รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๗
วันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสํานักงาน ก.ถ. ชั้น ๘
อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
-------------------ผู้มาประชุม
๑. นางเลื่อมใส ใจแจ้ง
๒. นายสันติธร ยิ้มละมัย
๓. นายวิทัศน์ โรจนวรฤทธิ์
๔. นางกรรณิการ์ สังข์ประสิทธิ์
๕. นายพลเฉลิม ศรมณี

๖. พ.จ.จ. ชนินทร์ ราชมณี
๗. นายบันลือศักดิ์ สุนทร

๘. นายยอด กลิ่นเกษร

๙. นายบุญญฤทธิ์ สกลรัตนวงศ์
๑๐. นายประสิทธิ์ หินอ่อน

ประธานอนุกรรมการ
หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน อนุกรรมการ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบจําแนก
ตําแหน่งและค่าตอบแทน สํานักงาน ก.พ.
ผู้อํานวยการกองสรรหาบุคคล สํานักงาน อนุกรรมการ
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
ผู้อํานวยการกองพิทักษ์ระบบคุณธรรม
อนุกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานครแทนหัวหน้าสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร.
ผู้อํานวยการส่วนประสานการถ่ายโอน
อนุกรรมการ
บุคลากรและมาตรฐานตําแหน่ง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานทั่วไป
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้อํานวยการส่วนกฎหมาย
อนุกรรมการ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการส่วนมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคล สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
รองปลัดเทศบาลตําบลบรบือ
อนุกรรมการ
แทนนายกเทศมนตรีตําบลบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม
ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
อนุกรรมการ
จังหวัดกาญจนบุรี

๒
๑๑. นางฐิตินันท์ เจริญอาจ
๑๒. นายคนองพล เพ็ชรรื่น

ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
จังหวัดปทุมธานี
ปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
จังหวัดสระแก้ว

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๑๓. นายสนั่น สายสุนทร
๑๔. นายประมวล พัฒน์ทอง
๑๕. นายเดช อิงคสิทธิ์
๑๖. นางสาววันทนีย์ ธีรพงศ์นภาลัย
๑๗. นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ
อนุกรรมการและเลขานุการ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

๑๘. นายกีรติ บุญการณ์

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

๑๙. นางสาวรัตนาภรณ์ หนูกลิ่น

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
๒. นายธนศักดิ์ มาคะสิระ
๓. นายสุรชาติ เล็กขาว
๔. นายเชื้อ ฮั่นจินดา
๕. นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ
๖. นายสมบัติ ชนะสิทธิ์
๗. นายสมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์
๘. นายประสาน บุญสูง
๙. นายวิรัติ ปีดแก้ว
๑๐. นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา
๑๑. นายเสรี ทองเทศ

ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา
สถาบันพระปกเกล้า
นายกเทศมนตรีตําบลวัดเพลง
ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
รองปลัดเมืองพัทยา

ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวจิตรา สากร รักษาการหัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
๒. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักงาน ก.ถ.

๓
ระเบียบวาระที่ ๑
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

เลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ จํานวน ๘ หน้า และได้ส่งให้อนุกรรมการ
ทุกท่านได้พิจารณาแล้ว ตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๐๙.๓ / ว ๖๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ ๘ ตุลาคม
๒๕๕๗ ไม่มีอนุกรรมการท่านใดขอแก้รายงานการประชุม
มติที่ประชุม

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
- เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
การดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗
เลขานุการ
ฝ่ ายเลขานุ การขอสรุ ปการดํ าเนิ นการตามมติ ที่ ประชุ มคณะอนุ กรรมการด้ านการ
พัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ดังนี้
(๑) การกํ า หนดกรอบหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมและโครงการพั ฒ นาภาคบั ง คั บ ของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับระบบจําแนกตําแหน่งใหม่
ประธานอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงนามหนังสือ
ที่ มท ๐๒๐๙.๓ / ๖๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ส่งกรอบหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาภาคบังคับของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และต้นแบบสมรรถนะ ความรู้และทักษะเฉพาะที่จําเป็นในงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในฐานะผู้มีองค์ความรู้ด้านหลักสูตรการฝึกอบรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบ
หลักสูตรฯ ตามกรอบหลั กสูตรฝึกอบรมและพัฒนาภาคบังคับของข้าราชการส่ว นท้องถิ่นที่ใ ช้ต้นแบบสมรรถนะ
ความรู้และทักษะเฉพาะที่จําเป็นในงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแนวทางที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้
ในอนาคต
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
เลขานุการ

รับทราบ

(๒) การปรับปรุงคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ตามมติที ่ป ระชุม คณะอนุก รรมการด้า นการพัฒ นาการบริห ารงานบุค คล
ส่ว นท้อ งถิ ่น ครั ้ง ที ่ ๙ / ๒๕๕๗ เมื ่อ วัน ที ่ ๒๒ กัน ยายน ๒๕๕๗ ให้ฝ ่า ยเลขานุก ารดํ า เนิน การปรับ ปรุง
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๔
๑. ให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้พ้นจากการเป็นอนุกรรมการจํานวน ๒ ราย
ได้แก่ นายสุธรรม เพชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา และ นายเสรี ทองเทศ
๒. ให้แต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติม จํานวน ๒ ราย ได้แก่ ผู้อํานวยการสถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เมืองพัทยา
เนื่ องจากไม่ มีอนุ กรรมการท่ านใดแก้ ไขมติ ที่ ประชุ ม ฝ่ ายเลขานุ การจึ งแจ้ งให้ ส่ ว น
กฎหมาย สํานักงาน ก.ถ. ในฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดทําร่างประกาศ ก.ถ. แก้ไขปรับปรุงคณะอนุกรรมการด้าน
การพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามมติที่ประชุมข้างต้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอประธาน ก.ถ.
พิจารณาลงนามในประกาศ
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา
๔.๑ การคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่น

เลขานุการ

๑. ต้นเรื่อง
ก.ถ. ได้ มีมติ ในการประชุ มครั้ งที่ ๕ / ๒๕๕๖ เมื่ อวั นที่ ๑๑ มิ ถุนายน ๒๕๕๖ เห็ นชอบ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ . ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การกํา หนดมาตรฐานคุณ ธรรมและจริย ธรรมเพื่อ สร้างกลุ่ม ผู้นํา และ
องค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะและพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

๒. ข้อเท็จจริง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาดําเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลไปแล้ว จํานวน ๒ เรื่อง ดังนี้
๑) การจั ดทํ าหลั กสู ตรการพั ฒ นาและปฐมนิ เ ทศข้ าราชการหรื อพนั กงานส่ ว นท้ องถิ่ น
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๒.๔ โดย และ ก.ถ. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖ /๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๕๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยได้มีการประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๒) การกําหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่ข้าราชการทุกระดับตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ

