รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสํานักงาน ก.ถ. ชั้น ๘ อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
...........................................
ผู้มาประชุม
๑. น.ส.เบญจวรรณ 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. น.ส.เบญจวรรณ์ พาละหาญ
อนุกรรมการ
๙. นางนัทจิรา
อุ่ยวิรัช
อนุกรรมการ
๑๐. นายอํานาจ ศรีพูนสุข
อนุกรรมการ
๑๑. นายนพดล
ชํานาญค้า
อนุกรรมการ
๑๒. นายเชื้อ
ฮั่นจินดา
อนุกรรมการ
๑๓. น.ส.กษิรัตน์ สุรวิชัย
อนุกรรมการ
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๑๔. นายชนินทร์ ราชมณี
อนุกรรมการ
แทน ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๕. นางทัศนาภรณ์ ลัทธศักดิ์ศิริ
อนุกรรมการ
แทน ผอ.กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๖. นายอนุชิต
แนวบรรทัด
อนุกรรมการ
แทน หัวหน้าสํานักงาน ก.ถ.สป.
๑๗. นายธีรยุทธิ์ ลาชโรจน์
อนุกรรมการ
ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศและติดตามประเมินผล
และเลขานุการ
สํานักงาน ก.ถ.สป.
๑๘. นายคมสัน
มาลา
อนุกรรมการและ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงาน ก.ถ.สป.
๑๙. นางดุษฎี
ยุรยาตร์
อนุกรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงาน ก.ถ.สป.
/ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ...

-๒ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายประมุข
วิศิษฎ์กุล
นิติกรชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.สป.
๒. นายกีรติ
บุญการณ์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.สป.
๓. น.ส.นฤมล
รัตนเสนีย์
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.สป.
๔. นายสันติ
วงศ์จิระสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.สป.
๕. น.ส.รัตนาภรณ์ หนูกลับ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.สป.
๖. นายฐิติพงศ์
วิชัยสาร
นิติกรชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.สป.
๗. น.ส.ชุษณฎา
ขาวมะลิ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.สป.
๘. น.ส.ชลธิชา
ชัยศิริรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.สป.
๙. นางดาวรุ่ง
โฉมประดิษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงาน ก.ถ.สป.
เริ่มประชุม
เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบ
ราชการ ประธาน อนุ ก รรมการด้ า นการติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เป็นประธานการประชุม
เมื่ออนุกรรมการมาครบองค์ประชุม ประธานอนุกรรมการกล่าวเปิดประชุมและเสนอให้
อนุกรรมการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
ฝ่ายเลขานุการ
ได้จัดทํารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อย และได้จัดส่งให้อนุกรรมการ
ทุ กท่ านพิ จารณารั บรองรายงานการประชุ มดั งกล่ าวแล้ ว ตามหนังสื อสํ านั กงาน ก.ถ. ที่ มท.๐๒๐๙.๔/ว ๔ ลงวั นที่
๓ มีนาคม ๒๕๖๐ หากมีกรณีจะแก้ไขเพิ่มเติมขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบด้วย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงาน
การประชุมแต่อย่างใด
มติที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการด้ า นการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา
๓.๑ การติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฝ่ายเลขานุการ
๑. เรื่องเดิม
คณะอนุ กรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติมอบให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวม
ข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปัญหา อุปสรรคของระบบ และกระบวนการการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น รวมทั้งค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างจากเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน แล้วนําเสนอคณะอนุกรรมการด้านการ
ติ ดตามและประเมิ น ผลการดํ าเนินงานขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่ น เพื่อพิจารณาแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
/๒. ข้อเท็จจริง ...

