รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสํานักงาน ก.ถ. ชั้น ๘ อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
...........................................
ผู้มาประชุม
๑. น.ส.เบญจวรรณ อ่านเปรื่อง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดา้ นระบบราชการ
๒. นายศิวะ
ศิริเสาวลักษณ์
๓. นางพรรณี
แก่นสุวรรณ
๔. นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล
๕. นายพงศธร
สัจจชลพันธ์
๖. นายภักดี
รัตนผล
๗. นายปิติธรรม ฐิติมนตรี
๘. น.ส.เบญจวรรณ์ พาละหาญ
๙. นางนัทจิรา
อุ่ยวิรัช
๑๐. นายอํานาจ ศรีพูนสุข
๑๑. นายเชื้อ
ฮั่นจินดา
๑๒. นายมาโนช กลีบบัว
แทน ผอ.กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๓. นายภูธนะ
ชมภูมิ่ง
แทน หัวหน้าสํานักงาน ก.ถ.สป.
๑๔. นายธีรยุทธิ์ ลาชโรจน์
ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศและติดตามประเมินผล
สํานักงาน ก.ถ.สป.
๑๕. นางดุษฎี
ยุรยาตร์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานักงาน ก.ถ.สป.
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
๑. นายนภดล
ชํานาญค้า
๒. ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๓. ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๔. นายคมสัน
มาลา
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานักงาน ก.ถ.สป.

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
อนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

/ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ...

-๒ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายประมุข
๒. นายกีรติ
๓. น.ส.สมศรี
๔. น.ส.นฤมล
๕. นายสันติ
๖. น.ส.รัตนาภรณ์
๗. น.ส.อริศรา
๘. นายฐิติพงศ์
๙. นางพัชนี
๑๐. นางกมลพร
๑๑. นางดาวรุ่ง

วิศิษฎ์กุล
บุญการณ์
วิไลประสิทธิพร
รัตนเสนีย์
วงศ์จิระสวัสดิ์
หนูกลิ่น
ดวงสีใส
วิชัยสาร
สายทอง
โรจกุลภรณ์
โฉมประดิษฐ์

นิติกรชํานาญ สํานักงาน ก.ถ.สป.
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.สป.
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.สป.
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.สป.
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.สป.
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.สป.
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.สป.
นิติกรชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.สป.
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงาน ก.ถ.สป.
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงาน ก.ถ.สป.
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงาน ก.ถ.สป.

เริ่มประชุม
เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน
อนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม
เมื่ออนุกรรมการมาครบองค์ประชุม ประธานอนุกรรมการกล่าวเปิดประชุมและเสนอให้
อนุกรรมการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- แนะนําคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประธาน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ก.ถ.) ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้มีมติ
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประธาน ก.ถ. ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๖ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน ๑๙ คน มีรายชื่อต่อไปนี้
๑. นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง
ประธานอนุกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบราชการ
๒. นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์
อนุกรรมการ
๓. นางพรรณี แก่นสุวรรณ
อนุกรรมการ
๔. นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล
อนุกรรมการ
๕. นายพงศธร สัจจชลพันธ์
อนุกรรมการ
๖. นายภักดี รัตนผล
อนุกรรมการ
๗. นายปิติธรรม ฐิติมนตรี
อนุกรรมการ
๘. นางสาวเบญจวรรณ์ พาละหาญ
อนุกรรมการ
๙. นางนัทจิรา อุ่ยวิรัช
อนุกรรมการ
๑๐. นายอํานาจ ศรีพูนสุข
อนุกรรมการ
๑๑. นายนพดล ชํานาญค้า
อนุกรรมการ
๑๒. นายเชื้อ ฮั่นจินดา
อนุกรรมการ
๑๓. ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
อนุกรรมการ
/๑๔. ผู้อํานวยการ ...

-๓๑๔. ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
อนุกรรมการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๕. ผู้อํานวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
อนุกรรมการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๖. หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
อนุกรรมการ
ส่วนท้องถิ่น สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๗. ผู้อํานวยการกลุ่มงานสารสนเทศและติดตามประเมินผล
อนุกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
และเลขานุการ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๘. ข้าราชการในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
อนุกรรมการและ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๙. ข้าราชการในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
อนุกรรมการและ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
อํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ
ให้มีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
๑. ติดตามและประเมินผลรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. ศึ ก ษา และเสนอแนะในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ แนวทางในการวางระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๔. ศึกษา และเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศข้อมูลบุคคลส่วนท้องถิ่น
๕. เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- บั น ทึ ก ข้ อ ความ สํ า นั ก งาน ก.ถ. ที่ มท ๐๒๐๙.๔/๒ ลงวั น ที่ ๑๐ มี น าคม ๒๕๖๐ มอบหมาย
ให้ น ายคมสั น มาลา และนางดุ ษ ฎี ยุ ร ยาตร์ ตํ า แหน่ ง นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลชํ า นาญการ กลุ่ ม งานสารสนเทศ
และติดตามประเมินผล สํานักงาน ก.ถ.สป. เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

