รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงาน ก.ถ. ชั้น ๘ อาคารสถาบันดารงราชานุภาพ
---------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายจรินทร์ จักกะพาก
๒. นางเลื่อมใส ใจแจ้ง
๓. นายประวิทย์ ขุนแขวง
๔. นางสาวสุมาลี เดชานุรักษ์นุกูล
๕. นายอนันต์ ปานคล้าย
๖. นายยรรยง ราชานนท์
๗. นางสุจรรยา ไชยสิทธิ์
๘. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
๙. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์
๑๐. นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์
๑๑. นายนพดล แก้วสุพัฒน์
๑๒. นางปริมพร อ่าพันธุ์
๑๓. นางฐิตินันท์ เจริญอาจ
๑๔. นางสาวคัธลิยา รุ่งพนารัตน์
๑๕. นายพัสกร ใยน้อย
๑๖ นายอาพล ยุติโกมินทร์
๑๗. นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ
๑๘. นายสันติธร ยิ้มละมัย
๑๙. นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนสานักงบประมาณ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
อนุกรรมการ
กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าสานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
อนุกรรมการ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สป.มท.
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
อนุกรรมการ
นายกเทศมนตรีตาบลนาทวี จังหวัดสงขลา
อนุกรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอ้อมเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อนุกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลตาบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี
อนุกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงบอน จังหวัดปทุมธานี อนุกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลศาลายา จังหวัดนครปฐม อนุกรรมการ
รองปลัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
อนุกรรมการ
ผอ.ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น อนุกรรมการ
สานักงาน ก.ถ.สป.มท.
เลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
อนุกรรมการและ
สานักงาน ก.ถ.สป.มท.
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา
๒. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๒
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
นายชาตรี ศรีสันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
นายสุรชาติ เล็กขาว
ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายเชื้อ ฮั่นจินดา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ จังหวัดนครนายก

๘. นายกิจชัย กุลสัมฤทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงาน ก.ถ.สป.มท.

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายอุปราช พันธุ์ภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สศช.
๒. นางสาวนวลจันทร์ สุขอินทร์
นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สงป.
๓. นางสาวผกามาศ จรรยาเพศ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ สงป.
๔. นายวิเชษฐ ตะวันรัตน์
นิติกรชานาญการ กรมบัญชีกลาง
๕. นายเวนัต วัฒนธารง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
๖. นายอิทธิพงศ์ จักษ์ตรีมงคล
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ ปค.
๗. นางสาวนภาเพ็ญ จิตยุติ
นักบริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
๘. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส านั กงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่ว นท้องถิ่น สป.มท.
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานอนุกรรมการฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ
ตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

เลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุม คณะอนุกรรมการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ จานวน ๑๐ หน้า
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุม

๓
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
- สรุปสาระสาคัญการประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

เลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการ ขอนาเรีย นสรุปสาระสาคัญการประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๖ เมื่อ
วัน ที ่ ๓๑ ตุล าคม ๒๕๕๖ โดยที ่ป ระชุม ก.ถ. ได้พ ิจ ารณาเกี ่ย วกับ กรอบแนวทางการด าเนิน การ
เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการบริห ารงานบุค คลส่ว นท้อ งถิ่น โดยที่ประชุม เห็นชอบในหลักการกรอบแนวทางการ
ดาเนิน การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการบริห ารงานบุค คลส่ว นท้อ งถิ่น และมอบหมายคณะอนุก รรมการด้า นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พิจารณาดาเนินการตามกรอบแนวทางดังกล่าว โดยให้นา

