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ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดเวทีสัมมนา โดยได้กล่าวถึงความสาคัญของระบบคุ้มครองคุณธรรมอันเป็น
สาระสาคัญของร่างกฎหมายนี้ นอกจากนี้ยังกล่าวว่าระบบบริหารงานบุคลากรท้องถิ่นซึ่งมีบุคลากรจานวนมาก
นั้น ระบบคุณธรรมจะเป็น ส่วนส าคัญในการสร้างกาลังใจของคนท้องถิ่น สานักงานคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย ในฐานะฝ่ า ยวิ ช าการซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ส นั บ สนุ น ภารกิ จ ของคณะกรรมการปฏิ รู ป กฎหมาย ตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงดาเนินการจัดทาและได้ส่งร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารงานบุคลากรองค์กรบริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยร่าง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว มีหลักการและสาระสาคัญต้องการให้การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับหลักการที่บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยร่างกฎหมายฉบับนี้จัดทาขึ้นในช่วงที่มี
การจั ดทาร่ างรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่ งชาติเพื่อ ลงมติ การเสนอร่า ง
พระราชบั ญญัติฉบั บ นี้ จึ งเสนอบนหลั กการที่ร่างรัฐ ธรรมนูญฉบับดังกล่ าวบัญญัติรับรอง โดยมุ่งหมาย ให้
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเรียกว่า “องค์กรบริหารท้องถิ่น ” มีความเป็น
อิสระในการบริหารงานบุคคล การแต่งตั้งต้องเป็นไปตามความเหมาะสม และความจาเป็นของแต่ละท้องถิ่น
มีมาตรฐานสอดคล้ องกัน และให้ มี องค์ก รกลางบริห ารงานบุ คคลส่ ว นท้องถิ่น ที่ เรียกว่า “คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลองค์กรบริหารท้องถิ่น” ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนผู้บริหาร
องค์กรบริหารท้องถิน่ ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งต้องมีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างระบบคุ้มครองระบบคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล หลังจากมีการ
จัดทาและเสนอร่างกฎหมายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายซึ่งมี หน้าที่
ในการติดตามและเผยแพร่ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จึง ได้ดาเนินการ
เผยแพร่ให้เกิดการถกแถลงแลกเปลี่ยน เพื่อให้นาไปสู่การปฏิบัติในทางเป็นจริง ให้ความรู้ความเข้าใจไปสู่ภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องมากที่สุดและผลักดันให้ข้อเสนอดังกล่าวเป็นจริงต่อไป.
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ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การปฏิ รู ป การบริ ห ารงานบุ ค คลท้ อ งถิ่ น : ภายใต้ ยุ ค สมั ย การปฏิ รู ป
ประเทศ” โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุดม ทุมโฆษิต อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๑.บทกล่าวนา
ในช่วงเริ่มแรกศาสตราจารย์ ดร. อุดม ทุมโฆษิต ได้กล่าวถึงความสาคัญของคนในฐานะศูนย์กลางของ
การบริหารในยุคใหม่ โดยกล่าวว่าหากการบริหารงานบุคคลล้มเหลวจะมีโอกาสสูงถึงร้อยละ ๘๐ ที่การบริหาร
ด้านอื่นๆ จะล้มเหลวไปด้วย ดังนั้น การบริหารงานบุคคลจึงเป็นแนวคิดที่มีความสาคัญเมื่อมาพิจารณาระบบ
การบริหารงานบุคคลท้องถิ่นของประเทศไทย จะพบว่าเป็นระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นของไทยเป็นระบบที่
อิงรูปแบบการบริหารงานราชการแผ่นดินตามระบบของ ก.พ. ซึ่งไม่เหมือนกันกับการบริหารท้องถิ่น เนื่องจาก
มีข้อจากัดเพราะระบบราชการของไทยนั้นโตมากเกือบที่สุดในโลก หากดูจากการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการ
บริห ารงานกับผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ซึ่ง งบประมาณทั้งในส่วนกลาง ส่ วนภูมิภาคและส่ว น
ท้องถิ่นรวมเป็นร้อยละ ๑๑ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ แต่ปรากฏว่าข้าราชการมีเงินเดือนน้อยมาก
จึงบ่งชี้ว่าระบบราชการของประเทศไทยมีขนาดใหญ่แต่ประสิทธิภาพต่า ดังนั้นการบริหารงานบุคลากรท้องถิ่น
หากดาเนินตามแนวทางระบบ ก.พ. ย่ อมไม่ถูกทาง นาไปสู่โจทย์ใหญ่ คือการบริหารบุคลากรที่ต้องยึดรูปแบบ
การบริหารท้องถิ่น และต้องมีการสร้างความก้าวหน้าโดยจัดให้มีค่าตอบแทนและอานาจหน้าที่ที่เหมาะสม
หากปรับปรุงเช่นนี้ได้จึงจะเป็นการปฏิรูป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องความก้าวหน้าเป็นประเด็นที่ทาให้แรงจูงใจ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นต่ากว่าข้าราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคเพราะมีความก้าวหน้าทางอาชีพสั้นการ
ปฏิรูปจึงต้องปรับให้เส้นทางความก้าวหน้าสามารถเติบโตได้ไกลมากขึ้น เช่น ข้าราชการส่วนกลางที่สังกัด
กระทรวงถ้าได้บรรจุจะไปถึงปลัดกระทรวง แต่ข้าราชการในเทศบาลจะไปถึงแค่ปลัดเทศบาลเราจึงต้องปรับให้
ระบบความก้าวหน้าในสายงานท้องถิ่นสามารถเดินไปได้ไกลขึ้น
โจทย์ใหญ่อีกประการคือ ระบบบริหารส่วนกลางเป็นการเติบโตแนวดิ่ง แต่องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ใช้ ก ารบริ ห ารกิ จ การแนวราบที่ ต้ อ งอาศั ย ความรู้ ก ว้ า งกว่ า ดั ง นั้ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนให้ มี
ความสามารถจึงยากกว่า ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกจากนี้การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่นต้องยึดหลักการที่สาคัญสองประการ ได้แก่ ๑.หลักการปกครองท้องถิ่น เนื่องจากการปกครองท้องถิ่น มี
ความต่างไปจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กล่าวคือการปกครองท้องถิ่น เป็นการกระจายอานาจเชิงพื้นที่มิใช่
การกระจายอานาจทางภารกิจ ๒. หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์และบริหารทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น เพราะ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญกว่าการบรรจุแต่งตั้ง กฎหมายท้องถิ่นจึงต้องเพิ่มเติมการพัฒนา
