สรุปมติคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดสตูล
ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
ลําดับที่

เรื่อง

1.

การดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน
ผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงบริหารขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสตูล ในตําแหนง หัวหนาฝายที่
วาง

มติ ก.จ.จ. จังหวัดสตูล
รับทราบ ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลีย่ นสายงาน
ผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ในตําแหนง หัวหนาฝายที่
วาง จํานวน 11 อัตรา ดังนี้
สังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 4 อัตรา
1. ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานบุคคล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6)
2. ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7)
3. ตําแหนง หัวหนาฝายพัฒนาสังคม (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7)
4. ตําแหนง หัวหนาฝายพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6)
สังกัดกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 3 อัตรา
1. ตําแหนง หัวหนาฝายการประชุม (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6)
2. ตําแหนง หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6)
3. ตําแหนง หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน (นักบริหารงานทั่วไป 7)
สังกัดกองแผนและงบประมาณ จํานวน 3 อัตรา
1. ตําแหนง หัวหนาฝายงบประมาณและเงินอุดหนุน (นักบริหารงานนโยบายและแผน ระดับ 6)
2. ตําแหนง หัวหนาฝายขอมูลและสารสนเทศ (นักบริหารงานนโยบายและแผน ระดับ 6)
3. ตําแหนง หัวหนาฝายติดตามและประเมินผล (นักบริหารงานโยบายและแผน ระดับ 6)
สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา
1. ตําแหนง หัวหนาฝายกีฬาและสันทนาการ (นักบริหารการศึกษา ระดับ 7)
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2.

การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและเพิ่มคาจาง
รับทราบ ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลรายงานผูไดรับการเลื่อนขัน้ เงินเดือนและเพิ่มคาจาง
ลูกจางประจํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้ง กรณีพิเศษ 1 ขั้น โดยมีขาราชการ จํานวน 58 ราย และลูกจางประจํา จํานวน 23 ราย และผูไดรับการ
ที่ 2 (1 ตุลาคม 2552)
เลื่อนขัน้ เงินเดือนและเพิ่มคาจาง 0.5 ขั้น โดยมีขาราชการ จํานวน 5 ราย

3.

การยกเลิกมติ ก.จ. ที่กําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิ
คัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด ระดับ 9

รับทราบ ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดสตูลรายงานวา จังหวัดสตูลไดสงหนังสือที่ สต
0037.2/9643 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การยกเลอกมติ ก.จ. ที่กําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิ
คัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงปลัดองคืการบริหารสวนจังหวัด ระดับ 9 โดยแจงวา ก.จ. ในการปรุชมครั้งที่
3/2552 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 ไดมีมติใหยกเลิกมติ ก.จ. ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 กันยายน
2547 เรื่อง การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนง
บริหาร ขอ 4 ความวา “กรณีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ระดับ 9
ใหผูโอนมาดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ระดับ 8 จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่น ตองดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ระดับ 8 เปนระยะเวลา 1 ป” ทั้งนี้ เพื่อให
ขาราชการสวนทองถิ่นไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน อันสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ซึ่งมีเจตนารมณใหขาราชการสวนทองถิ่นโอนสับเปลี่ยนตําแหนงกันไดโดยงายและใหการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่นแตละประเภทมีมาตรฐานสอดคลองกัน

4.

การดําเนินการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552

เห็นชอบตามรายงานผลการดําเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (โครงการ
ปรับปรุงระบบงานจดทะเบียนพาณิชยขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล) ซึ่งมีผลการ
ประเมิน 93 คะแนน อัตราเงินประโยชนตอบแทนอื่นฯ คนละไมเกิน 3 เทา
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5.

การยายขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไป
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานที่ไมใชสายงานที่
เริ่มตนในระดับเดียวกัน (จากสายงานที่เริ่มตนจาก
ระดับ 1 เปลี่ยนเปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2)

เห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลยายขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไปแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสายงานที่ไมใชสายงานที่เริ่มตนในระดับเดียวกัน (จากสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1
เปลี่ยนเปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2) จํานวน 1 ราย คือ นางสาวอังสณา อังสุภานิช ตําแหนง
เจาหนาที่ธุรการ ระดับ 2 เลขที่ตําแหนง 03-0211-006 เปลีย่ นสายงานเปน เจาพนักงานธุรการ ระดับ 2
เลขที่ตําแหนง 03-0212-007

6.

การเลื่อนและแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับ
ตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ

เห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดสตูลเลื่อนและแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดให
ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางอรอุษา สุวรรณโณ
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ระดับ 3 เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 4
2. นายวีระพงษ แยมยินดี
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ระดับ 3 เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 4
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