สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต (ก.จ.จ.ภูเก็ต)
ครั้งที่ 10/๒๕๕7
วันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๕7 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ชั้น 2)
*************************************

ฯลฯ
ที่
เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ จานวน 11 เรื่อง ประกอบด้วย
1 รายงานผลการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น ราย นางสาวนันทิยา ชุมดี

มติที่ประชุม
รับทราบ

2 การเพิ่มเติมคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางเศรษฐศาสตร์ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2

รับทราบ
และถือปฏิบัติ

3 แนวทางการเทียบตาแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครกับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รับทราบ

4 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่ง และกาหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

รับทราบ

5 หารือคุณสมบัติด้านประสบการณ์การสอนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหรือให้การศึกษา เพื่อโอนย้ายไปดารงตาแหน่งในสายงานการสอน ตาแหน่งครูผู้ช่วย
หรือตาแหน่งครู กรณีพนักงานเทศบาล ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 3 ขอโอนย้ายมาดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย

รับทราบ
และถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ

6 รายงานการประกาศรับสมัครรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งดารงตาแหน่งบริหารหรือข้าราชการ
ประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตาแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองปลัดองค์ การ
บริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 8) จานวน 2 อัตรา โดยวิธีการคัดเลือก
โดยกาหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2557 ณ กองการเจ้าหน้าที่
(ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในวันและเวลาราชการ

รับทราบ

7 การเพิกถอนคาสั่งการแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกลับไปดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งอื่นในระดับเดียวกับตาแหน่งเดิม ราย นายนิวัฒน์ คริสต์รักษา กลับไปดารงตาแหน่ง
นายช่างสารวจ 6 และนายวาสนา รองพล กลับไปดารงตาแหน่ง นายช่างเครื่องกล 7ว โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555

รับทราบ

8 รายงานการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จานวน 42 ราย

รับทราบ

9 หารือการนับระยะเวลาการดารงตาแหน่งเพื่อเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการ กรณี
การนับระยะเวลาการดารงตาแหน่งและการยื่นขอรับการประเมินผลงาน เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
รองผู้อานวยการชานาญการ ซึ่งผู้ยื่นขอประเมินดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่
1 พฤษภาคม 2554 ได้ดารงตาแหน่งดังกล่าวครบ 2 ปี เมื่อสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2556 และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติที่จะยื่นคาขอรับการประเมินได้ในวันทาการถัดไป จึงไม่อาจยื่นคาขอในวันที่ 30 เมษายน
2556

รับทราบ
และถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ

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

-2ที่
เรื่อง
10 รายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด , การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจา และ
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจาปี 2557
ดังนี้
- ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 228 ราย
- ลูกจ้างประจา
จานวน 41 ราย
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 100 ราย

มติที่ประชุม
รับทราบ

11 รายงานการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จานวน 1 อัตรา โดยกาหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 26
ธันวาคม 2557 ณ กองการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ในวันและเวลาราชการ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา จานวน 10 เรื่อง ประกอบด้วย
1 ขอความเห็นชอบการขอโอนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 3 ราย คือ
1. นายวิชัย เพชรรัตน์พันธุ์ ตาแหน่ง สถาปนิก 5 เลขที่ตาแหน่ง 05-0501-001 อัตราเงินเดือนขั้น
19,300 บาท สังกัดกองช่าง โอนไปดารงตาแหน่ง สถาปนิก 5 เลขที่ตาแหน่ง 05-0501-001 สังกัด
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
2. นางสาวขนิษฐา ขนิษฐนาม ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 เลขที่ตาแหน่ง 06-0209-015
อัตราเงินเดือนขั้น 16,960 บาท สังกัดกองสาธารณสุข โอนไปดารงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน 4 เลขที่ตาแหน่ง 01-0201-002 สังกัดสานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลวิชิต อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
3. นายอดิธิต ธิพึง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 เลขที่ตาแหน่ง 28-0207-011
อัตราเงินเดือนขั้น 18,190 บาท สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา โอนไปดารงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่
ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 เลขที่ตาแหน่ง 03-0207-002 สังกัดกองแผนและงบประมาณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
2

ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน
จานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวจินตนา คงเหมือนเพชร ตาแหน่ง นักบริหารการศึกษา 7 (หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา)
เลขที่ตาแหน่ง 08-0108-002 สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลาออกจากราชการ ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2558 เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่นและรักษาสุขภาพ
2. นายพรหมพร ภิศทอง ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกิจการขนส่ง ลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เนื่องจากได้งานใหม่

เห็นชอบ

เห็นชอบ

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

-3ที่
3

เรื่อง
รายงานผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสาหรับครูอัตราจ้าง และขอความเห็นชอบ
บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาแหน่ง ครูผู้ช่ วย
จานวน 10 อัตรา รายละเอียดดังนี้
ผ่านการคัดเลือก
ที่

ชื่อ – สกุล

6

ตาแหน่ง

กลุ่มวิชา

ลาดับที่

ตาแหน่ง/สังกัด

ครูผู้ช่วย

สังคมศึกษา

1

ครูผู้ช่วย
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบจ.ภูเก็ต
ครูผู้ช่วย
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบจ.ภูเก็ต
ครูผู้ช่วย
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบจ.ภูเก็ต
ครูผู้ช่วย
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบจ.ภูเก็ต
ครูผู้ช่วย
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบจ.ภูเก็ต
ครูผู้ช่วย
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบจ.ภูเก็ต
ครูผู้ช่วย
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบฯ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบจ.ภูเก็ต
ครูผู้ช่วย
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบฯ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบจ.ภูเก็ต
ครูผู้ช่วย
โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบจ.ภูเก็ต
ครูผู้ช่วย
โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อบจ.ภูเก็ต

1

นางสาวนลัทพร บุ้งทอง

2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารีย์ สงสัยเกตุ ครูผู้ช่วย

ภาษาไทย

1

3

นายรัฐศาสตร์ เพ็งพาจร

ครูผู้ช่วย

พลศึกษา

1

4

นางธัญมน นิลวรรณ

ครูผู้ช่วย

ประถมศึกษา

1

5

นางมณฑา เชื้อชายเลิศ

ครูผู้ช่วย

ประถมศึกษา

2

6

นายตะวัน หนูหลง

ครูผู้ช่วย

พลศึกษา

1

7

นางสาวซูไฮนะ อาลี

ครูผู้ช่วย

คณิตศาสตร์

1

8

นายธีรวัฒน์ แซ่ตี่

ครูผู้ช่วย

ดนตรีศึกษา

1

9

นางสาวปราณีต สมบัติทอง

ครูผู้ช่วย

ปฐมวัย

1

ครูผู้ช่วย

ปฐมวัย

2

10 นางสาวสุดา ตุกังหัน

4
5

ตาแหน่งที่บรรจุ
เลขที่ตาแหน่ง

ให้ได้รับเงินเดือน
อันดับ ขั้น (บาท)

19133-2 (ถ) ครูผู้ช่วย

15,050

19990-2

ครูผู้ช่วย

15,050

19994-2

ครูผู้ช่วย

15,840

19954-2

ครูผู้ช่วย

15,050

19109-2 (ถ) ครูผู้ช่วย

15,050

19101-2 (ถ) ครูผู้ช่วย

15,050

35602-2

ครูผู้ช่วย

15,050

34155-2

ครูผู้ช่วย

15,840

35599-2

ครูผู้ช่วย

15,840

35600-2

ครูผู้ช่วย

15,840

ขอความเห็นชอบยกเลิกการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นางสาวอรนุช กันทะธง
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโอนไปดารงตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก
ราย นางศิริวรรณ ชนะวงษ์
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลื่ อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
และให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น และขอความเห็นชอบปรับปรุงอันดับตาแหน่ง (สูงขึ้น)
ราย นางสุวิสา ศุภผล

