รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๘
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสํานักงาน ก.ถ. ชั้น 8 อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ
-------------------ผู้มาประชุม
๑. นางเลื่อมใส ใจแจ้ง
๒. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
๓. นายทิศนุ ธีระนุกูล
๔. นายสุรพล เจริญภูมิ
๕. นายสมภาคย์ สุขอนันต์
๖. นายธรรมรัตน์ มุกมีค่า

๗. นายบันลือศักดิ์ สุนทร

๘. พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี
๙. นายสันติ วงศ์จิระสวัสดิ์

๑๐. นางจุฑารัตน์ อรุณบรรเจิดกุล
๑๑.นางฐิตินันท์ เจริญอาจ
๑๒. นางสาวจตุพร กิจจาหาญ
๑๓ นายสมบัติ ชนะสิทธิ์

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา
สถาบันพระปกเกล้า
แทนหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการ
อนุกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ผู้อํานวยการส่วนวิชาการ
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการ
อนุกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
ผู้อํานวยการกองวินัย สํานักงาน
อนุกรรมการ
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แทนหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานทั่วไป
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้อํานวยการส่วนประสาน
การถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตําแหน่ง อนุกรรมการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
แทนผู้อํานวยการส่วนมาตรฐาน
อนุกรรมการ
การบริหารงานบุคคล สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
แทนปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
อนุกรรมการ
จังหวัดสระแก้ว
ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
อนุกรรมการ
จังหวัดปทุมธานี
แทนปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช
อนุกรรมการ
จังหวัดนนทบุรี
อนุกรรมการ

-๒๑๔.นายสนั่น สายสุนทร
๑๕ นายเดช อิงคสิทธิ์
๑๖.นางสาววันทนีย์ ธีรพงศ์นภาลัย
๑๗.นายอติเทพ จริยเวชช์วัฒนา
๑๘.นายประมวล พัฒน์ทอง
๑๙.นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ

๒๐.นายกีรติ บุญการณ์
๒๑.นางสาวรัตนาภรณ์ หนูกลิ่น

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายเชื้อ ฮั่นจินดา

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
จังหวัดนครนายก
๒. ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทน สํานักงาน ก.พ.
๓. นายวิสูตร จงชูวณิชย์
นายกเทศมนตรีตําบลบรบือ
๔. นายธนศักดิ์ มาคะสิระ
นายกเทศมนตรีตําบลวัดเพลง
๕. นายประสิทธิ์ หินอ่อน
ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
๖. นายประสาน บุญสูง
๗. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เมืองพัทยา
๘. นายสุรชาติ เล็กขาว
ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๙. นายสมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์
๑๐. นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวชนัญญา นามพันธ์
ผู้ช่วยบุคลากร เทศบาลเมืองพิมลราช
2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานดําเนินการ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
เริ่มประชุม เวลา 1๓.๓0 น.
ระเบียบวาระที่ ๑
มติที่ประชุม

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ขอต้อนรับ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม
รับทราบ

-๓ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/2558 เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕8
เลขานุการ
ฝ่า ยเลขานุก าร ได้จ ัด ทํ า รายงานการประชุม คณะอนุก รรมการด้า นการพัฒ นาการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕8 เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕8 จํานวน ๘ หน้า และได้ส่งให้
คณะอนุกรรมการฯ แล้ว ตามหนังสือที่ มท 0209.3 / ว 3๓ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน 2558 แล้ว
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕8 เมื่อวันที่ 2๒ พฤษภาคม ๒๕๕8

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
- การกําหนดกรอบหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับระบบจําแนกตําแหน่งใหม่
เลขานุการ

