รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์ใน ก.ถ.
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสํานักงาน ก.ถ. ชั้น ๘ อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายวิจิตร วิชัยสาร
๒. นายศรัณย์ พรไพศาลดี
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๓. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
๔. นายเอนก เกษมสุข
๕. นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์
๖. ผศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
๗. ดร.ปราณี เกียรติสุระยานนท์
๘. นายชํานาญวิทย์ เตรัตน์
ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย สป.
๙. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง ผู้อํานวยการสํานักหลักนิติบัญญัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๐. นายสถิต สีวะรมย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป แทน
หัวหน้าสํานักงาน ก.ถ. สป.
๑๑. นายธนกฤต รัตนพันธ์
แทนผู้อํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๒. นางสาวชีวธันย์ เมธีธนาภิวัฒน์
แทนผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๓. นางปริมพร อ่ําพันธุ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๔. นายสมบูรณ์ วารินสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนเลื่อน
๑๕. นายพลเฉลิม ศรมณี
ผู้อํานวยการกองพิทักษ์ระบบคุณธรรม
แทนหัวหน้าสํานักงาน ก.ก.
๑๖. นายสุเทพ ลีละตานนท์
ผู้อํานวยการส่วนกฎหมาย สํานักงาน ก.ถ. สป.

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ

-๒๑๗. นายยอด กลิ่นเกษร
นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักงาน ก.ถ.สป.
๑๘. นายประมุข วิศิษฏ์กุล
นิติกรชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.สป.

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายสิทธิภาพ เมืองคุ้ม
นายธีรนันต์ ไกรนิธิสม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี
นายวีระ กณาพันธุ์
ปลัดเทศบาลเมืองลาดสวาย จังหวัดปทุมธานี
นายยุทธไกร ตัณฑชุณห์
รองปลัดเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี
นายกเมืองพัทยา

ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นายรําไพ ไตรมีแสง
นายศักดิ์พงศ์ ธรรมอาชวกุล
นายกนต์ธร ศรีชุมจันทร์
นางดลฤดี โฆษิตพันธวงศ์
นายสันติ วงศ์จิระสวัสดิ์
น.ส.วันเพ็ญ เตชะนันท์
นางสาวชญาดา ดีเปี่ยม

นิติกรปฏิบัติการ สํานักงาน ก.ก. กทม.
ผู้แทนปลัดเทศบาล ใน ก.ท.
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สํานักงาน ก.ถ. สป.
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญงาน สํานักงาน ก.ถ. สป.
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ. สป.
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงาน ก.ถ. สป.
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงาน ก.ถ. สป.

เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

-๓ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราว
ร้องทุกข์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖

ฝ่ายเลขานุการ
-คณะอนุ ก รรมการด้ า นกฎหมายและเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ไ ด้ มี ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่
๓/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสํานักงาน ก.ถ. ชั้น ๘ อาคารสถาบัน
ดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
-ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการฯ ได้ จั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า วให้
คณะอนุกรรมการฯ ได้ตรวจพิจารณาแก้ไขเป็นการล่วงหน้าแล้ว จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ
ขอนําเรียนสรุปสาระสําคัญการประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม
๒๕๕๖ เกี่ยวกับการแก้ไขร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบาล ผู้แทนองค์การบริหารส่วน
ตําบล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี้
มติ ก.ถ. ในการประชุ ม ก.ถ. ครั้ งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ มี น าคม ๒๕๕๖
ให้แก้ไขร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบาล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบล และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ที่อนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
เสนอ (ตามเอกสารแนบ) และมีมติเห็นชอบให้ส่งร่างประกาศฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการพิจารณาร่าง
กฎหมายของกระทรวงมหาดไทยตรวจพิจารณา และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวง
มหาดไทยพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการนําเรียนประธาน ก.ถ. เพื่อโปรดลงนามต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๔.๑ การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๔.๑.๑ เรื่องเดิม
มติที่ประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไปพิจารณาดําเนินการศึกษา
วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของข้อเสนอต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งและ
ค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และให้คณะอนุกรรมการใน ก.ถ. ด้านอื่นๆ ทั้ง ๓ คณะ พิจารณาให้
ความเห็ น ในเรื่ อ งนี้ แล้ ว เสนอต่ อ คณะอนุ ก รรมการด้ า นการพั ฒ นาการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เพื่อประกอบการพิจารณาในอีกทางหนึ่งด้วย

