สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ชั้น ๒)
ลําดับที่

เรื่อง

มติ ก.จ.จ.

หมายเหตุ

๑

ให้ข้ าราชการครูออกจากราชการตามโครงการ รับทราบ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรายงานว่า ได้ออกคําสั่งให้ข้าราชการครูออกจากราชการ
เกษี ย ณอายุ ก่ อ นกํ า หนดของข้ า ราชการ ตามโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนดของข้าราชองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ จํานวน ๓ ราย ดังนี้
๑. นางสาวสมรัตน์ กุลมงคล ตําแหน่ง ครู อันดับ คศ.๒ วิทยฐานะชํานาญการ เลขที่ตําแหน่ง
๑๙๑๐๘-๒ (ถ) อัตราเงินเดือน ๓๓,๕๔๐.- บาท
๒. นางสุรินทร์ สันติธรรมารักษ์ ตําแหน่ง ครู อันดับ คศ.๒ วิทยฐานะชํานาญการ เลขที่ตําแหน่ง
๑๙๑๐๙-๒ (ถ) อัตราเงินเดือน ๓๓,๕๔๐.-บาท
๓. นางศศิธร ชิตินธร ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ วิทยฐานะชํานาญการ เลขที่ตําแหน่ง ๑๙๑๔๒-๒ (ถ)
อัตราเงินเดือน ๓๓,๕๔๐.-บาท

๒

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การกําหนด
โควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง
และค่าตอบแทนพิเศษสําหรับข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจํา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รับทราบ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรายงานว่า จังหวัดภูเก็ตได้แจ้งมติการประชุม ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. เรื่อง การกําหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินตอบแทนพิเศษ
สําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๔๖ และได้ออกประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การกําหนดโควตาและวงเงิน
การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้ าง และค่าตอบแทนพิ เศษสําหรับข้ าราชการหรือพนักงานส่วนท้ องถิ่น และ
ลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือปฏิบัติ โดยมีผลตั้งแต่การเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าจ้าง ครั้งที่ ๑ (๑ เม.ย. ๕๓) เป็นต้นไป สําหรับ
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง ยังคงถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทาง
ปฏิบัติและหนังสือสั่งการเช่นเดิม
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.

๒
ลําดับที่

เรื่อง

มติ ก.จ.จ.

หมายเหตุ

๓

การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม รับทราบ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรายงานว่า ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
ภารกิจ ประจําปี ๒๕๕๓
ตามภารกิจประจําโรงเรียนในสังกัด และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา เพื่อใช้ผลการประเมิน
ดังกล่าวเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจําปี ๒๕๕๓ จํานวน ๘๔ ราย และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ดําเนินการออกคําสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจําปี ๒๕๕๓
เรียบร้อยแล้ว

๔

การจ้างพนักงานจ้างทั่วไป

๕

การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และ รับทราบ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรายงานว่า ได้ขอความเห็นชอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจํา ประจําปี ๒๕๕๓ เงินเดือนข้าราชการครูและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจํา ประจําปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓) โดย
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครอง
ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓)
ส่วนท้องถิ่ น ระดั บจั งหวั ด (คณะอนุ ก.จังหวัด ถ่ า ยโอนครู) ในการประชุ ม ครั้ง ที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อ วัน ที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจํา
ประจําปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓) ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ
ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยให้ปรับปรุงแก้ไขในส่วนของครู
ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยไม่กระทบต่อวงเงินและโควตา

รับทราบ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรายงานว่า ได้จ้างพนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติงานในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จํานวน ๒ ตําแหน่ง รวม ๑๑ อัตรา โดยกําหนดระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ (สิ้นสุดสัญญาจ้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ)

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

๓
ลําดับที่

เรื่อง

มติ ก.จ.จ.

หมายเหตุ

๖

ให้ ข้ าราชการองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด รับทราบ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรายงานว่า คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หน้าที่ราชการ ได้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปรากฏว่ามีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดและมีความเหมาะสม
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งต่อไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ประกาศ
ให้เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว จํานวน ๔ ราย ดังนี้
๑. นายพรชัย ง้อสุรเชษฐ์
ตําแหน่ง วิศวกรโยธา ๓
สังกัดกองช่าง
๒. นายวรดิศ โสฬส
ตําแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ๓
สังกัดกองช่าง
๓. นายพิมพันธ์ สุวรรณวิเชียร
ตําแหน่ง วิศวกรเครื่องกล ๓
สังกัดกองช่าง
๔. นายวิชัย เพชรรัตน์พันธุ์
ตําแหน่ง สถาปนิก ๓
สังกัดกองช่าง

๗

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครู
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ในสายงานบริหารสถานศึกษา

รับทราบ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรายงานว่า ได้ดําเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงาน
บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน ๑ อัตรา
โดยกําหนดรับสมัครสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

๘

ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
ไม่ ต้ อ งสอบแข่ ง ขั น สํ า หรั บ ครู อั ต ราจ้ า ง
เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น ข้ า ราชการครู
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รับทราบ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรายงานว่า ได้ดําเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณี
มีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับครูอัตราจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูประจําโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตามกรอบอัตรากําลังที่ว่าง จํานวน ๑๖ อัตรา โดยกําหนดรับสมัคร
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.

