รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสํานักงาน ก.ถ. ชั้น ๘
อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
-------------------ผู้มาประชุม
๑. นางเลื่อมใส ใจแจ้ง
๒. นายยอด กลิ่นเกษร
๓. นายวิทัศน์ โรจนวรฤทธิ์
๔. นายเกรียงพล พัฒนรัฐ
๕. นายสมภาคย์ สุขอนันต์

๖. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
๗. นายคมสัน มาลา

๘. นายสมนึก ปิ่นถาวรรักษ์
๙. นางสุทารัตน์ อรุณบรรเจิดกุล
๑๐. นายชาลี ดวงดารา
๑๑. นายวิรัติ ปีดแก้ว
๑๒. นายประสิทธิ์ หินอ่อน

ประธานอนุกรรมการ
นิติกรชํานาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
แทนหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
อนุกรรมการ
แทนผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบจําแนก
ตําแหน่งและค่าตอบแทน สํานักงาน ก.พ.
หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการ
อนุกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการ
อนุกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แทนหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานทั่วไป
อนุกรรมการ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
แทนผู้อํานวยการส่วนมาตรฐาน
อนุกรรมการ
การบริหารงานบุคคล สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
รองผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร อนุกรรมการ
ท้องถิ่น แทนผู้อํานวยการสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แทนปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น
อนุกรรมการ
จังหวัดสระแก้ว
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ เมืองพัทยา อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช จังหวัดนนทบุรี อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
อนุกรรมการ
จังหวัดกาญจนบุรี

-๒๑๓. นายประสาน บุญสูง
๑๔. นายเดช อิงคสิทธิ์
๑๕. นางสาววันทนีย์ ธีรพงศ์นภาลัย
๑๖. นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
๑๗. นายทิศนุ ธีระนุกูล
๑๘. นางพัชนี สายทอง

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ
อนุกรรมการและเลขานุการ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา
สถาบันพระปกเกล้า
๒. ผอ.ส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตําแหน่ง สถ.
๓. นายกเทศมนตรีตําบลวัดเพลง
๔. ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่
๕. นายเชื้อ ฮั่นจินดา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
๖. ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี
๗. นายกเทศมนตรีตําบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
๘. นายสนั่น สายสุนทร
๙. นายสมบัติ ชนะสิทธิ์
๑๐. นายสมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์
๑๑. นายประมวล พัฒน์ทอง
๑๒. นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวชญานันท์ วรดรเกียรติวรา นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กรุงเทพมหานคร
๒. นางสาวกัณนิกา หนูรุ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เทศบาลเมืองพิมลราช
๓. นางสาวจรรยา ชาญวิชัย ผอ.กองคลัง เทศบาลเมืองพิมลราช
๔. นางกชพร เงินงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เทศบาลเมืองพิมลราช
๕. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักงาน ก.ถ.

-๓ระเบียบวาระที่ ๑
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

เลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ จํานวน 11 หน้า
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา
๓.๑ การกําหนดแนวทางการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่น

เลขานุการ

๑. เรื่องเดิม
ที่ป ระชุม คณะอนุก รรมการด้า นการพัฒ นาการบริห ารงานบุค คลส่ว นท้อ งถิ่น มีม ติ
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๗ เมื่อวัน ที่ ๒๒ ตุล าคม ๒๕๕๗ เห็น ชอบในหลักการการคัดเลือกข้าราชการ
หรือพนักงานส่ว นท้องถิ่น ดีเด่น แต่ไม่ร วมถึงครูและผู้บ ริห ารสถานศึกษาในสังกัดองค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่น
โดยในแต่ละจังหวัดคัดเลือกให้เหลือไม่เกิน ๕ คน แยกตามประเภทและความรับผิดชอบ ดังนี้
- ประเภทบริหาร จํานวน ๑ คน
- ประเภทอํานวยการ จํานวน ๑ คน
- ประเภทวิชาการ จํานวน ๑ คน
- ประเภททั่วไป จํานวน ๑ คน
- ลูกจ้างและพนักงานจ้าง จํานวน ๑ คน
โดยคณะกรรมการข้า ราชการหรือ พนัก งานส่ว นท้อ งถิ ่น ระดับ จัง หวัด (ก.จัง หวัด )
เป็น ผู ้ค ัด เลือ กในระดับ จัง หวัด และทุก จัง หวัด จัด ส่ง รายชื ่อ ผู ้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กทั ้ง ๕ ประเภท มายัง
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ในฐานะผู้คัดเลือกระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่นในระดับประเทศ จํานวน ๕ ราย (ตามประเภท) ต่อไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการไปจัดทํารายละเอียดการคัดเลือกข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณาต่อไป
๒. ข้อเท็จจริง
ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายละเอียดการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่โครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

:
:
:
:

โครงการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สํานักงาน ก.ถ.
ข้าราชการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ลักษณะโครงการ

:



ด้านการบริหารบุคคล
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านความมั่นคง
ด้านคุณภาพชีวิต
ด้านเศรษฐกิจ
อื่นๆ…………