มติที่ประชุม
รับทราบ
และเห็นชอบ
ให้บรรจุและ
แต่งตั้งผู้ผ่าน
การคัดเลือกฯ

เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
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-4ที่
7

เรื่อง
มติที่ประชุม
ขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่ง ขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน
เห็นชอบ
45 อัตรา รายละเอียดดังนี้
1. ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งเป็นข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จานวน 3 ราย ดังนี้
1.1 นายสิทธิศักดิ์ รักพวก ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 เลขที่ตาแหน่ง 05-0211-006 สังกัด
กองช่าง ผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ลาดับที่ 4 ย้ายและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 เลขที่ตาแหน่ง 05-0209-010 สังกัดกองช่าง
1.2 นางสาวชวาลิน รัศมี ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 เลขที่ตาแหน่ง 16-0212-032 สังกัด
กองกิจการขนส่ง ผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ลาดับที่ 8 ย้ายและแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 เลขที่ตาแหน่ง 01-0209-002 สังกัดสานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1.3 นางสาวปิยาณี ทองยวญ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง 3 เลขที่ตาแหน่ง 04-0303-004
สังกัดกองคลัง ผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง นักวิชาการคลัง 3 ลาดับที่ 3 ย้ายและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
นักวิชาการคลัง 3 เลขที่ตาแหน่ง 04-0304-003 สังกัดกองคลัง
2. รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จานวน 1 ราย ดังนี้
- นางสาวศิริพร ศรีสุธรรม ตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 3 เลขที่ตาแหน่ง 04-0309-009
สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง นักวิชาการคลัง 3 ลาดับที่ 2 รับโอน (ย้าย) และ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นักวิชาการคลัง 3 เลขที่ตาแหน่ง 04-0304-003 สังกัดกองคลัง
3. บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จานวน 41 อัตรา
ดังนี้
สอบแข่งขันได้ เลขประจาตัว
บรรจุและแต่งตั้ง
ชื่อ-สกุล
เลขที่ตาแหน่ง
สังกัด
ลาดับที่
สอบ
ในตาแหน่ง
1. ตาแหน่ง นิติกร 3 (ลาดับที่ 1 - 9 เรียกใช้บัญชีแล้ว)
- ยื่นหนังสือขอสละสิทธิ์ 10
3010652 นางสาวสัจจานรี มานะกล้า
- ยื่นหนังสือขอสละสิทธิ์ 11
3010124 นายอินทัช รอเกตุ
- ยื่นหนังสือขอสละสิทธิ์ 12
3010033 นางสาวเพียงระวี ทองแดง
13
3010210 นายสุขพัฒน์ หนูสวัสดิ์
นิติกร 3
01-0202-005
สานักปลัด อบจ.
2. ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 (ลาดับที่ 1 - 4 เรียกใช้บัญชีแล้ว)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 28-0209-014
5
3020982 นายพรพจน์ พัฒนาศูนย์
กองการท่องเที่ยวและกีฬา
- ยื่นหนังสือขอสละสิทธิ์ 6
3020338 นางสาวอรวรรณ ชุมวงค์
- ยื่นหนังสือขอสละสิทธิ์ 7
3020117 นายศิรวัฒน์ เกรียงไกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 28-0209-016
9
3021016 นางสาวขวัญนภา บุญยรัตน์
กองการท่องเที่ยวและกีฬา
3. ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 (ลาดับที่ 1 เรียกใช้บัญชีแล้ว)
- ไม่มารายงานตัว 2
3030042 นายดาวุฒิ กันดูวงศ์
- ยื่นหนังสือขอสละสิทธิ์ 3
3030220 นายเสกสรร ทองบริบูรณ์
- ไม่มารายงานตัว 4
3030038 นางสาวกิตติยา ระวิวงศ์
4. ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 3 (ลาดับที่ 1 - 8 เรียกใช้บัญชีแล้ว)
- อบต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ขอรับรองบัญชี 9
3040627 นางสาววิภารัตน์ จันทร์ประทุม
นักวิชาการเงินและบัญชี 3
10
3040091 นางสาวอาริษา ปาลบัวแก้ว
06-0307-010
กองสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 12-0301-004
11
3040048 นางสาวอภิรดี เฉลิมมิตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 12-0301-005
12
3040559 นางสาวอ้อยทิพย์ แสงประสิทธิ์
หน่วยตรวจสอบภายใน
5. ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา 3 (ลาดับที่ 1 - 7 เรียกใช้บัญชีแล้ว)
8
3060131 นางสาวไลลา นุ้ยโส๊ะ
นักวิชาการศึกษา 3
08-0805-003
กองการศึกษาฯ
6. ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว 3 (ลาดับที่ 1 - 2 เรียกใช้บัญชีแล้ว)
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3
3
3070067 นางสาววราภรณ์ นาคจันทร์
28-0205-002
กองการท่องเที่ยวและกีฬา

