รายงานการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจา
ของจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
********************
ผู้มาประชุม
๑. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประธาน
๒. นายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
๓. นางณิทฐา แสวงทอง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
๔. นายกานต์ ธงศรี
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
๕. น.ส.ขวัญฐิกานต์ วิหาร
แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
๖. นางศศกร ลออศรีสกุลไชย คลังจังหวัดมุกดาหาร
๗. น.ส.นาคร สุคาภา
แทนหัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
๘. นายกิตติพศ ตันประเสริฐ ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
๙. นางสินไทย แสงเพชร
แทนผู้บญ
ั ชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
๑๐. นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข สถิติจงั หวัดมุกดาหาร
๑๑. นายบรรจง อุทากิจ
แทนผ.อ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
๑๒. นายวรพล กงนะ
แทนประมงจังหวัดมุกดาหาร
๑๓. นางสมภักดิ์ สายรัตน์
แทนสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
๑๔. นายภพ ภูสมปอง
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
๑๕. นายวรวิทย์ ทัศนสัมฤทธิ์ ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
๑๖. ว่าที่ พ.ต.ศักดิร์ ะพี แพร่งสุวรรณ แทนปฏิรปู ที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
๑๗. นางนภสร ทุ่งสุกใส
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
๑๘. นางบรรจง บรรจง
แทนจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
๑๙. น.ส.วารุณี ทวีพัฒน์
แทนประชาสัมพันธ์จงั หวัดมุกดาหาร
๒๐. นายศราวุธ ทองเฟื่อง
แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
๒๑. น.ส.นิภา เหมาชาต
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
๒๒. นางสมรัก ศรีคง
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
๒๓. นางสุจิตรา พินดวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
๒๔. นายสรศาสตร์ ครองยุติ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
๒๕. นางเพ็กน้อย นพเคราะห์ แทนสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
๒๖. นางนิชาภา วงศ์ศรีทา
แทนผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
๒๗. น.ส.อาริศรา อะมะมูล
แทนอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
๒๘. นายสุรกฤษฏ์ วงศ์วราภัทร์ พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
๒๙. น.ส.จุไรรัตน์ แวงวรรณ
แทนผอ.สานักงานคุมประพฤติจงั หวัดมุกดาหาร
๓๐. ดร.บุญร่วม /...

-๒๓๐. ดร.บุญร่วม คาจันทราช
๓๑. นางวีรญาดา สิงคเสลิต
๓๒. นางอาพันธ์ คล่องดี
๓๓. น.ส.พัชนพร พันธุชิน
๓๔. นางวาศิณี พรทอง
๓๕. นายพสธร พังแสงสุ
๓๖. นายวิศิษฐ์ โพธิ์ไทรย์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. น.ส.ปทัตตา เกษมพิบลู รัตนา
๒. น.ส.พิณพิชญา ก่อคุณ
๓. นางอาริยา ขันธ์แกร์
๔. นายทวีศักดิ์ ป้องศรี
๕. นางอินถวา ศรีสะอาด
๖. น.ส.สกุลภักดิ์ เสาเวียง

เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทนปศุสัตว์จงั หวัดมุกดาหาร
แทนขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทนพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทนเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร
แทนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
หน.กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธาน และได้ดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
การวางแนวทางการเลื่อนเงินเดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 1 เดือน
เมษายน และรอบที่ 2 เดือนตุลาคม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการดาเนินการ
และอี ก ประเด็ น หนึ่ ง เป็ น การหารื อ เรื่ อ งการเลื่ อ นขั้ น ลู ก จ้ า งประจ า ป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 244 ราย ในปีที่ผ่านมาจะกาหนดโควตา 15%
กรณีบางหน่วยงานมีไม่ถึง 15 %คือมีลูกจ้างน้อยกว่า 7 คนให้รวบรวมเป็นกองกลาง
และนามาจัดแบ่งให้หน่วยงานดังกล่าวไปพิจารณาตกลงกันเอง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเพื่อทราบ
๒.๑ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
สานักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือแจ้งให้สว่ นราชการพิจารณาผลการประเมินในระหว่างวันที่
1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ให้เป็นไปตามปกติ ส่ วนการพิจารณา
เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นในวั น ที่ 1 เมษายน ๒๕๕๘ ให้ ช ะลอไว้ ก่ อ นจนกว่ า ร่ า ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฯ เรื่องปรับเงินเดือนจะแล้วเสร็จ หลังจากนั้นจึง
จะแจ้งฐานเงินเดือนให้ส่วนราชการต่างๆ ดาเนินการต่อไป

ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ประธาน/...

