สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต (ก.จ.จ.ภูเก็ต)
ครั้งที่ 6/๒๕๕8
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ๒๕๕8 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดภูเก็ต (ชั้น 2)
******************************************

ฯลฯ
ที่
เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ จานวน 8 เรื่อง ประกอบด้วย
1 รายงานการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ประกาศผลการ
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จานวน 4 ราย ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4

ชื่อ - สกุล
ว่าที่ ร.ต.จักนรินทร์ หวามา
นางสาวมณีวรรณ โตนด
นางสุพรรณี ขันทะมูล
นางสาวพัชรี บัวทอง

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
เจ้าพนักงานธุรการ 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1

มติที่ประชุม
รับทราบ

สังกัด
กองแผนและงบประมาณ
กองแผนและงบประมาณ
กองสาธารณสุข
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2

รายงานการย้ายและแต่งตั้งผู้อานวยการสถานศึกษา ราย นางจันทร์สุวรรณ ตามภานนท์ ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา วิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
เลขที่ตาแหน่ง 30390 - 1 อัตราเงินเดือนขั้น 53,080 บาท ไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สถานศึกษา โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เลขที่ตาแหน่ง 19115 - 1(ถ) วิทยฐานะและอัตราเงินเดือนเดิม

รับทราบ

3

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ตาแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

รับทราบ
และถือปฏิบัติ

4

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รับทราบ
และถือปฏิบัติ

5

รายงานการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จานวน 6 ตาแหน่ง รวม 38 อัตรา โดยกาหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่
22 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 ณ กองการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในวันและเวลาราชการ

รับทราบ

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

-2ที่
6

เรื่อง
หารือการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นายนิวัฒน์ คริสต์รักษา
ตาแหน่ง นายช่างสารวจ 6 ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตาแหน่ง นายช่างสารวจ 7ว

7

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยสานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยให้
ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 3 ท้ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ฉบับลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2544 และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 4
ท้ายประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 แทน โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

รับทราบ

8

รายงานการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่
16 ตุลาคม 2557 จานวน 19 ราย ดังนี้

รับทราบ

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อ – สกุล
นางสาวอิสราภรณ์ จิตมุ่ง
นางสาวโรสน๊ะ สมบูรณ์บัติ
นางสาวนาดูว๊ะห์ บุญอารี
นางสาวสุภัทรา ด้วงนุ้ย
นางสาวรุจิราภรณ์ ปัญญายิ่ง
นางสาวสุจิตราภรณ์ สายน้อย
นางสาวกันยารัตน์ ผสมทรัพย์
นางสาวสุณิสา แก้วรุ่ง
นางสาวสุมาลี ดารอด
นายสุไหล ออนนวล
นางสาวสุธาทิพย์ ธรรมรัตน์
นางสาววรัทยา ดีนนุ้ย
นางสาวชุติกาญจน์ สงคง
นางสาวจารุณีย์ สังข์รอด
นางสาวเบญจรัตน์ สุขเกษม
นางสาวเรวดี แดงหนา
นางสาวสายฝน พรมแก้ว
นางสาวสุมิตรา สงวนศักดิ์
นางสาวดาราพร แก้วขาว

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑
เจ้าพนักงานธุรการ ๒
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒
เจ้าพนักงานการคลัง ๒
นักวิชาการศึกษา ๓
นักวิชาการศึกษา ๓
นักวิชาการศึกษา ๓
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒
เจ้าพนักงานธุรการ ๒
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑
เจ้าพนักงานพัสดุ ๒
เจ้าพนักงานธุรการ ๒
นิติกร ๓
บุคลากร ๓
เจ้าพนักงานธุรการ ๒

มติที่ประชุม
รับทราบ

สังกัด
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่

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

-3ที่
เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา จานวน 13 เรื่อง ประกอบด้วย
1 ขอความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต เรื่อง
หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน สาหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558
2

ขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน 5 ตาแหน่ง รวม 5 อัตรา ดังนี้
สอบแข่งขันได้
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
ลาดับที่
1. ตาแหน่ง นิติกร 3 (ลาดับที่ 1 - 13 เรียกใช้บัญชีแล้ว)
14
3010385
นายณัฐกร บุตรกลัด
2. ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 (ลาดับที่ 1 - 9 เรียกใช้บัญชีแล้ว)
10
3020068
นางสาวโรสมานี สะมะแอ
3. ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 3 (ลาดับที่ 1 - 13 เรียกใช้บัญชีแล้ว)
14
3040579
นางสาวปิยะดา มุสิกิม
4. ตาแหน่ง บุคลากร 3 (ลาดับที่ 1 - 3 เรียกใช้บัญชีแล้ว)
4
3110013
นางสาวอภิญญา รงค์รัตน์
5. ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 (ลาดับที่ 1 - 3 เรียกใช้บัญชีแล้ว)
4
1030034
นางสาวสุภาพร หง้าบุตร

