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  1.  เรื่อง  การปรับอัตราเงินเดือนและคาจางของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น   

   และลูกจาง 
 
  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ในการประชุมคร้ังที่  3/2547  ไดมีมติเห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือน
และคาจางของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง  ดังนี้ 
  1.  การปรับอัตราเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
       เนื่องจากมาตรฐานทั่วไปของ  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ไดกําหนดใหนํากฎหมายวาดวย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงที่กําหนดสําหรับขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม  จึงเห็นควรดําเนินการ  
ดังนี้ 
       (1)  แจงแนวทางปฏิบัติให  ก.จ.จ.  ก.ท.จ.  และ  ก.อบต.จังหวัด  นํา  พ.ร.ฎ.ปรับอัตรา 
เงินเดือนของขาราชการ  พ.ศ.2547  มาใชบังคับแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  โดยอนุโลม 
       (2)  ให  อบจ.  เทศบาล  และ  อบต.  มีคําสั่งปรับอัตราเงินเดือนขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น  ตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนจากบัญชีเงินเดือนที่ใชในปจจุบันเขาสูบัญชีอัตรา
เงินเดือน  ตาม  พ.ร.ฎ. จะมีผลใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นทุกคนไดรับเงินเดือนตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนใหม  3%  และขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นระดับ  1 – 7  ไดรับการปรับอัตราเงินเดือนคนละ    
2  ข้ัน  รายละเอียดตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนฯ  แนบทาย 
  2.  กําหนดหลักเกณฑดังตอไปนี้ใหสอดคลองกับระเบียบ  หลักเกณฑของกระทรวงการคลัง 
       (1)  การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นระดับ  8  ข้ึนไป  ไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน 
   (1.1)  ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมาย
วาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  ไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับ
อยูเดิม  ยกเวนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งไดรับเงินประจําตําแหนงระดับ  7  ลงมา 
   (1.2)  ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ  8  ข้ึนไป  ซึ่ง
ไมมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  ใหไดรับเงินคาตอบแทน
เปนรายเดือนในอัตราเดือนละ  3,500  บาท 
        (2)  ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นระดับ  1 – 7  ที่ไดรับการปรับอัตราเงินเดือนตาม
บัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหมแลวมีเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับแตยังมีข้ันเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิม
เหลืออยู  หรือขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นระดับ  1 – 7  ที่ไดรับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึง
ข้ันสูงของอันดับใหไดรับเงินคาตอบแทนเพิ่มตามอัตราที่ระเบียบกระทรวงการคลังกําหนดไวสําหรับขาราชการ
พลเรือน 
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       3.  กําหนดหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาจางและการใหลูกจางของ  อบจ. เทศบาล  และ  
อบต.  ไดรับคาจาง  ดังนี้ 
            (1)  ใหยกเลิกบัญชีกําหนดอัตราคาจางลูกจางของ  อบจ.  เทศบาล  และ  อบต.  (เดิม)  
และใหนําบัญชีกําหนดอัตราคาจางลูกจางของสวนราชการ  มาใชบังคับแกลูกจางของ  อบจ.  เทศบาล  และ  อบต.  
โดยอนุโลม 
            (2)  ใหยกเลิกบัญชีกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา – ข้ันสูงลูกจางของ  อบจ.  เทศบาล  และ  
อบต. (เดิม)  และใหเลขานุการ  ก.จ.  ก.ท.   และ  ก.อบต.  จัดทําบัญชีโดยใหนําอัตราคาจางขั้นต่ํา – ข้ันสูง   
ตามบัญชีเดิมมาปรับเทียบกับอัตราคาจางใหม  ใชเปนบัญชีกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา – ข้ันสูง  ของลูกจางแต
ละตําแหนง 
            (3)  ใหลูกจางประจําที่ไดรับการปรับอัตราคาจางตามบัญชีปรับอัตราคาจางใหม  แลวมีคา
จางถึงขั้นสูงของตําแหนงแตยังมีข้ันคาจางตามบัญชีอัตราคาจางเดิมเหลืออยู  หรือลูกจางประจําที่ไดรับคาจาง
ตามบัญชีอัตราคาจางเดิมถึงขั้นสูงของตําแหนง  ใหไดรับเงินคาตอบแทนเพิ่มตามอัตราที่ระเบียบกระทรวงการ
คลังกําหนดไวสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ 
  โดยใหมีผลต้ังแตวันที่  1  เมษายน  2547 
 
  2.  เรื่อง  การจางนักเรียน  นักศึกษา  ชวยปฏิบัติงานในเทศบาล 
  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ในการประชุมคร้ังที่  3/2547  ไดมีมติเห็นชอบใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจางนักเรียน  นักศึกษา  ที่มีอายุ  15  ปบริบูรณ  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน  (จบ  
ม.3)  ปฏิบัติงานในชวงปดภาคเรียนได  โดยใหนําหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาตอบแทนอัตราคาตอบแทนนัก
เรียน   นักศึกษา  ปฏิบัติงานในชวงปดภาคเรียนตามที่กระทรวงการคลังกําหนดมาใชบังคับโดยอนุโลม   ทั้งนี้
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  ดังนี้ 
  (1)  ปฏิบัติงานเต็มวันไมนอยกวา  7 ชั่วโมง  ไมรวมเวลาหยุดพัก  คาตอบแทนวันละ  200  บาท 
  (2)  ปฏิบัติงานครึ่งวันไมนอยกวา  3  ชั่วโมงครึ่ง  (ชวงบาย/ชวงเชา)  คาตอบแทน  100  บาท 
  (3)  กรณีไมเขาตาม  (1)  และ  (2)  ใหจายคาตอบเมื่อปฏิบัติงานครบ  1  ชั่วโมง  คาตอบแทน
ชั่วโมงละ  25  บาท   
โดยใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นมีมติ 
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  3.  เรื่อง  การปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก 
 
