
บทที ่9 

การบรหิารงานบคุคลของระบบบรหิารราชการไทย 

 การบริหารงานบุคคล นับเปนสวนสําคัญของกระบวนการทางการบริหารไมวาจะเปนการบริหารงาน

ในองคการภาครัฐ หรือภาคเอกชนก็ตาม ในทางการบริหารถือวาทรัพยากรบุคคลเปนองคประกอบที่สําคัญ

ท่ีสุดตอประสิทธิภาพหรือผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน 

 ในระบบบริหารราชการนั้น บุคลากร ไดแก ขาราชการ ตลอดจนพนักงานและลูกจางซึ่งมีอยูเปน

จํานวนมากราชการสวนกลางคือ กระทรวง ทบวง กรม หรือ หนวยงานเทียบเทากรมตาง ๆ ราชการสวน

ภูมิภาค ไดแกขาราชการที่ปฏิบัติงานอยูในจังหวัดและอําเภอตาง ๆ และราชการสวนทองถิ่นซึ ่ง ไดแก 

ขาราชการหรือพนักงานที่สังกัดอยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้นจะเห็นไดวาขาราชการหรือพนักงาน

ของรัฐซึ่งมีจํานวนมากนี้ไดกระจายอยูทั่วประเทศและมีบทบาทอยางสําคัญตอการจัดใหบริการสาธารณะใน

ฐานะผูนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ (Policy Implementation) ความสําเร็จและประสิทธิภาพของการบริหาร

ราชการแผนดินจึงข้ึนอยูกับ คุณภาพของขาราชการสูงมาก 

 ในบทนี้ผูเขียนจะไดอธิบายถึงหัวขอ ประกอบดวย ความหมายของการบริหารงานบุคคล หลักการ

บริหารงานบุคคล ความสําคัญของการบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลภาครัฐตามระบบอุปถัมภและ

ระบบคุณธรรม วิวัฒนาการของระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐของไทย ขอบเขตของการบริหารงานบุคคล

ภาครัฐของไทย และองคกรกลางดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน 

1. ความหมายของการบริหารงานบุคคล 

 สําหรับความหมายของการบริหารงานบุคคล จําแนกตามนักวิชาการชาวไทยและชาวตางประเทศ 

ไดใหความหมายไว ดังนี้ 

 สมพงษ เกษมสิน (2521 : 3) กลาววา การบริหารงานบุคคลหมายถึง กระบวนการวางนโยบาย

ระเบียบและกรรมวิธีในการดําเนินการเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคการ โดยใหไดบุคคลที่เหมาะสม 

และธํารงไวซึ่งทรัพยากรดานมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพใหมีปริมาณเพียงพอ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ

ตามเปาหมาย 

 ธงชัย สันติวงษ (2539 : 4) การบริหารบุคคลหมายถึง ภารกิจของผูบริหารทุกคน (และผูชํานาญการ

ดานบุคคลโดยเฉพาะ) ที่มุงปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวกับบุคลกากรเพื่อใหปจจัยดานบุคคลขององคการ

เปนทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลาซึ่งสงผลสําเร็จตอเปาหมายขององคการ 

 เชาว โรจนแสง (2544 : 5) กลาววา การบริหารงานบุคคลหมายถึง กิจกรรมท้ังหลายท่ีเกี่ยวของกับ

การดึงดูด การพัฒนา การธํารงรักษาผูมีความรูความสามารถท่ีมีคุณสมบัติเปนท่ีพึงประสงคขององคการมาเปน

กําลังขององคการ 

 สําหรับนักวิชาการตางประเทศไดใหความหมายของการบริหารบุคคล เชน 
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 Joseph (2004 : 1) การบริหารบุคคล หมายถึง การจัดการเกี่ยวมนุษยในองคการ 

 Nigro and Nigro (1976 : 1) การบริหารบุคคล หมายถึง กระบวนการในการพัฒนาลูกจาง/

พนักงาน ใหสามารถทํางานไดดีท่ีสุด 

 Klingner and Nalbandian (2003 : 1) ใชคําวา Personal Management วาหมายถึง ระบบการ

บริหารงานบุคคล ประกอบดวย กฎหมาย ระเบียบ องคการกระบวนการท่ีใชเพื่อใหบรรลุหนาท่ีการบริหารงาน

บุคคลซึ่งเปนกิจกรรมเกี่ยวกับการวางแผน การสรรหา การเลือกสรร การพัฒนา การจายคาตอบแทนและ

ประโยชนเกื้อกูล สุขภาพและความปลอดภัย พนักงานสัมพันธหรือแรงงานสัมพันธ 

 โดยสรุป การบริหารงานบุคคล หมายถึงกระบวนการบริการจัดการท้ังหมดเกี่ยวกับคนหรือบุคลากร 

โดยเริ่มตั้งแตการสรรหา การคัดเลือก การสอบ การเลื่อนขั้น การจําแนกตําแหนง การสอนงานการฝกอบรม 

การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลบุคคล การออกจากราชการและประโยชนเกื้อกูลตางๆเปนตน กลาวไดวา

นับแตเริ่มตนเขาสูองคการจนกระท่ังพนจากหนาท่ีในองคการ 

2. ลกัษณะสําคญัของการบรหิารงานบคุคลภาครฐั 

 ดังไดกลาวมาแลวถึงความสําคัญของการบริหารงานบุคคลภาครัฐวาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการสรรหา

บุคคลที่มีความรู ความสามารถ พัฒนา และรักษาใหบุคคลเหลานั้นอยูกับองคการ ทําใหองคการเหลานั้นเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เจริญกาวหนา อันจะทําใหสังคมเศรษฐกิจของประเทศเจริญกาวหนาไปดวย 

เมื ่อพิจารณาความหมายของการบริหารงานบุคคลภาครัฐดังที ่ไดสรุปความหมายไวแลววา หมายถึง 

กระบวนการบริหารคนในภาครัฐ ตั้งแตการสรรหา การคัดเลือก การสอบ การเลื่อนขั้น การจําแนกตําแหนง 

การสอน การฝกอบรม การพัฒนาบุคคล การประเมินผลบุคคล การออกจากราชการ และประโยชนเงินเกื้อกูล

ตางๆ จากนิยามดังกลาวสะทอนใหเห็นลักษณะสําคัญของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ดังที ่ ปยากร          

หวังมหาพร (2556 : 19-20) ไดอธิบายไว ดังนี้ 

 2.1 การบริหารงานบุคคลภาครัฐมีลักษณะเปนกระบวนการ กลาวคือ กระบวนการบริหารงาน

บุคคลภาครัฐสวนใหญจะบัญญัติใหนําหลักเกณฑหรือวิธีการตามที่กําหนดไวใน พระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาบังคับใชโดยอนุโลม หรือแมจะไมไดบัญญัติในลักษณะดังกลาวแตก็จะ

บัญญัติไวในลักษณะทํานองเดียวกับท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 โดย

มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี ้

  1) วิธีสรรหาและคัดเลือกขาราชการ 

  2) การทดลองปฏิบัติหนาท่ี 

  3) การบรรจุและแตงต้ัง  

  4) การบรรจุกลับเขารับราชการ 

  5) การยาย 

  6) การส่ังใหประจํากระทรวง ทบวง กรม กอง หรือจังหวัด 
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  7) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

  8) การเล่ือนตําแหนงขาราชการ 

  9) การเล่ือนข้ันเงินเดือน 

  10) การพนสภาพการเปนขาราชการ 

  11) การรองทุกข 

 2.2 การบริหารงานบุคคลภาครัฐมีลักษณะเปนเครื่องมือในการบริหาร การบรหิารงานบุคคลภาครฐั

ไดรับการพิจารณาในฐานะเปน “เครื่องมือ” ในการบริหาร  นักบริหารงานบุคคลยอมตองเขาใจประโยชนและ

คุณคาของเครื่องมือ โดยสามารถนําเครื่องมือไปใชในการบริหารงานใหเกิดผลไดทั้งทางบวกและทางลบ การ

บริหารงานบุคคลเปนการใชคนใหเหมาะสมกับงานตามวัตถุประสงคและความตองการของหนวยงาน เพื่อให

ปจจัยดานบุคคลขององคการเปนทรัพยากรมนุษยที ่มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา ซึ ่งจะสงผลสําเร็จตอ

เปาหมายขององคการ ดังนั้นเปาหมายสําคัญของการบริหารงานบุคคลคือ 

   1) มีการใชคนอยางมีประสิทธิภาพ 

   2) มีบรรยากาศความสัมพันธในหนาท่ีงานท่ีดีในระหวางบรรดาสมาชิกขององคการ 

   3) มีการสงเสริมความเจริญเติบโตและกาวหนาของแตละบุคคล 

   4) สามารถไดคนดีมีความสามารถมาทํางาน 

   5) สามารถดํารงรักษาความเต็มใจของสมาชิกทุกคนที่จะใหทุมเทจิตใจชวยกันทํางานใหกับ

เปาหมายสวนรวมขององคการ 

 2.3 การบริหารงานบุคคลภาครัฐเปนหนาที่ของผูบริหารทุกคน การบริหารงานบุคคลภาครัฐเปน

หนาท่ีของผูบริหาร โดยผูบริหารตองรับผิดชอบตอผลของงานตน ผูบริหารทุกคนตองเปนนักบริหารงานบุคคล

พรอมไปดวย เนื ่องจากการบริหารงานบุคคลมีขอบขายกวางขวาง ครอบคลุมตั้งแตการแสวงหาและการ

เลือกสรรบุคลากรเขาสูหนวยงานจนกระท่ังพนจากการปฏิบัติงาน การบริหารงานบุคคลจึงเปนกระบวนการท่ี

เกี่ยวเนื่องกัน ต้ังแตการวางนโยบาย การกําหนดแผนและความตองการดานบุคลากร การสรรหา การเลือกสรร 

การพัฒนา การกําหนดสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเล่ือนตําแหนง การ

โอนยาย และการพนจากการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากร หนาท่ีงานดานการบริหารงานบุคคลนี้ เปนภาระหนาท่ี

ที ่ตองปฏิบัติของผูบริหารทุกคนหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ผูบริหารทุกคนลวนแตตองเปน “นักบริหารงาน

บุคคล” ดวยพรอมกัน เพื่อใหปจจัยดานบุคคลขององคการเปนทรัพยากรมนุษยที ่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ตลอดเวลา ซึ่งจะสงผลสําเร็จตอเปาหมายขององคการ 

 นอกจากนี้ เสนาะ ติเยาว (2543 : 16-18) ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

โดยสรุปวา การบริหารงานบุคคลภาครัฐมีความสําคัญตอการอยูรอดของประเทศดวยเหตุผลท่ีวา 

  1) มีความเปนกันเองมากขึ ้น การเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทําให

ประชาชนมีความคาดหวังตอการบริการสาธารณะมากขึ้น แมวาองคกรภาครัฐจะผูกขาดการใหบริการ แต

องคการภาครัฐตองรับผิดชอบตอประชาชน ดังนั้น จึงตองแขงขันกันเองระหวางองคกรภาครัฐดวยกัน 
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  2) ความซํ้าซอนทางเทคโนโลยี ในปจจุบันที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถดาน

เทคโนโลยี องคกรภาครัฐจําเปนอยางยิ่งที่ตองสรรหาพัฒนาบุคลากรเหลานั้น โดยการสรางแรงจูงใจในการ

ทํางาน เชน สวัสดิการ รายได เปนตน เพื่อรักษาใหบุคลากรไดอยูกับองคกร 

  3) พลังของสหภาพแรงงาน การเกิดขึ้นของสหภาพแรงงานขององคกรภาครัฐ เชน รัฐวิสาหกิจ 

ซึ่งพบวามีบทบาทสําคัญในการผลักดันหรือคัดคานนโยบายที่สหภาพแรงงานไมเห็นดวย สะทอนใหเห็นวา

นายจางไมสามารถเอาเปรียบพนักงานไดอีก การบริหารงานบุคคลโดยการแรงงานสัมพันธจึงมีบทบาทเพื่อ

กอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางนายจางและพนักงาน หรือลูกนอง เปนตน 

 นอกจากนี้ พิชิต เทพวรรณ (2554 : 26) ธงชัย สันติวงษ (2539 : 14) และพะยอม วงคสารศรี 

(2545 : 6) ไดอธิบายถึงความสําคัญของการบริหารงานบุคคลภาครัฐในมิติตาง ๆ ที่แตกตางกัน สรุป

สาระสําคัญได ดังนี้ 

  มิติที่ 1 ดานตัวบุคคล ดังที่ พิชิต เทพวรรณ กลาววา การบริหารงานบุคคลมีความสําคัญตอ

บุคคลในองคการเพราะองคการสามารถใชศักยภาพของตนทําใหบุคลากรในองคการนําความรูความสามารถ

ของตนมาใชในงานที่รับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน บุคลากรมีโอกาส

และมีความกาวหนานําไปสูการบรรลุเปาหมายขององคการ รวมทั้งสงผลใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจในการ

ทํางาน 

  มิติที ่ 2 ดานองคการ ดังที ่ ธงชัย สันติวงษ กลาววา ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของ

ผูบริหารท่ีจะทําใหองคการบรรลุวัตถุประสงคไดนั้น ผูบริหารจําเปนตองทํางานโดยอาศัยคนจึงอาจกลาวไดวา 

