รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสํานักงาน ก.ถ.สป. อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
--------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นางเลื่อมใส ใจแจ้ง
๒. นายสมภาคย์ สุขอนันต์
๓. นางสุจรรยา ไชยสิทธิ์
๔. นายอมร วีระพันธุ์
๕. นางสาววันทนีย์ ธีรพงศ์นภาลัย
๖. นายคมสัน มาลา
๗. นายธนศักดิ์ มาคะสิระ
๘. นายประสาน บุญสูง
๙. นายเดช อิงคสิทธิ์
๑๐. นายคนองพล เพ็ชรรื่น
๑๑. นายประสิทธิ์ หินอ่อน
๑๒. นายวิรัติ ปีดแก้ว
๑๓. นายสมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์
๑๔. นายสมบัติ ชนะสิทธิ์
๑๕. นายประมวล พัฒน์ทอง
๑๖. นายสันติธร ยิ้มละมัย
๑๗. นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว
๑๘. นายกีรติ บุญการณ์

ประธานอนุกรรมการ
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
อนุกรรมการ
แทนหัวหน้าสํานักงาน ก.ก.
อนุกรรมการ
แทนหัวหน้าสํานักงาน ก.ถ.
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบฯ ก.พ. อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานฯ สกถ. อนุกรรมการ
นายกเทศมนตรีตําบลวัดเพลง
อนุกรรมการ
รองนายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลตําบลบางเสาธง
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
อนุกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาฯ สกถ. อนุกรรมการและเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา
สถาบันพระปกเกล้า
๒. ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สถ.
๓. ผู้อํานวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตําแหน่ง สถ.
๔. นายเชื้อ ฮั่นจินดา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
๕. นายวิสูตร จงชูวณิชย์
นายกเทศมนตรีตําบลบรบือ
๖. นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ
รองปลัดเมืองพัทยา
๗. นายสุรชาติ เล็กขาว
ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่
๘. นางฐิตินันท์ เจริญอาจ
ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
๙. นายสนั่น สายสุนทร
๑๐. นายเสรี ทองเทศ
๑๑. นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

-๒ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายชาลี ดวงดารา
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เมืองพัทยา
๒. น.ส.จารุวรรณ ชัยชูลี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.พ.
๓. น.ส.กชกร ชาวพ่อค้า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช
๔. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่ อที่ ประชุ มพร้ อมแล้ ว ประธานอนุ กรรมการ ฯ ได้ กล่ าวเปิ ดประชุ มและดํ าเนิ น การ
ตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เลขานุการ
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการด้ า นการพั ฒ นาการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (เอกสาร ๑) จํานวน ๘ หน้า
และได้ส่งให้อนุกรรมการทุกท่านได้พิจารณาแล้ว ตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๐๙.๓ / ว ๗๕ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๖ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ปรากฏว่า มีอนุกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุมดังนี้
นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้แทนหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แก้ไขข้อความหน้าที่ ๗ ดังนี้
บรรทัดที่ ๑๕ ตัดข้อความ “ซึ่งกําหนดไว้ประมาณ ๑ – ๑.๕ เท่าของเงินเดือน” ออก
บรรทัดที่ ๑๖ - ๑๗ ตัดข้อความ “ในสังกัดศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร” ออก
บรรทั ด ที่ ๑๗ ข้ อ ความเดิ ม “ยั ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะให้ ค่ า ครองชี พ พิ เ ศษ” แก้ ไ ขเป็ น
“แนวคิดที่จะศึกษาการให้ค่าครองชีพพิเศษ”
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการตามที่อนุกรรมการขอแก้ไขแล้ว
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

