สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่
ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549
*************************
คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 2 / 2549
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 ณ หองประชุมศาลาวาการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ไดมีการพิจารณา
เรื่องที่สําคัญ ดังนี้
1. การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
ตามแผนปฎิบัติการถายโอนบุคลากรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจูงใจใหขาราชการ
ถายโอนไปสูทองถิ่น
ที่ประชุมไดพิจารณาระดมความคิดเห็นในเรื่อง การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
ตามแผนปฎิบัติการถายโอนบุคลากรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจูงใจใหขาราชการถายโอนไปสู
ท อ งถิ่ น อย า งกว า งขวาง โดยมี ส รุ ป ผลการประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น รายละเอี ย ดปรากฎตาม
เอกสารแนบทาย
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติมอบหมายใหฝายเลขานุการรวบรวมสรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นดังกลาว
เสนอที่ ป ระชุ ม ก.ถ. เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาแก ไ ขร า งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คล
สวนทองถิ่น พ.ศ. .... ตอไป
**************************

สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็น
เรื่อง การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
ตามแผนปฎิบัติการถายโอนบุคลากรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจูงใจใหขาราชการถายโอนไปสูทองถิน่
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2549 ณ หองประชุม 401 ศาลาวาการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ประเด็น
1. โครงสราง

ผลการประชุมระดมความคิดเห็น
1. ควรเปนไตรภาคี
1.1 การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลในระดับจังหวัด ( ก.อบต.จ.) ที่ประกอบดวยคณะกรรมการ
จํานวน 27 คน ทําหนาที่พจิ ารณาเรื่อง การบริหารงานบุคคลของพนักงาน อบต. ในจังหวัดนั้น พบวามีผูแทนพนักงานสวน
ตําบล เพียง 3 คน ซึ่งเปนสัดสวนที่ไมเหมาะสมและเปนธรรม นอกจากนี้ ในสัดสวนของผูแทนพนักงานสวนตําบลดังกลาว
ควรประกอบดวยผูแทนพนักงานสวนตําบลที่มีความหลากหลายไมเฉพาะเพียงปลัด อบต. เทานัน้ แตควรเพิ่มหัวหนาสวนโยธา
และหัวหนาสวนการคลังดวย เปนตน
1.2 การคัดเลือกผูแทนเทศบาลในสวนของปลัดเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ควรเปนไปตามหลัก
one man one vote คือ ปลัดเทศบาล 1 คน มีสทิ ธิลงคะแนน 1 เสียง แทนที่จะใชวธิ ีแบบเดิม คือ ใหแตละจังหวัดสง
ปลัดเทศบาลเขามาเปนตัวแทนของจังหวัดในการลงคะแนน เนื่องจากแตละจังหวัด มีจํานวนของเทศบาลในสัดสวนที่ไม
เทากัน ทําใหไมเปนระบบตัวแทนที่แทจริง
1.3 ไตรภาคีที่แทจริงในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลควรประกอบดวย คณะกรรมการฝายการเมืองของ อปท.
ทุกรูปแบบ และคณะกรรมการฝายขาราชการ/พนักงานสวนทองถิน่ ทุกรูปแบบ โดยมีคนกลางในการตัดสิน คือ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒแิ ละขาราชการประจํา

-2ประเด็น

ผลการประชุมระดมความคิดเห็น
2. ก.ถ. ตองเปนอิสระแยกออกมาเรียกวา สํานักงานบริหารงานบุคคลทองถิน่ แหงชาติ เปนองคกรหลักในการจัดการการ
บริหารงานบุคคลของ อปท. โดยมีหนวยงานฝกอบรมของตนเอง และกรรมการจะมีรูปแบบเหมือนสถาบันพระปกเกลา คือ
แตงตั้งโดยรัฐบาล และเปนหนวยงานอิสระ รัฐบาลจะสนับสนุนเฉพาะงบประมาณเทานั้น
3. เพื่อใหระบบการบริหารงานบุคคลทองถิ่นเปนระบบเดียวกันทัง้ ประเทศ และไมตองมีกฎหมายเพื่อปฏิบัติและบังคับใช
หลายฉบับ เห็นควรแกไขให อปท. ทุกแหงทั่วประเทศ ซึง่ ปจจุบันแบงหลัก ๆ ได 3 ประเภท คือ อบจ. เทศบาล และ อบต.
เปลี่ยนเปน อปท. รูปแบบเดียว เรียกวา เทศบาล แตแบงยอยตามลําดับชั้น เปนเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และ
เทศบาลจังหวัด โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบลดหลั่นตามลําดับชัน้
4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ อปท. ในแตละประเภทควรแตงตั้งขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นของ อปท.
ในประเภทนั้น ๆ เปนคณะกรรมการสวนใหญ แทนทีจ่ ะเอาบุคคลภายนอกเขามา โดยใชรูปแบบเชนเดียวกับคณะกรรมการ
ของผูพิพากษา อัยการ และตํารวจ
5. ควรมีรูปแบบ ก.อบต.อําเภอ เพิ่มขึ้น โดยจําลองรูปแบบจาก ก.อบต.จังหวัด มีนายอําเภอเปนประธาน ก.อบต.อําเภอ
เพื่อเปนการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลใน ก.ระดับตาง ๆ ลงสูระดับอําเภอ ซึ่งเปนรูปแบบที่สัมผัสและรับทราบ
ปญหาการบริหารงานบุคคลที่เกิดขึ้นไดอยางแทจริง
6. สํานักงานเลขานุการ ก.จังหวัด ควรเปนอิสระเชนเดียวกับสํานักงาน ก.ถ. และแยกการดําเนินงานจากสํานักงานทองถิน่ จังหวัด

