รายงานการติดตามประเมินผล
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จัดทําโดย
คณะอนุกรรมการดานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กลุมงานสารสนเทศและติดตามประเมินผล
สํานักงาน ก.ถ.

สารบัญ
หนา
สวนที่ ๑ ความเปนมา
- การแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๑

สวนที่ ๒ การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๑

สวนที่ ๓ กรอบแนวคิด
- การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย
- การพัฒนาขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
- การวางแผนอัตรากําลัง
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- วินัยและการรองทุกข
- เงินเดือน คาตอบแทน และสิทธิประโยชน

๒

สวนที่ ๔ แผนการดําเนินงาน

๔

สวนที่ ๕ ผลการดําเนินงาน

๕

สวนที่ ๖ สรุปผลและขอเสนอแนะ

๙

ภาคผนวก

รายชื่อคณะอนุกรรมการดานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
*************************************

-๑๑. ความเปนมา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๓ กําหนดให
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรียกโดยยอวา ก.ถ. มีอํานาจหนาที่ในการกําหนด
มาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การศึกษา วิเคราะห
ให คํ า ปรึ ก ษา คํ า แนะนํ า และพิ จ ารณาป ญหาเกี่ ย วกั บการบริ ห ารงานบุ คคลส วนท องถิ่ น เพื่ อส งเสริ มให
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นมีประสิทธิภาพ และมาตรา ๓๖ กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น มีหนาที่รับผิดชอบงานในราชการของ ก.ถ.
ในการประชุม ก.ถ. ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่ อวัน ที่ ๑๗ กุมภาพัน ธ ๒๕๖๐ ไดมีมติ ให แตงตั้ ง
คณะอนุ ก รรมการด า นการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ต อ มา เมื่ อ วั น ที่ ๖ มี น าคม ๒๕๖๐ ประธาน ก.ถ. (นายพงศ โ พยม วาศภู ติ ) ได ล งนามในประกาศ ก.ถ.
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการดานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยมี นางสาวเบญจวรรณ อานเปรื่อง กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานระบบราชการในคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เปนประธาน และผูอํานวยการกลุมงานสารสนเทศและติดตามประเมินผล
สํา นั กงาน ก.ถ. สํ า นั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย เปน อนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีอํานาจหนาที่
ชวยเหลือ ก.ถ. ดังนี้
๑) ติดตามและประเมินผลรายการคาใชจาย เงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจางของ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
๓) ศึกษา และเสนอแนะในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางในการวางระบบการติดตามและประเมินผล
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
๔) ศึ กษา และเสนอแนะแนวทางการดํา เนิน งานเกี่ย วกั บ ระบบสารสนเทศขอ มูล บุค คล
สวนทองถิ่น
๕) เรื่องอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
รายชื่อคณะอนุกรรมการฯ ตามภาคผนวก ๓
๒. การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ กระบวนการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานตาง ๆ ตั้งแต การสรรหา การบรรจุ การแตงตั้ง การโอนยาย การพัฒนา
การวางแผนอัตรากําลัง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษ
และการใหพนจากตําแหนง เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยเปนระบบ
ที่ยึดถือหลักระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance)
และสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด สัมฤทธิผลตามเปาหมายที่ตั้งไว
/ขอมูล...

-๒ขอมูลจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พบวา ณ วันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๖๐ มี จํ า นวนองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทั่ ว ประเทศ จํ า นวน ๗,๘๕๒ แห ง และมี จํ า นวนบุ ค ลากร
สวนทองถิ่น จํานวน ๓๗๐,๔๙๕ คน
ขอมูลจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ

องคกรปกครองสวนทองถิน่

องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
เทศบาลตําบล
องคการบริหารสวนตําบล
องคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (แหง)

ขอมูลจํานวนบุคลากรในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขาราชการ/ ลูกจางประจํา พนักงานจาง
ประเภท
พนักงาน
(คน)
(คน)
สวนทองถิ่น
(คน)
องคการบริหารสวนจังหวัด
๙,๕๔๙
๑,๔๐๐
๑๓,๗๑๖
เทศบาลนคร
๕,๖๓๗
๑,๕๕๖
๑๘,๘๖๒
เทศบาลเมือง
๑๐,๙๓๗
๒,๗๐๗
๒๗,๖๕๗
เทศบาลตําบล
๔๔,๙๒๓
๕,๙๘๖
๖๓,๙๔๐
องคการบริหารสวนตําบล
๗๑,๗๒๔
๔,๒๓๐
๘๖,๑๓๘
เมืองพัทยา
๔๒๑
๑๓๗
๙๗๕
รวม
๑๔๓,๑๙๑
๑๖,๐๑๖
๒๑๑,๒๘๘
๓. กรอบแนวคิด

๗๖
๒,๔๔๑
๓๐
๑๗๘
๒,๒๓๓
๕,๓๓๓
๒
๗,๘๕๒

รวมทั้งหมด
(คน)
๒๔,๖๖๕
๒๖,๐๕๕
๔๑,๓๐๑
๑๑๔,๘๔๙
๑๖๒,๐๙๒
๑,๕๓๓
๓๗๐,๔๙๕

ในการประชุ ม ก.ถ. ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ ได มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
กรอบแนวทางการติ ด ตามประเมิ น ผลการบริ ห ารงานบุ ค คลขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และแผน
การดําเนินงาน ใน ๖ ประเด็นตามที่คณะอนุกรรมการดานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอ ไดแก
๑) การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย
๒) การพัฒนาขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
๓) การวางแผนอัตรากําลัง
/๔) การประเมินผล...

-๓-

ตามรูปภาพที่ ๑

๔) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๕) วินัยและการรองทุกข
๖) เงินเดือน คาตอบแทน และสิทธิประโยชน

ในการดําเนินงานติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คณะอนุกรรมการฯ ไดกําหนดตนแบบในการติดตามและประเมินผล (Local HR Monitoring and Evaluating Model)
ตามรูปภาพที่ ๒

/ตนแบบการติดตาม....