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

-5ที่
7

เรื่อง
สอบแข่งขันได้
บรรจุและแต่งตั้ง
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
ลาดับที่
ในตาแหน่ง
7. ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 (ลาดับที่ 1 - 4 เรียกใช้บัญชีแล้ว)
5
3100064 นายเจษฎา เพ็ญสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3
6
3100030 นายรัตนพล สัจจะกุล
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3
7
3100017 นายบัณฑิต ปานแก้ว
8
3100299 นายทรงยศ ไพรสุวรรณ
9
3100043 นายศักดาพจน์ จันทร์ภิวัฒน์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3
10
3100333 นางสาวยุรี สาเหล็ม
8. ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 (ลาดับที่ 1 - 24 เรียกใช้บัญชีแล้ว)
25
2012282 นางสาวกัญญา สังเศษ
เจ้าพนักงานธุรการ 2
26
2010809 นางสาวฝารีด๊ะ สุวาหลา
เจ้าพนักงานธุรการ 2
27
2010686 นางสาวเปมิกา แสงเหมือนพงศ์
28
2011709 นางสาวนิจกานต์ หอวณิช
เจ้าพนักงานธุรการ 2
29
2010618 นางสาวพรศิริ ยอดกลิ่น
30
2012999 นางสาวภัทท์ชนก รัตนกาพล
31
2012695 นางวีระพา หนองสุธรรม
เจ้าพนักงานธุรการ 2
32
2010053 นางสาวอาภา บุญน้อย
เจ้าพนักงานธุรการ 2
33
2012185 นางสาวนูรียะห์ เจ๊ะซามะ
เจ้าพนักงานธุรการ 2
34
2010228 นายภราดร ฮ่อสกุล
เจ้าพนักงานธุรการ 2
35
2010075 นายพีรพัฒน์ ศรีละบุตร
36
2011128 นายพิตตินันท์ ณ นคร
เจ้าพนักงานธุรการ 2
37
2010013 นางนิตยา เพ็ชรรักษ์
38
2011972 นางสาวปุณณดา พรมดี
39
2010343 นางสาววันเพ็ญ ช่วยชื่น
40
2010886 นางสาวอนิสา วารี
เจ้าพนักงานธุรการ 2
41
2010251 นางสาวณวพร คงเมือง
เจ้าพนักงานธุรการ 2
42
2012982 นางสาวสมฤดี หงษา
เจ้าพนักงานธุรการ 2
43
2011447 นางรอซีลา ศรีทองขวัญ
44
2011825 นางสาวขนิษฐา สันติธรรมกุล
45
2011766 นางสาวศวรรยา เกิดขุมทอง
46
2011005 นางสาวพัณณ์ชิตา หยู่ตุ้ง
เจ้าพนักงานธุรการ 2
47
2012698 นางสาวรัตนมณี ศรีตระการ
เจ้าพนักงานธุรการ 2
48
2011340 นางสาวปรียานีย์ จันทรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ 2
49
2012276 นายสุจินต์ ง้อสุรเชษฐ์
50
2010015 นายอรรธพล พลอยกระโทก
51
2010497 นายพงษ์พิพัฒน์ พรมเมืองซ้าย เจ้าพนักงานธุรการ 2
52
2012467 นางสาวนาถติยา หนูชม
เจ้าพนักงานธุรการ 2
9. ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 (ลาดับที่ 1 - 12 เรียกใช้บัญชีแล้ว)
13
2020063 นางสาวจุฑามาศ ขาวทอง
จพง.การเงินและบัญชี 2
14
2020269 นายพงศธร รุ่งเรือง
จพง.การเงินและบัญชี 2
15
2020033 นางสาวอรอุมา ขาวเผือก
เจ้าพนักงานการคลัง
10. ตาแหน่ง นายช่างโยธา 2 (ลาดับที่ 1 เรียกใช้บัญชีแล้ว)
2
2040048 นายธีรชาติ ใบอดุลย์
นายช่างโยธา 2
3
2040072 นายจักรินทร์ จิตรสมุทร
นายช่างเขียนแบบ 2
4
2040071 นายนิพนธ์ เคราแก้ว
นายช่างโยธา 2
11. ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2 (ลาดับที่ 1 – 7 เรียกใช้บัญชีแล้ว)
8
2080085 นางสาวโสภิตา โชโต
9
2080113 นางสาวกฤติกา เลิศตระกูล
เจ้าพนักงานพัสดุ 2
10
2080128 นางซอลีย๊ะ ขวัญเจริญ
เจ้าพนักงานพัสดุ 2
12. ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 (ลาดับที่ 1 - 16 เรียกใช้บัญชีแล้ว)
17
1020056 นางจอมขวัญ สมบูรณ์ลักขณา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
18
1020075 นายเกรียงไกร แก้วชื่น
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
19
1020102 นางมนัชญา ทองประดับ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
20
1020229 นางรัญชิดา แอหลัง
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
21
1020129 นางสาวสุมณฑา แมลงภู่ทอง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
22
1020238 นางสาวสุนิสา อนันตพงศ์
23
1020093 นางปิยะวรรณ ค่าจุล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1

