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ชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการบริหารงานบุคคล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ระเบียบวิธี
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แบบเจาะลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จ�ำนวน ๒๗ คน และการสนทนากลุม่ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเป้าหมายคือ ขอนแก่น
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ซึ่งได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และน�ำเสนอ
ข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า
๑. ผลกระทบจากการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งออกเป็น ๓ ด้านคือ ๑) ผลกระทบต่อองค์กร เป็นการสูญเสีย
งบประมาณเพื่อแลกกับการได้บุคลากรที่ไม่มีความรู้ความสามารถ เกิดปัญหาภาวะคนล้นงาน เกิดภาวะ
ความขัดแย้งในองค์กรระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น กลายเป็นวัฒนธรรมและภาพ
ลักษณ์องค์กรที่ผิดในการยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นเรื่องธรรมดา ๒) ผลก
ระทบต่อพนักงานส่วนท้องถิน่ ท�ำให้ขาดความก้าวหน้า รายได้และค่าตอบแทนไม่เพียงพอต่อรายจ่ายและ
หนี้สิน ส่งผลต่อภาวะความเครียด ขาดขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน ขาดความทุ่มเท ขาดความ
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กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ขาดการพัฒนาตนเอง ขาดความจงรักภักดีต่อองค์กร และส�ำคัญที่สุดคือ
น�ำไปสู่การทุจริตต่อหน้าที่เพื่อให้ได้เงินหรือค่าตอบแทนอื่น และ ๓) ผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น
โดยไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ขาดการมีส่วนร่วม ขาดความโปร่งใสและความ
เสมอภาค
๒. แนวทางแก้ปญ
ั หาการทุจริตประพฤติมชิ อบในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจ�ำเป็นต้องแก้ไขในประเด็นดังต่อไปนี้ ๑) ระบบบริหารงานบุคคล
ต้องเน้นหลักการบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ์ หลักการบริหารงานบุคคลสมรรถนะ หลักการบริหารผล
การปฏิบัติงาน การได้มาซึ่งบุคลากร ๒) ระบบคุณภาพชีวิต โดยเน้นที่การให้รางวัลและค่าตอบแทน
การเรียนรู้และพัฒนา ความปลอดภัย ความมั่นคง มีความสุข มีความก้าวหน้า และ ๓) ระบบภูมิคุ้มกัน
โดยใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยความเสมอภาค ความเป็นกลาง
ความมั่นคงและความสามารถ หลักเศรษฐกิจพอเพียง คือความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
มีความรู้ มีคุณธรรม หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านนิติธรรม ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส ด้านการ
มีส่วนร่วม ด้านความรับผิดชอบ และด้านความคุ้มค่า
ค�ำส�ำคัญ: ทุจริตประพฤติมิชอบ, การบริหารงานบุคคล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Abstract
Study on the impact of corruption and solutions to the corrupt behavior of Local
Government Administration in the Northeast Thailand. By using a qualitative research
methodology, from the case study of the judgment of the Administrative Court and
Consensus data of the NACC, from in-depth interviews with 27 key informants. And focus
groups In Khon Kaen, Maha Sarakham, Roi Et and Kalasin province target. By content
analysis and presentation of content with descriptive analysis.
Research findings:
1. Impact of corruption in Human Resource Management of Local Administration
Governments in Northeast. Divided into in 3 aspects: 1) Impact on the organization; loss
of funding in exchange for a non-competent personnel, problems caused the overflow
of people jobs, conflicts between corporate executives and local staff, Lack of progress,
revenue and inadequate compensation for expenses and liabilities, Impact stress,
lack of motivation, lack of operational effort, lack of enthusiasm for the job, lack of
development, lack of loyalty to the organization and most importantly, lead to malpractice
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for money or other compensation. 3) Impact on local development, cannot meet the
needs of the people, lack of participation, lack of transparency and equality.
2. Solutions to corruption behavior in Human Resource Management of Local
Administration Governments in Northeast. By the need to resolve the following issues;
1) Personnel management system; by focusing on strategic Human Resource Management,
competency based on Human Resource Management, performance management and
sourcing personnel. 2) Quality of Life; by focusing on the reward and compensation,
learning and development, safety, security, happiness and progress. 3) Immune system;
using the ethics in personnel management with equality, neutrality, stability and ability.
Sufficiency economy principle; restraint, reasonably, immune, moral, knowledge. Good
governance; by focusing on the rule of law, morality, transparency, participation,
responsibility and value.
Keywords: Corruption, Human Resource Management, Local Administration Governments

๑. บทน�ำ

การบริหารงานบุคคล หรือการจัดทรัพยากร
มนุษย์ภายในองค์การ ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ในการบริหารงานภายในองค์การ ทั้งนี้ทรัพยากร
มนุษย์ถือเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญขององค์การ เพราะ
ทรัพยากรด้านก�ำลังคน เป็นพืน้ ฐานหนึง่ ทีส่ ำ� คัญที่
ขาดมิได้ในการบริหารองค์การ หากองค์การใดที่
ขาดซึ่ ง บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ และ
ประสิทธิภาพในการท�ำงาน หรือไม่สามารถที่จะ
บริหารบุคลากรภายในองค์การของตนให้ปฏิบัติ
ตามได้แล้ว การบริหารองค์การก็ไม่สามารถที่จะ
บรรลุยังเป้าหมายที่วางไว้ได้ ความส�ำคัญในการ
บริหารงานบุคคลจึงเป็นเรื่องที่มีความจ�ำเป็นต่อ

