รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสํานักงาน ก.ถ. ชั้น ๘ อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

ร.ต.ท.หญิงสุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
ดร.ปราณี เกียรติสุระยานนท์
นายสันติธร ยิ้มละมัย
หัวหน้าสํานักงาน ก.ถ.สป.
นายกฤติธาดา จารุสกุล
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย สป.
นางสาวชีวธันย์ เมธีธนาภิวัฒน์
แทนผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ว่าที่ ร.ต.บุรินทร์ อินทรเสนีย์
แทนผู้อํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายมณเฑียร โสภณ
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
นายยุทธไกร ตัณฑชุนห์
รองปลัดเทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี
นายสมบูรณ์ วารินสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนเลื่อน
จ.นครสวรรค์
นายสมภาคย์ สุขอนันต์
แทนหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
นายไชยา วิสุทธิปราณี
แทนปลัดเมืองพัทยา
นายยอด กลิ่นเกษร
ผู้อํานวยการส่วนกฎหมาย สํานักงาน ก.ถ.สป.
นายอนุชิต แนวบรรทัด
นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักงาน ก.ถ.สป.
นายประมุข วิศิษฏ์กุล
นิติกรชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.สป.

อนุกรรมการ/ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

-๒-

ผู้ไม่มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นายวิจิตร วิชัยสาร
นายประสิทธิ์ สืบชนะ
รองปลัดกระทรวงการคลัง
นายเอนก เกษมสุข
นายพินัย อนันตพงศ์
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
กรรมการร่างกฎหมาย ประจํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายแสวง บุญรักศิลป์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
นายวีระ กณาพันธุ์
ปลัดเทศบาลเมืองลาดสวาย จ.ปทุมธานี
นายวิระศักดิ์ ฮาดดา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม จ.ปทุมธานี

ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

นายวิชชาวุธส์ ภิญโญ
นายอดิศร สุนทรวิภาต
นายสหพรรณ ชัยรัตน์
นายทิศนุ ธีระนุกูล
นายสันติ วงศ์จิระสวัสดิ์
นายกีรติ บุญการณ์
นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว
นางพัชนี สายทอง
นางกมลพร โรจกุลภรณ์
นางดาวรุ่ง โฉมประดิษฐ์

นิติกร ๖ ว เมืองพัทยา
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นิติกรชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.สป.
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.สป.
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.สป.
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.สป.
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.สป.
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงาน ก.ถ. สป.
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงาน ก.ถ. สป.
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงาน ก.ถ. สป.

-๓-

เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๐๐ น.

เนื่ องจากนายวิจิ ตร วิ ชัย สาร ประธานอนุ กรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้ องทุ กข์
ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ที่ประชุมจึงได้เลือก ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามที่ ก.ถ. ได้ มี ป ระกาศแต่ งตั้ งคณะอนุ กรรมการด้ า นกฎหมายและเรื่ องราวร้ องทุ ก ข์
เพื่อทําหน้าที่ช่วยเหลือ ก.ถ. ในงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามประกาศ ก.ถ.
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ก.ถ. ได้มีประกาศ ก.ถ. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
(ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่งตั้งให้นายพินัย อนันตพงศ์ เป็นอนุกรรมการด้านกฎหมายและ
เรื่องราวร้องทุกข์ เพิ่มเติม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการด้ า นกฎหมายและ
เรื่องราวร้องทุกข์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งให้อนุกรรมการทุกท่าน
เพื่อโปรดพิจารณาให้การรับรองแล้ว ตามหนังสือสํานักงาน ก.ถ. ที่ มท ๐๒๐๙.๑/ว๔๔ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
ฝ่ายเลขานุการ ตามที่คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์ ในการประชุม
ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่ อวั น ที่ ๒๖ มี น าคม ๒๕๕๘ ได้ พิจ ารณายกร่ า งประกาศ ก.ถ. เรื่ อง กํ า หนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี ๓ และให้ใช้
บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี ๔ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ตามที่ ก.ถ.
ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มอบหมาย นั้น
ก.ถ. ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ได้ มีม ติ เห็ น ชอบ
ร่างประกาศ ก.ถ. ดังกล่าว และประธาน ก.ถ. ได้ลงนามในประกาศ ก.ถ. ดังกล่าวแล้ว ตามประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งสํานักงาน ก.ถ.
ได้แจ้งให้ สถ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่แล้ว ขณะนี้
อยู่ ร ะหว่ า งแจ้ ง เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ ลงประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา และนํ า เรี ย นรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยในฐานะประธาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๔-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประกาศ ก.ถ. เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐานกลางการบริ หารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔)

