รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงาน ก.ถ. ชั้น ๘
อาคารสถาบันดารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
-------------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นางเลื่อมใส ใจแจ้ง
นายอมร วีระพันธุ์
นายสมภาคย์ สุขอนันต์
นายธรรมรัตน์ มุกมีค่า
นางราณี อุปการะกุล

๖. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
๗. นายภาสวัฒน์ รอดคาดี
๘. นายธนศักดิ์ มาคะสิระ
๙. นายประสาน บุญสูง
๑๐. นายสุรชาติ เล็กขาว
๑๑. นายประสิทธิ์ หินอ่อน
๑๒. นายเชื้อ ฮั่นจินดา
๑๓. นายวิรัติ ปีดแก้ว
๑๔. นายสนั่น สายสุนทร
๑๕. นายเดช อิงคสิทธิ์
๑๖. นางสาววันทนีย์ ธีรพงศ์นภาลัย
๑๗. นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
๑๘. นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว
๑๙. นายกีรติ บุญการณ์

ประธานอนุกรรมการ
แทนหัวหน้าสานักงาน ก.ถ.
อนุกรรมการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
อนุกรรมการ
แทนหัวหน้าสานักงาน ก.ก.
อนุกรรมการ
แทนผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบจาแนก อนุกรรมการ
ตาแหน่งและค่าตอบแทน สานักงานก.พ.
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานทั่วไป
อนุกรรมการ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สถ.
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานฯ สกถ.
อนุกรรมการ
นายกเทศมนตรีตาบลวัดเพลง
อนุกรรมการ
รองนายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
อนุกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาฯ สกถ. อนุกรรมการและเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนา
สถาบันพระปกเกล้า
ผู้อานวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตาแหน่ง สถ.
นายวิสูตร จงชูวณิชย์
นายกเทศมนตรีตาบลบรบือ
นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา
นายสมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์
นายสมบัติ ชนะสิทธิ์

อนุกรรมการ

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

-๒๗. นายประมวล พัฒน์ทอง
๘. นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ
๙. นางฐิตินันท์ เจริญอาจ
๑๐. นายคนองพล เพ็ชรรื่น
๑๑. นายเสรี ทองเทศ

รองปลัดเมืองพัทยา
ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
ปลัดเทศบาลเมืองวังน้าเย็น

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
- ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงาน ก.ถ. สป.
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
มติที่ประชุม

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เลขานุการ
ฝ่ายเลขานุก าร ได้จัดทารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จานวน ๕ หน้า และได้ส่งให้
อนุกรรมการทุกท่านได้พิจารณาแล้ว ตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๐๙.๓ / ว ๑๕ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ จนถึง
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ปรากฏว่า ไม่ มีอนุกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงาน การประชุมดังกล่าว
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ สรุปสาระสาคัญการประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการ ขอนาเรียนสรุปสาระสาคัญการประชุม ก .ถ. ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยที่ประชุม ก.ถ. ได้พิจารณาเรื่องสาคัญ จานวน ๑ เรื่อง ดังนี้
การสร้างความสมบูรณ์ของระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตาม แผนปฏิบัติการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยเป็นการบูรณาการข้อเสนอทั้ง ๑๐ ข้อ เพื่อเชื่อมโยง
กับการเตรียมการด้านกฎหมาย
ที่ประชุม ก.ถ. มีมติ ดังนี้
๑) เห็นชอบในหลักการการสร้างความสมบูรณ์ของระบบการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นในแผนที่ ๑

-๓๒) มอบหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่
องราวร้องทุกข์ และ
คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแผนที่ ๒
แผนการเตรียมการด้านกฎหมาย
๓) มอบหมายคณะอนุกรรมการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ดาเนินการตามแผนที่ ๓ แผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์
๔) มอบหมายฝ่ายเลขานุการดาเนินการปรับปรุงกรอบแนวทางการดาเนินการและ
แผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
เป็นประจาทุกครั้ง

รับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการสรุปผลความคืบหน้าให้คณะอนุกรรมการได้รับทราบ

