรวงและปรับปรุงวิธีการดําเนินการทางวินัยโดยเนนความมีประสิทธิภาพ 

 

3.2.2  คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของกรุงเทพมหานคร521 

สําหรับองคกรพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงในการศึกษานี้เรียกวา

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินนัน้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 ท่ีใชบังคับในปจจุบันเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีมีบทบัญญัติรับรองใหมีองคกร

พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงตราไวในมาตรา 288 วรรคสอง ความวา 

 

ในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีองคกรพิทักษ

ระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น เพื่อสรางระบบคุมครองคุณธรรมและ

จริยธรรมในการบริหารงานบุคคลท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ

 

บทบัญญัติขางตนเปนการตราไวเพ่ือกําหนดองคกรพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวน 

ทองถ่ิน แยกตางหากจากองคกรกลางบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือท่ีเรียกวา “คณะกรรมการ 

ขาราชการสวนทองถ่ิน” ท่ีกําหนดไวในมาตรา 288 วรรคหนึ่ง วรรคสาม และวรรคสี่ แหงรัฐธรรมนูญ 

ความวา 

 

มาตรา 288 การแตงตั้งและการใหขาราชการและลูกจางขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินพนจากตําแหนง ตองเปนไปตามความเหมาะสมและจําเปนของแตละ

ทองถิ ่น โดยการบร ิหารงานบุคคลขององคกรปกครองส วนทอง ถิ ่นตอง มี

มาตรฐานสอดคลองกัน และอาจไดรับการพัฒนารวมกันหรือสับเปลี่ยนบุคลากร

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันได รวมทั้งตองไดรับความเห็นชอบ

                                                           
21 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร, รูจัก ก.พ.ค., คนวันท่ี 30 

กรกฎาคม 2556, จาก http://office2.bangkok.go.th/csc/index.php/info-kpk2 
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จากคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงเปนองคกรกลางบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ินกอน ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ

ฯลฯ 

คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่งจะตองประกอบดวย ผูแทน

ของหนวยราชการท่ีเก่ียวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทน

ขาราชการสวนทองถ่ินและผูทรงคุณวุฒิ โดยมีจํานวนเทากัน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติการโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษ

ขาราชการและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามท่ีกฎหมาย

บัญญัต ิ

 

 จากบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญดังกลาว กรุงเทพมหานครในสถานะท่ีเปนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินรูปแบบหนึ่งตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และมีกฎหมาย

วาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนกฎหมายเฉพาะจึงไดกําหนด องคกรพิทักษระบบ

คุณธรรมสําหรับกรุงเทพมหานครไวในมาตรา 30  มาตรา 39 มีโครงสรางและอํานาจหนาท่ี ตลอดจน

กระบวนการสรรหาองคกรพิทักษระบบคุณธรรมในลักษณะที่ไมแตกตางจากคณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือน กลาวคือ 

 1)  ใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

คณะหนึ่งเรียกโดยยอวา “ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร” ประกอบดวยกรรมการจํานวน 5 คน 

 2)  ก.พ.ค.กรุงเทพมหานครตองทํางานเต็มเวลา มีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป และดํารงตําแหนง

ไดเพียงวาระเดียว 

 3)  ก.พ.ค.กรุงเทพมหานครมาจากการสรรหา โดยมีคณะกรรมการสรรหาประกอบดวย  ประธาน

ศาลปกครองสูงสุด เปนประธาน  รองประธานศาลฎีกาท่ีไดรับมอบหมายจากประธานศาลฎีกา 1 คน

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) 1 คน  มีหัวหนาสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครเปนกรรมการและเลขานุการ 

 4)  ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร  มีอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญดังตอไปนี ้

(1)  เสนอแนะตอ ก.ก. เพื่อให ก.ก. ดําเนินการจัดใหมี หรือปรับปรุงนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในสวนท่ีเก่ียวกับการพิทักษระบบคุณธรรม 

(2)  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(3)  พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(4)  พิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรม 
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(5)  ออกกฎ เพ่ือปฏิบัติการ 

(6)  แตงตั้งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ หรือกรรมการวินิจฉัยรองทุกขของกรุงเทพมหานคร 



บทท่ี 4 
 

การวิเคราะห เปรียบเทียบ และการจัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรม 

ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

4.1  บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรในการอํานวยความเปนธรรมในปจจุบัน 
 

ปจจุบันในองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมมีการจัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรมข้ึนรองรับ

การดําเนินการใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 การอํานวยความ

เปนธรรมในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ยังคงยึดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 กลาวคือ มีองคกรในการตรวจสอบการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินและ

ดําเนินการในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมาย จําแนกเปนสามระดับคือ คณะกรรมการมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรียกโดยยอวา ก.ถ.  ทําหนาท่ีในการกําหนดมาตรฐานกลางในการ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เพ่ือใชกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกประเภท มีคณะกรรมการกลาง

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ทําหนาท่ีสําคัญคือ นํามาตรฐานกลางท่ี ก.ถ. กําหนด ไปกําหนด

เปนมาตรฐานท่ัวไป จําแนกตามประเภทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีคณะกรรมการขาราชการ

หรือพนักงานสวนทองถ่ินในระดับจังหวัด ทําหนาท่ีสําคัญคือ นํามาตรฐานท่ัวไปท่ีกําหนดจําแนกตาม

ประเภทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไปกําหนดเปนหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการบริหารงาน

บุคคล จําแนกตามประเภทองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในจังหวัด 

การจัดตั้งคณะกรรมการฯ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินดังกลาวขางตนจําแนก

เปนสามระดับคือ  ก.ถ., คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เรียกโดยยอ

ว าก.กลาง  จําแนกเปน คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.)  

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)  คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)  

สําหรับคณะกรรมการข าราชการหร ือพน ักงานส วนท อง ถิ ่นในระด ับจ ังหว ัด  จําแนกเป น 

คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.จ.)  คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

(ก.ท.จ.)  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  และคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา 

(ก.เมืองพัทยา)  การจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารงานบุคคลดังกลาวสามารถแสดงเปนภาพไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 4.1  แสดงแผนภูมิจําแนกตามคณะกรรมการในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน และ มาตราท่ี

กําหนดจัดตั้งคณะกรรมการในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

 

นอกจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 จะจัดโครงสราง

คณะกรรมการในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินแลว ยังไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ

ในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินไวในมาตราตาง ๆ ท่ีสามารถแสดงเปนภาพไดดังนี้ 

 

 

ก.ถ. 

(มาตรา 30) 

ก.ท. 

(มาตรา 24) 
ก.จ. 

(มาตรา 16) 

ก.อบต. 

(มาตรา 26) 

ก.ท.จ. 

(มาตรา 23) 

ก.จ.จ. 

(มาตรา 15) 

ก.อบต.จังหวัด 

(มาตรา 25) 

ก.จังหวัด 

ก.กลาง 

ก.เมืองพัทยา 

(มาตรา 28) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ภาพท่ี 4.2  แสดงแผนภูมิจําแนกอํานาจหนาที่ท่ีสําคัญของคณะกรรมการในการบริหารงานสวน

ทองถ่ิน และมาตราท่ีกําหนด 

 

 คณะกรรมการในการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ินจึงเปนคณะกรรมการฯ ท่ีทําหนาท่ีในการออกกฎ และมีมติตรวจสอบอํานาจของ

ฝายบริหารในการแตงตั้ง ตลอดจนการสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินพนจากตําแหนง 

 สําหรับสภาพบังคับของการดําเนินการระหวางคณะกรรมการฯ แตละระดับเปนไปตามท่ีกําหนด

ไวในมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ที่บังคับใชกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกประเภทท่ีกําหนดวา 

 มาตรา 19  เม่ือคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไดกําหนดมาตรฐาน

ท่ัวไป ใหใชเปนหลักเกณฑกลางสําหรับคณะกรรมการขาราชการองคการบรหิารสวนจังหวัดแตละแหง

นําไปกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 13 

ก.ถ. : กําหนดมาตรฐานกลางในการบริหารงานบุคคล (มาตรา 33) 

ก.กลาง. : กําหนดมาตรฐานท่ัวไป จําแนกตามประเภทองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.)   (มาตรา 17 , 25 , 27) 

ก.จังหวัด. : กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการบริหารงานบุคคล จําแนก

ตามประเภทองคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละจังหวัด (มาตรา 13 , 24 , 26) 

ออกกฎ 
มีมติแตงตั้ง/ใหพน 

(มาตรา 15) 
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 ในกรณีท่ีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใด กําหนดหลักเกณฑการ

บริหารงานบุคคล หรือมีมติใด ๆ ขัดแยงกับมาตรฐานท่ัวไป ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ

บริหาร 

สวนจังหวัดแจงใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแหงนั้นดําเนินการแกไขให

ถูกตอง ถาคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไมดําเนินการแกไขภายในเวลาอันสมควร

หรือการดําเนินการของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจะเกิดความเสียหายอยาง

รายแรง ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจระงับการใชหลักเกณฑ

การบริหารงานบุคคล หรือเพิกถอนมตินั้นได 

 สําหรับสภาพบังคับตอกรณีท่ีไมปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานกลาง หรือแนวทางในการรักษา

ระบบคุณธรรมนั้น มาตรา 34  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินกําหนดวา

 มาตรา 34  ในกรณีท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินเห็นวา การ

กําหนดมาตรฐานท่ัวไปของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ขัดแยงกับมาตรฐาน

กลาง หรือแนวทางตามมาตรา 33 หรือมีปญหาขอโตแยงในการกําหนดหลักเกณฑการบรหิารงานบุคคล

ระหวางคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินกับคณะกรรมการกลางขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถ่ิน ใหคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ินแจงใหคณะกรรมการ

กลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน หรือคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน

แลวแตกรณี ดําเนินการใหถูกตองตามมาตรฐานกลาง และถามิไดมีการดําเนินการในเวลาอันสมควร

หรือการดําเนินการของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน หรือคณะกรรมการ

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน จะเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอการบริหารเปนสวนรวม

หรือไมเปนธรรมแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ินมีอํานาจสั่งระงับการใชหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลนั้นได 

 การคุมครองความเปนธรรมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.

2542  จึงเปนการกระทําของคณะกรรมการแตละระดับ ในรูปแบบของการออกมาตรฐานกลาง

มาตรฐานท่ัวไป ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ซึ่งใช

บังคับเปนการท่ัวไป มีสถานะเปนกฎตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

สภาพบังคับตามกฎเชนวานั้น เปนสภาพบังคับระหวางคณะกรรมการฯ ที่หากมีการปฏิบัติไมเปนไป

ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไมวาจะเปนการออกกฎในลําดับถัดมา หรือการมีมติไมเปนไปตามกฎ

คณะกรรมการฯ ท่ีเหนือกวาอาจสั่งใหมีการแกไขใหถูกตอง หรืออาจสั่งระงับการใชกฎ หรือมติของ

คณะกรรมการฯ ในลําดับปฏิบัติได แตสําหรับการคุมครองความเปนธรรมใหกับขาราชการหรือพนักงาน
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สวนทองถ่ินอันเกิดจากการกระทําท่ีมิชอบของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ยังมิไดกําหนดใหมีองคกรเฉพาะในการใหความคุมครอง 

ความเปนธรรม หนาท่ีในการอํานวยความเปนธรรมใหกับขาราชการสวนทองถิ่นและพนักงานสวน

ทองถ่ินจึงเปนของคณะกรรมการในการบริหารงานบุคคลในแตละระดับท่ีกลาวมาขางตน 

 

4.2  ปญหาและสาเหตุที่คณะกรรมการในการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ทําหนาที่

ในการออกกฎ และบังคับใหเปนไปตามกฎ 
 

4.2.1  ปญหาประการแรก 

คือ คณะกรรมการในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินคณะใดมีหนาท่ีเปนองคกรกลางในการ

บริหารงานบุคคล ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาจากจํานวนของคณะกรรมการในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน

พบวา มีจํานวนมากทําใหไมเปนเอกภาพในการพิจารณาออกกฎ ตลอดจนการบังคับการใหเปนไปตามกฎ

จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2546) พบวา การมีคณะกรรมการและอนุกรรมการ

ตาง ๆ ในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินมากถึง 7,770 คณะ ทําหนาที่ในการบริหารงานบุคคล 

โดยองคประกอบของคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดตาง ๆ มีตัวแทนจากสวนกลางและสวนภูมิภาค

เขารวมดวยในสัดสวนท่ีมากกวาพนักงานหรือตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงผลใหการ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินของไทยขาดความเปนอิสระและข้ึนอยูกับรัฐบาลในสวนกลางเปนอันมาก

ปญหาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ในการบริหารงานบุคคลของขาราชการอ่ืน เชน ขาราชการ พลเรือน  

ขาราชการอัยการ ฯลฯ จะมีคณะกรรมการกลางการบริหารงานบุคคลเพียงคณะเดียว ไดแก

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)  คณะกรรมการขาราชการอัยการ (ก.อ.) แลวแตกรณี แต

สําหรับคณะกรรมการในการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นมีจําแนกเปนสามระดับ ปญหาก็คือ คณะ

กรรมการฯ ชุดใด ในระดับใด เปนคณะกรรมการฯ ท่ีทําหนาท่ีเชนเดียวกับ คณะกรรมการกลางการ

บริหารงานบุคคลของขาราชการประเภทอ่ืน 

จากการศึกษาบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 209/2544  เรื่อง การ

ดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 สงพรอมหนังสือ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ี นร 0601/0407 ลงวันท่ี 19 เมษายน 2544  ถึงสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ท่ีพิจารณามีความเห็นไววา “…โดยเมื่อเทียบ

กับการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนแลว คณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินก็คือองคกร

ท่ีทําหนาท่ีเชนเดียวกับ “ก.พ.” ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน…” 
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ความเห็นดังกลาว สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีคณะกรรมการท่ีเปนองคกรกลาง

ในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินในทุกจังหวัด รวม 76 จังหวัด เม่ือจําแนกตามประเภทองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในแตละจังหวัด อันประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการ

บริหารสวนตําบล และเมืองพัทยาในกรณีเฉพาะจังหวัดชลบุรีแลวพบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จะมีคณะกรรมการท่ีเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลเทากับ 229 (76x3+1) แหง ซ่ึงการออก

กฎก็ดี การพิจารณาในการอํานวยความเปนธรรมตามอํานาจหนาท่ีก็ดี จึงมีความหลากหลาย หรือ

แตกตางกันได 

 

4.2.2  ปญหาการออกกฎท่ีขัดตอความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

ปญหานี้เปนปญหาท่ีสําคัญอีกปญหาหนึ่ง ท้ังนี้ เนื่องจากในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินนั้น

รัฐธรรมนูญไดมีบทบัญญัติรับรองความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไวในมาตรา 283 แต

การออกกฎโดยองคกรกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังมีลักษณะของการออกกฎที่ขัดตอ

รัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ 

 จากการศึกษาคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงท่ี อ.161/2549 เฉพาะท่ี

เก่ียวของกับเรื่องนี้ พบวา กระทรวงมหาดไทยไดมีการสั่งการใหถือปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกคาใชจายใน

การฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.3/ว611

ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2546  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกคาใชจายในการฝกอบรมของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑไววา การเบิกคาใชจายในการฝกอบรมหมายความ

รวมถึง การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติ 

การบรรยายพิเศษ การศึกษา การดูงาน การฝกงานหรือท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท้ังในประเทศและตางประเทศ

โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและชวงเวลาจัดท่ีแนนอนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบุคคล หรือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยไมมีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผูบริหารทองถ่ิน

สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะสามารถเบิกคาใชจาย

ในการฝกอบรม ตลอดจนคาใชจายในการเดินทางไปราชการจากงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินได จะตองเปนการฝกอบรมดังนี้ 1)  เปนการฝกอบรมของกระทรวงมหาดไทย ตามขอเสนอ

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 2)  เปนการฝกอบรมของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

3)  เปนการฝกอบรมท่ีมีขอตกลงรวมกันหรือจัดรวมกันกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ซ่ึงจะไดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบเปนคราวๆ ไป 

 เทศบาลนครระยองผูฟองคดีเห็นวา การสั่งการเปนลายลักษณอักษรของผูถูกฟองคดีทั้งสอง

(กระทรวงมหาดไทยท่ี 1  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยท่ี 2) ดังกลาว ไมมีความชอบธรรมใน
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การสั่งการ ไมใหความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจาก

หลักสูตรท่ีกําหนดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากร กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

อาจจะไมสอดคลองหรือครอบคลุมกับความตองการท่ีหลากหลายอยางแทจริงของทองถิ่นแตละแหง

อันเปนการขัดตอมาตรา 284 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนั้น ยังขัด

กับหลักการบริหารและไมไดคํานึงถึงการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึน เพราะ

ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมทราบขอมูลท่ีเปนลักษณะเดนหรือลักษณะดอยของสมาชิก

สภาทองถ่ิน ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงสามารถท่ีจะกําหนดแนวทาง 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการเสริมสราง สงเสริม เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

หนาท่ีอยางเปนระบบและตอเนื่องได เชน ผูฟองคดีจะจัดทําโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศใหกับพนักงานครูเทศบาล โดยจัดสงพนักงานครูที่ไดรับการ

คัดเล ือกเขาร ับการศึกษาอบรมในสถาบันตางประเทศแลวกลับมาพัฒนาการเร ียนการสอน

ภาษาตางประเทศซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญมาก จึงเปนสิ ่งที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

กระทําไดตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

 ขอใหศาลพิจารณาพิพากษาเพิกถอนหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.3/ว611

ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2546  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกคาใชจายในการฝกอบรมของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา มาตรา 284 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

บัญญัติวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การ

บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ ประกอบกับ

มาตรา 283 วรรคสอง ไดบัญญัติวาการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองทําเทาที่จําเปน

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แตตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชน

ของประเทศเปนสวนรวม ท้ังนี้ จะกระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ

ของประชาชนในทองถ่ินหรือนอกเหนือจากท่ีกฎหมายบัญญัติไวมิได ดังนั้น แมผู ถูกฟองคดีท่ี 1 

(กระทรวงมหาดไทย) โดยผูถูกฟองคดีท่ี 2 (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) จะมีอํานาจตาม

มาตรา 69 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ในการตราระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการคลังและ

วิธีการงบประมาณของเทศบาลไดก็ตาม การกําหนดระเบียบขอบังคับดังกลาวก็ตองคํานึงถึงความ

เปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การ

บริหารงานบุคคล การเงินและการคลังตามมาตรา 284 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

ดวย  เพราะโดยทั่วไปแลวผูถูกฟองคดีท่ี 1 มีความสัมพันธกับผูฟองคดีซ่ึงเปนเทศบาลในลักษณะ
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การควบคุมกํากับดูแล มิใชการควบคุมบังคับบัญชา ซ่ึงการควบคุมกํากับดูแลนั้น ผูถูกฟองคดีท่ี 1 ตอง

ใชอํานาจกํากับดูแลเทาท่ีจําเปนตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชน

ของประชาชนในทองถิ่น หรือของประเทศเปนสวนรวม และจะตองไมกระทบถึงสาระสําคัญแหง

หลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นตามมาตรา 283 วรรคสอง ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย การที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 โดยผูถูกฟองคดีที่ 2 ออกหนังสือเวียน

ฉบับพิพาท โดยใหกําหนดหลักเกณฑการเบิกคาใชจายในการฝกอบรมท่ีจะสามารถเบิกคาใชจายใน

การฝกอบรมตลอดจนคาใชจายในการเดินทางไปราชการจากงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินได จะตองเปนการฝกอบรมของผูถูกฟองคดีท่ี 1 ตามขอเสนอของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน หรือเปนการฝกอบรมของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือเปนการฝกอบรมท่ีมีขอตกลง

รวมกันหรือจัดรวมกันกับผูถูกฟองคดีท่ี 1 หรือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซึ่งจะไดแจงให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบเปนคราว ๆ ไปนั้น จึงเปนการไมเปดโอกาสใหผูฟองคดีไดพัฒนา

บุคลากรของตนใหมีทักษะ ความรู หรือเพิ่มพูนประสบการณในดานตาง ๆ ตามที่ผูฟองคดีเห็นวา

ควรไดร ับการพัฒนา เพื่อนําความรู และประสบการณตาง ๆ ไปใชประโยชนในการใหบริการ

ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลในเขตพ้ืนท่ีของตน ซ่ึงการจัดการฝกอบรมของผูถูกฟองคดี

ที่ 1 หรือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อาจไมสอดคลองกับความตองการของผูฟองคดี  

นอกจากนั้น การฝกอบรมท่ีมีขอตกลงรวมกันหรือจัดรวมกันกับผูถูกฟองคดีท่ี 1หรือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น ซึ่งจะไดแจงใหผูฟองคดีทราบเปนคราว ๆ ไป ก็เปนเรื่องที่ไมมคีวามแนนอนและ

เปนไปตามความริเริ่มของผูถูกฟองคดีท่ี 1 หรือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแตเพียงฝายเดียว

เทานั้น ดังนั้น การกําหนดหลักเกณฑดังกลาวจึงเปนการขัดตอความเปนอิสระของเทศบาลในการ

กําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ซ่ึงแมมาตรา 

69 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  ไดใหอํานาจผูถูกฟองคดีท่ี 1 ออกระเบียบขอกําหนด

เก่ียวกับการคลังและวิธีการงบประมาณได แตการกําหนดหลักเกณฑดังกลาวของผูถูกฟองคดีท้ังสองก็

มิไดเปนไปเพ่ือรักษาประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประโยชนของประเทศโดย

สวนรวม และกระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนใน

ทองถ่ิน ขออางของผูถูกฟองคดีท้ังสองซ่ึงอางวาจําเปนตองออกหนังสือเวียนดังกลาวเพ่ือรักษาประโยชน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประโยชนของประเทศโดยสวนรวมจึงฟงไมข้ึน การออกหนังสือเวียน

กระทรวงมหาดไทยฉบับพิพาทในสวนของเนื้อหาจึงไมชอบดวยกฎหมาย 
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4.2.3  ความเห็นของคณะกรรมการท่ีมีความเห็นแตกตางกันในการออกกฎ 

 จากการศึกษาบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 209/2544 เรื่อง การ

ดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 สงพรอมหนังสือ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ี นร 0601/0407 ลงวันท่ี 19 เมษายน 2544 ถึงสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีพบวา กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0225.1/2241 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ

2544  ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หารือกรณีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ินมีความเห็นในเรื่องเก่ียวกับการรายงานการดําเนินการทางวินัยและการเพ่ิมโทษ ซ่ึง

พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน มิไดกําหนดไว โดยมีความเห็นออกเปนสองฝาย

กลาวคือ 

 ฝายแรกเห็นวา กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน

คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่น  และคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น มีอํานาจในการ

กําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางรักษาระบบคุณธรรม มาตรฐานท่ัวไปและหลักเกณฑ วิธีการปฏิบัติ

ตามแตกรณีนั้น ยอมถือไดวากฎหมายไดใหอํานาจแกคณะกรรมการดังกลาวในการกําหนดมาตรฐาน

และหลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลไวแลว คณะกรรมการขางตนจึงสามารถกําหนดมาตรฐาน

ตางๆ ในเรื่องข้ันตอนการรายงานการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณและการรองทุกข ตลอดจน

กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินแตละระดับขางตนมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงแกไข

คําสั่งลงโทษของผูบริหารทองถ่ินหรือมีอํานาจสั่งการอุทธรณ หรือรองทุกขได ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตาม

หลักการคานและตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมในการใชอํานาจของผูบริหารทองถ่ินใหเปนไปดวย

ความถูกตองเปนธรรม 

 ฝายท่ีสองเห็นวา การท่ีกฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินในระดับตาง ๆ

มีอํานาจในการกําหนดมาตรฐานตาง ๆ และหลักเกณฑวิธีการปฏิบัตินั้น เปนการใหอํานาจไวอยางจํากัด

เทาท่ีกําหนดไวเทานั้น ดังนั้น หากคณะกรรมการขางตนกําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางรักษาระบบ

คุณธรรม มาตรฐานท่ัวไป และหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติ แลวแตกรณีท่ีเปนการเพ่ิมอํานาจใหคณะกรรมการ

ตาง ๆ ตามกฎหมายดังกลาว มีอํานาจในการแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งของผูบริหารทองถ่ินหรือมีอํานาจ

ในการพิจารณาสั่งการอุทธรณและรองทุกข ยอมขัดตอหลักความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล และ

เปนการเพ่ิมอํานาจเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวตามมาตรา 283 และมาตรา 284 ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย จึงไมอาจกําหนดมาตรฐาน ฯลฯ เชนวานั้นได หากจะกําหนดก็อาจกําหนดให

คณะกรรมการดังกลาวเปนผูพิจารณาใหความเห็นประกอบการพิจารณาสั่งการของผูบริหารทองถิ่น

เทานั้น และกรณีดังกลาวโดยเฉพาะอยางยิ่งในการอุทธรณ เม่ือกฎหมายมิไดกําหนดข้ันตอน วิธีการท่ี

เปนหลักประกันความเปนธรรมของพนักงานสวนทองถ่ิน จึงตองปฏิบัตติามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวใน
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ในฐานะท่ีเปนกฎหมายกลาง หรือหากผูบริหาร

ทองถ่ินไดสั่งลงโทษไปโดยมิชอบหรือไมถูกตอง เหมาะสม หรือไมดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัย

ของผูมีอํานาจในการวินิจฉัยอุทธรณไมวากรณีใด ๆ หรือไมสามารถนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองมาใชได ผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูมีอํานาจกํากับดูแลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทก็สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย

นั้นๆ ได 

 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) เห็นวา เพ่ือใหการดําเนินการ

จัดทํามาตรฐานดังกลาวขางตนเปนไปดวยความถูกตอง ประกอบกับเปนเรื่องสําคัญเรงดวน เนื่องจาก

มีผลกระทบตอการดําเนินกระบวนการตอไป หลังจากการสั่งลงโทษทางวินัยแลว เชน การใชสิทธิ

อุทธรณ เปนตน จึงมีมติใหกระทรวงมหาดไทยหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยดวน ดังนี้ 

 1)  ในการจ ัดทํามาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรม 

มาตรฐานทั่วไป ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลในเรื่องการรายงาน

การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณและการรองทุกข ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.)คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ิน และคณะกรรมการพนักงานสวน

ทองถ่ินแลวแตกรณี จะสามารถกําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินแตละระดับดังกลาวมี

อํานาจในการตรวจสอบพิจารณาและแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือการดําเนินการของผูบริหารทองถ่ิน 

ตลอดจนมีอํานาจในการวินิจฉัยและมีคําสั่งในเรื่องท่ีมีการอุทธรณหรือรองทุกขไดหรือไม เพียงใด 

 2)  ในกรณีท่ีมีอํานาจกําหนดข้ันตอนตาง ๆ ตลอดจนกําหนดใหบุคคลหรือ

คณะกรรมการใดมีอํานาจในการพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยในทางวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง

คําสั่งของผูบริหารทองถ่ินหรือใหมีอํานาจในการวินิจฉัยอุทธรณ หรือรองทุกข จะนําพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ในสวนท่ีเก่ียวของมาใชบังคับกับการอุทธรณของพนักงาน

สวนทองถ่ินไดหรือไม เพียงใด 

 3)  เม่ือผูมีอํานาจไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณไปแลว หากผูบริหารทองถ่ินในฐานะผูมี

อํานาจในการออกคําสั่งตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2542 ไมปฏิบัติตามหรือในกรณีท่ีไมสามารถนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมา

ใชได ผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูมีอํานาจกํากับดูแลทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินประเภทตาง ๆ จะใชอํานาจกํากับดูแลตามอํานาจหนาท่ีตอผูบริหารสวนทองถ่ิน

นั้นไดเพียงใด 

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวโดยฟงคําชี้แจงของผูแทน

กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง) แลว มีความเห็นดังนี้
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 ประเด็นท่ีหนึ่ง เห็นวา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 กําหนด 

ใหมีคณะกรรมการซ่ึงดําเนินการเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินอยูสามระดับคือ

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.)  คณะกรรมการกลางพนักงานสวน

ทองถ่ิน และคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ิน สําหรับ ก.ถ. นั้น ตามมาตรา 33 ใหมีอํานาจหนาท่ี

กําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางตาง ๆ  อันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล โดยมาตรฐานกลางท่ี ก.ถ.

กําหนดข้ึนนี้ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ินจะนําไปกําหนดเปนมาตรฐานท่ัวไปตามมาตรา 17

ภายใตมาตรฐานกลางท่ี ก.ถ. กําหนด และคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินก็จะนําไปกําหนดเปน

รายละเอียดการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 13 ใหสอดคลองกับความตองการและความเหมาะสม

ของทองถ่ิน โดยอยูในกรอบมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ินกําหนดอีกชั้นหนึ่ง

 การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินขางตนนี้ จึงเห็นไดวา ก.ถ. จะมีเพียงอํานาจหนาท่ีกําหนด

หลักการหรือวางนโยบายการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ิน

หรือคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นไปปฏิบัติเทานั้น นอกจากนี้การกําหนดมาตรฐานกลางและ

แนวทางยังจะตองไมมีลักษณะเปนการกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงท่ีทํา

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถบริหารงานบุคคลตามความตองการและความเหมาะสมของ

แตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินได เวนแต อํานาจตามมาตรา 34 ซึ่งเปนอํานาจตามกฎหมายที่จะ

พิจารณาปญหาขอโตแยงในการกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลในระดับตาง ๆ แตก็ภายใน

ขอบเขตท่ีจะไมเปนการทําลายความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

สวนคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ินนั้นก็มีเพียงอํานาจกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเพ่ือเปนกรอบ

ใหคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินไปกําหนดหลักเกณฑ ซ่ึงมิใชเปนการใชอํานาจสั่งการในการ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ

กลางพนักงานสวนทองถ่ินและคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นนั้น แมวาตางเปนคณะกรรมการ

พนักงานสวนทองถ่ินตามความหมายของรัฐธรรมนูญฯ แตคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ินก็

ไมอาจกําหนดกฎเกณฑท่ีเปนการทําลายความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินไดเชนกัน และในชั้นท่ีสุดของการพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยหรือการอุทธรณ

และรองทุกขจะอยูท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น โดยเมื่อเทียบกับการบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการพลเรือนแลว คณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินก็คือ องคกรท่ีทําหนาท่ีเชนเดียวกับ “ก.พ.”

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ฉะนั้น ในขอหารือประเด็นที่หนึ่งจึงเห็นวาในการ

กําหนดมาตรฐาน ฯลฯ นั้น ไมสามารถกําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นแตละระดับมี

อํานาจตรวจสอบและแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งของผูบริหารทองถ่ินหรือวินิจฉัยหรือมีคําสั่งในเรื่องที่มี

การอุทธรณหรือรองทุกขได แตอํานาจดังกลาวเปนของคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินท่ีมีอยูตาม
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มาตรา 13 ท่ีจะกําหนดข้ึนภายใตกรอบของมาตรฐานท่ัวไปของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ิน

 ประเด็นท่ีสอง เห็นวา เม่ือมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินฯ

บัญญัติใหคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินตองกําหนดหลักเกณฑการสอบสวน การลงโทษทางวินัย 

การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกขแลว คณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินก็จะตอง

กําหนดหลักเกณฑท่ีประกันความเปนธรรมและมีมาตรฐานเพ่ือนํามาใชกับการบริหารงานบุคคลของ

พนักงานสวนทองถ่ินโดยเฉพาะตามความเหมาะสมของแตละทองถ่ิน 

 ประเด็นท่ีสาม เห็นวา ในกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินไมปฏิบัติตามคําสั่งผูมีอํานาจวินิจฉัยอุทธรณนั้น

แมวาการบริหารงานบุคคลของทองถ่ินจะดําเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมี

ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานก็ตาม แตผูวาราชการจังหวัดก็ยังคงมีอํานาจอยูอีกสวนหนึ่งในการ

กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพราะฉะนั้น ผูวาราชการจังหวัดจึงยอมใชอํานาจดังกลาวสั่งการใหผูบริหารทองถ่ินดําเนินการใหมได 

ซ่ึงเปนการควบคุมดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีโดยถูกตองตามกฎหมาย 

 อนึ่ง ในการพิจารณาเรื่องนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 1) มีขอสังเกตเพ่ิมเติมวา คณะกรรมการ

พนักงานสวนทองถ่ิน (คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  คณะกรรมการพนักงาน

เทศบาล และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล) จะเปนองคกรท่ีพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและ

อุทธรณในระดับทองถ่ิน ฉะนั้น มาตรฐานของการออกคําสั่งจึงแตกตางกันในระหวางองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ในปญหานี้คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่น (คณะกรรมการกลางขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงาน

สวนตําบล) อาจกําหนดในมาตรฐานท่ัวไปใหคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินรายงานมายังคณะกรรมการ

กลางพนักงานสวนทองถ่ินเพ่ือการตรวจสอบก็ได ตามมาตรา 17 (6) และ (8)  มาตรา 24 วรรคเจ็ด

และมาตรา 26 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินฯ แตก็ไมไดหมายความวา

คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ินจะตองตรวจสอบทุกเรื่อง การรายงานดังกลาวเปนไปเพ่ือ

ประโยชนท่ีจะใหเปนขอมูลแกคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่นที่จะกําหนดกรอบมาตรฐาน

ท่ัวไปเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ และการรองทุกข ท่ีจะใหคณะกรรมการพนักงาน

สวนทองถ่ินกําหนดข้ึนเปนกฎเกณฑหรือท่ีจะปรับปรุงตอไปเทานั้น 
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4.2.4  ความเห็นของคณะกรรมการท่ีมีความเห็นแตกตางกันในเรื่องการใชอํานาจในการ

บริหารงานบุคคล 

 คณะกรรมการ ก.ถ. และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ิน มีความเห็นไมสอดคลอง

ตองกันในกรณีอํานาจในการบริหารงานบุคคลเปนอํานาจของผูใดระหวางอํานาจของนายกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจของคณะกรรมการสวนทองถ่ินในระดับจังหวัด โดยมีความเห็นเปน

สองฝายดังนี้ 

 ฝายท่ีหนึ่ง เปนฝายท่ีเชื่อวา การบรหิารงานบุคคลเปนอํานาจของคณะกรรมการพนักงานสวน

ทองถ่ินในระดับจังหวัดตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542  ท่ีบัญญัติวา 

 คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นแตละประเภทในระดับจังหวัดมีอํานาจหนาที่กําหนด

หลักเกณฑและดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเรื่องดังตอไปนี้ 

 1)  กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามท่ีจําเปนสําหรับพนักงาน 

 2)  กําหนดจํานวนและอัตราตําแหนง อัตราเงินเดือน 

 3)  กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการคัดเลือก การบรรจุฯ การแตงตั้งฯ 

 4)  กําหนดระเบียบเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงานฯ 

 5)  กํากับดูแล ตรวจสอบ แนะนําและชี้แจง สงเสริมและพัฒนาความรูแกพนักงาน 

 ความเห็นของฝายนี้เชื่อวาคําวา “ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน” หากพิจารณาตามตัวอักษรแลวยอมมีความชัดเจนวา คณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินแต

ละประเภทยอมมีอํานาจในการบริหารงานบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบกับเรื่องนี้

สอดคลองกับการใชอํานาจของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินตามพระราชกฤษฎีกาเดิม 

(ซ่ึงยกเลิกไปแลว) ซึ่งมีอํานาจในการบริหารงานบุคคลภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น พนักงาน

สวนทองถ่ินตลอดจนกระท่ังผูท่ีเก่ียวของตาง ๆ ก็เขาใจและคุนเคยกับแนวคิดและหลักการในการ

ปฏิบัติเชนวามานี้เปนอยางดี อีกท้ังยังไดมีการตอบขอหารือจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไววา

คณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินมีลักษณะเชนเดียวกับ ก.พ. ฉะนั้น ในการกําหนดมาตรฐานท่ัวไป

ก็ดี หลักเกณฑหรือวิธีการในการบริหารงานบุคคลในระดับจังหวัดก็ดี จึงมีการออกมาตรฐานและ

หลักเกณฑท่ีกําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินมีอํานาจในการดําเนินการในการบรหิารงาน

บุคคล เชน การสอบ การโอน การยาย ฯลฯ และในกรณีท่ีเกิดขอเท็จจริงวา พนักงานสวนทองถ่ินวางลง

พรอม ๆ กันในหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นอาจเขาไป

มีอํานาจในการยาย โอน หรือรับโอนได สําหรับอํานาจผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามท่ีบัญญัติ
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ไวในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มีอํานาจหนาท่ี

เปนเพียงผูออกคําสั่งตามมติหรือความเห็นของคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินเทานั้น 

 ฝายท่ีสอง เปนฝายท่ีเชื่อวาอํานาจในการดําเนินการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินเปนของ

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ท่ีบัญญัติวา 

 “การออกคําสั่งเก่ียวกับการบรรจุ และการแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ

การเลื่อนข้ันเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณและการ

รองทุกข หรือการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ใหเปนอํานาจของผูบริหารองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินในระดับจังหวัดกําหนด” 

 ความเห็นฝายนี้เชื่อวา มาตรา 13 นั้นเปนเพียงอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑและดําเนินการ

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปปฏิบัติเทานั้น หากตีความให

อํานาจในการดําเนินการทางบริหารงานบุคคลเปนของคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินระดับจังหวัด

จะทําใหอํานาจในการดําเนินการทางบริหารงานบุคคล ซ่ึงโดยปกติจะเปนอํานาจขององคกรหรือผูบริหาร

ในองคกรตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบคุคลสวนทองถ่ินเสียไป และการตีความในลักษณะ

นี้ไมสอดคลองกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญในประเด็นอํานาจอิสระในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน

ในขณะเดียวกันคําวา “การอ่ืนใดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล” ที่กําหนดไวในมาตรา 15 นั้น เมื่อ

พิจารณาตามหลักการในเรื่องความเปนอิสระในทางบริหารงานบุคคลของทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญมี

ความชัดเจนในตัวแลววา อํานาจในการดําเนินการการบริหารงานบุคคลเปนอํานาจของผูบริหารสวน

ทองถ่ิน เทานั้น 

 แมจะมีการประชุมเพ่ือพิจารณาในเรื่องนี้หลายครั้ง แตความเขาใจท่ีไมตรงกันเก่ียวกับอํานาจ

ในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินยังคงดํารงตลอดมา จนในท่ีสุดไดมีคดีพิพาทเก่ียวกับเรื่องนี้เขาสู

กระบวนพิจารณาของศาลปกครองหลายคดี 

 จากการศึกษาคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขแดงที่ อ.64 – 79/2551 ,

อ.355/2551 และ อ.66/2553  แลวพบวา ศาลปกครองสูงสุดไดวางหลักการโดยจําแนกอํานาจใน

การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ระหวางอํานาจของนายกเทศมนตรี และคณะกรรมการพนักงาน

สวนทองถ่ินไวตรงกันท้ัง 3 คดีขางตนดังนี้ 

. . . ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 การบริหารงาน

บุคคลของแตละเทศบาลเปนอํานาจของนายกเทศมนตรี แตจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑท่ี

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนด และในการออกคําสั่งแตงตั้งพนักงานเทศบาลจะตอง

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ดังนั้น คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจึงเปน
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องคกรซ่ึงมีอํานาจโดยตรงในการกําหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง

พนักงานเทศบาลของแตละเทศบาลท่ีอยูในเขตจังหวัดของตน โดยจะตองกําหนดใหสอดคลองกับ

ความตองการและความเหมาะสมของเทศบาลในเขตจังหวัดนั ้น และตองอยู ภายใตกรอบ

มาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด. . . 