-๔๔.๑.๒.ข้อเท็จจริง
มติที่ประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบ
ให้ คั ด เลื อ กข้ อ เสนอเกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง ระบบจํ า แนกตํ า แหน่ ง ของข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น จากจํ า นวน
๗ รูปแบบให้คงเหลือ ๒ รูปแบบ ได้แก่
รูปแบบที่ ๑ : คงโครงสร้างระดับชั้นงานเดิมในปัจจุบัน (ระบบซี) แต่เปลี่ยน
กลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รูปแบบที่ ๓ : ปรับเปลี่ยนโครงสร้างระดับชั้นงานแบบแท่งเหมือนข้าราชการ
พลเรือนแต่ปรับปรุงหรือเพิ่มระดับเฉพาะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (๔ แท่งเหมือนข้าราชการพลเรือนแต่ตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการและบริหาร มีระดับต้น – ระดับกลาง – ระดับสูง) และให้มีการทดลองนําร่องการปรับปรุงระบบ
จําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลุ่มตัวอย่างก่อนพิจารณาหาข้อยุติต่อไปโดยได้คัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มตัวอย่างตามประเภทและขนาด เป็นหน่วยงานทดลองนําร่อง จํานวน ๙ แห่ง
ประกอบด้วย (๑) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (๒) องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี(๓) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม (๔) เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (๕) เทศบาลเมืองนครนายก (๖) เทศบาลตําบล
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี (๗) เทศบาลตําบลหลุมดิน จังหวัดราชบุรี (๘) องค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม จังหวัด
ปทุมธานี (๙) องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ จังหวัดนครนายก
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เห็นควรให้เพิ่มจํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทดลองนําร่อง
ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทและทุกขนาด (ขนาดใหญ่ - ขนาดกลาง - ขนาดเล็ก)
โดยให้ฝ่ายเลขานุการไปดําเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมอีก จํานวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขนาดกลาง เทศบาลตําบลขนาดเล็ก และองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก ได้แก่
(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (๒) เทศบาลตําบลโคกสลุด อําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี (๓) องค์การ
บริหารส่วนตําบลวังขอนขว้าง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาอาวุโส สปร. อนุกรรมการด้านการ
พัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ร่ว มกับ ฝ่า ยเลขานุการ ได้ดําเนินการทดลองนําร่องการปรับปรุงระบบ
จํ า แนกตํ า แหน่ ง และค่ า ตอบแทนของข้ า ราชการส่ ว นท้อ งถิ ่น กลุ ่ม ตัว อย่า งแล้ว โดยสรุ ป ว่ า รู ป แบบที่ ๓
มีความเหมาะสมตามหลักวิชาการ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน มากกว่า
รูปแบบที่๑
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้พิจารณาเกี่ยวกับผลการทดลองนําร่องตามข้อ ๒.๑
โดยสรุปที่ป ระชุมมีมติเห็น ชอบในหลักการให้มีการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจาก
ระบบซีเป็นโครงสร้างระดับชั้นงานแบบแท่งเหมือนข้าราชการพลเรือนแต่ปรับปรุงหรือเพิ่มระดับเฉพาะของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามรูปแบบที่ ๓ โดยจะต้องนําปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินการเข้าสู่ระบบแท่งของข้าราชการพล
เรือนและของข้าราชการกรุงเทพมหานคร มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ระบบแท่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นมี
ความสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นและประชาชน ทั้งนี้ นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาอาวุโส สปร. อนุกรรมการด้านการ
พัฒนาการบริห ารงานบุคคลส่ วนท้ องถิ่น ให้ ข้อมู ลเพิ่มเติมว่า ได้ ดําเนิน การทดลองนําร่องการปรั บปรุงระบบ
จําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลุ่มตัวอย่างจํานวน ๑๒ แห่ง เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ว่า
ถ้าเลื อกรูป แบบซี ห รือรู ป แบบที่ ๑ ตามผลการศึ กษาวิ จั ย จําเป็ น จะต้องมี การประเมิ น ค่ างานใหม่ ซึ่ งอาจจะ
ก่อให้เกิดปัญหาและเกิดความยุ่งยากสับสนมาก คือจะต้องมีการควบระดับระหว่าง ซี ๑ กับ ซี ๒ ซี ๓ – ซี ๕ หรือ ซี
๘ ซึ่ งก็ มีทั้งวิ ชาการและบริ หารระดับกลาง สําหรั บในส่วนของระบบแท่ งหรือรูปแบบที่ ๓ สามารถนําคนลงใน
ตําแหน่งได้โดยไม่มีปัญหา จึงขอสรุปว่าจากการทดลองนําร่อง รูปแบบที่ ๓ มีความเหมาะสมตามหลักวิชาการ
รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน มากกว่ารูปแบบที่ ๑

