รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงาน ก.ถ. ชั้น ๘ อาคารสถาบันดารงราชานุภาพ 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. นายอานาจ ศรีพูนสุข
อนุกรรมการ
๑๑. น.ส.กษิรัตน์ สุรวิชัย
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๑๒. นายชนินทร์ ราชมณี
อนุกรรมการ
แทน ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๓. นางทัศนาภรณ์ ลัทธศักดิ์ศิริ
อนุกรรมการ
แทน ผอ.กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๔. นายกฤดิธาดา จารุสกุล
อนุกรรมการ
หัวหน้าสานักงาน ก.ถ.สป.
๑๕. นายธีรยุทธิ์ ลาชโรจน์
อนุกรรมการ
ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศและติดตามประเมินผล
และเลขานุการ
สานักงาน ก.ถ.สป.
๑๖. นายคมสัน
มาลา
อนุกรรมการและ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
สานักงาน ก.ถ.สป.
๑๗. นางดุษฎี
ยุรยาตร์
อนุกรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงาน ก.ถ.สป.
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
๑. นายนพดล
ชานาญค้า
อนุกรรมการ
๒. นายเชื้อ
ฮั่นจินดา
อนุกรรมการ
/ผู้เข้าร่วมประชุม ...

-๒ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. น.ส.นัทธมน
รัตน์วิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สานักงาน ก.ถ.สป.
๒. นายทิศนุ
ธีระนุกูล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สานักงาน ก.ถ.สป.
๓. นายประมุข
วิศิษฎ์กุล
นิติกรชานาญการ สานักงาน ก.ถ.สป.
๔. น.ส.นฤมล
รัตนเสนีย์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงาน ก.ถ.สป.
๕. นายสันติ
วงศ์จิระสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สานักงาน ก.ถ.สป.
๖. น.ส.รัตนาภรณ์ หนูกลิ่น
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สานักงาน ก.ถ.สป.
๗. นายฐิติพงศ์
วิชัยสาร
นิติกรชานาญการ สานักงาน ก.ถ.สป.
๘. น.ส.ชลธิชา
ชัยศิริรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สานักงาน ก.ถ.สป.
๙. นางดาวรุ่ง
โฉมประดิษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงาน ก.ถ.สป.
เริ่มประชุม
เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมีนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบราชการ
ประธานอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม
เมื่ออนุกรรมการมาครบองค์ประชุม ประธานอนุ กรรมการกล่าวเปิดประชุมและเสนอให้
อนุกรรมการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
-

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
ฝ่ายเลขานุการ
ได้จัดทารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อย และได้จัดส่งให้อนุกรรมการ
ทุกท่านพิจารณารั บรองรายงานการประชุมดังกล่ าวแล้ ว ตามหนั งสื อส านักงาน ก.ถ. ที่ มท.๐๒๐๙.๔/ว ๗ ลงวันที่
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หากมีกรณีจะแก้ไขเพิ่มเติมขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบด้ วย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดขอแก้ไข
รายงานการประชุมแต่อย่างใด
มติที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการด้ า นการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา
๓.๑ การติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฝ่ายเลขานุการ

๑. เรื่องเดิม
คณะอนุ กรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ได้มอบให้ฝ่ายเลขานุการ และอนุกรรมการ
ได้แก่ นายภักดี รัตนผล นายปิติธรรม ฐิติมนตรี นางสาวเบญจวรรณ์ พาละหาญ นางนัทจิรา อุ่ยวิรัช นายอานาจ ศรีพูนสุข
ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้อานวยการ
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นคณะทางานร่วมกันสรุปประเด็น
ที่จะต้องติดตามประเมินผล โดยประสานข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วนาเสนอคณะอนุกรรมการ
ด้านการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณากาหนดประเด็นในการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชุมครั้งต่อไป
/๒. ข้อเท็จจริง ...

