รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสํานักงาน ก.ถ. ชั้น ๘ อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

๗.

๘.

๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

นายวิจิตร วิชัยสาร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ใน ก.ถ.
นายพรชัย เมธาภรณ์พงศ์
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์
นายทิศนุ ธีระนุกูล
แทนหัวหน้าสํานักงาน ก.ถ.สป.
นายกฤติธาดา จารุสกุล
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย สป.
นายบุญฤทธิ์ สิริกุสโลปกรณ์
แทนผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายเลอสรร เทพช่วย
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายสามารถ ข่าวดี
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
นายยุทธไกร ตัณฑชุนห์
รองปลัดเทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี
นายสมภาคย์ สุขอนันต์
แทนหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
นายยอด กลิ่นเกษร
ผู้อํานวยการส่วนกฎหมาย สํานักงาน ก.ถ.สป.
นายอนุชิต แนวบรรทัด
นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักงาน ก.ถ.สป.
นายประมุข วิศิษฏ์กุล
นิติกรชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.สป.

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

-๒-

ผู้ไม่มาประชุม
๑.

นายประสิทธิ์ สืบชนะ
รองปลัดกระทรวงการคลัง
๒. นายเอนก เกษมสุข
๓. ดร.ปราณี เกียรติสุระยานนท์
๔. ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
๕. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
๖. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
กรรมการร่างกฎหมาย ประจํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๗. นายแสวง บุญรักศิลป์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
๘. นายวีระ กณาพันธุ์
ปลัดเทศบาลเมืองลาดสวาย จ.ปทุมธานี
๙. นายวิระศักดิ์ ฮาดดา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม จ.ปทุมธานี
๑๐. นายสมบูรณ์ วารินสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนเลื่อน
จ.นครสวรรค์
๑๑. ปลัดเมืองพัทยา

ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว
นายพิชิต สวนะปรีดี
นายสถิตย์ สีวะรมย์
นางสาวรัตนาภรณ์ หนูกลิ่น
นางพัชนี สายทอง
นางดาวรุ่ง โฉมประดิษฐ์
นางกมลพร โรจกุลภรณ์

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.สป.
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สํานักงาน ก.ถ.สป.
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.สป.
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.สป.
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงาน ก.ถ. สป.
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงาน ก.ถ. สป.
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงาน ก.ถ. สป.

-๓-

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามที่ ก.ถ. ได้ มี ป ระกาศแต่ งตั้ งคณะอนุ กรรมการด้ า นกฎหมายและเรื่ องราวร้ องทุ ก ข์
ฉบับลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น เนื่องจากอนุกรรมการบางท่านได้รับการเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น และ
บางท่านได้พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ เพราะลาออกจากราชการหรือครบเกษียณอายุราชการ ก.ถ. จึงได้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์ ตามประกาศ ก.ถ. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการด้ า นกฎหมายและ
เรื่องราวร้องทุกข์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งให้อนุกรรมการทุกท่าน
เพื่อโปรดพิจารณาให้การรับรองแล้ว ตามหนังสือสํานักงาน ก.ถ. ที่ มท ๐๒๐๙.๑/ว๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
- ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔)

ตามที่คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณาร่างประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลาง การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) เพื่อปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จากระบบซี
เป็นระบบแท่ง (Broadband) เสนอ ก.ถ. พิจารณา นั้น
ก.ถ. ในการประชุ มครั้ งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่ อวั น ที่ ๒๖ ธั น วาคม ๒๕๕๗ ได้ มีมติ เห็ น ชอบ
ร่างประกาศ ก.ถ.ฯ ดังกล่าว และประธาน ก.ถ. ได้ลงนามในประกาศแล้ว ปรากฏตาม ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งได้ลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๖ง วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แนบท้ายวาระ
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๔-

ระเบียบวาระที่ ๔

ฝ่ายเลขานุการ

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (บัญชี ๔)