ฝ่ายเลขานุการ

๑. เรื่องเดิม
ก.ถ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบ
ให้ออกประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) โดยมีสาระสําคัญ
คือ ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นทั้งระบบ ในเรื่องสายงาน มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง การจ่ายเงินเพิ่ม
กระบวนการขึ้นเงินเดือน เส้ นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ ระบบสมรรถนะ โดยกํ าหนดให้เข้าสู่ ระบบใหม่ตั้งแต่
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ และกําหนดบทเฉพาะกาลในการกําหนดมาตรฐานทั่วไป เป็นเวลา ๑ ปี เพื่อให้ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ดําเนินการแก้ไขปรั บปรุงมาตรฐานทั่วไปให้เรียบร้อย ก่อนจะจัดคนเข้าสู่ตําแหน่งใหม่ ทั้ งนี้ ประกาศ ก.ถ.
เรื่อง กําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒
ตอนพิเศษ ๓๖ง เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แล้ว
๒. ข้อเท็จจริง
ก.ถ. ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ได้มีมติโดยเสียง
ข้างมากให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๔) เกี่ยวกับการกําหนดตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในข้อ ๔/๑ และ ข้อ ๔/๒ ตลอดจนบัญชีความรู้
ทักษะ และสมรรถนะที่จํ าเป็ น แนบท้ ายประกาศ ก.ถ. ฉบั บ ดั งกล่าวจากคํ าว่ า “ตํ าแหน่งประเภทบริ ห าร” เป็ น
“ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น” และคําว่า “ตําแหน่งประเภทอํานวยการ” เป็น “ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น”
และให้ฝ่ายเลขานุการนําเรียนประธาน ก.ถ. เพื่อโปรดลงนามต่อไป โดยหัวหน้าสํานักงาน ก.ถ. ในฐานะเลขานุการ
ก.ถ. ได้ขอให้ที่ประชุม ก.ถ. ในวันดังกล่าวได้รับรองรายงานการประชุมในประเด็นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
๓. ข้อพิจารณา
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ ดํ า เนิ น การยกร่ า งประกาศ ก.ถ. เรื่ อ งกํ า หนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่..) เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ ก.ถ.ฯ ตามมติ ก.ถ. ดังกล่าวแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายวาระ
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ฝ่ายเลขานุการจักได้นําเรียนประธาน
ก.ถ. เพื่อโปรดพิจารณาลงนามต่อไป
มติที่ประชุม คณะอนุ ก รรมการด้ า นกฎหมายและเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ใ ห้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ร่างประกาศ ก.ถ.ฯ ดังกล่าว เป็นดังนี้

-๕-

- ร่าง -

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ..)
-------------------------------------------โดยที่ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่ นเป็นการเห็นสมควรแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีการแก้ไขการกําหนดปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
อาศั ยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๑) แห่งพระราชบัญญั ติระเบี ยบบริหารงานบุ คคลส่วนท้องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ม ติ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..)”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้แก้ไขคําว่า “ตําแหน่งประเภทบริหาร” และ “ตําแหน่งประเภทอํานวยการ” ในประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
และในบัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นแนบท้ายประกาศดังกล่าว เป็น “ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น”
และ “ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น” ตามลําดับ
ประกาศ ณ วันที่
พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายปริญญา นาคฉัตรีย์)
ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ โดยให้ฝ่ายเลขานุการนําเรียนประธาน ก.ถ. เพื่อโปรดพิจารณาลงนามต่อไป
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๔.๒ การแก้ ไ ขเพิ่ มเติ มบั ญชี แ นบท้ า ยประกาศ ก.ถ. เรื่ อง การกํ า หนดรายการค่ า ใช้ จ่ า ย
เงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ฝ่ายเลขานุการ

