รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๘
วันที่ 2๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา 1๓.๓0 น.
ณ ห้องประชุมสํานักงาน ก.ถ. ชั้น ๘
อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
-------------------ผู้มาประชุม
๑. นางเลื่อมใส ใจแจ้ง
๒. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
๓. นายทิศนุ ธีระนุกูล
๔. นายสมภาคย์ สุขอนันต์
๕. นายพงศ์ธร เทพสิริ

๖. นายสุรพล เจริญภูมิ
๗. นายสันติ วงศ์จิระสวัสดิ์

๘. นายธนศักดิ์ มาคะสิระ
๙. นางราณี อุปการะกุล
๑๐. นายชาลี ดวงดารา
๑๑. นายวิรัติ ปีดแก้ว
๑๒. นายประมวล พัฒน์ทอง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา
สถาบันพระปกเกล้า
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
อนุกรรมการ
แทนหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการ
อนุกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักงาน
อนุกรรมการ
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แทนหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้อํานวยการส่วนวิชาการ
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการส่วนมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคล สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
นายกเทศมนตรีตําบลวัดเพลง
อนุกรรมการ
จังหวัดราชบุรี
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบจําแนก
ตําแหน่งและค่าตอบแทนสํานักงาน ก.พ.
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช
อนุกรรมการ
จังหวัดนนทบุรี
อนุกรรมการ

/๑๓. นางสุทารัตน์…

๒
๑๓. นางสุทารัตน์ อรุณบรรเจิดกุล
๑๔. นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ

๑๕. นายกีรติ บุญการณ์
๑๖. นางสาวรัตนาภรณ์ หนูกลิ่น

รองปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
แทนปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
จังหวัดสระแก้ว
ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายเชื้อ ฮั่นจินดา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
จังหวัดนครนายก
๒. ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๓. ผู้อํานวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตําแหน่ง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๔. ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี
๕. นายสมบัติ ชนะสิทธิ์
๖. นายสมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์
๗. นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา
๘. นายวิสูตร จงชูวณิชย์
๙. นายอติเทพ จริยเวชช์วัฒนา
๑๐. ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๑๑. ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
๑๒. นายประสาน บุญสูง
๑๓. นายสนั่น สายสุนทร
๑๔. นายเดช อิงคสิทธิ์
๑๕. นางสาววันทนีย์ ธีรพงศ์นภาลัย

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

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

3
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘ /2558 เมื่อวันที่ 2๗ สิงหาคม ๒๕๕8

เลขานุการ
ฝ่า ยเลขานุก าร ได้จ ัด ทํ า รายงานการประชุม คณะอนุก รรมการด้า นการพัฒ นาการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕8 เมื่อวันที่ 2๗ สิงหาคม ๒๕๕8 จํานวน ๑๐ หน้า และได้ส่งให้
คณะอนุกรรมการฯ แล้ว ตามหนังสือที่ มท 0209.3 / ว.๖๙ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน 2558 แล้ว
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘ / ๒๕๕8 เมื่อวันที่ 2๗ สิงหาคม ๒๕๕8

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ
เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕8 เมื่อวันที่ 2๗ สิงหาคม ๒๕๕8
๓.๑ ข้อร้องเรียนของสมาพันธ์ผู้อํานวยการกองคลัง ผู้อํานวยการกองช่าง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย
เลขานุการ
ฝ่า ยเลขานุก ารได้ร ายงานผลการประชุม คณะอนุก รรมการด้า นการพัฒ นาการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เรื่อง ข้อร้องเรียนของสมาพันธ์ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย และประธาน ก.ถ.
ทราบมติการประชุมยืนยันให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ระบบจําแนกตําแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจาก
ระบบซีเป็นระบบแท่งตามที่ได้กําหนดไว้ โดยสรุปและข้อเท็จจริงประกอบ ดังนี้
ลําดับที่
ประเด็น
1
การประเมินค่างาน (Job Evaluation)
1.1 ไม่มีความชัดเจน
1.2 บุค ลากรและ อปท.ไม่ม ีค วามรู ้ใ นการ
ประเมินค่างาน
1.3 ไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถปฏิบัติได้ตามคู่มือ
การประเมินค่างาน

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
อ ง ค์ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ว น ท้อ ง ถิ ่น เ ป็น ผู ้จ ัด ทํ า
หลักเกณฑ์
2.การจัดทําหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน (Job
Evaluation) นั้น สํานักงาน ก.ถ.สป. ได้ว่าจ้าง
สปร.เป็น ผู้ศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับ ปรุงระบบ
จําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการ
ส่ว นท้อ งถิ ่น และจัด ทํ า หลัก เกณฑ์ก ารประเมิน
ค่างาน ซึ่ง ก.ถ.ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
/ลําดับที่...

