สรุปมติคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันจันทรที่ 28 มิถุนายน 2553 เวลา 13.30 น.
ลําดับที่

เรื่อง

1

แกไขประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเปนขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด
ใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
ผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ

2

3

มติ ก.จ.จ.

หมายเหตุ

รับทราบ ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตรายงานการแกไขขอความเกี่ยวกับรายละเอียดวิชาที่จะ
ดําเนินการสอบแขงขัน (ผนวก ข) ตามประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 23 เมษายน 2553
รับทราบ ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตรายงานวาไดประกาศใหขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด ราย นางสาวอารีวัลย เตสงาวงศ ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3 สังกัดกองคลัง
เปนผูผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจางประจํา รับทราบ ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตรายงานวา คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดและพนักงานสวนตําบล (ก.จ. และ ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553
และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ไดมีมติให
กําหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีลูกจางประจําสามารถปรับปรุงตําแหนงขามหมวดใหเปนตําแหนง
ที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนขาราชการสวนทองถิ่น วาสามารถกระทําได หากลูกจางประจําผูนั้นมีคุณสมบัติ
ครบถวนในหมวดชื่อตําแหนงที่จะแตงตั้งและองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
บุคคลนั้นแลว เห็นวาเปนผูมีความรู ความสามารถ ประสบการณ คุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติ
ของตําแหนงที่จะแตงตั้ง อันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกรณีเมื่อมีการปรับปรุง
ตําแหนงใหสูงขึ้นแลว การใหไดรับคาจางจะตองไดรับคาจางเปนไปตามบัญชีเปรียบเทียบขั้นคาจาง
ลูกจางประจําที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
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ลําดับที่

เรื่อง

4

รายงานผลการตรวจประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
3 ป

5

ประกาศรายชือ่ ผูมีสิทธิสอบแขงขัน กําหนดวัน
เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเปนขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด

มติ ก.จ.จ.

หมายเหตุ

รับทราบ ตามที่ องคก ารบริ หารส วนจังหวัด ภูเก็ตรายงานวา คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 3 ป ไดตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ ราย นางเยาวนาฎ ทรัพยมี
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 6ว แลวมีมติไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ป เนื่องจาก
ไดวิเคราะหลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงพยาบาล
วิชาชีพ 6ว ที่ไดปฏิบัติ เพื่อขอปรับปรุงตําแหนงเปนพยาบาลวิชาชีพ 7วช มีความเห็นวา
ยังไมเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนงได
รับทราบ ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตรายงานวา ตามประกาศองคการบริหารสวน
จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 23 เมษายน 2553 ไดประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปน
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 17 ตําแหนง รวม 48 อัตรา นั้น บัดนี้การรับสมัคร
สอบแขงขันดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคล
เปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวนทั้งสิ้น 2,962 ราย กําหนดวัน เวลา สถานที่
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแขงขัน โดยกําหนดวันสอบแขงขันภาคความรูความสามารถ
เฉพาะสําหรับตําแหนงในวันเสารที่ 17 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 - 12.00 น. ดังนี้
- สายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 สถานที่สอบ ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รวม 1,822 ราย
- สายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 สถานที่สอบ ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต รวม 1,140 ราย
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ลําดับที่
6

เรื่อง
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับ
การเลือกสรรเปนพนักงานจาง

มติ ก.จ.จ.

หมายเหตุ

รับทราบ ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตรายงาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรรเปน
พนักงานจาง จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. ตามประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเขารับ
การเลือกสรรเปนพนักงานจาง จํานวน 6 ตําแหนง รวม 11 อัตรา โดยกําหนดรับสมัครตั้งแตวันที่ 4-18 มิถุนายน 2553
ซึ่งการรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติไดเสร็จสิ้นแลว จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรรเปน
พนักงานจาง รายละเอียดดังนี้
1) ตําแหนงครูชว ยสอนปฐมวัยศึกษา จํานวน 6 อัตรา มีผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร จํานวน 4 ราย
2) ตําแหนงครูชวยสอนสังคมศึกษา จํานวน 1 อัตรา มีผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร จํานวน 2 ราย
3) ตําแหนงครูชวยสอนคณิตศาสตร จํานวน 1 อัตรา มีผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร จํานวน 4 ราย
4) ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา มีผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร จํานวน 7 ราย
5) ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่พยาบาล จํานวน 1 อัตรา
- (ไมมีผูสมัคร)
6) ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา มีผูมสี ิทธิเขารับการเลือกสรร จํานวน 2 ราย
โดยกําหนดทดสอบทักษะความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง/สอบสัมภาษณ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2553
เวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
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เรื่อง

มติ ก.จ.จ.