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บุคลากรท้องถิ่นไว้ให้ชัดเจน เป็นเรื่องที่แตกต่างไปจากกฎหมายเดิมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โดยข้างต้น
เป็นหลักการกลางอันเป็นการวางแนวทางกว้างๆ จึงต้องชี้แนวทางประยุกต์ไว้ด้วย กล่าวคือในประเทศไทย
โครงสร้างการบริหารงานบุคคลมีทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ทั้งสามระดับนี้จะต้องมีก ารจัด
วางน้าหนักของโครงสร้างและกรอบของการบริหารงานบุคคลยุ คใหม่จะต้องยึดผลลัพธ์ กล่าวคือ คนที่ทางานดี
หรือมีความสาเร็จมากจะเป็นคนที่ได้รับผลตอบแทนที่ดี ซึ่งในประเทศไทยเมื่อพิจารณาแล้วยังมีเรื่องระบบ
อาวุโสเป็นหลัก จึงต้องให้ไปด้วยกันได้กับเรื่องความสามารถ
หลังจากนั้นได้กล่าวใน หัวข้อ “หลักสากลการบริหารท้องถิ่น” ซึ่งมีดังนี้
๒. หลักสากลของการบริหารท้องถิ่น
ประการแรก ท้องถิ่นมีความต่างกันโดยธรรมชาติ โดยระบบการปกครองจะตอบสนองประชาชน
ปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชน เมื่อมีคนต่างกันแต่ละท้องถิ่นจึงแตกต่างกันตามไปด้วย
ประการที่สอง โดยหลั กแล้ ว ต้องให้ ท้องถิ่น แก้ปัญหาตัว เองด้ว ยตัว เองแต่ถ้าแก้ไม่ได้ จึงจะส่ งให้
ส่วนกลางแก้ไข กล่าวคือให้ท้องถิ่นพึ่งตัวเองได้ ดูแลตัวเองได้ มิฉะนั้นถ้าส่งให้ส่วนกลางหมดแล้วหากส่วนกลาง
แก้ไขได้ไม่ครบถ้วนทั้งหมดท้องถิ่นก็จะประสบปัญหา
ประการที่สาม เพื่อให้ ท้องถิ่นแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ จึง ต้องให้ความเป็น อิสระแก่ท้องถิ่น ภายใต้
ขอบเขต โดยอาศัยหลักกากับดูแลสองระดับ ได้แก่ ระดับที่หนึ่งคือกากับโดยรัฐบาล กล่าวคือรัฐบาลทาหน้าที่
กากับดูแลตามกฎหมาย ซึง่ หลักการเหล่านี้ไม่ทาลายหลักการรัฐเดี่ยว อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่น หรือในประเทศ
อื่นๆ ก็ไม่ได้แตกเป็นเสี่ยงๆ แต่การกระจายอานาจยิ่งทาให้รัฐชาติมีความมั่นคงยิ่งขึ้น ระดับที่สองคือกากับดูแล
โดยประชาชนในท้องถิ่น เพราะผู้แทนในท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง โดยหลักต้องรับใช้หรือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ถ้าไม่กระทาเช่นนั้นก็ต้องถูกถอดถอนซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทาความเข้าใจให้ประชาชนรับรู้
บทบาทการมีส่วนร่วม ทั้งสองทิศทางเป็นสิ่งจาเป็นต่างไปจากปัจจุบันที่มุ่งอาศัยแต่ส่วนกลางกากับ ซึ่งมีปัญหา
คือ ส่วนกลางไม่ได้อยู่ต่อเนื่องจนไม่อาจเข้าใจการปฏิบัติของท้องถิ่นว่ามีภารกิจต่อประชาชนอย่างไร
ประการที่สี่ ต้องกาหนดขอบเขตให้ ชัดเจนเหมาะสม กล่ าวคือประเทศไทยอาศัยเขตพื้นที่ ในการ
กระจายอานาจ มีกรอบเรื่องพื้นที่แยกจากกันชัดเจน ทั้งๆ ที่การจัดการหลายๆ อย่างต้องดาเนินการร่วมกันใน
แต่ละท้องถิ่น ในต่างประเทศจะมีระบบความร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่น โดยให้ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกันมาเชื่อม
เข้าด้วยกัน ซึ่งในกรณีของประเทศไทย เช่น สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ฯลฯ การบริหารเกือบจะเป็น

-๔-

อย่างเดียวกัน จึงควรสร้างกลไกความเชื่อมโยงกัน แต่ระบบกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นของไทยยังมี
ข้อจากัดทาให้ยังไม่สามารถทาได้ดีเท่าที่ควร
ลาดับต่อไปจะได้กล่าวถึงขอบเขตอานาจที่จาเป็นห้าประการ ดังต่อไปนี้ ประการแรก ประชาชนเลือก
รัฐบาลท้องถิ่นเอง แต่สภาท้องถิ่นอาจไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งทางเดียว อาจเป็นรูปแบบ Council เป็นสภา
กลั่นกรอง (ต่างไปจากสภาระดับประเทศ) ที่มีองค์ประกอบของทั้งผู้แทนประชาชนและผู้มีความสามารถ
ประการที่สอง อานาจการตั ดสิ นใจกระทาหรือไม่กระทากิจการใดๆ ที่เป็น “ปัญหาของท้องถิ่น ” ต้องให้
ท้องถิ่นตัดสินใจ เช่น การแข่งขันกีฬาที่สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ แต่อาจถูกจากัดโดยสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ประการที่สาม อานาจจัดสรรทรัพยากรของตนเอง ซึ่งปัจจุบัน ถูกดึงเข้ามาที่ส่วนกลางแล้วจัดสรร
คืนให้ท้องถิ่น ซึ่งมีปัญหาว่าส่วนกลางจะกาหนดและจัดสรรให้เท่าใด ในประเด็นนี้ตามหลักสากลมีระบบการ
คลั ง สองระดั บ คื อ ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ท้ อ งถิ่ น ทั้ งสองระดั บ ควรจั ด การด้ ว ยกั นได้ มิ ฉะนั้ นต้ องร้ องขอ
ส่วนกลางให้พิจารณา ซึ่งส่วนกลางจะพิจารณาโดยมุมมองของส่วนกลางเป็นหลัก ดังนั้น ทรัพยากรในท้องถิ่น
จึงควรจัดการในท้องถิ่น ในกรณีของระบบภาษีก็ควรให้ประชาชนกากับดูแลด้วยเพราะจะตระหนักว่าท้องถิ่น
ใช้เงินของประชาชน ประชาชนจึงอยากเข้าควบคุมท้องถิ่นมากกว่าที่เป็นอยู่ ประการที่สี่ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ต้องมีการจัดความเหมาะสมของบุคลากร เช่น ในสหรัฐอเมริกาจะมีการประเมินตลอดเวลา หากไม่
ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีจะถูกปลดออก กล่าวคือดาเนินตามระบบบริหารงานบุคคลของเอกชนมากกว่าระบบราชการ
แต่ของประเทศไทย มุ่งดาเนินตามราชการมากกว่า ซึ่งมีประสิทธิภาพไม่พอ ประการที่ห้า อานาจออกระเบียบ
ปกครองตนเองของแต่ละท้องถิ่น ที่ท้องถิ่นมีความหลากหลาย ส่วนกลางควรออกกฎเกณฑ์กากับน้อยที่สุด
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับฝ่ายประจา เป็นต้น
๓. หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์
หัว ข้อต่อมาเป็น เรื่ อง “หลักการบริ หารทรั พยากรมนุษย์ ” ซึ่งมีทั้งสิ้ น ๗ ประเด็น ประเด็น แรก
คือ คนเป็นทรัพยากรที่มีพลวัตรมิใช่เพียงเป็นแรงงาน การลงทุน การวางแผนเรื่องการพัฒนาบุคลากร การ
อบรม ต้องมีทิศทางเป้าหมาย ประเด็ นที่สอง คนเป็นตัวนาการเปลี่ยนแปลง ประเด็น ที่สาม คนต้องการ
แรงจูงใจ เพราะโดยธรรมชาติ คนมีจิตใจ การทางานจึงขึ้นกับพลังจูงใจที่ได้รับ เช่น เกียรติยศ อานาจ เงินทอง