-3ประเด็น
2. อํานาจหนาที่

ผลการประชุมระดมความคิดเห็น
1. กระบวนการอุทธรณรองทุกขในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ควรแยกจากกระบวนการสอบสวน ในการ
ลงโทษขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ซึ่งปจจุบนั กระบวนการดังกลาว ใชคณะกรรมการชุดเดียวกันในการพิจารณา เพือ่
สรางความเปนธรรมและเปนหลักประกันใหกับขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
2. ควรแบงแยกอํานาจหนาที่ในการบริหารงานบุคคลระหวางผูบริหาร อปท. กับ ปลัด อปท. ใหชัดเจน เพื่อปองกันการกาว
กายงานซึง่ กันและกัน ซึง่ ผูบ ริหาร อปท. ควรมีหนาที่กาํ หนดนโยบายการบริการประชาชน และมอบนโยบายใหปลัด อปท.
นําไปปฏิบัติ โดยปลัด อปท.จะเปนผูชว ยผูบ ริหาร อปท. ในการดูแลเรื่องการบริหารงานบุคคลดวย
3. อปท. ควรมีแทงเงินเดือนของตนเอง ตามแนวคิด
3.1 การสรางอัตราเงินเดือนของตนเอง โดยอัตราเงินเดือนจะขึ้นกับรายไดของ อปท. หาก อปท. ใดที่มีรายไดมาก
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นนัน้ ก็จะมีเงินเดือนสูงตามภาระความรับผิดชอบของ อปท. นั้น ๆ
3.2 แทงเงินเดือนของ อปท. ควรใชมาตรฐานเดียวกัน แตในสวนของคาตอบแทน ซึง่ เปนผลประโยชนอนื่ ๆ (โบนัส)
ควรเปนไปตามลักษณะรายไดของ อปท. ซึง่ จะเปนกระบวนการหนึง่ ในการสรางแรงจูงใจใหขาราชการสวนกลางถายโอนมาสู อปท.
4. ควรยกเลิกระบบซี และใชระบบการประเมินประสิทธิภาพการทํางาน สราง career path ของตําแหนงงานที่เทากันของ
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นทุกประเภทและทุกรูปแบบ เพื่อสรางความเทาเทียมกัน และลดปญหาการโอนยายของ
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น

-4ประเด็น
3. อืน่ ๆ

ผลการประชุมระดมความคิดเห็น
1. เพื่อใหเกิดการบูรณาการทางความคิดรวมกันของ อปท.ในการนําไปสูขอสรุปของกระบวนการแกไขกฎหมายการบริหารงาน
บุคคลในขั้นตอนตาง ๆ อบจ.ในแตละจังหวัดควรเปนเจาภาพในการจัดประชุมระดมความคิดเห็นในประเด็นที่กระทบสิทธิ
เสรีภาพ และผลประโยชน รวมถึงสวัสดิการที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคตของ อปท. โดยแสดงใหเห็นถึงความตองการที่แทจริง
ในประเด็นตาง ๆ อันจะนําไปสูการพิจารณาของหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. ควรเพิ่มรายได/ฐานเงินเดือนของขาราชการ/พนักงานสวนทองถิน่ เพื่อเปนแรงจูงใจใหมกี ารถายโอนขาราชการดวยการ
เสนอการจัดเก็บรายได อปท. ที่เพิม่ ขึ้น อยางมีประสิทธิภาพเพื่อนําไปพัฒนางานในดานอื่น ๆ ของ อปท. ตอไป
3. เนื่องจากปจจุบัน อปท.อยูในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงขาดความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลและการเงิน การคลัง
โดยกฎหมายจัดตั้ง อปท. ทุกประเภทระบุชัดเจนวา การเงิน การคลัง การงบประมาณและการบริหารงานบุคคลตองเปนไป
ตามทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด

