สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต (ก.จ.จ.ภูเก็ต)
ครั้งที่ 4/๒๕๕7
วันที่ 29 พฤษภาคม ๒๕๕7 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ชัน้ 2)
---------------------------------------------ฯลฯ
ที่
เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ จํานวน 7 เรื่อง ประกอบด้วย
1 รายงานการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดํารงตําแหน่งบริหารให้ดํารงตําแหน่ง
บริหารในระดับที่สูงขึ้น จํานวน 4 ตําแหน่ง รวม 4 อัตรา

มติทปี่ ระชุม
รับทราบ

รายงานการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความเหมาะสม
กับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) กําหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร โดยกําหนดวันเลือกสรร ในวันที่
16 พฤษภาคม 2557
รายงานการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการครู
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย รวมจํานวน 8 อัตรา

รับทราบ

4

รายงานประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศองค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 10 เมษายน 2557

รับทราบ

5

รายงานการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงาน
นักบริหารให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงาน ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 8) จํานวน 2 อัตรา โดยกําหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 30 มิถุนายน 2557
ณ กองการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในวันและเวลาราชการ
รายงานการเลือ่ นขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจําโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจําปี 2557 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557)

รับทราบ

รายงานประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
มาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบริหารที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จํานวน 5 ตําแหน่ง 5 อัตรา คือ
1. ตําแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 8 (ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข) จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 7 (หัวหน้าฝ่ายงานโรงพยาบาล) จํานวน 1 อัตรา
3. ตําแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 7 (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค)
จํานวน 1 อัตรา
4. ตําแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 7 (หัวหน้าฝ่ายวิชาการแผนงานและการประเมินผล)
จํานวน 1 อัตรา
5. ตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับ 6 (หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและซ่อมบํารุง) จํานวน 1 อัตรา
โดยกําหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ กองการ
เจ้าหน้าที่ (ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในวันและเวลาราชการ

รับทราบ

2
3

6
7

รับทราบ

รับทราบ

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

2
ที่
เรื่อง
มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพือ่ พิจารณา จํานวน 7 เรื่อง ประกอบด้วย
เห็นชอบ
1 ขอความเห็นชอบแก้ไขมติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(เฉพาะราย) เนื่องจากผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 ลําดับที่ 13 หมายเลข
ประจําตัวสอบ 2013133 ราย นายกริสน์ จําปีพันธ์ มีหนังสือแจ้งขอสละสิทธิ์ ตามบันทึกการยินยอม
สละสิทธิ์ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เรือ่ ง ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
2 ขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศ เห็นชอบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้
และตําแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน โดยเรียงตามลําดับที่ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งที่ว่าง จํานวน
5 อัตรา คือ
ตําแหน่งที่
สอบแข่งขันได้
ลําดับที่

เลข
ประจําตัว
สอบ

ชื่อ - สกุล

1. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2
5
2020104 นางสาวจุฑารัตน์ แซ่เฮง
6
2020168 นางสาวอาจีรา ศรีสมุทร
2. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2
4
2080145 นายพัชรากร ขุนทอง
3. ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล ระดับ 1
3
1010016 นางสาวมาลินี ดารือยอ
4. ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ ระดับ 1
6
1020001 นางสาวทัศนีย์ กาญจนถาวร

3

บรรจุและแต่งตั้ง
ในตําแหน่ง

เลขที่ตําแหน่ง

สังกัด

จพง.การคลัง 2

04-0306-003
04-0303-005

กองคลัง
กองคลัง

จพง.พัสดุ 2

06-0313-014

กองสาธารณสุข

จนท.บันทึกข้อมูล 1

03-0206-005

กองแผนและงบประมาณ

จนท.บันทึกข้อมูล 1

03-0206-007

กองแผนและงบประมาณ

จพง.การเงินและบัญชี 2

ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
พนักงานจ้างลาออกจากราชการ รวมจํานวน 16 ราย คือ
1. นายวรวรรษ ซุ้นหั้ว ตําแหน่ง นิติกร 3 เลขที่ตําแหน่ง 29-0202-009 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่
แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เนื่องจากได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน ตําแหน่ง นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
2. นายทนงศักดิ์ หิรญ
ั เรือง ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เลขที่ตําแหน่ง 20020-2
ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แจ้งความประสงค์ขอลาออก
จากราชการตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
3. นางสาวฟาตีม๊ะ มัจฉา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เลขที่ตําแหน่ง 20013-2 ประจํา
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แจ้งความประสงค์ขอลาออกจาก
ราชการตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
4. นางสาวภาวนา ยาชะรัด ตําแหน่ง ครูช่วยสอน สาขาวิชาภาษาไทย ประจําโรงเรียน อบจ.เมือง
ภูเก็ต สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