งานตาง ๆ ขององคการจะสําเร็จไดดีเพียงใดยอมขึ้นอยูกับความรวมมือของคนในองคการเนื่องจากการ

บริหารงานบุคคลเปนสื ่อกลางในการประสานงานกับแผนก/ฝายหนวยงานภายใน เพื่อแสวงหาคนที ่มี

คุณสมบัติเหมาะสมเขามาทํางานในองคการ 

  มิติที่ 3 ดานสังคม ดังที ่ พะยอม วงคสารศรี อธิบายวา การบริหารงานบุคคลเปนสิ่งจําเปน

พื้นฐานในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ หากองคการมีความเจริญเติบโตเนื่องจากความรวมมือและการทํา

หนาที่อยางมีประสิทธิภาพของคนในองคการแลว รวมทั้งเกิดการจางงานเพิ่มขึ ้นอันจะนําไปสูการพัฒนา

ประเทศดานสังคม เศรษฐกิจ และสรางความมั่นคงใหประเทศชาติ 

 ดังนั้นการบริหารงานบุคคลมีลักษณะสําคัญ กลาวคือ มีลักษณะเปนกระบวนการ เปนเครื่องมือใน

การบริหาร เปนหนาท่ีของผูบริหารทุกคน ทั้งนี้ลักษณะงานตางๆ ของการบริหารงานบุคคลเปนไปเพื่อใหเกิด

ความรวมมือระหวางผูบริหารหนวยงานการบริหารงานบุคคลและขาราชการหรือพนักงาน เพื่อประโยชนของ

บุคลากรและองคการ 

3. การบรหิารงานบคุคลภาครฐัตามระบบอปุถมัภและระบบคณุธรรม 
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 โดยทั ่วไปแลวหลักการบริหารงานบุคคลจะมีอยู ดวยกัน 2 ระบบ คือระบบอุปถัมภ กับระบบ

คุณธรรม ภายหลังประเทศไทยไดรับอิทธิพลแนวคิดตะวันตกเรื ่องการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ทําใหการ

บริหารงานบุคคลของไทยเปล่ียนแปลงไปอีกครั้ง สาระสําคัญของแตละระบบ มีดังนี้ 

 3.1 ระบบอุปถัมภ 

 ระบบอุปถัมภเปนปญหาประการหนึ่งในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มี

การวิพากษวิจารณกันตลอดมาคือการใชระบบอุปถัมภคือระบบพรรคพวก และระบบคุณธรรมคือระบบคุณ

งามความดีในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองคการ เชน มีการใชระบบอุปถัมภอยางเกินขอบเขต ผูท่ีรูสึกวา

ตนเองไมไดรับความยุติธรรมจากระบบอุปถัมภก็จะใฝหาระบบคุณธรรมโดยคิดวาจะเปนระบบที่ใหความ

ยุติธรรมแกคนท่ัวไปไดดีท่ีสุด 

 ชุบ กาญจนประกร (2514 : 111-128 ) อธิบาย วาระบบอุปถัมภนี้มีคําท่ีเรียกในภาษาอังกฤษตาง ๆ 

กัน เชน Patronage System, Spoils System, Favoritism, Nepotism หมายถึง ระบบที่มีการใหตําแหนง

ทางราชการเปนรางวัลแกผูท่ีจงรักภักดีตอพรรคการเมือง โดยไมมีการจํากัดขอบเขตอํานาจในการบรรจุแตงต้ัง

ไวในระเบียบกฎหมายใด มักจะพบอยูเสมอวาในระบบอุปถัมภนั้น ผูมีอํานาจจะบรรจุบุคคลเขาทํางานโดย

พิจารณาจากความสัมพันธสวนตัว เชน ญาติพี่นอง เพื่อนฝูงท่ีชอบพอกันเปนสวนตัว โดยไมไดคํานึงถึงความรู

ความสามารถและในการใหพนจากตําแหนงก็ดําเนินตามท่ีผูมีอํานาจจะเห็นสมควร โดยไมมีระเบียบแบบแผน

ใดๆ เชนกัน ในระบบอุปถัมภเชนนี้ ผูปฏิบัติงานยอมไมมีความมั่นคงในการปฏิบัติงาน 

 ชูศักด์ิ เท่ียงตรง (2527: 15) ไดสรุปลักษณะของระบบอุปถัมภไว ดังนี้ 

  1) การพิจารณาบรรจุแตงต้ัง เล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนง มักจะไมคํานึงถึงความรูความสามารถ 

  2) ไมเปดโอกาสท่ีเทาเทียมกันแกบรรดาคนงานหรือขาราชการในหนวยงาน 

  3) มักจะมีอิทธิพลทางการเมืองเขามาแทรกแซงกิจการภายในหนวยงาน 

  4) คนงานหรือขาราชการไมมีความมั่นคงในหนาท่ีการงานท่ีทําอยู 

 สวน ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2542 : 373) ไดอธิบายความหมายของคําวาระบบ “อุปถัมภ” หรือ “Spoils 

System” วาหมายถึง ระบบเลนพรรคเลนพวกและระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐท่ีมีพื้นฐานอยูบนการปูน

บําเหน็จความดีความชอบโดยการใหงานทําแกสมาชิกพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้ง ระบบเลนพรรคเลน

พวกนี้มีท่ีมาจากคําขวัญของชาวโรมันท่ีวา “เชลยเปนสมบัติของผูชนะ” 

 นอกจากนี้ ปยากร หวังมหาพร (2556 : 27) ไดอธิบายเกี่ยวกับระบบอุปถัมภของการบริหารงาน

บุคคลภาครัฐของไทยวา สําหรับการบริหารงานบุคคลภาครัฐของไทยตามประวัติของขาราชการไทยที่สมเด็จ

กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงนิพนธไวนั้น เมื่อชาวไทยอายุครบ 18 ปบริบูรณตองเขารับราชการทุกคนโดย

ขึ้นทะเบียนเปนไพรสมมีมูลนายเปนเจาสังกัดสําหรับใชงาน พออายุถึง 20 ป ก็ยายสังกัดไปขึ้นทะเบียนเปน

ไพรหลวง คือยายไปรับราชการตอองคพระมหากษัตริย มีหนาท่ีเขาเวรทํางานปละ 6 เดือน ไมมีเงินเดือนและ

ตองเอาอาหารมารับประทานเอง จะมีขอยกเวนอยูก็แตสําหรับผูท่ีมีบุตรชายเขารับราชการถึง 3 คนใหพอพน

หนาที่ราชการได หรือเมื่อมีอายุครบ 60 ปบริบูรณก็ปลดเกษียณอายุพนจากหนาที่ราชการ หรือถาผู ใด
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ประสงคจะไมมารับราชการก็ตองเสียเงินใหหลวงเปนการตอบแทน เรียกวาเงินคาราชการ เงินนี้ตองเสียใน

อัตราปละ 18 บาท ครั้นถึงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อเริ่มใชพระราชบัญญัติ

ลักษณะเกณฑทหาร ร.ศ. 124 เงินคาราชการไดลดลงเหลือปละ 6 บาท ตอมาเมื ่อถึงรัชกาลของพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเงินนี้เปลี่ยนเปนเรียกวาเงินรัชชูปการและไดเลิกไปเมื่อ พ.ศ. 2475 ภายหลัง

เปล่ียนแปลงการปกครอง (อุดร ช่ืนกลิ่นธูป, 2504 อางใน ปยากร หวังมหาพร, 2556 : 26) หรืออาจกลาวได

วาระบบอุปถัมภของไทย ในสมัยสุโขทัยจวบจนสมัยกรุงรัตนโกสินทรกอนการเปล่ียนแปลงการปกครอง เปนไป

ในลักษณะการอุปถัมภจากพระมหากษัตริยตามระบบราชาธิปไตย จุดเริ่มตนสําคัญของความพยายามนําระบบ

คุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลไทยเริ่มในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวท่ีพระองคทรง

ปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดิน โดยพระองคทรงวางรากฐานการจัดใหมีเงินเดือนและกําหนดชั่วโมง

การปฏิบัติงานของขาราชการขึ้น พระองคทรงต้ังโรงเรียนขาราชการพลเรือน ใน พ.ศ. 2442 ตอมาเปล่ียนชื่อ

เปนโรงเรียนมหาดเล็ก ใน พ.ศ. 2445 เพื่อนําผูสําเร็จการศึกษาไปทํางานราชการ  

 สรุปไดวา ระบบอุปถัมภ เปนระบบเลนพรรคเลนพวก มีพื้นฐานอยูบนการใหสิทธิพิเศษแกผูสนิท

สนมและคุนเคยเปนการสวนตัว การพิจารณาในเรื่องการดํารงตําแหนง หรือพนตําแหนง พิจารณาตามที่ผูมี

อํานาจจะเห็นสมควร โดยไมมีระเบียบใดๆ มารองรับ ซึ ่งอาจทําใหผู ปฏิบัติงานขาดความมั่นคงในการ

ปฏิบัติงาน 

 3.2 ระบบคุณธรรม 

 ระบบคุณธรรม เปนวิธีการบริหารงานบุคคลโดยใหความสําคัญกับความรูความสามารถและไม

คํานึงถึงหลักความสัมพันธสวนตัว เปนหลักที่ระบบบริหารราชการไดนํามาใชในการบริหารงานบุคคลใน

ปจจุบัน 

 อนงคทิพย เอกแสงศรี (2551 : 9-10) ไดอธิบายที่มาของระบบคุณธรรมวาในประเทศอังกฤษไดมี

การจัดต้ังคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (Civil Service Commission ) และเริ่มใชระบบการสอบแขงขัน

สําหรับขาราชการ เมื่อ ค.ศ. 1855 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหระบบอุปถัมภหมดส้ินไป สําหรับสหรัฐอเมริกา ได

มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับขาราชการพลเรือนขึ้น เมื่อ ค.ศ. 1883 เพื่อนําระบบคุณธรรมมาใชแทนระบบ

อุปถัมภ สําหรับประเทศไทยไดประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2471 

โดยใหมีการเลือกสรรผูมีความรูและความสามารถเขารับราชการเปนอาชีพ ไมมุงหวังแสวงหาประโยชนอื่นใด 

 สวนความหมายของระบบคุณธรรมนั้น ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2542 : 251) นิยามระบบคุณธรรม หรือ 

Merit System ว าหมายถึง  ระบบการปกครอง การบร ิหารที ่ เน นความเสมอภาคในโอกาส ความร ู

ความสามารถ ความมั่นคงในหนาท่ีการงาน และความเปนกลางทางการเมือง 

 นอกจากนี้ สุนันทา เลาหนันท (2542 : 12) ใหความหมายวา ระบบคุณธรรม หมายถึง วิธีการ

คัดเลือกบุคคลเขาทํางาน โดยใชการสอนรูปแบบตาง ๆ เพื่อประเมินความรูความสามารถของบุคคลที่มี

คุณสมบัติครบถวนตามตองการ โดยไมมีเหตุผลทางการเมืองและความสัมพันธสวนตัว 
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 ดังนั้นการนําระบบคุณธรรมมาใชเปนการสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเลือกสรรผูมี

ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน เปดโอกาสใหคนท่ัวไปมีโอกาสท่ีจะเขามาปฏิบัติงานไดเทาเทียมกัน ให

ความคุมครองและความมั่นคงในการทํางาน เพื่อสนับสนุนใหผู ปฏิบัติงานมีแผนการชีวิตและอาชีพไดตาม

สมควร นอกจากนั้นยังเปนระบบที่นําไปสูระบบบริหารท่ีดี สงเสริมใหมีความเสมอภาคในโอกาสเปนการดํารง

ไวซึ่งความเปนประชาธิปไตย 

 จะเห็นวาระบบคุณธรรม ภาษาอังกฤษใชคําวา Merit System จึงเปนระบบที่เกิดข้ึนพรอมกับการ

รับขาราชการเขาทํางานโดยวิธีการสอบแขงขัน มุงหมายที่จะไดคนดีมีความสามารถเขารับราชการ และให

ขาราชการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพโดยมีหลักเกณฑสําคัญ 4 ประการ (บัณฑิต    

รัตนสัมพันธ และนราธิป ศรีราม, 2551 : 205) คือ  

  1) หลักความสามารถ (Competence) หมายถึง การสรรหาบุคลทั้งจากภายในและภายนอก

องคการ โดยมุงพิจารณาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเปนสําคัญ ซึ่งครอบคลุมทั้งการเลือกสรรเพื่อ

บรรจุในครั้งเริ่มแรกเขารับราชการและการเล่ือนข้ันเล่ือนตําแหนงดวย เพื่อใหไดบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานมากท่ีสุด จะเห็นไดจากการแขงขันการสอบแขงขันเขารับราชการผูท่ีมีผลการสอบ

ดีหวา ยอมไดรับการพิจารณาบรรจุแตงตั้งกอน ดวยเห็นวาวิธีการสอบเปนวิธีกลั่นกรองใหไดคนดีมีความรู

ความสามารถไวในระบบราชการ สําหรับการสอบนั้นอาจมีท้ังสอบแขงขันดังกลาวแลว ยังใชวิธีการคัดเลือกได

สําหรับบางกรณี เชน ลักษณะงานไมสามารถวัดไดดวยการสอบแตตองอาศัยการสังเกต ลักษณะงานท่ีตองการ

ความไววางใจ เปนตน 

  2) หลักความเสมอภาคในโอกาส (Equality of Opportunity) หมายถึง การใหโอกาสอยางเทา

เทียมกันแกบุคคลที่มีความรูความสามารถ ตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด ทั้งในการเริ ่มเขารับราชการและ