-๓๒. ข้อเท็จจริง
คณะทางานทุกท่าน (ยกเว้นผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องจากติดราชการ)
ร่ ว มกั น สรุ ป ประเด็ น ที่ ค วรติ ด ตามประเมิ น ผลแล้ ว เมื่ อ วั น อั ง คารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงาน ก.ถ. ชั้น ๘ อาคารสถาบันดารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
๓. ข้อกฎหมาย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๓ กาหนดให้
ก.ถ. มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) กาหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล โดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตาแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมตลอดถึงการกาหนด
โครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้ และการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งนี้ การกาหนดมาตรฐานกลางและแนวทางจะต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะเจาะจงที่ทาให้ อปท. ไม่สามารถบริหารงาน
บุคคลตามความต้องการและเหมาะสมของแต่ละ อปท. ได้
๒) กาหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการกระจาย
อานาจการปกครองส่วนท้องถิ่น
๓) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกตามมาตรา ๑๖ วรรคสามมาตรา ๒๔ วรรค
สาม และมาตรา ๒๖ วรรคสาม
๔) ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๕) ให้คาปรึกษา แนะนาและพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแก่ อปท.
๖) ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ อปท. คณะกรรมการข้าราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่างๆ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และ
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ
๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฏหมายอื่น
มาตรา ๓๔ ในกรณี ที่ ก.ถ. เห็ น ว่ า การก าหนดมาตรฐานทั่ ว ไปของ ก.กลาง ขั ด แย้ ง กั บ
มาตรฐานกลางหรือแนวทางตามมาตรา ๓๓ หรือมีปัญหาข้อโต้แย้งในการกาหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
ระหว่าง ก.จังหวัด กับ ก.กลาง ให้ ก.ถ. แจ้งให้ ก.กลาง หรือ ก.จังหวัด แล้วแต่กรณี ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานกลางและถ้ามิได้มีการดาเนินการในเวลาอันสมควร หรือการดาเนินการของ ก.กลาง หรือ ก.จังหวัด จะเกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการบริหารเป็นส่วนรวมหรือไม่เป็นธรรมแก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้ ก.ถ. มีอานาจสั่งระงับการใช้หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลนั้นได้
๔. ข้อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบประเด็น
ในการติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. ข้อเสนอ
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา หากที่ประชุมมีมติเป็นประการใด เห็นควรมอบให้
ผู้แทนคณะอนุกรรมการ เป็นผู้นาเสนอ ก.ถ. เพื่อพิจารณาต่อไป
/มติที่ประชุม ...

-๔มติที่ประชุม
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาตามที่คณะทางานฯ ได้เสนอว่า การปฏิรูป
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารงานบุคคลควรยึดกรอบแนวคิด (conceptual Framework) หลายๆ ประการ
ได้แก่ ยึดแนวคิด Thailand ๔.๐ ในเชิงนโยบายและวิสัยทัศน์ ในส่วนที่จะพึงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รัฐธรรมนูญ,
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยึดแนวทางการบริหารงานบุคคลของภาคเอกชน
สาหรับแนวทางการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นควรเน้นการแก้ปัญหา (problem Approach) ที่เผชิญอยู่
และการปฏิรูป (reform) ซึ่งอาจจะปรับทั้งรูปแบบ โครงสร้าง อานาจและหน้าที่โดยมีระยะเวลาดาเนินการ ๑๐ ปี แบ่ง
ออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะสั้น ๕ ปีแรก เปลี่ยนแปลงลักษณะค่อยเป็นไป (gradual change) และระยะยาว ๕ ปีหลัง
เปลี่ยนแปลงลักษณะรวดเร็วขนาดใหญ่ (drastic change) สาหรับจุดอ่อน จุดแข็ง (Strength &shortcomming) ของการ
วิเคราะห์ ปัญหาหลายๆ ประการของการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพบว่า จุดอ่อน ได้แก่ โครงสร้างการบริหารราชการ
แผ่ นดินยั งไม่ ชัดเจน โดยเฉพาะในส่วน โครงสร้าง รูปแบบของภูมิภาค และท้องถิ่น ส าหรั บ จุดแข็ง ได้แก่ มองการ
แก้ปัญหาระยะยาว เชิงนโยบาย วิสัยทัศน์ ในกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ ๔.๐
คณะทางานที่ได้รับมอบหมายได้กาหนดประเด็นติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นของ อปท. โดยใช้ต้นแบบการติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (Local HR
Monitoring and Evaluating Model) เป็นกรอบในการคิดวิเคราะห์