ประธาน

มติที่ประชุม

-๓ตอนนี้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ซึ่งทาง สนช. พิจารณาเสร็จแล้ว
และสานักงาน ก.พ. พิจารณาว่าเพื่อไม่ให้เกิดความเสียเวลา จึงให้มีการประเมินผล
รอบ 6เดือน ไปตามปกติ แต่ให้ชะลอการออกคาสั่งไว้ก่อน จนกว่าพระราชบัญญัติ ฯ
ดังกล่าวจะประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ (ร่าง) ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิ บัติ ร าชการของข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ของจัง หวัด มุ กดาหาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติง านของข้าราชการและลูกจ้างประจาของจังหวัด
มุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะต้องมีการประกาศหลักเกณฑ์ให้ส่วน
ราชการต่างๆ ได้รับทราบ ก่อนที่ดาเนินการ ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้สรุปร่างหลักเกณฑ์การ
ประเมินข้าราชการ ดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 2.พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมี
สัดส่วน 70:30 โดยผลสัมฤทธิ์ของงาน จะประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของ
งาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่กาหนด ความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการ
ใช้ทรัพยากรเป็นต้น ทั้งนี้จานวนดรรชนีชี้วัด ให้ประเมิน 1-5 คะแนน
หัวหน้าสานักงานจังหวัด ผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้นาเสนอก็คือ ในหัวข้อที่ 4-5 ขอให้ดูรายละเอียดตามประกาศที่
แนบท้ ายโดยจัง หวัดมุก ดาหารได้จัดให้มี ระบบการจัดเก็ บผลงานการประเมิ นและ
หลัก ฐานแสดงความส าเร็จของงานและส่ง สาเนาพร้อมรับ รองส าเนาถูก ต้องให้กั บ
สานักงานจังหวัดมุกดาหารโดยสรุปหลักเกณฑ์คร่าวๆ ดังนี้
1. ต้องประกาศหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการทราบ
2.ให้ ผู้ป ระเมิ นและผู้รั บ การประเมิ นก าหนดข้อตกลงร่ว มกั นเกี่ ยวกั บ การ
มอบหมายงาน
3. ให้ผู้ประเมินประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศไว้
๔. ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล
๕. ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล
โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมิน
ไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบ ให้ข้าราชการอย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมื อ ชื่อเป็น
พยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้ว
๖. พิจารณาผลการประเมินปฏิบัติราชการของข้าราชการ โดยมีคณะหน่วยงาน
ที่ได้รับมอบหมายช่วยกลั่นกรอง
๗. เพื่อความโปร่งใสจึงให้คณะกรรมการประเมินประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือน เพื่อใช้ประกอบการพิจ ารณาเลื่อนเงินเดือนซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางเดิม
ประธาน
ฝ่ายเลขาฯ ได้เ สนอหลัก เกณฑ์ ตามแนวทางเดิม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คลัง จั ง หวัด มี
ความเห็นว่าอย่างไรจะต้องปรับปรุงอะไรอีกหรือไม่
คลังจังหวัด /...