-๕๔.๑.๓.ข้อพิจารณา
เนื่องจาก ก.ถ. จะนําวาระเรื่อง การพิจารณาการปรับปรุงระบบจําแนก
ตําแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เข้าสู่ที่ประชุม ก.ถ. ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อหาข้อ
ยุ ติ ดั งนั้ นเพื่ อความรอบคอบและเพื่ อเป็ นข้ อมู ลประกอบการพิ จารณาของ ก.ถ. ประธานอนุ กรรมการด้ าน
กฎหมายและเรื่ องราวร้ องทุกข์ จึงขอให้อนุกรรมการด้ านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุ กข์ ได้ โปรดพิจารณาให้
ความเห็นในประเด็นดังกล่าว เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นต่อที่ประชุม ก.ถ. ต่อไป
ความเห็นที่ประชุม
นายสมบูรณ์ วารินสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลตะเคียนเลื่อน

-เนื่องจากในปัจจุบั น หน่วยงานราชการพลเรือนได้ปรับ เปลี่ยนระบบจําแนก
ตํ า แหน่ งไปแล้ ว ดั ง นั้ น เพื่ อ ความสอดคล้ อ งของราชการส่ ว นกลางและส่ ว น
ท้องถิ่น จึงเห็นว่าควรได้มีการเปลี่ยนระบบจําแนกตําแหน่งจากซีเป็นระบบแท่ง
ตามรู ป แบบที่ ๓ ที่ นํ า เสนอในที่ ป ระชุ ม โดยท้ อ งถิ่ น คงต้ อ งยอมรั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
-ทั้งนี้ต้องศึกษาข้อดีและข้อเสีย ให้ละเอียดรอบคอบเพื่อรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะนําพาท้องถิ่นให้สามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงจุดมากขึ้น
-บริ บ ทของท้ องถิ่ น มี ความซั บ ซ้ อน ต้ องทํ างานร่ ว มกั บ ฝ่ ายการเมื อง มี ความ
ยุ่งยากในการบริหารงานบุคคล มีความแตกต่างจากระบบพลเรือน ท้องถิ่นต้อง
รับผลสะท้อนและมีการปรับปรุงต่อไป

นางปริมพร อ่ําพันธุ์
ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสงคราม

-ในฐานะที่ อ ยู่ กั บ ท้ อ งถิ่ น มาตั้ ง แต่ ร ะดั บ ๓ เห็ น ว่ า ระบบเดิ ม ไม่ ส ะท้ อ นถึ ง
ประสิทธิภาพ ความเจริญก้าวหน้า หรือสิทธิประโยชน์ ที่จะพึงมี
-การเข้าสู่ระบบแท่ง ที่จะเกิดขึ้นถือเป็นภารกิจที่ต้องตัดสินใจ ประกอบกับเป็น
ความเห็นของคนท้องถิ่นกว่า ร้อยละ ๘๐ ที่จะเข้าสู่ระบบแท่ง ซึ่งก็มีความยินดี
ที่จะเข้าสู่ระบบแท่ง
-ท้ อ งถิ่ น ไม่ ว่ า จะมี รู ป แบบใด ต้ อ งมี ม าตรฐานกลางให้ ลื่ น ไหลได้ ใ นระหว่ า ง
ท้องถิ่น หรือส่วนกลางได้ด้วย และเมื่อเข้าระบบแท่งแล้วต้องมาลงรายละเอียด
ในแต่ละแท่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น และต้องแก้ไขปัญหาไปทีละเรื่อง

