รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
วัน ที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น ๒
ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
.......................
ผู้มาประชุม
๑. นายไพฑูรย์ บุญวัฒน์
2. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(นายประวิทย์ เปรื่องการ ผู้แทน)
3. รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
4. นายชาเรือง เรืองขา
ผู้แทนสานักงาน ก.ค.ศ.
5. นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล
6. นายสุรพล วาณิชเสนี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
7. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
หัวหน้าสานักงาน ก.ถ.
8. นายนพคุณ ดิลกภากรณ์
ปลัดเทศบาลตาบลพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
9. นายวิเชียร เจริญนนทสิทธิ
นายก อบต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
10. นายทรงศักดิ์ โอษะคลัง
ปลัด อบต.ไร่ จ.สกลนคร
11. นายทวีศักดิ์ เดชเดโช
12. นายกเมืองพัทยา
(นายชาลี ดวงดารา แทน)
13. นางพนิดา บัลลังก์การณ์
14. นายสันติธร ยิ้มละมัย
ผอ.ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
สานักงาน ก.ถ .
15. นายสุเทพ ลีละตานนท์
ผอ.ส่วนกฎหมาย สานักงาน ก.ถ.
16. นายวุฒิพงศ์ ธนพาณิชย์วัฒนา
ผอ.ส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สานักงาน ก.ถ.
17. นายคมสัน มาลา
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ
ส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สานักงาน ก.ถ.

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒
18. นางสาววรางคณา เลิศสินไทย
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ
ส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สานักงาน ก.ถ.
ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้แทนสานักงาน ก.พ.
2. ผู้แทนสานักงาน ก.พ.ร.
3. นายสมบูรณ์ สุขสาราญ
4. นายพินิจ เจริญพานิช
5. นายสมนึก ธนเดชากุล
6. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา
7. นายสรณะ เทพเนาว์
8. นายธงชัย ชัยรุ่งเรือง
9. นายรังสรรค์ นันทกาวงค์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายนิพนธ์ คชกาญจน์
2. นายเชื้อ ฮั่นจินดา
3. นายยอด กลิ่นเกษร
4. นายสหพรรณ ชัยรัตน์
5. นายประมุข วิศิษฎ์กุล
6. นายสถิตย์ สีวะรมย์
7. นางดาวรุ่ง โฉมประดิษฐ์
8. นางสาววันเพ็ญ เตชะนันท์
9. นางสาวชญาดา ดีเปี่ยม
10. นายพิชิต สวนะปรีดี
11. นายสันติ วงศ์จิระสวัสดิ์
12. นายกีรติ บุญการณ์
13. นางจารุพรรณ ระพาเพท
14. นางดลฤดี โฆษิตพันธวงศ์
15. นางสาวสุจิตรา แนบชิด
16. นางสาวจริยาภรณ์ ทางทอง

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
ปลัดเทศบาลตาบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายกเทศมนตรีบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สน.บค.สถ.
ปลัด อบต.เขาพระ จังหวัดนครนายก
นิติกรชานาญการพิเศษ สานักงาน ก.ถ.
นิติกรชานาญการ สานักงาน ก.ถ.
นิติกรชานาญการ สานักงาน ก.ถ.
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักงาน ก.ถ.
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ สานักงาน ก.ถ.
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ สานักงาน ก.ถ.
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สานักงาน ก.ถ.
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน สานักงาน ก.ถ.
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สานักงาน ก.ถ.
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สานักงาน ก.ถ.
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สานักงาน ก.ถ.
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงาน ก.ถ.
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล สานักงาน ก.ถ.
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล สานักงาน ก.ถ.

๓
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่

๓/2555 เมื่อวัน ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

เลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้าน มาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ จานวน ๑๑ หน้า ซึ่งฝ่าย
เลขานุการได้ แนบรายงานการประชุมมาพร้อมนี้แล้ว
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๓
เลขานุการ

เรื่อง เพื่อทราบ
การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
๑. เรื่องเดิม

คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการ กระทรวงมหาดไทย
ได้มีการพิจารณาเรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และมีมติให้ตั้ง
คณะทางานเพื่อพิจารณาวิเคราะห์หาข้อสรุปประเด็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 7 และระดับ 8
ที่จะต้องคืนเงินให้แก่ทางราชการจากการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามโครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก ก.ถ. โดยยึดถือแนวทางตามข้อเสนอแนะของ
อนุกรรมการที่เห็นว่า อัตราเงินเดือนขั้นสูงของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ควรแตกต่างจากของ
ข้าราชการพลเรือน
2. ข้อเท็จจริง
ฝ่ายเลขานุการได้หารือกับคณะทางานฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ผู้แทนจาก กทม. ผู้แทนจาก ก.พ. และนายนพคุณ ดิลกภากรณ์ ปลัดเทศบาลตาบลพระสมุทร
เจดีย์ แล้ว สรุปผลได้ ดังนี้
2.1 โครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับ
ความเห็นชอบในหลักการจาก ก.ถ. ให้คงเป็นไปตามนั้น ไม่ต้องขอปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนของระดับ 7 และระดับ
8 ในขั้นสูง เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของอนุกรรมการที่ไม่ต้องการให้อัตราเงินเดือนขั้นสูงแตกต่างจากของ
ข้าราชการพลเรือน
2.2 กรณีที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 7 และระดับ 8 ที่จะต้อง
คืนเงินให้แก่ทางราชการจากการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
ความเห็นชอบในหลักการจาก ก.ถ.นั้น ให้ยึดแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ ก.พ. ตามนัยหนังสือสานักงาน
ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012/ว 5 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ที่กาหนดไว้ในตารางการเลื่อนขั้น
เงินเดือนชั่วคราว สาหรับข้าราชการพลเรือน ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ (กรณี
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ ๗) และตารางการเลื่อนขั้นเงินเดือนชั่วคราวสาหรับข้าราชการ
พลเรือน ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ (กรณีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

๔
ระดับ 8) โดยกรณีของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ ๗ และระดับ 8 หากได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนแล้วอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ เห็นชอบให้ได้รับเงินเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจาผู้ได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รายละเอียดตาม
ตาราง ดังนี้
ตาราง 1 แสดงการเลื่อนขั้นเงินเดือนชั่วคราวสาหรับข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ (ระดับ 7 เดิม) ตามนัยหนังสือ ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร 1012/ว 5
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
เงินเดือนฐาน
34,890
34,220
๓๓,๕๔๐
33,020
32,480
31,960
31,420
30,900
หมายเหตุ

เลื่อน 0.5 ขั้น
35,560
34,890
34,220
33,540
33,020
32,480
31,960
31,420

เลื่อน 1 ขั้น
36,020 (210*)
35,560
34890
34,220
33,540
33,020
32,480
31,960

เลื่อน 1.5 ขั้น
36,020 (880*)
36,020 (210*)
35560
34,890
34,220
33,540
33,020
32,480

- ระดับ 7 อัตราเงินเดือนขั้นสูง เท่ากับ ๓๖,๐๒๐ บาท
- ( *) คือ เงินค่าตอบแทนพิเศษ

ตาราง ๒ แสดงการเลื่อนขั้นเงินเดือนชั่วคราวสาหรับข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ (ระดับ 8 เดิม) ตามนัยหนังสือ ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร 1012/ว 5
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
เงินเดือนฐาน
49,350
48,400
47,450
46,670
45,900
45,120
44,340
43,570
หมายเหตุ

เลื่อน 0.5 ขั้น
50,300
49,350
48,400
47,450
46,670
45,900
45,120
44,340

เลื่อน 1 ขั้น
50,550 (700*)
50,300
49,350
48,400
47,450
46,670
45,900
45,120

- ระดับ 8 อัตราเงินเดือนขั้นสูง เท่ากับ 50,550 บาท
- ( *) คือ เงินค่าตอบแทนพิเศษ

เลื่อน 1.5 ขั้น
50,550 (1,650*)
50,550 (700*)
50,300
49,350
48,400
47,450
46,670
45,900

๕
ทั้งนี้ หาก ก.ถ. เห็นชอบให้ใช้แนวทางดังกล่าวข้างต้นในการเลื่อนขั้นเงินเดือน จะทาให้
ข้าราชการระดับ 7 และระดับ 8 ไม่ต้องคืนเงินจากการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนครั้งนี้ และจะทาให้วงเงิน
เดือนที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังเป็นไปตามผลสรุป ดังนี้
ขรก./
พนักงาน

๒๕๕๒
(บาท)

ปีงบประมาณ
๒๕๕๓
๒๕๕๔
(บาท)

๒๕๕๕

รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น

(บาท)

(บาท)

(บาท)