ระหวางอยูในราชการ โดยไมมีการแบงแยกหรือกีดกันดานเชื้อชาติ ศาสนา ศักดิ์ ตระกูล เพศ หรือผิวพรรณ 

เพราะฉะนั้นการเขารับราชการตองปดเปนการทั่วไป ทุกคนตองไดรับโอกาสเสมอกัน และเมื่อเขารับราชการ

แลวหลักความเสมอภาคยอมเห็นไดจากการกําหนดผลประโยชนตอบแทนในลักษณะงานท่ีมีหนาที่รับผิดชอบ

เหมือนกันหรือคลายกัน ยอมไดประโยชนตอบแทนเทากัน (Equal Pay for Equal Work) รวมถึงการพิจารณา

ความดีความชอบ การเล่ือนข้ันเลือนตําแหนงดวย 

  3) หลักความมั่นคง (Security of Tenure) หมายถึง ความมั่นคงในการรับราชการโดยไดรับ

ความคุมครองตามกฎหมาย ในขณะที่ขาราชการยังสามารถปฏิบัติงานในหนาที่เปนคุณประโยชนตอราชการ 

ขาราชการสามารถยึดถืองานนั้นเปนอาชีพได โดยไมถูกลงโทษใหออกจากราชการหรือถูกกลั่นแกลงดวย

เหตุผลทางการเมืองหรือเหตุผลสวนตัว หลักความมั่นคงยังหมายถึงความมั่นคงในการดํารงชีวิตดวย เชน การ

จัดใหมีระบบบําเหน็จบํานาญ สวัสดิการตางๆ สําหรับขาราชการเพื่อเปนการตอบแทนขาราชการที่อุทิศเวลา

และอุทิศตนเองใหแกราชการ 

  4) หลักความเปนกลางทางการเมือง (Political Neutrality) หมายความวา ขาราชการประจํา

จะตองปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล โดยไมคํานึ่งวาฝายใดหรือพรรค
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การเมืองใดจะเขามาทําหนาที ่ร ัฐบาลก็ตาม หลักความเปนกลางทางการเมืองยังเปนการปองกันไมให

ขาราชการประจําใชอํานาจหนาที่ราชการเพื่อประโยชนทางการเมือง เปนหลักประกันวาขาราชการประจํา

จะตองมีความเปนกลางทางการเมืองไมยอมใหถูกแทรกแซง ถูกบังคับ หรืออยูภายใตอิทธิพลทางการเมืองใด ๆ 

หลักความเปนกลางทางการเมืองจึงสอดคลองกับแนวคิดของการปกครองตามระบอบประชาธปิไตย เนื่องจาก

นโยบายของรัฐบาลยอมสะทอนปญหาและความตองการของประชาชน ขาราชการเปนกลไกในการบริหาร จึง

ตองรับนโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ 

 สําหรับการบริหารงานบุคคลภาครัฐของไทยภายใตระบบคุณธรรม มานิต ศุทธสกุล (2554 : 7) 

อธิบายวา ไดเริ่มข้ึนครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา

ใหตราพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 ดังปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน ความวา (ราชกิจจานุเบกษา, 2471 : 293-311) “โดยมีพระราชประสงคจะทรงวางระเบียบ

ขาราชการพลเรือนใหเปนไปในทางเลือกสรรผูมีความรูความสามารถเขารับราชการเปนอาชีพ ไมมีความกังวล

ดวยการแสวงผลประโยชนในทางอื่น สวนฝายขาราชการก็ไดรับประโยชนยิ่งขึ้น เนื่องจากความสะพรั่งพรอม

ดวยขาราชการซึ่งมีความสามารถและรอบรูในวิถีและอุบายของราชการกับทั้งหนาที่และวินัยอันตนพึงรักษา

เปนนิตยกาล” 

 สาระสําคัญของ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 ประกอบดวย การนิยาม

ความหมายของขาราชการพลเรือนซึ่ง หมายถึง ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งใหเขารับราชการในกระทรวงทบวงการ

แผนดินฝายพลเรือนเวนขาราชการฝายตุลาการและใหรวมทั้งขาราชการพลเรือนในกระทรวงการทหารใหมี

การจัดต้ังคณะกรรมการทําหนาท่ีจัดสอบไลผูสมัครเขารับราชการพลเรือน กําหนดประเภทขาราชการพลเรือน

มี 3 ประเภทคือ ขาราชการพลเรือนสามัญ ประกอบดวยชั้นสัญญาบัตรและชั้นราชบุรุษ ขาราชการพลเรือน

วิสามัญ และเสมียนพนักงาน การเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญใชวิธีการสอบไล สวนขาราชการ

พลเรือนวิสามัญ หมายถึง ผู ที ่มีความรูความสามารถที่จางไวในเวลาจํากัด การรับบุคคลเขาทํางานเปน

ขาราชการพลเรือนวิสามัญไมตองสอบไล สําหรับเสมียนพนักงานเปนขาราชการพลเรือนช้ันต่ํา อาจใชวิธีสอบ

ไลก็ได นอกจากนั้นพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวยังกลาวถึงวินัย และการลงโทษดวย 

 นอกจากนี้ ปยากร หวังมหาพร (2556 : 30-31) ไดอธิบายถึงกฎหมายเกี่ยวกับขาราชการพลเรือน

วา พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรอืนมีการแกไขอีกหลายครั้ง ครั้งสําคัญเชน พระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ลาสุดการบริหารงานบุคคลภาครัฐใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล

เรือน พ.ศ. 2551 การตรากฎหมายฉบับนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) 

พ.ศ. 2545 บัญญัติใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน เพื่อกําหนดภารกิจของ

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํานักงานขาราชการพลเรือนใหเหมาะสม ประกอบกับพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ไดใชบังคับมานาน บทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับการพัฒนา

ดานการบริหารราชการที่เปลี่ยนไป ดังนั้น เพื่อกําหนดภารกิจของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและ

สํานักงานขาราชการพลเรือนใหเหมาะสม และเพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสอดคลองกับทิศ
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ทางการบริหารสมควรปรับปรุงกฎหมายดังกลาว โดยปรับบทบาทของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน จาก

เดิมที่เปนทั้งผูจัดการงานบุคคลของฝายบริหาร ผูพิทักษระบบคุณธรรม และผูจัดโครงสรางสวนราชการ ให

เปนเพียงผู จัดการงานบุคคลของฝายบริหาร โดยมิใหซํ ้าซอนกับบทบาทของคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ สวนบทบาทในการพิทักษระบบคุณธรรมใหเปนของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม ปรับบทบาท

ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนจากเดิมที ่เปนเจาหนาที ่เกี ่ยวกับการดําเนินงานของ

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนและคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม และมิใหซํ้าซอนกับบทบาทของ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปรับปรุงระบบตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญใหจําแนก

ตามกลุมลักษณะงาน ตลอดจนกระจายอํานาจการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐใหสวนราชการเจาสังกัด

ดําเนินการ 

 ท้ังนี้เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปตามหลักเกณฑของระบบคุณธรรมประเทศตาง ๆ จึงมี

การจัดตั้งหนวยงานขึ้นเพื่อควบคุมและดําเนินงาน ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนไปตามหลักเกณฑ

ดังกลาว ในลักษณะการเปนองคกรกลาง (Central Organization) ในรูปแบบตาง ๆ เชน รูปแบบอํานายการ 

(Director Form) ร ูปแบบแผนก/กระทรวง (Department or Ministry Form) ร ูปแบบคณะกรรมการ 

(Commission Form) สวนใหญองคกรกลาง มักใชรูปแบบคณะกรรมการ เชน ประเทศไทย มี ก.พ. หรือ

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ทําหนาท่ีเปนองคกรกลางในการบริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับขาราชการ

พลเรือน ประเทศอังกฤษมีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (Civil Service Commission ) เปนตน องคการ

กลางในการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยทั่วไป นอกเหนือจากการทําหนาที่ควบคุม ดูแล การดําเนินงานดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล ใหเปนไปตามหลักเกณฑของระบบคุณธรรมแลว ยังทําหนาที่อื่น ๆ อีก เชน การ

กําหนดกฎระเบียบที่เปนมาตรฐานกลางสําหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของขาราชการ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล เปนตน 

 ดังนั้นจึงสรุประบบคุณธรรมไดวา เปนระบบการบริหารบุคคล โดยตัดความสัมพันธสวนตัว ยึด

หลักการเสมอภาคในโอกาส หลักความสามารถ หลักความมั่นคงในวิชาชีพและหลักความเปนกลางทางการ

เมือง รวมถึงคนทํางาน มีเกียรติมีศักดิ ์ศรี เพราะเขามาทํางานดวยความรูความสามารถนับเปนสมรรถนะ

เฉพาะท่ีเปนพื้นฐานสําคัญ มีความเขมงวดท่ีตองนําไปสูการปฏิบัติจริงในการดําเนินกิจกรรม และกระบวนการ

บริหารงานบุคคลภาครัฐมากกวาภาคเอกชน ซึ่งมีผลทําใหองคการมีประสิทธิภาพ เพราะไดคนมีความรู

ความสามารถเขามาทํางาน 

4. ประเภทของบคุลากรของรฐั 

 บุคลากรของรัฐตามบทบัญญัติของกฎหมายหลายฉบับไดบัญญัติคําวา “บุคลากรของรัฐ”ไวแตกตาง

กันซึ่ง รังสรรค ประเสริฐศรี (2551 : 21-23) และศุจิดา อัจนากิตติ (2559 : 25-27) ไดอธิบายบุคลากรของรัฐ

ไว 3 ประเภท ดังนี ้ 

 4.1 ขาราชการ แบงยอยออกเปน 
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  4.1.1 ขาราชการการเมือง ไดแก ผูท่ีรับราชการในตําแหนงขาราชการการเมือง ตามกฎหมายวา

ดวยระเบียบขาราชการการเมือง เชนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปนตน 

  4.1.2 ขาราชการทหาร หมายถึงผูท่ีรับราชการในกระทรวงกลาโหมท้ังหมด ซึ่งบริหารงานบุคคล

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร มีคณะกรรมการขาราชการทหาร (กขท.) เปนที่ปรึกษาของ

รัฐมนตรีวาการรกระทรวงกลาโหมในการบริหารงานบุคคล 

  4.1.3 ขาราชการพลเรือน แตเดิมนั้นขาราชการพลเรือนมีหลายประเภท เปนตนวา ขาราชการ

พลเรือนสามัญ ขาราชการพลเรือนรัฐพาณิชย ขาราชการการประจําพิเศษตางประเทศ ฯลฯ ตอมาจึงไดแยก

ขาราชการพลเรือนหลายประเภทออกไปนอกระบบขาราชการพลเรือน กลาวคือ ยกเลิกประเภทขาราชการพล

เรือนวิสามัญเมื่อ พ.ศ. 2518 แยกขาราชการการเมืองออกไปเมื่อ พ.ศ. 2518 เปล่ียนฐานะขาราชการพลเรือน

รัฐพาณิชยไปเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจตาง ๆ นอกจากนั้นก็มีการแยกขาราชการครู ขาราชการฝายอัยการ 

ขาราชการตํารวจ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและขาราชการฝายรัฐสภา ออกไปจากขาราชการพล

เรือนดวย 

  ปจจุบันมีขาราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ เปนสวนใหญทั ้งใน

สวนกลางและสวนภูมิภาค กับขาราชการพลเรือนในพระองค และขาราชการประจําพิเศษตางประเทศเทานั้น 

มีการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ภายใตการกํากับดูแลของ

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 

  4.1.4 ขาราชการฝายตุลาการ ไดแก ผูซึ่งรับราชการในตําแหนงผูพิพากษาในกระทรวงยุติธรรม 

บริหารงานบุคคลตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ

ตุลาการ(ก.ต.) 

  4.1.5 ขาราชการศาลยุติธรรม ไดแก ขาราชการผูมีอํานาจและพันธกิจทางธุรการซึ่งไดรับการ

บรรจุและแตงตั้งใหเปนขาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม มีการบริหารงาน

บุคคลภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.) 

  4.1.6 ขาราชการฝายอัยการ ไดแก ผูซึ่งรับราชการในตําแหนงอัยการ ในสํานักงานอัยการสูงสุด 

บริหารงานบุคคลตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ

อัยการ (ก.อ.) 

  4.1.7 ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดแกผูทําหนาท่ีสอนหรือใหการศึกษาในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ บริหารงานบุคคลตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.) 

  4.1.8 ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ไดแก ผูซึ่งรับราชการในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ของรัฐ

และสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีบริหารงานบุคคลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในมหาว ิทยาลัย ภายใตการกําก ับดูแลของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน

มหาวิทยาลัย (ก.ม.) 
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  4.1.9 ขาราชการตํารวจ ไดแก ผูรับราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีการบริหารงานบุคคล

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการขาราชการตํารวจ 

(ก.ตร.) 

  4.1.10 ขาราชการฝายร ัฐสภา ไดแก ผู ร ับราชการในสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา มีการ

บริหารงานบุคคลตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ

ขาราชการฝายรัฐสภา (ก.ร.) 