๔
ลําดับที่
ประเด็น
การปรั บ ปรุ ง ประเภทตํ า แหน่ ง พนั ก งาน
๒
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
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 นท้อ งถิ ่น (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
(หัว หน้าหน่ว ยงานระดับ ฝ่าย ส่ว น กอง และ
สํานัก) มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ข้อเท็จจริง
- การร้องเรียนในกรณีดังกล่าวนี้ ได้มีการ
พิจารณาในประเด็นที่มีลักษณะอย่างเดียวกันในการ
ประชุ ม ก.ถ. ครั้ งที่ 11 / 2557 เมื่ อวั นที่ 26
ธันวาคม 2558 ซึ่งสมาพันธ์ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองช่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย ขอให้จัดตําแหน่งนักบริหารงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (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. มีมติในการประชุมครั้งที่ 11 / 2557 เมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม 2558 เห็น ว่า เมื่อมีการจัด
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 และได้แจ้งให้
สมาพันธ์ผู้อํานวยการกองคลัง ผู้อํานวยการกองช่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยทราบ
แล้ว ตามหนังสือ ที่ มท 0209.2/ 22 ลว. 16
มกราคม 2558

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

/3.2 เรื่อง สืบเนื่อง...

๕
3.2 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุค คล
ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7 / ๒๕๕8 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
ประเด็น
ข้อเท็จจริง
การดํา เนิน การตามยุท ธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติ
การขับ เคลื ่อ นยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาข้า ราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 – 2560
1 แนวทางการคั ด เลื อกข้ า ราชการหรื อ พนั กงาน
ส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ฝ่ายเลขานุการ เสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณา - ก.ถ. มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่
แนวทางการคั ด เลื อ กข้ า ราชการหรื อ พนั ก งาน 19 มีนาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการคัดเลือก
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ดี เ ด่ น ในการประชุ มฯ ครั้ งที่ ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ดี เ ด่ น โดย
10/2557 ครั้ งที่ 11/2557 ครั้ งที่ 1 / 2558 มอบหมายให้ค ณะอนุก รรมการใน ก.ถ.ด้า นการ
ครั้งที่ 2 / 2558 และครั้งที่ 4/2558 ซึ่งเป็นการ พัฒ น า ก า ร บ ริห า ร ง า น บุค ค ล ส่ว น ท ้อ ง ถิ ่น
ดําเนิ นการตามยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาข้า ราชการ นํ า ข้อ คิด เ ห็น แ ล ะ ข้อ สัง เ ก ต ข อ ง ที ่ป ร ะ ชุม
ส่ว นท้อ งถิ ่น และแผนปฏิบ ัต ิก ารขับ เคลื ่อ น ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมแล้วนําเสนอ ก.ถ.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ในการเสริ มสร้ างธรรมาภิ บ าล - คณะอนุก รรมการด้า นการพัฒ นาฯ ได้ป ระชุม
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ กลยุ ท ธ์ ที่ ๑.๑ แนวทางการ พิจ ารณา โดยนํ า ข้อ คิด เห็น และข้อ สัง เกตของ
ดํ าเนิ นการที่ ๑ เนื่ องจากในปั จจุ บั นยั งไม่ มี ส่ วน ก.ถ. ไปพิจารณาปรับ ปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเรีย บร้อย
ราชการหรือหน่วยงานใดดําเนินการในเรื่องดังกล่าว แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 21
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้นําแนวทางของการคัดเลือก เมษายน 2558
ข้ าราชการพลเรื อนดี เด่ นเพื่ อเป็ นแนวทางในการ - เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบจําแนกตําแหน่ง
ดําเนินการ
และค่า ตอบแทนของข้าราชการส่ว นท้องถิ่น จาก
ระบบซีเป็นระบบแท่ง ฝ่ายเลขานุการจะได้เสนอ
ให้ ก.ถ. พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบแนวทางการ
คัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ต่อไป
2 การจั ด ทํ า สมุ ด บั น ทึ ก ความดี ข องข้ า ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
2.1 ก.ถ. มี มติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่ อ ก.ถ.มีม ติใ นการประชุม ครั้ง ที่ 6/2558 เมื่อ วัน ที่
วันที่ 31 มกราคม 2557 เห็นชอบหลักสูตร 30 มิถุนายน 2558 รับทราบมติที่ประชุมที่ให้มีการ
การพั ฒ นาและปฐมนิ เ ทศข้ า ราชการหรื อ จั ดทํ าสมุ ดบั นทึ กความดี ของข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่ น
พนั กงานส่ วนท้ องถิ่ น โดยมอบหมายให้ กรม โดยเห็นชอบรูปแบบและประโยชน์การใช้ ดังนี้
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนา
๑. เป็ น เอกสารที่ ใ ห้ ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น
บุคลากรท้องถิ่น เป็นหน่วยดําเนินการ
นําไปใช้โดยความสมัครใจ
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2.2 คณะอนุ กรรมการด้ านการพั ฒนาการ
บริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ม ติ ใ นการ
ประชุ ม ครั้ ง ที่ 2 / 2557 เมื่ อ วั น ที่ 25
กุ มภาพั นธ์ 2557 เห็ นชอบให้ มี การแต่ งตั้ ง
คณะทํ างานเพื่ อติ ดตามประเมิ นผลหลั กสู ตร
การพั ฒ นาและปฐมนิ เ ทศข้ า ราชการหรื อ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
2.3 คณะอนุ กรรมการด้ านการพั ฒนาการ
บริ หารงานบุคคลส่ วนท้ องถิ่ น มี มติในการ
ประชุ ม ครั้ ง ที่ 10/2557 เมื่ อ วั น ที่ 22
ตุลาคม 2557 เห็นชอบแนวทางการติดตาม
ประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศ
ข้ าราชการหรื อพนั กงานส่ ว นท้ องถิ่ น ตามที่
คณะทํ า งานเสนอ โดยให้ มี ก ารจั ด ทํ า สมุ ด
บันทึกความดีของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
2.4 คณะอนุ กรรมการด้ านการพั ฒนาการ
บริ หารงานบุ คคลส่วนท้องถิ่ น มี มติ ในการ
ประชุ ม ครั้ ง ที่ 2 / 2558 เมื่ อ วั น ที่ 20
กุมภาพันธ์ 2558 ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่
19 มี น าคม 2558 และครั้ ง ที่ 5/2558
เมื่ อวั น ที่ 22 พฤษภาคม 2558 เห็ น ชอบ
การปรั บ ปรุ ง รู ป แบบและประโยชน์ ก ารใช้
สมุดบันทึกความดีของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
3 การกําหนดกรอบหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการ
พั ฒ นาภาคบั ง คั บ ของข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เพื่อรองรับระบบจําแนกตําแหน่งใหม่
- คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น มีมติในการประชุม ครั้งที่
7 /2557 เมื่ อวั น ที่ 21 กรกฎาคม 2557
เห็ น ชอบในหลั ก การกํ า หนดกรอบหลั ก สู ต ร
ฝึ กอบรมและโครงการพั ฒ นาภาคบั งคั บ ของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการปรับปรุง
ระบบจําแนกตําแหน่งใหม่ ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ
ขั บ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาข้ าราชการ
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์
ที่ ๒.๒

