สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ 10/๒๕๕๔
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ชัน้ ๒)
ที่
เรื่อง
๑ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ทีป่ ฏิบตั งิ านให้กบั หน่วยบริการ
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด
๒ กําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับ
คุณวุฒทิ ี่ ก.จ., ก.ท. ก.อบต.
หรือ ก.พ. รับรอง

๓ การจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
เห็นชอบให้กําหนดค่าตอบแทนนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการจ่ายเงิ นค่าตอบแทนตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบังคั บกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย
บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 7 พ.ศ. 2552 และให้ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2552
รับทราบ การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.จ., ก.ท. ก.อบต. หรือ
ก.พ. รับรอง และให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิโดยการจัดทําบัญชีเทียบ
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.จ., ก.ท.,ก.อบต. และก.พ.รับรอง ตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ
(ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2550 กั บ บั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อ นข้ า ราชการพลเรื อ นท้ า ย
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554
โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป
รั บ ทราบ ตามที่ ก.จ. แจ้ ง มติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2554 เมื่ อ วั น ที่
20 มิ ถุ น ายน 2554 เกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง กองการเจ้ าหน้ า ที่ แ ละการกํ า หนด
ตําแหน่งในกองการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
1. มีมติเห็นชอบกําหนดโครงสร้างกองการเจ้าหน้าที่ แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ
1.1 ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
1.2 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
1.3 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
2. กําหนดตําแหน่งผู้อํานวยการกองในสายงานนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7
หัวหน้าฝ่ายในสายงานนักบริหารงานทั่วไป 6 โดยการปรับปรุงตําแหน่งเป็น
ระดับสูงขึ้นให้พิจารณาตามแนวทางการวิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพงานด้วย
สําหรับการกําหนดตําแหน่งผู้อํานวยการกอง ระดับ 7 จะต้องมีข้าราชการลูกจ้าง
และพนักงานจ้างไม่น้อยกว่า 200 อัตรา สําหรับการกําหนดตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
ระดับ 8 จะต้องมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างไม่น้อยกว่า 400 อัตรา
3. การกํ าหนดตําแหน่งประเภททั่วไป ให้พิจารณากําหนดตามลักษณะงาน
ปริมาณงาน คุณภาพและความยากของงาน ทั้งนี้ แต่ละฝ่ายให้มีตําแหน่งใน
สายงานที่เริ่ม ต้นจากระดับ 3 อย่างน้อย 1 อัตรา โดยอาจพิจารณากําหนด
ตําแหน่งประเภททั่วไปตามที่ ก.จ.จ. เห็นสมควร
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต
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4 การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบ
แข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
4. กรณีการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่และมีผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง
หรือการปรับปรุงตําแหน่งให้พิจารณากําหนดตําแหน่งรองรับเป็นการเฉพาะราย
หรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งบริหารที่ว่าง หากบุคคลดังกล่าวพ้น
จากตําแหน่งให้ยุบตําแหน่งที่กําหนดเป็นการเฉพาะรายนั้น ให้ปรับตําแหน่ง
เป็นไปตามกรอบโครงสร้างแล้วแต่กรณีต่อไป
5. การจัดตั้ งกองการเจ้ าหน้ าที่ หากองค์ก ารบริ ห ารส่ว นจังหวั ด โดยความ
เห็นชอบของ ก.จ.จ.กําหนดโครงสร้างและอัตรากําลังเป็นไปตามข้อแนะนําที่
ก.จ. กําหนด ให้ถือว่า ก.จ.เห็นชอบในการจัดตั้งส่วนราชการและการกําหนด
อั ต รากํ า ลั ง ดั ง กล่ า วแล้ ว โดยให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั ด ทํ า ประกาศ
โครงสร้างส่วนราชการของกองการเจ้าหน้าที่ต่อไป
รับทราบ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เรื่อง
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 8 อัตรา และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2553 เรื่อง การขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบล
ประจําปี 2553 จํานวน 9 ราย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่
29 สิงหาคม 2554
รั บ ทราบ การออกคํ า สั่ ง ปรั บ อั ต ราค่ า ตอบแทนพนั ก งานจ้ า ง ตามประกาศ
คณะกรรมการข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจั ง หวั ด จั ง หวั ด ภู เก็ ต ลงวั น ที่
2 กันยายน 2554 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2)
จํานวน 169 ราย