นายพลเฉลิม ศรมณี
ผู้อํานวยการกองพิทักษ์
ระบบคุณธรรม
แทนหัวหน้าสํานักงาน ก.ก

-ในฐานะที่ กทม. ได้เข้าสู่ระบบแท่งมาแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา
เห็นว่าข้าราชการของ กทม.ทุกระดับ ไม่มีการเสียสิทธิ์แต่อย่างใด การเข้าแท่งมี
ผลดีหลายประการ
-ผลข้างเคียงกับการแก้ไขกฎหมายมีหลายประการที่ต้องคํานึง เช่น เรื่อง
เครื่องแบบของข้าราชการท้องถิ่น

นายประสิทธิ์ สืบชนะ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

-ในการเข้าสู่ระบบแท่งของพลเรือนมีปัญหาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับ
การแต่งตั้ง ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบซีเป็นระบบแท่ง ซึ่งระเบียบดังกล่าวเป็น
คู่มือในการทํ างานของข้าราชการ เนื่ องจากเมื่ อมี การเข้ าสู่ ระบบแท่งทําให้ มี
ระเบียบเกี่ยวกับงานบุคคลซ้ําซ้อนกับระเบียบของระบบซีเดิม ขอฝากให้แก้ไข
ระเบียบเดิมของระบบซีเสียก่อน มิเช่นนั้นอาจนําไปสู่การถูกฟ้องร้องต่อศาล

-๖ปกครองได้ ฉะนั้น จึงต้องมีการเตรียมการให้ดีเสียก่อน โดยให้นําปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับระบบของข้าราชการพลเรือนที่เข้าระบบแท่งมาประกอบการพิจารณา
-ในปัจจุบันข้าราชการฝ่ายพลเรือนอยู่ในระบบแท่งซึ่งประสบปัญหาการเปลี่ยน
แท่ ง แต่ ท้ อ งถิ่ น หากเข้ า สู่ ร ะบบแท่ ง อาจจะย้ า ยเปลี่ ย นแท่ ง ได้ ย ากกว่ า
การบริ ห ารงานบุ ค คลระบบใหม่ ข องท้ อ งถิ่ น จะมี ปั ญ หามากกว่ า พลเรื อ นที่
ประสบอยู่ ขอให้ศึกษาให้ดี
นายเอนก เกษมสุข

-องค์กรปกครองท้องถิ่นโชคดีที่มีโอกาสได้เลือกทางเดินว่าจะเป็นแท่งหรือระบบซี
เห็นว่าท้องถิ่นได้เรียนรู้ระดับหนึ่งแล้วว่าอะไรดี ในการที่ท้องถิ่นตัดสินใจจะเข้า
ระบบแท่ ง คิ ดว่ าท้ องถิ่ นได้ พิ จ ารณาอย่ างรอบคอบแล้ ว และไปสอดคล้ องกั บ
ความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณายกร่างแก้ไขพระราชบัญญัติข้าราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกด้วย แต่จะไม่เหมือนกับพลเรือนร้อยเปอร์เซ็นต์
-อนึ่ง ระบบแท่งของข้าราชการท้องถิ่นจะต้องไม่เหมือนกับของพลเรือนทั้งหมด
เชื่อว่าท้องถิ่นจะได้เอาบทเรียนปัญหาของการบริหารงานบุคคลของพลเรือนมา
ศึกษา เรียนรู้ ตลอดจนควรให้มีมาตรฐานเดียวกันที่จะสามารถถ่ายโอนซึ่งกัน
และกั น ได้ ดั ง นั้ น จึ งขอฝากว่ า ท้ อ งถิ่ น อย่ าไปอิ งกั บ กฎเกณฑ์ ข องพลเรื อ นมา
ทั้งหมด ต้องปรั บให้เหมาะสมกั บท้องถิ่ น ซึ่งเชื่ อว่าท้องถิ่นสามารถทําได้ดีและ
คล่องตัวกว่าพลเรือน

ผศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล

-การเปลี่ยนแปลงมักจะเป็นเรื่องยาก แต่หากท้องถิ่นพร้อมที่จะเปลี่ยนก็ยินดี
และพร้ อ มที่ จ ะสนั บ สนุ น ไม่ ว่ า จะซี ห รื อ แท่ ง ท้ า ยที่ สุ ด ขึ้ น อยู่ กั บ คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมในการให้ ค วามดี ค วามชอบ ให้ ศึ ก ษาให้ ดี แ ละพร้ อ มที่ จ ะช่ ว ย
ตรวจสอบการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
ผู้อํานวยการสํานักหลัก
นิติบัญญัติ สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

