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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

ความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นศึกษาปัญหาด้านโครงสร้างและอ านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตลอดจนปัญหาการใช้ดุลย

พินิจของคณะกรรมการที่เกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในการลงโทษทางวินัยและการ

อุทธรณ์ร้องทุกข์ และศึกษาแนวทางที่ ถูกต้องในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตลอดจน

โครงสร้างของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้มีความถูกต้อง

เหมาะสมตามหลักทฤษฎีความเป็นอิสระและการใช้ดุลยพินิจ และตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

 จากการศึกษาพบว่าในการท าหน้าที่โดยอาศัยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 ของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละ

จังหวัด ที่ท  าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเกิดปัญหาในเร่ืองมาตรฐานของหลักเกณฑ์และแนวทาง

ปฏิบัติเน่ืองจากในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้มาตรฐานของคณะกรรมการกลาง

ข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นเป็นตัวก าหนดการปฏิบัติหน้าที่ ซ่ึงแต่ละองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกมี็คณะกรรมการกลางของตนเองส่งผลท าให้เกิดปัญหาการตัดสินเกี่ยวกับการคัดเลือก

บรรจุแต่งตั้งการโยกย้ายการโอนการรับโอนการเล่ือนระดับการเล่ือนขั้นเงินเดือนการสอบสวนการ

ลงโทษทางวินัยการให้ออกจากราชการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์มีความแตกต่างกันในแต่ละ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการกระท าดังกล่าวจึงเป็นการกระท าที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ในบางกรณีเกิดปัญหาจากการที่

กฎหมายก าหนดให้หน่วยงานคือส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่นอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยส่งผลท าให้ส านักงานดังกล่าวถูกครอบง าโดย

กระทรวงมหาดไทยทั้งในเร่ืองการบริหารงานหรือการตัดสินใจในการกระท าตามอ านาจหน้าที่ที่

กฎหมายก าหนดเพราะผู้ดูแลองค์กรเป็นเพียงข้าราชการที่มีสายบังคับบัญชาเท่าน้ันจึงท าให้

ส านักงานดังกล่าวขาดความเป็นอสิระในการท าหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดอีกทั้งยังเกิดปัญหาทาง

                                                           

นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขานิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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กฎหมายในกระบวนการทางวินัยและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ เกิดจากช่องว่างทางกฎหมาย คือ เกิด

ปัญหาจากการน าประกาศของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด

มาใช้เป็นข้ันตอนในการด าเนินการทางวินัยและการร้องทุกข์ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การที่

คณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินการทางวินัยที่ ถูกแต่งต้ังข้ึนมาจากหลักเกณฑ์ตามที่

คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด เน่ืองจากการที่

คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดเป็นผู้ตั้งอนุกรรมการ ส่งผลท า

ให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพราะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการ

พิจารณาโทษทางวินัย ส่งผลท าให้เกดิการใช้ดุลพินิจที่ไม่เหมาะสม 
 ดังน้ัน ประเทศไทยจึงควรน าแนวคิดและทฤษฎีของประเทศอังกฤษมาปรับใช้ใน

ประเทศไทย คือ การออกกฎหมายที่ก  าหนดกรอบโครงสร้างภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แห่งน้ัน ๆ ทั้งน้ี จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานบุคคลด้วย โดยเฉพาะในประเดน็ว่าด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายสภาท้องถิ่นกับพนักงานท้องถิ่น อีกทั้งยังมีการก าหนดองค์กรกลางที่มี

หน้าที่ในการก าหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพียงองค์กรเดียว โดยเป็นผู้มี

อ านาจหน้าที่ในการก าหนดกระบวนการ และวิธกีารต่าง ๆ ตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และควร

น าหลักการจัดตั้งองค์การมหาชนของประเทศฝร่ังเศสในการจัดตั้งองค์กรเพ่ือการบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่นมาปรับใช้ ดังน้ันประเทศไทยจึงควรก าหนดให้ ส านักงานคณะกรรมการ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรอิสระแบบในประเทศฝร่ังเศส เพ่ือให้เกิด

ความเหมาะสมและเกดิประสทิธิภาพตามหลักความเป็นอิสระและหลักการกระจายอ านาจ ในบาง

กรณีประเทศไทยควรน าแนวคิดของประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับใช้ คือการออกกฎหมายเพียง

ฉบับเดียวที่ก  าหนด องค์กรที่จะท าหน้าที่ด าเนินการทางวินัยเพียงองค์กรเดียว ตลอดจนเน้ือหาใน