ความพึงพอใจในการที่ตัวเองได้ทาในสิ่งที่ปรารถนา ซึ่งแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะต่างไป ระบบจูงใจจึงต้อง
หลากหลายให้เลือกใช้ได้เหมาะสม มิใช่มีเพียงรูปแบบเดียว ระบบต้องวัดได้ ประเด็นที่สี่ มีความสามารถใน
การบังคับบัญชาได้ภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม ตามทฤษฎีของ มักซ์ เวเบอร์ (Max Weber) และนักคิดด้าน
บริหารงานบุคคลอีกหลายท่านมองว่าบุคคลมีประเภทสองประเภท ประเภท Y จะพัฒนาได้ตั้งใจทางานส่วน
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ประเภท X จะไม่ทางานชิงดีชิงเด่น ดังนั้นผู้บริหารต้องมีอานาจกากับดูแล อานาจให้คุณให้โทษกับคนแต่ละ
ประเภทได้ ประเด็นที่ห้า คนแตกต่างกันและลักษณะหน้าที่ก็ต่างกัน จึงต้องมีความยืดหยุ่นคล่องตัว ประเด็นที่
หก ต้องมีห ลักคุณธรรม บุคลากรที่ ปฏิบัติดีปฏิบัติช อบมีความสามารถดี ควรได้รับผลตอบแทนดี ซึ่ง ต้องมี
แนวทางกฎเกณฑ์ตั้งแต่ต้นในการตรวจสอบ เช่น ญี่ปุ่น การประเมินผลทาละเอียดมาก ผู้บังคับบัญชาจะให้
ความดีความชอบต้องอธิบายได้ ภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขใดๆ ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่ชัดเจนพอ หากมี
ความชัดเจนจะบรรเทาการวิ่งเต้นได้ ประเด็นสุดท้าย คือ มีขอบเขตอานาจการบังคับบัญชา และการถ่วงดุล
ซึ่งการเข้าสู่อานาจ ต้องมีการตรวจสอบควบคุมที่ ต้นเหตุมิใช่ปลายเหตุอย่างการมี หลักฐานว่าทุจริต ควรมี
คณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติ เพื่อประเมินหน่วยงานต่างๆรวมถึงรัฐบาล รัฐสภา ศาล ทุกฝ่ายที่มีอานาจ
เป็นระบบป้องกันล่วงหน้า เพื่อให้ทางานได้ดีขึ้น เมื่อระบบดีคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ออกนอกลู่นอกทาง ดังนั้น
วิธีการประเมินต้องดี หากการประเมินล้มเหลวการจัดการก็ล้มเหลว เมื่อประเมินแล้วต้องกระจายอานาจการ
ประเมินไปที่หน่วยงานต่างๆ โดยเน้นประเมินที่ผลลัพธ์
ในตอนท้า ยของการปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.อุ ดม ทุม โฆสิ ต ได้ให้ ข้อ แนะน าในการประยุก ต์
หลักการต่างๆ ที่กล่าวมาให้สอดคล้องในทางปฏิบัติ ของประเทศไทยทั้งสิ้น ๘ ประการ ดังนี้ ประการแรก
ต้อ งเน้ น ให้ มี กรรมการบริ ห ารงานบุ คคลจั งหวั ด โดยมี อานาจความชอบธรรมพอสมควร ประการที่ส อง
ประเภทบุคลากร ควรเน้นเป็นการบริหารพนักงานเพราะจะยืดหยุ่น ส่วนข้าราชการต้องอยู่ระดับบน ซึ่งไม่ต้อง
มีปริมาณมาก แต่ค่าตอบแทนข้าราชการต้องดี ประการที่สาม ต้องมี ความก้าวหน้าทางอาชีพ และชีวิตการ
ทางานก้าวไกล ประการที่สี่ ค่าตอบแทนต้องไม่น้อยกว่าบุคลากรประเภทอื่น ประการที่ห้า ขอบเขตอานาจ
บังคับบัญชา ต้องออกแบบให้ดี ให้ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายประจาเชื่อมโยงกัน ประการที่หก การวัดประเมินผล
ต้องดีประการที่เจ็ด การประเมิน ความสามารถวัดที่ผลงานเป็นตัวตั้ง จะช่วยให้ระบบคุณธรรมเข้มแข็งขึ้น
ประการสุดท้าย ยึดผลงานในการพิจารณาความดีความชอบ
---------------------------------------------------
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สรุปเวทีสัมมนา เรื่อง “ทิศทางบริหารงานบุคคลท้องถิ่นไทยในอนาคต”

หลังจากการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การปฏิ รู ป การบริ ห ารงานบุ ค คลท้ อ งถิ่ น : ภายใต้ ยุ ค สมั ย การ
ปฏิรูปประเทศ” โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุดม ทุมโฆษิต อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ แล้ว เป็นการสัมมนา เรื่อง “ทิศทางบริหารงานบุคคลท้องถิ่นไทยในอนาคต”
โดยมีวิทยากรทั้งสิ้ น ๕ ท่าน ได้แก่ นายชาญวิทย์ วสยางกูร รองประธานกรรมาธิการปกครอง
ท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายเอนก เกษมสุข อนุกรรมาธิการการบริหารงานบุคคล การกากับดูแล
ตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนสาหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิ ด สิ ง คะเนติ คณบดี ค ณะนิ ติ ศ าสตร์ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
นายสั น ติ ธ ร ยิ้ ม ละมั ย หั ว หน้ า ส านั ก งานคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย นายธีรเดช นรัตถรักษา ประธานชมรมนิติกรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ดาเนินการสัมมนาโดย นายสรัล มารู นักวิชาการปฏิรูปกฎหมาย สานักงานคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย
ลาดับการเสวนา เริ่มจากคุณเอนก เกษมสุข อนุกรรมาธิการการบริหารงานบุคคล การกากับดูแล
ตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนสาหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เพื่อให้ได้เห็นหลักการทีส่ ภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอไป
ในการเริ่มบรรยาย คุณเอนก เกษมสุข ได้ยกคากล่าวของ John F.Kennedy ที่ได้กล่าวว่า “ความ
เปลี่ยนแปลง คือกฎของชีวิต คนที่มองเฉพาะอดีตหรือปัจจุบันนั้นย่อมพลาดอนาคต” โดยได้เสริมว่า การจะ
มองอนาคตจ าเป็ น ต้องเรี ย นรู้ และเข้าใจอดีตและปัจจุ บันแล้ ว นาปรากฏการณ์ ห รือเหตุการณ์นั้น มาถอด
บทเรี ย นเพื่ อประเมิน สถานการณ์ใ นอนาคต ต่อจากนั้นได้เข้ า สู่ เนื้อ หาโดยเริ่ม จากการอธิ บายปั จจัยที่ มี
ผลกระทบต่อท้องถิ่นดังต่อไปนี้ ประการแรก พฤติกรรมประชาชน เป็นปัจจัยที่กระทบท้องถิ่น เนื่องจากมี
ความเปลี่ยนแปลง จากการรอรับ บริการ มาเป็นการเรี ยกร้องทั้งการบริหารและการบริการ ต้องการความ
รวดเร็ ว และดีขึ้น มี ลั กษณะไม่ห ยุ ดอยู่ กับ ที่ มีพลวัตร ปัจจัยประการที่ส อง คือ ด้านภูมิสั งคม วัฒ นธรรม
ประเพณีที่ไม่หยุดนิ่ง จากที่เคยมีความเป็นสังคมเกษตร ครอบครัวใหญ่ มาเป็นสังคมอุตสาหกรรม ครอบครัว
เดี่ยว สังคมผู้สูงอายุ ฯลฯ ประการที่สาม สภาพแวดล้อม ที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลาย มีปัญหาใกล้ตัว
