รายงานการประชุม
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี
ครั้งที่ 12/2552 วันที่ 25 ธันวาคม 2552
ณ หองประชุม 2 (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
ผูมาประชุม
1. นายมานพ วีระอาชากุล
รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี
2. นายณรงค ธีรจันทรางกูร ปลัดจังหวัดจันทบุรี
3. นายวินัย วิทยานุกูล
หัวหนาสํานักงานจังหวัดจันทบุรี
4. นายสินชัย ถนอมสิน
พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี
5. นางสุนันทา กมุทโยธิน
ผูทรงคุณวุฒิ
6. นายบัณฑูร เหลาเจริญ
ผูทรงคุณวุฒิ
7. นายประพฤติ กอรปไพบูลย ผูทรงคุณวุฒิ
8. นายอนันต อินทวิวฒ
ั น
ผูทรงคุณวุฒิ
9. นายสุรพงษ จันทบุรานันท ผูแทนฯ สายสมาชิก อบจ.
10. นางขนิษฐา วัฒนโอฬารนนท ผูแทนฯ สายขาราชการ
11. นายอมรภัณฑ เรืองเดช ทองถิ่นจังหวัดจันทบุรี
12. นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

ประธานในทีป่ ระชุม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ/เลขานุการ ก.จ.จ.
จันทบุรี
13. นายอนุพนธ ฐิติวร
หัวหนางานบริหารทัว่ ไป
ผูชวยเลขานุการ ก.จ.จ.
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นชํานาญการ
จันทบุรี
14. นางสาวสุกัญญา อินทาภรณ แทนหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ผูชวยเลขานุการ ก.จ.จ.
จันทบุรี
ผูไมมาประชุม
ติดราชการ
- นายธนภณ กิจกาญจน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ผูเขารวมประชุม
- นางนิตยรดี ใจอาษา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5
เริ่มประชุมเวลา
10.30 น.
- ประธาน ก.จ.จ. จันทบุรี ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ติดราชการ ที่ประชุมไดเลือก
นายมานพ วีระอาชากุล รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี เปนประธานในที่ประชุม
/ ระเบียบวาระที่ 1 …
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-2เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
รับรอง
3.1 เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่ 11/2552
สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
ขอรายงานความคืบหนาที่ไดปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ดังนี้
1) เรื่อง ขอความเห็นชอบแตงตั้งเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
ดําเนินการทางวินยั และการใหออกจากราชการ
อยูระหวางดําเนินการเสนอเพื่อลงนามคําสั่ง
2) เรื่อง หารือการเทียบตําแหนงทางทหาร กรณี พ.อ.อ.เศกสิทธิ์ ประชุมกุล
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ไดดําเนินการแลวตามหนังสือองคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 51001/5563 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2552
3) เรื่อง ขอความเห็นชอบในการยายตางสายงานของขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด กรณีจาเอกวสันต จันทรเพ็ญ ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน 3 เปลี่ยนสายงาน
เปนตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีไดดาํ เนินการแลว ตามคําสั่งองคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ที่ 830/2552 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2552
4) เรื่อง ขอความเห็นชอบใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนจาก
ตําแหนงและหนาที่ราชการ กรณีนางสาวธิดารัตน ชังชะนา เจาหนาที่วเิ คราะหนโยบาย
และแผน 4 ขอโอน(ยาย)ไปรับราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
อยูระหวางการออกคําสั่งใหพนจากตําแหนงและหนาทีร่ าชการ
5) เรื่อง รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี รองขอความเปนธรรม
กรณีถูกกลั่นแกลงดําเนินการทางวินัย
ฝายเลขาฯ ไดดําเนินการแลวดังนี้
5.1) แจงเรงรัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีดําเนินการสอบสวนวินัย
ผูรองใหแลวเสร็จโดยเร็ว ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.จ. จันทบุรี ที่ จบ (ก.จ.จ.)51001/102
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552
/ 5.2) แจงผูว า...