เห็นชอบ

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

3
ที่

เรื่อง
มติทปี่ ระชุม
5. นางสาวพฤดี ชูวงศ์ ตําแหน่ง ครูช่วยสอน สาขาวิชาปฐมวัย ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เห็นชอบ
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่
14 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
6. นายเกียรติพงศ์ ศรีม่าน ตําแหน่ง ครูช่วยสอนพลศึกษา ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต สังกัด
กองการศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม แจ้ ง ความประสงค์ ข อลาออกจากการปฏิ บั ติ ง านตั้ ง แต่ วั น ที่
7 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตําแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
7. นางสาวมนชนก จันทบูรณ์ ตําแหน่ง ครูช่วยสอนคณิตศาสตร์ ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ
(วั น ครู 2502) สั ง กั ด กองการศึก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม แจ้ง ความประสงค์ ข อลาออกจากการ
ปฏิบัติงานตั้ งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
8. นางเยาวลักษณ์ เจริญวัฒน์ ตําแหน่ง ครูช่วยสอนภาษาอังกฤษ ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่
8 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตําแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
9. นายวุฒิชาติ โกยวิวัฒน์ตระกูล ตําแหน่ง ครูช่วยสอนปฐมวัย ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ
(ตันติโกวิทบํารุง) สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
10. นายกฤษณชั ย ชูร ส ตํ าแหน่ ง เจ้ าหน้ า ที่ ป ระจํา ศู น ย์ วิท ยุ สั งกั ด กองการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เนื่องจากไปประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว
11. นายบรรเจิด เอกบุตร ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์วิทยุ สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา
แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เนื่องจากไปประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว
12. นายเดโช สุวรรณมณี ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจําเรือตรวจการณ์ สังกัด กองการท่องเที่ยวและกีฬา
แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เนื่องจากไปประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว
13. นายเฉลียว เหลาคํา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจําเรือตรวจการณ์ สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา
แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เนื่องจากไปประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว
14. นางสาวสุดารัตน์ เขียวสด ตําแหน่ง ครูช่วยสอนปฐมวัยศึกษา ประจําโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่
1 มิถุนายน 2557 เนื่องจากกลับภูมิลําเนาเดิม
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15. นายดนัย บุหงา ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) เห็นชอบ
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่
1 มิถุนายน 2557 เนื่องจากไปประกอบธุรกิจในครัวเรือน
16. นายสมบูรณ์ จันทร์คูเมือง ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์วิทยุ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่
1 มิถุนายน 2557 เพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัว
ขอความเห็นชอบส่งเรื่องการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการ เห็นชอบ
ทางวินัยและการให้ออกจากราชการ กรณี นายศุภกร คําวิเศษณ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประจํ ารถตรวจการณ์ และนายสมบูร ณ์ จัน ทร์ คู เมื อง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตํ าแหน่ ง
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์วิทยุ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กองการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งถูกกล่าวหาว่า
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ในเรื่องรับเงินโดยมิชอบจากการออกช่วยเหลือนําส่งผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยรถ
ตรวจการณ์ไปยังโรงพยาบาลป่าตอง โดยเรียกรับเงินจํานวน 2,000 บาท จากผู้ได้รับบาดเจ็บและ
ผู้ได้รับบาดเจ็บขอใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายในการนําส่งโรงพยาบาล ซึ่งทางโรงพยาบาลป่าตองไม่สามารถ
ออกใบเสร็จรับเงินให้ได้
ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เห็นชอบ
โดยเรียงตามลําดับที่ ซึ่งมีกรอบอัตรากําลังว่างและงบประมาณสําหรับดําเนินการแล้วในตําแหน่ง ครูช่วยสอน
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จํานวน 15 อัตรา
ขอความเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ เห็นชอบ
และขอความเห็นชอบปรับปรุงอันดับตําแหน่ง ราย นางกัลยา ต่อศักดิ์ ตําแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะ
ครูชํา นาญการ เลขที่ ตําแหน่ ง 19111-2(ถ) เลื่ อนเป็ น วิท ยฐานะครู ชํานาญการพิเ ศษ ตั้ง แต่วัน ที่
14 กันยายน 2555 และเห็นชอบให้ปรับปรุงอันดับตําแหน่งจากอันดับ คศ.2 เป็นอันดับ คศ.3
ขอความเห็นชอบผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ เห็นชอบ
2556 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับคะแนนรวม 76 คะแนน ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน
มีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ไม่เกิน ๓ เท่าของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทน

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

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

