รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
--------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นางเลื่อมใส ใจแจ้ง
๒. นายสมภาคย์ สุขอนันต์
๓. นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร
๔. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
๕. นายเชื้อ ฮั่นจินดา
๖. นางสาววันทนีย์ ธีรพงศ์นภาลัย
๗. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
๘. นายคมสัน มาลา
๙. นายประสาน บุญสูง
๑๐. นายสุรชาติ เล็กขาว
๑๑. นายเดช อิงคสิทธิ์
๑๒. นายคนองพล เพ็ชรรื่น
๑๓. นายประสิทธิ์ หินอ่อน
๑๔. นายวิรัติ ปีดแก้ว
๑๕. นายสมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์
๑๖. นายสนั่น สายสุนทร
๑๗. นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา
๑๘. นายสันติธร ยิ้มละมัย
๑๙. นายกีรติ บุญการณ์

ประธานอนุกรรมการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
อนุกรรมการ
แทนหัวหน้าสํานักงาน ก.ก.
อนุกรรมการ
หัวหน้าสํานักงาน ก.ถ.
อนุกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบฯ ก.พ. อนุกรรมการ
ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานทั่วไปฯ สถ.
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานฯ สกถ. อนุกรรมการ
รองนายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลตําบลบางเสาธง
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
อนุกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาฯ สกถ. อนุกรรมการและเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา
สถาบันพระปกเกล้า
๒. ผู้อํานวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตําแหน่ง สถ.
๓. นายธนศักดิ์ มาคะสิระ
นายกเทศมนตรีตําบลวัดเพลง
๔. นายวิสูตร จงชูวณิชย์
นายกเทศมนตรีตําบลบรบือ
๕. นายสมบัติ ชนะสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลแม่ขรี
๖. นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ
รองปลัดเมืองพัทยา
๗. นางฐิตินันท์ เจริญอาจ
ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
๘. นายประมวล พัฒน์ทอง
๙. นายเสรี ทองเทศ
๑๐. นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สกถ.

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

-๒ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายชาลี ดวงดารา
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา
๒. นางสาวกชกร ชาวพ่อค้า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช
๓. นายกิจชัย กุลสัมฤทธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงาน ก.ถ.
๔. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่ อที่ ป ระชุ มพร้ อมแล้ ว ประธานอนุ กรรมการ ฯ ได้ กล่ าวเปิ ดประชุ มและดํ าเนิ น การ
ตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ขอเลื่อนการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและ
รับฟังปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
ประธาน
ตามที่ได้กําหนดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น และรับ ฟังปั ญหาอุป สรรคเกี่ย วกับ การบริ หารงานบุ คคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวั ด
สระแก้ว ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ นั้น เนื่องจากการประชุม ก.ถ. ได้เลื่อนจากวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นวันที่
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงได้แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมอนุกรรมการฯ มาประชุมที่กระทรวงมหาดไทยแทน และ
ขอเลื่อนการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและรับฟังปัญหาอุปสรรค
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระแก้วออกไปก่อน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เลขานุการ
ฝ่ ายเลขานุ การ ได้ จั ดทํ ารายงานการประชุ มคณะอนุ กรรมการด้ านการพั ฒนาการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จํานวน ๖ หน้า และได้ส่งให้
อนุกรรมการทุกท่านได้พิจารณาแล้ว ตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๐๙.๓ / ว ๒๑ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ทั้งนี้
จนถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ปรากฏว่า ไม่มีอนุกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่อง เพื่อทราบ
- สรุปสาระสําคัญการประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการ ขอนําเรียนสรุปสาระสําคัญการประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยที่ประชุม ก.ถ. ได้พิจารณาเรื่องสําคัญ จํานวน ๔ เรื่อง ดังนี้

