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บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวกับ

กฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับโครงสร้างและกระบวนการในการบริหารงานบุคคล ระบบพิทักษ์

คุณธรรมของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและ

กระบวนการในการบริหารงานบุคคล ระบบพิทกัษ์คุณธรรมของต่างประเทศ และประเทศไทย อีก

ทั้งวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กรบริหารงานบุคคลและระบบพิทกัษ์

คุณธรรมในส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมกับ

ประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากโครงสร้างขององค์กรบริหารงานบุคคลและระบบพิทกัษ์

คุณธรรมในส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างย่ังยืนสบืต่อไป 

จากการศึกษา พบว่า นับตั้งแต่มีการบังคับใช้ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กรบริหารงาน

บุคคลและระบบพิทักษ์คุณธรรมในส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ดังต่อไปน้ี ประการแรก คือ 

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและสัดส่วนความเช่ียวชาญของคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลตามระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 ประการที่สอง คือ 

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดโทษทางวินัยของระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 และประการสุดท้าย คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความ

เช่ียวชาญของผู้พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยตามกระบวนการอุทธรณ์ในระบบพิทักษ์

คุณธรรม ซ่ึงปัญหาข้างต้นดังกล่าวเป็นปัญหาต่อการพัฒนาโครงสร้างขององค์กรบริหารงานบุคคล

และระบบพิทกัษ์คุณธรรมในส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารงานบุคคล

หรือระบบพิทกัษ์คุณธรรมในส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ไม่มีความเช่ียวชาญในการบริหารงาน 

น้ันเอง 

ดังน้ัน จะเหน็ได้ว่า ประเทศไทยควรน าเอาแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานบุคคล และระบบพิทักษ์คุณธรรมของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 

                                                           

 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ  มหาวิทยาลัยศรปีทุม 


 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา และเครือรัฐออสเตรเลีย มาปรับใช้ในประเทศไทย

เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาโครงสร้างขององค์กรบริหารงานบุคคลและระบบพิทักษ์คุณธรรมใน

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้อย่างเหมาะสม ดังน้ัน เหน็ควรแก้ไขระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 โดยให้เพ่ิมสัดส่วนคณะกรรมการให้มีบุคคลผู้เช่ียวชาญ

ด้านการบริหารงานบุคคล และการก าหนดประเภทของโทษทางวินัยให้เป็นมาตรฐานทั่วไป 

ตลอดจนก าหนดให้ผู้เช่ียวชาญด้านระบบพิทกัษ์คุณธรรมเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการ

พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ เพ่ือที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างย่ังยืน สบืต่อไป 

 

1. บทน า 

ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กรบริหารงานบุคคลและระบบ

พิทกัษ์คุณธรรมในส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยสงัเขป ดังน้ี 

1.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัโครงสร้างและสดัส่วนความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลตามระเบยีบผูต้รวจการแผ่นดินว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 

ในปัจจุบันคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เป็นคณะกรรมการที่ก  าหนดกระบวนการที่

เกี่ยวกบัการวางนโยบายการวางแผนโครงการ ระเบียบ และวิธีด าเนินการหรือกระบวนการบริหาร

จัดการทั้งหมดเกี่ยวกับบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ปฏบัิติงานในองค์การใดองค์การหน่ึง เพ่ือให้ได้มาใช้

ประโยชน์ และช่วยให้พนักงานในองค์การได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง และได้พัฒนาตนเองให้มี

ความสามารถเชิงสมรรถนะในการปฏบัิติงานได้อย่างเตม็ที่  เสริมสร้างวินัยด้วยการป้องกันเหตุที่

จะท าให้ข้าราชการกระท าผิดวินัย เพ่ือให้มีความผาสุกและความพึงพอใจในงาน เกิด

ความก้าวหน้า สามารถท างานที่ให้ผลการด าเนินการที่ดีมีประสิทธิผล ซ่ึงระเบียบผู้ตรวจการ

แผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 กไ็ด้มีการก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินข้ึน เพ่ือด าเนินการอนัเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่

ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเหน็ได้ว่า การที่ พระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

พ.ศ. 2552 ได้ให้อ านาจ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินเพ่ือเหน็ชอบร่วมกัน

ในการออกกฎ ได้แก่ ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 ที่ได้มี

การก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 1. เลขาธิการส านักงาน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 2. รองเลขาธิการส านักงาน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นกรรมการ 3. ผู้แทนพนักงานซ่ึงคัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน เป็น

กรรมการ โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้ นเพ่ือท า

หน้าที่ควบคุมดูแลการด าเนินงานในระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบผู้ตรวจการ

แผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 ตลอดจนมีหน้าที่ในการตีความและวินิจฉัย

ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอันเกิดจากการบังคับใช้ระเบียบน้ี รวมถึงมีหน้าที่ใน
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การออกประกาศเพ่ือให้พนักงานและลูกจ้างของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินปฏบัิติตาม อีกทั้งมี

หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจการแผ่นดินในเร่ืองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังน้ันเมื่อพิจารณาโครงสร้างและสัดส่วนของคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลดังกล่าว จะพบว่า โครงสร้างและสดัส่วนไม่มีการก าหนดให้ผู้มีความเช่ียวชาญใน

การบริหารงานบุคคลซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก มาเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างในคณะกรรมการคณะ

น้ี ส่งผลท าให้ในการปฏบัิติหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวตามที่กฎหมายก าหนด เน่ืองจากเม่ือ

พิจารณาโครงสร้างและสดัส่วนของคณะกรรมการคณะน้ี พบว่า มีจ านวนเพียง 4 คน เท่าน้ัน โดย

จะเหน็ได้ว่าไม่มีการก าหนดสัดส่วนให้มีผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการบริหารบุคคลไว้

เลยในโครงสร้างของคณะกรรมการคณะน้ี และเมื่อพิจารณาคณะกรรมการอีกคร่ึงหน่ึงน้ัน กเ็ป็น

เพียงผู้แทนของพนักงานและลูกจ้างในส านักงานซ่ึงอาจไม่เข้าใจหรือไม่มีองค์ความรู้เพียงพอต่อ

การบริหารงานบุคคลในองค์กรขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นรูปแบบเฉพาะในลักษณะน้ีกเ็ป็นได้ รวมทั้งการ

ก าหนดโครงสร้างสัดส่วนดังกล่าวยังอาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินงานและการปฏิบัติ

หน้าที่ อนัจะท าให้ไม่เกดิประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานบุคคลในส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

และเกดิความไม่เหมาะสมในการปฏบัิติหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว 

1.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการก าหนดโทษทางวินยัของระเบียบผูต้รวจการแผ่นดินว่า

