รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
--------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นางเลื่อมใส ใจแจ้ง
๒. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
๓. นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์
๔. นายคณพล ปิ่นแก้ว
๕. นายเชื้อ ฮั่นจินดา
๖. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
๗. นางสาววันทนีย์ ธีรพงศ์นภาลัย
๗. นายสุรศักดิ์ สอนเคลือ
๘. พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี
๑๐. นายวุฒิพงศ์ ธนพาณิชย์วัฒนา
๑๑. นายสุรชาติ เล็กขาว
๑๒. นายเดช อิงคสิทธิ์
๑๓. นางฐิตินันท์ เจริญอาจ
๑๔. นายคนองพล เพ็ชรรื่น
๑๕. นายสมบัติ ชนะสิทธิ์
๑๖. นายวิสูตร จงชูวณิชย์
๑๗. นายประสาน บุญสูง
๑๘. นายสมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์
๑๙. นายประมวล พัฒน์ทอง
๒๐. นายวิรัติ ปีดแก้ว
๒๑. นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา
๒๒. นายสันติธร ยิ้มละมัย
๒๓. นายนิธินันท์ ธนัทธนาวันต์
๒๔. นายพิชิต สวนะปรีดี

ประธานอนุกรรมการ
สถาบันพระปกเกล้า
อนุกรรมการ
ปลัดกรุงเทพมหานคร
อนุกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ
อนุกรรมการ
หัวหน้าสานักงาน ก.ถ.
อนุกรรมการ
แทนผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบฯ ก.พ. อนุกรรมการ
หัวหน้าสานักงาน ก.ก.
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการส่วนประสานการถ่ายโอนฯ สถ. อนุกรรมการ
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานฯ สกถ.
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลเมืองวังน้าเย็น
อนุกรรมการ
นายกเทศมนตรีตาบลแม่ขรี
อนุกรรมการ
นายกเทศมนตรีตาบลบรบือ
อนุกรรมการ
รองนายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพิมลราช
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาฯ สกถ. อนุกรรมการและเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายธนศักดิ์ มาคะสิระ
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ
นายเสรี ทองเทศ
นายสนั่น สายสุนทร

นายกเทศมนตรีตาบลวัดเพลง
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานทั่วไปฯ สถ.
รองปลัดเมืองพัทยา
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เทศบาลนครปากเกร็ด
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

๒
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นายไชยา วิสุทธิปราณี
นายพงศธร ศิริธรรม
นางสาวกรพร ชาวพ่อค้า
นายยอด กลิ่นเกษร
นางสาวสุขใจ กาญจนพิบูลย์
นายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สกถ.

นิติกร เมืองพัทยา
หัวหน้าฝ่ายนโยบายผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบลพิมลราช
นิติกรชานาญการพิเศษ สกถ.
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ สกถ.
นักทรัพยากรบุคคลชานาญพิเศษ สกถ.

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน
กล่าวขอบคุณ คณะอนุ กรรมการทุกท่าน และเปิดก ารประชุม คณะอนุกรรมการด้านการ
พัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕
- ประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เรื่อง แต่งตั้ง

ประธาน
ด้วยประธานกรรมการมาตรฐา นการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ลงนามในประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ .ศ. ๒๕๕๕ และ ๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่ ช่วยเหลือ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
๑. การ กาหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับ
การกระจายอานาจการปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น
๓. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น
๔. การ ให้คาปรึกษา
แนะนาและพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องตามข้อ ๑. – ๓.
๕. การประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องตามข้อ ๑. – ๓.
๖. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อช่วยเหลือดาเนินการในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
๗. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การดาเนินการของคณะอนุกรรมการ ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จึงได้เชิญประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ เป็นครั้งแรกในวันนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ แนะนาคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