หมายเหตุ

2. ตามประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ไดประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานจาง จํานวน 2 ตําแหนง รวม 14 อัตรา
โดยกําหนดรับสมัครตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2553 ซึ่งการรับสมัคร
และการตรวจสอบคุณสมบัติไดเสร็จสิ้นแลว จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร
เปนพนักงานจาง รายละเอียดดังนี้
1. ตําแหนงพนักงานขับรถยนต จํานวน 11 อัตรา
- มีผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร จํานวน 15 ราย
2. ตําแหนงคนงานทั่วไป
จํานวน 3 อัตรา
- มีผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร จํานวน 21 ราย
โดยกําหนดทดสอบทักษะความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง/สัมภาษณ ในวันที่
7 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.45 น. รายงานตัว ณ ฝายบริหารงานบุคคล สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
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ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงาน
สวนทองถิ่นประเภทอื่น หรือขาราชการประเภทอื่น
มาแตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงบริหารที่วางในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

รับทราบ ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตรายงานวา ไดประกาศขยายเวลารับสมัคร
คัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานสวนทองถิ่น
ประเภทอื่น หรือขาราชการประเภทอื่น มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารที่วางในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต 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
เนื่องจากใกลสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกแลวปรากฏวาบางตําแหนงยังไมมีผูสมัคร
เขารับการคัดเลือก คณะกรรมการฯ จึงประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ
ตั้งแตวันที่ 14 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2553

................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.
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ลําดับที่
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เรื่อง
การขอหนังสือรับรองคุณวุฒปิ ริญญาโทมาเทียบ
เปนประสบการณสายงานผูบริหาร

มติ ก.จ.จ.

หมายเหตุ

รับทราบ ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตรายงานวา ไดเสนอเรื่องตอ ก.จ.ในการยื่น
คํารับรองการปฏิบัติราชการและผลงานที่เปนผลสัมฤทธิ์จากการศึกษาระดับปริญญาโทของ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ราย นางวาสนา ศรีวิลัย ตําแหนงนักบริหารงานชาง 7
(หัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ) วุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
นําคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเปนประสบการณเพื่อลดระยะเวลาการดํารงตําแหนงบริหาร
ที่กําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงจาก 4 ป เปน 3 ป เพื่อให สํานักงาน ก.จ.
ตรวจสอบ และออกหนังสือรับรอง
สํานักงาน ก.จ. ไดตรวจสอบคุณวุฒิปริญญาโท ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
รายดังกลาวแลว ปรากฏวาเปนคุณวุฒิปริญญาโท ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บริหารที่รายงาน จึงสามารถนํามาลดระยะเวลาการดํารงตําแหนงบริหารที่กําหนดไวในคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงจาก 4 ป เปน 3 ปได และไดจัดสงหนังสือรับรองของขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดรายดังกลาวมาดวยแลว
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รับทราบ ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตรายงานวา สํานักงาน ก.จ.ไดแจงเรื่อง การกําหนด
ตําแหนงในกองพัสดุและทรัพยสินตามประกาศ ก.จ. เรื่องการกําหนดกองหรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นขององคการบริหารสวนจังหวัด กําหนดให เมื่อ ก.จ.จ.ไดพิจารณาเห็นชอบ
ในการจัดตั้งหรือปรับปรุงการกําหนดสวนราชการแลว ใหเสนอขอความเห็นชอบในการ
กําหนดตําแหนงใหมและกรอบอัตรากําลังในกองหรือสวนราชการนั้น ตอ ก.จ. พิจารณา
ใหความเห็นชอบ
ในการประชุม ก.จ. ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อเปนการ
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติในการจัดตั้งกองพัสดุและทรัพยสิน จึงมีมติเห็นชอบในหลักการวา
หากองคการบริหารสวนจังหวัดใดที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพัสดุเพียงพอสําหรับการจัดตั้งเปน
สวนราชการระดับกองไดแลว และหากมีการกําหนดตําแหนงในกองพัสดุและทรัพยสิน
เปนไปตามที่ ก.จ. เห็นชอบในหลักการ ดังนี้
1. ดานกรอบโครงสรางและอัตรากําลัง
1.1 โครงสรางกองพัสดุและทรัพยสินมีสวนราชการภายใน 2 ฝาย คือ ฝายจัดหาพัสดุ
และฝายทะเบียนพัสดุและทรัพยสิน
1.2 ตําแหนงผูอํานวยการกอง เปนตําแหนงสายงานนักบริหารงานการคลัง ระดับ 7
ตําแหนงหัวหนาฝาย เปนสายงานนักบริหารงานการคลัง ระดับ 6
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ขอความเห็นชอบในการแตงตั้งผูด ํารงตําแหนง
ครูผชู วยที่ผา นการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมใหดาํ รงตําแหนงครู
การขอโอน (ยาย) ของขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอลาออก
จากราชการ

มติ ก.จ.จ.