ข้อ คิด เห็น และข้อ เสนอแนะของผู ้แ ทนเลขาธิก าร ก.พ. และผู ้แ ทนปลัด กระทรวงการคลัง มาประกอบการ
พิจารณาด้วย ดังนี้
ผู้แทนเลขาธิการ ก.พ. แสดงความคิดเห็นว่า ระบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต้องยืดหยุ่น
ไปตามแต่ล ะรูป แบบขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ถ้า ไปยึด ติดกับ ก.พ. ซึ่งออกแบบบนพื้นฐานหลักการ
ที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น การออกแบบระบบการบริหารงานบุคคลควรให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่ว นการที่จ ะเอาข้อดีข อง ก.พ. มาปรับ ใช้แ ละหาทางแก้ไ ขในส่ว นที่เ ป็น ข้อเสียนั้น ความเห็นส่ว นตัว คิด ว่า
ไม่น่าจะเหมาะสม
ผู ้แ ทนปลัด กระทรวงการคลัง เสนอความเห็น ว่า ระบบการบริห ารงานบุค คลของ
ภาครัฐในปัจจุบันไม่เหมาะกับบริบทของประเทศไทยในวันนี้ ซึ่งระบบอาจจะดีกับหน่วยงานหนึ่ง แต่อาจจะไม่
เหมาะสมกับ หน่ว ยงานอื ่น โดยเฉพาะเมื ่อ มีก ารเข้า สู ่ก ารเป็น ประชาคมอาเซีย น อาจจะมีก ารแข่ง ขัน ที่
หลากหลายและมีการเคลื่อนย้ายแรงงานมากขึ้น ดังนั้นไม่ว่าภาครัฐ หรือภาคเอกชน จึงควรที่จะนาปัจจัยต่าง ๆ
เหล่านี้มาพิจารณาด้วย
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ร่างแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เลขานุการ

๑. เรื่องเดิม
คณะอนุกรรมการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้มี
มติในการประชุม ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดังนี้

๔
๑. เห็นชอบในหลักการ ร่างกรอบแนวทางการดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และให้นาเสนอ ก.ถ. พิจารณาต่อไป โดยให้ไปปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนและครอบคลุม ดังนี้
๑.๑ แผนที่ ๑ แผนการสร้างความสมบูรณ์ของระบบการบริหารงานบุคคล
ส่ว นท้อ งถิ ่น โดยจั ดกลุ่ ม ข้ อเสนอทั้ งหมด แล้ วก าหนดผู้ เข้ าร่ ว มสั มมนาให้ ชั ดเจน โดยให้ ครอบคลุ มทุ กฝ่ าย
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑.๒ แผนที่ ๒ แผนการเตรียมการด้านกฎหมาย ให้ปรับปรุงมาตรฐานกลาง
และมาตรฐานทั่วไปที่เกี่ยวข้องเป็นหลักเพราะอยู่ ในอานาจหน้าที่ของการบริหารงานบุคคล ส่วนการปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นเรื่องการพิจารณาข้อกฎหมายซึ่งไม่สามารถไปก้าวล่วงและควบคุมได้
๑.๓ แผนที่ ๓ แผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ปรับแผนการประชาสัมพันธ์
ให้ครอบคลุมแผนที่ ๑ และ ๒ เพราะสามารถดาเนินการร่วมกันได้
๑.๔ แผนที่ ๔ แผนการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล ให้วางแนวทางไว้กว้าง
ๆ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ ให้ดาเนินการหลังจากแผนที่ ๑ แผนที่ ๒ และแผนที่ ๓ แล้วเสร็จ
๑.๕ ให้เพิ่มแผนการประเมินผลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ระบบ
มีความสมบูรณ์

๒. การดาเนินการตามแผนที่ ๑ แผนที่ ๒ ให้ประสานกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น สมาคม สมาพันธ์ ต่าง ๆ ทั้งฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบัติ เพื่อทางานร่วมกัน
๓. ให้ ฝ่ า ยเลขานุ การประสานกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นในการให้ ข้อมู ล
ข่าวสารซึ่งกันและกัน
๔. ให้ฝ่ายเลขานุการสรุปผลการประชุมและแจ้งให้คณะอนุกรรมการทราบภายในวันศุกร์
ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
๕. ให้กาหนดการประชุมคณะอนุกรรมการในช่ว งเวลาที่เหมาะสมหลังจากปรับ
แผนที่ ๑ และแผนที่ ๒ แล้ว
๒. ข้อเท็จจริง
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ร่ ว มกั บ นายอดิ ศั ย กุ ญ ชร ณ อยุ ธ ยา ที่ ป รึ ก ษาอาวุ โ ส สปร.
อนุกรรมการ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย ได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข Time Frame ร่างแผนปฏิบัติการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามมติที่ประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
๓. ข้อพิจารณา
เห็นควรให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ก่อนนาเสนอ ก.ถ. พิจารณาต่อไป

