รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
---------------------------------------

เอกสาร ๑

ผู้มาประชุม
๑. นางเลื่อมใส ใจแจ้ง
๒. นายอมร วีระพันธุ์
๓. นายเชื้อ ฮั่นจินดา
๔. นางสาววันทนีย์ ธีรพงศ์นภาลัย
๕. นายจิรพัฒน์ น้อยเพ็ง
๖. นายภาสวัฒก์ รอดคําดี
๗. นายประสาน บุญสูง
๘. นายสุรชาติ เล็กขาว
๙. นายเดช อิงคสิทธิ์
๑๐. นางฐิตินันท์ เจริญอาจ
๑๑. นายคนองพล เพ็ชรรื่น
๑๒. นายประสิทธิ์ หินอ่อน
๑๓. นายสมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์
๑๔. นายสมบัติ ชนะสิทธิ์
๑๕. นายสนั่น สายสุนทร
๑๖. นายประมวล พัฒน์ทอง
๑๗. นายสันติธร ยิ้มละมัย
๑๘. นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว
๑๙. นายกีรติ บุญการณ์

ประธานอนุกรรมการ
แทนหัวหน้าสํานักงาน ก.ถ.
อนุกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบฯ ก.พ. อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานทั่วไปฯ สถ. อนุกรรมการ
ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานฯ สกถ.
อนุกรรมการ
รองนายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลตําบลบางเสาธง
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาฯ สกถ. อนุกรรมการและเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา
สถาบันพระปกเกล้า

๒. ปลัดกรุงเทพมหานคร
๓. หัวหน้าสํานักงาน ก.ก.
๔. ผู้อํานวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตําแหน่ง สถ.
๕. นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา
๖. นายธนศักดิ์ มาคะสิระ
นายกเทศมนตรีตําบลวัดเพลง
๗. นายวิสูตร จงชูวณิชย์
นายกเทศมนตรีตําบลบรบือ
๘. นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ
รองปลัดเมืองพัทยา
๙. นายวิรัติ ปีดแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช
๑๐. นายเสรี ทองเทศ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

-๒ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายชาลี ดวงดารา
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เมืองพัทยา
นายนิรันดร นาคประดิษฐ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช
นางวาสนา ด้วงดี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.พ.
นางสาวปัณณภรณ์ ชาญสมร
เจ้าหน้าที่ธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่ อที่ ป ระชุ มพร้ อมแล้ ว ประธานอนุ กรรมการ ฯ ได้ กล่ าวเปิ ดประชุ มและดํ าเนิ น การ
ตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- แนะนําอนุกรรมการ
ประธาน
เนื่องจากสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีคําสั่งแต่งตั้งให้น ายภาสวัฒก์ รอดคําดี
ผู้อํานวยการส่วนตรวจราชการ สํานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มาดํ า รงตํ า แหน่ง ผู ้อํ า นวยการส่ว นมาตรฐานการบริห ารงานบุค คล สํ า นัก งานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น อนุกรรมการ แทนนายวุฒิพงศ์ ธนพาณิชย์วัฒนา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานจังหวัดยโสธร
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖
เลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ จํานวน ๖ หน้า และได้ส่งให้อนุกรรมการทุกท่าน
ได้พิจารณาแล้ว ตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๐๙.๓ / ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๕๖ ปรากฏว่าไม่มีอนุกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

- สรุปสาระสําคัญการประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖
เลขานุการ
ฝ่ ายเลขานุ การ ขอนํ าเรี ยนสรุ ปสาระสํ าคั ญการประชุ ม ก.ถ. ครั้ งที่ ๔ / ๒๕๕๖ เมื่ อวั นที่ ๑๘
เมษายน ๒๕๕๖ โดยที่ประชุม ก.ถ. ได้พิจารณาเรื่องสําคัญ จํานวน ๒ เรื่อง ดังนี้

