สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่
ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549
*****************
คณะอนุกรรมการดานมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 1/2549
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549 ไดมีการพิจารณาเรื่องที่สําคัญ ดังนี้
1. พิจารณาทําความเห็นรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ....
ที่ประชุมพิจารณากรณีที่ประชุม ก.ถ. มีมติเห็นชอบใหคณะอนุกรรมการใน ก.ถ. ดานตางๆ พิจารณามี
ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. .... ซึ่ ง อยู ร ะหว า ง
การตรวจพิ จ ารณาของคณะกรรมการกฤษฎี ก า (คณะพิ เ ศษ) เพื่ อ ประมวลเป น ความเห็ น ของ ก.ถ.
เสนอประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ดังกลาว โดยคณะอนุกรรมการ
ดานกฎหมาย ไดรับมอบหมายใหเปนเจาของเรื่อง
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นวา ในภาพรวมเห็นดวยกับราง พ.ร.บ.ฉบับที่ยกรางขึ้นมาใหม แตมีบางประเด็น
ที่ควรปรับปรุงแกไ ข โดยไดพิจารณาเรียงไปตามลํา ดับมาตรา ทั้งนี้ คณะอนุ กรรมการไดรว มกั นแสดง
ความคิ ด เห็ น อย า งหลากหลายในประเด็ น ต า งๆ (รายละเอี ย ดตามเอกสารแนบท า ย) และมี ม ติ ใ ห นํ า
ความเห็ น ดั ง กล า วเสนอที่ ป ระชุ ม ก.ถ. เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาแก ไ ขร า งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. .... ตอไป
**************************

ความเห็นเกีย่ วกับรางพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. ....
ของ อ.ก.ถ.ดานมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่
ในการประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549
ในหมวดที่ 1 วาดวย คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิน่
(1). ตําแหนงประธานคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น (ก.ถ.) (ม.6) ควรเปนผูดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี
เพราะในอนาคตขางหนาจะตองมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นจากการถายโอน
ขาราชการพลเรือน และจะทําใหมีศักดิศ์ รีทัดเทียมกับองคกรกลางในการบริหารงานบุคคลรูปแบบอื่น อาทิ
เชน ก.พ.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน
(2). ตําแหนง เลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิน่ (ก.ถ.) (ม.6) ควรกําหนด
ตําแหนงใหมีฐานะเปน เลขาธิการ เชนเดียวกับ ตําแหนง เลขาธิการ ก.พ. ซึ่งเปนระดับ 11
(3). ในการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาทีแ่ ทนผูบริหารทองถิน่ (ม.16)
กรณีที่ไมมีผูดาํ รงตําแหนง
ผูบริหารทองถิน่ และปลัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่แทน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาทีโ่ ดยมิชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบ
ควรกําหนดใหแตงตั้งจากพนักงานสวนทองถิน่ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นคนหนึ่งทําหนาที่เปนการชัว่ คราว ไมจาํ เปนตองใหแตงตั้งจากขาราชการในจังหวัด
โดยผานความเห็นชอบของผูว าราชการจังหวัดแตอยางใด
(4). สําหรับตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ม.6) จํานวน 8 คน นั้น ควรกําหนด
ในวิธกี ารสรรหาบุคคลใหดาํ รงตําแหนงดังกลาว โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ แตละประเภทคัดเลือก
กันเองโดยตรง แลวเสนอชื่อเขารับการแตงตั้ง
ในหมวดที่ 2 วาดวย สํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น
(5). สํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิน่ (ก.ถ.) (ม.20) ควรกําหนดใหเปน
สวนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อใหมีศักดิ์ศรีเทียบเทาสํานักงาน ก.พ.
ในหมวดที่ 3 วาดวย คณะอนุกรรมการพนักงานสวนทองถิน่ จังหวัด
(6). จํานวนของคณะอนุกรรมการพนักงานสวนทองถิน่ จังหวัด (ม.22) ซึ่งมีจํานวน 18 คน นั้น
นอยเกินไป ควรกําหนดใหมจี ํานวนมากกวานี้ อยางนอยใหมีจาํ นวน 24 คน เทากับคณะกรรมการพนักงาน
สวนทองถิ่น เพราะเปนการยุบจากคณะกรรมการของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่ ในจังหวัดที่เดิม
มีอยู 3 คณะ ใหเหลือเพียงคณะเดียว
(7). การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นนัน้
ควรกําหนดให
คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในแตละดานอยางชัดเจน
เชนเดียวกับผูทรงคุณวุฒขิ อง
คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิน่ เชน ผูทรงคุณวุฒดิ านการบริหารงานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล
ฯลฯ เปนตน

-2(8). ควรกําหนดคุณสมบัติทั่วไปของผูทรงคุณวุฒิดังกลาวใหชัดเจน เพื่อทําใหสามารถคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณภาพไดในระดับหนึ่ง เปนตนวา กําหนดให เปนขาราชการที่เกษียณอายุราชการแลว และเคย
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือ อื่นๆ ฯลฯ
(9) การคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ ควรกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการคัดเลือก
กันเองโดยตรง
(10). กรณีของคณะอนุกรรมการพนักงานสวนทองถิน่ ที่ตามรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขใหม
กําหนดวา ผูแ ทนของเทศบาล ใหเปนนายกเทศมนตรี 1 คน และปลัดเทศบาล จํานวน 1 คน และผูแ ทน
ขององคการบริหารสวนตําบล ใหเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน และปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 คน โดยทั้งนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล กรณีของเทศบาล และนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรณีขององคการบริหารสวนตําบล ตองไมมาจาก
เทศบาล หรือ องคการบริหารสวนตําบลเดียวกันนัน้ (ม.22) ไมควรกําหนดวา ตองไมมาจากเทศบาล หรือ
องคการบริหารสวนตําบลเดียวกัน เพราะจะเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล
*************************