787.20
787.20
916.80
916.80

384.00
384.00
345.00
345.00

2,402.40
1,142.40
2,773.80
-1,426.20

489.60
489.60
544.80
544.80

288.00
288.00
259.20
259.20

1,413.60
153.60
1,572.00
-2,628.00

393.60
393.60
458.40
458.40

192.00
192.00
172.80
172.80

626.40
-633.60
655.20
-3,544.80

กรณี ขรก./พนักงานฯ ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปี ๒ ขั้น ทุกปี
ระดับ ๗
ระดับ ๘

ปรับใหม่
เดิม
ปรับใหม่
เดิม

40.80
-1,219.20
24.00
-4,176.00

1,190.40
1,190.40
1,488.00
1,488.00

กรณี ขรก./พนักงานฯ ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปี ๑.๕ ขั้น ทุกปี
ระดับ ๗
ระดับ ๘

ปรับใหม่
เดิม
ปรับใหม่
เดิม

45.60
45.60
18.00
18.00

590.40
-669.60
750.00
-3,450.00

กรณี ขรก./พนักงานฯ ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปี ๑ ขั้น ทุกปี
ระดับ ๗
ระดับ ๘

ปรับใหม่
เดิม
ปรับใหม่
เดิม

50.40
50.40
12.00
12.00

-9.60
-1,269.60
12.00
-4,188.00

จากผลสรุปของคณะทางานจะเห็นว่า โครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่ ก.ถ.ให้ความเห็นชอบในหลักการดังกล่าว หากใช้แนวทางในการเลื่อนขั้น
เงินเดือนตามนัยตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1010/ว 5 ลว.27 กุมภาพันธ์ 2552 และ
กรณีของข้าราชการ กทม.ก็ใช้แนวทางเดียวกันนี้ โดยในกรณีของข้าราชการ ระดับ 7 และระดับ 8 หากได้รับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น, 1 ขั้น, หรือ 1.5 ขั้น ทาให้เงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับแล้วให้ได้รับเพิ่มเป็นเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง พ.ศ.2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม จะมีความเป็นธรรมกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 7 และระดับ 8 ดังกล่าว และ
วงเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังจะไม่เป็นภาระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายเลขานุการได้เสนอ
ให้ประธานอนุกรรมการฯพิจารณาแล้ว และประธานอนุกรรมการฯเห็นชอบให้เสนอให้ ก.ถ.พิจารณาต่อไป

๖
ในการประชุม ก.ถ.ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว
แล้วมีมติเห็นชอบตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
3. ข้อเสนอ

เสนอ

จึงเรียนทีป่ ระชุมเพือ่ โปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา
เลขานุการ
4.1 การปรับบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
1. เรื่องเดิม
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ในการประชุมครั้ง
ที่ 6/2555 เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2555 มีมติให้ปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชีที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.
อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 แต่โครงสร้างอัตราเงินเดือนในอันดับ ท.9
ให้ปรับ จากเดิม 20 ขั้น เป็น 24 ขั้น ซึ่งจะทาให้อัตราเงินเดือนขั้นสูงในอันดับ ท.9 ของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเท่ากับอัตราเงินเดือนขั้นสูง ประเภทอานวยการระดับสูงของข้าราชการพลเรือน คือ
ขั้น
59,770 บาท โดยให้ มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 รายละเอียดตามตารางบัญชี
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (เอกสาร 1)
2. ข้อเท็จจริง
๒.๑ เนื่องจากบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ ก.ถ.
ให้ความเห็นข้างต้นนั้น เป็นบัญชีอัตราเงินเดือนที่ปรับปรุงจากบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน
สามัญตาม พ.ร.ฎ. การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
2.2 ต่อมา ครม.มีมติเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 และวันที่ 14 ธันวาคม
2553 เห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ ร้อยละ 5 เท่ากันทุกระดับ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน 2554 จึงได้ที่การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญตาม พ.ร.ฎ.การปรับอัตราเงินเดือน
ของข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ขณะเดียวกันได้มีการประกาศใช้
พ.ร.ฎ.การปรับเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2554 โดยได้กาหนดเงินเดือนขั้นต่า
ขั้นสูงของตาแหน่งประเภทต่างๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของ ก.ถ.
ได้แก่ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ (ระดับ 7 เดิม) เงินเดือนขั้นสูง เท่ากับ 39,630 บาท
ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น (ระดับ 8 เดิม) เงินเดือนขั้นสูง เท่ากับ 54,090 บาท และตาแหน่ง
ประเภทอานวยการ ระดับสูง (ระดับ 9 เดิม) เงินเดือนขั้นสูง เท่ากับ 63,960 บาท (เอกสาร 2)
2.3
ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ ๒ 8
เมษายน ๒๕๕ 4 จึงมีมติเห็นชอบให้นาบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญท้าย พ.ร.ฎ.การปรับ
อัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 มาใช้บังคับแก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา และพนักงานส่วนตาบลโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2554 (เอกสาร 3) ซึ่งจากการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพิ่มร้อยละ 5