๑. เรื่องเดิม
๑.๑ ก.ถ. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณา
เรื่ องการจั ดทํ าโครงสร้ า งบั ญชี อัต ราเงิ น เดื อ นของข้ า ราชการและพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น บั ญ ชี ๔ เพื่ อรองรั บ มติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่เห็นชอบในหลักการการยกระดับรายได้ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐใน ๓ เรื่อง คือ
๑) การปรับบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทโดยการ
ขยายเพดานเงินเดือนขั้นสูงของทุกระดับหรือทุกอันดับเพิ่มขึ้น จํานวน ๓ ขั้น สําหรับบัญชีเงินเดือนแบบขั้น หรือประมาณ
ร้อยละ ๑๐ สําหรับบัญชีเงินเดือนแบบช่วง ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่ละประเภท ไปพิจารณาดําเนินการแก้ไขบัญชีเงินเดือนแนบท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการประเภท
ต่าง ๆ โดยให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒) การปรั บ เงิ น เดื อ นของข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ทุ ก ประเภท ให้ กั บ ผู้ ที่
ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือเทียบเท่าลงมา และประเภททั่ วไป ระดับชํานาญงานหรื อ
เที ยบเท่ าลงมา โดยให้ ได้ รั บการปรั บเงิ นเดื อนเพิ่ ม จํ านวน ๑ ขั้ น สํ าหรั บระบบเงิ นเดื อนแบบขั้ น หรื อร้ อยละ ๔
ของอั ตราเงิ น เดื อนสํ าหรั บ ระบบเงิ น เดื อ นแบบช่ ว ง ณ วั น ที่ บั ญชี เ งิ น เดื อนของข้ าราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ของรั ฐ
มีผลใช้บังคับ (วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)
๓) การได้ รั บเงิ นเดื อน กรณี ข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ ได้ รั บ เงิ นเดื อนถึ งขั้ นสู ง
(เงิ น เดื อนเต็ มขั้ น ) และได้ รั บ ค่ าตอบแทนพิ เศษ ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ าด้ ว ยการเบิ กจ่ ายค่ าตอบแทน
พิ เ ศษของข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจํ า ผู้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นหรื อ ค่ า จ้ า งถึ ง ขั้ น สู ง หรื อ ใกล้ ถึ ง ขั้ น สู ง ของอั น ดั บ หรื อ
ตํ าแหน่ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม ให้ นํ าค่ าตอบแทนพิ เศษตามผลการประเมิ น (เลื่ อนเงิ นเดื อน) ในรอบ
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติร าชการ ตั้ งแต่ วั น ที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๗ มารวมเป็ น เงิ น เดื อนตั้ ง แต่
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
ก.ถ. ได้ มีมติ เห็ น ชอบให้ มีการปรั บ เงิ น เดื อนและบั ญชี เงิ น เดื อนของข้ าราชการ และ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการใน ก.ถ. ที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ดังนี้
๑) มอบหมายคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
จัดทํ าโครงสร้ างบั ญชี อัตราเงิ น เดื อนของข้ าราชการและพนั กงานส่ ว นท้ องถิ่ น บั ญชี ๔ ให้ ส อดคล้ องและเป็ นไป
ในแนวทางเดียวกันกับข้าราชการประเภทอื่น ตามมติคณะรัฐมนตรี
๒) เมื่ อ คณะอนุ ก รรมการด้ า นมาตรฐานกลางการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น
จัดทํ าโครงสร้างบัญชีอัตราเงิน เดือนของข้าราชการและพนั กงานส่ วนท้องถิ่ น บัญชี ๔ เสร็ จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่ ง
ให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์ ดําเนินการยกร่างประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) เพื่อกําหนดให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ใช้โครงสร้างบัญชี
อัตราเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี ๔ โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
เป็นต้นไป