มติที่ประชุม

-35.2) แจงผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ กรณี
การปฏิบัติหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีไมชอบดวยกฎหมาย
หลายประการ ตามคํารองเรียนของนางวิรี จันทวรรณ รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
จันทบุรี ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.จ. จันทบุรี ที่ จบ(ก.จ.จ.) 51001/103 ลงวันที่ 18
ธันวาคม 2552
5.3) ชี้แจงทําความเขาใจใหผูรองทราบเกี่ยวกับการใหขาราชการเขารวม
โครงการเกษียณอายุราชการ ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.จ. จันทบุรี ที่ จบ(ก.จ.จ.) 51001/104
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2552
6) เรื่อง การพิจารณาเรื่องรองทุกขของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
จันทบุรี
ฝายเลขาฯ ไดดําเนินการแลวดังนี้
6.1) กรณีของนางสุวดี ศรสีทอง เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 6ว
- แจงผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี เรงรัดผลการพิจารณาจากองคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.จ. จันทบุรี ที่ จบ (ก.จ.จ.) 51001/103
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2552
6.2) กรณีของนางวิรี จันทวรรณ รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
จันทบุรี
- แจงองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีพิจารณาทบทวนคําสั่งการ
ปฏิบัติหนาที่ของขาราชการรายดังกลาว ตามหนังสือสํานักงานเลขานุการ ก.จ.จ.จันทบุรี
ที่ จบ (ก.จ.จ.) 51001/102 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552
- แจงผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี เรงรัดผลการพิจารณาจากองคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.จ. จันทบุรี ที่ จบ (ก.จ.จ.) 51001/103
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2552
7) เรื่อง พิจารณาตรวจสอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการและ
ลูกจางประจํา ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และพิจารณาตรวจสอบ
การเลื่อนขั้นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ซึ่งทองถิ่นจังหวัดจันทบุรีไดตรวจสอบ
ความถูกตองแลว
จึงนําเรียนตอ ก.จ.จ. จันทบุรี เพื่อโปรดทราบ
ทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 3 ...
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3.2 เรื่อง รายงานพนักงานจางทั่วไปขอลาออกจากราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ไดออกคําสั่งใหพนักงานจางทัว่ ไป
ลาออกจากราชการ จํานวน 1 ราย ดังนี้
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
เหตุที่ลาออก
พนจากตําแหนง
- นายมานิต ภาคจิตร
คนงาน
เนื่องจากไดรบั บรรจุและ
ตั้งแตวันที่ 19 พฤศจิกายน
แตงตั้งเปนพนักงานจางตาม 2552 ตามคําสั่ง อบจ.จบ.
ภารกิจ ตําแหนงพนักงาน
ที่ 766/2552 ลงวันที่ 18
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พฤศจิกายน 2552
หลักเกณฑ
1. ประกาศ ก.จ.จ. จันทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่
17 สิงหาคม 2547 ขอ 55 กลาวโดยสรุปวา พนักงานจางผูใดประสงคจะลาออกจาก
การปฏิบัติงาน ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
2. ประกาศ ก.จ.จ.จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน
การลงโทษทางวินยั การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันที่ 7
กุมภาพันธ 2545 ขอ 83 ขอ 84 และขอ 104 กลาวโดยสรุปวา ขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด ผูใดประสงคจะลาออกจากราชการใหยนื่ หนังสือขอลาออกตอนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูออกคําสั่งใหลาออก
จากราชการ โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดกอน ในกรณีนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เห็นวามีเหตุผลความจําเปนพิเศษ
จะอนุญาตเปนลายลักษณอักษรกอนวันขอลาออก ใหผูที่ประสงคจะลาออกจากราชการ
ยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวา 30 วัน ก็ได
3. มติคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2547 เมื่อ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2547 ไดใ หค วามเห็ น ชอบ
เปนหลักการภายใตเงื่อนไข การพนจากตําแหนงของพนักงานจางเนื่องจากการลาออก
จากการเปนพนักงานจางไวแลว โดยใหองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ออกคําสั่ง
ใหพนักงานจางพนจากตําแหนงโดยไมตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรีกอน เมื่อดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
จึงนําเสนอคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ทราบ
ฝายเลขา ฯ ตรวจสอบแลวปรากฏวา คําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ที่ 766/2552 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 การอนุญาตใหพนักงานจางทั่วไปลาออก
จากราชการ เปนไปตามหลักเกณฑ
/ จึงนําเรียน...
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3.3 เรื่อง การสรรหาตําแหนงบริหาร
ดวยปรากฏวามีองคการบริหารสวนจังหวัดหลายแหงหารือกรณีตําแหนง
บริหารวาง และจะดําเนินการสรรหาตําแหนงบริหาร โดยวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
ระดับสูงขึ้น โดยกําหนดคุณสมบัติใหผูดํารงตําแหนงบริหารสายงานอื่นสมัครคัดเลือก
เพื่อเลื่อนระดับที่สูงในตําแหนงบริหารสายงานหนึ่ง เชน กําหนดคุณสมบัติใหผูดํารง
ตําแหนงนักบริหารงานชาง ระดับ 6 หรือตําแหนงนักบริหารงานคลัง ระดับ 6 หรือใหมี
คุณสมบัติในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นในตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7
สํานักงาน ก.จ. แจงวา การดําเนินการดังกลาวไมเปนไปตามหลักเกณฑวา
ดวยการคัดเลือกเปนเหตุใหผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาสูตําแหนงโดยมิชอบ ดังนั้น เพื่อเปน
การปองกันมิใหเกิดปญหาซึ่งมีผลกระทบตอการบริหารงานบุคคลในภายหลัง จึงขอความ
รวมมือประธานคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี แจงให
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ดําเนินการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามกฎหมาย
และหลักเกณฑที่กําหนดไวโดยเครงครัด ทั้งนี้ ไดกําหนดแนวทางการพิจารณาดังกลาว
ตามมติ ก.จ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 กรณีหารือ
นักบริหารงานคลัง ระดับ 6 สมัครคั ดเลื อกเพื่อเลื่อนระดั บเปน นัก บริห ารงานทั่ว ไป
ระดับ 7 วา การที่ผูดํา รงตํา แหนง นัก บริห ารงานคลัง ระดับ 6 ประสงคจ ะคัด เลือ ก
เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นในตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7 เปนการเปลี่ยนสายงานบริหาร
ซึ่งตามมาตรฐานทั่วไปใหกระทําไดในระดับเดียวกัน หากเปนการเลื่อนระดับสูงขึ้นจะตอง
เลื่อนในระดับที่สูงขึ้นในสายงานเดียวกัน ซึ่งหากองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ไดดําเนินการโดยไมถูกตองดังกลาวแลวใหดําเนินการแกไขใหถูกตองตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดไวดวย
ฝายเลขา ฯ ไดสงเรื่องดังกลาวใหองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีเพือ่ ทราบ
และถือปฏิบัติแลว และองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีไดดําเนินการดังกลาวเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวถูกตองแลว
จึงนําเรียนตอ ก.จ.จ. จันทบุรี เพื่อโปรดทราบ
ทราบ
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-64.1 เรื่อง การพิจารณาเรื่องรองทุกขของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ตามที่สํานักงาน เลขานุการ ก.จ.จ. จันทบุรี ไดแจงเรื่องการรองทุกขของ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี จํานวน 2 ราย คือ นางวิรี จันทวรรณ
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และนางสุวดี ศรสีทอง เจาพนักงาน
สงเสริมสุขภาพ 6ว ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและการรองทุกข พิจารณา
ทําความเห็น นั้น
คณะอนุกรรมการฯ ไดดําเนินการพิจารณาทําความเห็นเกี่ยวกับเรื่องรองทุกข
ของขา ราชการดังกล า ว เสนอ ก.จ.จ. จั น ทบุรี แ ลว และยัง มีบ างประเด็ น ที่ ยัง มิไ ด
พิ จ ารณาทํ า ความเห็ น เสนอ ก.จ.จ. จั น ทบุ รี ในประเด็ น ความคั บ ข อ งใจของ
ผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยไมถูกตองเลือกปฏิบัติเฉพาะราย ตามคํารองทุกขของ
นางวิรี จันทวรรณ รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และประเด็นความคับของใจ
ในการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาที่ดําเนินการสอบสวนวินัยอยางไมถูกตองและไมเปนธรรม
ตามคํารองของนางสุวดี ศรสีทอง เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 6ว เนื่องจากยังไมทราบ
ผลการสอบสวนวินัยจากองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี เพื่อใชประกอบการพิจารณา
ทั้งนี้ไดขอขยายเวลาการพิจารณา ไปแลว 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ตั้ง แตวัน ที่ 15 ตุล าคม 2552 - วัน ที่ 13 พฤศจิก ายน 2552 เปน
เวลา 30 วัน ตามประกาศ ก.จ.จ. จันทบุรี ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2545 เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และ
การรองทุกข ข อ 149 วรรคแรก เนื่อ งจากการพิจ ารณาบางประเด็น ยัง ไมเ สร็จ สิ้น
จํ า เป น ต อ งหาข อ มูล เพิ่ ม เติม ตามรายงานการประชุม คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่
1/2552 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552
ครั้งที่ 2 ตั้งแตวัน ที่ 14 พฤศจิกายน 2552 - วันที่ 13 ธัน วาคม 2552 เปน
เวลา 30 วัน ตามประกาศ ก.จ.จ. จันทบุรี ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2545 เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และ
การร องทุ กข ขอ 149 วรรคสอง เพื ่อ รอผลการพิจ ารณาการสอบสวนวิน ัย ของ
ขาราชการองคการบริหารสว นจัง หวัด ทั้ง 2 ราย จากองคการบริหารสว นจัง หวัด
จัน ทบุรี ตามรายงานการประชุม คณะอนุ ก รรมการฯ ครั้ งที่ 2/2552 เมื่ อ วั น ที่ 13
พฤศจิกายน 2552

