สรุปมติคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสตูล
ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553
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1.

การดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน
รับทราบ ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลรายงานวา คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดรับ
ผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงบริหารขององคการ
เอกสารหลักฐานของผูสมัครสอบคัดเลือกฯ จากเจาหนาที่รับสมัครแลว อยูร ะหวางดําเนินการ
บริหารสวนจังหวัดสตูลในตําแหนงหัวหนาฝายที่วาง ตรวจสอบคุณสมบัติ

2.

การหารือกรณียายภายในองคการบริหารสวนจังหวัด รับทราบ ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลรายงานวา หนังสือสํานักงาน ก.จ. ที่ มท 0809.8/ว 17
ลงวันที่ 15 มกราคม 2553 แจงวาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหารือกรณีการยายขาราชการภายในองคการ
บริหารสวนจังหวัดจากผูดํารงตําแหนงหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอีกตําแหนงหนึ่งในสายงานเดิม
และยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดิม และใหไดรับเงินเดือนในขั้นเดิมวา ก.จ.จ. พระนครศรีอยุธยา จะมีมติเห็นชอบในหลักการใหองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณายายโดยไมตองขอความ
เห็นชอบ ก.จ.จ. พระนครศรีอยุธยา กอนทุกครั้งไดหรือไม
ก.จ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 มีมติเห็นชอบตามที่ อ.ก.จ.
กฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ดังนี้
กรณีที่หารือไดกําหนดประเด็นที่จะพิจารณาออกเปน 2 ประเด็น ซึ่งสรุปไดดังนี้
ประเด็นที่ 1 การออกคําสั่งแตงตั้งและใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง
ตองไดรับความเห็นชอบจาก ก.จ.จ. กอน เพื่อใหมีการตรวจสอบการใชอํานาจของนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดใหเปนไปโดยถูกตองตามกระบวนการและขั้นตอน อันเปนสาระสําคัญตลอดจน
ความชอบดวยกฎหมาย เพื่อมิใหมีการใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ซึ่งเปนไปตามเจตนารมณของ
กฎหมาย
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ประเด็นที่ 2 ก.จ.จ. พระนครศรีอยุธยา จะมีมติเห็นชอบในหลักการใหองคการบริหารสวน
จังหวัดพิจารณายายโดยไมตองขอความเห็นชอบ ก.จ.จ. พระนครศรีอยุธยา อีกไมได เนื่องจาก
ประกาศ ก.จ.จ. พระนครศรีอยุธยา ขอ 153-155 ไดกําหนดการยายขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดตองมีเหตุผลความจําเปน และตองเสนอ ก.จ.จ. เพื่อใหความเห็นชอบกอนไวอยางชัดเจน
และในแตละกรณีที่จะยาย แตงตั้ง หรือใหพน จากตําแหนง ก็จะมีขอเท็จจริง เหตุผล และขอกฎหมาย
ที่แตกตางกัน ดังนั้น ก.จ.จ. พระนครศรีอยุธยา จึงไมอาจมีมติเห็นชอบไวลวงหนาเพื่อใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดพิจารณายายขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดโดยไมตองขอความเห็นชอบตอ
ก.จ.จ. อีกได

3.

การศึกษารางประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับงาน
บริหารงานบุคคล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่
ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552

เห็นชอบ ตามรางประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล และเตรียมจัดทําประกาศ
หลักเกณฑใหสอดคลองกับมาตรฐานทั่วไปที่ ก. กลางกําหนด และเมื่อประธาน ก.จ. ไดลงนามใน
ประกาศมาตรฐานฯ แลว ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกับรางประกาศฯ ใหถือวา ก.จ.จ. จังหวัดสตูล ได
ใหความเห็นชอบใหจัดทําประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการจายเงิน
คาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552

4.

ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด เรื่อง กําหนดตําแหนงและเงิน
เพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด

เห็นชอบ ใหจัดทําประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เรือ่ ง
กําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
ใหสอดคลองหลักเกณฑที่ ก.จ. กําหนด
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5.

การขอปรับปรุงการกําหนดสวนราชการระดับฝาย
กําหนดตําแหนงเพิ่มใหม และกําหนดตําแหนงสาย
งานใหม ซึ่ง ก.จ. ยังไมไดจัดทํามาตรฐานกําหนด
ตําแหนง ในแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล

เห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลนํารายละเอียดประกอบการเสนอขอกําหนดสวนราชการ
ระดับฝาย กําหนดตําแหนงเพิ่มใหม และกําหนดตําแหนงสายงานใหม ซึ่ง ก.จ. ยังไมไดจัดทํา
มาตรฐานกําหนดตําแหนง ในแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552–2554 ใหทองถิ่น
จังหวัดสตูลตรวจสอบเพื่อใหการกําหนดตําแหนงไมเปนภาระทางงบประมาณคาใชจายดานบุคคลของ
องคการบริหารสวนจังหวัด แลวนําเสนอ ก.จ.จ. จังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในการ
ประชุมคราวตอไป

6.

การปรับปรุงตําแหนงบริหารใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงขึ้น ในแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดสตูล

เห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการปรับปรุงตําแหนง
บริหารใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น โดยขอความอนุเคราะหบุคลากรจากสวนราชการอื่นที่
เกี่ยวของกับตําแหนงที่เสนอขอปรับปรุงรวมเปนคณะกรรมการฯ ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบการปรับปรุงตําแหนงบริหารใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับ
ตําแหนง นักบริหารงานคลังระดับ 6 ปรับปรุงระดับตําแหนงเปนระดับ 7 จํานวน 1 อัตรา
ประกอบดวย
1.1 นายเกษม รังสิโยกฤษฎ
ผูทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ. เปนประธานกรรมการจังหวัดสตูล
1.2 คลังจังหวัดสตูลหรือผูแทน
เปนกรรมการ
1.3 หัวหนากลุม งานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
เปนกรรมการ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น จ. สตูล
2. คณะกรรมการตรวจสอบการปรับปรุงตําแหนงบริหารใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับ
ตําแหนง นักบริหารงานชางระดับ 6 ปรับปรุงระดับตําแหนงเปนระดับ 7 จํานวน 2 อัตรา
ประกอบดวย
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2.1 นายสุทรรศน จุนณศักดิ์ศรี ผูทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ. จังหวัดสตูล เปนประธานกรรมการ
2.2 ผูอํานวยการ สนง. ทางหลวงชนบท จ.สตูล หรือผูแทน เปนกรรมการ
2.3 หัวหนากลุม งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น เปนกรรมการ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น จ. สตูล
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