-๓ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่อง เพื่อทราบ
- สรุปสาระสําคัญการประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
เลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการ ขอนําเรียนสรุปสาระสําคัญการประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยที่ประชุม ก.ถ. ได้พิจารณา เรื่อง การเลื่อนขั้น เงิน เดือนกรณีเ กิน วงเงิน ร้อยละ ๖
สําหรับข้าราชการ / พนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและใช้ระบบตําแหน่ง / วิทยฐานะ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา
ท้องถิ่นไปหารือกับสํานักงาน ก.พ. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหาแนวทางเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหา
เรื่องดังกล่าว โดยให้คํานึงถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพื่อพิจารณา
- การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๑. เรื่องเดิม
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้มีข้อสังเกต
ในการประชุมครั้งที่ ๖ /๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ว่าในการกําหนดหลักสูตรอบรมและพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ซึ่ง ก.ถ. ได้มี
มติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ควรจะมีการหาข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมและพัฒนาที่สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นดําเนินการอยู่เพื่อเป็นการบูรณาการแผนงานในภาพรวม
๒. ข้อเท็จจริง
ฝ่ายเลขานุการได้ประสานสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาและอบรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ
อบรมและพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้
๒.๑ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นสถาบันหลัก
ในการอบรมและพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ที่คลอง ๑ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และบางส่วน
ตั้งอยู่ในวิทยาลัยการปกครอง คลอง ๖ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยสถาบันฯ มีวิธีการอบรมและพัฒนา ๒
รูปแบบ ได้แก่
๒.๑.๑ การอบรมบุค ลากรโดยสถาบัน พัฒ นาบุค ลากรท้อ งถิ ่น เป็น ผู ้จ ัด อบรม
มีทั้งหลักสูตรของฝ่ายข้าราชการประจําและข้าราชการฝ่ายการเมือง การอบรมที่สถาบันฯ ได้จัดทําไว้มีจํานวน ๗
กลุ ่ม หลัก สูต ร จํ า นวน ๖๖๒ หลัก สูต ร เป็น หลัก สูต รที ่มีเ นื ้อ หาวิช าตามตํ า แหน่ง และระดับ ของข้า ราชการ
ที่จ ะต้องนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ล ะปีจ ะมีการอบรมทั้ง ๗ กลุ่มหลักสูตร ประมาณ ๑๐๐ หลักสูตร
โดยจะมีการอบรมเป็น รายไตรมาสและจะแจ้งแผนการอบรมล่วงหน้าทั้งทางเอกสารและเว็บไซต์ของสถาบัน ฯ
เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้ารับการอบรม กลุ่มหลักสูตรที่จัดขึ้นในปี ๒๕๕๖

-๔กลุ่มหลักสูตรการฝึกอบรมในปี ๒๕๕๖ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ที่
๑

กลุ่มหลักสูตร
กลุ่มหลักสูตรผู้บริหาร

หลักสูตร

๒

กลุ่มหลักสูตรสมาชิกสภา

๒.๑ ประธาน/รองประธานสภาเทศบาล
๒.๒ ประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
๒.๓ สมาชิกสภาเทศบาล
๒.๔ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
๒.๕ เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓

กลุ่มหลักสูตรข้าราชการ
ระดับผู้บริหาร

๓.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา
๓.๒ นักบริหารการศึกษา
๓.๓ นักบริหารงานทั่วไป
๓.๔ นักบริหารงานองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๕ นักบริหารงานคลัง
๓.๖ นักบริหารงานช่าง
๓.๗ นักบริหารงานประปา

๔.

กลุ่มหลักสูตรข้าราชการ
ระดับปฏิบัติ

๔.๑ นักวิชาการคลัง
๔.๒ นักวิชาการวัสดุ
๔.๓ นักวิชาการศึกษา
๔.๔ นักวิชาการจัดเก็บรายได้
๔.๕ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๔.๖ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๔.๗ เจ้าหน้าที่/พนักงานธุรการ
๔.๘ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานเทศกิจ
๔.๙ พัฒนาศักยภาพช่าง/นายช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๑๐ เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕

กลุ่มหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ๕.๑ การแก้ปัญหาบนเครื่อง PC เบื้องต้น
๕.๒ การพัฒนาเว็ปไซต์ด้วย Joomla
๕.๓ คอมพิวเตอร์กับงาน Spread sheet
๕.๔ สารสนเทศสําหรับช่างและวิศวกรรม
๕.๕ เทคนิคการใช้ Auto CAD และคํานวณหาพื้นที่ Google Earth
๕.๖ การสร้างฐานข้อมูลด้วย Access ๒๗

๑.๑ รองนายกเทศมนตรี
๑.๒ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
๑.๓ รองนายกเทศมนตรี
๑.๔ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
๑.๕ เลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-๕ที่
๖.