องค์การ ไม่วา่ จะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชน ซึง่
หลักการที่ส�ำคัญในการบริหารงานบุคคลภายใน
องค์การก็คอื ความพยายามทีจ่ ะต้องดึงดูดให้คนที่
มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาท�ำงานให้ได้ และ
นอกจากนี้คือจ�ำเป็นต้องมีการรักษาทรัพยากร
บุคคลเหล่านั้นให้อยู่กับองค์การ พร้อมกับเพิ่มพูน
ความรูค้ วามสามารถให้แก่บคุ ลากรขององค์การอยู่
ตลอดเวลา๑
แนวคิดการปกครองท้องถิ่นที่ต้องการให้
อิสระในการบริหารงานของท้องถิ่น รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้วางหลักไว้
ว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ�ำนาจ
หน้ า ที่ โ ดยทั่ ว ไปในการดู แ ล และจั ด ท� ำ บริ ก าร

สถาบันพระปกเกล้า, ร่วมคิด ร่วมปฏิรปู การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ , (กรุงเทพมหานคร : ส เจริญ
การพิมพ์, ๒๕๕๐), หน้า ๔.
๑
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สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
และย่อมมีความเป็นอิสระในการก�ำหนดนโยบาย
การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหาร
งานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำ� นาจหน้าที่
ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ความ
สอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศ
เป็นส่วนรวมด้วย”๒ ซึ่งจากการให้อิสระในการ
บริหารงานบุคคลดังกล่าว ท�ำให้มีผู้บริหารท้องถิ่น
มีการใช้อำ� นาจในการด�ำเนินการบริหารงานบุคคล
ตามดุลยพินิจ ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางแสวงหา
ประโยชน์จากกระบวนการต่างๆ ในการบริหารงาน
บุคคล ซึ่งในกระบวนการดังกล่าวเป็นการกระท�ำ
ในลั ก ษณะการแลกเปลี่ ย นผลประโยชน์ ห รื อ
ประโยชน์ตอบแทน ซึ่งหากมีการสมยอมก็จะไม่
สามารถทราบได้ หรือไม่มีหลักฐานในการกระ
ท�ำความผิดหรือการร้องเรียน/ฟ้องร้องต่อการกระ
ท�ำดังกล่าว ซึ่งในทางกลับกันหากเกิดการขัดกัน
ระหว่างประประโยชน์หรือไม่สมประโยชน์ก็จะมี
การการร้องเรียน ฟ้องร้องในกระบวนการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของพระมหาสุเทพ สุเทวเมธี๓ พบว่า
มี ก ารใช้ ร ะบบอุ ป ถั ม ภ์ ใ นจั ด หาบุ ค คลากรเข้ า
ท�ำงานคัดเลือกเครือญาติเข้ามาท�ำงาน เรียกรับผล
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ประโยชน์ในการบรรจุพนักงาน ไม่สนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากร จัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรไม่เพียงพอ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรไม่
ต่อเนื่อง จัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัด
สวัสดิการให้บคุ ลากรอย่างเหมาะสมกับค่าครองชีพ
ในปัจจุบันการพิจารณาความดีความชอบเห็นแต่
ความส�ำคัญกับเครือญาติ พนักงานไม่มคี วามผูกพัน
กับองค์กร มีการโอนหรือย้ายบ่อย ไม่มีนโยบาย
สร้างความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างผูบ้ ริหารกับพนักงาน
ไม่มีนโยบายให้ค�ำปรึกษาแก่พนักงานในการโอน
ย้าย ปรับเปลีย่ นต�ำแหน่ง และสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาเรื่องการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่พบรูปแบบการ
ทุจริตในการบริหารงานบุคคล คือ การเรียกหรือ
ยอมรับเงินของผูม้ อี ำ� นาจในการบรรจุ แต่งตัง้ โยก
ย้าย พนักงานหรือข้าราชการท้องถิ่น การเปิด
กรอบอัตราก�ำลังในกรณีของลูกจ้างตามภารกิจที่
มากเกินความจ�ำเป็นเพื่อแสวงหาประโยชน์จาก
อัตราก�ำลังที่เพิ่มขึ้น การเรียกรับส่วนแบ่งจากเงิน
โบนัสจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยผูบ้ ริหารท้องถิน่ การ
อนุมัติใช้เงินสะสมเพื่อจ่ายโบนัส การใช้ช่องว่าง
ของกฎหมายเพื่อเพิ่มเงินโบนัสให้แก่ข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๔

ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, การเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ และพุทธศักราช ๒๕๕๐ กับ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปฏิรูป (ปี ๕๘), (กรุงเทพมหานคร
: ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๘), หน้า ๑๘๔.
๓
พระมหาสุเทพ สุเทวเมธี, “การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”,
วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖.
๔
สมคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย์ และคณะ, “การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ”,
รายงานการวิจัย, (นนทบุรี : ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ), ๒๕๕๕.
๒
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ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือก็เป็นอีกพืน้ ทีห่ นึง่ ทีม่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะในพื้นที่กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ที่
ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น
และจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีความชัดเจนในการกระ
ท�ำความผิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และน�ำ
สู่การฟ้องร้องต่อศาลปกครองและการชี้มูลความ
ผิดของคณะกรรมการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการชีม้ ลู ความผิดใน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ซึ่งการที่จะแก้ไขหรือการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมชิ อบในการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นัน้
จ�ำเป็นต้องศึกษาสภาพและบริบทของการทุจริต
ประพฤติมชิ อบในการบริหารงานบุคคลในหลายมิติ
เพื่อจะน�ำไปสู่การแสวงหาแนวทางในแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบการทุ จ ริ ต
ประพฤติ มิ ช อบ ในการบริ ห ารงานบุ ค คลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ
๒. เพือ่ ศึกษาน�ำเสนอแนวทางแก้ปญ
ั หา
การทุจริตประพฤติมชิ อบ ในการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
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การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (qualitative research) เป็นเครือ่ งมือใน
การรวบรวมข้อมูล โดยอาศัยแหล่งข้อมูลที่ส�ำคัญ
ได้แก่
๑. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(in-depth interview) การสัมภาษณ์นี้จะหาผู้ให้
ข้อมูลที่ส�ำคัญ (key informants) รวมจ�ำนวนทั้ง
สิ้น ๒๗ คน แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ตรวจสอบ ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้ปฏิบัติ
หน้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กลุ่มข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ โดยใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างเพือ่ สัมภาษณ์
แบบเจาะจง (purposive or judgmental sampling) เลือกสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างทีผ่ วู้ จิ ยั สามารถ
เข้าถึงข้อมูล (access) หรือกลุม่ ตัวอย่างทีย่ นิ ดีเปิด
เผยข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มีเอกสารหลักฐานยืนยัน
ข้อเท็จจริง
๒. ข้อมูลจากการจัดประชุมกลุ่มย่อย
(focus groups) โดยด�ำเนินการจัดประชุมกลุ่ม
ย่อยเพื่อแลกเปลี่ยน ตรวจสอบข้อมูล รูปแบบ
กระบวนการ รวมทั้ ง ผลกระทบจากการทุ จ ริ ต
ประพฤติมชิ อบในการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดทีถ่ กู เลือกเป็นกรณี
ศึกษา คือ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัด
มหาสารคามและจังหวัดขอนแก่น
๓. ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารส�ำนวน
คดีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (document and
research) แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ข้อมูลระดับ

50

ธรรมทรรศน์

ปฐมภูมิ (primary sources) ได้แก่ เอกสาร บันทึก
และรายงานทีเ่ กีย่ วข้องจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
โดยเฉพาะอย่างยิง่ จ�ำนวนเรือ่ งที่ ป.ป.ช. ชีม้ ลู ความผิด
เรือ่ งกล่าวหาระหว่างไต่สวนข้อเท็จจริง ค�ำวินจิ ฉัย
และค�ำร้องต่อศาล เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นข
ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และข้อมูลระดับ ทุติยภูมิ (secondary
sources) ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร บทวิเคราะห์
เอกสารงานประชุม สัมมนาทางวิชาการ และ
เอกสารงานศึกษาวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อ
ให้ได้เนื้อหาที่น�ำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ และ
บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยมีการจัดการให้
ข้อมูลเป็นระเบียบ ให้พร้อมทีจ่ ะแสดงและน�ำเสนอ
ได้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ มี ก ารแสดงข้ อ มู ล (Data
Display) ทีเ่ ชือ่ มโยงข้อมูลเข้าด้วยกันเพือ่ ประโยชน์
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาข้อสรุป ตีความและ
ตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจยั
(Conclusion, Interpretation and Verification)
และน�ำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์
(Descriptive Analysis)

