สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต (ก.จ.จ.ภูเก็ต)
ครั้งที่ 4/๒๕๕6
วันพุธที่ 24 เมษายน ๒๕๕6 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ชั้น 2)
---------------------------------------------ฯลฯ
ลําดับที่
เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ จํานวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย
1
รายงานการประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการ
สถานศึกษา

มติที่ประชุม หมายเหตุ
รับทราบ

2

รายงานผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามประกาศองค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้า
รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รับทราบ

3

รายงานการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้อง
สอบแข่งขันสําหรับครูอัตราจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย

รับทราบ

4

การอนุโลมใช้กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ํา หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555 และหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่
ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 9 เรื่อง ประกอบด้วย
1
รายงานตําแหน่งบริหารที่ว่าง และขอดําเนินการสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหน่ง
บริหารที่ว่าง จํานวน 2 อัตรา คือ
1. ตํ า แหน่ ง นั กบริ ห ารงานองค์ การบริ ห ารส่ ว นจังหวั ด 9 (ปลั ด องค์ การ
บริหารส่วนจังหวัด) เลขที่ตําแหน่ง 00-0101-001
2. ตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 8 (ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่) เลขที่
ตําแหน่ง 29-0102-015
โดยดําเนินการสรรหาตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 152 วรรคสอง ข้อ 2 (2) โดยวิธีการคัดเลือก

เห็นชอบ

2
ลําดับที่
เรื่อง
2
ขอความเห็นชอบคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการสอบคัดเลือก

มติที่ประชุม หมายเหตุ
เห็นชอบ

3

ขอความเห็นชอบการขอโอนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน
3 ราย คือ
1. นางพัชรี สังข์เกษม ตําแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 เลขที่ตําแหน่ง 20000-2
อัตราเงินเดือนขั้น 15,020.-บาท ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต สังกัดกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โอนไปประจําโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยม
ธรรม ในตําแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 เลขที่ตําแหน่ง 01231-2 อัตราเงินเดือนขั้น
15,020.-บาท สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2. นายเอกพงศ์ สุว ประพั น ธ์ ตํา แหน่ ง ครู อัน ดั บ คศ.๑ เลขที่ ตํา แหน่ ง
20020-2 อัตราเงินเดือนขั้น 14,620.-บาท ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โอนไปรับราชการครู ประจําโรงเรียน
เทศบาลวั ดมเหยงคณ์ ในตํ าแหน่ง ครู อั นดั บ คศ.1 เลขที่ตํ าแหน่ง 11877-2
อัตราเงินเดือนขั้น 14,620.-บาท สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช
3. นายวชิ ระ แซ่ ลิ้ ม ตํา แหน่ ง เจ้า หน้ า ที่ บั น ทึ กข้ อมู ล 2 เลขที่ ตํ า แหน่ ง
04-0206-008 อัตราเงินเดือนขั้น 6,970.-บาท สังกัดกองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต โอน (ย้าย) ไปดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 เลขที่ตําแหน่ง
04-0211-001 กองคลั ง สั ง กั ด เทศบาลตํ า บลบ้ า นนา อํ า เภอบ้ า นนาเดิ ม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เห็นชอบ

4

ขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานครูเทศบาล ราย นางสาวณัฐชนันท์ มากชิต
ตํ า แหน่ ง ครู อั น ดั บ คศ.1 เลขที่ ตํ า แหน่ ง 30216-2 อั ต ราเงิ น เดื อ นขั้ น
12,530.-บาท วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) ประจําโรงเรียน
เทศบาล 2 บ้านกะทู้ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองกะทู้ มาดํารงตําแหน่งครู
เลขที่ตําแหน่ง 19947-2 ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เห็นชอบ

5

ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 10 เมษายน 2556 โดยเรียงตาม
ลําดับที่ จํานวน 13 ตําแหน่ง รวม ๔5 อัตรา

เห็นชอบ

6

ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นายธวัช โรจน์ธนาพงศ์
ตําแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข 7 เลขที่ตําแหน่ง 06-0105-003 อัตรา
เงินเดือนขั้น 35,220.-บาท สังกัดกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

เห็นชอบ

3
ลําดับที่
เรื่อง
มติที่ประชุม หมายเหตุ
7
ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย คือ
เห็นชอบ
1. นางสาวขนิษฐา โกบบาหลี ตําแหน่ง ครูช่วยสอนปฐมวัยศึกษา ประจํา
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบํารุง) สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่
22 เมษายน 2556 เนื่องจากได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
2. นางสาวสุ ภั ท รรดา สิ ริ ปั ณ ฑิ ต า ตํ า แหน่ ง ครู ช่ ว ยสอนปฐมวั ย ศึ ก ษา
ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) สังกัดกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เพื่อประกอบอาชีพอื่น
8

ขอความเห็นชอบส่งเรื่องการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กรณี นายสิทธิชัย ผอมนุ่ม
ตําแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง มีพฤติกรรมละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางาน
เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 7 วัน ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการ
ทางวิ นั ย และการให้ อ อกจากราชการพิ จ ารณาทํ า ความเห็ น และรายงานผล
ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต พิจารณา

เห็นชอบ

9

ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน จํานวน 10 ราย คือ
1. นางสาวสุดารัตน์ อนันต์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด
กองการท่องเที่ยวและกีฬา ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2556
เพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัว
2. นางสาวศศิวิมล อําลอย ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด
สํ า นั กปลั ด องค์ การบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ลาออกจากการปฏิ บั ติ ง านตั้ งแต่ วั น ที่
1 พฤษภาคม 2556 เนื่องจากได้รั บการจัดจ้ างเป็ นพนั กงานจ้างตามภารกิ จ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
3. นางสาวดาราพร แก้วขาว ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดกอง
การศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ลาออกจากการปฏิ บั ติ ง านตั้ ง แต่ วั น ที่
1 พฤษภาคม 2556 เนื่องจากได้รั บการจัดจ้ างเป็ นพนั กงานจ้างตามภารกิ จ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
4. นางสาวมาเรียม เบ็ญหมาน ตําแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ ประจําห้องสมุด
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลาออก
จากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เนื่องจากได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

เห็นชอบ

4
ลําดับที่

เรื่อง
มติที่ประชุม หมายเหตุ
5. นางสาวอภิญญา คุ้มพิทักษ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เห็นชอบ
ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) สังกัดกองการศึกษา ศาสนา
และวั ฒ นธรรม ลาออกจากการปฏิ บั ติ ง านตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2556
เนื่องจากได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
6. นางสาวศิวพรรณ พรหมภักดี ตําแหน่ง ครูช่วยสอนสังคมศึกษา ประจํา
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบํารุง) สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2556 เนื่องจาก
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
7. นางสาวปวีณา สาลิกา ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดกองคลัง
ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เนื่องจากได้รับจัดจ้าง
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต
8. นายรัตนพล สัจจะกุล ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดกองช่าง
ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เนื่องจากได้รักการ
จัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
9. นายวิโรจน์ กล้าศึก ตําแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง ลาออกจาก
การปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เนื่องจากได้รับการจัดจ้างเป็น
พนักงานจ้า งตามภารกิ จ ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจั กรกลขนาดเบา สังกั ด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
10. นายมานิต แซ่หลิม ตําแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง ลาออกจาก
การปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เนื่องจากได้รับการจัดจ้างเป็น
พนักงานจ้า งตามภารกิ จ ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจั กรกลขนาดเบา สังกั ด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

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

