รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม สํานักงาน ก.ถ. อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ สป. ชั้น ๘ กระทรวงมหาดไทย
...........................................
ผู้มาประชุม
๑. นายมนุชญ์
๒. นายสมาน
๓. นายนิคม
๔. นายศิวะ
๕. นายพิษณุ
๖. นายขจรศักดิ์
๗. นายอรรษิษฐ์
๘. นายประพันธ์

วัฒนโกเมร
กลิ่นเกษร
เกิดขันหมาก
ศิริเสาวลักษณ์
พรหมจารีย์
สิงโตกุล
สัมพันธรัตน์
สุวรรณ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบราชการ ใน ก.ถ. ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
หัวหน้าสํานักงาน ก.ถ.สป.
อนุกรรมการ
ผอ.ส่วนสิทธิและสวัสดิการบุคลากร
อนุกรรมการ
ที่มาจากการเลือกตั้ง
แทน ผอ.สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
อนุกรรมการ
๙. นายทิศนุ
ธีระนุกูล
สํานักงาน ก.ถ.สป.
แทน ผอ.ส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สํานักงาน ก.ถ.สป.
๑๐. นายชนินทร์
ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลเสาธงหิน
อนุกรรมการ
จังหวัดนนทบุรี
๑๑. นายวัฒนชัย
บุญมานะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเสม็ดเหนือ
อนุกรรมการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๒. นายอมร
วีระพันธุ์
ผู้อํานวยการส่วนสารสนเทศและติดตาม อนุกรรมการและเลขานุการ
ประเมินผล สํานักงาน ก.ถ.สป.
๑๓. นางสาวเฑียรทิพย์ เคนวารีย์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงาน ก.ถ.สป.
๑๔. นายอมรฉัตร
กําภู ณ อยุธยา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงาน ก.ถ.สป.
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล ผู้แทนสํานักงาน ก.พ.
๒. นายพินิจ
พิชยกัลป์
๓. นายวีระ
ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๔. นายสมศักดิ์
ภูรีศรีศักดิ์

อนุกรรมการ ติดราชการ
อนุกรรมการ ติดภารกิจ
อนุกรรมการ ติดราชการ
อนุกรรมการ ติดภารกิจ

-๒๕. พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
๖. นายวิชัย
บรรดาศักดิ์
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
๗. นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
๘. นายยงยุทธ วิรางกูล
นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง
จังหวัดปทุมธานี

อนุกรรมการ ติดราชการ
อนุกรรมการ ติดราชการ
อนุกรรมการ ติดราชการ
อนุกรรมการ ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสมมิตร ศิลป์ประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. นายเวนิต
วัฒนธํารงค์
รองปลัด อบจ.นนทบุรี
๓. นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.สป.
เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน

๑.๑ แนะนําหัวหน้าสํานักงาน ก.ถ.
กระทรวงมหาดไทย ได้มีคําสั่ง ที่ ๗๒๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้ง
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ สํานักนโยบายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง หั ว หน้ า สํ า นั ก งาน ก.ถ. แทน
นายภั ค พงศ์ ทวิ พั ฒ น์ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ทั้ ง นี้
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
ประธาน ก.ถ. ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) ซึ่งประกอบด้วย
๑. นายธวัชชัย
๒. นายพิชัย
๓. นายพิษณุ
๔. นายอัษฎางค์
๕. นายสาโรช
๖. นายสนั่น

ฟักอังกูร
นวลนภาศรี
พรหมจารีย์
ปาณิกบุตร
คัชมาตย์
สายสุนทร

ขอแสดงความยินดีกับท่านพิษณุ พรหมจารีย์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.)
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๓ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

เลขานุการ
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ ตุ ล าคม ๒๕๕๕ คณะอนุ ก รรมการฯ ได้ มี ก ารประชุ ม
และมีมติให้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังปรากฏตามรายงานการประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้อนุกรรมการทุกท่าน
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ถ. ที่ มท ๐๒๐๙.๔/ว ๘๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ทราบแล้ว
มติที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการด้ า นการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

เลขานุการ
ประธาน ก.ถ. ได้ เ ห็ น ชอบและลงนามในประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงแก้ไขประกาศ ก.ถ. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการปรับปรุงแก้ไขอนุกรรมการ จํานวน ๑ ราย
ที่พ้น วาระดํา รงตํา แหน่ง เนื่อ งจากเกษีย ณอายุร าชการ (ครบหกสิบ ปีบ ริบูร ณ์) คือ นายพิษ ณุ พรหมจารีย์
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โดยได้ปรับปรุงแก้ไขอนุกรรมการดังกล่าว ในประกาศ ก.ถ. เรือ่ ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ด้านการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒) รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบ ดังนี้
- นายพิษณุ
มติที่ประชุม

