รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 7 / ๒๕๕๘
วันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสํานักงาน ก.ถ. ชั้น 8 อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ
-------------------ผู้มาประชุม
๑. นางเลื่อมใส ใจแจ้ง
๒. นายอมร วีระพันธุ์

๓. นายสมภาคย์ สุขอนันต์
๔. นายธรรมรัตน์ มุกมีค่า

๕. นางสาวฐิติมา ปุยอ๊อต

๖. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
๗. นายธีรยุทธิ์ ลาชโรจน์
8. นายธนศักดิ์ มาคะสิระ
9. นายประสิทธิ์ หินอ่อน

ประธานอนุกรรมการ
ผู้อํานวยการส่วนสารสนเทศและติดตาม อนุกรรมการ
ประเมินผล สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แทนหัวหน้า
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการ
อนุกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
ผู้อํานวยการกองวินัย สํานักงาน
อนุกรรมการ
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แทนหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
อนุกรรมการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แทนผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานทั่วไป
อนุกรรมการ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐาน
อนุกรรมการ
การบริหารงานบุคคล สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
นายกเทศมนตรีตําบลวัดเพลง
อนุกรรมการ
จังหวัดราชบุรี
ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
อนุกรรมการ
จังหวัดกาญจนบุรี
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10. นางสุทารัตน์ อรุณบรรเจิดกุล
11. นางสาวจตุพร กิจจาหาญ
12. นายชาลี ดวงดารา
13. นายประสาน บุญสูง
14. นายสนั่น สายสุนทร
15. นายเดช อิงคสิทธิ์
16. นางสาววันทนีย์ ธีรพงศ์นภาลัย
17. นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ

18. นายกีรติ บุญการณ์
19. นางสาวรัตนาภรณ์ หนูกลิ่น

รองปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
อนุกรรมการ
แทนปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
จังหวัดสระแก้ว
บุคลากร 5 เทศบาลเมืองพิมลราช
อนุกรรมการ
แทนปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช
จังหวัดนนทบุรี
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ
อนุกรรมการและเลขานุการ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา
สถาบันพระปกเกล้า
๒. ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทน สํานักงาน ก.พ.
๓. ผู้อํานวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตําแหน่ง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๔. ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๕. นางฐิตินันท์ เจริญอาจ
ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
จังหวัดปทุมธานี
๖. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ จังหวัดนครนายก
๗. นายสมบัติ ชนะสิทธิ์
๘. นายประมวล พัฒน์ทอง
๙. นายสมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์
๑๐. นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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๑๑. นายวิสูตร จงชูวณิชย์
๑๒. นายอติเทพ จริยเวชช์วัฒนา

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. น.ส.จันทรัตน์ เหลือบริบูรณ์ ผู้ช่วยบุคลากร สํานักงานเทศบาลเมืองพิมลราช จังหวัดนนทบุรี
2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน
ในการประชุ มครั้ งที่ 6 / 2558 เมื่ อวั น ที่ 19 มิ ถุน ายน 2558 ฝ่ า ยเลขานุ การ
พิมพ์รายชื่อคณะอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตกหล่น ทําให้เกิดข้อกังวลว่าอาจจะมีผู้เข้าใจผิดว่าอนุกรรมการ
ท่านนั้นไม่ได้เข้าร่วมประชุม ดังนั้นจึงให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้ถูกต้องก่อนจัดทํา
ร่างรายงานการประชุมส่งให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบหรือแก้ไข
มติที่ประชุม
ยิ่งขึ้น

มอบให้ฝ่ายเลขานุการไปพิจารณาดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมให้รัดกุม

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5 /2558 เมื่อวันที่ 1๙ มิถุนายน ๒๕๕8

