รายงานการประชุม
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี
ครั้งที่ 11/2552 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
ณ หองประชุม 2 (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
ผูมาประชุม
1. นายมานพ วีระอาชากุล
2. นายณรงค ธีรจันทรางกูร
3. นายวินัย วิทยานุกูล
4. นายสินชัย ถนอมสิน
5. นางสุนันทา กมุทโยธิน
6. นายบัณฑูร เหลาเจริญ
7. นายประพฤติ กอรปไพบูลย
8. นายสุรพงษ จันทบุรานันท
9. นางขนิษฐา วัฒนโอฬารนนท
10. นายอมรภัณฑ เรืองเดช
11. นางสุมาลี รัตนจริยา
12. นายอนุพนธ ฐิติวร
13. นางปุณยวีร พลสิงหชาญ

รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี
ประธานในทีป่ ระชุม
ปลัดจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
กรรมการ
พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูแทนฯ สายสมาชิก อบจ.
กรรมการ
ผูแทนฯ สายขาราชการ
กรรมการ
ทองถิ่นจังหวัดจันทบุรี
ที่ปรึกษา
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทน กรรมการ/เลขานุการ ก.จ.จ.
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
จันทบุรี
หัวหนางานบริหารทัว่ ไป
ผูชวยเลขานุการ ก.จ.จ.
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นชํานาญการ
จันทบุรี
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ผูชวยเลขานุการ ก.จ.จ.
จันทบุรี

ผูไมมาประชุม
ติดราชการ
1. นายธนภณ กิจกาญจน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
2. นายอนันต อินทวิวฒ
ั น
ผูทรงคุณวุฒิ
ติดภารกิจ
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวสุกัญญา อินทาภรณ นักบริหารงานทัว่ ไป 7 รักษาการในตําแหนง
หัวหนาฝายบริหารงานบุคคล
2. นางนิตยรดี ใจอาษา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5
เริ่มประชุมเวลา
10.30 น.
- ประธาน ก.จ.จ. จันทบุรี ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ติดราชการ ที่ประชุมไดเลือก
นายมานพ วีระอาชากุล รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี เปนประธานในที่ประชุม
/ ระเบียบวาระที่ 1 …

ระเบียบวาระที่ 1

ระเบียบวาระที่ 2
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

-2เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
แนะนํานายณรงค ธีรจันทรางกูร ปลัดจังหวัดจันทบุรี คนใหม กรรมการ
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552
รับรอง
3.1 เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่ 10/2552
สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552
ขอรายงานความคืบหนาที่ไดปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ดังนี้
1. เรื่อง ขอความเห็นชอบใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนจาก
ตําแหนงและหนาที่ราชการจํานวน 7 ราย ดังนี้
1.1 นางจันทิมา ทองคํา เจาพนักงานธุรการ ระดับ 6ว ขอโอน (ยาย)
ไปรับราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแสลง
1.2 นายอุทิศ กิจกาญจน นิติกร ระดับ 5 ขอโอน (ยาย) ไปรับราชการ
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเขาวัว-พลอยแหวน
1.3 นางกัญญาณัฐ อักษร บุคลากร ระดับ 5 ขอโอน (ยาย) ไปรับราชการ
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลปถวี
1.4 นายนิสิต สลักคํา บุคลากร ระดับ 6ว ขอโอน (ยาย) ไปรับราชการ
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทับไทร
1.5 นางสาวศิโรรัตน จันทอินทร เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
ระดับ 4 ขอโอน (ยาย) ไปรับราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาวังหิน
1.6 นางดวงใจ ประคองศักดิ์ เจาพนักงานพัสดุ ระดับ 6ว ขอโอน (ยาย)
ไปรับราชการในสังกัดเทศบาลตําบลโปงน้ํารอน
1.7 นางสุวดี ศรสีทอง เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ ระดับ 6 ว ขอโอน (ยาย)
ไปรับราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ไดดาํ เนินการแลวตามคําสั่งองคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรี ที่ 729, 730 , 731/2552 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552
2. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการกําหนดโครงสรางกองกิจการพาณิชยของ
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ฝายเลขา ฯ ไดสงเรื่องให ก.จ. เรียบรอยแลว
/ 3. เรื่อง …

มติที่ประชุม

-33. เรื่อง หารือเกี่ยวกับความกาวหนาของขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดที่ไดรับถายโอน กรณีนายอัศวิน วาจาสิทธิ์
ฝายเลขา ฯ ไดสงเรื่องหารือ ก.จ. เรียบรอยแลว
4. เรื่อง หารือการเลื่อนและแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดให
ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น กรณีจา เอกสงวนศักดิ์ จิตตสงวน
ฝายเลขา ฯ ไดสงเรื่องหารือ ก.จ. เรียบรอยแลว
5. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานจาง
ตามภารกิจตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 2 อัตรา องคการบริหาร
สวนจังหวัดจันทบุรีไดออกคําสั่งบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานจางตามภารกิจ
ตามคําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ที่ 761/2552 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 แลว
6. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
เพื่อเปลี่ยนสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบ ริหาร
- ตําแหนงหัวหนาฝายการสาธารณสุข 6 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6)
แตงตั้งนางสาวรัศมี แสวงพรหมมณี ซึ่งเปนผูสอบไดคะแนนลําดับที่ 1
- ตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน 7 (นักบริหารงานคลัง ระดับ 7) แตงตั้ง
นางวันดี สําเนียงล้ํา
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ไดดําเนินการแลวตามคําสั่งองคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรี ที่ 737/2552 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
7. เรื่อง ขอความเห็นชอบแตงตั้งเลขานุการและอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณและการรองทุกข
ฝายเลขาฯ ไดจดั ทําคําสั่งคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
จังหวัดจันทบุรี ที่ 2/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและการรองทุกข
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เรียบรอยแลว
8. เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
ตําแหนงบริหารเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตําแหนงปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด 9 (นักบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัด ระดับ 9)
อยูระหวางดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้ง
จึงนําเรียนตอ ก.จ.จ. จันทบุรี เพื่อโปรดทราบ
ทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 3 ...