๗
ดังกล่าว ทาให้อัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันสูงกว่าอัตรา
เงินเดือนตามบัญชีที่ ก.ถ.ให้ความเห็นชอบตามข้อ 2.1 อีกร้อยละ 5
3. ข้อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่จะไม่แตกต่างไปจากข้าราชการพลเรือน จึงเห็นควรดาเนินการดังนี้
3.1 ให้ปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามบัญชีที่ ก.ถ.
เห็นชอบแล้วตามข้อ 2.1 อีกร้อยละ 5 ทุกอัตรา ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 และวันที่ 14
ธันวาคม 2553 แต่ในกรณีของอัตราเงินเดือนอันดับ 7-9 เนื่องจากมีการปรับเงินเดือนขั้นสูงเพิ่มจากเดิม
มากกว่าร้อยละ 5 โดย ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ (ระดับ 7 เดิม) จากเงินเดือนขั้นสูงเดิม
36,020 บาท ปรับเป็น 39,630 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น (ระดับ 8
เดิม) จากเงินเดือนขั้นสูงเดิม 50,550 บาท ปรับเป็น 54,090 บาท คิดเป็นร้อยละ 7 ตาแหน่งประเภท
อานวยการ ระดับสูง (ระดับ 9 เดิม) จากเงินเดือนขั้นสูงเดิม 59,770 บาท ปรับเป็น 63,960 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 7 ซึ่งหากปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มเพียงร้อยละ 5 จะทาให้เงินเดือนขั้นสูงของระดับ 7-9 ต่ากว่าขั้นสูง
ของข้าราชการพลเรือน ดังนั้น กรณีนี้เห็นควรใช้วิธีปรับอัตราเงินเดือนเฉพาะช่วงของการขยายขั้นเงินเดือน
ตามบัญชีที่ ก.ถ.ให้ความเห็นชอบไปแล้ว โดยนาเงินส่วนต่างของเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นมาเฉลี่ยเป็นจานวนเท่ากัน
หรือใกล้เคียงกันตามจานวนขั้นเงินเดือน แล้วบวกเพิ่มกับฐานเงินเดือนเดิมเป็นอัตราเงินเดือนใหม่ตามเอกสาร
4 ซึ่งหากดาเนินการตามแนวทางดังกล่าว บัญชีอัตราเงินเดือนใหม่เป็นไปตามเอกสาร 5
โดยให้มีผลใช้บังคับ
ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป
3.2 แก้ไขประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ข้อ 6 กาหนดให้ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือนของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามที่ ก.ถ. ให้ความเห็นชอบ โดยฉบับที่ 1 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม
2551 และฉบับที่ 2 ให้มีใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป รายละเอียดตามร่างประกาศที่
แนบมาพร้อมนี้
4. ข้อเสนอ
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะได้นาเข้าที่ประชุม ก.ถ.ครั้งที่
7/2555 ต่อไป
มติที่ประชุม
เลขานุการ

เห็นชอบ

4.2 เรื่อง การร้องขอให้กาหนดเงิน ประจาตาแหน่ง สาหรับหัวหน้าส่วนราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ต้นเรื่อง
ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ส่งเรื่องถึงหัวหน้าสานักงาน ก.ถ. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้พิจารณา
กาหนดเงินประจาตาแหน่ง หรือเงิน ค่าตอบแทนให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ ๖ และระดับ ๗ เพื่อเป็นการ
สร้างขวัญกาลังใจในการทางานที่ต้องรับผิดชอบมากและมีความยุ่งยาก ซับซ้อน พร้อมทั้งได้จัดส่งรายงานการ
ประชุม คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อ
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อ

