รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ ๑๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
-------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นางเลื่อมใส ใจแจ้ง
๒. นางสาววิภาภรณ์ สรวงพนากุล
๓. นายเชื้อ ฮั่นจินดา
๔. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
๕. นางสาววันทนีย์ ธีรพงศ์นภาลัย
๖. นายคมสัน มาลา
๗. นายสุรชาติ เล็กขาว
๘. นายเดช อิงคสิทธิ์
๙. นายคนองพล เพ็ชรรื่น
๑๐. นายประสาน บุญสูง
๑๑. นายประสิทธิ์ หินอ่อน
๑๒. นายวิรัติ ปีดแก้ว
๑๓. นายสนั่น สายสุนทร
๑๔. นายประมวล พัฒน์ทอง
๑๕. นายสมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์
๑๖. นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา
๑๗. นายสันติธร ยิ้มละมัย
๑๘. นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว
๑๙. นายกีรติ บุญการณ์

ประธานอนุกรรมการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
อนุกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
อนุกรรมการ
หัวหน้าสํานักงาน ก.ถ. สป.
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบฯ ก.พ. อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานฯ สกถ. อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลตําบลบางเสาธง
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
อนุกรรมการ
รองนายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลตําบลท่าไม้
อนุกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาฯ สกถ. อนุกรรมการและเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
๒. นายธนศักดิ์ มาคะสิระ
๓. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
๔. พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี
๕. นายสมบัติ ชนะสิทธิ์
๖. นายวิสูตร จงชูวณิชย์
๗. นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ
๘. หัวหน้าสํานักงาน ก.ก.
๙. นางฐิตินันท์ เจริญอาจ
๑๐. นายเสรี ทองเทศ

ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา
อนุกรรมการ
สถาบันพระปกเกล้า
นายกเทศมนตรีตําบลวัดเพลง
อนุกรรมการ
ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานทั่วไปฯ สถ.
อนุกรรมการ
ผู้อํานวยการส่วนประสานการถ่ายโอนฯ สถ. อนุกรรมการ
นายกเทศมนตรีตําบลแม่ขรี
อนุกรรมการ
นายกเทศมนตรีตําบลบรบือ
อนุกรรมการ
รองปลัดเมืองพัทยา
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
อนุกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เทศบาลนครปากเกร็ด อนุกรรมการ

-๒ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวกัณนิกา หนูรุ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต.พิมลราช จ.นนทบุรี
๒. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักงาน ก.ถ. สป.
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานอนุกรรมการ ฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการตาม
ระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
มีเรื่องเพื่อทราบแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จํานวน ๔ เรื่องดังนี้
๑.๑ แนะนําหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
สํ านั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย มี คํ าสั่ งแต่ งตั้ งให้ นายภั คพงศ์ ทวิ พั ฒน์ หั วหน้ า
สํานักงาน ก.ถ. ไปดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ และได้
มีคํา สั่ง แต่ง ตั้ง นายอรรษิษ ฐ์ สัม พัน ธรัต น์ ตํา แหน่ง นัก วิเ คราะห์น โยบายและแผนเชี่ย วชาญ กรมป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงาน ก.ถ. ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
๑.๒ ขอแสดงความยินดีกับอนุกรรมการที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่ง
ขอแสดงความยิน ดีกับ นายประสิท ธิ์ หิน อ่อ น ปลัดเทศบาลตํา บลท่า ไม้ จัง หวัด
กาญจนบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปดํารงตําแหน่งปลัดเทศบาลระดับ ๙ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
๑.๓ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เนื่องด้วยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ดังนั้น จึงได้
ขอความร่ วมมือจากนายสุรชาติ เล็ กขาว ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จั งหวัดสงขลา จัดทําโครงการพั ฒนาบุ คลากร
ท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติโครงการแล้วจะได้หารือในรายละเอียดการดําเนินการต่อไป
๑.๔ กําหนดการรับพรปีใหม่จากประธาน ก.ถ.
ภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ขอเชิญอนุกรรมการทุกท่านเดินทางไปขอรับพรปีใหม่จากประธาน ก.ถ.
ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณ
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่ได้ร่วมกันทํางานเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และขออาราธนาอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ จงอํานวยพรให้อนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นและพร้อมด้วยครอบครัว จงประสบ แต่ความสุข ความเจริญ โดยทั่วกัน
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เลขานุการ
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการด้ า นการพั ฒ นาการ
บริ หารงานบุคคลส่ วนท้ องถิ่ น ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕ เมื่อวั นที่ ๑๒ พฤศจิ กายน ๒๕๕๕ จํานวน ๗ หน้ า และได้ ส่งให้
อนุกรรมการทุกท่านได้พิจารณาแล้ว ตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๐๙.๓ / ว ๑๒๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้
จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ปรากฏว่า ไม่มีอนุกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

-๓จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ
- สรุปสาระสําคัญการประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เลขานุการ
ฝ่ ายเลขานุ การ ขอนํ าเรี ยนสรุ ปสาระสํ าคั ญการประชุ ม ก.ถ. ครั้ งที่ ๖ / ๒๕๕๕ เมื่ อวั นที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยที่ประชุม ก.ถ. ได้พิจารณาเรื่องสําคัญ จํานวน ๒ เรื่อง ดังนี้
๑. การปรับ โครงสร้า งอัต ราเงิน เดือ นของข้า ราชการหรือ พนัก งานส่ว นท้อ งถิ่น
ที่ประชุมมีมติดังนี้
๑.๑ โครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามบัญชี
อัตราเงินเดือนที่ผ่านการเห็นชอบของ ก.ถ. ในการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
ให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
๑.๒ เห็ น ชอบให้ ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ระดั บ ๗ และระดั บ ๘
หากได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนแล้วอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ ได้รับเงินเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้ได้รับเงินเดือน
หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่นเดียวกับแนวทาง
ของ ก.พ. ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒ / ว ๕ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ที่กําหนด
ไว้ในตารางการเลื่อนขั้นเงินเดือนชั่วคราวสําหรับข้าราชการพลเรือน ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
(กรณีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ ๗) และระดับชํานาญการพิเศษ (กรณีข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ระดับ ๘)
๒. การพิจารณาแก้ไขประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบาล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการกลางข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด คณะกรรมการกลางพนั ก งานเทศบาล
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๓
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การคัดเลือกผู้แทน อปท. ทุกประเภท โดยวิธีการส่งบัตรเลือกทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกของ
ส่วนราชการอื่น เช่น การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ หรือการเลือกกรรมการ
ตุล าการศาลยุ ติธ รรม หรื อการคัดเลื อกลักษณะแนวทางนี้ เป็น ต้น โดยให้ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและ
เรื่องราวร้องทุกข์ จัดทําร่างประกาศ ก.ถ. เสนอต่อ ก.ถ. ในการประชุมครั้งต่อไป
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง เพื่อพิจารณา
- การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เลขานุการ

๑. เรื่องเดิม
๑.๑ ก.ถ. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เห็นชอบให้มีการศึกษา วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของข้อเสนอต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบ
จํ าแนกตํ าแหน่ งและค่ าตอบแทนของข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่ น และให้ มี การสํ ารวจหรื อรั บฟั งความคิ ดเห็ นจากผู้ ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอีกครั้งหนึ่ง โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไป
พิจารณาดําเนินการ และให้คณะอนุกรรมการใน ก.ถ. ด้านอื่น ๆ พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนี้ แล้วเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อประกอบการพิจารณาในอีกทางหนึ่งด้วย