กฎหมายต้องก าหนด ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการทางวินัยอย่างชัดเจน เพ่ือจะท าให้สามารถ

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้

ถูกต้องตามหลักทฤษฎีการใช้ดุลพินิจ และยังสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 น้ันเอง 

 

 1. บทน า 
 จากการศึกษา ความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพบว่า ประสบ

ปัญหาจากการใช้อ านาจของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้

เกดิความไม่มาตรฐานในการพิทกัษ์คุณธรรมและการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ซ่ึงปัญหาส่วน

ใหญ่เกิดจากการอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542 โดยการกระท าดังกล่าวส่งผลท าให้เกิดความเสียหายและไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กล่าวคือ 
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 นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542 ได้บัญญัติโครงสร้างการบริหารงานบุคคลไว้ 3 ระดับดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยเม่ือพิจารณา

ถึงโครงสร้างองค์กรบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พบว่า การก าหนดโครงสร้างตามกฎหมาย

ดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาในการปฏบัิติงานทั้งในส่วนของการบริหารงานในระดับชาติ คือ  การใช้

อ านาจทับซ้อนระหว่างคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและ

คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซ่ึงไม่มีความชัดเจนจนน าไปสู่ความสับสน

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนกรณีในระดับจังหวัด เกิดปัญหาของมาตรฐานของหลักเกณฑ์

และแนวทางที่เป็นหลักเกณฑ์ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นปฏิบัติโดยเฉพาะในเร่ืองการขาดเอกภาพ 

ส่งผลท าให้เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตาม

กฎหมาย 
 นอกจากน้ี พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้

ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นซ่ึงเป็นหน่วยธุรการ

ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมิได้มีอิสระตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย เน่ืองจากหน่วยงานดังกล่าวยังคงสังกัดกับกระทรวงมหาดไทย ในขณะที่คณะกรรมการ

กลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีฝ่ายเลขา คือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซ่ึง

ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกดิปัญหาในการก าหนดความเหมาะสมของสถานะตามกฎหมายขององค์กร

และหน่วยงาน 
 ในบางกรณี คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้มอบอ านาจ

ในการลงโทษทางวินัย และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ให้กับคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด ส่งผลท าให้เกดิปัญหาในกระบวนการด าเนินทางวินัยร้ายแรง เพราะมีการ

เปล่ียนแปลงผลการสืบสวนข้อเทจ็จริงในข้ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งผู้ที่ท  าหน้าที่

พิจารณาลงโทษทางวินัย ยังเป็นผู้รับเร่ืองอุทธรณ์และร้องทุกข์ ส่งผลท าให้เกิดปัญหาในการ

พิจารณาลงโทษทางวินัยและการรับเร่ืองอุทธรณ์ที่ เกิดความไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการและ

พนักงานส่วนท้องถิ่นนั่นเอง 
 
 2. แนวความคิดพ้ืนฐาน และทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการกระจายอ านาจและการใช้ดุลยพินิจ

ทางปกครอง 
 หลักการกระจายอ านาจปกครอง  เป็นวิธีการที่รัฐมอบอ านาจปกครองบางส่วนให้แก่

องค์การอื่น นอกจากองค์กรของส่วนกลางเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะบางอย่าง โดยมีอิสระตาม

สมควร ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรืออ านาจสั่งการของส่วนกลางเพียงอยู่ภายใต้การก ากับ

ดูแลของส่วนกลางเท่าน้ัน ซ่ึงสามารถจ าแนกได้เป็น 2แบบ คือ การกระจายอ านาจตามพ้ืนที่หรือ

ตามอาณาเขต และการกระจายอ านาจตามกจิการ  
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 การปกครองท้องถิ่นเป็นรูปแบบการปกครองที่เกิดข้ึนจากหลักการกระจายอ านาจ

ปกครองตามพ้ืนที่ โดยท้องถิ่นจะจัดต้ังองค์กรปกครองข้ึนมาได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพ่ือจัดท าบริการสาธารณะบางอย่างตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นไปตามความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่น โดยการด าเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของส่วนกลาง 
 การจะพิจารณาว่าหน่วยงานใดเป็นท้องถิ่นหรือไม่ อาจท าโดยการพิจารณาว่ามี

กฎหมายใดบัญญัติให้หน่วยงานน้ันเป็นท้องถิ่นหรือไม่ หากมีกฎหมายบัญญัติไว้หน่วยงานน้ันก็