๕
๓. ข้อพิจารณา
ฝ่ ายเลขานุ การ พิ จ ารณาแล้ วเห็ นว่ าเพื่ อให้ การดํ าเนิ นการตามยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรดําเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์
ที่ ๑.๑ แนวทางการดําเนินการที่ ๑ (เอกสาร ๓) โดยการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่น เนื่องจาก
ในปัจจุบันยังไม่มีส่วนราชการหรือหน่วยงานใดดําเนินการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้นําแนวทางของการ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ คุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก
๑) เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
๒) ต้องมีตําแหน่งสูงสุดไม่เกินระดับ ๘ เดิม
๓) เป็ นผู้ มีร ะยะเวลาปฏิ บัติราชการมาแล้ ว ไม่ น้อยกว่า ๕ ปี โดยให้ นับ ต่อเนื่ อง
ทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย
๕) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่าง
การดําเนินคดีอาญาในศาล
๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่โทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยได้ ร ับ การคัด เลือ กเป็ น ข้ า ราชการหรือ พนัก งานส่ว นท้อ งถิ ่น
ดีเด่นมาก่อน ตลอดระยะเวลารับราชการนับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
๘) เป็ น ผู้ ม ีค วามประพฤติ ปฏิบ ัต ิต นชอบด้ ว ยคุณ ธรรม ศีล ธรรม จริย ธรรม
จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสังคม
๙) เป็นผู้ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในสังคม ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง
๑๐) เป็ น ผู้ มีค วามประพฤติป ฏิบัต ิง านในหน้ า ที่แ ละนอกเหนือ หน้ า ที่ สม่ํ า เสมอ
เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาชน มากกว่าผู้อื่นอย่างเด่นชัด
๑๑) เป็นผู้มีผลงานเชิงประจั กษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรั บ สมควรได้รับการยกย่อง โดย
คํานึงถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศ ทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่งกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์
๑๒) หากปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดใดให้อยูใ่ นสัดส่วนการคัดเลือกฯ ของจังหวัดนั้น ๆ
๑๓) ข้ า ราชการหรือ พนัก งานส่ว นท้อ งถิ ่น ช่ ว ยราชการให้ อ ยู่ ใ นสัด ส่ ว นการ
คัดเลือกฯ ของต้นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องคัดเลือกข้ าราชการหรือพนักงานส่ว นท้องถิ่น ไม่ เ กิน
จํานวนที่คณะอนุกรรมการ คัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่นกําหนด โดยพิจารณาจากจํานวน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่และรับอัตราเงินเดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ......... (ไม่รวมคนมาช่วย
ราชการ)

๖
๓.๒ จํานวนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่จังหวัดคัดเลือกได้ เป็นดังนี้
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองพัทยา

จํานวนที่คัดเลือกได้
(คน)
๑
๑
๑
๑

หมายเหตุ
จังหวัดละ ๓ คน
ยกเว้นจังหวัดชลบุรี

๓.๓ การดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการคัดเลือก
๑) ผลการคัดเลือก ตามข้อ ๓.๑ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการคัดเลือกระดับ
จัง หวัด นั ้น ๆ โดยส่ง ผลการพิจ ารณามายัง คณะกรรมการคัด เลือ กข้ า ราชการหรือ พนัก งานส่ว นท้อ งถิ ่น
ระดับประเทศเพื่อพิจารณาต่อไป
๒) กรณีที่ไม่มีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถึงระดับได้รับการพิจารณา จังหวัดจะงดส่งผล
การคัดเลือกได้ ทั้งนี้ไม่ส่งผลถึงปีต่อไปแต่ประการใด
๓) ผลการคัดเลือกของจังหวัดแจ้งไปยังคณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับประเทศแล้ว
จะเปลี่ยนแปลงด้วยประการอื่นใดอีกมิได้ ดังนั้น ก่อนที่ส่วนราชการจะรายงานผลการคัดเลือกฯ กรุณาตรวจสอบ
ให้ ถูกต้ องชัดเจน เพราะเป็ น สาระสําคัญในการจัดทําประกาศฯ และหนัง สือ ที่ร ะลึกข้ าราชการหรือ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นดีเด่น
๔) คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ
ขอสงวนสิทธิ ที่จ ะตรวจสอบความถูกต้ องของคุณ สมบัติผู้ ผ ่ านการคัดเลือกของแต่ ล ะจัง หวัดตามแนวทางที่
กําหนด และประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ เรื่อง
ประกาศรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจําปี พ.ศ. .............. ให้ถือเป็นที่สิ้นสุดและผูกพัน
กับทุกจังหวัด
๓.๔ วิธีการดําเนินการคัดเลือกของจังหวัด
การคัดเลือกให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นดีเด่นที่จังหวัดตั้งขึ้น

๗
แผนภาพขั้นตอนการดําเนินการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกข้ าราชการ
หรื อพนักงานส่วนท้ องถินดีเด่นระดับประเทศ
(ประธาน ก.ถ. เป็ นประธาน)

กรมส่งเสริมฯ รายงานต่อ
คณะกรรมการคัดเลือก
ข้ าราชการหรื อพนักงาน
ส่วนท้ องถินดีเด่นระดับประเทศ

กรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้ องถิน

กรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้ องถิน

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นแจ้งจังหวัด
ดําเนินการคัดเลือก

จังหวัดรายงานต่อกรมส่งเสริ ม
การปกครองท้ องถิน
จังหวัด
(ผู้วา่ ราชการจังหวัด)
- พิจารณาคัดเลือก
- และรายงานผลการ
คัดเลือกต่อจังหวัด

แจ้งกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นเพื่อ
แจ้งจังหวัด

จังหวัด

คณะกรรมการระดับจังหวัด
(รองผู้วา่ ราชการจังหวัดทีได้ รับ
มอบหมายเป็ นประธาน)

แต่ งตั้ งคณะกรรมการ
คัดเลือกระดับจังหวัด

๓.๕ การดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มของผู้เข้ารับการคัดเลือก
๑) รางวัล รับมอบรางวัลจากนายกรัฐมนตรี
๒) กําหนดวัน เวลา และสถานที่มอบรางวัล ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อไป
ประธาน
แสดงความเห็น ต่อ ที่ป ระชุม ว่า ขอให้ค ณะอนุก รรมการพิจ ารณาว่า ตามแนวทาง
ที่ฝ่ายเลขานุการเสนอมานั้น มีความครบถ้วนเหมาะสมแล้วหรือไม่ โดยส่วนตัว แล้ว เห็น ว่าการที่รางวัลมีน้อย
จะทําให้รางวัลมีคุณค่ามากขึ้น
นางฐิตินันท์ เจริญอาจ ปลั ดเทศบาลเมื องสั่ น รั ก ษ์ อนุ ก รรมการฯ ได้ แ สดงความเห็ น ว่ า ตามแนวทางที่ ฝ่ า ย
เลขานุ ก ารเสนอว่ า ไม่ ค วรเกิ น ระดั บ ๘ นั้ น พิ จ ารณาเห็ น ว่ า ไม่ ค วรจํ า กั ด ระดั บ ของข้ า ราชการหรื อ พนั ก งาน
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งน่าจะให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกระดับมีสิทธิได้รับรางวัล เพราะจะเป็นการสร้างขวัญ
กําหลังใจและแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
พ.จ.อ. ชนินทร์ ราชมณี ผู้อํานวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตําแหน่ง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น แสดงความเห็นว่า เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในทุกระดับ อีกทั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะมีการ
ปรั บ เข้ าสู่ ร ะบบจํ าแนกตํ าแหน่ งใหม่ ใ นวั น ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ดั ง นั้ น จึ ง ควรที่ จ ะมี ก ารแบ่ ง ประเภทรางวั ล
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่นออกเป็น ๔ กลุ่ม โดยแยกตามประเภท ได้แก่ ประเภทบริหาร ประเภท
อํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป

๘
นายบุญญฤทธิ์ สกลรัตนวงศ์ รองปลัดเทศบาลตําบลบรบือ แทนนายกเทศมนตรีตําบลบรบือ อนุกรรมการฯ
แสดงความเห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความตั้งใจในการ
ทํางานมากยิ่งขึ้น ควรที่จะมีการเพิ่มรางวัลดีเด่นของกลุ่มลูกจ้างด้วย
นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อํานวยการกองพิทักษ์ร ะบบคุณธรรม สํานักงาน ก.ก. แทนหัว หน้า สํานักงาน ก.ก.
อนุกรรมการฯ ได้แสดงความเห็น ว่า ในการมอบรางวัลข้าราชการดีเ ด่น ของ กทม.ดําเนิน การจากสัดส่ว นของ
ข้า ราชการและลูก จ้า งของกรุง เทพมหานคร ซึ่ง แบ่ง ออกเป็น ๓ กลุ่ม แต่ล ะกลุ่ม มีจํา นวนเท่า ๆ กัน คือ กลุ่ ม
ข้าราชการ กลุ่มครู และกลุ่มลูกจ้างประจํา
นางฐิตินันท์ เจริญอาจ ปลัดเทศบาลเมืองสั่นรักษ์ อนุกรรมการฯ ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าในปัจจุบันกรม
ส่ง เสริม การปกครองท้อ งถิ ่น มีก ารมอบรางวัล ข้า ราชการครูใ นสัง กัด องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น ดัง นั ้น
จึง ต้องการให้นํา มาดําเนิน การในคราวเดีย วกัน สําหรับ ข้อเสนอของอนุกรรมการที่ใ ห้มีร างวัล ลูก จ้างด้ว ยนั้น
ขอเรียนว่า ลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศในปัจจุบันเหลืออยู่ไม่มากนักและจะลดลง
ไปเรื่อยๆ และหมดไปในที่สุด
ประธาน
แสดงความเห็นว่าเพิ่มเติมว่าในการดําเนินการเกี่ยวกับครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดําเนินการอยู่แล้ว ไม่ควรที่จะนํามารวมกับรางวัล
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่น
นายประสิทธิ์ หินอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อนุกรรมการฯ แสดงความเห็นว่าเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม
และสร้างแรงจูงใจในการทํางาน ควรจะให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับรางวัลดีเด่นด้วย และถ้าหากเห็นว่ารางวัลมากเกินไปก็
เสนอให้มีการรวมกลุ่มเช่น โดยให้เอาลูกจ้างรวมอยู่ในกลุ่มประเภททั่วไป เป็นต้น
นายพลเฉลิ ม ศรมณี ผู้ อํ า นวยการกองพิ ทั ก ษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรม สํ า นั ก งาน ก.ก. แทนหั ว หน้ าสํ า นั กงาน ก.ก.
อนุกรรมการฯ ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าถ้าเป็นไปตามที่นายประสิทธิ์ หินอ่อน ก็สามารถทําได้โดยแบ่งอาจจะ
แบ่งเป็นกลุ่มบริหารโดยให้รวมข้าราชการประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ กลุ่มปฏิบัติให้รวมข้าราชการประเภท
ทั่วไปและประเภทวิชาการ
นายวิทัศน์ โรจนวรฤทธิ์ แทนผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทน สํานักงาน ก.พ.
อนุกรรมการ แสดงความเห็นว่าในส่วนของรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นจะแยกกันชัดเจนระหว่างข้าราชการกับ
ลูกจ้างประจํา โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มข้าราชการ และกลุ่มลูกจ้างประจํา
พ.จ.อ. ชนินทร์ ราชมณี ผู้อํานวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตําแหน่ง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าการรวมกลุ่มอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการเปรียบเทีย บผลงาน
เพราะมีลักษณะงานที่ไม่เหมือนกัน และควรจัดกลุ่มรางวัลสําหรับลูกจ้างอีก ๑ รางวัล และให้มีคณะกรรมการ
พิจารณาในระดับภาคด้วย
นายเดช อิงคสิทธิ์ แสดงความเห็นว่าควรให้มีการพิจารณาของคณะกรรมการจากส่วนกลางเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสอย่างแท้จริง
นายวิทัศน์ โรจวรฤทธิ์ แทนผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทน สํานักงาน ก.พ.
อนุกรรมการ แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าในส่วนของข้าราชการพลเรือนดีเด่น ให้จัดส่งรายชื่อที่ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกจากต่างจังหวัดตามจํานวนที่กําหนด และอาจจะส่งรายชื่อสํารองโดยให้เสนอมา จํานวน ๓ ท่าน ของคนที่
จะได้รับรางวัล เพื่อให้คณะกรรมการส่วนกลางพิจารณา

๙
นายยอด กลิ่นเกษร ผู้อํานวยการส่วนกฎหมาย รักษาราชการแทนผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สํานักงาน ก.ถ. แสดงความเห็นว่า ในการรางวัลต้องมีเงินรางวัลและงบประมาณในการดําเนินการ ดังนั้น จึงเสนอให้มี
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมหรือสมาพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับผู้ที่จะเป็น
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลนั้น เห็นว่าในระดับจังหวัดควรให้ ก.จังหวัด เป็นผู้พิจารณา ส่วนระดับประเทศ
ควรให้ ก.ถ. เป็นผู้พิจารณา
พ.จ.อ. ชนินทร์ ราชมณี ผู้อํานวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตําแหน่ง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น อนุกรรมการแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าไม่เห็นด้วยกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพราะถ้า
บางปีไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ก็จะไม่สามารถดําเนินการได้ ดังนั้น ควรที่จะมีการขอตั้งงบประมาณในการ
ดําเนินการ
ประธาน
แสดงความเห็ นว่ าแนวทางในการพิจารณาคั ดเลื อกที่คณะอนุ กรรมการร่ วมกั นพิ จารณานั้ น
ให้แต่ละจังหวัดพิจารณาคัดเลือกให้ได้ ๕ คน โดยในระดับจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มอบรางวัล แต่สําหรับ
รางวั ลในระดั บ ประเทศจะพิ จ ารณาคั ดเลื อกให้ เหลื อประเภทละ ๑ คน รวมทั้ ง สิ้ น ๕ คน โดยอาจจะเสนอให้
นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล สําหรับรางวั ลอาจจะเป็นประกาศเกียรติคุณและรางวั ลเข็ ม ครุฑทองคํ า ลั กษณะ
เดียวกันกับข้าราชการพลเรือน
หัวหน้าสํานักงาน ก.ถ. แสดงความเห็นว่างบประมาณที่จะใช้ในการจัดทําประกาศและจัดเข็มรางวัล ที่จะใช้มอบ
แก่ผู้ได้รับรางวัลในระดับประเทศซึ่งมีจํานวนไม่มาก ก็อาจจะใช้งบประมาณของสํานักงาน ก.ถ. ได้
มติที่ประชุม
เห็น ชอบในหลักการการคัด เลือกข้า ราชการหรือพนักงานส่ วนท้ องถิ่ นดีเ ด่น แต่ไ ม่
รวมถึงครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในแต่ละจังหวัดคัดเลือกให้เหลือไม่
เกิน ๕ คน แยกตามประเภทและความรับผิดชอบ ดังนี้
- ประเภทบริหาร จํานวน ๑ คน
- ประเภทอํานวยการ จํานวน ๑ คน
- ประเภทวิชาการ จํานวน ๑ คน
- ประเภททั่วไป จํานวน ๑ คน
- ลูกจ้างและพนักงานจ้าง จํานวน ๑ คน
โดยคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (ก.จังหวัด) เป็น
ผู้คัดเลือกในระดับจังหวัด และทุกจังหวัดจัดส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง ๕ ประเภท มายังคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริห ารงานบุค คลส่ว นท้อ งถิ ่น (ก.ถ.) ในฐานะผู ้ค ัด เลือ กระดับ ประเทศ เพื ่อ คัด เลือ กเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่นในระดับประเทศ จํานวน ๕ ราย (ตามประเภท) ต่อไป
ทั ้ง นี ้ ที ่ป ระชุม มอบหมายให้ฝ ่า ยเลขานุก ารไปจัด ทํ า รายละเอีย ดการคัด เลือ ก
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณาต่อไป
ประเมินผลข้าราชการ
เลขานุการ