พรหมจารีย์

อนุกรรมการ

รับทราบ
๓.๒ การตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

เลขานุการ
ประธาน ก.ถ. ได้มอบหมายให้สํานักงาน ก.ถ. กําหนดให้มีการตรวจเยี่ยมองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อรั บ ทราบปั ญหา อุ ป สรรคและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถใช้เป็นกรอบแนวคิดในการ
กําหนดนโยบายการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในอนาคต
สรุปการตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๑๐ แห่ง ดังนี้
ครั้งที่

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัด

วัน/เดือน/ปี

๑

เทศบาลนครนนทบุรี
เทศบาลนครปากเกร็ด

นนทบุรี

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

นนทบุรี

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

๓

เทศบาลเมืองศรีราชา

ชลบุรี

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

-๔ครั้งที่

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัด
ชลบุรี

วัน/เดือน/ปี

๔

เทศบาลนครแหลมฉบัง

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๕

เทศบาลเมืองปากช่อง

นครราชสีมา วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

๖

เทศบาลตําบลจอหอ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นครราชสีมา วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

๗

เทศบาลนครลําปาง

๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก

ลําปาง

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

นครนายก

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖

และได้จัดทําสรุปผลการตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจกให้ที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๓ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เลขานุการ
สํา นัก งาน ก.ถ. ได้ดํา เนิน การจัด ประชุม เชิง ปฏิบัติก ารตามโครงการติด ตาม
ประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นโครงการ
ตามแผนการพั ฒ นาและเสริ มสร้ างมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ คคลส่ ว นท้ องถิ่ น โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่อส่ งเสริ ม
และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้เครื่องชี้วัดสําหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่ได้ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ
เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง จังหวัดลําปาง กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้ว ย
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจากจังหวัดลําปาง ลําพูน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน และพะเยา โดยมีผู้เข้าประชุม จํานวน ๓๖๘ คน
สําหรับครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเจริญธานี
ขอนแก่น อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การติดตามและประเมินผลในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และ
เงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ตามมาตรา ๓๕
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

เลขานุการ

๑. เรื่องเดิม
๑.๑ คณะทํางานติดตามและประเมินผลในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น
และเงินค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้นําประเด็นข้อแตกต่างเกี่ยวกับการจัดทําแบบสํารวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงิ นค่ าจ้างของข้าราชการ หรื อพนักงานส่ว นท้ องถิ่น และลูกจ้าง ตามมติ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. ซึ่งไม่สอดคล้องกับมติ ก.ถ. ในเรื่องวิธีการคํานวณร้อยละของค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น
และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ตามมาตรา ๓๕ เพื่อหาข้อสรุปผลปัญหาและ
แนวทางแก้ ไ ข เข้ า ที่ ประชุ มคณะอนุ กรรมการด้ านการติ ดตามและประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสํานักงาน ก.ถ.

