รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 1 / 2558
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม ๒๕๕8 เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสํานักงาน ก.ถ. ชั้น ๘
อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
-------------------ผู้มาประชุม
๑. นางเลื่อมใส ใจแจ้ง
๒. นายยอด กลิ่นเกษร
๓. นายสมภาคย์ สุขอนันต์
๔. นายธรรมรัตน์ มุกมีค่า

๕. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
๖. นายคมสัน มาลา

๗. นายธนศักดิ์ มาคสิระ
๘. นางสุทารัตน์ อรุณบรรเจิดกุล
๙. นายชาลี ดวงดารา
๑๐. นายวิรัติ ปีดแก้ว
๑๑. นายเดช อิงคสิทธิ์
๑๒. นางสาววันทนีย์ ธีรพงศ์นภาลัย
๑๓. นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา

ประธานอนุกรรมการ
นิติกรชํานาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
แทนหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการ
อนุกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
ผู้อํานวยการกองวินัย สํานักงาน
อนุกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แทนหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานทั่วไป
อนุกรรมการ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการส่วนมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคล สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
นายกเทศมนตรีตําบลวัดเพลง
อนุกรรมการ
จังหวัดราชบุรี
รองปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
อนุกรรมการ
แทนปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
จังหวัดสระแก้ว
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เมืองพัทยา อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช จังหวัดนนทบุรี อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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๑๔. นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ

ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ
อนุกรรมการและเลขานุการ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

๑๕. นายกีรติ บุญการณ์

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

๑๖. นางสาวรัตนาภรณ์ หนูกลิ่น

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา
สถาบันพระปกเกล้า
2. ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทน สํานักงาน ก.พ.
3. ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4. ผู้อํานวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตําแหน่ง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5. ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
6. ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
7. ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี
8. นายเชื้อ ฮั่นจินดา ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
9. นายประสาน บุญสูง
10. นายวิสูตร จงชูวณิชย์
11. นายสนั่น สายสุนทร
12. นายสมบัติ ชนะสิทธิ์
13. นายสมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์
14. นายประมวล พัฒน์ทอง
15. นายอติเทพ จริยเวชช์วัฒนา
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางกชพร เงินงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เทศบาลเมืองพิมลราช
๒. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักงาน ก.ถ.

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานดําเนินการ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุค คลส่วนท้องถิ่ น เรื่อง แต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประธาน
ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่ 20
ตุลาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น นั้น
เพื่อให้การดําเนินการของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จึงให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1. แต่งตั้ง นายวิสูตร จงชูวณิชย์
เป็นอนุกรรมการ
แทนนายกเทศมนตรีตําบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
อนุกรรมการลําดับที่ 18
2. แต่งตั้ง นายอติเทพ จริยเวชช์วัฒนา
เป็นอนุกรรมการเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรือ่ ง รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕๗
เลขานุการ
ฝ่ายเลขานุ การ ได้จัดทํารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11 / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๑๖ หน้า
มติที่ประชุม