๘
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ และคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อ
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ดังนี้
๑. 1 การประชุม ก.อบต. ก.ท. และ ก.จ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๕๔ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลางฯ ได้เสนอให้พิจารณากาหนดเงินค่าตอบแทนพิเศษ
สาหรับหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเห็นว่า ภารกิจ อานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความยุ่งยากซับซ้อนแล ะมี
จานวนมาก สมควรที่จะกาหนดให้มีเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ระดับ ๖ และระดับ ๗ ใน
อัตรา ๑,๕๐๐ บาท และ ๒,๕๐๐ บาท และที่ประชุมมีมติให้พิจารณาทบทวนในประเด็นว่า อานาจตาม
กฎหมายในการกาหนดค่าตอบแทนเป็นขององค์กรใด ควรกาหนดเป็นค่าตอบแทน หรือเงินประจาตาแหน่ง
หรือเงินอื่นใด จึงจะถูกต้องและเหมาะสม และหากมีการกาหนดแล้ว ในแต่ละเดือน อปท.จะใช้เงินจานวน
เท่าใด และมีผลกระทบต่อสถานะทางการคลังของ อปท. หรือไม่
๑. 2 การประชุม ก.อบต. ก.ท. และ ก.จ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้พิจารณาทบทวนตามประเด็นข้อสังเกตของที่ประชุมฯ ครั้งที่ 1/2554 แล้วมีความเห็นว่า
ประเด็นข้อ ๑ การกาหนดค่าตอบแทนให้แก่หัวหน้าส่วนราชการของ อปท.
ในลักษณะประโยชน์ค่าตอบแทนอื่น ที่ อปท.บริหารจัดการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอี่นและเงินค่าจ้าง
ได้ต่ากว่าที่กาหนดตามมาตรา ๓๕ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นอานาจของ
คณะกรรมการ กลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ที่จะกาหนดได้
ประเด็นข้อ ๒ การกาหนดให้เงินดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนหรือเงินประจา
ตาแหน่งหรือเงินอื่นใด พิจารณาว่าควรกาหนดให้สอดคล้องกับประกาศ ก.ถ. เรื่อง การจาแนกรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ลงวันที่ ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๔๔ ที่กาหนดว่า “ประโยชน์ตอบแทนอื่น ” หมายความว่าค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างได้รับในลักษณะของสวัสดิการ ดังนั้น จึงควรกาหนดว่า
“ค่าตอบแทนสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งบริหาร ”
ประเด็นข้อ ๓ เมื่อมีการกาหนดค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว อปท.จะมีรายจ่าย
เพิ่มขึ้นประมาณ ๑ % โดยคิดจากรายได้ขั้นต่าประมาณ ๕ ล้านบาท ต่อรายจ่ายค่าตอบแทนขั้นต่าที่ต้องจ่าย
ต่อปี ประกอบกับรายจ่ายดังกล่าว ต้องเป็นไปตามมาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจะกาหนดสูงกว่าร้อยละ ๔๐ ไม่ได้ จึงเห็นว่า ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อสถานะทางการ
คลังของ อปท. แต่อย่างใด
ที่ประชุมจึงมีมติให้ แต่งตั้งคณะทางาน เพื่อ พิจารณาในประเด็น ดังนี้
(๑) อานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด เป็นอานาจขององค์กรใด ระหว่าง
ก.ถ. และ คณะกรรมการ กลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้ง 3 ประเภท (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.)
(๒) เมื่อกาหนดให้ตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและรองปลัด ระดับ ๖ ระดับ
๗ ได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่น และมีเงื่อนไขว่า หากมีภาระค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ ๔๐ มิให้จ่าย ก็อาจเกิด
ปัญหาในทางปฏิบัติได้ จึงขอให้พิจารณาประเด็นการกาหนดชื่อประเภทของเงินให้ชัดเจนด้วย
คณะทางาน ฯ ซึ่งประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจด้านพัฒนาชุมชน และส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายวัลลภ พริ้งพงษ์) เป็นประธาน ผู้แทน