๓.๒ สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการ ใน ก
ประเมินผล การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.ถ. ด้านการติดต ามและ

เลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการ ขอสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการ ใน ก .ถ. ด้านการติดตาม
และประเมินผล การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๑ เรื่อง ดังนี้
การกาหนดโครงสร้างประโยชน์ตอบแทนอื่ นรวมทั้งรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือนและ
ค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
ที่ประชุม ได้มีมติ ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑. แก้ไขชื่อประกาศ ก .ถ. ให้ครอบคลุมถึงพนักงานจ้าง
๒. แก้ไขคานิยาม คาว่า “ประโยชน์ตอบแทนอื่น ” ในข้อ ๑ ของประกาศ ก.ถ.
๓. ปรับปรุงแก้ไขราย การค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินอื่นและ
เงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง
โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมดังนี้
๑. ควรมีการกาหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๓๕ ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ควรมีการกาหนดบทเฉพาะกาลเพื่อคุ้มครองและรองรับการดาเนินการที่ผ่านมา
ซึ่งเข้าลักษณะของนิยามใหม่น้อย
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ประธาน
แสดงความเห็นว่า กรณีที่กล่าวอ้างข้อกฎหมาย ขอให้ฝ่ายเลขานุการนาเอกสาร
ประกอบที่เกี่ยวข้อ งเพื่อให้คณะอนุกรรมการได้อ่านและพิจารณาประกอบด้วย
นายสมภาคย์ สุขอนันต์ ในส่วนของ กทม . ก็ประสบกับปัญหาค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลที่จะเกินกว่า
ที่กฎหมายกาหนด ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการกระจายในภารกิจความรับผิดชอบแต่ไม่ได้รับงบประมาณ ซึ่งน่าจะได้มี
การแก้ไขกฎห มายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ประธาน
แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากมีกฎหมายบัญญัติไว้ให้มีการใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลไว้ไม้เกินร้อยละ ๔๐ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อจะได้นางบประมาณไปใช้เพื่อการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

