สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต (ก.จ.จ.ภูเก็ต)
ครั้งที่ 9/๒๕๕7
วันพุธที่ 22 ตุลาคม ๒๕๕7 เวลา 14.0๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ชั้น 2)
*************************************

ฯลฯ
ที่
เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ จานวน 10 เรื่อง ประกอบด้วย
1 รายงานการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 22 อัตรา
2 รายงานการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจาปีงบประมาณ 2556
3 รายงานการหารือแนวทางเกี่ยวกับมติ ก.จ.จ. อานาจเจริญ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อานาจเจริญ ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ

มติที่ประชุม
รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ
และถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ

4 รายงานการลาพักผ่อนไปต่างประเทศ ราย นางสาวกันยา หาญพิทักษ์วงศ์

รับทราบ

5 รายงานการเลื่อนและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดารงตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน 2 อัตรา
6 รายงานการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสาหรับ
ครูอัตราจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
จานวน 10 อัตรา รายละเอียดดังนี้

รับทราบ

โรงเรียน อบจ .เมืองภูเก็ต จานวน 3 อัตรา
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
กลุ่มวิชาสังคม หรือทางสังคมศึกษา
001
นางสาวนลัทพร บุ้งทอง
กลุ่มวิชาภาษาไทย หรือทางภาษาไทย
001
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารีย์ สงสัยเกตุ
กลุ่มวิชาพลศึกษา หรือทางพลศึกษา
001
นายรัฐศาสตร์ เพ็งพาจร
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จานวน 3 อัตรา
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
กลุ่มวิชาประถมศึกษา หรือทางประถมศึกษา
001
นางมณฑา เชื้อชายเลิศ
002
นางธัญมน นิลวรรณ
กลุ่มวิชาพลศึกษา หรือทางพลศึกษา
002
นายตะวัน หนูหลง
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบารุง) จานวน 2 อัตรา
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ หรือทางคณิตศาสตร์
001
นางสาวซูไฮนะ อาลี
กลุ่มวิชาดนตรี หรือทางดนตรีศึกษา
001
นายธีรวัฒน์ แซ่ตี่
โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน จานวน 2 อัตรา
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
กลุ่มวิชาปฐมวัย หรือทางปฐมวัยศึกษา
001
นางสาวปราณีต สมบัติทอง
002
นางสาวสุดา ตุกังหัน

รับทราบ

หมายเหตุ
คุณสมบัติครบถ้วน
คุณสมบัติครบถ้วน
คุณสมบัติครบถ้วน
หมายเหตุ
คุณสมบัติครบถ้วน
คุณสมบัติครบถ้วน
คุณสมบัติครบถ้วน
หมายเหตุ
คุณสมบัติครบถ้วน
คุณสมบัติครบถ้วน
หมายเหตุ
คุณสมบัติครบถ้วน
คุณสมบัติครบถ้วน
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2
ที่
เรื่อง
7 รายงานการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 ตาแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้
1. ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา
(โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน)
2. ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา (โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต)
โดยกาหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 19 พฤศจิกายน 2557 ณ กองการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในวันและเวลาราชการ

มติที่ประชุม
รับทราบ

8 รายงานการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงาน
ผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร จานวน 2 ตาแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้
1. ตาแหน่ง นักบริหารงานการคลัง 6 (หัวหน้าฝ่ายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน )
2. ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 6
(หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)
โดยกาหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2557 ณ กองการเจ้าหน้าที่
(ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในวันและเวลาราชการ

รับทราบ

9 รายงานการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ 2558 และเสนอโครงการที่จะปรับปรุงกระบวนการทางาน หรือ เพื่อลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ โครงการ ภูเก็ตแคร์ “สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียงในภูเก็ต ”

รับทราบ

10 รายงานการประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาแหน่งผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จานวน 3 ตาแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
1. ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 7 (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
2. ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 7 (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม)
3. ตาแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7
(หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล)
โดยกาหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 21 พฤศจิกายน 2557 ณ กองการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในวันและเวลาราชการ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา จานวน 14 เรื่อง ประกอบด้วย
1 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นางสาวนันทิยา ชุมดี ตาแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง 19982 - 2 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2556 เป็นต้นไป และขอความเห็นชอบปรับปรุงอันดับตาแหน่ง (สูงขึ้น)
2 ขอความเห็นชอบส่งรายงานการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการ
ทางวินัยและการให้ออกจากราชการ กรณีนางสาวสมลักษณ์ ขอบรรพกุล , นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ และ
นางมะลิวัลย์ ผลาภรณ์ ไม่ได้กระทาผิดวินัยตามที่สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13
(จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ชี้มูลความผิด
3 ขอความเห็นชอบหารือเรื่องทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบให้หารือ
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น