-๕๑.๒ มติ ก ารประชุ ม คณะอนุ ก รรมการด้ า นการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การดํ าเนิ น งานขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ครั้ งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่ อวั น ที่ ๒๒ ตุ ลาคม ๒๕๕๕ ที่ ประชุ มมี มติ
เห็ นชอบตามข้ อเสนอของประธานอนุ กรรมการด้ านการติ ดตามและประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้ข้อเสนอแนะว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ความไม่ชัดเจนของข้อมูลที่ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้กล่าวอ้าง ดังนั้น เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและความถูกต้องตามกฎหมาย โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
๑. รวบรวมมติ ก.ถ. ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคํานวณ ตามมาตรา ๓๕
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. รวบรวมมติการประชุมของคณะกรรมการกลางทั้ง ๓ คณะ (ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต.) ในเรื่องที่เกี่ยวกับการคํานวณตามมาตรา ๓๕
๓. ให้ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นําเอกสารที่ระบุว่า ก.ถ.
เห็นชอบตามการคํานวณตามมาตรา ๓๕ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนําเสนอมาให้ที่ประชุมในการประชุม
ครั้งต่อไป
๔. ให้ค้นหาองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กที่มีปัญหาตามมาตรา ๓๕
และให้คณะทํางานลงไปตรวจสอบ
๕. ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีเรื่องเงินอุดหนุนตามนโยบายรัฐบาล ตามที่
ผู้แทนจากกระทรวงการคลังได้นําเสนอในการประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
๖. รวบรวมข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมบัญชีกลาง
ในเรื่องกองทุนรักษาพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ข้อเท็จจริง
ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ รวบรวมข้ อ มู ล มติ ก.ถ. ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคํ า นวณ ตามมาตรา ๓๕ แห่ ง
พระราชบั ญญั ติร ะเบีย บบริห ารงานบุ คคลส่ว นท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมข้ อมู ลมติคณะกรรมการกลาง
ทั้ง ๓ คณะ (ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.) ตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม
๒.๒ ติดตามปัญหาตามมาตรา ๓๕ ในพื้ นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ เทศบาลตํ าบลจอหอ
เมื่อวันที่ ๖ ธั นวาคม ๒๕๕๕ โดยมีท่านนิคม เกิดขันหมาก ประธานคณะทํางานฯ เดินทางร่วมด้ว ย ซึ่งจากการ
รายงานสรุ ป ผลการสํ า รวจข้ อ มู ล ค่ า ใช้ จ่ า ยเงิ น เดื อ น ประโยชน์ ต อบแทนอื่ น และเงิ น ค่ า จ้ า งของข้ า ราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่า เทศบาลตําบลจอหอ มีค่าใช้จ่าย
อาจจะไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในกฎหมาย (อยู่ระหว่างการคํานวณตัวเลขที่ชัดเจน)
๒.๓ รวบรวมข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีเรื่องเงินอุดหนุนตามนโยบายรัฐบาล ตามที่ผู้แทน
จากกระทรวงการคลังได้นําเสนอในการประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
๒.๔ เรื่อง กองทุ นรักษาพยาบาลข้าราชการ/พนั กงานส่วนท้องถิ่น และครอบครั ว
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข
สํ านั ก งานหลั กประกั น สุ ข ภาพแห่ งชาติ (สปสช.) กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น (อปท.) กระทรวงมหาดไทย
เพื่อแก้ปัญหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าไม่ถึงสิทธิค่ารักษาพยาบาล ต้องสํารองจ่ายเอง เพื่อให้สิทธิเสมอภาคทัดเทียม
กั บ ข้ าราชการพลเรื อน เข้ ารั บ การรั กษาในโรงพยาบาลของรั ฐ ได้ ทุ กแห่ ง โดยไม่ ต้องสํ ารองจ่ าย และได้ เตรี ย ม
งบประมาณเบื้องต้น ประมาณ ๖,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มดําเนินการเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ นี้

-๖๓. ข้อพิจารณา