-๓๑. การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ที่ได้ผ่านการแก้ไขของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย และให้
ประธาน ก.ถ. ลงนามประกาศใช้ต่อไป
๒. การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ที่ประชุมมีมติ ได้แก่
๒.๑ เห็นชอบในหลักการให้มีการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น จากระบบซี เป็นระบบแท่ง (Broadband)
๒.๒ ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ พิจ ารณากรอบแนวทางการดําเนิน การเพิ่ม
ประสิท ธิภ าพการบริห ารงานบุค คลส่ว นท้อ งถิ ่น ในภาพรวม และกํ า หนดแผนปฏิบัติก ารเรื ่อ งดัง กล่า ว โดย
มอบหมายให้น ายวัล ลภ พริ้ง พงษ์ รองปลัด กระทรวงมหาดไทย (หัว หน้า กลุ่ม ภารกิจ ด้า นพัฒ นาชุม ชนและ
ส่ง เสริมการปกครองท้อ งถิ่น ) เป็น ประธาน และมีผู้แ ทนข้า ราชการส่ว นท้อ งถิ่น รวมทั้ง ผู้แทนส่ว นราชการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นอนุกรรมการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

ธรรมาภิบาล

๔.๑ ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ในการเสริ มสร้ า ง

เลขานุการ

๑. เรื่องเดิม
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่ว นท้องถิ่น ได้มีมติในการ
ประชุม ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์การพัฒ นาข้าราชการ
ส่วนท้ องถิ่ น ตามผลการศึกษาวิ จั ย เรื่อง ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่ น โดยให้ ฝ่ ายเลขานุ การนํ า
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพิจ ารณาปรับ ปรุงแก้ไ ขเพิ่มเติมให้ยุทธศาสตร์ฯ มีความสมบูร ณ์ม ากยิ่งขึ้น
และนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
๒. ข้อเท็จจริง
ฝ่ายเลขานุการ ร่วมกับนายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาอาวุโส สปร. อนุกรรมการ
ในฐานะที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยดังกล่าว ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ฯ ตามข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการแล้ว ได้แก่
๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๒.๔ พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการใหม่อย่างเข้มข้น
๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๒.๕ กําหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน
รายละเอียดตามยุทธศาสตร์ที่ได้นําเรียนให้คณะอนุกรรมการทราบแล้ว
๓. ข้อพิจารณา
เห็น ควรนําเสนอ ก.ถ. เพื่อพิจารณากําหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
ส่ว นท้อ งถิ ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ในการเสริม สร้า งธรรมาภิบ าล และให้ห น่ว ยงานที่รับ ผิด ชอบพิจ ารณา
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