-๕-

๑.๒ คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ประชุม
ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ เพื่ อพิ จ ารณาการจั ด ทํ าโครงสร้ า งบั ญ ชี อัต ราเงิ น เดื อ นของ
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี ๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี ๔ และให้นําเข้าที่ประชุม ก.ถ. เพื่อพิจารณาต่อไป
๒. ข้อเท็จจริง
ก.ถ. ได้มีมติเห็นชอบโครงสร้างอัตราเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (บัญชี ๔) แล้ว
ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และได้มอบหมายให้อนุกรรมการด้านกฎหมายฯ
พิจ ารณายกร่างประกาศ ก.ถ. เรื่อง กํ าหนดมาตรฐานกลางการบริห ารงานบุ คคลส่ว นท้องถิ่ น (ฉบับ ที่. .) เพื่อให้
ประธาน ก.ถ. ลงนามใช้บังคับต่อไป
๓. ข้อกฎหมาย
๓.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา ๓๓ ให้ ก.ถ. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กํ าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรั ก ษาระบบคุ ณ ธรรมเกี่ ย วกั บ การ
บริหารงานบุคคล โดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมตลอดถึงการ
กําหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้และการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ การกําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางจะต้องไม่มีลักษณะ
เป็ นการกํ าหนดหลักเกณฑ์ การบริ หารงานบุ คคลโดยเฉพาะเจาะจงที่ ทําให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นไม่ สามารถ
บริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
๓.๒ ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้ อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๖ ของประกาศ ก.ถ. เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ การจัดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ให้คํานึงถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบ คุณภาพ ปริมาณ และความยากง่ายของงานในแต่ละตําแหน่ง ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้ และ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตาม
บัญชีอัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจําตําแหน่งท้ายประกาศนี้
อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และอัตราเงินประจําตําแหน่งของพนักงานครูส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นไปตามอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และอัตราเงินประจําตําแหน่งที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยอนุโลม”
๓.๓ ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)
ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

-๖-

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ท้ายประกาศ ก.ถ. เรื่อง
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี ๓ ท้ายประกาศนี้แทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม
๒๕๕๖ เป็นต้นไป
๔. ข้อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุ การ ได้ดําเนิ นการยกร่ างประกาศ ก.ถ. เรื่องกํ าหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่..) ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี ๓ และให้ใช้บัญชี
อัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี ๔ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์ ได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศ
ก.ถ.ฯ ดังกล่าว เป็นดังนี้

- ร่าง -

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ .. )
-------------------------------------------โดยที่ เป็ นการสมควรแก้ ไขเพิ่ มเติ มประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุ คคลส่ วนท้ องถิ่ น
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๓๓ (๑) แห่ งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ หารงานบุ คคลส่ วนท้ องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีมติในการประชุม ครั้งที่.../๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่............................ให้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) (ฉบับที่ ..)”

-๗-

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้ อ ๓ ให้ ย กเลิ กบั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อ นพนั กงานส่ ว นท้ องถิ่ น ท้ ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้บัญชีอัตรา
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี ๔ ท้ายประกาศนี้แทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่.....................................พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายปริญญา นาคฉัตรีย์)
ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการนําเรียนที่ประชุม ก.ถ. เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
๔.๒ การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดหลั กเกณฑ์และเงื่ อนไขการคัดเลื อกผู้แทน
องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด ผู้ แ ทนเทศบาล ผู้ แ ทนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล พ.ศ.
๒๕๔๓
ฝ่ายเลขานุการ

๑. เรื่องเดิม
๑.๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือขอให้ประธาน ก.ถ. พิจารณาปรับปรุงแก้ไข
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ก.จ.) เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แทนกรรมการที่ครบ
วาระการดํารงตําแหน่งมาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากองค์ประชุมในส่วนของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดไม่ครบตามที่ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓ กําหนดไว้ว่า “ต้องมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ” ทั้งนี้ โดยประธาน ก.ถ. ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์ใน ก.ถ. พิจารณาดําเนินการแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว

-๘-

๑.๒ คณะอนุ ก รรมการด้ า นกฎหมายและเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ได้ มี ก ารประชุ ม พิ จ ารณา
ร่างประกาศ ก.ถ. แก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าว และได้นําเสนอที่ประชุม ก.ถ. เพื่อพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่ งที่ประชุม ก.ถ. ได้มีมติให้ส่ งร่างประกาศ ก.ถ. ดังกล่าว ให้คณะกรรมการพิจารณาร่าง
กฎหมายของ มท. ตรวจพิจารณาอีกชั้นหนึ่งก่อนประกาศใช้บังคับ
ซึ่งร่างประกาศ ก.ถ. แก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าว มีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้
ข้อ ๓ ในประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แก้ไขคําว่า “กรมการปกครอง” เป็น “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” คําว่า “อธิบดี
กรมการปกครอง” เป็น “อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” คําว่า “รองอธิบดีกรมการปกครอง” เป็น “รองอธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่ อไปนี้เป็น ข้อ ๓/๑ ของประกาศ ก.ถ. เรื่ อง กําหนดหลั กเกณฑ์ และ
เงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ พ.ศ. ๒๕๔๓
“ข้อ ๓/๑ ในการประชุมเพื่ อคั ดเลื อกผู้แทนองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวัด ถ้ามีน ายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ให้ใช้วิธีการ
คัดเลือกโดยส่งบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ หรือวิธีการอื่น ตามหลักเกณฑ์ท้ายประกาศนี้”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน (ข) ของข้อ ๘ (๑) และความใน (ข) ของข้อ ๘ (๒) ของประกาศ ก.ถ.
เรื่ อง กํ าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคั ดเลื อกผู้แทนองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวัดฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ ใช้ ข้อความใหม่
โดยให้เพิ่ม ข้อ ๓/๑ ลงในข้อดังกล่าว ทั้งนื้ เพื่อให้ครอบคลุมถึงการเลือกผู้แทนเทศบาล และผู้แทนองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลด้วย
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๙ ของประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
คัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๙ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามประกาศนี้” ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๖ ที่ กํ า หนดให้ ป ลั ด กระทรวงมหาดไทยมี ห น้ า ที่ ดํา เนิ น การจั ดให้ มี การคั ด เลื อ กนายกองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัด หรือปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียดปรากฏตาม
ร่างประกาศ ก.ถ.ฯ
๒. ข้อกฎหมาย
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๖ วรรคสาม วิธีการคั ดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่ว นจังหวั ดและผู้ทรงคุ ณวุ ฒิ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกําหนด
มาตรา ๒๔ วรรคสาม วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กผู้ แ ทนเทศบาลและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกําหนด
มาตรา ๒๖ วรรคสาม วิ ธี การคั ด เลื อกผู้ แทนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลและผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกําหนด

-๙-

ดังต่อไปนี้

มาตรา ๓๓ ให้ คณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุ คคลส่ วนท้ องถิ่ นมี อํ านาจหน้ าที่

(๓) กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม มาตรา ๒๔ วรรคสาม
และมาตรา ๒๖ วรรคสาม
๓. ข้อเท็จจริง
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ มท. ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้ตรวจพิจารณาร่างประกาศ ก.ถ.ฯ ดังกล่าวแล้ว ให้แก้ไข ดังนี้
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่ อไปนี้เป็น ข้อ ๕/๑ ของประกาศ ก.ถ. เรื่ อง กําหนดหลั กเกณฑ์ และ
เงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ (แทนข้อ ๓/๑)
“ข้อ ๕/๑ ในการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถ้ามีนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ตามข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓
ข้อ ๔ และ ข้ อ ๕ ทําให้ไม่ สามารถคั ดเลื อกผู้แทนองค์การบริ หารส่วนจังหวั ดได้ ให้ ใช้วิธี การคัดเลือกโดยส่ งบัตร
ลงคะแนนทางไปรษณีย์หรือวิธีการอื่น ตามหลักเกณฑ์ท้ายประกาศนี้”
ข้ อ ๕ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น วรรคสองของ ข้ อ ๘ ของประกาศ ก.ถ. เรื่ อ ง กํ า หนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ แทนการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘ (๑) (ข)
และ ข้อ ๘ (๒) (ข)
“ในการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนเทศบาล ถ้ามีนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลมาไม่ครบ
องค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ทําให้ไม่สามารถเลือกผู้แทนเทศบาลได้ ให้นําความใน ข้อ ๕/๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม”
ทั้งนี้ คณะกรรมการพิ จ ารณาร่ างกฎหมายของ มท. ได้ มีข้อสั งเกตเพิ่มเติมว่า หลั กเกณฑ์
วิธีการคัดเลือกโดยส่งบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์หรือวิธีการอื่นนั้น ควรเขียนกําหนดไว้ในร่างประกาศ ก.ถ.ฯ ดังกล่าว
เช่นเดียวกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ และการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญ
พ.ศ. ๒๕๕๒ และมี มติ ให้ แก้ ไขร่ างประกาศ ก.ถ.ฯ ดั งกล่ าว ตามความเห็ นของคณะกรรมการพิ จารณาร่ างกฎหมาย
ของ มท. และให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ มท. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๔. ข้อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการแก้ไขร่างประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การคั ดเลื อกผู้ แ ทนองค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด ผู้ แทนเทศบาล ผู้ แ ทนองค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ าบล และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการพิจารณา
ร่างกฎหมายของ มท. แล้ว โดยเขียนกําหนดวิธีการคัดเลือกโดยส่งบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์หรือวิธีการอื่น ไว้ใน
ข้อ ๕/๑ ของร่างประกาศ ก.ถ.ฯ ดังกล่าว
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์ ได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศ
ก.ถ.ฯ ดังกล่าว เป็นดังนี้

