สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ชั้น ๒)
ที่

เรื่อง

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต

๑

การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาใน รับทราบ ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)
มาตรฐานกํ า หนดตํ า แหน่ ง ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ มีมติให้เพิ่มคุณวุฒิ
นักบริหารงานช่าง
การศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรมซึ่งเป็น
คุณวุฒิปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ และทางการจัดการงานวิศวกรรมเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักบริหารงานช่าง

๒

ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน รับทราบ ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ประเมินผล
จั ง หวั ด ผ่ า นการทดลองปฏิ บั ติ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย
หน้าที่ราชการ
นายทศพล จินดาพล ตําแหน่ง สถาปนิก ๓ สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต ปรากฏว่ามีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ํากว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนดและมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้งต่อไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ประกาศให้เป็นผู้ที่
ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว

๓

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร รับทราบ การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน ๙ ตําแหน่ง รวม ๑๙ อัตรา ดังนี้
๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑) ตําแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร
จํานวน ๑ อัตรา
๒) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จํานวน ๑ อัตรา
๓) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว
จํานวน ๑ อัตรา
๔) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ (ครูอาสาพัฒนากีฬา) จํานวน ๑ อัตรา
๕) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
จํานวน ๑ อัตรา
๖) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
จํานวน ๑ อัตรา
๗) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จํานวน ๑ อัตรา
๒. พนักงานจ้างทั่วไป
๑) ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จํานวน ๙ อัตรา
๒) ตําแหน่ง คนงานทั่วไป
จํานวน ๓ อัตรา

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

๒
ที่

เรื่อง

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต

๔

การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ให้
ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับ
ตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์

รับทราบการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดํารงตําแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
ในสายงานที่ เ ริ่ ม ต้ น จากระดั บ ๓ จํ า นวน ๑ ราย คื อ นางทานิ ด า ยอดขวั ญ
ตําแหน่ง นิติกร ๕ เลขที่ตําแหน่ง ๐๑-๐๒๐๒-๐๐๓ อัตราเงินเดือน ๑๒,๒๒๐.- บาท
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๕

ขอความเห็นชอบในการบรรจุและ
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย

เห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้โดยขอใช้บัญชีของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๒ ลําดับที่ ๓๗ นายรัตนโชติ อินทร์แก้ว
ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เลขที่ตําแหน่ง ๑๙๑๒๓-๒ (ถ) มาบรรจุแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในตําแหน่ง ครูผู้ช่วย จํานวน
๑ อัตรา

๖

รายงานตํ า แหน่ ง บริ ห ารที่ ว่ า ง รับทราบการรายงานตําแหน่งบริหารที่ว่าง และเห็นชอบให้ดําเนินการสรรหาตําแหน่ง
และขอความเห็ น ชอบในการ บริหารที่ว่างตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดําเนินการสรรหา
จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการดังนี้
๑. ตําแหน่งบริหารว่างที่มีความจําเป็นเร่งด่วน ดําเนินการสรรหาตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ข้อ ๑๕๒ วรรคสอง
ข้อ ๒(๑) คัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งบริหาร
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น และ (๓) รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอืน่
ซึง่ ดํารงตําแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้
กับตําแหน่งบริหาร จํานวน ๒ อัตรา ดังนี้
๑) ตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๗ (หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง)
สังกัด กองช่าง เลขที่ตําแหน่ง ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๒ จํานวน ๑ อัตรา
๒) ตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๗ (หัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ)
สังกัด กองช่าง เลขที่ตําแหน่ง ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๔ จํานวน ๑ อัตรา
๒. ตําแหน่งบริหารว่างที่มีความจําเป็นเร่งด่วน ดําเนินการสรรหาตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ข้อ ๑๕๒ วรรคสอง
ข้อ ๒(๒) โดยวิธีการสอบคัดเลือก จํานวน ๔ อัตรา ดังนี้
๑) ตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ๖ (หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์)
สังกัด สํานักปลัด อบจ. เลขที่ตําแหน่ง ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๕ จํานวน ๑ อัตรา
๒) ตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ๖ (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว)
สังกัด กองการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ตําแหน่ง ๒๘-๐๑๐๒-๐๑๑
จํานวน ๑ อัตรา
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