ระเบียบวาระที่ 3

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

-43.2 เรื่อง ขอใหทบทวนปญหาการลางมลทินตามพระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550
ดวย ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 25 กันยายน
2552 มี มติ เห็ นชอบให ประธานคณะกรรมการข าราชการองค การบริ หารส วนจั งหวั ด
จังหวัดจันทบุรี ทราบ และถือปฏิบัติตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จ
ที่ 234/2552 รายละเอียดตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.6/ว 232
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552
ฝายเลขาฯ ไดแจงองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีเพื่อถือปฏิบัติแลว
จึงนําเรียนตอ ก.จ.จ. จันทบุรี เพื่อโปรดทราบ
ทราบ
3.3 เรื่อง หารือคุณสมบัติผูมีสิทธิคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงนักบริหารงานคลัง ระดับ 7
ดว ย ก.จ. แจง วาจัง หวัด สุริน ทรไ ดห ารือ กรณีน างเพ็ญ ศรี เรือ งพรเจริญ
นักบริหารงานคลัง ระดับ 6 องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไมมีคุณวุฒิปริญญาตรี
ตรงตามคุณ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง แตไดเขาสูตําแหน งนักบริหารเมื่อวันที่ 1
ธันวาคม 2548 โดยไดรับการยกเวนคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกตาม มติ ก.จ.
ในการประชุมครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2545 ปจจุบันจะมีคุณสมบัติในการสมัคร
เขารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับเปนนักบริหารงานคลัง ระดับ 7 ไดหรือไม นั้น
สํานักงาน ก.จ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
พิจารณาแลวมีมติวาตามมติ ก.จ. ครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2545 ที่ผอนผัน
ใหบุคคลดังกลาวยังมีสิทธิสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานเปนนักบริหารงานไดแมไมมี
คุณวุฒิปริญญาตรี ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่กําหนดขึ้นใหม และตอมาไดดํารง
ตําแหนงนักบริหาร.....โดยไมมีคุณวุฒิปริญญาตรีตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ก็ถือวา
มีคุณ สมบัติค รบถว นตามคุณ สมบัติเ ฉพาะสํา หรับ ตํา แหนง ที่กํา หนดขึ้น ใหมแ ลว
จึงชอบที่จะสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในสายงาน
ดังกลาวได เชนเดียวกับมติ ก.จ. ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 กรณีของ
นายอร า ม ลิ้ ม สกุล นัก บริห ารงานช า ง ระดั บ 6 ซึ่ ง ไมมี คุ ณ วุ ฒิ ปริ ญ ญาตรีต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานชาง ก็มีสิทธิสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อน
ระดับ 7 ได ดังนั้น กรณีนางเพ็ญศรีฯ จึงอาจนํามติ ก.จ. ครั้งที่ 7/2551 มาเทียบเคียงได
โดยอนุโลม แตเนื่องจากปจจุบันมีผูดํารงตําแหนงบริหารโดยไมมีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐาน
ตําแหนงเชนเดียวกับกรณีนี้อยูจํานวนหนึ่ง เพื่อไมใหเกิดปญหาการหารือเชนเดียวกันนี้อีก
จึงไดแจง ก.จ.จ. จันทบุรี ทราบและถือปฏิบัติตอไป
/ ฝายเลขาฯ ...

-5ฝายเลขาฯ ไดแจงองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีเพื่อถือปฏิบัติแลว
จึงนําเรียนตอ ก.จ.จ. จันทบุรี เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