-๔นายธนศักดิ์ มาคะสิ ระ แสดงความเห็นว่า ต้องการให้งบประมาณเพื่อการบริหารงานบุคคลคงไว้ที่ร้อยละ ๔๐
เนื่องจากจะได้นางบประมาณไปใช้ในการพัฒนาและดาเนินการอื่นๆ ที่ไม่ใช่เพื่อการบริหารงานบุคคล ซึ่งในปัจจุบัน
จะเหลืองบประมาณเพื่อการพัฒนาจริงไม่มากนักเพราะนาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย
นายประสิทธิ์ หินอ่อน แสดงความเห็นว่า เห็นด้วยกับนายสมภาคย์ฯ และเห็นว่าในปัจจุบันก
ารใช้จ่าย
งบประมาณจะเกินกว่าที่ก ฎหมายกาหนดไว้ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก และขนาดกลาง
รวมทั้ง อบต. ที่มีการยกฐานะเป็นเทศบาล ทาให้มีการ บรรจุแต่งตั้ง บุคลากรในตา แหน่งอื่นๆ เพิ่มขึ้น
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ แสดงความเห็นว่า ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องรับภาระในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล จึงอาจจะต้องมีการปรับลดค่าใช้จ่ายลงไปน้อยกว่าร้อยละ
๔๐ นอกจากนี้
อาจจะต้องกาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกั บการกาหนดกรอบอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่
โดยลดกรอบอัตรากาลังลงให้เหลือเท่าที่กาหนดไว้เดิม นอกจากนี้ การยกฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก็อาจจะไม่ต้อง บรรจุคนลงตามตาแหน่งในทันที โดยขอให้ดูปริมาณงานและความจาเป็นจริงๆ
นายธนศักดิ์ มาคะสิระ แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับนายศิริวัฒน์ ฯ ในเรื่องของการยกฐานะและให้
ชะลอการจัดคนลงตาแหน่ง โดยให้บรรจุเฉพาะตาแหน่งที่จาเป็นไปก่อน เพราะการบรรจุให้ครบตามกรอบ
อัตรากาลัง แต่ปริมาณงานไม่ได้มากขึ้น จึงเป็นความสิ้นเปลืองไปโดยไม่จาเป็น และจะทาให้ไม่มีงบป
ระมาณ
ที่จะไปใช้เพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประธาน
แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันมีการกาหนดแนวทางปฏิบัติว่าให้มีการบรรจุ
คนเข้าสู่ตาแหน่งที่ว่างภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งหากเป็นตาแหน่งที่มีความสาคัญ ก็ควรจะบรรจุตาม
ที่กาหนดไว้ แ ต่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่ดาเนินการ ปล่อยให้ระยะเวลาผ่านมานาน จึงขอให้
นายศิริวัฒน์ ฯ ติดตามว่าแนวทางปฏิบัติต่างๆ ได้ผลมากน้อยเพียงใด
นายเชื้อ ฮั่นจินดา
แสดงความเห็นว่า ถ้าเรามาพูดกันอย่างนี้ก็จะไม่เกิดผล ดังนั้น ในห้วงระยะเวลาที่ยัง
ไม่ไปแ ก้อะไร เข้าใ จว่าประกาศหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ออกโดย ก .กลาง จะแก้ไขได้ ดังนั้น จึงขอให้เป็นมติ ก .กลาง
ในการไปกาหนดกรอบเช่นว่า คุมโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓๕ อยู่แล้ว ที่ให้มีการใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ และเห็นว่าในปัจจุบั นควรลดลงเหลือร้อยละ ๓๕
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของข้าราชการและลูกจ้างให้มากขึ้น และควรที่จะมีการกาหนดสั
ดส่วนของ จานวน
ข้าราชการและลูกจ้างไว้ให้ชัดเจนว่าต้องมีจานวนเท่าใด และเห็นด้วยกับแนวทางที่นายศิริวัฒน์ฯ เสนอแนะ
ในการดาเนินการในเรื่องของอัตรากาลัง ดังนั้น
ควรจะมีแนวทางที่เป็นมาตรการทางกฎหมาย
ประกาศ
หลักเกณฑ์ ทั่วไป เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารฝ่ายการเมืองหาผลประโยชน์ ด้วยการบรรจุลูกจ้างมากเกินความ
จาเป็น ซึ่งจะทาให้ลดการใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ลงได้ แต่ก็ต้องยอมรับว่าผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ที่ดีก็มีมาก แต่บางที่ก็มีปัญหา ซึง่ มีการเปิดสอบ บรรจุ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและมี
การทุจริต เพื่อเรียกรับเงินจากผู้ที่ต้องการบรรจุ นายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บาง แห่ง เปิดสอบบรรจุ
สามคนได้ เงิน สองล้าน เศษ เท่ากับหัวละประมาณเจ็ดแสน บาท นี่คือคนลาดับที่หนึ่ ง และ ผู้ที่ได้รับการบรรจุ
ในลาดับที่หนึ่ง ก็ต้องหาทางโยกย้ายออกไปอยู่ ที่อื่น ภายในกาหนดหนึ่งปี เพื่อเปิดทางให้ แก่ผู้ที่สอบได้ ลาดับที่สอง
ให้ ได้รับการบรรจุ เนื่องจาก ลาดับที่สอง ได้จ่ายเงิน ไว้แล้วจานวน ห้าแสนบาทและสัญญากันไว้ว่าจะต้องได้รับการ
บรรจุ ส่วนผู้ที่ บรรจุก่อนก็ต้องหาทางวิ่งเต้นจ่ายเงินเพื่อหาสถานที่สังกัดใหม่ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ หาหลักฐานไม่ได้
เช่นเดียวกับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขหลักเกณฑ์ต่างๆ ซึง่ คิดว่าน่าจะ
แก้ปัญหาได้และเพื่อต้องแก้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในวั นข้างหน้า
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการรับไว้เป็นข้อมูลเพื่อการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-๕ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