1. เรื่องเดิม
มติที่ป ระชุม คณะอนุก รรมการด้า นการพัฒ นาการบริห ารงานบุค คลส่ว นท้อ งถิ ่น
ครั้งที่ 5 / 2558 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนําแนวทางการจัดทําหลักสูตร
การพัฒนาภาคบังคับของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมาเป็นแนวทางในการดําเนินการ รวมทั้ง
ให้นํ า ข้อ คิด เห็น และข้อ เสนอแนะของคณะอนุก รรมการเพื ่อ จัด ทํ า กรอบหลัก สูต รเพื ่อ ให้ค ณะอนุก รรมการ
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
๒.ข้อเท็จจริง
เนื่องจากการจัดทําหลักสูตรและการพัฒนาข้าราชการพลเรือนยังอยู่ในห้วงระหว่าง
ดํา เนิน การ ดัง นั้น ฝ่า ยเลขานุการจึง ได้ป รับ ปรุงกรอบหลัก สูต รฝึก อบรมและโครงการพัฒ นาภาคบัง คับ ของ
ข้า ราชการส่ว นท้อ งถิ ่น เพื ่อ รองรับ ระบบจํ า แนกตํ า แหน่ง ใหม่ต ามข้อ คิด เห็น และข้อ เสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการฯ โดยได้กําหนดกรอบหลักสูตรเพื่อรองรับระบบจําแนกตําแหน่งใหม่ทุกประเภท ดังนี้
ประเภทบริหาร
ตําแหน่งประเภทบริหารจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรบริหารท้องถิ่นระดับต้ น
บริหารท้องถิ่นระดับกลาง และบริหารท้องถิ่นระดับสูงที่ ก.ถ.กําหนดหรือเทียบเท่า และมีหลักสูตรที่จะต้องอบรม
จํานวน 4 หลักสูตร โดยมีระยะเวลาการอบรมแต่ละหลักสูตรประมาณ 1 – 3 เดือน ดังนี้
การถ่ายทอดองค์ความรู้
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
ผู้นําองค์กร
ทั้ งนี้ ทุ กหลั กสู ตรจะต้ องประกอบด้ วยรายละเอี ยดของรายวิ ชาที่ มี เนื้ อหาสาระ
สอดคล้องกับบัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นในการกําหนดมาตรฐานตําแหน่งตามที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด

-๔ประเภทอํานวยการ
ตําแหน่ งประเภทอํ านวยการจะต้ องผ่ านการอบรมหลักสู ตรอํ านวยการท้ องถิ่ น
ระดับต้น อํานวยการท้องถิ่นระดับกลาง และอํานวยการท้องถิ่นระดับสูงที่ ก.ถ.กําหนดหรือเทียบเท่าและมีหลักสูตร
ที่จะต้องอบรม จํานวน 4 หลักสูตรหลัก โดยมีระยะเวลาการอบรมแต่ละหลักสูตรประมาณ 1 – 3 เดือน ดังนี้
การสร้างและการสอนงาน
การบริหารและการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
สภาวะผู้นํา
ทั้ งนี้ ทุ กหลั กสู ตรจะต้ องประกอบด้ วยรายละเอี ยดของรายวิ ชาที่ มี เนื้ อหาสาระ
สอดคล้องกับบัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นในการกําหนดมาตรฐานตําแหน่งตามที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด
ประเภทวิชาการ
ตําแหน่งประเภทวิชาการ มีระยะเวลาการอบรมแต่ละหลักสูตรเป็นหลักสูตรระยะ
สั้น สามารถเลือกเรี ยนตามความเหมาะสมของตําแหน่งและระยะเวลาที่ จําเป็นในแต่ล ะรายวิ ชา เฉพาะระดั บ
ปฏิบัติการจะให้อบรมหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ส่วนระดับอื่นๆ จะ
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับความรับผิดชอบงานในหน้าที่โดยแยกเป็นระดับ ดังนี้
ระดับเชี่ยวชาญ มี 2 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรกระบวนการวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ และหลักสูตรการบริหารจัดการความรู้ โดยทุกหลักสูตรจะต้องเลือกรายวิชาเสริม ประกอบด้วย
รายละเอี ยดของรายวิ ชาที่ มีเนื้ อหาสาระสอดคล้ องกั บบั ญชี ความรู้ ทั กษะ และสมรรถนะที่ จํ าเป็ นในการกํ าหนด
มาตรฐานตําแหน่งตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด โดยเลือกเรียนตามรายวิชา
จํานวน 10 วิชา
ระดับชํานาญการพิเศษ มี 3 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบหลักสูตรการบริหารงานโครงการที่มีประสิทธิภาพ และหลักสูตรการตั้งเป้าหมาย
และการกําหนดกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทุกหลักสูตรจะต้องเลือกรายวิชาเสริม ประกอบด้วย
รายละเอี ยดของรายวิ ชาที่ มีเนื้ อหาสาระสอดคล้ องกั บบั ญชี ความรู้ ทั กษะ และสมรรถนะที่ จํ าเป็ นในการกํ าหนด
มาตรฐานตําแหน่งตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด โดยเลือกเรียนตามรายวิชา
จํานวน 7 วิชา
ระดับชํานาญการ มี 2 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรการประสานงาน
ความเป็นเลิศ และหลักสูตรการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการทํางาน โดยทุกหลักสูตรจะต้องเลือกรายวิชา
เสริม ประกอบด้วยรายละเอียดของรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับบัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็น
ในการกําหนดมาตรฐานตําแหน่งตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด โดยเลือกเรียน
ตามรายวิชา จํานวน 5 วิชา
ประเภททั่วไป
ตําแหน่งประเภททั่วไป มีระยะเวลาการอบรมแต่ละหลักสูตรเป็นหลักสูตรระยะสั้น
สามารถเลือกเรียนตามความเหมาะสมของตําแหน่งและระยะเวลาที่จําเป็นในแต่ละรายวิชา เฉพาะระดับปฏิบัติงาน
จะให้อบรมหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ส่วนระดับอื่นๆ จะต้องผ่านการ
อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับความรับผิดชอบงานในหน้าที่โดยแยกเป็นระดับ ดังนี้
ระดับอาวุโส มี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการตั้งเป้าหมายและการกําหนด