(ก.ถ.) และอานาจ

หน้าที่
๒.๑.๑ องค์ประกอบของ ก.ถ.
๑) ประธาน ก.ถ. คือ นายปริญญา นาคฉัตรีย์
๒) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวน ๖ ท่าน คือ
เลขาธิการ ก.พ.
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
- เลขาธิการ สศช.
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
ผู้อานวยการสานักงบประมาณ นายวรวิทย์ จาปีรัตน์
ปลัดกระทรวงการคลัง
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายพระนาย สุวรรณรัฐ
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวีระยุทธ เอี่ยมอาภา
๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๕ ท่าน คือ
ด้านการบริหารงานท้องถิ่น
นางเลื่อมใส ใจแจ้ง
- ด้านการบริหารงานบุคคล
ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
ด้านระบบราชการ
นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร
ด้านบริหารและการจัดการ
นายไพฑูรย์ บุญวัฒน์
ด้านกฎหมาย
นายวิจิตร วิชัยสาร
๔) กรรมการผู้แทนท้องถิ่น จานวน ๕ ท่าน คือ
ผู้แทน ก.จ.
อนู่ระหว่างการคัดเลือก
ผู้แทน ก.ท.
นายธนศักดิ์ มาคะสิระ
นายกเทศมนตรีตาบลวัดเพลง
จ.ราชบุรี
ผู้แทน ก.อบต.
นายเชื้อ ฮั่นจินดา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ
จ.นครนายก
- ผู้แทน ก.ก.
นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์
ปลัดกรุงเทพมหานคร
ผู้แทน ก.เมืองพัทยา
นายอิทธิพล คุณปลื้ม
นายกเมืองพัทยา
โดยมี หัวหน้าสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(หัวหน้าสานักงาน ก.ถ.) เป็นเลขานุการ
๒.๑.๒ อานาจหน้าที่ของ ก.ถ. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๓ มีดังนี้
๑) กาหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล โดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตาแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมตลอดถึง
การกาหนดโครงสร้างอัตราเงิ นเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้และการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ การกาหนดมาตรฐานและแนวทางจะต้องไม่มี

๔
ลักษณะเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะเจาะจงที่ทาให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ไม่สามารถบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
๒) กาหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการ
กระจายอานาจการปกครองส่วนท้องถิ่น
๓) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกตามมา ตรา ๑๖ วรรคสามมาตรา
๒๔ วรรคสาม และมาตรา ๒๖ วรรคสาม
๔) ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น
๕) ให้คาปรึกษา แนะนาและพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖) ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่างๆ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้การบริหารงานบุค คล
ส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ
๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒.๒ แนะนาสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สานักงาน
ก.ถ.) และอานาจหน้าที่
๒.๒.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๖
ให้จัดตั้งสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สานักงาน ก .ถ.) ขึ้นในสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
๒.๒.๒ โครงสร้างของสานักงาน ก.ถ. แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วน ๑ ฝ่าย ดังนี้
สานักงาน ก.ถ.

ส่วนมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคล

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ส่วนกฎหมาย

ส่วนสารสนเทศ
และติดตามประเมินผล

ส่วนวิจัยและพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

๕
๒.๒.๓ กรอบอัตรากาลังของสานักงาน ก .ถ. มีข้าราชการ จานวน ๒๘
ลูกจ้างประจา จานวน๑ อัตรา ประกอบด้วย
๑) ประเภทอานวยการ ระดับสูง
จานวน ๑
๒) ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
จานวน ๖
๓) ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ/ปฏิบัติการ จานวน ๑๕
๔) ประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน/ปฏิบัติงาน จานวน ๖
๕) ลูกจ้างประจา (พนักงานขับรถยนต์)
จานวน ๑
(ช่วยราชการ กองคลัง สป.)