  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.ในการประชุมคร้ังที่  3/2547  มีมติเห็นชอบปรับปรุงมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการคัดเลือกและการโอนของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้ 
  1)  กําหนดให  อบจ.  เทศบาล  หรือ  อบต.เปนผูดําเนินการสอบแขงขัน การคัดเลือกกรณีมีเหตุ
พิเศษ  การสอบคัดเลือก และการคัดเลือก ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่  ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต. กําหนด 
  2)  กรณีการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหารและการคัดเลือก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงสายงานผูบริหารของ  อบจ.   เทศบาล   หรือ  อบต.ใหมีกรรมการ
คัดเลือกหรือสอบคัดเลือก ประกอบดวย 
      -  ผูทรงคุณวุฒิใน  ก.จ.จ. หรือ  ก.ท.จ. หรือ  ก.อบต.จังหวัด 1 คน    ประธาน 
      -  ผูแทนสวนราชการใน ก.จ.จ. หรือ  ก.ท.จ. หรือ  ก.อบต.จังหวัด 1 คน       กรรมการ 
       -  ผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสายงานนั้น 1 คน         กรรมการ 
       -  นายก  อบจ.  หรือนายกเทศมนตรี  หรือนายก  อบต.ซึ่งมีตําแหนงวาง กรรมการ 
       -  หัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด      กรรมการ 
       -  ตัวแทนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่นายก  อบจ.  หรือนายกเทศมนตรี  
หรือนายก  อบต.แตงตั้งเปนเลขานุการการดําเนินการตามขอ 1 และ 2  อบจ. เทศบาล  หรือ  อบต.อาจรองขอให
สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ ดําเนินการแทนก็ได 
  3)  กรณี ก.จ.จ. อบจ.  หรือ  ก.ท.จ. เทศบาล  หรือ  ก.อบต.จังหวัด  อบต. หรือ หนวยงานอื่นที่  
ก.จ.จ.  ก.ท.จ. หรือ  ก.อบต.จังหวัดมอบหมายใหดําเนินการแทน อยูระหวางการดําเนินการสอบแขงขัน สอบคัด
เลือก คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษและการคัดเลือกตําแหนงผูบริหารอยูและยังไมแลวเสร็จ ก็ใหดําเนินการตอไปจน
แลวเสร็จ และกรณีที่ ก.จ.จ. อบจ.  หรือ  ก.ท.จ. เทศบาล  หรือ  ก.อบต.จังหวัด  อบต. หรือหนวยงานอื่นที่  
ก.จ.จ.  ก.ท.จ. หรือ  ก.อบต.มอบหมายใหดําเนินการคัดเลือกแทน ไดข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาไวแลว หากบัญชี
ยังมีอายุไมครบตามระยะเวลาที่กําหนด ก็ใหบัญชีนั้นยังคงใชไดจนกวาจะครบระยะเวลาตามที่กําหนด 
  4)  กําหนดเงื่อนไขให ก.จ.จ. หรือ  ก.จ.  ก.ท.จ.  หรือ  ก.ท.  ก.อบต.จังหวัด  หรือ  ก.อบต.  
ทําหนาที่ประสานการโอนยายไดในกรณีไดรับการรองขอจาก  อบจ.  เทศบาล หรือ  อบต. 
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  4.  เรื่อง  ซักซอมแนวทางปฏิบัติกรณีการปรับขนาดเทศบาล  (การต้ังคณะกรรมการ)   
 
  ก.ท. และ  ก.อบต.ในการประชุมคร้ังที่  3/2547  ไดมีมติเห็นชอบตามมติคณะอนุกรรมการ
พิจารณากําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางฯ  ที่ไดพิจารณาแลววา  เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปรับ
ขนาดของเทศบาล  จึงควรกําหนดแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
  1)  เทศบาล  และ  อบต.ที่ตองการจะปรับขนาดใหนายกฯ  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินขนาด
ของเทศบาล  หรือ  อบต. จํานวนไมนอยกวา  5  คน  โดยดําเนินการตามประกาศ ก.ท. เร่ือง หลักเกณฑการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของเทศบาล ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2546  และประกาศ  ก.อบต. เรื่อง  การกําหนดขนาดของ
องคการบริหารสวนตําบล  ลงวันที่  21  สิงหาคม  2545 
                        2)  ใหเทศบาล  หรือ  อบต.รายงานความประสงคขอปรับขนาดพรอมเสนอผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินฯ ให  ก.ท.จ. หรือ  ก.อบต.จังหวัด  แลวแตกรณีพิจารณา  โดยใหพิจารณาเห็นชอบภาย
ใน  2  เดือน  นับแตวันไดรับแจงความประสงคและผลการประเมินดังกลาวจากเทศบาล  หรือ  อบต. 
  3.  เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก  ก.ท.จ. หรือ  ก.อบต.จังหวัดแลว  ใหเทศบาล  หรือ  อบต.ประกาศ
การปรับขนาดของเทศบาล  หรือ  อบต. 
 
 
 
 

********************************* 
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