-๕กระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะต้องเลือกรายวิชาเสริม ประกอบด้วยรายละเอียดของรายวิชาที่มี
เนื้ อหาสาระสอดคล้ องกั บ บั ญชี ความรู้ ทั กษะ และสมรรถนะที่ จํ าเป็ นในการกํ าหนดมาตรฐานตํ าแหน่ งตามที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด โดยเลือกเรียนตามรายวิชา จํานวน 7 วิชา
ระดับชํานาญงาน มี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการประสานงานสู่ความเป็น
เลิศและหลักสูตรการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการทํางาน โดยจะต้องเลือกรายวิชาเสริม ประกอบด้วย
รายละเอี ยดของรายวิ ชาที่ มีเนื้ อหาสาระสอดคล้ องกั บบั ญชี ความรู้ ทั กษะ และสมรรถนะที่ จํ าเป็ นในการกํ าหนด
มาตรฐานตําแหน่งตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนด โดยเลือกเรียนตามรายวิชา
จํานวน 5 วิชา
รายละเอีย ดปรากฏตามกรอบหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒ นาภาคบังคับของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่แนบมาพร้อมนี้
๓.ข้อพิจารณา
เพื่อให้การจัด ทําหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒ นาภาคบังคับ ของข้าราชการ
ส่ว นท้องถิ่น เพื่อรองรับ ระบบจําแนกตําแหน่งใหม่ สอดคล้องกับ การกําหนดมาตรฐานของตําแหน่งและอัตรา
ตําแหน่ง จึงเห็นควรปรับปรุงกรอบหลักสูตรตามที่เสนอมาพร้อมนี้
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เลขานุการ
ชี้ แ จงว่ า จากมติ ที่ ป ระชุ ม ครั้ ง ที่ ๕ /๒๕๕๘ ลงวั น ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯจัดทํากรอบหลักสูตรเพื่อให้คณะอนุกรรมการฯพิจ ารณา ทั้งนี้ในประเด็น ของ
อํานาจหน้าที่ในการดําเนินการตาม ประกาศ ก.ถ. เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(ฉบับ ที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๑๔ การเลื่อนพนักงานส่ว นท้องถิ่นต้องผ่านหลักสูตรการอบรม
ตามที่ ก.กลาง กําหนด ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจตามประกาศข้างต้น ก.ถ.สามารถดําเนินการจัดทํา
กรอบหลักสูตรในภาพกว้างได้ แต่หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ เป็น อํานาจหน้าที่ของก.กลาง โดยจักได้ห ารือกับ
ส่ว นกฎหมายว่า จะสามารถนําเสนอในรูป แบบที่เหมาะสมตามอํานาจหน้า ที่ข อง ก.ถ. และจัด ส่งให้ ก.กลาง
พิจ ารณาในเรื่อ งการจัด ทํา หลัก สูต รฝึก อบรมและโครงการพัฒ นาภาคบัง คับ ของข้า ราชการส่ว นท้อ งถิ่น เพื่อ
รองรับระบบจําแนกตําแหน่งใหม่สอดคล้องกับการกําหนดมาตรฐานของตําแหน่งและอัตราตําแหน่ง
ประธาน

