รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗
วันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
--------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายจรินทร์ จักกะพาก
๒.
๓.
๔.
๕.

นางเลื่อมใส ใจแจ้ง
นายประวิทย์ ขุนแขวง
นางสาวนงนารถ เพชรสม
นางวีนัส นาคสุวรรณ

๖. นายยรรยง ราชานนท์
๗. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
๘. นายพลเฉลิม ศรมณี
๙. นายสันติธร ยิ้มละมัย
๑๐. นายนพดล แก้วสุพัฒน์
๑๑ นางปริมพร อ่ําพันธุ์
๑๒. นายสุรชาติ เล็กขาว
๑๓. นางสาวคัธลิยา รุ่งพนารัตน์
๑๔. นายเชื้อ ฮั่นจินดา
๑๕. นายพัสกร ใยน้อย
๑๖. นายอําพล ยุติโกมินทร์
๑๗. นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ
๑๘. นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
๑๙. นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว
๒๐. นายฐิติพงศ์ วิชัยสาร
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา
๒. ผู้แทนสํานักงบประมาณ
๓. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์
๔. นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์
๕ นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์
๖. นายชาตรี ศรีสันต์
๗. นางฐิตินันท์ เจริญอาจ

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ประธานอนุกรรมการ
ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุกรรมการ
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ อนุกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อนุกรรมการ
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
อนุกรรมการ
กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
อนุกรรมการ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สป.มท.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอ้อมเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อนุกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลตําบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี
อนุกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ จังหวัดนครนายก อนุกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบึงบอน จังหวัดปทุมธานี อนุกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลยายชา จังหวัดนครปฐม อนุกรรมการ
รองปลัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
อนุกรรมการ
ผอ.ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น อนุกรรมการ
สํานักงาน ก.ถ.สป.มท.
และเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
อนุกรรมการ
สํานักงาน ก.ถ.สป.มท.
และช่วยเลขานุการ
นิติกรชํานาญการ
อนุกรรมการ
และช่วยเลขานุการ
ที่ปรึกษาอาวุโส สปร.
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
นายกเทศมนตรีตําบลนาทวี จังหวัดสงขลา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

-๒ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายศรัณย์ เจริญศรีเมือง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
๒. นายวิเชษฐ์ ตะวันรัตน์
นิติกรชํานาญการ (กรมบัญชีกลาง)
๓. นายปิยพงษ์ ปุ่นอุดม
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.ก.
๔. นางชิดชนก หิรัญแพทย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สศช.
๕. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักงาน ก.ถ. สป.มท.
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม พร้ อ มแล้ ว ประธานอนุ ก รรมการฯ ได้ ก ล่ า วเปิ ด ประชุ ม และดํ า เนิ น การ
ตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการมาดํ า รงตํ า แหน่ ง ในสํ า นั ก งานคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประธาน
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งให้ข้าราชการมาดํารงตําแหน่งในสํานักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑.๑ แต่งตั้ งนายสั น ติธ ร ยิ้ มละมั ย หั ว หน้ าสํานั กงานจั งหวั ดสระบุ รี ให้ ดํารงตํ าแหน่ ง
หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗
๑.๒ แต่งตั้งนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ ผู้อํานวยการส่วนอํานวยการ สํานักนโยบายและ
แผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุ มคณะอนุกรรมการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จํานวน ๗ หน้า
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา

การบูรณาการข้อเสนอเพื่อเชื่อมโยงกับการเตรียมการด้านกฎหมายตามแผนปฏิบัติการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เลขานุการ

๑. ต้นเรื่อง
ก.ถ. ได้ มี มติ ในการประชุ มครั้ งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่ อวั นที่ ๓๑ ตุ ลาคม ๒๕๕๖ และครั้ งที่
๙/๒๕๕๖ เมื่ อวั น ที่ ๒๑ พฤศจิ กายน ๒๕๕๖ เห็ นชอบกรอบแนวทางการดํ าเนิ นการและแผนปฏิ บั ติ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะอนุกรรมการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นเสนอ โดยให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามแผนฯ

-๓ทั้งนี้ ตามแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในแผนที่ ๑
การสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้กําหนดให้คณะอนุกรรมการใน ก.ถ. ดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ คณะอนุ กรรมการด้ านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุ คคลส่วนท้องถิ่น ทบทวน
ข้อเสนอ ๗ ข้อ ได้แก่ ๑. ระบบการจําแนกตําแหน่ง ๒. สายงาน ๓. มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ๔. ระบบค่าตอบแทน ๕.
การจ่ายเงินเพิ่ม ๖. กระบวนการขึ้นเงินเดือน ๗. เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
๑.๒ คณะอนุ กรรมการด้ านการพัฒ นาการบริ หารงานบุ คคลส่ วนท้ องถิ่น ทบทวน
ข้อเสนอ ๓ ข้อ ได้แก่ ๘. ต้นแบบสมรรถนะ ๙. ระบบการบริหารผลงาน และ ๑๐.ระบบการพัฒนาข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น
๑.๓ คณะอนุกรรมการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
บูรณาการข้อเสนอทั้ง ๑๐ ข้อดังกล่าว เพื่อเชื่อมโยงกับการเตรียมการด้านกฎหมาย
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ประชุม
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาทบทวนข้อเสนอ ตามข้อ ๑.๒ โดยที่ประชุม
ได้มีมติเห็นชอบยืนยันตามข้อเสนอดังกล่าวทั้ง ๓ ข้อ
๒.๒ คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาทบทวนข้อเสนอ ตามข้อ ๑.๑
โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบยืนยันตามข้อเสนอดังกล่าวทั้ง ๗ ข้อ พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๒.๓ ฝ่ายเลขานุก าร ร่ว มกับ นายอดิศัย กุญ ชร ณ อยุธ ยา ได้บูร ณาการข้อ เสนอ
ทั ้ง หมด ตามมติค ณะอนุก รรมการฯ ทั ้ง ๒ คณะ ตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ เพื ่อ เชื ่อ มโยงกับ การเตรีย มการ
ด้านกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
๓. ข้อพิจารณา
เพื่ อให้ การดํ าเนิ นการตามแผนเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานบุ คคลส่ วนท้ องถิ่ น
ในแผนที่ ๑ การสร้างความสมบู รณ์ ให้กับระบบบริ หารงานบุ คคลส่วนท้องถิ่ น เป็นไปด้ วยความเรียบร้อย เห็นควร
ให้ความเห็ นชอบข้อเสนอทั้ง ๑๐ ข้อ รวมทั้งการบู รณาการข้อเสนอทั้งหมดข้างต้น และนํ าเสนอ ก.ถ. พิ จารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้สรุปการเปรียบเทียบระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและระบบใหม่
ดังนี้
การเปรียบเทียบระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกับระบบใหม่ตามข้อเสนอ
ที่
๑

ปัจจุบัน
ระบบการจําแนกตําแหน่ง
- ใช้ระบบ PC
โครงสร้างอิงตามระดับซี ๑ – ๑๐

ระบบใหม่
- ปรับเป็นโครงสร้างระดับชั้นงานแบบ Broadband
(ระบบแท่ ง) โดยแบ่ งออกเป็ น ๔ ประเภทตํ า แหน่ ง
เหมือนข้าราชการพลเรือนแต่ปรับปรุงหรือเพิ่มระดับ
เฉพาะของข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น (๔ แท่ ง เหมื อ น
ข้าราชการพลเรื อน แต่ตําแหน่งประเภทอํ านวยการ
และบริหาร มีระดับต้น – ระดับกลาง – ระดับสูง)

-๔ที่
๒

๓

๔

๕

๖
๗

๘

ระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
สายงาน
- สายงานแยกกันตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อบจ.
๑๐๑
สายงาน
เทศบาล ๑๒๔
สายงาน
อบต.
๘๒
สายงาน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
- มาตรฐ านกํ า หนดตํ า แหน่ ง ในสายงาน
ชื่อเดียวกัน มีความแตกต่างกัน ระหว่าง อบจ.
เทศบาล และ อบต. โดยเป็ น การเขี ย นแบบ
พรรณนา เน้ น เฉพาะหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถ
ที่ต้องการ