กลุ่มหลักสูตร
กลุ่มหลักสูตรทบทวน
ความรู้

หลักสูตร
๖.๑ กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖.๒ กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานคลัง
๖.๓ วิดิทัศน์และสารสนเทศ (Video Production training)
๖.๔ กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานช่าง
๖.๕ การพัฒนานักกฏหมายท้องถิ่น
๖.๖ ผู้อํานวยการกองระดับ ๗ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
๖.๗ พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชน
๖.๘ กลยุทธ์การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล
๖.๙ พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชน
๖.๑๐ กลยุทธ์การบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖.๑๑ กลยุทธ์การประชุมสภาแบบมืออาชีพ
๖.๑๒ สัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง บัญชี พัสดุ และ
งบประมาณ
๖.๑๓ เพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษา (เลขานุการนายก อปท.) (ดูงาน
ต่างประเทศ)
๖.๑๔ กลยุทธ์การบริหารงานของนักบริหารงาน อปท. (ปลัด/รองปลัด
อบต.) (ดูงานต่างประเทศ)
๖.๑๕ กลยุทธ์การบริหารงานของผู้อํานวยการสํานัก/กอง/ส่วนของ
อปท. (ดูงานต่างประเทศ)
๖.๑๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานนายก/รองนายก อปท.
(ดูงานต่างประเทศ)

๗

กลุ่มหลักสูตรพิเศษ
(ฝ่ายข้าราชการประจํา)

๗.๑ การตรวจสอบภายในระดับต้น
๗.๒ การตรวจสอบภายในระดับกลาง

๒.๑.๒ การให้เข้ารับการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยการทํา
MOU กับสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ สามารถสมัครเรียนได้ทั้งใน
มหาวิทยาลัยที่ทํา MOU กับ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ผู้ขอรับทุนการศึกษาจาก
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะศึ ก ษาต่ อ โดยใช้ ทุ น การศึ ก ษาขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สังกัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ การอบรมและพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยหน่วยงานอื่น ๆ เป็นผู้จัด ได้แก่
กระทรวงต่ าง ๆ กรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น หรื อกรมอื่ น ที่ ต้องการให้ ความรู้ แก่ ข้าราชการส่ ว นท้ องถิ่ น
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สถาบันการศึกษา สํานักงาน ก.ถ.สป.มท. สํานักงานคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจฯ ป.ป.ช. ป.ป.ส. กกต. ภาคเอกชน และมูลนิธิต่างๆ เป็นต้น