 จากการศึกษาความเห็นของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน คําพิพากษา

ศาลปกครองสูงสุดขางตน สะทอนใหเห็นวา มีความเขาใจท่ีไมตรงกันในเรื่องอํานาจในการบริหารงาน

บุคคลในเทศบาลมาโดยตลอด โดยมีสาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ บทบัญญัติท่ีกําหนดไวไมชัดเจน

เกิดการแปลความหมายเปนหลายทางตามประสบการณของคณะกรรมการมากกวาการยึดหลักการ

ตามความมุงหมายของกฎหมาย ซ่ึงหากมีการใชอํานาจท่ีผิดไปจากความมุงหมายของกฎหมาย ก็จะ

สงผลตอการกระทําทางปกครองซ่ึงการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินถือเปนการกระทําทางปกครอง

อยางหนึ่ง เพราะเปนกรณีท่ีหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีรัฐใชอํานาจรัฐในการดําเนินการ 

 

4.2.5  การศึกษาขางตนสอดคลองกับการศึกษาของสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

สวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (พ.ศ. 2553) 

ท่ีวา “แมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 จะมีผลใชบังคับ

มากวา 10 ปแลวก็ตาม แตจากผลการศึกษาสะทอนใหเห็นวา 

1)  ผูใชอํานาจในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ยังคงมีการใชอํานาจท่ีคลาดเคลื่อน 

จากเจตนารมณของกฎหมาย 

2)  ผูตรวจสอบการใชอํานาจ ยังคงมีการใชอํานาจท่ีคลาดเคลื่อนเชนกัน 

3)  มีการใชดุลพินิจท่ีไมชอบในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

4)  มีการแปลความ หรือตีความเจตนารมณของกฎหมายผิดไปจากความมุงหมายท่ี 

แทจริง 

5)  ระบบการตรวจสอบการใชอํานาจยังไมเขมแข็งและยังคงพ่ึงพิงราชการสวนกลาง 

6)  กลไกในการบริหารงานบุคคล ยังมีการดําเนินการท่ีผิดไปจากกระบวนการ 

รูปแบบข้ันตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญท่ีกฎหมายกําหนด” 

 

4.3  ความจําเปนในการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมในองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 
 จากการศึกษาความจําเปนในการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ของ

ขาราชการพลเรือน พบวา เกิดจากสภาพปญหาของการดําเนินงานดานวินัยของขาราชการพลเรือนไทย
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ท่ีไมไดปรับปรุงมานาน จนเกิดปญหาอุปสรรคในการดําเนินการทางวินัย ปญหาความไมเปนธรรมและ

มาตรฐานโทษท่ีแตกตาง เหลื่อมล้ํากันภายใน และระหวางองคกรกลางการบริหารงานบุคคลประเภท

ตาง ๆ  ปญหากระบวนการพิจารณาสอบสวนลาชา อีกท้ังกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับวินัยยากแกการ

ทําความเขาใจ และบางเรื่องไมชัดเจน  การขาดมืออาชีพในการสอบสวน  ก.พ. จึงมีมติเมื่อวันท่ี

9 กุมภาพันธ 2547  รับหลักการในการปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ และรองทุกข ใหเปนไปตามระบบ

คุณธรรม ตอมาจึงไดมีการศึกษาและพัฒนามาเปนลําดับ จนมีการบัญญัติไว ในสวนหนึ ่งของ

พระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

 สําหรับในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินการทางวินัยไดนําแนวทางเดียวกับท่ีใช

สําหรับ ก.พ. มาใช ซ่ึงยอมมีปญหาในลักษณะเดียวกัน นอกจากนั้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

บทบัญญัติในเรื่องแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมไวในมาตรา 33 (1)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ท่ีวา “มาตรา 33 ใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ (1)  กําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบ

คุณธรรมเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะในเรื่องการแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนงของ

พนักงานสวนทองถ่ิน. . . ” จนบัดนี้ ก.ถ. ไดมีการกําหนดมาตรฐานกลางในการบริหารงานบุคคล

ใชบังคับ แตแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมยังไมปรากฏชัดเจน จนตอมารัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติใหมีการจัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรมสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินข้ึน ท้ังนี้ มาตรา 303 (5). . .แหงรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันไดบัญญัติวา 

“มาตรา 303 ในวาระเริ่มแรกใหคณะรัฐมนตรีท่ีเขาบริหารราชการแผนดิน ภายหลังจากการเลือกตั้ง

ท่ัวไปเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องดังตอไปนี้ใหแลว

เสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด (5) . . .กฎหมายเก่ียวกับขาราชการสวนทองถ่ิน เพ่ือใหเปนไปตาม

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ภายในสองปนับแตวันท่ีแถลงนโยบายตอรัฐสภา. . .” และเม่ือพิจารณา

การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีเขาบริหารราชการแผนดินภายหลังจากการเลือกตั้งท่ัวไปเปนครั้ง

แรกตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงไดแกคณะรัฐมนตรี ท่ีมีนายสมัคร  สุนทรเวช เปนนายกรัฐมนตรีไดแถลง

นโยบายตอรัฐสภาเม่ือวันจันทรท่ี 18 กุมภาพันธ2551  กําหนดระยะเวลาในการจัดทํากฎหมายดังกลาว

มีกําหนดสองปตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด กฎหมาย ฉบับนี้จะตองแลวเสร็จภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ 

2553  แตจนบัดนี้ ระยะเวลาไดลวงเลยเกินกวาสามป ยังไมมีการจัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรม

ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตอยางใด 

 ประเด็นท่ีไดศึกษาตอไป หากปจจุบันยังไมมีการจัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรมในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน การไมจัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเปน

บทบัญญัติท่ีขัดตอรัฐธรรมนูญ และจะมีผลเปนอันใชบังคับไมไดหรือไม 
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 จากการศึกษาบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี 744/2551 เรื่อง การปฏิบัติ

หนาท่ีของคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน

พ.ศ. 2542 สงพรอมหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0901/1126 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2551 ถึงสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ท่ีพิจารณากรณีบทบัญญัติในเรื่องขององคประกอบของคณะกรรมการขาราชการสวน

ทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ไมเปนไปตามบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติใหมีการแกไขในเรื่องนี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแต

วันประกาศใชรัฐธรรมนูญ เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2550 แตจนปจจุบัน ก็ยังไมมีการแกไของคประกอบ

ของคณะกรรมการฯ ดังกลาวใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญกลาวคือ รัฐธรรมนูญกําหนดองคประกอบ

ของคณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ินเปนสี่องคประกอบคือ ผูแทนสวนราชการ  ผูทรงคุณวุฒิ

ผูแทนขาราชการสวนทองถ่ิน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในขณะที่พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดองคประกอบคณะกรรมการฯ ไวเพียงสามองคประกอบ

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 คือ ผูแทนสวนราชการ  ผูทรงคุณวุฒิ  ผูแทน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 1) ไดพิจารณาแลวเห็นวา มาตรา 288

วรรคสามของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหคณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ินซ่ึง

เปนองคกรกลางบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินจะตองประกอบดวยผูแทนของหนวยราชการท่ีเก่ียวของ 

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนขาราชการสวนทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิ รวมสี่ฝาย โดยให

แตละฝายมีจํานวนเทากัน  ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แตในปจจุบันพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติใหคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินตองประกอบดวยผูแทน

ของหนวยราชการท่ีเก่ียวของ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิ รวมสามฝาย โดย

แตละฝายจะมีจํานวนเทากัน โดยยังไมมีผูแทนขาราชการสวนทองถ่ิน เชน คณะกรรมการขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา 5 หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตามมาตรา 23 จึงตอง

มีการดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินฯ ใหสอดคลองกับ

มาตรา 288 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย อยางไรก็ตามมาตรา 305 (7) ไดบัญญัติ

มิใหนํามาตรา 288 วรรคสาม มาใชบังคับภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยนี้ 

 จากบทบัญญัติดังกลาว จึงเห็นไดวามาตรา 305 (7) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

มีความประสงคใหองคประกอบของคณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ินตองเปนไปตามมาตรา 288

วรรคสาม ตามท่ีจะมีกฎหมายบัญญัติภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

และเม่ือพนระยะเวลาหนึ่งปแลว องคประกอบของคณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ินตองเปนไป

ตามท่ีมาตรา 288 วรรคสาม บัญญัติไว แตเม่ือในปจจุบันยังไมสามารถดําเนินการแกไขพระราชบัญญัติ
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ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินฯ เพ่ือใหมีองคประกอบของคณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน

ท่ีเปนไปตามมาตรา 288 วรรคสาม หรือยังไมมีการตราพระราชบัญญัติข้ึนใหมใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 จึงยังมีผลใช

บังคับอยูตอไปจนกวาจะมีการแกไขเพ่ิมเติมหรือจัดใหมีกฎหมายเฉพาะข้ึนใหม หรือมีคําวินิจฉัยของ

ศาลรัฐธรรมนูญเปนอยางอ่ืน ดังนั้น คณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินฯ จึงยังตองปฏิบัติหนาท่ีตอไปตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายท่ีใชบังคับอยู

ในปจจุบัน อยางไรก็ตาม เพ่ือมิใหเกิดปญหาในการปฏิบัติราชการในอนาคต กระทรวงมหาดไทย

จึงควรเรงดําเนินการแกไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินฯ โดยเร็ว เพ่ือให

สอดคลองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตอไป 

 เม่ือพิจารณาเทียบเคียงการตอบขอหารือขางตนกับระยะเวลาท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดในเรื่องการมี

องคกรพิทักษระบบคุณธรรมภายในสองปดังกลาวแลวเห็นวา ปจจุบันเม่ือไมมีองคกรพิทักษระบบคุณธรรม

ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองถือวายังไมมีบทบัญญัติท่ีเปนไปตามรัฐธรรมนูญ และหากถือปฏิบัติ

ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีวา เม่ือปจจุบันยังไมสามารถดําเนินการแกไขพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินฯ หรือยังไมมีการตราพระราชบัญญัติข้ึนใหมใหเปนไปตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542

จึงยังมีผลใชบังคับอยูตอไปจนกวาจะมีการแกไขเพ่ิมเติมหรือจัดใหมีกฎหมายเฉพาะขึ้นใหม หรือมี

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปนอยางอ่ืน ดังนั้น คณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินฯ จึงยังตองปฏิบัติหนาท่ีตอไปตามที่บัญญัติไวในกฎหมายที่ใช

บังคับอยูในปจจุบัน ดังนั้น คณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 จึงมีหนาท่ีในการอํานวยความเปนธรรมใหกับพนักงานสวนทองถ่ินและ

เม่ือกฎหมายท่ีใชบังคับในปจจุบันยังไมไดมีการกําหนดองคกรพิทักษระบบคุณธรรมไว และยังไมมีการ

กําหนดแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรม กรณีจึงตองปฏิบัติตามขอสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในเรื่องเดียวกันท่ีวา อยางไรก็ตามเพ่ือมิใหเกิดปญหาในการปฏิบัติราชการในอนาคต กระทรวงมหาดไทย

จึงควรเรงดําเนินการแกไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นฯ โดยเร็ว เพื่อให

สอดคลองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตอไป 

 การจัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรมในตางประเทศ 

 เม่ือศึกษาตอไปถึงการจัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา ใน

การบริหารระบบราชการในสมัยยุคแรก ๆ ของสหรัฐอเมริกา การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการตั้งอยู

บนพ้ืนฐานของระบบอุปถัมภและอิงกับระบบการเมือง โดยประธานาธิบดีเปนผูแตงตั้ง ตอมาไดเกิด

เหตุการณครั้งประวัติศาสตรของการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของสหรัฐอเมริกาไปสูระบบ
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คุณธรรม เม่ือครั้งมีการลอบสังหารประธานาธิบดี James A. Garfield เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 1881

โดยคนรายท่ีชื่อ Charles J. Guiteau ซ่ึงเปนคนวางงาน และผิดหวังอยางรุนแรงกับการไมมีโอกาส

ไดรับการคัดเลือกเขารับราชการในตําแหนงกงสุลของสหรัฐอเมริกาท่ีจะถูกสงไปประจําท่ีกรุงปารีส 

Guiteau จึงเครียดแคนระบบการบริหารงานบุคคลของรัฐท่ีไรคุณธรรม เนนการเลนพรรคเลนพวก ซ่ึง

แพรหลายอยูในสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น ผลของการสังหารประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในครั้งนั้น 

เปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหสหรัฐอเมริกาตองหันกลับมาปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลอยางเรงรีบ

สงผลใหสภาคองเกรส นําระบบคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา

โดยไดมีการตราพระราชบัญญัติท่ีเรียกวา The Pendletion Act of 1883 (พ.ศ. 2426) เพ่ือขจัดระบบ

อุปถัมภ ซ่ึงในปจจุบันกฎหมายฉบับดังกลาวไดรับการปรับปรุงเรียกวา The Civil Service Reform 

Act of 1978 (พ.ศ.2521) และมีการจัดตั้งหนวยเฝาระวังรักษาระบบคุณธรรมในราชการ (Watching 

of Merit System) หรือ Merit System Protection Board (MSPB) ในป พ.ศ. 2521 เปนตนมา

 ในสหราชอาณาจักรมีการจัดตั้ง The Civil Service Commissioners ในป ค.ศ.1885 ในฐานะ

ผูยึดถือคุมครองกฎ (Upholding the Principle) ในการคัดเลือกและแตงตั้งเจาหนาท่ีใหเปนไปตาม

ระบบคุณธรรมบนพ้ืนฐานแหงการแขงขันท่ีเสรีและยุติธรรม ตอมาในป ค.ศ. 1995 คณะกรรมการชุดนี้

มีบทบาทเพ่ิมเติมคือ มีบทบาทเปนผูพิจารณาและตัดสินขออุทธรณในกรณีที่เกี่ยวกับความถูกตอง

เหมาะสม และมโนธรรมในการปฏิบัติราชการภายใตบทบัญญัติท่ีเรียกวา The Civil Service Code 

ในประเทศออสเตรเลีย มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมที่เรียกวา Public 

Service Merit Protection Commission เรียกโดยยอวา PSMPS มีวัตถุประสงคเพ่ือใหคําแนะนํา

และกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานแกหนวยงานท้ังหลายมากกวากําหนดกฎระเบียบเพ่ือใหหนวยงาน

ปฏิบัติตาม โดยเนนในเรื่องการใหบริการประชาชนเปนหลัก และสงเสริมคุณภาพในการบริหารงาน

บุคคลและการบริหารงานอ่ืน 

 จากการศึกษาเหตุผลและความจําเปนในการจัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรมท้ังในประเทศ

ไทยและในตางประเทศ พบวา มีเหตุผลและความจําเปนในการจัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรมท่ีไม

เหมือนกัน แตมีเปาหมายเดียวกันคือใหมีองคกรอีกองคกรหนึ่งนอกเหนือจากองคกรการบริหารงาน

บุคคลข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีคุมครองหรืออํานวยความเปนธรรมใหกับพนักงานหรือขาราชการในการบริการ

ประชาชน กลาวคือ ในขาราชการพลเรือนของไทย การจัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค.

เกิดจากความมุงหมายในการแกไขกระบวนการดําเนินการทางวินัย อุทธรณ และรองทุกข ในการ

บริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน ในขณะท่ีสหรัฐอเมริกาประสงคจะขจัดระบบอุปถัมภ สหราช

อาณาจักร จัดตั ้งเพื่อเปนผู คุ มครองกฎ และตัดสินขออุทธรณของขาราชการ และประเทศ

ออสเตรเลียจัดตั ้ง เพื ่อสงเสริมใหเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติงานในการบริการประชาชนอยางมี
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ประสิทธิภาพ ซ่ึงความจําเปนในการจัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรมจึงมีลักษณะทั้งที่เปนการ

ดําเนินการสงเสริมใหเกิดผลดีในการกระทํา หรือพิจารณากรณีท่ีมีการกระทําท่ีเปนผลรายตอ

ขาราชการหรือพนักงาน 

 ฉะนั้น เหตผุลความจําเปนในการจัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จะตองเปนการจัดตั้งข้ึนเพ่ือแกไขปญหาการบริหารงานบุคคลในเรื่องการดําเนินการทางวินัย อุทธรณ

และรองทุกข เชนเดียวกับ ก.พ.ค. และองคกรพิทักษระบบคุณธรรมในสหราชอาณาจักรในขณะเดียวกัน

ตองเปนการเฝาระวังและสงเสริมระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลเชนเดียวกับองคกรพิทักษระบบ

คุณธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย และเพ่ือใหการจัดตั้งองคกรพิทักษระบบ

คุณธรรมสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามเปาประสงคที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญวา เพ่ือสราง

ระบบคุมครองคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ จึง

จําเปนตองศึกษารูปแบบในการจดัตั้ง 

 

4.4  รูปแบบในการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
 

 จากการศึกษารูปแบบการจัดตั้ง ก.พ.ค. และองคกรพิทักษระบบคุณธรรมในตางประเทศพบวา

ทุกประเทศทําหนาท่ีเปนองคกรก่ึงตุลาการในลักษณะท่ีใชอํานาจรัฐในการวินิจฉัยขอพิพาท เปนการ

จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายท่ีมีการจัดตั้งองคกรและมีวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหนาท่ี

ตามกฎหมายในลักษณะของการใชวิธีพิจารณาโดยการไตสวน โดยมีผูทําหนาท่ีเปนกรรมการวินิจฉัย

ขอพิพาททําหนาท่ีในลักษณะตุลาการ เปนผูแสวงหาขอเท็จจริง นั่งพิจารณา และจัดทําคําตัดสิน องคกร

พิทักษระบบคุณธรรมท้ังในประเทศไทยและในตางประเทศ มีลักษณะเปนองคกรอิสระไมอยูภายใต

การบังคับบัญชาขององคกรอ่ืน 

 หากพิจารณารูปแบบในการจดัตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรมตามแนวคิดลักษณะขององคกร

วินิจฉัย สามารถสรุปเปนตารางไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

ประเทศ 
ลักษณะ

องคกร 
วิธีพิจารณา การจัดตั้ง 

การบังคับ

บัญชา 
สภาพบังคับ หมายเหตุ 

ไทย 

ก.พ.ค. 
ก่ึงตุลาการ ไตสวน พ.ร.บ. อิสระ 

หนวยงาน

ตองปฏิบัติ 

ไมพอใจ

ฟองศาล

ปกครอง 

สหรัฐ 

MSPB 
ก่ึงตุลาการ ไตสวน พ.ร.บ. อิสระ 

หนวยงาน

ตองปฏิบัติ 

ไมพอใจ

ฟองศาล

อุทธรณ 

ออสเตรเลีย 

PSMPC 
ก่ึงตุลาการ ไตสวน พ.ร.บ. อิสระ 

หนวยงาน

ตองปฏิบัติ 

ไมพอใจ

อุทธรณศาล

ยุติธรรม 

อังกฤษ ก่ึงตุลาการ ไตสวน พ.ร.บ. อิสระ 
แนะนํา

หนวยงาน 
ถึงท่ีสุด 

  

ภาพท่ี 4.3  แสดงรูปแบบการจัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรมจําแนกเปนประเทศ 

 ในประเทศเยอรมันนี และฝรั่งเศส จะถือระบบเดียวกันคือ ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการ

วินิจฉัยขอพิพาทจะถึงท่ีสุด เพราะถือเปนองคกรชํานาญการเฉพาะทาง ศาลปกครองจะไมเขาไปตรวจสอบ

ผลการวินิจฉัยอีก 

 การจัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรมสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงสมควรจัดตั้ง

โดยยึดถือตามแนวคิดในการจัดตั้งกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท กลาวคือ 

 1)  ตองเปนคณะกรรมการท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ เนื่องจากเปนองคกรวินิจฉัยชี้ขาด

เก่ียวกับสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล 

 2)  เปนองคกรก่ึงตุลาการ ทําหนาท่ีวินิจฉัยขอพิพาทอยางเปนกลาง 

 3)  เปนองคกรอิสระไมสังกัดการบังคับบัญชาใด ๆ ท้ังนี้ เพ่ือความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน 

 4)  มีวิธีพิจารณาเปนของตนเอง เพ่ือเปนหลักประกันแกคูกรณีในการวินิจฉัย 

 5)  คําตัดสินมีสภาพบังคับ 
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4.5  โครงสรางของคณะกรรมการพิทกัษระบบคุณธรรมสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 จากการศึกษาโครงสรางขององคกรพิทักษระบบคุณธรรมของประเทศไทยและในตางประเทศ

มีลักษณะจําแนกไดดังนี้ 

 ก.พ.ค. ของขาราชการพลเรือนไทย มีคณะกรรมการท่ีพระมหากษัตริยโปรดเกลาแตงตั้งจํานวน

7 คน ดํารงตําแหนงไดวาระเดียว 6 ป มีเลขาธิการ ก.พ. เปนเลขานุการของคณะกรรมการ ก.พ.ค. ท่ีมา

ของ ก.พ.ค. มาจากกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการ 4 คน ประกอบดวย ประธานศาลปกครอง

สูงสุด เปนประธานกรรมการ รองประธานศาลฎีกา เปนกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิใน ก.พ. เปนกรรมการ

และมีเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ นอกจากมี ก.พ.ค. แลว การทํางานของ ก.พ.ค. 

