รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
-------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นางเลื่อมใส ใจแจ้ง
๒. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
๓. นางสาววิภาภรณ์ สรวงพนากุล
๔. นางกรรณิการ์ สังข์ประสิทธิ์
๕. นายเชื้อ ฮั่นจินดา
๖. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
๗. นางสาววันทนีย์ ธีรพงศ์นภาลัย
๘. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
๙. พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี
๑๐. นายวุฒิพงศ์ ธนพาณิชย์วัฒนา
๑๑. นายสุรชาติ เล็กขาว
๑๒. นายเดช อิงคสิทธิ์
๑๓. นางฐิตินันท์ เจริญอาจ
๑๔. นายประสาน บุญสูง
๑๕. นายวิรัติ ปีดแก้ว
๑๖. นายสนั่น สายสุนทร
๑๗. นายสมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์
๑๘. นายสันติธร ยิ้มละมัย
๑๙. นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว
๒๐. นายกีรติ บุญการณ์

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา
สถาบันพระปกเกล้า
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
อนุกรรมการ
แทนหัวหน้าสํานักงาน ก.ก.
อนุกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
อนุกรรมการ
หัวหน้าสํานักงาน ก.ถ. สป.
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบฯ ก.พ. อนุกรรมการ
ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานทั่วไปฯ สถ.
อนุกรรมการ
ผู้อํานวยการส่วนประสานการถ่ายโอนฯ สถ. อนุกรรมการ
ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานฯ สกถ.
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลตําบลบางเสาธง
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
อนุกรรมการ
รองนายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า
อนุกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาฯ สกถ. อนุกรรมการและเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นายธนศักดิ์ มาคะสิระ
นายสมบัติ ชนะสิทธิ์
นายวิสูตร จงชูวณิชย์
นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ
นายคนองพล เพ็ชรรื่น
นายประสิทธิ์ หินอ่อน
นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา
นายประมวล พัฒน์ทอง
นายเสรี ทองเทศ

นายกเทศมนตรีตําบลวัดเพลง
นายกเทศมนตรีตําบลแม่ขรี
นายกเทศมนตรีตําบลบรบือ
รองปลัดเมืองพัทยา
ปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
ปลัดเทศบาลตําบลท่าไม้

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

-๒ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวกชกร ชาวพ่อค้า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต.พิมลราช จ.นนทบุรี
๒. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักงาน ก.ถ. สป.
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่ อที่ ป ระชุ มพร้ อมแล้ ว ประธานอนุ กรรมการ ฯ ได้ กล่ าวเปิ ดประชุ มและดํ าเนิ นการ
ตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- กําหนดการรับพรปีใหม่จากประธาน ก.ถ.
ประธาน
ภายหลังการประชุ มคณะอนุ กรรมการด้านการพั ฒนาการบริหารงานบุ คคลส่วนท้ องถิ่ น
ขอเชิญอนุกรรมการทุกท่านร่วมเดินทางไปขอรับพรปีใหม่จากประธาน ก.ถ.
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
เลขานุการ
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการด้ า นการพั ฒ นาการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๑๐ หน้า และได้ส่งให้
อนุกรรมการทุกท่านได้พิจารณาแล้ว ตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๐๙.๓ / ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ จนถึง
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ปรากฏว่า ไม่มีอนุกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ
- สรุปสาระสําคัญการประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

เลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการ ขอนําเรียนสรุปสาระสําคัญการประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยที่ประชุม ก.ถ. ได้พิจารณาเรื่องสําคัญ จํานวน ๒ เรื่อง ดังนี้
๑. การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่ประชุมพิจารณาบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ ให้มี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ (เพิ่มร้อยละ ๕) ตามที่คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นนําเสนอ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติไม่ขัดข้องในการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๕ ทุกอัตรา
ยกเว้นกรณีของระดับ ๗ – ๙ ที่จะต้องปรับอัตราเงินเดื อนขั้นสูงให้เท่ากับของข้าราชการพลเรือนโดยในส่วนนี้
มอบหมายให้ สํ า นั ก งาน ก.พ. ได้ ช่ ว ยกั น พิ จ ารณาตรวจสอบความเหมาะสมและส่ ง ให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารเพื่ อ นํ า
เข้าพิจารณาในที่ประชุม ก.ถ. ครั้งต่อไป

