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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มุ่งศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณในการบริหารงานบุคคลของ 
เทศบาล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซ่ึงตามหลัก 
การกระจายอ�านาจ เทศบาลควรมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง แต่ราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมักจะเข้ามาควบคุมการด�าเนินกิจการทั้งด้านอัตราก�าลัง ค่าใช้จ่าย ด้าน
บุคลากร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35 และการ
จัดสรรเงินตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30 (4) ท�าให้เทศบาลไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในเขตพื้นที่เทศบาลได้อย่างเต็มท่ี นอกจากนี้การควบคุมดังกล่าวยังเป็นเหตุให้เทศบาลถูกฟ้องทั้งใน
คดีปกครองและคดีอาญามากยิ่งข้ึน ท้ังในฐานความผิดอันเนื่องมาจากเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดย 
มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และฐานความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังที่
มีโทษปรับทางปกครอง ผลการวิจัยพบว่า มีความซ�้าซ้อนกันในเรื่องการบริหารงานบุคคลและการเงิน 
การคลังขาดความเป็นอิสระตามหลักการกระจายอ�านาจระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ 
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) และในกรณีที่เทศบาลถูกด�าเนินคดีอาญาในฐานความผิด กรณีที่เจ้าพนักงาน 
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ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนั้นซึ่งเป็นบทกฎหมายทั่วไปมิใช่กฎหมายเฉพาะ มีการลงโทษในคดีอาญาแล้ว 
ก็ยังมีโทษปรับทางปกครองอีก ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขกฎหมายโดยให้ยุบหน่วยงานที่มีความ
ซ�้าซ้อน ก�าหนดสัดส่วนของคณะกรรมการ การยกเลิกการจ�ากัดงบประมาณบริหารงานบุคคล การ
ยกเลิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือด้านการก�าหนดโทษ ควรมีการก�าหนด 
บทลงโทษในกฎหมายเฉพาะ และไม่ควรมีการลงโทษทางปกครองควบคู่กับการลงโทษทางอาญาเพื่อ
ให้การบรหิารงานบคุคลของเทศบาลเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิความเป็นธรรมในการด�าเนนิคดี
ค�าส�าคัญ: งบประมาณ, การบริหารงานบุคคลของเทศบาล

ABSTRACT 
 This research is focally aimed to study Legal Measures Relating to Municipality 
Personnel Administration Budget in accordance with Local Personnel Administration 
Regulation Act, B.E. 2542 (1999) which, in accordance with the Principle of Decen-
tralization, a Municipality should have the independence on the personnel, financial 
and treasury administration, but, in reality, central and regional government usually 
place the operations of such affairs on the aspects of both the personnel manpower 
and expenditures under their controls. According to Section 35 of Local Personnel  
Administration Regulation Act, B.E. 2542 (1999) and Section 30 (4) of the Act on the 
Allocation of Money in accordance with the Planning and Step of Decentralization 
to Local Administration Organization, B.E. 2542 (1999), the Municipality cannot fully 
respond to the needs of people in the respective Municipal areas. In addition, such 
controls have caused the Municipality to be subject to more lawsuits both under  
administrative and criminal cases as well as the offences resultant from the  
malfeasances of the authorities under Section 157 of Criminal Code and budgetary 
and treasury disciplinary offences that would be liable for the punishment of the 
administrative fine. Deriving from the study, it is found that there is a duplication on 
such personnel, financial and treasury administration work; a lack of independence 
in accordance with the Principle of Decentralization between the central, regional  
government organizations and local government organization (Municipality). Moreover, 
in the event where a Municipality is prosecuted under a criminal charge in the case 
of malfeasance which is under the provision of the common law, not a specific law, 
other than a criminal punishment, there is an administrative fine, as well. Therefore, it 
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is advisable that such related law be amended to dissolve duplicated organizations; 
regulate the proportion of Committee Members, repeal the personnel administration 
budget limitation, specific work subsidy, establish a Fund to render assistances on 
the aspect of the penalization. Furthermore, there shall be a penalty provision in the  
specific law and that there should not be the infliction of the administrative  
punishment all along with the criminal punishment in order to allow the Municipality’s 
personnel administration work be carried on with efficiency with the equitability being 
restituted in the proceeding of the case.
