รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕
วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงาน ก.ถ. ชั้น ๘
อาคารสถาบันดารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
--------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
๒. นางเลื่อมใส ใจแจ้ง
๓. นายอรรถพร สุวัธนเดชา
๔. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
๕. นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานท้องถิ่น
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
หัวหน้าสานักงาน ก.ถ.
ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ว่าที่ ร.ต.ธานินทร์ ริ้วธงชัย
ผู้อานวยการสานักประสานและพัฒนา
การจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นางสาวสุดา ด้วงเทพ
แทนผู้อานวยการสานักมาตรฐานวิชาชีพ
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
นายวุฒิพงศ์ ธนพาณิชย์วัฒนา ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สานักงาน ก.ถ.
นายสุเทพ ลีละตานนท์
ผู้อานวยการส่วนกฎหมาย สานักงาน ก.ถ.
นายวิเชียร สมภาร
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ดร.กมล ตราชู
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม
นายวันชัย สนธิสัญญา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสาโรง
จังหวัดลพบุรี
นางอาภรณ์ ราชสิงโห
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ๘
(พัทธยานุกูล) เมืองพัทยา
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผู้อานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลท้องถิ่น สานักงาน ก.ถ.
นายยอด กลิ่นเกษร
นิติกรชานาญการพิเศษ สานักงาน ก.ถ.

๑๖. นายคมสัน มาลา

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สานักงาน ก.ถ.

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

-๒ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางรัตนา ศรีเหรัญ
๒. นางสาววิภาภรณ์ สรวงพนากุล
๓. นายสัมพันธ์ เตชะเจริญกุล
๔. นายสมศักดิ์ บุญทิม
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าสานักงาน ก.ก.
นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ ระบบสาธิต
เทศบาลเมืองลพบุรี กรรมการคุรุสภา
ผู้อานวยการสานักจัดทางบประมาณด้านความมั่นคง ๑ สานักงบประมาณ
นายไพโรจน์ คลังนุช
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
นางสาวสุทัศน์นันทน์ เนียมรัตน์
ผู้อานวยการสานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่
นายวิจิตร สารานพกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
เทศบาลนครหาดใหญ่
นายกริช วัชรศิริธรรม
รองผู้อานวยการสานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมการประชุม
๑. นางอรัญญา พิสุทธากุล
๒. นายสมพร มีหาดทราย
๓. นายกิตติพงศ์ พวงศิริ

รองผู้อานวยการสถานศึกษา เทศบาลนครสมุทรปราการ
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ กรุงเทพมหานคร
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและวิทยฐานะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๔. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงาน ก.ถ.
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
เมื่ออนุกรรมการมาครบองค์ประชุม ประธานอนุกรรมการ ฯ กล่ าวขอบคุณและเปิด
การประชุม โดยดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- การมอบหมายข้า ราชการปฏิบ ัต ิห น้า ที ่อ นุก รรมการและผู ้ช ่ว ยเลขานุก าร
คณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
ตามที ่ส านัก งาน ก.ถ. ได้ม อบหมายให้ นายชัย รัต น์ แก้ว เพีย งเพ็ญ ต าแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ปฏิบัติห น้าที่อนุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการด้าน
การบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น นั้น
เนื ่อ งจากนายชัย รัต น์ ฯ ได้ไ ปช่ว ยราชการ ณ ส านัก งานรัฐ มนตรี กระทรวง
ศึกษาธิการ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนิน การของคณะอนุกรรมการ ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สานักงาน ก.ถ.
จึงได้มอบหมายให้น ายคมสัน มาลา ตาแหน่ง นักทรัพ ยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติห น้าที่อ นุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นแทน
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๓ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
เลขานุการ
ฝ่า ยเลขานุก าร ได้จัด ทารายงานการประชุม คณะอนุก รรมการด้า นการบริห ารงาน
บุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุล าคม ๒๕๕๕ จานวน ๑๑ หน้า และได้ส่งให้
อนุกรรมการทุกท่า นได้พิจ ารณาแล้ว ตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๐๙.๒ / ว ๑๐๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ทั้งนี้ จนถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีอนุกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุม จานวน ๒ ท่าน ซึ่งฝ่าย
เลขานุการได้ดาเนินการแก้ไขรายงานการประชุมให้เป็นไปตามที่อนุกรรมการแจ้งมาเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีเกินวงเงิน ร้อยละ ๖ สาหรับข้าราชการ / พนักงาน
ครูส่วนท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และใช้ระบบตาแหน่ง / วิทยฐานะ