๕
จึ ง น าเรี ย นที่ ป ระชุ ม เพื่ อ โปรดพิจารณา โดยแบ่งเป็น ๕ แผนย่อย แผนแรกการ
สร้างความสมบูรณ์ของระบบ เป็นการทบทวนข้อเสนอต่าง ๆ จากผลการวิจัยของ สปร. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
๗ ข้อเสนอแรกเกี่ยวกับตาแหน่ง สายงาน มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ค่าตอบแทน การจ่ายเงินเพิ่ม กระบวนการ
ขึ้นเงินเดือน มอบให้คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบ ส่วนอีก ๓
ข้อเสนอได้แก่ สมรรถนะ เรื่องการบริห ารผลงาน และเรื่องระบบการพัฒ นาข้าราชการส่ วนท้องถิ่น มอบให้
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ โดยอาจจะไปรับฟังความคิดเห็น
เพิ่มเติมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สุดท้ายเป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดนี้ ที่จะมาบูรณาการ ๑๐ ข้อเสนอ
นาไปสู่การเชื่อมโยงกัน รวมทั้งเตรียมการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานกลาง กาหนดระยะเวลาการดาเนินการ
ไว้ประมาณ ๓ เดือน
ประธาน
หมายความว่ า เสนอเพื่อ เห็ น ชอบในหลั ก การ ถ้ า ที่ ประชุ ม เห็ น ชอบก็จ ะน าเข้ า เสนอ
ในที่ประชุม ก.ถ. เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
เลขานุการ
ก.ถ. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดนี้ เพื่อให้มาพิจารณากรอบแนวทางกับแผนปฏิบัติการ
เพื่อน าเสนอ ก.ถ. พิจ ารณาก่อนที่จ ะดาเนิ นการต่อไป แบ่งเป็น ๒ ส่ ว น ส่ ว นที่ห นึ่งเรื่องกรอบแนวทางการ
ดาเนินการ ซึง่ ก.ถ .ได้เห็นชอบแล้ว ส่วนที่สองเป็นเรื่องแผนและวิธีการดาเนินการตาม
ประธาน
แสดงว่ า มี ร ายละเอี ย ดที่ สปร. น าเสนออยู่ แ ล้ ว ส่ ว นวิ ธี ก ารที่ ใ ห้ ไ ด้ ม าข้ อ สรุ ป ก็ คื อ
ให้คณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบไปพิจาณาดาเนินการ เมื่อดาเนินการเสร็จ แล้ว ก็นาเสนอให้คณะอนุกรรมการ
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะในแผนที่ ๑.๑๑ เป็นการบูรณาการอีกหนึ่งรอบ
นายพัสกรฯ
ตามที่ฝ่ายเลขานุการนาเสนอเรื่องแผนการสร้ างความสมบูรณ์ในข้อ ๑.๑ ถึง ข้อ ๑.๗
ให้คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางฯ เป็นผู้ดาเนินการอาจได้รายละเอียดที่ไม่ครอบคลุมจึงเสนอว่าขอให้
คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางฯ จัดประชุมผู้แทนในระดับจังหวัด โดยเชิญผู้แทน ก. จังหวัดซึ่งมีปลัด อบต.
๓ คน ปลัดเทศบาล ๓ คนและปลัด อบจ. ๓ คน เข้ามาให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
นางเลื่อมใสฯ
เห็นด้วยตามที่นายพัสกรเสนอ เพราะเป็นเรื่องกระทบกับเขาโดยตรง จึงควรให้เขาได้
แสดงความเห็นร่วมกัน ส่วนกระบวนการจะเป็นอย่างไรนั้น ให้ คณะอนุกรรมการฯแต่ละชุดนาไปพิจารณา และ
อาจจะให้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในแต่ละเรื่องเข้ามาร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปก็ได้
นายศุภสัณห์ฯ
เรื่ อ งนี้ ต้ อ งให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย รั บ ผิ ด ชอบ ส่ ว นกระบวนการจะเป็ น อย่ า งไร
ให้คณะอนุกรรมการฯไปดาเนินการ ซึ่งเป็นข้อสังเกตไม่ใช่มติเพื่อให้ได้ความหลากหลายที่ตกผลึกอย่างแท้จริง
นายอาพลฯ
ก่อนที่เราจะทบทวนข้อเสนอเกี่ยวกับระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทน หลายฝ่าย
อาจจะยังไม่มีข้อมูลที่จะนาไปศึกษาเพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เลขานุการ
งานวิ จั ย แล้ ว เสร็ จ ปี ๕๓ หลั ง จากนั้ น จนถึ ง ปั จ จุ บั น ส านั ก งาน ก.ถ. ได้ เ ผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเพื่อนาเสนอ ก.ถ. พิจารณาข้อสรุป มีการจัดสัมมนา ๔ ภาค มีการเชิญ
เฉพาะตัวแทนแต่ละกลุ่ม เช่น นายกฯ ปลัดฯ บุคลากร มาให้ข้อคิดเห็น มีการรับฟังความเห็นทางเว็บไซต์ สุดท้าย