อัตรา และ
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

๒.๒.๔ อานาจหน้าที่ของสานักงาน ก .ถ. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๖ มีดังนี้
๑) รับผิดชอบในงานธุรการของ ก.ถ.
๒) ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานของ ก.ถ.
๓) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) ช่วยเหลือ และให้คาปรึกษาและแนะนาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น
๕) จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๖) จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ผลงาน และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติหน้าที่และในการดาเนินงานของ ก.ถ. และสานักงาน ก.ถ.
๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ ก.ถ. มอบหมาย
มติที่ประชุม

รับทราบ
๒.๓ สรุปผลการดาเนินการสาคัญที่ผ่านมาของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิน่
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔– ๒๕๔๙คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ได้ประชุมพิจารณาและมีมติในเรื่องที่สาคัญหลายเรื่อง ได้แก่
๑. การ กาหนดกรอบแนวคิด ประเด็น เจตนารมณ์ และ
แนวทาง ในการพัฒนา
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการกระจายอานาจการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
๑.๑ กรอบแนวคิดการบริหารงานบุคคลที่พึงปรารถนา อยู่บนหลักการ ดังนี้
๑) หลักความเป็นอิสระของท้องถิ่น ที่จะสามารถกาหนดนโยบาย ตัดสินใจ หรือ
ดาเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) หลักคุ ณธรรม ที่เน้นในเรื่องความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาคในโอกาส
ความมั่นคงในอาชีพ และความเป็นกลางทางการเมือง

๖
๓) หลักประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล ที่เน้นการใช้ทรัพยากรการบริหารให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
๔) หลัก ความโปร่งใส สาม ารถตรวจสอบได้ การบริหารงานต้องเป็นไปอย่าง
เปิดเผย สามารถให้ทุกฝ่ายตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
๕) หลักการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานบุคคล เน้นการเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องสาคัญได้เข้ามามีส่วนให้ความคิดเห็นร่วมรับผิดชอบ
๖) หลักการรับผิดชอบต่อส่วนรวม ที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบของส่วนราชการกับ
สังคม
๑.๒ กรอบแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้
๑) การพัฒนาระบบรูปแบบ และกระบวนการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
๒) การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓) การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
๔) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมโยงเครือข่าย
ทั้งนี้ ก .ถ. ได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวคิดการบริหารงานบุคคลที่พึงปรารถนา และ
กรอบแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ข้างต้น และสานักงาน ก .ถ. ได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินการโดยต่อเนื่อง
๒. การส่งเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
จานวน ๒ เรื่อง ได้แก่
๒.๑ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๒.๒ โครงการศึกษาวิจัย เรื่ อง การพัฒนา เครื่องชี้วัดสาหรับ การประเมินผล
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โดยสานักงาน ก .ถ.

ทั้งนี้ ก .ถ. ได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางในการนาผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์
ได้ดาเนินการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย และนาไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมแล้ว

๓. โครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกาหนดของพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้
ก.ถ. ได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทนาไปพิจารณา
ดาเนินการตามความเหมาะสม โดยสานักงาน ก .ถ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ ก .ถ. ได้แจ้งให้คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาดาเนินการแล้ว
๔. การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติกา รถ่ายโอน
บุคลากรให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อจูงใจให้ข้าราชการถ่ายโอนสู่ ท้องถิ่น ทั้งนี้ ก.ถ. ได้มีมติรับทราบ
ข้อมูลความคิดเห็นที่ได้จากการดาเนินการ โดยฝ่ายเลขานุการได้ส่งข้อมูลดังกล่าวในส่วนกฎหมาย สานักงาน ก .ถ.
เพื่อประกอบในการนาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ...
ต่อก.ถ. แล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๗
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การบริหารการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เลขานุการ
เพื่อให้การดาเนินการประชุม คณะอนุกรรมการ ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ เห็นควรกาหนดการบริหารการประชุม ดังนี้
๑. การกาหนดวันและเวลาการประชุมคณะอนุกรรมการ เป็นวาระประจา
จากการปรึกษาหารือกับประธาน อนุกรรมการ ฯ ในเบื้องต้นได้กาหนดวัน และ
เวลาการประชุม คณะอนุกรรมการ ฯ ทุกวัน ศุกร์ ที่ ๒ ของเดือน เวลา ๐๙.๓๐ น. ในกรณี ที่มีความจาเป็น เร่งด่วน
ให้มีการกาหนดนัดประชุม คณะอนุกรรมการ ฯ เพิ่มเติม ตามความเหมาะสม ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดทาร่าง ปฏิทิน
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ ประจาปี ๒๕๕๕ ไว้ด้วยแล้ว
๒. การกาหนดวิธีการดาเนินการประชุม
จากการปรึกษา หารือกับประธาน อนุกรรมการ ฯ เห็นควรนาวิธีการดาเนินการ
ประชุมของ ก.ถ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนี้
๑) ในการประชุมคณะ อนุกรรมการ ฯ ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง่ หนึ่งของจานวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
๒) ในการประชุม ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
๓) ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับ อนุ กรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ
อนุกรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม
๔) การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก อนุ กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
๓. การกาหนดแนวทางการจัดทารายงานการประชุม
จากการ ปรึกษา หารือกับประธาน อนุกรรมการ ฯ ในเบื้องต้นเห็นควรใช้ วิธีจด
บันทึกรายงานการประชุมเหมือนที่เคยปฏิบัติมา โดยใช้วิธีจดบันทึกรายงานการประชุมเฉพาะประเด็นหลัก / สาคัญ
หรือกรณีมีท่านผู้ให้ความเห็นเป็นประเด็นทสี่ าคัญให้ระบุในรายงานการประชุมด้วยรวมทั้งให้มีการบันทึกเสียงการประชุม
เป็นไฟล์เสียงเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทารายงานการประชุมและการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ ฯ ต่อไป
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
๓.๒ การปรับปรุงระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เลขานุการ