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
- สรุปสาระสําคัญการประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 255๗
3.1 ข้อเรียกร้องของสมาพันธ์ผู้อํานวยการกองคลัง ผู้อํานวยการกองช่าง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
เลขานุการ
ด้ว ยสมาพัน ธ์ผู ้อํา นวยการกองคลัง ผู้อํา นวยการกองช่า ง องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น
แห่ง ประเทศไทย ได้เ สนอข้อ เรีย กร้อ งต่อ ก.ถ. เกี่ย วกับ การปรับ ระบบจํา แนกตํา แหน่ง ของข้า ราชการและ
พนักงาน ส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง (Broadband) ในวันที่ 1 มกราคม 2558 เพื่อให้การปรับระบบ
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จําแนกตําแหน่งดังกล่าวเป็นธรรมและไม่เกิดความเหลื่อมล้ํา ในตําแหน่งนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ปลัด/รองปลัด) กับตําแหน่งนักบริหารงานในสายงานอื่น (หัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย ส่วน กอง และสํานัก) เพื่อให้คง
สิทธิเดิม ที่เท่าเทียมกันอยู่ในปัจจุบัน สรุปสาระสําคัญของข้อเรียกร้องได้ ดังนี้
1. ระบบจํ า แนกตํ า แหน่ ง (ประเภทและระดั บ ตํ า แหน่ ง ): เนื่ อ งจากระบบซี (Common
Level) ไม่ได้มีการแยกประเภทและระดับตําแหน่งทางการบริหาร โดยกําหนดหลักเกณฑ์ให้ตําแหน่งประเภทบริหาร
เริ่ มต้ น จากระดั บ 6 (วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ) ทั้ ง ในสายงานนั ก บริ ห ารงานองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ปลั ด /รอง
ปลั ดเทศบาลและองค์ การบริ หารส่ วนตํ าบล) และนั กบริ หารงานในสายงานอื่ น (สายงานบริ หารทั่ วไป คลั ง ช่ าง
การศึกษา ฯลฯ) โดยจําแนกตามประเภทสายงานที่ปฏิบัติเท่านั้น ดังนั้นการจัดให้ตําแหน่งนักบริหารงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประเภทบริหารจัดการท้องถิ่น และให้ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย ส่วน กอง และ
สํานัก เป็นประเภทอํานวยการท้องถิ่น จึงเป็นการกําหนดประเภทและระดับตําแหน่งที่ให้ประโยชน์กับตําแหน่งนัก
บริ หารงานองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น มากกว่าตํ าแหน่ งนั กบริหารงานในสายงานอื่ น จึงขอเรี ยกร้ องให้ จั ดทั้ ง 2
ตําแหน่ง เป็นตําแหน่งประเภทบริหารจัดการท้องถิ่นหรืออํานวยการท้องถิ่นโดยไม่แบ่งแยกกันตามระบบซีที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน
2.ระบบค่ าตอบแทน (โครงสร้ างอั ตราเงิ นเดื อน): เนื่ องจากระบบซี ได้ กําหนดให้ ตําแหน่ ง
นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตําแหน่งนักบริหารงานในสายงานอื่น เป็นตําแหน่งทางการบริหาร และมี
โครงสร้างอัตราเงินเดือนแบบบัญชีเดียว ดังนั้น การปรับจากโครงสร้างอัตราเงินเดือนแบบบัญชีเดียว เป็นโครงสร้าง
อัตราเงินเดือนแบบหลายบัญชีตามแต่ละประเภทและระดับตําแหน่ง โดยการแยกบัญชีอัตราเงินเดือนของประเภท
บริหารจัดการท้องถิ่นกับประเภทอํานวยการท้องถิ่น รวมทั้งกําหนดให้อัตราเงินเดือนขั้นต่ําของตําแหน่งประเภทบริหาร
จัดการท้องถิ่นสูงกว่าตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น จึงเป็นการกําหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนที่ให้ประโยชน์กับ
ตําแหน่งนักบริหารงานองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นสูงกว่าตําแหน่งนักบริหารงานในสายงานอื่น จึ งขอเรียกร้ องให้
ทั้ง 2 ตําแหน่ง มีโครงสร้างอัตราเงินเดือนเดียวกันตามสิทธิเดิมที่เคยได้รับโดยชอบธรรม
3. การจ่ายเงินเพิ่ม (อัตราเงินประจําตําแหน่ง): เนื่องจากระบบซี ได้กําหนดให้ตําแหน่งนัก
บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตําแหน่งนักบริหารงานในสายงานอื่น เป็นตําแหน่งทางการบริหาร และมี
โครงสร้างอัตราเงินเดือนแบบบัญชีเดียว ดังนั้น การกําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่งตามแต่ละประเภทและระดับ
ตําแหน่งใหม่โดยการแยกบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของประเภทบริหารจัดการท้องถิ่นกับประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่น รวมทั้งกําหนดให้ อัตราเงินประจําตํ าแหน่งของตําแหน่ งประเภทบริห ารจัดการท้องถิ่น สูงกว่าตําแหน่ ง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น จึงเป็นการกําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ให้ประโยชน์กับตําแหน่งนักบริหารงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สูงกว่าตําแหน่งนักบริหารงานในสายงานอื่นจึงขอเรียกร้องให้ทั้ง2 ตําแหน่ง ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งในอัตราเดียวกัน ตามสิทธิเดิมที่เคยได้รับโดยชอบธรรม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ ดังนี้
1. กรณี ข อให้ จั ด ตํ า แหน่ ง นั ก บริ ห ารงานองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ปลั ด /รองปลั ด )
กั บ ตํ า แหน่ ง นั กบริ ห ารงานในสายงานอื่ น (หั ว หน้ า หน่ ว ยงานระดั บ ฝ่ า ย ส่ ว น กอง และสํ า นั ก)เป็ น ตํ า แหน่ ง
