รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 2/๒๕๕6
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๕6 เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2
ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
.......................
ผู้มาประชุม
๑. นายไพฑูรย์ บุญวัฒน์
2. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(นายศรีพงศ์ บุตรงามดี แทน)
3. นางสาวผจงจิตต์ รัตโนทยานนท์
ผู้แทนสํานักงาน ก.พ.
4. นายบดินทร์ พุ่มนิคม
ผู้แทนสํานักงาน ก.พ.ร.
5. นายสมบูรณ์ สุขสําราญ
6. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
หัวหน้าสํานักงาน ก.ถ.
7. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
8. นายสรณะ เทพเนาว์
ปลัดเทศบาลตําบลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
9. นายนพคุณ ดิลกภากรณ์
ปลัดเทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
10. นายทวีศักดิ์ เดชเดโช
11. นายกเมืองพัทยา
(นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ แทน)
12. นางพนิดา บัลลังก์การณ์

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

13. ผอ.ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
สํานักงาน ก.ถ.
นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว (แทน)
14. นายสุเทพ ลีละตานนท์
ผอ.ส่วนกฎหมาย สํานักงาน ก.ถ.
15. ผอ.ส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สํานักงาน ก.ถ.
นายสันติธร ยิ้มละมัย (ปฏิบัติหน้าที่แทน)

อนุกรรมการ

16. นายคมสัน มาลา
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สํานักงาน ก.ถ.

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ

๒
17. นายทิศนุ ธีระนุกูล
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สํานักงาน ก.ถ.
ผู้ไม่มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
2. นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล
3. นายพินิจ เจริญพานิช
4. นายสุรพล วาณิชเสนี
5. นายชําเรือง เรืองขํา
6. นายสมนึก ธนเดชากุล
7. นายวิเชียร เจริญนนทสิทธิ์
8. นายทรงศักดิ์ โอษะคลัง
9. นายธงชัย ชัยรุ่งเรือง
10. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายบรรชัย สืบสังข์
2. นางสาวชลภัสสรณ์ แดนสังข์
3. เจ้าหน้าที่สํานักงาน ก.ถ.

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ผู้แทนสํานักงาน ก.ค.ศ.
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
นายก อบต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ปลัด อบต.ไร่ จ.สกลนคร

ปลัด อบต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
เลขาฯ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย

เริ่มประชุมเวลา 13.50 น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งแต่งตั้ ง นายวุฒิพงศ์ ธนพาณิชย์วัฒนา
ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สํานักงาน ก.ถ. เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐาน
กลางการบริ ห ารงานบุ คคลส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ดํา รงตํ าแหน่ งหั ว หน้ าสํ า นั ก งานจั งหวั ดยโสธร ตั้ งแต่ วั น ที่ 18
กุมภาพันธ์ 2556 หัวหน้าสํานักงาน ก.ถ. จึงมีคําสั่งให้ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้อํานวยการส่วนวิจัย
และ
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ทํา
หน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แทน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 มกราคม ๒๕๕6

เลขานุการ
ฝ่า ยเลขานุก ารได้จ ัด ทํ า รายงานการประชุม ครั ้ง ที ่ 1/2556 เมื ่อ วัน ที ่ 24
มกราคม 2556 จํานวน 9 หน้า ส่งให้อนุกรรมการทุกท่านแล้ว
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556
เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 การปรับบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น

เลขานุการ
ในการประชุ ม ก.ถ. ครั้ งที่ 2/2556 เมื่ อ วั น ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 ที่ ป ระชุ ม
เห็นชอบให้ยกเลิกโครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามที่ ก.ถ. ได้อนุมัติไป
เมื่อการประชุม ก.ถ. ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนที่ 1 และที่
2 โดยบัญชีอัตราเงินเดือนที่ 1 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป และบัญชีอัตราเงินเดือนที่ 2
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ
การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
เลขานุการ
ในการประชุ ม ก.ถ. ครั้ งที่ 2/2556 เมื่ อ วั น ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 ที่ ป ระชุ ม
เห็นชอบให้ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนที่ 1 และที่ 2 ในการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญา หรือประกาศนียบัตรการศึกษา หรือวิชาชีพที่ ก.จ. , ก.ท. ,
ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรองว่าปริญญา หรือประกาศนียบัตรการศึกษา หรือวิชาชีพนั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรั บ ตํ าแหน่ งที่ ได้ รับ การบรรจุ ห รื อแต่ งตั้ง ตั้ งแต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2555 เป็ น ต้ นไป โดยให้ ได้ รั บ อั ตรา
เงินเดือนไม่ต่ํากว่าข้าราชการพลเรือน ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 3 ลงวันที่ 21
มีนาคม 2555
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา

- การร้องขอให้กําหนดเงินประจําตําแหน่ง สําหรับหัวหน้าส่วนราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขานุการ

เรื่องเดิม

สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ได้พิจารณาเรื่องการร้องขอให้กําหนดเงินประจํา
ตําแหน่ง สําหรับหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็ น ชอบการกํ า หนดเงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง ของข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ
พนักงานส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป ในประเภทบริหารและวิชาชีพ โดยแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการ
ยกร่างบัญชีเงินประจําตําแหน่ง ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สํานักงาน ก.ถ.