-๔นายสมบัติ ชนะสิทธิ์ แสดงความเห็ นว่ า ในส่ วนยุ ทธศาสตร์ ที่ ๑ กลยุ ทธ์ ที่ ๑.๓ กํ าหนดมาตรฐานคุ ณธรรม
จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น ควรจะต้องกําหนดรายละเอียดของกลยุทธ์ให้ชัดเจน เพราะถ้าองค์กรใดมีการวาง
กลยุทธ์เกี่ยวกับมาตรฐานของผู้นําองค์กรไว้ จะทําให้องค์กรนั้นเป็นองค์กรที่ดี
นายอมร วีระพันธุ์
สอบถามว่า ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งดูแลเกี่ยวกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทราบว่าได้มีการมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณอยู่บ้าง ฝ่ายเลขานุการมีข้อมูลอยู่บ้างหรือไม่
เลขานุการ
ชี้ แจงว่ า ตามที่ ได้ เรี ยนให้ ทราบในการประชุ มครั้ งที่ แล้ ว ยุ ทธศาสตร์ นี้ มี ลั กษณะเป็ น
แผนแม่บท ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไปพิจารณาดําเนินการในส่วนของรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ในส่วน
ของยุทธศาสตร์ ที่ ๑ เบื้ องต้ นในระหว่างการศึกษาวิจั ย เดิมจะกําหนดไว้แค่ ๒ กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ ที่ ๑ เกี่ ยวกั บ
การยกย่องตัวข้าราชการ และกลยุทธ์ที่ ๒ เกี่ยวกับการสร้างองค์กรในภาพรวม โดยพิจารณาเห็นว่า ก.ถ. มีอํานาจ
หน้ าที่ เฉพาะข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่ น สํ าหรั บผู้ บริ หารฝ่ ายการเมื องไม่ น่ าจะอยู่ ในอํ านาจหน้ าที่ แต่ ในการประชุ ม
คณะทํางานระหว่างการศึกษาวิจัย คณะทํางานบางท่านเห็นว่าน่าจะกําหนดกลยุทธ์ให้ครอบคลุมไปถึงผู้บริหารท้องถิ่น
ด้ วย ทํ าให้ เพิ่ มกลยุ ทธ์ ที่ ๑.๓ เข้ ามา แต่ อย่ างที่ นํ าเรี ยน ยุ ทธศาสตร์ นี้ ยั งเป็ นในลั กษณะแผนแม่ บท ในส่ วนของ
รายละเอียดของกลยุทธ์จะต้องไปกําหนดในภายหลัง โดยในยุทธศาสตร์กําหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กับสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ สําหรับในส่วนที่นายอมร วีระพันธุ์ สอบถาม
ขอเรียนว่ามีหลายหน่วยงาน ที่ดําเนินการในเรื่องดังกล่าว เช่น สถาบันพระปกเกล้า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ซึ่งในส่วนนี้ก็คงไปดําเนินการเป็นขั้นตอนการปฏิบัติต่อเนื่องไปจากแผนแม่บทเช่นกัน
ประธาน
สอบถามว่า ยุทธศาสตร์นี้จะส่งผลต่อการพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการได้อย่างไร
เลขานุการ
ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๒
เรื่อง การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ โดยเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ไม่ได้เน้นเกี่ยวกับ Training Needs หรือเรื่องการฝึกอบรมอย่างเดียว แต่จะเน้นในเรื่องความจําเป็นในการพัฒนา
ภาพรวม Development Needs เป็นสําคัญอีกด้วย ทั้งนี้ การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ในอํานาจหน้าที่
ของสํานักงาน ก.ถ. ที่จะต้องดําเนินการอยู่แล้ว ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้เพิ่มเติมกลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาและปฐมนิเทศ
ข้ าราชการใหม่ และการพั ฒนาข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่ นเพื่ อรองรั บประชาคมอาเซี ยน เข้ าไปในยุ ทธศาสตร์ นี้ ตาม
ความเห็นของคณะอนุกรรมการในการประชุมครั้งที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว
นายสนั่น สายสุนทร ให้ข้อสังเกตว่า เรื่องนี้ถ้าจะบอกว่าไม่เกี่ย วข้องกับฝ่ายบริหารเพราะไม่อยู่ในขอบเขต
ตามอํานาจหน้าที่ โดยมองว่าเป็นเรื่องของข้าราชการฝ่ายเดียว ถือเป็นการตีความอย่างแคบ เพราะโดยส่วนตัว
เห็นว่าถ้ามีอะไรที่เป็นผลดีต่อการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็น่าจะต้องอยู่ในข่ายอํานาจ
หน้าที่ที่จะทําได้เหมือนกัน นอกจากนี้ ยังควรมีมาตรการติดตามหรือประเมินผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ฯ ด้วย
เพราะเห็ น ว่ าการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติจ ะทํ าให้ เกิ ดการปรั บ ปรุ งตนเอง ถ้ า ไม่ มีการประเมิ น ผลก็ ค งจะไม่ เกิ ด
การพัฒนาที่เป็นรูปธรรมขึ้นมา อีกทั้งการประเมินผลอาจจะทําให้ผู้บริหารให้ความสนใจและเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ประธาน
กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของคณะอนุกรรมการ ฯ จะต้องทําความเข้าใจและช่วยกันพิจารณา
ว่าจะดําเนินการอย่างไร และทําได้มากน้อยแค่ไหน พัฒนาแล้วประโยชน์จะไปตกกับประชาชนอย่างไร จะแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ได้อย่างไร

