รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมรวมใจกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
...........................................
ผู้มาประชุม
๑. น.ส.เบญจวรรณ อ่านเปรื่อง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบราชการ
๒. นายศิวะ
ศิริเสาวลักษณ์
๓. นางพรรณี
แก่นสุวรรณ
๔. นายปิติธรรม ฐิติมนตรี
๕. น.ส.เบญจวรรณ์ พาละหาญ
๖. นางนัทจิรา
อุ่ยวิรัช
๗. นายนพดล
ชานาญค้า
๘ . นายอนันต์
ถาทอง
แทนผู้อานวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๙. นายชยชัย
แสงอินทร์
แทน หัวหน้าสานักงาน ก.ถ.สป.
๑๐. นายธีรยุทธิ์ ลาชโรจน์
ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศและติดตามประเมินผล
สานักงาน ก.ถ.สป.
๑๑. นายคมสัน
มาลา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักงาน ก.ถ.สป.
๑๒. นางดุษฎี
ยุรยาตร์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักงาน ก.ถ.สป.
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
๑. นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล
๒. นายพงศธร
สัจจชลพันธ์
๓. นายภักดี
รัตนผล
๔. นายเชือ
ฮั่นจินดา
๕. นายอานาจ
ศรีพูนสุข
๖. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๗. ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
/ผู้เข้าร่วมประชุม ...

-๒ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. น.ส.ลักษณ์นาวรรณ พูนขุนทด
แทนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
๒. ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
๓. นายอนุชา
ศิริโภคานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองระเวียง
๔. นางพงษ์ศักดิ์ แตงอ่อน
นายกเทศมนตรีตาบลวังไทร
๕. นางสาวมณี
ใจชอบ
นายกเทศมนตรีตาบลพันดุง
๖. นายสมพงษ์
นกแก้ว
นายกเทศมนตรีตาบลขุย
๗. นายภัทรพล
บัญชาจารุรัตน์
นายกเทศมนตรีตาบลกุดจิก
๘. นายวิทยา
อาการส
แทนนายกเทศมนตรีตาบลประทาย
๙. นายอเนก
คร่อมกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
๑๐. นายสมบูรณ์ พันธ์ทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวลาย
๑๑. นายกฤษฎา พิมพ์จันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนอุดม
๑๒. นายชานาญ มุ่งยุทธกลาง
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมะค่า
๑๓. น.ส.ปิยาภรณ์ ศรีเกาะ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลช่อระกา
๑๔. นายวีระชัย ทองไพบูลย์
ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา
๑๕. นางสาวณัชนลิน ยะอนันต์
ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง
๑๖. นายสุเวช
ณะวงวิเศษ
ปลัดเทศบาลตาบลชุมพวง
๑๗. นายคมนา
อรรถวิทยากุล
ปลัดเทศบาลตาบลปักธงชัย
๑๘. นายนอม
สุขโข
ปลัดเทศบาลตาบลรังกาใหญ่
๑๙. นายสิรกิจ
วาปีธรรม
ปลัดเทศบาลตาบลจระเข้หิน
๒๐. พันจ่าเอกวิชิต จิตต์หาญ
แทนปลัดเทศบาลตาบลเมืองคง
๒๑. นายณัฐพงษ์ สุรีย์รัชศิรดา
แทนปลัดเทศบาลตาบลหินดาด
๒๒. นายชัยพิชิต เย็นกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหมื่นไวย
๒๓. ว่าที่ร้อยตรีเดชา ประจุดทะเก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลมะเริง
๒๔. นายสมศักดิ์ สนองผัน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย
๒๕. นายรณฤทธิ์ จิตรครบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตะแบกบาน
๒๖. นางเครือวัลย์ มวมขุนทด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงปรือ
๒๗. น.ส.เฟื่องฉัตร หมวกพิมาย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงพะไล
๒๘. นายวีรวิทย์ เคียนจังหรีด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโนนประดู่
๒๙. ส.ต.อ.หญิงณัฐญาณ์ บาตรโพธิ์
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสีสุก
๓๐. น.ส.นฤมล
รัตนเสนีย์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงาน ก.ถ.สป.
๓๑. นางดาวรุ่ง
โฉมประดิษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงาน ก.ถ.สป.
๓๒. นางกมลพร โรจกุลภรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงาน ก.ถ.สป.
๓๓. นางชื่นสุข
สอนมาก
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สานักงาน ก.ถ.สป.
เริ่มประชุม
เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมีนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบราชการ
ประธานอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
นายก อบจ. นครราชสีมา กล่าวต้อนรับ ขอต้ อ นรั บ คณะอนุ ก รรมการด้ า นการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๑๒ ท่าน โดยการนาของท่านเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง
/และขอต้อนรับ ...

