สรุปมติคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30 น.
ลําดับที่
1

เรื่อง

มติ ก.จ.จ.

หมายเหตุ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกขาราชการองคการ - รับทราบ ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตรายงานวา ไดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บริหารสวนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผูปฏิบัติ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหาร
เปนสายงานผูบ ริหาร
ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป 6 (หัวหนาฝาย) จํานวน 3 ตําแหนง รวม 3 อัตรา
ประกอบดวย
1. ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป 6
จํานวน 1 อัตรา
(หัวหนาฝายนิติการและการพาณิชย)
2. ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป 6
จํานวน 1 อัตรา
(หัวหนาฝายประชาสัมพันธ)
3. ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป 6
จํานวน 1 อัตรา
(หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว)
โดยกําหนดรับสมัครระหวางวันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2553

................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.

2
ลําดับที่

เรื่อง

มติ ก.จ.จ.

หมายเหตุ

2

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงาน
สวนทองถิ่นประเภทอื่น หรือขาราชการประเภทอื่น
มาแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงบริหารที่วางในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

- รับทราบ ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตรายงานวา ไดประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อ
พิจารณารับโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานสวนทองถิ่นประเภทอื่น หรือ
ขาราชการประเภทอืน่ มาแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงบริหารที่วางในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดภูเก็ต จํานวน 6 ตําแหนง รวม 8 อัตรา ประกอบดวย
1. ตําแหนงผูอ ํานวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข 8) จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหนงนักบริหารงานสาธารณสุข 7
จํานวน 2 อัตรา
(หัวหนาฝายสงเสริมสุขภาพและควบคุมโรค, หัวหนาฝายวิชาการ แผนงาน และการประเมินผล)
3. ตําแหนงนักบริหารงานทัว่ ไป 7
จํานวน 2 อัตรา
(หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป, หัวหนาฝายการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด)
4. ตําแหนงนักบริหารงานชาง (หัวหนาฝายกอสรางและซอมบํารุง)
จํานวน 1 อัตรา
5. ตําแหนงนักบริหารงานการคลัง 7 (หัวหนาฝายจัดหาพัสดุและทรัพยสิน) จํานวน 1 อัตรา
6. ตําแหนงนักบริหารงานชาง 6 (หัวหนาฝายสาธารณภัยและสิ่งแวดลอม) จํานวน 1 อัตรา
โดยกําหนดรับสมัครระหวางวันที่ 17 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2553

................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.

3
ลําดับที่

เรื่อง

มติ ก.จ.จ.

หมายเหตุ

3

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เปนพนักงานจาง

- รับทราบ ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตรายงานวา ไดดําเนินการประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 ตําแหนง
รวม 14 อัตรา รายละเอียดดังนี้
1. ตําแหนงพนักงานขับรถยนต
จํานวน 11 อัตรา
2. ตําแหนงคนงานทั่วไป
จํานวน 3 อัตรา
โดยกําหนดรับสมัครระหวางวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2553

4

การเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงเจาพนักงานประชาสัมพันธ

- รับทราบ ตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.)
ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 ไดมีมติเห็นชอบใหเพิ่มเติมคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางนิเทศศาสตร ทางสื่อสารมวลชน เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงเจาพนักงานประชาสัมพันธ 2 ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.

4
ลําดับที่
5

เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการเลือกสรร
เปนพนักงานจาง

มติ ก.จ.จ.

