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บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลักการ แนวความคิด ทฤษฎีทาง

กฎหมายมหาชนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและระบบพิทกัษ์คุณธรรม อันได้แก่ แนวความคิด

เกี่ยวกบั การบริหารงานบุคคลและระบบพิทกัษ์คุณธรรม แนวความคิดเกี่ยวกบัการด าเนินการทาง

วินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ แนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรทางปกครองและการควบคุมฝ่าย

ปกครอง แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และหลักความเป็นกลาง ตลอดจนเพ่ือการศึกษา

ระบบพิทกัษ์คุณธรรมในต่างประเทศและประเทศไทย โดยเฉพาะการศึกษาถึงปัญหาทางกฎหมาย

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและระบบพิทักษ์คุณธรรมของข้าราชการและลูกจ้างในส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตลอดจนเพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ทางกฎหมายเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลและระบบพิทกัษ์คุณธรรมของข้าราชการและลูกจ้างใน

ส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติให้ย่ังยืนตลอดไป 

 จากการศึกษาพบว่า เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและ

ระบบพิทกัษ์คุณธรรมของข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ได้แก่ ประการที่หน่ึงปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและความเช่ียวชาญในการบริหารงาน

บุคคลของข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประการที่สอง 

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษ์คุณธรรมในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ที่ประกอบด้วยปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัโครงสร้างและความเช่ียวชาญในระบบพิทกัษ์

คุณธรรมของข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และปัญหา

ทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการและลูกจ้างใน

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประการที่สาม ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ

กระบวนการร้องทุกข์ของข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ซ่ึงปัญหาทางกฎหมายดังกล่าวได้ส่งผลเสียต่อการก าหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารงาน

                                                           

 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ กลุ่มสาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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บุคคลและการพิทกัษ์ระบบคุณธรรม และยังส่งผลต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิประโยชน์

ของข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เน่ืองจาก

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่มีผู้ซ่ึงมีความเช่ียวชาญด้านการบริหารงานบุคคลและ

ระบบพิทกัษ์คุณธรรมเป็นการเฉพาะ อีกทั้งกระบวนการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ก่อให้เกิดความ

ไม่เป็นธรรมต่อผู้อุทธรณ์และผู้ร้องทุกข์ เน่ืองจากการใช้อ านาจที่มีความทบัซ้อนและมีส่วนได้เสีย 

จึงท าให้เกดิผลกระทบโดยตรงต่อสทิธเิสรีภาพของข้าราชการและลูกจ้างในส านักงาน และยังส่งผล

ต่อประสทิธภิาพประสทิธผิลตลอดจนภาพลักษณ์ขององค์กร 

ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยควรน าหลักการและแนวความคิดของต่างประเทศ 

ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ซ่ึงได้มีการจัดตั้งองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กรพิทักษ์ระบบ

คุณธรรมที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านโดยท าหน้าที่แยกเป็นอิสระต่อกัน และควรน าหลักการทาง

กฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ของสถาบันพระปกเกล้า ซ่ึงหากประเทศไทยน า

หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กรพิทักษ์

ระบบคุณธรรมของสหรัฐอเมริกา รวมถึงการน าหลักการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ในกรณีที่ ผู้

พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ของสถาบันพระปกเกล้ามาปรับใช้ จะท าให้

ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการพิทักษ์ระบบคุณธรรมใน

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การ

ปฏบัิติภารกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และสิทธิเสรีภาพของข้าราชการ

และลูกจ้างในส านักงานได้รับการคุ้มครองอย่างแท้จริง 

  

1. บทน า 

1. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและความเช่ียวชาญในการบริหารงานบุคคล

ของข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐได้มีวิวัฒนาการมาอย่าง

ยาวนาน และภาครัฐได้มีการปรับปรุงระบบราชการมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือความรวดเร็วและ

คล่องตัวในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน อันเป็นการปฏิบัติภารกิจตามวัตถุประสงค์ของ

องค์กรภาครัฐน้ันๆ ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ดังน้ัน จึงได้ก าหนดให้องค์กรของรัฐแต่ละ

องค์กรมีหน่วยงานซ่ึงท าหน้าที่ในด้านการบริหารงานบุคคลของตนเอง ในปัจจุบันคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ ถือเป็นองค์กรของรัฐองค์กรหน่ึง มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน และมีฐานะเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคล ตามพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงใช้อ านาจบริหารงานบุคคล โดยการน า

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 มาใช้บังคับ 

จะเหน็ได้ว่า การที่กฎหมายก าหนดให้ กสม. ท าหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล ถือเป็น

การจัดตั้งคณะกรรมการหรือใช้ระบบคณะกรรมการเพ่ือใช้อ านาจทางปกครองหรือปฏบัิติภารกิจ
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เร่ืองใดโดยเฉพาะ ซ่ึงในการจัดตั้งคณะกรรมการทางปกครองต้องประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย 

และต้องก าหนดสัดส่วนของคณะกรรมการที่ต้องมีความรู้ความสามารถสูงหรือมีความเช่ียวชาญ

เฉพาะกับภารกิจน้ัน ดังน้ัน การก าหนดให้ กสม. เป็นผู้ใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล 

โดยที่ กสม. มิได้มีความเช่ียวชาญ จึงเป็นการบัญญัติกฎหมายที่ไม่เหมาะสมกับภารกิจ และไม่

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ต้องมี

ความเป็นอสิระในการปฏบัิติหน้าที่ จึงส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลในภาคปฏบัิติ เพราะจะท าให้

การก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารงานขององค์กรตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ไม่

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ อันท าให้กระทบต่อการปฏบัิติงานของ

ข้าราชการและลูกจ้างในองค์กร ซ่ึงไม่สามารถปฏบัิติงานหรือก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการ

ปฏิบัติงานให้สอดคล้องต้องกันได้ ตลอดจนยังเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ในการจัดต้ัง กสม. ที่

ต้องการให้ กสม. เป็นผู้เช่ียวชาญในการคุ้มครองสทิธเิสรีภาพของประชาชน 

2. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทกัษ์คุณธรรมในส านักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ  

2.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและความเช่ียวชาญในระบบพิทักษ์

คุณธรรมของข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ 

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การปฏบัิติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏบัิติงาน

ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติโดยเคร่งครัด และเน่ืองจากภายใต้การ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ถือเป็นการกระท าการแทนรัฐ เจ้าหน้าที่จึงต้องได้รับการรับรองคุ้มครอง

ในสิทธิและเสรีภาพ จะไม่ถูกกล่ันแกล้งหรือได้รับการลงโทษโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

เหมาะสม ดังน้ัน รัฐจึงสร้างระบบพิทกัษ์คุณธรรมข้ึนเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจที่

ไม่เป็นธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยองค์กรของรัฐแต่ละองค์กรได้ก าหนดให้มีหน่วยงานที่ท  า

หน้าที่ในการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมข้ึนในองค์กร  

จะเห็นได้ว่า การที่กฎหมายก าหนดให้ กสม.มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการ

ลงโทษทางวินัย การพิจารณาเร่ืองอุทธรณ์และเร่ืองร้องทุกข์ ตลอดจนการดูแลและพิทักษ์ระบบ

คุณธรรม ถือเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการหรือใช้ระบบคณะกรรมการในการใช้อ านาจทางปกครอง

หรือปฏิบัติภารกิจเร่ืองใดเป็นการเฉพาะ ทั้งน้ี ในการแต่งตั้งองค์กรทางปกครองในรูปแบบ

คณะกรรมการทางปกครองน้ัน จะต้องประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย และต้องก าหนดสัดส่วนของ

คณะกรรมการที่ต้องมีความรู้ความสามารถสูงหรือมีความเช่ียวชาญเป็นการเฉพาะกับภารกิจน้ัน 

ดังน้ัน การก าหนดให้ กสม. ท าหน้าที่ในการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการและลูกจ้างใน

ส านักงาน โดยที่ กสม. มิได้มีความเช่ียวชาญ จึงเป็นการบัญญัติกฎหมายที่ไม่เหมาะสมกับภารกิจ 

ส่งผลต่อระบบคุณธรรมและการบริหารงานบุคคลในภาคปฏิบัติขององค์กร และเป็นการกระทบ

ต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของข้าราชการและลูกจ้างในส านักงาน ตลอดจนไม่สามารถสร้าง

หลักประกนัและความเช่ือมั่นในการปฏบัิติราชการแก่ข้าราชการและลูกจ้างในองค์กร อีกทั้งยังเป็นการ
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ขัดต่อเจตนารมณ์ในการจัดต้ัง กสม. ที่ต้องการให้เป็นผู้เช่ียวชาญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชน และเป็นการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ต้องมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ

ด าเนินการด้านอื่นๆ  

2.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยของ

ข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ  

ในปัจจุบันถือได้ว่า กระบวนการอุทธรณ์ เป็นช่องทางหรือทางเลือกหน่ึงในการ

แสวงหาความยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยการใช้สิทธิขอให้องค์กรผู้มีอ านาจหน้าที่ในการ

พิจารณาวินิจฉัยได้ ยกเร่ืองของตนข้ึนพิจารณาวินิจฉัยในทางที่เป็นคุณแก่ตน และองค์กรพิจารณา

อุทธรณ์ ถือเป็นองค์กรพิจารณาทางปกครองที่มีอ านาจหน้าที่ในการทบทวนการใช้อ านาจของฝ่าย

ปกครองในการสั่งลงโทษทางวินัย ซ่ึงในปัจจุบันคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดตั้ง

องค์กรเพ่ือท าหน้าที่ในการพิจารณาเร่ืองอุทธรณ์ของข้าราชการและลูกจ้างในส านักงาน ซ่ึงเรียกว่า 

อ.ก.ส. โดยมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของข้าราชการและลูกจ้างในส านักงาน ซ่ึง

ประกอบด้วยบุคคลหลากหลาย อาท ิกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 2 คน ได้แก่ เลขาธิการ 

และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น 

 จะเหน็ได้ว่า การที่กฎหมายก าหนดองค์ประกอบของ อ.ก.ส. ให้มีเลขาธิการท า

หน้าที่ พิจารณาเร่ืองอุทธรณ์ แต่เ ม่ือได้พิจารณาอ านาจหน้าที่ของเลขาธิการ ซ่ึงถือเป็น

ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งบรรจุแต่งต้ังและการสั่งลงโทษทางวินัย ดังน้ัน การท า

หน้าที่ของเลขาธิการในฐานะ อ.ก.ส. จึงเป็นการท าหน้าที่ในการพิจารณาเร่ืองอุทธรณ์ค าสั่งของ

ตนเองที่ได้สั่งลงโทษทางวินัย ถือว่าเป็นผู้มีส่วน  ได้เสียในการพิจารณาเร่ืองอุทธรณ์ อันเป็นการใช้

อ านาจหน้าที่ที่มีความทบัซ้อน ส่งผลให้การกระท าดังกล่าวไม่สอดคล้องกับเน้ือหาของหลักความ

เป็นกลาง ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้อุทธรณ์ อีกทั้งยังเป็นการกระท าที่เป็นการขัดกับ

เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กรเพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการให้ความเป็น

ธรรมแก่ข้าราชการและลูกจ้างในส านักงาน 

 นอกจากน้ี การที่กฎหมายก าหนดองค์ประกอบ อ.ก.ส. มีกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ จ านวน 2 คน ได้รับการคัดเลือกเข้ามาท าหน้าที่ประธาน และรองประธาน อ.ก.ส. ในการ

พิจารณาเร่ืองอุทธรณ์ในฐานะ อ.ก.ส. และเมื่อ อ.ก.ส. ได้ด าเนินการพิจารณาอุทธรณ์เสร็จสิ้นแล้ว

จะต้องรายงานให้ กสม. เพ่ือทราบ หาก กสม. มีข้อแนะน าหรือข้อควรปรับปรุงประการใด อ.ก.ส. 