๑. เรื่องเดิม
ก.ถ. ได้ ออกประกาศ ก.ถ. เรื่ อง การกําหนดรายการค่ าใช้ จ่ายเงิ นเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่ น
และค่าจ้าง ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่ อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติใ ห้ กั บ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น และองค์ ก รบริ ห ารงานบุ คคลส่ วนท้ องถิ่ นที่ เกี่ ยวข้ อง
ในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ โดยได้กําหนดรายการค่าใช้จ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศดังกล่าว จํานวน ๒๐ รายการ ดังนี้
๑. เงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
๒. เงินตอบแทนอื่นๆ หรือเงินค่าตอบแทนอื่นๆตามที่มีกฎหมายหรือกฎกําหนด
๓. เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)
๔. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๕. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
๖. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
๗. เงินตอบแทนผู้ปฏิ บัติงานด้ านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการเฉพาะสําหรั บ
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ)
๘. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสําหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และ
เภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว
๙. เงินค่าเช่าบ้าน
๑๐. เงิ น ทํา ขวั ญ ข้ า ราชการ หรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ลู ก จ้ า งและพนั ก งานจ้ า งซึ่ ง ได้ ร ั บ
อั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป่ ว ยเพราะการปฏิ บั ติ ใ นหน้ า ที่
๑๑. เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตาย
ในระหว่างเดินทางไปราชการ
๑๒. เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา
๑๓. เงินช่วยเหลื อค่ าครองชีพผู้รั บบํ านาญของข้ าราชการ หรือพนั กงานส่วนท้องถิ่ นที่ มิใช่ตําแหน่ งครู
(ชคบ.) รวมถึงเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบํานาญซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุของ
กรุงเทพมหานคร (ชรบ.)
๑๔. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
๑๕. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๑๖. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร
๑๗. บําเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือช่วยราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ
๑๘. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
๑๙. ทุนการศึกษา
๒๐. เงินเกษียณอายุก่อนกําหนด