หมายเหตุ

- รับทราบ ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตรายงานวา ไดดําเนินการประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานจางตามตําแหนงที่วา ง จํานวน 6 ตําแหนง
รวม 11 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจําโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
รายละเอียดดังนี้
1. ตําแหนงครูชวยสอนปฐมวัยศึกษา
จํานวน 6 อัตรา
2. ตําแหนงครูชวยสอนสังคมศึกษา
จํานวน 1 อัตรา
3. ตําแหนงครูชวยสอนคณิตศาสตร
จํานวน 1 อัตรา
4. ตําแหนงผูช วยเจาหนาทีธ่ ุรการ
จํานวน 1 อัตรา
5. ตําแหนงผูช วยเจาหนาทีพ่ ยาบาล
จํานวน 1 อัตรา
6. ตําแหนงผูช วยเจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี
จํานวน 1 อัตรา
โดยกําหนดรับสมัครระหวางวันที่ 4 - 18 มิถุนายน 2553

................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.

5
ลําดับที่
6

เรื่อง
การยายและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ที่เกี่ยวของและเกื้อกูลกัน

มติ ก.จ.จ.

หมายเหตุ

- เห็นชอบใหยายและแตงตัง้ ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนง
ที่สอบแขงขันไดตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพังงา เรื่อง ขึ้นบัญชี
ผูสอบแขงขันไดเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานสวนตําบลจังหวัดพังงา ฉบับลงวันที่
20 พฤศจิกายน 2552 ในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3 เพื่อยายและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที่สอบแขงขันได ซึ่งเปนตําแหนงที่เกี่ยวของและเกื้อกูลกัน จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. ผูสอบแขงขันไดลําดับที่ 6 น.ส.จุฑาภรณ จันเทศ ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ 3 ตําแหนง
เลขที่ 21 0313 005 อัตราเงินเดือน 8,500.- บาท สังกัดกองพัสดุและทรัพยสิน ยายและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 3 ตําแหนงเลขที่ 21 0311 003 สังกัดกองพัสดุ
และทรัพยสิน โดยใหไดรับอัตราเงินเดือนเดิม
2. ผูสอบแขงขันไดลําดับที่ 60 น.ส.ทิพวรรณ ดวงจิตร ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ 3
ตําแหนงเลขที่ 21 0313 004 อัตราเงินเดือน 8,500.- บาท สังกัดกองพัสดุและทรัพยสิน
ยายและแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 3 ตําแหนงเลขที่ 21 0311 006 สังกัด
กองพัสดุและทรัพยสิน โดยใหไดรับอัตราเงินเดือนเดิม

................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.

6
ลําดับที่

เรื่อง

มติ ก.จ.จ.

หมายเหตุ

7

การขอโอน (ยาย) ของขาราชการองคการบริหาร - เห็นชอบใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ราย น.ส.ดวงเดือน สุขี ตําแหนง
สวนจังหวัด
เจาหนาที่บนั ทึกขอมูล 1 โอน (ยาย) ไปรับราชการในตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ 1 ในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลนาโตะหมิง จังหวัดตรัง

8

การขอโอนของขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด

- เนื่องจากปจจุบัน น.ส.สิริพร ชัยทอง ไดปรับระดับตําแหนงเปนเจาพนักงานการเงินและ
บัญชี 3 อัตราเงินเดือน 8,130.- บาท ใหนาํ เรื่องกลับไปทบทวนใหม แจงหนังสือสอบถาม
ไปยัง อบต.ฉลอง อีกครั้งวายังคงมีความประสงคจะรับโอนขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดรายดังกลาวหรือไม

9

ขาราชการประเภทอืน่ ขอโอนมารับราชการ
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

- เห็นชอบในการรับโอนขาราชการพลเรือนสามัญ ราย นางจุฑารัตน ฮวบเจริญ มาดํารง
ตําแหนงนิติกร 6ว ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต แตสําหรับการใหไดรับ
เงินเดือนเพื่อประโยชนของขาราชการรายดังกลาว ใหสอบถามอัตราเงินเดือนปจจุบนั
ณ 1 เมษายน 2553 ไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อนํามาพิจารณากําหนด
การใหไดรับเงินเดือนอีกครั้ง

................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.

7
ลําดับที่

เรื่อง

มติ ก.จ.จ.

