รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสํานักงาน ก.ถ. อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ สป. ชั้น ๘
.........................................
ผู้มาประชุม
๑. นายมนุชญ์
๒. นางสาวนงนารถ

วัฒนโกเมร
เพชรสม

๓. นายสมาน
๔. นายนิคม
๕. นายพินิจ
๖. นายศิวะ
๗. นายวีระ
๘. นายสมศักดิ์
๙. นายภัคพงศ์
๑๐. นายพิษณุ

กลิ่นเกษร
เกิดขันหมาก
พิชยกัลป์
ศิริเสาวลักษณ์
ศรีวัฒนตระกูล
ภูรีศรีศักดิ์
ทวิพัฒน์
พรหมจารีย์

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายขจรศักดิ์
๒. พ.ต.อ.ธงชัย

สิงโตกุล
เย็นประเสริฐ

ผอ.สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
ผู้แทนสํานักงาน ก.พ.

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
หัวหน้าสํานักงาน ก.ถ.สป.
ผอ.สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๑. นายวุฒิพงศ์
ธนพาณิชย์วัฒนา ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการบริหาร
อนุกรรมการ
งานบุคคล สํานักงาน ก.ถ.สป.
๑๒. นายวิชัย
บรรดาศักดิ์
อนุกรรมการ
๑๓. นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง
อนุกรรมการ
จังหวัดนครราชสีมา
๑๔. นายยงยุทธ
วิรางกูล
นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง
อนุกรรมการ
จังหวัดปทุมธานี
๑๕. นายชนินทร์
ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลเสาธงหิน
อนุกรรมการ
จังหวัดนนทบุรี
๑๖. นายวัฒนชัย
บุญมานะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเสม็ดเหนือ อนุกรรมการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๗. นายอมร
วีระพันธุ์
ผู้อํานวยการส่วนสารสนเทศและติดตาม อนุกรรมการและเลขานุการ
ประเมินผล สํานักงาน ก.ถ.สป.
๑๘. นางสาวเฑียรทิพย์ เคนวารีย์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงาน ก.ถ.สป.
๑๙. นายกีรติ
บุญการณ์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงาน ก.ถ.สป.
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
อนุกรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อนุกรรมการ

ติดราชการ
ติดราชการ

-๒ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสุภาภรณ์
๒. นายสันติธร
๔. นายอมรฉัตร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
สํานักงาน ก.ถ. สป.
กาญจนพิบูลย์ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ สํานักงาน ก.ถ. สป.
กําภู ณ อยุธยา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.สป.

เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. นางสาวสุขใจ

อาศัยบุญ
ยิ้มละมัย

ด้วยประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ ลงนามในประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งอนุกรรมการ
ด้านการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
๑. นายมนุญช์
วัฒนโกเมร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบราชการ
๒. ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๓. นายสมาน
กลิ่นเกษร
๔. นายนิคม
เกิดขันหมาก
๕. นายพินิจ
พิชยกัลป์
๖. นายศิวะ
ศิริเสาวลักษณ์
๗. นายวีระ
ศรีวัฒนตระกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๘. นายสมศักย์
ภูรีศรีศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
๙. นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
๑๐. หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๑. ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๒. ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