-๓๒. ข้อเท็จจริง
ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
อุ ป สรรคของระบบและกระบวนการการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยเงิ น เดื อ นประโยชน์
ตอบแทนอื่ น และเงิ น ค่ า จ้ า งของข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น และลู ก จ้ า งจากเอกสารหลั ก ฐานต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันแล้ว (เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๓.๑)
๓. ข้อกฎหมาย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๖ กําหนดให้
สํานักงาน ก.ถ. มีอํานาจหน้าที่ในการประสานงาน ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งช่วยเหลือให้คําปรึกษา และแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๔. ข้อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเห็นควรพิจารณากําหนดเรื่องการติดตาม
ประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฉพาะเรื่องที่ยังมีปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ได้แ ก่
(๑) การจัดโครงสร้างภายในองค์กร (๒) ระบบและกลไกการทํางาน (๓) การจัดทํากรอบโครงสร้างอัตรากําลัง
(๔) สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ส่วนเรื่องอื่นๆ ที่ปัจจุบันได้รับการแก้ไขปัญหาไปแล้วไม่ควรติดตามและประเมินผล
เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โครงสร้างเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การสอบแข่งขัน
การสอบคัดเลือก การคัดเลือกและการโอน
๕. 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
มอบหมายให้ฝ่ายเลขาและอนุกรรมการ ได้แก่ นายภักดี รัตนผล นายปิติธรรม ฐิติมนตรี
นางสาวเบญจวรรณ์ พาละหาญ นางนัทจิรา อุ่ยวิรัช นายอํานาจ ศรีพูนสุข ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้อํานวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกันสรุปประเด็นที่จะต้องติดตามประเมินผล โดยประสานข้อมูลจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นแล้วนําเสนอคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณากําหนดประเด็นในการติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการประชุมครั้งต่อไป
๓.๒ การให้ข้อสังเกตและความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (ฉบับใหม่)
ฝ่ายเลขานุการ
๑. เรื่องเดิม
สภาขั บเคลื่ อนการปฏิรู ปประเทศ (สปท.) ในการประชุม ครั้ งที่ ๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวั น ที่
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (ฉบับใหม่)
ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการต่อไป ซึ่งในร่าง พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่อง ดังนี้
๑) โครงสร้ า งคณะกรรมการการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยกํ า หนดให้ มี
คณะกรรมการการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพียงคณะเดียว เรียกว่า คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เรียกโดยย่อว่า “ก.ถ.” และในระดับจังหวัดให้มีอนุกรรมการของ ก.ถ. เรียกว่า คณะอนุกรรมการข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ถ.จังหวัด”
/๑.๑ องค์ประกอบ ...

-๔๑.๑ องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ก.ถ.)
กําหนดให้มีสัดส่วนที่เท่ากันในรูปไตรภาคี ๓ สัดส่วน โดยกําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส่วน
ราชการ จํานวน ๖ คน กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๘ คน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้บริหาร
ท้องถิ่น จํานวน ๔ คน ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น จํานวน ๔ คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๘ คน โดยมี
รองอธิบดีกรมส่งกรมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการและเลขานุการ (ร่างมาตรา ๑๗ – ๑๘)
(๒) องค์ ป ระกอบของคณะอนุ ก รรมการข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
(อ.ก.ถ.จังหวัด) กําหนดให้มีสัดส่วนที่เท่ากันในรูปไตรภาคี ๓ สัดส่วน โดยกําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นประธาน อนุกรรมการผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดประกาศกําหนด จํานวน ๔ คน อนุกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเขตจังหวัด จํานวน
๖ คน ประกอบด้ วย ผู้ แ ทนผู้ บริหารท้องถิ่น จํานวน ๓ คน ผู้แ ทนข้ าราชการส่วนท้องถิ่น จํานวน ๓ คน และ
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน ๖ คน โดยมีหัวหน้าสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ (ร่างมาตรา ๒๘)
๑.๒ อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กําหนดไว้ ดังนี้
(๑) อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) กําหนดให้
มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ มาตรฐาน และการดําเนินการ
อื่นใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทมีประสิทธิภาพเป็นแนวทางที่สอดคล้องกัน เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของท้องถิ่น และของรัฐ ตลอดจน
ส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้มีคุณภาพ คุณธรรม คุณภาพชีวิตมีขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติราชการ และมีทัศนคติในการให้บริการประชาชนที่ดี (ร่างมาตรา ๒๔)
ทั้ ง นี้ ให้ มี สํ า นั ก งาน ก.ถ. โดยให้ ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่สํานักงาน ก.ถ. (ร่างมาตรา ๒๗)
(๒) อํ า นาจหน้ า ที่ ข องคณะอนุ ก รรมการข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
(อ.ก.ถ.จังหวัด) กําหนดให้มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการและกํากับการดําเนินการการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางด้านการบริหารงาน
บุคคล ตามกฎ ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน มติที่ ก.ถ. กําหนด ตลอดจนเรื่องที่ ก.ถ. มอบหมาย (ร่างมาตรา ๓๐)
ทั้งนี้ ให้มีสํานักงาน อ.ก.ถ.จังหวัด โดยให้สํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดปฏิบัติหน้าที่สํานักงาน อ.ก.ถ.จังหวัด (ร่างมาตรา ๓๒)
นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก ารกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ถ. และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ถ.จังหวัด การสรรหาและการคัดเลือก
รวมถึงการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ถ. และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ถ.จังหวัด
(ร่างมาตรา ๑๘ – ๑๙ ,๒๒ ,๒๘ – ๒๙)
๒) กระบวนการในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้มีการกําหนดในเรื่อง ดังนี้
๒.๑ การกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของผู้ ซึ่ ง จะเข้ า รั บ ราชการเป็ น
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๓๓ – ๓๕)
๒.๒ การกําหนดตําแหน่ง การได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (ร่างมาตรา ๓๖ – ๓๙)
/๒.๓ การสรรหา ...