จะต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามความเหน็ดังกล่าวของ กสม. จึงเหน็ได้ว่า การที่กรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติได้เข้ามาท าหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองอุทธรณ์ในฐานะ อ.ก.ส. เมื่อต้อง

มาท าหน้าที่พิจารณาให้ความเหน็ชอบในฐานะ กสม. ในส านวนพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ตนได้

พิจารณาวินิจฉัยมาแล้ว ดังน้ัน การท าหน้าที่ดังกล่าวย่อมไม่อาจคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้

อุทธรณ์ เน่ืองจากเป็นการกระท าในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย อันเป็นการกระท าที่ไม่สอดคล้อง
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กบัเน้ือหาของหลักความเป็นกลาง ส่งผลท าให้เกดิความไม่เป็นธรรมต่อผู้อุทธรณ์ อีกทั้งค าวินิจฉัย

อุทธรณ์ของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้งสองคนที่ได้เข้ามาท าหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยไว้ใน

ฐานะ อ.ก.ส. น้ัน อาจส่งผลต่อการพิจารณาวินิจฉัยในขั้นตอนสุดท้ายในฐานะ กสม. ได้ 

  3. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการร้องทุกข์ของข้าราชการและลูกจ้างใน

ส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ  

  ในปัจจุบัน กระบวนการร้องทุกข์ ถือเป็นกระบวนการที่ เป็นการเปิดโอกาสให้

ผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา ได้ท าการปรึกษาหารือท าความเข้าใจกันในเร่ืองของการปฏิบัติ

หน้าที่หรือการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา ดังน้ัน การที่กฎหมายได้ก าหนดให้เลขาธิการในฐานะ

ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ในเร่ืองที่เลขาธิการเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ เม่ือ

เลขาธิการเข้ามาเป็นองค์ประกอบใน อ.ก.ส. การท าหน้าที่ของเลขาธิการในฐานะ อ.ก.ส. จึงเป็นการ

ท าหน้าที่โดยเป็นผู้พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ที่ตนเองเป็นคู่กรณี 

 จะเห็นได้ ว่า การร้องทุกข์ เ ป็นกระบวนการสร้างความสั มพันธ์อันดีระหว่าง

ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ท าให้ผู้บังคับบัญชาสามารถทราบถึงความคับข้องใจของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติงานของตนได้เป็นอย่างดี อันเป็นกระบวนการที่ช่วยลด

ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร และช่วยลดการน าคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาล การที่

เลขาธกิารท าหน้าที่พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ ถือได้ว่าเป็นการใช้อ านาจหน้าที่ในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้

เสยีโดยตรง จึงเป็นการกระท าที่ไม่สอดคล้องกับเน้ือหาของหลักความเป็นกลาง อีกทั้งยังเป็นการ

กระท าที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้ อ.ก.ส. ในฐานะองค์กรพิทักษ์คุณธรรมท า

หน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพหรือสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและลูกจ้างในส านักงาน เพ่ือมิ

ให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจเกินขอบเขตของกฎหมายหรือใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบหรือไม่เหมาะสม ซ่ึง

เป็นสทิธเิสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองภายในหน่วยงานของรัฐ อันถือได้ว่าเป็นสิทธิขั้น

พ้ืนฐานที่ข้าราชการพึงมีเช่นเดียวกันกับประชาชนทั่วไปในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่รัฐได้

จัดให้ 

 

2. หลกัการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนเกีย่วกบัการจัดตั้งองคก์รทางปกครองและหลกัความ

เป็นกลาง  

2.1 หลักการจัดตั้งองค์กรทางปกครองในรูปแบบคณะกรรมการ 

ในการจัดต้ังองค์กรทางปกครองในรูปแบบคณะกรรมการ มีข้อดีที่ท  าให้ได้ข้อยุติที่ดีกว่า 

เพราะการร่วมกันวิเคราะห์จากความคิดของบุคคลคลหลายคน ท าให้ป้องกันการใช้อ านาจตาม

อ าเภอใจของคนๆ เดียวได้ สามารถประสานประโยชน์ในความขัดแย้งได้ ท าให้เกิดความกระจ่าง 

ในการประสานงาน และสามารถรวมอ านาจที่ต่างกันจากคนละข้ัวได้ การจัดต้ังคณะกรรมการมี

ลักษณะแตกต่างกันตามภารกิจในงานต่างๆ คณะกรรมการในองค์กรทางปกครอง จึงอาจมีการ

แต่งตั้งและวิธีด าเนินงานหลายรูปแบบ กรณีการแต่งต้ังคณะกรรมการที่ใช้อ านาจทางปกครอง

112



 
 
 

 
 

จะต้องมีลักษณะเฉพาะบางประการ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 อาทิ กรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทางปกครอง 

โดยมากจะแต่งตั้งจากผู้เป็นข้าราชการในต าแหน่งต่างๆ ตามความรู้ความสามารถในการที่

รับผิดชอบในกรณีที่ต้องการความโปร่งใสหรือต้องการส่วนร่วมจากภาคเอกชน กอ็าจแต่งตั้งบุคคล

จากภาคเอกชนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการกไ็ด้ และในบางกรณีต้องการบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถสูงในด้านใดโดยเฉพาะ กจ็ะก าหนดให้มีกรรมการซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกไ็ด้ โดยไม่

ต้องเลือกว่าบุคคลดังกล่าวจะมาจากภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือวาระการด ารงต าแหน่ง ในกรณีที่

เป็นองค์กรทางปกครองที่เน้นความเป็นอสิระ จึงต้องก าหนดให้มีวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือเป็น

การหมุนเวียนผลัดเปล่ียนกนั หรือการก าหนดให้กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ หากมีกรณีที่

ไม่เหมาะสมเกดิขึ้น 

 2.2 หลักความเป็นกลาง 

 หลักความเป็นกลาง ถือเป็นหลักการส าคัญประการหน่ึงในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน เป็นการให้หลักประกันความเสมอภาคของการใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันโดย

ศาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครอง ซ่ึงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 ได้บัญญัติหลักการส าคัญเพ่ือให้ฝ่ายปกครองยึดถือเป็นแนวทางโดยก าหนดให้ฝ่าย

ปกครองต้องถือหลักความเป็นกลางในกระบวนพิจารณาออกค าสั่งทางปกครอง โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงการใช้ดุลพินิจในการออกค าสั่งทางปกครอง อนัส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ านวนมาก โดย

ศาลมิอาจก้าวล่วงไปตรวจสอบความเหมาะสมได้ หลักความเป็นกลาง ถือเป็นหลักประกันขั้น

พ้ืนฐานของความยุติธรรมส าหรับคู่กรณีพิพาท ซ่ึงเป็นหลักการส าคัญของผู้ที่ท  าหน้าที่พิจารณา