๔. สรุปผลการวิจัย

๑. ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการทุ จ ริ ต
ประพฤติมชิ อบในการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบว่า มีประเด็นทีน่ า่ สนใจเป็น อย่างยิง่ โดยเฉพาะ
เจตนารมณ์ของการปกครองท้องถิ่นที่ต้องการให้
ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการตนเองได้ภายใต้
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ทรัพยากรของท้องถิ่นทั้งในเรื่องของงบประมาณ
ทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารจัดการและ
เครื่องมือต่างๆ โดยการให้อิสระในการบริหาร
จัดการในเรือ่ งต่างๆ แต่เมือ่ เกิดการทุจริตประพฤติ
มิชอบในเรื่องของการบริหารงานบุคคลแล้วนั้น
ก็ย่อมส่งผมต่อกระบวนการต่างๆ โดยภาพรวม
ด้วยเหตุผลที่ว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มี
ความส�ำคัญมากที่สุดต่อการบริหารระบบราชการ
ซึ่งผู้วิจัยพบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต
ประพฤติมชิ อบในการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำแนกออกเป็นประเด็นได้
ดังนี้
๑.๑ ผลกระทบต่อองค์กร พบว่า
จากการทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหาร งาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลกระ
ทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ๑) สูญเสีย
งบประมาณ ในการบริหารงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก�ำหนดสัดส่วนในการ
บริหารงานบุคคลไว้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของรายได้
ในการจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างและเงินเดือน
ให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งหากเกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคล
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก็ จ ะมี ผ ลต่ อ
สัดส่วนงบประมาณในการบริหารงานบุคคล โดย
หากมีการเปิดกรอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ มากก็จะต้องพิจารณา ซึง่
ในที่นี้ต้องพิจารณารวมกับสวัสดิการที่ต้องจ่ายให้
กับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะ
เป็นค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบประกันสังคม การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับด้วย ซึ่งปัจจุบัน
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หลังจากที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ด�ำเนินการบรรจุแต่ง
ตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามกรอบ
ร้ อ ยละ ๔๐ แล้ ว ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ก็ มี ก ารรั บ
พนักงานจ้าง ซึ่งไม่ได้น�ำค่าใช้จ่ายในการจ้างไปคิด
รวมกับเกณฑ์รอ้ ยละ ๔๐ ซึง่ เป็นโอกาสให้ผบู้ ริหาร
ท้องถิ่นเรียกรับเงินเพื่อเปิดรับพนักงานจ้างนอก
กรอบร้อยละ ๔๐ ของการบริหารงานบุคคล ๒)
การได้บคุ ลากรทีไ่ ม่มคี วามรูค้ วามสามารถ โดยเป็น
ที่ยอมรับว่าข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
บางส่วนได้รับการบรรจุแต่งตั้งมาจากการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ไม่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานจึงจ�ำเป็นต้องใช้การทุจริตประพฤติมิ
ชอบ เพือ่ ให้ได้รบั การบรรจุแต่งตัง้ บางรายได้บรรจุ
แต่งตัง้ เนือ่ งจากเป็นญาติของผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือ
มีการเสนอเงินให้กับผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อแลกกับ
การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง การเลื่ อ นระดั บ การเลื่ อ น
ต�ำแหน่ง สอดคล้องกับ สถาบันพระปกเกล้า๕ ที่
สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง ร่วมคิด ร่วม
ปฏิรูป การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพบว่า
ปัญหาของการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นคือ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ ส ามารถจู ง ใจ
พนักงานหรือข้าราชการที่เรียนจบระดับปริญญา
เอก หรือจบเกียรตินิยมเข้ามาท�ำงานได้ เนื่องจาก
ระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ ไม่สามารถ
จูงใจให้คนเก่งเข้าสูร่ ะบบได้งา่ ย มีขนั้ ตอนมากและ
วุน่ วาย ตัง้ แต่กระบวนการสรรหา การสอบ การขึน้
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บัญชี การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมถึงอัตราเงิน
เดือนและการถูกมองว่าเป็นข้าราชการชัน้ สองด้วย
ท�ำให้ท้องถิ่นไม่สามารถสรรหาคนดี คนเก่ง มา
ท�ำงานให้กับท้องถิ่นได้ ๓) ภาวะความขัดแย้งใน
องค์กร ส่วนใหญ่เป็นความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง
พนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ซึ่งเกิดจากความ
ไม่พอใจหรือการไม่ยอมรับในกระบวนการบริหาร
งานบุคคลของผู้บริหารท้องถิ่นโดยการใช้ระบบ
อุปถัมภ์ ระบบเส้นสาย การเลือกปฏิบัติ ทั้งจาก
นายกหรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น
การไม่พอใจผลการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้กับผู้ที่มีความใกล้ชิดกับผู้บริหาร ๔) วัฒนธรรม
และภาพลักษณ์องค์กร และ ๕) ภาวะคนล้นงาน
จากการอาศัยความเป็นอิสระในการบริหารงาน
บุคคลและกรอบงบประมาณในการบริหารงาน
บุคคลที่ร้อยละ ๔๐ ท�ำให้ผู้บริหารท้องถิ่นด�ำเนิน
การปรับแผนอัตราก�ำลัง การปรับโครงสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มภาระรองรับ
การเพิ่มกรอบอัตราก�ำลัง เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
สามารถเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง
บุคคลเข้าสู่กรอบอัตราที่มี โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงความ
เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง เป็นการแบก
ภาระค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานบุคคล ทีไ่ ม่มคี วาม
เหมาะสมกับภารกิจที่ก�ำหนดไว้ สอดคล้องกับ
สถาบันพระปกเกล้า๖ ที่พบว่าปัญหาคือผู้บริหาร
ท้องถิน่ มีอสิ ระ และอ�ำนาจในการบริหารงานบุคคล