-๕๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖

การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง (ร่างมาตรา ๔๓ – ๖๐)
อํานาจบังคับบัญชา (ร่างมาตรา ๕๑)
การย้าย และการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๖๑ – ๖๕)
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
(ร่างมาตรา ๖๖ – ๗๑)
๒.๗ วาระการดํารงตําแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๕๘)
๒.๘ การรักษาจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๗๒ – ๗๓)
๒.๙ วินัยและการรักษาวินัย (ร่างมาตรา ๗๔ – ๘๓)
๒.๑๐ การดําเนินการทางวินัย (ร่างมาตรา ๘๔ – ๑๐๐)
๒.๑๑ การออกจากราชการ (ร่างมาตรา ๑๐๐ – ๑๐๕)
๒.๑๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(ร่างมาตรา ๑๐๖ – ๑๑๑)
๓) การพิทักษ์ระบบคุณธรรม ได้มีการกําหนดในเรื่อง ดังนี้
๓.๑ กํ า หนดให้ มี ค ณะกรรมการพิ ทั ก ษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรมท้ อ งถิ่ น เรี ย กโดยย่ อ ว่ า
“ก.พ.ถ.” ซึ่งเป็นองค์กรลักษณะกึ่งตุลาการที่มีอํานาจวินิจฉัยการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โดย ก.พ.ถ. จะเป็นองค์คณะที่ปลอดจากผู้แทนของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อป้องกันการแทรกแซงในการวินิจฉัยเรื่องต่างๆ โดยให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่น เรียกโดยย่อว่า
“สํานักงาน ก.พ.ถ.” มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบในงานราชการของ ก.พ.ถ. (ร่างมาตรา ๑๑๙ – ๑๓๑)
๓.๒ การอุทธรณ์ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งให้ออก
จากราชการ (ร่างมาตรา ๑๓๒ – ๑๓๘)
๓.๓ การร้องทุกข์ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีความคับข้องใจอันเกิดจากการ
ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชาและเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ได้ (ร่างมาตรา ๑๓๙ – ๑๔๒)
๓.๔ การคุ้มครองระบบคุณธรรม (ร่างมาตรา ๑๔๓)
๔) การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร กําหนดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบี ย บข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร เว้ น แต่ บ ทบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการพิ ทั ก ษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรม
กรุงเทพมหานคร การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการคุ้มครองระบบคุณธรรมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(ร่างมาตรา ๑๔๔)
๕) การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กําหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ก.ถ. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใดจะมีจํานวนรวมกันเมื่อนําไปเทียบสัดส่วนจํานวนข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของ
จํานวนข้าราชการส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หากเกินต้องวางแผนปรับลดภายในระยะเวลา
๔ ปี แต่หากมีความจําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นและของรัฐ ก.ถ. อาจอนุมัติให้มีจํานวน
ลูกจ้างและพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเกินกว่าจํานวน ที่กําหนดได้ (ร่างมาตรา ๑๔๕ – ๑๔๗)
ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดปรากฏตามบั น ทึ ก สรุ ป สาระสํ า คั ญ และร่ า ง พ.ร.บ.ระเบี ย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๓.๒)
/๒. ข้อเท็จจริง ...