-๗-

๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ เลขานุ ก าร ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ได้ มี ห นั งสื อ ที่ มท ๐๘๐๙.๓/๔๓๓๙ ลงวั น ที่
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งสํานักงาน ก.ถ. ว่าเนื่องจากในบัญชีแนบท้ายประกาศ ก.ถ. ฉบับดังกล่าว รายการลําดับที่ ๒
“เงินตอบแทนอื่นๆ หรือเงินค่าตอบแทนอื่นๆตามที่มีกฎหมายหรือกฎกําหนด” มีความไม่ชัดเจนหน่วยตรวจสอบ
จึงไม่ทราบว่าเป็นค่าใช้จ่ายใดบ้าง คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.)
ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอ ก.ถ. เพื่อขอแก้ไขบัญชี
แนบท้ายประกาศ ก.ถ. ฉบับดังกล่าว โดยแก้ไขรายการลําดับที่ ๒ ดังนี้
แก้ไขจาก “๒. เงินตอบแทนอื่นๆ หรือเงินค่าตอบแทนอื่นๆตามที่มีกฎหมายหรือกฎกําหนด”
เป็น “๒. เงินตอบแทนอื่นๆ หรือเงินค่าตอบแทนอื่นๆ หรือเงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินเพิ่มอื่นๆ
ตามที่กฎหมายหรือกฎกําหนด ได้แก่
๒.๑ เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
๒.๒ ค่าตอบแทนพิเศษ
๒.๓ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
๒.๔ เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ (พ.ต.พ.)
๒.๕ เงิ น เพิ่ ม สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการ
สาธารณสุข (พ.ต.ส.)
๒.๖ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๗ เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
๒.๘ เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัย
และดับเพลิง
๒.๙ เงิ น เพิ่ ม สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ที่ มีเ หตุ พิ เ ศษของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นกฎหมาย
(พ.ต.ก.)
๒.๑๐ เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครูการศึกษา
(พ.ค.ศ.)
๒.๑๑ เงินวิทยฐานะ
๒.๑๒ เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ
๒.๑๓ เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน”
๒.๒ คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ แล้ว มีมติเห็นชอบให้
ดําเนินการ ดังนี้
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๑. แก้ไขและเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่าย
เงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่ น ลูกจ้าง และพนั กงานจ้าง
ฉบับลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ., ก.ท.
และ ก.อบต.) เสนอ
๒. ให้แก้ไขความในข้อ ๒ ของบัญชีแนบท้ายประกาศ ก.ถ. ฉบับลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ จากข้อความที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเสนอขอแก้ไข “๒. เงินตอบแทนอื่นๆ
หรื อ เงิ น ค่ าตอบแทนอื่ น ๆ หรื อ เงิ น เพิ่ ม พิ เศษ หรื อ เงิ น เพิ่ ม อื่ น ๆ ตามที่ ก ฎหมายหรื อกฎกํ าหนด ได้ แ ก่ . ..” เป็ น
“๒. เงินตอบแทนอื่นๆ หรือเงินค่าตอบแทนอื่นๆ หรือเงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎกําหนด
ในลักษณะดังนี้...”
๓. มอบหมายให้ ค ณะอนุ ก รรมการด้ า นกฎหมายและเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ใ น ก.ถ.
พิจารณาดําเนินการยกร่างประกาศ ก.ถ. ในเรื่องดังกล่าวต่อไป
โดยมี ข้ อ สั ง เกตเพิ่ ม เติ ม ว่ า การใช้ ถ้ อ ยคํ า ต่ า งๆในแต่ ล ะรายการของเงิ น ประโยชน์
ตอบแทนอื่ นตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ก.ถ. ฉบับดั งกล่ าว ควรใช้ถ้อยคําให้ถูกต้องตามที่กฎหมายในเรื่องนั้น ๆ
ระบุไว้ เช่น ข้อ ๒.๙ เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (พ.ต.ก.) ควรใช้ข้อความ
ตามกฎหมาย คือ เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) เป็นต้น
๒.๓ ก.ถ. ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ได้มีมติรับทราบ
๓. ข้อกฎหมาย
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓๓ ให้ คณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุ คคลส่ วนท้ องถิ่ นมี อํ านาจหน้ าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคล โดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมตลอดถึงการกําหนด
โครงสร้ า งอั ต ราเงิ น เดื อ นและประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ให้ มี สั ด ส่ ว นที่ เ หมาะสมแก่ ร ายได้ แ ละการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ การกําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางจะต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์การบริ
หารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงที่ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถบริหารงาน
บุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ฯลฯ
การกําหนดมาตรฐานกลางตามวรรคหนึ่ ง (๑) ให้ ใช้เป็นแนวทางในการบริห ารงานบุ คคล
ของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๙ ด้วย