เป็นท้องถิ่น ซ่ึงกฎหมายในที่น้ีอาจเป็นรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นกไ็ด้ เช่น รัฐธรรมนูญของ

ฝร่ังเศสมาตรา 72บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และกฎหมายกระจายอ านาจ ในปี ค.ศ.1982ก าหนดให้ภาค เป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ซ่ึงบทบัญญัติน้ีส่งผลโดยตรงต่อสถานะของเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดและภาค 

กล่าวคือ มีสถานะเป็นท้องถิ่น 
 เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกดิขึ้นจากการกระจายอ านาจทางปกครองความ

เป็นอิสระ ของท้องถิ่นจึงอยู่ในรูปของการกระจายอ านาจสั่งการและด าเนินการในกิจการต่างๆ 

ตามที่กฎหมายก าหนดได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรับค าสั่งจากส่วนกลาง ส่วนกลางมีอ านาจเพียง

ก ากบัดูแลให้การด าเนินการของท้องถิ่นด าเนินไปภายในกรอบของกฎหมายเทา่นั้น 
ความเป็นอิสระของท้องถิ่นจะเกิดขึ้ นได้อย่างแท้จริง จะต้องประกอบด้วย การมีสถานะเป็นนิติ

บุคคล มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบที่ชัดเจน มีองค์กรเจ้าหน้าที่เป็นของตนเอง มีอ านาจหน้าที่ของตนเอง

ในกจิการท้องถิ่น และมีคลังเป็นของตนเอง 
 แนวความคิดเกี่ยวกบัการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง 

 ดุลพินิจของฝ่ายปกครองเป็นอ านาจที่กฎหมายให้แก่ฝ่ายปกครอง โดยบัญญัติให้ฝ่าย

ปกครองสามารถเลือกปฏบัิติและตัดสนิใจด้วยตนเอง และภายในขอบเขตแห่งกฎหมาย อาจมีการ

ปฏิบัติและตัดสินใจได้หลายอย่าง แต่ละอย่างกช็อบด้วยกฎหมายทั้งสิ้น เพ่ือให้การใช้อ านาจแต่

ละคร้ังสอดคล้องกับข้อเทจ็จริงในแต่ละกรณี การใช้ดุลพินิจบ่อย ๆ อาจท าให้ฝ่ายปกครองเกิด

การใช้อ านาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ ดังน้ัน จึงมีอ านาจผูกพัน ซ่ึงถ้าถืออ านาจที่กฎหมาย

ให้แก่ฝ่ายปกครอง โดยบัญญัติไว้ล่วงหน้าว่า เม่ือมีข้อเทจ็จริงอย่างใดอย่างหน่ึงที่กฎหมายบัญญัติ

เกดิข้ึนแล้ว ฝ่ายปกครองต้องใช้อ านาจกระท าการ และกระท าการตามตัวบทที่กฎหมายก าหนด  
 ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง หมายถึง ส่วนเน้ือหาของกฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติเปิดกว้าง

ไว้ เพ่ือให้มีการสร้างสรรค์เน้ือหาของกฎหมายโดยฝ่ายบริหารได้และขณะเดียวกันกเ็ป็นการ

พัฒนาเน้ือหากฎหมายด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจน้ีเป็นเร่ืองที่อยู่นอกเหนือ

นิติศาสตร์ แต่เม่ือพิจารณาถึงความผูกพันที่ฝ่ายปกครองมีอยู่กับกฎหมายแล้ว ฝ่ายปกครองมิใช่

ว่าจะมีดุลพินิจอิสระทั้งหมด แต่เป็นดุลพินิจที่ผูกพันตามหน้าที่ หมายความว่า จะต้องใช้ดุลพินิจ

โดยการน าเอาความหมายและวัตถุประสงค์ของกฎหมายมาปฏิบัติให้เป็นจริง และในเร่ือง
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ความชอบด้วยวัตถุประสงค์ทางกฎหมายในการกระท าทางปกครอง จะถูกควบคุมตรวจสอบอย่าง

ไม่มีขอบเขตจ ากดัในช้ันการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง 
 การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายปกครอง 

ได้แก่ หลักความพอสมควรแก่เหตุ สทิธขิั้นพ้ืนฐานของประชาชนและต้องอยู่ภายใต้หลักกฎหมาย

ทั่วไปหรือกฎหมายปกครอง  
 1. หลักความพอสมควรแก่เหตุ 
 หลักความพอสมควรแก่เหตุ หรือเรียกว่า “หลักความได้สัดส่วน” ซ่ึงถือว่าเป็นหลัก