-๔คลังจังหวัด

สานักงานคลังจังหวัดได้ยึดแนวทางในการดาเนินงานจากประกาศของสานักงาน ก.พ.
ซึ่งการประเมินจะต้องมีการตกลงกันล่วงหน้าว่าจะประเมินผลอย่างไร การประเมินจาก
ผลสัมฤทธิ์ของงาน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานๆ ก็จะมีการพิจารณาเนื้อหารายละเอียดงาน
ร่วมกันภายในหน่วยงาน
พัฒนาการจังหวัด
ในส่ว นของส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวัด จะมี ปัญ หาในทางปฏิ บั ติค่ อ นข้ า งมาก
เนื่องจาก เมื่อหน่วยงานได้ทาข้อตกลงรายบุคคลแล้ว เช่น ถ้าทาได้แค่นี้จะต้องได้ 4
คะแนน หากนายอาเภอไม่ ป ระเมิ นตามข้อตกลง โดยให้ 5 คะแนน เพราะเห็นว่า
ทางานจริง ซึ่งเป็นสิทธิ์ขาดของนายอาเภอในการประเมิน ซึ่งจะทาให้เกิดปัญหาในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
หัวหน้าสานักงานจังหวัด กรณีของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จะนาเข้าทีป่ ระชุมนายอาเภอหรือไม่เพราะว่า
มีส่วนราชการที่เป็นแบบนี้หลายหน่วยงาน
ประธาน
ให้นาเข้าที่ประชุมนายอาเภอเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกันกับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แต่ก็เห็น
ด้วยกับร่างหลักเกณฑ์ที่เสนอมานี้
หัวหน้าสานักงานจังหวัด ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาว่าจะประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพียงครั้งเดียว
และสามารถใช้ประเมินได้ทั้งสองรอบ
คลังจังหวัด
เสนอให้ประชุมเพียงครั้งเดียว
มติที่ประชุม
เห็นชอบใน (ร่าง) ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิ บัติร าชการของข้าราชการพลเรือนสามั ญ ของจัง หวัดมุ ก ดาหาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ ใช้ป ระเมิ นในรอบ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ และ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๘
๓.๒ (ร่า ง) ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรวงเงิน
เพื่อใช้เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญของจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
หัวหน้าสานักงานจังหวัด การจัดสรรวงเงินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือน สามารถเลื่อนได้ร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 6
แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกาหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดสรรได้ไม่เกินร้อยละ 5
ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาก็จะดาเนินการในรูปแบบนี้ โดยกาหนดให้พิจารณาที่ 2.9 % ของ
เงิ นเดือ นข้ าราชการ ณ วัน ที่ 1 มี น าคม ส่ว นที่ เ หลือ 0.1 % จะเป็ นโควตาของ
ผู้บริหารที่จะจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ ที่สามารถปฏิบัติราชการตอบสนองนโยบาย
ต่างๆ ซึ่งในการนาเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพิจารณาแต่ละครั้ง จะมีรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองท่านเข้าร่วมพิจารณาด้วย ที่ประชุมจะมีความเห็นในเรื่องนี้
อย่างไร
แรงงานจังหวัด
เป็นการพิจารณาในรูปแบบเดียวกับสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยปลัดกระทรวง
จะพิ จ ารณาว่าหน่วยงานใดดาเนินการตามนโยบายเร่ง ด่วนได้ ก็ จ ะจัดสรรโควตา
พิเศษเพิ่มเติมให้
คลังจังหวัด /...

-๕คลังจังหวัด
เกษตรจังหวัด

หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการก็เหมือนกันกับส่วนกลาง แต่บุคลากรในหน่วยงานยัง
คุ้นเคยกับระบบหมุนเวียนแบบเดิม แต่ก็เห็นด้วยที่ต้องดูตามผลงานที่ปฏิบัติจริง
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาก็มีอยู่ 2 ขั้นตอน ที่ผ่านการกลั่นกรองมาแล้วและเป็นสิ่ง
กาหนดให้ทุกคนทางานตามระเบียบ การยึดตามแนวทางเดิมจะช่วยให้เกิดผลสาเร็จ
และเกิ ดผลก าลัง ใจ โดยพิจ ารณาไปตามคุณภาพของงาน เป็นการให้คะแนนแบบ
มีส่วนร่วมระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้บริหาร