-๔๑.๒ ก.ถ. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕
เห็นชอบในหลักการกรอบแนวทางการดําเนินการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการ
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทั้ ง นี้ กรอบแนวทางดั ง กล่ า วกํ า หนดให้ ค ณะอนุ ก รรมการด้ า นการพั ฒ นาการบริ ห ารงานบุ ค คล
ส่วนท้องถิ่นดําเนินการสํารวจและรับฟังความคิดเห็น และเสนอความเห็นให้ ก.ถ.พิจารณา ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ฝ่ายเลขานุการ ร่วมกับคณะอนุกรรมการ ฯ ได้แก่ นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา
นายศิริวัฒน์ บุบผาเจริญ และ พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี ได้ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ของข้อเสนอต่าง ๆ
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยสรุปเป็น
ประเด็นสําคัญ ๆ ได้ ๙ ประเด็น ดังนี้
๑) ข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่ง สปร. เสนอให้มีการ
ปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่ง จากระบบซี เป็นระบบอื่น โดยมีรูปแบบให้พิจารณา จํานวน ๕ รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ ๑ คงโครงสร้างระดับชั้นงานเดิมในปัจจุบัน (ระบบซี) แต่เปลี่ยนกลไก
ในการประเมินตําแหน่ง
รูปแบบที่ ๒ ปรับเป็นโครงสร้างระดับชั้นงานแบบแท่งเหมือนข้าราชการพลเรือน
(๔ แท่งเหมือนข้าราชการพลเรือน)
รูปแบบที่ ๓ ปรับเป็นโครงสร้างระดับชั้นงานแบบแท่งเหมือนข้าราชการพลเรือน
แต่ปรับปรุงหรือเพิ่มระดับเฉพาะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (๔ แท่งเหมือนข้าราชการพลเรือน แต่ตําแหน่งประเภท
อํานวยการและบริหาร มีระดับต้น – ระดับกลาง – ระดับสูง)
รูปแบบที่ ๔ ปรั บเป็ นโครงสร้างระดั บชั้ นงานแบบแท่งเฉพาะของข้ าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (๓ แท่ง โดยรวบตําแหน่งประเภทอํานวยการและบริหารเข้าด้วยกัน)
รู ปแบบที่ ๕ สร้ างระดั บมาตรฐานกลางแล้ วให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
แต่ละแห่งไปพิจารณากําหนดโครงสร้างระดับชั้นงานเองภายในมาตรฐานกลางที่กําหนด
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีมติ
เห็นชอบกําหนดรูปแบบเพิ่มเติมให้พิจารณาอีก จํานวน ๒ รูปแบบ คือ
รู ปแบบที่ ๖ ปรั บโครงสร้ างตํ าแหน่ งของข้ าราชการที่ มี ลั กษณะอํ านวยการ
และบริหารเข้าสู่ระดับชั้นงานแบบแท่งและให้ข้าราชการในตําแหน่งงานลักษณะงานอื่นๆ เป็นระบบซีเหมือนเดิม
รูปแบบที่ ๗ ปรับโครงสร้างตําแหน่งระดับซีให้ขยายมากขึ้นเหมือนรัฐวิสาหกิจ
เช่น เป็น ๑๔ – ๑๖ ระดับ เพื่อให้สะท้อนค่างานมากขึ้น
๒) ข้อ เสนอเกี ่ย วกับ การปรับ ปรุง สายงาน สปร. เสนอให้ มี การปรับ ปรุง
สายงาน โดยยุบ รวม เพิ่ม สายงานเดิม ของ อบจ. เทศบาล และ อบต. เป็น สายงานข้า ราชการส่ว นท้อ งถิ่น
จํานวน ๙๓ สายงาน
๓) ข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง สปร. เสนอให้มี
การปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหน่งใหม่ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสําหรับท้องถิ่นทุกประเภท โดยเน้นอธิบาย
ความชัดเจนของบทบาทตําแหน่งหน้าที่งานมากกว่าการอธิบายหน้าที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละงานเช่นปัจจุบัน
๔) ข้อ เสนอเกี ่ย วกับ การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งค่ า ตอบแทนและบั ญ ชี อั ต รา
เงินเดือน สปร. เสนอให้มีการปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนและบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
ระบบจําแนกตําแหน่งใหม่ โดยอิงกับภาครัฐอื่น ๆ แข่งขันกับเอกชนได้ ไม่เสียสิทธิเดิมที่เคยมี วงเงินไม่เกินกว่า
ที่กฎหมายกําหนดและเป็นธรรม

-๕๕) ข้อเสนอเกี่ยวกับปรับปรุงการจ่ายเงินเพิ่ม สปร. เสนอให้มีการปรับปรุงการ
จ่ายเงินเพิ่มประจํา ประเภทและระดับ ชั้น งานตามความแตกต่า งของท้องถิ่น ได้แก่ เงิน ประจําตําแหน่ง และ
เงินเพิ่มตามสภาพท้องถิ่น (ตามค่าครองชีพ และความทุรกันดาร / ความเสี่ยงภัย)
๖) ข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการขึ้นเงินเดือน สปร. เสนอให้มี
การปรับปรุงกระบวนการขึ้น เงิน เดือนจากระบบขั้น มาเป็นระบบเปอร์เซ็น ต์ โดยมีข้อเสนอ ๒ รูป แบบ ได้แก่
ขึ้น จากค่ากลางของแท่งเงินเดือนของแต่ล ะระดับ หรือขึ้น จากค่ากลางบน / ค่ากลางล่างเหมือนภาคราชการ
พลเรือน
๗) ข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ สปร.