5 การปรั บ อั ต ราค่ า ตอบแทน
พนั ก งานจ้ า งตามประกาศ
ก.จ.จ.ภูเก็ต ลงวันที่ 2 กันยายน 2554
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2)
6 การจ้ า งพนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป รับทราบ การจ้างพนักงานจ้างทั่วไป (ต่อสัญญาจ้าง) จํานวน 82 ราย เพื่อปฏิบัติงาน
(ต่อสัญญาจ้าง)
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่
30 กันยายน 2555
7 รายงานการตรวจสอบคุณสมบัติ รับทราบ ตามที่ข้าราชการครูได้ยื่นคําขอให้ข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากร
กรณีผู้ขอรับการประเมินผลการ ทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ กรณีผู้ขอรับการประเมิน
ประเมินด้านที่ 3 (ผลงานทีเ่ กิด มีผลการประเมินด้านที่ 3 (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์การ
จากการปฏิบตั หิ น้าที่) ไม่ผา่ น ประเมินต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบและรับรอง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เกณฑ์ประเมินรอบเดือน
ได้ตรวจสอบแล้วมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนด ข้อมูลถูกต้องและเป็นจริง
ตุลาคม 2552
ทั้ง 3 ราย คือ
1. นางวรรณา แรงกล้า
ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
2. นางเพ็ญพิมล วิทยานิพนธ์ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
3. นางสุรีย์พร สกุลตัน
ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะชํานาญการ
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต
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มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
8 การขอรับการประเมินเพือ่ ให้มหี รือ รับทราบ การขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อํานวยการ
เลื่อนวิทยฐานะให้สงู ขึน้ รอบเดือน ชํานาญการพิเศษ รอบเสนอขอรับการประเมิน ระหว่าง 1-30 เมษายน 2554
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารที่
เมษายน 2554
เกี่ยวข้องของผู้ยื่นขอรับการประเมินแล้วมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินและวิธีการประเมินวิทยฐานะของคณะกรรมการ (คณะที่ 1) โดยได้
ดําเนินการประเมินด้านที่ 1 (ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ) และด้านที่ 2 (ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน) ตามที่ ก.ท.กําหนด
เรียบร้อยแล้ว จํานวน 2 ราย คือ
1. นายกฤษณ์ วิเชียรขู้ ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา เลขที่
ตําแหน่ง 19099-1 (ถ) วิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการ โรงเรียน
อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
2. นายชลชัย เทวบุตร ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา เลขที่
ตําแหน่ง 28633-2 (ถ) วิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการ โรงเรียน
อบจ.บ้านนาบอน
9

บ ร ร จุ แ ล ะ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ผ่ า น ก า ร
คั ด เลื อ กกรณี มี เ หตุ พิ เ ศษไม่ ต้ อ ง
สอบแข่ ง ขั น สํ า หรั บ ครู อั ต ราจ้ า ง
เป็นข้าราชการครูองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ใน
สายงานบริหารสถานศึกษา

11 ลูกจ้างประจําครบเกษียณอายุ
ราชการในปี 2554

รับทราบ การออกคําสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
ไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับครูอัตราจ้างเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2554 เมื่ อ วั น ที่
29 สิงหาคม 2554 จํานวน 13 อัตรา
รับทราบ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใน
สายงานบริหารสถานศึกษา โดยกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ภาค ก.
และภาค ข. ในวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และกําหนดวันสอบภาค
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง ภาค ค. (สัมภาษณ์) ในวันที่ 17 ตุลาคม 2554
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
รับทราบ การครบเกษียณอายุราชการในปี 2554 ของลูกจ้างประจําถ่ายโอน
ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบฯ ราย นายนิมาตร์ มหาสิทธุ์ ตําแหน่ง
นักการภารโรง เลขที่ตําแหน่ง 10997-4 (ถ) อัตราเงินเดือน 13,070.-บาท
(ณ 1 เมษายน 2554) เกิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2494 ครบกําหนด
เกษีย ณอายุใ นวั นที่ 30 กัน ยายน 2554 โดยพ้นจากราชการเนื่องจาก
ครบเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