กฎหมายมหาชนทั่วไปที่มิได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร แต่นับว่าเป็นหลักกฎหมายที่ส าคัญใน

การตรวจสอบการกระท าทั้งหลายของรัฐ ซ่ึงมีผลต่อความสมบูรณ์หรือความชอบด้วยกฎหมาย

ของการกระท าน้ัน ๆ ภาระหน้าที่ของหลักความได้สัดส่วนมิได้มีความมุ่งหมายเฉพาะเพ่ือการ

จ ากดัการแทรกแซงของรัฐเทา่น้ัน แต่หลักความได้สดัส่วนยังเป็นหลักการในทางเน้ือหาที่ห้ามมิให้

มีการใช้อ านาจอย่างอ าเภอใจ นอกจากน้ีหลักความได้สัดส่วนยังเป็นหลักที่มีความส าคัญส าหรับ

การคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพของบุคคลด้วย 
 สาระส าคัญของหลักความพอสมควรแก่เหตุหรือความได้สัดส่วน มีหลักที่ เป็น

สาระส าคัญอยู่ 3 หลัก กล่าวคือ หลักความเหมาะสม หลักความจ าเป็น และหลักความได้สัดส่วน

ในความหมายอย่างแคบ  
 (1)  หลักความเหมาะสม หมายถึงมาตรการน้ันเป็นมาตรการที่อาจท าให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่ก  าหนดไว้ได้ มาตรการอันใดอันหน่ึงจะเป็นมาตรการที่ไม่เหมาะสมหาก

มาตรการน้ันไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก  าหนดไว้ได้ หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวน้ัน

เป็นไปด้วยความยากล าบาก  
 (2)  หลักความจ าเป็น หมายถึง มาตรการหรือวิธีการที่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่

ก  าหนดได้และเป็นมาตรการหรือวิธีการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ดังน้ัน หากมาตรการ

น้ันไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก  าหนดไว้ได้ หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวน้ันเป็นไปด้วย

ความยากล าบาก  
 (3)  หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ คือ หลักความได้สัดส่วนใน

ความหมายอย่างแคบมีความหมายว่า มาตรการอันใดอันหน่ึงจะต้องไม่อยู่นอกเหนือขอบเขตของ

ความสมัพันธร์ะหว่างวิธกีารดังกล่าวกับวัตถุประสงค์ที่ก  าหนดไว้ กล่าวคือ เป็นการพิจารณาความ

สมดุลระหว่างสิทธิข้ันพ้ืนฐานที่ถูกกระทบกับผลประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดจากการกระทบสิทธิข้ัน

พ้ืนฐานดังกล่าวจะต้องอยู่ในสัดส่วนที่สมดุลกัน แต่หากกระทบสิทธิของปัจเจกบุคคลมากแต่

ประโยชน์สาธารณะที่เกิดจากการกระทบสิทธิดังกล่าวมีเพียงเลก็น้อยเท่าน้ัน กรณีน้ีย่อมถือว่าไม่

เป็นไปตามหลักความได้สดัส่วนในความหมายอย่างแคบ  
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 3.  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยและ

ต่างประเทศ 
  3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของไทย 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 281 ภายใต้บังคับ

มาตรา 1 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่

ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสทิธิจัดต้ังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งน้ี 

ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา 283 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและ

จัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความอิสระในการก าหนด

นโยบายการบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมี

อ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกบัการพัฒนาของจังหวัดและ

ประเทศเป็นส่วนร่วมด้วย 
 มาตรา 288 การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่น โดย

การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกัน และอาจได้รับ

การพัฒนาร่วมกันหรือสับเปล่ียนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้ รวมทั้ง

ต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเป็นองค์กรกลางบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่นก่อน ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีองค์กรพิทักษ์ระบบ

คุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างระบบคุ้มครองคุณธรรมและจริยธรรมในการ

บริหารงานบุคคล ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหน่ึงจะต้องประกอบด้วย ผู้แทนของ

หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ

ผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีจ านวนเทา่กนั ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 การโยกย้าย การเล่ือนต าแหน่ง การเล่ือนขั้นเงินเดือน และการลงโทษข้าราชการและ

ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในสามมาตราดังกล่าว จึงมีการตราพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ขึ้น ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับน้ีเป็นกฎหมายที่ให้

อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระด้านการ

บริหารงานบุคคลโดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคณะกรรมการข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่นของตนเองเพ่ือท าหน้าที่ในด้านการบริหารงานบุคคล และได้ก าหนดให้มี
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องค์กรที่ท  าหน้าที่ก  าหนดมาตรฐานกลาง มาตรฐานทั่วไปและแนวทางการบริหารงานบุคคลใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในพระราชบัญญัติฉบับ ดังกล่าวด้วย 
 เมื่อพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวประกาศใช้บังคับแล้ว จึงพบว่าการบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันประสบกบัปัญหาบางประการ ที่เป็นผลให้การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขาดความเป็นอิสระในการบริหารงาน ซ่ึงปัญหาดังกล่าวเกิดจากสาเหตุหลายประการ ซ่ึงจะ

กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้มี

คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น 3 ระดับ คือ 
  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) 
 คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) 
  คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (ก.ระดับจังหวัด) 
  3.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของต่างประเทศ 

 การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในประเทศฝร่ังเศส 
 การบริหารจัดการงานบุคคลของท้องถิ่นเป็นอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่

ละแห่ง อย่างไรกต็าม เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการ การสร้างแบบแผนและ

มาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเพ่ืออ านวยประโยชน์แก่เทศบาลเลก็ๆ 

ซ่ึงมีศักยภาพทางการจัดการต ่า ฝ่ายนิติบัญญัติจึงได้ก าหนดให้มีองค์กรความร่วมมือท าหน้าที่ใน

ลักษณะขององค์กรกลางการบริหารงานบุคคล เรียกว่า “ศูนย์กลางการบริหารจัดการ” โดยองค์กร

แรกที่เกี่ยวข้อง คือ ศูนย์ราชการส่วนท้องถิ่นแห่งชาติ  
 ศูนย์ราชการส่วนท้องถิ่นแห่งชาติ มีลักษณะที่ส าคัญ คือ เป็นองค์การมหาชน มีฐานะ

เป็นนิติบุคคล และมีความเป็นอิสระทางการเงินเพราะเป็นเงินที่ได้มาจากท้องถิ่นเอง บริหารงาน

โดยกรรมการบริหาร ประกอบด้วยตัวแทนที่ได้รับเลือกจากนายกเทศมนตรี ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาที่ปรึกษาภาคหรือมณฑล 
 การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในประเทศองักฤษ 

 องค์กรความร่วมมือที่ส าคัญและเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในภาคท้องถิ่นโดยตรง

ได้แก่ “Local Government Association” หรือ LGA ถือได้ว่าเป็นองค์กรหลักที่เปรียบเสมือนปาก
เสียงหน่ึงเดียวในการเจรจาต่อรองและท าข้อตกลงต่าง ๆ กับรัฐบาลกลาง สมาคม LGA น้ีเกิด
จากการรวมตัวของสมาคมหน่วยการปกครองท้องถิ่นต่าง ๆ ในอังกฤษและเวลส์ ซ่ึงแต่เดิมมีอยู่

หลากหลายองค์กรที่ท  าหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลแตกต่างกันไป ซ่ึงจัดตั้งเป็นสมาคมกลาง

เพ่ือท าหน้าที่เป็นตัวแทนหน่ึงเดียว สมาคม LGA ถูกจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนปี
ค.ศ. 1997 ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของหน่วยการปกครองท้องถิ่นทั้งในอังกฤษและเวลส์กว่า 500 

แห่ง ครอบคลุมจ านวนประชากรกว่า 50 ล้านคน และเงินงบประมาณรวมกว่า 65,000 ล้าน

ปอนด์ เมื่อพิจารณาในด้านการบริหารงานบุคคลแล้ว สมาคม  LGA ถือว่าเป็นองค์กรหลักและมี
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บทบาทส าคัญอย่างน้อย 2 ด้าน ในด้านหน่ึง สมาคม LGA จะท างานร่วมกับรัฐบาลในการวาง
แบบแผนและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล

โดยเฉพาะด้านการปรับปรุงระบบบริหารงานในภาคสาธารณะ รวมถึงข้อก าหนดทางกฎหมาย

ระเบียบ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ด้านการจ้างงาน ขณะที่ในอีกด้านหน่ึง กจ็ะท าหน้าที่เป็นกลไก

กลางในการเจรจาต่อรองเง่ือนไขการท างานต่าง ๆ ระหว่างฝ่ายนายจ้าง ได้แก่ หน่วยการปกครอง

