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เรื่องเสร็จที่ ๑๖๕/๒๕๕๖
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การจ่ายเงิ นประโยชน์ ตอบแทนอื่นสําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่ นเป็ นกรณี
พิ เศษ
กระทรวงมหาดไทยได้มหี นังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/๑๕๗๑๖ ลง
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือเกีย่ วกับการ
จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ เป็ นกรณีพเิ ศษ สรุป
ความได้วา่
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มหี นังสือขอให้กระทรวงมหาดไทยทบทวน
กรณี ท่ีอ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น จ่ า ยเงิน ประโยชน์ ต อบแทนอื่น สํา หรับ ข้า ราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็ นกรณีพเิ ศษ (เงินรางวัลประจําปี ) โดยไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายหรือ
ระเบียบใดกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ่ายเงินดังกล่าวได้ เนื่องจากแม้ว่ามาตรา ๓๓
(๑) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให้
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) มีอํานาจกําหนดมาตรฐาน
โครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ ตอบแทนอื่นของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
และคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ จ่ายเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นให้แก่ขา้ ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ ได้ตามข้อ ๗
และข้อ ๑๗ ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ เรือ่ ง
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ ก็ตาม
แต่กรณีดงั กล่าวเป็ นเรือ่ งเฉพาะการบริหารงานบุคคลเท่านัน้ กรณีจงึ ต่างจากการเบิกจ่ายเงินซึง่
เป็ นเรือ่ งของการเบิกจ่ายเงินจากคลังทีย่ งั คงต้องเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ ๆดังนัน้ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอให้กระทรวงมหาดไทย
พิจารณาทบทวน และหากไม่เห็นด้วยตามความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้
หารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อหาข้อยุตติ ่อไป รวมทัง้ กําหนดมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุม
กํ า กั บ ดู แ ลให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ป ฏิ บ ั ติ ใ นเรื่ อ งดั ง กล่ า วโดยเคร่ ง ครั ด
ในโอกาสต่อไป และแจ้งให้สาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ
กระทรวงมหาดไทยมีความเห็นทีแ่ ตกต่างจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โดยเห็นว่า กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมี
หลัก เกณฑ์แ ละแนวทางที่ส อดคล้อ งกับ มาตรา ๒๘๓ ของรัฐ ธรรมนู ญ ที่กํา หนดให้อ งค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ มีความเป็ นอิสระในการบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง เช่นเดียวกับ
กฎหมายจัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีก่ าํ หนดให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิน่
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ส่งพร้อมหนังสือ ด่วนทีส่ ุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๒๖๗ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ซึง่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถงึ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้ ว ย ก า ร นั ้ น ซึ่ ง ไ ด้ แ ก่ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็ นการส่งเสริมและเปิ ดโอกาสให้มกี ารพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นให้มคี วามเป็ นอิสระ สามารถสนองตอบตามข้อเรียกร้องให้มกี ารปรับปรุงและจัดตัง้
องค์กรบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ แยกออกมาต่างหาก โดยไม่มี
ผลกระทบหรือเกิดปญั หาในการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ ตอบแทนอื่นสําหรับ
ข้า ราชการหรือ พนั ก งานส่ ว นท้อ งถิ่น ในอนาคต และไม่ ถู ก จํ า กัด ว่ า ต้ อ งออกเป็ น ระเบีย บ
ของกระทรวงมหาดไทยเท่านัน้ อันเป็ นการรองรับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และที่ผ่านมาคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ ได้อาศัย
อํานาจตามมาตรา ๓๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฯ ออก
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลาง
การบริห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้อ งถิ่น ลงวัน ที่ ๒๕ มิถุ น ายน ๒๕๔๔ โดยข้อ ๗ กํ า หนดให้มี
การจัด ประโยชน์ ต อบแทนอื่น แก่ พ นั ก งานส่ ว นท้อ งถิ่น และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น
ที่บริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างได้ต่ํากว่าที่กําหนด
ในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ ฯ สามารถจัดประโยชน์
ตอบแทนอื่น แก่ พ นัก งานส่ว นท้อ งถิ่น เป็ นพิเ ศษอีก ก็ไ ด้ โดยให้เ ป็ น ไปตามมาตรฐานทัวไป
่
ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่ว นท้อ งถิ่นกําหนด ซึ่ง คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ ได้แก่ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตําบล (ก.อบต.) ได้ออกประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดเงื่อนไขและวิธกี าร
กําหนดประโยชน์ ตอบแทนอื่นสําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็ นกรณีพเิ ศษ ลง
วัน ที่ ๒๑ มีน าคม ๒๕๔๙ และคณะกรรมการข้า ราชการหรือ พนัก งานส่ว นท้อ งถิ่น (ระดับ
จังหวัด) ได้ออกประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ เป็ นกรณีพเิ ศษ
สําหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน่
นอกจากนี้ การเบิก จ่ า ยเงิน ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ถือ ปฏิบ ัติต าม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึง่ ออกตามความในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยในข้อ ๔๖ ของระเบียบดังกล่าวกําหนดให้การ
เบิก เงิน เดือ น ค่ า จ้า ง บํ า เหน็ จ บํ า นาญ และเงิน อื่น ใดในลัก ษณะเดีย วกัน เงิน ค่ า เช่ า บ้า น
พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือการเบิกเงินช่วยอื่นใด ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คํ า สัง่ หรือ หนั ง สือ สัง่ การกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง กระทรวงมหาดไทยโดยปลัด กระทรวง
่
าหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์กร
มหาดไทยได้มหี นังสือสังการกํ
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ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็ นประจําทุกปี โดยกําหนดให้การตัง้ งบประมาณเพื่อเป็ น
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ เป็ นกรณีพเิ ศษให้ตงั ้ ไว้ใน
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นสําหรับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิน่ อื่นเป็ นกรณีพเิ ศษ (เงินรางวัลประจําปี ) และได้ซกั ซ้อมแนวทางปฏิบตั กิ าร
เบิกจ่ายเงินดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยกําหนดให้
การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ เป็ นกรณีพเิ ศษ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะต้องจัดทําประมาณการรายจ่ายเพื่อตัง้ ไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี หรือโอนงบประมาณรายจ่ายจากรายการทีเ่ หลือจ่ายหรือหมดความจําเป็ นมาตัง้ จ่ายใน
รายการดังกล่าว
ดั ง นั ้น กระทรวงมหาดไทยจึ ง เห็ น ว่ า การที่ ค ณะกรรมการกลางและ
คณะกรรมการข้า ราชการหรือ พนัก งานส่ว นท้อ งถิ่น ใช้อํา นาจตามพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ ฯ กําหนดมาตรฐานทัวไป
่ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารจ่ายเงินเดือน
ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ จึงเป็ นการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีก่ ําหนดให้การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ ยุ ติ ใ นทางปฏิ บ ั ติ ท่ี ถู ก ต้ อ ง กระทรวงมหาดไทยจึ ง ขอหารื อ ต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาว่าความเห็นของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้นถูกต้องหรือไม่
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ฤ ษ ฎี ก า ( ค ณ ะ ที่ ๑ ) ไ ด้ พิ จ า ร ณ า ข้ อ ห า รื อ ข อ ง
กระทรวงมหาดไทยโดยมีผูแ้ ทนกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และ
ผูแ้ ทนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็ นผูช้ แ้ี จงข้อเท็จจริงแล้วมีความเห็นว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็ นองค์กรที่มกี ฎหมายจัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทกําหนด
รายได้และรายจ่ายไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นมีรายได้และรายจ่าย
ภายในกรอบทีก่ ฎหมายกําหนด เช่น มาตรา ๗๓๑ และมาตรา ๗๔๒ แห่งพระราชบัญญัติ
๑