-๕นายสมบัติ ชนะสิทธิ์ แสดงความเห็ นเพิ่ มเติ มว่ า ในการกํ าหนดยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่ น
ถึงแม้ว่าจะมีการกําหนดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดําเนินการ แต่ควรจะต้องมีแนวทางในการประเมินผล
การปฏิบัติด้วย เพราะจะได้รู้ว่าผลการปฏิบัติตามเป็นไปตามที่กําหนดไว้หรือไม่
นางฐิตินันท์ เจริญอาจ ให้ข้อเสนอแนะว่า ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้นําเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกย่อง
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยอันตรายที่ได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต แต่ก็ยังไม่มีระบุไว้ในยุทธศาสตร์
โดยเห็นว่าข้าราชการซึ่งเป็นผู้นําครอบครัวที่ได้รับอันตรายแก่ชีวิต ควรจะให้มีสิทธิและสวัสดิการเท่าเทียมกับข้าราชการ
ประเภทอื่น ๆ เช่ น ตํารวจ ทหาร หรือข้ าราชการพลเรือน โดยต้องการที่จะเห็นการยกย่องเชิดชู และให้กําลั งใจแก่
ครอบครัวของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการเสียชีวิตจากการลอบทําร้าย หรือปฏิบัติหน้าที่
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม
นายเชื้อ ฮั่นจินดา
แสดงความเห็นว่า เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ในเรื่องของการยกย่อง ชมเชย เนื่องจาก
มีรายละเอียด สาระ วิธีการ และขั้นตอนที่ชัดเจน แต่ในมุมกลับกัน เห็นว่าไม่ควรจะยกย่องชมเชยด้านเดียว แต่ควร
จะมีการประณามหรือวิจารณ์ผู้ที่ไม่ดีหรือไม่มีประสิทธิภาพด้วย เพราะสัดส่วนของผู้กระทําความดีหรือมีประสิทธิภาพ
มีเพียงเล็กน้อย แต่สัดส่วนของความไม่ดีมีเป็นจํานวนมาก ดังนั้น นอกจากจะยกย่องชมเชยคนดีและมีประสิทธิภาพ
แล้ว ควรที่จะประจานคนไม่ดีด้วย อาจจะต้องจัดลําดับตั้งแต่ดีมากสุดไปถึงไม่ดีที่สุด ซึ่งการกระทําเช่นนี้ จะทําให้คนไม่
ดีรู้สึกเป็นกังวลเนื่องจากกลัวถูกประจานและกลับมาทําความดีมากขึ้น
นายสมบัติ ชนะสิทธิ์ เสนอข้อคิดเห็น เพิ่มเติมว่า เห็น ด้ว ยกับ ความเห็น ของนายเชื้อ ฮั่น จิน ดา และเห็น ว่า
การวัด คุณ ภาพองค์ก ร โดยการกํ า หนดเกณฑ์ม าตรฐานไว้ ถ้า องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น ใดปฏิบัต ิไ ม่ค รบ
ตามเกณฑ์ หรือไม่ถึงเกณฑ์ก็จะไม่ผ่าน สําหรับการประเมินย่อยถึงระดับบุคคลก็ต้องพิจารณากันอีกครั้ง
นายประมวล พัฒน์ทอง ให้ข้อสังเกตว่า จากที่ได้ฟังอนุกรรมการหลายท่านก็ได้ให้ความคิดเห็นอย่างดี แต่ในส่วนตัว
เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่กันอย่างเรียบร้อย เนื่องจากการทํางานต้องอาศัยกฎเกณฑ์และข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยไม่มีหน่วยงานจากส่วนกลางควบคุม ดังนั้น จึงเห็นว่าไม่ควรที่จ ะเข้าไปกําหนด
กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติต่าง ๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการลิดรอนอํานาจของท้องถิ่น
นายประสิทธิ์ หินอ่อน แสดงความเห็นว่า ขอสนับสนุนความคิดเห็นของนายสมบัติ ชนะสิทธิ์ และนายเชื้อ ฮั่นจินดา
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๓ เรื่องมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น โดยเห็นว่าน่าจะมี
การกํ าหนดรายละเอียดของกลยุทธ์ ให้รอบคอบ เพราะเห็นว่าเป็ นเรื่ องสําคัญ และเห็นด้ วยในการประจานคนไม่ ดี
นอกจากนี้ ยังเห็นว่าควรจะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถประเมินผู้บังคับบัญชาด้วย เพราะจะทําให้ผู้บังคับบัญชาได้รู้ว่า
ตนเองมีข้อบกพร่องและต้องปรับปรุงแก้ไขตนเองอย่างไร
นายสนั่น สายสุนทร ให้ค วามเห็น เพิ่ม เติม ว่า เห็น ด้ว ยกับ การประเมิน ตามที่น ายประสิท ธิ์ หิน อ่อ นเสนอ
ซึ่งนอกจากจะประเมินภายในองค์กรแล้ว ควรที่จะมีการประเมินจากภายนอกองค์กรด้วย โดยอาจจะเป็นการ
ประเมิน จากนัก วิช าการ เพื่อ จัด ลํา ดับ ว่า ใครที่อ ยู่ลํา ดับ ที่ไ ม่ดีก็ต้อ งพิจ ารณาตนเอง นอกจากนี้ เห็น ด้ว ยกับ
ข้อเสนอของ นางฐิตินันท์ เจริญอาจ ที่จะให้มีองค์กรใดเพื่อมาดูแลสวัสดิภาพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ หรือปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปดูแล
หรือให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ ความเห็นส่วนตัวเห็นว่าควรเป็นหน้าที่ ก.ถ. ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดในการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น โดยควรที่จะให้สิทธิและสวัสดิการเหมือนเช่นข้าราชการประเภทอื่น ๆ และ
ถ้าทําไม่ได้เนื่องจากปัญหาทางกฎหมายก็จะต้องไปดําเนินการแก้ไข