ต้นแบบการติดตามและการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (Local HR Monitoring and Evaluating
Model) เป็นเรื่องของการบริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นการมองเชิงระบบที่ครอบคลุมตั้งแต่การทาความเข้าใจ
กับภารกิจ วิสั ยทัศน์ ค่านิย ม เป้าหมาย กลยุทธ์และความจาเป็นของการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น การวิเคราะห์ การปฏิบั ติงานเป็นการค้นหาและระบุปัญหาหรือช่องว่างในการปฏิบัติงานให้ ชัดเจน
โดยมุ่งเน้น ไปที่การปฏิบัติงานที่คาดหวังในอนาคต การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน และช่องว่างที่เกิดขึ้น
จุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์นี้ ก็เพื่อค้นหาปัจจัยที่สามารถช่วยปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น การวิเคราะห์
หาสาเหตุเพื่อที่จะกาหนดว่าทาไมช่องว่างนี้จึงเกิดขึ้นและระบุปัจจัยต่างๆ ที่จะช่วยปิดช่องว่างนั้น การวิเคราะห์หา
สาเหตุสามารถมองได้ทั้ง ๓ ระดับ คือ ระดับองค์กร ระดับโครงสร้าง/กระบวนการ และระดับข้าราชการ/พนักงาน
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เมื่ อ ได้ ส าเหตุ แ ล้ ว จึ ง คิ ด ริ เ ริ่ ม ออกมาเป็ น โครงการต่ า งๆ การด าเนิ น งานโครงการมี ข้ อ ได้ เ ปรี ย บ
คือ สามารถก าหนดขอบเขตของงาน ผู้ รั บผิ ดชอบมีเ วลาเริ่ มต้ นและสิ้ น สุ ด มี การใช้ ทรั พยากรได้อ ย่ า งชั ดเจน
ทาให้ง่ายต่อการติดตามประเมินผล
/จากรูปแบบ ...

-๕จากรูปแบบการติดตามประเมินผลดังกล่าว ได้กาหนดประเด็น ในการติดตามประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นทั้งในเชิงการบริหารและเชิงโครงสร้าง จานวน ๖ ประเด็น ตามลาดับ ได้แก่ การสรรหา
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การพัฒนาข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น การวางแผนอัตรากาลัง การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน วินัย และการร้องทุกข์ เงินเดือน ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ซึ่งคาตอบที่ได้จากการติดตามประเมินฯ
ดังกล่าวจะครบถ้วนตามอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ทุ กประเด็น โดยกาหนดขั้นตอนการทางานต่อจาก
การศึกษาข้อมูลการประเมินผลที่ผ่านมา (Desk research / survey literature) ให้มีการสัมภาษณ์เชิงลึก การรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้แทนของตาแหน่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น
และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล แล้วประมวลสภาพปัญหา เพื่อที่จะให้
ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาตามลาดับต่อไป
ที่ประชุมได้พิจารณาว่าการตรวจติดตามจะต้องทาตามอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
โดยดูว่ากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ออกบังคับใช้ไปแล้วนั้นมีปัญหา อุปสรรคอย่างไรหรือไม่ และจะแก้ไข
อย่างไร โดยเฉพาะในเรื่องของโครงสร้าง ระบบบริหารงานบุคคล และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามที่กฎหมายกาหนด
ไม่เ กิน ร้ อ ยละ ๔๐ เพราะปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น ไม่ ว่า จะเป็น เรื่ องคนล้ นงาม การทุ จ ริ ตการสอบแข่ง ขัน การเรีย กรั บ
ผลประโยชน์ หรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้นทุกปี เหล่านี้เราจะออกติดตามและเสนอแนวทางการแก้ไขอย่างไร
มติที่ประชุม
๑. เห็ น ชอบกรอบแนวทางการติ ด ตามประเมิ น ผลการบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามทีค่ ณะทางานเสนอ
๒. เห็ น ชอบแผนการปฏิ บั ติ ง านติ ด ตามประเมิน ผลการบริ ห ารงานบุค คลขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้
๒.๑ วัน ที่ ๑๓ มิถุน ายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ขอเชิญ ผู้แ ทนสถาบัน ที่ป รึ กษา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภ าพในราชการ (สปร.) ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานตามโครงการติดตามประเมิน ผล
และพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น รองรับ Thailand ๔.๐ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้ งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
สานักนโยบายและแผน ชั้น ๗ อาคารสถาบันดารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ เพื่อประสานความ
ร่วมมือในการดาเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าวต่อไป
๒.๒. วันที่ ๒๘ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ มอบให้ฝ่ายเลขานุการและอนุกรรมการ ได้แก่
นายภักดี รัตนผล นางสาวเบญจวรรณ์ พาละหาญ และนายชนินทร์ ราชมณี ร่วมกันเป็นวิทยากรกระบวนการ
ในการแบ่งกลุ่ม เรื่อง ประเด็ นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการบริ หารงานบุค คลส่วนท้องถิ่น ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้ ง ที่ ๖ วั น ที่ ๒๘ – ๒๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทวิ น โลตั ส อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
๒.๓ การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการฯ ตั้ ง แต่ เ ดื อ นกรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็ น ต้ น ไป
มอบหมาย ให้ฝ่ายเลขานุการประสานข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเชิญผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด
ผู้ แ ทนผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น และผู้ แ ทนปลั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก ประเภท จากทุ ก ภาคๆ ละ ๔ คน
เพื่ อ ขอทราบข้ อ มู ล ปั ญ หา อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการฯ
๒.๔ มอบหมายให้อนุกรรมการพูดคุยปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น กับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง ได้แก่
/(๑) นายศิวะ ...