  4.1.11 ขาราชการกรุงเทพมหานคร ไดแก ผูรับราชการในกรุงเทพมหานคร อันเปนราชการ

บรหิารทองถ่ินรูปแบบพิเศษรูปแบบหนึ่ง เรียกช่ือวา กทม. มีการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการกรุงเทพมหานคร ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร 

  4.1.12 ขาราชการสวนจังหวัด ไดแก ผูรับราชการในองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งเปนการ

บริหารทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 

ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการขาราชการสวนจังหวัด 

 4.2 พนักงานเทศบาล ไดแก ผูปฏิบัติหนาที่ราชการในเทศบาลตาง ๆ ซึ่งเปนราชการบริหารสวน

ทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีการบริหารงานบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยระเบียบพนักงานเทศบาลออกตาม

กฎหมายวาดวยเทศบาล ภายใตการกํากบัดูแลของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

 4.3 พนักงานสวนตําบล ไดแก ผูปฏิบัติหนาท่ีราชการในองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนราชการใน

สวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง มีการบริหารงานบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยระเบียบพนักงานสวนตําบล 

 4.4 พนักงานราชการบริหารพิเศษ คือผูปฏิบัติหนาท่ีราชการบริหารท่ีจัดขึ้นในรูปพิเศษ เชน เมือง

พัทยา ซึ่งเรียกวาพนักงานเมืองพัทยา บริหารงานบุคคลตามกฎหมายวาดวยพนักงานเทศบาล โดยถือวาเมือง

พัทยามีฐานะเทียบเทาเทศบาลนคร การบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยาอยูภายใตการกํากับดูแลของ

คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา 

 4.5 พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไดแก ผูทํางานในรัฐวิสาหกิจตาง ๆ มีการบริหารงานบุคคลตามกฎหมาย

วาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ 

 4.6 ลูกจางสวนราชการ ไดแก ผูปฏิบัติหนาที่ในกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ โดยไดรับคาจางจาก

เงินของทางราชการ ซึ่งมิใชงบประมาณหมวดเงินเดือน ลูกจางของทางราชการมีการบริหารงานบุคคลตาม

ระเบียบของกระทรวงการคลัง  

 ดังนั ้นจะเห็นไดวา บุคลากรของรัฐจึงประกอบไปดวย ขาราชการประเภทตาง ๆ ซึ ่งอยูภายใต

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้นๆ นอกจากนี้ยังมีพนักงานจากองคการตาง ๆ ซึ่งเปนไปตาม

กฎหมายระเบียบขององคการนั้นๆ ซึ่งจะมีคณะกรรมการองคกรกลางในการบริหารบุคคลเปนผูกํากับดูแลให

การบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในหัวขอตอจากนี้ผู เขียนจะไดอธิบายเกี ่ยวกับระบบ

บริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนเรือนสามัญ ท่ีจะปรากฏในหัวขอตาง ๆ พรอมกับฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 



 267 

5. ขอบเขตของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

 ขอบเขตของการบริหารงานบุคคลภาครัฐในท่ีนี้ผูเขียนไดหมายถึง อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีผูรับผิดชอบหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐพึงตอง

ดําเนินการ เพื่อใหการบริหารงานบุคคลภาครัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งประกอบดวย

ลักษณะงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

 5.1 การวางแผนกําลังคน 

 การวางแผนกําลังคนเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการงานบุคคลภาครัฐ เนื่องจากมี

ผลตอการบริหารงานของระบบราชการทั้งประเทศ การวางแผนกําลังคนจึงเปนกระบวนการกําหนดความ

ตองการบุคลากรในแตละชวงเวลาไวลวงหนา วาองคการตองการบุคลากรประเภทใด จํานวนเทาไร และรวมถึง

วิธีการในการไดมาซึ่งบุคคลท่ีกําหนดไวลวงหนานี้ดวย 

 กองวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2529 : 11) ไดอธิบายวา สํานักงาน ก.พ. 

ไดใหคํานิยามของการวางแผนบุคลากรภาครัฐไววา หมายถึง การดําเนินการอยางเปนระบบ เพื่อใหองคการมี

แผนงานบุคคล กรอบอัตรากําลัง กรอบตําแหนงหรือแผนกําลังคนที่เหมาะสม สามารถใชในการดําเนินงาน

บริหารงานบุคคลตามกรอบอัตรากําลังดังกลาว ในการบริหารงานตามวัตถุประสงค เปาหมาย อํานาจหนาที่ 

และระบบการบริหารงานขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ 

 อนงคทิพย เอกแสงศรี (2551 : 23) ใหความหมายการวางแผนกําลังคนวา เปนกระบวนการในการ

พยากรณความตองการดานบุคคลขององคการ เพื่อท่ีจะไดมีการจัดสรรอัตรากําลังท่ีเหมาะสม คัดเลือกบุคคลท่ี

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการขององคการ 

 มานิต ศุทธสกุล (2559 : 37-38) กลาววา การวางแผนบุคลากรภาครัฐหมายถึง การดําเนินการ

อยางเปนระบบในการวิเคราะหและพยากรณเกี่ยวกับอุปสงคและอุปทานดานอัตรากําลังเจาหนาท่ีของรัฐ เพื่อ

นําไปสูการกําหนดกลวิธีที่จะใหไดบุคลากรหรือเจาหนาที่ของรัฐที่มีความรูความสามารถ เหมาะสมและ

เพียงพอทั้งดานจํานวนและคุณภาพ ใหปฏิบัติงานในกําหนดเวลาที่ตองการ โดยมีแผนการใชอัตรากําลัง

เจาหนาท่ีในองคการของรัฐท่ีมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง หรืออาจสรุปเปนความหมายส้ัน ๆ ของการวางแผน

บุคลากรหรือการวางแผนอัตรากําลังเจาหนาที่ของรัฐวา คือการเตรียมการลวงหนาเกี่ยวกับบุคลากรของ

องคการ เพื่อใหองคการมีบุคลากรหรือเจาหนาที่ของรัฐในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม เพื่อรองรับภารกิจ

ขององคการภาครัฐไดอยางเพียงพอ ตามแตละชวงเวลาท่ีตองการอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจเปนแผนงานบุคคลของ

องคการในชวงเวลา 2 ป 3 ป 5 ป 10 ป หรือ 20 ปขางหนา 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวา การวางแผนกําลังคนจึงเปนภารกิจที่ซับซอนและละเอียดออน เปนกิจกรรมที่มี

ผลตอการดําเนินงานและความตองการบุคคลขององคการ โดยมีปจจัยสําคัญคือปริมาณและคุณสมบัติบุคคลท่ี

องคการตองการ และระยะเวลาท่ีตองการทรัพยากร 
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 5.2 การกําหนดตําแหนง 

 ตําแหนงเปนสวนประกอบพื้นฐานท่ีสําคัญขององคการ ในองคการหนึ่ง ๆ จะประกอบดวยตําแหนง

ตางๆ แตละตําแหนงจะมีหนาที่ความรับผิดชอบแตกตางกัน แตเมื่อนําทุกตําแหนงมารวมกันแลวก็คือภารกิจ

ขององคการนั้นนั่นเอง 

 วิชชุกร นาคธน (2550 : 187-188) ไดอธิบายถึงความหมาย ของการกําหนดตําแหนงไววาการ

กําหนดตําแหนง หมายถึง การกําหนดวาในแตละหนวยซึ่งมีภารกิจที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายนั้น เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลหนวยงานนั้นจําเปนตองใชผู ปฏิบัติงานในลักษณะ

ใดบางแตละลักษณะของงานจะตองใชบุคลากรเทาใด ใชวุฒิการศึกษาดานใด มีความรับผิดชอบหรือความยาก

งายของงานแตละสวนตองใชบุคลากรวุฒิใดระดับใดเปนผูรับผิดชอบ 

 อนงคทิพย เอกแสงศรี (2551 : 27) ใหความหมายของการกําหนดตําแหนงวา หมายถึง กลุมงาน

หรือกลุมหนาที่ความรับผิดชอบท่ีคลายคลึงสัมพันธกันที่มอบหมายใหบุคคลหนึ่งปฏิบัติงาน ตําแหนงยังแสดง

ถึงอํานาจหนาท่ีและผลประโยชนของบุคคลดวย 

 มานิต ศุทธสกุล (2559 : 18) ใหความหมายของการกําหนดตําแหนงไววา หมายถึง การกําหนด

ภารกิจงาน หรือกลุมของหนาที่ความรับผิดชอบที่เกี ่ยวของสัมพันธกันในปริมาณที่จะมอบหมายใหผู ที ่มี

คุณสมบัติที่เหมาะสม และตรงตามความตองการของงานเปนผูรับผิดชอบภารกิจหรืองานนั้นตองตอเนื่องเต็ม

เวลาและเปนทางการ 

 นอกจากนี้ในสวนของภาครัฐของไทยสําหรับภาครัฐของไทย มานิต สุทธสกุล. (2551 : 210-211) ได

อธิบายถึงการกําหนดตําแหนงของขาราชการพลเรือนไว 2 ประการ คือ 

  1) คณะกรรมการขาราชการพลเรือน มีอํานาจในการกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนวาควร

จะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ท้ังนี้โดยคํานึงถึงลักษณะหนาท่ี ความรับผิดชอบ 

และคุณภาพของงาน เปรียบเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. จัดทําไว 

  เมื่อ ก.พ. กําหนดใหมีตําแหนงขาราชการพลเรือน ตําแหนงใด ระดับใด และในสวนราชการใด 

จํานวนเทาใดแลว สํานักงาน ก.พ. จะประสานกับสํานักงานงบประมาณเพื่อจัดสรรเงินงบประมาณในแตละป 

สําหรับต้ังเปนอัตราเงินเดือนของตําแหนงดังกลาวใหสอดคลองกัน 

  2) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เปนครั ้งแรกที่กําหนดให ก.พ. 

สามารถมอบหมายใหองคกรหรือสวนราชการเปนผูกําหนดตําแหนงแทน ก.พ. ตามหลักเกณฑมาตรฐาน และ

วิธีการท่ี ก.พ. กําหนด เชน มอบอํานาจให อ.ก.พ. กรม พิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหนง มอบอํานาจให

อธิบดีสามารถปรับปรุงการกําหนดตําแหนงโดยลดระดับตําแหนงลงมา 1 ระดับ โดยไมเปล่ียนสายงาน เปนตน 

ซึ่งหลักเกณฑนี้ยังคงมีอยูจนถึงปจจุบันท่ีไดใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

  นอกจากนี้ ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2553 : 263) ไดอธิบายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติท่ีกําหนดให ก.พ. 

จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงเปนประเภท และสายงานตามลักษณะงานและจัดตําแหนงในประเภทเดียวกัน
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และสายงานเดียวกัน ที่คุณภาพงานเทากันโดยประมาณเปนระดับเดียวกัน ในมาตรฐานการกําหนดตําแหนง 

โดยใหระบุช่ือตําแหนงในสายงาน หนาท่ี ความรับผิดชอบหลักและคุณลักษณะเฉพาะตําแหนงไวดวย 

  ดังนั้นการกําหนดตําแหนงจึงเปนการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละบุคคลในองคการ 

การจะใหใครดํารงตําแหนงในจะตองยึดถือความรูความสามารถของบุคคล สําหรับภาครัฐของไทย ปจจุบันได

ใชระบบหนาท่ีและความรับผิดชอบเปนแนวทางในการจําแนกตําแหนง 

 5.3 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 

 การสรรหาและการคัดเลือก ถือเปนกระบวนการแรก ๆ ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย 

เปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญมาก เพื่อใหองคการไดบุคลากรที่มีความรูความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม

กับองคการ 

 จุมพล หนิมพานิช (2544 : 101) ไดใหความหมายของการสรรหาและการคัดเลือกไววา การสรรหา

และการคัดเลือก หมายถึง กระบวนการดึงดูดบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงเขามาสู

หนวยงานหรือองคการ หรือการแสวงหาทางและชักชวนใหบุคคลท่ีสนใจมาสมัครงานกับหนวยงานหรืองคการ 

เพื่อหนวยงานหรือองคการจะไดวาข้ันตอน 

 ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2545 : 88-89) ไดใหความหมายของการสรรหาและการคัดเลือกไวโดยสรุป

ดังนี้ 

 การสรรหาบุคลากร หมายถึง กระบวนการในการคนหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตําแหนงที่

องคการตองการจากแหลงตาง ๆ ใหสนใจสมัครเขารวมงานกับองคการ โดยผูมีหนาที่ในการสรรหาบุคลากร 

จะตองสามารถเขาถึงแหลงท่ีมาของบุคลากร ดึงดูดบุคลากรท่ีมีศักยภาพเหมาะสมกับงาน ใหเกิดความสนใจท่ี

จะรวมงานกับองคการอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตขอจํากัดของระยะเวลาและคาใชจาย 

 การคัดเลือก หมายถึง กระบวนการตอเนื่องจากกระบวนการสรรหาบุคลากร ท่ีใชในการตรวจสอบ 

การพิจารณา การตัดสินใจรับบุคลากรที่คุณสมบัติเหมาะสมเขารวมงานกับองคการ การคัดเลือกบุคลากรเปน

กิจกรรมท่ีตองอาศัยความรูและศิลปะในการคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมกับงานออกจากกลุมผูสมัครงานท้ังหมด 

โดยผูทําหนาท่ีคัดเลือกบุคลากรจะตองมีความรูในหลักการและมีความเขาใจในเทคนิคการแยกบุคคลท่ีตองการ

ออกจากกลุมผูสมัครไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 สวน ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548 : 136-137) ไดใหความหมายของการสรรหาและการคัดเลือกไว

วา การสรรหา หมายถึง การจัดการใหบุคคลเกิดความสนใจมาสมัครเพื่อการคัดเลือก โดยประกาศใหทราบถึง

ตําแหนง ลักษณะงาน และขอมูลอื่นที่ใหความกระจางเกี่ยวกับงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเขารับเลือก 

ตลอดจนการพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติเพื ่อตองการทราบเกี่ยวกับตัวผู สมัคร สวนการคัดเลือกเปน

กระบวนการท่ีตอเนื่องจากการสรรหาบุคลากร และเปนกระบวนการพิจารณาความรูความสามารถ และความ

เหมาะสมของผูท่ีผานกระบวนการสรรหามาแลว เพื่อใหไดบุคคลท่ีเหมาะสมเขารับราชการ สามารถตอบสนอง

และตรงตามความตองการของตําแหนงงาน 
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 ดังนั้นจึงสรุปไดวา การสรรหา และการเลือกสรร จึงหมายถึง การจัดหาและเลือกบุคคลที่มีความรู

ความสามารถ ทักษะ และบุคลิก ลักษณะอื่นๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานใดปฏิบัติงานหนึ่งในเวลาท่ีตองการ 

โดยการสรรหาและการคัดเลือกนั้นเปนกระบวนการที่ตอเนื่องกัน เพื่อวัตถุประสงคที่แทจริง คือ การไดมาซึ่ง

บุคคลท่ีจะเขามาปฏิบัติงานในหนวยงาน 

 สําหรับการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของภาครัฐของไทยไดมีหลักเกณฑการสรรหาและ

วิธีการคัดเลือกตามที่ สํานักงานคณะกรรมการ ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) (2551 อางใน มานิต ศุทธสกุล, 

2559 : 46) ไดกําหนดหลักเกณฑวา โดยทั่วไปแลวการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเขามาปฏิบัติงานใน

หนวยงานนั้นอาจอาศัยหลักเกณฑและวิธีการตาง ๆ มากมาย เชน พิจารณาใบสมัคร การสัมภาษณ การ

ทดสอบ การทดลองการปฏิบัติงานฯ กรณีการสรรหาเพื่อบรรจุเขารับราชการก็มีหลายวิธี คือ การสอบคัดเลือก 

และการคัดเลือก พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา

และคัดเลือกไว สําหรับกรณีการสอบแขงขันตามมาตรา 52-54 และการคัดเลือกซึ่งไมตองสอบแขงขันตาม

มาตรา 55 รวมทั้งกรณีบรรจุบุคคลที่มีความรูความสามารถและความชํานาญงานเขารับราชการ และดํารง

ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือผูทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนง

ประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ ตามมาตรา 56 ซึ่งตองดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขท่ี ก.พ. 

กําหนด 

 เมื่อกลาวโดยสรุปในการสรรหาและการคัดเลือกแลว จึงเปนกระบวนการท่ีตอเนื่องกันมาในชวงการ

เขารับราชการหรือเขาสูตําแหนงใหม หรือกลับเขารับราชการใหม หรือการเล่ือนตําแหนงใหสูงข้ึน การสรรหา

คือการแสวงหาบุคคลที่มีความรูความสามารถ และคุณสมบัติอื ่นๆ ที่เหมาะสมเขาสู การคัดเลือกคือการ

พิจารณาผูท่ีไดทําการสรรหามาแลว มาคัดเลือกเพื่อใหไดบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

 5.4 การพัฒนาบุคลากร 

 การพัฒนาบุคลากร เปนการพัฒนาแนวคิดและการฝกอบรม (Training) การพัฒนาองคการ 

(Organization Development) และการพัฒนาอาชีพ (Career Development) เขาดวยกัน เพื่อเพิ ่มพูน

ประสิทธิผลของบุคคล กลุมงาน และองคการ การพัฒนาบุคลากรขององคการสามารถปฏิบัติงานในปจจุบัน

และอนาคตได 

  5.4.1 ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร 

  ศุภชัย ยาวประภาษ (2548 : 175-176) ไดอางถึงจาก Gilley and Eggland ที่ไดอธิบายวา  

พันธกิจของการพัฒนาบุคลากร คือ การจัดใหมีการพัฒนาเฉพาะบุคคล (Individual Development) เพื่อ

ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานจัดใหมีการพัฒนาอาชีพ เพื่อใหสามารถใชประโยชนไดสูงสุดจากทรัพยากรมนุษยท่ีมี

อยู และจากผลการปฏิบัติงานท่ีไดปรับปรุงข้ึนโดยท้ังหมดจะนําไปสูการพัฒนาประสิทธิภาพขององคการ 

  การพัฒนาบุคลากรนอกจากเปนกิจกรรมหลักเปนลําดับท่ีสําคัญรองจากกิจกรรมการสรรหาและ

การเลือกสรรของกระบวนการการจัดการบุคคลแลว การพัฒนาบุคลากรยังเปนกิจกรรมที ่สําคัญและมี

ผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของการจัดการบุคลากร การพัฒนาองคการตลอดจนการพัฒนา



 271 

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคการโดยรวม กลาวคือการพัฒนาบุคลากรมีความสําคัญและจําเปน ดังนี้ 

(มานิต ศุทธสกุล, 2559 : 48-49) 

   1) เมื่อบุคคลไดรับการเลือกสรรเขามาสูองคการแลว องคการจะพิจารณามอบหมายหนาท่ีท่ี

เฉพาะเจาะจงหรือใหดํารงตําแหนงใดในหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเปนการเฉพาะเจาะจง ขณะเดียวกันหนาท่ี

ความรับผิดชอบหรือลักษณะงานที่ปฏิบัติบางอยาง ก็อาจกระจายอยูในหลายๆหนวยงานหรือถูกแบงไวใน

หลายๆหนวยงานขององคการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเปนกิจกรรมที่สําคัญและจําเปนสําหรับการ

แนะนํา ใหการเรียนรูหรือเสริมสรางความเขาใจแกสมาชิกใหมขององคการ ผานกิจกรรมการปฐมนิเทศหรือ

ฝกอบรมเพื่อใหสมาชิกใหมมีความรู ความเขาใจ ความสามารถ ทักษะ รวมทั้งการมีทัศนคติที ่ถูกตอง และ

ทัศนคติทีดีตองาน ตอเพื่อนรวมงานและตอองคการ 

   2) อาชีพและวิชาชีพ หรือลักษณะงานท่ีปฏิบัติบางอยาง ไมไดเปนความรูความสามารถ หรือ

ทักษะที่มีการเรียนการสอน หรือการฝกปฏิบัติในสถาบันการศึกษา ดังนั้น เมื่อเลือกสรรบุคคลเขาสูองคการ

แลว องคการจึงจําเปนตองจัดใหมีกิจกรรมการฝกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรที่เขามาเปน

ผูปฏิบัติงานหรือสมาชิกขององคการเปนผูมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ หรือทักษะการปฏิบัติงานใน

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

   3) บทบาท ภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ตลอดจนเทคโนโลยีและ

วิธีการปฏิบัติงาน โครงการและโครงสรางการจัดการองคการ มักมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาอยูตลอดเวลา 

โดยเฉพาะยุคที่มีการเปล่ียนแปลงของปจจัยสภาพแวดลอมและวิทยาการดานตาง ๆ อยางกวางขวาง รวดเร็ว 

และรุนแรง การวางแผนและเตรียมการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบ นอกจากชวยให

ทรัพยากรมนุษยขององคการสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานที่ทันสมัย

แลว ยังถือเปนกิจกรรมสําคัญของการพัฒนาองคการหรือสนับสนุนการบริหารเชิงยุทธศาสตรขององคการให

บรรลุผลสําเร็จดวย 

   4) เทคนิคและวิธีการพัฒนาบุคลากร นอกจากจะชวยเสริมสรางและพัฒนาบุคลากรของ

องคการใหมีความรูความสามารถทักษะและมีทัศนคติที่ดีและถูกตองในการปฏิบัติงานแลว ยังมีความสําคัญ

และจําเปนสําหรับการสนับสนุนใหองคการมีบุคลากรที่มีคุณภาพ คุณธรรม เหมาะสมและตรงตามความ

ตองการขององคการ สามารถใชประโยชนสูงสุดจากความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณของ

ทรัพยากรมนุษยในการปฏิบัติงานรวมกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทุก

ฝายตองอยูรวมกันกับองคการดวยความพึงพอใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเต็มใจที่จะอยูรวมเปนสมาชิกของ

องคการใหนานที่สุด บรรลุปรัชญาการบริหารงานบุคคล ซึ่งเปนกิจกรรมและเปนวิธีการที่เหมาะสมกวาการ

อาศัยวิธีการสรรหาและการเลือกสรรตลอดเวลา 

   5) การพัฒนาบุคลากรนอกจากจะชวยกระตุนบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ ใหเกิดความต่ืนตัว

ในงานและเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองแลว ยังชวยเสริมสรางความเปนปกแผนและการประสานงาน

รวมกันภายในองคการ ชวยใหบุคลากรเกิดความรูความเขาใจในเปาหมายและภารกิจของหนวยงานตาง ๆ ใน
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องคการ ซึ่งชวยใหเกิดการยอมรับนับถือกันและกัน เสริมสรางการใหการยอมรับผูกพัน (Commitment) และ

ความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันของสมาชิกขององคการ 

   6) ในระยะท่ีผานมาองคการสมัยใหมท้ังท่ีเปนองคการภาครัฐและเอกชนตางกันมุงสูการเปน

องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลก็ยิ่งเปนกิจกรรมที่สําคัญ และ

จําเปนสําหรับการพัฒนาบุคลากรในองคการ ท้ังกรณีการจัดการความรู การแลกเปล่ียนเรียนรู และการพัฒนา

ขีดความสามารถในการแขงขันใหเหนือกวาองคการ 

  จะเห็นไดวาการพัฒนาบุคคลเปนระบบปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคลากรในองคการ เพื่อให

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน เมื่อใดก็ตามบุคลากรทํางานดีมีประสิทธิภาพจะสงผลใหกลุมและองคการ

มีประสิทธิภาพไปดวย การพัฒนาบุคลากรจึงมีขอบขายถึงการพัฒนาบุคคลใหรูจักจุดแข็งจุดออนของตนเอง

แลวพัฒนาปรับปรุงเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  5.4.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

  แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานของรัฐตามกฎหมายมีการกําหนดหลักเกณฑและ

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานของรัฐ ดังนี้ (วิชชุกร นาคธน, 2550 : 195-196) 

   1) เมื่อมีการบรรจุแตงต้ังบุคคลเขารับราชการ กอนท่ีจะมีการมอบหมายใหปฏิบัติงานจริง ให

มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหนาที่ของขาราชการใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเปนขาราชการท่ีดีโดยให

ยึดหลักเกณฑและวิธีการตามท่ี ก.พ. กําหนด 

   2) ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ 

คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 

ก.พ. กําหนด 

   3) ใหมีการพัฒนาขาราชการพลเรือนกอนเล่ือนข้ันแตงต้ังใหดํารงตําแหนงบางตําแหนง เพื่อ

เพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมอันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ ราชการในตําแหนงนั้น

อยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด 

   4) พัฒนาขาราชการโดยการใหไปศึกษาเพิ่มเติมท้ังในประเทศ และการใหไปศึกษา ฝกอบรม 

ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. หรือคณะรัฐมนตรีกําหนด 

  ดังนั้นซึ่งสรุปไดวา การพัฒนาบุคลากรเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญตอขาราชการและระบบราชการ

อยางมากเนื่องจากการพัฒนาบุคลากรจะเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยทําใหขาราชการมีความรู ทักษะ ทัศนคติ 

และพฤติกรรมที่ดี ในการปฏิบัติหนาที่ราชการซึ่งจะสงผลกระทบในภาพรวมตอหนวยการ ประชาชน และ

ประเทศชาติในท่ีสุด 
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 5.5 การธํารงรักษาบุคลากร 

 เม่ือองคการไดบุคคลท่ีมีความเหมาะสมกับองคการผานกระบวนการสรรหาบรรจุแตงต้ังแลว อันถือ

ไดวาบุคคลนั้นยอมมีความงดงามสําคัญตอความอยูรอดหรือความเจริญขององคการ จึงควรบํารุงรักษาไวให

นานท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ข้ันตอนการดํารงรักษาบุคคลไวในองคการ ประกอบดวยข้ันตอนยอย ๆ ดังนี ้

  5.5.1 การกําหนดคาตอบแทน 

  คาตอบแทน หมายถึง การใหประโยชนทางเศรษฐกจิในรูปแบบตาง ๆ เชน คาจาง เงินเดือน เงิน

ชดเชย หรือผลประโยชนอื่น ท่ีองคการไดใหแกบุคลากรเพื่อเปนการตอบแทนการทํางาน โดยปกติบุคลากรจะ

คุนเคยกับคาตอบแทน 2 ลักษณะดังตอไปนี้ (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2545 : 214-215) 

   1) เงินเดือน หมายถึง คาตอบแทนท่ีเปนรายไดประจําท่ีบุคลากรจะไดรับในอัตราคงท่ี ภายใน

ชวงเวลาที่กําหนด โดยรายไดนี ้จะไมเปลี่ยนแปลงตามจํานวนชั่วโมงทํางาน หรือปริมาณของผลผลิตของ