แสดงความคิดเห็นว่า อํานาจหน้าที่ของการฝึกอบรมมีแค่ไหนเพียงใด

เลขานุการ
แสดงความเห็นว่าข้อ ๑๔ การเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
สูงขึ้นให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง โดยผ่านความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ คุณธรรม
จริย ธรรม ตลอดการรับ ราชการ และการผ่า นหลัก สูต รอบรมตามที ่ค ณะกรรมการกลางราชการพนัก งาน
ส่วนท้องถิ่นกําหนด โดยให้คํานึงถึงประโยชน์ที่องค์กรส่วนท้องถิ่นพึงจะได้รับ
นายสนั่น สายสุนทร
มากขึ้น

แสดงความคิดเห็นว่า ควรมีห ลักสูตรการบริห าร การบริการเพื่อใกล้ชิดกับ ประชาชน

นายบันลือศักดิ์ สุนทร แสดงความคิดเห็นว่า การกําหนดหลักสูตรพิจารณาในกรอบใน ก.กลาง ต้องผ่านหลักสูตร
ตามที่ ก.กลาง กําหนด ปัญหาจะแก้มาตรฐานกลางหรือไม่ หรือ จะประกาศแนบท้ายมาตรฐานกลางหรือไม่
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แสดงความคิด เห็น ว่า เรื่ อ งของการให้ บ ริ ก ารสาธารณะสนั บ สนุ น ในเรื่ อ งของการ
ให้บริการที่เป็นเลิศ แท่งประเภทบริหารและอํานวยการควรจะมีเรื่องของการจัดการแนวใหม่ วิสาหกิจเพื่อสังคม
เปิ ด โอกาสให้ ท้ องถิ่ น สามารถที่ จ ะเข้ า มาลงทุ น ได้ แนวคิ ดใหม่ ที่ก้ า วออกมาสู่ ก ารบริ ห ารท้ อ งถิ่ น รู ป แบบใหม่
กฎหมายมหาชน เรียนรู้วิธีการใช้รัฐธรรมนูญใหม่ เรื่องของการตรวจสอบ เรื่องของกระบวนการ เรื่องของการสร้าง
สมดุล เรื่องของความเป็นธรรมในสังคม ดูแลผู้ด้อยโอกาส
นายเดช อิงคสิทธิ์
แสดงความคิด เห็น ว่า การเข้ าสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นในปี ๒๕๕๙ จะทํ า ให้ มีค นเข้ า มา
ในประเทศมากขึ้ น ดั ง นั้ น หน่ ว ยงานต่ างๆ อาจจะต้ อ งมี ภ าระหน้ าที่ รั บ ผิ ดชอบที่ มากขึ้ น โดยเฉพาะเรื่ องการ
ให้บริการสาธารณะ โดยเฉพาะพื้นที่ติดชายชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ ในเรื่องของการสื่อสาร ภาษา
ของประเทศใกล้เคียงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะต้องให้มีการเรียนรู้มากขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสาร
นายสมภาคย์ สุขอนันต์ แสดงความคิดเห็นว่า ความรู้ของผู้บริหารท้องถิ่นแนวคิดการอบรมเน้นจริยธรรมก่อนจึง
เอาความรู้ไปใช้ในระบบงาน
นายสุรพล เจริญภูมิ แสดงความคิด เห็น ว่า ควรเพิ่ม กรอบที่ ๕ เกี่ ยวกั บธรรมาภิ บาลซึ่งจากเดิ มผู้ บ ริห าร
จะต้องมีการเข้าอบรม ๑-๓ เดือน เหลือ ๑ เดือน