-๙-

๔. ข้อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้
๔.๑ เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น ของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมบัญชี
แนบท้ า ยประกาศ ก.ถ. เรื่ อง การกํ า หนดรายการค่ าใช้ จ่ า ยเงิ น เดื อ น ประโยชน์ ต อบแทนอื่ น และค่ า จ้ า ง ของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการ
ลําดับที่ ๒ ตามข้อเสนอของ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. และมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยควรเพิ่มเติมเป็นลําดับที่ ๒๑ - ๓๓
๔.๒ เนื่ องจาก ตามบั น ทึ กสํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี ก า เรื่ องเสร็ จ ที่ ๑๖๕/๒๕๕๖
เรื่ อง การจ่ ายเงิ น ประโยชน์ ตอบแทนอื่ น สําหรั บข้ าราชการหรื อพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ น เป็ น กรณี พิเศษ (เงิ น รางวั ล
ประจํ าปี) คณะกรรมการกฤษฎี กา (คณะที่ ๑) ได้ มีความเห็ นโดยสรุ ปว่ า การจ่ ายเงิ นขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
จะต้ องอยู่ ภ ายในกรอบของรายจ่ ายที่ กฎหมายจั ดตั้ งองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น กํ าหนดไว้ โดยองค์ กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะกํ า หนดให้ มี ร ายจ่ า ยนอกเหนื อ ไปจากที่ ก ฎหมายกํ า หนดมิ ไ ด้ รายจ่ า ยใดที่ อ ยู่ น อกเหนื อ จาก
รายจ่ า ยที่ ร ะบุ ไ ว้ และกระทรวงมหาดไทยเห็ น สมควรให้ จ่ า ย กฎหมายจั ด ตั้ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ก็ให้อํานาจกระทรวงมหาดไทยในการออกระเบียบเพื่อเพิ่มประเภทรายจ่ายขึ้นได้เป็นรายกรณี ส่วนเมื่อมีการกําหนด
รายการใดให้เป็นรายจ่ายแล้ว ผู้มีอํานาจในการสั่งจ่ายหรือกําหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายจึงจะไปดําเนินการจ่ายหรือ
กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายได้
สํ า หรั บ คณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ องถิ่ น (ก.ถ.) ตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น กฎหมายกําหนดเพียงให้มีอํานาจในการกําหนดโครงสร้าง
อัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้ และการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๓ (๑) โดยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ ละประเภทมีอํานาจหน้าที่กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ อัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น เช่น มาตรา ๑๗ (๔) และคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดมีอํานาจหน้าที่
กําหนดจํานวนและอัตราตําแหน่ง อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น เช่น มาตรา ๑๓ (๒) อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว จึงเป็นเพียงอํานาจหน้าที่ในการกําหนดอัตรา
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมิใช่เป็นการสร้างประเภทรายจ่าย
ให้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด
ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้ว จึงเห็นว่าการที่ ก.ถ. ได้ออกประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกําหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ฉบับลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยได้กําหนดรายการค่าใช้จ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ไว้ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ก.ถ. ฉบับดังกล่าวนั้น หากรายการใด
ยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบกําหนดให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยัง
ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นรายการนั้นได้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเพื่อมิให้เกิดปัญหาข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบว่าการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นดังกล่าว

-๑๐-

ไม่เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศ ก.ถ. ฉบับดังกล่าว
จึ งเห็ นควรให้ เพิ่ มความดั งต่ อไปนี้ เป็ น ข้ อ ๓/๑ ของประกาศ ก.ถ. เรื่ อง การกํ าหนดรายการค่ าใช้ จ่ ายเงิ นเดื อน
ประโยชน์ตอบแทนอื่ น และค่ าจ้ าง ของข้ าราชการหรื อพนั กงานส่ วนท้องถิ่ น ลู กจ้ าง และพนั กงานจ้ าง ฉบั บลงวั นที่
๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ “ข้อ ๓/๑ การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ ให้ดําเนินการได้เมื่อกฎหมายหรือระเบียบกําหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นนั้นได้”
ทั้ งนี้ ฝ่ ายเลขานุ การ ได้ ดําเนิ นการยกร่ างประกาศ ก.ถ. เรื่ อง การกํ าหนดรายการค่ าใช้ จ่ าย
เงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ..)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายวาระ
จึ งเรี ยนที่ ประชุ มเพื่ อโปรดพิ จารณา หากเห็ นชอบ ฝ่ ายเลขานุ การจั กได้ นํ าเสนอ ก.ถ. เพื่ อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
มติที่ประชุม

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์ พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