-๓–
๑๓. พันตํารวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
บรรดาศักดิ์
๑๔. นายวิชัย
๑๕. นายคมกฤษณ์
ลิ้มปัญญาเลิศ
นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วิรางกูล
๑๖. นายยงยุทธ
นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี
๑๗. นายชนินทร์
ธรรมชูเชาวรัตน์
นากเทศมนตรีตําบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี
๑๘. นายวัฒนชัย
บุญมานะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเสม็ดเหนือ จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๙. ผู้อํานวยการส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๐. นักทรัพยากรบุคคล ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๑. นักทรัพยากรบุคคล ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ
ให้มหี น้าที่หน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
๑. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒. การศึกษา และเสนอแนะในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางในการวางระบบการติดตามและประเมินผล
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๓. ศึกษา และเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศข้อมูลบุคคลส่วนท้องถิ่น
๔. แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือดําเนินการในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
๕. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การดําเนินการของคณะอนุกรรมการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๔ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
๒.๑ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เลขานุการ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่ประชุมเพื่อดําเนินการคัดเลือก
ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ประธาน ก.ถ.) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ได้กําหนดวัน
เวลา สถานที่ประชุม ก.ถ. ตามมาตรา ๓๐ (๒)(๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นประธาน ก.ถ. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้ องประชุ ม สํ านั กงาน ก.ถ. กระทรวงมหาดไทย และได้ กํ าหนดให้ มีการประชุ มบุ คคลผู้ ได้ รั บ
การเสนอชื่ อ เพื่ อ คั ด เลื อ กกั น เองเป็ น ประธาน ก.ถ. ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสํานักงาน ก.ถ. กระทรวงมหาดไทย
ผลการคั ดเลือกประธาน ก.ถ. เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ปรากฏว่าที่ประชุมได้ คัดเลือก
นายปริญญา นาคฉัตรีย์ เป็นประธาน ก.ถ.
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่ว นท้อ งถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุท ธ วิช ัย ดิษ ฐ) จึง ประกาศแต่ง ตั ้ง ให้
นายปริญญา นาคฉัตรีย์ เป็นประธาน ก.ถ.
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒.๒ แนะนํ า คณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ ่ น (ก.ถ.)และ
อํา นาจหน้ า ที่ ของ ก.ถ.
๒.๒.๑ รายชื่อ ก.ถ. ประกอบด้วย
๑) ประธาน ก.ถ. คือ นายปริญญา นาคฉัตรีย์
๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวน ๖ คน คือ
- เลขาธิการ ก.พ.
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
- เลขาธิการ สศช.
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
- ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
นายวรวิทย์ จําปีรัตน์
- ปลัดกระทรวงการคลัง
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายพระนาย สุวรรณรัฐ
- อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวีระยุทธ เอี่ยมอําภา
๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๕ คน คือ
- ด้านการบริหารงานท้องถิ่น
นางเลื่อมใส ใจแจ้ง
- ด้านการบริหารงานบุคคล
ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
- ด้านระบบราชการ
นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร
- ด้านบริหารและการจัดการ
นายไพฑูรย์ บุญวัฒน์
- ด้านกฎหมาย
นายวิจิตร วิชัยสาร
๔) กรรมการผู้แทนท้องถิ่น จํานวน ๕ คน คือ
- ผู้แทน ก.จ.
นายคณพล ปิ่นแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

-๕- ผู้แทน ก.ท.
- ผู้แทน ก.อบต.
- ผู้แทน ก.ก.
- ผู้แทน ก.เมืองพัทยา

นายธนศักดิ์ มาคะสิระ
นายกเทศมนตรีตําบลวัดเพลง จ.ราชบุรี
นายเชื้อ
ฮั่นจินดา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ
จ.นครนายก
นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์
ปลัดกรุงเทพมหานคร
นายอิทธิพล
คุณปลื้ม
นายกเมืองพัทยา

โดยมี หั ว หน้ า สํ า นั ก งานคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(หัวหน้าสํานักงาน ก.ถ.) เป็นเลขานุการ
๒.๒.๒ อํ า นาจหน้า ที ่ข อง ก.ถ. ตามพระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารงานบุค คล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๓ มีดังนี้
๑) กํ าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรั กษาระบบคุ ณธรรมเกี่ ยวกั บ
การบริ หารงานบุ คคลโดยเฉพาะในเรื่ องการแต่ งตั้ งและการให้ พ้ นจากตํ าแหน่ งของพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ นรวมตลอดถึ ง
การกําหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้และการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งนี้ การกําหนดมาตรฐานและแนวทางจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
กําหนดหลั กเกณฑ์ การบริ หารงานบุ คคล โดยเฉพาะเจาะจงที่ ทําให้ อปท.ไม่ สามารถบริ หารงานบุ คคลตามความต้ องการ
และความเหมาะสมของแต่ละ อปท. ได้
๒) กําหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการ
กระจายอํานาจการปกครองส่วนท้องถิ่น
๓) กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม มาตรา ๒๔
วรรคสาม และมาตรา ๒๖ วรรคสาม
๔) ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น
๕) ให้คําปรึกษา แนะนําและพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖) ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่างๆ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้การบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ
๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
มติที่ประชุม
รับทราบ
๒.๓ แนะนํ า สํ า นั ก งานคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(สํานักงาน ก.ถ.) และอํานาจหน้าที่
๒.๓.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๖
ใ ห้ จั ด ตั้ ง สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ม า ต ร ฐ า น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ( สํ า นั ก ง า น ก . ถ . )
ขึ้นในสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