ท้องถิ่น และฝ่ายลูกจ้างได้แก่ พนักงานของหน่วยการปกครองท้องถิ่น (ในทางปฏบัิติจะมีองค์กร

ตัวแทนของตนเอง ได้แก่ สมาคมวิชาชีพต่าง ๆ และสหภาพแรงงาน) ทั้งน้ี ในบทบาทด้านการ

บริหารงานบุคคลน้ัน สมาคม LGA ได้จัดตั้งกลไกความร่วมมือต่างๆ เพ่ือเป็นองค์กรกลางในการ
ดูแลเร่ืองน้ีเป็นการเฉพาะ 
 การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี ซ่ึงในระบบ

บริหารงานบุคคล โดยเฉพาะกระบวนการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนได้มีการ

จัดตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้ นมาเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการไว้

โดยเฉพาะ เรียกว่า คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของสหรัฐอเมริกา” ท าให้ระบบ

บริหารงานบุคคลดังกล่าวมีเหตุผลและความเป็นมาที่มีความพิเศษแตกต่างไปจากเดิม รวมทั้งใน

เร่ืองของภารกจิหลัก โครงสร้าง และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรม 
 ภารกิจหลกัของคณะกรรมการพทิกัษร์ะบบคุณธรรม 
  1) รักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์สาธารณะสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ด้วยการพิทักษ์ระบบคุธรรมตามในระบบราชการเพ่ือให้สังคมเกิดความเช่ือมั่นว่าการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐปลอดจากความยุติธรรม ได้แก่ ปลอดจากการกล่ันแกล้งทางการเมือง 

และปลอดจากพฤติกรรมที่มิชอบ 
  2) เป็นหลักประกันที่ส าคัญให้พนักงานของสหพันธ์รัฐว่า จะได้รับการคุ้มครอง

จากการกระท าที่บิดเบือนการใช้อ านาจของหน่วยงานต้นสงักดั  
  3) เป็นหลักประกันว่า หน่วยงานจะบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบ

คุณธรรม  
  4) เป็นหลักประกันว่า ระบบพิทกัษ์คุณธรรมปลอดจากการบริหารบุคคลที่เป็น

การต้องห้าม  
  5) สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้เกิดขึ้นในหมู่เจ้าหน้าที่รัฐ และป้องกัน

ไม่ให้การบริหารงานบุคคลของรัฐเป็นไปอย่างมิชอบหรือต้องเผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองอีก

ด้วย 
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 4.  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 
 1) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัโครงสร้างและระบบการบริหารงานส่วนท้องถิ่น 

 จากการศึกษาพบว่าเกิดปัญหาการทับซ้อนกันระหว่างคณะกรรมการมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในการ

ออกมาตรฐานกลางเพ่ือบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เน่ืองจากคณะกรรมการทั้งสองคณะจะ

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพ่ือออก

มาตรฐานกลางมาบังคับใช้กับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยผ่านการใช้อ านาจโดย

คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า

คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด ซ่ึงเป็นผู้ที่บังคับใช้กฎหมายใน

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยตรง เกิดปัญหาใน

การบังคับใช้มาตรฐานกลาง เน่ืองจากคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละ

จังหวัด ไม่สามารถที่จะบังคับใช้และใช้ดุลพินิจในการใช้อ านาจตัดสินใจที่เกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่นได้ เน่ืองจากคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด

ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะน ามาตรฐานกลางของคณะกรรมการใดมาปรับใช้กับการด าเนินงาน

ของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด อีกทั้ง ข้อบังคับหรือ

แนวทางในการปฏิบัติของทั้งคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและ

คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ยังส่งผลท าให้คณะกรรมการข้าราชการ

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดขาดความเป็นเอกภาพในการด าเนินงานต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองก ากับดูแลอยู่ ตลอดจนปัญหาดังกล่าวยังส่งผลโดยตรงต่อการใช้

ดุลพินิจและการบังคับใช้แนวทางในการปฏิบัติของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด ต่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือท าให้เกิดการคุ้มครอง

คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนั่นเอง 
 ในบางกรณี เกดิปัญหาจากการท าหน้าที่โดยอาศัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละ

จังหวัด ที่ท  าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เกิดปัญหาในเร่ืองมาตรฐานของหลักเกณฑ์และแนวทาง

ปฏิบัติเน่ืองจากในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้มาตรฐานของคณะกรรมการกลาง