๑. ที่มาของความต้องการและความสําคัญของโครงการ
๑.๑ ที่มา  นโยบายพัฒนาบุคลากรภาครัฐและแผนพัฒนาของหน่วยงาน
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน
ความต้องการแก้ปัญหาหรือการดําเนินภารกิจโดยส่วนราชการ
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมาย
อื่น ๆ
๑.๒ หลักการและเหตุผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล มีแผนยุทธศาสตร์ในการกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้นําและองค์กร
สุจริตธรรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organizational Integrity) เพื่อเป็นแบบอย่างของการเรียนรู้และขยายผล โดยได้กําหนด
กลยุ ทธ์ ย กย่ องข้ าราชการผู้ นํ ารุ่ นใหม่ ในการขั บเคลื่ อนคุ ณธรรม และมี แนวทางในการกําหนดกํ าหนดเกณฑ์ และ
ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการที่ทํางานตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างผู้นํารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม
เพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีผลการทํางานที่ดี และได้ประกอบคุณงามความดี
ประพฤติตนเป็นคนดี เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน สามารถครองตน ครองคน และครองงาน
เสียสละ อุทิศตนเพื่อราชการและประชาชนอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับ ซึ่งการที่ประเทศชาติ
และสังคม จะมีความเจริญก้าวหน้าได้ จะต้องมีบุคคลที่เสียสละทุ่มเทและอุทิศตน ทั้งกําลังกายและกําลังใจปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้วยความขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลซึ่งเป็นรากฐานสําคัญ

- 5ในการสร้างสังคมไปสู่ความดีงาม โดยเฉพาะในหมู่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทํางานเพื่อ
รับใช้ประชาชนโดยตรง ยิ่งจะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้เป็นสําคัญ
ดังนั้น เพื่อให้มีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต้นแบบ เพื่อเป็นแบบอย่างของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จึงเห็นควรให้มีการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่น

แนวทางการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่น
๑. คุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก
๑) เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
๒) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓) เป็ นผู้ มีร ะยะเวลาปฏิบั ติราชการมาแล้ว ไม่น้ อยกว่า ๕ ปี โดยให้ นับ ต่อเนื่องทุ กสังกัดที่ รับ ราชการเป็ น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย
๕) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการดําเนินคดีอาญาในศาล
๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้ นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้ กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยได้ รับ การคัด เลือ กเป็ น ข้ าราชการหรือพนักงานส่ว นท้องถิ่น ดีเด่นมาก่อน ตลอดระยะเวลา
รับราชการนับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
๘) เป็นผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นที่ยอมรับ
ของบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสังคม
๙) เป็นผูไ้ ด้รับการยอมรับ ยกย่อง ในสังคมของผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง
๑๐) เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่ําเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชน มากกว่าผู้อื่นอย่าง
เด่นชัด
๑๑) เป็นผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง โดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงาน
ในหน้ า ที่ เ ป็ น อั น ดั บ แรก ผลงานจากการอุ ทิ ศ ทุ ่ ม เท เสี ย สละ เกิ ด ประโยชน์ ยิ่ ง กั บ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์
๑๒) หากปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดใดให้อยูใ่ นสัดส่วนการคัดเลือกฯ ของจังหวัดนั้น ๆ
๒. จํานวนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่จังหวัดคัดเลือกได้ ดังนี้
ประเภท
๑. บริหารท้องถิ่น
๒. อํานวยการท้องถิ่น
๓. วิชาการ
๔. ทั่วไป
๕. ลูกจ้าง / พนักงานจ้าง

จํานวนที่คัดเลือกได้ (คน)
๑
๑
๑
๑
๑

หมายเหตุ

-6๓. การดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการคัดเลือก
๑) ผลการคัดเลือก ตามข้อ ๑. ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดนั้น ๆ โดยส่งผลการ
พิจารณามายังคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับประเทศเพื่อพิจารณาต่อไป
๒) กรณีที่ไม่มีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถึงระดับได้รับการพิจารณา จังหวัดจะงดส่งผลการคัดเลือกได้ ทั้งนี้ไม่ส่งผล
ถึงปีต่อไปแต่ประการใด
๓) ผลการคัดเลือกของจังหวัดแจ้งไปยังคณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับประเทศแล้วจะเปลี่ยนแปลงด้วยประการ
อื่นใดอีกมิได้ ดังนั้น ก่อนที่ส่วนราชการจะรายงานผลการคัดเลือกฯ กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้องชัดเจน เพราะเป็น
สาระสําคัญในการจัดทําประกาศฯ และหนังสือที่ระลึกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่น
๔) คณะกรรมการคัด เลือ กข้ า ราชการหรือ พนัก งานส่ว นท้อ งถิ ่น ดีเ ด่ น ระดับ ประเทศขอสงวนสิท ธิที ่จ ะ
ตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติผู้ผ่านการคัดเลือกของแต่ละจังหวัดตามแนวทางที่กําหนด และประกาศของ
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ เรื่องประกาศรายชื่อข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจําปี พ.ศ. .............. ให้ถือเป็นที่สิ้นสุดและผูกพันกับทุกจังหวัด
๔. วิธีการดําเนินการคัดเลือกของจังหวัด
การคัดเลือกให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่จังหวัดตั้งขึ้น

แผนภาพขั้นตอนการดําเนินการคัดเลือก
จังหวัดรายงานต่อ
คณะกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ

คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ
(ประธาน ก.ถ. เป็นประธาน)

จังหวัด
(ผู้ว่าราชการจังหวัด)
พิจารณาคัดเลือกและ
รายงานผลการคัดเลือก
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อเห็นชอบ

