รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๖
วันพุธที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสํานักงาน ก.ถ. ชั้น ๘ อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ
--------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นางเลื่อมใส ใจแจ้ง
๒. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
๓. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
๔. นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์
๕. นายพลเฉลิม ศรมณี
๖. นางสุจรรยา ไชยสิทธิ์
๗. นายภาสวัฒก์ รอดคําดี
๘. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
๙. นายธนศักดิ์ มาคะสิระ
๑๐. นายประสาน บุญสูง
๑๑. นายสนั่น สายสุนทร
๑๒. นายเดช อิงคสิทธิ์
๑๓. นางฐิตินันท์ เจริญอาจ
๑๔. นายวิรัติ ปีดแก้ว
๑๕. นายสันติธร ยิ้มละมัย
๑๖. นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว
๑๗. นายกีรติ บุญการณ์

หัวหน้าสํานักงาน ก.ถ.
ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา
สถาบันพระปกเกล้า
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
แทนผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบจําแนก
ตําแหน่งและค่าตอบแทน สํานักงาน ก.พ.
ผู้อํานวยการกองพิทักษ์ระบบคุณธรรม
สํานักงาน ก.ก. แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
ผู้อํานวยการกองระบบงาน สํานักงาน ก.ก.
แทนหัวหน้าสํานักงาน ก.ก.
ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานฯ สกถ.
ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานทั่วไป
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สถ.
นายกเทศมนตรีตําบลวัดเพลง
รองนายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า
ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช
ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาฯ สกถ.
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สกถ.
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สกถ.

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นายเชื้อ ฮั่นจินดา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
ผู้อํานวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตําแหน่ง สถ.
นายวิสูตร จงชูวณิชย์
นายกเทศมนตรีตําบลบรบือ
นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ
รองปลัดเมืองพัทยา
นายสุรชาติ เล็กขาว
ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่
นายคนองพล เพ็ชรรื่น
ปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
นายประสิทธิ์ หินอ่อน
ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
นายประมวล พัฒน์ทอง

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

-๒๙. นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา
๑๐. นายสมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์
๑๑. นายสมบัติ ชนะสิทธิ์
๑๒. นายเสรี ทองเทศ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายรําไพ ไตรมีแสง
๒. น.ส.กชกร ชาวพ่อค้า

นิติกรปฏิบัติการ สํานักงาน ก.ก.
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตําบลพิมลราช
ช่วยราชการสํานักงาน ก.ถ. สป.
๓. พ.จ.อ. เฉลิมชัย โสพันธ์
บุคลากร ๗ ว เมืองพัทยา
๔. นายกิจชัย กุลสัมฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงาน ก.ถ. สป.
๕. 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 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
เลขานุการ
ฝ่า ยเลขานุก าร ได้จ ัด ทํา รายงานการประชุม คณะอนุก รรมการด้า นการพัฒ นาการ
บริห ารงานบุค คลส่ว นท้องถิ่น ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๖ เมื่อ วัน ที่ ๑๖ ตุล าคม ๒๕๕๖ จํานวน ๘ หน้า และได้ส่งให้
อนุกรรมการทุกท่านได้พิจารณาแล้ว ตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๐๙.๓ / ว ๑๑๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้
จนถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ปรากฏว่า ไม่มีอนุกรรมการฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุม
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