ยังมีกรรมการวินิจฉัยอุทธรณและกรรมการวินิจฉัยรองทุกขอีกรวม 14 คน ทําหนาที่ชวย ก.พ.ค. ใน

การพิจารณาวินิจฉัย ในขณะท่ี ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร มีลักษณะโครงสรางและท่ีมาไมแตกตางจาก 

ก.พ.ค. แตมีจํานวน ก.พ.ค. นอยกวาคือมี ก.พ.ค. เพียง 5 คนเทานั้น 

 องคกรพิทักษระบบคุณธรรมของสหรัฐอเมริกา MSPB เปนองคกรอิสระ ก่ึงตุลาการ ในสังกัด

ฝายบริหาร จดัตั้งในรูปคณะกรรมการประกอบดวย กรรมการปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา สามคนคือ ประธาน

รองประธาน และกรรมการ ประธานเปนหัวหนาคณะผูบริหารรับผิดชอบบริหารหนวยงานโดยเปน

ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน สวนรองประธาน และกรรมการมีหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยคดีความ

เทานั้น สําหรับท่ีมาของ MSPB นั้น ประธานาธิบดีเปนผูแตงตั้งตามขอเสนอแนะโดยผานความเห็นชอบ

จากวุฒิสภา มีวาระการดํารงตําแหนง 7 ป และเปนไดเพียงวาระเดียว ในการทําหนาท่ีของ MSPB มี

เจาหนาท่ีประมาณ 230 คน ในจํานวนดังกลาวเปนตุลาการวินิจฉัยคดี (Administrative Law Jude) 

จํานวน 61 คน และนิติกรผูชวย (Legal Assistant) 40 คน มีสํานักงานใหญอยูท่ีกรุงวอชิงตัน ดีซี 

และมีสํานักงานภาค 5 ภาค 

 โครงสรางองคกรพิทักษระบบคุณธรรมของประเทศออสเตรเลีย PSMPC เทาท่ีปรากฏในเอกสาร

พบวา PSMPC มีคณะกรรมการ 3 คน คือ The Public Service Commissioner , The Duputy 

Public Commissioner และ The Merit Protection Commissioner ออสเตรเลียไมแยกหนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบดานการพิทักษระบบคุณธรรมใหเปนอิสระตางหากอีกหนวยงานหนึ่ง ดังเชนสหรฐัอเมริกา

แตรวมงานดานนี้ไวในหนวยงานเดียวกันกับหนวยงานบริหารงานบุคคลแลวเรียกชื่อหนวยงานนี้รวมกันวา

The Public Service and Merit Protection Commissioner หรือ PSMPC นั่นเอง 

 โครงสรางองคกรพิทักษระบบคุณธรรมของประเทศสหราชอาณาจักร หรือ The Civil Service 

Commissioners (the Commissioners) กอตั้งข้ึนเม่ือป 1885 เปนคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ

การคัดเลือกและแตงตั้งพนักงานตามระบบคุณธรรมบนพ้ืนฐานแหงการแขงขันท่ีเสรีและยุติธรรม the  
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Commissioners ไดรับการโปรดเกลาแตงตั้งโดยตรงจากกษัตริย (the Crown) จึงไมอยูในสถานะ

ขาราชการ และเปนอิสระปลอดจากการควบคุมโดยฝายบริหาร 

 จากผลการศึกษาขางตนจึงเห็นไดวา การท่ีจะกําหนดโครงสรางขององคกรพิทักษระบบคุณธรรม

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ ก.พ.ถ. นั้น ไมควรมีโครงสรางท่ีแตกตางจากโครงสรางของ

ก.พ.ค. และ ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปนองคกรวินิจฉัยในลักษณะเดียวกัน แตสําหรับจํานวน

ก.พ.ถ. นั้น ควรจะมีจํานวนที่มากกวา ก.พ.ค. เนื่องจากจะตองดูแลหรือบริการองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท้ังประเทศจํานวน 7,852 แหง ใน 76 จังหวัด ดังนั้น จํานวน ก.พ.ค. ท่ีมีอยูอาจไมเพียงพอตอ

การบริการขาราชการสวนทองถ่ินท่ีกระจายอยูในทุกภาคของประเทศ  ท้ังนี้ โดยควรจัดตั้งสํานักงาน

ก.พ.ถ. ในแตละภาค เพ่ือการบริการแกขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกระจายกันอยูท่ัวประเทศ

ในการนี้ จึงสมควรมี ก.พ.ถ. จํานวน 9 คน และในจํานวน 9 คนดังกลาว รับผิดชอบเปนหัวหนาคณะ

ในแตละภาครวม 9 ภาค โดยมีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข

ประจําทุกภาค เพ่ือชวยเหลือ ก.พ.ถ. ในแตละภาค สอดคลองกับการกระจาย MSPB ของสหรัฐอเมริกา

ท่ีกระจายกันรวม 5 ภาค 

 

4.6  บทบาทของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 จากการศึกษาพบวา ก.พ.ค. และ ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร มีบทบาทหนาท่ีไมแตกตางกันคือ

เปนองคกรก่ึงตุลาการท่ีวินิจฉัยเรื่องอุทธรณและรองทุกข และการวางระบบคุณธรรมในการบริหารงาน

บุคคลของขาราชการในสังกัด สําหรับระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลนั้น กฎหมายวาดวย

ขาราชการพลเรือนและกฎหมายวาดวยขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครกําหนดไวเชนเดียวกัน

คือ การจัดระเบียบขาราชการตองเปนไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรและของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ และความคุมคา และตองสงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลใหขาราชการปฏิบัติราชการ

อยางมีคุณภาพ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยคํานึงถึงระบบคุณธรรมดังตอไปนี้ 

 1)  การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ตองคํานึงถึงความรู

ความสามารถของบุคคล  ความเสมอภาค  ความเปนธรรม และประโยชนของทางราชการ 

 2)  การบริหารทรัพยากรบุคคลตองไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

 3)  การพิจารณาความดี ความชอบ การเลื่อนตําแหนงและการใหประโยชนอ่ืนแกขาราชการ

ตองเปนไปอยางเปนธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพและความประพฤติ และจะนําความ

คิดเห็นทางการเมือง หรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณาไมได 

 4)  การดําเนินการทางวินัยตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 
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 สําหรับ MSPB ของสหรัฐอเมริกา มีบทบาทสําคัญในการรับฟงและวินิจฉัยคํารองของเจาหนาท่ี

ของรัฐเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและทบทวนกฎระเบียบท่ีออกโดย Office of Personnel 

Management วาสอดคลองกับหลักการของระบบคุณธรรมหรือไม 

 PSMPC ของออสเตรเลีย มีบทบาทสําคัญใหคําแนะนําแกรัฐบาลในเรื่องการบริการสาธารณะ 

ตลอดจนใหคําแนะนําแกหัวหนาหนวยงานและผูบังคับบัญชาในหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับแผนการ

ดําเนินงานการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานองคกร ตลอดจนสงเสริม สนับสนุน ใหมีการปฏิบัติ

ตามนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องคานิยมและประมวลความประพฤติ (Code of Conduct) รวมท้ัง

พิจารณาทบทวนการกระทําของตนสังกัดในกรณีท่ีพนักงานในสังกัดรองขอ 

 the Commissioners ในประเทศอังกฤษเปนคณะกรรมการที่คุมครองหลักปฏิบัติเกี่ยวกับ

การคัดเลือกและแตงตั้งพนักงานใหเปนไปตามระบบคุณธรรมบนพ้ืนฐานแหงการแขงขันที่เสรีและ

ยุติธรรม ตลอดจนมีบทบาทในฐานะผูพิจารณาและตัดสินขออุทธรณท่ีเก่ียวของกับความถูกตองเหมาะสม

และมโนธรรมในการปฏิบัติราชการภายใตกฎท่ีกําหนด 

 จากการศึกษาพบวา องคกรพิทักษระบบคุณธรรมท้ังในและตางประเทศตางมีบทบาทภายใต

เปาหมายท่ีไมแตกตางกันคือ บทบาทในการรักษาและทบทวนการออกกฎใหถูกตองตามระบบคุณธรรม

ในการบริหารงานบุคคล และบทบาทในการทบทวน หรือวินิจฉัยอุทธรณ หรือวินิจฉัยรองทุกข ฉะนั้น

องคกรพิทักษระบบคุณธรรมสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไมควรจะมีบทบาทที่แตกตางไป

จาก ก.พ.ค. และ ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร มากนัก บทบาทขององคกรพิทักษระบบคุณธรรมสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงควรมีบทบาทท่ีสําคัญคือ การวินิจฉัยอุทธรณอันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง

ท่ีพนักงานเห็นวาไมชอบดวยกฎหมาย และวินิจฉัยรองทุกขอันเกิดจากการกระทําของผูบังคับบัญชา

ในระดับนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือผูกระทําการแทนนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

และมีบทบาทในการเสนอทบทวนในกรณีท่ี ก.ถ. ออกกฎ หรือมีมติไมเปนไปตามระบบคุณธรรม 

 

4.7  หนาที่ของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 หนาท่ีเปนรายละเอียดท่ียอยลงมาจากบทบาท หนาท่ีของ ก.พ.ค. และ ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร

มีลักษณะเชนเดียวกันคือ วินิจฉัยอุทธรณ วินิจฉัยรองทุกข ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด พิจารณา

เรื่องการคุมครองระบบคุณธรรม ออกกฎเพ่ือปฏิบัติการ และแตงตั้งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ หรือ

กรรมการวินิจฉัยรองทุกข เพ่ือชวยเหลือในการทํางาน 

 MSPB ของสหรัฐอเมริกามีหนาท่ีท่ีสําคัญคือ วินิจฉัยคดีและคํารองท่ีมีผูฟองวามีการกระทําท่ี

ตองหามหรือขัดตอกฎหมายในการบริหารงานบุคคล พิจารณาสั่งใหมีการทบทวนการออกกฎท่ีไม
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เปนไปตามระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล จัดทํารายงานเสนอประธานาธิบดีและรัฐสภาวา

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐเปนไปตามหลักการของระบบคุณธรรม ปราศจากการมี

พฤติกรรมตองหามหรือไมประการใด ออกหมายเรียกใหบุคคลมาเปนพยาน หรือสงเอกสาร หรือ

หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา สั่งใหหนวยงานของรัฐใหความคุมครองผูใหการ หรือพยาน 

ตลอดจนสั ่งให หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐถือปฏิบัติตามมติหรือคําสั่งของ MSPB 

นอกจากนั้น ยังมีหนาท่ีในการประนีประนอมขอพิพาทอีกดวย 

 PSMPC ของออสเตรเลีย มีคณะกรรมการท่ีเรียกวา the Merit Protection 

Commissioner(the MPC) มีบทบาทหนาท่ีสําคัญคือ ทบทวนกระบวนการภายในของตนสังกัดวามี

การกระทําท่ีถูกตองหรือไม ทบทวนคําตัดสินของตนสังกัดวาเปนการตัดสินท่ีถูกตองเปนธรรมหรือไม 

หาก the MPC เห็นวาการกระทําของหนวยงานท่ีถูกกลาวหาอาจถือไดวา เปนการกระทําท่ีไม

สมเหตุสมผล the MPC ก็จะใหคําแนะนํา เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดดําเนินการดังนี้ 

 1)  ดําเนินการพิจารณาทบทวนเรื่องดังกลาวใหมอีกครั้ง หรือเปลี่ยนแปลงคําตัดสินเดิม 

 2)  เปลี่ยนแปลงกฎ หรือข้ันตอนการปฏิบัติเดิม 

 3)  ดําเนินการอ่ืนท่ีเหมาะสม 

 the Commissioners ของประเทศอังกฤษ มีหนาท่ีในการคุมครองกฎเก่ียวกับการคัดเลือก

และแตงตั้งพนักงานใหเปนไปตามระบบคุณธรรม และพิจารณาเมื่อขาราชการเชื่อวาตนถูกบังคับให

ปฏิบัติในสิ่งท่ี 

 1)  ขัดตอกฎหมาย 

 2)  ไมเหมาะสม 

 3)  ขัดตอหลักจริยธรรม 

 4)  ขัดตอรัฐธรรมนูญหรือหลักวิชาชีพ 

 5)  เปนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 

 จากการศึกษาขางตนพบวา องคกรพิทักษระบบคุณธรรมท้ังในและตางประเทศ ตางมีหนาท่ี

เชนเดียวกับคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท ฉะนั้น ในการกําหนดหนาท่ีขององคกรพิทักษระบบคุณธรรม

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงสมควรตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักการจัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัย

ขอพิพาทเชนเดียวกัน แตหนาท่ีท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีสมควรกําหนดใหมีคือ กระบวนการยุติขอพิพาท

กอนเขาสูกระบวนการวินิจฉัยอันไดแก กระบวนการประนีประนอมยอมความ หรือไกลเกลี่ยขอพิพาท 

ท่ีมีใชในสหรัฐอเมริกา หากนํากระบวนการนี้มาเพ่ิมเติมเปนอีกหนาท่ีหนึ่งในองคกรพิทักษระบบคุณธรรม

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็จะเปนการสมประโยชนกับทุกฝายภายในระยะเวลาอันสั้น และ

ลดภาระเรื่องจะตองรับไวพิจารณาไดในจํานวนหนึ่ง สําหรับหนาท่ีอีกประการหนึ่งท่ีสมควรกําหนด
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เพ่ิมเติมคือ การบังคับการใหเปนไปตามมติหรือคําสั่งขององคกรพิทักษระบบคุณธรรมสําหรับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เพราะปจจุบันมีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงเมื่อรับทราบมติ

ของคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินแลวไมปฏิบัติตาม ทําใหกระทบตอความศักดิ์สิทธิ์

ของคําวินิจฉัย  ฉะนั้น เพื่อใหการแกไข ทบทวนของหนวยงานตนสังกัด หรือปฏิบัติตามมติของ

คณะกรรมการวินิจฉัย จึงสมควรกําหนดหนาท่ีในการบังคับใหตองปฏิบัติตามมติไวดวย 

 

4.8  การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือรองรับการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

4.8.1  การยกรางกฎหมายเพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมสําหรับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

 เม่ือไดมีการศึกษามาเปนลําดับแลวพบวา องคกรพิทักษระบบคุณธรรมสําหรับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน มีลักษณะเปนองคกรก่ึงตุลาการ มีลักษณะเปนคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท จึงอาจเรียก

องคกรฯ นี้วา คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรียกโดยยอวา

ก.พ.ถ. คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทนี้มีหนาท่ีสําคัญเก่ียวกับการวินิจฉัยท่ีมีลักษณะในทาง กอ สงวน

ระงับ หรือการกระทําไปในทางท่ีมีผลกระทบตอสิทธิของขาราชการสวนทองถ่ิน ฉะนั้น โครงสรางและ

อํานาจหนาท่ีจึงตองกระทําในลักษณะท่ีมีบทบัญญัติของกฎหมายรองรับตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 29

แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท่ีควรดําเนินการโดยกฎหมายในชั้นพระราชบัญญัติ 

 ฉะนั้น เม่ือการศึกษาพบวายังไมเคยมีการจัดตั้ง ก.พ.ถ. ในกฎหมายใด ๆ มากอน จึงตองเปน

การตราเปนบทบัญญัติในรูปกฎหมายชั้นพระราชบัญญัติซ่ึงดําเนินการไดในสองลักษณะคือ ตราข้ึน

ใหมท้ังฉบับ หรือตราเพ่ิมเติมไวในกฎหมายวาดวยระเบียบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ซึ่งเมื่อ

ศึกษาตอไปพบวา ขณะนี้ ยังไมมีการตรากฎหมายวาดวยขาราชการสวนทองถ่ิน ภายในกําหนด

ระยะเวลาท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด จึงเห็นวาการนําบทบัญญัติในสวนนี้ไปตรารวมไวกับกฎหมายวาดวย

ขาราชการสวนทองถิ่นที่ตองปรับปรุงใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแลวพิจารณาไปในคราวเดียวกัน 

จะเปนการสมควรกวาการแยกตราเปนพระราชบัญญัติอีกฉบับหนึ่งแยกตางหาก ประกอบกับการ

พิทักษระบบคุณธรรมเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานบุคคล ดังนั้น การตราบทบัญญัติในสวนของ 

ก.พ.ถ. ไวเปนสวนหนึ่งของ รางพระราชบัญญัติขาราชการสวนทองถ่ิน จึงเหมาะสมกวา 
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4.8.2  การกําหนดใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่นใน

กฎหมายช้ันพระราชบัญญัติ 

 โดยสมควรกําหนดใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน ใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยตราไวเปนสวนหนึ่งของกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการสวนทองถ่ินโดยไมตองแยกมาตราเปนกฎหมายใหมแยกตางหากจากกฎหมายเดิม การเสนอ

ใหมีการตราบทบัญญัติท่ีมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินไว

ในกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินนี้ มีลักษณะเชนเดียวกันกับการกําหนดใหมี

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมในขาราชการพลเรือน ท่ีไดกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือน และคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของกรุงเทพมหานคร ที่กําหนดไวใน

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครเชนเดียวกัน 

 

4.8.3  คุณสมบัติของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น 

 จากการศึกษาพบวา คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินมีลักษณะ

เปนองคกรก่ึงตุลาการ มีอํานาจในการวินิจฉัยปญหาขอพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน

ฉะนั้น คุณสมบัติสําคัญของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น จึงควรมี

ลักษณะดังนี้ 

 4.8.3.1  ประกอบดวยผูท่ีมีความรู ความชํานาญ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในการ

บริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารงานบุคคลในสวนท่ีเปนขาราชการภาครัฐ ท้ังนี้เนื่องจาก 

ขาราชการสวนทองถิ่น จัดเปนขาราชการฝายพลเรือนประเภทหนึ่ง เพราะฉะนั้น องคประกอบท่ี

สําคัญจึงควรประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญในองคกรกลางการบริหารงานบุคคล

ของขาราชการในภาครัฐรวมเปนองคประกอบในคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวน

ทองถ่ิน เพราะสามารถนําความรู ความเชี่ยวชาญ ในการบริหารงานบุคคลมาประยุกต หรือมาปรับใช

กับการวินิจฉัยหรืออํานาจหนาท่ีอยางอ่ืนในกรอบของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของ

ขาราชการสวนทองถ่ินในการศึกษานี้จึงเห็นควรกําหนดคุณสมบัติขององคประกอบในสวนนี้ 

ดังตอไปนี้ 

ตองเคยเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขององคกรกลางการบรหิารงาน 

บุคคล ดังนี้ 

1)  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

2)  คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 

3)  คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร 
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4)  คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

5)  คณะกรรมการขาราชการครู 

6)  คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7)  คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 

8)  คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

9)  คณะกรรมการขาราชการตํารวจ 

10)  คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน 

4.8.3.2  จากการศึกษาพบวา หนาท่ีสําคัญของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

ของขาราชการสวนทองถ่ินคือ  หนาที่ในการวินิจฉัยปญหาขอพิพาท ฉะนั้น จึงสมควรกําหนดใหผูมี

ประสบการณในการวินิจฉัย หรือการทําความเห็นดานกฎหมายเปนคุณสมบัติของคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินดวย ในการศึกษานี้จึงเห็นควรกําหนดความเชี่ยวชาญ

จากการทํางานดังตอไปนี้เปนคุณสมบัติของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวน

ทองถ่ิน 

1)  เปนหรือเคยเปนกรรมการกฤษฎีกา 

   2)  รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลอุทธรณ

หรือเทียบเทา หรือตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน 

   3)  รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอัยการพิเศษประจําเขต

หรือเทียบเทา 

4.8.3.3  ประสบการณดานการบริหารในระดับสูง เปนคุณสมบัติลักษณะหนึ่งท่ี

ชี้ใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญในการบริหารงานบุคคล เพราะฉะนั้น การนําคุณสมบัติของบุคคลในสวน

นี้มากําหนดเปนคุณสมบัติหนึ่งของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน จึง

เปนสิ่งจําเปนในการศึกษานี้จึงเห็นควรกําหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีทําหนาท่ีคณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินในสวนนี้ไวดังนี้ 

1)  รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง หรือ

เทียบเทาตามท่ี ก.ถ. กําหนด 

  4.8.3.4  นอกเหนือจากประสบการณจําเปนท่ีกลาวมาขางตนแลว ผูทรงความรูท่ีเปน

นักวิชาการในดานท่ีเก่ียวกับการใชอํานาจรัฐ หรือการควบคุมการใชอํานาจรัฐ ตลอดจนดานการบริหาร

รัฐกิจ ก็เปนคุณลักษณะประการหนึ่งท่ีพึงประสงคสําหรับการทํางานของคณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน เพราะฉะนั้น ในการศึกษานี้ จึงเห็นควรกําหนดใหนักวิชาการท่ี
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เก่ียวของดังกลาวเปนคุณสมบัติหนึ่งของผูท่ีจะเปนคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ

สวนทองถ่ิน โดยสมควรกําหนดไวดังนี้ 

   1)  เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร  รัฐศาสตร  รัฐประศาสน

ศาสตร  หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษา โดยดํารงตําแหนง

หรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารยมาแลวไมนอยกวาหาป 

  

4.8.4  ลักษณะตองหามของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น 

จากการศึกษาพบวา คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน มีลักษณะ

เปนองคกรก่ึงตุลาการ มีอํานาจหนาท่ีในการวินิจฉัยขอพิพาท ซ่ึงบุคคลท่ีจะวินิจฉัยขอพิพาทนั้นตองมี

ความเปนกลาง โดยปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ในการทําหนาท่ี ดังนั้น บุคคลท่ีจะเปนคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน จึงควรมีคุณสมบัติของความเปนอิสระและเปนกลาง 

โดยปราศจากปจจัยท่ีจะทําใหคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่นไมเปน

กลางได ในการศึกษานี้จึงไดกําหนดลักษณะตองหามของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของ

ขาราชการสวนทองถ่ินไวดังนี้ 

1)  เปนขาราชการ 

2)  เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใด 

3)  เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบใน

การบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง ผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองทองถ่ิน 

4)  เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 

5)  เปนกรรมการในองคกรกลางบริหารงานบุคคลในหนวยงานของรัฐ 

6)  ประกอบอาชีพหรือวิชาชพีอยางอ่ืนหรือดํารงตําแหนงหรือประกอบการใด ๆ หรือ

เปนกรรมการในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดตอการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี ก.ถ. กําหนด 

 

4.8.5  ลักษณะการปฏิบัติงาน และวาระการดํารงตําแหนง 

โดยท่ีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน เปนองคกรวินิจฉัย

ประเภทหนึ่งท่ีตองอํานวยความเปนธรรมใหกับขาราชการสวนทองถ่ิน ฉะนั้น จึงควรกําหนดใหลักษณะ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินใหมีการปฏิบัติงาน

เต็มตามเวลา และในขณะเดียวกันควรกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินไวดวย ซ่ึงเม่ือไดศึกษาลักษณะการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
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พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ

กรุงเทพมหานคร แลวพบวา กําหนดไวเปนเชนเดียวกันคือ ปฏิบัติงานเต็มเวลา และมีวาระการดํารง

ตําแหนงหกป และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว ฉะนั้น เม่ือเปนองคกรวินิจฉัยขอพิพาทเก่ียวกับ

การบริหารงานบุคคลเชนเดียวกัน ลักษณะการปฏิบัติงานและวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน จึงสมควรกําหนดไวไมแตกตางกัน 

 

4.8.6  โครงสรางการปฏิบัติงานและองคประกอบของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

ของขาราชการสวนทองถิ่น 

 จากการศึกษาพบวา ในการดําเนินการของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ

พลเรือน และคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการกรุงเทพมหานคร มีโครงสรางองคกร

เชนเดียวกัน จําแนกตามบทบาทหนาท่ีท่ีสําคัญกลาวคือ มีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของ

ขาราชการพลเรือน และคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือนจะไปแตงตั้ง

กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และกรรมการวินิจฉัยรองทุกข เพ่ือทําหนาท่ีชวยเหลือคณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือน ในการวินิจฉัยขอพิพาท ทั้งนี้ โดยมีนิติกรในระดับเชี่ยวชาญ

หรือท่ีไดรับมอบหมาย ทําหนาท่ีในการแถลงคดี เชนเดียวกับตุลาการผูแถลงคดีในศาลปกครอง ฉะนั้น

เม่ือคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือน และคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

ของขาราชการกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน

มีลักษณะงานเชนเดียวกัน โครงสรางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ

สวนทองถ่ินจึงควรมีลักษณะท่ีไมตางกัน สามารถแสดงเปนภาพไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 4.4  แสดงโครงสรางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ

สวนทองถ่ิน 

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ก.พ.ถ.) 