เรื่องเดิม

๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๓
กาหนดให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่กาหนดมาตรฐานกลางและ
แนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้งและการให้พ้นจาก
ตาแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมตลอดถึงการกาหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

๘
๒) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบ ริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕
มิถุนายน ๒๕๔๔ เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ข้อ ๕ กาหนดให้การกาหนด
มาตรฐานของตาแหน่งและอัตราตาแหน่ง ให้จาแนกตาแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัด
ตาแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานอยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณเป็นกลุ่ม
เดียวกันและระดับเดียวกัน โดยมาตรฐานดังกล่าวจะต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่ ก.พ. กาหนด และ ข้อ ๖ วรรคสอง
กาหนดให้อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจาตาแหน่งที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครู แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม
๓) เนื่องจากได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีการปรับปรุงระบบตาแหน่งของข้าราชการ
พลเรือนสามัญให้จาแนกตามกลุ่มลักษณะงาน และการใช้บัญชีเงินเดือนแบบช่วงเงินเดือนโดยยกเลิกบัญชีเงินเดือน
แบบขั้น
ข้อเท็จจริง
๑) ในระหว่างการดาเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้ าราชการพลเรือน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๒
มีนาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบในหลักการให้มีการศึกษาเรื่องการปรับปรุงระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทนของ
ข้าราชการ /พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้อ งกับหน้าที่ในการกาหนดแนวทางการพัฒนา
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.
๒๕๔๒
๒) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้มีมติในการประชุมครั้งที่
๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ เห็นชอบให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
เช่นเดิมตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับพระราชบัญญัติเงินเดือนและ
เงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปโดยไม่ต้องประกาศมาตรฐานกลางใหม่
๓) สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยสานักงาน ก .ถ. ได้ว่าจ้างสถาบันที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ เป็นที่ปรึกษาดาเนินการโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจาแนก
ตาแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ใน ๒ ระยะ ได้แก่
ระยะแรก งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดาเนินการ ๑๘๐ วัน ระหว่าง
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
ระยะที่สอง งบประมาณ ๑๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดาเนินการ ๓๖๕ วัน
ระหว่างวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
สรุปสาระสาคัญโครงการศึกษาวิจัย ได้ดังนี้
๓.๑) โครงการศึกษาวิจัยในระยะแรก
วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทนของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน และเพื่อเปรียบเทียบถึงความเป็นไปได้ในการนาระบบจาแนกตาแหน่งและ
ค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่น

