รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 8 / ๒๕๕๘
วันที่ 27 สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ชั้น ๘
อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
-------------------ผู้มาประชุม
๑. นางเลื่อมใส ใจแจ้ง
๒. นายเชือ้ ฮั่นจินดา
๓. นายอมร วีระพันธุ์

๔. นายสมภาคย์ สุขอนันต์
๕. นายธรรมรัตน์ มุกมีค่า

๖. นายสุรพล เจริญภูมิ
๗. นายคมสัน มาลา

๘. นายธนศักดิ์ มาคะสิระ
๙. นายสุรชาติ เล็กขาว
๑๐. นายประสิทธิ์ หินอ่อน
๑๑. นายวิรัติ ปิดแก้ว

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
จังหวัดนครนายก
ผู้อํานวยการส่วนสารสนเทศและติดตาม อนุกรรมการ
ประเมินผล สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แทนหัวหน้า
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการ
อนุกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
ผู้อํานวยการกองวินัย สํานักงาน
อนุกรรมการ
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แทนหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้อํานวยการส่วนวิชาการ
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นักทระพยากรบุคคลชํานาญการ
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการส่วนมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคล สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
นายกเทศมนตรีตําบลวัดเพลง
อนุกรรมการ
จังหวัดราชบุรี
ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
อนุกรรมการ
จังหวัดกาญจนบุรี
ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช
อนุกรรมการ
จังหวัดนนทบุรี
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๑๒. นางสุทารัตน์ อรุณบรรเจิดกุล
๑๓. นางสาวจิตรา สากร
๑๔. นายประสาน บุญสูง
๑๕. นายสนั่น สายสุนทร
๑๖. นายเดช อิงคสิทธิ์
๑๗. นางสาววันทนีย์ ธีรพงศ์นภาลัย
๑๘. นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ

๑๙. นายกีรติ บุญการณ์
๒๐. นางสาวรัตนาภรณ์ หนูกลิ่น

รองปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
อนุกรรมการ
แทนปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
จังหวัดสระแก้ว
บุคลากร 7 ว
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา
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. ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๔. ผู้อํานวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตําแหน่ง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๕. ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี
๖. นายสมบัติ ชนะสิทธิ์
๗. นายประมวล พัฒน์ทอง
๘. นายสมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์
๙. นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา
๑๐. นายวิสูตร จงชูวณิชย์
๑๑. นายอติเทพ จริยเวชช์วัฒนา

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางกชพร เงินงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานเทศบาลเมืองพิมลราช จังหวัดนนทบุรี
2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
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ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7 /2558 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๕8

เลขานุการ
ฝ่า ยเลขานุก าร ได้จ ัด ทํ า รายงานการประชุม คณะอนุก รรมการด้า นการพัฒ นาการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7 / ๒๕๕8 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๕8 จํานวน 9 หน้า และได้ส่งให้
คณะอนุกรรมการฯ แล้ว ตามหนังสือที่ มท 0209.3 / ว 62 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 แล้ว
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7 / ๒๕๕8 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๕8

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 เรื่ อง สืบเนื่ องจากการประชุ มคณะอนุกรรมการด้ านการพัฒนาการบริ หารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7 / ๒๕๕8 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๕8
เลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ มีมติในการประชุม ครั้งที่ 7 / ๒๕๕8 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๕8
เห็นชอบในหลักการการจัดทํากรอบแนวทางการดําเนินการกําหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียนสู่สากล โดยให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการดังนี้
1. เสนอ ก.ถ. จัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํา งานเพื่อพิจ ารณาดําเนิน การเป็น
การเฉพาะ
2. ให้นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการเพื่อนําไปเป็นแนวทางในการ
จัดทํากรอบแนวทางการดําเนินการกําหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสู่สากล
พร้อมรายละเอียด
ฝ่ายเลขานุการพิจารณาเห็นว่าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557 – 2560 ในการเสริม สร้า งธรรมาภิบ าล มีก ารกํ า หนดกรอบวงเงิน ในการดํ า เนิน การไว้
จํานวน 3,500,000.-บาท จึงได้รายงาน มติการประชุมให้ประธาน ก.ถ. ทราบ และเสนอแต่งตั้งคณะทํางาน
เพื่อดําเนินการ ดังนี้
1) ศึก ษาความเหมาะสมในการดําเนิน การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒ นาข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสู่มาตรฐานสากล
2) พิจารณาแนวทางดําเนินการและขั้นตอนต่างๆ ให้สมบูรณ์
ประธาน ก.ถ. เสนอแนวทางในการดําเนินการ เป็น 2 แนวทาง คือ
1) ถ้าคณะทํางานหรือคณะอนุกรรมการรับไปดําเนินการได้ก็ดี
2) หากไม่มีคณะทํางานหรือคณะอนุกรรมการก็สามารถตั้งขึ้นใหม่ได้
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