โดยการดําเนินการของ
สํานักงาน ก.ถ.สป. แจ้ง
จังหวัดดําเนินการ
จังหวัด

คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับจังหวัด
(ผวจ. หรือ รอง ผวจ. ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นประธาน)

แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
คัดเลือกฯ ระดับจังหวัด

-7๔.๑ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ ประกอบด้วย
องค์คณะของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) โดยมีประธาน ก.ถ. เป็นประธาน
๔.๒ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับจังหวัด ประกอบด้วย
๔.๒.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน
๔.๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด ใน ก.จ.จ. ที่ ก.จ.จ. คัดเลือก จํานวน ๑ คน
๔.๒.๓ ผู้แทน อบจ. ใน ก.จ.จ. ที่ ก.จ.จ. คัดเลือก จํานวน ๑ คน
๔.๒.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.จ.จ. ที่ ก.จ.จ. คัดเลือก จํานวน ๑ คน
๔.๒.๕ หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด ใน ก.ท.จ. ที่ ก.ท.จ. คัดเลือก จํานวน ๑ คน
๔.๒.๖ ผู้แทนเทศบาล ใน ก.ท.จ. ที่ ก.ท.จ. คัดเลือก จํานวน ๑ คน
๔.๒.๗ ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ท.จ. ที่ ก.ท.จ. คัดเลือก จํานวน ๑ คน
๔.๒.๘ นายอําเภอ หรือ หัวหนาส่วนราชการประจําจังหวัด ใน ก.อบต.จ. ที่ ก.อบต.จ. คัดเลือก
จํานวน ๑ คน
๔.๒.๙ ผู้แทน อบต. ใน ก.อบต.จ. ที่ ก.อบต.จ. คัดเลือก จํานวน ๑ คน
๔.๒.๑๐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.อบต.จ. ที่ ก.อบต.จ. คัดเลือก จํานวน ๑ คน
๔.๒.๑๑ ให้ท้องถิ่นจังหวัด เป็น เลขานุการ
๖. ขอบเขตของการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม

ผลผลิต (Output)

ผลลัพธ์ (Outcome)

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
๑ การคัดเลือกข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ระดับประเทศ
๑.๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ๑.๑) มีคณะกรรมการฯ พิจารณา
คัดเลือกระดับประเทศ คือ
ระดับประเทศ
คณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(ก.ถ.) จํานวน ๑๗ คน
๑.๒) หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ
๑.๒) การกําหนดหลักเกณฑ์
ทั้งในระดับประเทศ และระดับ
จังหวัด

๑.๑) คณะกรรมการฯสามารถ
พิจารณาคัดเลือกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- ประกาศเกณฑ์เพื่อคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
- สรุปผลการคัดเลือกในภาพรวม
ทั้งประเทศ
- คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ

งบประมาณ
(บาท)
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กิจกรรม

ผลผลิต (Output)

ผลลัพธ์ (Outcome)

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
๑.๓) การมอบรางวัล

๑.๓) รับมอบรางวัลจาก
นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี
ทําเนียบรัฐบาล

๒ การคั ด เลื อ กข้ า ราชการหรื อ
พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ระดั บ
จังหวัด
๒.๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ๒.๑) มีคณะกรรมการฯ พิจารณา
คัดเลือกระดับจังหวัด
ระดับจังหวัด
ตามองค์ประกอบที่กําหนด
๒.๒) การดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และการกําหนด
หลักเกณฑ์

๒.๒) การดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ
ระดับประเทศ และการกําหนด
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในระดับจังหวัด

๒.๓) การมอบรางวัล และ
กิจกรรมผู้นํารุ่นใหม่ในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรม

- รับมอบรางวัลจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด
- จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งผู้ นํ า รุ่ น
ใหม่ขับเคลื่อนคุณธรรม
-ประชาสั มพั น ธ์ ผ่ านสื่ อมวลชน
และภาคราชการ
- การประเมิ น ผลโครงการและ
รายงานผลการดํ า เนิ น การแก่
คณะกรรมการฯ ระดับประเทศ

๑.๓) ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่จังหวัด
คัดเลือก จะได้รับรางวัล จํานวน
๕ คน ในฐานะผู้นํารุ่นใหม่
ขับเคลื่อนคุณธรรมตามหลักธรร
มาภิบาล

๒.๑) คณะกรรมการฯ สามารถ
พิ จารณาคั ดเลื อกได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาพนั กงาน
ส่วนท้องถิ่น
- ประกาศเกณฑ์ เ พื่ อ คั ด เลื อ ก
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
- สรุ ป ผลการคั ด เลื อ กในระดั บ
จังหวัด
- คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ น
ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว น
ท้องถิ่นดีเด่นระดับจังหวัด
- ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น ดี เ ด่ น ที่ จั ง หวั ด คั ด เลื อ ก
จะได้รับรางวัล จํานวน ๕ คน ใน
ฐานะผู้ นํ า รุ่ น ใหม่ ขั บ เคลื่ อ น
คุ ณ ธรรมตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
ระดับจังหวัด
- การสร้างเวที เพื่ อเผยแพร่ และ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ผู้ นํ า รุ่ น ใ ห ม่
ขับเคลื่อนคุณธรรม
- การปรั บ ปรุ ง แนว ทางการ
ดําเนินโครงการในปีงบประมาณ
ต่อไป

งบประมาณ
(บาท)
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ระยะเวลา

กิจกรรม
๑. การคัดเลือกข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ระดับประเทศ
๑.๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
ระดับประเทศ

ม.ค. – มี.ค.