ประเภทบริ ห ารจั ด การท้ องถิ่ น หรื ออํ านวยการท้ องถิ่ น โดยไม่ แ บ่ ง แยกกั น ตามระบบซี ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น นั้ น
มีความเห็นว่าข้อเสนอจากผลการศึกษาวิจัยของ สปร. ในข้อเสนอที่ 1 ระบบจําแนกตําแหน่ง ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จาก ก.ถ. ได้มีการปรับระบบจําแนกตําแหน่งจากระบบซี (Common Level)เป็นระบบแท่ง(Broadband)โดยจําแนก
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เป็น 4 ประเภท 13 ระดับตําแหน่ง ประกอบด้วย ประเภททั่วไป(3 ระดับ) วิชาการ (4 ระดับ) อํานวยการท้องถิ่น
(3 ระดับ) และบริหารจัดการท้องถิ่น (3 ระดับ) ซึ่งแต่ละประเภทและระดับตําแหน่ง ได้มีการกําหนดคะแนนการ
ประเมิ นค่างาน รายละเอีย ดการจํ าแนกกลุ่มประเภทและการกําหนดระดับตํ าแหน่ง (หน้าที่ความรับผิดชอบและ
หลักเกณฑ์/เงื่อนไขการจัดคนเข้าสู่ตําแหน่ง) และบัญชีเข้าสู่ตําแหน่งตามระบบใหม่ (สายงาน) เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ในการจัดคนเข้าสู่ตําแหน่งตามระบบแท่ง
2. กรณี ข อให้ ตํ า แหน่ งนั ก บริ ห ารงานองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ปลั ด /รองปลั ด ) กั บ
ตําแหน่งนักบริหารงานในสายงานอื่น (หัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย ส่วน กอง และสํานัก) มีโครงสร้างอัตราเงินเดือน
เดียวกัน ตามสิทธิเดิมที่เคยได้รับโดยชอบธรรม นั้น มีความเห็นว่าข้อเสนอจากผลการศึกษาวิจัยของ สปร. ในข้อเสนอ
ที่ 4 ระบบค่าตอบแทน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ก.ถ. ได้มีการปรับจากโครงสร้างอัตราเงินเดือนแบบบัญชีเดียว
เป็นโครงสร้างอัตราเงินเดือนแบบหลายบัญชีตามแต่ละประเภทตําแหน่งเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับระบบจําแนก
ตําแหน่งเป็นระบบแท่ง
3. กรณีข อให้ตํ า แหน่ง นัก บริห ารงานองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น (ปลัด /รองปลัด )
กับตําแหน่งนักบริหารงานในสายงานอื่น (หัว หน้าหน่ว ยงานระดับฝ่าย ส่ว น กอง และสํานัก) ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งในอัตราเดียวกัน ตามสิทธิเดิมที่เคยได้รับโดยชอบธรรม นั้น มีความเห็นว่า ข้อเสนอจากผลการศึกษาวิจัย
ของ สปร. ในข้อเสนอที่ 5 การจ่ายเงินเพิ่ม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ก.ถ. ได้มีการกําหนดการจ่ายเงินเพิ่มตาม
ประเภทตําแหน่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับระบบจําแนกตําแหน่งเป็นระบบแท่ง
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ โดยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมโดยเสนอให้มีการประชุมใหญ่อย่างเป็นทางการเพื่อเป็น
การเปิดตัวการเปลี่ยนแปลงจากระบบซี (พี.ซี.)ไปสู่ระบบการจําแนกตําแหน่งและบริหารค่าตอบแทนแบบ
Broad banding หรือระบบแท่ง เข้าสู่ระบบใหม่เพื่อชี้แจงให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้รับทราบ
อย่างเป็นทางการ
3.2 การแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔
เลขานุการ
1. ก.ถ. ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบให้
กําหนดบทเฉพาะกาล (อย่างน้อย ๑ ปี) ไว้ในมาตรฐานกลาง เพื่อให้ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดําเนินการแก้ไข/
ปรับปรุง/เพิ่มเติมมาตรฐานทั่วไปให้เป็นไปอย่างรอบคอบและรัดกุม ก่อนดําเนินการปรับคนเข้าสู่ระบบจําแนก
ตํ า แ ห น่ ง ใ ห ม่ โ ด ย ใ ห้ ใ ช้ ข้ อ ค ว า ม ใ น ลั ก ษ ณ ะ เ ดี ย ว กั บ ที่ ร ะ บุ ไ ว้ ใ น บ ท เ ฉ พ า ะ ก า ล ข อ ง ก ฎ ห ม า ย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและมอบหมายให้ คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นและคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์ใน ก.ถ.พิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้ประชุม ครั้งที่
๓/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ได้มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
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มาตรฐานกลางของ ก.ถ. จํานวน ๗ ประเด็น ได้แก่ ๑.ระบบจําแนกตําแหน่ง๒.สายงาน ๓. มาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง ๔.การจ่ายเงินเพิ่ม๕.กระบวนการขึ้นเงินเดือน๖. ระบบการพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๗.กําหนดบทเฉพาะ
กาลเพื่อให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์ตรวจพิจารณายกร่างประกาศ ก.ถ. เพื่อบังคับใช้ต่อไป
3. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์ ได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น เพื่อตรวจพิจารณาร่างประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ....)
4. คณะอนุ กรรมการด้ านกฎหมายและเรื่ องราวร้ องทุ กข์ เสนอให้ ก.ถ. พิ จ ารณาให้ ความ
เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557
5. ก.ถ. มีมติให้ความเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ตามที่คณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์เสนอ
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา
การกําหนดแนวทางการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น