วินิจฉัยคดีหรือข้อพิพาทที่จะต้องพึงถือปฏบัิติ เน่ืองจากหากข้อเทจ็จริงปรากฏว่า ผู้พิจารณาหรือ

วินิจฉัยคดีหรือ ข้อพิพาท มีส่วนรู้ เกี่ยวข้อง หรือมีประโยชน์ได้เสียไม่ว่าทางใด หรือมีเหตุโกรธ

เคืองกนัมาก่อนกบัคู่กรณี ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง หรือมีความสมัพันธท์างส่วนตัวโดยเป็นญาติพ่ีน้องหรือ

เพ่ือน หรือแม้กระทั่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เคยวินิจฉัยประเดน็ที่วินิจฉัยมาแล้ว หรือเป็นผู้ถูกกล่าวหา

หรือร้องเรียนในประเดน็ที่จะวินิจฉัย โอกาสที่ท  าให้การพิจารณาวินิจฉัยคดีหรือข้อพิพาทด้วย

ความไม่เป็นกลางย่อมเกิดข้ึนสูง ซ่ึงหากเจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้พิจารณาวินิจฉัยคดีหรือข้อ

พิพาทหรือพิจารณาทางปกครอง มีเหตุที่จะท าให้เกิดความไม่เป็นกลาง ผู้น้ันจะท าการพิจารณา

ทางปกครองไม่ได้ 

 

3. กฎหมายเกีย่วกบักระบวนการบริหารงานบุคคลและระบบพทิกัษคุ์ณธรรม 

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในอดีต ได้ก าหนดให้มี

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อันประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการ

อื่นอีกหกคน ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซ่ึงมีความรู้หรือ
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ประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ ทั้งน้ี โดยต้องค านึงถึง

การมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย ทั้งน้ี กรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติให้มีวาระการด ารงต าแหน่งหกปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ัง และให้ด ารง

ต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มี

ส านักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล 

การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ ส าหรับอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ น้ัน มีอ านาจหน้าที่หลักในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน กรณีการตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือการละเลยการกระท า อัน

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่

เหน็ชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหา

เกี่ยวกบัความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ การเสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเหน็ต่อศาลปกครอง ในกรณีที่

เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่ากฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิ

มนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย การฟ้องคดีต่อศาล

ยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เม่ือได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีที่เหน็สมควร เพ่ือแก้ไข

ปัญหาการละเมิดสทิธมินุษยชนเป็นส่วนรวม เป็นต้น 

2) พระราชบัญญัติคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

ให้ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นข้าราชการรัฐสภา

สามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา บรรดาอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้

ประธานกรรมการเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารราชการและการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการ

ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งน้ี ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบ

ปฏบัิติราชการฝ่ายรัฐสภาและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติคนหน่ึง ให้รับผิดชอบการปฏบัิติงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติขึ้ นตรงต่อประธานกรรมการและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยให้มีรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏบัิติราชการด้วยกไ็ด้ 

3) ประกาศคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ  

โดยที่คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล ได้

อาศัยอ านาจตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ.ก.ส.) ด้าน

ระบบงาน อตัราก าลัง การเสริมสร้างวินัย และการบริหารงานบุคคล โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว 
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มีอ านาจหน้าที่ ดังน้ี การจัดโครงสร้าง การจัดระบบงาน การก าหนดสายงาน การก าหนดต าแหน่ง 

และมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง การก าหนดคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่ง และการสร้างทาง

ก้าวหน้าของต าแหน่งในสายงานต่างๆ การปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน และอัตราก าลังของ

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การสรรหาบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง การเล่ือน

ต าแหน่ง การประเมินบุคคลในสายงานต่างๆ การเสริมสร้างวินัย และการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ การพิจารณาก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการ

ส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ การแต่งต้ังคณะท างานเพ่ือปฏบัิติงานใดๆ ตามที่ 

อ.ก.ส. มอบหมาย และการด าเนินการอื่นตามที่ ก.ส. มอบหมาย 

นอกจากน้ี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล 

ได้อาศัยอ านาจตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ.ก.ส.) ด้าน

ระบบงาน อตัราก าลัง การเสริมสร้างวินัย และการบริหารงานบุคคลโดยให้คณะกรรมการดังกล่าว 

มีอ านาจหน้าที่ ดังน้ี  ด าเนินการเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย กฎ ก.ส. ข้อบังคับ ประกาศ และ

ระเบียบต่างๆ รวมทั้งการให้ความเหน็ การตีความและการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกบัการบริหารราชการในส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ ตามกฎหมายว่า

ด้วยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา และ

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา ที่ใช้บังคับกับส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ดูแลและพิทักษ์ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักความรู้

ความสามารถ หลักความเสมอภาคในโอกาส และหลักธรรมาภิบาล การพิจารณาวินิจฉัยเร่ือง

อุทธรณ์ หรือการด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องทุกข์และคุ้มครองระบบคุณธรรม การแต่งตั้ง

คณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานใดๆ ตามที่ อ.ก.ส. มอบหมาย และการด าเนินการอื่นตามที่ ก.ส. 

มอบหมาย 

ส าหรับกระบวนการร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้าน้ัน ตามระเบียบสถาบัน

พระปกเกล้าว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ. 2544 ได้ก าหนดไว้กรณีของการประชุมพิจารณาวินิจฉัย

เร่ืองร้องทุกข์ในกรณีที่เป็นการร้องทุกข์เกี่ยวกับการใช้อ านาจหน้าที่ของเลขาธิการน้ัน ห้ามมิให้

เลขาธกิารอยู่ในที่ประชุม เว้นแต่คณะกรรมการให้อยู่ในที่ประชุมเพ่ือช้ีแจงหรือตอบข้อซักถาม 

 

4. วิเคราะหปั์ญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคลและระบบพิทกัษคุ์ณธรรมของ

ขา้ราชการและลูกจา้งในส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

จากการศึกษาโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่า 

มีปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัโครงสร้างและความเช่ียวชาญในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
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และลูกจ้างในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ

ระบบพิทักษ์คุณธรรมในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมถึงปัญหาทาง

กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการร้องทุกข์ของข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ ดังต่อไปนี้  

4.1 ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัโครงสรา้งและความเชี่ยวชาญในการบริหารงานบุคคลของ

ขา้ราชการและลูกจา้งในส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

นับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ระบบการบริหารงานบุคคล ถือว่าคนเป็นทรัพยากรที่มี

ความส าคัญที่สุดในบรรดาทรัพยากรต่างๆ นอกจากต้องมีคนที่มีคุณภาพเข้ามาท างานในองค์กร

แล้ว การก าหนดโครงสร้างและการวางนโยบายในการบริหารบุคคล ถือเป็นองค์ประกอบและ

กลไกส าคัญในความส าเรจ็ขององค์กร ซ่ึงต้องกระท าโดยองค์กรหรือผู้ใช้อ านาจที่จะต้องมีความรู้มี

ความเช่ียวชาญ และความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงถึงหลักการของการบริหารงานบุคคล การก าหนด

โครงสร้างและองค์ประกอบเหล่าน้ีไว้ในกฎหมาย จึงเป็นกลไกส าคัญที่สามารถท าให้การ

บริหารงานบุคคล ในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่องค์กร 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงสร้างการบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ซ่ึงมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการและลูกจ้างในส านักงาน ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 ในขณะเดียวกันคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยังมีอ านาจหน้าที่หลักตามที่

รัฐธรรมนูญก าหนดไว้เป็นการเฉพาะโดยมิได้มีความเช่ียวชาญในด้านการบริหารงานบุคคล 

จากการศึกษา พบว่า การที่กฎหมายก าหนดให้ กสม. ท าหน้าที่ในการบริหารงาน

บุคคล ถือเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการหรือใช้ระบบคณะกรรมการเพ่ือใช้อ านาจทางปกครองหรือ

ปฏิบัติภารกิจเร่ืองใดโดยเฉพาะ ซ่ึงในการจัดตั้ งคณะกรรมการทางปกครองน้ันจะต้อง

ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย และต้องก าหนดสัดส่วนของคณะกรรมการที่ ต้องมีความรู้

ความสามารถสูงหรือมีความเช่ียวชาญเฉพาะกับภารกิจน้ัน ดังน้ัน การก าหนดให้ กสม. เป็นผู้ใช้

อ านาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล โดยที่ กสม. มิได้มีความเช่ียวชาญ จึงเป็นการบัญญัติ

กฎหมายที่ไม่เหมาะสมกับภารกิจ และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังส านักงาน

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ ที่ต้องมีความเป็นอิสระในการปฏบัิติหน้าที่ จึงส่งผลต่อการ

บริหารงานบุคคลในภาคปฏิบัติในส านักงาน เพราะจะท าให้การก าหนดนโยบายหรือแนวทางใน

การบริหารงานขององค์กรตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์

ของกฎหมายได้ อันท าให้กระทบต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานซ่ึงไม่

สามารถปฏิบัติงานหรือก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องต้องกันได้ 

ตลอดจนยังเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ในการจัดต้ัง กสม. ที่ต้องการให้ กสม. เป็นผู้เช่ียวชาญใน

ด้านการคุ้มครองสทิธเิสรีภาพของประชาชน  
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ดังน้ัน จะเหน็ได้ว่า ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและความเช่ียวชาญในการ

บริหารงานบุคคลของ กสม. ส่งผลกระทบต่อการวางนโยบายและทศิทางในการบริหารงานบุคคล

ที่ไม่สอดคล้องกับการบริหารงานในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท าให้เป็น

ปัญหาต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายขององค์กร เน่ืองจากการ

บริหารงานบุคคลเป็นกลไกส าคัญในการน าพาองค์กรสู่ความส าเร็จ นอกจากน้ี ส่งผลให้การ

บริหารงานบุคคลไม่มีมาตรฐานและไม่มีความเป็นมืออาชีพ อันท าให้องค์กรและบุคคลในองค์กร

ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างย่ังยืน และยังกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ 

ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่มีความเช่ือม่ันและขวัญก าลังใจในการปฏบัิติหน้าที่ ส่งผลให้การปฏบัิติหน้าที่ไม่

มีประสทิธภิาพและประสทิธผิล  

4.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัระบบพิทักษคุ์ณธรรมในส านกังานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ  

จากการศึกษาระบบพิทกัษ์คุณธรรมในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

มีปัญหา ดังน้ี 

4.2.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและความเช่ียวชาญในระบบพิทักษ์

คุณธรรมของข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ 

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ระบบพิทกัษ์คุณธรรมเป็นระบบการสร้างหลักประกันและ

ความเช่ือม่ันให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการที่จะได้รับการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ อันเกิด

จากการปฏบัิติราชการและถือได้ว่าเป็นกลไกและองค์ประกอบส าคัญในการช้ีวัดถึงประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เน่ืองจากระบบพิทกัษ์คุณธรรม ถือเป็นส่วนหน่ึง

ของการบริหารงานบุคคล ซ่ึงระบบบริหารงานบุคคลที่ดีต้องค านึงถึงความสามารถ ความเสมอภาค 

ความม่ันคงในการด ารงสถานภาพ และความเป็นกลางทางการเมือง อันเป็นหลักการที่หน่วยงาน

หรือองค์กรของรัฐต้องยึดถือเพ่ือรักษาความเป็นธรรม และรับรองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และการ

ด ารงอยู่ซ่ึงสถานภาพของราชการให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏบัิติราชการ ซ่ึงหากระบบพิทกัษ์

คุณธรรมในหน่วยงานใดไร้ประสทิธภิาพย่อมส่งผลต่อประสทิธผิลในการปฏบัิติราชการ โดยแต่ละ

องค์กรได้มีกฎหมายก าหนดโครงสร้างของระบบพิทกัษ์คุณธรรมในลักษณะที่แตกต่างกนั  

จากการศึกษาพบว่า การที่กฎหมายก าหนดให้ กสม. มีอ านาจหน้าที่ในการพิทักษ์

ระบบคุณธรรม ถือเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการหรือใช้ระบบคณะกรรมการเพ่ือใช้อ านาจทาง

ปกครองหรือปฏิบัติภารกิจเร่ืองใดโดยเฉพาะ ซ่ึงในการแต่งตั้งคณะกรรมการทางปกครองน้ัน 

โดยหลักแล้วต้องประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย และต้องก าหนดสัดส่วนของคณะกรรมการซ่ึงต้อง

มีความรู้ความสามารถสงูหรือมีความเช่ียวชาญเป็นการเฉพาะกับภารกิจน้ัน ดังน้ัน การก าหนดให้ 

กสม. ท าหน้าที่ในการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการและลูกจ้างในส านักงาน โดยที่ กสม. 