-๓๒. การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งตามที่คณะ
อนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนําเสนอ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คัดเลือกข้อเสนอ
เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่ง จากจํานวน ๗ รูปแบบ ให้คงเหลือ ๒ รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ ๑ และ
รูปแบบที่ ๓ โดยให้มีการทดลองจําลองนําร่องในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มตัวอย่างก่อนพิจารณาหาข้อยุติต่อไป
มติที่ประชุม

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา

- การทดลองนํา ร่อ งการปรับ ปรุง ระบบจํา แนกตํา แหน่ง และค่า ตอบแทนของข้า ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
เลขานุการ

๑. เรื่องเดิม
คณะอนุ ก รรมการด้ านการพั ฒ นาการบริ หารงานบุ คคลส่ วนท้ องถิ่ น ได้ มีมติ ในการ
ประชุม ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้คัดเลือกข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุง
ระบบจําแนกตําแหน่ง จากจํานวน ๗ รูปแบบ ให้คงเหลือ ๒ รูปแบบ ได้แก่
รูปแบบที่ ๑ : คงโครงสร้างระดับชั้นงานเดิมในปัจจุบัน (ระบบซี) แต่เปลี่ยนกลไก
ในการประเมินตําแหน่ง
รูปแบบที่ ๓ : ปรับเป็นโครงสร้างระดับชั้นงานแบบแท่งเหมือนข้าราชการพลเรือน
แต่ปรับปรุงหรือเพิ่ม แต่ปรับปรุงหรือเพิ่มระดับเฉพาะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ทั้ งนี้ ได้ มอบหมายให้ ฝ่ ายเลขานุ การ ดํ าเนิ น การจั ดทํ าข้ อมู ล เปรี ย บเที ย บระหว่ าง
สองรู ปแบบ และนํ าเสนอต่ อ ก.ถ. เพื่ อพิ จารณาต่ อไป สํ าหรั บข้ อเสนออื่ นๆ อี ก ๘ ประเด็ น คณะอนุ กรรมการฯ
จะได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากได้ข้อยุติเบื้องต้นในเรื่องข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่ง
เรียบร้อยแล้ว
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทําข้ อมูลเปรียบเทียบข้อเสนอเกี่ยวกับการปรั บปรุงระบบ
จําแนกตําแหน่ง รูปแบบที่ ๑ และรูป แบบที่ ๓ และได้มีการนําเสนอต่อที่ป ระชุม ก.ถ.พิจารณาในการประชุม
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คัดเลือกข้อเสนอเกี่ยวกับการ
ปรับ ปรุงระบบจําแนกตําแหน่ง จากจํานวน ๗ รูปแบบ ให้คงเหลือ ๒ รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ ๑ และรูปแบบที่ ๓
ตามที่คณะอนุกรรมการฯ นําเสนอ โดยให้มีการทดลองนําร่องการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทนของ
ข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่ นกลุ่ มตั ว อย่ าง ก่ อนพิ จ ารณาหาข้ อยุ ติ ต่ อไป โดยได้ คั ดเลื อกองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
กลุ่มตัวอย่างตามประเภทและขนาด เป็นหน่วยงานทดลองนําร่อง จํานวน ๙ แห่ง ดังนี้
(๑) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
(๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
(๔) เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