เลขที่ตาแหน่ง

สังกัด

29-0202-010

กองการเจ้าหน้าที่

29-0209-026

กองการเจ้าหน้าที่

04-0307-002

กองคลัง

29-0208-002

กองการเจ้าหน้าที่

04-0305-001

กองคลัง

มติที่ประชุม
เห็นชอบให้
ประกาศฯ มีเนื้อหา
เช่นเดียวกับ
ประกาศของ ก.จ.

เห็นชอบ

3

ขอความเห็นชอบปรับปรุงการกาหนดระดับตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสายงาน
ที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ตาแหน่ง นายช่างโยธา 5 เลขที่ตาแหน่ง 05-0503-005 สังกัดกองช่าง เป็น
ตาแหน่ง นายช่างโยธา 6ว เลขที่ตาแหน่งและสังกัดเดิม เพื่อดาเนินการคัดเลือกข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

เห็นชอบ

4

ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นางสาวอุราพร แก้วเจือ
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งที่
กาหนดเป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว เลขที่ตาแหน่งและสังกัดเดิม โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินผลงานฯ (วันที่ 28 พฤษภาคม 2558)

เห็นชอบ

5

ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราย นางโสภา บุญตันตราภิวัฒน์
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา 5 ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา 6ว
เลขที่ตาแหน่งและสังกัดเดิม โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
(วันที่ 8 มิถุนายน 2558)

เห็นชอบ

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

-4ที่
6

เรื่อง
รายงานตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง และขอความเห็นชอบดาเนินการสรรหาตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕๒ วรรคสอง ข้อ ๒ (2) โดยวิธีการสอบคัดเลือก จานวน 3 อัตรา คือ
ที่
1
2
3

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา

เลขที่ตาแหน่ง
24809-1(ถ)
30390-1
19980-1

มติที่ประชุม
รับทราบ
และเห็นชอบให้
ดาเนินการสรรหา

สังกัด
โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต

7

หารือคุณวุฒิการศึกษา ราย นางสาวณัฏฐ์ธอร ปรีดา และขอความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต มีหนังสือสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเรื่องคุณวุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคนิคการแพทย์ ที่นางสาวณัฏฐ์ธอร ปรีดา ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3 เลขที่ตาแหน่ง
06-0409-002 สังกัดกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับว่า คุณวุฒิดังกล่าว ได้
ศึกษาเนื้อหาวิชาสาธารณสุขจากหมวดวิชาเฉพาะในระดับปริญญาตรี จานวนกี่หน่วยกิต โดยให้ รับรอง
เนื้อหารายวิชา และจานวนหน่วยกิตจากหมวดวิชาเฉพาะ วิชาใดที่เป็นทางสาธารณสุขอย่างชัดเจนต่อไป

เห็นชอบ
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ขอความเห็นชอบการขอโอนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 7 ราย ดังนี้
1. นายอภิชาต สันติยา ตาแหน่ง นายช่างโยธา 5 เลขที่ตาแหน่ง 05-0503-007 อัตราเงินเดือนขั้น
15,920 บาท สังกัดกองช่าง โอนไปดารงตาแหน่ง นายช่างเขียนแบบ5 เลขที่ตาแหน่ง 05-0508-001
สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาย่า อาเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
2. นายชุมพร บุดดา ตาแหน่ง นายช่างเครื่องกล 5 เลขที่ตาแหน่ง 05-0522-003 อัตราเงินเดือนขั้น
16,550 บาท สังกัดกองช่าง โอนไปดารงตาแหน่ง นายช่างเครื่องกล 5 เลขที่ตาแหน่ง 05-0522-005
สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
3. นางสาวปริญญา ทองใย ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 เลขที่ตาแหน่ง
06-0201-010 อัตราเงินเดือนขั้น 17,890 บาท สังกัดกองสาธารณสุข โอนไปดารงตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 เลขที่ตาแหน่ง 01-0201-001 สังกัดสานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลควนธานี อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
4. นางสาวฐติมา จาปาดะ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 เลขที่ตาแหน่ง 01-0209-003
อัตราเงินเดือนขั้น 16,960 บาท สังกัดสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โอนไปดารงตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 เลขที่ตาแหน่ง 01-0209-001 สังกัดสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ ต
5. นายรณณรงค์ บุญปลอด ตาแหน่ง สันทนาการ 5 เลขที่ตาแหน่ง 08-0803-001 อัตราเงินเดือน
ขั้น 20,040 บาท สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โอนไปดารงตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา 5
เลขที่ตาแหน่ง 08-0805-001 สังกัดส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบล
ควนปริง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง

เห็นชอบ

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

-5ที่

เรื่อง
6. นางสาววนิดา มะลิวัลย์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 3 เลขที่ตาแหน่ง 21-0313-009 อัตรา
เงินเดือนขั้น 13,820 บาท สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน โอนไปดารงตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 3
เลขที่ตาแหน่ง 04-0313-001 สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต
7. นางสุภาภรณ์ บัวเกิดเพชร ตาแหน่ง นิติกร 4 เลขที่ตาแหน่ง 01-0202-002 อัตราเงินเดือน
ขั้น 18,480 บาท สังกัดสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โอนไปดารงตาแหน่ง นิติกร 4
เลขที่ตาแหน่ง 01-0202-001 สังกัดสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลา

มติที่ประชุม
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ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน
จานวน 3 ราย ดังนี้
1. นางจิราพร สังมี ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 3 เลขที่ตาแหน่ง 04-0307-003
สังกัดกองคลัง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เนื่องจากได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต
กระทรวงการคลัง
2. นายธเนศ สมาพงษ์ ตาแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ ประจาโรงเรียน
อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เนื่องจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. นางสาวซานียาฮ์ ยะหรีม ตาแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอกสังคมศึกษา ประจาโรงเรียน
อบจ.บ้านนาบอน สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่
1 มิถุนายน 2558 เนื่องจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดกระบี่

เห็นชอบ

10 ขอความเห็นชอบปรับปรุงการกาหนดระดับตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในสายงานทีเ่ ริ่มต้นจากระดับ 2 ตาแหน่ง นายช่างสารวจ 6 เลขที่ตาแหน่ง 05-0518-001
สังกัดกองช่าง เป็นตาแหน่ง นายช่างสารวจ 7ว เลขที่ตาแหน่งและสังกัดเดิม เพื่อดาเนินการคัดเลือก
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

เห็นชอบ

11 ขอความเห็นชอบจัดจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 7 ราย ดังนี้

เห็นชอบ

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

สอบได้
ลาดับที่
20
21
22
23
25
27
28

เลขประจาตัว
ผู้สมัคร
001
009
003
017
057
052
051

ชื่อ – สกุล

สังกัด

นางสาวจันจิรา หนูงามเข็ม
นายทรงยศ สัญญา
นายพงษ์พันธ์ พินิจชัน
นายอนุชิต คาสี
นายเอกพล ย่าเด็น
นางสาวประภาวดี ไชยกรรณ์
นายณัฐพล ตางาม

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองกิจการขนส่ง

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

-6ที่
เรื่อง
12 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ จานวน 2 ราย
ดังนี้
1. นายธนวัฒน์ แซ่เจีย ตาแหน่ง นิติกร 3 เลขที่ตาแหน่ง 06-0202-008 สังกัด
กองสาธารณสุข ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เนื่องจากได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอาเภอ) สังกัดกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
2. นายสิขรินทร์ วรรณดี ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 เลขที่ตาแหน่ง
16-0207-016 สังกัดกองกิจการขนส่ง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่น

มติที่ประชุม
เห็นชอบ

13 การกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น เงินรางวัลประจาปี
สาหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 และขอความเห็นชอบ ดังนี้
1. ขอความเห็นชอบ “โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ”
ของกองการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
พร้อมกาหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและระดับคะแนน ตามตัวชี้วัดที่ 6 มิติด้านประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ และให้พิจารณาร่วมกันกับ อบจ.ภูเก็ต โดยการกาหนดค่าคะแนนให้เป็นไปตาม
หลักวิชาการและเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
2. ขอความเห็นชอบ “โครงการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ”
ของกองสาธารณสุข เป็นโครงการดีเด่น พร้อมกาหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและระดับคะแนน
ตามตัวชี้วัดที่ 4 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ และให้พิจารณาร่วมกันกับ อบจ.ภูเก็ต โดยการ
กาหนดค่าคะแนนให้เป็นไปตามหลักวิชาการและเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
3. พิจารณาคัดเลือกและขึ้นบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อสาหรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้พิจารณาว่าจ้างในการดาเนินการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 1

เห็นชอบ ทั้ง 2 โครงการ
โดยคัดเลือกให้ขึ้นบัญชีรายชื่อ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือ
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

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