ทราบ
4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบแตงตั้งเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการ
ทางวินยั และการใหออกจากราชการ
ดวยนายนิสิต สลักคํา ไดขอลาออกจากตําแหนงเลขานุการคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการ เนื่องจากไดขอโอน (ยาย)
ไปรับราชการที่องคการบริหารสวนตําบลทับไทร อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 เปนตนไป
หลักเกณฑ
ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ
การอุทธรณและการรองทุกข ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2545 ขอ 70 วรรคสี่ และวรรคหก
เพื่อใหการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินยั
และการใหออกจากราชการ เปนไปดวยความเรียบรอยและปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ควรแตงตั้ง นางนิตยรดี ใจอาษา ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 สังกัดสํานักปลัด
องคก ารบริห ารสว นจังหวัด องคก ารบริห ารสว นจัง หวัด จัน ทบุรี เปน เลขานุก าร
คณะอนุกรรมการฯ แทนนายนิสิต สลักคํา
จึงนําเรียนตอ ก.จ.จ. จันทบุรี เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ
เห็นชอบ
4.2 เรื่อง หารือการเทียบตําแหนงทางทหาร
ตามที่ไดหารือกรณี พ.อ.อ.เศกสิทธิ์ ประชุมกุล ขาราชการทหารอากาศขอโอนมา
บรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในตําแหนงชางไฟฟา โดยมี
คุณวุฒิปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟา) จากสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วาสามารถรับโอนมาบรรจุและแตงตั้งในระดับใด อัตราเงินเดือนเทาใด นั้น
สํานักงาน ก.จ. ในการประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 มีมติ
ใหเลขานุการ ก.จ. หรือผูชวยเลขานุการ ก.จ. ที่เลขานุการ ก.จ. มอบหมายเปนผูพิจารณา
ตอบขอหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนอยูแลวหรือเคยมี
การตอบขอหารือ ประเด็น ที่ เ ป น ลัก ษณะเดีย วกันมาแลว ดังนั้น ตามขอหารือคุณวุฒิ
ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟา) จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
/ ที่ พ.อ.อ. ...

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
จาเอกวสันต จันทรเพ็ญ

-6ที่ พ.อ.อ. เศกสิทธิ์ ประชุมกุล ไดรับนั้น สํานักงาน ก.พ. ไดรับรองเปนปริญญาตรีทาง
วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมไฟฟา เทคโนโลยีไฟฟา ดังนั้น คุณวุฒิการศึกษาดังกลาว
จึงตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางไฟฟา 1 องคการบริหารสวนจังหวัด
จันทบุรีอาจรับโอน พ.อ.อ. เศกสิทธิ์ ประชุมกุล มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตําแหนงชางไฟฟา 3 โดยไดรับอัตราเงินเดือน อันดับ ท 3
ขั้น 12,440 บาท (1 เมษายน 2552) และใหเทียบเทาการดํารงตําแหนงของขาราชการ
ทหารอากาศผูนี้เปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในระดับ 3 ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2546 ทั้งนี้ การรับโอนบุคคลดังกลาวมาบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงชางไฟฟา 3
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี จะตองคํานึงถึงเหตุผลและความจําเปน เพื่อประโยชน
แกราชการ ความรู ความสามารถ ประสบการณ การทํางานและความชํานาญการของผูที่
จะขอโอนกับตําแหนงที่จะรับโอนประกอบกับจะตองไมมีผูสอบแขงขันไดตําแหนงที่
จะรับโอนขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี หรือ ก.จ.จ. จันทบุรี ขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู
โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน
การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบแลวองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี มีตําแหนง
ชางไฟฟา 1-3/4 วาง 1 อัตรา และขาราชการทหารดังกลาวสามารถมาบรรจุและแตงตั้ง
เปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในตําแหนงชางไฟฟาไดในระดับ 3 อัตรา
จึงนําเรียนตอ ก.จ.จ. จันทบุรี เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบในการรับโอน
เห็นชอบ และใหฝายเลขา ฯ ประสานเรื่องอัตราเงินเดือนในการรับโอนใหถูกตอง
4.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบในการยายตางสายงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
ดวยมีขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ไดยื่นความประสงคขอยายตางสายงาน
จํานวน 1 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตําแหนงเดิม/ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงที่ขอเปลี่ยนสายงาน

วุฒิการศึกษา

นักพัฒนาชุมชน 3
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3 ปริญญาตรี
เลขที่ตําแหนง 18-0704-001 เลขทีต่ ําแหนง 02-0209-004 นิเทศศาสตร
สังกัดกองสงเสริมคุณภาพชีวิต สังกัดกองกิจการสภา อบจ.

เหตุผลความ
จําเปน
เพื่อประโยชนของ
ทางราชการ

/ หลักเกณฑ …

-7-

มติที่ประชุม

หลักเกณฑ
1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3
ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไมต่ํากวานีท้ ุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.
รับรองหรือทางอื่นที่ ก.จ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได
2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 กลาวโดยสรุปวา
ขอ 153 การยายขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูดํารงตําแหนงหนึ่ง
ไปแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงอีกตําแหนงหนึง่ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผู
สั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดียวกัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูนนั้
ตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
ขอ 154 การยายขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ใหพิจารณาถึงเหตุผล
ความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ
ขอ 156 (1) การยายขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูดํารงตําแหนง
ผูปฏิบัติงานไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน ในกรณีเปนตําแหนงสายงานที่
เริ่มตนในระดับเดียวกัน ใหสั่งยายไปดํารงตําแหนงสายงานอื่นนั้น ในระดับเดียวกัน
และใหไดรับเงินเดือนในขัน้ เดิม ทั้งนี้ ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูนนั้ ตองมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามที่ ก.จ. กําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง แตไมจําเปนตองเปนผูไดปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนั้นหรืองานอืน่
ที่เกี่ยวของมากอน
ฝา ยเลขาฯ ไดต รวจสอบแลว ปรากฏวา มีคุณ สมบัติค รบถว นตรงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3 กลาวคือ มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต นิ เ ทศศาสตร (ประชาสั ม พั น ธ ) และแผนอั ต รากํา ลั ง 3 ป
(ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554) องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี มีตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5 /6ว เลขที่ตําแหนง 02-0209-004 วาง
จึงนําเรียนตอ ก.จ.จ. จันทบุรี เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ
เห็นชอบ

/ ระเบียบวาระที่ 4 ...