๙
กรมบัญชีกลาง ผู้แทนสานักงบประมาณ ผู้แทน ก.พ. ผู้แทนสานักงาน ก.ถ. และผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
เป็นคณะทางาน ได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ และมีความเห็น ดังนี้
(๑) ประเด็นอานาจตามกฎหมายในการกาหนดค่าตอบแทนพิจารณาได้ว่า
ตามประกาศ ก.ถ. เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน
๒๕๔๔ ข้อ ๗ วรรคสอง คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 3 ประเภท (ก.กลาง)
สามารถที่จะกาหนดมาตรฐานทั่วไป ในการจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นพิเศษอีกได้ เช่น ได้มีการจัดให้มีเงิน
รางวัลประจาปี โดยใช้เงินเหลือที่ยังไม่ถึงร้อยละ ๔๐ มาจัดเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่น ซึ่งเป็นการจ่าย ที่เป็น
การทั่วไปในลักษณะของสวัสดิการ และจะจ่ายได้เมื่อมีเงินเหลือเท่านั้น ทั้งนี้ ก็จะเป็นไปตามประกาศ ก.ถ.
เรื่องการจาแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น ฯลฯ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ที่ได้
กาหนดว่าประโยชน์ตอบแทนอื่น หมายความว่า ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับใน
ลักษณะของสวัสดิการ แต่การที่คณะกรรมการกลาง ฯ จะกาหนดค่าตอบแทนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่ง
บริหาร โดยให้ได้รับในอัตราเดือนละ ๑,๕๐๐ – ๒,๕๐๐ บาท โดยอาศัยอานาจตามประกาศ ก.ถ. ดังกล่าว
พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่น่าจะกระทาได้เนื่องจากการกาหนดค่าตอบแทนให้กับหัวหน้าส่วนราชการ เป็นการ
กาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นการทั่วไปในลักษณะของสวัสดิการ ประกอบกับอัตราการจ่ายเป็นการ
จ่ายเท่ากันทุกเดือน ซึ่งจะไม่สอดคล้องกับประกาศ ก.ถ. ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ ข้อ ๗ วรรคสอง ที่
กาหนดให้ อปท. มีเงินเหลือซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ ๔๐ จึงจะสามารถจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นพิเศษอีกได้
กรณีการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นรายเดือนจึงยังไม่อาจรู้ได้ว่า อปท. จะมีเงินเหลือที่ยังไม่ถึงร้อยละ ๔๐
หรือไม่อย่างไร แต่ต้องจ่ายค่าตอบแทนไปก่อนแล้ว
(๒) การจ่ายค่าตอบแทนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งบริหารที่จะพิจารณา
กาหนดนี้ เป็นลักษณะเช่นเดียวกับการจ่ายเงินประจาตาแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการ
แต่คณะกรรมการ
กลางฯ ก็ไม่อาจกาหนดได้เนื่องจากการกาหนดเงินประจาตาแหน่งเป็นอานาจของ ก.ถ. และ ก.ถ. ก็ได้มีการ
กาหนดไว้แล้วตามประกาศ ก.ถ. เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕
มิถุนายน ๒๕๔๔ ข้อ ๖ วรรคสอง ที่กาหนดว่าอัตราเงินเดือน อัตราเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือน
โดยอนุโลม ซึ่งผู้ที่จะได้รับเงินประจาตาแหน่งของส่วนราชการจะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ ๘ ขึ้นไป
ดังนั้น หากจะกาหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ ระดับ ๖ และระดับ ๗ ของ อปท. ได้รับเงินประจาตาแหน่ง
จะต้องให้ ก.ถ. เป็นผู้พิจารณา
(๓) หากจะมีการพิจารณากาหนดให้หัวหน้าส่วนราชการของอปท.ระดับ๖
และระดับ ๗ ได้รับค่าตอบแทนหรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน ก็อาจพิจารณากาหนดได้
โดยเทียบ เคียงกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการสาหรับส่วนราชการ
ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีการกาหนดให้ผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจา
ตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนได้ แต่อย่างไรก็
ตามการกาหนดรายการดังกล่าวเป็นการกาหนดขึ้นใหม่ จึงอยู่ในอานาจหน้าที่ของ ก.ถ. ที่จะเป็นผู้พิจารณา
๑.3 การประชุม ก.อบต. ก.ท. และ ก.จ. ครั้งที่ 3/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม
2554 ได้พิจารณาตามค วามเห็นของคณะทางาน ดังกล่าว และมีมติให้นาความเห็นของคณะทางาน
ประกอบการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ การจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ระดับ ๖
ระดับ ๗ ภายใต้อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลาง (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) โดยมิให้เป็นการจ่ายรายการ
ประจาทุกเดือน หากแต่จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนนี้ได้ เฉพาะกรณีมีงบประมาณเหลือจ่ายตาม มาตรา ๓๕