เห็นควรนําข้อมูลข้อแตกต่างเกี่ยวกับการจัดทําแบบสํารวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงิ นค่ าจ้างของข้าราชการ หรื อพนักงานส่ว นท้ องถิ่น และลูกจ้าง ตามมติ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. ซึ่งไม่สอดคล้องกับมติ ก.ถ. ในเรื่องวิธีการคํานวณร้อยละของค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น
และเงิ น ค่ าจ้ างของข้ า ราชการ หรื อพนั กงานส่ ว นท้ องถิ่ น และลู กจ้ าง ตามมาตรา ๓๕ เพื่ อหาข้ อสรุ ป ผลปั ญหา
และแนวทางแก้ไขต่อไป
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
อนุกรรมการฯ (นายนิคม เกิดขันหมาก) เรื่องมาตรา ๓๕ ถือว่าเป็นประเด็นที่ยังมีความคิดเห็นในทางกฎหมาย
และในทางปฏิ บั ติยั ง ไปด้ ว ยกั น ไม่ ได้ เพราะจากการที่ ได้ ตรวจสอบข้ อ มู ล ของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ องถิ่ น
และจากการลงพื้นที่สํารวจ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ที่มีปัญหา มาตรา ๓๕ นั้น มาจากนโยบาย
เพิ่มค่าครองชีพของรัฐบาล ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในทางปฏิบัติ
บางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถควบคุมได้ตามที่กฎหมายกําหนด เพราะฉะนั้น สิ่งที่เรียกร้อง หรือแนวทาง
ที่เห็นร่วมกันมีอยู่ ๒ – ๓ แนวทาง
ประการแรก หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลขนาดเล็ก ที่ได้ไปสํารวจดู
รวมทั้ ง อบต. ก็พยายามที่ จะปรับลดค่ าใช้ จ่ ายด้านบุคลากรให้ เป็นไปตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญั ติร ะเบี ย บ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามที่ ก.กลาง ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติไปแล้ว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕
ประการที่ ๒ ในเรื่องการปรับลดพนักงานจ้าง โดยเมื่อหมดอายุสัญญาจ้าง และไม่มี
ความจําเป็นแล้ว ให้พิจารณาจ้างเหมาบริการในกิจการบางประเภท
ประการที่ ๓ พิ จ ารณาให้ อ อกจากราชการโดยความสมั ค รใจ ตามโครงการ
เกษียณอายุก่อนกําหนดของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประการที่ ๔ ก.กลาง ได้ขอความร่วมมือไปทางผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอําเภอ
ได้ช่วยกํากับดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายในมาตรา ๓๕ ทั้งหมดนี้เป็นมาตรการซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลาย
ก็ได้พยายามดําเนินการอยู่
สํ าหรั บในเรื่ องค่ า ใช้ จ่ ายด้ านค่ ารั ก ษาพยาบาลที่ กระทบต่ องบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามมาตรา ๓๕ นั้ น ขณะนี้ นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ทํ า ความตกลงเรื่ อ งกองทุ น รั ก ษาพยาบาล
ข้ า ราชการ/พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น และครอบครั ว โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกระทรวงสาธารณสุ ข สํ า นั ก งาน
หลักประกั นสุ ขภาพแห่ งชาติ (สปสช.) กับ กรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จึ งจะทํ าให้ล ด
ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
สาเหตุ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ที่ ทํ า ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประสบปั ญ หา
ตามมาตรา ๓๕ มาจากการกําหนดโครงสร้างอัตรากําลังที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการกําหนดอัตรากําลังไว้ในขณะที่
ยังไม่มีผู้ปฏิบัติงานจริง
อนุกรรมการฯ (นายวัฒนชัย บุญมานะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเสม็ดเหนือ จังหวัดฉะเชิงเทรา) ปัญหาที่ทําให้
ตัว เลขตามมาตรา ๓๕ เพิ่ มขึ้ น ก็ คือ จากนโยบายของรัฐ บาลที่ กําหนดออกมาในเรื่ องของการเพิ่มค่ าครองชี พ
ซึ่งในเรื่องนี้มีผลกระทบเช่นเดียวกัน บุคลากรเท่าเดิม ภารกิจต่าง ๆ ก็เท่าเดิม เป็นเรื่องที่ดีที่ได้รับค่าครองชีพเพิ่มขึ้น
แต่ ไปกระทบตั ว เลขมาตรา ๓๕ โดยทางท้ องถิ่ น ก็ ส ะท้ อนปั ญหาออกมา ซึ่ งกรมส่ งเสริ มการปกครองท้อ งถิ ่น
ได้รวบรวมตัวเลข นําเสนอรัฐบาลที่จะจัดสรรงบประมาณมาเพิ่มให้ในส่วนที่คาดว่าจะถึงร้อยละ ๓๕ ซึ่งจะเป็น
ปัญหาอยู่เรื่อย ๆ