ข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นเป็นตัวก าหนดการปฏิบัติหน้าที่ ซ่ึงแต่ละองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกมี็คณะกรรมการกลางของตนเอง ส่งผลท าให้เกิดปัญหาการตัดสินเกี่ยวกับการคัดเลือก 

บรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย การโอน การรับโอน การเล่ือนระดับ การเล่ือนขั้นเงินเดือน การ

สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ มีความ

แตกต่างกันในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกระท าดังกล่าวจึงเป็นการกระท าที่ไม่

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ มี
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เจตนารมณ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารงานบุคคล เพ่ือคุ้มครองคุณธรรม

และจริยธรรมในการบริหารงานบุคคลน่ันเอง  
 2) ปัญหาเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 สถานภาพของหน่วยงาน คือ ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น เป็นเพียงกองหน่ึง ภายใต้สังกัดของส านักปลัดกระทรวงมหาดไทยเท่าน้ัน แต่ภารกิจ

และหน้าที่ของส านักงานดังกล่าว มีอ านาจหน้าที่และบทบาทในการดูแลและควบคุมการ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของทั้งประเทศไทย อีกทั้งกฎหมาย

ยังก าหนดให้หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเป็น

ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยโดยตรง มีต าแหน่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
 เม่ือพิจารณาจากกฎหมายและข้อเทจ็จริงที่เกิดข้ึนในการก าหนดอ านาจหน้าที่ และ

บทบาทของส านักงานดังกล่าว พบว่า การที่กฎหมายก าหนดให้หน่วยงาน คือ ส านักงาน

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ส่งผลท าให้ส านักงานดังกล่าวถูกครอบง าโดยกระทรวงมหาดไทย ทั้งในเร่ืองการบริหารงาน หรือ

การตัดสินใจในการกระท าตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด เพราะผู้ดูแลองค์กรเป็นเพียง

ข้าราชการที่มีสายบังคับบัญชาเท่าน้ัน จึงท าให้ส านักงานดังกล่าวขาดความเป็นอิสระในการท า

หน้าที่ตามกฎหมาย โดยเฉพาะการที่ รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้คณะกรรมการมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นอสิระจากการควบคุมของรัฐ แต่ในทางตรงกันข้ามส านักงานที่มี

หน้าที่ช่วยเหลือและปฏบัิติงานตามค าสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลกลับ

ถูกครอบง าจากราชการบริหารส่วนกลางน่ันเอง  
 3) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในการลงโทษทางวินัยและการอุทธรณ์

ร้องทุกข์ 
 จากการที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ให้

อ านาจแก่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่ท  าหน้าที่

ก  าหนดมาตรฐานงานบุคคล ทั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในทุกรูปแบบ และ

คณะกรรมการดังกล่าวได้ออกประกาศก าหนดมาตรฐานกลางในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

ในเร่ืองเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ อีกทั้งในกรณีการลงโทษทาง

วินัยยังมีประกาศเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานทั่วไปในเร่ืองการด าเนินการทางวินัย จาก

คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน

ต าบล อีกฉบับหน่ึง โดยประกาศทั้งสองฉบับ มีผลท าให้การด าเนินทางวินัยกับข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่น จะถูกพิจารณาและลงโทษจากคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน
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ท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด ซ่ึงจากการก าหนดกระบวนการของคณะกรรมการมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่อาศัยอ านาจจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จึงเกิดปัญหาในการใช้ดุลพินิจในกระบวนวิธีพิจารณาโทษทางวินัย อีกทั้งยัง
เกดิปัญหาในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นใน

แต่ละจังหวัด 
 ปัญหาทางกฎหมายในกระบวนการทางวินัยและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ เกิดจากช่องว่าง

ทางกฎหมาย คือ เกิดปัญหาจากการน าประกาศของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดมาใช้เป็นขั้นตอนในการด าเนินการทางวินัยและการร้องทุกข์ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง การที่คณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินการทางวินัยที่ถูกแต่งต้ังข้ึนมาจาก หลักเกณฑ์

ตามที่คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด เน่ืองจากการที่

คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดเป็นผู้ตั้งอนุกรรมการ ส่งผลท า

ให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพราะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการ

พิจารณาโทษทางวินัย เช่น รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ในขณะเดียวกัน

รองผู้ว่าราชการดังกล่าวก็รับมอบอ านาจจากผู้ว่าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานของ

คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอีกด้วย ส่งผลท าให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่ไม่

