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เรื่องแจ้งเพื่อทราบ จํานวน 3 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งบุคลากร 4
: รับทราบการเพิ่มคุณวุฒิปริญญาโทกฎหมาย การปกครอง การบริหาร และรัฐศาสตร์
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งบุคลากร 4
เรื่องที่ 2 หารือคุณวุฒิการศึกษา
: รับทราบการตอบข้อหารือคุณวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อ
การพั ฒนาท้ องถิ่ น จากมหาวิ ทยาลั ยรามคํ าแหง ที่ น างสาวอุร าพร แก้ว เจือ ได้รั บ
สํานักงาน ก.พ. รับรองเป็นปริญญาทางพัฒนาสังคม ทางพัฒนาชุมชน ทางวิชาสหวิทยาการ
เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ทางสั ง คมศาสตร์ ดั ง นั้ น คุ ณ วุ ฒิ ดั ง กล่ า วจึ ง ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เรื่องที่ 3 วันที่มีผลในการแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับที่สงู ขึ้น สําหรับตําแหน่งผู้บริหาร
: รับทราบตามที่ สํานักงาน ก.จ. ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555
แจ้งมติเห็นชอบแนวทางการพิจารณาวันที่มีผลให้ดํารงตํา แหน่งในระดับที่สูงขึ้น คือ
วันที่ออกคําสั่งต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
ความเห็นชอบ โดยวันที่แต่งตั้งต้องไม่ก่อนวันที่ประกาศผลการคัดเลือก และไม่ก่อน
วันที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นจริง ตลอดจนบัญชีผู้ผ่านการ
คัดเลือกนั้นต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่มีคําสั่งแต่งตั้ง
เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา จํานวน 10 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 ขอความเห็นชอบการขอโอนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
: เห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอื่น
จํานวน 2 ราย คือ
1. เห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นางทานิดา ยอดขวัญ
ตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 6 (หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) เลขที่ตําแหน่ง
01-0102-005 โอนไปรั บ ราชการในสั ง กั ด กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย ในตําแหน่ง นิติกรชํานาญการ
2. เห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นางสาววิมลรัตน์ จุลแก้ว
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 เลขที่ตําแหน่ง 06-0212-027 โอนไปดํารงตําแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาเตยได้ โดยมีเงื่อนไขให้ออก
คําสั่งโอนได้เมื่อบรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 2 ปี ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่กําหนด
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เรื่องที่ 2 ขอความเห็นชอบย้ายและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
: เห็นชอบให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นายอธิวัฒน์ สันหมุด
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 เลขที่ตําแหน่ง 01-0209-006 อัตราเงินเดือน
ขั้น 10,190.-บาท สังกั ดสํา นั กปลัดองค์ก ารบริ หารส่ว นจัง หวัด ไปแต่งตั้ งให้ดํา รง
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 เลขที่ตําแหน่ง 16-0209-022 สังกัดกอง
กิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยให้ดํารงตําแหน่งในระดับเดิม และให้
ได้รับอัตราเงินเดือนในขั้นเดิม
เรื่องที่ 3 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง
: เห็นชอบให้จ้างพนักงานจ้างจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 20 เมษายน 2555 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง เรียงตามลําดับที่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด ผู้ผ่านการ
เลือกสรรลําดับที่ 4 นางสาวนูรีดา นิกาเร็ง ประจําห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จํานวน 1 อัตรา
เรื่องที่ 4 รายงานตําแหน่งบริหารที่ว่างและขอความเห็นชอบดําเนินการสรรหา
: รับทราบการรายงานตําแหน่งบริหารที่ว่างทั้ง 4 อัตราดังกล่าว และเห็นชอบให้
ดําเนินการสรรหาตําแหน่งบริหารที่ว่าง โดยการสรรหาตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่ว นจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ดําเนินการสรรหาตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ข้ อ ๑๕๒ วรรคสอง ข้ อ ๒ (๒)
โดยวิธีการสอบคัดเลือก ตามที่กําหนดในหมวด ๔ ว่าด้วยการคัดเลือก
เรื่องที่ 5 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยที่ผ่านการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มให้ดํารงตําแหน่ง ครู
: เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย ที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ราย นางสาวฐิติรัตน์ พรภิญโญ ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ให้ดํารงตําแหน่งครู
ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เรื่องที่ 6 ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน
: เห็ นชอบให้พ นั กงานจ้ างตามภารกิจ ราย นายอนุเศรษฐ์ พิพิ ธธนชั ย ตํา แหน่ ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด ลาออกจากการปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555
เรื่องที่ 7 ขอความเห็นชอบการยื่นคําร้องอุทธรณ์คําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือ
คําสั่งทางปกครองต่อศาลปกครองสูงสุด
: เห็นชอบ ไม่อุทธรณ์คําสั่งทุเลาการบังคับต่อศาลปกครองสูงสุด กรณีศาลปกครอง
นครศรีธ รรมราชมี คํ า สั่ งทุเ ลาการบั งคั บตามคํ า สั่ ง องค์ก ารบริ หารส่ว นจั งหวั ดภู เก็ต
ที่ 94/2555 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555 แต่งตั้งผู้ฟ้องคดี ราย นายนิวัฒน์ คริสต์รักษา
จากตําแหน่งนายช่างสํารวจ 6 กลับไปดํารงตําแหน่ง ช่างสํารวจ 5 และราย นายวาสนา รองพล
จากตําแหน่งนายช่างเครื่องกล 7ว กลับไปดํารงตําแหน่ง ช่างเครื่องกล 5 สังกัดกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาหรือ
มีคําสั่งเป็นอย่างอื่น
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เรื่องที่ 8 ขอความเห็นชอบการดําเนินการทางวินัย
เรื่องที่ 1 การดําเนินการทางวินัย นายไมตรี มูสิกะโปน กรณีถูกผู้เสียหายร้องทุกข์
ให้ดํา เนินคดีในข้อหาร่วมกันทํา ร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือ
จิตใจ และชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทต่อสู้ เห็นชอบให้ไปตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม
ว่าได้มีการดําเนินการครบถ้ว นแล้วหรือไม่ อย่างไร แล้วรายงานผลให้คณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาใหม่
เรื่องที่ 2 การดําเนินการทางวินัย นายทวี สิทธิ์ พรศิริ วงศ์ (ขณะดํ ารงตํ าแหน่ ง
วิศวกรโยธา 6ว) นายสุทธิชัย เอ่งฉ้วน (ขณะดํา รงตําแหน่ง นายช่างโยธา 4) กรณี
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ชี้มูลความผิดการ
ประกวดราคาซื้อรถกระบะเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จํานวน 2 คัน ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เห็นชอบให้ไปตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมว่าได้มีการ
ดําเนินการครบถ้วนแล้วหรือไม่ อย่างไร แล้วรายงานผลให้คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาใหม่
เรื่องที่ 9 ขอความเห็นชอบการดําเนินการทางวินัย
เรื่องที่ 1 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) แจ้งผล
การตรวจสอบของสํ านั ก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน กรณีก ารดํา เนิ นกิจ การขนส่ งรถ
โดยสารประจําทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยตรวจพบว่า ได้จัดซื้อรถ
โดยสารชนิด 2 แถว (รถโพถ้อง) จํานวน 16 คัน เป็นเงินจํานวน 16,500,000.-บาท
โดยกรรมการตรวจรับ พั สดุ ตรวจรั บพั สดุโ ดยไม่ ถูก ต้ องตามสัญ ญา เป็ นการปฏิ บัติ
ไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 64
เรื่องที่ 2 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) แจ้งผล
การตรวจสอบของสํ านั ก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน กรณีก ารดํา เนิ นกิจ การขนส่ งรถ
โดยสารประจําทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยตรวจพบว่า องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต เบิกจ่ายค่าจ้างบริหารจัดการไม่ถูกต้องตามสัญญาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายเป็นเงินจํานวน 64,000.- บาท และ
60,413.15.-บาท
เรื่องที่ 3 คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจาก
ราชการมีมติให้สอบสวนเพิ่มเติม เรื่อง การสอบสวนทางวินัยคณะกรรมการจัดเช่ารถขนส่ง
ประจําทางโดยวิธีพิเศษ กรณีการดําเนินกิจการรถขนส่งประจําทาง ปีงบประมาณ 2545
ในการดําเนินการเช่ารถยนต์โดยสาร
: ที่ประชุมเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและ
การให้ออกจากราชการ ทั้ง 3 กรณี ดังกล่าว เพราะได้ผ่านการสอบสวนมาแล้ว
ประกอบกับเอกสารที่บ่งชี้ถึงหลักฐานข้อเท็จจริงมีความชัดเจน

4

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 10 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วม
โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด ปีงบประมาณ 2556
: เห็นชอบส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการและจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และพิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งต่อไป

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
( นายมานพ ลีลาสุธานนท์ )
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