กรรมการวินิจฉัย

อุทธรณ 

กรรมการวินิจฉัย 

รองทุกข 

สํานักงาน 

ก.พ.ถ. 
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 จากโครงสรางองคกรขางตนเม่ือนํามาวิเคราะหกับจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมี

มากถึง 7,852 แหง (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) และจํานวนขาราชการสวนทองถ่ินท่ีมีจํานวนประมาณ 

172,400 คน ลูกจางและพนักงานจางจํานวนประมาณ 150,000 คน รวมบุคลากรขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินจะตองดูแลในเรื่องการ

อํานวยความเปนธรรมถึง 320,000 คนโดยประมาณ แลวเห็นวา หากกําหนดใหคณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินมีจํานวนเทากับคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของ

ขาราชการพลเรือน คือ 7 คน หรือมีจํานวนเทากับ คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ

กรุงเทพมหานคร คือ 5 คน นาจะไมเพียงพอตอจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีจํานวนถึง 7,852 แหง คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ

สวนทองถ่ินจึงควรมีจํานวนท่ีมากกวาในสัดสวนท่ีเหมาะสม กลาวคือ คณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมของขาราชการพลเรือน จะรับผิดชอบสําหรับการตรวจสอบการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร

ในจํานวนประมาณ 20 องคกร (กระทรวง) จําแนกเปนรัฐมนตรี 20 คน  ปลัดกระทรวง หรือเทียบเทา

20 คน  มีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือน 7 คน  เพราะฉะนั้น การท่ี

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินจะตองมีหนาท่ีในการดูแลองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน จํานวน 7,852 องคกร การศึกษาจึงเสนอเปนสัดสวนตามความตางของคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงดูแลหนึ่งองคกรมี 5 คน กับคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือนมี 7 คน โดยกําหนดใหคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

ของขาราชการสวนทองถ่ินมีองคประกอบท่ีมากกวาคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ

พลเรือน และคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อใหการ

อํานวยความเปนธรรมใหกับขาราชการสวนทองถ่ินท่ีมีมากถึง 7,852 องคกร 

ดังนั้น  เม่ือกําหนดโครงสรางหลักใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวน

ทองถ่ินแลว  จึงตองกําหนดโครงสรางรองคือ คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และคณะกรรมการวินิจฉัย

รองทุกข ใหมีจํานวนท่ีมากข้ึน เพ่ือสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของ

ขาราชการสวนทองถ่ิน 

ดวยเหตุดังกลาวขางตน  ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจสูการปกครองทองถ่ิน

ท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ หมวดท่ี 14 การปกครองทองถ่ิน มาตรา 288 วรรคสอง ท่ีวา “ในการ

บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองมีองคกรพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวน

ทองถ่ิน เพ่ือสรางระบบคุมครองคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ”จึงควรจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน ตลอดจน
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คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข เพ่ือคุมครองคุณธรรมและ

จริยธรรม ใหครอบคลุมองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงมีฐานะเปนนิติบุคคลท้ัง 7,852 แหง 

ในการนี้เม่ือไดศึกษาการจัดโครงสรางของศาลปกครองในประเทศไทยท่ีมีการจัดตั้งตามภูมิภาค

ตาง ๆ ในระยะแรกรวม 9 ภาค เพ่ือดูแลความเปนธรรมอันเกิดจากการกระทําของรัฐท่ัวประเทศแลว

เห็นวา ในการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินสมควรจัดตั้งตาม

ภูมิภาคตาง ๆ เชนเดียวกับการจัดตั้งศาลปกครอง กลาวคือ จัดตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

ของขาราชการสวนทองถ่ินข้ึนในแตละภูมิภาครวม 9 ภาค มีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของ

ขาราชการสวนทองถ่ินประจําภาค ๆ ละ 5 คน มีจํานวนคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และมีจํานวน

คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข ตามปริมาณงาน ทําหนาท่ีชวยเหลือในการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน โดยมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ

สวนทองถ่ินจํานวน 9 คน ทําหนาท่ีกําหนดยุทธศาสตรในการคุมครองระบบคุณธรรม ตลอดจนกําหนด

แนวทางในการพิจารณา หรือวินิจฉัยเพื่ออํานวยความเปนธรรมใหกับขาราชการสวนทองถิ่นใหเปน

มาตรฐานเดียวกัน ท้ังนี้ รวมถึงใหมีอํานาจวินิจฉัย หรือแปลความในประเด็นพิพาทท่ีสําคัญ ท่ีสมควร

ไดรับการพิจารณารวมกันของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน 

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินมีท่ีมาในลักษณะเดียวกับ

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือน และคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

ของขาราชการกรุงเทพมหานคร กลาวคือ มีคณะกรรมการสรรหา และโปรดเกลาแตงตั้ง จากนั้น

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการคัดเลือกคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินประจําภาค เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องท่ี

เก่ียวกับคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลในแตละภาค และเพ่ือใหมีการเชื่อมโยงกันระหวางคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินและคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของ

ขาราชการสวนทองถ่ินประจําภาคจึงตองกําหนดใหประธานคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของ

ขาราชการสวนทองถ่ินเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน

หนึ่งคน ทําหนาท่ีเปนประธานคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินตาม

ภาคท่ีมีการจัดตั้งข้ึน ซ่ึงสามารถแสดงโครงสรางของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ

สวนทองถ่ินประจําภาค ดังนี้ 
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ภาพท่ี 4.5  แสดงโครงสราง และองคประกอบของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของ

ขาราชการสวนทองถ่ิน จําแนกเปนรายภาค 

 

 จากตารางขางตนจะเห็นไดวา คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข

ในแตละภาคจะจําแนกตามความเชี่ยวชาญเฉพาะตามประเภทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลาวคือ

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ก.พ.ถ.) 

ก.พ.ถ. 
ประจําภาค 

ก.พ.ถ. 
ประจําภาค 

ก.พ.ถ. 
ประจําภาค 

ก.พ.ถ. 
ประจําภาค 

ก.พ.ถ. 
ประจําภาค 

ก.พ.ถ. 
ประจําภาค 

ก.พ.ถ. 
ประจําภาค 

ก.พ.ถ. 
ประจําภาค 

ก.พ.ถ. 
ประจําภาค 

คณะกรรมการ

วินิจฉัยอุทธรณ 

คณะกรรมการ

วินิจฉัยรองทุกข 

อบจ. 

เทศบาล 

อบต. 

อบจ. 

เทศบาล 

อบต. 

คณะกรรมการ

วินิจฉัยอุทธรณ 

คณะกรรมการ

วินิจฉัยรองทุกข 

อบจ. 

เทศบาล 

อบต. 

อบจ. 

เทศบาล 

อบต. 

คณะกรรมการ

วินิจฉัยอุทธรณ 

คณะกรรมการ

วินิจฉัยรองทุกข 

อบจ. 

เทศบาล 

อบต. 

อบจ. 

เทศบาล 

อบต. 

คณะกรรมการ

วินิจฉัยอุทธรณ 

คณะกรรมการ

วินิจฉัยรองทุกข 

อบจ. 

เทศบาล 

อบต. 

อบจ. 

เทศบาล 

อบต. 

คณะกรรมการ

วินิจฉัยอุทธรณ 

คณะกรรมการ

วินิจฉัยรองทุกข 

อบจ. 

เทศบาล 

อบต. 

อบจ. 

เทศบาล 

อบต. 

คณะกรรมการ

วินิจฉัยอุทธรณ 

คณะกรรมการ

วินิจฉัยรองทุกข 

อบจ. 

เทศบาล 

อบต. 

อบจ. 

เทศบาล 

อบต. 

คณะกรรมการ

วินิจฉัยอุทธรณ 

คณะกรรมการ

วินิจฉัยรองทุกข 

อบจ. 

เทศบาล 

อบต. 

อบจ. 

เทศบาล 

อบต. 

คณะกรรมการ

วินิจฉัยอุทธรณ 

คณะกรรมการ

วินิจฉัยรองทุกข 

อบจ. 

เทศบาล 

อบต. 

อบจ. 

เทศบาล 

อบต. 

คณะกรรมการ

วินิจฉัยอุทธรณ 

คณะกรรมการ

วินิจฉัยรองทุกข 

อบจ. 

เทศบาล 

อบต. 

อบจ. 

เทศบาล 

อบต. 
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คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขขององคการบริหารสวนจังหวัด และ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนภายในภาค คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และคณะกรรมการวินิจฉัย

รองทุกขของเทศบาล และคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขของ

องคการบริหารสวนตําบล 

 โครงสรางดังกลาวขางตนอาจเปลี่ยนแปลงโดยการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน

หรือลดลง ท้ังนี้ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่นใน

การพิจารณาจัดตั้งซ่ึงจะตองมีการศึกษาในรายละเอียดแยกจากการศึกษานี้ รูปแบบเชนเดียวกันนี้ จะ

คลายคลึงกับการจัดตั้งศาลปกครองชั้นตนในภูมิภาคในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งศาลปกครองชั้นตน

ตามกฎหมายการจัดตั้งศาลปกครองท่ีใชบังคับในปจจุบัน และสอดคลองกับรูปแบบของ MSPB ของ

สหรัฐอเมริกาท่ีกระจายกันรวม 5 ภาค 

 

4.8.7  ท่ีมาของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น 

 จากการศึกษาท่ีมาของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือน และ

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการกรุงเทพมหานคร มีท่ีมาเชนเดียวกัน ฉะนั้น ใน

การศึกษานี้จึงกําหนดท่ีมาของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินไว

ไมแตกตางกัน กลาวคือ 

ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ถ.ประกอบดวย ประธานศาลปกครองสูงสุด เปน

ประธาน รองประธานศาลฎีกาท่ีไดรับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ใน ก.ถ. หนึ่งคนซ่ึงก.ถ. กําหนด และใหเลขานุการ ก.พ.ถ. เปนกรรมการและเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการคัดเลือก มีหนาท่ีคัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติ จํานวนเกาคนเพ่ือเปน ก.พ.ถ.

ใหผูไดรับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ก.พ.ถ. แลวให

นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ถ. ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกกําหนด 

 

 4.8.8  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น 

  จากการศึกษามาเปนลําดับพบวา 

 

  4.8.8.1  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือน

และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการกรุงเทพมหานคร มีลักษณะ

เชนเดียวกันกลาวคือ มีอํานาจหนาท่ีในการเสนอแนะตอคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือ
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คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร ในการปรับปรุงนโยบาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือมติท่ี

เก่ียวกับการพิทักษระบบคุณธรรม อํานาจหนาท่ีในสวนนี้เปนอํานาจท่ีมีตอองคกรกลางในการ

บริหารงานบุคคล ในการกระทําขององคกรกลางการบริหารงานบุคคลในลักษณะของการกําหนด

นโยบายการบริหารงานบุคคล การกระทําทางปกครองในการออก กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  

หลักเกณฑ  วิธีการ หรือการมีมติเก่ียวกับการพิทักษระบบคุณธรรมท่ีถือเปนการถวงดุลอํานาจระหวาง

ผูออกกฎ หรือปฏิบัติตามกฎ กับผูคุมครองหรือพิทักษการดําเนินการตามกฎ โดยมีระบบคุณธรรมใน

การบริหารงานบุคคลเปนเปาหมายสูงสุด  เพราะฉะนั้น จึงตองกําหนดอํานาจหนาท่ีในลักษณะ

เชนเดียวกันนี้ไวในคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินดวย 

  4.8.8.2  กระบวนการยุติขอพิพาทกอนเขาสูกระบวนการวินิจฉัย จากการศึกษาอํานาจ

หนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือน และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการกรุงเทพมหานคร พบวา ไมมีกระบวนการกอนการวินิจฉัย แต

จากการศึกษาอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือน และอํานาจ

หนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการกรุงเทพมหานคร ตางมีหนาท่ีท่ีตรงกัน

คือ วินิจฉัยเรื่องรองทุกข และเม่ือพิจารณาตามหลักการในเรื่องรองทุกขท่ี ประวีณ ณ นครเสนอไววา

  การรองทุกข (grievance) เปนวิธีการอยางหนึ่งของกระบวนการพนักงานสัมพันธ

(employee relations process) ในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลซ่ึงมีจุดประสงคท่ีจะใหขาราชการ

มีทางรองขอใหแกไขหรือแกความคับของใจในการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอตน 

  การรองทุกขตางกับการอุทธรณในจุดประสงคทางหลักการและลักษณะการรองเรียน

กลาวคือ การอุทธรณ มีจุดประสงคทางหลักการท่ีจะใหขาราชการผูถูกลงโทษ หรือถูกสั่งใหออกจาก

ราชการมีทางรองขอรับความยุติธรรมจากการพิจารณาโดยองคกรหรือผูมีอํานาจเหนือผูสั่งลงโทษ หรือ

ผูสั่งใหออกจากราชการ ลักษณะการอุทธรณเปนลักษณะ “เผชิญหนากัน” ระหวางผูอุทธรณกับผูเปน

เหตุใหอุทธรณ ในลักษณะท่ีกลาวหาวาผูเปนเหตุใหอุทธรณไมใหความยุติธรรม 

  สวนการรองทุกข มีจุดประสงคทางหลักการเพ่ือใหมีความสัมพันธอันดีภายใน

องคการลักษณะการรองทุกข เปนลักษณะ “หันหนาเขาหากัน” ระหวางผูรองทุกขกับผูเปนเหตุใหรอง

ทุกขในลักษณะท่ีขอความเห็นใจ ไมใชกลาวหาผูเปนเหตุใหรองทุกข 

  หลักการการรองทุกขมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

  1)  เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชากับผูอยูใตบังคับบัญชา โดย

เปดโอกาสใหผูอยูใตบังคับบัญชาสามารถขอใหผูบังคับบัญชาทบทวนแกไขหรือชี้แจงทําความเขาใจ

เก่ียวกับการปฏิบัติของตนที่เปนเหตุใหผูอยูใตบังคับบัญชารูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมหรือเกิด

ความคับของใจอันจะทําใหลดปญหาความขัดแยงในองคการได 
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  2)  เพ่ือใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมหรือความ

คับของใจของผูอยู ใตบังคับบัญชาอันเกิดจากการปฏิบัติของตนและมีโอกาสชี้แจงทําความเขาใจ 

หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขเก่ียวกับการปฏิบัติของตนไดอยางเหมาะสม 

  3)  เพ่ือใหขาราชการมีทางระบายอารมณ และไมไปแสดงออกในทางท่ีไมถูกไมควร 

  4)  เพ่ือใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาใหเปนไป

โดยถูกตองเปนธรรม และเหมาะสม 

  5)  เพ่ือเสริมใหเกิดความโปรงใส และเปนธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ผูบังคับบัญชาซ่ึงจะเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ อันจะนําไปสู

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการในระยะยาว 

 โดยท่ีการรองทุกขมีจุดประสงคทางหลักการดังกลาวขางตน การรองเรียนในการรองทุกข และ

การพิจารณาเรื่องรองทุกข จึงมุงไปในทางท่ีจะใหเกิดความสัมพันธอันดีภายในองคการ ซึ่งมีลักษณะ

เปนการ “หันหนาเขาหากัน” ระหวางผูรองทุกขกับผูเปนเหตุใหรองทุกข ท้ังนี้ เวนแตการรองทุกข

เพราะเหตุท่ีถูกสั่งใหออกจากราชการ ซ่ึงผูถูกสั่งใหออกจากราชการไมไดอยูในองคการและไมไดอยูใน

บังคับบัญชาของผูเปนเหตุแหงการรองทุกขแลว จึงไมมีจุดประสงคท่ีจะใหเกิดความสัมพันธอันดีภายใน

องคการ หากแตมีจุดประสงคเชนเดียวกับการอุทธรณการถูกลงโทษ 

 เม่ือวัตถุประสงคสําคัญของการรองทุกขในการบริหารงานบุคคลคือ เพ่ือใหมีความสัมพันธ

อันดีตอกันภายในองคกร ท่ีถือเปนการเยียวยาทางปกครองอันเกิดจากการกระทําของผูบังคับบัญชา

เหนือตน ในลักษณะหันหนาเขาหากัน มิใชกลาวหาในลักษณะเผชิญหนา การรองทุกขจึงสามารถยุติ

ความคับของใจได หากคูกรณีพึงพอใจในการคลายทุกขระหวางกัน 

 การคลายทุกขในลักษณะหันหนาเขาหากันนั้น โดยปกติจะเปนเรื่องท่ีคูกรณีทําความเขาใจซ่ึง

กันและกัน และปรับตัวเขาหากันเพ่ืออยูรวมกันในองคกร แตในบางกรณีการเจรจากันเองระหวาง

คูกรณี ไมอาจดําเนินการไดอยางเต็มท่ี อันเนื่องมาจากตางฝายตางมีเหตุผลและยึดม่ันในประเด็น

ท่ีเปนเหตุแหงทุกขจนไมอาจหาทางออกได จึงจําเปนตองใชคนกลางในการทําหนาท่ีชวยเหลือ เสนอ

แนวทางและทางออกท่ีคูกรณีสามารถยอมรับและพึงพอใจในขอเสนอ หากคูกรณีตกลงเห็นชอบดวย

กับขอเสนอก็จะนําไปสูการตกลงท่ีจะแกปญหารวมกัน 

 การใชคนกลางเขามาทําหนาท่ีชวยเหลือ เสนอแนวทางและทางออกดังกลาว เรียกวา การ

ไกลเกลี่ย และเม่ือศึกษาเปาหมายสําคัญของการไกลเกลี่ยแลวพบวา มีลักษณะสําคัญคือ เปนการยุติ

ขอพิพาทท่ีสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยคูกรณีมีความพึงพอใจรวมกัน ไมมีฝายใดแพหรือฝาย

ใดเปนผูชนะ แตถือวาคูกรณีท้ังสองฝายชนะดวยกันท้ังคู และท้ังสองฝายยังสามารถรักษาความสัมพันธ

ท่ีดีระหวางกันตอไป นอกจากนี้ยังเปนปจจัยหนึ่งท่ีชวยกอใหเกิดความสงบสุขในองคกร หรือสังคม ลด
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ปริมาณขอพิพาทท่ีเขาสูการพิจารณาขององคกรวินิจฉัยท่ีมีอํานาจ และท่ีสําคัญคือ คูกรณีมีสวนรวม

ในการระงับขอพิพาทดวยตนเอง และมีอํานาจตัดสินใจในปญหาขอพิพาทนั้นโดยตรง 

 หลักการใชคนกลางในการไกลเกลี่ยโดยคนกลางดังกลาว จึงสามารถนํามาใชกับการอํานวย

ความเปนธรรมใหกับขาราชการสวนทองถ่ิน โดยมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ

สวนทองถ่ิน เปนผูทําหนาท่ีดังกลาวกอนกระบวนการวินิจฉัย ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนในหลาย ๆ

