สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต (ก.จ.จ.ภูเก็ต)
ครั้งที่ 5/๒๕๕8
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๕8 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดภูเก็ต (ชั้น 2)
******************************************

ฯลฯ
ที่
เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ จานวน 6 เรื่อง ประกอบด้วย
1 รายงานการประกาศรับสมัครรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งดารงตาแหน่งบริหารหรือข้าราชการ
ประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตาแหน่งบริหารมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบริหารที่ว่าง
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จานวน 6 ตาแหน่ง ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6

ตาแหน่ง/ระดับ
นักบริหารการศึกษา ระดับ 7
(หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา)
นักบริหารการศึกษา ระดับ 7
(หัวหน้าฝ่ายวิชาการและส่งเสริมการศึกษา)
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 8
(ผู้อานวยการกองสาธารณสุข)
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 7
(หัวหน้าฝ่ายงานโรงพยาบาล)
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 7
(หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค)
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 7
(หัวหน้าฝ่ายวิชาการ แผนงานและการประเมินผล)

เลขที่ตาแหน่ง
08-0108-002

สังกัด
กองการศึกษาฯ

จานวน
1 อัตรา

08-0108-003

กองการศึกษาฯ

1 อัตรา

06-0105-001

กองสาธารณสุข

1 อัตรา

06-0105-002

กองสาธารณสุข

1 อัตรา

06-0105-003

กองสาธารณสุข

1 อัตรา

06-0105-004

กองสาธารณสุข

1 อัตรา

มติที่ประชุม
รับทราบ

โดยกาหนดวันรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2558
ณ กองการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในวันและเวลา
ราชการ
2

รายงานการเพิกถอนคาสั่งและให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตาแหน่งและ
แต่งตั้งให้กลับไปดารงตาแหน่งเดิม ราย นางกานดา แทบทับ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง 8) เลขที่ตาแหน่ง 04-0103-001 อัตราเงินเดือนขั้น 40,560 บาท
สังกัดกองคลัง กลับไปดารงตาแหน่งเดิม ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 เลขที่ตาแหน่ง
16-0209-023 อัตราเงินเดือนขั้น 27,350 บาท สังกัดกองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต

รับทราบ

3

ผลการหารือเกี่ยวกับการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

รับทราบ
และถือปฏิบัติ

4

รายงานผลการดาเนินการทางวินัยกับพนักงานจ้าง ราย นายยนตระกิจ ขอมงคลธารากุล
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ลงโทษภาคทัณฑ์

รับทราบและให้รายงาน
ไปยังสานักงาน ก.จ.
เพื่อทราบต่อไป

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

-2ที่
5

เรื่อง
รายงานผลการดาเนินการทางวินัยกับพนักงานจ้าง ราย นายศุภกร คาวิเศษณ์ และ
นายสมบรูณ์ จันทร์คูเมืองโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ

6

รายงานการลาพักผ่อนและออกนอกราชอาณาจักรไทยของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน 5 ราย เพื่อไปศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา จานวน 7 เรื่อง ประกอบด้วย
1 ขอความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต เรื่อง
กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสาหรับการปฏิบัติงานประจาสานักงานในพื้นที่
พิเศษ สาหรับข้าราชการและลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม
รับทราบและให้รายงาน
ไปยังสานักงาน ก.จ.
เพื่อทราบต่อไป

รับทราบ

เห็นชอบให้
ประกาศฯ มีเนื้อหา
เช่นเดียวกับ
ประกาศของ ก.จ.

2

ยกเลิกมติเห็นชอบการจัดจ้างพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภูเก็ต (เฉพาะราย) จานวน 4 ราย เนื่องจากไม่มารายงานตัวทาสัญญาจ้างตามวันเวลาที่กาหนด และ
มีหนังสือแจ้งขอสละสิทธิเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

เห็นชอบ

3

ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานจ้างลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน จานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายณัฐภล เพ็ชรทอง ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว เลขที่ตาแหน่ง
19143-2 (ถ) ประจาโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลาออก
จากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เนื่องจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดกระบี่
2. นายวรเดช พูลเกิด ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองสาธารณสุข ลาออกจาก
การปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เนื่องจากไปประกอบอาชีพ
3. นายสันติภาพ ก่อสุข ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล สังกัดกองกิจการขนส่ง ลาออกจาก
การปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เนื่องจากไปประกอบธุรกิจส่วนตัว

เห็นชอบ

4

การขอปรับปรุงส่วนราชการจากกองสาธารณสุขเป็น “สานักการแพทย์” องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภูเก็ต และการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ก.จ.) ต่อไป

เห็นชอบ

5

ขอความเห็นชอบการย้ายและแต่งตั้ง นางจันทร์สุวรรณ ตามภานนท์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
สถานศึกษา โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา วิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ เลขที่ตาแหน่ง
30390-1 อัตราเงินเดือนขั้น 53,080 บาท ไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียน
อบจ.เมืองภูเก็ต เลขที่ตาแหน่ง 19115-1 (ถ) วิทยฐานะและอัตราเงินเดือนเดิม

เห็นชอบ

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

-3ที่
6

เรื่อง
ขอความเห็นชอบยกเลิกมติเห็นชอบการจัดจ้างพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (เฉพาะราย) จานวน 1 ราย คือ นางสาวณัฏฐสิรี อาชีวระงับโรค

มติที่ประชุม
เห็นชอบ

7

การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาแหน่ง เภสัชกร ๓ จานวน 1 อัตรา

เห็นชอบ
โดยวิธีการสัมภาษณ์และ
สอบข้อเขียน

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

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