สถาบันพระปกเกล้า, ร่วมคิด ร่วมปฏิรปู การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ , (กรุงเทพมหานคร : ส เจริญ
การพิมพ์, ๒๕๕๐), หน้า ๒๒.
๖
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑.
๕
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มาก ในเรื่องของการแต่งตั้งและการให้พนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ้นจาก
ต�ำแหน่ง ต้องเป็นไปตามความต้องการและความ
เหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น พระราชบัญญัติการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งการ
ตีความค�ำว่า “ความต้องการ” คือความต้องการ
ของบุ ค คล หมายถึ ง ผู ้ บ ริ ห าร รวมไปถึ ง ความ
ต้ อ งการตั ว บุ ค คลที่ ต ้ อ งการบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง เป็ น
พนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งตามหลักการแล้วความ
ต้องการคือความต้องการของโครงสร้าง ต�ำแหน่ง
และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
ระบบการได้มาซึ่งพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นจะได้
ต้องเป็นไปตามระบบที่เป็นคุณธรรม
๑.๒ ผลกระทบต่ อ พนั ก งานส่ ว น
ท้องถิน่ พบว่า จากการทุจริตประพฤติมชิ อบในการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่งผลกระทบต่อพนักงานส่วนท้องถิ่น คือ ๑) ขาด
ความก้าวหน้า การทุจริตประพฤติมิชอบในการ
บริหารงานบุคคลและระบบอุปถัมภ์เป็นปัจจัยที่
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น มองว่าเป็น
อุปสรรคอย่างมากต่อการปฏิบัติหน้าที่ในระบบ
ราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าในการ
ปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่ใช่ได้มาเพราะความรูค้ วามสามารถ
แต่เป็นการได้มาด้วยการจ่ายเงินให้กับผู้บริหาร
หรือคอยประจบผู้บริหาร เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแม้จะมี
ความรู้ความสามารถเพียงใดก็ไม่สามารถมีความ
ก้าวหน้าในต�ำแหน่งในสายงานของตนเองได้ ๒)
รายได้และค่าตอบแทน ซึ่งพนักงานส่วนท้องถิ่น
บางคนเข้ามาท�ำงานด้วยการต้องจ่ายเงินให้กับ
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ผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งบางคนที่มีรายได้ครอบครัวไม่
มากก็ตอ้ งมีการกูห้ นีย้ มื สินเพือ่ น�ำเงินมาจ่ายให้กบั
ผู้บริหารท้องถิ่น เพราะไม่เช่นนั้นก็จะไม่ได้รับการ
บรรจุแต่งตั้ง ด้วยเหตุนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นก็
จ�ำเป็นที่ต้องหาเงินมาใช้หนี้เงินที่กู้มา โดยหากไม่
สามารถหาแหล่งกู้ ในระบบได้พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นบางคนก็ต้องยอมกู้เงินนอกระบบเพื่อให้ได้เงิน
มาให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ โดยบางรายเงินเดือนทีไ่ ด้รบั
แทบจะไม่เพียงพอกับดอกเบีย้ และค่าใช้จา่ ยอืน่ ใน
การด�ำเนินชีวติ ๓) ภาวะอาการเครียด ทีจ่ ะต้องพา
เงินเพื่อมาใช้หนี้ในแต่ละเดือน บางรายต้องเช่า
บ้าน ต้องผ่อนรถ ซึ่งพนักงานส่วนท้องถิ่นบางราย
ต้องท�ำอาชีพเสริมโดยบังเบียดเวลาราชการ เวลา
ท�ำงานก็เหม่อลอยคิดแต่จะหาเงินเพือ่ มาใช้หนี้ ๔)
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล มีการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระหว่างพนักงาน
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น ญาติ ห รื อ เป็ น เครื อ ข่ า ยของ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยหากปัญหาความขัดแย้งมี
ความรุ น แรงก็ อ าจน� ำ ไปสู ่ ก ารใช้ อ� ำ นาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่นตั้งกรรมการสอนสวนซึ่งพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นไม่ต้องการอยู่แล้ว เมื่อท�ำอะไรไม่ได้ก็
ต้องอยู่ในภาวะจ�ำยอม ๕) ขวัญก�ำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ความทุ่มเท ความกระตือรือร้น ในการ