ระเบียบวาระที่ 4

-84.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนจากตําแหนง
และหนาที่ราชการ
ดวยมีขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ไดขอโอน (ยาย) ไปรับราชการ
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง จํานวน 1 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหนงเดิม/สังกัด
- นางสาวธิดารัตน ชังชะนา เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
ระดับ 4
สังกัดกองแผนและงบประมาณ
เลขที่ตําแหนง 03-0201-002

มติที่ประชุม

ขอโอนไปตําแหนง/สังกัด
วุฒิการศึกษา
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร
ระดับ 4
สังกัดสํานักงานปลัด
อบต.เขาสมิง
อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
เลขที่ตําแหนง 01-0201-001

หมายเหตุ
อบจ.จันทบุรี ไมขัดของ
และยินดีใหโอน
อบต.เขาสมิง ไมขัดของ
ยินดีรับโอน
ประกอบกับมติ ก.อบต.
จังหวัดตราด ในการ
ประชุมครั้งที่ 11/2552
เมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2552
เห็นชอบรับโอน

หลักเกณฑ
ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 ขอ 179 กลาวโดยสรุปวา การสั่งโอนและการสั่งใหขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง เปนอํานาจของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
แตทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
ฝายเลขา ฯ ไดตรวจสอบแลว ปรากฏวา
1. ขาราชการดังกลาว สมัครใจขอโอน
2. องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง ยินดีรับโอน และ ก.อบต. จังหวัดตราด
มีมติเห็นชอบรับโอน
3. อํานาจการสั่งใหพนจากตําแหนงเปนอํานาจของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
แตตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด กอน
จึงนําเรียนตอ ก.จ.จ. จันทบุรี เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ
เห็นชอบ