ประการ กลาวคือ 

1)  ลดปริมาณเรื่องรองทุกขท่ีจะเขาสูการพิจารณา 

2)  แบงเบาภาระงานของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน 

3)  ประหยัดเวลา และคาใชจาย 

4)  อํานาจการตัดสินใจในการยุติเรื่องรองทุกขอยูท่ีคูกรณีเอง 

5)  ขอยุติท่ีได มีความเหมาะสมท่ีคูกรณียอมรับ หรือพึงพอใจ 

6)  รักษาความสัมพันธท่ีดีระหวางคูกรณีไวได 

7)  ขอตกลงสามารถบังคับไดทันที 

8)  สามารถไกลเกลี่ยขอพิพาทท้ังหมด หรือในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 

 9)  ไมยากแกการแกไขเยียวยาในภายหลัง 

10)  คูกรณียังคงมีสิทธิในการพิจารณาวินิจฉัยตอไป หากไมพอใจการไกลเกลี่ยในทุกประเด็น

หรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 

 ผูศึกษาจึงเสนอใหคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจใน

การไกลเกลี่ยขอพิพาทในเรื่องการแกปญหาในการรองทุกขดังกลาว 

 สําหรับการพิจารณาอุทธรณนั้น เนื่องจากการอุทธรณ มีจุดประสงคทางหลักการท่ีจะให

ขาราชการผูถูกลงโทษ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการมีชองทางในการขอรับความเปนธรรมจากการ

พิจารณาโดยองคกรวินิจฉัย หรือผูมีอํานาจเหนือผูสั่งลงโทษ หรือผูสั่งใหออกจากราชการ การอุทธรณ

จึงมีลักษณะเปนการเผชิญหนากันระหวางผูอุทธรณกับผูเปนเหตุใหอุทธรณในลักษณะท่ีกลาวหาวา

ผูเปนเหตุใหอุทธรณไมใหความยุติธรรม ฉะนั้น เม่ือคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ

สวนทองถ่ินมีลักษณะเปนองคกรอิสระก่ึงตุลาการท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการพิจารณาปญหา

การใชอํานาจในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน จึงเปนชองทางหรือองคกรในการพิจารณาใหความ

เปนธรรม 

 แตอยางไรก็ตาม การแกปญหาการอุทธรณกอนการวินิจฉัยอุทธรณ ก็เปนแนวทางหนึ่งท่ีองคกร

วินิจฉัยหลาย ๆ องคกรนํามาใช ท้ังนี้ โดยการนํากระบวนการไกลเกลี่ยมาใชกอนการพิจารณาเชนเดียวกัน

เชน 
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1)  การไกลเกลี่ยขอพิพาทของศาลในคดีแพง 

2)  การไกลเกลี่ยขอพิพาทของศาลในคดีอาญาอันเปนความผิดท่ียอมความได 

 ประโยชนของการไกลเกลี่ยกอนการวินิจฉัยขางตน จึงเปนประโยชนตอการแกไขปญหาเบื้องตน

ในการยุติการอุทธรณเชนเดียวกัน 

 เม่ือพิจารณาการอุทธรณในกระบวนการการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นแลวพบวา การ

อุทธรณจะเกิดจากการกระทําท่ีอางวาผิดกฎหมายตามท่ีกําหนดของผูบังคับบัญชาหรือองคกรท่ีเหนือตน

ซ่ึงการกระทําเชนวานั้น ถือเปนการกระทําทางปกครองอันเกิดจากผูใชอํานาจรัฐ 

 พิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  ในสวนท่ี 6 การเพิกถอน

คําสั่งทางปกครอง ท่ีกําหนดใหเปนอํานาจของเจาหนาท่ีหรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีอาจเพิกถอน

คําสั่งทางปกครองได ตามหลักเกณฑท่ีมีบทบัญญัติกําหนดไว ประกอบกับบทบัญญัติท่ีกําหนดวา คําสั่ง

ทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางสวนโดยจะใหมีผลยอนหลังหรือไม

ยอนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามท่ีกําหนดได แลวเห็นวา เม่ือกฎหมายใหอํานาจ

แกเจาหนาท่ี หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีเพิกถอนคําสั่งทางปกครองได ในกรณีท่ีคําสั่งนั้นไมชอบ

ดวยกฎหมาย ท้ังหมดหรือบางสวน ใหมีผลยอนหลังหรือไมยอนหลังหรือมีผลในอนาคต ยอมแสดงให

เห็นวา หากเจาหนาท่ีหรือผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจ รู หรือเขาใจในเหตุท่ีทําใหการกระทําไมชอบดวย

กฎหมายนั้น ยอมสามารถแกไข เยียวยาไดดวยตนเองโดยไมจําเปนตองรอการวินิจฉัยขององคกร

วินิจฉัยอีก 

 การเผชิญหนากันในการบริหารงานบุคคลเปนการกลาวหาซึ่งกันและกัน จึงเปนกรณีที่ตอง

อาศัยคนกลางหรือองคกรวินิจฉัย ทําหนาท่ีในการตัดสิน แตการตัดสินความดังกลาวสามารถยุติได

และมีการแกไขปญหา ตลอดจนการเยียวยา อันเกิดจากเจาหนาท่ีผูมีอํานาจไดดวยตนเอง คณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินจึงมีหนาท่ีในการทําความเขาใจกับเจาหนาที่ผูมี

อํานาจและกระทําการทางปกครองในการบริหารงานบุคคลท่ีไมชอบนั้น เพ่ือท่ีเจาหนาท่ีผูมีอํานาจนั้น

จะไดกระทําการยกเลิก เพิกถอนคําสั่งทางปกครอง ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดได โดยไมตอง

เขาสูกระบวนการวินิจฉัยซ่ึงตองใชระยะเวลาในการวินิจฉัยจนบางครั้งระยะเวลาที่ยาวนานในการ

วินิจฉัยนั้นก็สงผลท่ียากแกการแกไขเยียวยาในภายหลัง 

 การนําการไกลเกลี่ยโดยใหเปนอํานาจของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ

สวนทองถ่ิน จึงเปนการยุติขอพิพาทไดในระดับหนึ่ง และเกิดประโยชนตามท่ีไดเสนอไวขางตน แตท้ังนี้

คูกรณียังคงมีสิทธิไดรับการวินิจฉัยตอไป หากคูกรณีไมพึงพอใจในกระบวนการกอนการวินิจฉัยนี้

ผูศึกษาจึงเสนอใหคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจในการไกลเกลี่ย

อันเปนการยุติขอพิพาทกอนการวินิจฉัย แตไมตัดสิทธิหากคูกรณีประสงคจะใหวินิจฉัย 
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  4.8.8.3  กระบวนการวินิจฉัยในเรื่องอุทธรณและรองทุกข ในคณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือน และคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ

กรุงเทพมหานครกําหนดอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ และพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง

รองทุกขไวเชนเดียวกัน คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินในฐานะท่ีเปน

องคกรวินิจฉัยในเรื่องการบริหารงานบุคคลเชนเดียวกัน ยอมมีอํานาจหนาท่ีในสวนนี้ไมแตกตางกัน 

  วิธีการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข ท่ีคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือน และคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ

กรุงเทพมหานคร ใชระเบียบวิธีพิจารณาท่ีจําลองมาจากระเบียบวิธีท่ีพิจารณาในศาลปกครอง เพราะฉะนั้น

เพ่ือใหเปนมาตรฐานการวินิจฉัยท่ีไมแตกตางกันในการอํานวยความเปนธรรม คณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินจึงตองมีระเบียบวิธีพิจารณาเปนของตนเอง แตตองไมต่ํากวา

มาตรฐานการวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือน และคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการกรุงเทพมหานคร ผูศึกษาจึงเสนอใหมีการกําหนดระเบียบวิธีพิจารณา

ของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินในลักษณะท่ีไมแตกตางจาก

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือน และคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

ของขาราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนองคกรวินิจฉัยในลักษณะเดียวกัน ท้ังนี้โดยสมควรจําลองระเบียบ

วิธีพิจารณาในศาลปกครองมาใช 

  ผลของการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณและผลของการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข

ท้ังคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือน และคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

ของขาราชการกรุงเทพมหานคร กําหนดไวตรงกันคือ หากผูอุทธรณไมพอใจผลการวินิจฉัยของ

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือน และคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

ของขาราชการกรุงเทพมหานครแลวแตกรณี ใหอุทธรณผลการพิจารณาตอศาลปกครองสูงสุด ใน

ขณะเดียวกันหากผูรองทุกขไมพอใจผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของ

ขาราชการพลเรือน และคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการกรุงเทพมหานครแลวแต

กรณี ใหนําผลการพิจารณาไปฟองตอศาลปกครองชั้นตนใหเปนผูพิจารณาตอไป กลาวโดยสรุปในสวน

นี้คือ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือน และคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการกรุงเทพมหานครอาจถูกตรวจสอบจากองคกรศาลไดท้ังท่ีเริ่มตน

ท่ีศาลปกครองสูงสุด และเริ่มตนท่ีศาลปกครองชั้นตนแลวแตกรณีตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 

  เม่ือพิจารณาผลการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของตางประเทศ

พบวา ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา (MSPB) 

สามารถฟองศาลได  คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมในประเทศออสเตรเลีย (PSMPC) สามารถ
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อุทธรณตอศาลยุติธรรมได ในขณะท่ีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมในประเทศอังกฤษกําหนด

ใหผลการวินิจฉัยเปนที่สุด สอดคลองกับหลักการท่ีใชในประเทศฝรั่งเศสท่ีถือเอาผลการวินิจฉัยของ

คณะกรรมการวินิจฉัยใหถึงท่ีสุด เพราะถือเปนองคกรชํานาญการเฉพาะทางท่ีศาลยุติธรรม หรือศาล

ปกครองจะไมเขาไปตรวจสอบผลการวินิจฉัยอีก 

  เม่ือกําหนดใหคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินมีลักษณะเปน

องคกรกึ่งตุลาการ มีอํานาจวินิจฉัยในเรื่องการบริหารงานบุคคลซ่ึงเปนเรื่องท่ีชํานาญการเฉพาะทาง

และมีระเบียบวิธีพิจารณาในลักษณะเดียวกันกับศาลปกครองในประเทศไทย ดังนั้น การกําหนดใหผล

การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินเปนท่ีสุด เชนเดียวกัน

กับท่ีใชในองคกรวินิจฉัยในประเทศอังกฤษหรือประเทศฝรั่งเศส จึงเปนเรื่องท่ีนาสนใจและนํามาใชกับ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินในประเทศไทยดวย

ท้ังนี้ เพ่ือสรางความศักดิ์สิทธิ์ในการวินิจฉัยใหกับคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ

สวนทองถ่ิน และลดข้ันตอนการพิจารณาในศาลปกครอง 

  แตอยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาตามมาตรา 40 แหงรัฐธรรมนูญ ท่ีกําหนดวา บุคคลยอมมีสิทธิ

ในกระบวนการยุติธรรม และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 223 แหงรัฐธรรมนูญ ในสวนที่เกี่ยวของที่วา 

ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวาง องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเจาหนาท่ี

ของรัฐดวยกัน อันเนื่องมาจากการดําเนินกิจการทางปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ

เจาหนาท่ีของรัฐ ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ประกอบมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2539  ท่ีกําหนดในสวนท่ีเก่ียวของท่ีวา ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณา

พิพากษากรณีพิพาทอันเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ีรัฐแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญและกฎหมายในชั้น

พระราชบัญญัติไดกําหนดอํานาจใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษากรณีพิพาททางปกครองท่ี

เกิดจากเจาหนาท่ีหรือหนวยงานของรัฐแลวเห็นวา คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ

สวนทองถ่ินเปนองคกรท่ีใชอํานาจรัฐ การพิจารณาวินจิฉัย และผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินเปนการกระทําทางปกครองเพราะฉะนั้น ผูอุทธรณ หรือ

ผูรองทุกขท่ีไมพอใจผลการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ

สวนทองถ่ิน จึงยอมมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการนําคดีสูการพิจารณาในศาลปกครองได กลาวโดยสรุป

ก็คือ แมผูศึกษาจะเห็นดวยกับการท่ีจะกําหนดใหผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินถึงท่ีสุด อันเนื่องมาจากเปนองคกรวินิจฉัยก่ึงตุลาการ และมีความ

ชํานาญเฉพาะทางก็ตาม ก็ไมอาจตรากฎหมายหรือตราบทบัญญัติในสวนนี้ท่ีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได

จึงตองเปนเรื่องท่ีตองใชระยะเวลาในการศึกษาและพัฒนาแนวคิดนี้ในโอกาสตอไป 
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  4.8.8.4  การบังคับใหเปนไปตามคําวินิจฉัย ตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมของขาราชการพลเรือน และคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการกรุงเทพมหานคร

จะมีสภาพบังคับโดยตรงตอผูบังคับบัญชาใหมีการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมของขาราชการพลเรือน และคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการกรุงเทพมหานคร

แลวแตกรณีภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงในการบังคับใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่นก็มีลักษณะเชนเดียวกัน แตเนื่องจากในกรณีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจในการบริหารงานบุคคลคือ นายกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอแลวแตกรณี ฉะนั้น เม่ือ

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินมีมติใด ๆ แลว นายกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินไมดําเนินการ จึงตองมีกระบวนการแจงเรื่องไปใหผูมีอํานาจกํากับดูแลดําเนินการตาม

อํานาจหนาท่ี ซ่ึงเปนเรื่องท่ีมีข้ันตอนและตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ประกอบกับนายกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเปนผูอยูในพ้ืนท่ีเดียวกันกับผูมีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแล ฉะนั้น ความลําเอียง

อันเกิดจากความใกลชิดทําใหการกํากับดูแลนั้นอาจเปนไปในลักษณะท่ีไมเปนกลาง ฉะนั้น เพ่ือปองกัน

ปญหาดงักลาวจึงควรกําหนดใหคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินทําหนาท่ี

ดําเนินการสอบสวนแทนแลวสงผลการสอบสวนนั้นไปใหผูมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลพิจารณา

ดําเนินการโดยไมตองสอบสวนใหม 

  นอกจากปญหาของการไมดําเนินการตามมติของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของ

ขาราชการสวนทองถ่ินดังกลาวแลว ในบางกรณีผลของการวินิจฉัยอาจกอปญหาหรือสรางความสับสน

ตอเจาหนาท่ีผูดําเนินการตามคําวินิจฉัย ฉะนั้น ในสวนของการบังคับการใหเปนไปตามคําวินิจฉัย

ยอมหมายความรวมถึงการทําใหคําวินิจฉัยนั้นสามารถปฏิบัติไดโดยไมตองหารือความเห็นไปยังองคกร

พิจารณาอ่ืนอีก จากการศึกษาในสวนนี้พบวา ในบางกรณีเม่ือศาลปกครองไดมีคําพิพากษาแลวแต

คําพิพากษาดังกลาวผูปฏิบัติไมเขาใจในผลของการดําเนินการจึงตองหารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาเพ่ือทําความเห็นอีกครั้งหนึ่ง เชน บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เรื่องเสร็จท่ี 

633/2555 เรื่อง การปฏิบัติ ตามคําบังคับของคําพิพากษาศาลปกครองเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน

ของขาราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดมีหนังสือ ที่ สม 00001/825  

ลงวันที่ 23 มีนาคม 2555 ถึงสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา สํานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนสวนราชการสังกัดรัฐสภา ขาราชการสํานักงานฯ เปน

ขาราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภาตามมาตรา 17 และมาตรา 

19 แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 และการเลื่อนข้ันเงินเดือน

ของขาราชการเปนไปตามกฎ ก.ร. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 และหลักเกณฑการ
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ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมติคณะรัฐมนตรี

ไดกําหนดใหการเลื่อนข้ันเงินเดือนในวันท่ี 1 เมษายน ของทุกป ใหมีโควตาการเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่ง

ข้ัน (กรณีพิเศษ) สําหรับผูมีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีเดนไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนขาราชการ ณ 

วันท่ี 1 มีนาคม ซึ่งในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการสํานักงานฯ ณ วันที่ 1 เมษายน 2550 

สํานักงานฯ ไดมีคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่ 38/2550 เรื่อง เลื่อนขั้น

เงินเดือนขาราชการรัฐสภาสามัญ ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2550 โดยพิจารณาใหขาราชการผูมีผลงาน

และผลสัมฤทธิ์ดีเดนไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น เต็มจํานวนรอยละ 15 ของจํานวน

ขาราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2550 ตามมติคณะรัฐมนตรีแลว  ตอมาขาราชการท่ีไดรับการ

พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันตามคําสั่งดังกลาวไดยื ่นฟองคดีตอศาลปกครองกลาง ซึ่งศาล

ปกครองกลางไดมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคาํสั�งดงักล่าวที�สั�งเลื�อนขั�นเงินเดือนขา้ราชการ ครั� งที� 1 

ในครึ� งปีแรก ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2550เฉพาะสวนที่ใหเลื่อนข้ันเงินเดือนแกผูฟองคดีครึ่งข้ัน 

และใหเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดําเนินการพิจารณาและออกคําสั่งเลื ่อนขั้น

เงินเดือนเฉพาะรายผูฟองคดีใหมใหถูกตองเหมาะสม โดยถือเอาผลการประเมินการปฏิบัติงานและ

ความเห็นของผูบังคับบัญชาทุกระดับเปนหลักในการพิจารณา และคดีถึงที�สุดแลว้ คาํพิพากษา

ดงักล่าวจึงผูกพนัสํานกังานฯ ในฐานะคู่กรณีที�จะตอ้งปฏิบติัตามคาํบงัคบัตามมาตรา 70 แห่ง

พระราชบญัญติัจดัตั�งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  ซ่ึงสํานักงานฯ มีปญหา

ในทางปฏิบัติวา หากปฏิบัติตามคําพิพากษาแลวยอมทําใหมีผู ที ่ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้น

เงินเดือนหนึ่งข้ันเกินกวารอยละ 15 ซ่ึงจะไมเปนไปตามโควตาตามมติคณะรัฐมนตรี  ดังนั้น สํานักงานฯ 

จึงขอหารือในประเด็น ดังตอไปนี้ 1. สํานักงานฯ สามารถปฏิบัติตามคําพิพากษาศาลปกครองกลางได

โดยไมตองคํานึงถึงโควตาของขาราชการท่ีใหไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันซ่ึงตองไมเกินรอยละ

15 ของจํานวนขาราชการ ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2550 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดไวไดหรือไม  2. หาก

จะตองปฏิบัติตามคําพิพากษาศาลปกครองกลาง โดยจะตองยกเวนไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเปน

กรณีพิเศษ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในฐานะองคกรกลางการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะพิจารณามีมติยกเวนการไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

ไดหรือไม หรือจะตองใหองคกรใดเปนผูพิจารณายกเวน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) ไดพิจารณาขอหารือของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ โดยมีผูแทนสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผูชี้�แจงรายละเอียดขอ้เท็จจริงแลว้ มีความเห็นดงันี�  

ประเด็นท่ีหนึ่ง เห็นวา เม่ือศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษาในคดีหมายเลขแดงท่ี 108/2554

ลงวันท่ี 28 มกราคม 2554 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวย
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กฎหมาย และคดีถึงท่ีสุดแลว โดยใหเพิกถอนคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ท่ี

38/2550 เรื�อง เลื�อนขั�นเงินเดือนขา้ราชการรัฐสภาสามญั ลงวนัที� 17 กรกฎาคม 2550 ที�สั�งเลื�อนขั�น

เงินเดือนขาราชการ ครั้งท่ี 1 ในครึ่งปแรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เฉพาะสวนท่ีใหเลื่อนข้ัน

เงินเดือนแกผูฟองคดีครึ่งข้ัน และใหเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดําเนินการพิจารณา

และออกคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนเฉพาะรายผูฟองคดีใหมใหถูกตองเหมาะสม โดยถือเอาผลการประเมิน

การปฏิบัติงานและความเห็นของผูบังคับบัญชาทุกระดับเปนหลักในการพิจารณา จึงมีผลผูกพันให

สํานกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะคู่กรณีจะตอ้งปฏิบติัตามคาํบงัคบันบัแต่

วนัที�กําหนดในคําพิพากษาตามมาตรา 70  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 การดาํเนินการพิจารณาและออกคาํสั�งเลื�อนขั�นเงินเดือนเฉพาะราย

ผูฟ้้องคดีใหม่ดังกลาวจึงมิใชกรณีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกขาราชการสํานักงานฯ 

ตามปกติในแตละปท่ีจะตองปฏิบัติตามกฎ ก.ร. วาดวยการเลื่อนข้ันเงินเดือน พ.ศ. 2544 และตามมติ

คณะรัฐมนตรีซ่ึงกําหนด โควตาของขาราชการท่ีไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันตองไมเกิน

รอยละ 15 ของขาราชการ ณ วนัที�  1 มีนาคม 

ประเด็นท่ีสอง เห็นวา เม่ือมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

พ.ศ. 2542 กําหนดใหบรรดาอํานาจหนาท่ีของ ก.ร. ใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ และใหประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนผูใชอํานาจในการบริหาร

ราชการและการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการของสํานักงานฯ ประกอบกับขอ 11 วรรคหนึ่ง 

แหงกฎ ก.ร. วาดวยการเลื่อนข้ันเงินเดือน พ.ศ. 2544 กําหนดใหหากผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน

เห็นควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการรัฐสภาสามัญหนึ่งขั้นก็ใหเสนอขออนุมัติ ก.ร. เปนรายๆ 

ไป ดังนั้น ตามกรณีที่ขอหารือนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งเปนผูใชอํานาจแทน  

ก.ร. จึงมีอํานาจพิจารณาอนุมติัการเลื�อนขั�นเงินเดือนเพื�อให้เป็นไปตามคาํบงัคบัของคาํพิพากษาศาล

ปกครองกลางดงักล่าว 

 เพราะฉะนั้น ในกรณีคลายคลึงกันนี้ หากคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ

สวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีบังคับการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยไดเองก็จะลดข้ันตอน และภาระของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการหารือแนวทางปฏิบัติไปยังองคกรอ่ืน ผูศึกษาจึงไดเสนอใหมีการ

กําหนดอํานาจหนาท่ีในสวนนี้ไวเปนอํานาจหนาท่ีหนึ่งของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของ

ขาราชการสวนทองถ่ิน 

  4.8.8.5  การคุมครองระบบคุณธรรม แมวาในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542  ท่ีใชบังคับในปจจุบัน จะไดกําหนดใหคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคล (ก.ถ.) มีหนาท่ีในการกําหนดแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมไวในมาตรา 33 ก็ตาม แตจน
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บัดนี้ยังไมปรากฏวามีการกําหนดแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมไวอยางเปนรูปธรรม แตแฝงอยู

ในกระบวนการบริหารงานบุคคลซ่ึงยากท่ีบุคคลท่ัวไปจะเขาใจได ฉะนั้น เพ่ือขจัดปญหาดังกลาว

ผูศึกษาจึงเห็นวาสมควรกําหนดกรอบระบบคุณธรรมไวในกฎหมายและกําหนดใหคณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการคุมครองระบบคุณธรรมดังกลาว 

เม่ือศึกษาอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือน และ

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการกรุงเทพมหานครแลวพบวา มีการกําหนดการ

คุมครองระบบคุณธรรมไวเชนเดียวกัน จึงสมควรกําหนดระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีลักษณะไมแตกตางกันดังนี้ 

การจัดระเบียบขาราชการสวนทองถ่ินตองเปนไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของทองถ่ิน และ

ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุมคา และตองสงเสริมสนับสนุนและกํากับดูแลใหขาราชการ

สวนทองถ่ินปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยคํานึงถึงระบบคุณธรรม ดังตอไปนี้ 

 1)  การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการสวนทองถ่ินและแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงตองคํานึงถึงความรูความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเปนธรรม และประโยชน

ของทองถ่ินและทางราชการ 

2)  การบริหารทรัพยากรบุคคลตองไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

3)  การพิจารณาความดีความชอบ การเลื ่อนตําแหนง และการให

ประโยชนอื ่นแกขาราชการสวนทองถิ่นตองเปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน 

ศักยภาพและความประพฤติ และจะนําความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมา

ประกอบการพิจารณามิได 

4)  การดําเนินการทางวินัยตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจาก

อคติ 

 

4.9  การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือจัดตั้งสํานักงานสนับสนุนและชวยเหลือการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 มีการถกแถลงกันเสมอวา สํานักงานสนับสนุนและชวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรมสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือสํานักงาน ก.พ.ถ. ควรมีลักษณะเชนไร 

 สํานักงาน ก.พ.ค. และ ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเชนเดียวกัน เปนหนวยงานในหนวยงาน

เดียวกับองคกรการบริหารงานบุคคล กลาวคือ เปนสํานักงานหนึ่งในสํานักงาน ก.พ. และเปนสํานักงาน

หนึ่งในสํานักงาน กรุงเทพมหานคร (ก.ก.) สําหรับสํานักงาน ก.พ.ถ. ก็สมควรมีลักษณะท่ีไมแตกตางกัน
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เปนการกําหนดสังกัดของหนวยงานธุรการเดียวกัน แตเพื่อความเปนอิสระของการพิจารณาที่ตองมี

นิติกรในการทําหนาท่ีผูแถลงคดี หรือผูใหความชวยเหลือหรือแนะนําในการเสนอเรื่องเพื่อให ก.พ.ถ.

วินิจฉัย การบริหารงานบุคคลในสวนนี้จึงสมควรเปนอิสระแยกตางหากจากองคกรการบริหารงานบุคคล

โดยใหการบริหารงานบุคคลสําหรับสํานักงาน ก.พ.ถ. เปนไปตามระเบียบท่ี ก.พ.ถ. กําหนด ท้ังนี้ นอกจาก

ความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีแลว การสนับสนุนสงเสริมขวัญและกําลังใจของนิติกรภายในสํานักงาน

ก.พ.ถ. ควรเปนหนาท่ีของ ก.พ.ถ. ซ่ึงทํางานใกลชิดกวา สํานักงานการบริหารงานบุคคล จึงตองมีบทบัญญัติ

ในสวนนี้ไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน โดยกําหนดอํานาจหนาที่สนับสนุน 

ก.พ.ถ. ดังนี้ 

มาตรา . .   ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมทองถิ่น เรียกโดยยอวา

“สํานักงาน ก.พ.ถ.” ข้ึนในสํานักงาน ก.ถ. โดยใหมีสํานักงานใหญ และสํานักงานประจําภาค 9 ภาค

มีหนาท่ีรับผิดชอบงานในราชการของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมทองถ่ิน และมีอํานาจหนาท่ี

ดังตอไปนี้ 

1)  เปนหนวยงานธุรการของ ก.พ.ถ.   

2)  ดําเนินการสืบสวน  รวบรวมขอมูล รวมท้ังวิเคราะห การจัดทําสํานวนและจัดทําความเห็น

ท่ีเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องอุทธรณ เรื่องรองทุกข และเรื่องขอความเปนธรรม ตลอดจนดําเนินการ

ตามมาตรการบังคับตามคําวินิจฉัย ก.พ.ถ. 

3)  ดําเนินการเก่ียวกับคดีปกครองท่ี ก.พ.ถ. กรรมการวินิจฉัยรองทุกข ถูกฟองคดีตอศาล

ปกครองชั้นตน  

4)  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ กฎ ระเบียบ แนวทางการดําเนินการ

ดานการอุทธรณ  การรองทุกข และการคุมครองระบบคุณธรรม 

5)  ศึกษา วิเคราะห และพิจารณาดําเนินการปรับปรุง แกไข หรือจัดทํารางกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ขอบังคับ หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ ก.พ.ถ. 

6)  ใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุน ติดตามและประเมินผลเก่ียวกับการอุทธรณ  การรองทุกข

และการรักษาระบบคุณธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

7)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือดําเนินการตามท่ี ก.พ.ถ. มอบหมาย การจัดตั้งสํานักงาน 

ก.พ.ถ. ในแตละภาคตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ี ก.พ.ถ. กําหนด 

การบริหารงานบุคคลในสํานักงาน ก.พ.ถ. ใหเปนไปตามกฎท่ี ก.พ.ถ. กําหนด 

 เม่ือพิจารณาอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน

ประกอบอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินแลว

การสนับสนุนงานของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน  สํานักงาน
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คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่นจึงสมควรมีสวนราชการ ซึ่งสามารถ

แสดงเปนตารางไดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.6  แสดงโครงสรางสํานักงานคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน 

จําแนกตามสํานักงานยอย 

 

 ซ่ึงในรายละเอียดลกัษณะของงานและอัตรากําลังเปนกรณีท่ีตองศึกษาในรายละเอียดท่ีจําแนก 

ออกจากการศึกษานี้ 

 

4.10  ขอเสนอในการรางบทบัญญตัิที่เกี่ยวกับคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของ

ขาราชการสวนทองถิ่น 
 ผลจากการศึกษามาเปนลําดับ ผูศึกษาจึงเสนอปรับปรุงรางกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของกับ

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน และสํานักงานคณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน ดังนี้ 

มาตรา . .  ใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมทองถ่ินคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา ก.พ.ถ.”

ประกอบดวยกรรมการจํานวนเกาคนซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตามมาตรา . . 

กรรมการ ก.พ.ถ. ตองทํางานเต็มเวลา 

ใหหัวหนาสํานักงาน ก.พ.ถ. ปฏิบัติหนาท่ีเปนเลขานุการของ ก.พ.ถ. และอาจแตงตั้งขาราชการ

ในสังกัดสํานักงาน ก.พ.ถ. จํานวนไมเกินสามคน เปนผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ก.พ.ถ.) 

สํานักวิจัยและพัฒนา 

สํานักงานคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน 

(สํานักงาน ก.พ.ถ.) 

สํานักไกลเกลี่ยขอพิพาท สํานักวินิจฉัย สํานักคุมครองระบบ

คุณธรรม และบังคับคด ี
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มาตรา . .   กรรมการ ก.พ.ถ. ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

(1)  มีสัญชาติไทย 

(2)  มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาป 

(3)  มีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(ก)  เปนหรือเคยเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน  คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญตัิระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

(ข)  เปนหรือเคยเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน คณะกรรมการขาราชการครู  คณะกรรมการขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการขาราชการตาํรวจ  หรือคณะกรรมการขาราชการสวน

ทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้  

(ค)  เปนหรือเคยเปนกรรมการกฤษฎีกา 

(ง)  รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลอุทธรณ หรือ

เทียบเทา หรือตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน 

(จ)  รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอัยการพิเศษประจําเขต หรือ

เทียบเทา 

(ฉ)  รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง หรือ

เทียบเทาตามท่ี ก.ถ. กําหนด 

(ช)  เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร

หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษา โดยดํารงตําแหนงหรือเคย

ดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารยมาแลวไมนอยกวาหาป 

มาตรา . .   กรรมการ ก.พ.ถ. ตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(1) เปนขาราชการ 

(2) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใด 

(3) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหาร

พรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

ทองถ่ิน 

(4) เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 

(5) เปนกรรมการในองคกรกลางบริหารงานบุคคลในหนวยงานของรัฐ 
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(6) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอ่ืนหรือดํารงตําแหนงหรือประกอบการใดๆ หรือเปนกรรมการ

ในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดตอการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี ก.ถ. กําหนด 

มาตรา . .   ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ถ. ประกอบดวย ประธานศาลปกครอง

สูงสุดเปนประธาน  รองประธานศาลฎีกาท่ีไดรับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิใน ก.ถ. หนึ่งคนซ่ึง ก.ถ. กําหนด และใหเลขานุการ ก.พ.ถ. เปนกรรมการและเลขานุการ  

ใหคณะกรรมการคัดเลือกมีหนาท่ีคัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา.. จํานวนเกาคนเพ่ือ

เปน ก.พ.ถ. 

ใหผูไดรับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ก.พ.ถ.

แลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ถ. ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกกําหนด 

มาตรา..  ผูไดรับคัดเลือกเปนกรรมการ ก.พ.ถ. ผูใดมีคุณสมบัติตามมาตรา.. หรือมีลักษณะ

ตองหามตามมาตรา.. ผูนั้นตองลาออกจากการเปนกรรมการหรือเปนบุคคลซ่ึงมีลักษณะตองหาม หรือ

แสดงหลักฐานใหเปนท่ีเชื่อไดวาตนไดเลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการอันมี

ลักษณะตองหามดังกลาวตอเลขานุการ ก.พ.ถ. ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับคัดเลือก 

ในกรณีท่ีผูไดรับคัดเลือกเปนกรรมการ ก.พ.ถ. มิไดลาออกหรือเลิกการประกอบอาชีพหรือ

วิชาชีพหรือการประกอบการดังกลาวภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูนั้นมิเคยไดรับ

คัดเลือกเปนกรรมการ ก.พ.ถ. และใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ถ. ข้ึนใหม 

มาตรา..   กรรมการ ก.พ.ถ. มีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

แตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

ใหกรรมการ ก.พ.ถ. ซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ อยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวา

จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการ ก.พ.ถ. ใหม 

มาตรา..   นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการ ก.พ.ถ. พนจากตําแหนงเม่ือ 

(1)  ตาย 

(2)  ลาออกเปนหนังสือ 

(3)  มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 

(4)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา.. หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา.. 

(5)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกแมจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนการรอการลงโทษ

ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 

(6)  ไมสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลาอยางสมํ่าเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ถ. 
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เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการ ก.พ.ถ. เทาท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปไดและใหถือวา

ก.พ.ถ. ประกอบดวยกรรมการ ก.พ.ถ. เทาท่ีเหลืออยู เวนแตมีกรรมการ ก.พ.ถ. เหลืออยูไมถึงหาคน 

เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีท่ีกรรมการ ก.พ.ถ. พนจากตําแหนงตามวาระใหคณะกรรมการ

คัดเลือกดําเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ถ. แทนกรรมการ ก.พ.ถ. ซ่ึงพนจากตําแหนงโดยเร็ว 

มาตรา..   ก.พ.ถ. มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1)  เสนอแนะตอ ก.ถ. เพ่ือให ก.ถ. ดําเนินการจัดใหมีหรือปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ 

ขอบังคับ หรือมติท่ีเก่ียวกับการพิทักษระบบคุณธรรม 

(2)  ไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมขอพิพาทกอนการพิจารณา 

(3)  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา… 

(4)  พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามมาตรา… 

(5)  บังคับการใหเปนไปตามคําวินิจฉัย 

(6)  พิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรมตามมาตรา… 

(7) ออกกฎ ก.พ.ถ. ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ 

ก.พ.ถ. เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

(8)  แตงตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติตามมาตรา… และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา… และมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามอ่ืนตามท่ี ก.พ.ถ. กําหนด เพ่ือเปนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ หรือ

เปนกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 

(9)  ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีความปรากฏตอ ก.พ.ถ. วา ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัย

หรือคําสั่งของ ก.พ.ถ. หรือไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่ ก.พ.ถ. กําหนด โดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาเปนกรณีท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏบิัติการไมชอบดวย

อํานาจหนาท่ี  ให ก.พ.ถ. ดําเนินการสอบสวน และมีอํานาจออกคําสั่งแกไข หรือเพิกถอนคําสั่งเดิมได 

ท้ังนี้ ใหสงสํานวนการสอบสวนใหผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นพิจารณาดําเนินการตาม

อํานาจหนาท่ีตอไปโดยไมตองดําเนินการสอบสวนอีก 

 มาตรา..  ใหมี คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่นประจําภาค 

เรียกโดยยอวา “ก.พ.ถ.ประจําภาค” ภาคละ 5 คน โดยให ก.พ.ถ. พิจารณาคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ถ.

เพ่ือทําหนาท่ีประธาน ก.พ.ถ.ประจําภาคแตละภาค 

 ให ก.พ.ถ.ประจําภาค มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในมาตรา..  (2) (3) (4) (5) และ (9) 

 ใหนํามาตรา..  ท่ีเก่ียวของกับคุณสมบัติ  ลักษณะตองหาม  เง่ือนไข  วาระการดํารงตําแหนง

การพนจากตําแหนง  สิทธิประโยชน  การประชุมท่ีใชกับ ก.พ.ถ. มาใชกับ ก.พ.ถ.ประจําภาคดวย 
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 มาตรา..  ให ก.พ.ถ. จัดใหมีการคัดเลือก ก.พ.ถ.ประจําภาค 

 หลักเกณฑ วิธีการคัดเลือกใหเปนไปตามท่ี ก.พ.ถ. กําหนด 

มาตรา..   ใหกรรมการ ก.พ.ถ.  ก.พ.ถ.ประจําภาค  กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และกรรมการ

วินิจฉัยรองทุกขไดรับเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา

และใหมีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง 

มาตรา..   การประชุมของ ก.พ.ถ.  ก.พ.ถ.ประจําภาค  กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และกรรมการ

วินิจฉัยรองทุกขใหเปนไปตามระเบียบท่ี ก.พ.ถ. กําหนด 

มาตรา..   ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมทองถ่ิน เรียกโดยยอวา

“สํานักงาน ก.พ.ถ.” ข้ึนในสํานักงาน ก.ถ. โดยใหมีสํานักงานใหญ และสํานักงานประจําภาค  9 ภาค

มีหนาท่ีรับผิดชอบงานในราชการของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมทองถ่ิน และมีอํานาจหนาท่ี

ดังตอไปนี้ 

(1)  เปนหนวยงานธุรการของ ก.พ.ถ.   

(2)  ดําเนินการสืบสวน  รวบรวมขอมูล รวมท้ังวิเคราะห การจัดทําสํานวนและจัดทําความเห็น

ท่ีเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องอุทธรณ เรื่องรองทุกข และเรื่องขอความเปนธรรม ตลอดจนดําเนินการ

ตามมาตรการบังคับตามคําวินิจฉัย ก.พ.ถ. 

(3)  ดําเนินการเก่ียวกับคดีปกครองท่ี ก.พ.ถ. กรรมการวินิจฉัยรองทุกข ถูกฟองคดีตอศาล

ปกครองชั้นตน  

(4)  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ กฎ ระเบียบ แนวทางการดําเนินการ

ดานการอุทธรณ  การรองทุกข และการคุมครองระบบคุณธรรม 

(5)  ศึกษา วิเคราะห และพิจารณาดําเนินการปรับปรุง แกไข หรือจัดทํารางกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ ก.พ.ถ. 

(6)  ใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุน ติดตามและประเมินผลเก่ียวกับการอุทธรณ  การรองทุกข

และการรักษาระบบคุณธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(7)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือดําเนินการตามท่ี ก.พ.ถ. มอบหมาย 

การจัดตั้งสํานักงาน ก.พ.ถ. ในแตละภาคตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ี ก.พ.ถ. กําหนด 

 การบริหารงานบุคคลในสํานักงาน ก.พ.ถ. ใหเปนไปตามกฎท่ี ก.พ.ถ. กําหนด 

 มาตรา ..  การจัดระเบียบขาราชการสวนทองถ่ินตองเปนไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ

ทองถ่ินและของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุมคา และตองสงเสริมสนับสนุนและกํากับดูแลให
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ขาราชการสวนทองถ่ินปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยคํานึงถึงระบบ

คุณธรรม ดังตอไปนี้ 

(1)  การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการสวนทองถ่ินและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตองคํานึงถึง

ความรูความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเปนธรรม และประโยชนของทองถ่ินและทาง

ราชการ 

(2)  การบริหารทรัพยากรบุคคลตองไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

(3)  การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนง และการใหประโยชนอ่ืนแกขาราชการ

สวนทองถ่ินตองเปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพและความประพฤติ และจะนํา

ความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได 

(4)  การดําเนินการทางวินัยตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 

 

 



บทท่ี 5 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ี

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล และรัฐธรรมนูญฉบับ

ปจจุบัน ก็ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเชนเดียวกัน (มาตรา 283 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550) 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  นอกจากไดกําหนดรับรองความเปน

อิสระในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไวในมาตรา 283 แลว ยังไดมีการกําหนด

องคกรท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินไวถึงสององคกรดวยกัน กลาวคือ 

“องคกรกลางบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน”  ไดรับการกําหนดไวในมาตรา 288 วรรคหนึ่ง

ความวา 

“มาตรา 288  การแตงตั้งและการใหขาราชการและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

พนจากตําแหนง ตองเปนไปตามความเหมาะสมและจําเปนของแตละทองถ่ิน โดยการบริหารงานบุคคล

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีมาตรฐานสอดคลองกัน และอาจไดรับการพัฒนารวมกัน หรือ

สับเปลี่ยนบุคลากรระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันได รวมท้ังตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งเปนองคกรกลางบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นกอน ทั้งนี้

ตามท่ีกฎหมายบัญญัต”ิ 

“องคกรพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน”  ไดรับการกําหนดไวในมาตรา 288

วรรคสอง  ความวา 

“ในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองมีองคกรพิทักษระบบคุณธรรม

ของขาราชการสวนทองถ่ิน เพื่อสรางระบบคุมครองคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล

ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ” 

จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกลาว จึงพิจารณาไดวา การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีสําคัญมาก ในระดับท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดใหมีการตรา

บทบัญญัติรับรององคกรกลางในการบริหารงานบุคคล และองคกรพิทักษระบบคุณธรรมในการ



104 

 

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นไว ยอมแสดงใหเห็นวากฎหมายสูงสุดไดใหความสําคัญโดยไดวาง

หลักประกันการอํานวยความเปนธรรมในการบริหารงานบุคคลใหกับขาราชการสวนทองถ่ิน 

ในทํานองกลับกัน การท่ีกฎหมายสูงสุดของประเทศไดวางหลักประกันการอํานวยความเปน

ธรรมในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน โดยท่ีมิไดมีการวางหลักประกันการอํานวยความเปนธรรม

ในลักษณะเชนเดียวกันใหกับขาราชการประเภทอ่ืน เพราะไมมีการตราบทบัญญัติในลักษณะเดียวกัน

นี้ไวในรัฐธรรมนูญสําหรับขาราชการประเภทอ่ืนยอมสะทอนใหเห็นวา เพราะปจจุบันการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ินยังไมเปนธรรม จึงตองตราบทบัญญัติลักษณะนี้ไวในรัฐธรรมนูญ ในขณะท่ีขาราชการ