-๖ประธาน
กล่าวว่า ขอให้ฝ่ายเลขานุการไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ย วกับ ประเด็น ที่คณะอนุกรรมการ
เสนอในเรื่อ งของสิท ธิแ ละสวัส ดิการของข้า ราชการส่ว นท้อ งถิ่น โดยเฉพาะการให้ลูก ของข้า ราชการที่ไ ด้รับ
อันตรายแก่ชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเกิดจากการปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้รับการ
บรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
นายสมบัติ ชนะสิทธิ์ เสนอความเห็นเพิ่มเติมว่า น่าจะให้มีการกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
มีการตรวจสอบภายในด้วยตนเอง โดยกํ าหนดไว้ในยุ ทธศาสตร์ ด้วย เพื่อให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ มีการ
ตรวจสอบภายในองค์กรก่อนที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาตรวจสอบ
นายคนองพล เพ็ชรรื่น ให้ความเห็นว่า กังวลในเรื่องการนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ ควรนําตัวชี้วัดของการ
ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ได้ขอรับ
การประเมิน องค์กรเป็น ประจําทุกปี เพราะถือว่าเป็น การพัฒ นาองค์กรไปในตัว ซึ่งในประเมิน จะมีเกณฑ์การ
ประเมิน และตัว ชี้วัด ที่ห ลากหลาย รวมทั้งสามารถนํามาต่อยอดปรับใช้กับ ยุท ธศาสตร์ที่กําหนดไว้ได้บ างส่ว น
ซึ่งจะทําให้วัดผลได้ว่ายุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้บัง เกิดผลสัมฤทธิ์เพีย งใด และเห็น ด้ว ยที่จ ะให้องค์ก รนําระบบ
คุณธรรมมากําหนดไว้ในยุทธศาสตร์
นางสาววันทนีย์ ธีรพงศ์นภาลัย แสดงความเห็นว่า ในส่วนของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๓๕ จะเกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องวินัยอย่างเดียว คือ การลงโทษต่าง ๆ แต่ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเปลี่ยนจากซีเป็นแท่ง จะบัญญัติเรื่องจรรยาบรรณข้าราชการควบคู่กันไปด้วย โดยถ้าทําดี
ต้องมีการยกย่องควบคู่กันไปไม่ได้ว่าด้วยเรื่องวินัยเพียงอย่างเดียว ซึ่งปรากฏอยู่ในกฎหมายรอง เช่น ประมวล
จริยธรรม กําหนดจรรยาบรรณของสายงานต่าง ๆ ว่าควรจะต้องมีจ รรยาบรรณว่าด้วยเรื่องอะไรบ้าง สําหรับ
การยกย่องคนดี ได้มีการจัดตั้งศูน ย์คุ้มครองจริย ธรรมในสํานักงาน ก.พ. เพื่อที่จ ะส่งเสริมส่ว นราชการต่าง ๆ
ยกย่อ งข้า ราชการที ่ดีใ นการคิ ดสร้ างสรรค์ และให้ ส่ วนราชการต่ าง ๆ ตั้ งหน่ วยงานย่ อยเป็ นเครื อข่ ายของ ก.พ.
เป็นกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม การเผยแพร่ส่วนที่ไม่ดี ซึ่งในส่วนของการพิจารณาให้ความเป็นธรรม ก็มีคณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม และมีการนําตัวอย่างของการกระทําความผิดเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น จุลสาร วารสาร เพื่อเป็น
กรณีตัวอย่างของการทําผิด
ประธาน
ขอให้ ฝ่ ายเลขานุ ก ารนํ า แนวทางข้ างต้ น ของสํ านั กงาน ก.พ. เข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของ
คณะอนุกรรมการใน ก.ถ. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ด้วย
นายสมบัติ ชนะสิทธิ์ เสนอข้ อสั งเกตเพิ่ มเติ มว่ า ยุ ทธศาสตร์ เรื่ องนี้ น่ าจะมี เรื่ องของความร่ วมมื อกั บองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นด้วย เนื่องจากบางแห่งไม่มีศักยภาพเพียงพอ เช่น ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน หรือเครื่องจักร เครื่องมือในการดําเนินการต่าง ๆ โดยเสริมสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร เพื่อจะ
ได้ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกันในเรื่องต่าง ๆ
นางฐิตินันท์ เจริญอาจ แสดงความเห็น เพิ ่ม เติม ว่า เป็น ไปได้ห รือ ไม่ที่จ ะแก้ไ ขข้อ ความในยุท ธศาสตร์ที่ ๒
กลยุทธ์ที่ ๒.๔ จากเดิมที่เขียนว่า เริ่มดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้โดยอาจจ้างสถาบันการศึกษาในพื้นที่หรือ
สถาบัน การปกครองท้อ งถิ ่น โดยส่ว นตัว เห็น ว่า เนื่อ งจากยัง มีส ถาบัน อื่น ๆ อีก เช่น สถาบัน หรือ หน่ว ยงาน
การพัฒนาต่าง ๆ อาจจะลงนามความร่วมมือกันได้ เพราะบางทีหน่วยงานอื่น ๆ อาจจะมีพันธกิจกับการพัฒนา
ตรงนี้ น่าจะไม่ต้องใช้เงินในบางส่วน รวมทั้งในเรื่องของอาเซียน การพัฒนาหลักสูตรควรจะเป็นหลักสูตรที่เป็น
สากล ไม่เฉพาะอาเซียนเท่านั้น แต่ควรจะต้องเรียนรู้ของการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วโลก