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เม.ย. – มิ.ย.
ก.ค. – ก.ย.

ต.ค. – ธ.ค.

๑.๒) การกําหนดหลักเกณฑ์
๑.๓) การมอบรางวัล
๒. การคัดเลือกข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นระดับ
จังหวัด
๒.๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
ระดับจังหวัด
๒.๒) การดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และการกําหนด
หลักเกณฑ์
๒.๓) การมอบรางวัล และ
กิจกรรมผู้นํารุ่นใหม่ในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรม
๓. ข้อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ประธาน
แสดงความคิดเห็นว่า ในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นควรพิจารณา
ดําเนินการด้วยความรอบคอบเพราะการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวนี้ เพื่อเป็นการยกย่องคนดีมีความสามารถ ดังนั้น
ควรให้ได้คนดีและคนเก่งได้รับการพิจารณาได้รับการคัดเลือก ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเพื่อให้ได้
หลักเกณฑ์และแนวทางที่ครอบคลุมเหมาะสมที่สุด ซึ่งแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ฝ่ายเลขานุการได้เสนอมานี้ เป็นเพียง
แนวทาง หากคณะอนุกรรมการมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะอย่างไรก็สามารถแก้ไขปรับปรุงได้
นายสมภาคย์ สุขอนันต์ แสดงความคิดเห็นว่า ขอตั้งข้อสังเกตว่าเนื่องจากโครงการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นดีเด่น ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอมาตามเอกสาร 2 หน้าที่ 2 ข้อ 1 ข้อย่อยที่ 1) กับข้อย่อยที่ 2) มีข้อความ
ที่ซ้ํากันดังนั้น จึงขอให้พิจารณาแก้ไข

- 10 ประธาน
แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าเห็นด้วยตามที่นายสมภาคย์ สุขอนันต์ ให้ข้อสังเกตไว้ดังนั้น
จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการไปปรับปรุงโดยให้นําข้อ 1) และข้อ 2) เป็นข้อเดียวกัน
เลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการจะปรับปรุงโดยรวมให้เป็นข้อเดียวกันตามที่อนุกรรมการเสนอแนะ

นายยอด กลิ่นเกษร
แสดงความคิดเห็นว่า ขอเสนอว่าโครงการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เพิ่ม
คําว่าพนักงานจ้าง เพื่อให้เกิดความครอบคลุม
ประธาน
แสดงความเห็นสนับสนับสนุน ข้อเสนอของนายยอด กลิ่นเกษร เนื่องจากที่ผ่านมาถ้าหากว่า
มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนก็จะทําให้ที่ประชุม ก.ถ. จะมีข้อสงสัย ดังนั้น การเพิ่มเติมรายละเอียดให้มากขึ้นก็จะเป็นข้อดี
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ แสดงความเห็นว่าตามกฎหมายลูกจ้างมีความหมายรวมถึงพนักงานจ้างด้วย ดังนั้น จึงเห็นว่า
น่าจะใช้ถ้อยคําตามที่กฎหมายกําหนดไว้
ประธาน
แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า ถ้ามีถ้อยคํานิยามตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วก็เห็นด้วยที่จะให้
ใช้ถ้อยคําตามที่ถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติ
นายยอด กลิ่นเกษร
แสดงความคิดเห็นว่ า โดยตั้งข้ อสั งเกตุ ว่า ก.ถ. มีอํานาจในการให้รางวั ลหรื อไม่ และตาม
เอกสาร 2 ข้อที่ 1.2 วรรคที่สองก่อนที่จะถึงคําว่าเพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขอเสนอ ให้เพิ่มข้อความว่า
เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
เลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการจะปรับปรุงถ้อยคําตั้งแต่ชื่อเรื่อง โดยจะไม่ใช้คําว่าพนักงานและลูกจ้าง แต่จะ
ใช้คําว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่น
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ แสดงความคิดเห็นว่าในการกําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมในโครงการ พนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการทําสัญญาเป็นรายปี ดังนั้น หากพนักงานจ้างได้รับการพิจารณาคัดเลือก อาจจะมี
ความขัดแย้งในองค์กรกับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่มานานแต่ไม่ได้รับการคัดเลือก
ประธาน
แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ของการให้รางวัลคือมีการพิจารณาเป็นประจําทุกปี ดังนั้น
ถ้าพิจารณาเห็นสมควรให้ผู้ใดได้รางวัลก็ต้องเป็นไปตามนั้น
นายเดช อิงคสิทธิ์ แสดงความคิดเห็นว่าตามเอกสารหลักเกณฑ์ผู้ที่จะมีสิทธิสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นต้องมีระยะเวลาการทํางานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี ดังนั้น จึงขอเสนอให้พิจารณาการกําหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสม
ประธาน
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าเห็นด้วยกับนายเดช อิงคสิทธิ์ ว่าควรที่จะต้องพิจารณาระยะเวลาที่
เหมาะสม คนที่มีความรู้ ความสามารถจึงต้องรอ 5 ปี จึงขอสอบถามข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ว่าในการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครดีเด่นได้กําหนดระยะเวลาการทํางานขั้นต่ําของผู้มี
สิทธิเข้ารับการคัดเลือกไว้หรือไม่

