รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสํานักงาน ก.ถ. ชั้น ๘
อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
-------------------ผู้มาประชุม
๑. นางเลื่อมใส ใจแจ้ง
๒. นายสันติธร ยิ้มละมัย
๓. นายวิทัศน์ โรจวรฤทธิ์
๔. นายสมภาคย์ สุขอนันต์
๕. นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร
๖. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
๗. นายภาสวัฒก์ รอดคําดี
๘. นายธนศักดิ์ มาคะสิระ
๙. นายสุรชาติ เล็กขาว
๑๐. นายประสิทธิ์ หินอ่อน
๑๑. นายคนองพล เพ็ชรรื่น
๑๒. นายสมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์
๑๓. นายสนั่น สายสุนทร
๑๔. นายสมบัติ ชนะสิทธิ์
๑๕. นายเดช อิงคสิทธิ์
๑๖. นางสาววันทนีย์ ธีรพงศ์นภาลัย
๑๗. นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
๑๘. นายกีรติ บุญการณ์

ประธานอนุกรรมการ
หัวหน้าสํานักงาน ก.ถ.
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบจําแนก อนุกรรมการ
ตําแหน่งและค่าตอบแทน สํานักงาน ก.พ.
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
อนุกรรมการ
แทนหัวหน้าสํานักงาน ก.ก.
อนุกรรมการ
ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานทั่วไป
อนุกรรมการ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สถ.
ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานฯ สกถ.
อนุกรรมการ
นายกเทศมนตรีตําบลวัดเพลง
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาฯ สกถ. อนุกรรมการและเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

อนุกรรมการ

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา
สถาบันพระปกเกล้า
ผู้อํานวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตําแหน่ง สถ.
นายเชื้อ ฮั่นจินดา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ
รองปลัดเมืองพัทยา
นายวิสูตร จงชูวณิชย์
นายกเทศมนตรีตําบลบรบือ
นางฐิตินันท์ เจริญอาจ
ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
นายประสาน บุญสูง
นายประมวล พัฒน์ทอง

๒
๙. นายวิรัติ ปีดแก้ว
๑๐. นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา
๑๑. นายเสรี ทองเทศ
๑๒. นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว

ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สกถ.

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสุรพล เจริญภูมิ ผอ.ส่วนวิชาการ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒. นางสาวจิตรา สากร รักษาการหัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
๓. นายปิยะพงษ์ ปุ่นอุดม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.ก.
๔. นางสาวจตุพร กิจจาหาญ บุคลากร สํานักงานเทศบาลเมืองพิมลราช จ.นนทบุรี
๕. นายปิติ ขุนพรหม นิติกร สํานักงานเทศบาลเมืองพิมลราช จ.นนทบุรี
๖. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักงาน ก.ถ.
ระเบียบวาระที่ ๑
มติที่ประชุม

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
เลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๘ หน้า และได้ส่งให้อนุกรรมการ
ทุกท่านได้พิจารณาแล้ว ตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๐๙.๓ / ว ๔๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ สรุปสาระสําคัญการประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗

เลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการ ขอนําเรียนสรุปสาระสําคัญการประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ โดยทีป่ ระชุม ก.ถ. ได้พิจารณาเรื่องสําคัญ จํานวน ๑ เรื่อง ดังนี้
- การจัดทําแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ก.ถ. มีมติในการประชุมครั้งที่ ๘ /๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ประชุม
ก.ถ. ให้ความเห็นชอบในหลักการแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และให้จัดทํา Master Plan โดยให้นําข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมประกอบการพิจารณาจัดทําแล้วเสนอของบประมาณต่อกระทรวงมหาดไทย แล้วรายงาน
ผลให้ ก.ถ.ทราบ
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบโดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่สําคัญดังนี้
๑) ให้ มีการจัด อบรมเป็ นรายภาคให้ แก่ ข้า ราชการหรื อพนั กงานส่วนท้ องถิ่น เพื่ อ
อํานวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้เข้าร่วม รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือ
จากองค์ ก รหรื อหน่ ว ยงานที่ จ ะมี ก ารจั ด ประชุ ม ข้ า ราชการหรื อ พนั กงานส่ ว น
ท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบจําแนกตําแหน่งใหม่