เลขานุการ

๑. เรื่องเดิม
มติ ที่ ประชุ มคณะอนุ กรรมการด้ านการพั ฒนาการบริ หารงานบุ คคลส่ วนท้ องถิ่ น ครั้ งที่
11/2557 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 มอบให้ฝ่ายเลขานุการไปดําเนินการ ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการคัดเลือก
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ ดังนี้
๑. ปรับปรุงแก้ไขโครงการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่น ในส่วนของ
หลักการและเหตุผล คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก การดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก วิธีการดําเนินการ
คัดเลือกของจังหวัด และปฏิทินกิจกรรมการดําเนินการ
๒. ให้จัด ทําตัว อย่างเข็ม เครื่องหมายรางวัล แก่ผู้ไ ด้รับ การคัด เลือ กให้เ ป็น ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นดีเด่น
๒. ข้อเท็จจริง
ฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่โครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ลักษณะโครงการ

:
:
:
:
:

โครงการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สํานักงาน ก.ถ.
ข้าราชการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
 ด้านการบริหารบุคคล
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านความมั่นคง
ด้านคุณภาพชีวิต
ด้านเศรษฐกิจ
อื่นๆ…………

ที่มาของความต้องการและความสําคัญของโครงการ
ที่มา
 นโยบายพัฒนาบุคลากรภาครัฐและแผนพัฒนาของหน่วยงาน
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน
ความต้องการแก้ปัญหาหรือการดําเนินภารกิจโดยส่วนราชการ
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมาย
อื่น ๆ
หลักการและเหตุผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล มีแผนยุทธศาสตร์ในการกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้นําและองค์กร
สุจริตธรรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organizational Integrity) เพื่อเป็นแบบอย่างของการเรียนรู้และขยายผล โดยได้กําหนด
กลยุ ทธ์ ย กย่ องข้ าราชการผู้ นํ ารุ่ นใหม่ ในการขั บเคลื่ อนคุ ณธรรม และมี แนวทางในการกําหนดกํ าหนดเกณฑ์ และ
ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการที่ทํางานตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างผู้นํารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม
เพื่ อเป็ นแนวทางในการรั กษาระบบคุ ณธรรมเกี่ ยวกั บการบริ หารงานบุ คคลท้ องถิ่ น เพื่ อให้
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีผลการทํางานที่ดี และได้ประกอบคุณงามความดี ประพฤติตนเป็นคนดี เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน สามารถครองตน ครองคน และครองงาน เสียสละ อุทิศตนเพื่อราชการและ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับ ซึ่งการที่ประเทศชาติและสังคม จะมีความ
เจริญก้าวหน้าได้ จะต้องมีบุคคลที่เสียสละทุ่มเทและอุทิศตน ทั้งกําลังกายและกําลังใจปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
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ด้วยความขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญในการสร้างสังคม
ไปสู่ความดีงาม โดยเฉพาะในหมู่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทํางานเพื่อรับใช้ประชาชนโดยตรง
ยิ่งจะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้เป็นสําคัญ
ดังนั้น เพื่อให้มีข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้นแบบ เพื่อเป็นแบบอย่างของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ทั่วประเทศ จึงเห็นควรให้มีการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น

แนวทางการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
๑. คุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก
๑) เป็นข้าราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
๒) เป็ นผู้ มีร ะยะเวลาปฏิบั ติราชการมาแล้ว ไม่น้ อยกว่า 4 ปี โดยให้ นับ ต่อเนื่องทุ กสังกัดที่ รับ ราชการเป็ น
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย
๔) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการดําเนินคดีอาญาในศาล
๕) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้ นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้ กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๖) ไม่ เป็ นผู้ เคยได้ รับ การคัดเลือกเป็ น ข้ าราชการส่ว นท้องถิ่น ดีเด่นมาก่อน ตลอดระยะเวลารับราชการนับต่
อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๗) เป็นผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นที่ยอมรับ
ของบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสังคม
๘) เป็นผูไ้ ด้รับการยอมรับ ยกย่อง ในสังคมของผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง
๙) เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่ําเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชน มากกว่าผู้อื่นอย่าง
เด่นชัด
๑๐) เป็นผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง โดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงาน
ในหน้ า ที่ เ ป็ น อั น ดั บ แรก ผลงานจากการอุ ทิ ศ ทุ ่ ม เท เสี ย สละ เกิ ด ประโยชน์ ยิ่ ง กั บ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์ในปีที่ผ่านมา
๑๑) หากปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดใดให้อยูใ่ นสัดส่วนการคัดเลือกฯ ของจังหวัดนั้น ๆ
๒. จํานวนข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่จังหวัดคัดเลือกได้ ดังนี้
ประเภท
๑. บริหารท้องถิ่น
๒. อํานวยการท้องถิ่น
๓. วิชาการ
๔. ทั่วไป
๕. ลูกจ้าง / พนักงานจ้าง

จํานวนที่คัดเลือกได้ (คน)
๑
๑
๑
๑
๑

หมายเหตุ
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๓. การดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการคัดเลือก
3.๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คัดเลือกข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามคุณสมบัติและจัดส่งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาความเหมาะสมต่อไป
3.2) จัง หวัด แจ้ง ผลการคัด เลือ ก ตามมติข องคณะกรรมการคัด เลือ กระดับ จัง หวัด นั ้น ๆ โดยส่ง ผลการ
พิจารณามายังคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นระดับประเทศเพื่อพิจารณาผู้ได้รับ การคัดเลือกเป็น
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ
3.3) กรณีที่ไม่มีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถึงระดับได้รับการพิจารณา จังหวัดจะงดส่งผลการคัดเลือกได้ ทั้งนี้ไม่ส่
งผลถึงปีต่อไปแต่ประการใด
3.4) ผลการคัดเลือกของจังหวัดแจ้งไปยังคณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับประเทศแล้วจะเปลี่ยนแปลงด้วยประการ
อื่นใดอีกมิได้ ดังนั้น ก่อนที่ส่วนราชการจะรายงานผลการคัดเลือกฯ ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องชัดเจน เพราะเป็ น
สาระสําคัญในการจัดทําประกาศเกียรติคุณข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
3.5) คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบความถูกต้องของ
คุณสมบัติผู้ผ่านการคัดเลือกของแต่ละจังหวัดตามแนวทางที่กําหนด และประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ เรื่องประกาศรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจําปี พ.ศ. .... ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
และผูกพันกับทุกจังหวัด
๔. วิธีการดําเนินการคัดเลือกของจังหวัด
การคัดเลือกให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่จังหวัดตั้งขึ้น