-๗นายเชื้อ ฮั่นจินดา
ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า น่าจะมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาคนเข้าสู่ระบบ
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเห็ นว่าในปัจจุบันมี ปัญหาในการสรรหาคนเข้าสู่ระบบ ทํ าให้ผู้ เข้าสู่ ระบบ
ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่มีการอบรมหรือปฐมนิเทศให้ความรู้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ โดยเสนอให้มียุทธศาสตร์ในการ
สรรหาคนเข้าสู่ตําแหน่ง โดยให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีอํานาจในการกําหนดกรอบได้เอง แต่ขอให้ส่วนกลาง
เป็นผู้ดําเนินการจัดสอบและคัดเลือกคนไปให้
นายประสิทธิ์ หินอ่อน เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ในการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่นั้น เห็น ว่าน่าจะไม่เฉพาะ
ข้า ราชการใหม่เ ท่า นั้น ข้า ราชการเก่า ที่ไ ม่เ คยปฐมนิเ ทศก็ค วรให้ไ ด้ร ับ การปฐมนิเ ทศด้ว ย เนื ่อ งจากเห็น ว่า
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยไม่เคยปฐมนิเทศ และน่าจะแยกจากกันระหว่างการปฐมนิเทศกับการอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ
เลขานุการ
ชี้ แจงเพิ่ มเติ มว่ า ตามยุ ท ธศาสตร์ น อกจากจะกํ าหนดยุ ทธศาสตร์ ในการปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว ยังได้กําหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ
การปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ไว้ด้วย แต่ก็เป็นไปตามที่ได้ชี้แจงในเบื้องต้นว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นเพียงแผนแม่บท ซึ่งขั้นตอนการดําเนินงานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสรรหา
บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ก็จะต้องทําการศึกษาในเรื่องดังกล่าวตามมาตรฐานกลางและมาตรฐานทั่วไป ว่ามีปัญหาใน
การปฏิบัติอย่างไร หรือไม่ แล้วก็นําเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งข้อเสนอของนายเชื้อ ฮั่นจินดา
ก็มีอยู่แล้วในยุทธศาสตร์ เพียงแต่ขั้นตอนรายละเอียดจะต้องไปดําเนินการต่อตามแผน ทั้งนี้ หาก ก.ถ. พิจารณาให้
ความเห็ นชอบยุ ทธศาสตร์ สํ านั กงาน ก.ถ. กั บกรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ นก็ จะต้ องไปพิ จารณาร่ วมกั นว่ า
มาตรฐานกลาง มาตรฐานทั่วไป ที่ ออกไปแล้วมีอะไรต้องปรับปรุงแก้ ไข ซึ่ งบางเรื่องก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ไข
กฎหมายอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเลขานุการจะได้นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทั้งหมด ไปพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติม และจะนําเสนอต่อ ก.ถ. ในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพิจารณาปรับปรุง
แก้ไ ขเพิ่ม เติม ยุท ธศาสตร์การพัฒนาข้ าราชการส่วนท้องถิ่นในการเสริ มสร้ างธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ –
๒๕๖๐ ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ และให้นําเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป
๔.๒ การกําหนดวันและเวลาการประชุมคณะอนุกรรมการ เป็นวาระประจํา
เลขานุการ