/ ระเบียบวาระที่ 4 …
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-94.5 เรื่อง รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี รองขอความเปนธรรม
กรณีถูกกลั่นแกลงดําเนินการทางวินัย
ดวยสํานักงาน ก.จ. ไดแจงเรื่องนางวิรี จันทวรรณ รองปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด รองขอความเปนธรรมตอ ก.จ. เนื่องจากผูรองเห็นวานายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดจันทบุรีปฏิบัติตอผูรองไมถูกตองตามกฎหมาย (ประกาศ ก.จ.จ. จันทบุรี)
ไมคํานึงถึงระบบคุณธรรมและมาตรฐานจริยธรรม โดยแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยผูรองดวยการกลาวหาที่ปราศจากพยานหลักฐานกลั่นแกลงประวิงเวลาการดําเนินการ
ทางวินัย ทําใหผูรองตองเสียสิทธิเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด ของขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ก.จ. ในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 ไดพิจารณาแลว
มีความเห็นดังนี้
ประเด็นแรก ขอให ก.จ. พิจารณาเยียวยาหลักเกณฑกรณีที่ผูรองตองขาด
คุณสมบัติเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดของขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และใหความคุมครองใหผูรองเปนผูมีสิทธิเขารวมโครงการ
เกษียณอายุกอนกําหนดฯ เปนการชั่วคราว นั้น
เห็นวา มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดของขาราชการ
องคการบริหารสว นจัง หวัด ขอ 3 กํา หนดใหเ ปน อํา นาจหนาที่ข อง ก.จ.จ. จัน ทบุรี
ตองตรวจสอบคุณสมบัติของผูเขารวมโครงการฯ และจํานวนผูเขารวมโครงการฯ วาเปนไป
ตามหลักเกณฑหรือไม และพิจารณาใหความเห็นชอบ
เนื่องจากกรณีนี้ผูรองไดรองทุกขตอ ก.จ.จ. จันทบุรี แลว จึงขอสงเรื่องให ก.จ.จ.
จันทบุรี เพื่อรวมพิจารณาตอไป
ประเด็น ที่ส อง ขอให ก.จ. เรงรัด ใหอ งคก ารบริห ารสว นจัง หวัด จัน ทบุรี
ดํา เนิน การสอบสวนทางวินัย ผูรอ งใหเ สร็จ สิ้น โดยดว น เพื่อ จะไดรับ สิท ธิเ ขา รว ม
โครงการเกษียณอายุกอนกําหนดฯ นั้น
เห็นวา ตามที่ผูรองอางวานายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ผูรองซ้ําอีกซึ่งหากเปนคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวนใหมในความผิดเดียวกัน
ยอมกระทํามิได และการดําเนินการทางวินัยแกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยใหสอบสวนเพื่อใหไดความจริงและ
ยุติธรรมโดยไมชักชา ตามขอ 22 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
และการดําเนินการทางวินัย ก.จ.จ. จันทบุรี ตองตรวจสอบขอเท็จจริง และกําชับให
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ดํา เนิ น การทางวิ นั ย ผู ร อ งให เ ป น ไปตามนั้ น
/ โดยเครงครัด...
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- 10 โดยเครงครัดและยุติธรรม กรณีดังกลาวเปนประเด็นการดําเนินการทางวินัยที่เกี่ยวเนื่อง
กับโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดของผูรอง จึงขอสงเรื่องให ก.จ.จ. จันทบุรี เพื่อนําสูก าร
พิจารณาของ ก.จ.จ. จันทบุรี ในคราวเดียวกัน
อนึ่ง การที่ผูรองไดกลาวอางถึงการปฏิบัติหนาที่ของนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดจันทบุรีวา ไมชอบดวยกฎหมายหลายประการนั้น ให ก.จ.จ. แจงผูวาราชการ
จังหวัดจันทบุรี ในฐานะเปนผูกํากับดูแลองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่แลวรายงานผลใหทราบตอไป
นอกจากนี้ การใหขาราชการเขาโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดเปนดุลยพินิจ
ของนายกองค ก ารบริหารส ว นจัง หวัด มิใ ชผูมีคุ ณ สมบัติ ครบถว นก็สามารถเขารว ม
โครงการได ดังนั้น จึงให ก.จ.จ. จันทบุรี ชี้แจงทําความเขาใจใหผูรองทราบ
กรณีดังกลาว ผูรองไดรองทุกขตอ ก.จ.จ. จันทบุรี เชนกัน และ ก.จ.จ.จันทบุรี
ได สง เรื่ อ งให ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณแ ละการร อ งทุ ก ข เพื่อ พิ จ ารณาทํ า
ความเห็นแลว ตามหนังสือสํานักงานเลขานุการ ก.จ.จ.จันทบุรี ที่ (ก.จ.จ.) จบ 51001/79
ลงวันที่ 1 กันยายน 2552
จึงนําเรียนตอ ก.จ.จ. จันทบุรี เพื่อโปรดพิจารณา
ประเด็นแรก ใหพิจารณารวมกับระเบียบวาระที่ 4.6 (2) กรณีนางวิรี จันทวรรณ
ประเด็นที่สอง
1) เรงรัดใหองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีดําเนินการสอบสวนผูรองใหแลวเสร็จโดยเร็ว
2) แจงผูวา ราชการจังหวัดจันทบุรี ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ กรณีการปฏิบตั ิหนาที่
ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ไมชอบดวยกฎหมายหลายประการ
3) ชี้แจงความเขาใจใหผูรองทราบเกี่ยวกับการใหขาราชการเขาโครงการเกษียณอายุราชการ
กอนกําหนดเปนดุลยพินิจของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด มิใชผูมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถวน
ก็สามารถเขารวมโครงการได
4.6 เรื่อง การพิจารณาเรื่องรองทุกขของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ตามที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 8/2552 มีเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการรองทุกขของขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี จํานวน 2 ราย ไดแกนางวิรี จันทวรรณ รองปลัด
องค การบริหารสวนจังหวัด จันทบุรี และนางสุว ดี ศรสีทอง เจาพนัก งานสงเสริม
สุขภาพ 6ว ไดสงเรื่องดังกลาวใหคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาทําความเห็นเสนอให
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี พิจารณา นั้น
/ คณะ…

- 11 คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ แ ละการร อ งทุ ก ข ตามคํ า สั่ ง
คณะกรรมการขา ราชการองค ก ารบริห ารสว นจั ง หวัด จัง หวัด จัน ทบุรี ที่ 3/2550
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 และคําสั่งคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ที่ 2/2552 ลงวั น ที่ 6 พฤศจิ ก ายน 2552 ได ดํา เนิ น การพิ จ ารณาทํ า
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกขของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
เสร็จสิ้นแลวในบางประเด็น ดังนี้
1. กรณีของนางสุวดี ศรสีทอง เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 6ว
1) กรณีขอโอน (ยาย) ไปดํารงตําแหนงที่องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ไดมีคําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ที่ 731/2552 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดโอน
(ยาย) ไปรับราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี และพนจากตําแหนง
หนาที่แลว
2) การบันทึกวากลาวตักเตือนการรองเรียนที่สถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี
โดยไมเปดโอกาสใหชี้แจงขอเท็จจริงในกรณีดังกลาว นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
จันทบุรี ไดแตงตั้งคณะกรรมการ สอบขอเท็จจริง โดยอาศัยความตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และจากการสอบขอเท็จจริงของ
คณะกรรมการ มีพยานหลักฐานอันเชื่อไดวานางสุวดีฯ มีความประพฤติที่ไมเหมาะสม
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี จึงไดใชดุลยพินิจในการบริหารราชการเพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี พิจารณาใหวากลาวตักเตือน
ซึ่งมิไดเปนการลงโทษที่เกิดจากการดําเนินการทางวินัยแตอยางใด และบันทึกวากลาว
ตักเตือนดังกลาว นางสุวดีฯ ไดยอมรับการวากลาวตักเตือนดังกลาว
3) การสั่งใหไปปฏิบัติราชการที่ศูนยสาธิตการตลาด หมูที่ 3 ตําบลทับชาง
อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีไดมีคําสั่งองคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ที่ 673/2552 ลงวันที่ 18 กันยายน 2552 ใหขาราชการดังกลาว
กลับมาปฏิบัติงานที่กองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2545 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยฯ
และแก ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ลงวัน ที่ 4 ตุลาคม 2548 ขอ 58 สรุปไดวา “ แมผูถูก
กลาวหาโอน (ยาย) ระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัย(อยางรายแรง) สังกัดเดิมก็ตอง
สอบสวนวินัยตอไปจนแลวเสร็จ และสงความเห็นไปใหสังกัดใหมพิจารณาสั่งลงโทษ ”
มติที่ป ระชุม กรณีนี้อ งคก ารบริห ารสว นจัง หวัด จัน ทบุรีส ามารถที่จ ะดํา เนิน การ
ใหเปนไปตามนัยขอ 58 ได
/ 4) การดําเนินการ …

