สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต (ก.จ.จ.ภูเก็ต)
ครั้งที่ 2/๒๕๕8
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดภูเก็ต (ชั้น 2)
*************************************

ฯลฯ
ที่
เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ จานวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย
1 รายงานผลการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นางสุธินี หอยนกคง เลื่อนเป็น
วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน
2557 เป็นต้นไป

มติที่ประชุม
รับทราบ

2

รายงานการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจานวน 2 ราย คือ
1. นางสาวจุฑารัตน์ แซ่เฮง ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 สังกัดกองคลัง
2. นางสาวมาลินี ดารือยอ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 สังกัดกองแผนและงบประมาณ

รับทราบ

3

รายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจา
ประจาปี 2557 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) ดังนี้
- ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน 170 ราย
- ลูกจ้างประจา
จานวน 1
ราย

รับทราบ

4

รายงานการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กาหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบ
เกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยกาหนดวัน
เลือกสรร ในวันที่ 1 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารลีลาวดี โรงเรียน อบจ.
บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)

รับทราบ

5

ซักซ้อมแนวทางการกาหนดตาแหน่งปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 10 เป็นการเฉพาะราย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยแจ้งผู้ดารงตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และประสงค์ขอคัดเลือกดารงตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 10 ให้ยื่นเรื่องขอรับการ
ประเมินเสนอ ก.จ.จ. โดยเร็ว สาหรับกรณีใดที่ต้องรับความเห็นชอบจาก ก.จ. ก่อนแต่งตั้ง ให้ส่งเรื่องถึง
สานักงาน ก.จ. ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา จานวน 7 เรื่อง ประกอบด้วย
1 รายงานการประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาแหน่งผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้ง
ผู้คัดเลือกได้ ราย นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 6 (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม)
เลขที่ตาแหน่ง 01-0102-003 สังกัดสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดารงตาแหน่ง
นักบริหารงานทั่วไป 7 (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม) เลขที่ตาแหน่งและสังกัดเดิม
2 รายงานผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็น สายงาน
ผู้บริหาร และขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ ราย นางสาวเรณู หมื่นห่อ ตาแหน่ง บุคลากร 6ว
เลขที่ตาแหน่ง 29-0208-002 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ให้ดารงตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 6
(หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) เลขที่ตาแหน่ง 29-0102-017 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่

รับทราบ
และเห็นชอบให้
เลื่อนและแต่งตั้ง
ผู้คัดเลือกได้

รับทราบ
และเห็นชอบให้
แต่งตั้ง
ผูส้ อบคัดเลือกได้

..………………………………. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

-2ที่
3

เรื่อง
รายงานตาแหน่งบริหารที่ว่าง จานวน 10 อัตรา และเห็นชอบให้ดาเนินการสรรหา ดังนี้
1. สรรหาตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่
1 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 152 วรรคสอง ข้อ 2 (2) โดยวิธีการสอบคัดเลือก จานวน 4 อัตรา
ดังนี้
ที่
1
2
3
4

ตาแหน่ง
นักบริหารงาน อบจ. ระดับ 8
(รองปลัด อบจ.)
นักบริหารงาน อบจ. ระดับ 8
(รองปลัด อบจ.)
นักบริหารงานช่าง ระดับ 7
(หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล)
นักบริหารงานช่าง ระดับ 6
(หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและซ่อมบารุง

เลขที่ตาแหน่ง
00-0101-002

สังกัด
-

จานวน
1 อัตรา

00-0101-003

-

1 อัตรา

05-0104-002

กองช่าง

1 อัตรา

16-0104-006

กองกิจการขนส่ง

1 อัตรา

มติที่ประชุม
รับทราบ
และเห็นชอบ
ให้ดาเนินการ
สรรหา

2. สรรหาตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่
1 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 152 วรรคสอง ข้อ 2 (3) โดยวิธีการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประเภทอื่น ซึ่งดารงตาแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับ
ตาแหน่งบริหารฯ จานวน 6 อัตรา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6

4

ตาแหน่ง
นักบริหารการศึกษา ระดับ 7
(หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา)
นักบริหารการศึกษา ระดับ 7
(หัวหน้าฝ่ายวิชาการและส่งเสริมการศึกษา)
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 8
(ผู้อานวยการกองสาธารณสุข)
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 7
(หัวหน้าฝ่ายงานโรงพยาบาล)
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 7
(หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค)
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 7
(หัวหน้าฝ่ายวิชาการ แผนงานและการประเมินผล)

เลขที่ตาแหน่ง
08-0108-002

สังกัด
กองการศึกษาฯ

จานวน
1 อัตรา

08-0108-003

กองการศึกษาฯ

1 อัตรา

06-0105-001

กองสาธารณสุข

1 อัตรา

06-0105-002

กองสาธารณสุข

1 อัตรา

06-0105-003

กองสาธารณสุข

1 อัตรา

06-0105-004

กองสาธารณสุข

1 อัตรา

ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน ราย นายอธิวัฒน์ เพชรอาภรณ์ ตาแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองสาธารณสุข ลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์
2558 เนื่องจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2
สังกัดกองช่าง เทศบาลเมืองป่าตอง

เห็นชอบ

..………………………………. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

-3ที่
5

เรื่อง
ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบขั้นต้น จานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวฐติมา จาปาดะ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 เลขที่ตาแหน่ง 01-0209-003
สังกัดสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลื่อนเป็นตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4
2. นายเอกพล สุวรรณ์จารูญ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 เลขที่ตาแหน่ง 28-0212-021 สังกัด
กองการท่องเที่ยวและกีฬา เลื่อนเป็นตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3

มติที่ประชุม
เห็นชอบ

6

ขอความเห็นชอบปรับปรุงการกาหนดระดับตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสายงานที่
เริ่มต้นจากระดับ 3 ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 6ว เลขที่ตาแหน่ง 12-0301-002 สังกัด
หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 7ว เลขที่ตาแหน่งและสังกัดเดิม
เพื่อคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

เห็นชอบ

7

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
นอกระดับควบขั้นสูงในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 7วช ตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 เรื่อง
ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งที่
สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูงในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายงานนิติการ พ.ศ. 2550
ข้อ 3.1.5 กรณีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.)
ให้ปรับปรุงการกาหนดระดับตาแหน่งนั้นเป็นระดับ 7ว หรือ 7วช ได้แล้วให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ประกอบด้วย (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพที่ขอ
ประเมินซึ่งมีระดับสูงกว่าผู้ขอประเมิน 1 ระดับ ที่ ก.จ.จ. คัดเลือก เป็นประธานกรรมการ โดยที่ประชุม
ได้พิจารณาคัดเลือก นางเพ็ญศรี ฉายสะบัด ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่ม
การพยาบาล โรงพยาบาลป่าตอง เป็นประธานกรรมการประเมินผลงาน

เห็นชอบ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