/ ประกาศ ...
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-7ประกาศ ก.จ.จ. จันทบุรี ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2545 เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ
และการรองทุกข ขอ 149 กลาวโดยสรุปวา ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและ
การรอ งทุก ขพิจ ารณาวินิจ ฉัย เรื่อ งรอ งทุก ขใ หแ ลว เสร็จ ภายในสามสิบ วัน นับ แต
วันไดรับ หนังสือรองทุก ข แตถา ไมอ าจพิจ ารณาใหแ ลวเสร็จ ภายในเวลาดัง กลาว
ใหขยายเวลาพิจารณาไดอีกไมเกินสามสิบวัน และใหบันทึกแสดงเหตุผลความจําเปน
ที่ตองขยายเวลาไวดวย ในกรณีขยายเวลาแลวยังพิจารณายังไมแลวเสร็จ ใหขยายเวลา
พิจ ารณาไดอีก ไมเ กิน สามสิบวัน แตทั้งนี้ใ หพิจ ารณากํา หนดมาตรการที่จ ะทําให
การพิจารณาแลวเสร็จโดยเร็ว และบันทึกไวเปนหลักฐานในรายงานการประชุมดวย และ
ใหสงสําเนารายงานการประชุมไปยังคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
ภายในหา วัน นับ แตวัน ที่ค รบกํา หนดขยายเวลา เพื่อ ใหค ณะกรรมการขา ราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดจะไดใหขอคิดเห็นหรือใหคําปรึกษาใหการพิจารณาแลว
เสร็จโดยเร็ว
เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ไดขยายเวลาการพิจารณาไปแลว 2 ครั้ง และจะครบ
กําหนดการขยายเวลา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2552 แตคณะอนุกรรมการฯ ยังไมทราบ
ผลการพิจารณาการสอบสวนวินัยของขาราชการทั้ง 2 ราย ซึ่งใชประกอบการพิจารณา
จึงไมสามารถพิจารณาทําความเห็น ภายในกําหนดเวลาดังกลาวได คณะอนุกรรมการฯ
จึงขอขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก หากทราบผลการพิจารณาจากองคการบริหาร
สวนจังหวัดจันทบุรี เมื่อใด จะรีบดําเนินการพิจารณาทําความเห็นเสนอคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี เพื่อพิจารณาตอไป
จึงนําเรียนตอ ก.จ.จ. จันทบุรี เพื่อโปรดพิจารณา
ตามประกาศ ก.จ.จ. จันทบุรี ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2545 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขใน
การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข
ได ร ะบุ เ รื่ อ งการขยายเวลาการพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ
และการร อ งทุ ก ข ไ ว เ พี ย ง 2 ครั้ ง ก.จ.จ. จั น ทบุ รี ได รั บ ทราบถึ ง ข อ ขั ด ข อ งของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและการรองทุกข จึงใหองคการบริหารสวนจังหวัด
จันทบุรีเรงรัดการสอบสวนวินัยของขาราชการทั้ง 2 ราย และแจงใหคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณและการรองทุกขทราบเพื่อใชประกอบการพิจารณาและใหคณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาใหแลวเสร็จ แลวเสนอความเห็นให ก.จ.จ. จันทบุรี ทราบโดยเร็ว
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-84.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนจากตําแหนง
และหนาที่ราชการ
ดวยมีขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ไดขอโอนไปรับราชการใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตําแหนงเดิม/สังกัด
วิศวกรโยธา
ระดับ 3
สังกัดกองชาง
เลขที่ตําแหนง 05-0515-004
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