-๗อนุกรรมการฯ (นายพิษณุ พรหมจารีย์) เรื่องค่ารักษาพยาบาลเป็นสิทธิมีไม่มีก็ต้องเบิกให้ เพราะว่าเป็นสิทธิของ
ข้าราชการท้องถิ่นก็เท่ากันกับสิทธิข้าราชการพลเรือน เมื่อเป็นสิทธิแต่ขัดกฎหมาย เพราะถ้าจ่ายจากรายได้ไม่รวม
เงินอุดหนุน ห้ามเกิน ๔๐% แต่ถ้าจ่ายจากเงินอุดหนุนก็ไม่นํามาคํานวณตรงนี้ก็ทําได้ และจากการรายงานของฝ่าย
เลขานุการว่า ขณะนี้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทํา MOU ร่วมมือกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) และทางรัฐบาลคงจะสนับสนุนเงินงบประมาณ ๖,๐๐๐ ล้านบาท เป็นกองทุน เพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะ
แก้ปัญหานี้ได้
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายประพันธ์ สุวรรณ์ ผอ. ส่วนสิทธิและสวัสดิการบุคลากรที่มาจากการเลือกตั้ง)
ได้ชี้แจงว่า เรื่องค่ารักษาพยาบาลได้มีการทํา MOU ไปเมื่อต้นเดือน ซึ่งในส่วนนี้ตอนแรกก็ได้มีการอบรมไปแล้ว
และก่อนหน้านี้ก็จะเอาเรื่องการบริหารการจัดการเอามาเป็นกองทุน มาตั้งที่กระทรวง ตอนหลังได้ทําถึงขั้น MOU
ไปแล้ว โดยมีค่าหัวที่คิดไว้ก็คือ หัวละ ๙,๐๐๐ บาท/หัว/ปี
ประธานอนุกรรมการฯ (นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร) ขอเรียนถามทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ปัญหาในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายเกินตามมาตรา ๓๕ เมื่อก่อนหน้าที่จะมีนโยบายของรัฐบาล เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท วันละ ๓๐๐ บาท
ปัญหานี้มาจากเรื่องค่ารักษาพยาบาลเป็นประเด็นสําคัญ เพราะต่อมาก็บวกกับเรื่องที่ ๒ เรื่องค่าแรง และการเพิ่ม
เงินเดือนเป็น ๑๕,๐๐๐ บาท
อนุกรรมการฯ (นายพิษณุ พรหมจารีย์) ก่อนหน้านั้น ก็มีเกินแต่ไม่วิกฤตเหมือนคราวนี้ ๆ ปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท
แล้วรัฐบาลก็ช่วยเหลือไปแล้ว ประมาณ ๖,๒๐๐ ล้านบาท เป็นเงินอุดหนุนไปให้ โดยปกติแล้วกฎหมายกําหนดสูง
กว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้ ถือว่าเป็นเงินที่มาก
แต่อาจจะมีส่วนประกอบกันหลายเรื่อง ทั้งที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพิ่มตามค่าครองชีพ เพิ่มตามเงินเดือน และอาจจะมี
ส่ ว นหนึ่ ง ก็ คื อ จ้ างพนั กงานจ้ างมากไป ซึ่ งตรงนี้ ก็สํ าคั ญ ต้ อ งมองในส่ ว นขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย
เพราะพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นจ้ างง่าย โดยนายกดําเนิน การเอง กํ าหนดตํ าแหน่งเปิดสอบ
โดย ก.จังหวัดเห็นชอบก็ทําได้ ซึ่งอาจทําให้เพิ่มค่าใช้จ่ายตรงนี้ เพราะฉะนั้นน่าจะต้องพิจารณา
ประธานอนุกรรมการฯ (นายมนุช ญ์ วั ฒ นโกเมร) ในข้ อกฎหมายยั งมี อยู่ ก็ต้องเป็ นไปตามที่ กฎหมายกํ าหนด
ปัญหาก็คือ เมื่อหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องใหญ่ อยากให้คิดว่าเรื่องนี้น่าจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง ก.ถ. ได้เคยมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายหรือไม่ เมื่อสิ้นปีต้องรายงาน
อนุกรรมการฯ (นายอมร วีระพันธุ์ ผอ.ส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล) ได้ชี้แจงว่า เดิม ก.ถ.ได้มีมติให้ทาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๓ ก.กลาง ซึ่งประกอบ ก.อบจ. ก.เทศบาล และ ก.อบต. รายงานข้อมูลค่าใช้จ่าย
เงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ๓ ครั้ง/ปี ครั้งที่ ๑ ประมาณ
การรายรับจากข้อบัญญัติ เทศบัญญัติหรือข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปี ครั้งที่ ๒ รายได้ที่จัดเก็บได้จริง
ห้วงเดือนตุลาคม – มีนาคม และครั้งที่ ๓ รายได้ที่จัดเก็บได้จริง ห้วงเดือนเมษายน – กันยายน แต่ทั้งนี้ ก.กลาง
แจ้งว่ าเป็น การเพิ่มภาระขอรายงานปีล ะ ๑ ครั้ง ภายใน ๑ ตุลาคม ของทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
เป็นต้นมา ก.ถ. ยังไม่ได้รับรายงานผลข้อมูลค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง แต่อย่างใด ซึ่งทางสํานักงาน ก.ถ. ได้มีหนังสือแจ้งไปหลายครั้งแล้ว ที่จัดส่งมาให้จะ
เป็นกรุงเทพมหานคร เท่านั้น ซึ่งเป็นการรายงานค่าใช้จ่ายจริง ซึ่งในเรื่องนี้ก็น่าจะกําชับอีก ที่เป็นมติไปแล้ว แต่ก็ยัง
ไม่ได้รับการรายงาน
ประธานอนุกรรมการฯ (นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร) หมายความว่า ตามมตินี้ก็คือ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายงานตรงนี้ ซึ่งน่าจะมี มาตรการให้ แต่ล ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความตระหนักถึ งปั ญหาในเรื่อง ๔๐%
และขณะนี้ อปท. บางแห่งมีค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้ เกิน ๔๐% และไม่ได้รายงานผลเรื่องดังกล่าว
ซึ่งไม่มีใครแก้ปัญหาในเรื่องนี้

