รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 4/๒๕๕6
วัน ที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๕6 เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม สานักงาน ก .ถ. ชั้น 8
อาคารสถาบันดารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
.......................
ผู้มาประชุม
๑. นายไพฑูรย์ บุ ญวัฒน์

ประธานอนุกรรมการ

2. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน แทน)
3. นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอานวยชัย
ผู้แทนสานักงาน ก .พ.ร.
4. นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล

อนุกรรมการ

5. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
หัวหน้าสานักง าน ก.ถ.
6. นายสรณะ เทพเนาว์
ปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง จ .แม่ฮ่องสอน
7. นายนพคุณ ดิลกภากรณ์
ปลัดเทศบาลตาบลพระสมุทรเจดีย์ จ .สมุทรปราการ
8. นายวิเชียร เจริญนนทสิทธิ์
นายก อบต .บางบัวทอง จ.นนทบุรี
9. นายทวีศักดิ์ เดชเดโช

อนุกรรมการ

10. นายกเมืองพัทยา
(นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ แทน )
11. นายธงชัย ชัยรุ่งเรือง

อนุกรรมการ

12. นางพนิดา บัลลังก์การณ์

อนุกรรมการ

13. นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผอ.ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริ หารงานบุคคลท้องถิ่น
สานักงาน ก .ถ.
14. นายภาสวัฒก์ รอดคาดี
ผอ.ส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สานักงาน ก .ถ.
15. นายคมสัน มาลา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สานักงาน ก .ถ.
16. นายสันติ วงศ์จิระสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สานักงาน ก .ถ.

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและ
เลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุ การ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒
ผู้ไม่มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
2. ผู้แทนสานักงาน ก .พ.
3. ผู้แทนสานักงาน ก .ค.ศ.
4. นายสมบูรณ์ สุขสาราญ
5. นายพินิจ เจริญพานิช
6. นายสุรพล วาณิชเสนี
7. นายสมนึก ธนเดชากุล
8. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา
9. นายทรงศักดิ์ โอษะคลัง
10. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์
11. ผอ.ส่วนกฎหมาย สานักงาน ก .ถ.
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา
2. นางสาวชลภัสสรณ์ แคนสังข์
3. นายประนอม แก้วหนองเสม็ด
4. นายนิคม พลาพล
5. นายครรชิต เพิ่มลาภ
6. นายอดิศร สุนทรวิภาต
7. นางสาวชีวธันย์ เมธีธนาภิวัฒน์
8. เจ้าหน้าที่สานักงาน ก.ถ.

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ผู้ว่าราชการจังหวัด กาแพงเพชร
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
ปลัด อบต .โนนสะอาด จ .สกลนคร

ที่ปรึกษาโครงการฯ
เลขาธิการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
รองนายกเทศมนตรี เมืองบึงยี่โถ
ปลัดเทศบาลตาบลทุ่งหลวง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สถ .
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ สถ.
นิติกรชานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที3/2556
่
เมื่อวันที่ 25 เมษายน ๒๕๕6

เลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุมครั้งที่
เมษายน 2556 ส่งให้อนุกรรมการทุกท่านแล้ว ปรากฏไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

3/255 6 เมื่อวันที่ 25

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรด พิจารณา
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

๓
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา
การจัดทาบัญชีเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บั ญชี 3
1. ต้นเรื่อง

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 เห็นชอบการปรับปรุง
ค่าตอบแทนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอ โดยกาหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
ของข้าราชการพลเรือนให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลในอีก2 ปีถัดไป คือ อัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่า
ของวุฒิปริญญาตรี ในปีที่ 1 (วันที่ 1 มกราคม 2556) เท่ากับ 13,300 บาท และในปีที่ 2 (วันที่ 1 มกราคม
2557) เท่ากับ 15,000 บาท รวมทั้งกาหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่าของคุณวุฒิอื่นให้สอดคล้องกับอัตรา
ความแตกต่างระหว่างคุณวุฒิต่างๆ ทีก่ าหนดไว้เดิม ตลอดจนให้นาการปรับปรุงค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรือน
ดังกล่าวไปใช้กับข้าราชการประเภทอื่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและ
หลักการเดียวกัน ซึ่งการปรับปรุงอัตราเงินเดือนแรกบรรจุดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารง านบุคคล
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม เนื่องจากบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ใช้อยู่ (เอกสาร 1) มีอัตราเงินเดือน
ขั้นสูงสุดของวุฒิปริญญาตรี(อันดับ ท.3) เท่ากับ 15,540 บาท สูงกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ(วันที่ 1 มกราคม
2557) จานวน 540 บาท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบรรจุแต่งตั้งและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข องพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทาบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วน
ท้องถิ่นใหม่ สานักงาน ก .ถ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ ก .ถ. จึงได้ว่าจ้าง บ .วินทูเกเตอร์ ทาการศึกษา
วิเคราะห์ และจัดทาบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วน ท้องถิ่น บัญชี 3 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ภายใต้สัดส่วนที่เหมาะสมกับรายได้และการพัฒนาท้องถิ่น
2. ข้อเท็จจริง
บ. วินทูเกเตอร์ ได้จัดทาบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 3 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว โดยเสนอ3 ทางเลือก ดังนี้
1. ทางเลือกที่ 1 ปรับขั้นขึ้น และลดลงตามขั้นที่เปลี่ยนแปลงไปดังรูป