ขอโอนไปตําแหนง/สังกัด
วิศวกรโยธา
ระดับ 3
สังกัดกองชาง
เลขที่ตําแหนง 05-0515-003
องคการบริหารสวนจังหวัด
อุบลราชธานี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วิศวกรรมโยธา

หมายเหตุ
อบจ.จันทบุรี ไมขัดของ
และยินดีใหโอน
อบจ.อุบลราชธานี
ไมขัดของยินดีรับโอน
ประกอบกับมติ ก.จ.จ.
อุบลราชธานี ในการ
ประชุมครั้งที่ 12/2552
เมื่อวันที่ 25 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. ผูขอโอนสมัครใจขอโอน องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ยินดีรบั โอน
และ ก.จ.จ. อุบลราชธานี มีมติเห็นชอบรับโอน
2. อํานาจการสั่งใหพน จากตําแหนงเปนอํานาจของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
แตตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
กอน
จึงนําเรียนตอ ก.จ.จ. จันทบุรี เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ
เห็นชอบ
4.3 เรื่อง ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทน
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2552
/ ดวยคณะกรรมการ ...
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ที่

สวนราชการ

1 สํานักปลัด อบจ.

-9ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) ในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวัน ที่ 28 สิงหาคม 2552 มีมติเห็นชอบใหประกาศ เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนเจา หนาที่ที่ปฏิบัติง าน
ให กั บ หน ว ยบริ ก ารในสัง กัด องค ก ารบริห ารสว นจัง หวัด พ.ศ.2552 ขณะนี้ อ ยู
ระหวางการจัดทําประกาศดังกลาว ใหมีผลใชบังคับ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการ
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงให ก.จ.จ. จันทบุรี ศึกษารางประกาศดังกลาว เพื่อเตรียม
จัดทําประกาศหลักเกณฑของ ก.จ.จ. จันทบุรี ใหสอดคลองกับมาตรฐานทั่วไปที่ ก.กลาง
กําหนด เพื่อจะไดดําเนินการไดทันทีที่ไดรับแจงจากสํานักงาน ก.จ. วามาตรฐานทั่วไป
ดังกลาวมีผลใชบังคับ
ฝายเลขาฯ ไดดาํ เนินการจัดทํารางประกาศดังกลาวแลว โดยมีเนื้อหาเชนเดียวกับ
ประกาศของคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
จึงนําเรียนตอ ก.จ.จ. จันทบุรี เพือ่ โปรดพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการ
เห็นชอบ
4.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบในการกําหนดตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 2 ตําแหนง 6 อัตรา
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ไดขอกําหนดตําแหนงพนักงานจาง
ตามภารกิจ จํานวน 2 ตําแหนง 6 อัตรา
1. ตําแหนงผูชว ยนักวิชาการประชาสัมพันธ จํานวน 2 อัตรา
จํานวนที่มีอยูต าม
แผนอัตรากําลัง
พนักงานจาง 4 ป
(2552-2555)

บรรจุแลว
(อัตรา)

3

3

ขอกําหนด
ยังไมไดบรรจุ
ตําแหนงใหม หมายเหตุ
(อัตรา)
(อัตรา)
-

2

/ เหตุผล ...