-๘อนุกรรมการฯ (นายพิษณุ พรหมจารีย์ ) เมื่อปลายปีที่แล้ ว กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น ได้ทําการสํ ารวจ
เป็นรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนไปช่วยวุฒิปริญญา ๑๕,๐๐๐ บาท ทําให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งต้องรายงานว่าตอนนี้มีค่าใช้จ่ายอยู่กี่เปอร์เซ็นต์
ประธาน (นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร) ใน ก.จังหวัดจะมีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น อบจ.
เทศบาลและ อบต. แต่ละองค์การก็มีการเชื่อมโยงมาสู่องค์การแล้ว ข้างบนก็คือ ก.ถ. ใน ก.จังหวัดก็จะต้องมีหน้าที่
กํากับดูแลในแต่ละ ก. ไม่ว่าจะเป็น อบจ. เทศบาล และ อบต. ก็ต้องกํากับดูแลเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณต่าง ๆ
ให้อยู่ในกรอบของมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นหน้าที่
ของ ก.จังหวัดต้องรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบบ้างหรือไม่ และระบบ ก.กลาง รายงานทางกรม
เป็นอย่างไร
อนุกรรมการฯ (นายพิษณุ พรหมจารีย์) ก.กลาง ซึ่งมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นฝ่ายเลขานุการมีอํานาจ
หน้าที่สําคัญ ๒ ประการ คือ
๑. เพิกถอน กฎ หรือ มติของ ก.จังหวัดที่กําหนดขัดกับมาตรฐานทั่วไปที่ ก.กลางกําหนด
๒. ให้ความเห็นชอบในการกําหนดขนาดเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ การจัดตั้งกองและสํานัก
ในเทศบาล และ อบจ. และการกําหนดตําแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ ๑๐ และรองปลัดเทศบาล ระดับ ๙ อันมีผล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถกําหนดระดับตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นสูงขึ้น
สํ าหรั บ การกํ าหนดขนาดองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น และการจั ดตั้ งกองในกรณี อื่น ๆ
รวมทั้งการกําหนดแผนอัตรากําลังบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอํานาจหน้าที่ของ ก.จังหวัด ที่จะ
ให้ความเห็นชอบ
ในการให้ ค วามเห็ น ชอบของ ก.กลาง และ ก.จั ง หวั ด ในกรณี ดัง กล่ า วข้ างต้ น ก.กลาง
ก.จังหวัด จะให้ความเห็นชอบโดยที่งบประมาณในการบริหารงานบุคคลในส่วนที่เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์
ตอบแทนอื่น จะเกินกว่า ๔๐% ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามที่กําหนดในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่ได้
ประธานอนุกรรมการฯ (นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร) ในหลักการของมติก็คือ ให้ ก.จังหวัดเป็นผู้ที่กํากับดูแลการปฏิบัติ
ด้านการงบประมาณต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรา ๓๕ ถ้ากรณีที่ ก.จังหวัด ทั้ง ๓ ก. เห็นว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไร
ควรจะแก้ไขอย่างไรก็ให้ประมวลเรื่องความเห็นนําเสนอส่งขึ้นมา วิธีการนี้น่าจะดีที่สุด ซึ่งเราจะได้เป็นข้อสรุปเสนอ
ก.ถ. การที่ ก.ถ.จะลงไปดูภาพรวมทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้ คงจะสุ่มดู แล้วทาง ก.จังหวัดน่าจะทําหน้าที่นี้ได้ดีที่สุด
และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปกํากับดูแล เพราะท่านจะใกล้ชิดมากกว่า
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ เกิ ดการกระตุ้ น อย่ างน้ อยต้ อ งมี การรายงานผลต่ อ ก.จั งหวั ด ไตรมาศละ
หนึ่งครั้ง อย่างน้อยมีการประชุม ๔ ครั้ง/ปี แล้วให้เลขานุการคือ ท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมข้อมูลจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนําเสนอ ก.จังหวัดเป็นราย อปท. ก.อบจ.ก็ง่ายมีแห่งเดียว เทศบาล และ อบต.ก็มีปริมาณจะมาก
ทางฝ่ายเลขานุการ ลองทําประเด็นที่จะนําเข้า ก.ถ. แล้วถ้าจะเกินขึ้นไปหรือจะอย่างไร อยู่ที่มาตรฐาน ก.จังหวัด
เป็ น คนกํ า หนดว่ า ถ้ า เผื่ อ มี เ งื่ อ นไขอย่ า งนี้ ถ้ า เผื่ อ จะขอจ้ า งอย่ า งนี้ ลั ก ษณะนี้ จ ะต้ อ งขอความเห็ น ชอบจาก
ก.จังหวัดด้วย ซึ่งตรงนี้เราไม่มีรายละเอียดข้อมูลตัวเลข ฝ่ายเลขานุการลองไปทําดูเพื่อที่จะได้เสนอ ก.ถ.
ประเด็นที่หนึ่ง คือ เพื่อจะทําให้ข้าราชการประจํา ปลัด ได้มีหลักยึด และที่สําคัญที่สุดก็คือ
ฝ่ายการเมืองของท้องถิ่นได้รู้ว่าตรงนี้เป็นปัญหาที่กฎหมายเขียนไว้ เราไม่อาจจะปฏิบัติตามกฎหมายไม่ได้ ซึ่งเรื่องนี้
มติ ก.ถ. เคยมีหรือไม่เกี่ยวกับในเรื่องนี้ เราจะได้ยุติเรื่องดังกล่าว