-๖๓. ข้อพิจารณา
ฝ่า ยเลขานุก ารพิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า หลัก สูต รที่ส ถาบัน พัฒ นาบุค ลากรท้อ งถิ่น
ได้จัดทําขึ้นนั้นตรงตามตําแหน่งและมีเนื้อหาวิชาที่ผู้ดํารงตําแหน่งนั้น ๆ จะต้องนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน และ
หลักสูตรอื่น ๆ ที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นควรรู้ (กลุ่มหลักสูตรทบทวนความรู้) รวมทั้งในเรื่องของการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซีย น ซึ่ง มีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ ยกเว้นในเรื่องการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการอย่างเข้มข้น ที่ยังไม่มีในหลักสูตรการ
อบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จึงเห็นควรให้มีการจัดทําหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการอย่าง
เข้มข้น เพื่อให้การดําเนินการมีความครอบคลุมและครบถ้วนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการดังกล่าวต่อไป
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจ ารณา หากเห็นชอบฝ่ายเลขานุการจะได้จัดทําร่าง
หลักสูตรนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาต่อไป
ประธาน
เสนอว่ า จากที่ ฝ่ ายเลขานุ การได้ ศึกษาหาข้ อมู ล มาปรากฏว่ าสถาบั น พั ฒ นาบุ คลากร
ท้องถิ่นได้ดําเนินการจัดอบรมแบ่งออกเป็น ๗ กลุ่มหลักสูตร ซึ่งตรงกับที่มีอยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่ นจํานวน ๒ กลยุ ทธ์ แต่ยั งไม่ได้ มีการอบรมหลักสูตรปฐมนิ เทศข้าราชการบรรจุใหม่ จึงขอเสนอว่ า
คณะอนุกรรมการ ฯ ควรจะเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพื่อจะได้ดูว่าแต่ละ
หลั กสู ตรที่ ทําอยู่ เหมาะสมหรือไม่ การกํ าหนดหลักสู ตรควรเป็ นอย่างไร ควรจะมี อะไรเพิ่มเติ มอีกไหม รวมทั้ ง
อาจจะประสานทาง ก.พ. และกทม.ว่ามีอะไรเพิ่มเติมที่เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมสําหรับบุคลากรส่วนท้องถิ่น เพราะ
ที่ผ่านมามีการลอกเลียนหลักสูตรเดิมๆ วิทยากรคนเดิมเรื่องเดิมทําให้ไม่มีเรื่องใหม่
นายสมบัติ ชนะสิทธิ์ ให้ ข้ อ มู ล ว่ า สถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรท้ อ งถิ่ น ไม่ ไ ด้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาสาระมาเป็ น
เวลานานแล้ ว อี กทั้ ง ยั ง ไม่ เคยมี ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ภ ายหลั งการฝึ ก อบรม ในฐานะอนุ ก รรมการจึ งได้ รั บ
มอบหมายจากสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ให้ไปปรับปรุงเนื้อหาสาระของการฝึกอบรมร่วมกับ ศาสตราจารย์
ดร.อุดม ทุมโฆสิต รักษาการผู้อํานวยการโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสงขลา ในการ
จัดทําหลักสู ตร เท่ าที่ ทราบ ในขณะนี้ ได้ จั ดทํ าเกื อบครบถ้ วนสมบู รณ์ แล้ว จึ งขอให้ฝ่ ายเลขานุการประสานกั บ
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต ว่าผลการดําเนินการเป็นอย่างไร
ประธาน
แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากได้รับมอบหมายมาแต่แรก จึงอยากขอให้นายสมบัติ
ชนะสิทธิ์ เป็นผู้ประสานเป็นการเบื้องต้น เป็นการภายในว่าจะสามารถขอข้อมูลอย่างไรได้บ้าง หลังจากนั้น ถ้าไม่
ติดขัดอะไรก็จะให้ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเข้าร่วมในการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อจะ
ได้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยให้ฝ่ายเลขานุการทําหนังสือประสานกับสมาคม / สมาพันธ์ ข้าราชการ พนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
นายเดช อิงคะสิทธิ์ ให้ข้อคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับสาระสําคัญของหลักสูตร แต่ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นยังมีจุดอ่อนหลายเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
งานสารบรรณ และเรื่องการร่างหนังสือราชการ จึงเห็นว่าถ้าเป็นไปได้ ขอให้มีวิทยากรที่มีประสบการณ์ในเรื่อง
การทํา งานท้อ งถิ่น มาเป็น ผู้บ รรยาย อีก เรื่อ งที่เ ห็น ว่ามีค วามสํา คัญ นั่น ก็คือ การพูด ในที่ส าธารณะหรือ การ
นําเสนอต่อที่ประชุมซึ่งยังมีจุดอ่อนในทุกระดับ โดยที่ไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ เพราะว่าการเลื่อนระดับทํา
ได้ง่ายเกินไป