4
3.2 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุค คล
ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7 / ๒๕๕8 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
เลขานุการ
ในการประชุม ก.ถ. ครั้งที่ 7 / 2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าในการเสนอให้ ก.ถ. พิจารณาในการประชุมแต่ละครั้งขอให้ฝ่ายเลขานุการ ตรวจสอบ
อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย รวมทั้งความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนที่จะเสนอให้ ก.ถ. พิจารณา
ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการจึงได้แจ้งให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
พิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนด
แนวทางการพัฒนาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
2. ร่างกรอบหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาภาคบังคับของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
3. บัญชีรายชื่อวิชาที่คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม จะสามารถนํ า ไปบรรจุ ไ ว้ ใ นกรอบหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมและโครงการพั ฒ นาของข้ า ราชการ
ส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับระบบจําแนกตําแหน่งใหม่ และสอดคล้องตามประกาศ ก.ถ. เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ข้อ 5 ได้หรือไม่เพียงใด
4. อํ า นาจหน้า ที ่ว ่า การกํ า หนดกรอบหลัก สูต รฝึก อบรมและโครงการพัฒ นา
ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับระบบจําแนกตําแหน่งใหม่เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การจัด ทํ า ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาข้า ราชการส่ว นท้อ งถิ ่น เพื ่อ รองรับ อาเซีย น

สู่มาตรฐานสากล
เลขานุการ

๑. ต้นเรื่อง
คณะอนุก รรมการด้า นการพัฒ นาการบริห ารงานบุค คลส่ว นท้อ งถิ ่น มีม ติเ ห็น ชอบ
ในหลักการการจัด ทํากรอบแนวทางการดําเนิน การกําหนดหลักสูต รฝึก อบรมและโครงการพัฒ นาเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียนสู่มาตรฐานสากล โดยให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการ ดังนี้
1.1 เสนอ ก.ถ.จัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อพิจารณาดําเนินการเป็น
การเฉพาะ
1.2 ให้ นํ าข้ อคิ ดเห็ นและข้ อเสนอแนะของคณะอนุ กรรมการ เพื่ อนํ าไปเป็ นแนวทาง
ในการจัดทํากรอบแนวทางการดําเนินการกําหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนา เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
สู่สากล พร้อมรายละเอียด
1.3 ฝ่ายเลขานุ การเสนอประธาน ก.ถ.เพื่ อโปรดพิจารณาให้ ความเห็นชอบการแต่ งตั้ ง
คณะทํ างานฯ ในการพิ จารณาจั ดทํ ายุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่ นเพื่อรองรั บประชาคมอาเซีย น
สู่มาตรฐานสากล ซึ่งประธาน ก.ถ. ได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทํางานฯ
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2. ข้อเท็จจริง
ประธาน ก.ถ. เสนอแนวทางในการดําเนินการ เป็น 2 แนวทาง คือ
(1) ถ้าคณะทํางานหรือคณะอนุกรรมการรับไปดําเนินการได้ก็ดี
(2) หากไม่มีคณะทํางานหรือคณะอนุกรรมการก็สามารถตั้งขึ้นใหม่ได้
3. ข้อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการพิจ ารณาแล้ว เห็น ว่าเพื่อให้การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสู่มาตรฐานสากล จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์
การพัฒ นาข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับประชาคมอาเซีย นสู่มาตรฐานสากล โดยให้มีนางเลื่อมใส ใจแจ้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ถ. ด้านการบริหารงานท้องถิ่น เป็นประธานอนุกรรมการ
ให้คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒ นาข้าราชการส่ว นท้องถิ่น เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียนสู่มาตรฐานสากล มีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ดังนี้
(1) ศึกษาความเหมาะสมในการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสู่มาตรฐานสากล
(2) จัดทํากรอบแนวทางดํา เนิน การและขั้น ตอนต่า งๆ ในการจัดทํายุท ธศาสตร์ก าร
พัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสู่มาตรฐานสากล
(3) การประสานงานกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1 – 2
(4) แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือดําเนินการในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
(5) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. ข้อพิจารณา
จึ งเรี ย นมาเพื่ อโปรดพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบตามข้ อ 3