ดว้ยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 

ส าหรับโทษทางวินัย คือ โทษที่ข้าราชการหรือพนักงานกระท าความผิดทางวินัย และ

การลงโทษทางวินัย เป็นกระบวนการส าคัญอันหน่ึงในการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของพนักงานและลูกจ้างบุคลากร และมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือธ ารงศักด์ิศรีของหน่วยงานด้วย การลงโทษทางวินัยถูกน ามาใช้เป็นมาตรการเชิง

ลบควบคู่กบัการให้รางวัลที่เป็นมาตรการเชิงบวก ภายใต้แนวความคิดว่า พนักงานและลูกจ้างที่ดี

มีประสิทธิภาพควรได้รับการยกย่องและให้รางวัลเพ่ือเป็นก าลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดี พนักงาน

และลูกจ้างซ่ึงกระท าความผิด สมควรได้รับการลงโทษตามควรแก่กรณี เพ่ือมิให้เป็นเย่ียงอย่างแก่

พนักงานอื่น 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเหน็ได้ว่า พระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 

2552 ได้ก าหนดโทษทางวินัยไว้เพียง 3 ลักษณะ คือ ภาคทณัฑ์ งดบ าเหนจ็ และไล่ออก ซ่ึงเมื่อ

พิจารณาเปรียบเทยีบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่เป็นกฎหมาย

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและระบบพิทักษ์คุณธรรมของข้าราชการพลเรือนสามัญทั่วไปน้ัน 

พบว่า ได้มีการก าหนดโทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือน ออกเป็น 5 สถาน ได้แก่ (1) 

ภาคทณัฑ์ (2) ตัดเงินเดือน (3) ลดเงินเดือน (4) ปลดออก (5) ไล่ออก ซ่ึงเมื่อพิจารณาแล้ว

เหน็ได้ว่า การก าหนดโทษทางวินัยของพระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 

มีการก าหนดโทษทางวินัยที่ต ่ากว่าเกณฑ์ของมาตรฐานกลางทั่วไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ส่งผลให้การลงโทษทางวินัยของพนักงานและลูกจ้างในส านักงาน
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ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่เป็นไปตามมาตรฐานกลาง ซ่ึงมีการแยกโทษทางวินัยทั่วไป และโทษทาง

วินัยที่ร้ายแรง น่ันเอง 

1.3 ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัความเชี่ยวชาญของผูพ้ิจารณาอุทธรณค์ าสัง่ลงโทษทางวินยั

ตามกระบวนการอุทธรณใ์นระบบพทิกัษคุ์ณธรรม 

การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย คือ การที่ ผู้ถูกลงโทษทางวินัยขอให้ผู้มีอ านาจ

พิจารณาเร่ืองที่ตนถูกลงโทษให้พิจารณาใหม่ในทางที่เป็นคุณ ซ่ึงในการบริหารงานบุคคลไม่ว่าจะ

เป็นองค์กรหรือหน่วยงานใดกต็ามของรัฐจะต้องมีระบบการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยที่มี

ประสทิธภิาพมีหลักประกันที่จะให้ความเป็นธรรมแก่บุคลากร เพ่ือเป็นระบบตรวจสอบถ่วงดุลใน

การออกค าสั่งลงโทษทางวินัยที่กระทบกระเทือนสิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานซ่ึงถูก

ด าเนินการน้ัน จึงจ าเป็นต้องมีการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยในหน่วยงานน้ัน โดยเมื่อมีการสรร

หาบุคลากรเข้ามาท างานแล้วหน่วยงานจะต้องดูแลบุคคลเหล่าน้ันให้ปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพสามารถดึงศักยภาพของบุคลากรน้ันออกมาใช้อย่างเต็มที่เพ่ือพัฒนางานและ

หน่วยงานให้มีความก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเหน็ได้ว่า ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคล พ.ศ. 2554 ได้มีการก าหนด สิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยของพนักงานและ

ลูกจ้างในส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งในส่วนการอุทธรณ์ค าสั่งการลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง คือ 

ค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์หรืองดบ าเหน็จ โดยต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ภายใน 15 วัน ส่วนในกรณีการอุทธรณ์ค าสั่งการลงโทษวินัยร้ายแรง คือ ค าสั่งลงโทษไล่ออก ให้

อุทธรณ์ต่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ภายใน 30 วัน ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากเน้ือหาของกฎดังกล่าว 

พบว่า ในระบบพิทกัษ์คุณธรรมของพนักงานและลูกจ้างในส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่มีการ

ก าหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการในระบบพิทักษ์คุณธรรมขึ้ นเป็นการเฉพาะ ส่งผลท าให้ในการ

พิจารณาการอุทธรณ์ค าสั่งลงทางวินัย จึงตกเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและ

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วแต่กรณีตามที่กฎก าหนด จากเน้ือหาของกฎดังกล่าวจึงก่อให้เกิด

ปัญหาเกี่ยวกบัความเช่ียวชาญของผู้ท าหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย 

 

2. แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีทีเ่กีย่วกบักฎหมายมหาชนทีเ่กีย่วกบัโครงสรา้งและ

กระบวนการในการบริหารงานบุคคล ระบบพิทักษ์คุณธรรมของส านักงาน

ผูต้รวจการแผ่นดิน 

2.1 หลกัการบริหารงานบุคคล  

หลักการบริหารงานบุคคล หมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้การ

ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยมีขอบข่ายของการบริหาร ตั้งแต่การวางแผน การ

สรรหา การบรรจุ การแต่งต้ัง การพัฒนา บ ารุงขวัญและการให้พ้นจากงาน เป้าหมายที่ส าคัญของ

การบริหารบุคคล คือ การได้มาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการ
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ของหน่วยงาน และท าให้เขามีความพอใจในการปฏบัิติงานด้วย งานที่ได้รับมอบหมายจึงจะส าเรจ็

อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหลักส าคัญในการบริหารงานบุคคลได้แก่ระบบคุณธรรม ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้  

ระบบคุณธรรม เป็นวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน โดยใช้การสอบรูปแบบต่างๆ 

เพ่ือประเมินความรู้ความสามารถของบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามต้องการ โดยไม่ค านึงถึงเหตุผล

ทางการเมืองหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นส าคัญ อน่ึงการบริหารงานบุคลากรภาครัฐตามระบบ

คุณธรรมยึดหลักการ 4 ประการ ได้แก่ 

(1) ความเสมอภาคในโอกาส (Equality of Opportunity) หมายถึง การเปิดโอกาสที่

เท่าเทยีมกันในการสมัครงานส าหรับผู้สมัครซ่ึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และพ้ืนความรู้ตามที่

ระบุไว้โดยไม่มีข้อกีดกัน อันเน่ืองจากฐานะ เพศ ผิว และศาสนา กล่าวคือทุกคนซ่ึงมีคุณสมบัติ