ปฏิบัติงาน เกิดความเบื่อหน่าย จนน�ำไปสู่การไม่
ให้ความสนใจใน ๖) การพัฒนาตนเอง ๗) ความ
จงรักภักดีต่อองค์กร และ ๘) การทุจริตต่อหน้าที่
เพื่อให้ได้เงินหรือค่าตอบแทนอื่น ผนวกกับการ
เผชิญกับการทุจริตในการบริหารงานบุคคล ที่ผู้
บริหารท้องถิ่นใช้ระบบอุปถัมภ์ในการบริหารงาน
บุคคล มุ่งประโยชนส่วนตนและเครือญาติมีการ
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แบ่งกลุ่มฐานอ�ำนาจทางการเมืองภายใน การแบ่ง
เครือข่ายอุปถัมภ์ ซึ่งสอดคล้องกับระวี อรรถวิลัย๗
ที่พบว่าปัญหาในการบริหารงานบุคคลที่ส่งผลต่อ
พนักงานส่วนท้องถิ่นคือเมื่อมีการเปิดรับสมัคร
พนักงานส่วนท้องถิ่น มักถูกแทรกแซงโดยการน�ำ
เอาบุคลากรที่เป็นของตนเองหรือญาติพี่น้องฝาก
เข้ามาท�ำงาน ท�ำให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพไม่ตรง
กับงาน และการบริหารจัดการด้านการพิจารณา
ความดีความชอบก็ไม่ได้ยึดหลักคุณธรรมเป็นหลัก
ส่วนใหญ่จะยึดหลักอุปถัมภ์ เป็นต้น มีผลกระทบ
ต่อขวัญ และก�ำลังใจ ความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั งิ าน
และความพึงพอใจในงาน ในความเป็นจริงนัน้ ท้อง
ถิ่นหลายคนที่เมื่อเจอกับภาวะกดดันจากปัญหา
ต่างๆ แล้วทัง้ ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร
ที่ขาดหลักธรรมาภิบาล การใช้อ�ำนาจบริหารที่ไม่
ชอบธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น ได้ลาออก หรือขอ
ย้ายตนเองไปอยู่ท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ส่งผลก
ระทบต่อการพัฒนาท้องถิน่ อย่างทีไ่ ม่สามารถทีจ่ ะ
วัดได้
๑.๓ ผลกระทบต่อพัฒนาท้องถิ่น
พบว่า จากการทุจริตประพฤติมชิ อบในการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลก
ระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น คือ ๑) ไม่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน เนื่องจากโดยส่วน
ใหญ่การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปตามความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้มกี ระบวนการมีสว่ นร่วมในการ
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ก�ำหนดแผนอัตราก�ำลังจากภาคประชาชน โดย
แผนอัตราก�ำลังส่วนใหญ่เป็นกรอบต�ำแหน่งทีไ่ ด้รบั
ความนิยม และมีการเปิดสอบโดยทัว่ ไป ไม่ได้มกี าร
ก�ำหนดกรอบต�ำแหน่งที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิน่ อย่างแท้จริง กระบวนการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มคนไม่ก่ีคนซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยต�ำแหน่ง
ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด หัวหน้าส่วนต่างๆ และ
ต�ำแหน่งบุคลากรเท่านั้น สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ก็ไม่ได้มสี ว่ นในการก�ำหนดแผนอัตราก�ำลัง
หรื อ กรอบอั ต ราก� ำ ลั ง แต่ อ ย่ า งใด จึ ง ท� ำ ให้ ไ ม่
สามารถทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นหรือแก้ไขปรับปรุง
๒) ขาดการมีส่วนร่วม การทุจริตประพฤติมิชอบ
และการใช้ระบบอุปถัมภ์ในการบริหารงานบุคคล
เป็นผลจากการกระท�ำที่ส่งผลต่อความรู้สึกของ
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระ
ทบจากการทุจริตและการใช้ระบบอุปถัมภ์ของ
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ น�ำผลไปสูก่ ารขาดความศรัทธาใน
ตัวของผูบ้ ริหาร ต่อความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น หรือต่อประชาชนในชุมชน ท�ำให้
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ไม่ได้รบั การยอมรับจากข้าราชการ
พนักงานส่วนท้องถิน่ และประชาชน โดยข้าราชการ
พนักงานส่วนท้องถิน่ หรือประชาชนก็จะไม่เข้าร่วม
ไม่ให้ความร่วมมือท�ำให้สง่ ผลต่อการพัฒนาท้องถิน่
อย่างมีประสิทธิภาพ ๓) ขาดความโปร่งใส โดยใน
การทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคล
จ�ำเป็นต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้มี