แผนภาพขั้นตอนการดําเนินการคัดเลือก

4
จังหวัดรายงานต่อ
คณะกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ระดับประเทศ

คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ
(ประธาน ก.ถ. เป็นประธาน)

จังหวัด
(ผู้ว่าราชการจังหวัด)

3
พิจารณาคัดเลือกและ

รายงานผลการคัดเลือก
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อเห็นชอบ

1

สํานักงาน ก.ถ.สป. แจ้ง
ผลการพิจารณาในปีที่
ผ่านมาและแจ้งจังหวัด
ดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
จังหวัด

คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับจังหวัด
(ผวจ. หรือ รอง ผวจ.
ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน)

2
จังหวัดแจ้งคณะกรรมการ
คั ด เลื อ กฯ ระดั บ อปท.
ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น ส่ ว น ที่
เกี่ยวข้อง
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๔.๑ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ ประกอบด้วย
องค์คณะของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) โดยมีประธาน ก.ถ. เป็นประธาน
๔.๒ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดชลบุรี)
จํานวน ๑3 คน ประกอบด้วย
๔.๒.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน
๔.๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
จํานวน ๓ คน เป็นกรรมการ
๔.๒.๓ ผู้แทน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จ.
จํานวน 6 คน เป็นกรรมการ
(ก.ละ 2 คน)
๔.๒.๔ ผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด จํานวน 1 คน เป็นกรรมการ
๔.๒.๕ ท้องถิ่นจังหวัด
จํานวน 1 คน เป็นกรรมการเลขานุการ
๔.๒.๖ ข้าราชการสํานักงานท้องถิ่นจังหวัด
จํานวน 1 คน เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
๔.๓ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับจังหวัด (เฉพาะจังหวัด
ชลบุรี) จํานวน ๑๖ คน ประกอบด้วย
๔.3.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน
๔.3.๒ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
จํานวน ๓ คน เป็นกรรมการ
๔.3.๓ ผู้แทน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จ.
จํานวน 6 คน เป็นกรรมการ
(ก.ละ 2 คน)
๔.3.๔ ธรรมาภิบาลจังหวัดหรือผู้แทน
จํานวน 1 คน เป็นกรรมการ
๔.3.5 ผู้แทนเมืองพัทยา
จํานวน 3 คน เป็นกรรมการ
๔.3.6 ท้องถิ่นจังหวัด
จํานวน 1 คน เป็นกรรมการเลขานุการ
๔.3.7 ข้าราชการสํานักงานท้องถิ่นจังหวัด จํานวน 1 คน
เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
๔.4 คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
๔.4.๑ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นประธานกรรมการ
๔.4.๒ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นกรรมการ
๔.4.3 รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทุกคน)
เป็นกรรมการ
๔.4.4 ผู้อํานวยการทุกสํานัก / กอง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ
๔.4.5 หัวหน้าสํานักปลัด
เป็นกรรมการและเลขานุการ
๔.4.6 ข้าราชการหรือพนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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๕. ขอบเขตของการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม

ผลผลิต (Output)

ผลลัพธ์ (Outcome)

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
1 การคั ด เลื อ กข้ า ราชการส่ ว น
ท้องถิ่นระดับจังหวัด
1.1) การดําเนินการของ
ให้มีคณะกรรมการฯ พิจารณา
คณะกรรมการฯ ระดับ อปท.
คัดเลือกระดับ อปท.
ตามองค์ประกอบที่กําหนด
1. 2 ) ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง ให้มีคณะกรรมการฯ พิจารณา
คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด
คัดเลือกระดับจังหวัด
ตามองค์ประกอบที่กําหนด
1 . 3 ) ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
หลั ก เกณฑ์ แ ละการกํ า หนด
หลักเกณฑ์

1. 4)การมอบรางวั ล และ
กิ จ กรรมผู้ นํ า รุ่ น ใหม่ ใ นการ
ขับเคลื่อนคุณธรรม

คณะกรรมการฯ สามารถพิจารณา
คัดเลือกผู้แทนจาก อปท. ได้อย่าง
เหมาะสมตามผลการปฏิ บั ติ
ราชการ