เลขานุการ
ตามที่ค ณะอนุก รรมการ ฯ ได้มีม ติใ นการประชุม ครั้ง ที่ ๑ / ๒๕๕๕ เมื่อ วัน ที่ ๒๙
ตุล าคม ๒๕๕๕ เห็น ชอบในหลัก การตามมติ ก.ท. ที ่ใ ห้ ก.ถ. เสนอต่อ คณะรัฐ มนตรีใ นการยกเว้น
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๔ กรณีการเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการ / พนักงานครูส่วนท้องถิ่น
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิช าชีพ และใช้ร ะบบตาแหน่ง / วิทยฐานะ ตามผลการปฏิบัติงานและมาตรฐานทั่ว ไป
เกี่ย วกับ การเลื ่อ นขั ้น เงิน เดือ นแล้ว วงเงิน เกิน ร้อ ยละ ๖ ให้ย กเว้น วงเงิน ร้อ ยละ ๖ ดัง กล่า ว โดยให้ฝ ่า ย
เลขานุการ ประสานกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะเลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. สารวจ
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปัญหาในกรณีการเลื่อนขั้นเงินเดือนเกินวงเงิน ร้อยละ ๖ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน เพื่อนาเป็นข้อมูลประกอบเสนอต่อที่ประชุม ก.ถ. นั้น
กระทรวงมหาดไทยได้มีห นัง สือ แจ้ง ให้ก รมส่ง เสริม การปกครองท้อ งถิ่น ดาเนิน การ
สารวจข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เมื่อฝ่ายเลขานุการได้รับรายงานผลการสารวจข้อมูล ที่ถูกต้อง
ครบถ้วนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก็จะได้นาเสนอให้ที่ประชุม ก.ถ. พิจารณาต่อไป
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ สรุปสาระสาคัญการประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๕
เลขานุการ
ฝ่า ยเลขานุก าร ขอน าเรีย นสรุป สาระส าคัญ การประชุม ก.ถ. ครั้ง ที ่ ๖ / ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยที่ประชุม ก.ถ. ได้พิจารณาเรื่องสาคัญ ดังนี้
๑. การปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้

-๔๑.๑ โครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามบัญชี
อัต ราเงิน เดือ นที่ผ่า นการเห็น ชอบของ ก.ถ. ในการประชุม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ เมื่อ วัน จัน ทร์ที่ ๒๗ สิง หาคม
๒๕๕๕ ให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
๑.๒ เห็น ชอบให้ข้า ราชการหรือ พนัก งานส่ว นท้อ งถิ่น ระดับ ๗ และระดับ ๘
หากได้รับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนแล้วอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับได้รับเงินเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษตาม
ระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการเบิก จ่า ยค่า ตอบแทนพิเ ศษของข้า ราชการและลูก จ้า งประจา ผู ้ไ ด้รับ
เงิน เดือ นหรือ ค่า จ้า งถึง ขั ้น สูง หรือ ใกล้ถึง ขั ้น สูง ของอัน ดับ หรือ ต าแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๐ และที ่แ ก้ไ ขเพิ ่ม เติม
เช่น เดีย วกับ แนวทางของ ก.พ. ตามนัย หนังสือสานักงาน ก.พ. ด่ว นที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒ / ว ๕ ลงวันที่ ๒๗
กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๒ ที่กาหนดไว้ในตารางการเลื่อ นขั้น เงิน เดือนชั่ว คราวสาหรับ ข้าราชการพลเรือ น ตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ (กรณีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ ๗) และระดับชานาญการ
พิเศษ (กรณีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ ๘)
๒. การพิจ ารณาแก้ไ ขประกาศ ก.ถ. เรื ่อ ง กาหนดหลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขการ
คัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แ ทนเทศบาล ผู้แทนองค์การบริหารส่ วนตาบล และกรรมการ
ผู้ทรงคุณ วุฒิใ นคณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๔๓
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขประกาศ ก.ถ. เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การคัดเลือกผู้แทน อปท. ทุกประเภท โดยวิธีการส่งบัตรเลือกทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ของส่วนราชการอื่น เช่น การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ ห รือ การเลือก
กรรมการตุล าการศาลยุติธ รรม หรือ การคัด เลือ กลัก ษณะแนวทางนี้ เป็น ต้น โดยให้ค ณะอนุก รรมการด้า น
กฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์ จัดทาร่างประกาศ ก.ถ.เสนอต่อ ก.ถ.ในการประชุมครั้งต่อไป
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
- การปรับปรุงระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