๑. เรื่องเดิม
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้มีมติในการ
ประชุม ครั ้ง ที ่ ๑ / ๒๕๕๕ เมื ่อ วัน ที ่ ๑๐ สิง หาคม ๒๕๕๕ เห็น ชอบกํ า หนดวั น และเวลาการประชุ ม
คณะอนุกรรมการ ฯ ทุกวันศุกร์ที่ ๒ ของเดือน เวลา ๐๙.๓๐ น. ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน ให้มีการกําหนด
นัดประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ เพิ่มเติม ตามความเหมาะสม
๒. ข้อเท็จจริง
จากการปรึกษาหารื อกับ ประธานอนุกรรมการ เห็นว่ าอนุ กรรมการหลายท่านต้อง
เดินทางมาจากต่างจังหวัด ทําให้การเดินทางเป็นไปอย่างรีบเร่ง เนื่องจากเวลาประชุมเดิม คือ ๐๙.๓๐ น. เป็น
ช่วงเวลาเร่งด่วน ทําให้บางครั้งอนุกรรมการไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้ทัน

-๘๓. ข้อพิจารณา
เพื่อให้การประชุมคณะอนุกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้อนุกรรมการที่
เดินทางมาต่างจังหวัดได้มีเวลาในการเตรียมตัวเข้าร่วมประชุม เห็นควรเปลี่ยนกําหนดวันและเวลาการประชุม
คณะอนุกรรมการ จากทุกวันศุกร์ที่ ๒ ของเดือน เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นทุกจันทร์ที่ ๓ ของเดือน เวลา ๑๐.๐๐ น.
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ
- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

(นายกีรติ บุญการณ์)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายสันติธร ยิ้มละมัย)
ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สกถ.
อนุกรรมการและเลขานุการฯ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