ตรงตามเกณฑจ์ะมีสทิธใินการถูกพิจารณาเทา่เทยีมกนัความเสมอภาคในโอกาส  

(2) หลักความสามารถ (Competence) หมายถึง การยึดถือความรู้ความสามารถเป็น

เกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าท้างาน โดยเลือกผู้ซ่ึงมีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับ

ต าแหน่งมากที่สุดโดยจะบรรจุแต่งต้ังผู้ซ่ึงมีความเหมาะสมตามเกณฑ์มากกว่า เพ่ือให้ได้คนซ่ึง

เหมาะกบังานจริงๆ หากจะมีการแต่งตั้งบุคลากรระดับผู้บริหารกจ็ะพิจารณาจากผลการปฏบัิติงาน

ขีดความสามารถหรือศักยภาพของการบริหารงานในอนาคต 

(3) หลักความมั่นคงในอาชีพการงาน (Security on Tenure) หมายถึง หลักประกัน

การปฏบัิติงานที่องค์กรให้แก่บุคลากรว่าจะได้รับการคุ้มครอง จะไม่ถูกกล่ันแกล้งหรือถูกให้ออก

จากงานโดยปราศจากความผิด ไม่ว่าจะโดยเหตุผลส่วนตัวหรือทางการเมือง ช่วยให้ผู้ปฏบัิติงาน

รู้สกึม่ันคงในหน้าที่หลักการที่ผู้บริหารใช้ในเร่ืองของความม่ันคงในอาชีพการงาน  

(4) หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality) หมายถึง การไม่เปิด

โอกาสให้มีการใช้อิทธิพลทางการเมืองเข้าแทรกแซงในกิจการงาน  หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ

นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ 

2.2 องคก์รทางปกครอง 

หลักองค์กรทางปกครอง เป็นการจัดแบ่งฝ่ายปกครองออกเป็นองค์กรต่าง ๆโดยมี

องค์กรหลายรูปแบบที่สัมพันธ์กัน และองค์กรแต่ละรูปแบบน้ันจะเหมาะสมกับภารกิจที่แตกต่าง

กัน และต่างกด็ าเนินงานแทน “รัฐ” เพ่ือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมหรือคุ้มครองประโยชน์ของ

เอกชน หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการจัดองค์กรเพ่ือท างานแทนรัฐน่ันเอง  โดยความหมายของ

องค์กรทางปกครอง หมายถึง บรรดาองค์กรของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในก ากับหรือ

ควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึง
 
และหมายความรวมถึ ง

พระมหากษัตริย์โดยค าแนะน าของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีคนอื่น ๆ ด้วย เมื่อ

องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารเหล่าน้ีใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีค่าบังคับเสมอ

พระราชบัญญัติ  
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คณะกรรมการ เป็นรูปแบบขององค์กรทางปกครองที่ใช้กันมาแต่โบราณและมีข้อดีอยู่

มาก เช่น ได้ข้อยุติที่ดีกว่าเพราะการร่วมกันวิเคราะห์จากความคิดของหลายคน ป้องกันการใช้

อ านาจตามอ าเภอใจของคนๆ เดียว ใช้ในการประสานประโยชน์ที่ขัดแย้ง เกิดความกระจ่างในการ

ประสานงาน และยังเป็นการรวมอ านาจที่ต่างกนัจากแต่ละคนเข้ากนั ท าให้การงานเกิดผลเรว็ เป็น

ต้น ทั้งน้ี การจัดตั้งคณะกรรมการในงานต่างๆ อาจมีลักษณะแตกต่างกันได้ คณะกรรมการใน

องค์กรทางปกครองจึงอาจมีการจัดต้ังและวิธีด าเนินงานหลายรูปแบบ แต่โดยที่คณะกรรมการซ่ึง

เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจทางปกครองน้ันจะต้องมีลักษณะเฉพาะบางประการ พระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงได้บัญญัติเร่ืองคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการ

พิจารณาทางปกครองไว้โดยเฉพาะ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาทางปกครองโดยมากมักจะแต่งตั้งจากผู้เป็น

ข้าราชการต าแหน่งต่างๆ ตามความรู้ความสามารถในการรับผิดชอบ เพราะข้าราชการจะมีวินัย

ก ากับให้ต้องท างานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต อย่างไรกต็ามในกรณีต้องการความโปร่งใส หรือ

ต้องการส่วนร่วมจากภาคเอกชนกอ็าจตั้งบุคคลในภาคเอกชนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการได้ 

และในบางกรณีต้องการความรู้ความสามารถสูงในความรู้ด้านใดโดยเฉพาะกจ็ะก าหนดให้มี

กรรมการซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิได้ โดยไม่เลือกว่าบุคคลดังกล่าวจะมาจากภาครัฐหรือภาคเอกชน 

ในกรณีกรรมการซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิน้ีจึงมีหลักการว่าการแต่งตั้งต้องระบุตัวบุคคลว่าเป็นผู้ใดจะ

ระบุเป็นต าแหน่งไม่ได้ เพราะการระบุเป็นต าแหน่งหรือเป็นผู้แทนสถาบันน้ันเท่ากับ ว่ามิได้

พิจารณาคุณสมบัติของตัวบุคคล แม้ว่าโดยทั่วไปบุคคลระดับหน่ึงในสถาบันน้ันๆ มักจะมีความรู้

ความสามารถระดับผู้ทรงคุณวุฒิกต็าม 

2.3 หลกักฎหมายทีด่ี  

หลักกฎหมายที่ดีต้องไม่ขัดแย้งกบัหลักแห่งความได้สดัส่วน ซ่ึงในรัฐประชาธิปไตยเสรี

นิยม “หลักแห่งความได้สัดส่วน” เป็นหลักรัฐธรรมนูญทั่วไปและเป็นหลักการพ้ืนฐานของ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้อ านาจปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครอง ซ่ึงแม้ว่าจะไม่มีการบัญญัติไว้เป็น

ลายลักษณ์อกัษร แต่กม็ีค่าบังคับเทา่กบับทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญทุกประการ และองค์กรต่าง ๆ 

ของรัฐ ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ ต่างต้องเคารพและปฏบัิติตามหลักการน้ี 

จะกระท าการใดขัดแย้งกบัหลักแห่งความได้สดัส่วนนี้มิได้ 

หลักแห่งความได้สดัส่วนประกอบไปด้วยหลักการย่อยๆ อีก 3 หลักการ คือ หลักแห่ง

ความเหมาะสม หลักแห่งความจ าเป็น และหลักแห่งความได้สดัส่วนในความหมายอย่างแคบ 

หลักการดังกล่าวท าให้เกิดข้อที่ต้องค านึงในการใช้อ านาจทางปกครอง คือ ข้อแรก 

มาตรการที่กฎหมายให้อ านาจฝ่ายปกครองกระท าการต้องเป็นมาตรการที่เหมาะสม กล่าวคือ ต้อง