Keywords: budget, municipality personnel administration.

บทน�า
 เทศบาลเป็นรปูแบบหนึง่ในการปกครองท้องถิน่ (local government) โดยการปกครองท้องถิน่  
เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลท่ี 5 หลังเสด็จประพาสยุโรปใน พ.ศ. 2440 แต่การบริหารจัดการ 
ท้องถิ่นกลับถูกครอบง�าจากระบบบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 
2551, หน้า 6) ไม่ว่าจะเป็นสุขาภิบาลกรุงเทพอันเป็นการจัดกิจการท้องถิ่นแห่งแรกใน ร.ศ. 116 
(พ.ศ. 2440) สุขาภิบาลท่าฉลอมในร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) หรือกระทั่งใน ร.ศ. 171 (พ.ศ. 2451) ที่
มีการแบ่งสุขาภิบาลเป็นสุขาภิบาลเมืองและสุขาภิบาลต�าบลแล้วก็ตาม การบริหารก็ยังอยู่ในอ�านาจ
ของส่วนกลาง สมัยรัชกาลที่ 6 ทรงจ�าลองเมืองชื่อ “ดุสิตธานี” เพื่อสอนวิธีการจัดการปกครองใน
รูปแบบเทศบาล มีคณะบริหารเรียกว่า “คณะนคราภิบาล” ที่มาจากราษฎรเลือกตั้ง มีฐานะเป็น
นิติบุคคล มีเจ้าหน้าที่แยกจากส่วนกลาง มีรายได้ของตนเอง ส่วนกลางมีอ�านาจก�ากับดูแลเท่านั้น  
ในสมยัรชักาลที ่7 ทรงแต่งตัง้คณะกรรมการจัดการประชาภบิาลเพ่ือศกึษากจิการท้องถ่ินตามหวัเมอืง 
ต่าง ๆ ท้ังในประเทศและประเทศใกล้เคียง และมีการศึกษาเรื่องการกระจายอ�านาจในโรงเรียน
กฎหมายของกระทรวงยุติธรรม หลังการเปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2475 มีการจัดระเบียบบริหารราชการ
เป็นราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2476 ยกเลิกพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ. 127 และใช้พระราช-
บัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 แทน (พรชัย รัศมีแพทย์, 2538, หน้า 2-7) ท�าให้มีทั้งเทศบาลและ
สุขาภิบาล ต่อมามีการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลหลายแห่ง พ.ศ. 2540 ถือเป็นจุดเริ่มต้น
ของการปกครองส่วนท้องถิน่อย่างแท้จรงิ มกีารบญัญติัหลักในการปกครองท้องถ่ินในรัฐธรรมนญูแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ว่ารัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2552, หน้า 89-90) ทั้งความ
เป็นอิสระด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินและความเป็นอิสระด้านการเงินการคลัง ด้านการ
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บริหารงานบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีอ�านาจในการปกครองและบังคับบัญชาพนักงาน
ของตน ตลอดจนให้คุณให้โทษพนักงานรวมทั้งให้สิทธิประโยชน์เมื่อพ้นจากงาน (จรูญ ศรีสุขใส, 
2540, หน้า 9) ส่วนด้านการเงินการคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีงบประมาณและรายได้
เป็นของตนเอง มีอ�านาจใช้จ่ายเงินได้อย่างอิสระพอสมควร (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2552, หน้า 90) 
จากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าวท�าให้เกิดการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ขึ้น  
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก�าหนดให้มีคณะกรรมการ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (กรณีเทศบาล) เพื่อท�าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไว้ 3 ระดับ ได้แก่ 
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) 
ท�าให้เกิดปัญหาความซ�้าซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งจ�านวนสัดส่วนของคณะกรรมการทุกชุดเป็น
บุคลากรที่มาจากส่วนกลาง มีการจ�ากัดหมวดและเพดานในการจ่ายเงินเดือนและเงินค่าจ้างของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง อีกทั้งยังไม่เคยปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเลย 