-๓ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่อง เพื่อทราบ
- สรุปสาระสําคัญการประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการ ขอนําเรีย นสรุปสาระสําคัญการประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยที่ประชุม ก.ถ. ได้พิจารณาเรื่องสําคัญ จํานวน ๒ เรื่อง ดังนี้
๑. การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีเกินวงเงินร้อยละ ๖ สําหรับข้าราชการ / พนักงานครู
ส่วนท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและใช้ระบบตําแหน่ง / วิทยฐานะ
ที่ ป ระชุ มเห็ น ชอบตามที่ ฝ่ ายเลขานุ การเสนอ โดยให้ ก.จ. , ก.ท. , และ ก.อบต.
ในฐานะที่เป็นผู้กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นผู้
เสนอขอยกเว้นการปฏิบัติการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๔ กรณีการเลื่อนขั้นเงินเดือนเกิน
วงเงิน ร้อ ยละ ๖ สํา หรับ ข้า ราชการ / พนัก งานครูส่ว นท้อ งถิ่น ที่มีใ บอนุญ าตประกอบวิช าชีพ และใช้ร ะบบ
ตําแหน่ง / วิทยฐานะ
ทั้งนี้ ที่ป ระชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่ม เติมว่า ควรเสนอขอยกเว้น เฉพาะข้าราชการ /
พนักงานส่วนท้องถิ่น ในทุกอันดับที่เมื่อได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแล้วอัตราเงินเดือนที่ได้รับมีจํานวน
เงิน เกิน ร้อยละ ๖ ให้ได้รับ อัตราเงิน เดือนจริงตามบัญชีอัตราเงินเดือน โดยไม่ให้นําไปคิดรวมกับข้าราชการ /
พนักงานครูส่วนท้องถิ่นรายอื่นๆ
๒. กรอบแนวทางการดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ที่ป ระชุมเห็นชอบในหลักการกรอบแนวทางการดําเนิน การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและมอบหมายคณะอนุกรรมการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
ส่ว นท้องถิ่น พิจารณาดําเนิน การตามกรอบแนวทางดังกล่าว โดยให้นําข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้แทน
เลขาธิการ ก.พ. และผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง ประกอบการพิจารณา
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง เพื่อพิจารณา
- หลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๑. เรื่องเดิม
คณะอนุก รรมการด้า นการพัฒ นาการบริห ารงานบุค คลส่ว นท้อ งถิ ่น ได้มีม ติใ นการ
ประชุม ครั้ง ที่ ๙ /๒๕๕๖ เมื่อ วัน ที ่ ๑๖ ตุล าคม ๒๕๕๖ เห็น ชอบในหลัก การร่า งหลัก สูต รการพัฒ นาและ
ปฐมนิเทศข้าราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเข้มข้น ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยให้ป รับ เนื้อหาวิช าของหลักสูตร
ให้ส อดคล้อ งกับ ระยะเวลาการปฐมนิเ ทศ ๕ วัน ตามข้อ คิด เห็น และข้อ เสนอแนะของอนุก รรมการ และให้
นําเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
๒. ข้อเท็จจริง
ฝ่ายเลขานุการได้ปรับเนื้อหาวิชาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับระยะเวลาการปฐมนิเทศ
๕ วัน ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของอนุกรรมการเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

-๔หลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการส่วนท้องถิ่น
...................................................................
ระยะเวลา ๕ วัน ประกอบด้วย ๒ ชุดกิจกรรม ได้แก่
ชุดกิจกรรมที่ ๑ การเสริมสร้างสุขภาพ (ออกกําลังกายภาคเช้าทุกวันและกิจกรรมสันทนาการภาคเย็นทุกวัน)
ชุดกิจกรรมที่ ๒ การอบรมด้านวิชาการ ประกอบด้วยสาระสําคัญ ๕ หมวดวิชาดังนี้
ที่
๑

๒

๓

๔

๕

ชื่อหมวดวิชา
การสร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ในการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บรรยายพิเศษและถ่ายทอดประสบการณ์จากข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นอาวุโส
การเรียนรู้เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
ชุดวิชาที่ ๒.๑ การเป็นข้าราชการที่ดี
๒.๑.๑ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตน
ของข้าราชการ
๒.๑.๒ วัฒนธรรม และค่านิยมในการทํางานเพื่อประชาชน
๒.๑.๓ การเตรียมการงานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธี
ชุดวิชาที่ ๒.๒ ตามรอยพระยุคลบาท
๒.๒.๑ การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และการน้อมนํา
พระราชจริยวัตรและพระบรมราโชวาทเป็นแนวปฏิบัติของข้าราชการที่ดี
๒.๒.๒ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบท
ของข้าราชการ
ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๑ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ กฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓ กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น
ความรู้พื้นฐานสําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๔.๑ งานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการ
๔.๒ วินัยและจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๔.๓ สิทธิ สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น
การเสริมสร้างสมรรถนะ ความรู้และทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ (ตามตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุ)
๕.๑ สมรรถนะหลัก
๕.๒ สมรรถนะประจําสายงาน
๕.๓ ความรู้และทักษะที่จําเป็นในงาน