๔.๒ จั ดทํารูปแบบสมุ ดพกประจําตัวเพื่อผู้ผ่านการอบรมใช้เป็ นแนวทางการติดตาม

๑. ต้นเรื่อง
ที่ประชุมคณะทํางานติดตามประเมินผลการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการส่วนท้องถิ่น
มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการจัดทํา รูปแบบ
สมุ ดพกประจํ าตั วเพื่ อผู้ ผ่ านการอบรมใช้ เป็ น แนวทางการติ ดตามประเมิ น ผลข้ าราชการ โดยให้ นํ า ข้ อ คิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะของคณะทํางานมาเป็นแนวทางในการจัดทําเพื่อให้คณะทํางานพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๑๐
๒. ข้อเท็จจริง
ฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการจัดทํา รูปแบบสมุดพกประจําตัวเพื่อผู้ผ่านการอบรมใช้เป็น
แนวทางการติดตามประเมินผลข้าราชการ เรียบร้อยแล้ว
๓. ข้อเสนอ
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อไป
ประธาน
แสดงความเห็ น ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า เห็ น ควรพิ จ ารณารู ป แบบสมุ ด บั น ทึ ก ประจํ า ตั ว ข้ า ราชการ
ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้คณะทํางานฯ ไปปรับปรุงและนําเสนอคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ส่ ว นท้ องถิ่ น อี ก ครั้ ง แล้ ว ให้ ส ถาบั น พั ฒ นาบุ คคลส่ ว นท้ องถิ่ น คํ านวณค่ าใช้ จ่ า ยว่ าราคาเล่ ม ละเท่ า ไหร่ แล้ ว คิ ด
ค่าใช้จ่ายรอบแรกกับท้องถิ่นที่ส่งบุคลากรเข้ามาเลย อยู่ในค่าลงทะเบียนเลยรวมสมุดนี้ด้วยได้ปฐมนิเทศที่สถาบัน และ
รับรอง โดย ผอ.สถาบันพัฒนาบุคคลส่วนท้องถิ่น ว่าได้มาปฐมนิเทศแล้ว ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศบันทึกในสมุดประจําตัว
ว่าได้รับการอบรมแล้ว ส่วนหน้าสุดท้ายที่บอกว่าลงชื่อผู้บังคับบัญชาหัวหน้ากลุ่ม และลําดับที่ ๒ เป็นปลัดองค์กร และ
ลําดับที่ ๓ ก็เป็นนายกองค์กร
นายสนั่น สายสุนทร อนุกรรมการฯ แสดงความเห็นว่าในการประชุมคณะทํางานฯ ว่ามีผู้เสนอให้ข้าราชการ
ทุกคนโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่และเข้ารับการอบรมปฐมนิเ ทศ ควรให้มีสมุดประจําตัว สามารถ
บัน ทึก ข้อ มูล เกี่ย วกับ การทํ า งานดีเ ด่น หรือ ประวัติที่สํา คัญ ติด ตัว เพื่อ ขอเลื ่อ นระดับ หรือ หรือ การพิจ ารณา
เงินเดือน และมีผู้บังคับบัญชารับรองสมุดประจําตัวที่บันทึกผลงานดีเด่นจะไม่ซ้ํากับ ก.พ.๗ เพราะจะเป็นฉบับที่
เกี ่ย วกับ ผลงานดีเ ด่น เป็น ส่ว นย่อ ที ่จ ะเก็บ ไว้เ พื ่อ สามารถนํ า ไป อ้า งอิง กับ ก.พ.๗ ได้ ถ้า ต้อ งการทราบ
รายละเอียดกลับไปดูที่ ก.พ.๗ หรือที่ กทม.ทําเป็น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าต้องการอ้างอิงย้อนกลับไปดูที่ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะคนที่เกษียณไปแล้วจะไปสมัครตําแหน่งใดบางเรื่องสามารถถ่ายเอกสารและรับรองส่ง
ให้ส่วนราชการ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดเราก็กลับไปดูที่ ก.พ.๗ หรือกลับไปดูที่ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่บันทึกไว้
ขนาดกะทัดรัดเท่ากับสมุดไดอารี่แยกประวัติการศึกษา ประวัติรับราชการ อบรมสัมมนาเกียรติประวัติที่สําคัญประวัติ
การเลื่อนตําแหน่งออกจากกัน
นายประสิทธิ หินอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อนุกรรมการฯ แสดงความคิดเห็นว่า รูปแบบสมุดบันทึก
ความดีในช่องประวัติการศึกษา เกียรติประวัติสําคัญ วันที่บรรจุ ควรปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งานควรให้
สามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ด้วย
พ.จ.อ. ชนินทร์ ราชมณี ผู้อํานวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตําแหน่ง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น อนุกรรมการฯ แสดงความคิดเห็นว่าไม่ควรทําเป็นรูปเล่ม ถ้ากระดาษหมดต้องไปหาซื้อมาเพิ่ม ควร
จะเป็นรูปแบบที่สามารถผลิตทดแทนได้
นายสันติธร ยิ้มละมัย หัวหน้าสํานักงาน ก.ถ. อนุกรรมการ แสดงความเห็นว่า อาจจะกําหนดรูปแบบไว้ในเว็บไซต์
ให้สามารถ Download มาใช้ และทําเป็นแฟ้มผลงาน (Portfolio) ของตัวเองแต่โดยรูปแบบนี้
นายธรรมนู ญ ศรี วรรธนะ ผู้ อํานวยการส่ ว นวิ จั ย และพั ฒ นาระบบบริ ห ารงานบุ คคลท้ องถิ่ น สํ านั กงาน ก.ถ.
อนุก รรมการเลขา ฯ ชี้แ จงว่า ได้ร ับ การอนุเ คราะห์ร ูป แบบสมุด บัน ทึก จากสถาบัน พัฒ นาบุค ลากรท้อ งถิ ่น
กรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่ว นท้องถิ่น รวมทั้ง
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล เป็นคนให้ความเห็นปรับปรุงจนเป็นรูปแบบเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา

๑๑
ประธาน
แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าให้ฝ่ายเลขานุการนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอของคณะอนุกรรมการไป
ปรับรูปแบบสมุดบันทึกประจําตัวข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาและปฐมนิเทศได้ใช้ในการบันทึกข้อมูลต่างๆ เวลาจะติดตามประเมินผลข้าราชการที่ผ่านการอบรมก็จะดูจากสมุด
บันทึกนี้ได้ว่าผ่านการอบรมหรือกระทําคุณงามความดีอะไรมาบ้าง
มติที่ประชุม
เห็น ชอบให้จ ัด ทํา สมุด บัน ทึกประจํ า ตัวเพื่อผู ้ผ่า นการอบรมใช้ติด ตามประเมิน ผล
ข้าราชการพร้อมให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงรายละเอียดของสมุดบันทึกประจําตัว รวมเล่ม จัดรูปแบบเอกสาร
ใหม่ให้กะทัดรัดและนําเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณารูปแบบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ
- กําหนดการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการ
กําหนดการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งต่อไป ซึ่งเป็นครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๗ ตรงกับวันจันทร์
ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สําหรับรายละเอียดฝ่ายเลขานุการจะได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวรัตนาภรณ์ หนูกลิ่น)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

(นายกีรติ บุญการณ์)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ)
ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
อนุกรรมการและเลขานุการฯ

รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๗
วันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสํานักงาน ก.ถ. ชั้น ๘
อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
-------------------ผู้มาประชุม
๑. นางเลื่อมใส ใจแจ้ง
๒. นายสันติธร ยิ้มละมัย
๓. นายวิทัศน์ โรจนวรฤทธิ์
๔. นางกรรณิการ์ สังข์ประสิทธิ์
๕. นายพลเฉลิม ศรมณี

๖. พ.จ.จ. ชนินทร์ ราชมณี
๗. นายบันลือศักดิ์ สุนทร

๘. นายยอด กลิ่นเกษร

๙. นายบุญญฤทธิ์ สกลรัตนวงศ์
๑๐. นายประสิทธิ์ หินอ่อน

ประธานอนุกรรมการ
หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน อนุกรรมการ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบจําแนก
ตําแหน่งและค่าตอบแทน สํานักงาน ก.พ.
ผู้อํานวยการกองสรรหาบุคคล สํานักงาน อนุกรรมการ
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
ผู้อํานวยการกองพิทักษ์ระบบคุณธรรม
อนุกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานครแทนหัวหน้าสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร.
ผู้อํานวยการส่วนประสานการถ่ายโอน
อนุกรรมการ
บุคลากรและมาตรฐานตําแหน่ง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานทั่วไป
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้อํานวยการส่วนกฎหมาย
อนุกรรมการ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการส่วนมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคล สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
รองปลัดเทศบาลตําบลบรบือ
อนุกรรมการ
แทนนายกเทศมนตรีตําบลบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม
ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
อนุกรรมการ
จังหวัดกาญจนบุรี

๒
๑๑. นางฐิตินันท์ เจริญอาจ
๑๒. นายคนองพล เพ็ชรรื่น

ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
จังหวัดปทุมธานี
ปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
จังหวัดสระแก้ว

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๑๓. นายสนั่น สายสุนทร
๑๔. นายประมวล พัฒน์ทอง
๑๕. นายเดช อิงคสิทธิ์
๑๖. นางสาววันทนีย์ ธีรพงศ์นภาลัย
๑๗. นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ
อนุกรรมการและเลขานุการ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

๑๘. นายกีรติ บุญการณ์

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

๑๙. นางสาวรัตนาภรณ์ หนูกลิ่น

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
๒. นายธนศักดิ์ มาคะสิระ
๓. นายสุรชาติ เล็กขาว
๔. นายเชื้อ ฮั่นจินดา
๕. นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ
๖. นายสมบัติ ชนะสิทธิ์
๗. นายสมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์
๘. นายประสาน บุญสูง
๙. นายวิรัติ ปีดแก้ว
๑๐. นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา
๑๑. นายเสรี ทองเทศ

ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา
สถาบันพระปกเกล้า
นายกเทศมนตรีตําบลวัดเพลง
ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
รองปลัดเมืองพัทยา

ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวจิตรา สากร รักษาการหัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
๒. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักงาน ก.ถ.

๓
ระเบียบวาระที่ ๑
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

เลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ จํานวน ๘ หน้า และได้ส่งให้อนุกรรมการ
ทุกท่านได้พิจารณาแล้ว ตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๐๙.๓ / ว ๖๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ จนถึงวันที่ ๘ ตุลาคม
๒๕๕๗ ไม่มีอนุกรรมการท่านใดขอแก้รายงานการประชุม
มติที่ประชุม

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
- เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
การดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗
เลขานุการ
ฝ่ ายเลขานุ การขอสรุ ปการดํ าเนิ นการตามมติ ที่ ประชุ มคณะอนุ กรรมการด้ านการ
พัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ดังนี้
(๑) การกํ า หนดกรอบหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมและโครงการพั ฒ นาภาคบั ง คั บ ของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับระบบจําแนกตําแหน่งใหม่
ประธานอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงนามหนังสือ
ที่ มท ๐๒๐๙.๓ / ๖๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ส่งกรอบหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาภาคบังคับของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และต้นแบบสมรรถนะ ความรู้และทักษะเฉพาะที่จําเป็นในงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในฐานะผู้มีองค์ความรู้ด้านหลักสูตรการฝึกอบรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบ
หลักสูตรฯ ตามกรอบหลั กสูตรฝึกอบรมและพัฒนาภาคบังคับของข้าราชการส่ว นท้องถิ่นที่ใช้ต้นแบบสมรรถนะ
ความรู้และทักษะเฉพาะที่จําเป็นในงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแนวทางที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้
ในอนาคต
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
เลขานุการ

รับทราบ

(๒) การปรับปรุงคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ตามมติที ่ป ระชุม คณะอนุก รรมการด้า นการพัฒ นาการบริห ารงานบุค คล
ส่ว นท้อ งถิ ่น ครั ้ง ที ่ ๙ / ๒๕๕๗ เมื ่อ วัน ที ่ ๒๒ กัน ยายน ๒๕๕๗ ให้ฝ ่า ยเลขานุก ารดํ า เนิน การปรับ ปรุง
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๔
๑. ให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้พ้นจากการเป็นอนุกรรมการจํานวน ๒ ราย
ได้แก่ นายสุธรรม เพชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา และ นายเสรี ทองเทศ
๒. ให้แต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติม จํานวน ๒ ราย ได้แก่ ผู้อํานวยการสถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เมืองพัทยา
เนื่ องจากไม่ มีอนุ กรรมการท่ านใดแก้ ไขมติ ที่ ประชุ ม ฝ่ ายเลขานุ การจึ งแจ้ งให้ ส่ ว น
กฎหมาย สํานักงาน ก.ถ. ในฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดทําร่างประกาศ ก.ถ. แก้ไขปรับปรุงคณะอนุกรรมการด้าน
การพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามมติที่ประชุมข้างต้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอประธาน ก.ถ.
พิจารณาลงนามในประกาศ
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา
๔.๑ การคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่น

เลขานุการ

๑. ต้นเรื่อง
ก.ถ. ได้ มีมติ ในการประชุ มครั้ งที่ ๕ / ๒๕๕๖ เมื่ อวั นที่ ๑๑ มิ ถุนายน ๒๕๕๖ เห็ นชอบ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ . ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การกํา หนดมาตรฐานคุณ ธรรมและจริย ธรรมเพื่อ สร้างกลุ่ม ผู้นํา และ
องค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะและพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

๒. ข้อเท็จจริง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาดําเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลไปแล้ว จํานวน ๒ เรื่อง ดังนี้
๑) การจั ดทํ าหลั กสู ตรการพั ฒ นาและปฐมนิ เทศข้ าราชการหรื อพนั กงานส่ ว นท้ องถิ่ น
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๒.๔ โดย และ ก.ถ. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖ /๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๕๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยได้มีการประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๒) การกําหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่ข้าราชการทุกระดับตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ

๕
๓. ข้อพิจารณา
ฝ่ ายเลขานุ การ พิ จ ารณาแล้ วเห็ นว่ าเพื่ อให้ การดํ าเนิ นการตามยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรดําเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์
ที่ ๑.๑ แนวทางการดําเนินการที่ ๑ (เอกสาร ๓) โดยการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่น เนื่องจาก
ในปัจจุบันยังไม่มีส่วนราชการหรือหน่วยงานใดดําเนินการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้นําแนวทางของการ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ คุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก
๑) เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
๒) ต้องมีตําแหน่งสูงสุดไม่เกินระดับ ๘ เดิม
๓) เป็ นผู้ มีร ะยะเวลาปฏิ บัติราชการมาแล้ ว ไม่ น้อยกว่า ๕ ปี โดยให้ นับ ต่อเนื่ อง
ทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย
๕) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่าง
การดําเนินคดีอาญาในศาล
๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่โทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยได้ ร ับ การคัด เลือ กเป็ น ข้ า ราชการหรือ พนัก งานส่ว นท้อ งถิ ่น
ดีเด่นมาก่อน ตลอดระยะเวลารับราชการนับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
๘) เป็ น ผู้ ม ีค วามประพฤติ ปฏิบ ัต ิต นชอบด้ ว ยคุณ ธรรม ศีล ธรรม จริย ธรรม
จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสังคม
๙) เป็นผู้ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในสังคม ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง
๑๐) เป็ น ผู้ มีค วามประพฤติป ฏิบัต ิง านในหน้ า ที่แ ละนอกเหนือ หน้ า ที่ สม่ํ า เสมอ
เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาชน มากกว่าผู้อื่นอย่างเด่นชัด
๑๑) เป็นผู้มีผลงานเชิงประจั กษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรั บ สมควรได้รับการยกย่อง โดย
คํานึงถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศ ทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่งกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์
๑๒) หากปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดใดให้อยูใ่ นสัดส่วนการคัดเลือกฯ ของจังหวัดนั้น ๆ
๑๓) ข้ า ราชการหรือ พนัก งานส่ว นท้อ งถิ ่น ช่ ว ยราชการให้ อ ยู่ ใ นสัด ส่ ว นการ
คัดเลือกฯ ของต้นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องคัดเลือกข้ าราชการหรือพนักงานส่ว นท้องถิ่น ไม่ เกิน
จํานวนที่คณะอนุกรรมการ คัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่นกําหนด โดยพิจารณาจากจํานวน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่และรับอัตราเงินเดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ......... (ไม่รวมคนมาช่วย
ราชการ)

๖
๓.๒ จํานวนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่จังหวัดคัดเลือกได้ เป็นดังนี้
รายละเอียด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองพัทยา

จํานวนที่คัดเลือกได้
(คน)
๑
๑
๑
๑

หมายเหตุ
จังหวัดละ ๓ คน
ยกเว้นจังหวัดชลบุรี

๓.๓ การดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการคัดเลือก
๑) ผลการคัดเลือก ตามข้อ ๓.๑ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการคัดเลือกระดับ
จัง หวัด นั ้น ๆ โดยส่ง ผลการพิจ ารณามายัง คณะกรรมการคัด เลือ กข้ า ราชการหรือ พนัก งานส่ว นท้อ งถิ ่น
ระดับประเทศเพื่อพิจารณาต่อไป
๒) กรณีที่ไม่มีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถึงระดับได้รับการพิจารณา จังหวัดจะงดส่งผล
การคัดเลือกได้ ทั้งนี้ไม่ส่งผลถึงปีต่อไปแต่ประการใด
๓) ผลการคัดเลือกของจังหวัดแจ้งไปยังคณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับประเทศแล้ว
จะเปลี่ยนแปลงด้วยประการอื่นใดอีกมิได้ ดังนั้น ก่อนที่ส่วนราชการจะรายงานผลการคัดเลือกฯ กรุณาตรวจสอบ
ให้ ถูกต้ องชัดเจน เพราะเป็ น สาระสําคัญในการจัดทําประกาศฯ และหนังสือ ที่ร ะลึกข้ าราชการหรือ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นดีเด่น
๔) คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ
ขอสงวนสิทธิ ที่จ ะตรวจสอบความถูกต้ องของคุณ สมบัติผู้ ผ ่ านการคัดเลือกของแต่ ล ะจังหวัดตามแนวทางที่
กําหนด และประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ เรื่อง
ประกาศรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจําปี พ.ศ. .............. ให้ถือเป็นที่สิ้นสุดและผูกพัน
กับทุกจังหวัด
๓.๔ วิธีการดําเนินการคัดเลือกของจังหวัด
การคัดเลือกให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นดีเด่นที่จังหวัดตั้งขึ้น

๗
แผนภาพขั้นตอนการดําเนินการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกข้ าราชการ
หรื อพนักงานส่วนท้ องถินดีเด่นระดับประเทศ
(ประธาน ก.ถ. เป็ นประธาน)

กรมส่งเสริมฯ รายงานต่อ
คณะกรรมการคัดเลือก
ข้ าราชการหรื อพนักงาน
ส่วนท้ องถินดีเด่นระดับประเทศ

กรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้ องถิน

กรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้ องถิน

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นแจ้งจังหวัด
ดําเนินการคัดเลือก

จังหวัดรายงานต่อกรมส่งเสริ ม
การปกครองท้ องถิน
จังหวัด
(ผู้วา่ ราชการจังหวัด)
- พิจารณาคัดเลือก
- และรายงานผลการ
คัดเลือกต่อจังหวัด

แจ้งกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นเพื่อ
แจ้งจังหวัด

จังหวัด

คณะกรรมการระดับจังหวัด
(รองผู้วา่ ราชการจังหวัดทีได้ รับ
มอบหมายเป็ นประธาน)

แต่ งตั้ งคณะกรรมการ
คัดเลือกระดับจังหวัด

๓.๕ การดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มของผู้เข้ารับการคัดเลือก
๑) รางวัล รับมอบรางวัลจากนายกรัฐมนตรี
๒) กําหนดวัน เวลา และสถานที่มอบรางวัล ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อไป
ประธาน
แสดงความเห็น ต่อ ที่ป ระชุม ว่า ขอให้ค ณะอนุก รรมการพิจ ารณาว่า ตามแนวทาง
ที่ฝ่ายเลขานุการเสนอมานั้น มีความครบถ้วนเหมาะสมแล้วหรือไม่ โดยส่วนตัว แล้ว เห็น ว่าการที่รางวัลมีน้อย
จะทําให้รางวัลมีคุณค่ามากขึ้น
นางฐิตินันท์ เจริญอาจ ปลั ดเทศบาลเมื องสั่ น รั ก ษ์ อนุ ก รรมการฯ ได้ แ สดงความเห็ น ว่ า ตามแนวทางที่ ฝ่ า ย
เลขานุ ก ารเสนอว่ า ไม่ ค วรเกิ น ระดั บ ๘ นั้ น พิ จ ารณาเห็ น ว่ า ไม่ ค วรจํ า กั ด ระดั บ ของข้ า ราชการหรื อ พนั ก งาน
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งน่าจะให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกระดับมีสิทธิได้รับรางวัล เพราะจะเป็นการสร้างขวัญ
กําหลังใจและแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
พ.จ.อ. ชนินทร์ ราชมณี ผู้อํานวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตําแหน่ง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น แสดงความเห็นว่า เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในทุกระดับ อีกทั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะมีการ
ปรั บ เข้ าสู่ ร ะบบจํ าแนกตํ าแหน่ งใหม่ ในวั น ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ดั งนั้ น จึ ง ควรที่ จ ะมี ก ารแบ่ งประเภทรางวั ล
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่นออกเป็น ๔ กลุ่ม โดยแยกตามประเภท ได้แก่ ประเภทบริหาร ประเภท
อํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป

๘
นายบุญญฤทธิ์ สกลรัตนวงศ์ รองปลัดเทศบาลตําบลบรบือ แทนนายกเทศมนตรีตําบลบรบือ อนุกรรมการฯ
แสดงความเห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความตั้งใจในการ
ทํางานมากยิ่งขึ้น ควรที่จะมีการเพิ่มรางวัลดีเด่นของกลุ่มลูกจ้างด้วย
นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อํานวยการกองพิทักษ์ร ะบบคุณธรรม สํานักงาน ก.ก. แทนหัว หน้า สํานักงาน ก.ก.
อนุกรรมการฯ ได้แสดงความเห็น ว่า ในการมอบรางวัลข้าราชการดีเด่น ของ กทม.ดําเนิน การจากสัดส่ว นของ
ข้า ราชการและลูก จ้า งของกรุง เทพมหานคร ซึ่ง แบ่ง ออกเป็น ๓ กลุ่ม แต่ล ะกลุ่ม มีจํา นวนเท่า ๆ กัน คือ กลุ่ ม
ข้าราชการ กลุ่มครู และกลุ่มลูกจ้างประจํา
นางฐิตินันท์ เจริญอาจ ปลัดเทศบาลเมืองสั่นรักษ์ อนุกรรมการฯ ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าในปัจจุบันกรม
ส่ง เสริม การปกครองท้อ งถิ ่น มีก ารมอบรางวัล ข้า ราชการครูใ นสัง กัด องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น ดัง นั ้น
จึงต้องการให้นํา มาดําเนิน การในคราวเดีย วกัน สําหรับ ข้อเสนอของอนุกรรมการที่ใ ห้มีร างวัล ลูก จ้างด้ว ยนั้น
ขอเรียนว่า ลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศในปัจจุบันเหลืออยู่ไม่มากนักและจะลดลง
ไปเรื่อยๆ และหมดไปในที่สุด
ประธาน
แสดงความเห็นว่าเพิ่มเติมว่าในการดําเนินการเกี่ยวกับครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดําเนินการอยู่แล้ว ไม่ควรที่จะนํามารวมกับรางวัล
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่น
นายประสิทธิ์ หินอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อนุกรรมการฯ แสดงความเห็นว่าเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม
และสร้างแรงจูงใจในการทํางาน ควรจะให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับรางวัลดีเด่นด้วย และถ้าหากเห็นว่ารางวัลมากเกินไปก็
เสนอให้มีการรวมกลุ่มเช่น โดยให้เอาลูกจ้างรวมอยู่ในกลุ่มประเภททั่วไป เป็นต้น
นายพลเฉลิ ม ศรมณี ผู้ อํ า นวยการกองพิ ทั ก ษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรม สํ า นั ก งาน ก.ก. แทนหั ว หน้ าสํ า นั กงาน ก.ก.
อนุกรรมการฯ ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าถ้าเป็นไปตามที่นายประสิทธิ์ หินอ่อน ก็สามารถทําได้โดยแบ่งอาจจะ
แบ่งเป็นกลุ่มบริหารโดยให้รวมข้าราชการประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ กลุ่มปฏิบัติให้รวมข้าราชการประเภท
ทั่วไปและประเภทวิชาการ
นายวิทัศน์ โรจนวรฤทธิ์ แทนผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทน สํานักงาน ก.พ.
อนุกรรมการ แสดงความเห็นว่าในส่วนของรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นจะแยกกันชัดเจนระหว่างข้าราชการกับ
ลูกจ้างประจํา โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มข้าราชการ และกลุ่มลูกจ้างประจํา
พ.จ.อ. ชนินทร์ ราชมณี ผู้อํานวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตําแหน่ง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าการรวมกลุ่มอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการเปรียบเทีย บผลงาน
เพราะมีลักษณะงานที่ไม่เหมือนกัน และควรจัดกลุ่มรางวัลสําหรับลูกจ้างอีก ๑ รางวัล และให้มีคณะกรรมการ
พิจารณาในระดับภาคด้วย
นายเดช อิงคสิทธิ์ แสดงความเห็นว่าควรให้มีการพิจารณาของคณะกรรมการจากส่วนกลางเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสอย่างแท้จริง
นายวิทัศน์ โรจวรฤทธิ์ แทนผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทน สํานักงาน ก.พ.
อนุกรรมการ แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าในส่วนของข้าราชการพลเรือนดีเด่น ให้จัดส่งรายชื่อที่ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกจากต่างจังหวัดตามจํานวนที่กําหนด และอาจจะส่งรายชื่อสํารองโดยให้เสนอมา จํานวน ๓ ท่าน ของคนที่
จะได้รับรางวัล เพื่อให้คณะกรรมการส่วนกลางพิจารณา

๙
นายยอด กลิ่นเกษร ผู้อํานวยการส่วนกฎหมาย รักษาราชการแทนผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สํานักงาน ก.ถ. แสดงความเห็นว่า ในการรางวัลต้องมีเงินรางวัลและงบประมาณในการดําเนินการ ดังนั้น จึงเสนอให้มี
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมหรือสมาพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับผู้ที่จะเป็น
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลนั้น เห็นว่าในระดับจังหวัดควรให้ ก.จังหวัด เป็นผู้พิจารณา ส่วนระดับประเทศ
ควรให้ ก.ถ. เป็นผู้พิจารณา
พ.จ.อ. ชนินทร์ ราชมณี ผู้อํานวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตําแหน่ง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น อนุกรรมการแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าไม่เห็นด้วยกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพราะถ้า
บางปีไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ก็จะไม่สามารถดําเนินการได้ ดังนั้น ควรที่จะมีการขอตั้งงบประมาณในการ
ดําเนินการ
ประธาน
แสดงความเห็ นว่ าแนวทางในการพิจารณาคั ดเลื อกที่คณะอนุ กรรมการร่ วมกั นพิ จารณานั้ น
ให้แต่ละจังหวัดพิจารณาคัดเลือกให้ได้ ๕ คน โดยในระดับจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มอบรางวัล แต่สําหรับ
รางวั ลในระดั บ ประเทศจะพิ จ ารณาคั ดเลื อกให้ เหลื อประเภทละ ๑ คน รวมทั้ งสิ้ น ๕ คน โดยอาจจะเสนอให้
นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล สําหรับรางวั ลอาจจะเป็นประกาศเกียรติคุณและรางวั ลเข็ ม ครุฑทองคํ า ลั กษณะ
เดียวกันกับข้าราชการพลเรือน
หัวหน้าสํานักงาน ก.ถ. แสดงความเห็นว่างบประมาณที่จะใช้ในการจัดทําประกาศและจัดเข็มรางวัล ที่จะใช้มอบ
แก่ผู้ได้รับรางวัลในระดับประเทศซึ่งมีจํานวนไม่มาก ก็อาจจะใช้งบประมาณของสํานักงาน ก.ถ. ได้
มติที่ประชุม
เห็น ชอบในหลักการการคัด เลือกข้า ราชการหรือพนักงานส่ วนท้ องถิ่ นดีเ ด่น แต่ไ ม่
รวมถึงครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในแต่ละจังหวัดคัดเลือกให้เหลือไม่
เกิน ๕ คน แยกตามประเภทและความรับผิดชอบ ดังนี้
- ประเภทบริหาร จํานวน ๑ คน
- ประเภทอํานวยการ จํานวน ๑ คน
- ประเภทวิชาการ จํานวน ๑ คน
- ประเภททั่วไป จํานวน ๑ คน
- ลูกจ้างและพนักงานจ้าง จํานวน ๑ คน
โดยคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (ก.จังหวัด) เป็น
ผู้คัดเลือกในระดับจังหวัด และทุกจังหวัดจัดส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง ๕ ประเภท มายังคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริห ารงานบุค คลส่ว นท้อ งถิ ่น (ก.ถ.) ในฐานะผู ้ค ัด เลือ กระดับ ประเทศ เพื ่อ คัด เลือ กเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่นในระดับประเทศ จํานวน ๕ ราย (ตามประเภท) ต่อไป
ทั ้ง นี ้ ที ่ป ระชุม มอบหมายให้ฝ ่า ยเลขานุก ารไปจัด ทํ า รายละเอีย ดการคัด เลือ ก
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณาต่อไป
ประเมินผลข้าราชการ
เลขานุการ