-๑๐-

(ร่าง)
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผูแ้ ทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบาล
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบาล
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่ว นจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการกลางพนักงานส่ว นตําบล พ.ศ. ๒๕๔๓
ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสาม มาตรา ๒๔ วรรคสาม มาตรา ๒๖ วรรคสาม
และมาตรา ๓๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการ
มาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ .. / ๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่
....................................๒๕๕๘ ให้แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบาล และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบล ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด คณะกรรมการกลางพนั ก งานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนั กงานส่ ว นตํา บล
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่ อ ง กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการคั ด เลื อ กผู้ แ ทนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ผู้ แ ทนเทศบาล
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้แก้ไขคําว่า “กรมการปกครอง”“อธิบดีกรมการปกครอง” และ “รองอธิบดีกรม
การปกครอง” ในประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบาล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบล
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล คณะกรรมการกลางพนักงานส่ว นตําบล พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น “กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น” “อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” และ “รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ”
ตามลําดับ

-๑๑-

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕/๑ ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทน
เทศบาล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๓
“ข้ อ ๕/๑ ในการประชุ ม เพื่ อ คั ด เลื อ กผู้ แ ทนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ถ้ามีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนด
ไว้ ตามข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ทําให้ไม่สามารถคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนดให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยส่งบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ หรือวิธีการอื่น ดังนี้
๑.(๑) ให้อ ธิบ ดีกรมส่ งเสริม การปกครองท้ องถิ่น หรื อรองอธิบ ดีกรมส่ งเสริม การ
ปกครองท้องถิ่นซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดทําบัญชีรายชื่อแยกประเภท
ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด หรื อ ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ
โดยจะมอบหมายให้ส่วนราชการใดในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้จัดทําก็ได้ แล้วส่งบัญชี
รายชื่อดังกล่าวพร้อมบัตรเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแบบท้ายประกาศนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อของ
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งได้รับมอบหมาย
จากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปให้ผู้มีรายชื่อในบัญชีดังกล่าวเพื่อเลือกนายกองค์การบริหาร
ส่ว นจั ง หวั ด จํ า นวนสามคน หรื อ เลื อ กปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จํ า นวนสามคน จากบั ญชี รายชื่ อ
แต่ละประเภทเป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยให้เขียนชื่อและนามสกุลของผู้ซึ่งตนเลือกไม่เกินจํานวนตามที่กําหนดไว้ พร้อมลงลายมือชื่อของผู้เลือก
ในบัตรเลือก แล้วส่งบัตรเลือกดังกล่าวพร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้เลือกกลับคืนไป
ยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่กําหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ส่งบัตรกลับคืนกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นโดยตรง ให้ถือวันที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับบัตรเป็นวันส่งคืน ในกรณีที่ส่งบัตรกลับคืนทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์รับลงทะเบียนเป็นวันส่งคืน ในกรณีที่ส่งบัตรกลับคืนทาง
ไปรษณีย์ไม่ลงทะเบียน ให้ถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราไปรษณีย์เป็นวันส่งคืน
๒.(๒) ให้ กรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น รวบรวมบั ตรเลื อกนายกองค์ การบริ หาร
ส่วนจังหวัด หรือบัตรเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม ๑.(๑) เพื่อดําเนินการตรวจนับคะแนน โดยให้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนขึ้นคณะหนึ่ง จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน ประกอบด้วย รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธาน และ
ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นคณะกรรมการตรวจนับ
คะแนน
๓.(๓) การตรวจนับคะแนนของคณะกรรมการตรวจนับคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย
และต้องมีกรรมการอยู่พร้อมกันไม่น้อยกว่าสามคน