น�าไปสู่การเรียกร้องและฟ้องร้องทั้งคดีปกครองและคดีอาญา ฐานพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และฐานความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังที่มีโทษ
ปรับทางปกครอง 
 ส�าหรับพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 พบว่าคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่มคีณะกรรมการท่ีมาจากพนักงานหรอืข้าราชการท้องถิน่ซึง่เป็นข้าราชการประจ�าเลย ส่วนใหญ่เป็น 
ข้าราชการการเมอืงระดบัชาตแิละระดบัท้องถิน่ ท�าให้มกีารแบ่งพรรคแบ่งพวก การจดัสรรงบประมาณ 
จงึไม่เป็นธรรม ในการจดัสรรภาษแีละภาษีเงินอดุหนนุและรายได้ให้แก่ท้องถิน่มกีารก�าหนดงบประมาณ 
เป็นแบบงบอุดหนุนเฉพาะกิจที่ต้องท�าตามโครงการที่รัฐบาลจัดสรรให้เท่านั้น (ดรุณี นันทชัย, 2555, 
หน้า 128)   
 ผู้วิจัยจึงเห็นควรศึกษาหลักการกระจายอ�านาจการปกครองท้องถ่ิน การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น การงบประมาณท้องถิ่น และความรับผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อ
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินการคลัง ให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณ 
ในการบริหารงานบุคคล ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
 2. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีและหลักการของปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณในการ
บรหิารงานบคุคล ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 
 3. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณในการบริหารงานบุคคล ตาม
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 4. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณในการบริหารงาน
บุคคล ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 5. เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณในการบริหารงานบุคคล ตาม 
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

สมมติฐานของการวิจัย
 ตามหลักการกระจายอ�านาจ เทศบาลซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีความเป็น
อิสระด้านการบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง แต่ในการบริหารงานดังกล่าว ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคมักจะเข้ามาควบคุมการด�าเนินกิจการของเทศบาล ทั้งการจัดท�าแผนอัตราก�าลัง ค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
การจัดสรรเงินอุดหนุน ตามมาตรา 30 (4) แห่งพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก็ไม่เป็นธรรมและไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของคนในท้องถิ่นได้ และยิ่งไปกว่านั้นการเข้ามาควบคุมกิจการดังกล่าวเป็นเหตุให้เทศบาล
ถกูฟ้องทัง้คดปีกครอง คดอีาญา ฐานเจ้าพนกังานปฏบิติัหน้าท่ีโดยมชิอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 157 และเป็นความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังที่มีโทษปรับทางปกครองมากขึ้น  
ดงันัน้จงึจ�าเป็นต้องแก้ไขกฎหมายทีเ่กีย่วข้องให้มปีระสทิธภิาพและเกดิความเป็นธรรมในการด�าเนนิคดี

วิธีด�าเนินการวิจัย
 เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive research) ในลักษณะการวิจัยทางเอกสาร  
(documentary research) และใช้หลักการคิดวิเคราะห์เชิงนิติศาสตร์ (legal analysis) โดยศึกษา
ค้นคว้าและรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จากกฎหมาย 
ต�ารากฎหมาย หนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ แนวค�าพิพากษาศาลปกครองและศาล 
ยตุธิรรม น�ามาเป็นข้อมลูเพือ่เป็นแนวทางในการวเิคราะห์และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจน 
ปรับปรุงกฎหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป
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ขอบเขตของการวิจัย