ข้อเท็จจริง
๒. เอกสารจะจัดทําโดยการ download จากเว็บไซต์
สํ า นั ก งาน ก.ถ. สป.เพื่ อ นํ า ไปเป็น ต้น แบบตาม
แนวทางที่ประชุม (ไม่สงวนสิทธิการใช้)
๓. จัดเก็บเอกสารไว้ส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนบุคคล
2. เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการในเรื่องต่างๆ
เช่นการพิจารณาความดีความชอบประจําปีการเลื่อน
ระดั บ การแต่ งตั้ งโยกย้ ายและการสมั ครเข้ ารั บการ
คัดเลือกเพื่อเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น เป็นต้น
ทั้งนี้ จะต้ องมีการรั บรองเอกสารตามรู ปแบบของ
สมุดบันทึกความดีของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ ก.ถ.
กําหนด

- ก.ถ. มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ งที่ 7/2557 เมื่ อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2557 เห็นชอบในหลักการ
กํ า หนดกรอบหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมและโครงการ
พัฒนาภาคบังคับของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อ
รองรั บระ บบจํ า แนก ตํ า แ หน่ ง ใ หม่ โ ดย มี
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเรื่องของความครบถ้วน
ในหลักสูตรที่แต่ละประเภทตําแหน่งควรฝึกอบรม
และรายละเอี ย ดหลั ก สู ต รภาคบั ง คั บ ทั้ ง นี้
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการ
บริ ห ารงานบุ คคลส่ วนท้ องถิ่ น รั บ ข้ อ เสนอแนะ
ข้างต้นไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
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ข้อเท็จจริง
- มติ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ กรรมการด้ า นการ - คณะอนุกรรมการด้านการพัฒ นาการบริห ารงาน
พั ฒ นาการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น บุคคลส่วนท้องถิ่น มีหนังสือที่ มท 0209.3/59
ครั้ ง ที่ 9 / 2557 เมื่ อ วั น ที่ 22 กั น ยายน ลงวัน ที่ 7 สิงหาคม 2558 ขอความอนุเคราะห์
2557 เห็ นชอบในหลั กการการกํ าหนดกรอบ ในการพิจารณาให้ความเห็นของคณะอนุกรรมการ
หลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับ ด้า นกฎหมายและเรื ่อ งราวร้อ งทุก ข์ เพื ่อ ให้ก าร
ของข้าราชการส่ว นท้องถิ ่น เพื่อรองรับ ระบบ กํ า หนดกรอบหลัก สูต รฝึก อบรมและโครงการ
จําแนกตําแหน่งใหม่ โดยใช้สมรรถนะที่จําเป็น พัฒ นาข้า ราชการส่ว นท้อ งถิ ่น เพื่ อรองรั บระบบ
ประกอบการพิจ ารณาดํ า เนิน การของแต่ล ะ จํ าแนกตํ าแหน่ งใหม่ เป็ นไปด้ วยความถู กต้ องและ
หลักสูตรตามรูปแบบหลักสูตรการพัฒนาและ สมบูร ณ์ จึง เห็น ควรสอบถามคณะอนุก รรมการ
ด้า นกฎหมายและเรื ่อ งราวร้อ งทุก ข์ในประเด็ น
ปฐมนิเทศข้าราชการส่วนท้องถิ่น
- มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการ ต่างๆ ดังนี้
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5 / 255๘ 1. ร่ า งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น เรื่ อ ง กํ า หนด
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 มอบหมายให้
แนวทางการพัฒนาของข้าราชการหรือพนักงาน
ฝ่ายเลขานุการนําแนวทางการจัดทําหลักสูตรการ
ส่วนท้องถิ่น
พัฒนาภาคบังคั บของสํานักงานคณะกรรมการ
ข้ า ราชการพลเรื อ นมาเป็ น แนวทางในการ 2. ร่างกรอบหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาภาคบังคับ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ดํ า เนิ น การ รวมทั้ ง ให้ นํ า ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะของคณะอนุ กรรมการเพื่ อจั ดทํ า 3. บั ญ ชี ร ายชื่ อ วิ ช าที่ ค ณะอนุ ก รรมการด้ า นการ
พั ฒ นาการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กรอบหลั ก สู ต รเพื่ อ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการ
เสนอแนะเพิ่มเติม จะสามารถนําไปบรรจุไว้ใน
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
กรอบหลัก สูต รฝึก อบรมและโครงการพัฒ นา
ของข้า ราชการส่ว นท้อ งถิ่น เพื่อ รองรับ ระบบ
จํ า แน กตํ า แ หน่ง ใ หม่ ให้ส อ ดคล้อ งตา ม
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่