-๖๒.๓.๒ โครงสร้างของสํานักงาน ก.ถ. แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วน ๑ ฝ่าย ดังนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น

ส่วนมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคล

ส่วนกฎหมาย

ส่วนสารสนเทศ
และติดตามประเมินผล

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๒.๓.๓ กรอบอั ต รากํ า ลั ง ของสํ า นั ก งาน ก.ถ. มี ข้ า ราชการ จํ า นวน ๒๘ อั ต รา
และลูกจ้างประจํา จํานวน ๑ อัตรา ประกอบด้วย
๑) ประเภทอํานวยการ ระดับสูง
๑
อัตรา
๒) ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
๖
อัตรา
๓) ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ/ปฏิบัติการ
๑๕ อัตรา
๔) ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน/ปฏิบัติงาน
๖ อัตรา
๕) ลูกจ้างประจํา (พนักงานขับรถยนต์)
๑ อัตรา
(ช่วยราชการ กองคลัง สป.)
๒.๓.๔ แนะนําหัวหน้าสํานักงาน ก.ถ. และผู้อํานวยการส่วน/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ในสังกัดสํานักงาน ก.ถ. ประกอบด้วย
๑) นายภัคพงศ์
ทวิพัฒน์
หัวหน้าสํานักงาน ก.ถ.
๒) นายวุฒิพงศ์
ธนพาณิชย์วัฒนา
ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
๓) นายอมร
วีระพันธุ์
ผู้อํานวยการส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล
๔) นายสุเทพ
ลีละตานนท์
ผู้อํานวยการส่วนกฎหมาย
๕) นายสันติธร
ยิ้มละมัย
ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
๖) นางสาวสุขใจ
กาญจนพิบูลย์
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-๗๒.๓.๕ อํานาจหน้าที่ของสํานักงาน ก.ถ. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๖ มีดังนี้
๑) รับผิดชอบในงานธุรการของ ก.ถ.
๒) ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานของ ก.ถ.
๓) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ อปท.
๔) ช่วยเหลือ และให้คําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๕) จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๖) จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ผลงาน และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติหน้าที่และในการดําเนินงานของ ก.ถ. และสํานักงาน ก.ถ.
๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ ก.ถ. มอบหมาย
๒.๔ สรุปผลการดําเนินงานสําคัญที่ผ่านของคณะอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขานุการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ประชุมพิจารณาและมีมติในเรื่องสําคัญ ดังนี้
๑. การจั ด ทํ า รายงานประจํ า ปี ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุ ค คล
ส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) และสํ านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุ คคลส่วนท้องถิ่ น (สํา นักงาน ก.ถ.)
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๖ (๖) กําหนดให้สํานักงาน ก.ถ. มีหน้าที่จัดทํา
รายงานประจําปีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ผลงาน และอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่และในการดําเนินงานของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โดยการกําหนดกรอบ รูปแบบ เนื้อหารายละเอียดการจัดทํารายงานประจําปี เพื่อจัดทําเป็นรูปเล่ม
ทั้งนี้ ก.ถ. ได้มีมติรั บทราบตามกรอบ รูป แบบ เนื้อหารายละเอียดการจัดทํารายงาน
ประจําปีดังกล่าว โดยสํานักงาน ก.ถ. ได้ดําเนินการจัดพิมพ์เอกสารรายงานประจําปี เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผล
การดํ าเนิน งานดั งกล่าว และได้ดําเนิ นการแจกจ่ ายให้ แก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นและหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้องได้ใช้
ประโยชน์
อนึ่ง สํานักงาน ก.ถ. ดําเนินการจัดพิมพ์เอกสารรายงานประจําปีของ ก.ถ.และสํานักงาน ก.ถ.