บุคลากร 

   2) คาจาง หมายถึง คาตอบแทนท่ีบุคลากรไดรับโดยถือจากเกณฑระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

เปนหลัก เชน คาจางรายวัน คาจางรายช่ัวโมง เปนตน 

  สําหรับขาราชการไทยนั้นจะไดรับเง ินเดือนซึ่งในมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่ระบุวา “ใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนตามตําแหนงแตละ

ประเภทตามที่กําหนดไวในบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินี้” 

(ราชกิจจานุเบกษา, 2551 : 18) 

  นอกจากนี้ในมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ท่ีระบุถึงการ

จายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงวา “การจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหขาราชการพลเรือนให

เปนไปรามระเบียบท่ี ก.พ.กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง” (ราชกิจจานุเบกษา, 2551 : 18) 

  ดังนั้นจากพระราชบัญญัติตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 

2551 ที่ระบุวาขาราชการพลเรือนคือบุคคลซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั ้งตามพระราชบัญญัตินี้โดยไดรับ

เงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวงฝายพลเรือน” (ราชกิจจานุเบกษา, 2551 : 18) เปนตัวออยางแสดง

ใหเห็นวาขาราชการจะไดรับเงินเดือนในหมวดเงินเดือนของกระทรวงนั้นๆและตองเปนไปตามที่กฎหมาย

กําหนด 

  5.5.2 การพิจารณาความดีความชอบ 

  เปนการพิจารณาเพื่อเลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง ซึ่งเปนเรื่องที่ตองการดําเนินการ

โดยความเท่ียงธรรมท่ีสุด เพราะเปนสงเสริมกําลังใจของบุคลากรและรักษาประโยชนขององคการท่ีจะรักษาคน

ดีท่ีมีความสามารถไวกับองคการ ซึ่ง อุทัย หิรัญโต (2531 : 99) ไดกลาวถึงหลักการพิจารณาความดีความชอบ

ไว ดังนี้ 

   1) ตองพยายามเลือกใหไดคนดี มีความรูความสามารถสูงสุด ในบรรดาบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เทาเทียมกัน 
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   2) จะตองเปนไปดวยความยุติธรรมท่ีสุด 

   3) ตองคํานึงหลักความเสมอภาค มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติใหทุกคนที่ถึงพรอมดวย

หลักเกณฑท่ีกําหนด มีโอกาสไดรับการพิจารณาอยางเทาเทียมกัน  

   4) ความยึดหลัก Put the Right Man On The Right Job (การแตงต้ังคนใหตรงกับงาน) 

  ในดานของหลักเกณฑในการพิจารณาความดีความชอบ จําเปนตองกําหนดข้ึนหลาย ๆ ประการ 

เพื ่อกอใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย เชน ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ ผลการทดสอบความรู  

ความสามารถ ความรับผิดชอบ วินัยและขอรองเรียน ฯลฯ 

  5.5.3 สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล 

  สวัสดิการเปนคาตอบแทนท่ีบุคลากรไดรับจากหนวยงานนอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งเปนการตอบ

แทนใหตามคาของงานในแตละตําแหนง เพื่อชวยใหบุคลากรมีความรูสึกสะดวกสบายและมีความมั่นคงในการ

ดํารงชีวิต สวนประโยชนเกื้อกูลเปนการใหคาตอบแทนเพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

  ณัฏพันธ เขจรนันทน (2545 : 240-241) อธิบายวาโดยทั้งสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลลวน

เปนเครื่องมือสําคัญในการเสริมสรางขวัญกําลังใจใหขาราชการไดปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบังเกิด

ประสิทธิผล ตลอดจนจูงใจใหผูท่ีมีความรูความสามารถเขามาทํางานในหนวยงานและรักษาบุคคลเหลานั้น ให

อยูในองคการในระยะยาว ทั้งนี้รูปแบบของการจัดสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล ไดแก การลา การรักษา

สุขภาพ และความปลอดภัยในการทํางาน การใหบริการรถรับสง การบริการทางการแพทย การจัดต้ังกองทุน

สํารองเล้ียงชีพ สวัสดิการเกี่ยวกับบุตร บิดา มารดา และคูสมรส ฯลฯ 

  ปกติองคการจะจัดสวัสดิการนอกเหนือจากกฎหมายกําหนดใหแกบุคลากรโดยมีวัตถุประสงค

เพื ่อเปนขวัญและกําลังใจและความพอใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความสามัคคี ความจงรักภักดีและ

ความรูสึกรวมระหวางบุคลากรและองคการ เพื ่อใหบุคลากรสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเปนสุข 

“สวัสดิการมีความสําคัญในระดับเดียวกับคาจาง” ซึ่งหมายถึง นอกจากคาจางท่ีบุคลากรไดรับจากการทํางาน

แลวสวัสดิการยังเปนสวนสําคัญในการดํารงชีวิตอีกดวย 

  สําหรับการรักษาบุคลากรของหนวยงานภาครัฐนั้นเปนไปเพื่อจูงใจ เพื่อสรางขวัญกําลังใจที่ดี

ใหแกบุคลากรของหนวยงาน ท้ังมีตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 74 ระบุ

ไววา “ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบวินัย และปฏิบัติราชการอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐใหผูบังคับบัญชาพิจารณาเล่ือนเงินเดือนใหตามควรแกกรณี

...” และมาตราที่ 76 ระบุไววา “ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา 

เพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงต้ัง และเล่ือนเงินเดือน...” (ราชกิจจานุเบกษา, 2551 : 28) 

  จะเห็นไดว าภารกิจดานการร ักษาบุคลากรของร ัฐจะตองทําโดยกฎหมายที ่ให อ ํานาจ

ผูบังคับบัญชามีหนาที่ในการพิจารณาความดีความชอบ ดูแลผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรมโดยจัดสวัสดิการ

และประโยชนอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากเงินเดือนอันเปนการจูงใจใหบุคลากรมีความจงรักภักดีตอองคการ 
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 5.6 การรักษาวินัยและการดาํเนินการทางวินัย (discipline) 

 วินัยเปนสิ่งสําคัญที่มีตอกลุมปฏิบัติการขององคการทั้งหมด สมาชิกขององคการจะตองควบคุม

ตนเองโดยการกระตุน และใหความรวมมือปฏิบัติแตสิ่งท่ีดีรวมกัน สมาชิกขององคการจะตองมีเหตุผลใหการ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑของพฤติกรรมท่ีกําหนดข้ึน ถาสมาชิกขององคการใดไมปฏิบัติตามกฎเกณฑ ระเบียบ หรือ 

กฎหมายแลว จะทําใหองคการประสบความหายนะ ภาวะอนาธิปไตยและความไมสงบเรียบรอยก็จะตามมา 

 วินัยคือขอหามและขอควรปฏิบัติของขาราชการ ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาวินัยโดยกระทํา

การหรือไมกระทําการ ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายโดยเครงครัดอยูเสมอ วินัยของขาราชการตามที่ปรากฏใน

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่ไดบัญญัติขอควรปฏิบัติหรือขอควรกระทําและขอ

หามหรือขอท่ีไมควรกระทําไว ต้ังแตมาตราท่ี 81-89 คือ (มานิต ศุทธสกุล, 2559 : 60-61) 

 ขอบัญญัติที่ควรปฏิบัติหรือกระทํา ไดแก มาตรา 81 ขาราชการตองสนับสนุนการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ มาตรา 82 ขาราชการพลเรือนสามัญ

ตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติดังตอไปนี้ รวม 11 อนุมาตรา เชน (1) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ

ซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม (2) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง

ราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ (5) ตอง

อุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได (6) ตองรักษาความลับของทาง

ราชการ (7) ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคีและตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวาง

ขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ (8) ตองตอนรับใหความสะดวก ใหความเปนธรรมและใหการ

สงเคราะหแกประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาท่ีของตน (10) ตองรักษาช่ือเสียงของตนและรักษาเกียรติ

ศักด์ิของตําแหนงหนาท่ีราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย ฯลฯ 

 สําหรับขอหามหรือขอบัญญัติมิใหกระทํา ไดแก มาตรา 83 ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทํา

การใดอันเปนขอหามดังตอไปนี้รวม 10 อนุมาตรา เชน (1) ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงาน

โดยปกปดขอความซึ่งควรตองแจงถือวาเปนการรายงานเท็จดวย (2) ตองไมปฏิบัติราชการอันเปนการกระทํา

ขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปเปนผูส่ังใหกระทําหรืออนุญาตเปนพิเศษช่ัวครั้ง

คราว (3) ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนงหนาท่ีราชการของตนหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น 

(4) ตองไมประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ (5) ตองไมกระทําหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอัน

อาจทําใหเสียความเท่ียงธรรม หรือเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน ฯลฯ 

 นอกจากนี้ ในมาตรา84 ยังไดบัญญัติไวชัดเจนวา ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติ

ที ่บัญญัติใหกระทํา และผูที ่ฝาฝนขอหามที่บัญญัติหามมิใหกระทํา ก็ถือเปนการกระทําผิดวินัยดวย คือ        

“...ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามมาตรา 81 และมาตรา 82 หรือฝาฝนขอหามตาม

มาตรา 83 ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย...” 

 อนึ่งกฎหมายในหมวดท่ี 6 วินัยและการรักษาวินัยนี้ ยังไดบัญญัติเกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยวาการ

กระทําผิดวินัยในลักษณะใดที่ถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา 85 คือ “การกระทําผิดวินัยใน
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ลักษณะดังตอไปนี้เปนความผิดวินัยอยางรายแรง” ซึ่งประกอบดวย 8 อนุมาตรา เชน (1) ปฏิบัติหรือละเวน

การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการ

ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต (2) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุให

เสียหายแกราชการอยางรายแรง(4) กระทําการอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง (5) ดูหมิ่น เหยียด

หยาม กดข่ี ขมเหง หรือทํารายประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง เปนตน 

 สําหรับโทษทางวินัย และการลงโทษทางวินัยนั้น มาตรา 88 บัญญัติวา “มาตรา 88 ขาราชการพล

เรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย จะตองไดรับโทษทางวินัย เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามท่ีบัญญัติไวในหมวด 7 

การดําเนินการทางวินัย โทษทางวินัยมี 5 สถาน ดังตอไปนี้ (1) ภาคทัณฑ (2) ตัดเงินเดือน (3) ลดเงินเดือน (4) 

ปลดออก (5) ไลออก...” ทั้งนี ้ในมาตรา 89 ยังไดบัญญัติไววา “มาตรา 89 การลงโทษขาราชการพลเรือน

สามัญใหทําเปนคําส่ัง ผูส่ังลงโทษตองส่ังลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดและตองเปนไปดวยความยุติธรรมและ

โดยปราศจากอคติ โดยในคําส่ังลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด” 

 สําหรับการดําเนินการทางวินัยนั้น ในหมวด 7 การดําเนินการทางวินัย มีสาระสําคัญท่ีควรทราบคือ 

“มาตราที่ 90 เมื ่อมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยให

ผู บังคับบัญชามีหนาที่ตองรายงานใหผู บังคับบัญชา ซึ ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตร 57 ดําเนินการตาม

พระราชบัญญัตินี้โดยเร็ว ดวยความยุติธรรมและปราศจากอคติ...” ตามข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดทาง

ปฏิบัติท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้ 

 ดังนั ้น วินัยจึงเปนการใชมาตรการลงโทษบุคคลที่ประพฤติในสิ่งที ่องคการไมพึงปรารถนา การ

ลงโทษเชนนี้นับวาเปนการจูงใจในทางลบ อยางไรก็ตามการลงโทษทางวินัยอาจจะกระทําไดโดยการวากลาว

ตักเตือน ตําหนิใหพนักงาน ตัดเงินเดือน เปนตน ซึ่งเปนวิธีที่ตรงขามกับการจูงใจในทางบวกที่ใชวิธีกลาวชม 

เลื่อนตําแหนง เลื่อนขั้นเงินเดือน เปนตน แมวาทางองคการจะไดคิดหามาตรการปองกันและกําหนดโทษใน

การที่มีผูประพฤติละเมิดก็ตาม แตก็ยังคงมีผูกระทําการฝาฝนอยูจนได ซึ่งจําเปนตองมีบทลงโทษตามสถาน

แหงระดับแหงการกระทําผิด 

 5.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการเปนสวนหนึ่งของการเสริมสรางแรงจูงใจ และเปน

กระบวนการที่มีความจําเปนในการควบคุมการปฏิบัติงานของขาราชการหรือบุคลากรภาครัฐทุกระดับ ทั้งนี้

เพื่อใหผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือบุคลากรภาครัฐทุกระดับมีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีภายใตกรอบ

หลักเกณฑที ่กฎหมายกําหนดตลอดจนการบรรลุว ัตถุประสงค และเปาหมายของหนวยงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 หลักเกณฑของการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 

2551 มาตรา 76 กําหนดวา “ใหผูบังคับบัญชามีอํานาจหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูอยูใตบังคับ

บัญชาเพื่อประกอบการพิจารณาแตงต้ัง เล่ือนข้ันเงินเดือน ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด  
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 ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งใหนําไปใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติราชการดวย” (ราชกิจจานุเบกษา, 2551 : 18) 