26 ธันวาคม 2557 ข้อ 5 ได้หรือไม่เพียงใด
4. อํ า นาจหน้า ที ่ว ่า การกํ า หนดกรอบหลัก สูต ร
ฝึก อบรมและโครงการพัฒ นาข้า ราชการ
ส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับระบบจําแนกตําแหน่งใหม่
เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริห ารงานบุค คลส่ว นท้อ งถิ ่น หรือ ของ
คณะกรรมการกลางข้า ราชการหรือ พนัก งาน
ส่วนท้องถิ่น
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4 การจัด ทํ า ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาข้า ราชการส่ว นท้อ งถิ ่น เพื ่อ
รองรับอาเซียนสู่มาตรฐานสากล
คณะอนุ กรรมการด้ านการพั ฒนาการบริ หารงานบุ คคลส่ วนท้ องถิ่ น
มีมติในการประชุม ครั้งที่ 7 /2558 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
เห็นชอบในหลักการการจัดทํากรอบแนวทางการดําเนินการกําหนด
หลั กสูตรฝึ กอบรมและโครงการพั ฒนาเพื่ อรองรั บประชาคมอาเซี ยน
สู่มาตรฐานสากล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
และแผนปฏิ บั ติ ก ารขั บ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาข้ าราชการ
ส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ในการเสริ มสร้ างธรรมาภิ บาล
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ กลยุท ธ์ที ่ ๒.5 ทั้ ง นี้ โดยให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร
ดําเนินการดังนี้
1. เสนอ ก.ถ. จัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณา
ดําเนินการเป็นการเฉพาะ
2. ให้นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการเพื่อนําไป
เป็ นแนวทางในการจัดทํ ากรอบแนวทางการดํ าเนิ นการกํ าหนด
หลั กสู ต รฝึ ก อบรมและโครงการพั ฒ นาเพื่ อรองรั บ ประชาคม
อาเซียนสู่สากล พร้อมรายละเอียด
- คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
มี มติ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 8 /2558 เมื่ อวั นที่ 27 สิ ง หาคม
2558 เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอโดยเลือกนางเลื่อมใส
ใจแจ้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใน ก.ถ. ด้ า นการบริ ห ารงาน
ท้องถิ่น เป็นประธานอนุกรรมการและให้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความ
เชี่ ย วชาญด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น และด้ า น
ประชาคมอาเซี ยนเป็ นอนุ กรรมการ และให้ มีห น้ าที่ ช่ ว ยเหลื อ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้
(1) ศึ กษาความเหมาะสมในการกํ าหนดยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสู่มาตรฐานสากล
(2) จั ดทํ ากรอบแนวทางดํ า เนิน การและขั ้น ตอนต่า งๆ ในการ
จัดทํ ายุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาข้า ราชการส่ว นท้อ งถิ่น เพื ่อ รองรับ
ประชาคมอาเซียนสู่มาตรฐานสากล
(3) การประสานงานกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1 - 2
(4) แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือดําเนินการในเรื่องที่ได้รับ
มอบหมาย
(5) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการ เสนอ ก.ถ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเท็จจริง
มติที่ประชุม ก.ถ. ครั้ งที่ ๙ / ๒๕๕๘
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้
ดํ าเนิ น การตามยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ ดังนี้
1. จั ดทํ ายุ ทธ ศาสตร์ การพั ฒน า
ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ รองรั บ
ประชาคมอาเซี ย นสู่ ม าตรฐานสากล
โดยให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการ
พั ฒ นาเพื่ อ รองรั บ ประชาคมอาเซี ย นสู่
มาตรฐาน สากล เพื่อดําเนินการเป็นการ
เฉพาะโดยให้ เ สนอ ก.ถ.พิ จ ารณา
องค์ ป ระกอบคณะอนุ กรรมการในการ
ประชุมครั้งต่อไป
2. จั ดทํ ายุ ทธ ศาสตร์ การพั ฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ถึง พ.ศ. ....
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องจากยุทธศาสตร์
การพัฒนาข้ าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้างธรร
มาภิบาล