-๓๑. การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐานกลางการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
พร้อมข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และมีความเห็น
เพิ่มเติม ดังนี้
(๑) ให้คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดําเนินการ
จัดทําบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อนําเข้าประกอบเป็นบัญชีแนบ
ท้ายประกาศฯ ฉบับดังกล่าว ตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์ในคราวการ
ประชุมครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
(๒) เพื่อความกระชับของข้อความในร่างประกาศฯ ฉบับดังกล่าว เห็นควรนําประเด็น
เกี่ยวกับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบรรจุอยู่ในหัวข้อเดียวกัน
(๓) เห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการปรับข้อความในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ
เงินประจําตําแหน่งของพนักงานครูส่วนท้องถิ่ น ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(๔) เมื่อฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณาร่าง
กฎหมายของกระทรวงมหาดไทยตรวจพิจารณากลั่นกรองอีกชั้นหนึ่งก่อน แล้วจึงนําเสนอให้ประธานกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พิจารณาลงนามต่อไป
๒. การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการกําหนด
อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
ที่ประชุมเห็นชอบให้ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนที่ ๑ และบัญชี
อัตราเงินเดือนที่ ๒ ที่ ก.ถ. อนุมัติแล้ว ในการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญา หรือประกาศนี ยบัตรการศึกษา หรือวิ ชาชี พที่ ก.จ., ก.ท., ก.อบต. หรือ ก.พ รับรองว่ าปริ ญญา หรื อ
ประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพนั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้ง ตั้งแต่
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนไม่ต่ํากว่าข้าราชการพลเรือน ตามหนังสือสํานักงาน
ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ ว๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
๓. การทดลองนํ า ร่อ งการปรับ ปรุง ระบบจํ า แนกตํ า แหน่ง และค่า ตอบแทนของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ที่ประชุมเห็นชอบให้ประธานอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้อ งถิ ่น พร้อ มด้ว ยนายอดิศ ัย กุญ ชร ณ อยุธ ยา ที ่ป รึก ษาอาวุโ ส สปร. และคณะ ประกอบด้ว ย ผู ้แ ทน
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ผู้แทน
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และฝ่ายเลขานุการ ไปชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นจากการ
ปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย ให้ครอบคลุมทั้งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล และให้สรุปผลการดําเนินการนําเสนอต่อ ก.ถ. ในการ
ประชุมครั้งต่อไป

-๔๔. การปรับบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
ที่ประชุมเห็นชอบให้ยกเลิกโครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ตามที่ ก.ถ. ได้อนุมัติไปเมื่อการประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และให้ใช้
บัญชีอัตราเงินเดือนที่ ๑ และที่ ๒ โดยบัญชีอัตราเงินเดือนที่ ๑ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป และ
บัญชีอัตราเงินเดือนที่ ๒ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
ส่วนท้องถิ่น

รับทราบ
เรื่อง เพื่อพิจารณา
- การชี้แจงทดลองนําร่องการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการ

เลขานุการ

๑. เรื่องเดิม
ก.ถ.ได้ มี มติ ในการประชุ มครั ้ง ที ่ ๒ / ๒๕๕๖ เมื ่อ วัน ที ่ ๒๑ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๖
เห็นชอบให้ประธานอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยนายอดิศัย กุญชร
ณ อยุธยา ที่ปรึกษาอาวุโ ส สปร. และคณะ ประกอบด้ว ย ผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวั ด ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ผู้ แทนคณะกรรมการกลางพนั กงานส่ วนตําบล ผู้ แทน
สํานั กงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
ฝ่ายเลขานุการ ไปชี้แจงทําความเข้าใจให้กับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับผลที่
จะเกิ ดขึ้น จากการปรับปรุ งระบบจํ าแนกตําแหน่งและค่ าตอบแทน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้ าหมายให้
ครอบคลุมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล และให้สรุปผลการดําเนินการ
นําเสนอต่อ ก.ถ. ในการประชุมครั้งต่อไป

๒. ข้อเท็จจริง
นางเลื่ อมใจ ใจแจ้ ง กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ใน ก.ถ. ประธานอนุ กรรมการด้ านการ
พัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยนายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาอาวุโส สปร. อนุกรรมการฯ
และคณะ ได้เดินทางไปชี้แจงการทดลองนําร่อง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายตามมติ ก.ถ. ข้างต้นแล้ว ดังนี้
๒.๑ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ จังหวัดนครนายก
๒.๒ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และ
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
๓. ข้อพิจารณา
เห็นควรให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการต่อไป
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ ขอให้นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา ที่ปรึกษา
อาวุโ ส สปร. อนุกรรมการ ได้ส รุป ผลการชี้แจงทดลองนําร่องต่อที่ป ระชุมเพื่อเป็น ข้อมูล สําหรับ การพิจ ารณา
ให้ความเห็นก่อนนําเสนอต่อ ก.ถ. ต่อไป
นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการไปชี้แจงเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่ง และ
ค่าตอบแทนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๓ แห่ง ได้มีการเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ระหว่างระบบซีกับระบบแท่ง
และเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ไม่สามารถเลื่อนไหลระดับ
ให้สูงขึ้นได้อันเนื่องมาจากสายการบังคับบัญชา โดยผู้ใต้บังคับบัญชาไม่สามารถดํารงตําแหน่งในระดับหรือซีที่สูงกว่า