 มุ่งศึกษาเกี่ยวกับงบประมาณในการบริหารงานบุคคล ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบยีบบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 โดยศกึษาอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพนกังาน
ส่วนท้องถิ่น การจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงาน
และลูกจ้างของเทศบาล ท่ีน�ามาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใด ซึ่งจะ 
ก�าหนดสูงกว่าร้อยละ 40 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีไม่ได้ และการจัดสรรเงินอุดหนุน  
ตามมาตรา 30 (4) แห่งพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อีกทั้งความรับผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังที่มีโทษปรับทาง
ปกครอง

ผลการวิจัย
 1. สาธารณรัฐฝรั่งเศสแบ่งการปกครองท้องถิ่นออกเป็น 1) คอมมูน (commune) เทียบ
ได้กับเทศบาล 2) เดปาร์เตอมองค์ (département) เทียบได้กับจังหวัด และ 3) เรชีออง (région)  
เทยีบได้กบัภาค ส่วนสหราชอาณาจกัรแบ่งการปกครองท้องถิน่ออกเป็นองค์การมหานคร สภาจงัหวดั  
สภาเขต และสภาประชาชน ส�าหรับประเทศไทยแบ่งการปกครองท้องถิ่นออกเป็นองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต�าบล เทศบาล (เทศบาลต�าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร) 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่งมีการแบ่งประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด  
 2. ด้านการบริหารงานบุคคล สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีการแบ่งองค์กรบริหารงานบุคคลเป็น 
3 องค์กร ได้แก่ องค์กรบริหาร องค์กรให้ค�าปรึกษา และองค์กรให้องค์การฝึกอบรม มีการแบ่งแยก
อ�านาจหน้าที่กันอย่างชัดเจน ไม่ซ�้าซ้อน คณะกรรมการแต่ละชุดจะมีสัดส่วนมาจากผู้บริหารท้องถิ่น
และผู้แทนจากพนักงาน จ�านวนเท่า ๆ กัน ส่วนสหราชอาณาจักรมีสมาคมแห่งชาติของเจ้าหน้าที่การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (National Association of Local Government Officers: NALGO) ดูแล
เรื่องค่าจ้างและเงื่อนไขการท�างาน มีสมาคมวิชาชีพที่มีบทบาทด้านมาตรฐานการศึกษา (เรืองวิทย์ 
เกษสุวรรณ, 2555, หน้า 147-148) ส�าหรับประเทศไทยนั้น คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นแบ่ง
เป็น 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่
ซ�้าซ้อนกัน การก�าหนดสัดส่วนคณะกรรมการโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นกับส่วนกลาง
 3.  ด้านการบริหารการเงินการคลัง สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีการก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญใน
เรื่องต่าง ๆ คือ หลักการความเป็นอิสระทางการเงินโดยรัฐบาลจะเข้าไปแทรกแซงน้อยที่สุด ก�าหนด
ฐานภาษแีละจ�านวนภาษตีามทีบ่ญัญตัไิว้ในกฎหมาย เพ่ือน�ารายได้ไปพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง มกีาร 
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ถ่ายโอนอ�านาจทางการคลงักบักรอบความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มกีารจดัตัง้กองทนุ 
ช่วยเหลือท้องถิ่นระดับรากเพื่อขจัดความเหล่ือมล�้าทางการคลังระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีการจัดท�าประมวลกฎหมายท้องถิ่น มีการแบ่งเงินอุดหนุนเป็น 3 ประเภท คือ 1) เงินอุดหนุน 
เพ่ือด�าเนินงาน 2) เงินอุดหนุนเพื่อการกระจายอ�านาจ และ 3) เงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน ส่วน 
สหราชอาณาจกัรยดึหลกัความเป็นอสิระในการปกครองตนเองเป็นพืน้ฐาน รายได้มาจาก 3 แหล่ง คอื  
ค่าบริการ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และภาษีท้องถิ่น เงินอุดหนุนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่รัฐบาลกลางจัดสรรให้แก่องค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อ
