สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต (ก.จ.จ.ภูเก็ต)
ครั้งที่ 9/๒๕๕6
วันพุธที่ 25 กันยายน ๒๕๕6 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ชัน้ 2)
---------------------------------------------ฯลฯ
ลําดับที่
เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ จํานวน 9 เรือ่ ง ประกอบด้วย
1 รายงานการประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา
2

3
4
5

รายงานการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
รายงานการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กําหนดวัน เวลา สถานที่
เลือกสรร วิธีการเลือกสรร เกณฑ์การตัดสินและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคล
เป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
รายงานการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) กําหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร

มติทปี่ ระชุม หมายเหตุ
รับทราบ
รับทราบ

รับทราบ
รับทราบ

รายงานผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือ
ข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบริหารทีว่ ่างในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต
รายงานการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ ไม่ต้อง
สอบแข่งขันสําหรับครูอัตราจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตําแหน่ง ครูผู้ชว่ ย
รายงานการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร

รับทราบ

8

รายงานการประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

รับทราบ

9

รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป (ต่อสัญญาจ้าง) จํานวน 95 ราย เพื่อปฏิบัติงาน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่
30 กันยายน 2557

รับทราบ

6
7

รับทราบ
รับทราบ

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

2
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพือ่ พิจารณา จํานวน 15 เรื่อง ประกอบด้วย
1 ขอความเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2556 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับลงวันที่
22 พฤศจิกายน 2544

2

3
4

5

6

มติทปี่ ระชุม

หมายเหตุ

เห็นชอบให้ประกาศ
หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงาน
บุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
(แก้ไขเพิ่มเติม)
พ.ศ. 2556 มี
เนื้อหาเช่นเดียวกับ
ประกาศของ ก.จ.