๙
(๒) เพื่อทราบถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการนาระบบใหม่ของข้าราชการพลเรือนมาใช้กับระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(๓) เพื่อศึกษาแนวทางในกา รดาเนินงานในกรณีที่ระบบใหม่ของข้าราชการ
พลเรือนเหมาะสม/มีความเป็นไปได้ หรือไม่เหมาะสม/มีข้อจากัด
(๔) เพื่อศึกษาและเสนอแนะกรอบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
(๕) เพื่อเตรียมความพร้อม ของเจ้าหน้าที่สานักงาน ก.ถ. และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และพัฒนา
เครื่องมือกลไกในการบริหารงานบุคคลตามระบบใหม่
สรุปผลการศึกษาวิจัย
(๑) สภาพปัญหาของระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแ ทนของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในปัจจุบัน ได้แก่ มาตรฐานกลางไม่มีความยืดหยุ่น ความแตกต่างของค่างานไม่ชัดเจน ตาแหน่งและระดับไม่
สอดคล้องกับค่างาน มีการขอตาแหน่งและระดับสูงขึ้นเป็นจานวนมาก การเลื่อนไหลไม่สมเหตุสมผล มีสายงานมาก
ไม่คล่องตัว ยึดคุณวุฒิและอาวุโสมากกว่าสมรรถนะและผลงาน ค่าตอบแทนไม่ยืดหยุ่นและต่ากว่าตลาดแรงงานมาก
(๒) ความเป็นไปได้ในการนาระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทนของ
ข้าราชการพลเรือนใหม่มาใช้ มีความเป็นไปได้สูง เพื่อความเป็นมาตรฐานในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของ
รัฐ รวมทั้งสะดวกต่อการโอนย้ายทั้งในระบ บองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันและระบบข้าราชการประเภทอื่น
ตลอดจนทาให้การถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางมายังท้องถิ่นเป็นไปด้วยความคล่องตัว
(๓) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการนาระบบใหม่ของข้าราชการพล เรือนมาใช้กับระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยให้มี
การประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เห็นว่าระบบใหม่น่าที่จะแก้ไขปัญหาที่มีอยู่
ในปัจจุบันได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับมาตรฐานในการบริหารงาน และความสะดวกในการ
โอนย้ายกับระบบข้าราชการประเภทอื่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้
(๔) ให้มีการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ทั้งในเรื่อง
โครงสร้างและองค์ประกอบขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและสานักงาน ก.ถ.
ระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทน รวมทั้งกระบวนการบริหารงานบุคคลทั้งหมด ตลอดจนให้มีคณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(๕) รูปแบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่พึงประสงค์
จะต้องสอดคล้องกับหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ ซึ่งยึดหลักคุณธรร ม หลักสมรรถนะ หลักผลงาน
หลักการกระจายอานาจ และหลักความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและการทางาน เพื่อให้ได้คนที่มีคุณภาพในงานที่
เหมาะสมกับความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่ต้องการ และได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามผลการปฏิบัติงาน
(๖) นาเสนอหลักสูตรต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจาแนก
ตาแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่สานักงาน ก.ถ. และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๐