ระบบใหม่ตามข้อเสนอ
- ปรับปรุง สายงาน โดยยุบ รวม เพิ่มสายงานเดิม
ของ อบจ. เทศบาล และ อบต. เป็นสายงานข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น จํานวน ๙๓ สายงาน

- ปรับ ปรุง มาตรฐานกํ า หนดตํ า แหน่ง ใหม่ ให้เ ป็น
มาตรฐานเดียวกันสําหรับท้องถิ่นทุกประเภท โดยเป็น
การเขียนแบบ Role Profiling ซึ่งเน้นอธิบายความ
ชัดเจนของบทบาทตํา แหน่งหน้า ที่งานมากกว่า การ
อธิบ ายหน้า ที ่เ ฉพาะเจาะจงของแต่ล ะงานเช่น
ปัจ จุบ ัน และเพิ ่ม ความรู ้ท ัก ษะและสมรรถนะ
ที่จําเป็น

ระบบค่าตอบแทน
- โครงสร้างอัตราเงินเดือนแบบบัญชีเดียว ใช้กับ - ปรับเป็นโครงสร้างอัตราเงินเดือนหลายบัญชี
ทุกประเภทตําแหน่ง
ตามแต่ละประเภทตําแหน่งให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างระบบจําแนกตําแหน่งใหม่
การจ่ายเงินเพิ่ม
- ไม่มีการจ่ายเงินเพิ่มตามสภาพท้องถิ่น
- ให้มีการจ่ายเงินเพิ่มตามประเภทตําแหน่ง
(เงินประจําตําแหน่ง) และเงินเพิ่มตามสภาพท้องถิ่น
(ตามค่าครองชีพ และความทุรกันดาร
ความเสี่ยงภัย)
กระบวนการขึ้นเงินเดือน
- ใช้กระบวนการขึ้นเงินเดือนแบบขั้น
- ยังคงใช้กระบวนการขึ้นเงินเดือนแบบขั้น
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ.
- ให้มีก ารขยายระดับ ควบ โดยไม่โ ดยไม่ต้อ งมีก าร
- กําหนดระดับควบ โดยจะต้องมีการปรับปรุงการ ปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
กําหนดตําแหน่งก่อน
- ให้มีการย้ายงาน
- ไม่มีการกําหนดให้ย้ายงาน
- กําหนดสายงานประเภทวิชาการ โดยเพิ่มระดับ
- สายงานที่ต้องใช้วุฒิปริญญาตรีไปได้ถึงระดับ ๙ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- มีกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการเลื่อน
- กําหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการเลื่อน
ตําแหน่งในทุกสายงานและระดับ
ระดับ และย้ายทั้งในประเภทและต่างประเภทงาน
ใหม่
ต้นแบบสมรรถนะ
- นําระบบการพัฒนาข้าราชการแบบสมรรถนะมาใช้
- ไม่มีการนําระบบสมรรถนะมาใช้
(Competency) โดยกํ า หนดต้น แบบสมรรถนะ
ต้น แบบความรู้ ที่จํา เป็นในงาน และต้น แบบทักษะ
เฉพาะที่จําเป็นในงานแต่ละสายงาน