เสนอให้มีการปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เช่น ให้มีการขยายตําแหน่งระดับควบโดยไม่ต้องมีการ
ปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งใหม่ในตําแหน่งทุกประเภท รวมถึงให้มีการเพิ่มระดับเชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ในตําแหน่งประเภทวิชาการ
๘) ข้อเสนอเกี่ยวกับการนําระบบการพัฒนาข้าราชการแบบสมรรถนะมาใช้
สปร. เสนอให้มีการนําระบบการพัฒ นาข้าราชการแบบสมรรถนะมาใช้ (Competency) โดยกําหนดต้น แบบ
สมรรถนะ ต้นแบบความรู้ที่จําเป็นในงาน และต้นแบบทักษะเฉพาะที่จําเป็นในงาน ของแต่ละสายงาน
๙) ข้อเสนอเกี่ยวกับการนําระบบบริหารผลงานมาใช้ สปร. เสนอให้มีการนํา
ระบบการบริห ารผลงานมาใช้ โดยกําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติร าชการ (KPIs) ระดับบุคคล และเชื่อมโยงผลการ
ประเมิน KPIs และสมรรถนะกับการขึ้นเงินเดือนและการพัฒนาข้าราชการ
๒.๒ ฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการสํารวจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบ
จําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจํานวนหลายครั้งครอบคลุมทุกกลุ่มสายงานข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นในหลายแนวทางและหลายช่วงระยะเวลา สรุปได้ดังนี้
๑) การรับฟังความคิดเห็นระหว่างดําเนินการศึกษาวิจัย ช่วงปี ๒๕๕๒ จํานวน
๓ ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ก.ถ. ก.กลางทั้ง ๓ คณะ ประธาน ก.จังหวัด
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากสถาบั น การศึ ก ษา และผู้ แ ทนส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด ปลั ด องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โดยสํารวจความคิดเห็นเฉพาะ
ข้อเสนอเกี่ ยวกั บการปรับปรุงระบบจํ าแนกตําแหน่ง จํานวน ๕ รูปแบบ ผลปรากฏว่า เห็นด้ว ยกับ รูปแบบที่ ๓
คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔ รองลงมา ได้แก่ รูปแบบที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑
๒) การรับฟังความคิดเห็นภายหลังเสร็จสิ้นการศึกษาวิจัย ช่วงต้นปี ๒๕๕๓
จํานวน ๓ ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกคน โดยสํารวจความคิดเห็นเฉพาะข้อเสนอเกี่ยวกับ
การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่ง จํานวน ๕ รูปแบบ ผลปรากฏว่า เห็นด้วยกับรูปแบบที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕
รองลงมา ได้แก่ รูปแบบที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐
๓) การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากการประชุ ม สั ม มนา และฝึ ก อบรมของ
สํานักงาน ก.ถ. ช่วงกลางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๔ ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปลัด / รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร และนิติกร โดยสํารวจความคิดเห็นในทุกประเด็น
ตามข้ อเสนอของ สปร. ทั้ งนี้ ในส่ ว นข้ อเสนอเกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ งระบบจํ าแนกตํ า แหน่ ง จํ า นวน ๗ รู ป แบบ
ผลปรากฏว่ า เห็ นด้ วยกับ รูป แบบที่ ๑ คิดเป็ นร้ อยละ ๓๙.๖ รองลงมา ได้ แก่ รูปแบบที่ ๓ คิ ดเป็นร้อยละ ๓๓.๓
สําหรับข้อเสนออื่น ๆ พบว่า ประมาณร้อยละ ๗๗ – ๙๒ เห็นด้วยที่จะให้มีการปรับปรุงหรือมีการนํามาใช้ตามข้อเสนอ
ของ สปร.

-๖ ๔) การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากการจั ด ประชาเสวนา ๔ ภาค ช่ ว งปลายปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และต้ นปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๔ ครั้ง กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุ ฒิ
ใน ก.จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยสํารวจ
ความคิดเห็นในทุกประเด็นตามข้อเสนอของ สปร. ทั้งนี้ ในส่วนข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่ง
จํานวน ๗ รูปแบบ ผลปรากฏว่า เห็นด้วยกับรูปแบบที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๙ รองลงมา ได้แก่ รูปแบบที่ ๔ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๕.๖ สํ าหรั บข้อเสนออื่ น ๆ พบว่า ประมาณร้ อยละ ๗๔ – ๙๕ เห็ นด้ วยที่ จะให้มีการปรับปรุ งหรื อมีการ
นํามาใช้ตามข้อเสนอของ สปร.
๕) การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ทางเว็ บ ไซต์ สํ า นั ก งาน ก.ถ. ช่ ว งปลายเดื อ น
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ / หัวหน้า
สํานั กปลั ด หั ว หน้าฝ่ าย / หั ว หน้างานการเจ้ าหน้ าที่ และบุ คลากร โดยสํารวจความคิ ดเห็ นในทุ กประเด็น ตาม
ข้อเสนอของ สปร. ทั้งนี้ ในส่วนข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่ง จํานวน ๓ รูปแบบ (ให้พิจารณา
เฉพาะรูปแบบที่ ๑ รูปแบบที่ ๓ และรูปแบบที่ ๖) จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผลปรากฏว่า เห็นด้วยกับ
รูปแบบที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐ รองลงมา ได้แก่ รูปแบบที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐ สําหรับข้อเสนออื่น ๆ พบว่า
ประมาณร้อยละ ๗๒ – ๙๗ เห็นด้วยที่จะให้มีการปรับปรุงหรือมีการนํามาใช้ตามข้อเสนอของ สปร.