คณะกรรมการฯ สามารถพิจารณา
คัดเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของ - ประกาศเกณฑ์เพื่อคัดเลือก
คณะกรรมการฯ ระดับประเทศ
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
และการกําหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม - สรุปผลการคัดเลือกในระดับ
ในระดับจังหวัด
จังหวัด
- คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็น
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับ
จังหวัด
- รับมอบรางวัลจากผู้ว่าราชการ - ข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่
จังหวัด
จังหวัดคัดเลือก จะได้รับรางวัล
- จัดกิจกรรมเพื่อสร้างผู้นํารุ่นใหม่ จํานวน ๕ คน ในฐานะผู้นํารุ่นใหม่
ขับเคลื่อนคุณธรรม
ขับเคลื่อนคุณธรรมตามหลักธรร
-ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อมวลชน
มาภิบาลระดับจังหวัด
และภาคราชการ
- การสร้างเวทีเพื่อเผยแพร่และ
- การประเมินผลโครงการและ
ประชาสัมพันธ์ผู้นํารุ่นใหม่
รายงานผลการดําเนินการแก่
ขับเคลื่อนคุณธรรม
คณะกรรมการฯ ระดับประเทศ
- การปรับปรุงแนวทางการดําเนิน
โครงการในปีงบประมาณต่อไป

งบประมาณ
(บาท)
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กิจกรรม

ที่

ผลผลิต (Output)

ผลลัพธ์ (Outcome)

งบประมาณ
(บาท)

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
2 การคัดเลือกข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ
2.๑) การดําเนินการของ
คณะกรรมการฯ ระดับประเทศ

2.๒) การกําหนดหลักเกณฑ์

2.๓) การมอบรางวัล

ที่

ให้มีคณะกรรมการฯ พิจารณา
คัดเลือกระดับประเทศ คือ
คณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(ก.ถ.) จํานวน ๑๗ คน
หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ทั้งใน
ระดับประเทศ และระดับจังหวัด

คณะกรรมการฯสามารถพิจารณา
คัดเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
- ประกาศเกณฑ์เพื่อคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
- สรุปผลการคัดเลือกในภาพรวม
ทั้งประเทศ
- คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็น
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ระดับประเทศ

รับมอบรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่
ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล จังหวัดคัดเลือก จะได้รับรางวัล
จํานวน ๕ คน ในฐานะผู้นํารุ่น
ใหม่ขับเคลื่อนคุณธรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ระยะเวลา

กิจกรรม
1 การคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นระดับ อปท.
1.๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับ อปท.
1.๒) การดําเนินการตามหลักเกณฑ์และการ
กําหนดหลักเกณฑ์ และแจ้งผลการคัดเลือกระดับ
อปท. ไปยังคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด

ปี พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปีพ.ศ. 2559
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
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ที่

ระยะเวลา

กิจกรรม
2 การคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับ
จังหวัด
๒.๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด

ปี พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปีพ.ศ. 2559
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

๒.๒) การดําเนินการตามหลักเกณฑ์และการ
กําหนดหลักเกณฑ์
๒.๓) การมอบรางวัล และกิจกรรมผู้นํารุ่นใหม่ใน
การขับเคลื่อนคุณธรรมและแจ้งผลการคัดเลือก
ระดับจังหวัดไปที่ ก.ถ.
3 การคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ระดับประเทศ
3.๑) การพิจารณาของคณะกรรมการระดับประเทศ
3.2) การประกาศผลการพิจารณาระดับประเทศ
3.2)การมอบรางวัล