รัฐมนตรี

มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีอากรตามทีม่ กี ฎหมายบัญญัตไิ ว้
(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามทีม่ กี ฎหมายบัญญัตไิ ว้
(๓) รายได้จากทรัพย์สนิ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๔) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๕) รายได้จากการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๖) พันธบัตรหรือเงินกูต้ ามทีม่ กี ฎหมายบัญญัตไิ ว้
(๗) เงินกูจ้ ากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิตบิ ุคคลต่าง ๆ ซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจาก
(๘) เงินอุดหนุนหรือรายได้อ่นื ตามทีร่ ฐั บาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้
(๙) เงินและทรัพย์สนิ อย่างอื่นทีม่ ผี อู้ ุทศิ ให้
(๑๐) รายได้อ่นื ตามทีม่ กี ฎหมายบัญญัตใิ ห้เป็ นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒
มาตรา ๗๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) ค่าจ้าง
(๓) เงินตอบแทนอื่น ๆ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๖๓ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ และมาตรา ๖๗๔ แห่ง
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตเิ ทศบาล (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๐๕ และมาตรา ๘๒๕ และมาตรา ๘๕๖

กําหนดไว้

(๔) ค่าใช้สอย
(๕) ค่าวัสดุ
(๖) ค่าครุภณ
ั ฑ์
(๗) ค่าทีด่ นิ สิง่ ก่อสร้าง และทรัพย์สนิ อื่น ๆ
(๘) เงินอุดหนุน
(๙) รายจ่ายอื่นใดตามที่มขี อ้ ผูกพัน หรือตามที่มกี ฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
๓

มาตรา ๖๖ เทศบาลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้
(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้
(๓) รายได้จากทรัพย์สนิ ของเทศบาล
(๔) รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์
(๕) พันธบัตร หรือเงินกู้ ตามแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้
(๖) เงินกูจ้ ากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิตบิ ุคคลต่าง ๆ
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๘) เงินและทรัพย์สนิ อย่างอื่นทีม่ ผี อู้ ุทศิ ให้
(๙) รายได้อ่นื ใดตามแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้
การกู้เงินตาม (๖) เทศบาลจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รบั อนุ ญาตจากสภาเทศบาล และได้รบั
อนุมตั จิ ากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยแล้ว
๔
มาตรา ๖๗ เทศบาลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) ค่าจ้าง
(๓) เงินตอบแทนอื่น ๆ
(๔) ค่าใช้สอย
(๕) ค่าวัสดุ
(๖) ค่าครุภณ
ั ฑ์
(๗) ค่าทีด่ นิ สิง่ ก่อสร้าง และทรัพย์สนิ อื่น ๆ
(๘) เงินอุดหนุน
(๙) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มกี ฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้
๕
มาตรา ๘๒ องค์การบริหารส่วนตําบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) รายได้จากทรัพย์สนิ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
(๒) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตําบล
(๓) รายได้จากกิจการเกีย่ วกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามทีจ่ ะมีกฎหมายกําหนดไว้
(๕) เงินและทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ผี อู้ ุทศิ ให้
(๖) รายได้อ่นื ตามทีร่ ฐั บาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๘) รายได้อ่นื ตามทีจ่ ะมีกฎหมายกําหนดให้เป็ นขององค์การบริหารส่วนตําบล
๖
มาตรา ๘๕ องค์การบริหารส่วนตําบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) ค่าจ้าง
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แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนัน้ การจ่ายเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องอยู่ภายในกรอบของรายจ่ายที่กฎหมายจัดตัง้ องค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น กํ า หนดไว้ โดยองค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น จะกํ า หนดให้มีร ายจ่ า ย
นอกเหนือไปจากที่กฎหมายกําหนดมิได้ รายจ่ายใดที่อยู่นอกเหนือจากรายจ่ายที่ระบุไว้และ
กระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรให้จ่าย กฎหมายจัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ก็ให้อํานาจ
กระทรวงมหาดไทยในการออกระเบียบเพื่อเพิม่ ประเภทรายจ่ายขึน้ ได้เป็ นรายกรณี ส่วนเมื่อมี
การกําหนดรายการใดให้เป็ นรายจ่ายแล้วผูม้ อี าํ นาจในการสังจ่
่ ายหรือกําหนดหลักเกณฑ์ในการ
จ่ายจึงจะไปดําเนินการจ่ายหรือกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายได้
สําหรับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ และคณะกรรมการ
อื่นๆ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ นัน้ กฎหมาย
กําหนดเพียงให้มอี ํานาจในการกําหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้มี
สัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้และการพัฒนาท้องถิน่ ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ตามมาตรา ๓๓ (๑)๗ โดยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิน่ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทมีอํานาจหน้าที่กําหนดมาตรฐานทัวไปเกี
่
่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีก ารจ่า ยเงิน เดือ นและประโยชน์ ต อบแทนอื่น เช่น มาตรา ๑๗ (๔) ๘ และคณะกรรมการ
พนักงานส่วนท้องถิน่

กําหนดไว้
ดังต่อไปนี้

(๓) เงินค่าตอบแทนอื่น ๆ
(๔) ค่าใช้สอย
(๕) ค่าวัสดุ
(๖) ค่าครุภณ
ั ฑ์
(๗) ค่าทีด่ นิ สิง่ ก่อสร้าง และทรัพย์สนิ อื่น ๆ
(๘) ค่าสาธารณูปโภค
(๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น
(๑๐) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่มกี ฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
๗