๖
รับฟังความคิดเห็นจากนายกสมาคม นายกสมาพันธ์ และประธานชมรม ๑๔ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นมา
ให้ข้อสรุป ซึ่งมติวันนั้นเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบข้อเสนอของ สปร. ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเงินเดือนที่ยังคงเป็นระบบขั้น
สาหรับผลการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้ไปอภิปรายและบรรยายในทุกโครงการที่สานักงาน ก.ถ. ดาเนินการตั้งแต่ปี ๕๓
เป็นต้นมา ซึ่งเนื้อหารายละเอียดไม่ได้เปลี่ยนแปลง และได้นาลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ถ. มาโดย
ตลอด ซึง่ หลาย ๆ ท่านในทีน่ ี้เป็นคณะทางานตั้งแต่เริ่มทาการศึกษาวิจัยด้วย
ประธาน
ให้นาบทสรุปท้ายสุ ดหลังจากที่ทามาทั้งหมด ส่งไปให้ ผู้แทนสมาคม สมาพันธ์ และ
ชมรมที่เกี่ย วข้องกับ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ทั้งผู้ บริหาร พนักงานส่ วนท้องถิ่น กรรมการทุกคน รวมทั้ง
คณะอนุกรรมการทุกชุดที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
นางเลื่อมใสฯ
เรื่องนี้ได้ร่ว มดาเนินการมาตั้งแต่ต้น ในฐานะประธานอนุ กรรมการด้านการพัฒ นาฯ
ได้ ชี้ แจงท าความเข้ าใจมาตลอดทั้ งการประชุม สั ม มนาทุก ภาค การเผยแพร่ ทางเว็ บไซต์ ข องส านักงาน ก.ถ.
จนกระทั่ ง สรุ ป ว่ า เสี ย งส่ ว นใหญ่ เ ลื อ กระบบแท่ ง เพราะฉะนั้ น แล้ ว ด าเนิ น การได้ เ ลยว่ า จะวางแผนอย่ า งไร
ดาเนินการอย่างไร แล้วก็ให้สาเร็จตามแผนฯ ส่วนจะเอาทุกส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องก็จาเป็น เพื่อมาช่วยกันทาให้งานนี้
บรรลุผลสาเร็จ
ประธาน
เพราะฉะนั้นเป็นข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการชุดนี้ที่จะนาเสนอ ก.ถ. และเมื่อ ก.ถ.
มีมติเห็นชอบแล้ว ผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องนาไปดาเนินการ ในที่นี้ มีมติเห็นชอบตามแผนที่ฝ่ายเลขานุการ
นาเสนอ ส่วนวิธีการดาเนินการควรจะเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นเพิ่มเติมหรือว่าจะทบทวนหรือเปลี่ยนแปล ง
จากแผนที่มีอยู่ ส่วนที่มีความเห็นว่าจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ก็ว่าไปตามกระบวนการขั้นตอน โดยข้อเสนอ
ของคณะอนุกรรมการชุดนี้ คือให้ฝ่ายเลขานุการจัดเอกสารผลการศึกษาวิจัย ผลการดาเนินการตั้งแต่ ปี ๕๓
จนถึงปัจจุบัน แล้วส่งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอนุ กรรมการทุกท่าน สมาคม สมาพันธ์และชมรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง กทม. และพัทยา เพื่อนาไปศึกษาต่อ และให้คณะอนุกรรมการแต่ละชุดไปพิจารณา
ดาเนินการและเสนอความเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อให้เขาได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ในแต่ละแผนต่อไป ทั้งนี้ ให้เสนอ ก.ถ. เห็นชอบและมอบคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องตามแผนไปดาเนินการ
ต่อไป และมีข้อสังเกตในแผน ๒ เรื่องการปรับปรุงกฎหมายนั้นอาจไม่เกี่ยวกับเรา
เลขานุการ
มีความจาเป็นที่จะต้องทบทวนกฎหมายปัจจุบันว่า จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะต้อง
ปรับปรุงหรือไม่ เพราะจะมีผลต่อการปรับปรุง คือมาตรฐานกลางซึ่งเป็นหน้าที่ของ ก.ถ. มาตรฐานทั่วไปเป็น
หน้าที่ของ ก.กลาง และหลักเกณฑ์ซึ่งเป็นหน้าที่ของ ก.จังหวัด นอกจากนั้นยังมีความจาเป็นในการให้ ความรู้
เกี่ยวกับการใช้มาตรฐานกลางฉบับใหม่
นายศุภสัณห์ฯ
เรื่องกฎหมายไม่ได้เป็นหน้าที่ของเรา แต่ ก.ถ. ก็ต้ องติดตามเรื่องกฎหมาย เพราะมีการ
เปลี่ยนแปลง สิ่งที่ต้องตามมาก็คือ ก.ต่าง ๆ ที่จะต้องปฏิบัติ เพราะฉะนั้น ก.ถ. ต้องไม่ทิ้งในเรื่องนี้ การปรับปรุง
มาตรฐานกลางในส่วนที่เกี่ยวข้องก็เป็นการเตรียมไว้ล่วงหน้า
นางฐิตินันท์ฯ
ตอนนี้ เ ราต้ อ งเดิ น ไปข้ า งหน้ า ขณะนี้ เ รายั ง ขาดการประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ พี่ น้ อ ง
ชาวท้องถิ่น ทราบ จึ งเห็ น ว่าทางคณะอนุ กรรมการชุดนี้ หรือ ก.ถ. ควรจะส่ งเอกสารผลการดาเนินงานไปให้