- 10 เหตุผลความจําเปน
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
ขนาดใหญมีภ ารกิจ อํา นาจหนาที่ดํา เนิน กิจ การในเขตองคก ารบริห ารสว นจัง หวัด
ตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม การเมืองการบริหาร หรือ
ดําเนินการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและ
เอกชน จึงจําเปนตองมีการประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร
การบริ ห ารราชการขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ทั้ ง ในจั ง หวั ด และ
ตา งจัง หวัด เพื่อ ความโปรง ใสสามารถติด ตามตรวจสอบไดต ามหลัก การบริห าร
กิจการบานเมืองที่ดี ประกอบกับนโยบายของผูบริหารที่ไดนําเสนอตอสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ซึ่งในภาพรวมขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
มีกิจกรรม/โครงการเปนจํานวนมากที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องและจากรายงานผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธรวม 3 ราย
ตั้งแตเดือนธันวาคม 2551 ไดปฏิบัติหนาที่งานประชาสัมพันธ ตางๆ ดังนี้
- งานจัดทําการผังการออกอากาศทางสถานีวิทยุ สถานีโททัศน และการติดตอ
ประสานงานในการจัดรายการตาง ๆ
- งานติดตอประสานงานกับสือ่ มวลชน เพื่อสงขาว กิจกรรม โครงการ ผลงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
- งานติดตามผูบริหาร ถายทําขาว กิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
จันทบุรี
- งานจัดทํา VCD และ CD ผลงาน/กิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัด
ประจําป
- งานจัดทําวารสารประจําเดือน และไดอารี่ประจําป
- งานรับเรื่องราวรองทุกข / รองเรียน จากตูร ับฟงความเห็นขององคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรีทกุ อําเภอ รวม 10 อําเภอ
- งานสรุปผลการดําเนินการประชาสัมพันธประจําเดือน
- งานจัดทําโครงการตาง ๆ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธขององคการบริหาร
สวนจังหวัดจันทบุรี
- งานประชุมเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ
- งานเสนอผลงานกิจกรรม ขอมูลตางๆ ลงในเว็บไซคองคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรี

/ ทําให ...

- 11 ทําใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูปจจุบันไมเพียงพอที่จะรองรับปริมาณงานที่ดําเนินการ
อยูในปจจุบัน จึงมีความจําเปนตองเพิ่มอัตรากําลังเพื่อชวยปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
2. ตําแหนงผูชว ยเจาหนาที่บนั ทึกขอมูล จํานวน 4 อัตรา

ที่

จํานวนที่มีอยูต าม
แผนอัตรากําลัง
พนักงานจาง 4 ป
(2552-2555)
2

สวนราชการ

1 สํานักปลัด อบจ.

บรรจุแลว
(อัตรา)

ขอกําหนด
ยังไมไดบรรจุ
ตําแหนงใหม หมายเหตุ
(อัตรา)
(อัตรา)

2

-

3

2 กองกิจการสภา อบจ.

2

2

-

1

3 กองแผนและงบประมาณ

3

1

2

-

4 กองคลัง

3

2

1

-

5 กองชาง

5

1

4

-

6 กองสงเสริมคุณภาพชีวิต

1

1

-

-

7 หนวยตรวจสอบภายใน

1

1

-

-

รวม

17

10

7

4

เหตุผลความจําเปน
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี เปนองคกรขนาดใหญและมีภารกิจ
ที่ตองดําเนินการเปนจํานวนมาก ทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกรในเขตจังหวัด
จันทบุรี หรือดําเนินการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือหนวยงานอื่น
ทั้งภาครัฐและเอกชนตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
กฎกระทรวง พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ไดกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ
ออกเปน 7 กอง 1 หนวย และแบงการบริหารราชการเปนฝายรวม 22 ฝาย เพื่อปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจ แตเนื่องจากปจจุบนั องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ขาดบุคลากร
ในการปฏิบัติงานดานการบันทึกขอมูล งานธุรการ และงานสารบรรณ จากภารกิจ
/ อํานาจ ...

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

- 12 อํานาจหนาที่ตามกฎหมายและการแบงสวนราชการในการปฏิบัติราชการดังกลาว
จึงจําเปนตองมีบุคลากร ที่ปฏิบัติงานการบันทึกขอมูล งานธุรการ และงานสารบรรณ
เพื่อรองรับภารกิจในปจจุบัน และในอนาคต
จากการสํารวจความตองการเจาหนาที่บันทึกขอมูลของสวนราชการใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีแตละสวนราชการมีความตองการ ดังนี้
หลักเกณฑ
ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี
ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2547 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ขอ 5 กลาวโดย
สรุปวา ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานจาง ใหองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด
และเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบแลว
1. องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี จําเปนตองกําหนดตําแหนงผูชว ย
นักวิชาการประชาสัมพันธและตําแหนงผูชวยเจาหนาทีบ่ ันทึกขอมูลเพิ่ม เนื่องจากมี
ปริมาณงานเพิม่ ขึ้น จําเปนตองกําหนดตําแหนงผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธและ
ตําแหนงผูชว ยเจาหนาที่บนั ทึกขอมูล ขึ้นใหม จํานวน 2 ตําแหนง 6 อัตรา
2. องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีไมสามารถเกลี่ยตําแหนงไดเนือ่ งจาก
พนักงานจางตามภารกิจไดสรรหาและบรรจุแตงตั้งหมดทุกตําแหนงแลว
3. เมื่อองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี กําหนดตําแหนงผูชวยนักวิชาการ
ประชาสัมพันธและตําแหนงผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล เพิ่มขึ้น จํานวน 2 ตําแหนง
6 อัตราแลว จะมีภาระคาใชจายเพิ่มขึน้ จากรอยละ 24.91 เปนรอยละ 25.03
จึงนําเรียนตอ ก.จ.จ. จันทบุรี เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ
เห็นชอบแตตอ งสรรหาตําแหนงที่วางทัง้ หมดทั้งอัตราตําแหนงที่มีอยูเดิมและที่ขอ
กําหนดตําแหนงขึน้ มาใหม
4.5 เรื่อง ขอความเห็นชอบในการเลื่อนและแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
ใหดํารงตําแหนงในระดับทีส่ ูงขึ้นตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (เลื่อนไหล)
ดวยมีขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
จันทบุรี มีคุณสมบัติเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตําแหนง
สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ซึ่งไดผานการประเมินผลงานและสอบสัมภาษณ
จากคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อคัดเลือกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
จันทบุรีแลว ตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 จํานวน 4 ราย ดังนี้
/ 1. นายณัฐกานต ...