-๕ที่
๙

๑๐

ปัจจุบัน
ระบบใหม่
ระบบการบริหารผลงาน
- ไม่มีการนําระบบการบริหารผลงานมาใช้อย่าง - นําระบบการบริหารผลงานมาใช้ โดยกําหนดตัวชี้วัด
ชัดเจน
การปฏิบัติราชการ (KPIs) ระดับบุคคล และเชื่อมโยง
ผลการประเมิน KPIs และสมรรถนะกับการขึ้น
เงินเดือนและการพัฒนาข้าราชการ
ระบบการพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
- ไม่มีแผนแม่บทในการพัฒนาข้าราชการส่วน - ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่นในภาพรวม
ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๕๗- ๒๕๖๐
เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธาน
ขอให้ฝ่ายเลขานุการนําเสนอความแตกต่างของข้อเสนอทั้ง ๑๐ ข้อ และขอให้อนุกรรมการ
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เลขานุการ
ข้อเสนอที่ ๑ ระบบการจําแนกตําแหน่ง ปัจจุบันระบบการจําแนกตําแหน่ง ใช้ระบบ พี.ซี.
โครงสร้างอิงตาม ก.พ. ระดับซี ๑ - ๑๐ ส่วนระบบใหม่ ปรับเป็นโครงสร้างระดับชั้นงานแบบ Broadband (ระบบแท่ง)
โดยแบ่งออกเป็น ๔ ประเภทตําแหน่งเหมือนข้าราชการพลเรือนแต่ปรับปรุงหรือเพิ่มระดับเฉพาะของข้าราชการ
ส่ว นท้อ งถิ ่น (๔ แท่ง เหมือ นข้า ราชการพลเรือ น แต่ตํา แหน่ง ประเภทอํ า นวยการและบริห าร มีร ะดับ ต้น –
ระดับกลาง – ระดับสูง)
ข้อเสนอที่ ๒ สายงาน ปัจจุ บัน สายงานจะแยกกัน ตามประเภทขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน ๑๐๑ สายงาน เทศบาล จํานวน ๑๒๔ สายงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน ๘๒ สายงาน ส่วนระบบใหม่ ปรับปรุง สายงาน โดยยุบ รวม เพิ่มสายงานเดิมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นสายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น จํานวน ๙๓
สายงาน
ข้อเสนอที่ ๓ มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ปัจจุบันมาตรฐานกําหนดตําแหน่งในสายงานชื่อ
เดียวกัน มีความแตกต่างกัน ระหว่าง อบจ. เทศบาล และ อบต. โดยเป็นการเขียนแบบพรรณนา เน้นเฉพาะหน้าที่
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ ระบบใหม่เสนอให้ปรับปรุงมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งใหม่ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสําหรับท้องถิ่นทุกประเภท โดยเป็นการเขียนแบบ Role profiling
ซึ่งเน้นอธิบายความชัดเจนของบทบาทตําแหน่งหน้าที่งานมากกว่าการอธิบายหน้าที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละงาน
เช่นปัจจุบัน และเพิ่มความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็น
ประธาน
แสดงความเห็นว่า การเสนอให้สายงานชื่อเดียวกันระหว่าง อบจ. เทศบาล และ อบต.
โอนย้ายกันได้ และในทางปฏิบัติจะสามารถโอนย้ายกันได้หรือไม่
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ แสดงความเห็นว่า ปัจจุบันสามารถโอนย้ายได้ตามปกติ แต่การกําหนดคุณสมบัติที่ไม่
เหมือ นกัน อาจจะทํา ให้เ กิด ปัญ หาในการโอนย้า ย แต่ข้อ เสนอใหม่เ พื่อ ให้ส ามารถโอนย้า ยสายงานเดีย วกัน
ระหว่าง อบจ. อบต. เทศบาล ได้ง่ายขึ้น