เป็นมาตรการที่ฝ่ายปกครองสามารถด าเนินการให้เกิดผลตามที่ฝ่ายนิติบัญญัติประสงค์ให้เกิดข้ึน

ได้จริงในทางปฏบัิติ ดังน้ัน กฎหมายที่ก  าหนดมาตรการที่ไม่สามารถท าให้วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้น้ัน
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เป็นจริงขึ้นมาได้โดยแน่แท้ หรือท าให้สถานการณ์กลับเลวร้ายลงไปกว่าเดิม กฎหมายน้ันย่อมเป็น

กฎหมายที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นกฎหมายที่ไม่สามารถท าให้บรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์ 

ข้อสอง มาตรการที่กฎหมายให้อ านาจฝ่ายปกครองมีอ านาจกระท าการต้องเป็น

มาตรการที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของพลเมืองน้อยที่สุด ทั้งน้ีเพราะว่าตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีนิยมน้ัน รัฐจะเรียกร้องให้พลเมืองจ าต้องสละสิทธิเสรีภาพของตนได้เพียง

เทา่ที่จ าเป็นแก่การคุ้มครองสทิธเิสรีภาพของผู้อื่นหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะเทา่น้ัน 

กรณีมีมาตรการที่สามารถท าให้เกิดผลตามที่ ฝ่ายนิติบัญญัติประสงค์อยู่หลาย

มาตรการ และแต่ละมาตรการน้ันมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพมากน้อยต่างกัน  การเลือกใช้

มาตรการที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของพลเมืองที่รุนแรงหรือเกินกว่าความจ าเป็นเพ่ือให้การ

ด าเนินการบรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้ังไว้น้ัน ย่อมเป็นการฝ่าฝืนต่อเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็น

การกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 

3. กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงสรา้งและกระบวนการในการบริหารงานบุคคล 

ระบบพิทกัษคุ์ณธรรมของต่างประเทศ และประเทศไทย 

3.1 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งและกระบวนการในการบริหารงานบุคคล ระบบพิทกัษ์

คุณธรรมของต่างประเทศ  

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมิได้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม แต่สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนีมีระบบการร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้ารัฐการพลเรือนของสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี โดยการร้องทุกข์ของข้า รัฐการซ่ึงมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติ

หรือไม่ปฏบัิติการใด ๆ ของผู้บังคับบัญชาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีน้ัน มีกแ็ต่เพียงศาลวินัย

ที่เป็นแผนกหน่ึงในศาลปกครองที่ท  าหน้าที่วินิจฉัยความผิดวินัยในบางกรณีและกฎหมายว่าด้วย

วินัยของสหพันธใ์ช้บังคับส าหรับข้าราชการทุกประเภท ยกเว้นข้ารัฐการทหาร ซ่ึงมีกฎหมายว่าด้วย

วินัยทหารเป็นการเฉพาะ นอกจากน้ัน กฎหมายว่าด้วยวินัยของสหพันธ์ยังใช้บังคับกับข้ารัฐการ

บ านาญด้วย 

ประเภทของโทษ 

มาตรา 5 ของกฎหมายว่าด้วยวินัยของสหพันธ์ได้ก าหนดโทษทางวินัยไว้ส าหรับข้ารัฐ

การทั่วไป   5 สถาน และข้ารัฐการบ านาญ 2 สถาน กล่าวคือ 

โทษทางวินัยส าหรับข้ารัฐการทั่วไป  มีดังน้ี 

(1) ภาคทณัฑ ์

(2) ปรับ 

(3) ลดเงินเดือน 

(4) ย้ายไปอยู่ในต าแหน่งที่มีสายงานเดียวกนั แต่มีข้ันเงินเดือนลดลง 

(5) ให้ออกจากราชการ 
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โทษทางวินัยส าหรับข้ารัฐการบ านาญ  มีดังน้ี 

(1) ลดเบ้ียบ านาญ 

(2) ตัดสทิธใินการรับเบ้ียบ านาญ 

สหรัฐอเมริกาน้ัน มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลด้านวินัย เพราะรูปแบบการปกครอง

ของสหรัฐอเมริกาเองที่ท  าให้ในแต่ละมลรัฐ (States) หรือหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นของ

สหรัฐอเมริกา จะมีระบบงานของรัฐและระบบการบริหารงานบุคคลด้านวินัยที่ต่างกนัออกไปในแต่

ละหน่วยการปกครองน้ัน ๆ ในส่วนของรัฐบาลกลาง(Federal) จะมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่ในการ

บริหารงานบุคคลด้านวินัยของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ คณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรม หรือ 

(Merit System Protection Board : (MSPB) โดยที่การเกดิขึ้นของ MSPB น้ี เป็นผลจากการมีรัฐ

บัญญัติปฏรูิประบบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ ที่ประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1978 และมีผลใช้บังคับ

เม่ือวันที่ 11 มกราคม ค.ศ. 1979 ท าให้เกดิองค์กรอิสระขึ้นใหม่ 3 องค์กร แทนที่คณะกรรมการ

ข้ารัฐการพลเรือน (The Civil Service Commission) ได้แก่ 

1) ส านักงานการบริหารงานบุคคล (Office of Personal Management) มีหน้าที่ดูแล

ข้ารัฐการและก าลังคนภาครัฐ 

2) การบริหารแรงงานสัมพันธ์แห่งชาติ (The Federal Labor Management) มีหน้าที่

ดูแลในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองแรงงานสมัพันธใ์นส่วนที่เกี่ยวข้องกบัเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

3) คณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) 

นอกจากน้ี การจัดโครงสร้างองค์กร Merit System Protection Board น้ันเป็นองค์กร

อิสระของรัฐบาล (Independent Government Agency) แต่มีการด าเนินงานคล้ายกับรูปแบบของ

ศาล ท าหน้าที่เหมือนผู้พิทกัษ์ระบบคุณธรรมในระบบรัฐการของสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย

สมาชิกจ านวน 3 คน จากการแต่งตั้งของประธานาธิบดีโดยความเหน็ชอบของวุฒิสภา มีวาระการ

ด ารงต าแหน่ง 7 ปี และประธานาธิบดีจะแต่งตั้งคณะกรรมการคนหน่ึงขึ้ นเป็นประธาน

คณะกรรมการและท าหน้าที่เป็นหัวหน้าส านักงานคณะกรรมการโดยความเหน็ชอบของวุฒิสภา 

และแต่งตั้งกรรมการคนหน่ึงเป็นรองประธานเพ่ือท าหน้าที่กรณีที่ประธานไม่สามารถปฏบัิติหน้าที่

ได้ และถ้าประธานและรองประธานไม่สามารถปฏบัิติหน้าที่ได้ กรรมการซ่ึงเหลืออยู่จะท าหน้าที่