๖) การรั บฟังความคิดเห็ นจากคณะอนุกรรมการใน ก.ถ. ด้านอื่นๆ ช่วงเดือน
กรกฎาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้ โดยสรุปมีความเห็นให้ศึกษาวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของแต่ละรูปแบบด้วยความ
รอบคอบ รวมถึ งพิ จารณาปั ญหาของระบบแท่ งที่ เกิ ดขึ้ นกั บข้ าราชการพลเรื อนและข้ าราชการกรุ งเทพมหานคร
ประกอบด้วย
๗) การรั บฟังความคิดเห็นจากการจัดประชุ มระดมสมอง (Focus Group)
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร และผู้แทนสมาคม / สมาพันธ์ / ชมรมที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้มีการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซี เป็นระบบแท่ง (Broadband) โดยเลือกรูปแบบที่ ๓ จํานวน ๘ องค์กร รูปแบบ
ที่ ๔ จํานวน ๔ องค์กร สําหรับประเด็นข้อเสนออื่นๆ ให้สํานักงาน ก.ถ. จัดให้มีการประชุมระดมสมองในลักษณะ
เดียวกันนี้อีกครั้งหนึ่ง
๒.๓ คณะทํ า งานปรั บ ปรุ งระบบจํ า แนกตํ า แหน่ ง และค่ า ตอบแทนของข้ า ราชการ
ส่วนท้องถิ่น ในคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคล ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๖ พฤศจิ กายน ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕ เมื่ อวัน ที่ ๓ ธัน วาคม ๒๕๕๕ โดยพิจ ารณาข้อเสนอของ สปร.
เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จํานวน ๙ ประเด็น ทั้งนี้
คณะทํางานมีมติเห็นชอบให้คัดเลือกข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งจาก จํานวน ๗ รูปแบบ ให้
คงเหลื อ ๓ รู ป แบบ ได้ แ ก่ รู ป แบบที่ ๑ รู ป แบบที่ ๓ และรู ป แบบที่ ๖ สํ าหรั บ ข้ อเสนออื่ น ๆ อี ก ๘ ประเด็ น
คณะทํางานมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอของ สปร. ในทุกประเด็น ยกเว้นข้อเสนอเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงกระบวนการขึ้นเงินเดือน
๓. ข้อพิจารณา
เพื่ อให้ เป็ นไปตามมติ ที่ ประชุ ม ก.ถ. ตามข้ อ ๑.๒ ประกอบกั บ ก.ถ. ได้ มีข้ อ สั ง เกต
เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕
เมื่ อวั นที่ ๑๘ ตุ ลาคม ๒๕๕๕ ว่ า หลั งจากดํ าเนิ นการรั บฟั งความคิ ดเห็ นเสร็ จสิ้ นแล้ ว คณะอนุกรรมการด้ านการ
พัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาให้ได้ข้อสรุปในเบื้องต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ
ข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งใหม่ จะต้องพิจารณาให้ได้รูปแบบที่เป็นไปตามหลักวิชาการและ

-๗มีความเหมาะสมกับสภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกิน ๑ - ๒ รูปแบบ เพื่อนําเสนอต่อ ก.ถ. พิจารณาหา
ข้อยุติภายในปี ๒๕๕๕ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการในเรื่องนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการได้พิจารณา
ผลการศึกษา วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของข้อเสนอต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาวิจัยตามข้อ ๒.๑ รวมทั้งผลการสํารวจและ
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามข้อ ๒.๒ แล้ว เห็นควรนําเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบ
จําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอของ สปร. ให้ ก.ถ. พิจารณาเพื่อให้ได้ข้อยุติ
ในเบื้องต้น ในแต่ละประเด็น ดังนี้
๓.๑ ข้อ เสนอเกี ่ย วกับ การปรับ ปรุง ระบบจํ า แนกตํ า แหน่ง เห็น ควรให้ค วาม
เห็น ชอบในหลัก การตามข้อ เสนอของ สปร. โดยให้ มีการปรับปรุ งระบบจําแนกตํ าแหน่ ง จากระบบซี ปรั บเป็ น
