สรุปมติคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
ลําดับที่

เรื่อง

1

การกําหนดตําแหนงและอัตรากําลังของ
กองที่จัดตั้งใหม

2

การกําหนดสายงานที่เทียบเทากับสายงาน
นักบริหารงานทั่วไป

มติ ก.จ.จ.

หมายเหตุ

รับทราบ ตามที่ สํานักงาน ก.จ. ไดแจงมติการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553
เห็นชอบการกําหนดตําแหนงและอัตรากําลังกองกิจการขนสง อบจ.ภูเก็ต โดยกําหนดโครงสราง
สวนราชการแบงเปน 2 ฝาย คือ
1. ฝายบริหารงานขนสง (นักบริหารงานทั่วไป 6)
2. ฝายตรวจสอบและซอมบํารุง (นักบริหารงานชาง 6)
อัตรากําลังรวมของกอง จํานวน 7 ตําแหนง รวม 9 อัตรา
รับทราบ ตามที่ ก.จ. แจงมติที่ประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 กําหนดสายงาน
ที่เทียบเทากับสายงานนักบริหารงานทั่วไป ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป
ไดแก สายงานนักบริหารงานนโยบายและแผน และสายงานนักบริหารงานการคลัง ทั้งนี้ ผูที่จะดํารง
ตําแหนงหรือสมัครคัดเลือกในสายงานนักบริหารงานทั่วไป จะตองมีองคประกอบอื่นเกี่ยวกับคุณวุฒิ
การศึกษาและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป เปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่กําหนดครบถวนดวย แตไมอาจนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป
มานับรวมเปนระยะเวลาดํารงตําแหนงนักบริหารงานนโยบายและแผน และนักบริหารงานการคลังได
เนื่องจากเปนลักษณะงานเฉพาะดาน

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

2
ลําดับที่

เรื่อง

3

ประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดเพื่อ
บรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

4

ประกาศผลการสอบคัดเลือกขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อเปลี่ยน
สายงานผูป ฏิบัติเปนสายงานผูบริหาร

มติ ก.จ.จ.

หมายเหตุ

รับทราบ ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ไดประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปน
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 17 ตําแหนง รวม 48 อัตรา โดยไดดําเนินการสอบ
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 และ
สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 และไดประกาศขึ้นบัญชี
ผูสอบแขงขันไดเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตแลว
รับทราบ ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตไดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิสอบคัดเลือกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผูปฏิบัติเปนสายงาน
ผูบริหาร ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป 6 (หัวหนาฝาย) จํานวน 3 อัตรา และคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกฯ ไดประกาศกําหนดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนง ในวันที่ 23 สิงหาคม 2553 และสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ในวันที่
24 สิงหาคม 2553 โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ไดรายงานผลการสอบคัดเลือกตอองคการบริหาร
สวนจังหวัดภูเก็ต และไดประกาศผลการสอบคัดเลือกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อ
เปลี่ยนสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหารแลว ดังนี้
1. ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป 6 (หัวหนาฝายนิตกิ ารและการพาณิชย) - ไมมีผผู านเกณฑ 2. ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป 6 (หัวหนาฝายประชาสัมพันธ)
- ไมมีผผู า นเกณฑ 3. ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป 6 (หัวหนาฝายสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยว) - ไมมีผผู านเกณฑ -
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ลําดับที่

เรื่อง

มติ ก.จ.จ.

หมายเหตุ

5

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
พนักงานสวนทองถิ่นประเภทอื่น หรือ
ขาราชการประเภทอื่น มาแตงตั้งใหดาํ รง
ตําแหนงบริหารที่วางในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดภูเก็ต

6

ประกาศรายชือ่ ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
กําหนดวัน เวลา และสถานทีด่ ําเนินการ
คัดเลือก

รับทราบ ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตโดยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯไดประกาศ
รับสมัครคัดเลือก และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนดวันเวลาและสถานที่ดําเนินการ
คัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานสวนทองถิ่นประเภทอื่นหรือ
ขาราชการประเภทอื่นมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารที่วางในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
ตําแหนง นักบริหารงานชาง 7 (หัวหนาฝายกอสรางและซอมบํารุง) และกําหนดดําเนินการคัดเลือก
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ซึ่งบัดนี้ สิ้นสุดการคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ
ไดประกาศผลการคัดเลือกแลว ดังนี้
- ตําแหนง นักบริหารงานชาง 7 (หัวหนาฝายกอสรางและซอมบํารุง) - ไมมีผผู านเกณฑ รับทราบ ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดฯ ไดประกาศรับสมัครคัดเลือกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตําแหนงผูบริหาร
ขององคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง 8) จํานวน 1 อัตรา โดยมีกําหนดระยะเวลาการรับสมัครตั้งแตวันที่ 17 สิงหาคม2553
ถึงวันที่ 7 กันยายน 2553 และบัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครและคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดฯ ไดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนดวันเวลาและสถานที่
ดําเนินการคัดเลือกแลว
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7