-๔ตนแบบการติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (Local HR Monitoring
and Evaluating Model) เปนเรื่องของการบริหารการเปลี่ยนแปลง และเปนการมองเชิงระบบที่ครอบคลุม
ตั้งแตการทําความเขาใจ กับภารกิจ วิสัยทัศน คานิยม เปาหมาย กลยุทธและความจําเปนของการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การวิเคราะหการปฏิบัติงานเปนการคนหาและระบุปญหาหรือชองวาง
ในการปฏิบัติงานใหชัดเจน โดยมุงเนนไปที่การปฏิบัติงานที่คาดหวังในอนาคต การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงใน
ปจจุบัน และชองวางที่เกิดขึ้น จุดมุงหมายในการวิเคราะหนี้ ก็เพื่อคนหาปจจัยที่สามารถชวยปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานใหดีขึ้น การวิเคราะหหาสาเหตุเพื่อที่จะกําหนดวาทําไมชองวางนี้จึงเกิดขึ้นและระบุปจจัย
ตาง ๆ ที่จะชวยปดชองวางนั้น การวิเคราะหหาสาเหตุสามารถมองไดทั้ง ๓ ระดับ คือ ระดับองคกร ระดับ
โครงสราง/กระบวนการ และระดับขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น เมื่อไดสาเหตุแลวจึงคิดริเริ่มออกมาเปน
โครงการต าง ๆ การดําเนินงานโครงการมีขอไดเปรียบ คือ สามารถกําหนดขอบเขตของงาน ผูรับผิดชอบ
มีเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด มีการใชทรัพยากรไดอยางชัดเจน ทําใหงายตอการติดตามประเมินผล
๔. แผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ของคณะอนุกรรมการดานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีดังนี้
๑) มอบให ฝ ายเลขานุ การแจกแบบสอบถามเกี่ย วกับ ปญ หา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและสงเสริมการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น ระหวางวันที่ ๒๘ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทวินโลตัส อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒) ขอเชิ ญ ผู แ ทนท อ งถิ่ น จั ง หวั ด ผู แ ทนผู บ ริ ห าร และผู แ ทนปลั ด องค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นทุกประเภทจากทุกภูมิภาค เพื่อใหขอมูลปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น ตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ โดยประสานขอมูลกลุมเปาหมายจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดใหจัดการประชุม จํานวน ๔ ครั้ง ณ กระทรวงมหาดไทย
จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดนครราชสีมา สํานักงาน ก.ถ. โดยกลุมงานสารสนเทศและติดตาม
ประเมินผล ซึ่งรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงจัดทํา
โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในอํานาจหนาที่ของ ก.ถ.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจัดใหมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ตามโครงการฯ ดังนี้
ครั้ ง ที่ ๑ ในวั น ที่ ๑๐ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ณ ห องประชุ มสํ านัก ตรวจราชการและเรื่องราว
รองทุกข ชั้น ๕ อาคารดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๑ ชั้น ๘ องคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมไพรินทร องคการบริหารสวนจังหวัด
จันทบุรี อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ครั้ งที่ ๔ ในวั นที่ ๗ กั นยายน ๒๕๖๐ ณ ห องประชุมรวมใจกองชาง องคการบริ หารส ว น
จังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
/๕. ผลการดําเนินงาน...

-๕๕. ผลการดําเนินงาน
จากการแจกแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น ใหแกผูเขารวมการประชุมฯ จํานวน ๓๒๐ คน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา
และสงเสริมการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ระหวางวันที่ ๒๘ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทวินโลตัส
จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถสรุปผลได ดังนี้

จากภาพรวมผลการประเมินระบบบริหารงานบุคคล สรุปได ดังนี้
- ผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ที่ตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ผูแทนสํานักงาน
ทองถิ่นจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
- เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา มีความเห็นตอการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง
- เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา ประเด็นการพัฒนาขาราชการเปนประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมาคือ การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย วินัยและการรองทุกข ระบบคาตอบแทน และ
การประเมินการปฏิบัติราชการ โดยประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การวางแผนอัตรากําลัง
/อบจ. ...

-๖-

จากแผนภูมิ พบวา ผูตอบแบบสอบถามจาก อบจ. มีความคิดเห็นตอระบบบริหารงานบุคคล ดังนี้
- ประเด็นที่อยูในระดับดีมาก ไดแก การพัฒนาขาราชการ (๕๐%) และ การสรรหา บรรจุ
แตงตั้ง โอน ยาย (๒๕%)
- ประเด็นที่อยูในระดับดี ไดแก วินัยและการรองทุกข และระบบคาตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ย
เทากันที่ ๗๕% สวนประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การวางแผนอัตรากําลัง การพัฒนาขาราชการ
และการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โอนยาย มีคะแนนเฉลี่ยเทากันที่ ๕๐%
- ประเด็ น ที่ อ ยู ใ นระดั บ พอใช ได แ ก การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ การวางแผน
อัตรากําลัง และการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โอนยาย ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยในระดับพอใชเทากันที่ ๒๕%
- ประเด็นที่อยูในระดับควรปรับปรุง ไดแก ประเด็นวินัยและการรองทุกข ระบบคาตอบแทน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการวางแผนอัตรากําลัง มีคะแนนเฉลี่ยเทากันที่ ๒๕%

/จากแผนภูมิ...

-๗จากแผนภูมิ พบวา ผูตอบแบบสอบถามจากเทศบาล มีความคิดเห็นตอระบบบริหารงานบุคคล ดังนี้
- ประเด็นที่อยูในระดับดีมาก ไดแก วินัยและการรองทุกข (๑๐%) การวางแผนอัตรากําลัง
(๑๐%) ระบบคาตอบแทน (๑๓%) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (๑๓%) การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โอน
ยาย (๑๓%) และการพัฒนาขาราชการ (๑๕%)
- ประเด็ น ที่อยู ในระดับ ดี ได แก การสรรหา บรรจุ แต งตั้ ง โอน ย าย (๔๐%) การพั ฒนา
ขาราชการ (๔๙%) การวางแผนอัตรากําลัง (๕๔%) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (๕๗%) ระบบ
คาตอบแทน (๖๐%) และวินัยและการรองทุกข (๖๘%)
- ประเด็นที่อยูในระดับพอใช ดังนี้ วินัยและการรองทุกข (๒๐%) ระบบคาตอบแทน (๒๒%)
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (๒๖%) การวางแผนอัตรากําลัง (๒๘%) การพัฒนาขาราชการ (๓๒%) และ
การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย (๓๔%)
- ประเด็นที่ควรปรับปรุง ไดแก วินัยและการรองทุกข (๒%) การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (๔%) ระบบคาตอบแทนและการพัฒนาขาราชการ (๕%) การวางแผนอัตรากําลัง (๙%) และการสรรหา
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย (๑๒%)

จากแผนภูมิ พบวา ผูตอบแบบสอบถามจาก อบต. มีความคิดเห็นตอระบบบริหารงานบุคคล ดังนี้
- ประเด็นที่อยูในระดับดีมาก ไดแก การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (๑๑%) วินัยและการ
รองทุกข (๑๒%) ระบบคาตอบแทน (๑๔%) การวางแผนอัตรากําลัง (๑๕%) การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย
(๑๙%) และการพัฒนาขาราชการ (๒๐%)
- ประเด็นที่อยูในระดับดี ไดแก การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โอนยาย (๔๗%) การวางแผน
อัตรากําลัง (๔๘%) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (๕๑%) การพัฒนาขาราชการ (๕๓%) ระบบคาตอบแทน
(๕๕%) และวินัยและการรองทุกข (๖๕%)
- ประเด็นที่อยูในระดับพอใช ดังนี้ วินัยและการรองทุกข (๑๘%) การพัฒนาขาราชการ
(๒๔%) ระบบคาตอบแทน (๒๕%) การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย (๒๕%) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(๒๙%) และการวางแผนอัตรากําลัง (๓๓%)
/ประเด็น...