โครงสร้างระดับชั้นงานแบบแท่งเหมือนข้าราชการพลเรือนแต่ปรับปรุงหรือเพิ่มระดับเฉพาะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตามรูปแบบที่ ๓ (๔ แท่งเหมือนข้าราชการพลเรือน แต่ตําแหน่งประเภทอํานวยการและบริหารมีระดับต้น – ระดับกลาง
– ระดั บสู ง) เนื่ องจากเป็ นรู ปแบบที่ มีความเหมาะสมกั บลั กษณะงานของข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่ น และถู กต้ องตาม
หลักวิชาการของการประเมินค่างาน รวมทั้งตรงกับความต้องการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงสายงาน เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการ
ตามข้อเสนอของ สปร. โดยให้มีการรวมสายงานเดิมของ อบจ. เทศบาล และ อบต. เป็น สายงานข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น
๓.๓ ข้อ เสนอเกี่ย วกับ การปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง เห็น ควรให้ค วาม
เห็น ชอบในหลัก การตามข้อ เสนอของ สปร. โดยให้มีก ารปรับ ปรุง มาตรฐานกํ า หนดตํ า แหน่ง ใหม่ ให้เ ป็น
มาตรฐานเดียวกันสําหรับท้องถิ่นทุกประเภท
๓.๔ ข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนและบัญชีอัตราเงินเดือน
เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอของ สปร. โดยให้มีการปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนและบัญชี
อัตราเงินเดือนใหม่ ให้ส อดคล้องกับโครงสร้างระบบจําแนกตําแหน่งใหม่ตามข้อ ๓.๑ โดยอิงกับ ภาครัฐ อื่น ๆ
แข่งขันกับเอกชนได้ ไม่เสียสิทธิเดิมที่เคยมี วงเงินไม่เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดและเป็นธรรม
๓.๕ ข้อ เสนอเกี่ย วกับ การปรั บปรุ งการจ่ า ยเงิ นเพิ่ ม เห็น ควรให้ค วามเห็น ชอบ
ในหลัก การตามข้อ เสนอของ สปร. โดยให้มีก ารปรับ ปรุง การจ่ายเงิน เพิ่มประจํ า ประเภทและระดับ ชั้น งาน
ตามความแตกต่างของท้องถิ่น ได้แก่ เงินประจําตําแหน่ง และเงินเพิ่มตามสภาพท้องถิ่น
๓.๖ ข้อ เสนอเกี ่ย วกับ การปรั บปรุ งกระบวนการขึ้ น เงิ น เดื อน เห็น ควรให้ค วาม
เห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอของ สปร. โดยให้มีการปรับปรุงกระบวนการขึ้นเงินเดือนจากระบบขั้น มาเป็น
ระบบเปอร์เซ็นต์
๓.๗ ข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เห็น ควร
ให้ความเห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอของ สปร. โดยให้มีการปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
เช่น ให้มีการขยายตําแหน่งระดับควบโดยไม่ต้องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งใหม่ในตําแหน่งทุกประเภท
รวมถึงให้มีการเพิ่มระดับเชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในตําแหน่งประเภทวิชาการ
๓.๘ ข้อ เสนอเกี ่ย วกับ การนํ า ระบบการพั ฒนาข้ า ราชการแบบสมรรถนะมาใช้
เห็น ควรให้ความเห็น ชอบในหลักการตามข้อเสนอของ สปร. โดยให้มีการนําระบบการพัฒ นาข้าราชการแบบ
สมรรถนะมาใช้ (Competency) โดยกําหนดต้น แบบสมรรถนะ ต้น แบบความรู้ที่จําเป็น ในงาน และต้น แบบ
ทักษะเฉพาะที่จําเป็นในงาน ของแต่ละสายงาน

-๘๓.๙ ข้อเสนอเกี่ยวกับการนําระบบบริหารผลงานมาใช้ เห็นควรให้ความเห็น ชอบ
ในหลักการตามข้อเสนอของ สปร. โดยให้มีการนําระบบการบริหารผลงานมาใช้ โดยกําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ราชการ (KPIs) ระดับ บุค คลและเชื่อมโยงผลการประเมิน (KPIs) และสมรรถนะกับ การขึ้น เงิน เดือนและการ
พัฒนาข้าราชการ
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ประธาน