-๖(๑) นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิษณุโลก
(๒) นางพรรณี แก่นสุวรรณ จังหวัดปัตตานี
(๓) นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล จังหวัดปทุมธานี
(๔) นายภักดี รัตนผล จังหวัดสุพรรณบุรี
(๕) นางสาวเบญจวรรณ์ พาละหาญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.๕ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ สัญจร เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จากผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย
ทั้งนี้ ให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลจากข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการบริ หารงานบุค คลส่วนท้องถิ่นในอดีตและพัฒนารู ปแบบการบริหารงานบุค คลส่วน
ท้องถิ่น ในอนาคตต่อไป โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายของสานักงาน ก.ถ. และมอบหมายให้
ฝ่ายเลขานุการสรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เสนอที่ประชุม ก.ถ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป
๓.๒ สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
- การให้ข้อสังเกตและความเห็น เกี่ยวกับร่ า งพระราชบัญญัติร ะเบียบบริ หารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (ฉบับใหม่)
ฝ่ายเลขานุการ

๑. เรื่องเดิม
คณะอนุ ก รรมการฯ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อ วั น ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
พิจารณาแล้วเห็นชอบการกาหนดแนวทางการเสนอข้อสังเกตและความเห็นของอนุกรรมการ โดยให้อนุกรรมการ
นาร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... รวมทั้งข้อสังเกตและความเห็นชอบของกรรมการ ก.ถ.
ไปศึกษาพิจารณา หากอนุกรรมการท่านใดมีข้อสังเกตและความเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. .... หรื อเกี่ยวกับ ข้อสั งเกตและความเห็ นของกรรมการ ก.ถ. ประการใดให้นาเสนอที่ประชุม
คณะอนุ ก รรมการฯ พิ จ ารณาในการประชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไป ตามแบบฟอร์ ม การเสนอข้ อ สั ง เกตและความเห็ น ของ
อนุกรรมการแนบท้ายวาระ
๒. ข้อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ พิจารณาแล้ ว เพื่อให้ การพิจารณาเสนอข้อสั งเกตและความเห็ นของ
อนุกรรมการเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถ้าหาก
อนุกรรมการมีข้อสังเกตและความเห็นประการใดให้นาเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา ตามแบบฟอร์ม
การเสนอข้อสังเกตและความเห็นของอนุกรรมการแนบท้ายวาระ
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา หากที่ประชุมมีมติเป็นประการใดจะได้นาเสนอ ก.ถ.
เพื่อทราบต่อไป
มติที่ประชุม
มอบหมายให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร และอนุ ก รรมการด้ า นการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
รวมทั้ ง ข้ อ สั ง เกตและความเห็ น ของกรรมการ ก.ถ. ไปศึ ก ษาพิ จ ารณา หากอนุ ก รรมการมี ข้ อ สั ง เกต
และความเห็นประการใดให้นาเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งต่อไปตามแบบฟอร์มการเสนอข้อสังเกตและความเห็นของอนุกรรมการฯ
แนบท้ายวาระ
/ระเบียบวาระที่ ๔ ...

-๗ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลิกประชุมเวลา

- ไม่มี เวลา ๑๗.๐๐ น.

(นางดุษฎี ยุรยาตร์)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายธีรยุทธิ์ ลาชโรจน์)
ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศและติดตามประเมินผล
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