-๓และขอต้ อนรั บ ท่ านที่ มาจากเทศบาลและ อบต. ด้ ว ยในวั นนี สถานที่ แห่ ง นี อาจจะไกลสั กนิ ดหนึ่ งบางท่ านรู้ จั ก
บางท่านไม่รู้จัก ท่านเบญจวรรณ ท่านเคยอยู่โคราชนาน ๕ ปี วันนีท่านได้กลับมาสู่บ้านเก่าบ้านหลังเดิม แต่กลับ
มาคนละบทบาท ต าแหน่ งสุ ดท้ ายของท่ านเบญจวรรณ คื อ อดี ตผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดตราด วั นนี ในฐานะที่ ดิ ฉั น
อยู่โคราชมา ๔๐ กว่าปีแล้ว ก็ดีใจที่บางท่านที่เคยอยู่โคราชมาก่อนได้กลับมาโคราชอีกครังหนึ่งในวันนี ก็ยินดีต้อนรับ
วันนี ก็ เป็ นการประชุมเล็ กๆ ของเราซึ่งเป็ นตั วแทน อปท. ในแต่ ละพื นที่ ในจั งหวั ดนครราชสี มา จุ ดประสงค์ ของ
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อจะมาขอสอบถามเรื่องปัญหาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึนกับ อปท.
ในพืนที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอาจจะไม่ได้เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืนที่จังหวัดนครราชสีมาทุกแห่ง ซึ่งทุกท่าน
ที่ได้รับเชิญมาเข้าร่วมประชุมในวันนี ถือได้ว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นตัวแทนของเพื่อนๆ อปท. เราด้วย
จึงขอแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
ก่อนอื่นในนามของคณะอนุกรรมการด้ านการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ให้การต้อนรับ
ด้วยความอบอุ่น อย่างดียิ่ง ทังอาหารและสถานที่ รวมทังต้องขอขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืนที่จังหวัด
นครราชสี ม าด้ ว ย จุ ด ประสงค์ ที่ ค ณะอนุ ก รรมการฯ ได้ ล งมาในพื นที่ ใ นวั น นี เพื่ อ ที่ จ ะได้ ม าร่ ว มรั บ ฟั ง ปั ญ หา
ข้ อ ขั ด ข้ อ งในการด าเนิ น งานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จากท่ า นผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
และจากท่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดิฉันนางสาวเบญจวรรณ อ่ านเปรื่อง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
และอดีตลู กหลาน ย่ าโม เมื่อปี ๒๕๒๕ – ๒๕๒๙ ก็มาทางานในตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน
สมัย ท่านผู้ ว่า สมบู ร ณ์ ไทยวัช รามาศ ก็รั บ ผิ ดชอบงานโครงการโคราชพั ฒ นา ก็เป็นประสบการณ์ ที่ดีเยี่ยมมาก
เป็นต้นทุนในการทางานของดิฉัน จากการทางานในส่วนภูมิภาค และได้มีโอกาสเรียนรู้การทางานของระดับส่วน
ท้องถิ่น ส่วนท้องที่รวมทังภาคเอกชน ภาคประชาชน เมื่อได้เป็นผู้ว่าแล้วก็สามารถนาบทเรียนนาประสบการณ์ที่ได้
จากการนางานที่โคราชไปปรับใช้ได้อีกอย่างมากมาย วันนีถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาเยี่ยมเยือนบ้านเก่าแล้วได้มาพบ
กับอดีตทีมงานหลากหลายท่านที่ได้เคยร่วมงานกันมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มาพบกับท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะที่ท่านเป็นภรรยาของพี่ไพโรจน์ นวลฉวี ซึ่งเป็นพี่ชายที่น่ารักของดิฉัน รวมทังได้มีโอกาส
กลับมาพบกับท่านรองนายก อบจ. ท่านที่ปรึกษา ซึง่ ก็เคยได้ร่วมงานกันมา ด้วยความอบอุ่น
มติที่ประชุม

จึงขอแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
ฝ่ายเลขานุการ
ได้จัดทารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครังที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
เสร็ จเรี ยบร้ อย และได้จั ดส่ งให้ อนุ กรรมการทุกท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่ าวแล้ ว ตามหนังสื อ
สานักงาน ก.ถ. ที่ มท.๐๒๐๙.๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ หากมีกรณีจะแก้ไขเพิ่มเติมขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ
ทราบด้วย ปรากฏว่าไม่มีอนุกรรมการท่านใด ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว
มติที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการด้ า นการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
/ระเบียบวาระที่ ๓ ...

-๔ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา
การพิจารณาข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายเลขานุการ

๑. เรื่องเดิม
คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่น ในการประชุม ครั งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อ วัน ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้ มีม ติม อบให้ ฝ่ ายเลขานุก าร
คณะอนุกรรมการฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ พืนที่เป้าหมายติดตามประเมินผลการบริห ารงานบุคคลส่ว น
ท้องถิ่น โดยเชิญนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม เสนอปัญหา
ความเห็น แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดให้จัดประชุม ๔ ครัง ดังนี
(๑) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๓๐ น. ณ กระทรวงมหาดไทย
(๒) วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ จังหวัดระยอง
(๓) วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ จังหวัดจันทบุรี
(๔) วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ จังหวัดนครราชสีมา
๒. ข้อเท็จจริง / ข้อพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้เ รีย นเชิ ญนายกองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น และเรีย นเชิ ญปลั ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อเสนอปัญหา ความเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหา
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเรียงลาดับผู้นาเสนอ
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประชุมร่วม ดังนี
๒.๑ นางนั ทจิ รา อุ่ย วิรัช อนุกรรมการฯ นาเสนอ เรื่ องการปฏิรูปองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารงานบุคคล และแนวทางคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์
๒.๒ ประชุมร่วมระหว่างอนุกรรมการฯ นายก/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. ข้อเสนอ
จึงเรียนที่ประชุมมาเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุม
รั บ ทราบการปฏิรู ป องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นด้า นการบริห ารงานบุคคลควรยึ ดกรอบ
แนวคิด (conceptual Framework) หลายๆ ประการ ได้แก่ ยึดแนวคิด Thailand ๔.๐ ในเชิงนโยบายและ
วิสัยทัศน์ ในส่วนที่จะพึงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รัฐธรรมนูญ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทังยึดแนวทางการบริหารงานบุคคลของภาคเอกชน สาหรับแนวทางการปฏิรูปการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นควรเน้นการแก้ปัญหา (problem Approach) ที่เผชิญอยู่ และการปฏิรูป (reform) ซึ่งอาจจะ
ปรับทังรูปแบบ โครงสร้าง อานาจและหน้าที่โดยมีระยะเวลาดาเนินการ ๑๐ ปี แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะสัน
๕ ปีแรก เปลี่ยนแปลงลักษณะค่อยเป็นไป (gradual change) และระยะยาว ๕ ปีหลัง เปลี่ยนแปลงลักษณะรวดเร็ว
ขนาดใหญ่ (drastic change) สาหรับจุดอ่อน จุดแข็ง (Strength &shortcomming) ของการวิเคราะห์ ปัญหา
หลายๆ ประการของการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพบว่า จุดอ่อน ได้แก่ โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินยัง
ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะในส่วน โครงสร้าง รูปแบบของภูมิภาค และท้องถิ่น สาหรับ จุดแข็ง ได้แก่ มองการแก้ปัญหา
ระยะยาว เชิงนโยบาย วิสัยทัศน์ กรอบแนวคิดเศรษฐกิจ ๔.๐
ประเด็นที่คณะอนุกรรมการฯ จะขอเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในวันนีจะครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จานวน ๖ เรื่อง ได้แก่ การสรรหา บรรจุ แต่งตัง โอน
ย้าย / การพัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น / การวางแผนอัตรากาลัง / การประเมินผลการปฏิบัติงาน / วินัย
/และการร้องทุกข์ ...

-๕และการร้องทุกข์ / เงินเดือน ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ / ซึ่งทัง ๖ เรื่องที่กล่าวมานี ท่านมีปัญหา อุปสรรคที่
เกิดขึน ข้อจากัดในแง่ระเบียบกฎหมายต่างๆ รวมทังข้อเสนอการแก้ไขปัญหาและการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้านการบริหารงานบุคคล ระยะ ๕ ปีแรก และระยะ ๕ ปีหลัง ซึ่งทัง ๖ เรื่องดังกล่าวข้างต้นจะอยู่ในกรอบ
ภาพอนาคตกรอบแรก คือ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ได้แก่ ความสะดวกรวดเร็วเท่าเทียม โปร่งใส
และเป็นธรรม และกรอบที่สองซึ่งจะเน้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ Thailand ๔.๐
ทาน้อยได้มาก เช่น โครงสร้ างขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ทุกระดับเน้นเรื่องความยืดหยุ่น ความคล่ องตัว
ตามสภาพท้องถิ่นแต่ละแห่ง และการจัดโครงสร้างที่กระชับ รวดเร็วต่อการติดต่อราชการให้ดูดีและสอดคล้องกับการ
ให้ บริ การประชาชน และเน้ นไปที่สมรรถนะของคน ซึ่งคนนันต้อ งเก่งขึน มีความเชี่ยวชาญมากขึนเน้นการเพิ่ม
สมรรถนะของคน อาจจะมองข้ า มต่ อ ไปในอนาคตเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตั ว รวดเร็ ว บางงานอาจจะต้ อ ง
Out Source เพื่อความสะดวก คล่องตัว และรวดเร็ว สาหรับข้อจากัดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น ห้ ามเกิน ร้ อยละ ๔๐ ถ้ามีป ระเด็นปัญหา ข้อจ ากัดอะไรต่างๆ ที่เกิดขึนในองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
สามารถนาเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมได้เลย
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขว้าง สรุปประเด็น สาระสาคัญ
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ดังรายละเอียดตามตารางแนบท้าย
มติที่ประชุม
มอบให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารสรุ ป ประมวลข้ อ มู ล ปั ญ หา อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเสนอ ก.ถ. เพื่อทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔
เลิกประชุมเวลา

เรื่องอื่นๆ
ไม่มี เวลา ๑๖.๓๐ น.

(นายคมสัน มาลา)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
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