ขอให้ นายอดิศัย กุญชร ณ อยุ ธยา ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้ อเสนอการปรับ ปรุงระบบ
จําแนกตําแหน่งเพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่ารูปแบบที่ ๓ ดีอย่างไร ไม่ดีอย่างไร
นายอดิศัยฯ
ข้อเสนอรูป แบบที่ ๓ คื อการปรับเป็นโครงสร้างระดับชั้ นงานแบบแท่งเหมือนข้าราชการ
พลเรือนแต่ปรับปรุงหรือเพิ่มระดับเฉพาะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็นโครงสร้าง ๔ ประเภท ได้แก่
๑. ประเภททั่วไป ประกอบด้วยทุกสายงานที่ต่ํากว่าปริญญาตรี ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่
ธุรการ นายช่างโยธา ก็จะเข้าสู่แท่งประเภททั่วไป โดยระดับ C ๑- C ๔ เดิม จะเปลี่ยนเป็นระดับปฏิบัติงาน
ระดับ C ๕- C ๖ จะเปลี่ยนเป็นระดับชํานาญงาน ระดับ C ๗- C ๘ จะเปลี่ยนเป็นระดับอาวุโส
๒. ประเภทวิ ช าการ ประกอบด้ ว ยทุ กสายงานที่ มี วุ ฒิ ป ริ ญญาตรี ขึ้ นไป ตั ว อย่ างเช่ น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี วิศวกร สถาปนิก โดยระดับ C ๓- C ๕ เดิม จะเปลี่ยนเป็น
ระดับปฏิบัติการ ระดับ C ๖- C ๗ จะเปลี่ยนเป็นระดับชํานาญการ ระดับ C ๘ จะเปลี่ยนเป็นระดับชํานาญการ
พิเศษ C ๙ จะเปลี่ยนเป็นระดับเชี่ยวชาญ
๓. ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ประกอบด้วยสายงานนักบริหารอื่นที่ไม่ใช่ปลัดและรอง
ปลัด มีการปรับที่ไม่เหมือนข้าราชการพลเรือน โดยจะแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้วย ระดับต้น ได้แก่ระดับ
C ๖ – C ๗ ระดับกลาง ได้แก่ระดับ C ๘ ระดับสูง ได้แก่ระดับ C ๙
๔. ประเภทบริหารท้องถิ่น ประกอบด้วยสายงานปลัดและรองปลัด ระดับ C ๕- C ๗
จะเข้าสู่แท่งบริหารท้องถิ่นระดับต้น ระดับ C ๘ จะเข้าสู่แท่งบริหารท้องถิ่นระดับกลาง ระดับ C ๙ – C ๑๐ จะเข้า
สู่แท่งบริหารท้องถิ่นระดับสูง
โดยสรุป เป็น การเข้า แท่ง เหมือ นข้าราชการพลเรือ น แต่มีก ารปรับ ให้เ ข้า กับ บริบ ท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องมีการแก้ไขใน ๓ เรื่องหลักๆ ที่เป็นปัญหาจากการเข้าสู่ระบบแท่ง
ของข้าราชการพลเรือน ดังนี้
๑. เมื่อมีการเปลี่ยนระดับจะไม่มีการปรับขึ้นเงินเดือน
๒. ไม่ส ามารถโยกย้ายข้ ามแท่ งระหว่างแท่ งทั่ วไปและแท่ งวิ ชาการได้ย กเว้น การสอบ
เปลี่ยนสายงาน
๓. ไม่สามารถเลื่อนระดับภายในแท่งเดิมได้โดยจะต้องมีการประเมินก่อนจึงจะสามารถ
เลื่อนได้
ทั้งนี้ ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทั้ง ๓ เรื่อง ข้างต้น ไว้ในข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุง
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพด้วยแล้ว
นางสาววันทนีย์ฯ
สําหรับ ปั ญหาต่างๆ ที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงของข้าราชการพลเรื อน ส่ว นใหญ่ ก็มี
ลักษณะเดียวกัน การเลื่อนระดับไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน แต่ก็สามารถข้ามแท่งได้ แต่จะต้องมีการสอบแข่งขัน
และต้องลดระดับและลดเงินเดือนลง

-๙นายเชื้อฯ
ไม่เ ห็น ด้ว ยที่จ ะให้มีก ารเสนอรูป แบบใดรูป แบบหนึ่ง และในความเห็น ส่ว นตัว ไม่ไ ด้
เลือกระบบซี และไม่ต้องการให้มีการรับฟังความคิดเห็นใหม่ แต่เห็น ว่าควรจะนําเสนอต่อ ก.ถ. ใน ๒ รูปแบบ
คือ รูป แบบเดิม ที่เ ป็น ระบบซี และรูป แบบใหม่ที่เ ป็น ระบบแท่ง โดยให้มีก ารเปรีย บเทีย บข้อ ดี ข้อ เสีย และ
รายละเอียดที่ต้องมีการปรับปรุงหากเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อให้ผู้ที่ไม่เข้าใจได้ศึกษาและเข้าใจ เพราะยังมี
ความเชื่อว่ายังมีคนส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าใจผลการศึกษาวิจัยของ สปร.