-รูป แบบการบริ ห ารงานบุ คคลท้ องถิ่น ไม่ว่ าจะเป็ น แบบไหน มี ผลดี และไม่ ดี
การกํ าหนดของการบริ ห ารงานบุ คคล ต้ องสั มพั น ธ์ กับโครงสร้ างองค์ กรด้ ว ย
การถ่ า ยโอนต้ อ งไปได้ ทั้ ง หน่ ว ยงานประเภทอื่ น ด้ ว ย และต้ อ งสามารถรั บ
ข้าราชการประเภทอื่นๆมายังส่วนราชการท้องถิ่นได้ด้วย ดังนั้น ต้องดูโครงสร้าง
ของบุคคลภาครัฐโดยภาพรวมด้วย กฎหมาย ก.พ. เองก็ต้องมีการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
-องค์กรท้องถิ่นต้องมีระบบบุคคลที่เหมาะกับท้องถิ่นเอง ในการแบ่งชั้นของ
แต่ละแท่งต้องรับกับโครงสร้างของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นระบบใด ต้องเอื้อให้มี
การถ่ายโอนบุคลากรซึ่งกันและกันได้ด้วย

นายชํานาญวิทย์ เตรัตน์
ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย
สป.

-การใช้ ร ะบบแท่ ง ของท้ อ งถิ่ น ต้ อ งวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งของ อปท. ให้ ชั ด เจน
เนื่องจากโครงสร้างท้องถิ่นมีความแตกต่างกับโครงสร้างของข้าราชการพลเรือน
อย่ างมาก ไม่ ว่าจะเป็น ประเภทของข้ าราชการ ประเภทของ อปท. ที่มีความ
หลากหลาย ไม่ ว่ า จะเป็ น อบจ. เทศบาล และ อบต. ตลอดจนอั ต รากํ า ลั ง
การออกคําสั่ง การประเมินผลงาน การเลื่อนเงินเดือน โดยให้นําปัญหาระบบแท่ง
ของพลเรือนมาศึกษาให้รอบคอบ การบริหารงานบุคคลจะเป็นระบบไหนก็ได้
เพียงแต่ให้คํานึงถึงระบบประเมินที่มีคุณธรรมด้วย

-๗นายศรัณย์ พรไพศาลดี
ผู้แทนสํานักงาน ก.พ.

-เนื่องจากโครงสร้าง ก.พ. กับ ท้องถิ่นต่างกันมาก โดยเฉพาะเรื่องอํานาจหน้าที่
ขององค์กร ดังนั้นต้องดูว่าองค์กรท้องถิ่นมีปัญหาเหมือน ก.พ. หรือไม่ ท้องถิ่นมี
ความจําเป็นเหมือนระบบข้าราชการพลเรือนหรือไม่ ทั้งนี้ในส่วนของ ก.พ. ได้มี
การประเมิ น ค่ า งานอย่ า งละเอี ย ด อย่ า งไรก็ ต าม ท้ อ งถิ่ น คงต้ อ งมี ก าร
เปลี่ ย นแปลง และต้ องให้ มี ค วามเลื่ อ นไหลเพื่ อ ให้ ส ามารถทํ า งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

นายวิจิตร วิชัยสาร
ประธานอนุกรรมการ

ขอขอบคุณอนุกรรมการทุกท่านที่ได้ให้ความเห็น ซึ่งจะได้นําไปเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในการประชุม ก.ถ. ต่อไป