-๖ประธาน
แสดงความเห็นว่า ในเรื่องสายงานกับคุณสมบัติมาตรฐานกําหนดตําแหน่งปกติเทศบาล
กับ อบจ.จะมีสายงานมากกว่า อบต. แต่อย่างไรก็ตาม มาตรฐานกําหนดตําแหน่งในแต่ละสายงานต้องเหมือนกัน
ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้มีการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวนี้มาบ้างหรือไม่
เลขานุการ
ชี้แจงว่าได้มีการรับ ฟังความคิด เห็น จากการจัด ประชุมสัม มนาในภูมิภ าคต่างๆ ตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ จํานวน ๑๓ ครั้ง รับฟังความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการใน ก.ถ. รับฟังความคิดเห็น
จากสมาคม สมาพันธ์ ชมรมที่เกี่ยวข้องกับ อปท. รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ถ. และ
ในปี พ.ศ ๒๕๕๖ รับฟังความคิดเห็นจากการอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่องความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประธาน
ตั้งข้อสังเกตว่าการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว ได้ดําเนินการมากว่า ๕ ปี ซึ่งมีชื่อสายงาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ แต่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นก็ยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงควรรับฟังความคิดเห็นให้ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ๙๓ สายงานยังเป็นข้อมูลจาก
การสํา รวจในระหว่า งการศึก ษาวิจัย ถ้า ก.ถ. เห็น ชอบตามข้อ เสนอนี้แ ล้ว ก็จ ะได้ม อบให้ค ณะอนุก รรมการ
ด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ไปพิจารณากําหนดรายละเอียดมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ของสายงานที่เพิ่มขึ้น และทบทวนมาตรฐานกําหนดตําแหน่งทั้ง ๙๓ สายงานอีกครั้ง ยกตัว อย่าง เช่น แต่เดิม
จะเปิด รับ วุฒ ิป ระกาศนีย บัต รวิช าชีพ ชั ้น สูง เพื ่อ เป็น หัว หน้า ส่ว นโยธาฯ และภายหลัง ได้เ ยีย วยาให้เ ป็น
ผู้อํานวยการกองได้ โดยให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แล้วระบบใหม่จะมีปัญหาในส่วนของคนที่จบวิศวกรรมฯ
มาโดยตรงต้องเป็นลูกน้องผู้ที่สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง แล้ว มาตรฐานกําหนดตําแหน่งเรา
จะไปแก้ไขตรงนั้นอย่างไรเพราะมันต้องเกี่ยวพันกัน
นายสมภาคย์ สุขอนันต์ แสดงความเห็นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบแท่ง คือ กระทบกับความรู้สึกของข้าราชการ
ยกตัวอย่างข้าราชการเมื่อก่อนจะเป็น ซี ๗ คือหัวหน้าฝ่ายหรือ ผู้อํานวยการกอง ในกองเล็กๆ พอมีระบบแท่งเข้ามา
แต่เป็นวิชาการแต่ถ้าเป็นอาวุโสเป็นแท่งทั่วไปแต่จะมีผลตอนขึ้นบริหารผู้อํานวยการ ทาง ก.พ.ได้กําหนดคุณสมบัติ
ไว้ ๔ ปี ระดับ ๗ อาวุโสที่ไปอยู่ในแท่งวิชาการเป็นชํานาญการไม่ได้เลย อยากฝากเป็นข้อเสนอแนะว่าขอให้
ความสําคัญให้มาก ถ้าไม่รีบจนเกินไปควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและรอบคอบก่อนที่จะนําเข้าสู่ระบบแท่ง
นางสาวนงนารถ เพชรสม แสดงความเห็นว่าจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ไม่เฉพาะแต่เพียงระดับ ซี ๗ เท่านั้น
ระดับ ซี ๑ - ๔ ก็มีปัญหา เพราะนําเอา ประกาศนียบัตรวิชีพ ประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง มารวมกัน โดยขึ้นอยู่กับ
การตีค่างาน แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการยุบรวมอย่างนี้ จะมีคนที่โดนผลกระทบ ดังนั้นการเขียนคุณสมบัติควรจะ
เขียนให้สอดคล้องกับระบบค่าตอบแทน
ประธาน
แสดงความเห็นว่า วันนี้คงยังไม่ยุติ เพราะมีข้อเสนอและรายละเอียดปลีกย่อย ที่มีความสําคัญกับ
คนในองค์กรอีกมาก หากผู้บริหารรับรู้ถึงที่มาที่ไปและพิจารณาแต่งตั้งมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าผู้บริหารไม่ได้สนใจ
มันจะมีปัญหา
เลขานุการ
ข้อเสนอที่ ๔ ระบบค่าตอบแทน เสนอปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนและบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างระบบจําแนกตําแหน่งใหม่โดยอิงกับภาคพลเรือน
ข้อเสนอที่ ๕. การจ่ายเงินเพิ่ม - ให้มีการจ่ายเงินเพิ่มตามประเภทตําแหน่ง(เงิน ประจําตําแหน่ง)
และเงินเพิ่มตามสภาพท้องถิ่น (ตามค่าครองชีพ และความทุรกันดาร ความเสี่ยงภัย)
ข้อเสนอที่ ๖. กระบวนการขึ้นเงินเดือน ยังคงใช้กระบวนการขึ้นเงินเดือนแบบขั้น
ประธาน
หรือไม่