-๘- ประเด็ น ที่ ควรปรั บ ปรุง ไดแก การพั ฒนาขาราชการ (๓%) วินัย และการรองทุกข (๕%)
การวางแผนอัตรากําลัง (๕%) ระบบคาตอบแทน (๖%) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (๙%) และการสรรหา
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย (๑๐%)
การประชุมคณะอนุกรรมการฯ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กระทรวงมหาดไทย
ฝายเลขานุการฯ ไดเรียนเชิญผูแทนนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เวลา ๑๐.๐๐ น. และ
เรี ย นเชิ ญ ผู แ ทนปลั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เวลา ๑๓.๓๐ น. จากทุ ก ภู มิ ภ าค เข า ร ว มประชุ ม
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อเสนอปญหา ความเห็นแนวทางการแกไขปญหาการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่ น
โดยนายภักดี รัตนผล อนุกรรมการฯ นําเสนอ เรื่องการปฏิรูปองคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการบริหารงาน
บุคคล และนางนั ทจิร า อุ ยวิ รัช อนุ กรรมการฯ นําเสนอแนวทางคําถามที่ใชในการสัมภาษณ จากนั้นเปน
การประชุมรวมระหวางอนุกรรมการฯ ผูแทนผูบริหาร/ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จากทุกภูมิภาค
การประชุมคณะอนุกรรมการฯ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
ฝายเลขานุการฯ ไดเรียนเชิญผูแทนนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเรียนเชิญผูแทน
ปลั ด องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น จากจั ง หวัดระยอง เขาร ว มประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่ อเสนอปญหา
ความเห็นแนวทางการแกไขปญหาการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น โดยนายภักดี รัตนผล อนุกรรมการฯ
นําเสนอ เรื่องการปฏิรูปองคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการบริหารงานบุคคล และแนวทางคําถามที่ใชใน
การสัมภาษณ จากนั้นเปนการประชุมรวมระหวางอนุกรรมการฯ ผูแทนนายก/ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดระยอง
การประชุมคณะอนุกรรมการฯ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ฝายเลขานุการฯ ไดเรียนเชิญผูแทนนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเรียนเชิญผูแทน
ปลั ด องค กรปกครองส ว นทองถิ่ น จากจั งหวัดจันทบุรี เขารว มประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อเสนอปญหา
ความเห็นแนวทางการแกไขปญหาการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น โดยนายภักดี รัตนผล อนุกรรมการฯ
นําเสนอ เรื่องการปฏิรูปองคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการบริหารงานบุคคล และแนวทางคําถามที่ใชในการ
สัมภาษณ จากนั้นเปนการประชุมรวมระหวางอนุกรรมการฯ ผูแทนนายก/ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดจันทบุรี
การประชุมคณะอนุ กรรมการฯ วั น ที่ ๗ กัน ยายน ๒๕๖๐ ณ ห องประชุ มองค การบริห ารสว นจังหวั ด
นครราชสีมา
ฝายเลขานุการฯ ไดเรียนเชิญผูแทนนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเรียนเชิญผูแทน
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจากจังหวัดนครราชสีมา เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อเสนอปญหา
ความเห็นแนวทางการแกไขปญหาการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น โดยนางนัทจิรา อุยวิรัช อนุกรรมการฯ
นําเสนอ เรื่องการปฏิรูปองคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการบริหารงานบุคคล และแนวทางคําถามที่ใชในการ
สัมภาษณ จากนั้นเปนการประชุมรวมระหวางอนุกรรมการฯ ผูแทนนายก/ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดนครราชสีมา
/หมายเหตุ ...

-๙หมายเหตุ ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ขางตน ทั้ง ๔ ครั้ง คณะอนุกรรมการฯ ไดเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นจากผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน ๖ ประเด็น ไดแก ๑) การสรรหา
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย ๒) การพัฒนาขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น ๓) การวางแผนอัตรากําลัง ๔) การประเมินผล
การปฏิบัติงาน ๕) วินัยและการรองทุกข และ ๖) เงินเดือน คาตอบแทนและสิทธิประโยชนทําใหรับทราบปญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้น ขอจํากัดในแงระเบียบกฎหมายตาง ๆ รวมทั้งขอเสนอการแกไขปญหาและการปฏิรูป
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการบริหารงานบุคคล ระยะ ๕ ปแรก และระยะ ๕ ปหลัง ซึ่งทั้ง ๖ เรื่องดังกลาว
ขางตนจะอยูในกรอบภาพอนาคตกรอบแรก คือ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ไดแก ความสะดวก
รวดเร็ ว เท า เที ย ม โปร ง ใส และเป น ธรรม และกรอบที่ ส องซึ่ ง จะเน น ว า ทุ กสิ่ ง ทุ ก อย า งต อ งสอดคล อ งกั บ
ยุทธศาสตรชาติและ Thailand ๔.๐
๖. สรุปผลและขอเสนอแนะ
จากการลงพื้นที่เพื่อรับฟงความเห็นและรวบรวมขอมูล ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ตามกรอบแนวทางการติดตามประเมินผล ทั้ง ๖ ดาน จากกลุมเปาหมาย
สรุปผล ดังนี้
ประเด็น ๑. การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย
อปท. มีปญหาเกี่ยวกับการขาดบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ เชน แพทย เภสัชกร และขาดบุคลากร
ทุกลักษณะงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และพื้นที่พิเศษอื่น ๆ เชน พื้นที่ทองเที่ยว พื้นที่เกาะ พื้นที่
หางไกล เปนตน อันเนื่องมาจากปญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน ปญหาคาครองชีพสูง และปญหา
บุคลากรเปนคนตางพื้นที่จึงขอยายกลับภูมิลําเนาเมื่อครบระยะเวลาการดํารงตําแหนงที่กําหนด
การดําเนินการในปจจุบัน เมื่อตรวจสอบกฎเกณฑและการดําเนินการในปจจุบัน พบวา
๑) วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ก.กลาง ไดสงตัวผูที่ผานการ
สอบ แขงขันในตําแหนงตาง ๆ ยกเวน แพทยและเภสัชกร ให อปท. ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อบรรจุแตงตั้งเปน
ขาราชการ/พนักงานในสังกัด อปท.
(ขอมูลบุคลากรดานสาธารณสุขในสังกัด อปท. ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีจํานวน ๔,๗๓๓
อัตรา จากกรอบอัตรากําลัง ๕,๑๐๐ อัตรา คิดเปนอัตราวาง รอยละ ๙๒.๘๐)
๒) มติ ก.กลาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีมติใหมีการคัดเลือกในกรณี
ที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันเพื่ อบรรจุบุคคลเปนขาราชการ อปท. ให อปท. เปนผู ดําเนินการ
คัดเลือกโดย อปท. อาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการ อปท.
โดยไมตองดําเนินการสอบแขงขันไดในกรณีเหตุพิเศษ ดังนี้
(๑) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูที่ไดรับทุนเลาเรียนหลวง ทุนรัฐบาล หรือ ทุนของ อปท.
ในสาขาวิชาที่ ก.กลาง กําหนดเพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ
(๒) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.กลาง กําหนดให อปท.
จัดใหมีการศึกษาขึ้นเพื่อเขารับราชการใน อปท. นั้นโดยเฉพาะ
(๓) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.กลาง กําหนดใหคัดเลือกเพื่อ
บรรจุบุคคลเขารับราชการในกรณีเหตุพิเศษได
(๔) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งไมสามารถมารับการบรรจุได เมื่อถึง
ลําดับที่สอบได เนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และไดมา
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูนั้นสอบไดถูกยกเลิกไปแลว
/(๕) กรณีการบรรจุ...