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
๓.๓ (ร่าง) การพิจารณาจัดสรรโควตาเลื่อนขั้นค่า จ้างลูกจ้า งประจา ๒ ขั้ นทั้งปี
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานราชการใช้ เ ลื่ อ นขั้ น ค่ า จ้ า งลู ก จ้ า งประจ าทั้ ง ปี ป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
หัวหน้าสานักงานจังหวัด ลูกจ้างประจาของจังหวัดมุกดาหารในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจานวน 244 ราย
เมื่อพิจารณาจัดสรรโควตาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ๒ ขั้นทั้งปี ที่ 15 % จะได้
จานวน 36 ราย ซึ่งส่วนราชการที่มีลูกจ้าง คร บ ต า ม ห ลั ก เ ก ณฑ์ ดั ง ก ล่ า ว ได้ แ ก่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด จานวน 12 ราย โรงพยาบาลมุกดาหาร จานวน 12 ราย
สานักงานสหกรณ์จังหวัด จานวน 2 ราย สานักงานจังหวัด จานวน 2 ราย สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด จานวน 1 ราย และสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด จานวน 1
ราย รวมทั้งสิ้น ๓๐ ราย คงเหลือ 6 ราย จึงนามาจัดแบ่งออกเป็นกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย
กลุ่มที่ 2 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กลุ่มที่ 3 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
กลุ่มที่ 4 หน่วยงานอื่นๆ
ขอให้พิจารณาการแบ่งกลุ่มเป็นไปตามนีห้ รือไม่
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
จานวนที่ เ หลือ ๖ คน นั้น เห็นควรให้อานาจผู้ว่าราชการจังหวัด บริห ารจัดการให้
สอดคล้องกับการบริหารจัดการของข้าราชการพลเรือน ที่กาหนดไว้ ๐.๑ %
หัวหน้าสานักงานจังหวัด ถ้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการ จะทาให้หน่วยงานอื่นทีม่ ีลกู จ้างไม่ถึง ๑๕ %
อาจจะไม่มีสทิ ธิ์ได้รับการพิจารณาเลย
ประกันสังคมจังหวัด
เห็นด้วยกับการแบ่งกลุ่มและเวียนกันในกลุ่ม ถ้าไปจัดกลุม่ ใหม่ก็ไม่ถึงสักที และอาจมี
ปัญหาได้
หัวหน้าสานักงานจังหวัด ขอแจ้งรายชื่อหน่วยงานในแต่ละกลุ่ม มีดังนี้
กลุ่มที่ 1 หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ สานักงานจังหวัด ที่ทาการ
ปกครองจังหวัด สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และสานักงานที่ดินจังหวัด
คิดเป็น 0.99 ไม่ถึง 1 คน
กลุ่ม ที่ 2 หน่ว ยงานสัง กั ดกระทรวงเกษตรฯ ได้แก่ ส านัก งานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงานประมงจังหวัด สานักงานปศุสัตว์
จังหวัด และสานักงานสหกรณ์จังหวัด และสานักงานประชาสัมพันธ์จัง หวัด ได้รับการ
จัดสรร จานวน 2 คน
กลุ่มที่ 3 /...

-๖-

มติที่ประชุม

กลุ่ มที่ 3 หน่วยงานสังกั ดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ ส านักงานแรงงานจังหวัด
สานักงานจัดหางานจังหวัด และสานักงานประกันสังคมจังหวัด คิดเป็น 0.90 ไม่ถึง 1 คน
กลุ่มที่ 4 หน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ส านักงานพัฒ นาสัง คมและความมั่ นคงของ
มนุษย์ฯ เรือ นจาจังหวัด สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สานักงานบัง คับคดีจัง หวัด
สานักงานคุม ประพฤติจัง หวัด ส านัก งานขนส่งจังหวัด และสานักงานการท่ องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด ได้รับการจัดสรร จานวน 2 คน
อนึ่ง สาหรับกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๓ ขออนุญาตปรึกษาหารือกันอีกครั้ง
เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุม

- ไม่มี เวลา ๑๐.๑๕ น.

(ลงชื่อ)..............................................ผูจ้ ดรายงานการประชุม
(นายทวีศักดิ์ ป้องศรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