ระยะเวลา
๓ ชั่วโมง

๖ ชั่วโมง

๖ ชั่วโมง

๖ ชั่วโมง

๖ ชั่วโมง

หมายเหตุ

-๕๓. ข้อพิจารณา
เห็นควรให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอ ก.ถ. พิจารณาต่อไป
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นางฐิตินันท์ เจริญอาจ สอบถามว่าการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ซึ่งมีอยู่จํานวนมากจะใช้สถานที่ใดรองรับ
ในการจัดการปฐมนิเทศ
ประธาน
ชี้แจงว่า ในการจัดการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ซึ่งมีอยู่จํานวนมากอาจจะแยก
ออกเป็นศูนย์หรือภาคต่างๆ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ซึ่งจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลเกินไป
สําหรับรายละเอียดสถานที่การจัดปฐมนิเทศ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิทยากรที่จะถ่ายทอดความรู้จะได้มีการ
พิจารณาอีกครั้งว่าจะดําเนินการอย่างไร สําหรับในการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อขอให้ที่ประชุมร่วมกัน
พิจารณาว่าเนื้อหาวิชาที่จะใช้ในการให้ความรู้แก่ข้าราชการใหม่เหมาะสมและครอบคลุมหรือจะแก้ไขหรือเพิ่มเติม
อย่างไร
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
แสดงความเห็ น ว่ า ตามที่ ฝ่ ายเลขานุ การกํ าหนดระยะเวลาไว้ ๕ วั น ก็ น่ าจะมี ความ
เหมาะสม แต่ ขอเสนอแนะว่ า เพื่ อให้ ได้ ข้าราชการที่ มีศักยภาพเข้ าใจบทบาทอํ านาจหน้ า ที่ ตามกฎหมาย เป็ น
ข้าราชการพัน ธุ์ ใหม่ ที่มีจิตสํ านึกสาธารณะ ให้ รู้ธ รรมเนี ย มระเบีย บและกฎหมายที่เกี่ ย วข้ อง อี กทั้ งขอให้เลื อก
วิทยากรที่มีวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ไม่ใช่การบรรยายอย่างเดียวเพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน รวมทั้งขอให้ใช้
เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเสนอแนะว่าขอให้จัดมีการจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยภาคค่ํา เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ปฐมนิเทศได้พบปะถอดบทเรียนและเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องที่ได้รับจากวิทยากรในแต่ละวัน
นายเดช อิงคะสิทธิ์ เสนอว่ า ในการพั ฒ นาและปฐมนิ เทศข้ าราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น ไม่ ควรจํ ากั ดเฉพาะ
ข้าราชการบรรจุใหม่เท่านั้น เนื่องจากเห็นว่ามีข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่บรรจุไปก่อนแล้วเป็นจํานวนมากที่ยังไม่ได้รับ
การปฐมนิเทศ ดังนั้น จึงต้องการให้ใช้นําหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศไปบังคับกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมด
นางฐิ ติ นั น ท์ เจริ ญอาจ ให้ ข้อคิ ดเห็ น ว่ า ตามที่ มี การกํ าหนดหั ว ข้ อ วิ ช าและระยะเวลาไว้ ร วมทั้ ง ที่ ได้ รั บ ฟั ง
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากที่ประชุมแล้วที่จะให้ผู้มีประสบการณ์มาบรรยายให้ความรู้ มีผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ประสบความสําเร็จมาให้แนวทาง ก็เห็นว่าน่าจะเหมาะสมพอสมควร แต่ขอเสริมว่าขณะนี้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ดังนั้น จึงเสนอแนะว่าควรจะมี
การอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย

-๖นายสมศักดิ์ เจตสุร กานต์ ให้ข้อเสนอแนะว่ า ในเรื่องของการกําหนดคุ ณสมบัติของผู้ ที่จ ะต้องเข้ารับ การ
ปฐมนิเทศ โดยเห็นว่าคนที่เข้าอบรมนี้ จะสามารถกลับไปทํางานได้ โดยให้เขามีความรู้ในระเบียบกฎมายที่เกี่ยวข้อง
ในการทํางานตามหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ที่จะ
ได้รับ แต่อย่างไรก็ตามก็เห็นว่าฝ่ายเลขานุการได้สรุปเนื้อหาต่างๆ ไว้ เพียงพอและกระชับพอสมควร ส่ วนเรื่อง
ประสบการณ์ของการทํางานก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ควรให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ในสิ่งที่จําเป็นจริงๆ เสียก่อน
ประธาน
แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยในเรื่องของการให้กําหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการ
อบรมตามที่นายเดช อิงคะสิทธิ์ เสนอมา เนื่องจากเห็นว่ามีข้าราชการบางคนที่ไม่เคยรับการอบรมมาก่อนนั้น ก็เห็น
ว่าเป็นข้อเสนอแนะที่ดี แต่อย่างไรก็ตามอาจจะจัดการอบรมเป็นกลุ่ม โดยแยกเป็นกลุ่มที่บรรจุใหม่จริงๆ กับกลุ่มที่
บรรจุมาก่อนแต่ยังไม่เคยรับการปฐมนิเทศ แต่ใช้เนื้อหาวิชาในลักษณะอย่างเดียวกัน
นายเดช อิงคะสิทธิ์ นําเสนอเพิ่ มเติ มว่า ตามที่ ได้ เสนอให้ มีการกํ าหนดคุ ณสมบั ติเพื่ อให้ คนที่ บ รรจุ เข้ ารั บ
ราชการไม่ น านมากได้ รั บ การอบรมปฐมนิ เทศด้ ว ยนั้ น เนื่ องจากต้ องการให้ ข้าราชการเหล่ านั้ นได้ รั บ ความรู้ ที่
เหมือนกันจะทําให้มีทัศนคติและมุมมองของการทํางานที่ใกล้เคียงกันเกิดการยอมรับในการทํางาน และนอกจากนี้
ได้เสนอให้มีการคัดเลือกวิทยากรที่จะมาถ่ายทอดการอบรมที่มีคุณลักษณะที่ทันสมัยผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
จริงและควรมีเทคนิคการสอนที่ไม่น่าเบื่อ
นายสมศั กดิ์ เจตสุ ร กานต์ ให้ ข้อคิ ดเห็ น เพิ่ มเติ มว่ า ในการกํ าหนดหลั กสู ตรใดหลั กสู ตรหนึ่ งจะใช้ ได้ กั บ
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนดไว้เท่านั้น ไม่สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ได้ โดยหากจะพัฒนาข้าราชการกลุ่มอื่น
ก็ต้องไปกําหนดหลักสูตรขึ้นมาเป็นการเฉพาะ ดังนั้น ในชั้นนี้ เห็นว่าเป้าหมายควรจะเป็นการปฐมนิเทศข้าราชการ
บรรจุใหม่จริงๆ
เลขานุการ
ชี้ แ จงว่ า ที่ ม าของการจั ด ทํ า หลั ก สู ต รนี้ เพื่ อ รองรั บ การเปิ ด สอบบรรจุ ข้ า ราชการ
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่กําลังจะดําเนินการ ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการจึงจัดวิชาให้เหมาะสมกับกําหนดระยะเวลา ๕ วัน
ตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา
ประธาน
ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการจัดทําหลักสูตรมานั้น จะขอเสนอแก้ไข
รายวิชาโดยเห็นว่าซึ่งเห็นว่ายังไม่จําเป็นมากนักเพราะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสํานักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบอยู่
แล้ว โดยขอให้ตัดวิชาการเตรียมงานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธี รวมทั้งเรื่องสมรรถนะก็อาจจะยังไม่จําเป็นต้องรู้
ลึกมากนัก
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
เสนอความเห็นเพิ่มเติมว่า อาจจะทําในลักษณะหลักสูตร A B C D แต่ในชั้นนี้
ต้องการให้เป็นหลักสูตรพื้นฐานจริงๆ ที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกคนต้องผ่านการอบรม ส่วนคนที่ยังไม่เคยผ่านการ
อบรมจะเข้ารับการอบรมก็ได้ แต่ในอนาคตคนเหล่านี้ ต้องผ่านหลักสูตรพื้นฐานหรือหลักสูตร A ส่วนหลักสูตร
B C D อาจจะเป็นหลักสูตรต่อไป โดยในแต่ละหลักสูตรจะมีเกณฑ์หรือมาตรฐานในการวัด (module) เช่น
วัดความรู้เรื่องการร่างหนังสือหรืองานสารบรรณ วัดสมรรถนะ ซึ่งบางเรื่องอาจจะจัดแค่วันเดียว และใช้เวลาให้
คุ้มค่ามากที่สุดและถ้าเป็นไปได้ก็ต้องการให้มีการสอดแทรกเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลท้องถิ่นเข้าไปด้วย