-๙อนุกรรมการฯ (นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี) ได้แสดงความคิดเห็น
ว่า วิธีการกําหนดกรอบ ท้องถิ่นกําหนดกรอบขึ้นไป การกําหนดกรอบแต่ละครั้ง ขออนุมัติจาก ก.จังหวัดก็ต้องส่ง
รายละเอียดทั้งหมด ตอนนี้กรอบกําหนดไปถึงไหนแล้ว อัตราการใช้ค่าใช้จ่ายประจําจะถึง ๔๐% หรือยัง ตัวนี้จะเป็น
ตัวส่งขึ้นไปเพื่อให้ ก.จังหวัดเป็นผู้พิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ นําเรียนว่า ตัวนายกเอง ผู้บริหารท้องถิ่นเอง
จะกําหนดกรอบที่เกินตามที่กฎหมายกําหนด ถ้าในเมื่อ ก.กลาง ก.จังหวัดไม่อนุมัติ ก็ไม่สามารถที่จะลงไปจ้างตาม
กรอบที่ไม่ได้รับการอนุมัติได้ ส่วนใหญ่ ก.จังหวัดจะเป็นคนดูตรงนี้
อนุกรรมการฯ (นายพิษณุ พรหมจารีย์) ตามมติของ ก.กลาง ได้มีมติสั่งการไปที่ ก.จังหวัดว่า ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลให้นําเข้า ก.จังหวัด ถ้า ก.จังหวัดมีมติเป็นเช่นใด ก็ให้มีผู้บริหารท้องถิ่นดําเนินการตามนั้น
ถ้ าผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ นไม่ ดําเนิ น การก็ ให้ แจ้ ง นายอํ าเภอ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดดํ า เนิ น การว่ า กล่ า วไปตามกฎหมาย
ทั้ง ๓ ก. ทั้ง ก. อบจ. ก.เทศบาล และ ก.อบต. คือ สอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าหากว่าละเลยไม่ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่
ก็สามารถให้พ้นจากตําแหน่ง
ประธานอนุกรรมการฯ (นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร) ขอหนังสือสั่งการในเรื่องนี้ ที่ให้ทาง ก.จังหวัดเป็นคนกํากับดูแล
การบริหารงานบุคคล และการปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ มีมติอย่างนี้ไปแล้ว
อนุกรรมการฯ (นายนิคม เกิดขันหมาก) ขอเรียนถามกรมว่าที่ได้สั่ง อปท.จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ๔ ปี ทางกรม
ได้ติดตามตรงนี้มากน้อยเพียงใด เพราะว่าเป็นกรอบใหญ่ ห้วงระยะเวลาในการทําไปสอดคล้องกับในแต่ละพื้นที่
อย่างไร แผนอัตรากําลัง ๓ ปี แล้วก็แผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง ๔ ปีที่ทําอยู่
อนุกรรมการฯ (นายพิษณุ พรหมจารีย์) ส่วนใหญ่การอนุมัติกรอบจะเป็นอํานาจของ ก.จังหวัด แต่ในส่วนของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ใช้วิธีแนะนําเชิญข้าราชการมาแนะนําวิธีการจัดทําแผนทุกปี ทั้งแผนพนักงานจ้าง
๔ ปี แผนข้าราชการ ๓ ปี จะจบที่จังหวัด แต่กรมก็พยายามไปตรวจติดตามสุ่มตรวจ และให้คําแนะนํา บุคลากร
ของกรมก็คือท้องถิ่นจังหวัด
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายประพันธ์ สุวรรณ์ ผอ.ส่วนสิทธิและสวัสดิการบุคลากรที่มาจากการ
เลือกตั้ง) เรื่องแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ขณะนี้ได้รับรายงานมาแล้ว ๗๐ จังหวัด ยังคงเหลืออีก ๖ จังหวัดยังไม่ได้รับ
รายงาน ระยะที่ ๑
ประธานอนุกรรมการฯ (นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร) ได้สรุปผลการแสดงความคิดเห็นว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า การปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ควรจะให้ ก.จั งหวั ด เป็ น ผู้ ที่ ดํ า เนิ น การในการที่ จ ะกํ า กั บ ดู แ ล การติ ด ตามการแก้ ไ ขปั ญ หาต่ างๆ แต่ เนื่ อ งจาก
ก.กลาง ได้เคยมีหนังสือสั่งการในเรื่องนี้ไปแล้ว ควรจะมีการสั่งย้ําไปเป็นแนวทางปฏิบัติอีก ซึ่งถ้าจะสั่งย้ําไปขอให้
ครอบคลุมในเรื่องของการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น และการดําเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๓๕ ให้มีความ
สอดคล้องกันด้วย
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ประธานอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้สรุปผลนําเสนอ
๔.๒ การศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขานุการ

๑. เรื่องเดิม
คณะอนุ กรรมการด้านการติดตามและประเมิน ผลการดํ าเนิ น งานขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒ /๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ได้แต่งตั้งคณะทํางาน
ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมอบหมาย

- ๑๐ คณะทํางานดังกล่าว ศึกษาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งฝ่ายการเมืองและ
ฝ่ายประจําให้ครอบคลุมทั้งระบบ โดยประสานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้การสนับสนุนข้อมูล
๒. ข้อเท็จจริง
คณะทํางานฯ ได้ ดําเนิน การแล้ ว ปรากฏว่า มีข้อมู ลการพั ฒนาบุ คลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของการให้การศึกษาอบรม ดังนี้
๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
๑.๑ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (สพบ.) เป็นสถาบันหลักในการฝึกอบรม
ของกรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น มี ที่ทําการ ๒ แห่ ง แห่ งที่ ๑ ตั้ งอยู่ ที่คลอง ๑ อํ าเภอคลองหลวง จั งหวั ด
ปทุมธานี และแห่งที่ ๒ ตั้งอยู่ที่คลอง ๖ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ทั้ งฝ่ ายการเมื องและฝ่ ายประจํ า มี แผนการฝึ กอบรม ๖ กลุ่ ม หลั กสู ตร รวมทั้ งสิ้ น ๖๖๒
หลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กําหนดจัดการฝึกอบรม ๖ กลุ่มหลักสูตร รวมทั้งสิ้น ๑๐๒ หลักสูตร
๑.๒ สถาบัน การศึ กษาที่ ทํา MOU กับ สถ. เช่น มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ตลอดจนมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในภู มิ ภ าคอี ก หลายแห่ ง
สถาบันการศึกษาดังกล่าว จัดการเรียนการสอนบุคลากรท้องถิ่น มีทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการศึกษา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ทุนเรียนแก่บุคลากรดังกล่าว ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๓ สํ านัก กองสังกัด สถ. จัดการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สํ า นั ก
กองที่จัดการอบรม เป็นการฝึกอบรมระยะสั้นไม่เกิน ๑ สัปดาห์
๒. หน่วยงานอื่น เช่น กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ปปช. ปปส. กกต. จัดฝึกอบรม
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. ภาคเอกชน เช่ น มู ล นิ ธิ สมาคม ชมรม ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น และมี วั ต ถุ ป ระสงค์
ในการส่งเสริมการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกิจกรรมประชุมสัมมนา และแจ้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งบุคลากรเข้าประชุมสัมมนา
และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาด้วย
๓. ข้อพิจารณา
คณะทํางานฯ ได้มีการประชุ มครั้งที่ ๑ /๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เห็นว่า การที่มีโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลากหลายดังกล่าวข้างต้น ย่อมส่งผลให้
เกิดการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ในระดับหนึ่ง แต่ปัจจุบันยังมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงาน
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น อยู่ ไม่ ว่ า จะเป็ น การปฏิ บั ติโ ดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย การบริ ห ารงานไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์รวมทั้งปัญหาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากศักยภาพของบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
จึงเห็นควรที่จะได้ศึกษา การให้การศึกษาอบรมแก่บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่จะดําเนินการมาว่า มีข้อเท็จจริง มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
อย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลมานําเสนอแนะในการปรับปรุงการให้การศึกษาอบรมดังกล่าว
ในระยะเริ่ ม แรก คณะอนุ ก รรมการด้ า นการติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเสนอโครงการติดตามและประเมินผลการให้การศึกษาอบรม
แก่บุคลากร อปท. ให้ ก.ถ. อนุมัติดําเนินการ โดยมีหลักการดังนี้

- ๑๑ ๑. คณะอนุ กรรมการติ ดตามและประเมิน ผลฯ ลงพื้ น ที่ ใน อปท. ที่ มีขนาดใหญ่
เพื่อจะได้สัมภาษณ์ และทอดแบบสอบถามบุคลากรของ อปท. จํานวนมาก และหลากหลายตําแหน่ง เพื่อให้ได้ข้อมูล
เพียงพอในการวิเคราะห์แนวทางปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรของ อปท.
๒. แนวทางการสั ม ภาษณ์ และแบบสอบถามให้ ค ณะทํ า งานร่ า งเสนอ
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ
๓. ให้มีการศึกษา โดยศึกษาจากเอกสารควบคู่กันไปด้วย
๔. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะเป็ น เป้ า หมายในการลงพื้ น ที่ ตามข้ อ ๑
ขอเสนอ ดังนี้
๔.๑ เทศบาลนครนครสวรรค์
๔.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
๔.๓ องค์การบริหารส่วนตําบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ
๔.๔ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่ฝ่ายเลขานุการนําเสนอ และมอบให้ประธานคณะทํางานฯ
ได้หารือกับทางสํานักงาน ก.ถ. เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณก่อน หากตกลงกันได้ ก็ทําเป็นโครงการนําเสนอ ก.ถ.
ให้ความเห็นชอบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

เลิกประชุม

เวลา ๑๕.๑๐ น.

(นายอมร วีระพันธุ์)
ผู้อํานวยการส่วนสารสนเทศและติดตามประเมินผล
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้จดรายงานการประชุม