ประธานแทน 

ส าหรับเครือรัฐออสเตรเลียน้ัน มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลด้านวินัย และมีหน้าที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลด้านวินัยของเครือรัฐออสเตรเลีย ได้แก่ มนตรีว่าการราชการ

แผ่นดิน หรือ Public Service Commissioner โดยมีมนตรีช่วยว่าราชการแผ่นดิน (Deputy Public 

Service Commissioner) และ มนตรีว่าการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการ (Merit 

Protection Commissioner) โดยบุคคลทั้งสามดังกล่าวรวมกันเรียกว่า คณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือนหรือ Public Service Commission โดยจะมีหน่วยงานประจ าเพ่ือสนับสนุนการปฏบัิติ

หน้าที่ของคณะกรรมการ 
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1) อ านาจหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลด้านวินัย 

ภายใต้ Public Service Act 1999 น้ัน หน้าที่ของมนตรีว่าราชการแผ่นดิน มนตรีช่วย

ว่าราชการแผ่นดิน และมนตรีว่าการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการ จะครอบคลุม

หน่วยงานของรัฐ (Agency) ทั้งที่เป็นส่วนราชการ(Department) เป็นหน่วยงานของรัฐในสังกัด

ฝ่ายบริหาร (Executive Agency) และที่เป็นหน่วยงานของรัฐในสังกัดฝ่ายนิติบัญญัติ (Statutory 

Agency) 

2) การจัดโครงสร้างองค์กร 

การจัดโครงสร้างองค์กรตามมาตรา 45 และมาตรา 52 แห่ง Public Service Act 

1999 ได้ก าหนดให้ Public Service Commissioner และ Merit Protection Commissioner 

ตามล าดับจะต้องได้รับแต่งตั้งโดยผู้ส าเรจ็ราชการ (Governer-General) จากกระบวนการสรรหา 

และมีวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี 

3.2 กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งและกระบวนการในการบริหารงานบุคคล ระบบพิทกัษ์

คุณธรรมของประเทศไทย 

ส าหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

ก าหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะหน่ึง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.” ประกอบด้วย

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน  ปลัด

กระทรวงการคลัง ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

ฯ แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ และ

ด้านกฎหมาย ซ่ึงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และเป็นผู้ซ่ึงได้รับการสรรหา

ตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไข ที่ก  าหนดในกฎ ก.พ. จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเจด็

คน และให้เลขาธกิาร ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2551 ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมคณะหน่ึง เรียกโดยย่อว่า 

“ก.พ.ค.” ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจด็คนซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ 

ก.พ.ค. ต้องท างานเตม็เวลาให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นเลขานุการของ ก.พ.ค. โดยผู้จะได้รับการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.ค. ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

(1) มีสญัชาติไทย 

(2) มีอายุไม่ต ่ากว่าสี่สบิห้าปี 

(3) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปนี้  

(ก) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
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คณะกรรมการข้าราชการครู คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา หรือคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ 

(ข) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา 

(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

หรือเทยีบเทา่ หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองช้ันต้น 

(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต ่ากว่าอัยการพิเศษประจ าเขต

หรือเทยีบเทา่ 

(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือ

เทยีบเทา่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 

ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา 

และด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ แต่ในกรณีที่ด ารงต าแหน่ง

รองศาสตราจารย์ต้องด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

 

4. วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัโครงสรา้งขององคก์รบริหารงานบุคคล

และระบบพิทกัษคุ์ณธรรมในส านกังานผูต้รวจการแผ่นดิน 

4.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัโครงสรา้งและสดัส่วนความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลตามระเบยีบผูต้รวจการแผ่นดินว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 

 ในปัจจุบันคณะกรรมการบริหารงานบุคคลถือเป็นกลไกส าคัญในการที่จะท าให้

หน่วยงานปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงการ

บริหารงานบุคคลน้ันมีความส าคัญเน่ืองจากคณะกรรมการต้องมีคุณสมบัติประกอบด้วยความ

เช่ียวชาญ และความเข้าใจหลักการบริหารงานบุคคล ในการที่จะก าหนดนโยบายหรือแนวทางใน

การปฏบัิติงานให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในการปฏบัิติงานตามกฎหมายให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อรัฐ อีกทั้งการก าหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการซ่ึงท าหน้าที่ในการ

บริหารงานบุคคลในการด าเนินการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามเจตนารมณ์ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินน้ัน จะท าให้ข้าราชการ พนักงาน และ

ลูกจ้างในส านักงานมีแนวทางในการปฏบัิติงานที่มีประสทิธภิาพมากย่ิงข้ึน 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การที่กฎหมาย คือ พระราชบัญญัติส านักงาน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 ได้ให้อ านาจประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน

เพ่ือเหน็ชอบร่วมกนัในการออกกฎ ได้แก่ ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2554 ที่เป็นการก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 1. 

เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 2. รอง
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เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นกรรมการ 3. ผู้แทนพนักงานซ่ึงคัดเลือกกันเอง 

จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการ

จัดต้ังข้ึนเพ่ือท าหน้าที่ควบคุมดูแลการด าเนินงานในระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบ

ผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 ตลอดจนมีหน้าที่ในการตีความและ

วินิจฉัยปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอันเกิดจากการบังคับใช้ระเบียบน้ี รวมถึงมี

หน้าที่ในการออกประกาศเพ่ือให้พนักงานและลูกจ้างของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินปฏบัิติตาม 

อีกทั้งมีหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจการแผ่นดินในเร่ืองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังน้ันเมื่อพิจารณาโครงสร้างและสัดส่วนของคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลดังกล่าว จะพบว่า โครงสร้างและสดัส่วนไม่มีการก าหนดให้ผู้มีความเช่ียวชาญใน

การบริหารงานบุคคลซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก มาเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างในคณะกรรมการคณะ

น้ี ส่งผลท าให้ในการปฏบัิติหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวตามที่กฎหมายก าหนด เน่ืองจากเม่ือ

พิจารณาโครงสร้างและสดัส่วนของคณะกรรมการคณะน้ี พบว่า มีจ านวนเพียง 4 คน เท่าน้ัน โดย

จะเหน็ได้ว่าไม่มีการก าหนดสัดส่วนให้มีผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการบริหารบุคคลไว้

เลยในโครงสร้างของคณะกรรมการคณะน้ี และเมื่อพิจารณาคณะกรรมการอีกคร่ึงหน่ึงน้ัน กเ็ป็น

เพียงผู้แทนของพนักงานและลูกจ้างในส านักงานซ่ึงอาจไม่เข้าใจหรือไม่มีองค์ความรู้เพียงพอต่อ

การบริหารงานบุคคลในองค์กรขนาดใหญ่ที่เป็นรูปแบบเฉพาะในลักษณะน้ีกเ็ป็นได้ รวมทั้งการ