และให้ ข้อคิ ดเห็ น และ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ประธาน
ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ ก็เพื่อที่จะดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557-2560 ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ซึ่งในยุทธศาสตร์
ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.5 ได้กําหนดแนวทางจัดทําตามยุทธศาสตร์หลายขั้นตอน ตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วในการ
ประชุม ครั้งที่ 7 / 2558 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๕8 โดยมีขั้นตอนดําเนินการสรุปได้ 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย
(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
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ซึ่งทั้ง 6 ขั้นตอนนั้น หากไม่มีงบประมาณในการดําเนินการ ก็จําเป็นที่จะต้องมีผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและด้านประชาคมอาเซียนในรูปของคณะอนุกรรมการ โดยคณะอนุกรรมการก็
จะได้มีหน้าที่ในการศึกษาในประเด็นต่างๆ ในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียนสู่มาตรฐานสากล เพื่อนําเสนอ ก.ถ.
นายสนั่น สายสุนทร แสดงความเห็นว่าตามเหตุผลความจําเป็นของฝ่ายเลขานุการและประธานให้ข้อมูลแก่ที่
ประชุม นั้น จึงเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาการจัดทํายุทธศาสตร์การ
พัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสู่มาตรฐานสากล เป็นการเฉพาะ
นายสุรพล เจริญภูมิ แสดงความเห็นว่าเห็นด้วยกับฝ่ายเลขานุการ ที่จะให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา
เพื ่อ พิจ ารณาการจัด ทํ า ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาข้า ราชการส่ว นท้อ งถิ ่น เพื ่อ รองรับ ประชาคมอาเซีย นสู่
มาตรฐานสากล เป็นการเฉพาะ
นายสมภาคย์ สุขอนันต์ แสดงความเห็ น ว่ าเห็ น ด้ ว ยกับ ฝ่ ายเลขานุ การ ประธานอนุ กรรมการ ที่ จ ะให้ มีการตั้ ง
คณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียนสู่มาตรฐานสากล เป็นการเฉพาะ
นายประสิทธิ์ หินอ่อน แสดงความเห็ น ว่ า ในการแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการขึ้ น มาเพื่ อ พิ จ ารณาการจัด ทํ า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสู่มาตรฐานสากล นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและด้านประชาคมอาเซียน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอโดยเลือกนางเลื่อมใส ใจแจ้ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ถ. ด้านการบริหารงานท้องถิ่น เป็นประธานอนุกรรมการและให้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้ านการบริ หารงานบุ คคลส่ ว นท้ องถิ่ น และด้ านประชาคมอาเซี ย นเป็ น อนุ กรรมการ และให้ มี ห น้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ศึ กษาความเหมาะสมในการกํ าหนดยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่ น
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสู่มาตรฐานสากล
(2) จัดทํากรอบแนวทางดํา เนิน การและขั้น ตอนต่า งๆ ในการจัดทํายุท ธศาสตร์ก าร
พัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสู่มาตรฐานสากล
(3) การประสานงานกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1 – 2
(4) แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือดําเนินการในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
(5) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการ เสนอ ก.ถ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
4.2 ข้อร้องเรียนของสมาพันธ์ผู้อํานวยการกองคลัง ผู้อํานวยการกองช่าง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย
เลขานุการ