มาตรา ๓๓ ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ มีอํานาจหน้าที่

(๑) กําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลโดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตัง้ และการให้พน้ จากตําแหน่ งของพนักงานส่วนท้องถิน่ รวมตลอดถึง
การกําหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ ตอบแทนอื่นให้มสี ดั ส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้และการ
พัฒ นาท้องถิ่น ตามอํา นาจหน้ า ที่ขององค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่น ทัง้ นี้ การกํา หนดมาตรฐานกลางและ
แนวทางจะต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการกําหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงทีท่ าํ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ได้
ฯลฯ
ฯลฯ
๘
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้ าที่
ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๔) กําหนดมาตรฐานทัวไปเกี
่
ย่ วกับอัตราเงินเดือนและวิธกี ารจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น
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ระดับจังหวัดมีอาํ นาจหน้าทีก่ าํ หนดจํานวนและอัตราตําแหน่ง อัตราเงินเดือน และวิธกี าร
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น เช่น มาตรา ๑๓ (๒)๙
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการดังกล่า วจึงเป็ นเพียงอํานาจหน้ าที่ในการกําหนดอัต ราและ
วิธกี ารจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน่ โดยมิใช่เป็ นอํานาจ
ในการสร้างประเภทรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้เพิม่ ขึน้ แต่อย่างใด
ดังนัน้ เมือ่ กฎหมายจัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในปจั จุบนั ไม่มบี ทบัญญัติ
ทีก่ ําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน่ เป็ นกรณีพเิ ศษอันมีลกั ษณะ
เป็ นเงินรางวัลประจําปี เป็ นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น จึ ง ไม่ อ าจจ่ า ยเงิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การดั ง กล่ า วได้ หาก
กระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่น
สํ า หรับ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่น เป็ น กรณี พิเ ศษได้ กระทรวงมหาดไทยก็ต้ อ งออกระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน่ เป็ น
กรณี พิเ ศษเป็ น รายจ่ า ยขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น โดยในการออกระเบีย บดัง กล่ า ว
กระทรวงมหาดไทยสามารถกําหนดเงื่อนไขไว้ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร เช่น การกําหนดห้ามนําเงิน
สะสมมาจ่ายเป็ นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน่ เป็ นกรณีพเิ ศษ และเมื่อ
กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน่ และคณะกรรมการอื่นๆ ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ ฯ จึง
จะเป็ นผู้กําหนดวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็ นกรณี
พิเศษ และเมื่อกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบดังกล่าวแล้วจะให้มผี ลใช้บงั คับย้อนหลังหรือไม่
ย่อมขึน้ อยูก่ บั ความจําเป็ นซึง่ กระทรวงมหาดไทยต้องเป็ นผูพ้ จิ ารณา
อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) เห็นควรตัง้ ข้อสังเกตเพื่อประโยชน์ใน
การดําเนินการของกระทรวงมหาดไทยว่า โดยที่รฐั ธรรมนู ญได้กําหนดไว้ในมาตรา ๒๘๒ ว่า
“การกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องทําเท่าที่จําเป็ น และมีหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงือ่ นไขทีช่ ดั เจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ นี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ...” ดังนัน้ ในการดําเนิ น การต่ างๆ กระทรวงมหาดไทยจึงต้องปฏิบ ตั ิต าม
ก ฎ ห ม า ย โ ด ย เ ค ร่ ง ค รั ด ใ น เ รื่ อ ง ใ ด ที่ ก ฎ ห ม า ย กํ า ห น ด ใ ห้ ต้ อ ง อ อ ก เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่กําหนด
หลักเกณฑ์และดําเนินการเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนัน้ ในเรือ่ ง ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) กํ า หนดจํา นวนและอัต ราตํา แหน่ ง อัต ราเงิน เดือ นและวิธีก ารจ่า ยเงิน เดือ น และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฯลฯ
ฯลฯ
๙

กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น : www.thailocalgov.com หน้าที่...9/9
๗

กระทรวงมหาดไทยก็จําเป็ นต้องออกเป็ นระเบียบจะอาศัยแต่เพียงอํานาจในฐานะทีเ่ ป็ นผูก้ ํากับ
ดูแลเพื่อออกหนังสือสังการให้
่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ปฏิบตั ติ ามมิได้ เพราะหนังสือสังการ
่
ไม่มผี ลทางกฎหมาย ผูกพันหรือคุม้ ครององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการปฏิบตั ติ ามหนังสือ
สังการนั
่
น้

(นายอัชพร จารุจนิ ดา)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

