รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์ใน ก.ถ.
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสํานักงาน ก.ถ. ชัน้ ๘ อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายวิจิตร วิชัยสาร
๒. นายศรัณย์ พรไพศาลดี
ผู้อํานวยการสํานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๓. นายเอนก เกษมสุข
๔. นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์
๕. ผศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
๖. ดร.ปราณี เกียรติสุระยานนท์
๗. นายชํานาญวิทย์ เตรัตน์
ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย สป.
๘. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
หัวหน้าสํานักงาน ก.ถ. สป.
๙. นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน
ผู้อํานวยการส่วนกฎหมายและระเบียบการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน่ แทนผู้อาํ นวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๐. นายโสภณ ชาเรืองฤทธิ์
ผู้อํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๑. นางปริมพร อ่ําพันธุ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๒. นายวีระ กณาพันธุ์
ปลัดเทศบาลเมืองลาดสวาย จังหวัดปทุมธานี
๑๓. นายยุทธไกร ตัณฑชุณห์
รองปลัดเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี
๑๔. นายสมภาคย์ สุขอนันต์
ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงาน ก.ก. แทนหัวหน้าสํานักงาน ก.ก.
๑๕. นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ
รองปลัดเมืองพัทยา แทนนายกเมืองพัทยา

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๒

๑๖. นายสุเทพ ลีละตานนท์
ผู้อํานวยการส่วนกฎหมาย สํานักงาน ก.ถ. สป.
๑๗. นายยอด กลิ่นเกษร
นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักงาน ก.ถ.สป.
๑๘. นายประมุข วิศิษฏ์กุล
นิติกรชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.สป.

อนุกรรมการและ
เลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายประสิทธิ์ สืบชนะ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
๒. ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓. นายวิระศักดิ์ ฮาดดา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี
๔. นายสิทธิภาพ เมืองคุ้ม

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
เริ่มประชุมเวลา

นายสหพรรณ ชัยรัตน์
นายธีรศักดิ์ แสงนิล
นายกนต์ธร ศรีชมุ จันทร์
น.ส.ชีวธันย์ เมธีธนาภิวัฒน์
นายคมสัน มาลา
นายทิศนุ ธีระนุกูล
น.ส.จารุพรรณ ระพาเพท
นายสถิตย์ สีวะรมย์
นางดาวรุ่ง โฉมประดิษฐ์
นายสันติ วงศ์จิระสวัสดิ์
นางดลฤดี โฆษิตพันธวงศ์
น.ส.วันเพ็ญ เตชะนันท์
๑๐.๐๐ น.

นิติกรชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ. สป.
นิติกรปฏิบัติการ สํานักงาน ก.ก. กทม.
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ สํานักงาน ก.ถ. สป.
นิติกรชํานาญการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ. สป.
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ. สป.
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน สํานักงาน ก.ถ. สป.
หัวหน้าฝ่ายบริหาร สํานักงาน ก.ถ. สป.
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงาน ก.ถ. สป.
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ. สป.
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญงาน สํานักงาน ก.ถ. สป.
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงาน ก.ถ. สป.

๓

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน
ขอแสดงความยินดีกับอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์ที่ได้รับการ
คัดเลือกในตําแหน่งต่างๆ ดังนี้
๑.นายเอนก เกษมสุข ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)
๒. นางปริมพร อ่ําพันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
ใน ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖

-คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์ใน ก.ถ. ได้มีการ
เลขานุการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมือ่ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสํานักงาน ก.ถ. ชัน้ ๘ อาคาร
สถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
- ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ให้
อนุกรรมการฯ ได้ตรวจพิจารณาแก้ไขเป็นการล่วงหน้าแล้ว
-ที่ประชุมขอให้แก้ไขรายงานการประชุม ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๖ ดังนี้
-หน้าที่ ๕ คําว่า ฝ่ายเลขาอนุกรรมการ เป็น ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
คําว่า (ฉบับที่ ... ) เป็น (ฉบับที่ .. )
-หน้าที่ ๖ คําว่า (ฉบับที่ ๓) เป็น (ฉบับที่ .. )
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
- สรุปสาระสําคัญการประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

เลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ขอนําเรียนสรุปสาระสําคัญการประชุม ก.ถ.
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยที่ประชุม ก.ถ. ได้พิจารณาเรื่องสําคัญ จํานวน ๓ เรื่อง
สรุปดังนี้
๓.๑ เรื่อง การปรับบัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
สืบเนื่องจากการประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
มีมติเห็นชอบในการปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๕ ทุกอัตรา ยกเว้นกรณี

๔

ของระดับ ๗ – ๙ ที่จะต้องปรับอัตราเงินเดือนขั้นสูงให้เท่ากับของข้าราชการพลเรือน โดยมอบหมายให้
ผู้แทนสํานักงาน ก.พ. ได้ช่วยพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม ซึ่งผู้แทน ก.พ. ได้จัดทําบัญชีโครงสร้าง
อัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมีหลักการในการกําหนดขั้นเงินเดือนพิจารณาจากร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ในอั ต ราที่ ล ดลง และบั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อ นที่ เ สนอให้ ก.ถ. พิ จ ารณา มี ๒ แบบ ซึ่ ง ทั้ ง ๒ แบบ
จะต่างกันที่อัตราเงินเดือน อันดับ ท.๑๐ ในแบบที่ ๑ จะมีขั้นเงินเดือนทั้งหมด ๒๑.๕ ขั้น ส่วนแบบที่ ๒
จะมีขั้น เงิน เดือนทั้งหมด ๒๑ ขั้น และจากการวิเคราะห์โ ครงสร้างอัต ราเงิน เดือนตามบัญ ชีปรากฏว่า
จะมีผลกระทบต่อโครงสร้างอัตราเงินเดือนที่ ก.ถ. เห็นชอบไปแล้ว (บัญชีฉบับที่ ๑) จะมีเงินปรับเพิ่มไม่ถึง
ร้อ ยละ ๕ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ก.ถ. จึง ได้ม อบหมายให้ ผู้ แ ทนสํา นั กงาน ก.พ. พิ จ ารณาปรั บบั ญ ชี
โครงสร้างอัตราเงินเดือนอีกครั้งหนึ่ง โดยให้เป็นไปตามมติ ครม.และนําเข้าสู่ที่ประชุม ก.ถ. ต่อไป
๓.๒ เรื่อง การดําเนินงานเกีย่ วกับมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ก.ถ. ได้ มี มติ เ ห็ น ชอบแนวทางการดํา เนิ น งานเกี่ย วกั บ ประมวลจริ ย ธรรม
เพื่อให้บังเกิดผลในการกํากับดูแลและการบังคับใช้ โดยให้มีการกําหนดมาตรฐานกลางด้านจริยธรรมของ
ข้าราชการองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น อันประกอบด้วยค่านิยมหลักของสํานักงานผู้ต รวจการแผ่นดิน
๙ ประการ และเห็นควรให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์ พิจารณายกร่างประกาศ
ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้ ก.ถ. พิจารณาต่อไป
๓.๓ เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงกับมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง
ก.ถ. ได้มีมติเห็นชอบให้มีหลักสูตรสําหรับพัฒนาข้าราชการ / พนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและวิทย
ฐานะ ตามที่คณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นเสนอ โดยให้เร่งรัดไปยัง ก.ท.
ในการกําหนดให้มีหลักสูตรสําหรับพัฒนาข้าราชการ/พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและวิทยฐานะที่กําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ตําแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาล ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา
๔.๑ ร่างประกาศ ก.ถ. เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เรื่องเดิม
๑.คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์ได้ประชุมพิจารณาแก้ไข
เพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลาง

๕

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่ อวั นที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ โดยให้ เ พิ่ ม ความในวรรคสามและวรรคสี่ ข องข้ อ ๖
ของประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ความว่า
“อั ต ราเงิ น เดื อ นของพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ พ นั ก งานครู ส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือน ที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกําหนด
ท้ายประกาศนี้
บัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นท้ายประกาศนี้ ฉบับที่ ๑ ให้มีผลใช้
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป และบัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒
ให้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป” และได้นําเสนอที่ประชุม ก.ถ. เพื่อโปรดพิจารณา
๒. ในการประชุ ม ก.ถ. ครั้ งที่ ๑ /๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖
ได้ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวและมีมติให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์ นํากลับไป
ปรับปรุง แก้ไ ขข้อ ความให้ มีความชั ด เจนและครอบคลุมทั้งประเด็น เงิน เดือน เงิน ประจําตําแหน่งของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่ใช่พนักงานครูส่วนท้องถิ่น และพนักงานครูส่วนท้องถิ่น และเมื่อคณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมายและเรื่อ งราวร้ องทุกข์ พิจารณาเสร็จ แล้ว ให้ ส่งคณะกรรมการพิจารณาร่า งกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย ตรวจพิจารณากลั่น กรองอีกชั้น หนึ่ง แล้ว จึงนํากลับมาให้ ก.ถ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป
ข้อเท็จจริง
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้ดําเนินการแก้ไขร่างประกาศ ก.ถ. ดังกล่าว
ตามความเห็นของ ก.ถ. เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้นําเสนอที่ประชุมอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราว
ร้องทุกข์เพื่อโปรดพิจารณา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)
มติที่ประชุม คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์ ได้ประชุม
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ เสนอและมีมติ
ดังนี้
๑.ให้แก้ไขความในข้อ ๓ ของร่างประกาศฯ เป็น
“ อัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือน
ที่ ๑ และที่ ๒ ที่กําหนดท้ายประกาศนี้ โดยบัญชีอัตราเงินเดือนที่ ๑ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
เป็นต้นไปและบัญชีอัตราเงินเดือนที่ ๒ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป”
๒.ให้แก้ไขความในข้อ ๔ ของร่างประกาศฯ เป็น
“อั ต ราเงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง ของพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น ไปตามอั ต รา
เงินประจําตําแหน่งที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของพนักงานครูส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไป
ตามอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม”

๖

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์ได้มขี ้อสังเกตประกอบ
การพิจารณา ดังนี้
(๑).กรณีเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ไม่ควรนําบทบัญญัติของ
ข้าราชการพลเรือนมาใช้โดยอนุโลม เนื่องจากปัจจุบันข้าราชการพลเรือนได้เข้าสู่ระบบจําแนกตําแหน่ง
(ระบบแท่ง) แต่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังคงเป็นระบบซี ดังนั้นคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นควรกําหนดเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นออกเป็นบัญชีแยก
ต่างหากจากข้าราชการพลเรือน เพื่อจะได้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ไปในคราว
เดียวกัน
(๒).เพื่อให้ก ารดํา เนิน การแก้ไ ขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นดังกล่าวเป็นไป
ด้วยความถูกต้องและละเอียดรอบคอบ เห็นควรนําเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นได้พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกอบข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราว
ร้องทุกข์ เมื่อได้ข้อยุติเป็นประการใด จึงส่งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
ตรวจพิจารณากลั่นกรองต่อไป
๔.๒ ร่างประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบาล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบล และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
เรื่องเดิม
สืบเนื่องจากในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ ธั น วาคม ๒๕๕๕ ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ก ารพิ จ ารณาร่ า งประกาศ ก.ถ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบาล ผู้แทนองค์การบริหาร
ส่ว นตํ าบล และกรรมการผู้ทรงคุณวุ ฒิ ในคณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขกรณีการคัดเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเป็นกรรมการผู้แทน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน ๓ คน
ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกมาแล้วถึง ๔ ครั้ง แต่ไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากองค์ประชุม
ไม่ครบตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ
นําร่า งดัง กล่า ว ไปดํา เนิน การแก้ไ ขตามความเห็ น ของคณะอนุก รรมการฯ แล้ ว นํา เสนอที่ป ระชุ มเพื่ อ
พิจารณาอีกครั้ง

๗

ข้อเท็จจริง
ฝ่ายเลขา
ยเลขานุการคณะอนุ
คณะอนุกรรมการฯ ได้แก้ไขร่างประกาศ ก.ถ.
ก ดังกล่าว
ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรือ่ งราวร้องทุกข์เสร็
เสร็จเรียบร้อยแล้วและได้เสนอ
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ความเห็นที่ประชุม
ให้เลื่อนการพิจารณา
ารณาในเรื่องนี้ออกไปก่อน โดยให้นําเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมายและเรื
และเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อพิจารณาในครั้งถัดไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
- นัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
นกฎหมายและเรื
และเรื่องราวร้องทุกข์ ครั้งต่อไปใน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงาน ก.ถถ.
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นายสุเทพ ลีละตานนท์)
ผู้อํานวยการส่วนกฎหมาย สํานักงาน ก.ถ.
ก
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเรือ่ งราวร้องทุกข์
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