๑. ต้นเรื่อง
สมาพั นธ์ ผู้ อํานวยการกองคลั ง ผู้ อํานวยการกองช่ าง องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นแห่ ง
ประเทศไทย ร้องขอให้ชะลอหรือขยายระยะเวลาการเข้าสู่ระบบจําแนกตําแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซี
เป็นระบบแท่ง โดยมีประเด็นที่กล่าวอ้างประกอบ ดังนี้
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1.1 การเข้าสู่ร ะบบจําแนกตําแหน่งของข้าราชการส่ว นท้องถิ่น จากระบบซีเป็น
ระบบแท่ง ยังไม่มีความชัดเจน และท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินค่างาน (Job Evaluation) และไม่สามารถปฏิบัติได้โดยการอาศัยคู่มือ แม้จะมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลมานานก็ไม่อาจมีความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่างานได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ดังนั้น จะต้องเป็นผู้ที่เคยทําและมีความเชี่ยวชาญสูง และรู้จริงในเรื่องภารกิจและหน้าที่ตําแหน่งนั้น ๆ
จึงจะประเมินค่างานได้อย่างถูกต้อง
1.2 ให้มีการปรับ ปรุงประเภทตํ าแหน่งพนักงานส่ วนท้ องถิ่ นจากเดิ ม 4 ประเภท
ตําแหน่ง คือ ประเภทบริหารท้องถิ่น ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ให้เหลือ 3
ประเภทตําแหน่ง คือ ประเภทบริหารจัดการท้องถิ่น ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป
ส่ว นวิจ ัย และพัฒ นาฯ ตรวจสอบแล้ว ประเด็น ในการร้อ งเรีย นของ สมาพัน ธ์
ผู้อํานวยการกองคลัง ผู้อํานวยการกองช่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย มีความเกี่ยวข้องกับการ
ชะลอหรือขยายระยะเวลาการเข้าสู่ระบบจําแนกตําแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
จึงได้นําเข้าหารือในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 27
สิงหาคม 2558 ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสําคัญได้ ดังนี้
2. ข้อเท็จจริง
ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบประเด็นการร้องเรียนและชี้แจงข้อเท็จจริงตามประเด็น
ต่างๆ ได้ดังนี้
ลําดับที่
ประเด็น
1
การประเมินค่างาน (Job Evaluation)
1.1 ไม่มีความชัดเจน
1.2 บุค ลากรและ อปท.ไม่ม ีค วามรู ้ใ นการ
ประเมินค่างาน
1.3 ไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถปฏิบัติได้ตามคู่มือ
การประเมินค่างาน

2

การปรั บ ปรุ ง ประเภทตํ า แหน่ ง พนั ก งาน
ส่วนท้องถิ่น
จากเดิ ม 4 ประเภทตํ า แหน่ ง คื อ ประเภท
บริ ห ารท้ อ งถิ่ น ประเภทอํ า นวยการท้ อ งถิ่ น
ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ให้เหลือ
3 ประเภทตําแหน่ง คือ ประเภทบริหารจัดการ
ท้องถิ่น ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป
โดยให้เหตุผลดังนี้

ข้อเท็จจริง
1. สาเหตุที่มีก ารร้อ งเรีย นตามข้อ 1.1- 1.3
เนื่องจากสมาพันธ์ฯ มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
โดยเข้าใจว่าหลักเกณฑ์การประเมินค่างานที่จ ะ
นํ า ไปใช้ก ับ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น นั ้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทําหลักเกณฑ์
2. การจั ดทํ าหลั กเกณฑ์ การประเมิ นค่ างาน (Job
Evaluation) สปร. เป็นผู้จัดทําซึ่งปรากฏ ในรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ โครงการศึ กษาวิจัยเรื่องการปรั บปรุ ง
ระบบจํ า แนกตํ า แหน่ ง และค่ า ตอบแทนของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2)
การร้องเรียนในกรณีดังกล่าวนี้ ได้มีการพิจารณาใน
ประเด็ นที่ มี ลั กษณะอย่ างเดี ยวกั นในการประชุ ม
ก.ถ. ครั้ งที่ 11 / 2557 เมื่ อวันที่ 26 ธั นวาคม
2557 ซึ่ งสมาพั นธ์ ผู้ อํ านวยการกองคลั ง
ผู้อํานวยการกองช่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย ขอให้จัดตําแหน่งนักบริหารงาน
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ลําดับที่