๑๐
แห่ง พ.ร.บ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ผลเป็นประการใด เสนอคณะกรรมการกลาง
พิจารณาต่อไป
1.4 จากข้อเท็จจริงดังกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า คณะกรรมการ กลางข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้ง 3 ประเภท (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ไม่ได้มีมติเสนอให้ ก.ถ.พิจารณาทบทวน
เรื่องการกาหนดเงินประจาตาแหน่ง แต่อย่างใด
1.5 ในการประชุม ก.ถ. ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
นายเชื้อ ฮั่นจินดา ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ จังหวัดนครนายก ได้เสนอในวาระอื่นๆ ขอให้นา
เรื่องนี้มาพิจารณาในการประชุม ก.ถ.ด้วย
1.6 การได้รับเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๓ (๑) ที่กาหนดให้คณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้ และการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ ข้อ ๖ วรรค ๒ ได้กาหนดให้อัตราเงินประจา
ตาแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งที่กาหนดไว้
สาหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครู แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.เงินเดือนและเงิน
ประจาตาแหน่ง พ.ศ.๒๕๓๘ มาตรา ๑๒ กาหนดอัตราเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการพลเรือน ประเภท
บริหารระดับสูง ได้แก่ ระดับ ๙-๑๑ และระดับกลาง ได้แก่ ระดับ ๘ และตาม พ.ร.ฎ.การได้รับเงินเดือน
ประจาตาแหน่งของข้าราชการและผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ มาตรา ๓
ประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ตาแหน่งตั้งแต่ระดับ ๙ ขึ้นไป ที่มีฐานะและหน้าที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการที่สูง
กว่ากองในกรม และตามมาตรา ๔ กาหนดให้ประเภทบริหารระดับกลาง ได้แก่ ตาแหน่งระดับ ๘ ที่มีฐานะ
และหน้าที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นกอง หรือมีฐานะเทียบกอง
ซึ่งรายละเอียดของผู้ที่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
๒.ข้อกฎหมาย
๒.๑ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
(๔) กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทาบัญชี
อัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในแต่ละระดับให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
มาตรา ๒๔ วรรคเจ็ด บัญญัติว่า
“ให้นาความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา
๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒
มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลด้วยโดยอนุโลม ”
มาตรา ๒๖ วรรคเจ็ด บัญญัติว่า
“ให้นาความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗
มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลด้วยโดยอนุโลม ”

๑๑
มาตรา ๓๓ ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีอานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลโดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้ง และการให้พ้นจากตาแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นรวมตลอด
ถึงกาหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้ และการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ การกาหนดมาตรฐานกลางและแนวทางจะต้อง
ไม่มีลักษณะเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงที่ทาให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่สามารถบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้
มาตรา ๓๕ ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ที่นามาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมถึงเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือ
เงินอื่นใดนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะกาหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้
๒. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง
กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔
ข้อ ๖ การจัดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ให้คานึงถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบ คุณภาพปริมาณและความยากง่ายของงานในแต่ละตาแหน่ง ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้
และการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครู
แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม
ข้อ ๗ ให้มีการจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความมั่นคง สร้างขวัญและแรงจูงใจให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน
อื่น และเงินค่าจ้างได้ต่ากว่าที่กาหนดในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ สามารถจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นพิเศษอีกก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด
๓. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง
การจาแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ลูกจ้าง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔
ข้อ ๑ “ประโยชน์ตอบแทนอื่น ” หมายความว่า ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ได้รับในลักษณะของสวัสดิการ
ข้อ ๒ การจาแนกรายการค่าใช้จ่ายที่เป็นรายจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น
และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏตามบัญชีแนบท้าย