รับทราบ
เรื่อง เพื่อทราบ
๒.๑ แนะนํ า คณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ก.ถ.)
และอํานาจหน้าที่ของ ก.ถ.
เลขานุการ
๒.๑.๑ รายชื่อ ก.ถ. ประกอบด้วย
๑) ประธาน ก.ถ. นายพงศ์โพยม วาศภูติ
๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวน ๖ คน คือ
- เลขาธิการ ก.พ.
นางเมธินี เทพมณี
- เลขาธิการ สศช.
นายปรเมธี วิมลศิริ
- ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
- ปลัดกระทรวงการคลัง
นายสมชัย สัจจพงษ์
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายกฤษฎา บุญราช
- อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายจรินทร์ จักกะพาก
/๓) กรรมการผู้ทรง ...

-๔๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๕ คน คือ
- ด้านการบริหารงานท้องถิ่น
นายวัลลภ พริ้งพงษ์
- ด้านการบริหารงานบุคคล
นายวสันต์ วรรณวโรทร
- ด้านระบบราชการ
นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง
- ด้านบริหารและการจัดการ
นายธวัชชัย ฟักอังกูร
- ด้านกฎหมาย
นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์
๔) กรรมการผู้แทนคณะกรรมการกลาง จํานวน ๕ คน คือ
- ผู้แทน ก.จ.
นายนภดล ชํานาญค้า
- ผู้แทน ก.ท.
นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์
- ผู้แทน ก.อบต.
นายเชื้อ ฮั่นจินดา
- ผู้แทน ก.ก.
นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์
- ผู้แทน ก.เมืองพัทยา
นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ
โดยมี หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หัวหน้า
สํานักงาน ก.ถ.) เป็นเลขานุการ
๒.๑.๒ อํานาจหน้าที่ของ ก.ถ. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๓ มีดังนี้
๑) กําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล
โดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น
รวมตลอดถึงการกําหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่ นให้มีสั ดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้
และการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งนี้ การกําหนดมาตรฐานกลาง
และแนวทางจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะเจาะจง ที่ทําให้ อปท.
ไม่สามารถบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละ อปท. ได้
๒) กําหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการ
กระจายอํานาจการปกครองส่วนท้องถิ่น
๓) กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกตามมาตรา ๑๖ วรรคสามมาตรา ๒๔
วรรคสาม และมาตรา ๒๖ วรรคสาม
๔) ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น
๕) ให้คําปรึกษา แนะนําและพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นแก่ อปท.
๖) ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ อปท. คณะกรรมการข้าราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่างๆ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ
๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒.๒ แนะนํ า สํ า นั ก งานคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(สํานักงาน ก.ถ.) และอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน ก.ถ.
๒.๒.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา
๓๖ ให้จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สํานักงาน ก.ถ.) ขึ้นในสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
/๒.๒.๒ โครงสร้าง ...

-๕๒.๒.๒ โครงสร้างของสํานักงาน ก.ถ. แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ๑ ฝ่าย
ดังนี้
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานสารสนเทศ
และติดตามประเมินผล

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น

กลุ่มงานกฎหมาย

๒.๒.๓ กรอบอั ต รากํ า ลั ง ของสํ า นั ก งาน ก.ถ. มี ข้ า ราชการ จํ า นวน ๒๗ อั ต รา
ประกอบด้วย
๑) ประเภทอํานวยการ ระดับสูง
๑ อัตรา
๒) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
๑ อัตรา
๓) ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
๕ อัตรา
๔) ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ/ปฏิบัติการ ๑๕ อัตรา
๕) ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน/ปฏิบัติงาน
๕ อัตรา
๒.๒.๔ หั ว หน้ า สํ า นั ก งาน ก.ถ. ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล
ส่วนท้องถิ่น และผู้อํานวยการกลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในสังกัดสํานักงาน ก.ถ. ประกอบด้วย
๑) นายกฤดิธาดา จารุสกุล
หัวหน้าสํานักงาน ก.ถ.
๒) นายชยชัย
แสงอินทร์
รักษาการในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๓) นางสาวนัทธมน รัตนวิบูลย์
ผู้อํานวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
๔) นายธีรยุทธิ์ ลาชโรจน์
ผู้อํานวยการกลุ่มงานสารสนเทศและติดตามประเมินผล
๕) นายอนุชิต แนวบรรทัด
ผู้อํานวยการกลุ่มงานกฎหมาย
/๖) นายภูธนะ ...