หมายเหตุ

1.3 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติใหกําหนดตําแหนงนักวิชาการพัสดุและเจาพนักงานหรือ
เจาหนาที่พัสดุ โดยในแตละฝายใหกําหนดตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ฝายละ 1 คน และตําแหนง
เจาหนาที่หรือเจาพนักงานพัสดุ ฝายละ 2 – 3 คน
2. เมื่อ ก.จ.จ. เห็นชอบการจัดตั้งกองพัสดุและทรัพยสิน และกําหนดอัตรากําลังตามที่
ก.จ. กําหนด ถือวา ก.จ. ใหความเห็นชอบ แลวรายงานการจัดตั้งกองพัสดุและทรัพยสินให
ก.จ. ทราบ แตหากองคการบริหารสวนจังหวัดโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. มีความประสงค
กําหนดโครงสรางและอัตรากําลังแตกตางจากที่กําหนดใหรายงานเหตุผล ความจําเปนเพื่อขอ
ความเห็นชอบตอ ก.จ. อีกครั้งหนึ่ง
เห็นชอบ ใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงครูผูชวยที่ผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ครบสองป จํานวน 43 ราย ใหดํารงตําแหนงครู อันดับ คศ.1
เห็นชอบ ใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ราย นางศรีวรรณ ภูทอง ตําแหนง
เจ า พนั ก งานพั ส ดุ 3 โอน(ย า ย)ไปรั บ ราชการในตํ า แหน ง เจ า พนั ก งานจั ด เก็ บ รายได 3
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลถ้ํา จังหวัดพังงา
เห็นชอบ ใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ราย นายสุวัฒน โตคุมทวม ตําแหนง
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 3 สังกัดกองการทองเที่ยวและกีฬา ลาออกจากราชการ
ในวันที่ 4 มิถุนายน 2553 ไดตามความประสงค เพื่อไปรับราชการตํารวจ
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.
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13

พนักงานจางขอลาออกจากการปฏิบตั ิงาน

14

รายงานตําแหนงบริหารที่วาง และขอความ
เห็นชอบในการดําเนินการสรรหา

15

การขอโอนของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เห็น ชอบให ขา ราชการองค ก ารบริ ห ารสว นจั ง หวั ด ราย น.ส.สิ ริพ ร ชัย ทอง ตําแหน ง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 3 โอนไปรับราชการในตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 3
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลฉลอง
ใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดโอนไป เห็ น ชอบให ขา ราชการองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ราย นายสมภพ นิ ล ภัก ดิ์ ตํ าแหน ง
เจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 โอนไปดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันไดในตําแหนงเจาพนักงาน
ดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได
จัดเก็บรายได 2 สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี

16

เห็นชอบ ใหพนักงานจาลาออก จํานวน 3 ราย
1. น.ส.สาธิตา สิมลี ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี อัตราคาจาง 5,760.- บาท
เลขที่ตําแหนง 1765 - 5 ประจําโรงเรียน อบจ.บานนาบอน สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วั ฒ นธรรม ลาออกจากการปฏิ บั ติ ง านตั้ ง แต วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2553 เนื่ อ งจากย า ยกลั บ
ภูมิลําเนาเดิม จังหวัดบุรีรัมย
2. นายประสงค อิ่นคํา ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่สันทนาการ อัตราคาตอบแทนขั้น 8,700.- บาท
สังกัดกองการทองเที่ยวและกีฬา ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2553
เนื่องจากยายกลับภูมิลําเนาเดิมและไปประกอบอาชีพอื่น
3. นายเอกภพ อนันต ตําแหนงพนักงานขับรถยนต อัตราคาตอบแทนขั้น 5,080 บาท สังกัด
กองชาง ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น
เห็นชอบ ใหดําเนินการสรรหาตําแหนงบริหารที่วาง ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง (นักบริหาร
งานชาง 8) เลขที่ตําแหนง 05 0104 001 สังกัดกองชาง ตามหลักเกณฑที่ ก.จ.จ. ภูเก็ต กําหนด
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