๑. ต้นเรื่อง
ก.ถ. มีม ติใ นการประชุม ครั้ง ที ่ ๒ / ๒๕๕๕ เมื ่อ วัน ที ่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เห็น ชอบให้ค ณะอนุก รรมการใน ก.ถ. พิจ ารณาให้ค วามเห็น ในเรื่องการปรับ ปรุง ระบบจาแนกตาแหน่ง และ
ค่าตอบแทนของข้าราชการส่ว นท้องถิ่น แล้ว เสนอต่อคณะอนุกรรมการด้า นการพัฒ นาการบริห ารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบการพิจารณา
เลขานุการ

๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ เนื ่อ งจากได้ม ีก ารปรับ ปรุง กฎหมายว่า ด้ว ยระเบีย บข้า ราชการพลเรือ น
โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดให้ปรับปรุงระบบตาแหน่งของข้าราชการ

-๕พลเรือ นสามัญ ให้จาแนกตามกลุ่ม ลัก ษณะงานและการใช้บัญ ชีเ งิน เดือ นแบบช่ว งเงิน เดือ นโดยยกเลิก บัญ ชี
เงินเดือนแบบขั้น
๒.๒ ในระหว่า งการด าเนิน การปรับ ปรุง กฎหมายว่า ด้ว ยระเบีย บข้า ราชการ
พลเรือน ก.ถ. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐เห็นชอบในหลักการให้มี
การศึกษาเรื่องการปรับปรุงระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการ / พนักงานองค์กรปกครอง
ส่ว นท้อ งถิ่น เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ หน้า ที่ใ นการกาหนดแนวทางการพัฒ นาการบริห ารงานบุค คลส่ว นท้อ งถิ่น
ที่กาหนดไว้ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๓ สานัก งานปลัด กระทรวงมหาดไทยโดยส านัก งาน ก.ถ. ได้ว่า จ้า งสถาบัน
ที ่ป รึก ษาเพื ่อ พัฒ นาประสิท ธิภ าพในราชการ (สปร.) เป็น ที ่ป รึก ษาด าเนิน การโครงการศึก ษาวิจ ัย เรื ่อ ง
การปรับ ปรุงระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่ว นท้องถิ่น ทั้ง นี้ ได้ดาเนินการแล้ว เสร็จ
เมื่อต้นปี ๒๕๕๓
สรุปผลการศึกษาวิจัย
ที่ปรึกษานาเสนอผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทน
ที่พึงปรารถนาและเหมาะสม รวมทั้งระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามระบบใหม่ ตลอดจน
แนวทางและมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับระบบใหม่ ดังนี้
(๑) ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างตาแหน่งและค่าตอบแทนใหม่
(๑.๑) การกาหนดสายงานใหม่ : นาเสนอให้ยุบรวม เพิ่มสายงานจาก สายงาน
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ๑๐๐ สายงาน สายงานเทศบาล ๑๒๓ สายงาน และสายงานองค์ก ารบริห าร
ส่วนตาบล ๘๑ สายงาน (ไม่รวมถึงสายงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นตาแหน่งในระบบวิทยฐานะ) เป็น
สายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๙๐ สายงาน และเพิ่มอีก ๓ สายงานใหม่ รวมเป็น ๙๓ สายงาน
(๑.๒) การจัด ทาโครงสร้า งระดับ ชั้น งานใหม่ : นาเสนอโครงสร้า งระดับ
ชั้นงานใหม่ จานวน ๕ รูปแบบ ได้แก่
- คงโครงสร้างระดับชั้นงานเดิมในปัจจุบัน (ระบบซี) แต่เปลี่ยนกลไก
ในการประเมินตาแหน่ง
- ปรับเป็นโครงสร้างระดับชั้นงานแบบแท่งเหมือนข้าราชการพลเรือน
- ปรับเป็นโครงสร้างระดับชั้นงานแบบแท่งเหมือนข้าราชการพลเรือน
แต่ปรับปรุงหรือเพิ่มระดับเฉพาะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
- ปรับเป็นโครงสร้า งระดับชั้น งานแบบแท่ง แต่ป รับ ปรุง หรือ เพิ่ม แท่ง
เฉพาะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
- สร้างระดับมาตรฐานกลางแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละ
แห่งไปพิจารณากาหนดโครงสร้างระดับชั้นงานเองภายใต้มาตรฐานกลางที่กาหนด
(๑.๓) การจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งใหม่ : นาเสนอรูปแบบการจัดทา
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งใหม่ โดยใช้วิธี Role Profiling ที่เน้นอธิบายความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ตาแหน่ง
งานมากกว่า การอธิบ ายหน้า ที่เ ฉพาะเจาะจงของแต่ล ะงานรวมทั้ง เสนอต้น ร่า งมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ทุกสายงานใหม่ จานวน ๙๓ สายงาน
(๑.๔) การจัดบัญชีตาแหน่งระบบใหม่ : นาเสนอบัญชีตาแหน่งระบบใหม่และ
บัญชีตาแหน่งเปรียบเทียบจากบัญชีตาแหน่งปัจจุบันเพื่อปรับเข้าสู่บัญชีตาแหน่งระบบใหม่