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 4…

๙
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา
- การกํ า หนดทิศ ทางการดํ า เนิน งานของคณะอนุก รรมการด้า นการพัฒ นาการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เลขานุการ

๑. ต้นเรื่อง
1.1 ก.ถ. มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 เห็นชอบ
หลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเป็นหน่วยดําเนินการตามหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
1.2 คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีมติในการ
ประชุมครั้งที่ 2 / 2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผล
การพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการท้องถิ่น
๒. ข้อเท็จจริง
ฝ่ายเลขานุการฯ พิจ ารณาแล้ว ได้ประสานงานกับ สํานักพัฒ นาบุคลากรท้องถิ่น แล้ว
ปรากฏว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ได้มีก ารจัด อบรมตามหลัก สูต รการพัฒ นาและปฐมนิเ ทศ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว จํานวน ๘ รุ่น รวม ๙๓๕ คน รายละเอียดปรากฏตามตาราง
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

3. ข้อพิจารณา
ฝ่า ยเลขานุก ารฯพิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า เพื ่อ ให้ห ลั ก สู ต รการพั ฒ นาและปฐมนิ เ ทศ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ จึงเห็นควรกําหนด
แนวทางในการติดตามประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพัฒนาหลักสูตรฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเรียนมาเพื่อขอความเห็นชอบในประเด็น ดังนี้
๓.๑ การติดตามประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สําหรับผู้ผ่านการอบรมตามข้อ ๒
๓.๒ เพื่อให้การประเมินมีความชัดเจน จึงเห็นควรประเมินกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
(๑) ให้มีผู้ประเมินผู้บังคับบัญชา
(๒) ให้มีผู้ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา
(๓) ให้ผู้ผ่านการอบรมประเมินตนเอง
(๔) ให้มีผู้ประเมินโดยภาคประชาชน
(๕) ให้มีผู้ร่วมงานประเมินผู้เข้ารับการอบรม
๓.๓ มอบหมายให้ค ณะทํ า งานติด ตามประเมิน ผลหลัก หลัก สูต รการพัฒ นาและ
ปฐมนิเทศข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดําเนินการ ดังนี้
(๑) เสนอแนวทางวิธีการประเมินหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น
(๒) จัดทําเครื่องมือในการประเมินสําหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนา
และปฐมนิเทศข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การดํา เนิน การข้า งต้น ให้เ ป็น ไปตามกรอบระยะเวลาที่ค ณะอนุก รรมการด้า นการ
พัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกําหนด
/ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ…
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ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการขอสรุปข้อมูลเบื้องต้น จํานวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนา
และปฐมนิเทศข้ าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มี จํานวน ๘ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๙๓๕ คน หากจําแนกเป็นประเภท
ตําแหน่งส่วนใหญ่จะเป็นตําแหน่งประเภททั่วไป ส่วนประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏว่าประเภทของ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ที่เข้ าอบรมในหลั กสูตรฯ มากที่สุด คือ ประเภทองค์การบริ หารส่วนตําบล จํ าแนก
ออกเป็น รายภาคแล้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีผู้เข้าอบรมมากที่สุด ดังนั้น ในการประชุมพิจารณาในวันนี้
ฝ่ายเลขานุการจะขอความเห็นชอบแนวทางในการติดตามประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
4. ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ประธาน
จากข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการนํามาให้ที่ประชุมรับทราบนั้น เป็นข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการได้