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
แสดงความคิดเห็น ว่า คือวิชาที่จะเรียนนี้คือวิชา โลกาภิวัตน์ ซึ่งอันนี้มันจะมีตั้งแต่
Human right ต้องเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชน แล้วก็เรื่องของ Resource Management เป็นเรื่องของการจัดการ
เชิงนวัตกรรม การจัดการศิลปะ วัฒนธรรม สําคัญที่ในรัฐธรรมนูญกําลังเปลี่ยนคือเรื่องของงบประมาณ การจัดทํา
งบประมาณแบบมีส่วนร่วม แล้วการจัดทํางบประมาณแบบ Area base อาจจะทําร่วมกันกับท้องถิ่นเจ้าหน้าที่
จะนําไปจัดการเรื่องการบริการสาธารณะ จะเห็นชอบเรื่องของความเท่าเทียมกันของหญิงชาย แล้วก็เรื่องของ
เพศสภาพ จัดทํางบประมาณใหม่ให้สอดคล้องกับคนในพื้นที่
พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี แสดงความคิดเห็นว่า ก.ถ.ทําบัญชีสมรรถนะหลัก ๕ ประการ ซึ่งก็ควบคุมในหลายๆเรื่อง
ก็ยังมีนอกจากผู้บริหาร ซึ่ง ๔ ข้อที่เขาเสนอในตําแหน่งบริหารกับอํานวยการ รวมถึงสมรรถนะประจําสายงานอีก
๒๒ สมรรถนะ ความรู้ที่ราชการท้องถิ่นควรมี อีก ๒๑ ความรู้ ก.กลาง ได้มีการกําหนดเรื่องของความรู้ที่ราชการ
ท้องถิ่นตําแหน่ง ขอดูหลักสูตรของทาง สปร. มีหลักสูตรของที่อบรมของในส่วนของราชการประจําอยู่ ๕๐ หลักสูตร
ซึ่งครอบคลุมอยู่ทุกสายงาน ก็จะดูหลักสูตรต้องนั้นว่าจะสอดคล้องกับสิ่งที่ ก.กลาง กําหนด
ประธาน
แสดงความคิดเห็นว่าควรจะบังคับเฉพาะอํานวยการกับบริหารเพราะให้ความรู้ มาพัฒนา
องค์กรอย่างชัดเจน ส่วนวิชาการกับทั่วไปก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาตนเองให้ตัวเองมีความรู้ แต่บริหารมันต้อง
พัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ว่าการบังคับควรจะเป็นของอํานวยการกับบริหารแล้วก็คิดว่าในการ
อบรมให้ความรู้ของอํานวยการและบริหารก็ควรเป็นหน้าที่ของ สพบ.อยู่ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมฯ ส่วน
วิชาการกับทั่วไปเป็นเชิงปฏิบัติ ก็อาจจะเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาต่างๆมีส่วนร่วมในการที่จะเปิดจัดอบรมให้
ความรู้บุคลากรเพราะเป็นการให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนตัวเขา
นายสมบัติ ชนะสิทธิ์ แสดงความคิดเห็นว่าควรมีต้นแบบเพื่อให้เขาไปสร้างกลุ่มหรือไปขยายเพื่อให้กับเทศบาล
ข้างเคียง เพื่อให้ได้เป็นต้นแบบเทศบาล
นางฐิตินันท์ เจริญอาจ แสดงความคิดเห็นว่า ขอเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายใน
องค์กร