- 12 4) การดําเนินการทางวินัย จากการที่คณะอนุกรรมการฯ ขอขยายเวลาใน
การพิจารณา ครั้งที่ 1 ออกไป 30 วัน นับตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน
2552 และขณะนี้ทราบวาผลการสอบสวนอยูในระหวางการพิจารณาของนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี คณะอนุกรรมการฯ จึงยังไมสามารถพิจารณาทําความเห็นได
มติที่ประชุม ขอใหเรงรัดและขอทราบผลการพิจารณาของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
จันทบุรี กอน เพื่อประกอบการพิจารณาตอไป
2. กรณีของนางวิรี จันทวรรณ รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
1) การใชดุลยพินิจของนายกองคการบริหารสวนจังหวั ดไมชอบดว ย
กฎหมายและไมรักษาระบบคุณธรรม จริยธรรม ไดมีมอบหมายใหนางวิรี จันทวรรณ
ไปปฏิบัติหนาที่ดูแลการบริหารศูนยแสดงและจําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ที่ตลาดศาลาปากแซง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงมีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก
และคุณภาพของงานสูงมาก ปกครองผูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติหนาที่ในการควบคุมตรวจสอบ ใหคําปรึกษา
แนะนํา ปรับปรุง แกไข ติดตามประเมินผลและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
การแตงตั้งใหไปปฏิบัติหนาที่ไมตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ซึ่งเทียบเคียงไดกับ
ก.ท. เคยมีหนังสือเวียนใหเทศบาลถือเปนแนวทางปฏิบัติวา กรณีสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่
ไมตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงไมสามารถกระทําได มติที่ประชุม เมื่อเทียบเคียง
กั บ ของ ก.ท. แล ว เห็ น ว า การสั่ ง ให ไ ปปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ม ต รงตามมาตรฐานกํ า หนด
ตําแหนงของนางวิรีฯ ไมนาจะกระทําได จึงควรใหองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ไดพิจารณาทบทวนคําสั่งปฏิบัติหนาที่ของบุคคลดังกลาว
2) การดําเนินการทางวินัย จากการที่คณะอนุกรรมการ ฯ ขอขยายเวลาใน
การพิจารณา ครั้งที่ 1 ออกไป 30 วัน นับตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน
2552 และขณะนี้ทราบวาผลการสอบสวนอยูในระหวางการพิจารณาของนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี คณะอนุกรรมการ ฯ จึงยังไมสามารถพิจารณาทําความเห็นได
มติที่ประชุม ขอใหเรงรัดและขอทราบผลการพิจารณาของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
จันทบุรี กอน เพื่อประกอบการพิจารณาตอไป

/ 3) การขอความ...

- 13 3) การขอความอนุเคราะหเยียวยาตามโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด
ขอความคุมครองชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
จังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุ
กอนกําหนดของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ปงบประมาณ 2553
ขอ 3 คุณสมบัติของผูเขารวมโครงการ 3.2 ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักราชการ ถูกสอบสวน
หรือสอบหาขอเท็จจริงทางวินัยพิจารณาโทษทางวินัย รายงานการลงโทษทางวินัย
หรือพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือเปนผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา
ซึ่งมิใชความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท และหนังสือสํานักงาน ก.จ.
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.6/5558 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2552 กลาววา “ การใหขาราชการเขารวม
โครงการเกษียณอายุกอนกําหนดเปนดุลพินิจของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
มิใชผูมีคุณสมบัติครบถวนก็สามารถเขารวมโครงการฯ ได” คณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณและการรองทุกขมีหนาที่ทําความเห็นในเรื่องการรองทุกขเสนอคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรีเพื่อพิจารณา การขอความอนุเคราะห
เยียวยาตามโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดและขอความคุมครองชั่วคราว มิไดอยูในอํานาจ
ของคณะอนุกรรมการ ฯ มติที่ประชุม จากขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด
ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ปงบประมาณ 2553 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.6/5558 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2552 บุคคลดังกลาว
เปนผูขาดคุณสมบัติของผูเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด ปงบประมาณ 2553
ขอ 3 (3.2) นอกจากนี้ การใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเขารวมโครงการ
เกษียณอายุกอนกําหนด เปนดุลพินิจของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
รายละเอียดปรากฏตามบันทึกรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณและการรองทุกข ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 12 ตุลาคม 2552 (ขอขยายเวลาการพิจารณา
30 วันครบกําหนดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552) และรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณและการรองทุกข ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 (ขอขยายเวลา
การพิจารณาอีก 30 วันครบกําหนดวันที่ 13 ธันวาคม 2552)