ประเด็น
1) ไม่ยืดหยุ่นในการบริหารงานบุคคล
2) จากการหารือ สมาพั นธ์ ฯ ทราบว่า มี
การเข้า ใจที ่ค ลาดเคลื ่อ นในการเข้า สู ่แ ท่ง
บริห ารจัด การท้อ งถิ ่น เนื ่อ งจากเห็น ว่า
ลัก ษณะงานสายงานนัก บริห ารงานองค์ก ร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น (ปลัด / รองปลัด) กับ
ตํ า แ ห น่ง นัก บ ริห า ร ง า น ใ น ส า ย ง า น อื ่น
(หัวหน้าหน่วยงานระดับ ฝ่าย ส่วน กอง และ
สํานัก) มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ข้อเท็จจริง
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (ปลัด / รองปลัด )
กับ ตํ า แหน่ง นัก บริห ารงานในสายงานอื ่น
(หัว หน้า หน่ว ยงานระดับ ฝ่า ย ส่ว น กอง และ
สํานัก) เป็นตําแหน่งบริหารจัดการท้องถิ่น หรือ
อํานวยการท้องถิ่นโดยไม่แบ่งแยกกัน
- ก.ถ. มีม ติใ นการประชุม ครั้งที่ 11 / 2557
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เห็นว่าเมื่อมีการจัด
ตําแหน่งนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นประเภทบริ หารจั ดการท้องถิ่น และตําแหน่ ง
นักบริหารในสายงานอื่นเป็นประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่น ซึ่งจําแนกตามคะแนนการประเมินค่างาน
และภาระหน้ าที่ ความรั บ ผิ ดชอบแล้ ว จึ งไม่ ควร
ที่จะให้ทั้งสองตําแหน่ง มีอัตราเงินประจําตําแหน่ง
เดี ย วกั น เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งและเหมาะสมกับ
คะแนนการประเมิน ค่า งานและหน้า ที ่ค วาม
รับผิดชอบดังกล่าวตามหลักวิชาการ และได้แจ้ง
ให้สมาพันธ์ผู้อํานวยการกองคลัง ผู้อํานวยการกอง
ช่ างองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นแห่ งประเทศไทย
ทราบแล้ว ตามหนัง สือ ที ่ มท 0209.2/ 22
ลว. 16 มกราคม 2558