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

3
ที่
เรื่อง
4 ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นางสาวเลขา อินทะนะนก
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา 6ว ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา 7ว เลขที่
ตาแหน่งและสังกัดเดิม โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
(วันที่ 6 ตุลาคม 2557)

มติที่ประชุม
เห็นชอบ

5 แจ้งคาพิพากษาคดีหมายเลขดาที่ 90/2555 และคดีหมายเลขดาที่ 99/2555 ซึง่ ศาลปกครอง
นครศรีธรรมราชได้มีคาพิพากษา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ให้เพิกถอนคาสั่งขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต ที่ 94/2555 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555 โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 16 มกราคม
2555 ซึ่งเป็นวันออกคาสั่งดังกล่าว

เห็นชอบ
ตามคาพิพากษา
ของศาลปกครองฯ

6 ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน จานวน 4 ราย คือ
1. นางสาวสุลีภรณ์ พร้อมมณี ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองสาธารณสุข
ลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที6่ ตุลาคม 2557 เนื่องจากได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2. นายจิระศักดิ์ เริงศิริ ตาแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง ลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2557 เนื่องจากไปประกอบอาชีพส่วนตัว
3. นายวชิรวิทย์ อัครวิทยาธร ตาแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองกิจการขนส่ง ลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2557 เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่น
4. นางสาวพันธ์ทิพย์ เดชเจริญ ตาแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองกิจการขนส่ง ลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2557 เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่น

เห็นชอบ

7 รายงานตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างและขอความเห็นชอบดาเนินการสรรหาตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 152 วรรคสองข้อ 2 (2) โดยวิธีการสอบคัดเลือก จานวน 1 อัตรา คือ
ที่
1

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา

เลขที่ตาแหน่ง
19115-1 (ถ)

รับทราบ
และเห็นชอบให้
ดาเนินการสรรหา

สังกัด
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต

8 ขอความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต เรื่อง
การให้ลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับอัตราค่าจ้างและจานวนเงินที่ปรับเพิ่มสาหรับ
ตาแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ. รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับ
การแต่งตั้ง พ.ศ. 2557

เห็นชอบให้ประกาศฯ
มีเนื้อหา
เช่นเดียวกับ
ประกาศของ ก.จ.

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

4
ที่
9

เรื่อง
มติที่ประชุม
ขอความเห็นชอบการขอโอนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 2 ราย คือ
เห็นชอบ
1. นายสุทธิศักดิ์ ใจแข็ง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์6ว เลขที่ตาแหน่ง 01-0207-001
อัตราเงินเดือนขั้น 19,580 บาท สังกัดสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โอนไปดารงตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6ว เลขที่ตาแหน่ง 08-0207-002 สังกัดกองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครตรัง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
2. นายภูศกร ฟูน้อง ตาแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 3 เลขทีต่ าแหน่ง 05-0524-003 อัตราเงินเดือนขั้น
13,310 บาท สังกัดกองช่าง โอนไปดารงตาแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 3 เลขที่ตาแหน่ง 05-0524-002
สังกัดกองช่าง เทศบาลนครเชียงราย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

10 ขอความเห็นชอบยกเลิกการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(เฉพาะราย) จานวน 2 ราย คือ 1. นางสาวจันทร์ทิพย์ ผ่องสมัย 2. นางสาวอริสา รัตนฉายา

เห็นชอบ

11 ขอความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 10 เป็นการเฉพาะราย

เห็นชอบให้ประกาศฯ
มีเนื้อหา
เช่นเดียวกับ
ประกาศของ ก.จ.

12 ขอความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่ง และกาหนดการเลื่อนและแต่งตั้ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

เห็นชอบให้ประกาศฯ
มีเนื้อหา
เช่นเดียวกับ
ประกาศของ ก.จ.

13 ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน จานวน 4 ราย คือ
1. นายกฤษฎา โทธรรม ตาแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองกิจการขนส่ง ลาออกจากการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่น
2. นายบุญฤทธิ์ บุญโต ตาแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง ลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่
1 พฤศจิกายน 2557 เนื่องจากไปรับราชการทหาร
3. นายวีระยุทธ ซุ้นสุวรรณ ตาแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง ลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เนื่องจากไปรับราชการทหาร
4. นายบุญส่ง เทศสูงเนิน ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล สังกัดกองกิจการขนส่ง ลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2557 เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่น

เห็นชอบ

14 ขอความเห็นชอบการขอโอน (ย้าย) ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นายสุรชัย โมรา
ตาแหน่ง นายช่างเครื่องกล 3 เลขที่ตาแหน่ง 16-0522-010 อัตราเงินเดือนขั้น 13,070 บาท
สังกัดกองกิจการขนส่ง ขอโอน (ย้าย) ไปดารงตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 3 เลขที่ตาแหน่ง
01-0703-001 เทศบาลตาบลถ้าใหญ่ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เห็นชอบ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

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