- 11 นายสมภาคย์ สุขอนันต์ ชี้แจงว่าไม่มั่นใจว่าได้กําหนดระยะเวลาขั้นต่ําไว้หรือไม่ แต่เห็นว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ก็
อาจจะกําหนดให้เหมาะสมได้
นายเดช อิงคสิทธิ์
แสดงความเห็นว่าในการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครดีเด่นนั้น ไม่ได้ให้สิทธิลูกจ้าง
ชั่วคราวในการสมัครเป็นข้าราชการดีเด่น
นายเกรียงพล พัฒนรัฐ แสดงความคิดเห็นว่า ลักษณะการทํางานของลูกจ้างชั่วคราว ถึงแม้จะมี Performance ที่
สูงกว่าลูกจ้างประจําแต่ก็จะมีปัญหาในเชิงการบริหาร ถ้าลูกจ้างชั่วคราวได้รับรางวัลลูกจ้างประจําไม่ได้รางวัลก็อาจจะ
เกิดความขัดแย้ง ประกอบกับหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราวเป็นไปไม่ได้ที่หน้าที่ความรับผิดชอบของลูกจ้างชั่วคราวจะสูงกว่า
ลูกจ้างประจํา
ประธาน
แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า แนวทางของการทํางานของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น จะนําแนวทางข้าราชการพลเรือนและแนวทางของกรุงเทพมหานคร แต่อย่างไรก็ตามก็ เปิดโอกาสให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาหาแนวทางที่ดีกว่าได้
นายชาลี ดวงดารา แสดงความคิดเห็นว่าคนที่จะสามารถทําผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้ต้องมีระยะเวลามากพอสมควร
ดังนั้น ระยะเวลาที่กําหนดไว้ 5 ปีก็ถือว่ามีความเหมาะสม สําหรับผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างอาจจะไม่
เกิดประโยชน์มาก เพราะเป็นภารกิจหน้าที่ที่ไม่มีความจําเป็นเท่ากับข้าราชการ ดังนั้น จึงเห็นว่าควรจะดําเนินการในส่วน
ของข้าราชการก่อน ควรมีกรรมวิธีในการคัดเลือกก็จะทําให้การทํางานมีความรวดเร็วขึ้น ส่วนกรณีของลูกจ้างถ้าจะ
ดําเนินการค่อยเอาของหน่วยงานอื่นมาศึกษาก่อนว่าจะทําอย่างไร และระยะเวลาการทํางานที่กําหนดไว้ควรมีเหตุผลว่ามี
ระยะเวลานั้น เพราะเหตุใด เช่น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนฯ
เลขานุการ
แสดงความคิดเห็นว่าการกําหนดระยะเวลาของผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ
ดีเด่น 5 ปี ที่กําหนดไว้นั้น ได้นํามาจากของ ก.พ. และระยะเวลาการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
นายวิทัศน์ โรจนวรฤทธิ์ แสดงความเห็นว่าการที่กําหนดระยะเวลาไว้นั้น ก็เนื่องจากจะได้เห็นการทํางานสักระยะ แต่
อาจจะมีเวลา 5 ปี หรือ 4 ปี ก็ได้ไม่จําเป็นต้อง 5 ปี เหมือนของ ก.พ.
ประธาน
แสดงความคิ ดเห็ นอี กว่ าเพื่ อเป็ นระยะเวลาที่ เหมาะสมไม่ นานหรื อเร็ วจนเกิ นไป ก็ เสนอให้ มี การ
พิจารณาระยะเวลา 4 ปี และขอสอบถามผู้แทน ก.พ. ว่าในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น มีการพิจารณา
ในระดับภาคหรือไม่
นายวิทัศน์ โรจนวรฤทธิ์
ประธาน

ชี้แจงว่าในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจะไม่มีการคัดเลือกในระดับภาค

สอบถามความเห็นที่ประชุมว่าต้องการให้มีการพิจารณาคัดเลือกในระดับภาคหรือไม่

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ แสดงความคิดเห็นว่าไม่ควรที่จะมีการพิจารณาที่มากเกินไป ดังนั้น จึงควรมีระดับจังหวัด
และระดับประเทศก็เพียงพอ

- 12 นายชาลี ดวงดารา
แสดงความเห็นว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น นั้น ยังไม่มีผู้แทนของ
เมืองพัทยาเข้าไปเป็นกรรมการคัดเลือก จึงขอให้มีการพิจารณาเพื่อให้เมืองพัทยาเข้าไปร่วมเป็นกรรมการ
เลขานุการ
คณะกรรมการ ดังนี้

แสดงความคิ ด เห็ น ว่ า ในการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กนั้ น จะประกอบด้ ว ย
1. คณะกรรมการระดับประเทศ คือคณะกรรมการมาตรฐานการบริห ารงานบุ คคล

ส่วนท้องถิ่น
2. คณะกรรมการระดับจังหวัด 75 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดชลบุรี)
3. คณะกรรมการระดับจังหวั ด จั งหวัดชลบุรี โดยให้ มีผู้ แทนเมื องพัทยา ประกอบด้ วย
หัวหน้าส่วน ผู้แทนเมืองพัทยา และผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธาน
ส่วนท้องถิ่นด้วยหรือไม่

สอบถามความเห็ น ที่ ป ระชุ ม ว่ า ต้ องการให้ มี คณะกรรมการในระดั บ องค์ ก รปกครอง