๓.๓ สรุปผลการประชุม คณะทางานติดตามประเมินผลการพัฒนาและปฐมนิเทศ

เลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการ ขอสรุปผลการประชุม คณะทางานติดตามประเมินผลการพัฒนาและ
ปฐมนิเทศข้าราชการส่วนท้องถิ่น จานวน ๑ เรื่อง ดังนี้
แนวทางติดตามประเมินผลการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ฝ่ายเลขานุการเสนอแนวทางการติดตามประเมินผลการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ให้คณะทางานพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการพัฒนาและปฐมนิเทศ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการจัดทารายละเอียดการดาเนินงานเพื่อให้
คณะทางานพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อ โปรดทราบ
นายสนั่น สายสุนทร แสดงความเห็นว่า ในการดาเนินงานของคณะทางาน ติดตามประเมินผลการพัฒนาและ
ปฐมนิเทศข้าราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ดังนั้น จึงขอให้ ฝ่ายเลขานุการ ประสานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหางบประมาณไว้ด้วย
ประธาน
แสดงความเห็นว่าในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้ฝ่ายเลขานุการจัดทารายละเอียดผลการประชุม
ของคณะทางานฯ แนบมาเพื่อให้คณะอนุกรรมการได้รับทราบด้วย และให้ไปจัดหางบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานของคณะทางานตามที่นายสนั่น สายสุทนร เสนอ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา

การดาเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
เลขานุการ

๑. เรื่องเดิม
มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่
๕ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานความร่วมมือกับสถาบัน
พระปกเกล้าในการ ดาเนินการกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลที่ สอดคล้อ งกับแนวทางของสถาบันพระปกเกล้า เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาในการประชุม ครั้งต่อไป
๒. ข้อเท็จจริง
ฝ่ายเลขานุการ ได้ ประสานขอความอนุเคราะห์ข้อมูล โครงการฯ จากสถาบัน
พระปกเกล้าแล้ว ได้แก่โครงการ การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริ ตของสถาบันพระปกเกล้า
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสังคมไทย ศึกษาบทบาทและหน้าที่
ขององค์กรต่างๆ ในการทาหน้าที่ตรวจสอบ และวางมาตรการป้องกันการทุจริต ศึกษาเปรียบเทียบมาตรการต่างๆ
ในการป้องกันการทุจริตของนานาประเทศ และเพื่อเสนอแนวทางในการปฏิรูปประเทศไทยในการแก้ไขปัญหา
การทุจริต โดยมีกิจกรรมที่ต้องดาเนินการดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

การทบทวนวรรณกรรม
เก็บข้อมูลปฐมภูมิ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมกลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การต่อต้านการทุจริต
ประมวลผลและศึกษาเปรียบเทียบ

-๖๖) สังเคราะห์ผลการศึกษาและจัดทาตัวแบบแก้ปัญหาการทุจริต
๗) ประชุมสรุปและจัดทารายงาน
๘) นาเสนอผลการศึกษาต่อผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงแก้ไขรายงาน
๙) นาเสนอรายงานที่ได้แก้ไขแล้วต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐) นาเสนอในงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๖
โดยมีระยะเวลาการดาเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ๒๕๕๗
๓. ข้อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการการปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้าน
การทุจริตของสถาบันพระปกเกล้า เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยเพื่อเป็นฐานองค์ความรู้ในการเตรียมการ
ปฏิรูปประเทศไทยในอนาคต เป็นการ มุ่งเน้นในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นอานาจ
หน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมโดยตรง ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจะได้ประสาน
คณะอนุกรรมการด้าน มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพิจารณาต่อไป
ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการ พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควร
ดาเนินการ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๒.๒ การกาหนดหลักสูตร ฝึกอบรมและโครงการพัฒนา ภาคบังคับแก่
ข้าราชการทุกระดับ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทาร่างกรอบหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาภาคบังคับของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามระบบจาแนกตาแหน่งใหม่
๔. ข้อเสนอ
ก.ถ. ต่อไป

จึงเรียนที่ประชุมเพื่ อโปรดพิจารณา และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ก่อนนาเสนอ