๓
๒) ขอให้แ จ้ง ผลการดํ า เนิน การจัด ทํ า แผนประชาสัม พัน ธ์ข ้า งต้น รายงาน
ให้คณะอนุกรรมการฯ รับทราบความก้าวหน้าเพื่อจักได้นํา แนวทางไปประยุกต์กับการพัฒนาข้า ราชการ
ส่วนท้องถิ่นต่อไป
๓.๒ สรุป สาระสํ า คัญ การประชุม คณะทํ า งานติด ตามประเมิน ผลการพัฒ นาและ
ปฐมนิเทศข้าราชการส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
เลขานุการ
ขอนํ าเรี ยนสรุ ปสาระสํ าคั ญการประชุ ม คณะทํ างานติ ดตามประเมิ นผลการพั ฒนาและ
ปฐมนิเทศข้าราชการส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ดังนี้
ฝ่ายเลขานุการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการติดตามประเมินผล
การพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการจัดทํารูปแบบสมุดพกประจําตัวเพื่อผู้ผ่านการอบรมใช้เป็น
แนวทางการติดตามประเมินผลการทํางานของข้าราชการหลังจากสิ้นสุดการอบรมไปแล้วพิจารณาแนวทางการให้
รางวัลผู้ผ่านการอบรมโดยพิจารณาจากผลงานหลังจากพ้นการอบรมนั้นครบ ๑ ปีขึ้นไป
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ใช้งานได้ยาวนาน

รับทราบโดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้
๑) สมุดพกประจําตัวไม่ควรมีรายละเอียดมากเกินไปและควรมีคุณภาพที่ดีมีอายุการ

๒) ให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะทํ า งานติด ตามประเมิน ผลการพัฒ นาและปฐมนิเ ทศ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประสานงานขอตัวอย่างรูปแบบสมุดพกประจําตัวและแนวทางการดําเนินการจาก
สํานั กงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน, สํา นักงานคณะกรรมการข้า ราชการกรุงเทพมหานคร และ
สถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรท้ อ งถิ่ น กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น เพื่ อ นํ า มาประยุ ก ต์ รู ป แบบเพื่ อ ให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา
๔.๑ การกํ า หนดกรอบหลัก สูต รฝึก อบรมและโครงการพัฒ นาภาคบัง คับ ของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับระบบจําแนกตําแหน่งใหม่
เลขานุการ

๑. เรื่องเดิม
มติที่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงในเรื่องความครบถ้วนในหลักสูตรที่แต่ละประเภทตําแหน่งควรฝึกอบรม
และรายละเอีย ดภาคบังคับ โดยขอให้นําเสนอความเชื่อมโยงของหลักสูตรกับ สมรรถนะที่จําเป็น ในรูป แบบ
ตารางสรุปเพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๒. ข้อเท็จจริง
ฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการปรับปรุงในเรื่องความครบถ้วนในหลักสูตรที่แต่ละประเภท
ตําแหน่งควรฝึกอบรมและรายละเอียดภาคบังคับ เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมเรียบร้อยแล้ว
๓. ข้อพิจารณา
เพื่อให้การดําเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ภาคบัง คับ สํ า หรับ ข้า ราชการส่ว นท้อ งถิ่น ทุก ระดับ ที ่เ ป็น มาตรฐานเดีย วกัน จึง เห็น ควรให้ค วามเห็น ชอบ
หลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับระบบจําแนกตําแหน่งใหม่

๔

-ร่างกรอบหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาภาคบังคับของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประเภท / ระดับใหม่

หลักสูตร

๑. บริหารจัดการท้องถิ่น
๑.๑ ระดับสูง

๑.๒ ระดับกลาง

๑.๓ ระดับต้น
๒. อํานวยการท้องถิ่น

ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่ ก.ถ.กําหนดหรือเทียบเท่า

ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง ที่ ก.ถ.กําหนดหรือเทียบเท่า

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

ผู้นํายุคใหม่

การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

การวางแผนและการ
บริหารงานเชิงกลยุทธ์

๒.๑ ระดับสูง

ผ่านการอบรมหลักสูตรอํานวยการระดับสูงที่ ก.ถ.กําหนดหรือเทียบเท่า

๒.๒ ระดับกลาง

ผ่านการอบรมหลักสูตรอํานวยการระดับกลางที่ กถ. กําหนดหรือเทียบเท่า

๒.๓ ระดับต้น

ผู้นําการเปลี่ยนแปลง

การพัฒนาภาวะผู้นํา

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

วิธีคิดเชิงกลยุทธ์

๕
ประเภท / ระดับใหม่
๓. วิชาการ

หลักสูตร

๓.๑ เชี่ยวชาญ

หลักสูตรประจําสายงาน
๑. การบริหารความเสี่ยง (ด้านกลยุทธ์ , ยุทธศาสตร์
และนโยบายขององค์กร )
๒. จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

๓.๒ ชํานาญการพิเศษ

หลักสูตรประจําสายงาน
๑. การบริหารความเสี่ยง (ด้านปฏิบัติการ)
๒. ทักษะการเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวใจ

๓.๓ ชํานาญการ
๓.๔ ปฏิบัติการ

การทํางาน
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

คุณธรรมและ
จริยธรรมในองค์กร
ปฐมนิเทศ
(สายวิชาการ)