เลขานุการ
ฝ่า ยเลขานุก าร ได้จ ัด ทํ า รายงานการประชุม คณะอนุก รรมการด้า นการพัฒ นาการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6 / ๒๕๕8 เมื่อวันที่ 1๙ มิถุนายน ๒๕๕8 จํานวน 7 หน้า และได้ส่งให้
คณะอนุกรรมการฯ แล้ว ตามหนังสือที่ มท 0209.3 / ว 49 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 มีผู้เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 1 ราย คือ นายประมวล พัฒน์ทอง
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
นายเดช อิงคสิทธิ์
ขอให้แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมหน้า 6 บรรทัดที่ 6 โดยให้ตัดข้อความเดิมและ
ให้ใ ช้ข้อ ความใหม่ดัง ต่อ ไปนี้ “นายเดช อิง คสิท ธิ์ แสดงความคิด เห็น ว่า การเข้า สู่ก ารเป็น สมาชิก สมาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2559 แล้ว จะทําให้แรงงานหลั่งไหลจากประเทศในอาเซียนมากขึ้น การบริการสาธารณะต้อง
ปรับเปลี่ยน โดยเฉพาะในเรื่องภาษา ประเพณี วัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะต้องเรียนรู้และปรับบทบาทในการ
พั ฒนาประสิ ทธิ ภาพ เรี ยนรู้ ประเพณี และวั ฒนธรรมประเทศเพื่ อนบ้ านให้ เข้ าใจโดยเฉพาะท้ องถิ่ นในจั งหวั ด
ชายแดน”
นายสนั่น สายสุนทร ขอแก้ไ ขรายงานการประชุม ในหน้า ที ่ 5 นับ จากด้า นล่า งขึ ้น ไปบรรทัด ที ่ 6 ว่า
“ควรมีหลักสูตรการบริการเป็นเลิศเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่”
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6 /2558 เมือ่ วันที่ 1๙ มิถุนายน ๒๕๕8
และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
- กรอบแนวทางการดําเนินการกําหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับ

ประชาคมอาเซียนสู่สากล
เลขานุการ

๑. ต้นเรื่อง
ก.ถ. ได้มีมติในการประชุมครั้ งที่ ๕ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เห็นชอบ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ . ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้นําและ
องค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี
ยุท ธศาสตร์ที่ ๒ การปรับ เปลี่ย นกระบวนทัศน์ สร้า งทัก ษะและพัฒ นาข้า ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
๒. ข้อเท็จจริง
จากการตรวจสอบยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาข้า ราชการส่ว นท้อ งถิ ่น ฯ ปรากฏว่า
มีย ุท ธศาสตร์แ ละแผนปฏิบ ัต ิก ารขับ เคลื ่อ นยุท ธศาสตร์ด ัง กล่า ว ที ่ส ามารถดํ า เนิน การได้ใ นปี ๒๕๕8
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สร้างทักษะและพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ
กลยุทธ์ที่ 2.5 กําหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสู่สากล โดยได้กําหนด
แนวทางการดําเนินการและขั้นตอนไว้ ดังนี้
(1) จัดจ้างที่ปรึกษาดําเนินโครงการ
(2) นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีเพื่อหา Training needs นอกจากนั้น
ยังจัดทําแบบสํารวจหาความต้องการในการพัฒนาผ่านการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลจากตัวแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(3) ประมวลผลเพื่ อจั ดทํ าร่ างยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่ นทุ กระดั บ
(Training Roadmap) ที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน / สายงาน
(4) จัดสัมมนาเพื่อแสดงความคิดเห็นในร่างยุทธศาสตร์
(5) สรุปผลและจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกระดับ (Training
Roadmap) รองรับอาเซียน
(6) สรุปผลเพื่อจัดทําคู่มือและ Roadmap ฉบับสมบูรณ์
๓. ข้อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรให้
ความเห็นชอบคัดเลือกยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ตามข้อ ๒ เพื่อกําหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียนสู่สากล และให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการดําเนินการกําหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการ
พัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสู่สากล ดังนี้
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กรอบแนวทางการดําเนินการกําหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสู่สากล
กิจกรรมการดําเนินการ
1. จัดทํากรอบแนวทางการดําเนินการ
และแผนปฏิบัติการฯ เสนอ อ.ก.ถ.
ด้านการพัฒนาฯ
2. จัดทํากรอบแนวทางการดําเนินการ
และแผนปฏิบัติการฯ เสนอ ก.ถ.
3. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
3.1 การจัดทําโครงการฯ
3.2 การดําเนินการโครงการฯ
4. สรุปผลเพื่อจัดทําคู่มือและ
Roadmap ฉบับสมบูรณ์