ไปแล้ว จํานวน ๑๐ เล่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๓ สําหรับรายงานประจําปี ๒๕๕๔ อยู่ระหว่างดําเนินการจัดพิมพ์
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน ๒๕๕๕
๒. การจัดทําโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม และให้ คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ คู่ มื อ การใช้ เ ครื่ อ งชี้ วั ด สํ า หรั บ การประเมิ น ผล
การบริ ห ารงานบุคคลส่ ว นท้ องถิ่ น เพื่ อให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น สามารถใช้ เครื่ องชี้ วั ดสํ าหรับ การประเมิ น ผล
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในการประเมินผลองค์กรของตนเองได้ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด
การบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ รวมทั้งทิศทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในอนาคต และเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการบริหารงาน
บุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น ระหว่ า งองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในทุ ก ระดั บ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-๘–
- วิธีการดําเนินงาน แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้
๑. การจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Workshop) โครงการติ ด ตามประเมิ น ผล
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและให้คําแนะนําเกี่ยวกับคู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสําหรับการประเมินผล
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย
๒. การติดตาม ช่วยเหลือและให้คําแนะนําแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ
คู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสําหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ ก.ถ. ได้มีมติรับทราบตามที่นําเสนอ โดยสํานักงาน ก.ถ. ได้ดําเนินการทั้ง ๒ กิจกรรม
ควบคู่กันไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ การบริหารการประชุมของอนุคณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เลขานุการ
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการฯ เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย และ
มีประสิทธิภาพ เห็นควรกําหนดการบริหารการประชุม ดังนี้
๑. กําหนดวันและเวลาการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ เป็นวาระประจํา
โดยขอให้กรรมการพิจารณากําหนดวันและเวลาการประชุมที่เหมาะสมต่อไป
๒. วิธีการประชุม ให้ดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
๒.๑ การประชุมของคณะอนุกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
๒.๒ กรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
๒.๓ ถ้ ามี การพิจ ารณาเรื่องเกี่ย วกั บ กรรมการผู้ ใดโดยเฉพาะ กรรมการผู้ นั้นไม่ มีสิ ทธิ
เข้าประชุม
๒.๔ การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มี ห นึ่ ง เสี ย งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
๓. การจัด ทํา รายงานการประชุม ในเบื้องต้ นเห็นควรใช้วิ ธีจ ดบัน ทึกรายงาน การประชุ ม
เหมือนที่เคยปฏิบัติมา โดยใช้วิธีจดบันทึกรายงานการประชุมเฉพาะประเด็นหลัก/สําคัญ หรือกรณีมีท่านผู้ให้ความเห็น
เป็นประเด็นที่สําคัญให้ระบุในรายงานการประชุมด้วย รวมทั้งให้มีการบันทึกเสียงการประชุม เป็นไฟล์เสียง เพื่อไว้ใช้
ประโยชน์ในการจัดทํารายงานการประชุมและการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบวิธีการดําเนินการประชุม ตามที่ฝ่ายเลขานุการนําเสนอและกําหนด
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒
ในวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงาน ก.ถ. อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ สป. ชั้น ๘

