รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมดารงธรรม อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
...........................................
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. น.ส.เบญจวรรณ์ พาละหาญ
อนุกรรมการ
๘. นายอานาจ
ศรีพูนสุข
อนุกรรมการ
๙. นายเชื้อ
ฮั่นจินดา
อนุกรรมการ
๑๐. น.ส.ปรียานุช ยอดระยับ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๑๑. นายจิรพัฒน์ น้อยเพ็ง
อนุกรรมการ
แทนผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๒. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
อนุกรรมการ
หัวหน้าสานักงาน ก.ถ.สป.
๑๓. นายธีรยุทธิ์ ลาชโรจน์
อนุกรรมการ
ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศและติดตามประเมินผล
และเลขานุการ
สานักงาน ก.ถ.สป.
๑๔. นายภูวกร
สุวรรณนิยม
อนุกรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงาน ก.ถ.สป.
๑๕. นางดุษฎี
ยุรยาตร์
อนุกรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงาน ก.ถ.สป.
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
๑. นายปิติธรรม ฐิติมนตรี
๒. นางนัทจิรา
อุ่ยวิรัช
๓. นายนพดล
ชานาญค้า
๔. ผู้อานวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

/ผู้เข้าร่วมประชุม ...

-๒ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. น.ส.ฑิมพิกา
๒. น.ส.สมศรี
๓. นายกีรติ
๔. น.ส.ปิยฉัตร
๕. น.ส.ศศินี
๖. นายสุมนชัย
๗. นางกมลพร
๙. นางพัชนี
๑๐. นางชื่นสุข

สอนสัมฤทธิ์
วิไลประสิทธิพร
บุญการณ์
พรหมพันธุ์
โพธิ์ทอง
สุขี
โรจกุลภรณ์
สายทอง
สอนมาก

นิติกรชานาญการพิเศษ สานักงาน ก.ถ.สป.
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สานักงาน ก.ถ.สป.
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สานักงาน ก.ถ.สป.
นิติกรชานาญการ สานักงาน ก.ถ.สป.
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สานักงาน ก.ถ.สป.
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สานักงาน ก.ถ.สป.
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงาน ก.ถ.สป.
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงาน ก.ถ.สป.
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงาน ก.ถ.สป.

เริ่มประชุม
เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมีนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบ
ราชการ ประธานอนุ ก รรมการด้ า นการติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เป็นประธานการประชุม
เมื่ออนุกรรมการมาครบองค์ประชุม ประธานอนุกรรมการกล่าวเปิ ดประชุมและเสนอ
ให้อนุกรรมการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ
ได้จัดทารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน
๒๕๖๑ เสร็ จ เรี ย บร้ อ ย และได้ จั ดส่ ง ให้ อ นุ กรรมการทุ ก ท่ านพิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม ดั งกล่ าวแล้ ว
ตามหนั งสื อส านักงาน ก.ถ. ที่ มท.๐๒๐๙.๔/ว ๒๖ ลงวันที่ ๓ ตุล าคม ๒๕๖๑ หากมีกรณีจะแก้ไขเพิ่มเติม
ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบด้วย ปรากฏว่าไม่มีอนุกรรมการท่านใด ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
มติที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการด้ า นการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา
- ร่างรายงานผลโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ

๑. เรื่องเดิม
๑.๑. คณะอนุ กรรมการด้ านการติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้ดาเนิน
โครงการติ ด ตามประเมิ น ผลการบริ ห ารงานบุ ค คลของส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประจ าปี ง บประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
จานวน ๓ ประเด็น ได้แก่
(๑) ประเด็ น ติ ด ตามค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นบุ ค ลากรตามมาตรา ๑๐ แห่ ง ร่ า ง พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารงานบุคคลข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
/(๒) ประเด็น ...

-๓(๒) ประเด็นประสิทธิภาพของคน โดยดูจากประสิทธิผลของงาน
(๓) ประเด็นการจ้างพนักงานจ้างประเภททั่วไปของ อปท.
๑.๒ ในการประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติ
เห็ น ชอบโครงการติ ด ตามประเมิ น ผลการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยกาหนดกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) ที่มีผลการบริหารจัดการงาน
บุคคลอยู่ในระดับดี จานวน ๕ แห่ง และอยู่ในระดับทั่วไป จานวน ๕ แห่ง รวมจานวนทั้งหมด ๑๐ แห่ง
๑.๓ วัน ที่ ๑๖ สิ งหาคม ๒๕๖๑ ปลั ดกระทรวงมหาดไทย อนุ มัติโ ครงการติ ดตาม
ประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ คณะอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้มีการลงพื้นทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมายเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมภาษณ์มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) จานวน ๒ ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครปฐม โดยลงพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จานวน ๖ แห่ง ได้แก่
- เทศบาลนครนครปฐม อ.เมืองนครปฐม (เทศบาลพิเศษ ระดับทั่วไป)
เทศบาลเมืองไร่ขิง อ.สามพราน (เทศบาลสามัญสูง ระดับดี)
เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อ.สามพราน (เทศบาลสามัญสูง ระดับทั่วไป)
เทศบาลตาบลดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม (เทศบาลสามัญ ระดับดี)
เทศบาลตาบลลาพญา อ.บางเลน (เทศบาลสามัญ ระดับทั่วไป)
องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพงแสน อ.กาแพงแสน (อบต.ขนาดใหญ่ ระดับทั่วไป)
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดขอนแก่น โดยลงพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๔ แห่ง ได้แก่
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
เทศบาลนครขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น (เทศบาลพิเศษ ระดับดี)
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น (อบต.ขนาดใหญ่ ระดับดี)
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน อ.บ้านไผ่ (อบต.ขนาดกลาง ระดับดี)
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง อ.บ้านไผ่ (อบต.ขนาดกลาง ระดับทั่วไป)
๒.๒ ฝ่ายเลขาฯ ออกแบบสอบถามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งแสดงความ
คิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ สานักงาน ก.ถ. www.local.moi ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓. ข้อพิจารณา
ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดทาร่างรายงานผลโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระ
การประชุมท้ายนี้
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
/มติที่ประชุม ...

-๔มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานผลโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว มีมติให้ฝ่ายเลขานุการดาเนินการ ดังนี้
๑. ปรับแก้องค์ประกอบของร่างรายงานผลฯ จาก ๖ บท เหลือ ๕ บท ได้แก่ (๑) ความเป็นมา
และสภาพปัญหา (๒) แนวคิดในการติดตามประเมินผล (๓) วิธีการดาเนินงาน (๔) การวิเคราะห์ข้อมูล (๕) สรุปผล
๒. ปรับปรุงเนื้อหาหัวข้อความเป็นมาให้เป็นปัจจุบัน
๓. เพิ่มเติมการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) เรื่อง การบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อการอ้างอิง
๔. ปรับปรุงหัวข้อสรุปผลให้ครอบคลุมในประเด็นสาคัญต่างๆ ให้มากขึ้น ตามข้อเท็จจริงที่ได้
จากการลงพื้นที่ โดยนาเสนอจุดเด่น และอุปสรรคของ อปท. ด้วย เช่น ภาวะผู้นา การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ระเบียบวาระที่ ๔
เลิกประชุมเวลา

เรื่องอื่นๆ
ไม่มี เวลา ๑๕.๓๐ น.

(นายภูวกร สุวรรณนิยม)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายธีรยุทธิ์ ลาชโรจน์)
ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศและติดตามประเมินผล
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

