สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต (ก.จ.จ.ภูเก็ต)
ครั้งที่ 5/๒๕๕6
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๕6 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ชัน้ 2)
---------------------------------------------ฯลฯ
ลําดับที่
เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพือ่ ทราบ จํานวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย
1
รายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจํา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจําปี 2556 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2556)
จํานวน 147 ราย
2

รายงานการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ครูชํานาญการพิเศษ ราย นางกอบกาญจน์ ลิม่ สกุล ตําแหน่ง ครู เลขทีต่ ําแหน่ง
19127-2(ถ) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ พิจารณา จํานวน 8 เรื่อง ประกอบด้วย
1
ขอความเห็นชอบรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลมารับราชการในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ราย นางโสภา เกิดทรัพย์ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 6ว เลขที่ตําแหน่ง 01-0301-001 อัตราเงินเดือนขั้น 28,880.-บาท
หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดเทศบาลตําบลฉลอง มาดํารงตําแหน่ง นักวิชาการคลัง 6ว
เลขที่ ตําแหน่ง 04-0304-01 อัต ราเงินเดื อนขั้ น 28,880.-บาท กองคลั ง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
2

ขอความเห็นชอบการขอโอนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน
6 ราย คือ
1. นายคธาวุธ เสียงเสนาะ ตําแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 เลขที่ตําแหน่ง 19990-2
โอนไปดํารงตําแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 เลขที่ตําแหน่ง 720 ประจําโรงเรียน
วัดสุวรรณคีรีวงก์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
2. นางภั ท รสุ ด า โสมณวั ฒ น์ ตํ า แหน่ ง ครู อั น ดั บ คศ.1 เลขที่ ตํ า แหน่ ง
19997-2 โอนไปดํารงตําแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 เลขที่ตําแหน่ง 913 ประจํา
โรงเรียนท่าฉัตรไชย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
3. นางณิศรา บุญยเกียรติ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 เลขที่ตําแหน่ง
28-0212-025 โอนไปดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 เลขที่ตําแหน่ง
07-0212-009 กองวิชาการและแผนงาน สังกัดเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง

มติทปี่ ระชุม หมายเหตุ
รับทราบ

รับทราบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ
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2
ลําดับที่

เรื่อง
มติทปี่ ระชุม หมายเหตุ
4. นางสาวกันยารัตน์ แสนเรือง ตําแหน่ง เจ้าพนั กงานธุรการ 3 เลขที่
ตําแหน่ง 28-0212-023 โอนไปดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 เลขที่
ตําแหน่ง 05-0212-004 กองช่าง สังกัดเทศบาลตําบลบ้านพร้าว จังหวัดพัทลุง
5. นางสาวเจนศิลา เตมีศักดิ์ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 3 เลขที่ตําแหน่ง
21-0313-003 โอน (ย้าย) ไปดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3
เลขที่ตําแหน่ง 08-0306-001 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าสัก จังหวัดเชียงราย
6. นางสาวชัชฎาภรณ์ สุภารักษ์ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 เลขที่
ตําแหน่ง 03-0206-005 โอนไปดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 เลขที่
ตํ า แหน่ ง 01-0206-003 สํ า นั ก ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด องค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

3

ขอความเห็ น ชอบการย้ ายและแต่ ง ตั้ง ข้ า ราชการองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด
ให้ดํารงตําแหน่งในต่างสายงาน จํานวน 3 ราย
1. นางสาวบรรณสรณ์ ชัยชนะ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 เลขที่ตําแหน่ง
02-0211-003 ย้ายและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 เลขที่
ตําแหน่ง 02-0212-008 สังกัด กองกิจการสภา อบจ.
2. นางสาวปาริชาติ ไชยนาม ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 เลขที่ตําแหน่ง
08-0211-009 ย้ายและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 เลขที่
ตําแหน่ง 08-0212-017 สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. นายเอกพล สุวรรณ์จํารูญ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 เลขที่ตําแหน่ง
28-0206-014 ย้ายและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 เลขที่
ตําแหน่ง 28-0212-022 สังกัด กองการท่องเที่ยวและกีฬา

เห็นชอบ
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ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา คือ
1. ตําแหน่ง ครูช่วยสอนปฐมวัยศึกษา ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ 6
นางสาวจิราภรณ์ นุ้ยติเตบ ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบํารุง)
2. ตําแหน่ง ครูช่วยสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ 3
นางสาวอาซูรา มะ ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบํารุง)

เห็นชอบ
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ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน จํานวน 3 ราย คือ
1. นายวิ ชั ย บุ ญ ลอย ตํ า แหน่ ง ครู ช่ ว ยสอนสั ง คมศึ ก ษา ลาออกจาก
การปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556
2. นางสาวสุภัทวดี รัตนไพร ตําแหน่ง ครูช่วยสอนสังคมศึกษา ลาออกจาก
การปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
3. นางสาวธนวรรณ วรรณวร ตําแหน่ง คนงานทั่วไป ลาออกจากการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

เห็นชอบ
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ลําดับที่
เรื่อง
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ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดย้ายไปดํารงตําแหน่ง เห็นชอบ
ในสายงานเดิม ราย นางสาวสุเพ็ญณี คงแก้ว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 4 เลขที่ตําแหน่ง 28-0207-010 สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา
ไปแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในสายงานเดิ ม ในตํ า แหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ร ะบบงาน
คอมพิ ว เตอร์ 4 เลขที่ ตํ า แหน่ ง 06-0207-015 สั ง กั ด กองสาธารณสุ ข
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยให้ดํารงตําแหน่งในระดับเดิมและให้ได้รับ
อัตราเงินเดือนในขั้นเดิม
7

ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ ใ นสายงานที่ เ ริ่ ม ต้ น จากระดั บ 3 ราย นายยงยุ ท ธ หนู ท อง
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว เลขที่ตําแหน่ง 03-0201-001
ให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว เลขที่ตําแหน่งและ
สังกัดเดิม โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ

เห็นชอบ
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ขอความเห็นชอบการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเลื่อน
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่ง
ระดับควบขั้นต้น จํานวน 5 ราย
1. นางสาวมนฤทัย เย็นสบาย ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 เลขที่ตําแหน่ง
29-0212-032 เลื่อนเป็นตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่
2. นายคมสัน อูปคําแปง ตําแหน่ง นายช่างเขียนแบบ 2 เลขที่ตําแหน่ง
05-0508-001 เลื่อนเป็นตําแหน่ง นายช่างเขียนแบบ 3 สังกัดกองช่าง
3. นางสาวอุษา พลอยศรี ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 เลขที่ตําแหน่ง
01-0211-002 เลื่อนเป็นตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 สังกัดสํานักปลัด อบจ.
4. นางสาววิราศิณี ดิษฐ์ราชา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 เลขที่
ตําแหน่ง 01-0206-001 เลื่อนเป็นตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 สังกัด
สํานักปลัด อบจ.
5. นางสาววลัยพร สุขศรี ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 เลขที่ตําแหน่ง
12-0206-105 เลื่อนเป็นตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 สังกัดหน่วย
ตรวจสอบภายใน

เห็นชอบ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

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