ก าหนดโครงสร้างสัดส่วนดังกล่าวยังอาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินงานและการปฏิบัติ

หน้าที่ อนัจะท าให้ไม่เกดิประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานบุคคลในส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

และเกดิความไม่เหมาะสมในการปฏบัิติหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว  

นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาถึงการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลในลักษณะน้ี ท าให้คณะกรรมการโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ซ่ึงไม่ใช่ผู้เช่ียวชาญในการบริหารงาน

บุคคลโดยตรง ส่งผลท าให้เม่ือเปรียบเทยีบกับอ านาจหน้าที่ตามที่กฎก าหนด ซ่ึงเน้นการท าหน้าที่

หรือการปฏิบัติหน้าที่อันต้องอาศัยบุคคลซ่ึงมีความเช่ียวชาญในการบริหารงานบุคคลเป็นการ

เฉพาะ ถึงจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ท าให้การ

ก าหนดเนื้อหาของกฎหมายส่งผลต่อระบบบริหารงานบุคคลโดยตรง เพราะไม่สามารถแต่งตั้งผู้ซ่ึง

มีความเช่ียวชาญเข้ามามีบทบาทในการบังคับใช้กฎได้ตามเจตนารมณ์ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อ

ความเช่ือมั่นของพนักงานและลูกจ้างในส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต่อระบบการบริหารงาน

บุคคลในองค์กรของตนเองว่าจะสามารถด าเนินงานให้เป็นที่เช่ือม่ันและเกิดความม่ันคงในการ

บริหารงานบุคคลได้ตามที่พนักงานและลูกจ้างต้องการ อีกทั้งเม่ือน าโครงสร้างและสัดส่วนของ

ผู้เช่ียวชาญในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลดังกล่าว มาเปรียบเทียบกับองค์กรที่มีหน้าที่

โดยตรงในการบริหารงานบุคคล เช่น คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซ่ึงเป็นองค์กร

กลางในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนส่วนใหญ่ในประเทศ จะมีการก าหนดให้มีการ

แต่งต้ัง ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ด้านการบริหารและการจัดการ ซ่ึงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว จ านวนไม่น้อย

กว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน จากคณะกรรมการทั้ งหมด จ านวน 10 – 12 คน มาเป็น

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ดังน้ันจะเหน็ได้ว่า การก าหนดโครงสร้างและความเช่ียวชาญ

ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2554 จึงเป็นการก าหนดโครงสร้างและสัดส่วนความเช่ียวชาญของคณะกรรมการซ่ึงเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกในสดัส่วนที่น้อยกว่ามาตรฐานของระบบการบริหารงานบุคคลใน

ภาครัฐ เพราะหากพิจารณารูปแบบและกระบวนการท างานในการบริหารงานในองค์กร จะเหน็ได้

ว่า พนักงานและลูกจ้างในส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กถ็ือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรูปแบบหน่ึง ซ่ึง

มีพ้ืนฐานในกระบวนการท างานไม่แตกต่างไปจากข้าราชการพลเรือนทั่วไปฝ่ายบริหาร หรือ 

ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในส านักงานธุรการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญในประเภทอื่น 

น่ันเอง 

ดังน้ัน  จะเหน็ได้ว่า ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 

2554 ที่เป็นกฎหมายก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ซ่ึงในการก าหนด

ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลน้ันไม่มีบุคคลผู้เช่ียวชาญในการ

บริหารงานบุคคลโดยตรง ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของพนักงานและลูกจ้างในส านักงาน

ผู้ตรวจการแผ่นดินต่อระบบการบริหารงานบุคคลในองค์กรของตนเองว่าจะสามารถด าเนินงานให้

เป็นที่เช่ือม่ันและเกดิความม่ันคงในการบริหารงานบุคคลได้ตามที่พนักงานและลูกจ้างต้องการ อีก

ทั้งยังส่งผลต่อระบบการบริหารงานบุคคลในส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนการจัดตั้งองค์กรของรัฐน้ัน ไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของการ

จัดตั้งส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้อย่างย่ังยืน 

4.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการก าหนดโทษทางวินยัของระเบียบผูต้รวจการแผ่นดินว่า

ดว้ยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 

ส าหรับโทษทางวินัย คือ โทษที่ข้าราชการหรือพนักงานกระท าความผิดทางวินัย และ

การลงโทษทางวินัย เป็นกระบวนการส าคัญอันหน่ึงในการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของพนักงานและลูกจ้างบุคลากร และมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือธ ารงศักด์ิศรีของหน่วยงานด้วย การลงโทษทางวินัยถูกน ามาใช้เป็นมาตรการเชิง

ลบควบคู่กบัการให้รางวัลที่เป็นมาตรการเชิงบวก ภายใต้แนวความคิดว่า พนักงานและลูกจ้างที่ดี

มีประสิทธิภาพควรได้รับการยกย่องและให้รางวัลเพ่ือเป็นก าลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดี พนักงาน

และลูกจ้างซ่ึงกระท าความผิดสมควรได้รับการลงโทษตามควรแก่กรณี เพ่ือมิให้เป็นเย่ียงอย่างแก่

พนักงานอื่น 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเหน็ได้ว่า พระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 

2552 ได้ก าหนดโทษทางวินัยไว้เพียง 3 ลักษณะ คือ ภาคทณัฑ์ งดบ าเหนจ็ และไล่ออก ซ่ึงเมื่อ

พิจารณาเปรียบเทยีบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่เป็นกฎหมาย
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เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและระบบพิทักษ์คุณธรรมของข้าราชการพลเรือนสามัญทั่วไปน้ัน 

พบว่า ได้มีการก าหนดโทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือน ออกเป็น 5 สถาน ได้แก่ (1) 

ภาคทณัฑ์ (2) ตัดเงินเดือน (3) ลดเงินเดือน (4) ปลดออก (5) ไล่ออก ซ่ึงเมื่อพิจารณาแล้ว

เหน็ได้ว่า การก าหนดโทษทางวินัยของพระราชบัญญัติส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 

มีการก าหนดโทษทางวินัยที่ต ่ากว่าเกณฑ์ของมาตรฐานกลางทั่วไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ส่งผลให้การลงโทษทางวินัยของพนักงานและลูกจ้างในส านักงาน

ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่เป็นไปตามมาตรฐานกลางที่มีการแยกโทษทางวินัยทั่วไป และโทษทางวินัยที่

ร้ายแรง น่ันเอง 

 นอกจากน้ี การที่กฎหมายก าหนดโทษทางวินัยไว้เพียง 3 ระดับจึงไม่สอดคล้องกับ

การท างานของพนักงานและลูกจ้างในส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าต ่ากว่า