-๖(๑.๕) การจัดทาโครงสร้างค่าตอบแทนและบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ : นาเสนอ
โครงสร้างค่าตอบแทนใหม่ที่ส อดคล้องกับ โครงสร้างระดับ ชั้นงานใหม่ จานวน ๕ รูปแบบ รวมทั้งบัญชีอัตรา
เงิน เดือ นแยกตามกลุ่ม ประเภทตาแหน่ง เงิน เพิ่ม ตามตาแหน่ง งานและเงิน เพิ่ม ตามสภาพท้อ งถิ่น ตลอดจน
กระบวนการขึ้นเงินเดือนจากเดิมที่เป็นการขึ้นแบบเป็นขั้นมาเป็นการขึ้นแบบร้อยละ จานวน ๒ รูปแบบ
(๑.๖) การจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ : นาเสนอหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการวางแผนทางเดินสายอาชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้แก่การขยายระดับควบภายใต้ระบบใหม่
การโอนย้ายงานภายใต้ระบบใหม่การกาหนดตาแหน่งระดับผู้ทรงคุณวุฒิหลักเกณฑ์ในการเลื่อนระดับตาแหน่ง
ต่าง ๆ กระบวนการในการเลื่อนระดับชั้นงานหรือเข้าสู่ประเภทตาแหน่งใหม่ และหลักเกณฑ์ในการย้ายเปลี่ยน
กลุ่มประเภทตาแหน่ง
(๒) ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลตามระบบใหม่
(๒.๑) การจัดทาต้นแบบสมรรถนะ : นาเสนอต้นแบบสมรรถนะของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น จานวน ๓ ประเภท ประกอบด้วย
- ต้นแบบสมรรถนะหลัก จานวน ๕ สมรรถนะ
- ต้นแบบสมรรถนะประจาผู้บริหาร จานวน ๔ สมรรถนะ
- ต้นแบบสมรรถนะประจาสายงาน จานวน ๒๒ สมรรถนะ
นอกจากนั้นยังได้นาเสนอต้นแบบความรู้ที่จาเป็นในงาน จานวน ๒๑ ด้าน
และต้นแบบทักษะเฉพาะที่จาเป็นในงาน จานวน ๙ ด้าน รวมทั้งได้กาหนดระดับสมรรถนะความรู้ และทักษะ
ที่ต้องการของข้าราชการส่วนท้องถิ่นแต่ละสายงาน (Competency Mapping) ตลอดจนจัดทาพจนานุกรม
สมรรถนะ (Competency Dictionary) ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ประจาผู้บริหาร สมรรถนะประจาสายงาน ความรู้ที่จาเป็นในงาน และทักษะเฉพาะที่จาเป็นในงาน
(๒.๒) การจัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ : นาเสนอแนวทาง
ในวิธีการประเมินสมรรถนะทั้งในเรื่องกระบวนการรูปแบบ และวิธีการประเมินโดยใช้การประเมินแบบ Hybrid
ซึ่งเป็นการประเมินสมรรถนะจากคาจากัดความและความสม่าเสมอของพฤติกรรมที่แสดงออก
(๒.๓) การจัดทาหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารผลงาน : นาเสนอหลักเกณฑ์
และแนวทางในการนาระบบบริห ารผลงานมาใช้ซึ่ง เป็น ระบบที่เ ชื่อมโยงผลการปฏิบัติง านระดับ องค์กรมาสู่
ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยเน้นที่การจัดทาตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของแต่ละบุคคล
๒.๔ สานักงาน ก.ถ. ได้ดาเนินการศึกษาวิเคราะห์ผ ลดี ผลเสียของข้อเสนอต่าง ๆ
จากการศึกษาวิจัย แยกเป็นประเด็นสาคัญได้ ๑๐ ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารที่ได้นาเรียนมาพร้อมนี้
๓. ข้อพิจารณา
จึง เรีย นมาเพื ่อ โปรดพิจ ารณาให้ข ้อ คิด เห็น เกี ่ย วกับ การปรับ ปรุง ระบบจ าแนก
ตาแหน่ง และค่าตอบแทนของข้าราชการส่ว นท้องถิ่น ตามผลการวิจัย ข้า งต้น เพื่อ เสนอต่อ คณะอนุก รรมการ
ด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกอบการพิจารณาต่อไป
ที่ป ระชุม ได้พิจ ารณาอย่า งกว้า งขวาง โดยมีข้อ คิด เห็น และข้อ สัง เกตในประเด็น
สาคัญ สรุปได้ดังนี้