๑. เพื่อให้เกิดความชั ดเจนเกี่ย วกั บ รายการค่ าใช้จ่ ายประโยชน์ตอบแทนอื่น ของข้าราชการหรื อ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมรายการค่าใช้จ่าย
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง แนบท้ายประกาศ ก.ถ.
เรื่ อง การกํ า หนดรายการค่ า ใช้ จ่ า ยเงิ น เดื อน ประโยชน์ ต อบแทนอื่ น และค่ าจ้ าง ของข้ าราชการหรื อ พนั กงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการลําดับที่ ๒ ตามข้อเสนอของ ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. และมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เนื่องจาก ตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๖๕/๒๕๕๖ เรื่อง การ
จ่ ายเงิ น ประโยชน์ ตอบแทนอื่ น สํ าหรั บ ข้ าราชการหรื อพนั กงานส่ ว นท้ องถิ่ น เป็ น กรณี พิเศษ (เงิ น รางวั ล ประจํ าปี )
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ได้มีความเห็นโดยสรุ ปว่ า การจ่ ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นจะต้ องอยู่
ภายในกรอบของรายจ่ ายที่กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นกําหนดไว้ โดยองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
จะกําหนดให้มีรายจ่ายนอกเหนือไปจากที่กฎหมายกําหนดมิได้ รายจ่ายใดที่อยู่นอกเหนือจากรายจ่ายที่ระบุไว้ และ
กระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรให้จ่าย กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้อํานาจกระทรวงมหาดไทย
ในการออกระเบียบเพื่อเพิ่มประเภทรายจ่ายขึ้นได้เป็นรายกรณี สําหรับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎหมายกําหนดเพียงให้มีอํานาจใน
การกําหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้ และการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๓ (๑) โดยมิใช่เป็นการสร้างประเภทรายจ่าย
ให้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดปัญหาข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบว่าการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
ขององค์ กรปกครองส่ว นท้องถิ่นไม่ เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จึงให้เพิ่มความต่อไปนี้
เป็น ข้อ ๓/๑ ของประกาศ ก.ถ. เรื่ อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

-๑๑-

“ข้อ ๓/๑ การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ตามบัญชี ท้ายประกาศนี้ ให้ ดําเนิน การได้ เมื่อกฎหมายหรือระเบียบกําหนดให้องค์ กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นนั้นได้”
๓. ให้ กํ า หนดบทเฉพาะกาลเพื่ อ คุ้ ม ครองและรองรั บ การจ่ า ยเงิ น ประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ผ่านมาก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการค่าใช้จ่าย
ประโยชน์ตอบแทนอื่นแนบท้ายประกาศ ก.ถ. ดังกล่าว
โดยคณะอนุ ก รรมการด้ า นกฎหมายและเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ได้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ร่างประกาศ ก.ถ. ดังกล่าว เป็นดังนี้

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ..)
-------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๓๓ (๑) ประกอบมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ และ
มาตรา ๒๘ แห่ งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ หารงานบุ คคลส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีมติในการประชุม ครั้งที่ - / ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ .......................... ๒๕๕๘ ให้แก้ไข
เพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่
๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ..)
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

-๑๒-

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบัญชีรายการค่าใช้จ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ท้ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนด
รายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้บัญชีรายการค่าใช้จ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ท้ายประกาศนี้แทน
ข้ อ ๔ ให้ เ พิ่ ม ความดั ง ต่ อ ไปนี้ เ ป็ น ข้ อ ๓/๑ ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุ คคลส่วนท้ องถิ่น เรื่ อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ ายเงิ นเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่ าจ้าง
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
“ข้อ ๓/๑ การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง
และพนั กงานจ้ าง ตามบัญชี ท้ายประกาศนี้ ให้ ดําเนิน การได้เมื่ อกฎหมายหรื อระเบีย บกําหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นนั้นได้”
ข้อ ๕ ประโยชน์ ตอบแทนอื่นที่จ่ ายให้ ข้าราชการหรื อพนั กงานส่ วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล หรือ
มติ ของคณะรั ฐมนตรี หรื อตามที่ คณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุ คคลส่ วนท้ องถิ่ น คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือกระทรวงมหาดไทยกําหนด ให้เป็นอันใช้ได้ และให้ถือว่าเป็นไปตาม
ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายปริญญา นาคฉัตรีย์)
ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