เลขที่ตาแหน่ง

สังกัด

มติที่ประชุม
เห็นชอบ

- อยู่ระหว่างหารือ ก.จ. -

28-0207-007
28-0207-011

กองการท่องเที่ยวและกีฬา
กองการท่องเที่ยวและกีฬา

- ยื่นหนังสือขอสละสิทธิ์ - ยื่นหนังสือขอสละสิทธิ์ -

28-0207-013

กองการท่องเที่ยวและกีฬา

03-0212-009
02-0212-005

กองแผนและงบประมาณ
กองกิจการสภา อบจ.

- ยื่นหนังสือขอสละสิทธิ์ -

02-0212-006

กองกิจการสภา อบจ.

- ยื่นหนังสือขอสละสิทธิ์ - ยื่นหนังสือขอสละสิทธิ์ -

21-0212-019
06-0212-031
16-0212-033
28-0212-022

กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองสาธารณสุข
กองกิจการขนส่ง
กองการท่องเที่ยวและกีฬา

- ยื่นหนังสือขอสละสิทธิ์ -

06-0212-029

กองสาธารณสุข

- ยื่นหนังสือขอสละสิทธิ์ - ยื่นหนังสือขอสละสิทธิ์ - ยื่นหนังสือขอสละสิทธิ์ -

01-0212-002
29-0212-037
29-0212-038

สานักปลัด อบจ.
กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่

- ยื่นหนังสือขอสละสิทธิ์ - ยื่นหนังสือขอสละสิทธิ์ - ยื่นหนังสือขอสละสิทธิ์ -

28-0212-025
12-0212-039
12-0212-040

กองการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน

- ยื่นหนังสือขอสละสิทธิ์ - ยื่นหนังสือขอสละสิทธิ์ -

03-0212-008
05-0212-012

กองแผนและงบประมาณ
กองช่าง

04-0306-001
16-0306-010
04-0303-001

กองคลัง
กองกิจการขนส่ง
กองคลัง

05-0503-001
05-0508-003
06-0503-010

กองช่าง
กองช่าง
กองสาธารณสุข

- อยู่ระหว่างหารือ ก.จ. -

21-0313-003
06-0313-015

กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองสาธารณสุข

03-0206-007
12-0206-014
28-0206-013
08-0211-008
01-0206-002

กองแผนและงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองการท่องเที่ยวและกีฬา
กองการศึกษาฯ
สานักปลัด อบจ.

