สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่
ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2548
*************************
คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 5 / 2548
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2548 ณ หองประชุมสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรี 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
ทั้ ง นี้ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ควรให มี ก ารจั ด ประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น ลั ก ษณะเช น นี้ ใ ห ค รบทั้ ง 4 ภาค
โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการรับไปพิจารณาดําเนินการตอไป
**************************

สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็น
เรื่อง การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
ตามแผนปฎิบัติการถายโอนบุคลากรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจูงใจใหขาราชการถายโอนไปสูทองถิน่
วันจันทรที่ 10 ตุลาคม 2548
ณ หองประชุมสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรี
ถนนสิงหบุรี – ชัยนาท อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี
ประเด็น
1. โครงสราง

ผลการประชุมระดมความคิดเห็น
1. ควรสรางความชัดเจนในเรื่องของคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิน่ (ก.ถ.) ซึ่งตามรางโครงสรางใหม
ใน มาตรา 6 (4) กําหนดใหมีผูแทน อปท. จํานวน 8 คน ประกอบดวย ผูแทน อบจ. จํานวน 2 คน ผูแทนเทศบาล
จํานวน 2 คน ผูแทน อบต. จํานวน 2 คน และผูแทนเมืองพัทยาหรือ อปท. รูปแบบพิเศษทีม่ ีกฎหมายจัดตั้ง จํานวน
2 คน เกี่ยวกับเรื่องนี้ กทม. มีความเห็นวา หากประกาศใชกฎหมายฉบับนี้ กทม. จะไมมีสวนเกีย่ วของในการเขาไป
กําหนดหลักเกณฑหรือหลักการบริหารงานบุคคลแตอยางใด
2. ควรสรางความเสมอภาคในสวนของคณะอนุกรรมการพนักงานสวนทองถิน่ จังหวัด (อ.ก.ถ.จังหวัด) ตามราง
โครงสรางใหมใน มาตรา 20 (3) กําหนดใหมีผูแทน อปท. ในจังหวัดนั้น จํานวน 6 คน ประกอบดวย ผูแทน อปท.
ขนาดใหญ จํานวน 2 คน ผูแทนเทศบาลที่ไมเปน อปท. ขนาดใหญ จํานวน 2 คน และผูแทน อบต. จํานวน 2 คน
โดยขอใหแกไขเปน อ.ก.ถ.จังหวัด ประกอบดวย ผูบริหาร อปท. ทุกประเภทในจังหวัด และพนักงานสวนทองถิน่
ผูดํารงตําแหนงปลัด อปท. ทุกประเภทในจังหวัด ซึ่งคัดเลือกกันเอง ฝายละ 3 คน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมไมมีการ
แบงชั้นประเภท อปท. ขนาดใหญหรือเล็ก
3. ตาม มาตรา 20 (2) กําหนดวา ใหมคี ณะอนุกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นจังหวัด (อ.ก.ถ.จังหวัด) คณะหนึง่
ประกอบดวย หัวหนาสวนราชการในจังหวัด จํานวน 4 คน ที่ ผวจ. ประกาศกําหนดใหเปนสวนราชการที่เกีย่ วของ
ซึ่งควรจะกําหนดใหชัดเจนวามีสวนราชการที่เกี่ยวของอะไรบาง เพื่อสรางความเปนธรรมและเสมอภาคในการแตงตั้ง
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ผลการประชุมระดมความคิดเห็น
4. ตาม มาตรา 18 ที่กาํ หนดใหสํานักงาน ก.ถ. เปนสวนราชการในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย นั้น ควรแกไขเปนใหสํานักงาน ก.ถ. เปนองคกรอิสระหรือสํานักงาน ก.ถ. ของทองถิน่ เหมือนกับ
สํานักงาน ก.พ. ซึ่งดูแลขาราชการพลเรือนและใหสาํ นักงาน ก.ถ. ใชเงินอุดหนุนของ อปท. ในการบริหารกิจการของ
สํานักงาน ก.ถ. ทัง้ นี้ ขาราชการของสํานักงาน ก.ถ. ตองเปนขาราชการของทองถิ่น ไมใชขาราชการพลเรือน