-๗นายสมภาคย์ สุขอนันต์
ให้ข้อสังเกตว่า เห็นด้วยกับประธานอนุกรรมการฯ เพราะที่ผ่านมา เคยได้รับ
เชิญ จากหน่ว ยงานต่างๆ ให้ไ ปเป็น วิท ยากรบรรยายอยู ่เ ป็น ประจํ าทุก ปี และสัง เกตได้ว ่า มีก ารจัด การอบรม
แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่มีการอบรมในสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และกลุ่มที่อบรมนอกสถาบัน ซึ่งยังเป็น
ข้อสงสัยว่าเป็นหน่วยงานเดียวกันจัดการอบรมหรือไม่ นอกจากนั้น ยังเห็นว่าข้าราชการส่วนใหญ่มีปัญหาในการ
ร่างหนังสือ ราชการไม่เป็น สุดท้า ยก็ทํา ให้เป็น ปัญหาที่ผู้บ ริห ารหน่ว ยงานต้องลงมือทํา เองซึ ่งเป็น วิธีการที่ผ ิด
สําหรับ กทม. จะมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องมากมาย ทั้งนี้ ขอให้ผู้แทนสํานักงาน ก.ก. ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม
นางสุจรรยา ไชยสิทธิ์ ให้ข้อมูลต่อว่า จากการตรวจสอบเอกสารตามที่ฝ่ายเลขานุการสรุปมาจากหลักสูตรของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เห็นว่ามีแต่กลุ่มเป้าหมายโดยที่ยังไม่มีชื่อหลักสูตรต่างๆ ซึ่งในส่วนของข้าราชการ
กรุงเทพมหานครได้มีการจัดอบรมในหลายๆ ด้าน เช่น ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ก็จะจัดให้มีการอบรมโดยเน้นใน
เรื่ องของโปรแกรมกราฟฟิ ค และมี ก ารให้ ความสํ าคั ญในเรื่ อ งการเตรี ย มพร้ อมรองรั บ เรื่ องการละเมิ ดลิ ขสิ ท ธิ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับเรื่องการปฐมนิเทศก็มีปัญหา อีกทั้งในขณะนี้บางตําแหน่งซึ่งเป็นตําแหน่งเฉพาะ
จะต้องได้รับการรับรอง (Certificate) ขณะนี้ได้ให้อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการให้ สําหรับ
กลุ่มหลักสูตรปฏิบัติการจะเน้นในเรื่องของการรับรู้จริยธรรมและจรรยาบรรณ ก็จะมีจริยธรรมของแต่ละตําแหน่ง
ไม่ทราบว่าของข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ได้มีการจัดทําหรือไม่ โดยในภาพรวมแล้วยังดูหลักสูตรไม่ออก แต่เห็น
ด้วยกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง กทม.ก็เคยจ้างให้สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ศึกษาวิจัย
ว่าในอนาคตข้างหน้าจะเน้นในเรื่องใด นอกจากนี้ เห็นว่าหลักสูตรกลาง บางหลักสูตรที่ทางสถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น มีข้อจํากัดซึ่งไม่ดําเนินการเองไม่ได้ ก็อาจจะกําหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเพื่อให้ให้หน่วยงานดําเนินการ
ได้เอง แต่ต้องอยู่ภายในขอบเขตหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
นายประสิทธิ์ หินอ่อน เสนอความเห็นว่า ในปัจจุบันนี้ หลักสูตรต่างๆ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นดําเนินการ
อยู่แล้ว คงไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ที่ต้องการให้ดําเนินการจริงๆ คือหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่เข้มข้นจริงๆ โดยเฉพาะข้าราชการบรรจุใหม่ เพราะที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นการปฐมนิเทศข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ ซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ควรอบรมให้รู้หน้าที่ว่าจะเป็นข้าราชการที่ดีได้อย่างไร ระเบียบ
การแต่งกาย หรือการเข้าสังคม เป็นต้น
เลขานุการ
ชี้ แ จงว่ า เรื่ องนี้ สื บ เนื่ อ งจากยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาข้ าราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ฯ ซี่ ง ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และการพัฒนาข้าราชการท้องถิ่น
โดยจะมีกลยุทธ์ย่อยๆ ที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม ๓ กลยุทธ์ กลยุทธ์แรก การกําหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการ
พั ฒนาภาคบั งคั บแก่ ข้าราชการทุ กระดั บ กลยุ ทธ์ ที่สอง การพั ฒนาและปฐมนิ เทศข้ าราชการอย่ างเข้ มข้ น และ
กลยุทธ์ที่สาม กําหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและสู่มาตรฐานสากล โดย
ทั้ง ๓ กลยุทธ์ จะเกี่ยวกับการฝึกอบรม ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ผ่านมาเห็นว่าเพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ดําเนินการหลักสูตรเรื่องอะไรบ้าง จึงให้ฝ่ายเลขานุการไปศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้น
ทั้งนี้สรุปได้ว่า มีอยู่ ๗ กลุ่มเป้าหมาย และเมื่อนํามาบูรณาการกับยุทธศาสตร์ฯ ที่ ก.ถ. ให้ความเห็นชอบไปแล้ว
พบว่าใน ๒ กลยุทธ์ สถาบันพัฒนาบุคลากรได้ดําเนินการอยู่แล้ว หรืออาจจะสอดแทรกอยู่ในแต่ละหลักสูตร แต่ที่
ยังไม่ดําเนินการเลยคือ กลยุทธ์การพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการอย่างเข้มข้น ฝ่ายเลขานุการ จึงเห็นว่า ควร
นํามาดําเนินการและได้นําเสนอในวันนี้ หากเห็นชอบ ฝ่ายเลขานุการจะได้ร่างหลักสูตรการปฐมนิเทศเพื่อนํามาให้
ที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป ส่วนหน่วยงานใดจะเป็นผู้ดําเนินการก็คงต้องพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง

-๘ประธาน
แสดงความเห็ นว่ า ทุ กวั นนี้ สถาบั นพัฒ นาบุคลากรท้ องถิ่นดํ าเนินการอยู่ แล้ว ดั งนั้ น จึ งขอให้
ช่วยกันพิจารณาว่ามีเรื่องใดที่ยังไม่ครอบคลุม หรือไม่ทันสมัย ควรจะปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอะไรบ้าง ซึ่งนอกจาก
จะได้ข้อมูลจากศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต ตามที่นายสมบัติ ชนะสิทธิ์ จะเป็นผู้ประสานงานแล้ว ก็ยังมี
เรื่องที่นายประสิทธิ์ หินอ่อน ที่เสนอให้มีการปฐมนิเทศอย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปฐมนิเทศได้รับรู้
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
นายสมบัติ ชนะสิทธิ์ เสนอความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรที่จะต้องมี Road Map อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการ
ดําเนินการเป็นระยะ เพราะฉะนั้น ในระยะแรกอาจจะต้องเสียเวลาในการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ทั้งในกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ หรือแม้กระทั่งการเสนอข้อมูลต่อ ก.ถ. ก็ต้องมีข้อมูลของประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
เรื่องนี้มาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกันด้วย เช่น ประเทศเวียดนาม ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ซึ่งมี
ลักษณะที่แตกต่างกันสั ก ๓ – ๔ กลุ่ม ที่แตกต่างกันในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ซึ่งจะทํ าให้ ก.ถ.
พิจารณามีข้อมูลรอบด้านในการตัดสินใจ
นายคนองพล เพ็ชรรื่น ให้ข้อคิดเห็นว่า จุดอ่อนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นอีกเรื่องหนึ่งคือการจัดทําแผนงาน
โครงการ โดยแต่ละพื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกัน แต่เวลาเขียนแผนงานโครงการก็ทําเหมือนกัน โดยที่
ผ่านมาการอบรมสัมมนาส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นเพื่อไปศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นสําคัญ ซึ่งเห็นว่า ถ้าหากจะมีการ
จัดอบรมสัมมนา อาจจะต้องส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการ ฯ เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองก่อน
นายวิรัติ ปีดแก้ว
เสนอความเห็นว่า ปัญหาที่เกิดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือปัญหาเรื่องระเบียบงาน
สารบรรณ ปัญหาการจัดทําโครงการ ซึ่งก็เกิดจากปัญหาที่แต่ละจังหวัดอบรมกันเอง ทําให้การปฏิบัติไม่เป็นอย่าง
เดีย วกัน ดังนั้น จึงเห็น ด้วยที่จ ะให้มีการปรับ ปรุงหลักสูตรของสถาบัน พัฒ นาบุคลากรท้องถิ่น รวมทั้งจัดทํา
หลักสูตรปฐมนิเทศอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในเดือนกัน ยายน ๒๕๕๖ จะมีการเปิดสอบบรรจุข้าราชการส่ว น
ท้องถิ่นเป็นจํานวนมาก ถ้าดําเนินการทัน จะได้เป็นการปฐมนิเทศรุ่นแรก ซึ่งทุกตําแหน่งจะมีลักษณะเฉพาะของ
แต่ละตําแหน่งของตนเองแต่ควรที่จะสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ การเขียนโครงการไว้ในทุก
หลัก สูต ร โดยความเห็น ส่ว นตัว แล้ว คิด ว่า ถ้า สถาบัน พัฒ นาบุค ลากรท้อ งถิ ่น ดํ า เนิน การได้ด ีแ ล้ว ก็ค วรจะให้
ดําเนินการต่อไปและปรับปรุงให้ทันสมัยและครอบคลุมโดยไม่ต้องให้เอกชนหรือหน่วยงานอื่นดําเนินการ และถ้า
หากมีการปฐมนิเทศจริงองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ก็คงต้องการให้ส่ว นกลางเป็น ผู้ดําเนิน การ และก็มั่นใจว่า
จะได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี
นายคนองพล เพ็ชรรื่น แสดงความเห็น เพิ่ม เติม ว่า เห็น ด้ว ยในเรื่อ งการปฐมนิเทศของข้าราชการบรรจุใ หม่
แต่ขอเพิ่มเติมว่าระยะเวลาการปฐมนิเทศ จะต้องมีระยะเวลาใกล้เคียงกับหลักสูตรของตําแหน่งนักบริหารงาน
เพราะข้าราชการบรรจุใหม่จะสามารถรับเอาความรู้ได้มาก โดยเห็น ว่าระยะเวลาเป็นเรื่องสําคัญ ถ้ากําหนดไว้
๕ – ๗ วัน จะไม่เพียงพอ
นางสาววันทนีย์ ธีรพงศ์นภาลัย ให้ข้อคิด เห็น ว่า ในการจัดหลักสูต รของสํา นักงาน ก.พ. จะแบ่ง ออกเป็น ๓
กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มนักบริหารระดับ กลาง คือผู้อํานวยการกอง ๒) กลุ่มนักบริห ารระดับสูง ซึ่งผู้ที่จะได้รับการ
แต่งตั้งเป็น นักบริห ารระดับ สูงจะต้อ งผ่านหลัก สูตรนี้ ซึ่ง จะมีก ารปูพื้นฐานงานทุกประเภท มีการจัดไปศึกษา
ดูงานสถานที่ต่างๆ จะมีการเข้าเรีย นในห้องเรีย นเป็น ระยะสั้น ๆ เพื่อจะได้ไม่เสียเวลา และ ๓) กลุ่มหลักสูตร
ทั่วไป ซื่งจัดอบรมให้แก่ส่วนราชการทั่วไป
มติที่ประชุม
๑. มอบหมายให้ฝ ่า ยเลขานุก ารจัด ทํ า ร่ า งหลั ก สู ต รการพั ฒ นาและปฐมนิ เ ทศ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเข้มข้น เพื่อให้อนุกรรมการพิจารณาในครั้งต่อไป
๒. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการร่วมกับนายสมบัติ ชนะสิทธิ์ ประสานขอข้อมูลการ
ปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นกับศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต

-๙ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ

๕.๑ การเยี่ยมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
ประธาน
ตามที่คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นใน ก.ถ.
ก มีมติ
ในการประชุม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เห็นชอบให้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
พร้อ มกับ การเยี่ย มรับ ฟัง ปัญ หาอุป สรรคในการปฏิบัติง านเกี่ย วกับ การบริห ารงานบุคคลขององค์ก รปกครอง
ส่ว นท้อ งถิ ่น ในพื ้น ที่จ ัง หวัด สระแก้ว ระหว่า งวัน ที่ ๒๒ - ๒๓ มีน าคม ๒๕๕๖ แต่เ นื ่อ งจากมีข้อ ขัด ข้อ งบาง
ประการ จึงเลื่อนการประชุมคณะอนุกรรมการ
รรมการฯ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ออกไปก่ก่อน บัดนี้ เห็นว่าถึงเวลาที่
เหมาะสมแล้ว จึงเสนอให้มีการไปประชุมอนุกรรมการฯ และเยี่ยมรับฟังปัญหาฯ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ในช่วง
เดือนตุลาคม ๒๕๕๖
มติที่ประชุม
เห็น ชอบในหลักการให้มีการจัด ประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ พร้อมกับการเยี่ยมรับ
ฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุค คลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้น ที่
จังหวัดสระแก้ว สําหรับกําหนดการที่แน่นอน ฝ่ายเลขานุการจะได้ประสานให้ทราบโดยตรงต่อไป
๒. กําหนดการประชุมครั้งต่อไป
เลขานุการ
กํา หนดการประชุม คณะอนุก รรมการครั ้ง ต่อ ไป ซึ ่ง เป็น ครั ้ง ที ่ ๙ / ๒๕๕๖ ตรงกับ
วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ สําหรับรายละเอียดฝ่ายเลขานุการจะได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุม
ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.
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