ขอความร่ว มมือ จากสถาบัน พัฒ นาบุค ลากรท้อ งถิ่น เพื่อ ให้ที่ป ระชุม ได้รับ ทราบว่า มีจํา นวนผู้ผ่า นการอบรม
จํ า นวนมากน้อ ยเพีย งใด ซึ ่ง จํ า แนกรายละเอีย ดในระดับ พื ้น ที ่จ ัง หวัด และประเภทดัง นั ้น จึง ขอให้
คณะอนุก รรมการได้ใ ห้ข้อ คิด เห็น และข้อ เสนอแนะว่า ตามที ่ฝ ่า ยเลขานุก ารดํ า เนิน การเสนอมานั ้น มีค วาม
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล แสดงความเห็นว่ากรณีตามข้อ 3.2 ที่ได้มีการกําหนดกลุ่มผู้ประเมินไว้จํานวน 5 กลุ่มนั้นโดย
ส่วนตัวเห็นว่า กรณีตามข้อ 3.2 (1) ถึง (3) นั้น เป็นกลุ่มผู้ประเมินที่อาจจะใช้ได้ แต่อาจจะมีบางกลุ่มที่ยังไม่มีความ
ชัดเจน เช่น ข้อ 3.2 (4) ให้มีผู้ประเมินโดยภาคประชาชน ซึ่งเห็นว่าหากเป็นการประเมินโดยประชาชนจําเป็นจะต้อง
ระบุให้ชัดเจนเพิ่มขึ้นอีกว่าประชาชนที่มาติดต่อราชการหรือประชาชนในพื้นที่ อย่างเช่นข้อ 3.2 (5) เพื่อเป็นการ
ร่วมงานในระนาบเดียวกันหรือต่างระนาบ บางคนอาจจะยังไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่มากพอ และอาจจะต้อง
มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนโดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าประเมินเพื่ออะไร
ประธาน
แสดงความเห็นว่า เห็นด้วยกับ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ที่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ กรณีเพื่อนร่วมงาน
อาจจะต้องมีระยะเวลาของการทํางานจนมีผลงานให้เป็นที่ประจักษ์หรือเป็นที่รู้จักแก่เพื่อนร่วมงานเสียก่อนจึงจะ
ประเมินได้
นายชาลี ดวงดารา แสดงความเห็ น ว่ ากรณีต ามข้อ 3.2 (3) ให้มีผู ้ป ระเมิน ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา นั ้น ขอตั ้ง
ข้อสังเกตว่าผู้ผ่านการอบรมเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นใหม่ อาจจะยังไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น
ในระยะแรกจึงอาจจะต้องมีเฉพาะการประเมินตนเองและประเมินโดยผู้บังคับบัญชา แต่ทั้งนี้ ก็ขึ้นกับที่ประชุม
ว่าจะเห็นเป็นอย่างไร
นายสุรพล เจริญภูมิ แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับข้อสังเกตของ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล แต่อย่างไรก็ตามยังเห็นว่า
เพื่อนร่วมงานก็มีความสําคัญ แต่อาจจะต้องมีระยะเวลาเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมได้ทํางานและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานสักระยะหนึ่งเสียก่อน ในเบื้องต้นจึงเห็นว่าควรให้มีการประเมินโดยกลุ่มประเมินตามข้อ 3.2 (1) - (3)
ประธาน
แสดงความคิ ดเห็ นว่ า เห็ นด้ ว ยกั บ นายสุ รพล เจริ ญภู มิ ที่ จะให้ มีการประเมิ นโดยเพื่ อน
ร่วมงานเพราะจะทํ าให้ เกิ ดความสมบู รณ์ มากยิ่ งขึ้ น แต่ ทั้งนี้ ก็ ต้องให้ มีระยะเวลาการทํ างานร่ วมกั นเพื่ อให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์และมีการทํางานร่วมกันมาสักระยะหนึ่งเสียก่อน นอกจากนี้ ยังเห็นว่าการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและ
ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีความจําเป็นที่จะต้องให้ข้าราชการที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมได้รับ
การอบรม โดยอาจจะต้องประสานกับทุกจังหวัดเพื่อขอความร่วมมือให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุ
มานานแล้ว แต่ยังไม่ผ่านการอบรมให้มาเข้าอบรมเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
/นางราณี อุปการะกุล...
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นางราณี อุปการะกุล แสดงความเห็น ว่ าในการประเมิน ควรจะต้ องกํ าหนดเป้ าหมายว่ าจะเป็น การประเมิ น
หลักสูตรหรือประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการอบรม ซึ่งหากยังไม่มีการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนก็อาจจะทํา
ให้แนวทางการประเมินเกิดความคลาดเคลื่อนและมีแนวทางที่ไม่ชัดเจน