ด�าเนินการใช้จ่ายในโครงการท่ีก�าหนดเป็นพิเศษ และเงินอุดหนุนทั่วไปซ่ึงไม่มีเง่ือนไขในการให้ 
รฐับาลจดัสรรให้แก่ท้องถิน่โดยให้เป็นดลุพนิจิของท้องถิน่ในการด�าเนนิงาน ซึง่เงนิประเภทนีม้ถีงึ 37%  
ของเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้ แบ่งเป็นในรูปของภาษี ค�านึงถึงศักยภาพในการหารายได้และความจ�าเป็น
ในการใช้จ่าย ส�าหรับประเทศไทยนั้นการปกครองท้องถิ่นยังไม่มีการก�าหนดความเป็นอิสระด้านการ
เงินการคลังในรัฐธรรมนูญ ส่วนเงินอุดหนุนแบ่งเป็น 2 ประเภทเช่นเดียวกับสหราชอาณาจักร
 4. ด้านกฎหมายเกี่ยวกับเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ประมวลกฎหมายอาญาของ 
สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ไว้เฉพาะ โดยแยกเป็น 3 ส่วนคือ  
1) เจ้าพนักงานใช้อ�านาจโดยมิชอบต่อฝ่ายปกครอง 2) เจ้าพนักงานใช้อ�านาจโดยมิชอบต่อบุคคลอื่น  
และ 3) เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีโดยขาดความซื่อสัตย์สุจริต ส่วนสหราชอาณาจักรซึ่งใช้ระบบ
กฎหมายแบบ Common Law ความผดิฐานเจ้าพนกังานประพฤตมิชิอบในหน้าทีก่ต่็อเมือ่เจ้าพนกังาน 
ผูน้ัน้จงใจละเลยการปฏบิตัหิน้าทีข่องตน และ/หรือจงใจปฏบิติัหน้าท่ีเช่นว่านัน้โดยมชิอบ จนถึงขนาด 
ท�าลายความเชื่อมั่นของประชาชนท่ีมีต่อเจ้าพนักงาน โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษจ�าคุก
ตลอดชีวิตหรือจ�าคุก ส�าหรับประเทศไทยซึ่งเป็นกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร มีการก�าหนดความ
ผิดฐานเจ้าพนักงานประพฤติมิชอบในหน้าที่เป็นการทั่วไป

ข้อเสนอแนะ
 1. ประเทศไทยมกีารแบ่งประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มากทีส่ดุ จงึควรยบุองค์การ 
บรหิารส่วนต�าบล เนือ่งจากใน 1 ต�าบลอาจมทีัง้องค์การบรหิารส่วนต�าบลและเทศบาลในพืน้ทีเ่ดยีวกนั  
มีอ�านาจหน้าที่คล้ายกัน เพื่อลดความซ�้าซ้อนและลดงบประมาณในการบริหาร จึงควรแก้ไขพระราช- 
บญัญตัสิภาต�าบลและองค์การบรหิารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 และพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2498  
อนึง่หากพจิารณาอ�านาจหน้าทีข่องเทศบาลแล้ว ต�าแหน่งก�านนั ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์
ประจ�าต�าบล และสารวัตรก�านัน ก็ควรยุบเลิกและให้โอนอ�านาจหน้าที่พร้อมทั้งงบประมาณให้กับ
เทศบาลด้วย จงึควรแก้ไขพระราชบญัญตัลัิกษณะการปกครองท้องท่ี พุทธศกัราช 2457 และพระราช- 
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2498 
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 2. ด้านการบริหารงานบุคคล
  2.1 ควรยุบคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) และ 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เนื่องจากไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อีกทั้งการพิจารณามีความล่าช้าและซ�้าซ้อน ให้คงเหลือเพียงคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัด (ก.ท.จ.) ไว้ โดยก�าหนดอ�านาจหน้าที่ให้ชัดเจนไว้ในกฎหมาย 
  2.2 ด้านการก�าหนดสดัส่วนของคณะกรรมการ ควรก�าหนดให้มทีีม่าจากผูบ้รหิารท้องถิน่ 
และพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นในจ�านวนที่เท่า ๆ กัน 
  2.3 ด้านการจ�ากัดเพดานการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของ
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินและลูกจ้าง ต้องเป็นเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู ้
หรือเงินอื่นใด จะก�าหนดสูงกว่าร้อยละ 40 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีไม่ได้ ควรตัดค�าว่า  