หมายเหตุ

10

ขอบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูองคการบริหาร - เห็นชอบใหบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได โดยการขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของ
สวนจังหวัด ตําแหนงครูผูชวย จากบัญชี
สวนราชการอืน่ มาบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการครูในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
ผูสอบแขงขันได
ในตําแหนงครูผูชวย วิชาเอกสังคมศึกษา จํานวน 2 ราย คือ
1. ผูสอบแขงขันไดลําดับที่ 28 น.ส.ขนิษฐา มะสัน ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
ตําแหนงเลขที่ 19123-2 (ถ)
2. ผูสอบแขงขันไดลําดับที่ 29 นางฐิติรักษ สาระมูล ประจําโรงเรียน อบจ.บานนาบอน
ตําแหนงเลขที่ 28637-2 (ถ)

11

การเลื่อนและแตงตั้งขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนง
ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณในสายงานที่
เริ่มตนจากระดับ 3

- เห็นชอบใหเลื่อนและแตงตัง้ ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ราย นางยุภาภรณ หนูนมุ
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 ใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6ว

................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.

8
ลําดับที่
12

เรื่อง
พนักงานจางขอลาออกจากการปฏิบัติงาน

มติ ก.จ.จ.

หมายเหตุ

- เห็นชอบใหพนักงานจางลาออก จํานวน 9 ราย คือ
1. นายนิกร สมโสภณ ตําแหนงเจาหนาทีป่ ระจํารถตรวจการณ อัตราคาตอบแทน 6,330.- บาท
สังกัดกองการทองเที่ยวและกีฬา ขอลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2553
เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่น
2. นางนิภาภร จิตรเพชร ตําแหนงครูชว ยสอนคณิตศาสตร อัตราเงินเดือน 8,320.- บาท
ประจําโรงเรียน อบจ.บานนาบอน สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอลาออก
จากการปฏิบัตงิ านตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 เนื่องจากไดรับการบรรจุแตงตั้งเปน
พนักงานครูเทศบาล ตําแหนงครูผูชวย สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต
3. น.ส.ปฤศญา จักรหนู ตําแหนงครูชว ยสอนดนตรีศกึ ษา อัตราเงินเดือน 8,320.- บาท
ประจําโรงเรียน อบจ.บานไมเรียบ (ตันติโกวิทบํารุง) สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ขอลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแตวนั ที่ 30 เมษายน 2553 เนื่องจากไดรบั การ
บรรจุแตงตั้งเปนขาราชการครู ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
4. น.ส.จีรวรรณ กลมเกลี้ยง ตําแหนงผูชว ยเจาหนาที่การเงินและบัญชี อัตราคาจาง
5,760.- บาท ประจําโรงเรียน อบจ.บานนาบอน สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขอลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแตวนั ที่ 15 มิถุนายน 2553 เนื่องจากยายกลับภูมิลําเนาเดิม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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5. น.ส.ศรินยา สุทธินนท ตําแหนงครูชว ยสอนปฐมวัยศึกษา อัตราคาจาง 7,940.- บาท
ประจําโรงเรียน อบจ.บานนาบอน สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอลาออก
จากการปฏิบัตงิ านตั้งแตวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 เนื่องจากไมประสงคจะรับการบรรจุ
ตามคําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ที่ 634/2553 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 โดยให
เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 แตพนักงานจางรายดังกลาวมิไดมาปฏิบัตงิ าน
และไดแจงความประสงคขอลาออกจากราชการเนื่องจากไมประสงคจะบรรจุในตําแหนง
ดังกลาว
6. นายนาวี มะสมัน ตําแหนงครูชวยสอนคณิตศาสตร อัตราคาจาง 7,940.- บาท ประจํา
โรงเรียน อบจ.บานนาบอน สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอลาออกจากการ
ปฏิบัติงานตั้งแตวนั ที่ 24 พฤษภาคม 2553 เนื่องจากตองการไปประกอบอาชีพอื่น
7. น.ส.เกศสิณี โชติวรนานนท ตําแหนงครูชวยสอนสังคมศึกษา อัตราคาจาง 7,940.-บาท
