สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดรวมกับสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
(สปร.) ดํ า เนิ น “โครงการติ ดตามประเมิ น ผลและพัฒ นาระบบทรัพยากรบุคคลของขาราชการสวนทองถิ่น รองรับ
Thailand ๔.๐ และแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะแนว
ทางการพั ฒ นาระบบบริ ห ารงานบุ ค คลส ว นท องถิ่น ใหมี ป ระสิท ธิภ าพยิ่ งขึ้น อัน จะเปน การยกระดั บ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นสูมาตรฐานสากล ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตอไป
วัตถุประสงคของโครงการ
ตอไปในอนาคต

1) เพื่อศึกษากลไกและแนวทางการพัฒนามาตรฐานและระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่ น

2) เพื่อศึกษา วิเคราะห และจัดทํายุทธศาสตรการพัฒ นาระบบการบริห ารทรัพยากรบุคคลของ
ข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น ประจํ า ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ให ส อดคล อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร ช าติ ร ะยะ ๒๐ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ และโครงสรางเศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมตามโมเดลประเทศไทย ๔.๐
3) เพื่อสํารวจและรวบรวมปญหา พรอมเสนอแนวทางแกไขปญหาแกขาราชการและพนักงานสวน
ทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการปรับระบบจําแนกตําแหนงจากระบบซีเปนระบบแทง
4) เพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบคาตอบแทนและสวัสดิการของภาคราชการสวนทองถิ่นเทียบกับ
ภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ

การรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการแกไขปญหาของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น
ที่ไดรับผลกระทบจากการเขาสูระบบแทงจากตัวแทนทองถิ่นจังหวัด และขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น
ในแตละภาคจํานวน ๔ ครั้ง ระหวางวันที่ 10 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
ครั้งที่

การประชุม

1

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2

๓

๔

กําหนดการจัดประชุม

สถานที่จัดประชุม

กําหนดเวลา
เปดรับลงทะเบียนทาง
www.local.moi.go.th

จัดที่จังหวัดขอนแกน
กลุมเปาหมาย จํานวน 200 คน
อํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ
มุกดาหาร นครราชสีมา
บุรีรัมย ชัยภูมิ อุบลราชธานี สุรินทร
ขอนแกน บึงกาฬ มหาสารคาม เลย
รอยเอ็ด กาฬสินธุ อุดรธานี
หนองคาย หนองบัวลําภู สกลนคร
นครพนม

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560
เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ หองคอนเวนชั่น
โรงแรมอวานี
จังหวัดขอนแกน

ตั้งแตวันที่
25 กันยายน –
6 ตุลาคม 25๖๐

จัดที่จังหวัดสงขลา
กลุมเปาหมาย จํานวน ๑๕๓ คน
ภูเก็ต กระบี่ พังงาระนอง ชุมพร
สงขลา สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช
ปตตานี ยะลา นราธิวาส พัทลุง สตูล ตรัง

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
เวลา 09.00 - 16.00 น.

โรงแรมบุรี ศรีภู บูติค
โฮเต็ล หาดใหญ
จังหวัดสงขลา

ตั้งแตวันที่
2 – 13 ตุลาคม 25๖๐

จัดที่จังหวัดเชียงใหม
กลุมเปาหมายจํานวน ๑๑๐ คน
เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน
แพร ลําพูน พะเยา ลําปาง นาน
อุตรดิตถ ตากสุโขทัย พิษณุโลก
เพชรบูรณนครสวรรค พิจติ ร
อุทัยธานี กําแพงเพชร

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560
เวลา 09.00 - 16.00 น.

จัดที่กรุงเทพมหานคร
กลุมเปาหมายจํานวน ๑๘๑ คน
พระนครศรีอยุธยา นนทบุรีอางทอง
ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี
ชัยนาท เพชรบุรี ราชบุรี ปราจีนบุรี
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ ชลบุรี
สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ตราด
ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา พัทยา
สระแกว นครนายก ผูแทนเมือง

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.00 - 16.00 น.

ภาคใต

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ณ หองธาราทองบอลรูม
ตั้งแตวันที่
โรงแรมฮอลิเดย อินนท 16 – 30 ตุลาคม 25๖๐
จังหวัดเชียงใหม

ณ หองเมจิก ๓
โรงแรมมิราเคิล
แกรนด คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ
1. สํ า นั ก งานส ง เสริ ม
การปกครองท อ งถิ่ น
จั ง ห วั ด จ ะ เ ป น
ผู พิ จา รณา คั ดเลื อ ก
ผูเขารวมการประชุมรับ
ฟ งความคิ ดเห็ น ฯ โดย
คัดเลือกจากผูที่มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง
ระบบทรัพยากรบุคคลที่
เปลี่ ยนจากระบบซี เป น
ระบบแท ง เป น อย า งดี
ซึ่งการคัดเลือกดังกลาว
จะครอบคลุมขาราชการ
ในทุกประเภทตําแหนง
2.สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด
จะเป น ผู ล งทะเบี ย น
ผูเขารวมการประชุมรับ
ฟงฯ ผ านระบบ โดยใช
password
ที่โครงการมอบให

ตั้งแตวันที่
30 ตุลาคม 6 พฤศจิกายน 25๖๐

ชองทางการประชาสัมพันธโครงการ
1) เว็บไซตสํานักงาน ก.ถ. www.local.moi.go.th และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น www.dla.go.th
(ผาน Banner ของโครงการ)
2) Facebook บริหารทรัพยากรบุคคลทองถิ่น ๔.๐
3) ทางโทรศัพทหรือโทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๔๗๕๒