 จะเห็นไดวากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการและบุคลากรของรัฐนั้นมีความ

เกี่ยวของกับกระบวนการบริหารงานบุคคลเกือบทุกกรณี ไมวาจะเปนกรณีของการทดลองปฏิบัติราชการเพื่อ

บรรจุแตงต้ังใหขาราชการ การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใด ๆ การเล่ือนข้ันเงินเดือน การเล่ือนตําแหนงใหสูงขึ้น 

หรือการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพก็ตาม 

 5.8 การออกจากราชการ 

 สุภาพ สาร ีพ ิมพ (2555 : 238) และชาญชัย แสวงศักดิ ์  (2553 : 268) ไดอธ ิบายสร ุปตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการพลเรือนออกจาก

ราชการในกรณีตาง ๆ ดังนี ้

  1) ตาย 

  2) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ คือขาราชการที่มีอายุครบหกสิบป

บริบูรณจะพนจากราชการเมื่อส้ินปงบประมาณท่ีขาราชการผูนั้นมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ 

  3) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตามกฎหมาย 

  4) ถูกส่ังใหออกจากราชการในกรณีดังตอไปนี้ 

   4.1) ไมพนกําหนดทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

   4.2) ขาดคุณสมบัติในการรับราชการ 

   4.3) ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือถูกฟอง

คดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

   4.4) ถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนในกรณีตาง ๆ ตามมาตรา

110 ดังนี้ 

    - เจ็บปวยจนไมอาจปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางสมํ่าเสมอ มาตรา 110 (1) 

    - สมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ มาตรา 110 (2) 

    - ขาดคุณสมบัติทั่วไปไดแก ขาดความเปนสัญชาติไทย อายุไมครบ 18 ป และมีลักษณะ

ตองหาม ไดแก เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง หรือมีรางกายทุพพลภาพ จนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี

ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. เปนผูอยูระหวางถูก

ส่ังพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน เปนผูบกพรองในศีลธรรมหรือเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือ

เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง หรือเปนบุคคลลมละลาย เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดเพราะ

กระทําความผิดทางอาญาเวนแตความผิดลหุโทษ เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกจาก

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ เปนผูเคยทุจริตในการสอบรับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของรัฐ มาตรา 110 (3) 

    - ทางราชการเลิกหรือยุบเลิกตําแหนง มาตรา 110 (4) 
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    - ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับท่ีพอใจของทาง

ราชการ มาตรา 110 (5) 

    - หยอนความสามารถในการปฏิบัติราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตน

ไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี มาตรา 110 (6) 

    - รับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร มาตรา 111  

   4.5) ถูกส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออก 

 ดังนั้นการออกจากราชการจึงเปนขั้นสุดทายของขอบเขตการบริการงานบุคคลภาครัฐ ซึ่งการออก

จากราชการนั้นจะตองเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของโดยจะมีลักษณะการออกจากราชการดวยสาเหตุตาง ๆ 

ดังไดกลาวแลว 

6. องคกรกลางดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน 

 บริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนจําเปนตองมีองคกรกลางในการบริหารงานบุคคลเพราะ

ภาคราชการของไทยมีกําลังคนเปนจํานวนมากและหลากหลายประเภททําใหจําเปนตองมีองคการดังกลาว 

 6.1 ความสําคัญขององคกรกลางของการบริหารงานบุคคล 

 สําหรับองคกรกลางในการบริหารงานบุคคลนั้น ปธาน สุวรรณมงคล (2556 : 7-8) ไดอธิบายถึง

ความสําคัญไว ดังนี้ 

  ประการแรก เปนองคกรกลางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบริหารกําลังของภาครัฐ ในยุค

สมัยของการบริหารภาครัฐแนวใหม การบริหารกําลังคน หรือทรัพยากรบุคคลของภาครัฐมีความสําคัญและ

จําเปนอยางยิ่งในการทําใหสามารถบรรลุถึงเปาหมายของยุทธศาสตรท่ีรัฐกําหนดไวโดยท่ีมีกําลังท่ีมีสมรรถนะ

ที่จําเปนตอการดําเนินยุทธศาสตร และมีจํานวนที่เหมาะสมไมกอใหเกิดภาระทางงบประมาณแกรัฐมาก

จนเกินไป ซึ ่งจําเปนตองมีการวางแผนกําลังคน (Manpower Planning) ในระยะยาวใหเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมและบทบาทภารกิจของรัฐท่ีเปล่ียนแปลงไป 

  ประการที่สอง องคกรกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐทําใหมีการกําดับดูแลการบริหารทรัพยากร

บุคคลภาครัฐเปนไปตามระบบคุณธรรม (Merit System) ในการบริหารคนในภาครัฐโดยที ่องคกรกลาง

บริหารงานบุคคลภาครัฐตองมีความเปนกลางทางการเมืองไมคํานึงถึงวา พรรคการเมืองใดจะเขามาเปนรัฐบาล

ก็ตาม ก็ยังมีความเปนกลางไมฝกใฝทางการเมืองใด ๆ โดยปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลบนพื้นฐานความ

ถูกตอง สอดคลองกับหลักคุณธรรมยึดหลักความรูความสามารถเปนเกณฑ 

  ประการที่สาม องคกรกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐทําใหเกิดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร

คนใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศ โดยที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐจะวางมาตรฐานกลาง และ

แนวทางการบร ิหารและพ ัฒนาทร ัพยากรคน (Human Resources Management and Resource 

Development : HRM & HRD) อยางเปนระบบท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
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  ประการที่สี่ องคกรกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐเปนองคกรที่สงเสริมหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในดานประสิทธิภาพ ความคุมคา ความโปรงใส 

ตรวจสอบได การมีสวนรวมหลักนิติธรรม คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งความเปนธรรมาภิบาลของระบบบริหารงาน

บุคคลภาครัฐก็จะสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารงานภาครัฐโดยรวมตอไป 

  ประการที่หา องคกรกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐทําใหเกิดเอกภาพในการบริหารทรัพยากร

บุคคลภาครัฐเนื่องจากการมีบุคลากรภาครัฐหลากหลายประเภทจนทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้า ไมเปนธรรม

เกิดขึ้นในการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ ดังนั้น การรวมการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐไวในที่

เดียวกันยอมกอใหเกิดเอกเทศในการบริหารงานและประหยัดทรัพยากรมากกวา แตในขณะเดียวกัน การรวม

อํานาจมากเกินไปก็อาจกอใหเกิดผลดีเชนกัน ดังนั้น ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐก็จําเปนตองมีการ

กระจายอํานาจควบคูกันไปอยางสมดุล 

  จากเหตุผลทั้ง 5 ประการดังกลาวทําใหเห็นไดวา องคกรกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐนับเปน

องคการที่มีความสําคัญและจําเปนสําหรับการบริหารงานภาครัฐในยุคปจจุบันในการบริหารกิจการบานเมือง

ใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนอยางแทจริง 

 6.2 ประเภทองคกรกลางการบริหารงานบุคคล 

 ในการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนซึ่งมีขาราชการเปนจํานวนมาก มีหนวยราชการที่มี

ความหลากหลายในลักษณะงาน การบริหารงานบุคคลจึงตองมีมาตรฐานที่เปนไปในลักษณะเดียวกันนั่นคือ

การมีกฎหมายท่ีใชในการบริหารงานบุคคลภาครัฐซึ่งผูเขียนไดสรุปจาก พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล

เรือน พ.ศ. 2551 และทิพาวดี เมฆสวรรค (2551 : 73) ท่ีไดอธิบายถึงดวยกฎหมายท่ีใชเกี่ยวกับขาราชการพล

เรือนวา โดยกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน เริ่มมีมาตั้งแต พ.ศ. 2471 เปนกฎหมายวาดวยการ

บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการฉบับแรกของประเทศไทย และเปนตนแบบของกฎหมายวาดวยการ

บริหารงานบุคคลของขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการทหาร และขาราชการสวนทองถิ่นในระยะตอมา สวน

ขาราชการประเภทอื่น เชน ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการครู ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการ

ตํารวจ ขาราชการการเมือง ขาราชการฝายรัฐสภา ซึ่งขณะนี้มีกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลของตนเอง

นั้น เดิมรวมอยูในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนท้ังส้ิน เพิ่งจะแยกตัวออกมาภายหลัง แตก็ยังยึด

หลักการตามแนวที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนเดิม แตในกรณีกฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการฝายอัยการ เมื่อแยกขาราชการอัยการออกจากขาราชการพลเรือนแลว ไดเปลี่ยนไปใช

หลักการบริหารงานบุคคลแบบเดียวกับขาราชการตุลาการท่ีพัฒนาเปล่ียนแปลงไปจากแบบของขาราชการพล

เรือนในระยะตอมา 

  กฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนฉบับที่ใชอยูใน

ปจจุบัน มีสาระสําคัญเกี่ยวกับองคการวิธีการขั้นตอน และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารบุคคล ดังนี้ ทิพาวดี 

เมฆสวรรค (2551 : 74-77) 



 280 

  6.2.1 องคกรกลางบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการพลเรือน เรียกวา “คณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน” เรียกโดยยอ “ก.พ.” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรี

มอบหมายเปนประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการโดยตําแหนง 

  กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล ดาน

ระบบราชการและจัดสวนราชการ ดานการพัฒนาองคการ ดานการบริหารจัดการ และดานกฎหมาย จํานวนไม

นอยกวาหาคน แตไมเกินเจ็ดคน ทั้งนี้ ตองเปนผูที่ดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาอธิบดีหรือตําแหนงที่

เทียบเทา แตถาจะแตงต้ังผูท่ีไมเคยเปนขาราชการหรือเคยเปนขาราชการแตดํารงตําแหนงอธิบดีหรือตําแหนง

เทียบเทาจะดําเนินการเพื่อแตงต้ังไดไมเกินสามคน 

  จากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง หัวหนาหรือรองหัวหนา

สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวง หัวหนาหรือรองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะ

เปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี อธิบดี หรือผูวา

ราชการจังหวัด ซึ่งไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงดังกลาวในกระทรวง ทบวง กรมฝายพล

เรือน จํานวนหาคน ซึ่งแตละคนสังกัดอยูตางกระทรวง ทบวง หรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัด

กระทรวงหรอืทบวง 

  กรรมการซ ึ ่ งทรงพระกร ุณาโปรดเกล  าฯ แต งต ั ้ ง  ต อง ไม  เป นข าราชการการเม ือง  

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง และมิไดเปนกรรมการโดย

ตําแหนงอยูแลว 

   ก.พ. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

    1) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลของขาราชการพลเรือน และจัดระบบขาราชการพลเรือน 

    2) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมฝาย

พลเรือน การจัดและพัฒนาสวนราชการและวิธีปฏิบัติราชการของขาราชการฝายพลเรือน 

    3) พิจารณากาํหนดนโยบายเกี่ยวกับการวางแผนกําลังคนในราชการพลเรือน 

    4) ออกกฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

    5) ตีความและวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ 

    6) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนําและชี้แจงเพื่อใหกระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

    7) รายงานนายกรัฐมนตรีในกรณีที่ปรากฏวากระทรวง ทบวง กรมไมปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติการโดยไมเหมาะสม เพื่อนายกรัฐมนตรีจะไดพิจารณาและส่ังการตอไป 

    8) รายงานคณะรัฐมนตรีในกรณีที่คาครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมาก หรือการจัดสวัสดิการ

หรือประโยชนเกื้อกูลสําหรับขาราชการยังไมเหมาะสม เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันท่ีจะปรับปรุงเงินเดือน 
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เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มคาครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชนเกื ้อกูลสําหรับขาราชการพลเรือนให

เหมาะสม 

    9) กําหนดนโยบายและออกระเบียบเกี ่ยวกับทุนของรัฐบาลเพื่อสนองความตองการ

กําลังคนของกระทรวง ทบวง กรมฝายพลเรือน และทุนเลาเรียนหลวง 

    10) ออกขอบังคับหรือระเบียบเพื่อควบคุมดูแลขาราชการฝายพลเรือนที่ศึกษาหรือ

ฝกอบรมในตางประเทศ และเพื่อดูแลจัดการการศึกษาของนักเรียนฝายพลเรือนในตางประเทศ 

    11) พิจารณารองรับคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยาง

อื่นเพื่อประโยชนในการบรรจุและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนและกําหนดเงินเดือนที่ควรไดรับและระดับ

ตําแหนงท่ีควรแตงต้ัง 

    12) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

    13) พิจารณาแกไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวันเดือนปเกิด และการควบคุมเกษียณอายุของ

ขาราชการพลเรือน 

    14) ปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีที่บัญญัติไวในมาตราอื่นแหงพระราชบัญญัตินี้และกฎหมาย

อื่น 

    15) ต้ังอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยยอ “อ.ก.พ.วิสามัญ” เพื่อทําการใด ๆ แทนได 

  6.2.2 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เรียกโดยยอ “สํานักงาน ก.พ.” โดยมี

เลขาธิการ ก.พ. เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและบริหารราชการของสํานักงาน ก.พ. ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตร ี

  6.2.3 คณะอนุกรรมการสามัญ เรียกโดยยอ “อ.ก.พ.สามัญ” 3 ระดับ คือ 

   1) คณะอนุการสามัญประจํากระทรวง เรียกโดยยอ “อ.ก.พ.กระทรวง” ประกอบดวย

รัฐมนตรีเจาสังกัดเปนประธาน ปลัดกระทรวงเปนรองประธาน และผูแทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากขาราชการพลเรือน

ในสํานักงาน ก.พ. หนึ่งคนเปนอนุกรรมการโดยตําแหนง และอนุกรรมการซึ่งประธาน ก.พ. แตงตั ้งจาก

ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ  และดานกฎหมาย จํานวนสามคน 

ทั้งนี้ จะตองเปนหรือเคยเปนขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาอธิบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทาและแตงตั้ง

จากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง  อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงระดับ 10 ขึ้นไปใน

กระทรวงนั้น ซึ่งไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงดังกลาวจํานวนหาคน และให อ.ก.พ.นี้ตั้ง

เลขานุการหนึ่งคน 

   2) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม เรียกโดยยอ “อ.ก.พ.กรม” ประกอบดวยอธิบดีเปน

ประธาน รองอธิบดีที่อธิบดีมอบหมายหนึ่งคนเปนรองประธาน และอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แตงตั้ง

จากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ  และดานกฎหมาย จํานวนสามคน 

ทั้งนี้ จะตองเปนหรือเคยเปนขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูอํานวยการกองหรือตําแหนงที่เทียบเทา 

และแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงรองอธิบดีที่มิไดรับมอบหมายใหเปนรองประธาน ผูดํารง

ตําแหนงระดับ 9 ขึ้นไป ผูชวยอธิบดี  ผูอํานวยการกอง หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากอง หรือ
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เลขานุการกรมในกรมนั้น ซึ่งได รับเลือกจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงดังกลาว จํานวนหกคน และให 

อ.ก.พ.นี้ต้ังเลขานุการหนึ่งคน 

   3) คณะอนุกรรมการสามัญประจําจังหวัด เรียกโดยยอ “อ.ก.พ.จังหวัด” ประกอบดวย ผูวา

ราชการจังหวัดเปนประธาน รองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่งคนเปนรองประธาน 

และอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและ

การจัดการ และดานกฎหมายและเปนผู ไดรับการสรรหา จํานวนสามคน ทั้งนี ้ จะตองเปนหรือเคยเปน

ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูอํานวยการกองหรือตําแหนงท่ีเทียบเทา และแตงตั้งจากขาราชการพล

เรือนผูดํารงตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัด อธิบดีท่ีมิไดรับมอบหมายใหเปนรองประธาน ผูชวยผูวาราชการ

จังหวัด ปลัดจังหวัด หรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดที่กระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ แตงตั้งไปประจํา

จังหวัดนั้น ซึ่งไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงดังกลาว จํานวนหกคน ซึ่งแตละคนสังกัดอยู

ตามกระทรวง  ทบวง หรือสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวง และให อ.ก.พ. นี้ต้ัง

เลขานุการหนึ่งคน 

   อ.ก.พ. ทั้ง 3 ระดับ คือ อ.ก.พ.กระทรวง  อ.กพ.กรม และ อ.ก.พ. จังหวัด มีอํานาจหนาที่

คลายกันตามขอบเขตท่ีกระทรวง กรม และจังหวัดรับผิดชอบ ดังเชน 

   อ.ก.พ. กระทรวง มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

    1) พิจารณากําหนดนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคลตลอดจนระเบียบวิธีการ

ปฏิบัติราชการในกระทรวง 

    2) พิจารณาการกําหนดและการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการตาง ๆ ภายใน

กระทรวง 

    3) พิจารณาปรับปรุงโครงสราง การบริหารงาน การจัดและการพัฒนาสวนราชการใน

กระทรวง 

    4) พิจารณากําหนดนโยบาย กํากับดูแล และสงเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาขาราชการภายใน

กระทรวงเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการได

อยางมีประสิทธิภาพ 

    5) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและ

การรองทุกข ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

    6) ปฏิบัติการอื ่นตามพระราชบัญญัตินี ้  และชวย ก.พ. ปฏิบัต ิการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 

    7) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อ.ก.พ. กระทรวงเสนอตอ 

ก.พ. 
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  6.2.4. คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 

  คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เปนองคการหลักที่มีบทบาทสําคัญในการอํานวย

ความเปนธรรมในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนสามัญดูแลคุมครองการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐตลอดจนเสริมสรางความเขมแข็งระบบการพิทักษระบบคุณธรรมของระบบขาราชการ

โดยรวม ซึ่ง มานิต ศุทธสกุล (2559 : 62-63) ไดอธิบายถึงบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมไววา ตามบทบาทหนาท่ีในการพิทักษระบบคุณธรรมของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน หรือ ก.พ. 

ซึ ่งถือวาเปน Watch–Dog Of Merit System นั้นทําใหก.พ. มีบทบาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการพลเรือน ทั้งดานนิติบัญญัติ คือการออกกฎ ก.พ. ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการเกี ่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนสามัญ ดานบริห ารคือ การเปนผูจัดการงานบุคคลของของฝาย

บริหารและดานตุลาการคือการวินิจฉัย ตีความเกี่ยวกับการลงโทษขอราชการพลเรือน และการพิจารณาเรื่อง

การอุทธรณ และการรองทุกขของขาราชการพลเรือน ก.พ. จึงเปนเสมือนเปนผูท่ีสวมหมวก 3 ใบ คือทําหนาท่ี

เปนผูจัดการงานบุคคลของฝายบริหารซึ่งถือเปนผูปฏิบัติงานของอํานาจฝายบริหาร ขณะเดียวกันก็ทําหนาที่

เปนผูตรวจสอบ ติดตามเรื่องการลงโทษขาราชการ และการพิจารณาเรื่องการอุทธรณหรือรองทุกข ซึ่งเปน

หมวกใบที่สอง คือการทําหนาที ่ผู ก ํากับตรวจสอบฝายบริหาร และในกรณีที ่เปนผู ทําหนาที่ในการออก

กฎระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลที่เปนหมวกของตนเอง หรือเปนบทบาทหนาที่ของ ก.พ. 

เองโดยตรง ก็กลับไมสามารถเปนตัวของตัวเอง เนื่องจากบางเรื่องอาจจะกําหนดไดเอง ในขณะท่ีบางเรื่องตอง

ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน เพราะยังอยูภายใตการกํากับของอํานาจฝายบริหาร ทําให ก.พ. ไม

สามารถทําบทบาทหนาท่ีเปนผูพิทักษระบบคุณธรรมใหสมบูรณได 

  คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. เปนองคการกึ่งตุลาการ เปนอิสระจากฝาย

บริหาร คณะกรรมการ ก.พ.ค. ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังจากผูไดรับการตัดเลือกโดยคณะกรรมการ

คัดเลือก โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม ดังนี้ 

  “มาตรา 24 ใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมคณะหนึ ่ง เร ียกโดยยอวา ก.พ.ค. 

ประกอบดวย กรรมการจํานวน 7 คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งตามมาตรา 26 กรรการ ก.พ.ค. 

ตองทํางานเต็มเวลา ใหเลขาธิการ ก.พ. เปนเลขานุการ ก.พ.ค. ...” และ “...มาตรา 26 ใหมีคณะกรรมการ

คัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ประกอบดวยศาลปกครองสูงสุด เปนประธาน รองประธานศาลฎีกาที่ไดรับ

มอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน กรรมการ ก.พ. ผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคน ซึ่งไดรับเลือกจาก ก.พ. และให

เลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ ใหคณะกรรมการคัดเลือกมีหนาที่ในการเลือกบุคคลผูมี

คุณสมบัติตามมาตร 25 จํานวนเจ็ดคน ใหผูไดรับการคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่ง

เปนประธานกรรมการ ก.พ.ค. แลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

แตงต้ัง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ใหเปนไปตามคณะกรรมการคัดเลือกกําหนด...” ท้ังนี้ 

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. มีอํานาจหนาที่สําคัญคือ “...(1) เสนอแนะตอ ก.พ. หรือ

องคกรกลางบริหารงานบุคคลอื่น เพื่อให ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอื่นดําเนินการจัดใหมีหรือ



 284 

ปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนที่เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม (2) พิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณ ตามมาตรา 114 (3) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามมาตรา 123 (4) พิจารณาเรื่องการคุมครอง

ระบบคุณธรรมตามมาตรา 126 (5) ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราช

บัญญัตินี้ กฎ ก.พ.ค.เมื่อประกาศในราชกิจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได (6) แตงต้ังบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม

มีลักษณะตองหาม ตามท่ี ก.พ.ค. กําหนด เพื่อเปนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ หรือกรรมการวินิจฉัยรองทุกข...” 

  นอกจากนี้ในมาตรา 126 หมวด 11 การคุมครองระบบคุณธรรม กฎหมายยังไดบัญญัติให ก.พ.ค. 

มีอํานาจหนาท่ีในการคุมครองระบบคุณธรรม โดย “...ในกรณีท่ี ก.พ.ค. เห็นวากฎ ระเบียบ หรือคําส่ังใดท่ีออก

ตามพระราชบัญญัตินี้ และมุงหมายใหใชบังคับเปนการทั่วไป ไมสอดคลองกับระบบคุณธรรม ตามมาตรา 42 

ให ก.พ.ค. แจงใหหนวยงานหรือผูออกกฎ ระเบียบ หรือคําสั่งดังกลาวทราบ เพื่อดําเนินการแกไขหรือยกเลิก 

ตามควรแกกรณี...” เปนการเนนและยํ้าใหคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมมีอํานาจในการแจงหรือทักทวง

กฎ ระเบียบ หรือคําส่ังขององคการหรือหนวยงาน ท่ีออกโดยไมสอดคลองกับระบบคุณธรรม ตามท่ีบัญญัติใน

มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พุทธศักราช 2551 นี้ ใหดําเนินการแกไขหรือ

ยกเลิก และนับเปนการขยายอํานาจหนาท่ีในการพิทักษระบบคุณธรรมของคณะกรรมการ ก.พ.ค. ไปยังองคกร

กลางบริหารงานบุคคลและองคกรอื่น ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับระบบคุณธรรมและการคุมครองระบบคุณธรรม 

  ดังน ั ้นจะเห็นไดว าองคกรกลางในการบริหารงานบุคคลดังไดกลาวมาจะปรากฏอยู ใน

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งไดแสดงซึ่งระบบกลไกอํานาจหนาที่ไวใน

หมวดและมาตราตาง ๆ ดังกลาวมา 

สรปุ 

 การบริหารงานบุคคลของระบบราชการไทยเปนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งของการบริการราชการแผนดิน 

เนื ่องจากขาราชการหรือเจาหนาที ่ของรัฐคือผู ข ับเคลื ่อนระบบราชการที ่แทจริง ระบบราชการจะมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลสามารถปฏิบัติภารกิจของหนวยงานไดสําเร็จลุลวงตามกฎหมายเปนประโยชนตอ

ประเทศชาติและประชาชนเพียงใดยอมขึ้นอยูกับขาราชการหรือเจาหนาที่รัฐที่มีคุณภาพและความซื่อสัตย

สุจริตสิ ่งนี ้จะเกิดขึ ้นไดก็ดวยการมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการเทานั ้น 

หลักการสําคัญของการบริหารงานบุคคลตองยึดหลักผลประโยชนสูงสุดของราชการและหลักการบริหารโดย

ระบบคุณธรรม 

 การบริหารงานบุคคลภาครัฐมีขอบเขตการดําเนินการคอนขางกวาง ครอบคลุมภารกิจของ

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีกระบวนการตั้งแตการสรรหา การคัดเลือก การสอบ การเลื่อนขั้น การ

จําแนกตําแหนง การสอน การฝกอบรม การพัฒนาบุคคล การประเมินผลบุคคล การออกจากราชการ และ

ประโยชนเงินเกื้อกูลตาง ๆ ซึ่งเปนไปตามระบบคุณธรรม นอกจากนี้ยังมีองคการกลางการบริหารงานบุคคล

ภาครัฐประกอบดวย คณะกรรมการขาราชการพลเรือน เรียกโดยยอ “ก.พ.สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน เรียกโดยยอวา สํานักงาน ก.พ. คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมเรียกโดยยอวา ก.พ.ค. ทําหนาท่ี
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เกี่ยวกับกระบวนการการกํากับดูแล การออกกฎระเบียบ กําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลของขาราชการ

พลเรือน และการอํานวยความเปนธรรมในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งจะ

ทําใหระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

คําถามทายบท 

 1. จงใหความหมายของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

 2. จงอธิบายลักษณะของหลักระบบอุปถัมภและระบบคุณธรรม และวิเคราะหจุดเดนจุดดอยของแต

ละประเภท 

 3. จงอธิบายขอบเขตของการบร ิหารงานบุคคลของร ัฐมาตั ้งแตกระบวนการเร ิ ่มตนจนถึง

กระบวนการส้ินสุดของการบริหารงานบุคคล 

 4. จงอธิบายลักษณะของคําวา “การโอน” และ “การยาย” วามีลักษณะอยางไร 

 5. จงอธิบายลักษณะของคําวา “การอุทธรณ” และ “การรองทุกข” วามีลักษณะอยางไร 

 6. จงระบุโทษทางวินัยของระบบราชการวามีกี่สถาน สถานใดจัดเปนโทษท่ีหนักท่ีสุด 

 7. จงอธิบายบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
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