เกณฑ์มาตรฐานของข้าราชการพลเรือนสามัญทั่วไป และไม่สอดคล้องกับพนักงานและลูกจ้างใน

รูปแบบอื่น ถึงแม้พนักงานและลูกจ้างในส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะไม่ใช่ข้าราชการพลเรือน

สามัญทั่วไป แต่ถ้ามีการก าหนดมาตรฐานเร่ืองโทษทางวินัยให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ

ข้าราชการพลเรือนสามัญทั่วไป จะเป็นผลดีต่อการท างานของพนักงานและลูกจ้างในส านักงาน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ท าให้มีความเช่ือมั่นในการท างานและมีความมั่นใจในระบบพิทกัษ์คุณธรรม

ในหน่วยงานของตนเอง ในทางกลับกนัการที่ก  าหนดโทษทางวินัยไว้เพียง 3 ระดับเท่าน้ัน เป็นการ

ก าหนดที่ต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานกลาง ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นและศรัทธาของพนักงานและ

ลูกจ้างในส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต่อการปฏิบัติงานในองค์กรของตนเองว่าจะสามารถ

ด าเนินงานให้เป็นที่เช่ือม่ันและเกิดความม่ันคงในการบริหารงานบุคคลได้ตามที่พนักงานและ

ลูกจ้างต้องการ 

ดังน้ัน จะเหน็ได้ว่า หากกฎหมายก าหนดโทษทางวินัยไว้เพียง 3 ลักษณะน้ัน เป็นการ

ก าหนดที่ต ่ากว่าเกณฑ์ทั่วไป เน่ืองจากพนักงานและลูกจ้างในส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินถือว่า

เป็นพนักงานของรัฐเหมือนข้าราชการทั่วไป การก าหนดโทษทางวินัยที่ต ่ากว่าเกณฑท์ั่วไป ส่งผลให้

การท างานของพนักงานและลูกจ้างในส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขาดความเช่ือมั่นในการท างาน

และไม่มีความม่ันใจในระบบพิทกัษ์คุณธรรมในหน่วยงานของตนเอง เพราะเร่ืองโทษทางวินัยที่ได้

ก าหนดไม่สอดคล้องกับการท างาน อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเองใน

การบริหารงานบุคคลและระบบพิทักษ์คุณธรรมในส านักงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็น

มาตรฐานกลาง ตลอดจนกระทบต่อกระบวนการท างานที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์

ของการจัดตั้งส านักงานผู้ตรวจตรวจการแผ่นดิน  น่ันเอง 

4.3 ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัความเชี่ยวชาญของผูพ้ิจารณาอุทธรณค์ าสัง่ลงโทษทางวินยั

ตามกระบวนการอุทธรณใ์นระบบพทิกัษคุ์ณธรรม 

ส าหรับผู้วินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยต้องมีความเช่ียวชาญในด้านการ

บริหารงานบุคคลและระบบพิทกัษ์คุณธรรม และวินิจฉัยอุทธรณ์โดยปราศจากอคติในเร่ืองน้ัน ๆ 
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ต้องมีการฟังความทุกฝ่าย และหลักการให้เหตุผลประกอบค าสั่งทางปกครอง เป็นต้น ที่กล่าวน้ี

เป็นเคร่ืองมืออันส าคัญที่จะใช้ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามระบบพิทักษ์คุณธรรม 

ทั้งน้ี เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้วินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยเป็นที่ไว้วางใจของ

พนักงานและลูกจ้างได้ ต้องมีความเช่ียวชาญในการบริหารงานบุคคลและระบบพิทกัษ์คุณธรรม

เป็นอย่างดี จึงจะเกิดความเป็นธรรมต่อผู้ย่ืนอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย เพราะผู้ย่ืนอุทธรณ์

ค าสั่งลงโทษทางวินัยจะมีความเช่ือมั่นต่อระบบพิทักษ์คุณธรรมเป็นอย่างมาก ดังน้ันผู้วินิจฉัย

อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยมีความเช่ียวชาญในด้านระบบพิทกัษ์คุณธรรม น่ันเอง 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเหน็ได้ว่า ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคล พ.ศ. 2554 ได้มีการก าหนด สิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยของพนักงานและ

ลูกจ้างในส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งในส่วนการอุทธรณ์ค าสั่งการลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง คือ 

ค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์หรืองดบ าเหน็จ โดยต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ภายใน 15 วัน ส่วนในกรณีการอุทธรณ์ค าสั่งการลงโทษวินัยร้ายแรง คือ ค าสั่งลงโทษไล่ออก ให้

อุทธรณ์ต่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ภายใน 30 วัน ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากเน้ือหาของกฎดังกล่าว 

พบว่า ในระบบพิทกัษ์คุณธรรมของพนักงานและลูกจ้างในส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่มีการ

ก าหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการในระบบพิทักษ์คุณธรรมขึ้ นเป็นการเฉพาะ ส่งผลท าให้ในการ

พิจารณาการอุทธรณ์ค าสั่งลงทางวินัย จึงตกเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและ

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วแต่กรณีตามที่กฎก าหนด จากเน้ือหาของกฎดังกล่าวจึงก่อให้เกิด

ปัญหาเกี่ยวกับความเช่ียวชาญของผู้ท าหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย ทั้ง 2 กรณี 

ดังน้ี  

ในกรณีการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง คือ ค าสั่งลงโทษภาคทณัฑ์หรืองด

บ าเหนจ็ จะเหน็ได้ว่า กฎได้ให้อ านาจแก่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการพิจารณาอุทธรณ์ 

โดบกฎได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วย เลขาธิการส านักงานเป็น

ประธาน และรองเลขาธิการส านักงาน รวมกับผู้แทนพนักงานอีก 2 คน เป็นกรรมการ  เมื่อได้

พิจารณาความเช่ียวชาญ พบว่า องค์ประกอบของกรรมการดังกล่าวไม่มีการก าหนดผู้เช่ียวชาญใน

ด้านระบบพิทักษ์คุณธรรมไว้เป็นการเฉพาะ ตลอดจนไม่มีการก าหนดให้บุคคลภายนอกหรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านระบบพิทกัษ์คุณธรรมเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของระบบพิทกัษ์คุณธรรม ส่งผลท า

ให้ในการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง จึงเกิดผลกระทบต่อความเช่ือมั่ นของ

พนักงานและลูกจ้างในส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าในการพิจารณาอุทธรณ์การลงโทษของตน

น้ันจะได้รับความเป็นธรรมจากการพิจารณาได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

อีกทั้งเม่ือดูจากหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดจะเห็นได้ว่า อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล จะเน้นการท าหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของการควบคุมดูแลให้ระเบียบ

ผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 สามารถบังคับใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ 

ตลอดจนมีหน้าที่ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดข้ึนจากการบังคับใช้ระเบียบดังกล่าวมากกว่าที่จะ
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ท าหน้าที่ในการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งการลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ดังน้ันการก าหนดให้