-๑๒-

เมื่อตรวจนับคะแนนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจัดทําบัญชีรายชื่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ได้รับเลือกโดยเรียงตามลําดับคะแนน
จากสูงไปหาต่ํา พร้อมกับแสดงคะแนนของแต่ละคนไว้ในบัญชีรายชื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ได้รับเลือกด้วย ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนเท่ากัน หรือในลําดับเดียวกันหลายคน
ทําให้ไม่สามารถคัดเลือกผู้แทนได้ให้ดําเนินการจับสลากตามวิธีการที่ประธานคณะกรรมการตรวจนับ
คะแนนกําหนด ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จับสลากชื่อผู้ได้คะแนน
เท่ากันนั้นต่อหน้าคณะกรรมการตรวจนับคะแนนเพื่อเรียงลําดับที่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าวโดยมีกรรมการจํานวน
ไม่น้อยกว่า สามคน ลงลายมือชื่อรับรอง แล้วให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศรายชื่อนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ได้รับเลือก โดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๔.(๔) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ได้
รับเลือกตามบัญชีรายชื่อ ตาม ๓. (๓) ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับ เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามจํานวนที่กําหนด”
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น วรรคสองของ ข้อ ๘ ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้แทนเทศบาล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล พ.ศ.
๒๕๔๓
“ในการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนเทศบาล ถ้ามีนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาล
มาไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ทําให้ไม่สามารถคัดเลือกผู้แทนเทศบาลได้ ให้นําความใน
ข้อ ๕/๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบาล
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๙ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้”
ประกาศ ณ วันที่ ................................................

(นายปริญญา นาคฉัตรีย์)
ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

-๑๓-

บัตรเลือกผูแ้ ทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยวิธีการส่งบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ หรือวิธกี ารอืน่

ข้าพเจ้า..............................................................ตําแหน่ง..................................................เลือกผูม้ ีชื่อข้างท้ายนี้
เพื่อเป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑. ...............................................................................
๒. ...............................................................................
๓. ...............................................................................

(ลายมือชื่อ)...............................................ผู้เลือก
(...............................................)
ตําแหน่ง....................................................

(ลายมือชื่อ).....................................................
(...............................................)
ตําแหน่ง.......................................................
(อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ซึง่ ได้รบั มอบหมาย)

-๑๔-

หมายเหตุ ๑. การเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด (จากบัญชีรายชื่อแต่ละประเภท) ให้เลือกได้
จํานวนไม่เกินสามคน
๒. ให้ส่งภาพถ่ายบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้เลือกซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องไปยัง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมกับบัตรเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภายในวันที่...........................................
๓. บัตรเลือกที่มีลักษณะต่อไปนี้ ให้ถือเป็นบัตรเสียและไม่ให้นับเป็นคะแนน คือ
ก. บัตรที่ไม่มีลายมือชื่อของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือรองอธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งได้รับมอบหมาย
ข. บัตรที่ไม่ลงลายมือชื่อผู้เลือก
ค. บัตรที่เลือกเกินกว่าจํานวนตามที่กําหนด
ง. บัตรที่มีรอยขูด ลบ ขีด ฆ่า ตกเติม หรือเขียนซ้ํา โดยไม่ลงลายมือชื่อผู้เลือกกํากับไว้
จ. บัตรที่ส่งกลับคืนช้ากว่าวันที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดปลัดกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
ทั้งนี้ โดยให้ฝ่ายเลขานุการนําเสนอที่ประชุม ก.ถ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
- ประธานแจ้งที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ทราบว่า หากมีการประชุมครั้งต่อไปจะได้แจ้ง
ให้คณะอนุกรรมการ ทราบล่วงหน้า
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๖.๐๐ น.

(นายยอด กลิ่นเกษร)
ผู้อํานวยการส่วนกฎหมาย สํานักงาน ก.ถ.

เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรือ่ งราวร้องทุกข์
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