“ที่น�ามาจากเงินรายได้ท่ีไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใดนั้น” ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 35  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เหลือเพียงข้อความว่า “ใน
การจ่ายเงนิเดอืน ประโยชน์ตอบแทนอืน่ และเงนิค่าจ้างของข้าราชการ หรอืพนกังานส่วนท้องถิน่และ 
ลกูจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แต่ละแห่งจะก�าหนดสงูกว่าร้อยละสีส่บิของเงนิงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้” และควรก�าหนดในกฎหมายว่าต้องมีการปรับปรุง
หรือพิจารณาอัตราเพดานใหม่ทุก 5-10 ปี เพื่อให้เป็นไปตามสภาวการณ์เศรษฐกิจด้วย  
 3. ด้านการบรหิารการเงนิการคลัง เมือ่รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายแล้ว ก่อนการถ่ายโอนภารกจิ 
มายงัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรจะจดัสรรรายได้มาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย และการ
จัดสรรเงินอุดหนุนไม่ควรเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพราะอาจเกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก หรือมีการ
วิ่งเต้นเพื่อเอางบประมาณได้ ควรเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไปเพียงอย่างเดียวเพราะหากงบประมาณเหลือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะได้น�าเงินดังกล่าวไปพัฒนาตามอ�านาจหน้าที่เพื่อสนองความต้องการ
ให้กับคนในพื้นท่ีได้อย่างตรงจุด และควรจัดต้ังกองทุนเพ่ือช่วยเหลือเทศบาลที่มีงบประมาณไม่
เพียงพอในการบริหาร จึงควรแก้ไขพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 4.  ด้านกฎหมายเกี่ยวกับเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
  4.1 กรณีหากมีการฟ้องร้องเกี่ยวกับเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวล
กฎหมายอาญา โดยมีสาเหตุมาจากการเลิกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องปฏิบัติตาม
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่ถูกจ�ากัดเพดาน
ในการจ่ายเงนิเดอืน ประโยชน์ตอบแทนอืน่ และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนกังานส่วนท้องถ่ิน
และลูกจ้าง จะต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของรายได้นั้น ควรแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ ก�าหนดบทลงโทษให้ชัดเจน มิใช่น�าประมวล
กฎหมายอาญาที่เป็นกฎหมายทั่วไปมาลงโทษ 
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  4.2 การลงโทษปรับทางปกครอง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
วินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 บทบัญญัติดังกล่าวเป็นการด�าเนินคดีซ�้าและผิดหลัก
ความได้สัดส่วน ท�าให้ผู้ถูกลงโทษได้รับโทษเกินกว่าสมควร ประกอบกับการออกระเบียบดังกล่าว
อาศยัอ�านาจแห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงมไิด้ 
มค่ีาบงัคบัเทียบเท่าพระราชบัญญตั ิ และกรณหีากไม่มรีะเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดินว่าด้วย 
วนิยัทางงบประมาณและการคลงั พ.ศ. 2544 บงัคบัใช้ และเกดิความเสยีหายแก่รฐัขึน้ กย็งัมบีทบญัญตั ิ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
ที่สามารถบังคับให้ผู้กระท�าความผิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการละเมิดได้อยู่แล้ว ดังนั้น 
การลงโทษปรับทางปกครองจึงไม่สามารถใช้ลงโทษควบคู่กับโทษทางอาญาได้ จึงควรแก้ไขระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ว่าด้วยวนิยัทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 ว่าผู้กระท�าผิด 
จะถูกลงโทษตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
พ.ศ. 2544 ได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับโทษทางอาญามาก่อน
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