๓.๒) โครงการศึกษาวิจัยในระยะที่สอง
วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทนของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในปัจจุบัน กับระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการประเภทอื่น รวมทั้ง
ระบบของเอกชนในประเทศไทย ตลอดจนระบบที่ใช้อยู่ในสากล
(๒) เพื่อศึกษา และวางระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทนที่พึงปราร ถนา
และเหมาะสมกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(๓) เพื่อศึกษา และวางระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ
หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
(๔) เพื่อศึกษา และเสนอแนวทางและมาตรการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่
สานักงาน ก.ถ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และพัฒนาเครื่องมือกลไกในการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามระบบใหม่
สรุปผลการศึกษาวิจัย
ที่ปรึกษานาเสนอผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบจาแนกตาแหน่งและ
ค่าตอบแทนที่พึงปรารถนาและเหมาะสม รวมทั้งระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่นตามระบบใหม่
ตลอดจนแนวทางและมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับระบบใหม่ ใน ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้
(๑) ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างตาแหน่งและค่าตอบแทนใหม่
(๑.๑) การกาหนดสายงานใหม่ : นาเสนอให้ยุบ รวม เพิ่มสายงานจากสาย
งานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑๐๐ สายงาน สายงานเทศบาล ๑๒๓ สายงาน และสายงานองค์การบริหารส่วน
ตาบล ๘๑ สายงาน (ไม่รวมถึงสายงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นตาแหน่งในระบบวิทยฐานะ) เป็นสายงาน
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๙๐ สายงาน และ เพิ่มอีก ๓ สายงานใหม่ รวมเป็น ๙๓ สายงาน
(๑.๒) การจัดทาโครงสร้างระดับชั้ นงานใหม่ : นาเสนอโครงสร้างระดับ ชั้น
งานใหม่ จานวน ๕ รูปแบบ ได้แก่
- คงโครงสร้างระดับชั้นงานเดิมในปัจจุบัน (ระบบซี ) แต่เปลี่ยนกลไก
ในการประเมินตาแหน่ง
- ปรับเป็นโครงสร้างระดับชั้นงานแบบแท่งเหมือนข้าราชการพลเรือน
- ปรับเป็นโครงสร้างระดับชั้นงานแบบแท่งเหมือนข้าราชการพลเรือน
แต่ปรับปรุงหรือเพิ่มระดับเฉพาะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
- ปรับเป็นโครงสร้างระดับชั้นงานแบบแท่ง แต่ปรับปรุงหรือเพิ่มแท่ง
เฉพาะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
- สร้างระดับมาตรฐานกลาง แล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
แห่งไปพิจารณากาหนดโครงสร้างระดับชั้นงานเอง ภายใต้มาตรฐานกลางที่กาหนด
(๑.๓) การจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งใหม่ : นาเสนอรูปแบบ การจัดทา
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งใหม่ โดยใช้วิธี Role Profiling ที่เน้นอธิบายความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ตาแหน่งงาน
มากกว่าการอธิบายหน้าที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละงาน รวมทั้งเสนอต้ นร่างมาตรฐานกาหนดตาแหน่งทุกสายงาน
ใหม่ จานวน ๙๓ สายงาน
(๑.๔) การจัดบัญชีตาแหน่งระบบใหม่ : นาเสนอบัญชีตาแหน่งระบบใหม่
และบัญชีตาแหน่งเปรียบเทียบจากบัญชีตาแหน่งปัจจุบันเพื่อปรับเข้าสู่บัญชีตาแหน่งระบบใหม่