-๙๓.๒ การบริหารการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขานุการ

๑. เรื่องเดิม
๑.๑ พระราชบัญญั ติร ะเบี ย บบริห ารงานบุ คคลส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๖
กําหนดให้สํานักงาน ก.ถ. มีอํานาจหน้าที่ในการประสานงาน ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น รวมทั้งช่ วยเหลื อให้ คําปรึ กษา และแนะนํ าเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ คคลขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น
๑.๒ ในช่ วงแรก หลั งจากที่ พระราชบั ญญั ติ ร ะเบี ย บบริ หารงานบุ คคลส่ วนท้ องถิ่ น
มีผลบังคับใช้การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นยังไม่มีระบบการติดตามประเมินผลที่สามารถอ้างอิงได้อย่างเป็นมาตรฐาน
ทั้ งระบบอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ สํ า นั ก งาน ก.ถ. จึ ง ได้ ว่ า จ้ า งมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช
เป็นที่ปรึกษาดําเนินการโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องชี้วัดสําหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้ผลการศึกษาวิจัยดังกล่าว สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติให้ บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ สํานักงาน ก.ถ.
ดําเนิ นการ “โครงการติดตามประเมิน ผลการบริ หารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยจัดประชุ มเชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อนําเครื่องชี้วัดสําหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยไปทดลองใช้และทดสอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายในลักษณะโครงการนําร่อง แล้วนําตัวชี้วัด
และเกณฑ์ สํ าหรั บ การประเมิ น ผลการบริ ห ารงานบุ คคลส่ ว นท้ องถิ่ น ที่ ได้ มีการพั ฒ นาทดสอบและทดลองใช้ แล้ ว มา
ประมวลผลและพัฒนาจัดทําเป็น CD-ROM “คู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสําหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น” จํานวน ๙,๐๐๐ ชุด แจกจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์
๒.๒ ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ เป็ น ต้ น มา สํ า นั กงาน ก.ถ. ได้ ดํา เนิ น การ
“โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เป็นโครงการต่อเนื่อง โดยจัดประชุม
เชิงปฏิ บัติการเพื่ อส่ งเสริมและให้ คําแนะนําเกี่ ยวกับคู่ มือการใช้เครื่องชี้ วัดสํ าหรับ การประเมินผลองค์ กรของตนเอง
ทั้งนี้ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ดําเนิ นการจัดประชุมเชิงปฏิ บัติการตามโครงการฯ ในภู มิภ าคต่ าง ๆ จํ านวน ๓๑ ครั้ ง
ผู้ เข้ าร่ ว มประชุ มทั้ งสิ้ น ๕,๔๖๐ คน จากองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ๒,๓๔๕ แห่ ง ในพื้ นที่
๗๖ จังหวัด
ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายผลการดําเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั่วประเทศสามารถใช้คู่มือการใช้เครื่ องชี้วัดสําหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่นในการ
ประเมินผลภายในหน่วยงานของตนเอง ควบคู่ไปกับการนิเทศและติดตามประเมินผล อปท.ที่ได้รับการส่งเสริมและให้
คําแนะนําไปแล้ว จํานวน ๓๒ แห่ง เพื่อให้ทราบถึงเกณฑ์มาตรฐานการบริหารงานบุคคลเบื้องต้นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม การสํารวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง การจัดทําประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การสํ า รวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า โครงสร้ า งระดั บ ชั้ น งานใหม่ ข องข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ประกอบ
การปรับปรุงจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ การแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
สํ า หรั บ ในปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สํ า นั ก งาน ก.ถ. ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารตามโครงการติ ด ตามประเมิ น ผลการบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไปแล้ ว
จํานวน ๒ ครั้ง

- ๑๐ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น ๓๖๘ คน อปท. ๑๘๔ แห่ง กลุ่มเป้าหมายผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการ
บริหารงานบุคคล ในจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ กําแพงเพชร และพิจิตร
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น ๓๖๐ คน อปท. ๑๘๐ แห่ง กลุ่มเป้าหมายผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
การบริหารงานบุคคล ในจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และได้มีการ
ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไป การดําเนินงานด้านการ
บริห ารงานบุค คลขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น รวมทั ้ง ปัญ หาและอุป สรรคในภาพรวม โดยมีป ระธาน ก.ถ.
(นายปริญญา นาคฉัตรีย์) เป็นหัวหน้าคณะการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้
๓. ข้อพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารพิ จ ารณาเห็ น ว่ า เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานการติ ด ตามประเมิ น ผล
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เห็นควรพิจารณา
ดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ กําหนดวัน และเวลาการติ ดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ วิ ธี ก ารออกติ ด ตามประเมิ น ผลการบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จะต้องประกอบด้วย
๑) ประธาน ก.ถ. เป็ น หั ว หน้ า คณะ ประธานอนุ ก รรมการฯ และข้ า ราชการ
สํานักงาน ก.ถ. ที่เกี่ยวข้องในการติดตามประเมินผลฯ
๒) การกํ า หนดเรื่ อ งการติ ด ตามประเมิ น ผลการบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น
- การประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
- การสํารวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้าง
ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมได้อภิปรายและให้ ข้อเสนอแนะที่จะต้ องดําเนิ นการและกําหนดแนวทางการติดตาม
และประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กรอบการทํางาน ๔ เรื่อง กรอบอํานาจ
กรอบคน กรอบงาน และกรอบเงิน โดยแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อเท็จจริงในเรื่องต่าง ๆ
รวมทั้งในเรื่องข้อกฎหมาย ข้อปฏิบัติ และปัญหาอุปสรรค เพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้แยกการดําเนินงานออกเป็น ๔ ด้าน ซึ่งประกอบด้วย
๑. ด้านเกี่ยวกับธรรมาภิบาลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ด้านเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. ด้านเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ด้ านเกี่ ย วกั บ ค่ าใช้ จ่ ายเงิ น เดื อนและประโยชน์ ตอบแทนอื่ น ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๕