นายวิรัติฯ
สนับสนุนกับความเห็นของนายเชื้อฯ แม้ว่าฝ่ายเลขานุการกับ สปร.จะได้ดําเนินการให้มี
การรับฟังความคิดเห็นมาแล้ว แต่เชื่อว่าในระดับเจ้าหน้าที่ยังต้องการที่จะอยู่ในระบบเดิม คือระบบซี แต่อย่างไร
ก็ตามถ้าหากมีการเปลี่ยนเป็นระบบแท่งแล้ว ก็ขอให้คํานึงถึงความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่เป็นหลัก
นายสุรชาติฯ
เชื่อว่ายังมีผู้ไม่เข้าใจเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย ของรูปแบบข้อเสนอต่างๆ มากนัก จึงขอให้
ฝ่ายเลขานุการสรุปข้อดี ข้อเสีย เปรียบเทียบให้เห็นประโยชน์ต่างๆ ให้เข้าใจได้โดยง่าย เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
สํานักงาน ก.ถ.
นายสนั่นฯ
เนื่องจากเห็นว่าได้ดําเนินการหลากหลายวิธีและมีการรับฟังความเห็นมามากพอสมควร
อีกทั้งผลการศึกษาวิจัย ก็เสนอให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการไม่ให้น้อยกว่าข้าราชการ
พลเรือน ดังนั้น จึงไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการรับฟังความคิดเห็นใหม่ซึ่งเป็นการดําเนินการซ้ําอีก โดยขอสนับสนุน
คณะอนุกรรมการที่จะให้มีการสรุปเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ทั้งสองรูปแบบเพื่อเสนอให้ ก.ถ. พิจารณา และถ้า ก.ถ.
เลือกรูปแบบใดแล้ว จึงมาพิจารณาในรายละเอียดต่างๆ ต่อไป
นายคนองพลฯ
ถ้ามีการเสนอไปให้ ก.ถ. พิ จารณาทั้งสองรูป แบบ อาจจะทําให้ ก.ถ.ตั ดสินใจลํ าบาก
เนื่องจากทั้งสองรูปแบบต่างมีข้อดี และข้อเสีย จึงเห็นว่าควรจะเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่คณะอนุกรรมการ
เห็นว่าเหมาะสมเสนอให้ ก.ถ. พิจารณา
นายเดชฯ
เนื่องจากได้มีการพิจารณาเรื่องการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทนของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น มาเป็นระยะ ๔ เดือน ซึ่งเห็นว่าเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว เห็นด้วยกับความเห็นของ
นายสุรชาติ ฯ และความเห็นของ นายคนองพล ฯ ที่จะให้เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และผลการสํารวจและรับฟัง
ความคิดเห็นที่ได้ดําเนินการมาว่าแบบที่ ๓ ดีกว่ารูปแบบอื่นอย่างไร โดยไม่ต้องการให้มีการสอบถามหรือรับฟัง
ความคิดเห็นใหม่ โดยให้นําเสนอต่อ ก.ถ. เพื่อให้ได้ข้อยุติในเบื้องต้น
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้คัดเลือกข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่ง จากจํานวน ๗
รูปแบบ ให้คงเหลือ ๒ รูปแบบ ได้แก่
รูปแบบที่ ๑ : คงโครงสร้างระดับชั้นงานเดิมในปัจจุบัน (ระบบซี) แต่เปลี่ยนกลไกในการ
ประเมินตําแหน่ง
รูปแบบที่ ๓ : ปรับเป็นโครงสร้างระดับชั้นงานแบบแท่งเหมือนข้าราชการพลเรือน แต่
ปรับปรุงหรือเพิ่ม แต่ปรับปรุงหรือเพิ่มระดับเฉพาะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ ได้ มอบหมายให้ฝ่ ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริ หารงาน
บุคคลท้องถิ่น ดําเนินการจัดทําข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างสองรูปแบบ และนําเสนอต่อ ก.ถ. เพื่อพิจารณาต่อไป
สําหรับข้อเสนออื่นๆ อีก ๘ ประเด็น คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จะได้พิจารณา
อีกครั้งหนึ่งภายหลังจากได้ข้อยุติเบื้องต้นในเรื่องข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งเรียบร้อยแล้ว

- ๑๐ ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
- การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน

นายสุรชาติฯ
ต้องการทราบผลความคืบหน้าการเรื่องการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือน
นายคมสันฯ
จะได้มีการนําเข้าที่ประชุม ก.ถ. เพื่อพิจารณาในการประชุม ก.ถ.ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ และ
ในขั้นตอนต่อไปจะต้องมีการแก้ไขมาตรฐานกลางฯ ข้อ ๖ เพื่อจะได้ไม่ต้องอิงกับบัญชีเงินเดือนของ ก.พ. อีกต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๖ น.
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