-๑๐(๕) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
เนื่ องจากได มารายงานตั ว เพื่ อขอรั บ การบรรจุแลว แตมีเหตุที่ไมอาจเขาปฏิบัติห นาที่ร าชการในตําแหนง
ที่สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงตั้ง
(๖) กรณีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่มีความรู ความสามารถ เขารับราชการในฐานะ
ผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการพิเศษ
(๗) กรณีการบรรจุและแตงตั้งคนพิการเขารับราชการ
(๘) กรณีอื่น ๆ ตาม ก.กลาง กําหนด
ในการคัดเลือกตามวรรคที่ (๑)(๒)(๓) และ (๗) ใหแตงตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย
๑) นายก อปท. เปนประธาน
๒) ผูที่มีความรูความสามารถในตําแหนงที่จะคัดเลือก เปนกรรมการ
๓) ผูแทนสวนราชการสวนกลางหรือสวนภูมิภาค ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับตําแหนงที่
จะคัดเลือก เปนกรรมการ
๔) ปลัด อปท. เปนกรรมการ
๕) หัวหนาสวนราชการที่เปนผูบังคับบัญชาของตําแหนงนั้น เปนกรรมการ
๖) หัวหนาสวนราชการของ อปท. ที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
เปนเลขานุการ
ขอเสนอของคณะอนุกรรมการฯ : การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย ขาราชการ
เห็นควรเสนอ ก.ถ. เพื่อกําหนดมาตรการ ดังนี้
เชิงนโยบาย ๑. การกําหนดใหการสอบภาค ก. ดําเนิ นการโดยศูนย กลาง เพื่อความเป น
มาตรฐาน ตามแผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
๒. สรรหาขาราชการสวนทองถิ่นจะตองเปนไปตามระบบคุณธรรม รวมทั้งให
คํานึงถึงความคุมคาและประสิทธิภาพของงาน มิใหเกิดปญหาคนลนงานหรือ
งานลนคน อันจะเปนภาระดานงบประมาณของ อปท.
สําหรับในกรณีจําเปน เพื่อใหมีอัตรากําลังเหมาะสมกับปริมาณงานและการ
ใหบริการสาธารณะ จนอาจทําใหมีภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลสูง
เกินกวารอยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจายตามที่กฎหมายกําหนด เห็นควร
ขอปรั บปรุ ง แก ไขเพิ่ ม เติ มกฎหมายให อปท. อาจมี ภ าระคา ใช จา ยด า นการ
บริหารงานบุคคลเกินกวารอยละ ๔๐ ได ตามเงื่อนไขที่ ก.ถ. กําหนด
เชิงบริหาร ๑. เพื่อเพิ่มชองทางในการสรรหาใหไดบุคลากรที่มีประสบการณและสงเสริม
บุ ค ลากรภายในสั ง กั ด อปท. ได แ ก พนั ก งานจ า ง หรื อ ลู ก จ า งประจํ า
มี ท างเลื อ กในการเปลี่ ย นเส น ทางสายอาชี พ จึ ง เห็ น ควรกํ า หนดให มี
สนามสอบแขงขันออกเปน ๒ สนาม คือ
(๑) สนามสอบแขงขัน ซึ่งเปดรับบุคคลทั่วไป
(๒) สนามสอบพิเศษ ซึ่งเปดรับเฉพาะพนักงานจางหรือลูกจางประจํา
ทั้งนี้ จะตองมีการกําหนดสัดสวนอัตราตําแหนงระหวางบุคคลทั่วไปและบุคคล
ในสังกัด อปท. อยางเหมาะสมภายใตหลักความเสมอภาคในโอกาสการเขารับ
ราชการดวย
๒. การกําหนดมาตรการสรรหาเชิงรุก เพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพโดดเดนเขามา
ปฏิ บั ติ ร าชการใน อปท. เช น การให ทุ น การศึ ก ษาในสาขาขาดแคลน
การนิ เ ทศสิ ท ธิ ป ระโยชน แ ละเส น ทางความก า วหน า ของข า ราชการ
สวนทองถิ่นในสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการรับรูใหมี
ผูสนใจมาสมัครเขารับราชการใน อปท. มากขึ้น
/ในสวน...