๑๑
(๑.๕) การจัดทาโครงสร้างค่าตอบแทนและบัญชีอัตราเงินเดื อนใหม่ :
นาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนใหม่ที่สอดคล้องกับโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ จานวน ๕ รูปแบบ รวมทั้งบัญชีอัตรา
เงินเดือนแยกตามกลุ่มประเภทตาแหน่ง เงินเพิ่มตามตาแหน่งงานและเงินเพิ่มตามสภาพท้องถิ่น
ตลอดจน
กระบวนการขึ้นเงินเดือนจากเดิมที่เป็นการขึ้นแบบเป็นขั้นมาเป็นการขึ้นแบบร้อยละ จานวน ๒ รูปแบบ
(๑.๖) การจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ : นาเสนอหลักเกณฑ์
และแนวทางในการวางแผนทางเดินสายอาชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การขยายระดับควบภายใต้ระบบ
ใหม่ การโอนย้ายงานภายใต้ระบบใหม่ การกาหนดตาแหน่งระดับผู้ทรงคุณวุฒิ หลั กเกณฑ์ในการเลื่อนระดับ
ตาแหน่งต่างๆ กระบวนการในการเลื่อนระดับชั้นงานหรือเข้าสู่ประเภทตาแหน่งใหม่ และหลักเกณฑ์ในการย้าย
เปลี่ยนกลุ่มประเภทตาแหน่ง
(๒) ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลตามระบบใหม่
(๒.๑) การจัดทาต้นแบบสมรรถนะ : นาเสนอต้ นแบบสมรรถนะของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จานวน ๓ ประเภท ประกอบด้วย
- ต้นแบบสมรรถนะหลัก จานวน ๕ สมรรถนะ
- ต้นแบบสมรรถนะประจาผู้บริหาร จานวน ๔ สมรรถนะ
- ต้นแบบสมรรถนะประจาสายงาน จานวน ๒๒ สมรรถนะ
นอกจากนั้น ยังได้นาเสนอต้นแบบความรู้ที่จาเป็นในงาน จานวน ๒๑ ด้าน
และต้นแบบทักษะเฉพาะที่จาเป็นในงาน จานวน ๙ ด้าน รวมทั้งได้กาหนดระดับสมรรถนะ ความรู้ และทักษะ ที่
ต้องการของข้าราชการส่วนท้องถิ่นแต่ละสายงาน (Competency Mapping) ตลอดจนจัดทาพจนานุกรมสมรรถนะ
(Competency Dictionary) ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย สมรรถนะหลั ก สมรรถนะประจาผู้บริหาร
สมรรถนะประจาสายงาน ความรู้ที่จาเป็นในงาน และทักษะเฉพาะที่จาเป็นในงาน
(๒.๒) การจัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ : นาเสนอแนวทาง
ในวิธีการประเมินสมรรถนะ ทั้งในเรื่องกระบวนการ รูปแบบ และวิธีการประเมิน โดยใช้การประเมินแบบ Hybrid
ซึ่งเป็นการประเมินสมรรถนะจากคาจากัดความและความสม่าเสมอของพฤติกรรมที่แสดงออก
(๒.๓) การจัดทาหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารผลงาน : นาเสนอ
หลักเกณฑ์และแนวทางในการนาระบบบริหารผลงานมาใช้ ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร
มาสู่ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยเน้นที่การจัดทาตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของแต่ละบุคคล
(๓) ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับ
ระบบใหม่
(๓.๑) การจัดทาแผนปฏิบัติการรองรับการนาระบบใหม่มาใช้ : นาเสนอ
แผนการนาระบบใหม่ไปใช้ ประกอบด้วย
- แผนดาเนินการในภาพรวมของสานักงาน ก.ถ.
- การเตรียมเรื่องแผนการสื่อสารและประชาสัมพันและการด
ธ์
าเนินการ
- การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ทราบและใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ถ. ด้วยแล้ว
๔) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้มีมติในการประชุมครั้งที่
๒ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ มีการศึกษา วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของ ข้อเสนอต่างๆ ที่ได้
จากการศึกษาวิจัย และให้มีการสารวจหรือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอีกครั้งหนึง่ โดยมอบหมายให้