ประธาน
แสดงความเห็นว่า การที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ มานี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการ ได้ร่วมกัน
พิจารณาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามระบบจาแนกตาแหน่งใหม่ ดังนั้น
จึงขอให้คณะอนุ กรรมการร่วมกันพิจารณาว่าจะต้องดาเนินการอย่างไร
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ แสดงความเห็นว่า ตามที่ ก.ถ. ได้พิจารณาเห็นชอบ ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เป็นการกาหนดนโยบายในภาพกว้าง
แต่การที่จะมากาหนดในร ายละเอียดจึงเหมือนกับเป็นหน่วยปฏิบัติ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จะดาเนินการหรือไม่เพราะเป็นอานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงเห็นว่า แนวทางการ
ดาเนินงานของอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จึงควรจะต้องดาเ
นินการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โอนย้ายโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะต้องมีการสารวจว่ามีเรื่องใดบ้างที่ต้องการเสนอให้ ก
.ถ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพื่อที่จะนาไปใช้ เช่น แนวทางในการสอบแข่งขัน การเลื่อนระดั
บ ซึ่ง ต้องพิจารณาภายใต้หลักธรรมาภิบาล
โดยจะต้องมีความโปร่งใสและเป็นธรรม
ประธาน
แสดงความเห็นว่า เห็นด้วยตามข้อเสนอของนายศิริวัฒน์ ฯ ที่จะให้มีการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาลังจะเปลี่ยนไปใช้ระบบจาแนกตาแหน่งใหม่ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น จึงควรเตรียมความพร้อมเพื่อให้ทันต่อ สถานการณ์ ที่กาลังจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้

-๗เลขานุการ
แสดงความเห็นว่า กรณีตามกลยุทธ์ที่ ๓.๑ ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สาคัญและเห็นด้วยกับ
ข้อเสนอที่จะให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นกาลังจะเปลี่ยนไปใช้ระบบจาแนก
ตาแหน่งใหม่ในปี พ .ศ. ๒๕๕๘ แต่ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าการดาเนินการ ในการดาเนินการตามกลยุทธ์ที่ ๓.๑
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ การกาหนดมาตรฐานในการ ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง
โอนย้าย จะเป็นอานาจหน้าที่ โดยตรงของคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
และจะต้องมีการว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน ไม่ใช่อานาจหน้าที่
ของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นโดยตรง ประกอบกับ ตามแผนปฏิ บัติ การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
กาหนดให้กลยุทธ์ที่ ๓.๑ (การปรับปรุง แนวทางและกฎ ระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ) ดาเนินการในห้วงปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๘ ซึ่งจะต้องมี การจัดงบประมาณในการจัดจ้างที่ปรึกษา
จากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ ประมาณ ๒ – ๓ ล้านบาท
นายสนั่น สายสุนทร แสดงความเห็นว่า ในปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
โดยเฉพาะการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการมีการทุจริตกันอย่างกว้างขวาง จึงเห็นว่ าควรให้ความสาคัญกับเรื่องการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเร่งด่วน
ประธาน
แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอของนายสนั่น ฯ ซึ่งเราควรพิจารณาให้ทัน
ตามสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญ สาหรับการดาเนินการในเรื่องที่ต้องใช้ งบประมาณ
แต่เนื่องจาก ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ หรือไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนั้นจึง ให้ประสานกับ ดร .ถวิลดี บุรีกุล
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งได้รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นว่าสถาบันพระปกเกล้า
มีงบปร ะมาณที่จะให้การสนับสนุนในการดาเนินการ
ดังนั้น จึงขอให้ประธานคณะทางาน ติดตามประเมินผล
การพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการส่วนท้องถิ่นประสานขอทราบข้อมูลไว้เป็นการเบื้องต้น
นายเชื้อ ฮั่นจินดา
แสดงความเห็นว่าในการดาเนินงานเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
คณะอนุกรรมการอาจจะไม่ต้องใช้งบประมาณ ในการดาเนินการ และไม่เห็นด้วยกับการยึดติดกับการจ้างที่ปรึกษา
ของ สปร. และสถาบันพระปกเกล้า เนื่องจากเห็นว่ามีบุคลากรและมีข้อมูลในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อยู่แล้ว ว่าจะต้อง
ดาเนินการในเรื่องใดบ้าง โดยไม่ต้องศึกษาข้อมูลใหม่เพราะจะไม่สามารถแก้ไขหรือรองรับปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทัน
ต่อสถานการณ์ ดังนั้น จึงเห็นว่าไม่จาเป็นต้องใช้งบประมาณดาเนินการ
นายประสิทธิ์ หินอ่อน แสดงความเห็นว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอของนายศิริวัฒน์ ฯ ในการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์
ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ควบคู่กันไป โดย ไม่ต้องใช้งบประมาณ โดยให้เสนอ ก .ถ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
มอบหมายให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดาเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ประธาน
แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับนายประสิทธิ์ ฯ ที่จะให้มีการดาเนินการควบคู่กันไป และ
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นายสมภาคย์ สุขอนันต์ แสดงความเห็นว่า ในการดาเนินการก็ต้องมีการสารวจข้อมูลเกี่ยวกับแนวทาง
ที่จะดาเนินการว่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดาเนินการ
สาหรับการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในบางส่วนกรุงเทพมหานครได้รับการประสานความร่วมมือกับ
ปปช.ที่อนุมัติงบประมาณให้ กทม.เป็นผู้ดาเนินการ
นายสนั่น สายสุนทร แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า ต้องการให้ ก .ถ. เป็นองค์กรหลักในการแก้ไขปัญหา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ ีปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ดังนั้น จึงควรเสนอให้ ก.ถ. ได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเร่งด่วน
ประธาน
แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยนายสนั่น
ฯ ที่จะให้มีการเสนอปัญหานี้ในการ
ประชุม ก .ถ. เพื่อที่จะได้รับทราบและมีแนวทางในการแก้ไขและ
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
โดยเร่งด่วน ต่อไป แต่ อย่างไรก็ตามจาเป็นที่จะต้องมีงบประมาณในการดาเนินงานในเรื่องต่างๆ ซึ่งสานักงาน
ก.ถ. ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดาเนินการไว้ จึงควรให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอาจจะมี
งบประมาณเป็นผู้ดาเนินการ