3. ข้อพิจารณา
ฝ่า ยเลขานุก ารพิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า ข้อ ร้อ งเรีย นสมาพัน ธ์ผู ้อํ า นวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองช่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ที่ให้ขยายเวลาการเข้าสู่ระบบจําแนกตําแหน่ง
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง เนื่องจากยังไม่มีความรู้ความเข้าใจการประเมินค่างานและ
การจัดประเภทตําแหน่งไม่มีความเหมาะสมและไม่เป็นไปตามความต้องการ อีกทั้งเคยร้องเรียนในลักษณะอย่าง
เดียวกันแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ดังนั้น จึงเห็นควรดําเนินการดังนี้
(1) ประเด็นการประเมินค่างาน (Job Evaluation) ควรมีการเร่งรัดประชาสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน
(2) ประเด็ นการปรั บปรุ งประเภทตํ าแหน่ งพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ น ก.ถ. มี มติ ในการ
ประชุมครั้งที่ 11 / 2557 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เห็นว่าเมื่อมีการจัดตําแหน่งนักบริหารงานองค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น เป็นประเภทบริห ารจัดการท้องถิ่น และตําแหน่งนักบริห ารในสายงานอื่น เป็นประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่น ซึ่งจําแนกตามคะแนนการประเมินค่างานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว จึงไม่ควรที่จะให้ทั้งสอง
ตําแหน่งมีอัตราเงินประจําตําแหน่งเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับคะแนนการประเมินค่าเงินและ
หน้าที่ความรับ ผิดชอบดังกล่าวตามหลักวิช าการ ทั้งนี้ ได้มีการชี้แจงเหตุผ ลให้ส มาพัน ธ์ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยทราบแล้ว ตามหนังสือ ที่ มท 0209.2/ 22
ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 จึงไม่มีประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม
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4. ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ประธาน
แสดงความเห็นว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้รายงานข้อเท็จจริงให้ทราบแล้วว่าในการ
ประชุม ก.ถ. ครั้ง ที ่ 11 / 2557 เมื ่อวัน ที ่ 26 ธัน วาคม 2557 ที่ป ระชุม ก.ถ. ได้พิจ ารณาประเด็น ต่า งๆ
ที่สมาพันธ์ผู้อํานวยการกองคลัง ผู้อํานวยการกองช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ขอให้มีการ
พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ จากระบบซีเป็นระบบแท่ง ซึ่ง ก.ถ.
ได้ มีการพิจารณารายละเอี ยดตามข้ อเสนอของ สปร. รวมทั้ งเหตุผลความจําเป็นในประเด็ นต่างๆ อย่ างครบถ้ว น
สมบูรณ์แล้ว จึงเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องชะลอหรือขยายเวลาตามที่สมาพันธ์ผู้อํานวยการกองคลัง ผู้อํานวยการ
กองช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ร้องขอ แต่ควรที่จะต้องเร่งรัดประชาสัมพันธ์สร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินค่างานและเรื่องอื่นๆ ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตรงกัน
นายสมภาคย์ สุขอนันต์ แสดงความเห็น ว่า ประเด็น การประเมิน ค่า งานถ้า จะชะลอหรือ ขยายเวลาการ
เปลี ่ย นแปลงจากระบบซีเ ป็น ระบบแท่ง ก็ค วรที ่จ ะมีเ หตุผ ลที ่เ พีย งพอ สํ า หรับ การรวมตํ า แหน่ง ประเภท
อํานวยการท้องถิ่นกับประเภทบริหารจัดการท้องถิ่น ก็ต้องดูว่าลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกัน
หรือไม่ และการรวมกันจะก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับปัญหาด้านโครงสร้างหรือไม่
ประธาน
แสดงความเห็น ว่า ตํ า แหน่ง ประเภทบริห ารจัด การท้อ งถิ ่น เป็น ผู ้ร ับ ผิด ชอบการ
บริห ารงานขององค์ก รในภาพรวมทั้ง หมด แต่ตํา แหน่ง อํา นวยการท้อ งถิ่น จะเป็น เพีย งส่ว นหนึ่ง ขององค์ก ร
เท่านั้น ดังนั้น จึงมีความรับผิดชอบน้อยกว่าตําแหน่งประเภทบริหารจัดการท้องถิ่น
นายเชื้อ ฮั่นจินดา
แสดงความเห็น ว่าการชะลอหรือขยายระยะเวลาการเข้าสู่ระบบจําแนกตําแหน่งของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง จะทําให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(ก.ถ.) ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ถูกมองว่าไม่มีความเชื่อมั่นในนโยบายที่ได้มีการประกาศไว้
ดังนั้น จึงไม่ควรที่จะชะลอเนื่องจากการพิจารณาตัดสินใจที่ผ่านมาอยู่ภายใต้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
นางสาววันทนีย์ ธีรพงศ์นภาลัย แสดงความเห็นว่า ควรยืนยันการเปลี่ยนแปลงระบบจําแนกตําแหน่งใหม่จาก
ระบบซีเป็น ระบบแท่ง ตามกําหนดระยะเวลาที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่จ ะเกิดขึ้นในภายหลังนั้น ถือว่า
เป็นปัญหาปกติที่สามารถที่จะแก้ไขได้
นายประสิทธิ์ หินอ่อน แสดงความเห็น ว่าจากข้อเท็จจริงตามที่ฝ่ายเลขานุการได้นําเสนอมานั้น เห็น ว่าเป็น
ข้อมูลที่ได้มีการชี้แจงไปแล้ว ดังนั้น จึงไม่ควรที่จะชะลอหรือขยายระยะเวลาการเข้าสู่ระบบจําแนกตําแหน่งของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการนําเสนอ ก.ถ. เพื่อยืน ยัน ให้ข้า ราชการส่วนท้องถิ่น
เข้าสู่ระบบจําแนกตําแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่งตามที่ได้กําหนดไว้
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง อื่น ๆ
- กําหนดการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการ
กําหนดการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งต่อไป ซึ่งเป็นครั้งที่ 9 / ๒๕๕8 ตรงกับ วันจันทร์
ที่ 21 กันยายน 2558 สําหรับรายละเอียดฝ่ายเลขานุการจะได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑1.30 น.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

นางสาวรัตนาภรณ์ หนูกลิ่น)
(นางสาวรั
นักจัดการงานทั่วไปชํชํานาญการ สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

(นายกี
นายกีรติ บุญการณ์)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สกถ.
สกถ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ)
ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
อนุกรรมการและเลขานุการฯ

