สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต (ก.จ.จ.ภูเก็ต)
ครั้งที่ 7/๒๕๕6
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๕6 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ชัน้ 2)
---------------------------------------------ฯลฯ
ลําดับ
ที่

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม หมายเหตุ

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ จํานวน 8 เรือ่ ง ประกอบด้วย
1

การจั ด ตั้ ง ฝ่ า ยและการกํ า หนดกรอบอั ต รากํ า ลั ง ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ไม่มีการจัดตั้งส่วนราชการ
ที่ยังไม่เสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.จ. ตามประกาศ ก.จ. ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548
แต่อย่างใด ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานผลให้ ก.จ. ทราบแล้ว

รับทราบ

2

รายงานการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพื่ อ แต่ งตั้ งให้ดํ ารงตํา แหน่ง ผู้ อํา นวยการสถานศึ ก ษา
โดยกํ า หนดวั นรั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กระหว่ า งวั นที่ 19 กรกฎาคม 2556 ถึง วั น ที่
7 สิงหาคม 2556 ณ กองการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต ในวันและเวลาราชการ

รับทราบ

3

รายงานการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จํานวน
13 ตําแหน่ง รวม 56 อัตรา โดยกําหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2556
ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ กองการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในวันและเวลาราชการ

รับทราบ

4

รายงานการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานที่
ดําเนินการคัดเลือก ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงาน อบจ.
ระดับ 9) โดยกําหนดวันรายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
โดยจะดํ า เนิ น การสอบคั ด เลื อ ก (สอบสั ม ภาษณ์ ) เวลา 09.30 น. เป็ น ต้ น ไป
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รับทราบ

5

รายงานการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานที่
ดําเนินการคัดเลือก ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8)
โดยกําหนดวันรายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 โดยจะ
ดําเนินการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) เวลา 09.30 - 12.00 น. และสอบสัมภาษณ์
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รับทราบ

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

2
ลําดับ
เรื่อง
มติทปี่ ระชุม หมายเหตุ
ที่
6 รายงานการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเสนอขอรับ รับทราบ
การประเมิน ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2556 ราย คือ นางสาวนันทิยา ชุมดี
ตําแหน่ง ครู เลขที่ตําแหน่ง 19982-2 วิทยฐานะชํานาญการ ประจําโรงเรียน อบจ.
เมืองภูเก็ต
7

รายงานการประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่ง
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงาน อบจ. ระดับ 9)

รับทราบ

8

รายงานการประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่ง
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8)

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพือ่ พิจารณา จํานวน 7

เรื่อง ประกอบด้วย

1

ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณา
การดํ า เนิ น การทางวิ นั ย และการให้ อ อกจากราชการ และคณะอนุ ก รรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ โดยเห็นชอบในหลักการ
ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจั งหวัด จังหวัดภู เก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการ
ลงโทษทางวิ นั ย การให้ อ อกจากราชการ การอุ ท ธรณ์ และการร้ อ งทุ ก ข์ ลงวั น ที่
๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ ข้อ ๗๐ วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก วรรคเจ็ดและวรรคแปด

เห็นชอบ

2

ขอความเห็ นชอบปรั บปรุ งแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี ประจํ าปีงบประมาณ
2556 - 2559 โดยกําหนดตําแหน่งเพิ่มในแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี รวม
จํานวน 6 อัตรา คือ
1. กองคลัง
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
จํานวน 2 อัตรา
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา
2. กองการท่องเที่ยวและกีฬา
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จํานวน 2 อัตรา

เห็นชอบ

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

3
ลําดับ
เรื่อง
มติทปี่ ระชุม หมายเหตุ
ที่
3 ขอความเห็นชอบการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง เห็นชอบ
ให้ดํารงตํ าแหน่งในระดั บที่สู งขึ้ น สํ าหรับตํา แหน่ งที่ กํ าหนดเป็น ตํ าแหน่ งระดั บ ควบ
จํานวน 4 ราย คือ
1. นางชนัญชิดา สิมพันธ์ ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา 4 เลขที่ตําแหน่ง 08-0805-004
สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษา 5
2. นางสมใจ ยอดทอง ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4 เลขที่ตําแหน่ง
12-0301-003 สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 5
3. นางดวงฤทัย เพ็ชรสมาน ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 3 เลขที่ตําแหน่ง 08-0311-001
สังกัด กองพัสดุและทรัพย์สิน เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 4
4. นางกนกวรรณ พุททอง ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 เลขที่ตําแหน่ง
28-0209-010 สังกัด กองการท่องเที่ยวและกีฬา เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4
4

ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหารให้ดํารงตําแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ในตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงาน อบจ. ระดับ 9) ราย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ตําแหน่ง รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงาน อบจ. ระดับ 8) ซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือก เลื่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตําแหน่ง ปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 9)

เห็นชอบ

5

ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดํารงตําแหน่ง
บริ ห ารให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง บริ ห ารในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ในตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการกองการ
เจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8) ราย นางสุวรรณา ศิริพงษ์รุ่งโรจน์ ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองกิจการขนส่ง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7) ซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การ
คั ด เลื อ ก เลื่ อ นและแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง บริ ห ารในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ตํ า แหน่ ง
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8)

เห็นชอบ

6

ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
1. ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ 19 นายธนากร อัฐพร สังกัดกองกิจการขนส่ง
2. ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ 20 นางสาวศศิธร ขาวเรือง สังกัดกองกิจการขนส่ง
3. ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ 21 นายกฤษฎา โทธรรม สังกัดกองกิจการขนส่ง
4. ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ 23 นายณรงค์ ล้วนเกษม สังกัดกองช่าง
5. ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ 24 นางอนงค์ กักกอง สังกัดกองกิจการขนส่ง

เห็นชอบ

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

4
ลําดับ
เรื่อง
มติทปี่ ระชุม หมายเหตุ
ที่
เห็นชอบ
7 ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน จํานวน 12 ราย ดังนี้
1. นายนครินทร์ จินดา ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สํานักปลัด อบจ.
2. นางสาวรัตติยา เกตุเนตร ตําแหน่ง ครูช่วยสอนปฐมวัย ประจําโรงเรียน อบจ.
สาธิตร่วมพัฒนา
3. นางสาวเสาวลักษณ์ รํานา ตําแหน่ง ครูช่วยสอนปฐมวัย
-,,4. นางสาวพัชราพรรณ สามทอง ตําแหน่ง ครูช่วยสอนปฐมวัย -,,5. นางสาวแพรวนภา ช่วยเมือง ตําแหน่ง ครูช่วยสอนนาฏศิลป์ ประจําโรงเรียน อบจ.
เมืองภูเก็ต
6. นางสาวปิยะวรรณ ซุนสั้น ตําแหน่ง ครูช่วยสอนปฐมศึกษา
-,,7. นางสาวทัศนี ชูมณี ตําแหน่ง ครูช่วยสอนคณิตศาสตร์
-,,8. นายสุพณิช สวยสุน ตําแหน่ง ครูช่วยสอนคหกรรม
-,,9. นางสาวมนนิพา ทองมณี ตําแหน่ง ครูช่วยสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประจํา โรงเรียน
อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบํารุง)
10. นางสาวศลิษา ชูปรีดา ตําแหน่ง ครูชว่ ยสอนเทคโนโลยี ประจําโรงเรียน อบจ.
บ้านนาบอน
11. นายวรินทร์ นาคชัยเนรมิต ตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สํานักปลัด อบจ.
12. นางสาวน้ําฝน หัยภาค ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองคลัง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

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