/ หลักเกณฑ …
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ระเบียบวาระที่ 5

หลักเกณฑ
ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2545 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ขอ 149 วรรคสอง
ในกรณี ที่ ข ยายเวลาตามวรรคหนึ่ ง แล ว การพิ จ ารณายั ง ไม แ ล ว เสร็ จ ให
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและการรองทุกข ขยายเวลาพิจารณาไดอีกไมเกิน
สามสิบวัน แตทั้งนี้ใหพิจารณากําหนดมาตรการที่จะทํ าใหการพิจารณาแล วเสร็จ
โดยเร็ว และบันทึกไวเปนหลักฐานในรายงานการประชุมดวย และใหสงสําเนารายงาน
การประชุ ม ดั ง กล า ว ไปยั ง คณะกรรมการข า ราชการองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
ภายในหาวันนับแตวันที่ครบกําหนดขยายเวลาตามวรรคหนึ่ง เพื่อที่คณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจะไดใหขอคิดเห็นหรือใหคําปรึกษาใหการ
พิจารณาแลวเสร็จโดยเร็ว
จึงนําเรียนตอ ก.จ.จ. จันทบุรี เพื่อโปรดพิจารณา
กรณีของนางสุวดี ศรสีทอง เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 6ว เห็นชอบใหแจง
ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรีเรงรัดผลการพิจารณาจากองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
กรณีของนางวิรี จันทวรรณ รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
1) การใชดุลยพินิจ ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมชอบดวยกฎหมาย เห็นชอบ
ใหแจงองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีพิจารณาทบทวนคําสั่งการปฏิบัติหนาที่ของ
ขาราชการรายดังกลาว
2) การดําเนินการทางวินยั เห็นชอบใหแจงผูว าราชการจังหวัดจันทบุรี เรงรัดผลการพิจารณา
ขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
3) การขอความอนุเคราะหเยียวยาตามโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด ขอความคุมครอง
ชั่วคราว เห็นชอบตามมติของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและการรองทุกข
5.1 เรื่อง พิจารณาตรวจสอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจํา ครั้งที่ 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ได มี คํา สั่ ง เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นของ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และลูกจางประจําขององคการบริหารสวนจังหวัด
ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2552 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 โดยองคการบริหารสวนจังหวัด
จันทบุรี ไดพจิ ารณาขั้นเงินเดือนและคาจางประจํา ครั้งที่ 2 ดังนี้
/ 1. การเลื่อน ...