๗
ทุ ก องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ เ ขารั บ ทราบ ปัญหาของการวิพากย์ วิจารณ์ กันก็จะน้อยลง รวมทั้ ง
ความคืบหน้าที่เรากาลังดาเนินการอยู่ในขณะนี้ด้วย
นายมณฑลฯ
เห็นด้วยตามที่อนุกรรมการฯ หลายท่านเสนอ ถึงแม้เราเตรียมโครงการมา ๓ ปี แล้วก็
ตาม แต่อนุกรรมการหลาย ๆ ท่านก็เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเข้ามา ยังไม่ได้ทราบเนื้อหาและรายละเอียดมากนักหรือ
ทราบแล้ วแต่ อาจจะยังไม่ครบถ้วน ซึ่งหากมีข้อมูล ครบถ้วนก็จะสามารถให้ ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์มาก
มติที่ประชุม
เห็นชอบแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และให้
น าเสนอ ก.ถ. เพื่อพิจ ารณาให้ค วามเห็ น ชอบต่อไป โดยที่ประชุมได้ มีข้อคิ ดเห็ น และข้ อเสนอแนะให้ ฝ่ า ย
เลขานุการดาเนินการ ดังนี้
๑. สรุ ป ผลการด าเนิ น การการปรั บ ปรุ ง ระบบจ าแนกต าแหน่ ง และค่ า ตอบแทน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่เริ่มดาเนินการจนถึงปัจจุบัน ให้คณะอนุกรรมการฯ สมาคม/สมาพันธ์/ชมรมของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ย วข้องนาไปศึกษาและประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อ ม
และการมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
๒. เผยแพร่ ป ระชาสั ม พัน ธ์ ผ ลการดาเนิน การดัง กล่ า วผ่ า นเว็บ ไซต์ ส านั กงาน ก.ถ.
๓. เมื่ อ ก.ถ. มี ม ติ เ ห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ก ารฯแล้ ว ให้ แ จ้ ง คณะอนุ ก รรมการฯ
และผู้ที่เกีย่ วข้องดาเนินการต่อไป
๔. จั ดท าแผนการประชาสั มพั นธ์ การด าเนิ นการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานบุ คคล
ส่วนท้องถิ่นให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๘

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายสันติธร ยิ้มละมัย)
ผู้อานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สกถ.
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