-๗นายธนศักดิ์ มาคะสิระ แสดงความเห็นว่า เห็นด้วยที่จะให้มีการนําระเบียบกฎหมายมาให้ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ
ได้รับความรู้ และขอให้มีการนํากฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรอิสระที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่
ได้ระมัดวังในการทํางาน
นายวิรัติ ปีดแก้ว
ให้ข้อคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ที่จะให้มีการจัดเสวนา
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ทุ กวั น หลั ง เวลาเลิ ก เรี ย น และเมื่ อจบหลั กสู ตรควรมี คู่ มือ การปฏิ บั ติ งานให้ แก่ ผู้ เ ข้ ารั บ การ
ปฐมนิเทศ เพื่อให้สามารถนําไปเป็นคู่มือในการทํางานจริง และขอให้คงชุดวิชาว่าด้วยการจัดงานพระราชพิธีและรัฐ
พิธีไว้เหมือนเดิมยังไม่ต้องการให้ตัดออก เพราะเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีบุคลากรไม่มากนัก
จึงต้องช่วยกันทํางานไม่ได้มอบหมายเป็นการเฉพาะ ดังนั้น จึงควรให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้รับความรู้ทุกเรื่อง
รวมทั้งการเตรียมการงานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธี และการแต่งเครื่องแบบราชการประเภทต่างๆ ให้ถูกต้อง
นายพลเฉลิม ศรมณี เสนอความเห็นว่า ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศควรจะได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ให้รู้
ที่มาขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นว่ามีที่มาอย่ างไร ซึ่ งในปัจจุบั นมี องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นยังไม่ เดิ นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งให้รู้กฎหมาย ระเบียบต่างๆ รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับวินัย และการอุทธรณ์ ร้องทุกข์
ประธาน
แสดงความเห็ นสนับ สนุ นนายธนศั กดิ์ มาคะสิริ ว่ า เห็ น ด้ว ยอย่างยิ่ งที่ จะให้ ผู้รั บการ
ปฐมนิเทศได้รับรู้ว่ามีองค์กรตรวจสอบการทํางาน เพื่อจะได้มีความระมัดระวังมากขึ้น ส่วนข้อเสนอของนายวิรัติ
ปีดแก้ว ที่ต้องการให้มีหัวข้อวิชาการเตรียมการงานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธี นั้น เห็นว่าคงให้มีแต่ไม่ควรมาก
เกินไป
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ข้อเสนอที่ต้องการให้มีวิชาการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและราช
พิธี เห็นว่าหนึ่งชั่วโมงน่าจะเพียงพอ โดยให้จัดทําคู่มือเพื่อให้ใช้งานได้จริง และจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันใช้
เหมือนกัน
นางสุจรรยา ไชยสิทธิ์ เสนอความเห็นว่า เกี่ยวกับเรื่องงานสารบรรณหรือเรื่องอื่นๆ ทั้งในเรื่องระเบียบกฎหมาย
ต่างๆ เห็นว่าภายหลังจากการอบรมแล้วก็ไม่ค่อยได้ผล เพราะเป็นการอ่านและให้เรียนรู้โดยการอธิบายให้ฟังไป
เรื่อยๆ แต่ไม่ได้ลงมือทําจริง ดังนั้น การหาวิทยากรผู้มาถ่ายทอดเป็นเรื่องที่ยากมาก โดยทําอย่างไรจะให้ผู้เข้ารับ
การอบรมได้รับความรู้จริง และได้ผล ดังนั้น จึงไม่ต้องการให้เน้นทฤษฎีด้านเดียว ควรมีการยกกรณีตัวอย่างเพื่อเป็น
การให้ผู้อบรมได้ลงมือปฏิบัติและสามารถนําไปใช้ได้จริง
ประธาน
แสดงความเห็นว่า เห็นด้วยกับนางสุจรรยา ไชยสิทธิ์ โดยส่วนใหญ่วิทยากรที่มาอบรมให้
ความรู้มักจะเป็นคนที่มีคุณวุฒิที่มาก แต่ถ้าผู้ที่มาเป็นวิทยากรไม่เข้าใจผู้เข้ารับการอบรมก็จะทําให้ผู้อบรมไม่เข้าใจ
และตามไม่ทัน ดังนั้น บางเรื่องควรจะมีการยกตัวอย่าง Best practice ในแต่ละเรื่องเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถเรียนรู้ได้ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาคัดเลือกต่อไป
นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์ เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่จะให้เป็นหลักสูตรที่มี
เนื้อหาวิ ชาหลักและเบื้องต้นจริงๆ เนื้ อหาต่างๆ ที่ เกี่ย วกับ อํานาจหน้าที่ ต่างๆ ตามกฎหมายจึ งควรเป็ นเนื้ อหา
เบื้องต้นเท่านั้น ดังนั้น หากจะจัดให้มีวิชาอื่นๆ ก็ต้องนําไปจัดทําหลักสูตรอื่นในภายหลัง ซึ่งขอให้ฝ่ายเลขานุการเก็บ
เอาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไว้เป็นข้อมูลถ้าจะให้ดําเนินการตามข้อเสนอทุกเรื่องอาจจะไม่สามารถทําได้ในทันที
และเห็นด้วยกับข้อเสนอของ ดร.ถวิลวดี บุรีกุลที่ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทําโครงการขึ้นมา เพราะจะได้ให้ผู้ที่จะเป็น
วิทยากรได้เตรียมตัวว่าโครงการมีวัตถุประสงค์อย่างไร