มิได้มีความเช่ียวชาญ จึงเป็นการบัญญัติกฎหมายที่ไม่เหมาะสมกับภารกิจ และส่งผลต่อระบบ

คุณธรรมและการบริหารงานบุคคลในภาคปฏิบัติของส านักงาน กระทบต่อการคุ้มครองสิทธิ
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เสรีภาพของข้าราชการและลูกจ้างในส านักงาน ตลอดจนไม่สามารถสร้างหลักประกันและความ

เช่ือมั่นในการปฏบัิติราชการแก่ข้าราชการและลูกจ้างในองค์กร อกีทั้งยังเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์

ในการจัดต้ัง กสม. ที่ต้องเป็นผู้เช่ียวชาญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และเป็น

การไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่

ต้องมีความเป็นอสิระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการด้านอื่นๆ  

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเหน็ได้ว่า การที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มิได้มีการก าหนดให้มีองค์กรทางปกครองที่ประกอบด้วยผู้ซ่ึงมีความ

เช่ียวชาญในการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเป็นการเฉพาะ แต่ได้ก าหนดให้ กสม. ท าหน้าที่ในฐานะ

องค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการและลูกจ้างในส านักงาน โดยที่ กสม. มิได้มีความ

เช่ียวชาญ จึงส่งผลต่อความม่ันคงในอาชีพราชการและหลักประกันพ้ืนฐานในการรับรองและ

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของข้าราชการและลูกจ้างในส านักงาน อันเป็นการบัญญัติกฎหมายที่ไม่

สอดคล้องต่อทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน ได้แก่ หลักการจัดตั้งองค์กรทางปกครองในรูปแบบ

คณะกรรมการทางปกครอง ส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างและความเช่ียวชาญในระบบ

พิทกัษ์คุณธรรมของข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ 

ดังน้ัน จะเหน็ได้ว่า การที่กฎหมายก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของ กสม. ในการ

พิทักษ์ระบบคุณธรรม ย่อมกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของข้าราชการและลูกจ้างในส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซ่ึงจะได้รับสิทธิพิจารณาวินิจฉัยโดยบุคคลหรือองค์กรที่มี

ความรู้ความเข้าใจและความเช่ียวชาญในการพิทกัษ์ระบบคุณธรรม ในกรณีต้องถูกด าเนินการทาง

วินัยหรือการพิจารณาเร่ืองอุทธรณ์และเร่ืองร้องทุกข์ อันส่งผลต่อความมั่นคงในการด ารง

สถานภาพของข้าราชการในการปฏบัิติราชการตามอ านาจหน้าที่ นอกจากน้ี การใช้อ านาจหน้าที่ใน

การพิทกัษ์ระบบคุณธรรมของ กสม. โดยที่มิได้มีความเช่ียวชาญ ย่อมท าให้เกิดข้อพิพาทและเกิด

ปัญหาในการบริหารงานบุคคลในส านักงาน ท าให้ข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานขาดขวัญ

ก าลังใจและความเช่ือมั่นในการปฏบัิติราชการ อีกทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในการท า

หน้าที่คุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพของประชาชน 

4.2.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยของ

ข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ  

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กระบวนการอุทธรณ์ในภาครัฐ ถือเป็นหลักประกันความ

เป็นธรรมและหลักประกนัความม่ันคงในการด ารงสถานภาพ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงถูกลงโทษ

ทางวินัยหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการได้มีโอกาสแสวงหาและเข้าถึงความเป็นธรรม อีกทั้งยังเป็น

กระบวนการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการถ่วงดุลการใช้อ านาจทางปกครอง

ภายในองค์กรของรัฐ ซ่ึงการใช้อ านาจของกระบวนการอุทธรณ์ในแต่ละขั้นตอนถือว่าเป็นการใช้

อ านาจทางปกครอง องค์กรที่ใช้อ านาจดังกล่าวจึงต้องกระท าด้วยความอิสระและเป็นกลาง เพ่ือ

เป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างสมบูรณ์ โดยองค์กรของรัฐ
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แต่ละองค์กรได้ก าหนดกระบวนการในการอุทธรณ์ไว้ไม่แตกต่างกัน หรืออาจจะแตกต่างกันใน

ส่วนโครงสร้างและองค์ประกอบภายในขององค์กรพิจารณาอุทธรณ์น้ันๆ ซ่ึงโครงสร้างและ

องค์ประกอบดังกล่าว ถือเป็นส่วนส าคัญในการให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ผู้

อุทธรณ์เช่นกัน ส าหรับโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือเรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ส.” ซ่ึงเป็นองค์กร

พิจารณาอุทธรณ์ของข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานน้ัน ประกอบด้วยเลขาธิการ ในฐานะ

ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้สั่งลงโทษทางวินัย และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส่วนหน่ึง ซ่ึงต้องท า

หน้าที่ในฐานะ อ.ก.ส. และท าหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ให้ความเหน็ชอบในข้ันตอนสุดท้ายในฐานะ ก.

ส.ม. 