- ยื่นหนังสือขอสละสิทธิ์ -

21-0206-012

กองพัสดุและทรัพย์สิน

..………………………………. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต
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8

เรื่อง
มติที่ประชุม
ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
เห็นชอบ
สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบ จานวน 28 ราย ดังนี้
1. นางสาวยินดี อินทะเรือง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 เลขที่ตาแหน่ง 01-0209-005
สังกัดสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลื่อนเป็นตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4
2. นางสาวกาญจนา กลับใหม่ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 เลขที่ตาแหน่ง 08-0209-011
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เลื่อนเป็นตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4
3. นางสาวกฤษณา สร้อยเสน ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 เลขที่ตาแหน่ง 06-0209-017
สังกัดกองสาธารณสุข เลื่อนเป็นตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4
4. นางสาวทัสนี ปานวงศ์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 เลขที่ตาแหน่ง 06-0209-020
สังกัดกองสาธารณสุข เลื่อนเป็นตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4
5. นางสาวพวงงาม นิยมพงษ์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 เลขที่ตาแหน่ง 16-0209-024
สังกัดกองกิจการขนส่ง เลื่อนเป็นตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4
6. นางจิตรเลขา จิตรชนะ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2 เลขที่ตาแหน่ง 21-0313-010 สังกัด
กองพัสดุและทรัพย์สิน เลื่อนเป็นตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 3
7. นางสาวปาริฉัตร จันทร์ทอง ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2 เลขที่ตาแหน่ง 21-0313-011
สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน เลื่อนเป็นตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 3
8. นายอับดุลตอเหล็บ กาสาและ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2 เลขที่ตาแหน่ง 21-0313-002
สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน เลื่อนเป็นตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 3
9. นายศนิช ชาวบางพลี ตาแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 2 เลขที่ตาแหน่ง 05-0524-002 สังกัดกองช่าง
เลื่อนเป็นตาแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 3
10. นางสาวพรรณฤพร กาญจนไพรวันตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 เลขที่ตาแหน่ง
08-0206-010 สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เลื่อนเป็นตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2
11. นางสาวสุดารัตน์ ชูดวง ตาแหน่ง นิติกร 4 เลขที่ตาแหน่ง 01-0202-004 สังกัดสานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เลื่อนเป็นตาแหน่ง นิติกร 5
12. นางสาวปรมาภรณ์ สุขดี ตาแหน่ง นิติกร 4 เลขที่ตาแหน่ง 06-0202-007 สังกัด
กองสาธารณสุข เลื่อนเป็นตาแหน่ง นิติกร 5
13. นายอลงกรณ์ ไชยทอง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 เลขที่ตาแหน่ง
08-0207-003 สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เลื่อนเป็นตาแหน่ง เจ้าหน้าที่
ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5
14. นายอดิธิต ธิพึง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 เลขที่ตาแหน่ง 28-0207-010
สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา เลื่อนเป็นตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5
15. นางสาวสุเพ็ญณี คงแก้ว ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 เลขที่ตาแหน่ง
06-0207-014 สังกัดกองสาธารณสุข เลื่อนเป็นตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5
16. นายรณณรงค์ บุญปลอด ตาแหน่ง สันทนาการ 4 เลขที่ตาแหน่ง 08-0803-001 สังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เลื่อนเป็นตาแหน่ง สันทนาการ 5
17. นางสาวอรุณวรรณ พูนแก้ว ตาแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 4 เลขที่ตาแหน่ง
28-0205-001 สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา เลื่อนเป็นตาแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 5
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มติที่ประชุม
18. นายวีระพงศ์ พัฒนพงศ์ ตาแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 4 เลขที่ตาแหน่ง 28-0205-003 เห็นชอบ
สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา เลื่อนเป็นตาแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 5
19. นายฤาษิต สุดตันตาภรณ์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 เลขที่ตาแหน่ง 28-0209-015
สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา เลื่อนเป็นตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
20. นางสาวขวัญเรือน อมิตรสูญ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 เลขที่ตาแหน่ง
16-0209-022 สังกัดกองกิจการขนส่ง เลื่อนเป็นตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
21. นายกมล จุ้ยเริก ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว 4 เลขที่ตาแหน่ง 28-0217-002
สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา เลื่อนเป็นตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว 5
22. นายรังสรรค์ จิระเพิ่มพูน ตาแหน่ง นักวิชาการคลัง 4 เลขที่ตาแหน่ง 06-0304-004 สังกัด
กองสาธารณสุข เลื่อนเป็นตาแหน่ง นักวิชาการคลัง 5
23. นายปรมัตตจ์ ใสสะอาด ตาแหน่ง นักวิชาการคลัง 4 เลขที่ตาแหน่ง 06-0304-006 สังกัด
กองสาธารณสุข เลื่อนเป็นตาแหน่ง นักวิชาการคลัง 5
24. นางสาวสุปาณี ตั้นเล่ง ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 4 เลขที่ตาแหน่ง 06-0307-008
สังกัดกองสาธารณสุข เลื่อนเป็นตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 5
25. นางอัจฉราพรรณ นางนวล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง 3 เลขที่ตาแหน่ง 04-0303-003
สังกัดกองคลัง เลื่อนเป็นตาแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง 4
26. นายชวลิต เกียรติเดช ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 3 เลขที่ตาแหน่ง 21-0313-006 สังกัด
กองพัสดุและทรัพย์สิน เลื่อนเป็นตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 4
27. นายศุภชัย เคี่ยมการ ตาแหน่ง นายช่างเครื่องกล 3 เลขที่ตาแหน่ง 05-0522-002 สังกัด
กองช่าง เลื่อนเป็นตาแหน่ง นายช่างเครื่องกล 4
28. นายสุรศักดิ์ แซ่ด่าน ตาแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 3 เลขที่ตาแหน่ง 05-0524-001 สังกัดกองช่าง
เลื่อนเป็นตาแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 4