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
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4. ข้อเสนอ
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ สร้างทักษะและพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ กลยุทธ์ที่ 2.5 กําหนดหลักสูตรฝึกอบรม
และโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสู่สากล และให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการดําเนินการกําหนด
หลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสู่สากล และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อไป
ประธาน
แสดงความเห็นว่าขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาว่าแนวทางที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํา
มานั้น มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างไร เพื่อให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุด
นายสนั่น สายสุนทร
แสดงความเห็นว่าเห็นด้วยในการกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินการกําหนดหลักสูตร
ฝึกอบรมและโครงการพั ฒนาเพื่ อรองรั บประชาคมอาเซี ยนสู่สากล แต่ ไม่ เห็ น ด้ว ยกั บ การกํ า หนดแนวทางการ
ดําเนินการและขั้นตอนไว้ 6 ขั้นตอนตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ เนื่องจากเห็นว่าไม่จําเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาสามารถ
ดําเนินการหา Training needs ได้โดยการจัดทําแบบสํารวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออาจจะสํารวจทางอีเมล์
นายเดช อิงคสิทธิ์
แสดงความเห็นสนับสนุน ความคิดเห็น ของ นายสนั่น สายสุน ทร เนื่องจากเห็น ว่าถ้า
หากใช้แนวทางตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอมานั้น ถ้าไม่มีงบประมาณก็จะไม่สามารถดําเนินการได้ ดังนั้น จึงไม่ต้อง
มีขั้นตอนการจัดจ้างที่ปรึกษา แต่ควรตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานขึ้นมาพิจารณาในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ
หรืออาจจะให้คณะอนุกรรมการชุดนี้ เป็นผู้ดําเนินการก็คิดว่าจะสามารถดําเนินการได้ เนื่องจากเห็นว่ามีจังหวัดที่
เกี่ยวข้องไม่มากนัก
ประธาน
แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า ในการดําเนินการก็คงต้องเกี่ยวข้องทั้งหมดทุกจังหวัด แต่ละ
จังหวัดอาจจะมีความเกี่ยวข้องที่แตกต่างกันไป เช่น จังหวัดที่คนในกลุ่มประเทศอาเซียนเข้ามาทํางาน หรือจังหวัด
ที่ติดกับประเทศอาเซียน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ควรที่จะมีแนวทางดําเนินการเพื่อรองรับ โดยไม่จําเป็นต้องรอให้ได้รับ
อนุมัติงบประมาณ
นายสมภาคย์ สุขอนันต์ แสดงความเห็นว่าเห็นด้วยกับนายสนั่น สายสุน ทร ว่าไม่ควรจ้างที่ปรึกษาแต่ให้ฝ่าย
เลขานุการเป็นผู้ดําเนินการเพื่อให้ทราบความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ในการเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน ส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญต่อเรื่องภาษาที่จะต้องใช้เป็นสําคัญ แต่อย่างไรก็ตามขอเสนอว่า
นอกจากเรื่องภาษาแล้ว ก็ควรให้ความสนใจในเรื่องของสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังจากที่เข้า
สู่ประชาคมอาเซียน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแนวทางในการจัดหารายได้หรือประโยชน์อย่างอื่นจาก
การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างไร
นายเดช อิงคสิทธิ์
แสดงความเห็นสนับสนุนความคิดเห็นของ นายสมภาคย์ สุขอนันต์ โดยทุกท้องถิ่นควร
ที่จะได้มีการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อกําหนดต่างๆ ว่าแต่ละองค์กรจะมีช่องทางหรือสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง เพื่อ
จะได้นํามาใช้ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนเองให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการที่ประเทศไทยเข้าสู่
การเป็นสมาชิกอาเซียน
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ประธาน
แสดงความเห็น สนับ สนุน ความเห็น ของนายสมภาคย์ สุข อนัน ต์ว ่า เห็น ด้ว ยกับ
ความเห็นดังกล่าว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเข้าสู่การเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน โดยจะต้องให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเทศต่า งๆ รวมทั ้ง ข้อกํ า หนดหรือ กฎหมายที ่เ กี่ย วกับ ปฏิญญาหรือ ข้อกํ า หนดร่ว มกัน โดยเฉพาะอย่า งยิ ่ง
ประโยชน์ต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับ
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ แสดงความเห็นว่าเห็นด้วยกับอนุกรรมการที่จะให้มีการศึกษาในรายละเอียดต่างๆ
ว่าองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น จะได้สิทธิ หรือมีอํานาจหน้าที่อย่างไรในการเข้าสู่การเป็น สมาชิกกลุ่มประเทศ
อาเซีย น ซึ่งก่อนที่จ ะมีการจัดทํากรอบแนวทางการดําเนินการกําหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียนสู่สากล ขอเสนอให้ฝ่ายเลขานุการศึกษาหาข้อมูลว่าเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
แล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทหน้าที่อะไร เพราะการอบรมให้ความรู้เป็นการเฉพาะเรื่อง เช่น การ
อบรมภาษาอังกฤษนั้น จะไม่ครอบคลุม แต่ต้องการให้มีการดําเนินการในเชิงระบบ แต่จะเริ่มต้นอย่างไรก็ให้ฝ่าย