๔
2. ปรับขั้นขึ้น ตามแนวทางของข้าราชการครู ที่ ศธ 0206.7/ ว 7 ลงวันที่ 7 มิถุนายน
พ.ศ. 2554 เรื่อง การปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่บัญชีเงิน เดือนขั้นต่า
ขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท้ายพระราชกฤษฎีกาการ
ปรับเงินเดือนขั้นต่า ขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2554

3. หาค่ากลางของตลาดจากผลการประเมินค่างาน แล้วสร้างกระบอกใหม่เลย โดยแบ่งเป็นขั้น ขั้นละ
1.75-2.22% ตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยในส่วนนี้ให้สามารถหาค่ากลางจากตลาดได้ จาก
• ตลาดค่ากลางของบริษัทเอกชน ในประเทศ
• ตลาดค่ากลางของบริษัทข้ามชาติ ต่างประเทศ

โดยในแต่ละทางเลือกมีรายละเอียดตามเอกสาร
2 , 3 และ 4

๕
และเพื่อให้เกิดความเข้าใจในแต่ละทางเลือก ขอให้ผู้แทน บ. วินทูเกเตอร์ ได้อธิบายรายละเอียดให้อนุกรรมการ
ได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งต่อไป
ดร.อดิศัย กุญชร ณ อยุธยา : จาก 3 ทางเลือกที่นาเสนอตามเอกสาร 2,3 และ 4 ในแต่ละทางเลือกก็มีข้อดี
ข้อเสีย ดังนี้
ทางเลือกที่
ข้อดี
ทางเลือกที่ 1 ปรับเงินเดือนสูงต่าใหม่ให้  เป็นแนวทางที่ใช้ในภาครัฐวิสาหกิจ
เป็นปัจจุบัน
หรือองค์กรอิสระหลายหน่วยงาน




ทางเลือกที่ 2 ปรับเงินเดือนตามรูปแบบ 
ข้าราชการครู






ทางเลือกที่ 3 ปรับเงินเดือนตามการ
จ่ายในตลาดเอกชน




เพิ่มโอกาสให้ข้าราชการที่มี
เงินเดือนตันในทุกระดับได้มีโอกาส
ปรับเงินเดือน
ใช้งบประมาณน้อยที่สุดในทุก
ทางเลือก เนื่องจากจะมีผลกระทบ
เฉพาะข้าราชการแรกบรรจุ
เป็นแนวทางที่ใช้ในภาคข้าราชการ
ครู ซึ่งบางส่วนอยู่ในท้องถิ่น
ง่ายต่อการปรับใช้ เนื่องจากเป็น
การปรับจากจานวนเงินในขั้น
เงินเดือนเดิมไปสู่จานวนเงินใหม่ขั้น
เงินเดือนเดิม
เพิ่มโอกาสให้ข้าราชการที่มี
เงินเดือนตันในทุกระดับได้มีโอกาส
ปรับเงินเดือน เหมือนทางเลือกที่ 1
แต่เงินเดือนของ ข้าราชการแต่ละ
บุคคลจะตันช้ากว่าโดยเปรียบเทียบ
เป็นการเยียวยาให้แก่ข้าราชการ
ท้องถิ่นทุกรายที่ได้ผลกระทบจาก
การปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือน
ถูกต้องตามหลักวิชาการในการปรับ
เงินเดือน
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับ
เอกชน

ข้อเสีย


ไม่ได้ปรับเงินเดือนแก่
ข้าราชการท้องถิ่นทุกราย จึง
ไม่ได้เยียวยาข้าราชการทุก
ราย



อาจมีผลต่องบประมาณด้าน
บุคคลขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เนื่องจากใช้
งบประมาณในการปรับ
เงินเดือน



ใช้งบประมาณสูงมาก
ทาให้ข้าราชการท้องถิ่นมี
เงินเดือนสูงกว่าภาคราชการ
พลเรือน และข้าราชการครู
อย่างมาก ซึ่งอาจยากใน
การนามาใช้



๖
3. ข้อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้
1. เลือกเพียงทางเลือกหนึ่ง ทางเลือกใด เสนอให้ .ถ.ก พิจารณา
2. เสนอทั้ง 3 ทางเลือก ให้ ก.ถ. พิจารณา
4. ข้อเสนอ
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. ให้เสนอทั้ง 3 ทางเลือกให้ ก.ถ. พิจารณา

2. สาหรับทางเลือกที่ 2 ควรทาเป็นบัญชีย่อยเพิ่มเติมและกา หนดระยะเวลาใน
การใช้แต่ละบัญชีย่อย ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1. การจะเลือกทางเลือกใดควรคานึงถึงงบบุคลากรที่ห้ามเกินร้อยละ
40
2. ทางเลือกที่ 1 และ 2 เป็นทางเลือกที่เหมาะสม ต่างกันตรงจานวนเงินที่ใช้
และผู้ที่ได้รับประโยชน์
3. ควรแสดงจานวนเงินที่จะต้องใช้เพิ่มขึ้นในทางเลือกที1่ และ 2
4. ทางเลือกที่ 3 ไม่เหมาะที่จะนามาใช้ แต่ควรเสนอเพื่อให้เห็นการเปรียบเทียบ
กับภาคเอกชน
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

เลิกประชุม เวลา 15.00 น.

(นายภาสวัฒก์ รอดคาดี)
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ผู้จดรายงานการประชุม