๔
ลําดับที่

เรื่อง

มติ ก.จ.จ.

หมายเหตุ

๙

การกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี รับทราบ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต แจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินประสิทธิภาพและ
พิ เ ศษสํ า หรั บ ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจํ า ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพิเศษสําหรับข้ าราชการ
และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ผ่าน
การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประจําปี ๒๕๕๓ ซึ่งได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ และมีวงเงินคงเหลือจาก
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ยังไม่ถึงร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ที่ขอรับการประเมิน โดยเสนอโครงการบริการประชาชนผู้ใช้บริการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
ทั้ง ๔ แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

๑๐

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหาร เห็นชอบให้ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นายธวัช โรจธนาพงศ์ ตําแหน่งนักบริหารงานส่วนจังหวัด
สาธารณสุข ๗ (หัวหน้าฝ่ายงานโรงพยาบาล) เลขที่ตําแหน่ง ๐๖-๐๑๐๕-๐๐๒ อัตราเงินเดือน ๒๙,๘๔๐.-บาท
ให้ดํารงตําแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข ๗ (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค)เลขที่ตําแหน่ง
๐๖-๐๑๐๕-๐๐๓ สังกัดกองสาธารณสุข โดยให้ดํารงตําแหน่งในระดับเดิม และให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม

๑๑

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอรับ เห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นางนันทวัน รัตนวงศ์วิรุฬ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในต่างสายงาน การเงินและบัญชี ๓ เลขที่ตําแหน่ง ๐๔-๐๓๐๕-๐๐๑ ดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๓ เลขที่ตําแหน่ง
๐๔-๐๓๐๖-๐๐๔ โดยให้ดํารงตําแหน่งในระดับเดิม และให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม

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

๕
ลําดับที่
๑๒

เรื่อง

มติ ก.จ.จ.

หมายเหตุ

พนักงานจ้างขอลาออกจากการปฏิบัติงาน เห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน จํานวน ๕ ราย ดังนี้
๑ นางสาววิชดา กรดมณี ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เลขที่ตําแหน่ง ๑๗๖๕ - ๕
อัตราค่าตอบแทน ๕,๗๖๐.-บาท ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เนื่องจาก
ย้ายกลับภูมิลําเนาเดิม จังหวัดสงขลา
๒. นางสาวกัญชิตา ริเป๊ก ตําแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อัตราค่าตอบแทน
ขั้น ๗,๙๔๐.-บาท ลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เนื่องจากย้ายกลับ
ภูมิลําเนาเดิมจังหวัดเชียงราย
๓. นางสาวบุ ษ ศิ ยา หะยีก าริ ม ตํ าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้ าที่ธุ รการ กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม อัตราค่าตอบแทนขั้น ๖,๒๑๐.-บาท ลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เนื่องจากได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ สังกัดบริหารการศึกษา
จังหวัดพังงา
๔. นางสาวสุธาวดี สนองคุณ ตําแหน่ง ครูช่วยสอนคณิตศาสตร์ ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อัตราค่าตอบแทนขั้น ๘,๗๐๐.-บาท ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เนื่องจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต
๕. นายวราวุฒิ ทิพย์เสนา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจํารถตรวจการณ์ กองการท่องเที่ยวและกีฬา อัตรา
ค่า ตอบแทนขั้ น ๖,๘๖๐.-บาท ลาออกจากการปฏิ บัติ งานตั้ง แต่ วัน ที่ ๕ ตุ ล าคม ๒๕๕๓ เนื่ อ งจาก
ไปประกอบอาชีพอื่น
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.

๖
ลําดับที่

เรื่อง

มติ ก.จ.จ.

หมายเหตุ

๑๓

การขอโอน (ย้าย) ของข้าราชการองค์การ เห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นางสาวปวันรัตน์ ผะลา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑
โอน(ย้าย) ไปดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะโก จังหวัด
บริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช

๑๔

จัดจ้างพนักงานจ้าง

เห็นชอบให้จ้างพนักงานจ้าง ราย นางสาวซูไฮนะ อาลี ตําแหน่ง ครูช่วยสอนคณิตศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา
ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบํารุง)

๑๕

การคั ด เลื อ กข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่ง
ที่กําหนดเป็นตําแหน่งระดับควบขั้นต้น

เห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งที่กําหนด
เป็นตําแหน่งระดับควบขั้นต้นได้ จํานวน 2 ราย คือ
๑. นางสาวลดารัตน์ รักขาว ตําแหน่ง นักวิชาการคลัง ๓ เลื่อนเป็น ตําแหน่ง นักวิชาการคลัง ๔
๒. นางกนกวรรณ พุททอง ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๒ เลื่อนเป็น ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๓

๑๖

การคั ด เลื อ กข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งที่
กําหนดเป็นตําแหน่งระดับควบขั้นสูง
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

เห็นชอบให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งระดับควบขั้นสูง จํานวน 1 ราย คือ
- นางสาวกาญจนา ว่องทั่ง ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๔ เลื่อนเป็น ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๕

๑๗

เห็นชอบให้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต มีเนื้อหา
เช่นเดียวกับประกาศของ ก.จ.
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.
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