ระวี อรรถวิลัย, “การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๕๕.
๗
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อ�ำนาจและผูป้ ฏิบตั ใิ นการกระท�ำทุจริต ซึง่ การกระ
ท�ำดังกล่าวจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ และ ๔)
ขาดความเสมอภาค ระบบอุปถัมภ์เป็นอุปสรรคใน
การสร้างความเสมอภาคระหว่างพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ในการเข้าถึงโอกาสในการเจริญก้าวหน้า
ในสายงาน การทุจริตประพฤติมชิ อบเพือ่ พวกพ้อง
ญาติมิตรส่งผลให้มีการแบ่งความก้าวหน้าของ
พนักงานตามรูปแบบอุปถัมภ์ เช่น อุปถัมภ์แบบ
เครือญาติ อุปถัมภ์ทางการเมือง อุปถัมภ์แลก
เปลี่ยนผลประโยชน์
๒. แนวทางแก้ปญ
ั หาการทุจริตประพฤติ
มิชอบในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า หาก
พิจารณาตามประเด็นผลกระทบข้างต้นต้องแก้ไข
ในประเด็นดังต่อไปนี้ ๑) ระบบบริหารงานบุคคล
โดยในแนวคิดของระบบการบริหารงานบุคคลสมัย
ใหม่ที่เน้นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลเพื่อให้ได้มา
ซึง่ บุคคลทีม่ สี มรรถนะสูงเหมาะสมกับองค์กรโดยมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและธ�ำรงรักษาให้มีความ
สุขในการท�ำงานเพือ่ ให้สามารถท�ำหน้าทีไ่ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เน้นหลักการบริหารงานบุคคลเชิงกล
ยุทธ์ หลักการบริหารงานบุคคลสมรรถนะ หลักการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน การได้มาซึ่งบุคลากร ซึ่ง
สอดคล้องกับ John R. SchermerHorn แนวคิด
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ ว่ามีหน้าที่ความ
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รับผิดชอบหลักที่ส�ำคัญอยู่ ๓ ประการด้วยกัน
ประกอบด้วย (๑) การดึงดูดจูงในพนักงานที่มี
คุณภาพ (Attracting a quality workforce) ได้แก่
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัด
เลือกพนักงาน (๒) การพัฒนาแรงงานให้มคี ณ
ุ ภาพ
(Developing a quality workforce) ได้แก่ การ
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน และ
บริหารผลการปฏิบัติ และ (๓) การธ�ำรงรักษา
แรงงานที่มีคุณภาพไว้ (Maintaining a quality
workforce) ได้แก่ การพัฒนาอาชีพ การสร้าง
ความสมดุ ล ในเรื่ อ งงานและชี วิ ต พนั ก งาน ค่ า
ตอบแทนและสิทธิประโยชน์ การธ�ำรงรักษาและ
การลาออกและความสัมพันธ์ด้านแรงงานกับการ
บริหารจัดการ๘ ๒) ระบบคุณภาพชีวิต โดยเน้นที่
การให้รางวัลและค่าตอบแทน การเรียนรู้และ
พัฒนา ความปลอดภัย ความมั่นคง มีความสุข มี
ความก้าวหน้า ซึ่งสอดคล้องกับ Walton๙ ที่ได้
ศึกษาเรือ่ งคุณภาพชีวติ การท�ำงาน โดยได้ชใี้ ห้เห็น
ถึงปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการสร้างคุณภาพชีวติ การท�ำงาน
ของบุคลากร ประกอบไปด้วยเงื่อนไขต่างๆ อยู่ ๘
ประการ คือ ๑) ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียง
พอ หมายถึง ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั
จากการปฏิบัติงาน มีการจัดสวัสดิการที่พักอาศัย
และสวัสดิการด้านอื่นๆ เพียงพอในการด�ำรงชีวิต
และยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะงานอื่น
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๒) สภาพการท�ำงานที่มีความปลอดภัย และส่ง
เสริ ม หมายถึ ง สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน
บรรยากาศในการท�ำงาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่อง
ใช้ต้องมีความเหมาะสม และเอื้ออ�ำนวยต่อการ
ปฏิบตั งิ าน ควรจะก�ำหนดมาตรฐานเกีย่ วกับสภาพ
แวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการควบคุม
เกีย่ วกับเรือ่ งของเสียง กลิน่ การรบกวนทางสายตา
๓) การพัฒนาศักยภาพบุคคล หมายถึง โอกาสทีจ่ ะ
ได้ใช้ความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ านพัฒนา
ทักษะ ความรู้ของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความ
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และมีความรู้สึกท้าทายจาก
การท�ำงานของตนเอง รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อหน่วยงานรวมทั้งให้
บุคคลมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถควบคุม
งานด้วยตนเองได้ ได้ใช้ทกั ษะความรูค้ วามสามารถ
๔) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน หมายถึง
การได้รบั โอกาสในการเลือ่ นขัน้ หรือต�ำแหน่งหน้าที่
ให้สูงขึ้น ได้รับการมอบหมายให้ได้รับผิดชอบงาน
มากขึ้น ได้รับการเตรียมความรู้และทักษะเพื่อ
หน้าที่ที่สูงขึ้น มีโอกาสประสบความส�ำเร็จในงาน
ตามมุ่งหวัง ๕) สังคมสัมพันธ์ หมายถึง การท�ำงาน
ร่วมกันเป็นกลุม่ ในองค์การทีบ่ คุ คลได้รบั มอบหมาย
โดยพิจารณาความสามารถ ไม่มกี ารแบ่งชัน้ วรรณะ
ในองค์การ ๖) ธรรมนูญในองค์การ หมายถึง การ
มีความยุติธรรมในการบริหารงาน มีการปฏิบัติต่อ
บุคลากรอย่างเหมาะสม ได้รับการเคารพในสิทธิ
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และความเป็นปัจเจกบุคล ผูบ้ งั คับบัญชายอมรับฟัง
ข้อคิดเห็นของพนักงาน บรรยากาศองค์การมีความ
เสมอภาค ๗) ความสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน
หมายถึง ความสมดุลในช่วงของชีวิตระหว่างช่วง
ปฏิบัติงานกับช่วงเวลาอิสระจากงาน มีช่วงเวลาที่
ได้คลายเครียดจากภาระหน้าทีร่ บั ผิดชอบการแบ่ง
เวลามีสดั ส่วนเหมาะสมระหว่างการใช้เวลาส�ำหรับ
กิ จ กรรมของตนเอง ครอบครั ว และสั ง คม ๘)
ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หมายถึง
ความรู้สึกว่างานและองค์การที่ปฏิบัติงานมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ความภูมใิ จในงานและองค์การ
ของตน ความมีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับจาก
สังคม การให้ความร่วมมือกับชุมชน ตลอดจน
หน่วยงานอืน่ ๆ ในการกระท�ำกิจกรรมเพือ่ สาธารณะ
ประโยชน์ต่างๆ และ ๓) ระบบภูมิคุ้มกัน ในการ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในกระบวนการ
บริหารงานบุคคลด้วย ๑) หลักคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคลซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยความ
เสมอภาค ความเป็นกลาง ความมั่นคงและความ
สามารถ ๒) หลักเศรษฐกิจพอเพียง คือความพอ
ประมาณ มีเหตุผล มีภมู คิ มุ้ กัน มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม
๓) หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านนิติธรรม ด้าน
คุณธรรม ด้านความโปร่งใส ด้านการมีส่วนร่วม
ด้านความรับผิดชอบ และด้านความคุ้มค่า ดัง
แนวคิดที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขึ้นตามภาพด้านล่าง
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หลักคุณธรรม
๑) ความสามารถ ๒) ความเสมอภาค ๓) ความมั่นคง ๔) ความเปนกลาง
หลักความพอเพียง
๑) พอประมาณ ๒) มีเหตุผล ๓) มีภูมิคุมกัน ๔) ความรู ๕) คุณธรรม
หลักธรรมาภิบาล
๑) นิติธรรม ๒) คุณธรรม ๓) ความโปรงใส ๔) การมีสวนรวม ๕) ความรับผิดชอบ ๖) ความคุมคา