-๔(๕) เทศบาลเมืองนครนายก
(๖) เทศบาลตําบลปากท่อ จังหวัดราชบุรี
(๗) เทศบาลตําบลหลุมดิน จังหวัดราชบุรี
(๘) องค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี
(๙) องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ จังหวัดนครนายก
๒.๒ กระทรวงมหาดไทย ได้แ จ้ง ให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น ตามข้อ ๒.๑
จัด ส่ง ข้อ มูล โครงสร้า งการแบ่ง ส่ว นราชการและบัญ ชีตํ า แหน่ง ข้า ราชการส่ว นท้อ งถิ ่น ทั ้ง หมดในสัง กัด
ให้ฝ่า ยเลขานุการโดยด่ว นแล้ว ขณะนี้อยู่ร ะหว่างรอข้อมูลตอบกลับ ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อมูล ครบถ้ว นแล้ว จะได้ขอ
ความร่วมมือให้นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธ ยา ที่ป รึกษาอาวุโส สปร. อนุกรรมการ ดําเนินการทดลองปรับบัญชี
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ตําแหน่งทั้งในรูปแบบที่ ๑ และในรูปแบบที่ ๓
๓. ข้อพิจารณา
เห็นควรให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นายชนินทร์ ฯ
ได้เสนอความเห็นว่า เพื่อให้ได้รับรู้สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ควรจะมีการทดลองใช้จริง
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําร่อง ถึงแม้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลามากขึ้นในการนําไปประกาศใช้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่ถ้ามีการทดลองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจริงและได้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างรอบคอบแล้วก็จะ
ทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายเชื้อ ฯ
ให้ข้อคิดเห็นว่า ตามมติที่ประชุม ก.ถ. ให้ฝ่ายเลขานุการขอข้อมูลจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนําร่อง จํานวน ๙ แห่งนั้น เห็นว่ายังไม่น่าจะเพียงพอ ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ควร
จะขอข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ครบทุกขนาด คือ ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพื่อให้ได้รู้สภาวการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคต
ประธาน
ให้ข้อสังเกตว่า การที่จ ะทดลองนําร่องโดยการนําไปใช้จ ริงกับ ข้าราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ดี แต่อย่างไรก็ตามการนําไปใช้นั้น ไม่เหมือนกับข้าราชการพลเรือน เพราะองค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ ่น ทุกแห่งอยู่ภ ายใต้การบัง คับ บัญ ชาและอํานาจการบริห ารของนายกองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ดังนั้น จะต้องมีการสอบถามความสมัครใจก่อนหรือไม่
นายประสาน ฯ
แสดงความเห็น ว่า น่า จะต้อ งมีก ารสอบถามผู ้บ ริห ารองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น
เสียก่อน เพราะถ้าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เห็นด้วยก็จะไม่สามารถดําเนินการได้
นายสมศักดิ์ ฯ
แสดงความเห็นสนับสนับสนุนความเห็นนายประสานฯ ว่า ก่อนที่จะมีการทดลองนําร่อง
ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปรึกษาหารือกันระหว่างผู้บริหารฝ่ายการเมือง และข้าราชการประจําเพื่อให้
เกิดความเหมาะสมกันทั้งสองฝ่าย
นายเดช ฯ
ให้ความเห็นว่า โดยตัวอย่างของการทดลองนําร่อง เช่น อําเภอนําร่อง กรมการปกครอง
ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางจะสั่งการได้โดยไม่ต้องสอบถามความเห็นเกี่ยวกับความสมัครใจ ดังนั้น จึงไม่เห็นด้วย
ที่จะต้องสอบถามความเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-๕–
ดร.ถวิลวดี ฯ
แสดงความเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการทดลองนําร่องควรรับอาสาเป็น
องค์กรนําร่อง ซึ่งเมื่อเกิดข้อขัดข้องหรือปัญหาต่างๆ ก็จ ะได้ช่ว ยกัน ปรับ ปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ร ะบบที่มีความ
เหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางสาววันทนีย์ ฯ
ให้ข้อมูลว่า การทดลองนําร่องของสํานักงาน ก.พ. ได้คัดเลือกกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นกระทรวงนําร่อง เนื่องจากเป็นกระทรวงขนาดเล็กแต่มีทุกสายงาน ซึ่งในระหว่างที่มีการทดลองหากมีปัญหา
ในเรื่องใดก็ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนั้น
มติที่ประชุม
เห็ น ควรให้ เ พิ่ ม จํ า นวนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทดลองนํ า ร่ อ ง ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้
ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทและทุกขนาด (ขนาดใหญ่ - ขนาดกลาง - ขนาดเล็ก) โดยให้
ฝ่ายเลขานุการไปดําเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมอีก จํานวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขนาดกลาง เทศบาลตําบลขนาดเล็ก และองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก
โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ควรมีการทดลองนําไปใช้จริงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําร่องเพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาอุปสรรคของการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ ก่อนนําไปประกาศใช้จริงกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่อง อื่นๆ
- กําหนดการประชุมครั้งต่อไป
ประธานอนุกรรมการเห็นชอบกําหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งเป็นครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สําหรับสถานที่จะได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมต่อไป
มติที่ประชุม
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