-๖๖) นายภูธนะ ชมภูมิ่ง
ผู้อํานวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
๗) นายทิศนุ ธีระนุกูล
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๒.๒.๕ อํานาจหน้าที่ของสํานักงาน ก.ถ. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๖ มีดังนี้
๑) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น
๒) ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๓) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ อปท.
๔) ช่วยเหลือ ให้คําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๕) จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๖) จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ผลงาน และอุปสรรค
ในการปฏิบัติหน้าที่และในการดําเนินงานของ ก.ถ. และสํานักงาน ก.ถ.
๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ ก.ถ. มอบหมาย
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๒.๓ สรุ ปผลการดํ าเนิ นงานสํ าคั ญที่ ผ่ านมาของคณะอนุ กรรมการด้ านการติ ดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขานุการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประชุมพิจารณาและมีมติในเรื่องสําคัญ ดังนี้
๑. การจัดทํารายงานประจําปี ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) และสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สํานักงาน ก.ถ.)
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๖ (๖) กําหนดให้สํานักงาน ก.ถ.
มีหน้าที่จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับวัตุประสงค์ ผลงาน และอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่และในการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น โดยการกําหนดกรอบรูปแบบ เนื้อหารายละเอียดการจัดทํารายงานประจําปี เพื่อจัดทําเป็นรูปเล่ม
ทั้งนี้ ก.ถ. ได้มีมติรับทราบตามกรอบ รูปแบบ เนื้อหารายละเอียดการจัดทํารายงาน
ประจําปีดงั กล่าว โดยสํานักงาน ก.ถ. ได้ดําเนินการจัดพิมพ์เอกสารรายงานประจําปี เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลการดําเนินงานดังกล่าว และได้ดําเนินการแจกจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ใช้ประโยชน์
อนึ่ ง สํ า นั ก งาน ก.ถ. ดํ า เนิ น การจั ด พิ ม พ์ เ อกสารรายงานประจํ า ปี ข อง ก.ถ.
และสํานักงาน ก.ถ. ไปแล้ว จํานวน ๑๕ เล่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๘ สําหรับรายงานประจําปี ๒๕๕๙
อยู่ระหว่างดําเนินการจัดพิมพ์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
/ ๒. การจัดทํา ...

-๗๒. การจั ด ทํ า โครงการติ ด ตามประเมิ น ผลการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(๒๕๔๔ – ๒๕๖๐) ตั้ ง แต่ ปี ๒๕๕๙ ใช้ ชื่ อ โครงการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสริมสร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้คําปรึกษาแนะนํา รับฟังความคิดเห็นและปัญหา/อุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย
- วิธีการดําเนินงาน แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้
๑. กิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการฯ ในพื้นที่
จังหวัดเป้าหมาย
๒. กิจกรรมตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค
ในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้ได้ดําเนินกิจกรรมนี้ เนื่องจากยังไม่มี ก.ถ.)
ทั้ ง นี้ ก.ถ. ได้ มี ม ติ รั บ ทราบตามที่ นํ า เสนอ โดยสํ า นั ก งาน ก.ถ. ได้ ดํ า เนิ น การ
ทั้ง ๒ กิจกรรมควบคู่กันไป
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา
๓.๑ การบริหารการประชุมของคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขานุการ
เพื่อให้การดําเนินการประชุมคณะอนุกรรมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
เห็นควรกําหนดการบริหารการประชุม ดังนี้
(๑) กําหนดวันและเวลาการประชุม ของคณะอนุกรรมการฯ เมื่อมีเรื่องพิ จารณา มอบให้
ประธานอนุกรรมการมีอํานาจในการกําหนดวัน และเวลาการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ
(๒) วิธีการประชุม ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการ
ทั้ ง หมดจึ ง จะเป็ น องค์ ป ระชุ ม กรณี ที่ ป ระธานอนุ ก รรมการไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
ให้ ที่ ป ระชุ ม เลื อ กอนุ ก รรมการคนหนึ่ ง ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม และถ้ า มี ก ารพิ จ ารณาเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
อนุ ก รรมการผู้ ใ ดโดยเฉพาะ อนุ ก รรมการผู้นั้ น ไม่ มี สิ ท ธิ เข้ าประชุ ม ทั้ง นี้ การวินิ จฉั ยชี้ ข าดให้ ถือ เสีย งข้ า งมาก
โดยอนุกรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
(๓) การจั ด ทํ า รายงานการประชุ ม ให้ ใ ช้ วิ ธี จ ดบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม เฉพาะ
ประเด็นหลั ก/สําคัญ หรื อกรณี ที่อนุกรรมการให้ความเห็น ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะที่เป็ นประเด็ นที่สําคัญ
ให้ระบุในรายงานการประชุมด้วย รวมทั้งให้มีการบันทึกเสียงการประชุม เพื่อประโยชน์ในการจัดทํารายงานการ
ประชุมและการดําเนินการของคณะอนุกรรมการ
(๔) อนุญาตเป็นหลักการให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงาน ก.ถ. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าวข้างต้นทุกครั้ง
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบวิ ธี ก ารดํ า เนิ น การประชุ ม ตามที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารนํ า เสนอและ
กําหนดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน ณ ห้องประชุมสํานักงาน ก.ถ. อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ สป. ชั้น ๘
/๓.๒ การติดตาม ...

