สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต (ก.จ.จ.ภูเก็ต)
ครั้งที่ 1/๒๕๕8
วันที่ 28 มกราคม ๒๕๕8 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดภูเก็ต (ชั้น 2)
*************************************

ฯลฯ
ที่
เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ จานวน 6 เรื่อง ประกอบด้วย
1 รายงานผลการรับสมัครรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งดารงตาแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่น
ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตาแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 8) โดยวิธีการคัดเลือก ปรากฏว่า ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ

มติที่ประชุม
รับทราบ

2

รายงานการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภูเก็ต ประจาปี 2557 จานวน 82 ราย

รับทราบ

3

รายงานการประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา ปรากฏว่า ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบดังกล่าว

รับทราบ

4

รายงานการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กาหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบ
เกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยกาหนดวันเลือกสรร ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รับทราบ

5

รายงานผลการรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา ปรากฏว่า
ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ

รับทราบ

6

การขยายระยะเวลาการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท้องถิ่น ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ต่อไปอีก
เป็นระยะเวลา 1 ปี สาหรับนักบริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่เข้าสู่ตาแหน่งแล้ว
ก่อนหลักสูตรที่ ก.ท. กาหนดบังคับใช้ (รวมเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่หลักสูตรใช้บังคับ)

รับทราบ

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

-2ที่
เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา จานวน 9 เรื่อง ประกอบด้วย
1 ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน จานวน 4 ราย ดังนี้
1. นายยุทธวีร์ มรกต ตาแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอกฟิสิกส์ ประจาโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต สังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557
เนื่องจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายชัยศักดิ์ บัวศรี ตาแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง ลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2558 เนื่องจากไปประกอบอาชีพส่วนตัว
3. นายวิทยา สาเหล่ ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองช่าง ลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2558 เนื่องจากไปประกอบอาชีพส่วนตัว
4. นายอภิชาติ มุ่งผลดี ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกิจการขนส่ง ลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2558 เนื่องจากได้งานใหม่

มติที่ประชุม
เห็นชอบ

2

ขอความเห็นชอบการขอโอนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 2 ราย คือ
1. นายอธิวัฒน์ สันสมุด ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 เลขที่ตาแหน่ง 16-0209-023
อัตราเงินเดือนขั้น 19,300 บาท สังกัดกองกิจการขนส่ง โอนไปดารงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 5 เลขที่ตาแหน่ง 01-0209-006 สังกัดสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพังงา
2. นางสาวมนฤทัย เย็นสบาย ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 เลขที่ตาแหน่ง 29-0209-026
อัตราเงินเดือนขั้น 15,840 บาท สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ โอนไปดารงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน 3 เลขที่ตาแหน่ง 03-0201-006 สังกัดกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เห็นชอบ

3

ขอความเห็นชอบปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 6ว เป็นตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 7วช
โดยให้จัดทาคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 7วช ให้สอดคล้องกับปริมาณงานและคุณภาพงาน
ที่เพิ่มมากขึ้น

เห็นชอบ

4

ขอความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม สาหรับตาแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 3)

เห็นชอบให้ประกาศฯ
มีเนื้อหา
เช่นเดียวกับ
ประกาศของ ก.จ.

5

ขอความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต เรื่อง
หลักเกณฑ์การกาหนดจานวนตาแหน่งข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรสนับสนุน
การสอนที่สังกัดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

เห็นชอบให้ประกาศฯ
มีเนื้อหา
เช่นเดียวกับ
ประกาศของ ก.จ.

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

-3ที่
6

เรื่อง
ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ราย
นางศิวนาถ นวลพลับ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 เลขที่ตาแหน่ง 03-0201-002
อัตราเงินเดือนขั้น 26,080.- บาท วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สังกัดกองแผน
และงบประมาณ ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน 6ว

7

ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน
จานวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวอนิสา วารี ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 เลขที่ตาแหน่ง 01-0212-002 สังกัด
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องจาก
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน
กรมสรรพากร
2. นางสาวดวงพร วัดจัง ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกิจการขนส่ง ลาออก
จากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่น
3. นายพรพิชัย มิตรศรี ตาแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง ลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องจากไปประกอบอาชีพส่วนตัว

เห็นชอบ

8

ขอความเห็นชอบพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเพิ่มค่าจ้าง
ลูกจ้างประจา ประจาปี 2557 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) ดังนี้
- ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน 170 ราย
- ลูกจ้างประจา
จานวน 1
ราย

เห็นชอบ

9

ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น และขอความเห็นชอบปรับปรุงอันดับตาแหน่ง (สูงขึ้น)
ราย นางสุธินี หอยนกคง ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง 19977 - 2 เลื่อนเป็น
วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป

เห็นชอบ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

มติที่ประชุม
เห็นชอบ