*

6. รางวัล
6.1 ระดับจังหวัด โล่ / ประกาศเกียรติคุณ (บุคคลและองค์กร) และเข็มเชิดชูเกียรติ (บุคคล) โดยมีตราสัญลักษณ์
ที่มีรูปสิงห์สีเงินเป็นองค์ประกอบ
6.2 ระดับประเทศ โล่ /ประกาศเกียรติคุณ (บุคคลและองค์กร) และเข็มเชิดชูเกียรติ (บุคคล) โดยมีตราสัญลักษณ์
ที่มีรูปสิงห์สีทองเป็นองค์ประกอบ
๓. ข้อพิจารณา
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ประธาน
ฝ่ ายเลขานุ การได้ ไปดํ าเนิ น การแก้ ไ ขตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการฯ ได้ ใ ห้ ข้อคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะแล้ว ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาว่ามีกรณีใดที่ต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมบ้าง
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ แสดงความเห็นว่าในการดําเนินการในระยะแรกควรให้มีแต่ข้าราชการส่วนท้องถิ่ น
ดั ง นั้ น แต่ ล ะองค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จึ ง ควรคั ด เลื อกได้ เ พี ย ง 4 ประเภท คื อ ประเภทบริ ห าร ประเภท
อํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ส่วนประเภทลูกจ้างนั้น เอาไว้พิจารณาในภายหลัง
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ประธาน
ในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกข้อที่ 3.1 – 3.5 ขอให้อนุกรรมการร่วมกัน
พิจารณาและแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าข้อความข้อ 3.3 อ่านแล้วอาจจะสับสน ดังนั้นจึงขอเสนอแนะ
ว่าให้ฝ่ายเลขานุการไปพิจารณาแก้ไขหรือเรียบเรียงใหม่โดยให้คงความหมายเดิมไว้
ประธาน
แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าขอให้รวมคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก ข้อ 3 กับข้อ 4 เข้าไว้
ด้วยกันเพื่อให้เกิดความกระชับมากยิ่งขึ้น
นายเดช อิงคสิทธิ์ การพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศนั้น จะมีที่มาจากหลายภูมิภาคซึ่งมีลักษณะสภาพ
พื้นที่ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งขอเสนอแนะว่าควรให้มีการพิจารณาคัดเลือกเป็นภาค จะทําให้การพิจารณาเป็นไปอย่าง
ถูกต้องมากขึ้น
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ แสดงความคิดเห็นว่าในการเป็นรายภาคจะแบ่งออกเป็นกลุ่มจังหวัดซึ่งแต่ละกลุ่มจะมี
สัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น หากจัดเป็นกลุ่มก็อาจจะมีความเป็นธรรมที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น
ประธาน
แสดงความเห็นว่าถ้าอย่างนั้น ก็ขอให้ฝ่ายเลขานุการไปพิจารณาว่าจัดเป็นรายภาคอย่างไร
ซึ่งหากมีการพิจารณากันเป็นรายภาคแล้ว ก็ต้องมากําหนดแนวทางการคัดเลือกใหม่โดยต้องให้สอดคล้องกันตั้งแต่
การตั้งคณะกรรมการและหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ล ะระดับ ซึ่งควรจะต้องกําหนดไว้เพื่อไม่ให้มีการปฏิบัติ
ที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงขอเสนอคณะอนุกรรมการว่าเห็นควรมอบให้ฝ่ายเลขานุการไปดําเนินการ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการไปจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
1. จํานวนข้าราชการให้เหลือเพียงผู้ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัด จํานวน 4 รางวัล
ระดับภาค จํานวน 5 ภาค (ภาคละ 4 รางวัล)
2. วิธีการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น
3. องค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระดับ
จังหวัด
4. แนวทางการดําเนินการและรางวัลสําหรับผู้ได้รับการคัดเลือก

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ
- กําหนดการประชุมครั้งต่อไป

ประธาน
ตามที่ อนุ กรรมการได้ เ สนอให้ มีการจั ดประชุ มเพื่ อ ให้ ข้า ราชการพนั กงานลู กจ้ า งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบถึงการปรับเปลี่ยนจากระบบซี เป็นระบบแท่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและ
เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเพื่อชี้แจงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบ ดังนั้น จึงเสนอให้มีการ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นครั้งต่อไป ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการให้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นครั้งต่อไป ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อชี้แจงการปรับเปลี่ยนจากระบบพีซี เป็นระบบใหม่ (ระบบแท่ง)
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ตามแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
สระแก้วได้ทราบ สําหรับรายละเอียดฝ่ายเลขานุการจะได้สอบถามคณะอนุ
สอบถามคณะอนุกรรมการฯ และแจ้
และ งให้ทราบ ในหนังสือเชิญ
ประชุมต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑1.30 น.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวรั
นางสาวรัตนาภรณ์ หนูกลิ่น)
นักจัดการงานทั่วไปชํชํานาญการ สกถ
สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

(นายกี
นายกีรติ บุญการณ์)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สกถ.
สก
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ)
ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
อนุกรรมการและเลขานุการฯ