-๑๑ในสวนตําแหนงพนักงานจาง พบวา อปท. ประสบปญหาขาดแคลนพนักงานจางเนื่องจาก
ตามรางกฎหมายระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. .... บัญญัติให อปท. มีพนักงานจางจํานวนไมเกินรอยละ ๒๕
ของจํานวนข าราชการ จะสงผลกระทบให อปท. ทุกแหงขาดแคลนลูกจางในการปฏิ บัติงานบริการประชาชน
งานช าง งานทําความสะอาด งานเสี่ยงภั ย งานบริ การสาธารณะ งานรถดับเพลิง งานที่ตองใช แรงงานต าง ๆ
เปนตน ประกอบกับ อปท. มีปญ
 หาในทางปฏิบัติที่จะใหลูกจางออกจากงานโดยไมมีความผิดใด ๆ น อ ก จ า ก นี้
อปท. นําเสนอปญหา/ขอเสนอแนะวา มีพนักงานจางมีจํานวนมากเกินไป เนื่องจาก นายก อปท. แตละคนจะจาง
ลูกจางเพิ่ม ประมาณ ๑๐ คน เมื่อนายก อปท. หมดวาระไป อปท. ก็ตองจางลูกจางเหลานี้ ตอไปอีก จึงเสนอให
ก.กลาง กําหนดใหการจาง ลูกจาง อปท.ทุกประเภทตองไดรับความ เห็นชอบจาก ก.จังหวัดกอน
การดํ าเนิ นการในป จ จุ บั น ในประเด็ นเกี่ ย วกั บพนั กงานจ าง เมื่ อตรวจสอบกฎเกณฑ และ
การดําเนินการในปจจุบัน พบวา
๑) การกําหนดสัดสวนพนักงานจางกับจํานวนขาราชการสวนทองถิ่นไมเกินรอยละ ๒๕ นั้น
ปรากฏใน ร าง พ.ร.บ. ระเบี ย บข า ราชการสว นทองถิ่น พ.ศ. .... (ฉบั บ สปท.) และราง พ.ร.บ. ระเบีย บ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. .... (ฉบับกระทรวงมหาดไทย) ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้
“พนักงานจางตามภารกิจที่มีลักษณะงานเชนเดียวกับลักษณะงานของขาราชการสวนทองถิ่น
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดจะมีจํานวนรวมกันเกินกวารอยละยี่สิบหาของจํานวนอัตรากําลังขาราชการ
สวนทองถิ่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมได กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีความจําเปนอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงไดและเพื่อประโยชนของทางราชการ ก.ถ. อาจมีมติอนุมัติใหมีจํานวนพนักงานจางตามภารกิจที่มีชื่อ
ตําแหนงเชน เดียวกันกับชื่อตําแหนงขาราชการสวนทองถิ่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเกินกวาจํานวน
ที่กําหนดได และมติในเรื่องดังกลาวใหถือเสียงขางมากซึ่งไมนอยกวาสี่ในหาของจํานวนกรรมการที่มาประชุม”
๒) ปจจุบันอัตรากําลังของบุคลากรทองถิ่นมีดังนี้ ขอมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ปรากฏวา
มีขาราชการสวนทองถิ่น จํานวน ๑๔๒,๗๗๐ คน มีพนักงานจางและลูกจางประจํา จํานวน ๒๒๖,๑๙๒ คน
รวมทั้งสิ้น จํานวน ๓๖๘,๙๖๒ คน
เมื่อพิ จารณาพนักงานจ าง จํานวน ๒๒๖,๑๙๒ คน แลว คิดเปน รอยละ ๖๑ ของจํ านวน
ขาราชการ แตในรางกฎหมายมีการควบคุมเฉพาะพนักงานจางภารกิจที่มีลักษณะงานเหมือนหรือคลายคลึงกับ
ขาราชการสวนทองถิ่นเทานั้น มิไดหมายความรวมถึงพนักงานจางประเภททั่วไปแตอยางใด
นอกจากนี้ พนั กงานจ างที่จ ะไดรับ ผลกระทบตามรางกฎหมายก็มิใชจํานวนพนักงานจาง
ทั้งหมด หากแตเปนพนักงานจางตามเงื่อนไขรางกฎหมาย ซึ่งมีจํานวน ๖๓,๓๘๖ คน หรือคิดเปนรอยละ ๓๐
ของพนักงานจางทั้งหมด ซึ่งอาจมีผูไดรับผลกระทบจํานวนรอยละ ๕ เทานั้น
ขอเสนอของคณะอนุกรรมการฯ : พนักงานจางในสังกัด อปท.
เห็นควรเสนอให ก.ถ. พิจารณาดําเนินการ ดังนี้
เชิงนโยบาย ๑. กําหนดใหการจางลูกจาง อปท. ทุกประเภทตองอยูในแผนอัตรากําลัง
ลูกจางและต องได รับความเห็น ชอบจาก ก.จังหวั ด โดยผานการวิเ คราะห
คางานอยางถูกตอง
๒. ควรเปดโอกาสใหจางผูสูงอายุที่มีความรูความสามารถมาทํางาน เนื่องจาก
ปจจุบันมีจํานวนผูสูงอายุมากขึ้น และเปดโอกาสใหมีระเบียบในการจางบุคคล
ภายนอกที่มีคุณวุฒิมาทํางานในตําแหนงที่ขาดแคลน เชน จางชาวตางชาติที่
แตงงานกับคนไทยและอาศัยอยูในประเทศไทยเปนครูสอนภาษาอังกฤษ เปนตน
๓. ใชวิธีการ Outsource ใหเอกชนทําแทนในตําแหนงที่ไมจําเปนตองจางคน
แตใชเทคโนโลยีแทน เพื่อลดจํานวนขาราชการและลูกจาง
เชิงบริหาร
๑. เพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานของลูกจางใหสามารถทํางานที่มีลักษณะ
งานเชนเดียวกับลักษณะงานของขาราชการสวนทองถิ่น
๒. เพิ่ม IT ชวยในการปฏิบัติงานใหมากขึ้นเพื่อชวยลดการใชงานลูกจาง
๓. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถ
วิเคราะหคางานที่แทจริงได
๔. เพิ่มการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางใหมากขึ้นกวาปจจุบัน
/ประเด็น ๒. …

-๑๒ประเด็น ๒. การพัฒนาขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
๒.๑ หลักสูตรการอบรม อปท. มีขอเสนอแนะ ดังนี้
(๑) หลักสูตรการอบรม สัมมนาตาง ๆ ควรจะ เขมขน ตรงตามมาตรฐานการกําหนด
ตําแหนง หรือตรงกับความตองการของผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา
(๒) ก.กลาง ควรกําหนดหลักสูตรในการพัฒนาขาราชการแตละตําแหนง แตละสายงาน
ใหชัดเจนเพื่อขาราชการพนักงานในสังกัด อปท. จะไดปฏิบัติไดถูกตองไมเสียสิทธิเสียโอกาส
๒.๒ แตละหลักสูตรควรเนนใหความรูจาก สตง. ปปช. และ ปปท. แกบุคลากรในสังกัด อปท.
เพื่อปองกันการทําผิดกฎหมาย ปองกันการถูกเรียกเงินคืน
๒.๓ จั ด อบรมให ความรู แก นายก อปท. สมาชิ ก อปท. และมี การทดสอบความรู ก อนเข า
รับตําแหนง เชน
(๑) ควรจัดใหมีการอบรมใหความรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของแกนายก อปท. สมาชิกของ อปท. ที่
ไดรับการเลือกตั้งสมัยแรกพรอมทั้งทดสอบความรูกอนที่จะรับตําแหนงเพื่อปองกันการกระทําผิดตาง ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้น
(๒) นายก อปท. และสภา อปท. สมัยแรกควร เขารับการฝกอบรมความรู เพื่อเรียนรู
กฎหมายสําคัญ ๆ ที่อาจจะมีโทษจําคุก และมีการทดสอบความรูกอนที่จะรับตําแหนง
การดําเนินการในปจจุบันของ สถ. ที่เกี่ยวของ ดังนี้
- ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๒ ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีภารกิจเกี่ ยวกับการสงเสริมและสนั บสนุน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยการพัฒนาและใหคําปรึกษาแนะนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการจัดทํา
แผนพั ฒนาทองถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการเพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ
- ปจจุบัน สถ. จัดใหมีการอบรมใหความรูแกนายก อปท. และสมาชิก อปท. หลังจากเขารับ
ตําแหนงไปแลวระยะหนึ่งและมีการจัดอบรมหลักสูตรตาง ๆ ใหแกขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นเปนประจํา
และตอเนื่อง
ขอเสนอของคณะอนุกรรมการฯ : สถ. มีการจัดอบรมหลักสูตรใหแตละตําแหนงแลว แตอาจ
ไมตรงตามความตองการของ อปท.
เห็นควรเสนอ ก.ถ. พิจารณาแจงให สถ. ดําเนินการ ดังนี้
เชิงนโยบาย ๑. กําหนดใหมียุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทองถิ่นแหงชาติ
๒. บูรณาการการพัฒนาขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นเพื่อปองกัน
ความซ้ําซอน
เชิงบริหาร ๑. พัฒนาขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นใหเปนคนดี เนนคุณธรรม
มีสมรรถนะสูง และมีศักยภาพเปนเลิศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามนโยบาย
Thailand ๔.๐
๒. พัฒนาขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผานระบบ e-learning
๓. ใหมีคูมือ/หลักสูตรภาคบังคับในการเขาสูตําแหนง
๔. มีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับ
Thailand ๔.๐
/ประเด็น ๓. …