๔.๒ จั ดทํารูปแบบสมุ ดพกประจําตัวเพื่อผู้ผ่านการอบรมใช้เป็ นแนวทางการติดตาม

๑. ต้นเรื่อง
ที่ประชุมคณะทํางานติดตามประเมินผลการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการส่วนท้องถิ่น
มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการจัดทํา รูปแบบ
สมุ ดพกประจํ าตั วเพื่ อผู้ ผ่ านการอบรมใช้ เป็ น แนวทางการติ ดตามประเมิ น ผลข้ าราชการ โดยให้ นํ า ข้ อ คิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะของคณะทํางานมาเป็นแนวทางในการจัดทําเพื่อให้คณะทํางานพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๑๐
๒. ข้อเท็จจริง
ฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการจัดทํา รูปแบบสมุดพกประจําตัวเพื่อผู้ผ่านการอบรมใช้เป็น
แนวทางการติดตามประเมินผลข้าราชการ เรียบร้อยแล้ว
๓. ข้อเสนอ
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อไป
ประธาน
แสดงความเห็ น ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า เห็ น ควรพิ จ ารณารู ป แบบสมุ ด บั น ทึ ก ประจํ า ตั ว ข้ า ราชการ
ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้คณะทํางานฯ ไปปรับปรุงและนําเสนอคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ส่ ว นท้ องถิ่ น อี ก ครั้ งแล้ ว ให้ ส ถาบั น พั ฒ นาบุ คคลส่ ว นท้ องถิ่ น คํ านวณค่ าใช้ จ่ า ยว่ าราคาเล่ ม ละเท่ า ไหร่ แล้ ว คิ ด
ค่าใช้จ่ายรอบแรกกับท้องถิ่นที่ส่งบุคลากรเข้ามาเลย อยู่ในค่าลงทะเบียนเลยรวมสมุดนี้ด้วยได้ปฐมนิเทศที่สถาบัน และ
รับรอง โดย ผอ.สถาบันพัฒนาบุคคลส่วนท้องถิ่น ว่าได้มาปฐมนิเทศแล้ว ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศบันทึกในสมุดประจําตัว
ว่าได้รับการอบรมแล้ว ส่วนหน้าสุดท้ายที่บอกว่าลงชื่อผู้บังคับบัญชาหัวหน้ากลุ่ม และลําดับที่ ๒ เป็นปลัดองค์กร และ
ลําดับที่ ๓ ก็เป็นนายกองค์กร
นายสนั่น สายสุนทร อนุกรรมการฯ แสดงความเห็นว่าในการประชุมคณะทํางานฯ ว่ามีผู้เสนอให้ข้าราชการ
ทุกคนโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่และเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศ ควรให้มีสมุดประจําตัว สามารถ
บัน ทึก ข้อ มูล เกี่ย วกับ การทํ า งานดีเ ด่น หรือ ประวัติที่สํา คัญ ติด ตัว เพื่อ ขอเลื ่อ นระดับ หรือ หรือ การพิจ ารณา
เงินเดือน และมีผู้บังคับบัญชารับรองสมุดประจําตัวที่บันทึกผลงานดีเด่นจะไม่ซ้ํากับ ก.พ.๗ เพราะจะเป็นฉบับที่
เกี ่ย วกับ ผลงานดีเ ด่น เป็น ส่ว นย่อ ที ่จ ะเก็บ ไว้เ พื ่อ สามารถนํ า ไป อ้า งอิง กับ ก.พ.๗ ได้ ถ้า ต้อ งการทราบ
รายละเอียดกลับไปดูที่ ก.พ.๗ หรือที่ กทม.ทําเป็น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าต้องการอ้างอิงย้อนกลับไปดูที่ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะคนที่เกษียณไปแล้วจะไปสมัครตําแหน่งใดบางเรื่องสามารถถ่ายเอกสารและรับรองส่ง
ให้ส่วนราชการ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดเราก็กลับไปดูที่ ก.พ.๗ หรือกลับไปดูที่ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่บันทึกไว้
ขนาดกะทัดรัดเท่ากับสมุดไดอารี่แยกประวัติการศึกษา ประวัติรับราชการ อบรมสัมมนาเกียรติประวัติที่สําคัญประวัติ
การเลื่อนตําแหน่งออกจากกัน
นายประสิทธิ หินอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อนุกรรมการฯ แสดงความคิดเห็นว่า รูปแบบสมุดบันทึก
ความดีในช่องประวัติการศึกษา เกียรติประวัติสําคัญ วันที่บรรจุ ควรปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งานควรให้
สามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ด้วย
พ.จ.อ. ชนินทร์ ราชมณี ผู้อํานวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตําแหน่ง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น อนุกรรมการฯ แสดงความคิดเห็นว่าไม่ควรทําเป็นรูปเล่ม ถ้ากระดาษหมดต้องไปหาซื้อมาเพิ่ม ควร
จะเป็นรูปแบบที่สามารถผลิตทดแทนได้
นายสันติธร ยิ้มละมัย หัวหน้าสํานักงาน ก.ถ. อนุกรรมการ แสดงความเห็นว่า อาจจะกําหนดรูปแบบไว้ในเว็บไซต์
ให้สามารถ Download มาใช้ และทําเป็นแฟ้มผลงาน (Portfolio) ของตัวเองแต่โดยรูปแบบนี้
นายธรรมนู ญ ศรี วรรธนะ ผู้ อํานวยการส่ ว นวิ จั ย และพั ฒ นาระบบบริ ห ารงานบุ คคลท้ องถิ่ น สํ านั กงาน ก.ถ.
อนุก รรมการเลขา ฯ ชี้แ จงว่า ได้ร ับ การอนุเ คราะห์ร ูป แบบสมุด บัน ทึก จากสถาบัน พัฒ นาบุค ลากรท้อ งถิ ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่ว นท้องถิ่น รวมทั้ง
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล เป็นคนให้ความเห็นปรับปรุงจนเป็นรูปแบบเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา

๑๑
ประธาน
แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าให้ฝ่ายเลขานุการนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอของคณะอนุกรรมการไป
ปรับรูปแบบสมุดบันทึกประจําตัวข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาและปฐมนิเทศได้ใช้ในการบันทึกข้อมูลต่างๆ เวลาจะติดตามประเมินผลข้าราชการที่ผ่านการอบรมก็จะดูจากสมุด
บันทึกนี้ได้ว่าผ่านการอบรมหรือกระทําคุณงามความดีอะไรมาบ้าง
มติที่ประชุม
เห็น ชอบให้จัด ทํา สมุด บัน ทึกประจํ า ตัวเพื่อผู ้ผ่า นการอบรมใช้ติด ตามประเมิน ผล
ข้าราชการพร้อมให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงรายละเอียดของสมุดบันทึกประจําตัว รวมเล่ม จัดรูปแบบเอกสาร
ใหม่ให้กะทัดรัดและนําเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณารูปแบบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ
- กําหนดการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการ
กําหนดการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งต่อไป ซึ่งเป็นครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๗ ตรงกับวันจันทร์
ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สําหรับรายละเอียดฝ่ายเลขานุการจะได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวรัตนาภรณ์ หนูกลิ่น)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

(นายกีรติ บุญการณ์)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สกถ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ)
ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
อนุกรรมการและเลขานุการฯ