เลขานุการไปหาแนวทางมา ซึ่งขอเสนอเพิ่มเติมว่าควรจะให้ส อดคล้องกับ ที่มีการกําหนดไว้ในมาตรฐานกลาง
โดยอาจจะนําสมรรถนะที่จําเป็น สมรรถนะประจําสายงาน และความรู้ที่จําเป็นมาประกอบ
เลขานุการ
ชี้แจงว่าในการจัดทําร่างกรอบแนวทางการดําเนินการกําหนดหลักสูตรฝึกอบรมและ
โครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสู่สากล รวมทั้งกําหนดแนวทางการดําเนินการและขั้นตอนต่างๆ ที่มี
การกําหนดไว้นั้น ได้นํามาจากที่มีการกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2557 - 2560
ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ซึ่งสํานักงาน ก.ถ. ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยมีงบประมาณในการจัดสัมมนาและจัดทําแผนหลักสูตร จํานวน 3,500,000 บาท ซึ่งสํานักงาน ก.ถ. ไม่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ ฯ ดังกล่าว ทําให้ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ จํานวน 6 ขั้นตอน คือ
(1) จัดจ้างที่ปรึกษาดําเนินโครงการ
(2) นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีเพื่อหา Training needs นอกจากนั้น
ยังจัดทําแบบสํารวจหาความต้องการในการพัฒนาผ่านการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลจากตัวแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(3) ประมวลผลเพื่ อจั ดทํ าร่ างยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่ นทุ กระดั บ
(Training Roadmap) ที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน / สายงาน
(4) จัดสัมมนาเพื่อแสดงความคิดเห็นในร่างยุทธศาสตร์
(5) สรุปผลและจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกระดับ (Training
Roadmap) รองรับอาเซียน
(6) สรุปผลเพื่อจัดทําคู่มือและ Roadmap ฉบับสมบูรณ์
จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนที่มาของการนําเสนอกรอบแนวทางการดําเนินการกําหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการ
พัฒ นาเพื ่อ รองรับ ประชาคมอาเซีย นสู ่ส ากลใหม่ ซึ ่ง ต้อ งการที ่จ ะขอความเห็น ชอบในหลัก การว่า จะมีก าร
ดํ า เนิน การในเรื ่อ งนี ้ห รือ ไม่ หากเห็น ชอบฝ่า ยเลขานุก ารก็จ ะได้นํ า ข้อ คิด เห็น และข้อ เสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการไปปรับปรุงแก้ไขและจัดทํารายละเอียดก่อนเสนอ ก.ถ. เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
ประธาน
แสดงความเห็นว่าเพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งยุทธศาสตร์การ
พัฒ นาข้าราชการส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2557 – 2560 ในการเสริมสร้างธรรมาภิบ าลนี้ ก็เ สนอ ก.ถ.ให้ค วาม
เห็น ชอบโดยคณะอนุก รรมการด้า นการพัฒ นาการบริห ารงานบุค คลส่ว นท้อ งถิ ่น ดัง นั ้น จึง เป็น เรื ่อ งที่
คณะอนุก รรมการฯ ได้ใ ห้ค วามเห็น ชอบแล้ว แต่ข อให้มีก ารไปปรับ ปรุง แก้ไ ขตามที ่ค ณะอนุก รรมการได้ใ ห้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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นายสนั่น สายสุนทร
แสดงความเห็ นว่ าถ้ าเรามี แบบสอบถามและมี การสอบถามผ่ านระบบอิ นเทอร์ เน็ ตได้
ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ จึงขอให้พิจารณานําระบบเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ
นายอมร วีระพันธุ์
แสดงความคิดเห็นสนับ สนุน นายสนั่น สายสุน ทร ว่าเพื่อให้ทราบความต้องการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้น ก็มีบุคลากรที่จะสามารถดําเนินการจัดทําแบบสอบถาม
ผ่านเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ถ. ได้
นายเดช อิงคสิทธิ์
แสดงความเห็ น ว่ า ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยที่ จ ะต้ อ งสอบถามความคิ ด เห็ น จากองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมอีก เนื่องจากฝ่ายเลขานุการน่าจะมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการดําเนินการ
นางสาววันทนีย์ ธีรพงศ์นภาลัย แสดงความเห็นว่าการกําหนดความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจะบูรณาการภารกิจให้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงต่างๆ รวมทั้งอาจจะใช้วิธีการดําเนินการของข้าราชการ
พลเรือนมาเป็นแนวทางดําเนินการ
นายประสิทธิ์ หินอ่อน แสดงความคิดเห็นว่าเมื่อได้มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนและแนวทางการดําเนินการแล้ว
ก็เสนอให้ฝ่ายเลขานุการไปพิจารณาเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมด้วย
มติที่ประชุม เห็ น ชอบในหลั กการการจั ด ทํ า กรอบแนวทางการดํ า เนิ น การกํ าหนดหลั กสู ตรฝึ กอบรมและ
โครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสู่สากล โดยให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการดังนี้
1. เสนอ ก.ถ. จัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาดําเนินการเป็นการเฉพาะ
2. ให้นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการเพื่อนําไปเป็นแนวทางในการจัดทํา
กรอบแนวทางการดําเนินการกําหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสู่สากล
พร้อมรายละเอียด
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง อื่น ๆ
4.1 ความคืบ หน้า ของการเปลี่ย นแปลงระบบจํา แนกตํา แหน่ง ของข้า ราชการ
ส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง

ประธาน
แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จะได้จัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบจําแนกตําแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบ
แท่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจน ดังนั้น จึงขอให้คณะอนุกรรมการฯ ให้การสนับสนุนการดําเนินการโครงการดังกล่าว
รวมทั้งขอให้มีการประสานความร่ว มมือจากองค์กรเครือข่ายองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพัน ธ์
ในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย
นายประสิทธิ์ หินอ่อน แสดงความเห็น ว่า ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริห ารงานบุค คล
ส่ว นท้องถิ่น ที่กําหนดบทเฉพาะกาลให้มีการเตรียมการเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบจําแนกตําแหน่งจากระบบซีเป็น
ระบบแท่งให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม 2559 ดังนั้น จึงขอให้มีการประชาสัมพันธ์ผลความคืบหน้า
ของการดําเนินการให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ทราบทั่วกันว่ามีการดําเนินการอยู่ในขั้นตอนใด
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แสดงความเห็นว่าตนเองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะทํางานข้อกําหนดการจ้าง
โครงการสื่อสารและประชาสั
ารและประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระบบ
จําแนกตําแหน่งของข้าราชการส่
าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ 2558 ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการดําเนินการ ซึ่งก็จจะช่
ะช่วยยทําให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และถ้าหากสมาคมสั
หาก
นนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย จะประชาสัมพันธ์ก็จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจและเกิดความชัดเจนมากขึ้น
เลขานุการ
แสดงความคิดเห็นว่าเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันฝ่ายเลขานุการจะได้รายงาน
ผลความคืบหน้าให้คณะอนุกรรมการได้ทราบเ
ราบเป็นระยะ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเสนอให้มีการเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้
ม
าสู่
ระบบแท่ง โดยการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมรวมทั้งสนับสนุนหรือขอความร่วมมือจากภาคี
จาก เครือข่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้ าของการดําเนินการรวมทั้งสร้ างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบจําแนกตําแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง
4.2 กําหนดการประชุมครั้งต่อไป
เลขานุการ
กํา หนดการประชุม คณะอนุก รรมการครั้ง ต่อ ไป ซึ่ง เป็น ครั้ง ที่ 8 / ๒๕๕8 ตรงกับ
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 สําหรับรายละเอียดฝ่ายเลขานุการจะได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑1.30 น.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวรั
นางสาวรัตนาภรณ์ หนูกลิ่น)
นักจัดการงานทั่วไปชํชํานาญการ สกถ
สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

(นายกี
นายกีรติ บุญการณ์)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สกถ.
สกถ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ)
ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
อนุกรรมการและเลขานุการฯ