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ท้องถิ่นเกิดขึ้นเช่น น้าเสีย ขยะ ประการที่สี่ ธรรมาภิบาล ความเที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และ
การมีส่วนร่วม ประการสุดท้าย นโยบายแห่งรัฐ คือแนวทางในการบริหารงานภาครัฐที่ใช้เป็นหลักในการตรา
กฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินโดยแบ่งเป็นสองประการ คือ แนวนโยบายแห่งรัฐที่เป็นกฎหมายและ
แนวนโยบายแห่งรัฐที่เป็นแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
นอกจากนี้ได้นาเสนอถึงแนวทางการแก้ไข ผ่านการยกระดับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นตามวงจร
การบริหารงานบุคคลที่ประกอบด้วย ๑.การวางแผน ๒.การสรรหาที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้เพื่อให้ได้คนดีเข้า
มา ๓.การใช้คนให้ตรงกับงาน ๔.การพัฒนาบุคลากร และ ๕.การรักษาบุคลากรไว้กับองค์กร โดยในเรื่องการ
พัฒนาทักษะความรู้นั้นยังสามารถแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ ๑. การพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันวิทยาการ
และ ๒. การปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เป็นเชิงบวก นอกจากนี้ระบบการบริหารงานบุคคลจาเป็นต้องมีกลไกการ
รักษาไว้ให้คนดีอยู่กับองค์กรผ่ านระบบคุณธรรมและความก้าวหน้าวิชาชีพ ความปลอดภัยสุข อนามัยให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดาเนินไปควบคู่กับการให้คุณให้โทษ สุดท้ายคือการใช้ประโยชน์ ที่ต้องมอบหมาย
ภารกิจให้ชัดเจน ลาดับต่อมาได้นาเสนอทิศทางบริหารงานบุคคลในอนาคต ๕ ประการ เพื่อให้มีความเป็นมือ
อาชีพ อันประกอบไปด้วย ๑.การทางานแบบมีหลักการ ๒.การทางานแบบมีแผน ๓.การทางานได้จริงตามที่
กาหนด ๔.การทางานภายใต้กรอบมาตรฐานวิชาชีพ และ ๕.การทางานด้วยความโปร่งใส
หลังจากนั้นเป็นการให้ข้อเสนอต่อร่ างพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลองค์กรบริหารท้องถิ่น
พ.ศ. .... ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อที่จะให้สามารถครอบคลุมปัจจัยที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่นและ
ปัญหาหรือจุดอ่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ควรนาวงจรของการบริหารงานบุคคลไปเป็นประเด็น
เนื้ อหาของร่างกฎหมาย ภายใต้กรอบนโยบายแห่ งรัฐ ซึ่งในที่นี้คือรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่ง
ในขณะนี้ มีส ถานะเป็ น ร่ างรั ฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... อันมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
หลักการได้แก่มาตรา ๒๕๑ มาตรา ๖๒ และ มาตรา ๗๖ ซึง่ ควรต้องเอามาเขียนไว้ ในร่างกฎหมายด้วย
ในตอนท้ายของการเสวนา คุณ เอนกได้สรุปถึงเนื้อความของร่างรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง ว่าเป็นการ
บังคับให้รัฐกระทาการ ๖ ประการ ได้แก่ ๑.การต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด ๒.การพัฒนา
เจ้าหน้าที่ให้มีความซื่อสัตย์สุ จริต ๓.การบริหารงานบุคคลที่เป็นไปตามระบบคุณธรรม ๔.การมีมาตรการ
ป้ อ งกั น มิใ ห้ ผู้ ใ ดแทรกแซงการบริ ห ารงานบุ คคล ๕.การมี ม าตรฐานจริ ยธรรม และ ๖.การมี ม าตรฐานที่
สอดคล้องกันใช้ได้กับทุกรูปแบบ
วิทยากรที่แลกเปลี่ยนเป็น ลาดับต่อมาคือ คุณ สันติธร ยิ้มละมัย หัวหน้าสานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ข้อมูลในทาง
ปฏิบัติว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร รวมถึงทิศทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นในอนาคตควรเป็นอย่างไร
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โดยคุณสันติธร ยิ้มละมัย ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลว่ามีปัญหาสามประการ ประการ
แรก การมีองค์กรบริหารบุคคล สามระดับ มีความสับสน ซ้าซ้อนในอานาจหน้าที่ เพราะการมี ๓ ก. แม้ ก.
กลาง จะมีมาตรฐานแต่เมื่อมองลงไปในการปฏิบัติในทางพื้นที่มิได้เป็นไปมาตรฐานเดียวกัน ประการที่สอง
อานาจบริหารงานบุคคลตกอยู่กับผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหมด ทาให้เกิดระบบอุปถัมภ์ ประการสุดท้าย ระบบ
บริหารงานบุคคลเป็นระบบที่มิได้เป็นของท้องถิ่นเอง แต่อนุโลมตามของส่วนกลางมาใช้ซึ่งอาจไม่ตรงกับบริบท
การปฏิบัติงานในท้องที่ ดังนั้น เมื่อการบริหารงานบุคคลประเภทข้าราชการพลเรือนได้เข้าสู่เข้าระบบแท่ง ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.ถ. ได้มองถึงระบบใหม่ กล่าวคือ เน้นระบบให้ตรงสอดคล้องความต้องการเหมาะสมกับท้องถิ่น
โดยมีประเด็นสาคัญดังนี้ ประการแรก สร้างให้บุคลากรปฏิบัติงาน มีความสามารถสอดคล้องกับการทางาน
เพื่ อท้ องถิ่น สร้ า งก าลั ง ใจให้ บุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บัติ งานในเรื่อ งความก้า วหน้า และค่ าตอบแทน รวมถึง พัฒ นา
ศักยภาพให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับงานในอนาคตโดยตามมาตรฐานกลาง ฉบับ ที่ ๔ มีเนื้อหารองรับการเข้าสู่
ระบบแท่งของท้องถิ่น ได้แก้ไขถ้อยคาของฉบับแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นฉบับแรก เดิมใช้ถ้อยคาที่ว่า
“ให้สอดคล้องกับข้าราชการพลเรือน” เป็นคาว่า ให้เป็นไปตามที่ ก.ถ. กาหนด ประการที่สอง อาศัยหลักการ
วิเคราะห์ ตามหลักวิช าการ ประการที่ส าม มาตรฐานการกาหนดตาแหน่งต้องสอดคล้ องกัน ประการที่สี่
กาหนดสมรรถนะ ความรู้ ที่จาเป็น มาใช้ในการประเมินในทุกๆด้าน ประการที่ห้า การเลื่อนสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ต้องผ่านการอบรมที่ ก.กลาง กาหนด โดยปัจจุบัน การปรับเงินเดือนก้าวหน้ากว่าข้าราชการพลเรือน ส่วนบาง
เรื่องที่ยังไม่เป็นมาตรฐาน ควรเปลี่ยนแปลงให้สอดรับเพื่อให้การเทียบโอน ได้รับการยอมรับ
วิ ท ยากรที่ ร่ ว มแลกเปลี่ ย นล าดั บ ต่ อ มาคื อ ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิ ด สิ ง คะเนติ คณบดี ค ณะ
นิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งจะได้แลกเปลี่ยนในประเด็นเกี่ยวกับ หลักคิด ในการผลักดัน
ร่างกฎหมายโดยในช่วงต้นได้กล่าวถึงมุมมองต่อสถานการณ์ท้องถิ่นในวันนี้ว่า ท้องถิ่นดูเหมือนหยุดนิ่งอยู่กับที่
มีค วามเข้า ใจว่ า เรากระจายแต่ อ านาจแต่ ไ ม่ กระจายความรั บ ผิ ดชอบ ซึ่ ง เห็ น ว่ า ช่ ว งที่ ท้ อ งถิ่ น ไม่ มี ค วาม
เคลื่อนไหว เราต้องปรับตัวเพื่อรองรับภารกิจในวันข้างหน้า ที่จะเป็นเอกภาพกับส่วนกลาง เพราะโลกกาลัง
เปลี่ยนแปลงไป ด้วยสภาวะที่รัฐไร้พรมแดน การเข้าสู่สังคมสูงวัยและปัจจัยอื่นๆ บทบาทจะลงมาที่ท้องถิ่นที่
ใกล้ชิดกับประชาชนมาก ท้องถิ่นจึงควรมีเอกภาพทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจาโดยเฉพาะเรื่องการ
บริหารงานบุคคล
ต่อจากนั้น ได้กล่าวถึง ประสบการณ์ช่วงร่างรัฐ ธรรมนูญ ที่ได้บัญญัติทิศทางไว้ในรัฐธรรมนูญ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญถึง ทิศทางในร่างรัฐธรรมนูญ ที่ได้ทาให้หลักการใหญ่ๆ ลงมาบัญญัติไว้ที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เช่น เรื่องว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ หมวดสาม ซึ่งมีเนื้อหาหลายประการ
ดังต่อไปนี้ ประการแรก ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารท้องถิ่นแห่งชาติ ประการที่สอง ให้มีกฎหมายว่า
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ด้วยแผนกระจายอานาจท้องถิ่น เพื่อกาหนดจาแนกภารกิจ วงเงินที่ถ่ายโอน สิ่งใดที่ทาได้จริงและถ่ายโอนได้
ประการที่สาม พัฒนาสมรรถนะท้องถิ่น จานวนเขตพื้นที่ โดยคานึงประสิทธิภาพ ประเด็นสาคัญคือ เกณฑ์ที่
เหมาะสมในการบริห ารเพื่อให้ ท้องถิ่น มีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ ซึ่ งอาจมีร่างกฎหมายยุบรวม
ท้ อ งถิ่ น ประการที่ สี่ เรื่ อ งหลั ก การ ก ากั บ ดู แ ล ประการที่ ห้ า เรื่ อ งรายได้ จ ากภาษี แ หล่ ง รายได้
ประการที่หก การพัฒนาให้เป็นข้าราชการท้องถิ่นหรือลูกจ้าง ที่โอนย้ายได้มีองค์กรกลางองค์กรเดียว มีการ
ก าหนดมาตรฐานและให้ มี ค ณะกรรมการพิ ทั ก ษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรมตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ จากเดิ ม ที่ มี
คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ คคล (หรื อ ก.) หลายระดับ ก็ค วรปรับ เปลี่ ยนให้ คงเหลื อเพี ยงองค์ กรกลาง
บริหารงานบุคคล สองระดับ คือระดับชาติ และระดับ จังหวัด โดยคานึงดุลยภาพระหว่างฝ่ายประจาและฝ่าย
นโยบายท้องถิ่น เพราะจะน าไปสู่ ปั ญหาการนานโยบายไปสู่ ป ฏิบัติ หากจัดการไม่ ล งตัว ปัญหาเหล่ านี้จ ะ
กระจายไปถึงกว่า ๘,๐๐๐ หน่วยการปกครองท้องถิ่นโดยประมาณ
ในตอนท้ายได้กล่าวถึง โครงสร้างการบริหารงานบุคคลที่ให้ฝ่ายการเมืองริเริ่มโดยผ่านคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดซึ่งมีหลายฝ่ายเข้าร่วม มีผู้ ทรงคุณวุฒิพิจารณา เพื่อให้เรื่องการเมืองถูกถ่วงดุลโดยระดับจังหวัด
ประกอบกับ การมีคณะกรรมการบริ ห ารงานบุคคลเดียวส าหรับท้องถิ่นทุก รูปแบบภายในจังหวัด ซึ่งการ
ออกแบบเช่นนี้จะทาให้การโยกย้ายข้ามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทาได้คล่องตัว มากกว่า และยังได้
กาหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อทาหน้าที่ช่วยคุ้มครองฝ่ายประจา
วิทยากรลาดับถัดไปคือผู้แทนท้องถิ่น คุณธีรเดช นรัตถรักษา ประธานชมรมนิติกรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยได้สะท้อนภาพรวม และกล่าวถึงปัญหา ๓ ประการ
ประการแรก ผู้กากับดูแลกับการแทรกแซงท้องถิ่น ในประเด็นนี้เกี่ยวกับปัญหาด้านประกาศ ระเบียบ
ต่างๆ ซึ่งตาแหน่งนิติกรสาหรับท้องถิ่นควรยุบแล้วเปลี่ยนเป็นนักกฎหมายท้องถิ่นเพราะภาระงานมีทั้งการดู
กฎหมายประกอบการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น และมีการใช้อานาจเปรียบเทียบปรับ ฯลฯ ซึ่งการที่ไม่มี
แรงจูงใจค่าตอบแทนที่ดีพอ ทาให้เกิดการไม่สามารถรักษาคนไว้ให้อยู่ กับท้องถิ่น ประการที่สอง ควรให้มี
ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการกากับดูแล นอกเหนือไปจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ และฝ่าย
ข้าราชการประจา ประการสุดท้าย การที่ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ที่
ให้มีการรายงานผลกระทบก่อนการออกกฎหมาย มีประเด็นว่าในกรณีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ก็เป็นสิ่งที่
ท้องถิ่นต้องทาเช่นกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้ นิติกรท้องถิ่นต้องทา Regulatory Impact Assessment หรือ
RIA โดยเมื่อพูดถึงปัญหาของท้องถิ่น เรามักไม่พูดถึงเรื่องสภาท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ยกร่างข้อบัญญัติว่าก่อนจะ
เห็นชอบข้อบัญญัติต่างๆ สภาท้องถิ่นได้จัดรับฟังความเห็นประชาชนในเรื่องนั้นๆ หรือไม่
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วิ ท ยากรท่ า นสุ ด ท้ า ยคื อ คุ ณ ชาญวิ ท ย์ วสยางกู ร รองประธานกรรมาธิ ก ารปกครองท้ อ งถิ่ น
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยได้ให้ความเห็นในฐานะเป็นด่านสุดท้ายในการพิจารณาร่างกฎหมาย โดยในช่วงต้น
คุณชาญวิทย์ได้ให้ความเห็นว่า เห็นว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีบทบาทเป็นผู้ทาให้กฎหมายออกมาใช้บังคับ
วันนี้มาในฐานะผู้แทนประธานกรรมาธิการปกครองท้องถิ่นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบกับอดีตเคยเป็น
ผู้ว่าราชการจังหวัด และประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลต่างๆ จึงได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์
ในการจัดทากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นในระยะต่อไป
ต่อมาได้ชี้แจงความคืบหน้าถึงสถานะ การพิจารณาร่างกฎหมายว่า ขณะนี้ร่างกฎหมายได้ผ่านชั้นสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมาแล้ว และได้มอบหมายให้ คณะกรรมการด้านกระจายอานาจ ติดตาม โดยมี