-๗๑. ไม่ควรเร่งรีบดาเนินการในเรื่องนี้ ควรศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่ระบบแท่ง
ของข้าราชการพลเรือนและข้าราชการกรุงเทพมหานครอย่างละเอียดรอบคอบเสียก่อน เพื่อ ให้ได้ระบบที่เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๒. การสารวจและรับฟังความคิดเห็น จะต้องดาเนินให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม สายงาน มิใช่
เน้นเฉพาะแต่สายงานปลัดหรือสายงานบริหารเป็นหลัก
๓. การพิจ ารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบจาแนกตาแหน่ง ทั้ง ๗ รูปแบบ
ไม่ว่าจะตัดสิน ใจเลือกรูปแบบใด จะต้องมีคาตอบที่ส ามารถอธิบายต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนว่า เหตุใดถึง
เลือกหรือไม่เลือกรูปแบบนั้น ๆ
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการนาข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุม ข้างต้น เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป อย่างไร
ก็ต าม หลัง จากนี ้ หากอนุก รรมการท่า นใดมีข ้อ คิด เห็น และข้อ สัง เกตเพิ ่ม เติม ก็ส ามารถแจ้ง ให้
ฝ่ายเลขานุการทราบได้โดยตรง
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

- ตามที่ค ณะอนุก รรมการ ฯ ได้มีม ติในการประชุม ครั้ง ที่ ๑ / ๒๕๕๕ เมื่อ วันที่ ๒๙
ตุลาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบกาหนดวันและเวลาการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ เป็นวาระประจา ทุกวันจันทร์สัปดาห์
สุดท้ายของเดือน นั้น เนื่องจากกาหนดการประชุมครั้งต่อไป จะตรงกับวันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็น
วันหยุดราชการ ประธานอนุกรรมการ ฯ จึงเห็นชอบให้เลื่อนการประชุมมาเป็นวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา
๑๔.๐๐ น. สาหรับสถานที่ ฝ่ายเลขานุการจะได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
เมื่อไม่มีเรื่องใดแล้ว ประธานขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นายสันติธร ยิ้มละมัย)
ผู้อานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สานักงาน ก.ถ.
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