นายสมภาคย์ สุขอนันต์ เห็นด้วยกับ นางราณี อุปการะกุล ว่าควรให้เกิดความชัดเจนเสียก่อนว่าจะประเมินผล
การประเมินบุคคลที่ผ่านการอบรมหรือประเมินหลักสูตร เพราะถ้ากําหนดเป้าหมายที่ไม่ตรงแล้วก็จะทําให้แนว
ทางการดําเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เลขานุการ
ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการกําหนดแนวทางติดตามประเมินผลนี้ เนื่องจากฝ่ายเลขานุการเห็นว่า
ภายหลังจากที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้เห็นชอบให้มีหลักสูตรการพัฒนาและ
ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้มีการอบรมไปแล้ว ดังนั้น เพื่อให้หลักสูตรมีความเหมาะสมและ
เป็นไปตามเจตนารมณ์และสัมฤทธิ์ผล ฝ่ายเลขานุการจึงต้องการที่จะให้มีการพัฒนาให้มีความทันสมัยทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเมื่อได้ผลการประเมินเรียบร้อยแล้วก็
จะได้ประมวลผลเพื่อนํามาพัฒนาหลักสูตรฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล แสดงความเห็นว่าสาระสําคัญของการประเมินนั้น ควรจะต้องให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
การออกแบบเครื่องมือสําหรับการประเมิน จะต้องเป็นไปตามหลักวิช าการเพื่อให้เกิดความเที่ย งตรงและความ
น่าเชื่อถือของการประเมิน อีกทั้งแบบประเมินจะต้องไม่มีเฉพาะรูปแบบของการเลือกข้อที่ผู้ประเมินเห็นด้วยเท่านั้น
แต่ควรมีการเปิดโอกาสให้ผู้ประเมินได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะด้วย
ประธาน
แสดงความเห็นว่า เห็นด้วยกับ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ที่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ โดยให้ฝ่ายเลขานุการ
ได้บันทึกประเด็นต่างๆ ไว้เพื่อนําไปกําหนดเป็นแนวทางในการดําเนินการ
นายสมภาคย์ สุขอนันต์ เห็นด้วยกับประธานและ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ที่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ เนื่องจากการดําเนินการ
จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน นอกจากนี้ ในการดําเนินการของคณะอนุกรรมการฯ แต่ละขั้นตอนนั้น จะต้องให้เกิด
ความละเอียดรอบคอบและต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุด เพื่อเป็นฐานประกอบการพิจารณากําหนด
แนวทางในการดําเนินการต่อไป
นายสุรพล เจริญภูมิ แสดงความคิดเห็นว่าการดําเนินการอาจจะต้องใช้ข้อมูลการประเมินที่มากพอสมควร ซึ่งข้อมูล
บางส่วนที่อาจจะนํามาใช้ประกอบการประเมินก็คือ ข้อมูลในระหว่างการอบรมที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
หากจําเป็นต้องนํามาใช้ก็ให้ประสานขอได้จากทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
นายประมวล พัฒน์ทอง แสดงความคิดเห็นว่าการประเมินเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ครอบคลุมถูกต้องและสมบูรณ์นั้น
จะต้องมีการประเมินความรู้และพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมทั้งก่อนและหลังการอบรม โดยให้มีการประเมิน
อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ ซึ่งอาจจะต้องมีห้วงระยะเวลาเป็นปัจจัยของการประเมิน ระยะแรกๆ อาจจะประเมิน
ในส่วนที่เป็นความรู้ และเมื่อระยะเวลาผ่านไปอาจจะประเมินพฤติกรรม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
/ดร.ถวิลวดี บุรีกุล...
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ดร.ถวิลวดี บุรีกุล แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า จากที่คณะอนุกรรมการหลายท่านได้แสดงความเห็นมานั้น
ก็ยังเห็นว่ายังต้องมีการประเมิน ผู้ผ่านการอบรมเป็น ระยะ และต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผ ลของการประเมินที่มีความ
สมบูรณ์ อาจจะตั้งประเด็นการประเมินหลังการอบรมว่ามีความเปลี่ยนแปลงในการทํางานอย่างไรบ้าง โดยเสนอ
ให้มีการกําหนดระยะเวลาของการประเมินเป็นรอบ ทั้งนี้ ต้องกําหนดเป้าหมายของการประเมินให้ชัดเจน เช่น