๑๒
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไปพิจารณากาหนดแนวทางในการดาเนินการ
และนาเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป
ข้อพิจารณา
เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.ถ. ข้างต้ น ในเบื้องต้น ฝ่ายเลขานุการ ได้ดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว และขอนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาในแต่ละประเด็น ดังนี้
๓.๒.๑ ผลการศึกษา วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของข้อเสนอต่าง ๆ จากการศึกษาวิจัย
ฝ่ายเลขานุการได้ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของข้อเสนอต่าง ๆ จาก
การศึกษาวิจัย รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ให้นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา อนุกรรมการ ร่วมกับฝ่ายเลขานุการ
ไปพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ผลดี ผลเสี ยของข้อเสนอต่าง ๆ จากการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะและ
ข้อสังเกตของที่ประชุม และให้ฝ่ายเลขานุการนาเสนอให้ ก.ถ. พิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในประเด็นสาคัญ ดังนี้
๑. ควรแสดงให้เห็นถึงผลดี – ผลเสี ยที่จะมีต่อส่วนร่วม (ประชาชน ท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ) ด้วย ไม่ใช่จากัดเฉพาะตัวข้าราชการเท่านั้น
๒. ไม่ น่าที่จะพิจารณา แยกในแต่ละประเด็นย่อย ควรจะ ต้องมองผลดี – ผลเสียใน
ภาพรวมของทั้งระบบ เพราะการบริหารงานบุคคลเป็นเรื่องที่มีความสาคัญมาก และจะต้องสอดคล้องไปกับ
การพัฒนา ขององค์กร ทั้งนี้ ผู้แทนของท้องถิ่นจะต้องเป็นหลัก และมีความรู้ความเข้าในเรื่องนี้อย่างถ่องแท้
ซึ่งเมื่อ ท้องถิ่น มีความพร้อม ก็จะนาไปสู่ระบบของท้องถิ่นเองในอนาคต สาหรับ ในชั้นนี้ ไม่ว่า จะตัดสินใจกัน
อย่างไร อย่างน้อยจะต้องเป็นระบบที่ส ามารถเชื่อมโยงกับมาตรฐานกลาง คือ ก .พ. ได้ มิเช่นนั้น จะเป็นปัญหา
อย่างมาก เพราะต่อไปคงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีก ซึ่งจะทาให้แตกต่างกันมากยิ่งขึ้น
๓. ข้อเสนอของระบบใหม่ในบางเรื่อง เช่น การกาหนดให้มีสายงานเปิดของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือการยุบรวมสายงาน อาจเป็นการเพิ่มภาระให้ท้องถิ่นหรือ มีปัญหาในทางปฏิบัติ
เกิดขึ้นได้หากนามาใช้จริง จึงต้องพึงระวังในเรื่องเหล่านี้ไว้ด้วย
๔. ควรศึกษาผลดี – ผลเสียของระบบ ซี และหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลต่าง ๆ
ที่ท้องถิ่นใช้อยู่ในปัจจุบันด้วย เพื่อที่จะสามารถนามาเปรียบเทียบกันได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
๕. ในส่วนของข้อเสนอโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ ๕ รูปแบบ ควรมีการสรุปและ
เปรียบเทียบให้มีความชัดเจนและสามารถเข้าใจได้โดยง่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจเพิ่มข้อเสนอในรูปแบบใหม่
เพิ่มเติม เช่น รูปแบบซีของรัฐวิสาหกิจ หรือ รูปแบบผสม ที่ผู้บริหารใช้ระบบแท่ง ในขณะที่ ผู้ปฎิบัติใช้ระบบซี
เป็นต้น
๖. ระบบแท่งซึ่งข้าราชการพลเรือนใช้อยู่ ในปัจจุบัน พบว่า มีปัญหาในทางปฏิบัติ
ในหลายเรื่อง จึงไม่จาเป็นที่จะต้องรีบเร่งใช้ตามหรือลอกเลียนแบบทั้งหมด ควร มีการสารวจและรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ทเี่ กี่ยวข้องทุกฝ่ายอีกสักระยะหนึ่งก่อนเพื่อให้เกิดความรอบคอบมากที่สุด

๑๓
๓.๒.๒ แนวทางการสารวจและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากข้อจากัดเรื่องงบประมาณ ฝ่ายเลขานุการได้ กาหนดแนวทางในการ
สารวจและรับฟังความคิดเห็นจ ากข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย เกี่ยวกับข้อเสนอต่าง ๆ จากการศึกษาวิจัย ดังนี้
๑) จัดทาแบบสารวจให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ในช่องทาง ดังต่อไปนี้
(๑) ในการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมของสานักงาน ก .ถ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่เหลืออยู่ จานวน ๓ ครั้ง ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑,๓๓๐ คน
(๒) ทางเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ถ.
๒) รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการใน ก .ถ. ด้านอื่น ๆ
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบแนวทางการสารวจและรับฟังความคิดเห็นตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยให้
ดาเนินการ เพิ่ม ในอีกแนวทางหนึ่ง คือ การจัดประชาเสวนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้ฝ่ายเลขานุการนามติที่ประชุมข้างต้นเสนอให้ ก.ถ. พิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
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