๑๒
(๑๘) ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๗ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕
มิถุนายน ๒๕๔๔
๔. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (กอบต.) เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบล
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
ข้อ ๓ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดให้มีประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงาน
ส่วนตาบลเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ และจูงใจ และเป็นสวัสดิการต่างๆ ในการปฏิบัติราชการของ
พนักงานส่วนตาบล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือน
3. ข้อ พิจารณา
เนื่องจากการได้รับเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้น ตาม
ประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔
ข้อ ๖ วรรค ๒ กาหนดให้ยึดถือตาม พ.ร.บ.เงินเดือนและเงิน
ประจาตาแหน่ง พ.ศ.๒๕๓๘ มาตรา ๑๒ ที่กาหนดอัตราเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการพลเรือน ประเภท
บริหารระดับสูง ได้แก่ ระดับ ๙-๑๑ และระดับกลาง ได้แก่ ระดับ ๘ และตาม พ.ร.ฎ.การได้รับเงินเดือน
ประจาตาแหน่งของข้าราชการและผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ มาตรา ๓
ประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ตาแหน่งตั้งแต่ระดับ ๙ ขึ้นไป ที่มีฐานะและหน้าที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการที่สูง
กว่ากองในกรม และตามมาตรา ๔ กาหนดให้ประเภทบริหารระดับกลาง ได้แก่ ตาแหน่งระดับ ๘ ที่มีฐานะ
และหน้าที่ เป็น หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นกอง หรือมีฐานะเทียบกอง ดังนั้น การที่จะพิจารณากาหนดให้ หัวหน้า
ส่วนราชการ ระดับ ๖ และระดับ ๗ ได้รับเงินประจาตาแหน่งด้วยนั้น จึงเป็นการที่ ก.ถ.ต้องพิจารณาแก้ไข
เพิ่มเติมมาตรฐานกลางดังกล่าวข้างต้น
ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้ว เห็นว่า
หากจะให้มีการทบทวนตามประเด็นดังกล่าว
จะต้องมีข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนชัดเจน โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลที่จะต้องไม่เกินร้อยละ 40 ตามที่กาหนดไว้ มาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงควรให้คณะกรรมการกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 ประเภท
(ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) พิจารณาในประเด็น การกาหนดให้ หัวหน้าส่วนราชการ ระดับ ๖ และระดับ ๗
ได้รับเงินประจาตาแหน่งในเบื้องต้น แล้วเสนอให้ ก.ถ.พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
4. ข้อ เสนอ
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะได้นาเสนอ ก.ถ.พิจารณาให้
ความเห็นชอบตามแนวทางดังกล่าวต่อไป
ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นสรุปประเด็นสาคัญได้ ดังนี้
1. ต้องพิจารณาในเรื่องภาระงบประมาณของท้องถิ่นที่จะเพิ่มขึ้นมาด้วย เพราะท้องถิ่น
หลายแห่งค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกือบเกินหรือเกิน 40 % ไปแล้วก็มี จะต้องดูว่าจานวนเงินที่จะต้องใช้มี
จานวนเท่าใด กระทบ 40 % หรือไม่
2. ต้องอธิบายให้ได้ว่าที่ให้นี้เพราะอะไร ครอบคลุมถึงไหน หัวหน้าส่วนราชการระดับ
6,7 ได้ทุกคนใช่หรือไม่

๑๓
3. ต้องมีการกาหนดค่างานด้วย เพราะแต่ละท้องถิ่นปริมาณงานและความรับผิดชอบ
มากน้อยต่างกัน การให้เงินประจาตาแหน่งต้องเป็นตาแหน่งที่เหมาะสม
4. ประกาศ ก.ถ. กาหนดให้เงินประจาตาแหน่งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจาตาแหน่ง ที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม ซึ่ง ก.พ. ได้กาหนดให้เงินประจา
ตาแหน่งต้องเป็นผู้อานวยการกอง ระดับ 8 ขึ้นไปเท่านั้น ดังนั้น กรณีหัวหน้าส่วนราชการระดับ 6 และระดับ ๗
จึงกาหนดเป็นเงินประจาตาแหน่งไม่ได้ แต่ถ้าต้องการก็อาจจะให้ได้โดยไม่เรียกว่าเงินประจาตาแหน่ง จะเป็น
ค่าครองชีพหรือเงินช่วยเหลือแทน เพราะฉะนั้นจึงต้องกลับไปเริ่มพิจารณาจาก ก.กลางมาใหม่ ว่ามีความเห็น
ในเรื่องนี้อย่างไร เมื่อได้ผลเป็นอย่างไรก็ต้องมีคณะทางานศึกษาเทียบเคียงกับข้าราชการทุกประเภทว่าอะไร
เหมาะสมกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ควรรีบร้อนเพราะหากผิดพลาดไปแล้วอาจเกิดปัญหาได้
5. เรื่องเงินเพิ่มตามคุณวุฒิซึ่งแต่เดิมใช้ระบบและบัญชีอัตราเงินเดือนเดียวกับ ก.พ. แต่
ในขณะนี้ระบบต่างกัน และเรื่องนี้ก็เป็นอานาจของ ก.กลาง ที่จะกาหนดเป็นมาตรฐานทั่วไป ดังนั้น เมื่อมีการ
ประกาศใช้บัญชีอัตราเงินเดือนที่ ก.ถ. ให้ความเห็นชอบแล้ว ก.กลาง ก็สามารถไปดาเนินการได้เลย
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบในเบื้องต้นก่อน เนื่องจากยังขาดข้อมูลที่ชัดเจน จึงให้ฝ่ายเลขานุการ
ประสานแจ้ง ก.กลาง พิจารณาในประเด็นตามความเห็นของที่ประชุมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ก่อนนาเข้า
พิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
เลิกประชุม เวลา 14.20 น.

(นายวุฒิพงศ์ ธนพาณิชย์วัฒนา)
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ผู้จดรายงานการประชุม