- 13 ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่ ตําแหนง/ตําแหนงเลขที่/
วุฒิสูงสุด

1.

2.

3.

4.

นายณัฐกานต ขวัญกิจนิธิ
นายชางเครื่องกล 5
เลขที่ตําแหนง 05-0526-003
ปวส. ชางอุตสาหกรรม
(เทคนิคยานยนต)

ผลการประเมินของ
อัตราเงินเดือน ระยะเวลาการดํารง ระยะเวลาในการ
คณะกรรมการประเมินฯ
ปงบประมาณ ตําแหนงและปฏิบัติ ดํารงตําแหนง
คุณลักษณะ ผลงาน สัมภาษณ ความเห็น
ที่ผานมา/ปจจุบัน หนาที่ในสายงาน ในสายงานที่แตงตั้ง (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
ตามคุณวุฒิ
ที่จะเลื่อนขั้น
ถึงวันยื่นประเมิน
(เปนระดับ 5 เมื่อ
18 พ.ค. 36 18,040/19,080
90.00 83.33 84.30 ผาน

ตําแหนง
ที่ขอประเมิน

นายชาง
เครื่องกล 6ว

หลักเกณฑ
11,350/11,350

นางสาวกรรณิการ รัตโนภาส จพง.ธุรการ 6ว
เจาพนักงานธุรการ 5
เลขที่ตําแหนง 05-0212-024
ปวส.บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)

13,110/13,980

หลักเกณฑ
11,350/11,350
13,980/14,860

จพง.การเงิน
นายวิรัช จันทรเทศ
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5 และบัญชี 6ว
เลขที่ตําแหนง 04-0306-011
ปวส.บริหารธุรกิจ (การบัญชี)

หลักเกณฑ
11,350/11,350

จพง.ธุรการ 5

11,140/11,870

นายอนุชา งามชนะอนุรักษ
เจาพนักงานธุรการ 4
เลขที่ตําแหนง 02-0212-014
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การพัฒนาชุมชน)

หลักเกณฑ
8,770/9,230

7 ก.ย. 44 - 1 ต.ค.52)
1 ต.ค.52
(8 ป 25 วัน)
(16 ป 4 เดือน 15 วัน)
หลักเกณฑ
หลักเกณฑ
2 ป
8 ป

(เปนระดับ 5 เมื่อ
4 ม.ค. 42 90.00
24 เม.ย.50 - 1 ต.ค. 52) 1 ต.ค. 52
(2 ป 5 เดือน 8 วัน) (10 ป 8 เดือน 29 วัน)
หลักเกณฑ
หลักเกณฑ
2 ป
8 ป

83.00

82.85

ผาน

(เปนระดับ 5 เมื่อ
16 มิ.ย. 38 93.00
11 ก.พ. 48 - 30 ก.ย.52)
30 ก.ย. 52
(4 ป 7 เดือน 18 วัน) (14 ป 3 เดือน 15 วัน)
หลักเกณฑ
หลักเกณฑ
2 ป
8 ป

86.33

85.52

ผาน

(เปนระดับ 4 เมื่อ
1 ก.ย. 37 92.00
18 ก.ค. 50 - 5 ต.ค.52)
5 ต.ค.52
( 2 ป 2 เดือน 19 วัน) (15 ป 1 เดือน 5 วัน )
หลักเกณฑ
หลักเกณฑ
2 ป
7 ป

86.00

85.50

ผาน

หลักเกณฑ
1. มาตรฐานกําหนดตําแหนงนายชางเครื่องกล 6ว
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเครื่องกล 2 หรือวิศวกรเครื่องกล 3
หรือวิศวกรเครื่องกล 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.จ. เทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกีย่ วกับงานชางเครื่องกลหรือวิศวกรรมเครื่องกล
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
0

/2. มาตรฐาน…

- 14 2. มาตรฐานกําหนดตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 6ว
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.จ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกีย่ วกับงานธุรการ งานพิมพ และงานสารบรรณ หรืองานอืน่ ที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป
3. มาตรฐานกําหนดตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 6ว
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 และ
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.จ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ปโดยจะตองปฏิบตั ิ
ราชการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีหรืองานอื่นที่เกีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป
4. มาตรฐานกําหนดตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 5
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.จ. เทียบเทามาแลวไมนอ ยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกีย่ วกับงานธุรการและงานสารบรรณ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป
5. ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545
ขอ 191 กลาวโดยสรุปวา การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
ที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (เลื่อนไหล)
ในตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2
(6) หลักเกณฑการเลือ่ นและแตงตั้งใหสามารถดําเนินการไดดังนี้
(ค) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2
ขึ้นดํารงตําแหนง ระดับ 5 ของสายงานนั้น
(ง) เลื่อนผูดาํ รงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2
ขึ้นดํารงตําแหนง ระดับ 6 ของสายงานนั้น
(9) ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดย
ความเห็นชอบของ ก.จ.จ. และใหมีผลไมกอ นวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน ฯ
/ ฝายเลขาฯ...
1