๕. ขอเสนอแนะ

๕. ข้อเสนอแนะ ๑. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

๓. ปรับปรุงโครงสร้างอ�ำนาจของผูบ้ ริหาร
องถิ่นเชน่ ให้
วามเหมาะสม
โปร่งใสและตรวจสอบ
๑. ข้อเสนอแนะเชิ
๑. ปรังบนโยบาย
สถานะของพนักงานสวนทท้องถิ
นเดีมยคี วกั
บขาราชการและพนั
กงาน
ของรั
ป แบบอื
่ น รวมทั้ งการถก งานส่
า ยโอนและโยกย
๑. ฐ รูปรั
บ สถานะของพนั
ว น ได้า ยพนั กงานส ว นท อ งถิ่ น กับ ข าราชการ
๔. ก�ำหนดประเภทและชือ่ ต�ำแหน่งของ
ท้องถิน่ เช่นประเภทอื
เดียวกับ่นข้าราชการและพนักงานของรัฐ
๒.
กํ
า
หนดมาตรฐานและกระบวนการในการบริ
ร นทั้งหมด
งถิ่นให้คเป็คลขององค
นแบบเดียกวกั
รู ป แบบอื่ น รวมทั้ ง การถ่ า ยโอนและโยกย้ า ย พนักงานส่วนท้หอารงานบุ
ปกครองส ว นท องถิ่ น ให เ หมื อนกั น เป น การลดความเหลื่ อมล้ํ า ของพนั กงานส ว นท องถิ่ น
ซึง่ ปัจจุาบเนินั พนั
กงานส่วนท้องถิน่ ขององค์การบริหาร
พนักงานส่วแตนท้ล ะประเภท
องถิ่นกับข้รวมทั
าราชการประเภทอื
่น
้ งเป น การลดระยะเวลาในการดํ
น การโอนย า ยระหว า งองค ก ร
ส่วนจังหวัดคือข้าราชการส่วนจังหวัด องค์การ
๒. ก�ำวหนดมาตรฐานและกระบวนการ
ปกครองส
นทองถิ่นแตละประเภท
ารส่อวงถินต�
อ พนั ก งานส่
๓. ปรับปรุงกโครงสร
างอํานาจของผู
บริหหารท
่นใหำ บลคื
มีความเหมาะสม
โปรว นต�
งใส ำ บล และ
ในการบริหารงานบุคคลขององค์
รปกครองส่
วน บริ
ท้องถิ่นให้เและตรวจสอบได
หมือนกัน เป็นการลดความเหลื่อมล�้ำ เทศบาลคือพนักงานเทศบาล
๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท รวมทั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วน
เป็นการลดระยะเวลาในการด�ำเนินการโอนย้าย
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละประเภท ท้องถิ่นต้องยึดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือ
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แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลที่
ก�ำหนด ยึดหลักการบริหารงานบุคคลแนวใหม่และ
ตัวชี้วัดก�ำหนด
๓. ข้อเสนอแนะในการท�ำการวิจยั ในครัง้
ต่อไป

57

๑. ควรศึกษาการลดระบบอุปถัมภ์ที่
มีผลต่อการทุจริตคอรัปชั่นในการบริหาร งานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ควรศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการตรวจสอบและควบคุมการบริหาร งาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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