เห็นชอบ
ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยที่ผ่านการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มให้ดํารงตําแหน่ง ครู ราย นางสาวเกสรา กาญจนวิจิตร โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2556 ในการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ
คศ.1 ซึ่งเป็นวันถัดจากวันครบกําหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
รายงานตําแหน่งบริหารที่ว่างและขอความเห็นชอบดําเนินการสรรหา ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
เห็นชอบ
กองกิจการขนส่ง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7) เลขที่ตําแหน่ง 16-0102-013
จํานวน 1 อัตรา
เห็นชอบ
ขอความเห็นชอบการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดํารง
ตําแหน่งในต่างสายงาน ราย นางสาวนิสา ใจแน่ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2
เลขที่ตําแหน่ง 01-0206-002 สังกัดสํานักปลัด อบจ. ย้ายและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ 2 เลขที่ตําแหน่ง 28-0212-022 สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา
เห็นชอบ
ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน จํานวน 4 ราย คือ
1. นางสาวณัฏฐนันร์ อภิชัย ตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสํานักปลัด
อบจ. ลาออกตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556
2. นายสุรพล วงษ์สวัสดิ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกิจการขนส่ง
ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556
3. นายจรูญ รักษายศ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองช่าง ลาออกตั้งแต่วันที่
1 กันยายน 2556
4. นางอนงค์ กักกอ ตําแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองกิจการขนส่ง ลาออกตั้งแต่วันที่
1 กันยายน 2556
เห็นชอบ
ขอความเห็นชอบย้ายและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้ดํารงตําแหน่ง
ในระดับเดิมและให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม จํานวน 2 ราย คือ
1. นางสาวสมลักษณ์ ขอบรรพกุล ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด อบจ. (นักบริหารงาน
ทั่วไป 8) เลขที่ตําแหน่ง 01-0102-001 สํานักปลัด อบจ. ย้ายและแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองกิจการสภา อบจ. (นักบริหารงานทั่วไป 8) เลขที่ตําแหน่ง
02-0102-005 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองกิจการสภา อบจ. (นักบริหารงานทั่วไป 8)
เลขที่ตําแหน่ง 02-0102-005 กองกิจการสภา อบจ. ให้ดํารงตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด อบจ.
(นักบริหารงานทั่วไป 8) เลขที่ตําแหน่ง 01-0102-001 สํานักปลัด อบจ.
..………………………………. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต
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ลําดับที่
เรื่อง
มติทปี่ ระชุม หมายเหตุ
7 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโอนไปดํารงตําแหน่งที่ได้รับ เห็นชอบ
การคัดเลือก ราย นางสาวจินตนา คงเหมือนเพชร ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา 7) โอนไปดํารงตําแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกในสังกัดเทศบาล
ตําบลเทพกระษัตรี
8 ขอความเห็นชอบการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง เห็นชอบ
ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งระดับควบขั้นต้น
โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นบันทึกความเห็นว่าควรเลื่อนระดับได้จํานวน
14 ราย คือ
1. นางสาวนาราภัทร เรืองแก้ว ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 เลขที่ตําแหน่ง
04-0306-001 สังกัดกองคลัง เลื่อนเป็นตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3
2. นางสาวอังคณา ธรรมรัตน์ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 เลขที่ตําแหน่ง
04-0306-005 สังกัดกองคลัง เลื่อนเป็นตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3
3. นางสาวปิยาณี ทองยวญ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง 2 เลขที่ตาํ แหน่ง
04-0303-004 สังกัดกองคลัง เลื่อนเป็นตําแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง 3
4. นางธัญชนก สุขจิตต์ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง 2 เลขที่ตําแหน่ง 04-0303-005
สังกัด กองคลัง เลื่อนเป็นตําแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง 3
5. นายสุพจน์ ปัญญาวี ตําแหน่ง นายช่างโยธา 2 เลขที่ตาํ แหน่ง 05-0503-008
สังกัดกองช่าง เลื่อนเป็นตําแหน่ง นายช่างโยธา 3
6. นายชาญ จินดาโชติ ตําแหน่ง นายช่างโยธา 2 เลขที่ตาํ แหน่ง 05-0503-009
สังกัดกองช่าง เลื่อนเป็นตําแหน่ง นายช่างโยธา 3
7. นายวรวุฒิ แสวงวิทย์ ตําแหน่ง นายช่างเครื่องกล 2 เลขที่ตําแหน่ง 05-0522-004
สังกัดกองช่าง เลื่อนเป็นตําแหน่ง นายช่างเครื่องกล 3
8. นายสันติภาพ บัวงาม ตําแหน่ง นายช่างเครื่องกล 2 เลขที่ตําแหน่ง 05-0522-006
สังกัดกองช่าง เลื่อนเป็นตําแหน่ง นายช่างเครื่องกล 3
9. นายทวัต รักษาราษฏร์ ตําแหน่ง นายช่างเครื่องกล 2 เลขที่ตําแหน่ง 05-0522-007
สังกัด กองช่าง เลื่อนเป็นตําแหน่ง นายช่างเครื่องกล 3
10. นายภูศกร ฟูน้อง ตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 2 เลขทีต่ ําแหน่ง 05-0524-003
สังกัดกองช่าง เลื่อนเป็นตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 3
11. นางสาวสุภาพร มาเขาม่วง ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 3 เลขที่ตําแหน่ง
06-0307-010 สังกัดกองสาธารณสุข เลือ่ นเป็นตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 4
12. นางขนิษฐา อินทร์จันทร์ ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 3 เลขที่ตําแหน่ง
06-0307-011 สังกัดกองสาธารณสุข ขอเลือ่ นเป็นตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 4
13. นางสาวสุฑาศิณี นิ่มแก้ว ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2 เลขที่ตําแหน่ง 06-0313-015
สังกัด กองสาธารณสุข เลื่อนเป็นตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 3
14. นางรัชฎาพร ศรีโบราณ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 เลขที่ตําแหน่ง
12-0301-002 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน เลื่อนเป็นตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4
..………………………………. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต
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ลําดับที่
เรื่อง
มติทปี่ ระชุม หมายเหตุ
9 ขอความเห็นชอบส่งเรื่องการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้คณะอนุกรรมการพิจารณา เห็นชอบ
การดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ราย นายเฉลียว เหลาคํา ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประจําเรือตรวจการณ์ ประจําศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สังกัด
กองการท่องเที่ยวและกีฬา กรณีละทิ้งการทํางานจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
โดยไม่ได้ ลาและไม่ แ จ้งให้ หั วหน้าศู นย์ฯ ทราบ ทําให้ไม่ สามารถนําเรือตรวจการณ์
ออกไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุทางทะเล ณ บริเวณเกาะราชาใหญ่ได้
เห็นชอบ
10 ขอความเห็นชอบปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งผู้บริหารในแผนอัตรากําลัง 3 ปี และขอ
ความเห็นชอบดําเนินการสรรหา จํานวน 2 ตําแหน่ง
1. ตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน)
ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเป็น นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7 (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน) สังกัดกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. ตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว)
ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเป็น นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7 (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
พัฒนาการท่องเที่ยว) สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา
โดยดําเนินการสรรหาตามประกาศ ก.จ.จ.ภูเก็ต ข้อ 152 วรรคสอง ข้อ 2 (2) โดย
วิธีการคัดเลือก
11 ขอความเห็นชอบการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดํารง เห็นชอบ
ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ราย นายวิจัยศาสตร์ ขุนฤทธิสงค์ ตําแหน่ง นายช่างโยธา 4
ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ตําแหน่ง นายช่างโยธา 5 โดยให้มีผล
ไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
เห็นชอบ
12 ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยที่ผ่านการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มให้ดํารงตําแหน่ง ครู จํานวน 13 ราย ดังนี้
1. นายสมพงศ์ คงฉ้ง
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
2. นางสาวกวินปัทม์ สังข์ศลิ ป์ชัย โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
3. นายมูฮํามัด สาแม
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
4. นายสัมพันธ์ ลงทอง
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
5. นางสาววิชุมา โต๊ะเอ็ม
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
6. นางสางชนัญชิดา ธีระนันทกุล โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบํารุง)
7. นางสาวมนัสนันท์ แตะแอ
โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
8. นางสุวรรณี สีตีเลาะห์
โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
9. นางสาวศุภลักษณ์ แก้วเลื่อน โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
10. นายพรพิรุณ ซังปาน
โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
11. นางสาวภัทราพร โภคบุตร โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
12. นางสาวรัชดา เพ็ชรแกมแก้ว โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
13. นางสาวจันทิมา สุนทรเต็ม โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
..………………………………. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

5
ลําดับที่
เรื่อง
มติทปี่ ระชุม หมายเหตุ
13 ขอความเห็นชอบส่งเรื่องการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้คณะอนุกรรมการพิจารณา เห็นชอบ
การดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ราย นายภูศกร ฟูน้อง ตําแหน่ง
นายช่างไฟฟ้า 2 สังกัดกองช่าง กรณีกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องชดใช้
ค่าซ่อมรถยนต์ให้แก่ผู้เสียหาย
14 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (ต่อสัญญาจ้าง) จํานวน 77 ราย
เห็นชอบ
15 ขอความเห็นชอบคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุ เห็นชอบ
พิเศษ ตําแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.) ราย นายสุธน อินแก้ว ตําแหน่ง นิติกร 7 วช ให้ได้รับ
เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.) โดยมีผลตั้งแต่วันที่
26 กุมภาพันธ์ 2556 (วันที่ได้รับแบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดํารงตําแหน่ง นิติกร)
ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

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