9

ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน
จานวน 7 ราย รายละเอียดดังนี้
1. นางสาวจารีนุช สุทธินวกุล ตาแหน่ง นิติกร 3 เลขที่ตาแหน่ง 29-0202-010 สังกัด
กองการเจ้าหน้าที่ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เนื่องจากได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตาแหน่ง นิติกร 3
2. นางสาวปภัสรา ปลอดภัย ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 เลขที่ตาแหน่ง 04-0305-001
สังกัดกองคลัง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เนื่องจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
3. นายสุธิน บุญเฮ้า ตาแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองกิจการขนส่ง ลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เนื่องจากร่างกายไม่แข็งแรง
4. นายภราดร ฮ่อสกุล ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์วิทยุ สังกัดกองการท่ องเที่ยวและกีฬา ลาออก
จากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เนื่องจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2

เห็นชอบ
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5. นายรัตนพล สัจจะกุล ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดกองการท่องเที่ยว
และกีฬา ลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เนื่องจากได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3
6. นายพิตตินันท์ ณ นคร ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดกองสาธารณสุข
ลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เนื่องจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2
7. นางสาวณวพร คงเมือง ตาแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เนื่องจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2

10 ขอความเห็นชอบแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2557 จานวน 4 ฉบับ ดังนี้
1. ประกาศกาหนดการกาหนดตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
2. กาหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557
3. ประกาศกาหนดการจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557
4. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

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

มติที่ประชุม
เห็นชอบ

เห็นชอบให้ประกาศฯ
มีเนื้อหา
เช่นเดียวกับ
ประกาศของ ก.จ.