๔
และนายนพคุ ณ ดิ ลกภากรณ์ ปลั ดเทศบาลตําบลพระสมุ ทรเจดี ย์ จ.สมุ ทรปราการ เพื่อร่ว มกัน พิจ ารณา
ดําเนินการกําหนดประเภทและตําแหน่งที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งต่อไป สําหรับอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ให้คณะกรรมการกลางแต่ละประเภท (ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.) ไปพิจารณาดําเนินการกําหนดเป็นมาตรฐาน
ทั่วไป โดยจะต้องคํานึงถึงภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา
35 แห่ ง พ.ร.บ.ระเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ. 2542 ซึ่ ง ต้ อ งไม่ สู งกว่ า ร้ อ ยละ 40 ของเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
2. เห็นควรนํ าเสนอ ก.ถ. พิจ ารณาแก้ไขประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544 ข้อ 6 วรรคสอง โดยให้ตัดคําว่า
“ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงิน เดือน และเงินประจํ าตําแหน่งที่กําหนดไว้สํ าหรั บข้าราชการพลเรือน หรื อ
ข้าราชการครู แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม” และให้ปรับเป็น “ให้เป็นไปตามที่ ก.ถ. กําหนด” พร้อมทั้งเสนอร่าง
บัญชีเงินประจําตําแหน่งตามข้อ 1 ให้ ก.ถ. พิจารณาควบคู่กันไปด้วย
ข้อเท็จจริง
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ ร่ ว มกั บ นายนพคุ ณ ดิ ล กภากรณ์ ปลั ด เทศบาลตํ า บล
พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ นายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายคนอง
พล เพ็ชรรื่น ปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น จ.สระแก้ว ที่ขอเข้าร่วมพิจารณาด้วย ร่วมกันพิจารณาจัดทําร่าง
บัญชีเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งกําหนดประเภท/ตําแหน่ง/อันดับที่จะได้รับเงินประจํา
ตํ า แหน่ ง และอั ต ราเงิ น ประจํ าตํ า แหน่ งที่ จ ะได้ รั บ ในแต่ ล ะประเภท/ตํ า แหน่ ง /อั น ดั บ โดยเที ย บเคี ย งกั บ
ข้าราชการพลเรือน ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2551
ข้อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างบัญชีเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นที่กําหนดขึ้นใหม่นี้ เป็นการปรับและกําหนดใหม่ทั้งระบบ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นเอง โดยเทียบเคียงกับข้าราชการพลเรือน และตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละประเภท จึงเห็นควรพิจารณา ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบร่างบัญชีเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับนี้
2. นําเสนอ ก.ถ. ให้พิจารณา
2.1 ให้ ความเห็น ชอบร่ างบั ญชี เงิ นประจํ าตํ าแหน่ งของพนักงานส่ว นท้ องถิ่ น
ฉบับนี้
2.2 แก้ไขประกาศ ก.ถ. เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล ส่วน
ท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544 ข้อ 6 วรรคสอง ในส่วนของที่มาของเงินประจําตําแหน่ง ซึ่งเดิมกําหนดให้
ใช้ของข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม ให้แก้ไขเป็น ให้เป็นไปตามที่ ก.ถ. กําหนด
ข้อเสนอ
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

๕
มติที่ประชุม

มีมติ ดังนี้
1.

เห็ น ชอบร่ า งบั ญ ชี เ งิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง ของพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น

ตามที่ฝ่ายเลขานุการนําเสนอ
2. ให้แก้ไขประกาศ ก.ถ. เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้ องถิ่น ลงวั นที่ 25 มิ ถุนายน 2554 ข้ อ 6 วรรคสอง ในส่ วนของที่มาของเงินประจําตําแหน่ง ซึ่ งเดิ ม
กําหนดให้ใช้ของข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม ให้แก้ไขเป็น ให้เป็นไปตามที่ ก.ถ. กําหนด
ทั้งนี้ ให้นําเสนอ ก.ถ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า
การกําหนดเงินประจําตําแหน่ง เงินเพิ่ม ค่าตอบแทนพิเศษต่างๆ รวมถึงประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นสิ่งที่ดี
ที่จะต้องเร่งดําเนินการพิจารณาให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน
โดยไม่เพียงแต่จะต้องคํานึงถึงค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ที่จะต้องเป็นไปตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นสําคัญแล้ว ยังควรจะต้องคํานึงถึงความจําเป็นในการ
กําหนดสัดส่วนวงเงินงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจําเป็นจะต้องใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นในส่วนของ
งบลงทุนควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

เลิกประชุม เวลา 14.50 น.

(นายสันติธร ยิ้มละมัย)
ผู้อํานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ผู้จดรายงานการประชุม