-๘นายอมร วีระพันธุ์
ที่ผ่านมาสานักงาน ก .ถ. ได้เสนอของบประมาณหลายเรื่องเป็นประจาทุกปี แต่มักจะ ถูก
ตัดออกในระหว่างการพิจารณา แต่แผนงานโครงการและกิจกรรมที่มีมาก่อนที่จะมี ก .ถ. ก็ยังได้รับการจัดสรร
งบประมาณแต่ จานวนเงิน ก็ลดลงทุกปี อาจจะเนื่องมาจากสานักงาน ก .ถ. ต้องรับผิดชอบงานธุรการของ ก .ถ.
ซึ่งมีลักษณะงานในระดับนโ ยบายนั่นเอง
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า ในเรื่องที่ฝ่ายเลขานุการได้นาเสนอให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณา ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องสาคัญ แต่อย่างไรก็ตามก็ควรที่ จะพิจารณา ในเรื่องเร่งด่วนก่อน
มติที่ประชุม
เนื่องจากปัจจุบันเกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น
คณะอนุกรรมการฯ จึงพิจารณาว่าในประเด็นการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ควรเร่งดาเนินการในการปรับปรุง
ระบบบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะการสรรหาบุคค ลเข้ารับราชการใหม่ จึงได้ให้ฝ่ายเลขานุการดาเนินการดังนี้
๑. แจ้ง ก.ถ. เพื่อขอให้พิจารณากาหนดมาตรการและแนวทางป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้น
๒. แจ้งคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบมาตรฐานกลางที่จะต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
๓. แจ้งคณะกรรมการ กลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อกาหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางเพื่อป้องกันปัญหา
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ

- กาหนดการประชุมครั้งต่อไป
เลขานุการ
กาหนดการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งต่อไป ซึ่งเป็นครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๗ ตรงกับวันจันทร์
ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สาหรับรายละเอียดฝ่ายเลขานุการจะได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายกีรติ บุญการณ์)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ)
ผู้อานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
อนุกรรมการและเลขานุการ