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลต้องมารับหน้าที่ในส่วนของการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทาง

วินัยอย่างร้ายแรงจึงไม่เหมาะสมตามหน้าที่และกรอบการท างานที่กฎหมายก าหนด 

ในกรณีการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย คือ ค าสั่งลงโทษไล่ออก จะเหน็ได้ว่า การที่

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดให้ประธาน

ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้พิจารณาค าสั่งลงโทษทางวินัยร้ายแรงของพนักงานและลูกจ้างใน

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินน้ัน ส่งผลท าให้เกิดความไม่เหมาะสมในการท าหน้าที่ดังกล่าว 

เน่ืองจากเม่ือพิจารณาความเช่ียวชาญของประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พบว่า อดีตรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจการแผ่นดินให้มาจากผู้ซ่ึง

เป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะ และมีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นที่

ประจักษ์ ดังน้ันจากการก าหนดคุณสมบัติและอ านาจหน้าที่โดยตรงของผู้ตรวจการแผ่นดินจึงไม่ใช่

ผู้ซ่ึงมีความเช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกอ็าจไม่ได้มาจาก

ผู้เช่ียวชาญในด้านระบบพิทกัษ์คุณธรรมเป็นการเฉพาะ ส่งผลท าให้ในการให้อ านาจเพ่ือพิจารณา

อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยร้ายแรงจึงเป็นการไม่สมควรที่กฎจะมอบอ านาจให้แต่เพียงประธาน

ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นเพียงผู้มีอ านาจในการพิจารณาอุทธรณ์แต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งเมื่อพิจารณา

จากหลักการในระบบพิทักษ์คุณธรรมจะพบว่า ให้การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย

ร้ายแรงของพนัก ข้าราชการ ลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ โดยส่วนใหญ่จะมีการตั้งผู้พิจารณาอุทธรณ์

ค าสั่งลงโทษทางวินัยเป็นแบบคณะกรรมการ เพ่ือป้องกันความผิดพลาดจากการพิจารณาค าสั่ง

ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงรวมถึงเพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นในระบบพิทกัษ์คุณธรรมขององค์กรน้ันๆ 

การก าหนดเน้ือหาในกฎดังกล่าวจึงเป็นการก าหนดเน้ือหาของกฎที่ไม่เหมาะสมตามหลักการใน

ระบบพิทกัษ์คุณธรรม 

ดังน้ัน จะเหน็ได้ว่าการที่ในระบบพิทกัษ์คุณธรรมของพนักงานและลูกจ้างในส านักงาน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่ได้มีการก าหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการในระบบพิทกัษ์คุณธรรมขึ้นเป็น

การเฉพาะ ส่งผลท าให้ในการพิจารณาการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย จึงตกเป็นหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งผลให้ในผู้ย่ืนอุทธรณ์ค าสั่ ง

ลงโทษไม่มีความเช่ือม่ันในระบบของการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย เพราะไม่มีผู้เช่ียวชาญ

เฉพาะด้านในระบบพิทักษ์คุณธรรมเป็นคณะกรรรมการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย จึงเกิดผล

กระทบต่อความเช่ือมั่นของพนักงานและลูกจ้างในส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนกระทบ

ไปถึงระบบการบริหารงานบุคคลและระบบพิทกัษ์คุณธรรมของพนักงานและลูกจ้างในส านักงาน

ผู้ตรวจการแผ่นดินอกีด้วย 
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5. ขอ้เสนอแนะ 

ส าหรับปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กรบริหารงานบุคคลและระบบ

พิทกัษ์คุณธรรมในส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  

5.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัโครงสรา้งและสดัส่วนความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลตามระเบยีบผูต้รวจการแผ่นดินว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 

ผู้วิจัยเหน็ควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคล พ.ศ. 2554 ดังน้ี 

ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 

(1) เลขาธกิาร เป็นประธานกรรมการ 

(2) รองเลขาธกิาร เป็นกรรมการ 

(3) ผู้แทนพนักงานซ่ึงคัดเลือกกนัเอง จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ 

(4) ผู้เช่ียวชาญในเร่ืองการบริหารงานบุคคล จ านวน 3 คน 

ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งรองเลขาธกิารคนใดคนหน่ึงเป็นรองประธานกรรมการและ

แต่งตั้งกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นเลขานุการ 

การเลือกกรรมการตาม (3) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่เลขาธกิารก าหนด 

เลขาธกิารอาจแต่งตั้งพนักงานจ านวนไม่เกนิสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการกไ็ด้ 

ในกรณีที่ต าแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้ 

ด าเนินการให้ได้มาซ่ึงประธานกรรมการหรือกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเทา่ที่เหลืออยู่ 

กรรมการตาม (3)มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอกีได้ 

5.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการก าหนดโทษทางวินยัของระเบียบผูต้รวจการแผ่นดินว่า

ดว้ยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 

ผู้วิจัยเหน็ควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคล พ.ศ. 2554 ข้อ 33 ดังน้ี 

 “ข้อ 33 โทษทางวินัยม ี5 สถาน คือ 

(1) ภาคทณัฑ ์

(2) ตัดเงินเดือน 

(3) ลดเงินเดือน 

(4) ปลดออก 

(5) ไล่ออก 

ผู้บังคับบัญชาใดจะมีอ านาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานใดและอัตราโทษใด

ได้เพียงใดให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เว้นแต่
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ต าแหน่งเลขาธิการประธานผู้ตรวจการแผ่นดินโดยความเหน็ชอบร่วมกันของผู้ตรวจการแผ่นดิน

เป็นผู้มีอ านาจในการสั่งลงโทษ” 

5.3 ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัความเชี่ยวชาญของผูพ้ิจารณาอุทธรณค์ าสัง่ลงโทษทางวินยั

ตามกระบวนการอุทธรณใ์นระบบพทิกัษคุ์ณธรรม 

ผู้วิจัยเหน็ควรให้มีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ขึ้น ดังน้ี 

คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ประกอบด้วย 

(1) ผู้ตรวจการแผ่นดิน 1 คน เป็นประธาน 

(2) ผู้แทนพนักงานซ่ึงคัดเลือกกนัเอง จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 

(3) ผู้เช่ียวชาญในเร่ืองระบบพิทกัษ์คุณธรรม จ านวน 3 คน เป็นกรรมการ 

นอกจากน้ี ผู้วิจัยเหน็ควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 ข้อ 44 

ข้อ 44 พนักงานผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบน้ี พนักงานผู้น้ันมีสทิธอิุทธรณ์ ดังน้ี 

(1) การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภาคทณัฑ์หรืองดบ าเหนจ็ ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสบิห้าวันนับแต่วันทราบค าสั่ง 

(2) การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษไล่ออก ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์

ภายในสามสบิวันนับแต่วันทราบค าสั่ง 
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