-๖๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ก.ถ. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมี
มติให้กรรมการ ก.ถ. นําร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ดังกล่าวไปพิจารณา หากมี
ข้อสังเกตหรือความเห็นเป็นประการใดให้เสนอที่ประชุม ก.ถ. พิจารณาเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการออกกฎหมาย ตามขั้นตอนในการเสนอกฎหมายต่อไป
๒.๒ สํานักงาน ก.ถ. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๙.๑/ว ๒ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ถึงกรรมการ ก.ถ. ขอให้แจ้งข้อสังเกต และความเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. .... ให้สํานักงาน ก.ถ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.ถ. ทราบ เพื่อนําเสนอที่ประชุม ก.ถ. พิจารณา
๒.๓ สํานักงาน ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และปลั ด กระทรวงมหาดไทย ได้ เ สนอข้ อ สั ง เกตและความเห็ น เกี่ ย วกั บ ร่ า ง พ.ร.บ.ระเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และในการประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ยังมีกรรมการ ก.ถ.
อีกบางท่าน ได้แก่ รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ นายวสันต์ วรรณวโรทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายวัลลภ
พริ้งพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าสํานักงาน ก.ถ. ได้อภิปรายในที่ประชุมให้ข้อสังเกตและความเห็น
เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ถ.
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสรุ ปข้อสั งเกต และความเห็นของกรรมการ ก.ถ. เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (เอกสารหมายเลข ๒)
๒.๔ ก.ถ. ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติ
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ใน ก.ถ.ทุกคณะนําร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
รวมทั้งข้อสังเกตและความเห็นของกรรมการ ก.ถ. ตามข้อ ๒.๓ ไปศึกษาและพิจารณาทําความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาของ ก.ถ. ในการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกกฎหมายต่อไป
๓. ข้อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การพิจารณาเสนอข้อสังเกตและความเห็นของ
อนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. .... เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็ นควรกําหนดแนวทางการเสนอ
ข้อสังเกตและความเห็นของอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยให้อนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําร่าง พ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ตามเอกสารหมายเลข ๑ รวมทั้งข้อสังเกตและความเห็นของกรรมการ ก.ถ.
ตามเอกสารหมายเลข ๒ ไปศึกษาพิจารณา หากอนุกรรมการท่านใดมีข้อสังเกตและความเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... หรือเกี่ยวกับข้อสังเกตและความเห็นของกรรมการ ก.ถ.ประการใด
ให้นําเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ตามแบบฟอร์มการเสนอข้อสังเกตและความเห็นของอนุกรรมการด้านการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแนบท้ายวาระ
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
มอบหมายให้ อ นุ ก รรมการด้ า นการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นํ า ร่ า ง พ.ร.บ.ระเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. .... รวมทั้ ง ข้ อ สั ง เกต
และความเห็น ของกรรมการ ก.ถ. ไปศึ กษาพิจารณา หากอนุ กรรมการมี ข้อสั งเกตและความเห็นประการใด
ให้นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการด้า นการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ครั้งต่อไป
/ระเบียบวาระที่ ๔ ...

-๗ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา

เวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางดุษฎี ยุรยาตร์)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายธีรยุทธิ์ ลาชโรจน์)
ผู้อํานวยการกลุ่มงานสารสนเทศและติดตามประเมินผล
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