หลักสูตรความรู้ที่จําเป็น
๑. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
และพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(เฉพาะด้าน)
๒. การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
๓. ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ
เช่น Environmental Impact Assessment EIA
Health Impact Assessment :HIA ฯลฯ
หลักสูตรความรู้ที่จําเป็น
๑. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
และพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(เฉพาะด้าน)
๒. การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
๓. การจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
๕. การติดตามประเมินผล
การพัฒนาทักษะ
การบริการ
การพัฒนาตนเอง
การจัดการระบบงาน
ประชาชน
และการทํางาน
เป็นทีม
ทักษะที่จําเป็น
๑. การบริหารโครงการ
๒. การสื่อสารการนําเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
๓. การเขียนรายงานและสรุปรายงาน
๔. การเขียนหนังสือราชการ

๖
ประเภท / ระดับใหม่
๔. ทั่วไป

๔.๑ อาวุโส

หลักสูตรประจําสายงาน
๑. การบริหารความเสี่ยง (ทั่วไป)
๒. การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ

๔.๒ ชํานาญงาน

การทํางาน
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

๔.๓ ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

หลักสูตร

คุณธรรมและ
จริยธรรมในองค์กร
ปฐมนิเทศ
( สายทั่วไป)

หลักสูตรความรู้ที่จําเป็น
๑. กฎหมายสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
๒. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
และพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(เฉพาะด้าน)
๓. การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
การพัฒนาทักษะ
การจัดการระบบงาน

การบริการ
ประชาชน

การพัฒนาตนเอง
และการทํางาน
เป็นทีม

ทักษะที่จําเป็น
๑. การบริหารข้อมูล
๒. การใช้คอมพิวเตอร์
๓. การประสานงาน
๔. การเขียนหนังสือราชการ
งานธุรการ และงานสารบรรณ

ให้เพิ่มหลักสูตรธรรมาภิบาลในหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาภาคบังคับของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในประเภทบริหารจัดการท้องถิ่นและอํานวยการท้องถิ่น
ทั้งระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง

๗
๔. ข้อเสนอ
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อไป
นายสนั่น สายสุนทร
แสดงความเห็นว่าในการกําหนดหลักสูตรควรให้ผู้เข้ารับการอบรมได้อบรมในเรื่อง
ธรรมาภิบาลในหลักสูตรระดับอํานวยการท้องถิ่น และระดับบริหารจัดการท้องถิ่น
นายสมภาคย์ สุขอนันต์ แสดงความเห็น ว่ าเห็ นด้ ว ยตามข้อเสนอของนายสนั่ น สายสุน ทร เนื่องจากเห็ น ว่ า
ธรรมาภิบาลเป็นเรื่องที่สําคัญ จึงควรให้มีการอบรมธรรมาภิบาลในทุกหลักสูตร แม้ว่าจะมีความซ้ําซ้อนกันแต่ก็
เป็นการดี
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ แสดงความเห็นว่าถ้าจะนํามาใช้เป็นมาตรฐานกลาง คงต้องระบุแค่ชื่อหลักสูตร เช่น
บริ ห ารระดั บ ต้ น บริ ห ารระดั บ กลาง บริ ห ารระดั บ สู ง หรื อหลั กสู ตรอื่ น ๆ และต้ องมี อ งค์ ป ระกอบสมรรถนะ
อะไรบ้างเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาในทางปฏิบัติ ซึ่งจะเหมือนกับ ก.พ. เวลาจะเลื่อนขึ้นซี ๙ หรือซี ๑๐ จะมีการ
ประเมิ นสมรรถนะ ซึ่ งจะแบ่ งออกเป็น ด้ านต่างๆ แล้ ว แต่ จ ะเน้ น ด้ านใด ซึ่งในส่ วนของ ก.ถ. อาจจะออกเป็ น
ประกาศว่าในแต่ละหลักสูตรจะต้องมีองค์ประกอบสมรรถนะอะไรบ้าง ซึ่งในรายละเอียด สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นต้องไปกําหนดรายละเอียดต่อไป ซึ่งจะต้องกําหนดเงื่อนไขว่าการดํารงตําแหน่งต่างๆ ต้องผ่านหลักสูตรใด
มาบ้าง จึงขอให้สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นพิจารณาดําเนินการในเรื่องนี้
นายสันติธร ยิ้มละมัย แสดงความเห็ น ว่ า โดยหลั ก การจะให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารจั ด ทํ า ในรู ป แบบกว้ า งๆ
เช่นเดียวกับหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นได้
พิจารณาได้ตามความเหมาะสมและจําเป็นและสอดคล้องกับแนวทางที่จะนําไปใช้ประโยชน์
นายสมบัติ ชนะสิทธิ์ ตั้งข้อสังเกตว่าในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาภาคบังคับของข้าราชการ ส่วน
ท้องถิ่น เพื่อรองรับ ระบบจําแนกตําแหน่งใหม่ดังกล่าวนี้ ถ้าจะให้การผ่านการอบรมถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ก็จ ะ
ไม่ได้ประโยชน์และดูไม่มีคุณภาพและหลักสูตรไม่มีคุณค่า ดังนั้น ควรจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของคุณภาพ
ของผู้ที่ผ่านการอบรมด้วย
ประธาน
แสดงความเห็นว่าให้ฝ่ายเลขานุการสรุปเป็นหมวดหมู่และส่งสมรรถนะในภาพรวม
ให้กับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ส่วนรายละเอียดให้ดําเนินการตามที่นายศิริวัฒน์ฯ ให้ข้อเสนอแนะไว้ โดยให้
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นไปพิจารณาว่าจะบรรจุเนื้อหาวิชาอะไรเข้าไป ซึ่งจะต้องให้พิจารณากําหนดให้ผู้เข้า
รับอบรมในทุกหลักสูตรได้รับการอบรมเกี่ยวกับธรรมาภิบาล และให้ส่งมาให้คณะอนุกรรมการพิจารณาด้วย ใน
โอกาสนี้ เพื่ อเป็ นการรั บ ฟังความคิ ดเห็ น จากผู้ เกี่ ย วข้อง จึ งขอเชิ ญผู้ อํานวยการส่ ว นวิ ช าการ สถาบั น พั ฒ นา
บุคลากรท้องถิ่นให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่คณะอนุกรรมการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
นายสุรพล เจริญภูมิ ผอ.ส่วนวิชาการ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แสดง
ความเห็นว่าในการดําเนินการที่ผ่านมาจะเป็นการกําหนดหลักสูตรในภาพรวม เช่น ต้องผ่านการอบรมมาไม่น้อย
กว่ากี่วัน มีหัวข้อหมวดวิชาอะไรบ้าง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นก็จะดําเนินการจัดทํารายละเอียดได้ไม่มีปัญหา
ในทางปฏิบัติ
เลขานุการ
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารจะได้ นํ า ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของคณะอนุ ก รรมการเพื่ อ
ดําเนินการรูปแบบแนวทางหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยจะประสานกับสถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในเรื่องกรอบระยะเวลาและรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร โดยใช้สมรรถนะที่จําเป็น
ประกอบการพิจารณาดําเนินการ
มติที่ประชุม
เห็น ชอบในหลักการการกํ า หนดกรอบหลักสูต รฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาค
บัง คับ ของข้า ราชการส่ว นท้อ งถิ ่น เพื ่อ รองรับ ระบบจํ า แนกตํ า แหน่ง ใหม่ โดยใช้ส มรรถนะที ่จํ า เป็น
ประกอบการพิจ ารณาดํ า เนิน การของแต่ล ะหลัก สูต รตามรูป แบบหลัก สูต รการพัฒ นาและปฐมนิเ ทศ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยให้ฝ่ายเลขานุการประสานให้สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรายละเอียดของ
หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต

๘
๔.๒ การปรับปรุงคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เลขานุการ

๑. เรื่องเดิม
ประธาน ก.ถ. ได้ ลงนามในประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริห ารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จํานวน ๔ ฉบับ เพื่อให้มีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามประกาศ
ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ วัน ที่ ๑๑ ตุล าคม ๒๕๕๖
และ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๒. ข้อเท็จจริง
เนื่องจากอนุกรรมการบางคนได้มีการโยกย้ายเปลี่ย นแปลงสถานที่ทํา งานบางคน
เกษียณอายุราชการ และอนุกรรมการบางคนไม่สามารถมาร่วมประชุมได้
๓. ข้อพิจารณา
เพื่อ ให้เ กิด ความถูก ต้อ ง เป็น ปัจ จุบัน และเหมาะสมจึง เห็น ควรให้มีก ารปรับ ปรุง
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ
มติที่ประชุม
ให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง คณะอนุก รรมการด้า นการพัฒ นาการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นดังนี้
๑. ให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้พ้นจากการเป็นอนุกรรมการจํานวน ๒ ราย
ได้แก่ นายสุธรรม เพชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา และ นายเสรี ทองเทศ
๒. ให้แต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติม จํานวน ๒ ราย ได้แก่ ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เมืองพัทยา
มติที่ประชุม
เรื่อง อื่น ๆ
- กําหนดการประชุมครั้งต่อไป
เลขานุการ
กําหนดการประชุ มคณะอนุ กรรมการครั้ งต่ อไป ซึ่ งเป็ น ครั้ งที่ ๑๐ / ๒๕๕๗ ตรงกั บ
วันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. สําหรับรายละเอียดฝ่ายเลขานุการจะได้แจ้งให้ทราบในหนังสือ
เชิญประชุมต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.
(นายกีรติ บุญการณ์)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ)
ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
อนุกรรมการและเลขานุการฯ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