เลื่อนขัน้ เงินเดือนขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด (เฉพาะราย)

8

การคัดเลือกขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดเพื่อเลื่อนและ
แตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงในระดับที่
สูงขึ้นสําหรับตําแหนงที่กําหนด
เปนตําแหนงระดับควบขั้นตน

รับทราบ ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตรายงานวา ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต
(ศตส.จ.ภก.) ไดพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น ใหแ กเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติดดีเดน
ประจําป 2552 ใหกับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 ราย คือ นายมานพ ลีลาสุธานนท ตําแหนง
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต (นักบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัด ระดับ 9) และองคการบริหาร
สวนจังหวัดภูเก็ตไดมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น ในโควตาศูนยประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจําป 2552 ใหแกขาราชการรายดังกลาวแลวและไดแกไขคําสั่งองคการ
บริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ที่ 462/2553 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด ประจําป 2553 ครั้งที่ 1 เฉพาะราย
เห็นชอบใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปน
ตําแหนงระดับควบขั้นตนได จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. น.ส.แววมณี เต็มรัตน ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 เลือ่ นเปน เจาพนักงานการเงินและบัญชี 3
2. นายประไว มีสุข ตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 3 เลื่อนเปน เจาหนาทีร่ ะบบงานคอมพิวเตอร 4
3. น.ส.ขวัญจิรา บัวแกว ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 2 เลื่อนเปน เจาพนักงานธุรการ 3
4. น.ส.สุวรรณา แกวมณี ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป 3 เลื่อนเปน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4
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เห็นชอบใหยายขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ราย นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลยกุล ตําแหนง
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 7ว เลขที่ตําแหนง 12-0301-002 อัตราเงินเดือนขั้น 25,200.-บาท ใหดํารง
ตําแหนง หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน (เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 7ว) เลขที่ตําแหนง 12-0301-001
สังกัดหนวยตรวจสอบภายใน โดยใหดํารงตําแหนงในระดับเดิมและใหไดรับเงินเดือนในขั้นเดิม
พนักงานสวนทองถิ่นอืน่ ขอโอนมารับราชการ เห็นชอบใหรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอื่นมาดํารงตําแหนงในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต โดยใหไดรับเงินเดือนเทากับเงินเดือนที่ไดรับอยูเดิม จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายวิจัย ขุนฤทธิสง พนักงานเทศบาล ตําแหนงนายชางโยธา 3 อัตราเงินเดือนขั้น 8,130.-บาท
สวนโยธา เทศบาลตําบลทะเลนอย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ใหดํารงตําแหนงนายชางโยธา 3
กองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
2. นางสาวขวัญเมือง แสงทอง พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ 2 อัตราเงินเดือนขั้น
6,630.-บาท สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลทาขาม อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา ใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ 2 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหาร
สวนจังหวัดภูเก็ต
เห็นชอบใหรับโอนขาราชการครู ราย นางณัฐธิกานต กุศลวิทย มาดํารงตําแหนง ครู อันดับ ค.ศ. 1
การรับโอนขาราชการครู
วิชาเอกภาษาอังกฤษ ประจําโรงเรียน อบจ.บานนาบอน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
การยายและแตงตั้งขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด
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แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด

13

พนักงานจางขอลาออกจากการปฏิบตั ิงาน

มติ ก.จ.จ.
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เห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
จังหวัดภูเก็ต ประกอบดวย
เปนประธาน
1. นายสมณศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ผูทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ.
2. นายประดิษฐ แสงจันทร
ประธานสภา อบจ.
อนุกรรมการ
3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
อนุกรรมการ
4. นายจรัญ เกลานพรัตน
รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางภูเก็ต อนุกรรมการ
5. นายพงษศักดิ์ วิสุทธิ์
ครู คศ.2 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
อนุกรรมการ
6. ทองถิ่นจังหวัดภูเก็ต
อนุกรรมการและเลขานุการ
เห็นชอบใหพนักงานจางลาออกจากการปฏิบัติงาน จํานวน 9 ราย ดังนี้
1. นายวาทกานต อินทรัตน ตําแหนง คนงานทั่วไป สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแตวนั ที่ 1 กันยายน 2553 เนื่องจากไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนง ผูชว ยเจาหนาที่เทศกิจ ในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต
2. นายกฤติกร วรเดชานิตธิ ร ตําแหนง ผูชวยนิตกิ ร สังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2553 เนื่องจากไปประกอบกิจการสวนตัว
3. นางสาวอรุณวรรณ พูนแกว ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ สังกัดกองการทองเที่ยว
และกีฬา ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2553 เนื่องจากไดรับการบรรจุแตงตั้งเปน
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ตําแหนง นักวิชาการประชาสัมพันธ 3
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.
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4. นางสาวสุเพ็ญณี คงแกว ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร สังกัดสํานักปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัด ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2553 เนื่องจากไดรับการ
บรรจุแตงตั้งเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ตําแหนง เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 3
5. นายอลงกรณ ไชยทอง ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร สังกัดกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2553 เนื่องจากไดรับการบรรจุ
แตงตั้งเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ตําแหนง เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 3
6. นายฤาษิต สุดตันตาภรณ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองการทองเที่ยวและ
กีฬา ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เนื่องจากไดรบั การบรรจุแตงตั้งเปน
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3
7. นายวีระพงศ พัฒนพงศ ตําแหนง ผูช วยนักวิชาการพัฒนาการทองเที่ยว สังกัดกองการทองเที่ยว
และกีฬา ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2553 เนื่องจากไดรับการบรรจุแตงตั้งเปน
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ตําแหนง นักวิชาการประชาสัมพันธ 3
8. นางสาวสุดาภรณ ตันติภัทรนุสรณ ตําแหนงผูชว ยเจาพนักงานธุรการ สังกัดสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด ลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เนื่องจากไปปฏิบัติงานที่
ธนาคารออมสิน
9. นายมิตรภาพ มาหะมะ ตําแหนงผูชว ยนายชางโยธา สังกัดกองชาง ลาออกจากการปฏิบัติงาน
ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2553 เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่น
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.
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เรื่อง
การจางพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป (ตอสัญญาจาง)
การเลิกจางพนักงานจางทั่วไป
(สิ้นสุดสัญญาจาง)

การบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเปน
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
การรับโอนพนักงานเทศบาลและแตงตัง้
เปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
จากผูคัดเลือกไดกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม
จําเปนตองสอบแขงขัน
ประกาศผลการคัดเลือกขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดตําแหนงผูบริหารของ
องคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น

มติ ก.จ.จ.

หมายเหตุ

เห็นชอบใหจางพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 59 ราย และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 76 ราย ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554 รวมระยะเวลา 1 ป
เห็นชอบใหเลิกจางพนักงานจางที่องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตไดทําการประเมินผลการปฏิบัติงานแลว
ผลการประเมินอยูในเกณฑต่ํากวาระดับดี โดยกําหนดวันสิ้นสุดสัญญาจางในวันที่ 30 กันยายน 2553
จํานวน 4 ราย ไดแก
1. นายวันชัย แซเตียว
ตําแหนง พนักงานขับรถยนต
2. นางสาวสุกัญญา ขยันกิจ
ตําแหนง คนงานทั่วไป
3. นางสาวสุดารัตน กาญจนบุรี
ตําแหนง คนงานทั่วไป
4. นางอัญชลี สีหมาด
ตําแหนง คนงานทั่วไป
เห็นชอบใหบรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต จํานวน 32 อัตรา
เห็นชอบใหรับโอนพนักงานเทศบาลผูคัดเลือกไดกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน ราย
นายอนุภาพ เพชรมีศรี ใหดํารงตําแหนงในระดับควบตามกรอบอัตรากําลังขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดภูเก็ต ตําแหนงวิศวกรโยธา 3-5/6ว เลขที่ตําแหนง 05-0515-004 สังกัดกองชาง โดยให
ไดรับอัตราเงินเดือนในขั้นเดิม
เห็นชอบใหเลื่อนและแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ราย นางวาสนา ศรีวิลัย ตําแหนง
นักบริหารงานชาง 7 สังกัดกองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ผูผานเกณฑการคัดเลือก ใหเลื่อน
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง 8) องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
เลขที่ตําแหนง 05-0104-001 อัตราเงินเดือน 28,660.-บาท
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.