การประชุมร่วมกันระหว่างกรรมาธิการท้องถิ่นของทั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศเดื อ นละหนึ่ ง ครั้ ง มี ก ารรั บ ฟั ง ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ เช่ น เรื่ อ งพนั ก งาน เรื่ อ งลู ก จ้ า งที่ ถู ก ปรั บ ลด
มีหนังสื อร้องเรียนเข้ามาให้ได้รับฟัง และในตอนท้ายได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ เข้าร่วมรับฟังหากมีข้อคิดเห็ น
สามารถน ามาเสนอได้ และกล่ าวว่า โอกาสที่ท้องถิ่นจะถอยหลั งคงไม่มีแล้ ว แต่จะก้าวหน้าไป และเชื่อว่า
ข้อสังเกตต่างๆ ในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ ก.ถ. เพื่อจะได้นาไปวางมาตรฐานที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
ช่วงการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ช่วงการอภิปรายแสดงความคิดเห็นมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สาคัญ ดังนี้
(๑) ได้แลกเปลี่ยนเรื่อง ก.ถ. กับ ก.กลาง ที่ในการประชุมออกมติต่างๆ ไม่มี กรรมการสายวิชาการ
มีแต่ผู้บ ริ ห าร ปลั ด ต่างๆ เข้าไปเป็ นสายบริห ารสายผู้ ทรงคุณวุฒิ เข้าไปร่วม การกาหนดแนวทางเช่นการ
ดาเนินการทางวินัย ที่มีระบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เรื่องต่อมาคือองค์กรท้องถิ่น ลูกจ้าง ควรโยกย้ายไปได้
เหมือนข้าราชการ และ การโอนย้าย มีปัญหา เพราะระดับสูงมีเรื่องส่อทุจริต เรียกรับผลประโยชน์ อยากให้
เน้นเรื่องป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
(๒) ได้เรียนถามคุณชาญวิทย์ว่าร่างกฎหมายต่างๆ ที่หลายภาคส่วนได้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้มีกระบวนการรวมรวมข้อดีข้อเสียของแต่ละร่างหรือไม่
(๓) ได้ให้ความเห็ นว่าในบทบัญญัติ ร่างกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ที่
กาหนดให้ปลัด ต้องสับเปลี่ยนทุกสี่ปี ส่งเสริมต่อการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

-๑๑-

หลังจากนั้นวิทยากรได้แลกเปลี่ยนและชี้แจงประเด็นคาถามต่างๆ ดังนี้
(๑) คุณชาญวิทย์ ชี้แจงว่า ในชั้นพิจารณาร่างกฎหมาย กรรมาธิการ ได้เชิญผู้มาให้ความเห็นและ
รวบรวมอย่างเป็นขั้นตอน
(๒) คุณธีรเดช ได้ให้ความเห็นว่ากฎหมายลูกควรชัดเจนเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วม อาจเป็นสภา
พลเมือง หรือรูปแบบอื่นๆ
(๓) ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด ได้ให้ความเห็นว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ยังมีความไม่ชัดเจน
บางประการ ในหลักการเรื่องท้องถิ่น
(๔) คุณ สันติ ธ ร ได้กล่าวว่า ประสงค์ให้ มีการแบ่งอานาจหน้าที่ ให้ ชัดเจนระหว่างส่ ว นกลาง ส่ ว น
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และเรื่องงบประมาณของท้องถิ่นควรมากกว่าร้อยละ ๓๐ มิใช่มีเพียงการอ้างความไม่
พร้อมของท้องถิ่น
(๕) คุณเอนก ได้ตอบคาถามของผู้ร่วมรับฟังการเสวนาในประเด็นการโยกย้ายของลูกจ้าง โดย
อธิบายว่า ลูกจ้าง เป็นไปตามกฎหมายลักษณะจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ความผูกพัน
ของลูกจ้างอยู่กับผู้ว่าจ้างคือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ จึงไม่สามารถโอนลูกจ้างได้
-----------------------------

-๑๒-

การบรรยายหลักการและสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลองค์กรท้องถิ่น พ.ศ. ....
(ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย)
โดย อาจารย์คมสัน โพธิ์คง๑ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
(กิจกรรมภาคบ่าย)

๑. หลักการและสาระสาคัญของร่างกฎหมาย
ร่างกฎหมายท้องถิ่น เป็ น เรื่ องสาคัญเพราะนอกจากการจัดโครงสร้างการบริหารงานบุคคลแล้ ว
กฎหมายก็มีส่วนสาคัญ โดยหลักการสาคัญของการบริหารท้องถิ่นคือ “การกระจายอานาจ” ซึ่ง ในปัจจุบัน
หากเรียกทางวิชาการ เรียกได้ว่าเป็นการกระจายอานาจเทียม เพราะมิได้ให้อานาจสุดท้ายในการจัดการ การ
วินิจฉัยต่างๆ ยังให้อยู่ที่ส่วนกลาง มีการสงวนอานาจไว้ เช่นการกาหนดค่าจัดเก็บขยะเป็นต้น
สาหรับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จะมีปัญหาในทางวิชาการหลายประการได้แก่ ประการแรก
สถานะของบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ ราตั้ ง สถานะไว้ ต่ า งกั น จึ ง มี ค วามลั ก ลั่ น เช่ น กรุ ง เทพมหานคร กั บ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นข้าราชการ ส่วนองค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล เป็น พนักงาน จึงส่งผล
ต่อการคุ้มครอง สิทธิ ที่แตกต่างกัน ประการที่สอง ความไม่สมบูรณ์ของการกระจายอานาจ (กระจายอานาจ
เที ย ม) ที่ มี ป รั ช ญาเรื่ อ งการกระจายอ านาจตามกฎหมายในการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ความผาสุ ก
จัดสาธารณูปโภค ความเป็นอยู่ในชีวิต ซึ่งมีปัญหาว่าอานาจขั้นสุดท้ายถูกคุมไว้ที่ส่วนกลาง มิได้บริหารอย่าง
สมบู ร ณ์ อ ย่ า งที่ ค วรจะเป็ น เรื่ อ งการกระจายอ านาจทางการเงิ น แม้ จ ะมี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ก ารจั ด สรร
งบประมาณไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ก็มีกฎหมายที่จากัดเงินท้องถิ่นบางส่วน ให้เก็บไว้ที่ส่วนกลาง แล้วส่วนกลาง
จะจัดสรรให้ท้องถิ่น เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ท้องถิ่นต้องไปขอรับการอุดหนุนจากส่วนกลาง ซึ่งมีปัญหาการ
ทุจริตในการขอพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุน ประการที่สาม การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ซึ่งโดยหลักการ
ต้องสิ้นสุดที่ท้องถิ่น มิใช่เป็นไปโดยซ้าซ้อนในการที่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เข้าไปมีอานาจบังคับบัญชาฝ่าย
ประจา พนักงาน เจ้าหน้าที่ โดยในมุมหนึ่งมีเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบของฝ่ายการเมือง ฝ่ายบริหาร