ตั้งข้อสังเกตว่า ได้ใช้ฐานเงินเดือนที่มีการปรับปรุงแล้ว มาเป็นฐานในการปรับเข้าสู่ระบบแท่งด้วย

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ชี้แจงว่า การปรับเข้าสู่ระบบแท่งไม่จําเป็นต้องใช้ฐานจากบัญชีเงินเดือนที่มีการใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน เพราะในอนาคตจะเริ่มต้นที่ ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นขั้นต่ําสุดของระดับ ๓

-๗เลขานุการ
ข้อเสนอที่ ๗ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ เสนอให้มีการปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ
เช่น เมื่อมีการขยายตําแหน่งในระดับควบ โดยไม่ต้องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งใหม่ รวมถึงการเพิ่มระดับ
เชี่ยวชาญและระดับผู้ทรงคุณวุฒิในประเภทตําแหน่งวิชาการ
ข้อเสนอที่ ๘ นําระบบการพัฒนาข้าราชการแบบสมรรถนะมาใช้ (Competency) โดยกําหนด
ต้นแบบสมรรถนะ ต้นแบบความรู้ ที่จําเป็นในงาน และต้นแบบทักษะเฉพาะที่จําเป็นในงานแต่ละสายงาน
ข้อเสนอที่ ๙ นําระบบการบริหารผลงานมาใช้ โดยกําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ (KPIs) ระดับ
บุคคล และเชื่อมโยงผลการประเมิน KPIs และสมรรถนะกับการขึ้นเงินเดือนและการพัฒนาข้าราชการ โดยใน
ข้อเสนอที่ ๘ ต้นแบบสมรรถนะ เสนอให้มีการใช้ระบบการพิจารณาแบบสมรรถนะก็คือกําหนดต้นแบบสมรรถนะ
ต้นแบบความรู้ที่จําเป็นในงานและต้นแบบสมรรถนะเฉพาะที่จําเป็นในงานแต่ละสายงาน
ข้ อ เสนอที่ ๑๐ ใช้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการเสริ ม สร้ า ง
ธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๕๗- ๒๕๖๐ เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ที่ประชุ มได้มีการอภิ ปรายอย่างกว้ างขวางและให้ ข้อคิ ดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ ยวกั บข้ อเสนอ
ทั้ง ๑๐ ข้อ และต้องการที่จะขอศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วนอย่างรอบด้านก่อนที่
จะเสนอให้ ก.ถ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ประธานอนุกรรมการฯ จึงให้อนุกรรมการไปศึกษารายละเอียดอีกครั้ง
และให้ฝ่ายเลขานุการนัดประชุมหารือให้ได้ข้อยุติก่อนนําเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้ง
ต่อไปในวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม ให้อนุกรรมการไปศึกษารายละเอียดข้อเสนอทั้ง ๑๐ ข้อ แล้วให้ฝ่ายเลขานุการนัดประชุมหารือให้
ได้ข้อยุติก่อนนําเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ
กําหนดการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการ
กําหนดการประชุ มคณะอนุ กรรมการครั้ งต่ อไป ซึ่งเป็ นครั้ งที่ ๒ / ๒๕๕๗ ตรงกั บศุ กร์
ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. สําหรับ รายละเอีย ดฝ่ายเลขานุการจะได้แจ้งให้ทราบ ในหนังสือ
เชิญประชุมต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๕ น.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายฐิติพงศ์ วิชัยสาร)
นิติกรชํานาญการ สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ)
ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
อนุกรรมการและเลขานุการ