นายเดช อิงคสิทธิ์
แสดงความคิดเห็นว่า ควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับท้องถิ่น เพราะไม่เช่นนั้น
จะเกิ ดความไม่ เป็ น ธรรม ซึ่ งคณะกรรมการในระดับ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น จะประกอบด้ว ย นายก อปท.
หรือ รองนายก อปท. เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชน
ประธาน
แสดงความคิดเห็นว่าเนื่องจากแต่ละจังหวัดมีลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงจะให้แต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดหลักเกณฑ์ได้เอง
นายประสิทธิ์ หินอ่อน
ทั่วประเทศ

แสดงความคิดเห็นว่าควรออกหลักเกณฑ์จากส่วนกลาง เพราะจะทําให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ แสดงความคิดเห็นว่าถ้ามีการออกหลักเกณฑ์ที่ไม่เหมือนกันอาจจะได้ข้าราชการดีเด่นที่มี
คุณสมบัติที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น จึงควรกําหนดหลักเกณฑ์ ว่าควรจะเป็นการกําหนดแนวทางในการพิจารณาด้านใด
ซึ่งการตั้งคณะกรรมการก็คงต้องให้พิจารณาเป็นแนวทางเดียวกัน
นายประสิทธิ์ หินอ่อน แสดงความคิดเห็นว่าในการแต่งตั้งคณะกรรมการควรมีผู้แทนชุมชน จํานวน 2 คน โดยให้
ชุมชนคัดเลือกผู้แทนจากชุมชน
ประธาน
แสดงความคิ ดเห็ นว่ าฝ่ ายเลขานุ การเป็ นเพี ยงผู้ จั ดทํ าแนวทางและหลั กเกณฑ์ เบื้ องต้ น
ให้ที่ประชุมได้พิจารณา ยังไม่เป็นข้อสรุป ดังนั้น จึงให้คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ได้ร่วมกันพิจารณา ดังนั้น การตั้งคณะกรรมการจะมีใครบ้างควรเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์เดียวกัน
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ แสดงความคิดเห็นว่าในการแต่งตั้ งคณะกรรมการควรมีความหลากหลายมีการกําหนด
สัดส่วนที่เหมาะสม นอกจากนี้ ผู้ที่ไม่มีบทบาทใน ก.จังหวัด อาจจะมีหน้าที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงควรดูองค์ประกอบแล้ว
ค่อยกําหนดสัดส่วนว่าจะเอากี่คน เช่น ผู้แทนชุมชน ผู้แทนจังหวัด รวมทั้งธรรมาภิบาลจังหวัด อาจจะมีเรื่องตรวจสอบ
เยอะจะทําให้รู้เลยว่าใครเป็นอย่างไร เหมือนการประกวดองค์กรปกครองดีเด่นจะมี สตง. และ ป.ป.ช. ร่วมด้วย ซึ่งจะมี
การตรวจสอบทางลับว่าผู้ใดมีคุณสมบัติดีหรือไม่ดี ในสัดส่วนของคณะกรรมการควรจะตั้งเป็นสัดส่วน และที่ลืมไม้ได้คือ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

- 13 นายเดช อิงคสิทธิ์ แสดงความคิดเห็นว่าหัวหน้าส่วนราชการมักจะไม่ค่อยมาประชุม ซึ่งหากจะมีการประชุมผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจะมาร่วมการประชุมหรือไม่ ดังนั้น จึงควรมีการกําชับให้มาร่วมการประชุม
ประธาน
แสดงความคิดเห็นว่าจากแนวทางที่คณะอนุกรรมการได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นจึงสรุปได้
ว่าคณะกรรมการระดับจังหวัดประกอบด้วย
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด
2. ผู้แทน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จ. 6 คน
3. หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 3 คน
4. ผู้แทนประชาคมจังหวัด
5. ธรรมาภิบาลจังหวัดหรือผู้แทน
นายเกรียงพล พัฒนรัฐ แสดงความคิดเห็นว่าการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น เป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากร เป็นเรื่อง
ภายในองค์กร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่าควรจะมีผู้ทรงคุณวุฒิด้วยนั้น ถือว่าเป็นความคิดแนวก้าวหน้า แต่จะเกิด
ความยุ่งยาก การที่จะคัดเลือกข้าราชการดีเด่น เป็นการพัฒนาของเราเอง เพราะฉะนั้น สัดส่วนคณะกรรมการควรใกล้ชิด
กับผู้ที่เข้ารับการคัดเลือก ซึ่งจะได้ทราบข้อมูลที่แท้จริง ในส่วนของกรุงเทพมหานครจะไม่เอาคนนอกมาร่วมพิจารณา
เชื่อว่าผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานหรือส่วนราชการจะรู้ว่าใครทํางานดีหรือไม่ดี หากเอาบุคคลจากภายนอก
ถ้าผู้นั้นได้รับการบริการจากผู้ใดก็จะสนับสนุนคนนั้น และให้ตรวจสอบดู
นายสมภาคย์ สุขอนันต์ แสดงความคิดเห็นว่าการพิจารณาคัดเลือกก็จะพิจารณาจากผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่
ยอมรับ เช่น การนําเอาขยะมาทําเป็นปุ๋ย
นางสาววันทนีย์ ธีรพงศ์นภาลัย แสดงความคิดเห็นว่าการที่จะวัดคนก็จะมีผู้บังคับบัญชาและวัดจากหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
ประธาน