จากการศึกษา พบว่า การที่กฎหมายก าหนดองค์ประกอบของ อ.ก.ส. ให้มีเลขาธิการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท าหน้าที่พิจารณาเร่ืองอุทธรณ์ แต่เม่ือได้พิจารณาอ านาจ

หน้าที่ของเลขาธิการ ซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งบรรจุแต่งตั้งและสั่งลงโทษ

ทางวินัย การท าหน้าที่ของเลขาธิการจึงเป็นการท าหน้าที่ในการพิจารณาเร่ืองอุทธรณ์ค าสั่งของ

ตนเองที่ได้สั่งลงโทษทางวินัย ซ่ึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาเร่ืองอุทธรณ์ อันเป็น

การใช้อ านาจหน้าที่ที่มีความทบัซ้อน อันส่งผลให้การกระท าดังกล่าวไม่สอดคล้องกับเน้ือหาของ

หลักความเป็นกลาง ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้อุทธรณ์ อีกทั้งยังเป็นการกระท าที่เป็นการ

ขัดกบัเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กร เพ่ือคุ้มครองสทิธเิสรีภาพและการให้ความ

เป็นธรรมแก่ข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ 

นอกจากน้ี การที่กฎหมายก าหนดองค์ประกอบ อ.ก.ส. มีกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ จ านวน 2 คน เข้ามาท าหน้าที่ประธาน และรองประธาน อ.ก.ส. ในการท าหน้าที่พิจารณา

เร่ืองอุทธรณ์ในฐานะ อ.ก.ส. และเมื่อ อ.ก.ส. ได้ด าเนินการพิจารณาอุทธรณ์เสร็จสิ้นแล้วจะต้อง

รายงานให้ กสม. เพ่ือทราบ หาก กสม. มีข้อแนะน าหรือข้อควรปรับปรุงประการใด อ.ก.ส. 

จะต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามความเห็นของ กสม. จึงเห็นได้ว่า การที่กรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติซ่ึงได้เข้ามาท าหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองอุทธรณ์ในฐานะ อ.ก.ส. เม่ือ

ต้องมาพิจารณาให้ความเห็นชอบในฐานะ กสม. ในส านวนพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ตนได้

พิจารณาวินิจฉัยมาแล้ว การท าหน้าที่ดังกล่าวย่อมไม่อาจคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้อุทธรณ์ได้ 

เน่ืองจากเป็นการกระท าในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย อันเป็นการกระท าที่ไม่สอดคล้องกับเน้ือหา

ของหลักความเป็นกลาง ส่งผลท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้อุทธรณ์ อีกทั้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์

ของกรรมการสทิธมินุษยชนซ่ึงได้วินิจฉัยไว้ในฐานะ อ.ก.ส. อาจส่งผลต่อการวินิจฉัยหรือให้ความ

เหน็ชอบในฐานะ กสม. ได้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การที่กฎหมายก าหนดองค์ประกอบของ อ.ก.ส. 

โดยมีเลขาธิการ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส่วนหน่ึงในการท าหน้าที่พิจารณาเร่ือง

อุทธรณ์ ส่งผลท าให้ผู้อุทธรณ์ไม่ได้รับความเป็นธรรม และไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพใน
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กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ได้อย่างแท้จริง ซ่ึงสิทธิในการได้รับการพิจารณาทางปกครองที่เป็น

ธรรม ถือเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐควรได้รับ ดังน้ัน การบัญญัติกฎหมายดังกล่าว จึง

เป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายในการจัดตั้งองค์กรพิทักษ์คุณธรรม เพ่ือการตรวจสอบ

ถ่วงดุลการใช้อ านาจทางปกครองในองค์กร อนัเป็นการกระท าที่ไม่สอดคล้องกับเน้ือหาของทฤษฎี

ทางกฎหมายมหาชน ได้แก่ หลักความเป็นกลาง จึงส่งผลให้เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ

กระบวนการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานคณะกรรมการ

สทิธมินุษยชนแห่งชาติ 

ดังน้ัน จะเหน็ได้ว่า การที่กฎหมายก าหนดให้เลขาธิการ และกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติส่วนหน่ึง ท าหน้าที่พิจารณาเร่ืองอุทธรณ์ ในฐานะ อ.ก.ส. ซ่ึงเป็นการใช้อ านาจในการ

ทบทวนตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจทางปกครองในการสั่งลงโทษทางวินัย ส่งผลให้เกิด

ความไม่เป็นธรรมต่อผู้อุทธรณ์ และท าให้ระบบการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยในส านักงาน ไม่

สามารถเป็นหลักประกันความมั่นคงในการด ารงสถานภาพและความเป็นธรรมแก่ข้าราชการและ

ลูกจ้างในส านักงานได้อย่างแท้จริง ท าให้ไม่สามารถลดความขัดแย้งในองค์กรโดยอาศัย

กระบวนการทางกฎหมายดังกล่าวได้ จึงส่งผลให้ข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานขาดความเช่ือมั่น

ต่อกระบวนการอุทธรณ์และต่อองค์กร และขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ อันส่งผลต่อ

ประสทิธภิาพและผลสมัฤทธิ์ในภารกจิขององค์กร  

4.3 ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบักระบวนการรอ้งทุกขข์องขา้ราชการและลูกจา้งในส านกังาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

นับตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การร้องทุกข์ในภาครัฐ ถือ เป็นช่องทางในการที่

ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงออกถึงความคับข้องใจ อันเกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติต่อตน 

โดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏบัิติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งเป็นการใช้สิทธิของผู้ใต้บังคับชา

ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือความคับข้องใจ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาทบทวนและแก้ไข

เปล่ียนแปลงการสั่งการที่เป็นการใช้อ านาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม รวมถึงเป็น

ช่องทางที่ช่วยให้ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ท าความเข้าใจหรือปรึกษาหารือ เพ่ือเป็น

การลดความขัดแย้งที่ได้เกิดข้ึนในองค์กร และได้มีช่องทางในการลดความขัดแย้งและสร้าง

ความสมัพันธท์ี่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชากบัผู้ใต้บังคับบัญชา โดยในการร้องทุกข์ของข้าราชการและ

ลูกจ้างในส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตินั้น กฎหมายได้ก าหนดให้ร้องทุกข์ต่อ อ.