- 15 1. การเลื่อนขัน้ เงินเดือนและคาจางใหเลื่อนไดไมเกินวงเงินรอยละ 6 ของอัตรา
เงินเดือนของขาราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน โดยใหนําวงเงินที่ไดใชเลือ่ นขัน้ เงินเดือนไป
แลวครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 เมษายน มาหักออกกอน
- อัตราเงินเดือนขาราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน 2552
1,746,200.00 บาท
104,772.00 บาท
วงเงินรอยละ 6 เปนเงิน
วงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 40,119.00 บาท
64,653.00 บาท
คงเหลือวงเงินที่ใชพิจารณาเลื่อนขั้น
- อัตราคาจางลูกจางประจํา ณ วันที่ 1 กันยายน 2552
332,200.00 บาท
วงเงินรอยละ 6 เปนเงิน
19,932.00 บาท
วงเงินเลื่อนขั้นคาจางเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552
7,844.00 บาท
คงเหลือวงเงินที่ใชพิจารณาเลื่อนขั้น
12,088.00 บาท
2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งป 2.0 ขั้น ตองไมเกินรอยละ 15 ของจํานวน
ขาราชการหรือลูกจางที่ครองอัตราอยู ณ วันที่ 1 มีนาคม 2552
- ขาราชการจํานวน 104 คน เลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น ไดไมเกิน 16 คน
- ลูกจางประจํา 25 คน เลื่อนขั้นคาจาง 2 ขั้น ไดไมเกิน 4 คน
หลักเกณฑ
1. ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
(ก.จ.) ที่ มท 0809.1/ว 346 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2546 เรื่อง การกําหนดโควตาและ
วงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน คาจาง และเงินตอบแทนพิเศษสําหรับขาราชการและ
พนักงานสวนทองถิ่น และลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดวา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 ตุลาคม ใหเลื่อนไดไมเกินวงเงินรอยละ 6
ของอัตราเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น หรือลูกจางประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ณ วันที่ 1 กันยายน โดยใหนําวงเงินที่ไดใชเลื่อนขั้นเงินเดือนไป
แลวในครั้งที่ 1 ในวันที่ 1เมษายน มาหักออกกอน
2. ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1040 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2547 เรื่อง การพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน คาจางแกขาราชการ พนักงานและลูกจางประจําขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547 กําหนดวา กรณีขาราชการ พนักงาน
ผูไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับและไดรับการพิจารณาคาตอบแทนพิเศษในอัตรา
รอยละ 2 (ครึ่งขั้น) หรือรอยละ 4 (หนึ่งขั้น) เงินตอบแทนพิเศษดังกลาวที่ใชไปแลวใน
การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 มาหักออกจากวงเงินฯ รอยละ 6
/ 3. ตามหนังสือ ...
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- 16 3. ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 176 ลงวันที่
30 สิงหาคม 2548 เรื่อง หารือการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปแกพนักงานสวนตําบล
กําหนดวา ในการคํานวณวงเงินเพื่อจะใชในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม)
ของตนสังกัดเดิม ใหนําวงเงินของพนักงานที่ดํารงตําแหนงอยู ณ วันที่ 1 กันยายน
มาหักออกจากวงเงินรอยละ 6
4. ตามหนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.3/4008 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน
2549 เรื่อง หารือการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปแกพนักงานสวนตําบล กลาวโดยสรุปวา
จํานวนผูไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งป 2.0 ขั้น ตองไมเกินรอยละ 15 ของจํานวน
ขาราชการหรือลูกจางที่ครองอัตราอยู ณ วันที่ 1 มีนาคม 2552
5. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสว นทองถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 15 กลาวโดยสรุปวา การเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนอํานาจของนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด
6. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนมาก ที่ มท 0313.3/ว 969
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2544 กําหนดวา เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นเลื่อนขั้นเงินเดือน
เรียบรอยแลว ใหรายงานคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พิจารณา
ตรวจสอบ
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบแลวปรากฏ ดังนี้
1. องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ไดใชวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 57,809 บาท เมื่อรวมกับวงเงินที่ใชเลื่อน
ขั้นเงินเดือนเมื่อ 1 เมษายน 2552 จํานวน 40,119.-บาท เปนเงิน 97,928.-บาท ไมเกิน
วงเงินรอยละ 6 ของอัตราเงินเดือน ณ วันที่ 1 กันยายน 2552
2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการรวมทั้งป 2 ขั้น มีจํานวน 4 คน ซึ่งไมเกิน
รอยละ 15 ของจํานวนขาราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2552
3. องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ไดใชวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับ
ลูกจางประจํา จํานวน 11,961 บาท เมื่อรวมกับวงเงินที่ใชเลื่อนขั้นคาจางเมื่อ 1 เมษายน
2552 จํานวน 7,844.-บาท เปนเงิน 19,805.-บาท ไมเกินวงเงินรอยละ 6 ของอัตราคาจาง
ณ วันที่ 1 กันยายน 2552
4. การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํารวมทั้งป 2 ขั้น มีจํานวน 4 คน ซึ่งไมเกิน
รอยละ 15 ของจํานวนลูกจางประจํา ณ วันที่ 1 มีนาคม 2552
จึงนําเรียนตอ ก.จ.จ. จันทบุรี เพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบ สงเรื่องใหทองถิ่นจังหวัดจันทบุรตี รวจสอบความถูกตอง
/ ระเบียบวาระที่ 5 ...
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- 17 5.2 เรื่อง พิจารณาตรวจสอบการเลื่อนขั้นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ไดดําเนินการออกคําสั่งใหพนักงานจาง
ตามภารกิจ ใหไดรับการเลื่อนขั้นคาตอบแทน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
หลักเกณฑ
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 15
กลาวโดยสรุปวา การออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนอํานาจของนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด
2. ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2547
ขอ 9 การจางพนักงานจาง จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกอน จึงทําสัญญาจางได โดยพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหทําสัญญาจางไมเกินคราวละสี่ป สําหรับ
พนักงานจางทัว่ ไปใหทําสัญญาจางไมเกินคราวละหนึ่งป
ขอ 29 หลักเกณฑการเลื่อนขั้นคาตอบแทนประจําป กลาวโดยสรุปวา
ใหพนักงานจางเวนแตพนักงานจางทั่วไป ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทนตามผล
การประเมินการปฏิบัติงาน โดยตองมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปที่แลวมา
ไมนอยกวา 8 เดือน (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน) ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกป
ขอ 30 ในกรณีที่มีการคํานวณเพื่อกําหนดคาตอบแทนพิเศษ หากคํานวณแลว
มีเศษไมถึงสิบบาท ใหปรับเพิ่มขึ้นเปนสิบบาท
ขอ 31 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําคําสั่งเลื่อนขั้นคาตอบแทนและ
การไดรับคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจางตามการประเมินผลการปฏิบัติงานในขอ 29
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบแลวปรากฏ ดังนี้
1. ณ วันที่ 1 กันยายน 2552 มีพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 47 คน
คิดสัดสวนรอยละ 15 จะไดรับคาตอบแทนพิเศษรอยละ 3 - 5 ไมเกิน 7 คน
2. พนักงานจางไดรับคาตอบแทนพิเศษ และไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้น
คาตอบแทนหนึ่งขั้น จํานวน 7 คน
3. พนักงานจางไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทนหนึง่ ขั้น จํานวน 38 คน
จึงนําเรียนตอ ก.จ.จ. จันทบุรี เพื่อโปรดพิจารณา
/ มติที่ประชุม …
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