-๑๓ประเด็น ๓. การวางแผนอัตรากําลัง
อปท. มีความเห็น ดังนี้
๑. การจัดทําแผนอัตรากําลังของ อปท. ในปจจุบันไมเหมาะกับพื้นที่และลักษณะของ อปท.
เพราะโครงสรางและอัตรากําลังหลักของแตละ อปท. ถูกกําหนดโดย ก.กลาง
๒. อปท. มีจํานวน รองปลัดฯ มาก จึงควรมีการกําหนดเงื่อนไข/หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตรากําลัง
ใหเหมาะสมกับพื้นที่และลักษณะของ อปท. ใหมากขึ้น
๓. อปท. เรียกรองใหเพิ่มตําแหนงเพื่อความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ของขาราชการ
การดําเนินการในปจจุบัน
- ก.กลาง ไดกําหนดโครงสรางสวนราชการและประเภทตําแหนงของขาราชการสวนทองถิ่นไว
เพื่อเปนกรอบและพื้นฐานในการดําเนินการ โดยให ก.จังหวัด เปนผูอนุมัติแผนอัตรากําลัง ๓ ป ตามที่ อปท.
เสนอขอ เพื่อกํากับมิใหมีการกําหนดสวนราชการหรืออัตรากําลังมากเกินความจําเปน ทั้งนี้ กรณี อปท. ใดมี
ความจําเปนตองกําหนดตําแหนงที่แตกตาง ก็เสนอขอเพื่อทําความตกลงกับ ก.กลาง ไดตามความเหมาะสมของ
ภารกิจนั้น ๆ
ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ
เมื่อพิจารณาปญหาเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากําลัง ๓ ป แลว จะพบวา ตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขการกําหนดโครงสรางสวนราชการและอัตรากําลังมีความเหมาะสมแลวเนื่องจาก หาก อปท. ใดมีความ
จําเปนตองกําหนดตําแหนงหรือโครงสรางที่แตกตางจาก ก.กลาง กําหนด ก็สามารถยื่นเรื่องแสดงเหตุผลความ
จําเปน เพื่อขอทําความตกลงกําหนดตําแหนงนั้นได แตจากสภาพปญหาหรือขอเสนอของ อปท. นั้น แสดงให
เห็นวา อปท. ยังไมมีความเขาใจในเรื่องดังกลาวอยางถองแท หรือในทางกลับกันก็จะพบวา ในบางตําแหนงมี
การกําหนดจํานวนขาราชการที่มากเกินไปอันเนื่องมาจากไมมีแนวทางการพิจารณาในการกําหนดตําแหนงที่
ชั ด เจน กล า วคื อ มี ข อ เสนอจาก นายก อปท. ว า ตํ า แหน ง รองปลั ด มี จํ า นวนมากเกิ น ความจํ า เป น ใน
ขณะเดียวกัน ขาราชการก็เรียกรองใหมีการกําหนดตําแหนงรองปลัดจํานวนมาก เพื่อความกาวหนาในสาย
อาชีพ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอ ก.ถ. พิจารณาแจง ก.กลาง ดังนี้
ขอเสนอของคณะอนุกรรมการฯ : เห็นควรให ก.กลาง ดําเนินการ ดังนี้
เชิงนโยบาย - ขอให ก.กลาง พิจารณากําหนดแนวทางการกําหนดจํานวนอัตรากําลังให
เหมาะสมในแตละ อปท. อยางชัดเจน ลดการใชดุลพินิจใหนอยที่สุด เพราะ
มิฉะนั้น จะเกิดปญหาคนลนงานขึ้นได
- ขอให ก.กลาง พิจารณาแกไข Career Path ที่เปนขอจํากัด ทําใหมีการ
กํ า หนดเปด ตํา แหน งรองปลั ดมากจนเกิน ไป โดยให ผูดํ า รงตํา แหนง ผอ.
สามารถสอบเปลี่ยนสายงานเพื่อดํารงตําแหนง ปลัด อปท. โดยไมตองผาน
การดํารงตําแหนงรองปลัดมากอน ซึ่งอาจแกไขระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ใหมีประสบการณการทํางานที่มากขึ้น
ประเด็น ๔. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขอเสนอแนะของ อปท. ไดแก
๑. ควรใหควรใหภาคประชาชนในพื้นที่/องคกรอิสระเขามามีสวนรวมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ อปท.
/๒. ควรให...

-๑๔๒. ควรใหภาคประชาชนในพื้นที/่ องคกรอิสระเปนผูตรวจสอบ การใชอํานาจของนายก อปท.
๓. ควรกํ า หนดให มีตั ว ชี้ วั ดในการประเมิ น ผลการปฏิบั ติ งานในด า นการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน
การดําเนินการในปจจุบันของ สถ. หรือ ก.กลาง
- ระเบียบปฏิบัติที่มีอยูกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
และการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของทองถิ่นแลว (Local Performance Assessment : LPA)
ขอเสนอของคณะอนุกรรมการฯ : เพื่อเปนการแกปญหาระยะยาว เห็นควรนําเสนอ กถ.
เพื่อพิจารณาแจงให สถ. หรือ ก.กลาง ดําเนินการ ดังนี้
เชิงนโยบาย - ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อปท. ควรใหภาคราชการ ภาค
ประชาชน และภาคประชารัฐ เขามามีสวนรวมอยางอิสระมากกวาปจจุบัน
ทั้งนี้ หลักเกณฑ/วิธีการ/ขั้นตอนตาง ๆ และคุณสมบัติผูประเมินให ก.กลาง/
ก.จังหวัด เปนผูกําหนด เพื่อสะทอนใหมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพื่อลดชอง
ทางการประเมินโดยกลุมพรรคพวก
เชิงบริหาร - ใชคลังสมองจากนักวิชาการในจังหวัด เชน อาจารยมหาวิทยาลัย เขามามีสวน
รวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อปท.
- ใชระบบ ๔.๐ มาชวยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อปท. เชน การ
ใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในการใหบริการของ อปท. ดวยการ Vote
หรื อ มี การสุมสอบถามผูมาใชบริการของ อปท. ทางโทรศัพท ในทํานอง
เดียวกันกับภาคเอกชนหรือธนาคาร
ประเด็น ๕. วินัยและการรองทุกข
ขอเสนอแนะของ อปท. ไดแก
๑. คณะกรรมการสอบสวนทางวิ นัยไมมีความรูในเรื่องที่จ ะสอบสวน ทํ าใหเสีย เวลาใน
การศึกษาทําความเขาใจ เชน การสอบสวนเรื่องละเวนการปฏิบัติหนาที่ แตพนักงานสอบสวนไมมีความรูใน
เรื่องดังกลาว
๒. การพิจารณาลงโทษทางวินัยขาราชการพนักงานในสังกัด อปท. ไมควรใหนายก อปท. มี
อํานาจพิจารณาลงโทษ เพราะจะทําใหขาราชการพนักงานไมมีอิสระในการทํางาน เกรงกลัวนายก ไมกลาตอสูกับ
นายก อํานาจการลงโทษควรมอบใหแก ปลัด อปท. เพื่อสามารถปกครองบังคับบัญชาได
การดําเนินการในปจจุบันที่เกี่ยวของ ดังนี้
- ร า ง พ.ร.บ. ระเบี ย บขาราชการส ว นทอ งถิ่น พ.ศ. .... ไดกํา หนดช องทางและปรับ ปรุ ง
กระบวนการดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ให รั ด กุ ม ชั ด เจน และรวดเร็ ว มากกว า เดิ ม เป น กํ า หนดระยะเวลาการ
ดําเนินการทางวินัยใหแลวเสร็จ การอุทธรณรองทุกขมีเงื่อนเวลาที่ชัดเจน
- ราง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการสวนทองทองถิ่น พ.ศ. ... กําหนดใหคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยตองมีความรูในเรื่องที่จะสอบสวน
- ราง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ... กําหนดใหการออกคําสั่งเกี่ยวกับการ
ลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ใหเปนอํานาจของนายก อปท. ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑที่ ก.จังหวัด กําหนด แตสําหรับการออกคําสั่งใหขาราชการในสังกัด อปท. พนจากตําแหนง
(ปลดออก ไลออก เนื่อจากวินัยรายแรง) ตองไดรับความเห็นชอบจาก ก.จังหวัด กอน
/ขอเสนอ...