แสดงความคิดเห็นว่าโดยสรุปได้ว่าคณะกรรมการระดับจังหวัด จํานวน 13 คน ประกอบด้วย
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
2. ผู้แทน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จ. 6 คน เป็นกรรมการ
3. หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 3 คน
4. ธรรมาภิบาลจังหวัดหรือผู้แทน เป็นกรรมการ
5. ท้องถิ่นจังหวัดเป็นเลขานุการ
6. นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานท้องถิ่นจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
สําหรับคณะกรรมการระดับจังหวัด จังหวัดชลบุรี ให้เพิ่มอีก 3 คน ประกอบด้วย ผู้แทนเมืองพัทยา ผู้อํานวยการสํานัก/
กอง และผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ คณะกรรมการระดับประเทศ ให้ใช้คณะกรรมการ ก.ถ. ส่วนคณะกรรมการระดับจังหวัด
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง สําหรับปฏิทินการดําเนินการตามโครงการขอให้ไปจัดทําให้ตรงตามข้อเท็จจริงที่จะ
สามารถดําเนินการได้
นายยอด กลิ่นเกษร
แสดงความคิดเห็นว่า ขอเสนอแนะว่าในการมอบรางวัลควรมอบในวันที่ 19 เมษายน 2557
เนื่องจากเป็นวันท้องถิ่นไทย

- 14 นายประสาน บุญสูง

สอบถามที่ประชุมว่ากระบวนการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะเริ่มดําเนินการได้เมื่อใด

ประธาน
แสดงความคิดเห็นว่านโยบายการเปลี่ยนจากระบบซีเป็นระบบแท่ง โดยให้ดําเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในปี 2558 ดังนั้น วันที่ 1 มกราคม 2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ก็จะเข้าแท่งครบทุกแห่ง
นายสมภาคย์ สุขอนันต์ แสดงความคิดเห็นว่าการกําหนดหลักเกณฑ์ให้มีผลงานเชิงประจักษ์นั้น จะใช้ผลงานกี่ปี
หรือจะใช้เพียงผลงานของปีที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องระบุให้ชัดเจนเพราะจะได้ใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
เลขานุการ
ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในการพิจารณาของคณะกรรมการจะให้พิจารณาจากผลงานของปีที่ผ่าน
มา สําหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาต่างๆ ฝ่ายเลขานุการจะได้ทยอยจัดทํารายละเอียดต่าง ๆ แบบประเมินและคู่มือต่างๆ
ในภายหลัง
นายสมนึก ปิ่นถาวรรักษ์ แสดงความคิดเห็นว่าทําไมไม่คัดเลือกเป็นประเภท เป็น อบจ. เทศบาล และ อบต. ซึ่งการ
พิจารณาตามแนวทางที่ฝ่ายเลขานุการเสนอมานี้ จะเกิดข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ
ประธาน
แสดงความคิดเห็นว่าในการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้ง
กรณีดังกล่าวนี้แล้ว ซึ่งในแต่ละจังหวัดจะมี อบจ. อยู่เพียงแห่งเดียวแต่ถ้าเอา อบต.ทั้งจังหวัด ก็จะมีจํานวนมาก ดังนั้น
ในเมื่อเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมือนกัน จึงต้องขึ้นอยู่กับกรรมการว่าจะพิจารณาอย่างไร
เลขานุการ
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารจะนํ า ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ ของคณะอนุ ก รรมการฯ
ดําเนินการปรับปรุงแนวทางในการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ในประเด็นต่างๆ ตามที่ได้พิจารณามาแล้ว
ข้างต้น รวมทั้งให้มีคณะกรรมการเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ คณะกรรมการระดับประเทศ คณะกรรมการระดับจังหวัด
ยกเว้นจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประธาน
แสดงความคิดเห็นว่ารูปแบบของรางวัลที่จะมอบให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นดีเด่น จะต้องมีลักษณะอย่างไร
นายเกรียงพล พัฒนรัฐ แสดงความคิดเห็นว่า กทม.จะไม่มอบเป็นเงิน แต่จะมอบเข็มและใบประกาศเกียรติคุณและให้
ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ
นายเดช อิงคสิทธิ์ แสดงความคิดเห็นว่าการตั้งเงินรางวัลจะมีอํานาจทําได้หรือไม่ ดังนั้น จึงต้องมีการศึกษากฎหมาย
เพื่อเตรียมการรองรับในเรื่องนี้ด้วย
ประธาน
แสดงความคิดเห็นว่าการมอบใบประกาศเกียรติคุณก็เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความ
ดีเด่น ส่วนการศึกษาดูงานต่างประเทศก็ทําให้ได้ประสบการณ์และเห็นสิ่งต่างๆ ที่ประเทศไทยยังไม่มี ซึ่งสามารถ
นํ า มาเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาได้ โดยเฉพาะคนที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กมานั้ น ก็ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น คนดี มี ค วามรู้
ความสามารถ ดังนั้น เมื่อได้ไปพบเห็นสิ่งต่างๆ ก็จะได้นํามาปรับใช้ในการทํางานและการพัฒนา แต่อย่างไรก็ตาม
การจะไปศึกษาดูงานต่างประเทศก็ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงคุณค่าและประโยชน์ที่จะได้รับจริงๆ
นายเกรียงพล พัฒนรัฐ แสดงความคิ ดเห็นว่ า กทม.จะดํ าเนิ นการ 2 ลั กษณะ คือ ถ้ าเป็ นบุคคลดีเด่ นจะไม่ ให้ เงิ น
รางวัล แต่จะเป็นการให้ในลักษณะเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือการไปศึกษาดูงาน แต่ถ้าเป็นองค์กรดีเด่น จะให้
เงินรางวัลเพื่อนําไปใช้เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งมีระเบียบกฎหมายที่ชัดเจน
นายสมภาคย์ สุขอนันต์ แสดงความคิดเห็นว่า กทม.มีด้วยกัน 2 ส่วน คือ การให้รางวัลโดยการไปศึกษาดูงาน เป็น
การให้เข้าโครงการ แต่ระยะหลังมีการให้ช้างทองคํา ซึ่งเวลาแต่งเครื่องแบบข้าราชการก็จะได้ประดับกับเครื่องแบบได้