๔
ที่
เรื่อง
12 การคั ด เลื อ กข้ า ราชการองค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่
สู ง ขึ้ น สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ที่ กํ า หนด
เป็นตําแหน่งระดับควบขั้นต้น
13 การขอโอนของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
เห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นางสาวอรอุมา หุตะการ
ตํ า แหน่ ง นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี ๓ ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น
สําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งระดับควบขั้นต้นได้ โดยให้มีผลไม่ก่อน
วันที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นบันทึกความเห็นว่าควรเลื่อนระดับได้
เห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โอนไปสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น จํานวน 3 ราย คือ
1. นางสาวเสาวลักษณ์ จินดานุ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อัตราเงินเดือนขั้น 6,970.-บาท บรรจุ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่
16 มีนาคม 2552 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ขอโอนไป
รับราชการในสังกัดเทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 เนื่องจาก กลับภูมิลําเนาเดิมเพื่อดูแลบุตร
และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
2. นางสาวนิภา นิ้วหลี ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 กองคลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อัตราเงินเดือนขั้น 6,800.-บาท บรรจุ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2552 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 2 ปี 1 เดือน ขอโอนไป
รับราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล
ในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 เนื่องจาก กลับภูมิลําเนาเดิมเพื่อดูแล
บิดามารดา และอยู่กับครอบครัวเพื่อดูแลบุตร รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง
3. นางสาวสุธีรา มณีวงศ์วิโรจน์ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 4 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภู เ ก็ ต อั ต ราเงิ น เดื อ นขั้ น 9,440.-บาท บรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2552
จนถึงปั จจุบันรวมระยะเวลา 2 ปี 5 เดือน ขอโอน (ย้าย) ไปรับราชการ
ในสังกัดเทศบาลตําบลวิชิต ในตําแหน่ง บุคลากร 4 เนื่องจากแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของครอบครัวและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

๕
ที่
เรื่อง
มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
14 การบรรจุและแต่งตั้งผูส้ อบแข่งขัน เห็ นชอบให้บรรจุแ ละแต่งตั้ งผู้ ส อบแข่ งขันได้ เป็นข้าราชการองค์การบริห าร
ได้เป็นข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ จํานวน 2 ตําแหน่ง รวม 2 อัตรา และ
ส่วนจังหวัด
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จํานวน ๑ อัตรา ดังนี้
- ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง นายช่างโยธา 2 ลําดับที่ ๓ นายสุริยา ศึกขะชาติ
บรรจุและแต่งตั้งในสังกัดกองสาธารณสุข เลขที่ตําแหน่ง ๐๖-๐๕๐๓-๐๑๐
- ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง นายช่างเครื่องกล 2 ลําดับที่ ๖ นายพิศพิชัย ไร่วิเศษ
บรรจุและแต่งตั้งในสังกัดกองกิจการขนส่ง เลขที่ตําแหน่ง ๑๖-๐๕๒๒-๐๐๙
- รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จํานวน ๑ อัตรา คือ ผู้สอบแข่งขัน
ได้ในตําแหน่ง นายช่างเครื่องกล ๒ ลําดับที่ 5 นายโกสินทร์ เพชรไทยพงศ์
พนักงานส่วนตําบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางสวรรค์ อําเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง นายช่างเครื่องกล ๒ สังกัด
กองสาธารณสุข เลขที่ตําแหน่ง ๐๖-๐๕๒๒-๐๐๘
15 การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ เห็ น ชอบให้ จ้ า งพนั ก งานจ้ า ง (ต่ อ สั ญ ญาจ้ า ง) ที่ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาจ้ า งในวั น ที่
(ต่อสัญญาจ้าง)
๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานและผู้บริหารเห็นชอบ
ให้ต่อสัญญาจ้างได้ เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
โดยกําหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
จํานวน 153 ราย
16 การจ้างพนักงานจ้าง

เห็นชอบให้จ้างพนักงานจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรตําแหน่ง คนงานทั่วไป ลําดับที่ 4
นางสาวธนัฎฌา คงปรีพันธุ์ สังกัดสํานักปลัด อบจ. โดยมีระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 จํานวน ๑ อัตรา