-๘นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
ให้ความเห็นว่า ข้าราชการบรรจุใหม่เปรียบเสมือนผ้าขาว ดังนั้น คงไม่ต้องบังคับ
ให้รู้ทุกเรื่อง และไม่ต้องลึกจนเกินไป เพียงแค่ให้รู้ระบบราชการว่าเป็นอย่างไรก็น่าจะพอสําหรับระยะเวลาที่กําหนด
ไว้เพียง ๕ วัน เนื้อหาวิชาต่างๆ ที่ฝ่ายเลขานุการจัดทํามานั้นส่วนใหญ่น่าจะครอบคลุมแล้ว แต่ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ว่าวันสุดท้ายควรให้มีการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ในลักษณะกรณีศึกษา เช่น ตัวอย่างการถูกฟ้องในคดีที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ สําหรับการเรียนรู้การเป็นข้าราชการที่ดีควรเน้นเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องๆ ไป โดยไม่เน้นหลักการ
แต่สอนโดยนําเทคนิคต่างๆ มาใช้ เช่น เทคนิคการร่างหนังสือ การจัดเก็บเอกสาร ให้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายการบังคับบัญชา สําหรับคู่มือต่างๆ อาจจะศึกษาจากคู่มือการอบรมปลัดอําเภอ
ซึ่งจะมีเรื่องเครื่องหมายและการแต่งกายให้ถูกระเบียบของทางราชการ เป็นต้น
นางสุจรรยา ไชยสิทธิ์ เสนอความเห็นเพิ่มเติมว่า ก่อนที่จะดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่จะอบรมปฐมนิเทศ ขอตั้ ง
ข้ อสั งเกตว่ าที่ ผ่ านมาการนิ ยามคํ าว่ าการเป็ นข้ าราชการที่ ดีมักจะให้ ข้าราชการใช้ เวลารั บฟั งธรรมะจากพระสงฆ์
ซึ่งเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหลงประเด็น ดังนั้น จึงขอให้ทําความเข้าใจเจตนาและเป้าหมายที่จะดําเนินการ
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ข้อเสนอที่ต้องการให้มีการเตรียมการงานพระราชพิธี รัฐพิธี
และงานพิธี เห็นว่าหนึ่งชั่วโมงน่าจะเพียงพอโดยให้จัดทําคู่มือเพื่อให้ใช้งานได้จริง ใช้เหมือนกัน สําหรับเรื่องการ
แต่งกายขอเสนอว่าให้มีการจัดและเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อยและให้ผู้ร่วมเสวนาสาธิตการแต่งกายให้เป็นแบบอย่าง
เพื่อจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่วนวิทยากรก็ต้องมีเทคนิคการสอนที่ดี และขอให้ฝ่ายเลขานุการจัดโครงการและ
รายละเอียดต่างๆ รวมทั้งผลที่จะได้รับจากการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ สําหรับชุดกิจกรรมที่ ๑ การเสริมสร้างสุขภาพ
(ออกกําลังกายภาคเช้าทุกวันและกิจกรรมสันทนาการภาคเย็นทุกวัน) ขอเสนอว่าควรจะเปลี่ยนให้สอดคล้องกับหมวด
วิชาในแต่ละวัน ตามที่ได้เสนอความเห็นไว้แล้ว เช่น สัมมนาปฏิบัติการ ประชุมปฏิบัติการ หรือสัมมนาแบบมีส่วนร่วม