-7แสดงความเห็น ว่า ฝ่า ยเลขานุก ารก็จ ะตัดคํ า ว่า ภาคบัง คับ ออกจะเหลือ คํา ว่า กรอบ
เลขานุการ
หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น อันนี้ก็จะเป็นหัวข้อ ส่วนในรายละเอียดทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็น
ผ่านการอบรมหลักสูตรบริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น รวมถึงอํานวยการร
นวยการระดั
ะดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น
ที่ ก.กลาง กําหนดแล้วก็อีกส่วนหนึ
หนึ่งของ
ของรายละเอียดวิชาเสริมในช่องหลั
องหลักสูตรของตารางที่มีดอกจัน ๒ ดอกนี้
เนื่องจากสอดคล้องกันบัญชีความรู้ทักษะสมรรถนะ ตารางเพิ่มอีกแนบท้ายกรอบหลักสูตรเพื่อเป็นความคิดเห็น
ของท่านอนุกกรรมการในเรื
รรมการในเรื่องต่างๆเช่นหลักสูตรโลกาภิวัตน์ จะสรุปเป็นตารางแนบให้ ก.กลาง นําไปเป็นแนวทาง
ในการใช้งานต่อไปส่วน ผู้แทนกรม
กรมส่งเสริมฯเป็
เป็นกังวลอยู่ว่าจะทําไปในรูปแบบใดอันนี้ฝ่ายเลขานําไปหารือส่วน
กฎหมาย แล้ว ก็น่าจะบอกเป็นในรูป แบบข้อเสนอแนะแต่ว่าจะหารือในส่วนกฎหมายว่าจะทําในรูปแบบอื่นได้
ไ
หรือไม่ ตามอํานาจหน้าที่ของ ก.ถถ.ก็ทําตามหน้าที่เนื่องจากที่ได้เรียนเบื้องต้ต้นไปแล้วคณะอนุกรรมการด้านการ
พัฒนาฯ นําผลการวิจัยของ สปร. รวมถึงในส่วนของแท่งอํานวยการ ฝ่ายเลขาก็ขออนุญาตเรียนถามท่านว่าการ
กา
เพิ่มเติมตรงนี้ว่า ในส่วนของแท่งวิชาการเราจะให้ทั่วไปในแนวความคิดที่ว่าเราจะไม่ทําเป็นวิชาอบรม ระยะยาว
เลย เราจะใช้เป็นวิธีคนไหนว่างไปอบรมช่วงไหน สามารถไปอบรมเป็น รายวิชาแบบไม่จําเป็นต้องต่อเนื่องกันเป็น
ความคิดแบบนี้ลักษณะแบบนี้ท่าน มองเห็นว่าอย่างไรจะได้นําไปเป็นแนวทางเป็นกรอบต่อไป
มติที่ประชุม
๑.เห็
เห็นชอบกรอบหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาของข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยตัดคํา
ว่า “ภาคบังคับ” ออก
๒.ให้
ให้เพิ่มเติมเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญและกระแสโลกาภิ
กระแสโลกาภิวัตน์โดยจั
โดยจัดทําเป็นเอกสารแนบท้ายตาราง
๓.รูรูปแบบตามกรอบหลักสูต รฝึกอบรมของตํา แหน่งประเภทวิชาการและประเภท
ทั่วไปเป็ป็นการเลือกจากรายละเอียดวิชาาซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น สามารถเลือกเรียนตามความเหมาะสมของ
ตําแหน่งและระยะเวลาที่จําเป็นในแต่ละวิชา ซึ่งจะต้องเป็นไปตามความประสงค์ของนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภารกิ
ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ด้วย
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง อื่น ๆ
- กําหนดการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการ
เชิญประชุมต่อไป

กําหนดการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งต่อไป
ไปฝ่ฝ่ายเลขานุการจะได้แจ้งให้ทราบในหนังสือ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑5.45 น.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายฐิติพงศ์ วิชัยสาร)
นิติกรชํานาญการ สกถ.

(นายกีรติ บุญการณ์)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สกถ.
สกถ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