ประจําโรงเรียน อบจ.บานนาบอน สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอลาออก
จากการปฏิบัตงิ านตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 เนื่องจากตองการไปประกอบอาชีพอื่น
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8. นายณัฐพล ทรัพสิทธิ์ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต อัตราคาตอบแทนขั้น 50,80.-บาท
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแตวันที่
20 มิถุนายน 2553 เนื่องจากไปประกอบอาชีพสวนตัว
9. นายโกศล ธัญญการ ตําแหนงคนงานทั่วไป อัตราคาตอบแทน 5,080.- บาท สังกัด
กองชาง องคการบริหารสวนจังหวัด ขอลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแตวันที่1 พฤษภาคม
2553 เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่น
- เห็นชอบใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับ
ตําแหนงทีก่ ําหนดเปนตําแหนงระดับควบขั้นตนได จํานวน 7 ราย คือ
1. น.ส.พวงงาม นิยมพงษ ตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 ตําแหนงเลขที่ 01 0206 001
อัตราเงินเดือน 6,330.- บาท สังกัดสํานักปลัดฯ ใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล 2
อัตราเงินเดือน 6,630.-บาท ตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิม
2. น.ส.วรรษมล พิญญาณ ตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 ตําแหนงเลขที่ 04 0206 008
อัตราเงินเดือน 6,590.-บาท สังกัดกองคลัง ใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่บนั ทึกขอมูล 2
อัตราเงินเดือน 6,940.-บาท ตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิม
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3. น.ส.ทวีพร ชวนชม ตําแหนงเจาหนาทีบ่ ันทึกขอมูล 1 ตําแหนงเลขที่ 12 0206 016
อัตราเงินเดือน 6,330.-บาท สังกัดหนวยตรวจสอบภายใน ใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่
บันทึกขอมูล 2 อัตราเงินเดือน 6,630.-บาท ตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิม
4. น.ส.ยินดี อินทะเรือง ตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 ตําแหนงเลขที่ 12 0206 017
อัตราเงินเดือน 6,330.-บาท สังกัดหนวยตรวจสอบภายใน ใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่
บันทึกขอมูล 2 อัตราเงินเดือน 6,630.-บาท ตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิม
5. น.ส.พรรณระพี แกวสุทธิ์ ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ 1 ตําแหนงเลขที่ 03 0211 004
อัตราเงินเดือน 6,210.-บาท สังกัดกองแผนและงบประมาณ ใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่ธรุ การ 2
อัตราเงินเดือน 6,470.-บาท ตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิม
6. น.ส.ปริญญา ทองใย ตําแหนงเจาพนักงานการคลัง 2 ตําแหนงเลขที่ 04 0303 002
อัตราเงินเดือน 7,890.-บาท สังกัดกองคลัง ใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานการคลัง 3
อัตราเงินเดือน 8,130.-บาท ตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิม
7. น.ส.มยุรี แซแต ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 2 ตําแหนงเลขที่ 04 0212 009
อัตราเงินเดือน 7,890.-บาท สังกัดกองคลัง ใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 3
อัตราเงินเดือน 8,130.-บาท ตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิม
ทั้งนี้ใหมีผลไมกอนวันทีผ่ ูบังคับบัญชาชั้นตนบันทึกความเห็นวาควรเลื่อนระดับได
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การยายและแตงตั้งขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริม่ ตน
จากระดับ 3

- เห็นชอบใหยายและแตงตัง้ ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูไดรับคัดเลือก ลําดับที่ 3
นายครรชนะ คําแหง ใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ในตําแหนงวิศวกรโยธา 3
ตําแหนงเลขที่ 05 0515 002 โดยใหดาํ รงตําแหนงในสังกัดเดิมและใหไดรบั อัตราเงินเดือนเดิม
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