โดยเอาเนื้อหาที่เรียนมาประชุมกลุ่มย่อย
นายสนั่น สายสุนทร เสนอความเห็นว่า เพื่อให้ข้าราชการที่เข้ารับการปฐมนิเทศได้ผ่อนคลาย อาจจะไม่ต้องมี
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทุกวัน ควรให้ได้สันทนาการและทําความรู้จักกันมากขึ้น
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ให้ข้อเสนอแนะ ในหมวดวิชาที่ ๒ การเรียนรู้เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ชุดวิชาที่
๒.๑ การเป็นข้าราชการที่ดี ข้อ ๒.๑.๑ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตนของข้าราชการ จะ
สอดคล้องกับวินัยและจรรยาบรรณข้าราชการ ซึ่งได้มีการกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมไว้แล้ว สําหรับ
การเตรี ย มการงานพระราชพิ ธี รั ฐ พิ ธี แ ละงานพิ ธี ขอเสนอให้ บ รรจุ ไ ว้ ห มวดวิ ช าที่ ๔ ความรู้ พื้ น ฐานสํ า หรั บ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประธาน
เสนอความเห็นเพิ่มเติมว่า จะให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เฉพาะวันที่สองกับวันที่สาม
วันที่สี่จะให้มีกิจกรรมสันทนาการ และสรุปว่าหมวดวิชาที่ ๕ จะให้ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศได้ศึกษากรณีตัวอย่าง
(Case Study) หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และเห็นว่าต้องการเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่อง
ประชาคมอาเซี ย น ระเบี ย บและขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การเดิ น ทางไปราชการ เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า จาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมายังมีปัญหาในการปฏิบัติ

-๙มติที่ประชุม
เห็ น ชอบหลั ก สู ต รการพั ฒ นาและปฐมนิ เ ทศข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามที่ ฝ่ า ย
เลขานุการเสนอ โดยให้ปรับเนื้อหาวิชาของหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของอนุกรรมการและให้นําเข้าพิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ
- กําหนดการประชุมครั้งต่อไป
เลขานุการ
กําหนดการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งต่อไป ซึ่งเป็น ครั้งที่ ๑๑/ ๒๕๕๖ ตรงกับวัน
พฤหัส บดีที่ ๑๙ ธัน วาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. สํ า หรับ รายละเอีย ดฝ่า ยเลขานุก ารจะได้แ จ้ง ให้ท ราบ
ในหนังสือเชิญประชุมต่อไป
มติที่ประชุม
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