-๘๓.๒ การติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขานุการ
๑. เรื่องเดิม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุค คลส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๖
กําหนดให้สํานักงาน ก.ถ. มีอํานาจหน้าที่ในการประสานงาน ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งช่วยเหลือให้คําปรึกษา และแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๒. ข้อเท็จจริง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สํานักงาน ก.ถ. ได้ มีการตรวจเยี่ยมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการจัด
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติก าร (Workshop)
ตามโครงการพั ฒ นาและส่ ง เสริม การบริห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้อ งถิ่ น
โดยมีประธาน ก.ถ. เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ถ. และข้าราชการสํานักงาน ก.ถ. นําข้อมูล
ที่ได้เสนอ ก.ถ. และปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบและแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะเลขานุการ
ก.กลาง (ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.) รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องในฐานะประธาน ก.จังหวัด เพื่อทราบ
และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ข้อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การติดตามและประเมินผลการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเห็นควรพิจารณาดําเนินการ
ดังนี้
๓.๑ กําหนดวัน และเวลาการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นควรกําหนดการติดตามประเมินผลฯ ในระหว่างที่มีการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๕ ภาคใต้ และครั้งที่
๖ ภาคเหนือ ประมาณเดือนพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๐ โดยติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมายตามโครงการฯ
๓.๒ วิธีการออกติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑) ประธาน อนุ ก รรมการฯ หรื อ ผู้ แ ทน เป็ น หั ว หน้ า คณะติ ด ตามและ
ประเมินผล อนุกรรมการฯ และข้าราชการสํานักงาน ก.ถ. ที่เกี่ยวข้องในการติดตามประเมินผลฯ
๒) การกําหนดเรื่องการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น
- การประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
- การสํ า รวจข้ อ มู ล ค่ า ใช้ จ่ า ยเงิ น เดื อ น ประโยชน์ ต อบแทนอื่ น
และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง (รายละเอียดการติดตามและประเมินผลตาม
เอกสารแนบท้าย)
๓) การสํารวจข้อ มูล ค่า ใช้จ่า ยเงิน เดือน ประโยชน์ต อบแทนอื่นและเงิ น
ค่า จ้า งของข้ า ราชการ หรื อ พนัก งานส่ว นท้ อ งถิ่ น และลู กจ้ า งขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ทุ กแห่ง (ยกเว้ น
กรุงเทพมหานคร)
เห็นควรมอบสํานักงาน ก.ถ. ในฐานะเลขานุการ ก.ถ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ดําเนินการ
/๔. ข้อเสนอ ...

-๙๔. ข้อเสนอ
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ก ารพิ จ ารณาอย่ า งกว้ า งขวาง มี ค วามเห็ น ข้ อ สั ง เกต และข้ อ เสนอแนะ
ตามรายละเอียดบันทึกการประชุมแนบท้าย
มติที่ประชุม
มอบให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารรวบรวมข้ อ มู ล ปั ญ หา อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะในการแก้ ไ ข
ปัญ หา อุ ป สรรคของระบบและกระบวนการการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง ค่ า ใช้จ่ า ยเงิ น เดื อ น
ประโยชน์ ต อบแทนอื่ น และเงิ น ค่ า จ้ า งของข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น และลู ก จ้ า ง จากเอกสาร
หลั ก ฐานต่ า งๆ ที่ เ กี่ย วข้ องในปั จจุ บัน แล้ว นํ า เสนอคณะอนุ กรรมการด้ า นการติด ตามและประเมิน ผลการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาแนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา

เวลา ๑๒.๐๐ น.

(นายธีรยุทธิ์ ลาชโรจน์)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานสารสนเทศและติดตามประเมินผล
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