-๑๕ขอเสนอของคณะอนุกรรมการฯ : เพื่อเปนการแกไขปญหาระยะยาว ควรนําเสนอ กถ.
เพื่อพิจารณาแจงให สถ. หรือ ก.กลาง ดําเนินการ ดังนี้
เชิงนโยบาย - การดํ า เนิ น การทางวิ นั ย เป น เรื่ อ งที่ ก ระทบต อ ขวั ญ กํ า ลั ง ใจ ตลอดจน
ความเชื่ อ มั่ น ในระบบคุ ณ ธรรม ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารกํ า หนดมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมของผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาใหเห็นเปนรูปธรรม
เชิงบริหาร ๑. ออกกฎ/กติกาใหรัดกุม โดยนําขอจํากัดหรือปญหาในทางปฏิบัติมา
สังเคราะหและปรับปรุงกฎกติกาใหชัดเจน
๒. กําชับใหผูกํากับดูแลใหความสําคัญกับเรื่องวินัยและการรองทุกข
๓. มีการลงโทษผูฝาฝนอยางเขมงวด
๔. สงเสริมใหทํางานอยางเต็มศักยภาพ
๕. จัดฝกอบรมหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาลของผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยเฉพาะดานการปองกันและปราบปรามทุจริต
ประเด็น ๖. เงินเดือน คาตอบแทน และสิทธิประโยชน
ขอเสนอแนะของ อปท. ไดแก
(๑) รั ฐ บาลควรให เ งิ น อุ ด หนุ น อปท. เพื่ อ เป น เงิ น เพิ่ ม พิ เ ศษสํ า หรั บ การสู ร บ (พ.ส.ร.)
เงินสวัสดิการ สําหรับการปฏิบัติงานประจํา สํานักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดขายแดน ภาคใต เปนตน เพราะ อปท. มีขอจํากัดคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลหามเกินรอยละ ๔๐
(๒) รายการเงิ น สวั ส ดิ ก ารต า งๆ ไม ค วรรวมอยู ใ นค า ใช จ า ยด า นการบริ ห ารงานบุ ค คล
สวนทองถิ่น ซึ่งหามเกินรอยละ ๔๐
การดําเนินการในปจจุบันที่เกี่ยวของ ดังนี้
๑. ในกฎหมาย (พ.ร.บ. ระเบีย บบริ หารงานบุคคลสว นทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕)
บัญญัติใหภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล ไมเกินรอยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจาย ดังนี้ “ในการ
จายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และเงินคาจางของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง ที่
นํามาจากเงินรายไดที่ไมรวมเงินอุดหนุนและเงินกูหรือเงินอื่นใดนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจะ
กําหนดสูงกวารอยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมได”
การดํ า เนิ น การป จ จุ บัน มีปญ หาเกี่ย วกับ การจัดสรรเงิน อุดหนุน ไดแก การจัดสรรเงิน
อุดหนุนรายการเงินเดือนครู เปนผลใหเงินอุดหนุนกอนนี้ถูกนํามาคิดรวมเปนฐานงบประมาณรายจาย แตเมื่อ
นํามาคํานวณเปนภาระคาใชจาย ไมนําเงินอุดหนุนกอนดังกลาวมาคิดรวม จึงเปนผลใหการควบคุมคาใชจาย
ไมเปนไปตามขอเท็จจริง
๒. มี ข อ เสนอแก ไ ข คื อ ร า ง พ.ร.บ.ระเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. ....
มาตรา ๑๐ “ในการจายเงินเดือน คาจาง และประโยชนตอบแทนอื่นของขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจายจากเงินรายไดที่เปนงบประมาณรายจาย โดยจะกําหนดและจายสูง กวารอยละ
สี่สิบของงบประมาณรายจายประจําปไมได รายไดและงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่งไมรวมเงินอุดหนุน
ตามภารกิจถายโอนและเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรเปนเงินเดือน คาจางและประโยชนตอบแทนอื่นใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น”
/ขอเสนอ...

-๑๖ขอเสนอของคณะอนุกรรมการฯ : เห็นควรให สถ. และ ก.กลาง ดําเนินการ ดังนี้
เชิงนโยบาย - เสนอใหพิจารณาเงินเดือน คาตอบแทนและผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ
โดยคํ านึ ง ถึ งความยากง ายและซั บ ซ อนของงานที่ ได รั บ ค า ครองชี พ ที่
เปลี่ยนแปลงไป คาตอบแทนในภาคเอกชน ฐานะการคลังของประเทศ
และของทองถิ่น ความแตกตางระหวางรายไดของขาราชการระดับตาง ๆ
ในประเภทเดียวกันและตางประเภทกัน และปจจัยอื่น ๆ ที่จําเปน
- หลักการตองมีรอยละ ๔๐ แตถามีเหตุจําเปนใหผอนผันได
๑. กําชับใหผูบริหาร อปท. หารายไดเพิ่มขึ้น เชน จัดเก็บภาษีในพื้นที่
เชิงบริหาร
ใหเต็มเม็ดเต็มหนวยโดยใชแผนที่ภาษีเปนเครื่องมือ
๒. เสนอใหปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีของ อปท. แตละประเภทให
รัดกุมและมีประสิทธิภาพ
๓. ปรับปรุ งวิ ธีการหารายไดของ อปท. ใหส อดคลองกั บสภาพพื้น ที่
จํานวนประชากร
๔. ปรับปรุงวิธีคิดเงินอุดหนุนใหแก อปท. โดยคํานึงถึง พื้นที่ จํานวน
ประชากร รายได และภารกิจของแตละทองถิ่น เปนฐาน
๕. ปรับปรุงโครงสรางใหยดื หยุนตาม Function ของทองถิ่น
ขอสังเกต

จากการแจกแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น ใหแกผูเขารวมการประชุมฯ จํานวน ๓๒๐ คน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา
และสงเสริมการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ระหวางวันที่ ๒๘ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทวินโลตัส
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา บุคลากรของ อปท. มีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นสวนมาก
อยูในระดับดี เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา ประเด็นการพัฒนาขาราชการเปนประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมาคือ การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย วินัยและการรองทุกข ระบบคาตอบแทน และการประเมิน
การปฏิบัติราชการ โดยประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การวางแผนอัตรากําลัง นอกจากนี้ จากการ
จั ด การประชุ ม เพื่ อ ติ ด ตามประเมิ น ผลการบริ ห ารงานบุ ค คลขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ของ
คณะอนุกรรมการดานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้ง ๔ ครั้ง
พบว า องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ยั ง ประสบป ญ หาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล ตามกรอบแนวทาง
การติดตามประเมินผลที่คณะอนุกรรมการฯ กําหนด โดยประเด็นที่พบวามีปญหา เรียงตามลําดับจากมาก
ไปหานอย ดังนี้
/๑) การสรรหา...