-๕ผู้บังคับ บัญชาได้ รวมทั้งยังมีปัญหาเกี่ย วกับ การประเมิน ค่างานที่ไม่ส ะท้อนผลงาน เช่น ระดับ หรือซีเดียวกัน
ความรับผิดชอบต่างกัน แต่รับค่าตอบแทนเท่ากัน โดยคณะฯ ได้มีการชี้แจงทําความเข้าใจกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาที่ ค าดว่ าจะเกิ ดขึ้ น เช่ น ปั ญ หาการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานเพื่ อ เลื่ อนขั้ น เงิ น เดื อนประจํ า ปี
ซึ่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีความกังวลว่าถ้ามีการประเมินผลการปฏิบัติงานเหมือนกับข้าราชการพลเรือนซึ่งใช้ระบบ
เปอร์เซ็นต์ อาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บริหารท้องถิ่น ดังนั้น จึงได้เสนอให้ใช้ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นแบบเดิมคือ เลื่อนเป็นขั้นแทน โดยความเห็นส่วนตัวต้องการให้มีการเร่งรัด
ตัดสินใจเลือกเอาระบบใดระบบหนึ่งเพราะเมื่อมีการตัดสินใจจะได้ดําเนินการในขั้นตอนต่อไป หากไม่เร่งรีบตัดสินใจ
จะทําให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ แสดงความเห็นว่า ตัวอย่างวิธีการแก้ไขปัญหาในระบบซีที่ผ่านมา เวลาที่ตําแหน่งไม่ตรง
กับค่างานก็จะแก้ไขด้วยการกําหนดเป็นข้อยกเว้นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าระบบบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ล้มเหลว เพราะฉะนั้น จึงเห็น ว่าถึงเวลาที่จะต้องมีการเปลี่ย นแปลงไปสู่ร ะบบที่มี
มาตรฐาน เพราะถ้าหากล่าช้าจะทําให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีปัญหาในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ปัญหาของ
ความเท่า เทีย มของเครื ่อ งแบบข้า ราชการ ปัญ หาผู ้ที่ไ ด้เ งิน เดือ นเต็ม ขั ้น ซี ๘ ไม่ไ ด้ร ับ เครื่อ งราชอิส ริย าภรณ์
ชั้นสายสะพาย ซึ่งขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ยังรอการตัดสินใจของ ก.ถ.
นายเดช อิงคสิทธิ์ ตั้งข้อสังเกตว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ
เสนอ ก.ถ. เพื ่อ พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบให้นํ า ระบบจํ า แนกตํ า แหน่ง แบบแท่ง ในรูป แบบที ่ ๓ มาใช้ก ับ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว แต่ ก.ถ. ยังไม่ได้มีการพิจารณาตัดสินใจ โดยให้มีการชี้แจงแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นําร่องกลุ่มเป้าหมายก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อได้มีการชี้แจงนําร่องเสร็จแล้ว คณะอนุกรรมการก็ควรยืนยันในหลักการเดิม
ที่จ ะเสนอให้ ก.ถ. พิจ ารณาให้ความเห็นชอบให้นําระบบแท่งมาใช้กับข้าราชการส่ว นท้องถิ่น ตามมติที่ป ระชุม
ครั้งที่ผ่านมา
นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ให้ข้อมูล ว่า ในส่วนของ กทม. สาเหตุที่ต้องมีการเปลี่ย นแปลงเนื่องมาจากข้าราชการ
กทม. มีตั้งแต่ระดับซี ๑ ถึง ซี ๑๑ โดยแต่ละซีมีโครงสร้างบัญชีเงินเดือนเดียวกัน ทั้งๆ ที่ความรับผิดชอบในงาน
ที่ต่างกัน จึงมีปัญหาเรื่องผลการปฏิบัติงานที่ไม่สะท้อนค่างาน ดังนั้น จึงได้มีการว่าจ้าง สปร.ทําการศึกษาวิจัย
และต่อ มาผู้บ ริห าร กทม. ได้ตัด สิน ใจเลือ กระบบจํา แนกตํา แหน่ง แบบแท่ง ของข้า ราชการพลเรือ นมาใช้กับ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเห็นว่าระบบแท่งหรือระบบ Broadband นอกจากจะให้ความสําคัญของค่า
งานแล้ว ยัง ให้ค วามสํา คัญ กับ คุณภาพของคน และจะต้องมีก ารประเมิน สมรรถนะ มีส ายทางความก้า วหน้า
ค่าตอบแทน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามภายหลังจากการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบจําแนกตําแหน่งแบบแท่ง
ในระยะแรกก็พบว่ามีปัญหาอยู่พอสมควรแต่ก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขไปแล้วบางส่วนซึ่งก็ยังจะทําต่อไป ทั้งนี้ ใน
ความเห็นส่วนตัวแล้วเห็นว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ตรงกับค่างานที่แท้จริง
ตามความสามารถ ซึ่งในภาพรวมคิดว่ามีส่วนดีกว่าระบบเดิมที่ผ่านมา
นายสุรชาติ เล็กขาว ให้ข้อคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอของนายอดิศัยฯ ที่จะให้มีการรีบตัดสินใจ เพราะถ้าล่าช้า
จะทําให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสียสิทธิประโยชน์
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ แสดงความคิดเห็นว่า สาเหตุที่ต้องมาพิจารณากันในเรื่องนี้ เนื่องจากว่าพัฒนาการด้าน
แนวคิดการบริหารงานบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงไป เมื่อก่อนมีข้าราชการชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก พอเริ่มมีปัญหาก็เปลี่ยน
มาเป็นระบบซี ๑ – ๑๑ ซึ่งปัจจุบันระบบซีเริ่มมีปัญหาในเชิงการบริหาร ดังนั้น จึงต้องมีการพิจารณาหารูปแบบใหม่
ทั้งนี้ น่าจะถึงเวลาที่จะต้องเลือกสิ่งที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ หลังจากนั้น จะได้
นําข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีที่สุด