๔.๒ ร่ า งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เรื่อง กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๒.๑.ข้อเท็จจริง
(๑). โดยที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๙ กําหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการดําเนินงาน
เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ
กระทํา การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย
(๒). รั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช ๒๕๕๐ มาตรา
๒๘๐ ให้ผู้ ตรวจการแผ่ นดิ นมี อํานาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้ คําแนะนําในการจั ดทํ าหรื อปรับ ปรุ งประมวล
จริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ และส่งเสริมให้ ผู้ดํารงตํ าแหน่งทางการเมื อง ข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ของรั ฐ
มีจิ ตสํ านึ กในด้ านจริ ย ธรรม รวมทั้ งมี ห น้ าที่ รายงานการกระทํ าที่ มีการฝ่ าฝืน ประมวลจริ ยธรรมเพื่ อให้ ผู้ ที่
รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมดําเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม
ตามมาตรา ๒๗๙
(๓). ที่ ป ระชุ ม ก.ถ. ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่ อวัน ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖
ได้ มีม ติ เห็ น ชอบให้ กํ าหนดมาตรฐานทางจริ ย ธรรมของ อปท. ให้ ส อดคล้ องกั บ ค่ านิ ย มหลั ก ที่ สํ า นั กงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินกําหนด จํานวน ๙ ประการ ประกอบด้วย
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและ
ไม่เลือกปฏิบัติ
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้

-๘๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
โดยให้ คณะกรรมการกลางข้ าราชการหรื อพนั กงานส่ ว นท้ องถิ่ น
ทั้ง ๓ ประเภท (ก.จ./ก.ท. และ ก.อบต.) ซึ่งมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเลขานุการ กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับแนวทางแลวิธีการจัดทําประมวลจริยธรรม โดยประมวลจริยธรรมจะต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนด ได้แก่ องค์ประกอบด้าน
มาตรฐานทางคุ ณธรรมของข้าราชการองค์ กรปกครองส่ว นท้องถิ่น องค์ป ระกอบด้ านกลไกและระบบการ
ดําเนินงานเพื่อบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และองค์ประกอบด้านขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง
การกระทํา และให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ระดับจังหวัด) กําหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางดําเนินงาน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ให้คณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์ พิจารณายกร่างประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางข้างต้น เพื่อเสนอให้ ก.ถ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
๔.๒.๑ ข้อเสนอ
จึ งเรี ย นมาเพื่ อโปรดพิ จ ารณาร่ างประกาศ ก.ถ. เรื่ อง มาตรฐานทาง
จริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แนบมาพร้อมนี้
มติที่ประชุม คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและรับเรื่องราวร้องทุกข์ได้ตรวจพิจารณาร่างประกาศ ก.ถ. ฯ
ดังกล่าว เห็นควรให้แก้ไข ดังนี้
“(ร่าง)
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง กําหนดให้
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้
เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดวินัย อนึ่ง และผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้
คําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๘๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอํานาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้คําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุง
ประมวลจริยธรรม ตามมาตรา ๒๗๙ และส่งเสริมให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ มีจิตสํานึกในด้านจริยธรรม รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระทําที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม เพื่อให้ผู้ที่
รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม ดําเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม
ตามมาตรา ๒๗๙
ประกอบกับอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๓ (๑) กําหนดให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
มี อํ า นาจกํ า หนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรั กษาระบบคุ ณ ธรรมเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล

-๙ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ .../๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ....... เดือน ..................... ๒๕๕๖ กําหนดมาตรฐานกลางทางจริ
ทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องกํากับความ
ประพฤติของตน เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปใช้
ดังนั้น ข้าราชการ พนักงาน
งานและลู
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีหน้าที่ดําเนินการให้
เป็ นไปตามกฎหมายเพื่ อรั กษาประโยชน์ ส่ว นรวมและประเทศชาติ อํ านวยความสะดวกและให้ บ ริการแก่
ประชาชนตามหลั กธรรมาภิบ าล โด
โดยจะต้
ยจะต้ องยึ ดมั่ นในค่ านิ ย มหลั กของมาตรฐานจริ ย ธรรม สํ าหรับ ผู้ ดํารง
ตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ งและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ๙ ประการ ของสํ า นั ก งานผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ดั ง นี้
๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
๓) การยึ ดถื อประโยชน์ ของประเทศชาติ
ของประเทศชาติ เหนื อกว่ าประโยชน์ ส่ วนตน และไม่ มี ผลประโยชน์
ทับซ้อน
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดวินัย
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ.
พ ๒๕๕๖

(นายปริญญา นาคฉัตรีย์)
ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น”
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
-นันัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
นกฎหมายและเรื
และเรื่องราวร้องทุกข์ ครั้งต่อไปใน
วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สํานักงาน ก.ถ.
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
(นายยอด กลิ่นเกษร)
นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักงาน ก.ถ. สป.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