- ๑๑ –
และที่ประชุมได้เลือกหัวหน้าคณะทํางานและเลขานุการเพื่อรับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. นายสมาน กลิ่นเกษร เป็นหัวหน้าคณะทํางานเรื่องธรรมาภิบาลการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายกีรติ บุญการณ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ เป็นเลขานุการ
คณะทํางาน ประกอบด้วย
- นายวีระ
ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- นางสาวนงนารถ เพชรสม
ผอ.สํานักวิจัยและพัฒนา สํานักงาน ก.พ.
- ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- นายคมกฤษณ์
ลิ้มปัญญาเลิศ
นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
- นายชนินทร์
ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี
- นายนพคุณ
ดิลกภากรณ์
ปลัดเทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ
๒. นายศิ ว ะ ศิ ริ เสาวลั กษณ์ เป็น หั ว หน้ าคณะทํ างานศึ กษาปั ญหาเรื่ องการแต่ งตั้ ง โยกย้ าย
บุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ ญ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
เป็นเลขานุการ
คณะทํางาน ประกอบด้วย
- นายสมศักย์
ภูรีศรีศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
- พ.ต.อ. ธงชัย
เย็นประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
- ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๓. นายพินิจ พิชยกัลป์ เป็นหัวหน้าคณะทํางานเรื่องโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมี นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ เป็นเลขานุการ
คณะทํางาน ประกอบด้วย
- ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สํานักงาน ก.พ.
- ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- นายวิชัย บรรดาศักดิ์
๔. นายนิ ค ม เกิ ดขั น หมาก เป็ น หั ว หน้ าคณะทํ างานเรื่ องค่ าใช้ จ่ า ยเงิ น เดื อนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบี ยบบริหารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
มาตรา ๓๕ โดยมี นางสาวเฑียรทิพย์ เคนวารีย์ เป็นเลขานุการ
คณะทํางาน ประกอบด้วย
- นายชนินทร์
ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี
- นายวัฒนชัย
บุญมานะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเสม็ดเหนือ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทั้ ง นี้ ให้ หั ว หน้ า คณะทํ า งานแต่ ล ะด้ า นเป็ น ผู้ เ ลื อ กบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ความสามารถเพื่ อ เป็ น
คณะทํางานได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยให้สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
สนับสนุนบุคลากรทุกด้าน และในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งต่อไป ให้คณะทํางานรายงานข้อเท็จจริง ข้อปฏิบัติเบื้องต้นในแต่ละด้านว่ามีปัญหา อุปสรรค
อย่างไร แล้วนําเสนอแนวทางที่จะติดตามและประเมินผลฯ ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนด ๔ เดือน คณะทํางานจะต้องสรุปผล
การดําเนินงานของคณะทํางานต่อที่ประชุม

- ๑๒ สําหรับคู่มือการใช้เครื่องชี้วัดสําหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ควรปรับปรุง
เครื่องมือดังกล่าวในด้านข้อมูลให้ทันสมัย
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานที่ผ่านมา และมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอและมอบหมายให้
ฝ่ายเลขานุการไปดําเนินการในเรื่องดังกล่าว และนําเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ
- การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เลขานุการ
ในการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริห ารงานบุ คคลส่วนท้องถิ่ น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย ประธาน ก.ถ. ได้แจ้ง
ในที่ประชุมขอให้อนุกรรมการแต่ละคณะนําเรื่อง การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการ
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เข้ า เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว โดยฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ นํ า เสนอข้ อ มู ล ใน
รูปแบบวีดีทัศน์ให้ที่ประชุมได้รับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ และที่ประชุมเห็นว่าสํานักงาน ก.ถ. กําลังจะมีการจัดประชาเสวนา เรื่อง การปรับปรุง
ระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง จึงควรรอผล
การศึกษาจากคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อน
เลิกประชุม

เวลา ๑๕.๓๐ น.

(นายอมร วีระพันธุ์)
ผู้อํานวยการส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้จดรายงานการประชุม