และอีกมุมหนึ่ง คือ เป็นการใช้อานาจของปลัดท้องถิ่ น ซึ่งปลัดจะไม่ได้อยู่ใต้ฝ่ายบริหารท้องถิ่น เช่น เมื่อปลัด
๑

อาจารย์คมสัน โพธิ์คง มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยกร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลองค์กรท้องถิ่น พ.ศ. .... ในช่วงที่ดารง
ตาแหน่งที่ปรึกษากรรมการปฏิรูปกฎหมาย (ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ)

-๑๓-

มาดารงตาแหน่งใหม่ จะเข้าไปแนะนาตัวกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน นายกองค์การบริหารท้องถิ่นนั้นๆ และ
ส านั กงานของท้องถิ่น ก็อยู่ ใต้ส่ ว นภู มิภ าค ทั้งๆที่ควรอยู่ใต้ส่ ว นท้องถิ่น ประการที่สี่ มาตรฐานงานบุคคล
การที่มีคณะกรรมการซ้าซ้อน มีปัญหาทั้งคุณภาพทรัพยากรบุคคลที่ จะมาเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ในระดับจังหวัด กล่าวคือ เมื่อมีกรรมการ ๒๐๐ กว่าคณะ การจะหา
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณสมบัติพร้อมมากพออาจเป็นข้อจากัดได้ และการมี คณะกรรมการจานวนมากทาให้
มาตรฐานการบริหารบุคคลต่างกัน แม้ในจังหวัดเดียวกัน การมีกรรมการสามระดับก็ยังแตกต่างกัน ประการที่
ห้า ปัญหาการบังคับบัญชา ซึ่งเมื่อเป็ นการกระจายอานาจเทียมอาจมีปัญหาเช่น นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสั่งการปลัดไม่ได้หรือนายกฯ ใช้อานาจมิชอบ ประการที่หก ปัญหาการกากับดูแล ในสัง คมไทยยังมี
ปัญหาเรื่ องความเข้าใจในทางหลั กกฎหมายมหาชนและหลั กสากลในเรื่องเกี่ยวกับอานาจกากับดูแล ที่มี
หลักการว่าต้องไม่ให้ผู้มีอานาจกากับดูแลเข้าไปควบคุมความเหมาะสม ไม่มีอานาจเข้าไปเปลี่ยนแปลง แต่ใน
ประเทศไทยการใช้ อ านาจก ากั บ ดู แ ลกลั บ เป็ น เหมื อ นการบั ง คั บ บั ญ ชา เช่ น การขออนุ ญ าตให้ เ ดิ น ทาง
ต่างประเทศซึ่งเป็นการบังคับบัญชาไม่ใช่การกากับดูแล
ลาดับต่อมาได้กล่าวถึง หลักการสาคัญ ของร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลองค์กรท้องถิ่น
พ.ศ. .... ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ประการแรก ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการทั้งหมด เพื่อสอดคล้องค่านิยมด้านศักดิ์ศรี โดย
เมื่อเปลี่ยนทัศนคติไม่ได้ จึงเปลี่ยนระบบสถานะให้เป็นระบบเดียวอยู่ใต้กฎหมายเดียวกัน แต่กรณีท้องถิ่น
รู ป แบบที่มีก ฎหมายเฉพาะก็ใ ห้ เป็ น ไปตามกฎหมายเฉพาะ ประการที่ ส อง ระหว่ างจัด ทาร่า งกฎหมายมี
ความเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบมาตรฐานมีมากเกินไป และการปฏิบัติภารกิจก็คล้ายกัน จึงมี
การเสนอให้มีเพียง องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดจัดการตนเอง และ เทศบาล (โดยลดรูปให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาล) เพื่อให้ใช้กฎหมายแบบเดียวกันได้ แต่เมื่อติดข้อจากัดในรัฐธรรมนูญ จึงไม่ได้
เปลี่ยนแปลง ประการที่สาม ประเภทข้าราชการส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็ นสองประเภทได้แก่ ข้าราชการส่ วน
ท้องถิ่นสามัญ และ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น (ซึ่ง ในทางสากลการจัดการศึกษาเป็น
ของท้องถิ่น เพราะท้องถิ่นมีความเหมาะสมมี ทรัพยากรมากกว่า การปฏิรูปการศึกษาให้การศึกษาเป็นของ
ท้องถิ่น เมื่อเป็นเช่นนั้น การนาข้าราชการครู ให้มาเป็นท้องถิ่น จึงต้องให้พนักงานส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนรูปเป็น
ข้าราชการท้องถิน่ เพื่อให้ครูมาอยู่กับท้องถิ่นเพราะถ้าส่วนกลางจัดการศึกษา คนย่อมไหลเข้าสู่เมืองส่วนกลาง
แต่ถ้าท้องถิ่นจัดการการศึกษาก็จะสอดคล้องกับความต้องการและระบบแรงงานที่สอดคล้องกับท้องถิ่น มิใช่
การมีคนจบปริญญาตรีตกงาน ) ประการสุดท้าย ลูกจ้างต้องปรับให้เป็นพนักงาน
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ในลาดับสุดท้ายได้กล่าวถึง ระบบคุณธรรม ซึ่งระบบคุณธรรมท้องถิ่นมีดังนี้ ประการแรก การแต่งตั้ง
ต้องคานึงความสามารถและความเป็นธรรม ประการที่สอง การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องคานึงผลสัมฤทธิ์
ประสิ ท ธิ ภ าพ ลั ก ษณะของงาน โดยไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ อ ย่ า งไม่ เ ป็ น ธรรม ซึ่ ง ต้ อ งน ามาเขี ย นในกฎหมายนี้
เพื่อ คุ้มครองมิใ ห้ เกิ ดปั ญหาการไม่ ห ยิ บ ยกขึ้นมาตีค วามหากเขี ยนไว้ใ นกฎหมายอื่ น ประการที่ส าม การ
พิจารณาความดีความชอบ ต้องเป็นธรรม นาความเห็นทางการเมืองมาใช้ไม่ได้ จึงวางหลักการให้ชัดเจนมาก
ขึ้น ประการที่สี่การดาเนินทางวินัย การบริหารงานบุคคล ต้องมีความเป็นการทางกลางเมือง ประการที่ห้า ให้
มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลองค์กรเดียว มิใช่ สี่ถึงห้าองค์กรตามที่มีอยู่เดิม โดยเรียกว่า คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลั ดกระทรวงมหาดไทย
ปลั ด กระทรวงศึก ษาธิก าร ปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรีเ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น และ
เลขาธิ ก ารส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ กรรมการผู้ แ ทนท้ อ งถิ่ น และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ประการที่หก ให้มีสานักงานไว้โดยเฉพาะ ประการที่เจ็ด ให้อานาจหน้าที่ ออกระเบียบการบริหารงานบุคคล
ประการที่แปด ให้มีคณะกรรมการประจาจังหวัดเพื่อแบ่งเบาภาระของกรรมการกลางและเพื่อความรวดเร็ว
ซึ่ ง กรรมการประจ าจั ง หวั ด ไม่ มี ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น กรรมการ ส่ ว นการที่ ใ ห้ มี ก รรมการเป็ น ผู้ แ ทน
ผู้อานวยการเขตพื้น ที่การศึกษาขั้นพื้น ฐาน เพื่อให้ สอดคล้ องกับเรื่องที่ท้องถิ่นควรมีอานาจจัดการศึกษา
ซึ่งเมื่อจังหวัด มี ก.เดียว จากเดิม สี่ ก. ก็จะทาให้มีจานวนบุคลากรที่มีคุณสมบัติต่างๆเช่นเรื่องผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็ น ไปได้จ ริ ง ประการสุ ดท้ า ย การบรรจุ แ ต่ งตั้ ง การด าเนิ น ทางวิ นั ย ไม่ ต่า งจากกรณี ร ะบบข้า ราชการ
โดยมีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่นเป็นองค์กรกลาง ๗ คน เป็นกรรมการที่ทางานเต็มเวลา และ
กรรมการประเภทนี้เป็นกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท โดยผลของการวินิจฉัยหากไม่เป็นที่พอใจ สามารถ
อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ทันที ดังนั้นคุณสมบัติของกรรมการจึงสูงมากและมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
และโดยภาพรวมเชิงองค์กรก็จะยุบรวมจากประมาณ ๒๐๐ คณะกรรมการ ให้มเี พียง ๗๘ คณะกรรมการ
๒. ประเด็นแลกเปลี่ยนจากผู้ร่วมรับฟังกับวิทยากร
ช่วงการอภิปรายแสดงความคิดเห็นมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมอภิปรายและซักถามในประเด็นที่สาคัญ ดังนี้
(๑) ได้ให้ความเห็นแลกเปลี่ยนในเรื่องคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่น ที่กรุงเทพมหานคร
ก็มีเช่นกัน โดยเมื่อปฏิบัติหน้าที่จริง และผลของการวินิจฉัยไม่เป็นที่พอใจ กลับ ให้ยื้อร้องต่อศาลชั้นต้น ยังไม่
สามารถยื่นร้องต่อศาลปกครองสูงสุดทันทีได้ จึงยังมีปัญหาเรื่องการร้องทุกข์อยู่
(๒) ได้มีข้อเสนอแนะให้มีนิยามคาว่า “กากับดูแล” และ “การบังคับบัญชา” ให้ชัดเจน

-๑๕-

(๓) มีประเด็นแลกเปลี่ยนในประเด็น ชื่อร่างกฎหมายโดยเห็นว่าการเรียกชื่อที่มีคาว่า “ข้าราชการ”
ควรให้สอดคล้องกับ ก.พ. ข้าราชการพลเรือน และการยกฐานะ ก.ถ. ให้เทียบเท่ากับ กรม เสนอว่า ควรให้ผู้
กากับดูแลมาเป็นข้าราชการประเภทเดียวกัน โดยเห็นว่าจะช่วยให้ข้าราชการท้องถิ่นได้โตเป็นแนวดิ่ง เข้าไปมี
ความก้าวหน้าทางอาชีพอย่างข้าราชการประเภทอื่นๆได้ ประเด็นต่อมา เรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการ
ปัจจุบันมักเป็น นายกองค์การบริหารท้องถิ่น ข้าราชการสายอื่นๆ ไม่มีโอกาสได้เข้าเป็นตัวแทนในกรรมการ
เช่น ไม่มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เข้าไปเป็นกรรมการร่วมกาหนดบทบัญญัติ แต่เป็นตัวแทนของปลัด หรือ
นายกองค์ ก ารบริ ห ารท้ อ งถิ่ น มากกว่ า ส่ ว นข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น สายอื่ น ๆไม่ อ าจได้ เ ข้ า เป็ น กรรมการ
ประเด็นสุดท้าย การสอบแข่งขัน ซึง่ สืบเนื่องจากข้อก่อนหน้า คือ ข้าราชการ ที่จัดสอบเป็นข้าราชการพลเรือน
แต่มาเป็นผู้จัดสอบท้องถิ่น ซึ่งไม่เหมาะสม ควรเป็นข้าราชการแบบเดียวกัน
(๔) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าร่างมาตรา ๑๓ ในเรื่องความเชื่อมโยงของ ผู้บริหาร ที่เป็นผู้ให้คาแนะนาหรือ
เห็ นชอบ เสนอให้ ตัดถ้อยคานี้ออก (วิทยากร ได้ขอสอบถามแลกเปลี่ ย นเรื่องนี้ว่า จากการคุยกับผู้ บริห าร
ผู้บริหารให้ข้อเท็จจริงว่า ปลัดไม่ฟังผู้บริหาร แต่เมื่อถามข้าราชการท้องถิ่น ก็ได้คาตอบว่า ไม่อยากอยู่ใต้ฝ่าย
บริหาร ซึ่งการที่ผู้บริหารสั่ง ข้าราชการสั่งปลัดไม่ได้ ก็เป็นปัญหาทาให้การบริหารงานดาเนินการต่างๆ ต่อไป
ไม่ได้)
(๕) ได้เสนอให้มีการแก้ไขถ้อยคาในร่างกฎหมาย โดยกล่าวว่าเดิมนั้น นายกองค์การบริหารท้องถิ่นสั่ง
บรรจุแต่งตั้งแล้ว ก.จังหวัด จะให้ความเห็นชอบซึ่งตามร่างกฎหมายนี้จะทาให้ไม่ต่างจากเดิมจึงขอให้ตัดคาว่า
“ให้คาแนะนา” ออก
(๖) ได้เสนอความเห็นในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยขอให้ไม่กาหนดตาแหน่งผู้แทน
ข้า ราชการท้องถิ่นตายตัว แต่ควรเป็น ข้าราชการตาแหน่งใดๆ ก็ได้ โดยกาหนดเป็นกรอบระยะเวลาอายุ
ราชการแทนการกาหนดตาแหน่งตายตัว
(๗) ได้กล่าวสนับสนุน ข้อเท็จจริงในประเด็นที่ว่า การที่ปลัดเข้าหาผู้ว่า ราชการจังหวัด เพราะ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดก็เป็นคณะกรรมการใน ก.จังหวัด ซึ่งเป็นฝ่ายกากับดูแล
(๘) ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะจากการที่ร่างกฎหมายนี้ได้ให้ มีสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มไว้
ในมาตรา ๓๗ กับ มาตรา ๔๑ ซึ่งหลักเกณฑ์เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา จึงอยากเสนอให้ผู้ร่างได้เพิ่มเติมให้
กลุ่ ม ที่ ไ ด้ ร วมตั ว กั น เหล่ า นี้ ไ ด้ มี ส่ ว นร่ ว มการก าหนดกฎเกณฑ์ ร ะเบี ย บ และในประเด็ น การสอบบรรจุ มี
ข้อเสนอแนะให้มีคะแนนพิเศษให้กับคนที่อยู่กับท้องถิ่น เป็นระยะเวลานาน ประเด็นท้ายสุดได้ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับอานาจการบรรจุแต่งตั้ง โดยกล่าวเทียบเคียงกับกรณีส่วนกลาง ซึ่งเป็นอานาจอธิบดีกรมในการบรรจุ
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แต่งตั้ง ดังนั้นในทางหลักการ สาหรับกรณีท้องถิ่นอาจอยู่ที่ปลัด ซึ่งเป็นผู้มีอานาจสูงสุดแต่เมื่อมีคณะกรรมการ
ระดับชาติ ควรให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอานาจบรรจุแต่งตั้ง
๓.การชี้แจงตอบข้อเสนอแนะข้อซักถามของผู้ร่วมรับฟังที่ได้แลกเปลี่ยนโดยวิทยากร
ในประเด็ น เรื่ อ งชื่ อ ของร่ า งกฎหมายนั้ น ยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ ยุ ติ เพราะตอนยกร่ า งยึ ด หลั ก การตามร่ า ง
รัฐธรรมนูญฉบับที่ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จึงยังปรับได้
ประเด็นต่อมาเรื่องการบริหารงานบุคคล เห็นว่ามิได้มีเพียงการวางระเบียบอย่างเดียว การใช้ชื่อ ร่างกฎหมาย
จึงรวมถึงเรื่องต่างๆ ที่ไม่ใช่การจัดระเบียบแบบเดิม เพราะในกฎหมายนี้ไม่ได้มีเพียงข้าราชการ แต่ มีเรื่อง
พนักงานส่วนท้องถิ่นด้วย ประเด็นต่อมาเรื่องการอุทธรณ์ ตอนยกร่างนั้นผู้ร่างยึดถือตามหลักวิชาการ แต่อาจ
ปัญหาเมื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาที่ให้ การยื่นร้องต่อศาลปกครองกลับไปสู่ศาลปกครองชั้นต้น จึงเป็น
ปัญหา เมื่อพิจารณาคุณสมบั ติของตุล าการศาลปกครองชั้นต้น ที่ไม่เทียบเท่า คณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณ ธรรม ประเด็น สุ ด ท้า ย เรื่ อ งอ านาจกรมส่ ง เสริม การปกครองท้อ งถิ่ น ร่ างนี้จ ะไม่มี เ พื่ อ จะได้ เป็ นการ
แก้ปัญหาการกากับดูแล
----------------------