-๑๓-

บัญชี รายการค่าใช้จ่ ายประโยชน์ ตอบแทนอื่ นของข้ าราชการหรื อพนั กงานส่ว นท้องถิ่น ลูกจ้ างและพนักงานจ้ าง
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่ น เรื่อง การกํ าหนดรายการค่ าใช้จ่าย
เงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ..)
ลงวันที่.............................................พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.
๒.

เงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เงิ น ตอบแทนอื่ น ๆ หรื อ เงิ น ค่ า ตอบแทนอื่ น ๆ หรื อ เงิ น เพิ่ ม พิ เ ศษ หรื อ เงิ น เพิ่ ม อื่ น ๆ ตามที่
กฎหมายหรือ กฎ หรือระเบียบกําหนด ในลักษณะดังนี้
๒.๑ เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
๒.๒ ค่าตอบแทนพิเศษ
๒.๓ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
๒.๔ เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(พ.ต.พ.)
๒.๕ เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
๒.๖ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒.๗ เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
๒.๘ เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยและดับเพลิง
๒.๙ เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายตําแหน่งนิติกร
(พ.ต.ก.)
๒.๑๐ เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครูการศึกษา (พ.ค.ศ.)
๒.๑๑ เงินวิทยฐานะ
๒.๑๒ เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ
๒.๑๓ เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน
๓. เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)
๔. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๕. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
๖. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
๗. เงินตอบแทนผู้ปฏิ บัติงานด้ านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการเฉพาะสําหรั บ
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง(แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ)
๘. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสําหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และ
เภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว
๙. เงินค่าเช่าบ้าน
๑๐. เงิ นทํ าขวั ญข้าราชการ หรื อพนั กงานส่ ว นท้ องถิ่ น ลู กจ้างและพนั กงานจ้ างซึ่ งได้ รั บอั น ตราย
หรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติในหน้าที่

-๑๔-

๑๑. เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตาย
ในระหว่างเดินทางไปราชการ
๑๒. เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา
๑๓. เงินช่วยเหลื อค่ าครองชีพผู้รั บบํ านาญของข้ าราชการ หรือพนั กงานส่วนท้องถิ่ นที่ มิใช่ตําแหน่ งครู
(ชคบ.) รวมถึงเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบํานาญซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุของ
กรุงเทพมหานคร (ชรบ.)
๑๔. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
๑๕. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๑๖. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร
๑๗. บําเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือช่วยราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ
๑๘. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
๑๙. ทุนการศึกษา
๒๐. เงินเกษียณอายุก่อนกําหนด
๒๑. เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
๒๒. ค่าตอบแทนพิเศษ
๒๓. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
๒๔. เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พ.ต.พ.)
๒๕. เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
๒๖. เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๗. เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
๒๘. เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยและดับเพลิง
๒๙. เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
๓๐. เงิ น เพิ่ ม สํา หรั บ ตํา แหน่ ง ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของครู ก ารศึ ก ษา (พ.ค.ศ.)
๓๑. เงินวิทยฐานะ
๓๒. เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ
๓๓. เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน
ทั้งนี้ โดยให้ฝ่ายเลขานุการนําเสนอ ก.ถ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

-๑๕-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
- ประธานแจ้งที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ทราบว่า หากมีการประชุมครั้งต่อไปจะได้แจ้ง
ให้คณะอนุกรรมการ ทราบล่วงหน้า
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

(นายยอด กลิ่นเกษร)
ผู้อํานวยการส่วนกฎหมาย สํานักงาน ก.ถ.

เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรือ่ งราวร้องทุกข์
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