-๑๗๑) การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย
๒) การพัฒนาบุคคลากร
๓) เงินเดือน คาตอบแทน และสิทธิประโยชน
๔) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๕) การวางแผนอัตรากําลัง
๖) วินัยและการรองทุกข
หากพิจารณาผลการศึกษาของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ไดจัดทํารายงานผลการประเมิน
ประสิทธิภาพขององคกรปกครองทองถิ่น ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ (Local Performance Assessment - Annual
Report ๒๐๑๕) พบวา
๑) ประเด็นการสรรหาผูดํารงตําแหนงเมื่ออัตราวาง มีคะแนนเฉลี่ยมากถึง รอยละ ๖๔.๖๐
โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผานเกณฑการประเมินมากถึง รอยละ ๘๑.๗๙
๒) ประเด็นการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีคะแนนเฉลี่ย
รอยละ ๖๐.๘๐ โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผานเกณฑการประเมิน รอยละ ๖๗.๗๑
๓) ประเด็นภาระคาใชจายดานรายจายดานบุคลากรและประโยชนตอบแทนอื่น มีคะแนน
เฉลี่ย รอยละ ๖๓.๘๐ โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผานเกณฑการประเมิน รอยละ ๘๔.๑๑
๔) ประเด็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มีคะแนนเฉลี่ย
มากถึง รอยละ ๙๗.๑๕ โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผานเกณฑการประเมินสูงถึง รอยละ ๙๗.๑๕
๕) ประเด็นการจัดทําแผนอัตรากําลัง มีคะแนนเฉลี่ย รอยละ ๘๘.๔๐ โดยมีองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ผานเกณฑการประเมินสูงถึง รอยละ ๙๙.๑๑ ซึ่งไมสอดคลองกับประเด็นการกําหนดกรอบ
อัตรากําลังที่มีคะแนนเฉลี่ยเพียง รอยละ ๕๓.๐๐
ทั้ ง นี้ ประเด็ น เกี่ ย วกั บ วิ นั ย และการร อ งทุ ก ข ข ององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ไม มี
การประเมินผลแตอยางใด
เมื่อพิจารณาประเด็นปญหาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรายงานผลของกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นแลว จึงควรมีการพัฒนาการบริหารงานบุคคลทั้ง ๖ ดาน เพื่อใหการดําเนินการพัฒนา
บุคคลากรทองถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปจจุบัน พบวา ปญหาบางขอ ก.ถ. ก.กลาง ก.จังหวัด กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ไดแกไขปญหาไปแลว แตกลุมเปาหมายหรือกลุมตัวอยาง (นายก/ปลัด
อปท.) ไม ทราบและไดนํ า เสนอต อคณะอนุกรรมการฯ วายังเปน ประเด็น ปญหาอยู แสดงใหเห็นวาขณะนี้
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น มีปญหาในการสื่อสารและความไมชัดเจนในทางปฏิบัติเกิดขึ้น จึงเห็น
ควรเพิ่มชองทางการสื่อสารและเนนใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สํานักงานทองถิ่นจังหวัด สํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน สรางความเขาใจในรูปแบบตาง ๆ มากขึ้น หรืออาจพิจารณาใหมี call center หรือ website
ที่ ผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากรในสั ง กั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สามารถเข า มาสอบถามประเด็ น ต า ง ๆ ได
โดยสะดวก รวดเร็ ว ทั น สถานการณ อั น จะเปน การชว ยให ทุกฝา ยที่เกี่ย วของมีความชัดเจน และนําไปสู
การแกไขปญหาที่เหมาะสมตอไป
....................................................................

ภาคผนวก

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการดานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
………………………………………….
ตามที่ ค ณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส ว นท อ งถิ่ น ได มี ป ระกาศแต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการดานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการดานการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น
เพื่อใหการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการดานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อํ านาจตามความ
ในมาตรา ๑๑ ประกอบมาตรา ๓๐ วรรคสี่ และมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ในการประชุม
ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ และครั้ งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวั น ที่ ๑๗ กุมภาพัน ธ ๒๕๖๐
จึงใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ด า นการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ลงวั น ที่ ๒๓ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๗ และให แ ต งตั้ ง คณะอนุ ก รรมการดานการติดตามและประเมิน ผลการดําเนิน งานขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวยบุคคล ดังนี้
๑. นางสาวเบญจวรรณ อานเปรื่อง
ประธานอนุกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานระบบราชการ
๒. นายศิวะ
ศิริเสาวลักษณ
อนุกรรมการ
๓. นางพรรณี แกนสุวรรณ
อนุกรรมการ
๔. นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล
อนุกรรมการ
๕. นายพงศธร สัจจชลพันธ
อนุกรรมการ
๖. นายภักดี
รัตนผล
อนุกรรมการ
๗. นายปติธรรม ฐิติมนตรี
อนุกรรมการ
๘. นางสาวเบญจวรรณ พาละหาญ
อนุกรรมการ
๙. นางนัทจิรา อุยวิรัช
อนุกรรมการ
๑๐. นายอํานาจ ศรีพูนสุข
อนุกรรมการ
๑๑. นายนพดล ชํานาญคา
อนุกรรมการ
๑๒. นายเชื้อ
ฮั่นจินดา
อนุกรรมการ
๑๓. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
อนุกรรมการ
๑๔. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
อนุกรรมการ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
๑๕. ผูอํานวยการกองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น
อนุกรรมการ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
/๑๖. หัวหนาสํานักงาน ...

-๒๑๖. หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๗. ผูอํานวยการกลุมงานสารสนเทศและติดตามประเมินผล
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๘. ขาราชการในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๙. ขาราชการในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ทั้งนี้ ใหมีอํานาจหนาที่ชวยเหลือคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ดังนี้
๑. ติดตามและประเมินผลรายการคาใชจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจางของ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
๓. ศึกษา และเสนอแนะในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางในการวางระบบการติดตามและประเมินผล
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
๔. ศึกษา และเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศขอมูลบุคคลสวนทองถิ่น
๕. เรื่องอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพงศโพยม วาศภูติ)
ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