ระยะแรกประเมินความรู้ ประเมินพฤติกรรม ส่วนระยะต่อไปจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ประเมิน ผลสัม ฤทธิ ์ข องหลัก สูต ร ซึ ่ง จะต้อ งมีแ นวทางที ่ห ลากหลายและซับ ซ้อ นมากขึ้น เช่น อาจจะมีก าร
รวบรวมสถิติข้อมูล การยกย่องชมเชย หรือข้อมูลการร้องเรียนหรือความบกพร่องของการปฏิบัติงาน เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการประเมิน เป็นต้น
ประธาน
แสดงความเห็ นเพิ่ มเติมว่า เห็ นด้วยกั บคณะอนุกรรมการที่เสนอมา โดยจะต้ องเปิดโอกาส
ให้ ผู้ประเมิ นได้ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่ างๆ ในการจั ดทําแบบสอบถามหรื อเครื่ องมื อการประเมินนั้ น จะต้ อง
ตั้ งประเด็ นให้ มี ความชั ดเจนของเรื่ องที่ จ ะประเมิ นได้ อย่ างถู กต้ อง โดยให้ นํ าข้ อคิ ดเห็ น และข้ อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการไปประกอบการจั ดทํ าแบบประเมิน นอกจากนี้ อาจจะต้องสอบถามความต้องการหรือความ
เหมาะสมของวิทยากรที่บรรยายให้ความรู้ เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้น
นายธนศักดิ์ มาคะสิระ แสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยกับประธานและคณะอนุกรรมการฯ ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะไว้ หากมีการประเมินที่ครอบคลุมก็จะเกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลมากที่สุด และจะสามารถนํา
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในเบื้องต้นจึงเห็นว่าการประเมินความรู้ของ
ผู้ผ่านการอบรมกลุ่มผู้ประเมินที่จะให้ความรู้ได้มากที่สุด คือ ผู้บังคับบัญชา
ประธาน
แสดงความคิด เห็น ว่า ขอให้ฝ่า ยเลขานุก ารนํา ข้อ คิด เห็น และข้อ เสนอแนะจากคณะ
อนุก รรมกรรฯ ไปพิจ ารณาดําเนิน การจัดทํากรอบแนวทางในการติดตามประเมิน ผลเพื่อ ให้เ กิด ความถูก ต้อ ง
และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบการกํ า หนดแนวทางในการติ ด ตามประเมิ น ผลหลั ก สู ต รการพั ฒ นาและ
ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรและ
พฤติกรรมที่ได้รับการพัฒนาจากการปฐมนิเทศ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกําหนดแนวทางดําเนินการ ดังนี้
๑. ให้ มีการติด ตามประเมิน ผลผู้ ผ่า นการอบรมหลั กสูต รการพั ฒนาและปฐมนิ เ ทศ
ข้าราชการหรือพนักงานส่ วนท้ องถิ่น โดยแต่งตั้งบุค คลที่ มีค วามรู้ ความเชี่ ยวชาญเป็ นคณะทํางานติด ตาม
ประเมิ น ผลหลั ก สู ต ร โดยให้ มี หน้ า ที่ เ สนอแนวทางและวิ ธี การประเมิ น หลั กสู ต รการพั ฒนาและปฐมนิ เ ทศ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
๒. ให้มีบุคคลดังต่อไปนี้ทําการประเมิน ดังนี้
(๑) ผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการอบรม
(๒) ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา
(๓) ผู้ผ่านการอบรมประเมินตนเอง
ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการเสนอองค์ประกอบของคณะทํางานเพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
หมายเหตุ ในส่วนของการให้ประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ประเมิน จะอยู่ในส่วนของการประเมินโดยผู้บังคับบัญชา และ
การรวบรวมแบบประเมิน (การชมเชยและการร้องเรียน) ในระยะเวลาภายหลังจากการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา ๑ ปี
/ระเบียบวาระที่ 5...
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เรื่อง อื่น ๆ
- กําหนดการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการ
กําหนดการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งต่อไป ซึ่งเป็นครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕8 ตรงกับ วันจันทร์
ที่ ๑๙ ตุลาคม 2558 สําหรับรายละเอียดฝ่ายเลขานุการจะได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๕.30 น.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายฐิ
นายฐิติพงศ์ วิชัยสาร
สาร)
นิติกรชํานาญการ สกถ
สกถ.

(นายกี
นายกีรติ บุญการณ์)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ)
ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
อนุกรรมการและเลขานุการฯ