17 พนักงานจ้างขอลาออกจากการ เห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน จํานวน 14 ราย ดังนี้
ปฏิบัติงาน
1. นายนพพล กาญจนบุรี ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ กองช่าง อัตรา
ค่ า ตอบแทนขั้ น 5,340.-บาท ขอลาออกจากการปฏิ บั ติ ง านตั้ ง แต่ วั น ที่
7 กันยายน 2554 เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่น
2. พนักงานจ้างตามภารกิจประจําโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต จํ า นวน 13 ราย ขอลาออกจากการปฏิ บั ติ ง านตั้ ง แต่ วั น ที่
15 กันยายน 2554 เนื่องจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ดังนี้
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

๖
ที่

เรื่อง

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
1. นายสมพงค์ คงฉ้ง
ตําแหน่ง ครูช่วยสอนสังคมศึกษา
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
2. นายมูฮํามัด สาแม
ตําแหน่ง ครูช่วยสอนวิทย์ - เคมี
3. นายสัมพันธ์ ลงทอง
ตําแหน่ง ครูช่วยสอนวิทย์ - ฟิสิกส์
โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
4. นางสุวรรณี สีตีเลาะ
ตําแหน่ง ครูช่วยสอนวิทย์ - ทั่วไป
5. นางสาวศุภลักษณ์ แก้วเลื่อน ตําแหน่ง ครูช่วยสอนพลศึกษา
6. นายพรพิรุน ซังปาน
ตําแหน่ง ครูช่วยสอนศิลปศึกษา
7. นางสาวชนัญชิดา ธีระนันทกุล ตําแหน่ง ครูช่วยสอนปฐมวัยศึกษา
8. นางสาวมนัสนันท์ แตะแอ ตําแหน่ง ครูช่วยสอนปฐมวัยศึกษา
9. นางสาวกวินปัทม์ สังข์ศลิ ป์ชัย ตําแหน่ง ครูช่วยสอนภาษาไทย
โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
10. นางสาวภัทราพร โภคบุตร ตําแหน่ง ครูผดู้ ูแลเด็ก
11. นางสาวรัชดา เพ็ชรแกมแก้ว ตําแหน่ง ครูผดู้ ูแลเด็ก
12. นางสาววิชุมา โต๊ะเอ็ม
ตําแหน่ง ครูผดู้ ูแลเด็ก
13. นางสาวจันทิมา สุนทรเต็ม ตําแหน่ง ครูผดู้ ูแลเด็ก
3. สําหรับกรณี นายกฤตินันท์ สังขารักษ์ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
กองสาธารณสุข อัตราค่าตอบแทนขั้น 5,0๘๐.-บาท ขอลาออกจากการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑8 พฤษภาคม ๒๕๕๔ เนื่องจาก ไปประกอบอาชีพอื่น
ให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อขอความเห็นชอบลาออกจากการปฏิบัติงาน
ในการประชุมครั้งต่อไป

18 การปรับปรุงตําแหน่งสายงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สายงาน นิติการ ระดับ 8

เห็นชอบให้ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีเนื้อหา
เช่นเดียวกับประกาศของ ก.จ.

19 ขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการครู
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตําแหน่ง ครูผชู้ ่วย

เห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงตามลําดับที่ โดยการ
ขอใช้ บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ข องส่ ว นราชการอื่ น มาบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น
ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกฟิสิกส์
ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ลํ า ดั บ ที่ 9 นางกฤษณา ถิ่ น บ้ า นใหม่ ประจํ า โรงเรี ย น
อบจ.เมืองภูเก็ต เลขที่ตําแหน่ง 20019-2 จํานวน 1 อัตรา
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

๗
ที่
เรื่อง
20 ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบตั ริ าชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประจําปี งบประมาณ 2554

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย
1. นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ
เป็นประธาน
(ผูท้ รงคุณวุฒิใน ก.จ.จ.)
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เป็นอนุกรรมการ
(ผูแ้ ทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน ก.จ.จ.)
3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
เป็นอนุกรรมการ
(ผู้แทนส่วนราชการ)
4. นายจรัญ เกล้านพรัตน์
เป็นอนุกรรมการ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา)
5. นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์
เป็นอนุกรรมการ
(ครู คศ.2 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต/ผูท้ รงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา)
6. ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

21 ขอความเห็นชอบแผนอัตรากําลัง เห็นชอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี สําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3 ปี สําหรับข้าราชการองค์การ
และลูกจ้างประจํา และแผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจํา ประจําปีงบประมาณ 2555 – 2557 ตามที่เสนอ
และแผนการพัฒนาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ 2555 - 2557
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต
*******************************************