ก.ส. ซ่ึงเป็นหน่วยงานในระดับที่เหนือกว่า ซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลหรือทบทวน

การใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา แต่เน่ืองจากเลขาธกิารอยู่ในองค์ประกอบของ อ.ก.ส. ดังน้ัน หาก

เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากเลขาธิการ เลขาธิการจึงเป็นผู้พิจารณาส านวนการร้องทุกข์ที่ตนเอง

เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์  

จากการศึกษา พบว่า การร้องทุกข์เป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ท าให้ผู้บังคับบัญชาสามารถทราบถึงความคับข้องใจของ
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ผู้ใต้บังคับบัญชาอันเกิดจากการปฏิบัติงานของตนได้เป็นอย่างดี อันเป็นกระบวนการที่ช่วยลด

ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร และช่วยลดจ านวนคดีที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาล 

การที่เลขาธิการท าหน้าที่พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ ถือได้ว่าเป็นการใช้อ านาจหน้าที่ในฐานะเป็นผู้มี

ส่วนได้เสียโดยตรง จึงเป็นการกระท าที่ไม่สอดคล้องกับเน้ือหาของหลักความเป็นกลาง อีกทั้งยัง

เป็นการกระท าที่ ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้ อ.ก.ส.ในฐานะองค์กรพิทักษ์

คุณธรรม ท าหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพหรือสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและลูกจ้างใน

ส านักงาน มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจที่เกนิขอบเขตของกฎหมาย หรือใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบหรือไม่

เหมาะสม ซ่ึงเป็นสิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองภายในหน่วยงานของรัฐ และ

เป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานที่ ข้าราชการพึงมีส าหรับในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่ รัฐจัดให้

เช่นเดียวกนักบัประชาชนทั่วไป 

ดังน้ัน จะเหน็ได้ว่า กระบวนการร้องทุกข์ ถือเป็นกระบวนการหน่ึงในการสร้างความ

เข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา อันเป็นกระบวนการ

ทบทวนหรือการช้ีแจงท าความเข้าใจในเหตุอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชา  

และเป็นวิธีการลดความขัดแย้งภายในองค์กร ดังน้ัน การบัญญัติกฎหมายโดยให้เลขาธิการเป็น

องค์คณะของ อ.ก.ส. ซ่ึงท าหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ ถือเป็นการบัญญัติกฎหมายที่ขัด

ต่อหลักความเป็นกลาง เน่ืองจากเลขาธิการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเร่ืองร้องทุกข์ ส่งผลให้เกิดความ

ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องทุกข์ ไม่สามารถสร้างหลักประกันในการรับรองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและ

ความม่ันคงในอาชีพของข้าราชการได้ ซ่ึงส่งผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏบัิติราชการของข้าราชการ

และลูกจ้างในส านักงาน ท าให้กระทบต่อประสทิธภิาพและผลสมัฤทธิ์ในภารกจิขององค์กร 

 

5. ขอ้เสนอแนะ 

5.1 ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัโครงสรา้งและความเชี่ยวชาญในการบริหารงานบุคคลของ

ขา้ราชการและลูกจา้งในส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

ผู้วิจัยเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติม บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 19 ในหมวด 2 ว่าด้วยส านักงาน

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ ดังต่อไปนี้  

“มาตรา 19 ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติคณะหน่ึง ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 คน ดังต่อไปนี้  

(1) ประธานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ เป็นประธาน  

(2) กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ จ านวน 1 คน เป็นรองประธาน  

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จ านวน 3 คน             

เป็นกรรมการ  

(4) เลขาธกิาร ก.พ. โดยต าแหน่ง เป็นกรรมการ 
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(5) ผู้แทนข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซ่ึงข้าราชการ

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเลือกกนัเอง จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ 

(6) เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นกรรมการและ

เลขานุการโดยต าแหน่ง” 

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามกรอบอ านาจหน้าที่ เหน็ควรเพ่ิมเติม มาตรา 

19/1 ดังต่อไปนี้  

“มาตรา 19/1 ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในส านักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ ดังต่อไปนี้  

(1) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ กสม. เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ 

(2) ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรฐานการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ  

(3) ออกกฎ กสม. และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือปฏบัิติการ

ตามพระราชบัญญัติน้ี รวมตลอดทั้งการให้ค าแนะน าหรือวางแนวทางในการปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี กฎ กสม. เมื่อได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

(4) ตีความและวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนเน่ืองจากการใช้พระราชบัญญัติน้ี ตลอด

ทั้งก าหนดแนวทางปฏบัิติในกรณีที่เป็นปัญหา 

(5) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพ่ือรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการก าหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน 

รวมทั้งระดับต าแหน่งและประเภทต าแหน่งส าหรับคุณวุฒิดังกล่าว 

(6) ก ากับดูแลติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ เพ่ือรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐาน

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏบัิติตามพระราชบัญญัติน้ี 

(7) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติ และแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวันเดือนปี

เกดิ และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ 

(8) ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการปฏบัิติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตามพระราชบัญญัติน้ี 

(9) ก าหนดเร่ืองการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์อื่นและเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่

ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ 

(10) ปฏบัิติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ กสม.” 
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5.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัระบบพิทักษคุ์ณธรรมในส านกังานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ  

ผู้วิจัยเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติม บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยการเพ่ิมเติมมาตรา 19/2 ในหมวด 2 ว่าด้วยส านักงาน

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ ดังต่อไปนี้  

“มาตรา 19/2 ให้มีคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมของส านักงานคณะกรรมการ

สทิธมินุษยชนแห่งชาติคณะหน่ึง ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 7 คน ดังต่อไปนี้  

(1) ประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของส านักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ 

(2) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และมีผลงานเป็นที่

ประจักษ์ในด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล หรือด้านกฎหมายที่เห็นว่าเหมาะสมและเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ซ่ึงมิใช่ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ  

(3) ผู้แทนส านักงาน ก.พ. เป็นกรรมการ  

(4) ผู้แทนส านักงานศาลปกครอง เป็นกรรมการ  

(5) ผู้แทนอยัการสงูสดุ เป็นกรรมการ  

(6) ผู้อ านวยการส านักกฎหมายและคดี เป็นกรรมการ และเลขานุการ” 

5.3 ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบักระบวนการรอ้งทุกขข์องขา้ราชการและลูกจ้างในส านกังาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

 ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการออกกฎที่เกี่ยวข้องกับการร้องทุกข์เป็นการเฉพาะโดยมีเน้ือหา 

ดังต่อไปนี้  

 “ในกรณีที่เป็นการร้องทุกข์เกี่ยวกับการใช้อ านาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และในการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์

ดังกล่าว มิให้เลขาธกิารอยู่ในที่ประชุม เว้นแต่คณะกรรมการให้อยู่ในที่ประชุมเพ่ือช้ีแจงหรือตอบ

ข้อซักถาม” 
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