เหมาะสม อีกทั้งคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันท าหน้าที่เป็นทั้งผู้

พิจารณาการลงโทษทางวินัย และในขณะเดียวกันกเ็ป็นผู้รับเร่ืองอุทธรณ์และร้องทุกข์ไปพร้อมกัน 

ส่งผลท าให้การพิจารณาการลงโทษทางวินัยและพิจารณาเร่ืองอุทธรณ์ร้องทุกข์จึงเกิดปัญหาทาง

กฎหมาย 
 5. ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาผู้เขียนจึงขอเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้  
  1) แนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและระบบการบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น 
ผู้เขียนเหน็ควรให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการก าหนดโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการที่เกี่ยวกับการบริหารงานส่วนท้องถิ่น ดังน้ันหากประเทศไทยได้น าแนวคิดของ

ต่างประเทศเช่น ประเทศอังกฤษ มาปรับใช้และปรับปรุงกฎหมายการออกกฎหมายที่ก  าหนด

กรอบโครงสร้างภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งน้ัน ๆ ทั้งน้ี จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ

บริหารงานบุคคลด้วย โดยเฉพาะในประเด็นว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายสภาท้องถิ่นกับ

พนักงานท้องถิ่น อีกทั้งยังมีการก าหนดองค์กรกลางที่มีหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพียงองค์กรเดียวโดยเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ ในการก าหนด

กระบวนการและวิธกีารต่างๆตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และมีการก าหนดองค์กรที่จะท าหน้าที่

บังคับใช้กฎ หรือแนวทางและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติในระดับจังหวัดเพียงองค์กรเดียวที่ท  า
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หน้าที่ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกประเภท จะท าให้ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาใน

เร่ืองโครงสร้างและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลได้อย่างเหมาะสมเพ่ือให้การด าเนินงานในการ

บริหารงานบุคคลของท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2550 และถูกต้องตามหลักการเกี่ยวกับการท าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานบุคคลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนใน

ท้องถิ่นที่จะได้บุคลากรตามความต้องการของท้องถิ่นน้ันๆ ต่อไป 

 2) แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
 ผู้เขียนเหน็ควรให้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในเร่ืองสถานะของส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น ดังน้ัน การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงควรน าแนวคิดและหลักการในประเทศฝร่ังเศส มา

ปรับปรุงกฎหมายและให้มีการก าหนดให้ส านักงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย เป็นหน่วยงานอิสระที่เป็นนิติบุคคล โดยก าหนดให้ส านักงาน

ในลักษณะดังกล่าวเป็นองค์การมหาชนเพ่ือท าหน้าที่ ในการควบคุมดูแลและช่วยเหลือ

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อีกทั้งหากประเทศไทยได้น าแนวคิด

ของต่างประเทศมาปรับใช้จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินงานได้ตามหลักทฤษฎีการกระจายอ านาจและหลักความเป็น

อสิระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ส่งผลท าให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงาน

บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยอย่างเหมาะสมต่อไป    

 3) แนวทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในการลงโทษทางวินัย

และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ 
ผู้เขียนเห็นควรให้มีการยกเลิกประกาศของคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับการ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้เขียนเหน็ควรให้มีการแก้ไขปรับปรุง พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีการก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานกลางหรือ

หลักเกณฑ ์ข้ันตอน และวิธกีารที่เกี่ยวกบัการอุทธรณ์และการด าเนินการทางวินัย เป็นกฎหมายใน

ระดับพระราชบัญญัติเพียงกฎหมายเดียว เพ่ือให้หลักเกณฑดั์งกล่าวเป็นมาตรฐานกลางที่บังคับใช้

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกประเภท และก าหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ

คุณธรรม เป็นองค์กรกลางเพียงองค์กรเดียวโดยองค์กรดังกล่าวมีหน้าที่ในการดูแลและด าเนินการ

เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ดังน้ัน หากประเทศไทยน าแนวคิดของ

ประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับใช้ จะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของ

คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้ถูกต้องตามหลักการใช้ดุลพินิจ และยัง

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ระบบพิทักษ์
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คุณธรรม และยังท าให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเกิดความเป็นธรรม อีกทั้งยังขจัด

ปัญหาการถูกฝ่ายการเมืองกล่ันแกล้งหรือการถูกนักการเมืองน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาเป็น

เคร่ืองมือในการบังคับข้าราชการให้ตกอยู่ภายใต้ค าสั่งของฝ่ายการเมืองน่ันเอง  
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