2

- 15 ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบแลว ปรากฏดังนี้
1. ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ขอเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับ 5 และระดับ 6 ว องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ไดขอความเห็นชอบ
ในการปรับปรุงกําหนดตําแหนงใหเปนระดับ 6 ว แลวและขาราชการดังกลาวเปนผูมี
คุณสมบัติครบถวนในการดํารงตําแหนงตามหลักเกณฑ ขอ 191 โดยผานการประเมิน
จากคณะกรรมการประเมินผลงานแลว ตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552
2. อํานาจในการออกคําสั่งแตงตั้งเปนของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
โดยความเห็น ชอบจาก ก.จ.จ. และใหม ีผ ลไมก อ นวัน ที ่ผ า นการประเมิน ของ
คณะกรรมการประเมินผลงาน
จึงนําเรียนตอ ก.จ.จ. จันทบุรี เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ
เห็นชอบ
4.6 เรื่อง ขอความเห็นชอบในการเลื่อนและแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
ใหดํารงตําแหนงในระดับทีส่ ูงขึ้น สําหรับตําแหนงทีก่ ําหนดเปนตําแหนงระดับควบ
ดวยมีขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
จันทบุรี ที่มีคุณสมบัติครบถวนในการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนระดับควบ จํานวน 5 ราย ดังนี้
ในระดับควบ
1. เลื่อนและแตงตั้งในระดับควบขั้นตน (การเลื่อนและแตงตั้งผูที่ไดรับเงินเดือน
ยังไมถึงขั้นต่ําและผูที่ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนง
ที่จะเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น โดยไมเปลี่ยนสายงาน)
- กรณีเลื่อนผูด ํารงตําแหนงระดับ 1 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 ขึ้น
ดํารงตําแหนงระดับ 2 จํานวน 1 ราย

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
นางสาวครองฤทัย คงรอด
เจาหนาที่บันทึกขอมูล 1
เลขที่ตําแหนง 05-0206-011
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

ระดับ

เดิม

1

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง

ขอ
เลื่อน
เปน
ระดับ

วันที่ดํารง
ตําแหนง
ระดับ 1

ดํารงตําแหนงใน
ระดับ 1 มาแลว/
ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของมาแลว

2

8 ต.ค. 50

2 ป / 2 ป
หลักเกณฑ
2 ป / 1 ป

เงินเดือนกอน
ปรับระดับ/
เงินเดือนหลัง
ปรับระดับ

6,330 / 6,630

ผลการประเมิน
ความรู
ความสามารถ
บุคลิกภาพและ
ความประพฤติ

วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถวน
วันที่
ผูบังคับบัญชา
ชั้นตนบันทึก
ความเห็นควร
เลื่อนระดับได

ผาน
8 ต.ค. 52
8 ต.ค. 52

ความเห็นของ
ผูบังคับบัญชา

เปนผูมีความรู
ความสามารถ
เหมาะสมกับ
ตําแหนงหนาที่
ควรใหเลื่อน
ระดับได

/ 2. เลื่อนและ…

- 16 2. เลื่อนและแตงตั้งในระดับควบขั้นสูง (การเลื่อนและแตงตั้งผูที่ไดรับเงินเดือน
ไมต่ํากวาขัน้ ต่าํ ของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงทีจ่ ะเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นโดยไมเปลี่ยนสายงาน)
- เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 3 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 4 จํานวน 2 ราย
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

ระดับ

เดิม

นายพุฒิพงศ นาวินปกาสิทย
นายชางโยธา 3
เลขที่ตําแหนง 05-0503-004
ปวส. ชางกอสราง

3

นางจันทรา คงชู
เจาพนักงานธุรการ 3
เลขที่ตําแหนง 01-0212-004
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

3

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง

ขอ
เลื่อน
เปน
ระดับ

วันที่ดํารง
ตําแหนง
ระดับ 3

ดํารงตําแหนงใน
ระดับ 3 มาแลว/
ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของมาแลว

4

1 ก.ย. 50

2 ป / 4 ป

4

1 ส.ค. 50

เงินเดือนกอน
ปรับระดับ/
เงินเดือนหลัง
ปรับระดับ

8,890 / 8,990

หลักเกณฑ
2 ป / 1 ป

หลักเกณฑ
8,320

2 ป / 5 ป

8,890 / 8,990

หลักเกณฑ
2 ป / 1 ป

ผลการประเมิน
ความรู
ความสามารถ
บุคลิกภาพและ
ความประพฤติ

วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถวน
วันที่
ผูบังคับบัญชา
ชั้นตนบันทึก
ความเห็นควร
เลื่อนระดับได

ผาน
1 ก.ย. 52
1 ก.ย. 52

ผาน

ความเห็นของ
ผูบังคับบัญชา

เปนผูมีความรู
ความสามารถ
เหมาะสมกับ
ตําแหนงหนาที่
ควรใหเลื่อน
ระดับได

1 ส.ค. 52
3 ส.ค. 52

หลักเกณฑ
8,320

- เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 5 จํานวน 2 ราย
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
วุฒิการศึกษา

จาเอกมนตชัย จันทรไข
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4
เลขที่ตําแหนง 01-0209-001
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต

ระดับ

เดิม

4

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง

ขอ
เลื่อน
เปน
ระดับ
5

วันที่ดํารง
ตําแหนง
ระดับ 3
หรือ ก.จ.
เทียบเทา
28 พ.ค. 43

ดํารงตําแหนงใน
ระดับ 3 มาแลว/
ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของมาแลว
7 ป 11 เดือน
/ 2 ป
หลักเกณฑ
4 ป / 1 ป

เงินเดือนกอน
ปรับระดับ/
เงินเดือนหลัง
ปรับระดับ

14,140 / 14,860
หลักเกณฑ
10,190

ผลการประเมิน
ความรู
ความสามารถ
บุคลิกภาพและ
ความประพฤติ

วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถวน
วันที่
ผูบังคับบัญชา
ชั้นตนบันทึก
ความเห็นควร
เลื่อนระดับได

ผาน
20 เม.ย. 52
20 เม.ย. 52

ความเห็นของ
ผูบังคับบัญชา

เปนผูมีความรู
ความสามารถ
เหมาะสมกับ
ตําแหนงหนาที่
ควรใหเลื่อน
ระดับได

/ นางสาวชาลินี ...

- 17 องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
เลขที่ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
นางสาวชาลินี พรตเจริญ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4
เลขที่ตําแหนง 02-0209-003
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต

ระดับ

เดิม

4

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง

ขอ
เลื่อน
เปน
ระดับ

วันที่ดํารง
ตําแหนง
ระดับ 4

ดํารงตําแหนงใน
ระดับ 4 มาแลว/
ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของมาแลว

5

15 ส.ค. 50

2 ป / 4 ป
หลักเกณฑ
2 ป / 1 ป

เงินเดือนกอน
ปรับระดับ/
เงินเดือนหลัง
ปรับระดับ

10,190 / 10,190
หลักเกณฑ
10,190

ผลการประเมิน
ความรู
ความสามารถ
บุคลิกภาพและ
ความประพฤติ

วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถวน
วันที่
ผูบังคับบัญชา
ชั้นตนบันทึก
ความเห็นควร
เลื่อนระดับได

ผาน
15 ส.ค. 52
17 ส.ค. 52

ความเห็นของ
ผูบังคับบัญชา

เปนผูมีความรู
ความสามารถ
เหมาะสมกับ
ตําแหนงหนาที่
ควรใหเลื่อน
ระดับได

หลักเกณฑ
1. มาตรฐานกําหนดตําแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป 5
1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3
หรือเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.จ.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเลขานุการ หรือ
งานบริหารทั่วไป หรืองานอืน่ ที่เกีย่ วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
1.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3
และไดดาํ รงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือที่ ก.จ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา
4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเลขานุการ หรืองานบริหารทั่วไป หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
2. มาตรฐานกําหนดตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 4
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 2และไดดาํ รง
ตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ ก.จ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณหรือ งานที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
3. มาตรฐานกําหนดตําแหนงนายชางโยธา 4
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางโยธา 2 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 3 หรือ ที่ ก.จ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานชางโยธาหรืองานอื่นที่เกีย่ วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
4. มาตรฐานกําหนดตําแหนงเจาหนาที่บนั ทึกขอมูล 2
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือที่ ก.จ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบันทึกขอมูล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป
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- 18 5. ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545
ขอ 189 กลาวโดยสรุปวา การเลื่อนและแตงตั้งขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนง
ระดับควบจากผูไดรับคัดเลือก
(1) เลื่อนและแตงตั้งในระดับควบขัน้ ตน เปนการเลื่อนและแตงตั้งผูที่
ไดรับเงินเดือนยังไมถึงขั้นต่าํ และผูที่ไดรบั เงินเดือนไมตา่ํ กวาขั้นต่าํ ของอันดับเงินเดือน
สําหรับตําแหนงที่จะเลื่อนขึน้ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น โดยไมเปลี่ยน
สายงาน ดังนี้
(ก) เลื่อนผูดาํ รงตําแหนงระดับ 1 ของสายงานใดทีเ่ ริ่มตนจากระดับ
1 ขึน้ ดํารงตําแหนงระดับ 2 ของสายงานนัน้
(2) เลื่อนและแตงตั้งในระดับควบขัน้ สูง เปนการเลื่อนและแตงตั้งผูที่
ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขัน้ ต่าํ ของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงทีจ่ ะเลื่อนขึ้นแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงในระดับทีส่ ูงขึ้นโดยไมเปลี่ยนสายงาน ดังนี้
(ข) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 3 ของสายงานใดที่เริ่มตนจาก
ระดับ 2 ขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานนัน้
(ค) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานใดที่เริ่มตนจาก
ระดับ 3 ขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานนั้น
(3) เปนผูมีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ ก.จ.
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับที่จะแตงตั้ง
(4) ใหดาํ เนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน
ตามวิธีการและแบบประเมินทายประกาศกําหนดนี้
(5) ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้ง
โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. และใหมีผลไมกอนวันที่ผูบังคับบัญชาชั้นตนบันทึก
ความเห็นวาควรเลื่อนระดับได
ฝายเลขาฯ ไดตรวจสอบแลวปรากฏวา
1. ขาราชการดังกลาวเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงที่จะเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนง
ที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ ตามหลักเกณฑ ขอ 189 โดยผานการประเมินบุคคล
และการปฏิบัติงานแลว และผูบังคับบัญชาชั้นตนบันทึกความเห็นวาควรเลื่อนระดับได
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