ประเภทอ่ืนไมจําเปนตองมีบทบัญญัติในสวนนี้ แตอยางไรก็ตามในการบริหารงานบุคคลของขาราชการ

พลเรือนไดมีบทบัญญัติในสวนท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม กําหนดไวในพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  ในขณะท่ีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน

พ.ศ. 2542  ยังมิไดมีบทบัญญัติในสวนท่ีเก่ียวกับองคกรพิทักษระบบคุณธรรมขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไว และยังไมปรากฏวามีการจัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินตาม

พระราชบัญญัติดังกลาวไวในกฎหมายใด มีเพียงการบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานครท่ีมีพระราชบัญญัติ

ขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555  ซ่ึงเปนกฎหมายเฉพาะใชกับกรุงเทพมหานครเทานั้น กําหนด

องคกรพิทักษระบบคุณธรรมไวในกฎหมายดังกลาว ในขณะท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล

องคการบริหารสวนตําบล  และเมืองพัทยา ยังไมมีองคกรพิทักษระบบคุณธรรมตามที่กําหนดไวใน

รัฐธรรมนูญแตประการใด 

การศึกษานี้จึงไดกําหนดสมมุติฐานการศึกษาไวดังนี้ ในการบริหารงานบุคคลในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในปจจุบันยังมีการดําเนินการท่ีไมถูกตอง และเกิดความไมเปนธรรมแกขาราชการสวน

ทองถ่ินในหลายประการกลาวคือ มีการใชอํานาจและการตรวจสอบการใชอํานาจท่ีคลาดเคลื่อนไป

จากเจตนารมณของกฎหมาย มีการใชดุลพินิจท่ีไมชอบดวยกฎหมาย กลไกและระบบตรวจสอบการใช

อํานาจยังไมเขมแข็ง และมีการดําเนินการท่ีผิดไปจากกระบวนการ รูปแบบ ข้ันตอน หรือวิธีการอันเปน

สาระสําคัญท่ีกฎหมายกําหนด รัฐธรรมนูญ 2550 จึงกําหนดใหมีองคกรพิทักษระบบคุณธรรมของ

ขาราชการสวนทองถ่ิน แตเนื่องจากยังไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ

สวนทองถ่ิน และยังไมมีการศึกษาเก่ียวกับโครงสราง และอํานาจหนาท่ีขององคกรพิทักษระบบคุณธรรม

ของขาราชการสวนทองถ่ิน  ฉะนั้น จึงตองมีการศึกษาโครงสราง ตลอดจนอํานาจหนาท่ีขององคกรพิทักษ

ระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน เพ่ือตราเปนบทบัญญัติในการใชบังคับตอไป 

นอกจากสมมุติฐานขางตนแลว การศึกษานี้ยังไดกําหนดวัตถุประสงคไว เพ่ือศึกษารูปแบบและ

โครงสรางขององคกรพิทักษระบบคุณธรรมในตางประเทศ และองคกรพิทักษระบบคุณธรรมของไทย 

และเพ่ือเสนอบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการจัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน 
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ผลการศึกษาตามสมมุติฐานพบวา มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมเพ่ือทําหนาท่ี

ในการอํานวยความเปนธรรมในการบริหารงานบุคคล ซ่ึงผูศึกษาไดศึกษาคณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมของประเทศตาง ๆ กลาวคือ คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา

หรือเรียกโดยยอวา MSPB  คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของประเทศออสเตรเลีย หรือเรียก

โดยยอวา PSMPC  คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของประเทศอังกฤษ หรือ the Commissioners

สําหรับองคกรพิทักษระบบคุณธรรมในประเทศไทย มีการจัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรมใน 2

องคกรคือ คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมสําหรับขาราชการพลเรือน  คณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมสําหรับขาราชการกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้น ยังไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรม หรือมิไดมีการศึกษาเก่ียวกับโครงสรางและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว ท้ังท่ีมาตรา 303 (5) แหง

รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันไดบัญญัติวา “มาตรา 303 ในวาระเริ่มแรกใหคณะรัฐมนตรีท่ีเขาบริหารราชการ

แผนดิน ภายหลังจากการเลือกตั้งท่ัวไปเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุง

กฎหมายในเรื่องดังตอไปนี้ใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด (5) . . . กฎหมายเก่ียวกับขาราชการสวน

ทองถ่ิน . . . เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ภายในสองปนับแตวันท่ีแถลงนโยบาย

ตอรัฐสภา . . .” และเม่ือพิจารณาการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีเขาบริหารราชการแผนดินภาย

หลังจากการเลือกตั้งท่ัวไปเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงไดแกคณะรัฐมนตรีท่ีมีนายสมัคร  สุนทร

เวชเปนนายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาเม่ือวันจันทรท่ี 18 กุมภาพันธ2551  กําหนด

ระยะเวลาในการจัดทํากฎหมายดังกลาวมีกําหนดสองปตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด กฎหมายฉบับนี้จะตอง

แลวเสร็จ ภายในวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2553  แตจนบัดนี้ ระยะเวลาไดลวงเลยเกินกวาสามป ยังไมมี

การจัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตอยางใด 

 การจัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงอยูในลักษณะท่ี

รัฐธรรมนูญบังคับใหตองมี แตจะมีในรูปแบบใดนั้น ผลการศึกษาพบวา องคกรพิทักษระบบคุณธรรม

ท้ังในตางประเทศและประเทศไทยมีลักษณะตรงกันคือ เปนองคกรก่ึงตุลาการท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย

ชั้นพระราชบัญญัติ ทําหนาท่ีวินิจฉัยขอพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลอยางเปนกลาง ฉะนั้น จึง

เปนองคกรอิสระ ไมสังกัดการบังคับบัญชาใด ๆ ตลอดจนมีวิธีพิจารณาเปนของตนเองโดยใชระบบ

ไตสวนเพ่ือเปนหลักประกันแกคูกรณีในการวินิจฉัย และคําตัดสิน หรือคําวินิจฉัย มีสภาพบังคับท่ี

หนวยงานจะตองถือปฏิบัติ ในกรณีท่ีคูกรณีไมพอใจผลการวินิจฉัย องคกรพิทักษระบบคุณธรรมใน

ประเทศไทย  ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย  สามารถนําขอพิพาทนั้นข้ึนสูการพิจารณา

ของศาลได ยกเวนการพิจารณาของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของประเทศอังกฤษ ใหถือผล
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การพิจารณาเปนท่ีสุด โดยศาลไมวินิจฉัยผลการพิจารณานั้น เนื่องจาก คณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมเปนองคกรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

 จากผลของการจัดตั้งองคกรพิทักษระบบคุณธรรมท้ังในประเทศ และตางประเทศดังกลาว

ผูศึกษาจึงไดกําหนดประเด็นที่ศึกษาเพื่อเสนอปรับปรุงรางกฎหมายรองรับการจัดตั้งคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรม พรอมผลการศึกษาดังนี้ 

1)  กําหนดใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินในกฎหมาย

ชั้นพระราชบัญญัติ  โดยเสนอใหบัญญัติไวเปนสวนหนึง่ของกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ิน 

2)  คุณสมบัติของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน เนื่องจาก

เปนองคกรก่ึงตุลาการมีอํานาจวินิจฉัยปญหาขอพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลเชนเดียวกับ

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือน และคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

ของขาราชการกรุงเทพมหานคร จึงกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของคณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินมีลักษณะท่ีไมแตกตางกัน 

3)  สําหรับลักษณะตองหาม  ผูศึกษาไดเสนอลักษณะตองหามของคณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่นมีลักษณะเชนเดียวกับคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของ

ขาราชการพลเรือน และคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการกรุงเทพมหานคร โดยมี

เหตุผลเชนเดียวกับการกําหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวน

ทองถ่ินท่ีไดกลาวมาแลว 

4)  ลักษณะการปฏิบัติงานและวาระการดํารงตําแหนง  จากการศึกษาพบวา ในทุกองคกร

พิทักษระบบคุณธรรมกําหนดใหผูดํารงตําแหนงปฏิบัติงานเต็มเวลา และมีวาระในการดํารงตําแหนง

ซ่ึงในคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือน และคณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมของขาราชการกรุงเทพมหานคร กําหนดวาระการดํารงตําแหนงไว 6 ป และกําหนดใหดํารง

ตําแหนงเพียงวาระเดียว เม่ือคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินมีลักษณะ

โครงสรางและอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกัน ผูศึกษาจึงเสนอใหคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของ

ขาราชการสวนทองถิ่นมีการปฏิบัติงานเต็มเวลา และมีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป พรอมทั้ง

กําหนดใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว เชนเดียวกัน 

5)  นอกจากโครงสรางขององคกรพิทักษระบบคุณธรรมดังกลาวแลว  คณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือน และคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ

กรุงเทพมหานคร ยังกําหนดใหมีกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และกรรมการวินิจฉัยรองทุกข เพ่ือทําหนาท่ี
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ชวยเหลือคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมในการวินิจฉัยขอพิพาท และมีนิติกรระดับเชี่ยวชาญ

เปนผูแถลงคดี ผูศึกษาจึงเสนอโครงสรางในลักษณะเดียวกันนี้ 

 อยางไรก็ตาม ในสวนนี้ผูศึกษาพบวา จํานวนของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของ

ขาราชการพลเรือน และคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการกรุงเทพมหานคร มีความ

แตกตางกัน กลาวคือ คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือนมีจํานวน 7 คน

ในขณะที่คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการกรุงเทพมหานครมีจํานวน 5 คน ทั้งนี้ 

ผันแปรไปตามจํานวนขาราชการและองคกรท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงหากนําหลักการเดียวกันนี้มากําหนดจํานวน

ของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน จํานวนของคณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินจะตองมีมากกวา ทั้งนี้เนื่องจากมีองคกรที่รับผิดชอบถึง

7,852 แหง กระจายอยูทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ผูศึกษาจึงเสนอใหมีจํานวน 9 คน เพื่อทําหนาที่กําหนด

ยุทธศาสตรในการคุมครองระบบคุณธรรมและกําหนดแนวทางในการพิจารณาหรือวินิจฉัยเพ่ืออํานวย

ความเปนธรรมแกขาราชการสวนทองถ่ินใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ท้ังนี้ รวมถึงใหมีอํานาจวินิจฉัยหรือ

แปลความในประเด็นพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท่ีสําคัญท่ีสมควรไดรับการพิจารณารวมกัน

ของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน 

 นอกจากพิจารณาจํานวนองคกรท่ีมีเปนจํานวนมากดังกลาวแลว จํานวนขาราชการองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจาง ซ่ึงรวมกันแลวมีจํานวนไมนอยกวา 300,000 คน กระจาย

ท่ัวทุกภาค จํานวนคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินเพียง 9 คน ก็นาท่ีจะ

ไมสามารถท่ีจะรองรับขอพิพาทท่ีมาจากท่ัวประเทศดังกลาวได  ผูศึกษาจึงไดเสนอใหมีการกําหนดให

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินแตละคนรับผิดชอบจําแนกเปน 9 ภาค

ทําหนาท่ีเปนประธาน ก.พ.ถ.ประจําภาค และเปนองคคณะในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องท่ีพิพาทเก่ียวกับ

การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน และกําหนดโครงสรางยอยในรูปคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และ

คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขใหมากข้ึน โดยกําหนดใหแตละภาคมีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และ

คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขจําแนกตามความชํานาญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท

กลาวคือ มีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณขององคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)  เทศบาล และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน และมีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

อีกคณะหนึ่ง ในคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขก็จําแนกตามความชํานาญขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินแตละประเภทเชนเดียวกัน 

6)  คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือน และคณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรมของขาราชการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาท่ีเสนอแนะตอคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน (ก.พ.) หรือคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร ในการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ 
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ขอบังคับ หรือมติท่ีเก่ียวกับระบบคุณธรรม ฉะนั้น อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

ของขาราชการสวนทองถ่ินจึงมีอํานาจหนาท่ีเสนอแนะคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ิน (ก.ถ.) ในการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติท่ีเก่ียวกับระบบคุณธรรมดวย 

7)  ผูศึกษาพบวา ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ

สวนทองถ่ินมีลักษณะท่ีสําคัญ 2 ประการคือ การวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ และการวินิจฉัยเรื่องรองทุกข

โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการรองทุกขนั้น มีหลักการท่ีสําคัญคือ เปนกระบวนการพนักงานสัมพันธ

ท่ีมุงใหคูกรณีหันหนาเขาหากันมากกวาท่ีจะเผชิญหนากันในลักษณะของผูแพหรือผูชนะ  ฉะนั้น

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินจึงควรทําหนาท่ีเปนคนกลางในการ

ไกลเกลี่ย โดยใหอํานาจในการยุติขอพิพาทอันเกิดจากการรองทุกขนั้นเปนอํานาจโดยตรงของคูกรณี

แตไมตัดสิทธิ์คูกรณีในการนําขอพิพาทสูการวินิจฉัยในประเด็นท่ีไมสามารถไกลเกลี่ยได กระบวนการ

ไกลเกลี่ยจึงเกิดกอนกระบวนการวินิจฉัย ซ่ึงถือเปนการลดภาระการพิจารณาของคณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน และคูกรณี 

 สําหรับในการวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ เม่ือกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

กําหนดใหเจาหนาท่ีสามารถเพิกถอนคําสั่งทางปกครองไดท้ังหมด หรือบางสวน โดยจะใหมีผล

ยอนหลัง หรือไมยอนหลัง หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งก็ได  ฉะนั้น กระบวนการไกลเกลี่ย

กอนการวินิจฉัย 

ในเรื่องของการอุทธรณ จึงนาจะมีประโยชนในการยุติขอพิพาทในเหตุอุทธรณเชนเดียวกัน เพราะ

เจาหนาท่ีสามารถเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้นไดเอง แตท้ังนี้ไมตัดสิทธิ์คูกรณีในการท่ีจะนําประเด็น

การอุทธรณท่ียังพิพาทสูกระบวนการวินิจฉัยตอไปได 

 ดวยเหตุตามท่ีไดศึกษามาเปนลําดับ ผูศึกษาจึงไดกําหนดใหคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

ของขาราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจในการไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนการวินิจฉัย ซ่ึงคณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือน และคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ

กรุงเทพมหานครไมมีบทบัญญัติในสวนนี้ 

8)  สําหรับกระบวนการวินิจฉัยในเรื่องอุทธรณและเรื่องรองรองทุกขนั้น คณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือน และคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ

กรุงเทพมหานครจําลองระเบียบวิธีพิจารณาของศาลปกครองมาใชเปนระเบียบวิธีพิจารณาของตนเอง

ฉะนั้น  เพ่ือใหมาตรฐานของการพิจารณามีลักษณะเดียวกัน ระเบียบวิธีพิจารณาของคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินจึงควรมีลักษณะท่ีไมตางกัน 

 สําหรับผลของการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณและผลการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือน และคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม
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ของขาราชการกรุงเทพมหานครกําหนดใหสามารถอุทธรณผลการวินิจฉัยอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดได

ในขณะเดียวกันผลของการวินิจฉัยรองทุกขใหอุทธรณตอศาลปกครองชั้นตนไดเชนกัน ซ่ึงในเรื่อง

ดังกลาวจากการศึกษาลักษณะองคกรก่ึงตุลาการท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของประเทศอังกฤษ

และประเทศฝรั่งเศสไดกําหนดใหผลการวินิจฉัยขององคกรนั้นถึงที่สุด โดยศาลไมเขาไปพิจารณาผล

การวินิจฉัยขององคกรก่ึงตุลาการท่ีชํานาญการในเรื่องเฉพาะทางนั้นอีก ซ่ึงผูศึกษาเห็นวาหากนํา

กระบวนการใหคําวินิจฉัยถึงท่ีสุดมาใชกับการพิจารณาของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของ

ขาราชการสวนทองถ่ินจะทําใหเกิดประโยชนในการลดภาระและลดระยะเวลาในการยุติขอพิพาท แต

เม่ือไดศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2539 ท่ีกําหนดใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษา

กรณีการพิจารณาทางปกครองท่ีเกิดจากเจาหนาท่ี หรือหนวยงานของรัฐแลวเห็นวา แมผูศึกษาประสงค

จะเสนอใหมีการยุติขอพิพาทโดยนํากระบวนการถึงท่ีสุดในการวินิจฉัยมาใชกับคณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินก็ตาม แตในชั้นนี้เปนเรื่องท่ีไมอาจกระทําได จึงเปนกรณีท่ี

จะตองศึกษาเพ่ิมเติมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักคิดท่ีสําคัญนี้ในโอกาสตอไป 

9)  การบังคับใหเปนไปตามคําวินิจฉัย เนื่องจาก นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูใช

อํานาจในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของผูวาราชการจังหวัด หรือ

นายอําเภอแลวแตกรณี ดังนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน

มีคําวินิจฉัยแลว นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมปฏิบัติตาม ไมวาดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ผูกํากับดูแล

ซ่ึงเปนคนท่ีมีความใกลชิดกัน อาจใชอํานาจในการกํากับดูแลท่ีไมเปนกลาง ฉะนั้น เพ่ือไมใหเกิดปญหา

ดังกลาวนี้  ผูศึกษาจึงไดเสนอใหคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่นเปน

ผูสอบสวนถึงเหตุแหงการไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยแลวสงสํานวนนั้นใหผูกํากับดูแลพิจารณาโทษ โดย

ไมตองทําการสอบสวนอีก 

 การบังคับการใหเปนไปตามคําวินิจฉัย จากการศึกษาพบวามีปญหาที่สําคัญคือ หากมีการ

ดําเนินการตามคําวินิจฉัยอาจสงผลในวงกวางท่ีผูปฏิบัติสับสน หรือเขาใจวาคําวินิจฉัยเปนการแกปญหา

หนึ่งแตไปสรางอีกปญหาหนึ่ง หรือคําวินิจฉัยนั้นอาจเปนอุปสรรคตอกฎ หรือหลักเกณฑท่ีกําหนดไวแลว

จนเพ่ิมข้ันตอนและภาระในการหารือ เพ่ือขอทราบความเห็นจากองคกรอ่ืนอีก ทําใหเสียเวลาในการ

บังคับการใหเปนไปตามคําวินิจฉัย ซ่ึงเปนเหตุหนึ่งของความไมเปนธรรม ฉะนั้น ผูศึกษาจึงเสนอให

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในสวนนี้ ไวในบทบัญญัติ

แหงกฎหมายดวย 

10)  ในการกําหนดแนวทางการรักษาระบบคุณธรรมตามกฎหมายปจจุบัน กําหนดใหเปน

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน แตกรอบในการรักษาระบบ
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คุณธรรมยังไมไดกําหนดไวอยางชัดเจน ผูศึกษาจึงกําหนดใหมีการตรากรอบระบบคุณธรรมไวใน

พระราชบัญญัตินี้ เพื่อใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของ

ขาราชการสวนทองถ่ินในการคุมครองระบบคุณธรรม โดยกําหนดไวเชนเดียวกับที่มีการกําหนดใน

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

11)  สําหรับการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือจัดตั้งสํานักงานสนับสนุนและชวยเหลือการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่นนั้น ผูศึกษาไดยึดหลักความเปน

อิสระของหนวยงาน จึงกําหนดใหมีสํานักงานคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวน

ทองถ่ิน เปนหนวยงานท่ีมีการบริหารงานบุคคลเปนของตนเอง โดยขึ้นตรงกับคณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน แตใชหนวยงานธุรการรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน โดยจําแนกสํานักงานยอยตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ินเปน 4 สํานัก กลาวคือ สํานักวิจัยและพัฒนา  สํานักไกลเกลี่ย

ขอพิพาท  สํานักวินิจฉัย  สํานักคุมครองระบบคุณธรรมและบังคับคดี  สําหรับรายละเอียดลักษณะงาน

และอัตรากําลังเปนกรณีท่ีตองศึกษาในรายละเอียดท่ีจําแนกออกจากการศึกษานี้ 

 กลาวโดยสรุปคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่นไดตราไวใน

รัฐธรรมนูญ ตั้งแตป พ.ศ. 2550  จนถึงบัดนี้ (2556)  ก็มิไดมีการจัดตั้งใหเปนไปตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ยังมิไดมีการศึกษาโครงสรางและอํานาจหนาที่ไวเปนการเฉพาะ ในการศึกษานี้จึงตองอาศัยผล

การศึกษาและการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือน และ

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการกรุงเทพมหานครมาเปนรูปแบบในการ

พิจารณา และเสนอโครงสรางตลอดจนอํานาจหนาที่ไวในบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ซ่ึงเม่ือระยะเวลาผานไประยะหนึ่ง อาจจะตองศึกษาในรายละเอียด

ของโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน

เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง หรือแตละประเภท ซ่ึงเปนเรื่องท่ี

จะตองศึกษาในรายละเอียดเพ่ือพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับภาวการณนั้น ๆ ตอไป 
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