๓
ที่

เรื่อง

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
๓) ตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ๖ (หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์)
สังกัด กองการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ตําแหน่ง ๒๘-๐๑๐๒-๐๑๓
จํานวน ๑ อัตรา
๔) ตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๖ (หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม)
สังกัด กองช่าง เลขที่ตําแหน่ง ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๕ จํานวน ๑ อัตรา
๓. สําหรับตําแหน่งบริหารว่างซึง่ ได้ดําเนินการสรรหาแล้วแต่ไม่สามารถสรรหา
ผู้มาดํารงตําแหน่งได้ เนื่องจากบางตําแหน่งไม่มีผู้สมัครบางตําแหน่งผู้สมัครไม่ผ่าน
เกณฑ์การคัดเลือก ให้ดําเนินการสรรหาตามระเบียบไปในคราวเดียวกันโดยวิธีการ
รับโอน หรือวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม
๑) ตําแหน่ง นักบริหารงานทัว่ ไป ๗ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
สังกัด สํานักปลัด อบจ. เลขที่ตําแหน่ง ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๓ จํานวน ๑ อัตรา
๒) ตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ๗ (หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา อบจ.)
สังกัด กองกิจการสภา อบจ. เลขที่ตําแหน่ง ๐๒-๐๑๐๒-๐๐๗ จํานวน ๑ อัตรา
๓) ตําแหน่ง นักบริหารงานการคลัง ๗ (หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน)
สังกัด กองพัสดุและทรัพย์สิน เลขที่ตําแหน่ง ๒๑-๐๑๐๓-๐๐๖ จํานวน ๑ อัตรา
๔) ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ๘)
สังกัด กองสาธารณสุข เลขทีต่ ําแหน่ง ๐๖-๐๑๐๕-๐๐๑ จํานวน ๑ อัตรา
๕) ตําแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข ๗ (หัวหน้าฝ่ายงานโรงพยาบาล)
สังกัด กองสาธารณสุข เลขทีต่ ําแหน่ง ๐๖-๐๑๐๕-๐๐๒ จํานวน ๑ อัตรา
๖) ตําแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข ๗ (หัวหน้าฝ่ายวิชาการ แผนงานและ
การประเมินผล)
สังกัด กองสาธารณสุข เลขทีต่ ําแหน่ง ๐๖-๐๑๐๕-๐๐๔ จํานวน ๑ อัตรา

๗

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นางสาวดนุชา แดงงาม
ขอลาออกจากราชการ
ตําแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ๓ เลขที่ตําแหน่ง ๒๘-๐๒๐๕-๐๐๒ กองการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ลาออกได้ตามความประสงค์

๘

พนักงานจ้างขอลาออกจากการ เห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออก จํานวน ๔ ราย ดังนี้
ปฏิบัติงาน
๑. นายสมปอง คงอุ่น ตําแหน่ง ครูช่วยสอนดนตรีศึกษา อัตราค่าตอบแทนขั้น
๘,๓๒๐.- บาท ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
เนื่องจากได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การประถมศึกษาพังงา จังหวัดพังงา
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

๔
ที่

เรื่อง

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
๒. นายสมศักดิ์ คงเอียด ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจํารถตรวจการณ์ อัตรา
ค่าตอบแทนขั้น ๖,๘๖๐.-บาท กองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ เนื่องจาก
ไปประกอบธุรกิจส่วนตัว
๓. นายจีรวัฒน์ นุ่นสังข์ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าตอบแทนขั้น
๕,๐๘๐.- บาท กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอลาออกจากการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่น
๔. นางสาววราวรรณ ฤทธิ์ศรี ตําแหน่ง คนงานทั่วไป อัตราค่าตอบแทนขั้น
๕,๐๘๐.- บาท สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภูเก็ต ขอลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เนื่องจากย้าย
กลับภูมิลําเนาเดิมจังหวัดหนองคาย เพื่อไปดูแลบิดาที่ป่วย

๙ หารือการให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่ม เห็นชอบให้หารือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)
สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษ ในกรณีที่ต้องพิจารณาว่า บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มี
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
เหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ต่อเนื่องจากต้นสังกัดเดิมหรือไม่
๑๐ ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การ เห็นชอบให้ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การ
เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นข้ า ราชการ บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ของคณะกรรมการข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จังหวัดภูเก็ต มีเนื้อหาเช่นเดียวกับประกาศของ ก.จ.

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