-๖นายสนั่น สายสุนทร แสดงความคิดเห็นว่า ที่ผ่านมาข้าราชการพลเรือน และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ก็มีการปรับ
เข้าสู่ระบบแท่งแล้ว ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้นําตัวอย่างข้อดีต่างๆ ที่มีอยู่มาใช้และนําข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ซึ่งเชื่อว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบจําแนกตําแหน่งแบบแท่งแล้วจะสามารถดําเนินการได้ด้วยดี
นางสาววันทนีย์ ธีรพงศ์นภาลัย ให้ข้อสังเกตว่า ทุกระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงและนํามาใช้ เกิดจากการทํางาน
ร่วมกันหลายฝ่าย ประกอบด้วย สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานกลางอื่นๆ ดังนั้น จึงได้ระบบที่มี
ความเป็นมาตรฐานกลางและอยู่ภายใต้กรอบของวงเงินงบประมาณที่กําหนด
นายคนองพล เพ็ชรรื่น นําเสนอ
เสนอว่า การประชุมอนุกรรมการฯ ครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติให้นําเสนอ ก.ถ. เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
การที่จะให้
ให้มีการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจาก
ระบบซี เป็ น โครงสร้ า งระดั บ ชั้ น งานแบบแท่ ง ในรู ป แบบที่ ๓ แล้ ว ดั ง นั้ น จึ ง ควรที
ควร ่ จ ะพิ จ ารณาในเรื่ อ งอื่ น ๆ
นอกเหนือจากเรื่องนี้ได้แล้ว
นางเลื่อมใส ใจแจ้ง ชี้แจงว่า ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการได้มีมติให้
ให้ ก.ถ.
ก พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้ใช้ระบบจําแนกตําแหน่งแบบระบบแท่
ระบบแท่ง เนื่องจากเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นมาตรฐาน เหมาะสมกับสภาพ
ท้องถิ่น ถูกต้องตามหลักวิชาการ เกิดประโยชน์สูงสุดกับข้าราชการ
ราชการและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในท้
ประชาชน องถิ่น
จึงเห็นว่าควรยืนยันนตามมติ
ตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา
มติที่ประชุม
ยืนยันเห็นชอบในหลักการให้มีการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นจากระบบซี เป็นโครงสร้างระดับชั้นงานแบบแท่งเหมือนข้าราชการพลเรือนแต่ปรับปรุงหรือเพิ่มระดับ
เฉพาะของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามรูปแบบที่ ๓ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๖ ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการนํามติที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้างต้น เสนอต่อ กก.ถ. เพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่อง อื่นๆ
- กําหนดการประชุมครั้งต่อไป
เลขานุการ
กําหนดการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งต่อไป เป็นครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๖ ตรงกับวันที่ ๑๒
เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ จึงขออนุญาตเลื่อนการประชุมออกไปก่อน ทั้งนี้
หากประธานอนุกรรมการเห็นชอบกําหนดวันประชุมเมื่อใด ฝ่ายเลขานุการ
ารจะได้
จะได้แจ้งเชิญประชุมต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
(นายกีรติ บุญการณ์)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายสันติธร ยิ้มละมัย)
ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สกถ.
สกถ
อนุกรรมการและเลขานุการฯ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