- 15 นายวิทัศน์ โรจนวรฤทธิ์ แสดงความคิดเห็นว่าข้าราชการพลเรือนก็จะมีเข็มและประกาศเกียรติคุณ โดยจะไม่มีเงิน
รางวัล แต่เฉพาะในส่วนของสํานักงาน ก.พ. ก็จะได้ไปศึกษาดูงาน โดยเอาตัวแทนของกรมและผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ในสํานัก / กอง ไปด้วยกัน
ประธาน
แสดงความคิดเห็นว่า ในส่วนของการดําเนินการจะสามารถตั้งงบประมาณการดําเนินการ
ได้ห รือ ไม่อ ย่า งไร เพราะการจัด หารางวัล ต้อ งดํา เนิน การสํ า หรับ ข้า ราชการส่ว นท้อ งถิ่น จัง หวัด ละ 5 คน
จํานวน 76 จังหวัด และระดับประเทศ อีกจํานวน 5 คน
นายยอด กลิ่นเกษร แสดงความคิดเห็นว่า ควรตั้งงบประมาณในส่วนนี้ แต่ควรให้ใกล้เคียงกับ ก.พ.เช่น การ
เชิดชูเกียรติ มีสัญลักษณ์ และผู้มอบรางวัลคือผู้ใด
นายประสิทธิ์ หินอ่อน แสดงความคิดเห็นว่า ระดับจังหวัดมีผู้ได้รับรางวัลจํานวนมาก ดังนั้น จึงเสนอให้มอบโล่ และ
ประกาศเกียรติคุณก็น่าจะเพียงพอ
นายสมนึก ปิ่นถาวรรักษ์ แสดงความคิ ดเห็ นว่ าการมอบรางวั ลควรจะเป็ นเข็ มเพชร หรื อเข็ มทอง น่ าจะมี ความ
เหมาะสม โดยระดับจังหวัดอาจจะไม่ต้องเป็นเข็มเพชร หรือเข็มทอง ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นทองคําทั้งหมด อาจจะเป็นเพียง
การชุบทองก็ได้
ประธาน
แสดงความคิดเห็นว่า มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการไปดําเนินการออกแบบเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์มาก่อน ว่าจะมีลักษณะอย่างไรซึ่งอาจจะเป็นเครื่องหมายที่ไม่เหมือนของหน่วยงานอื่นก็ได้ ทั้งนี้ ในส่วนของ
การมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเห็นด้วยที่จะมอบเข็มทอง โล่ และประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งให้ไปศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ
เลขานุการ
และเครื่องหมายรางวัล

แสดงความคิ ด เห็ น ว่ า เสนอให้ เ อาตราสิ ง ห์ ม าเป็ น องค์ ป ระกอบของตราสั ญ ลั ก ษณ์

นายเดช อิงคสิทธิ์
แสดงความคิ ดเห็ น ว่ า อาจจะต้ องไปออกแบบเครื่ องหมายเพื่ อ ประดั บ กั บ เครื่ องแบบ
ทั้งในส่วนของระดับประเทศและระดับจังหวัด แต่ให้แตกต่างกันตรงมูลค่า เช่น เข็มทอง กับเข็มเงิน เพื่อให้ผู้ได้รับรางวัล
สามารถนําไปประดับกับเครื่องแบบราชการได้
ประธาน
แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับการนําตราสิงห์มาเป็นสัญลักษณ์และเข็มเครื่องหมาย จึงขอ
มอบหมายให้ส่วนกฎหมาย สํานักงาน ก.ถ. และฝ่ายเลขานุการ ไปพิจารณาในรายละเอียดว่าจะสามารถดําเนินการได้
หรื อไม่ ทั้ งในเรื่ องของ เครื่ องหมาย โล่ ประกาศเกี ยรติ คุ ณและการไปศึ กษาดู งานต่ างประเทศ ซึ่ งการให้ รางวั ล
ระดับประเทศก็จะมอบรางวัลให้บุคคลและองค์กรที่ข้าราชการดีเด่นนั้น ปฏิบัติงานสังกัดด้วย
มติที่ประชุม
ให้ฝ่ายเลขานุการไปดํา เนินการปรั บปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการดังนี้
๑. ปรับปรุงแก้ไขโครงการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่น ในส่วน
ของหลักการและเหตุผล คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก การดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก วิธีการ
ดําเนินการคัดเลือกของจังหวัด และปฏิทินกิจกรรมการดําเนินการ
๒. ให้จัดทําตัวอย่างเข็มเครื่องหมายรางวัลแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นดีเด่น

- 16 ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่น ๆ
ไม่มี

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.00 น.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายทิศนุ ธีระนุกูล)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ)
ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
อนุกรรมการและเลขานุการฯ