2. อํานาจหนาที่

1. ตามราง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลฯ มาตรา 33 กําหนดวา การออกคําสั่งเกีย่ วกับการบรรจุ แตงตั้ง
การยาย การโอน ฯลฯ หรือกิจการอืน่ ใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใหเปนอํานาจของผูบริหาร อปท. สําหรับ
อปท. ขนาดใหญ การออกคําสั่งดังกลาวในประเภทตําแหนงปฏิบัติใหเปนอํานาจของ ปลัด อปท. โดยความยินยอม
ของผูบริหาร อปท. นั้น
เพื่อไมใหเกิดการกาวกายในการออกคําสั่งประเภทตําแหนงปฏิบัติระหวางปลัด อปท. กับผูบริหาร อปท.
เห็นควรแกไขราง พ.ร.บ. ในประเภทตําแหนงปฏิบัติใหเปนอํานาจของปลัด อปท. และออกเปนมาตรฐานของ ก.ถ. วา
ปลัด อปท. และผูบริหาร อปท. มีอํานาจการบริหารงานบุคคลในเรื่องใดบาง และมีอํานาจบรรจุแตงตั้งไดระดับใด
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และไมควรกําหนดเฉพาะ อปท. ขนาดใหญเทานั้น แตควรเปดกวางใหกับ
อปท. ทุกประเภทเทาเทียมกัน
2. ก.ถ. ที่จะจัดตั้งขึ้น ควรมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
2.1 หนาที่ในการกําหนดมาตรฐานกลางในการรักษาระบบคุณธรรมใหกับขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
ในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เชน การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย สรรหา ฯลฯ เพื่อเกิดใหความเปนธรรมและ
ความกาวหนากับ อปท. ทัง้ นี้ มาตรฐานกลางดังกลาว ควรจะมีมาตรฐานเดียว
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ผลการประชุมระดมความคิดเห็น
2.2 หนาที่ในการแกไขปญหาบางประการที่เกิดขึ้น เชน ปญหาการโอนยาย
2.3 ดําเนินการรับอุทธรณในเรื่องวินยั รายแรง ซึ่งปจจุบันหนวยงานที่รับอุทธรณ คือ ก.จังหวัด ดังนั้น หาก
ก.จังหวัด ไดมีการพิจารณาลงโทษไปแลว แนวโนมในการวินิจฉัยอุทธรณของ ก.จังหวัด นาจะเหมือนเดิมทําใหตอง
มีหนวยงานกลางในการรับและพิจารณาอุทธรณโดยตรง
2.4 เปนองคกรกลางในการสอบ เพือ่ ให อปท. สามารถใชบัญชีได
2.5 กําหนดตารางขัน้ เงินเดือนขาราชการ/พนักงานสวนทองถิน่ เพื่อใหสอดคลองตามราง พ.ร.บ.ฯ ในการยกเลิก
ระบบซี ซึ่งจะจําแนกขาราชการ / พนักงานสวนทองถิน่ ออกเปน 4 ประเภท คือ ตําแหนงปฏิบตั ิ ตําแหนงวิชาชีพ
ตําแหนงวิชาการ และตําแหนงบริหาร

3. อื่น ๆ

1. ควรสรางระบบจูงใจ ในการถายโอนบุคลากรตามโครงสรางของรางกฎหมายฉบับใหม โดยใชระบบผสมผสาน
ทําใหพนักงานสวนทองถิน่ ซึ่งตามกฎหมายเดิมเปนพนักงานในสังกัดของ อปท. เทานัน้ จะกลายเปนพนักงานใน
ระบบของชาติที่สามารถถายโอนกันได
2. นิยามคําวา ปลัด อปท. ตามราง พ.ร.บ.ฯ ในมาตรา 4 ระบุวา ปลัด อปท. หมายถึง ปลัด อบจ. ปลัดเทศบาล
ปลัด อบต. ปลัดเมืองพัทยา และปลัด อปท. อื่นที่มกี ฎหมายจัดตั้งนัน้ อาจจะกอใหเกิดความไมชัดเจน ในสวนของ
คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิน่ ( ก.ถ.) ตาม มาตรา 6 (4) ซึ่งระบุวา ผูแทน อบจ. ประกอบดวย ผูบริหาร และ
พนักงานสวนทองถิน่ ผูดํารงตําแหนงปลัด อปท. ดังนัน้ จึงอาจทําใหเกิดการตีความในประเด็นที่วา ผูแทน อบจ.
หมายความรวมถึง ปลัด อปท. ที่กลาวมาขางตน
3. รัฐบาลควรมีความจริงใจและยอมรับในเรื่องการกระจายอํานาจสูทองถิน่ ไมควรใหเหตุผลวา อปท. ยังไมเขมแข็ง
ยังไมประสิทธิภาพ และมีการคอรัปชั่น ทําให อปท. ไมพรอมในการรับการถายโอนฯ จากรัฐบาลกลาง

