สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต (ก.จ.จ.ภูเก็ต)
ครั้งที่ 11/๒๕๕5
วันที่ 20 กันยายน ๒๕๕5 เวลา ๑4.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ชั้น 2)
---------------------------------------------ฯลฯ
ระเบียบวาระที่ 3
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เรื่องเพื่อทราบ จํานวน 7 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 ซักซ้อมแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี
รับทราบการแจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจ้า ง 4 ปี เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง
4 ปี แบบอย่างเดียวกัน และเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง 4 ปี ในรอบปีงบประมาณ 2556-2559 ตามแนวทางในคู่มือการจัดทํา
แผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี เพื่อนําเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ เพื่ อ ประกาศให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 ตุลาคม 2555
เรื่องที่ 2 รายงานการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รับทราบ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศลงวันที่ 7 กันยายน 2555
จํานวน 14 ตําแหน่ง รวม 26 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 25 อัตรา คือ
1. ตําแหน่ง ครูช่วยสอนภาษาไทย
จํานวน 4 อัตรา
2. ตําแหน่ง ครูช่วยสอนภาษาอังกฤษ
จํานวน 2 อัตรา
3. ตําแหน่ง ครูช่วยสอนคณิตศาสตร์
จํานวน 2 อัตรา
4. ตําแหน่ง ครูช่วยสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
จํานวน 2 อัตรา
5. ตําแหน่ง ครูช่วยสอนปฐมวัยศึกษา
จํานวน 5 อัตรา
6. ตําแหน่ง ครูช่วยสอนนาฏศิลป์
จํานวน 1 อัตรา
7. ตําแหน่ง ครูช่วยสอนเคมี
จํานวน 1 อัตรา
8. ตําแหน่ง ครูช่วยสอนฟิสิกส์
จํานวน 1 อัตรา
9. ตําแหน่ง ครูช่วยสอนสังคมศึกษา
จํานวน 1 อัตรา
10. ตําแหน่ง ครูช่วยสอนพลศึกษา
จํานวน 1 อัตรา
11. ตําแหน่ง ครูช่วยสอนชีววิทยา
จํานวน 1 อัตรา
12. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีร่ ะบบงานคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 อัตรา
13. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชี
จํานวน 3 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา คือ
14. ตําแหน่ง นักการภารโรง
จํานวน 1 อัตรา
โดยกําหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2555
ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในวันและ
เวลาราชการ
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เรื่องที่ 3 รายงานการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคลากรสนับสนุน
การสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
รับทราบตามที่องค์ การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ ตรายงานการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้า รับการเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้า งตามภารกิจ) ตําแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โดยกําหนดวันรายงานตัวเพื่อเข้ารับการเลือกสรร
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
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เลขประจําตัวผู้สมัคร
001
002
003
004
005

เรื่องที่ 4 รายงานผลการเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
รับทราบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรายงานการประกาศผลการเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้าง เรียงลําดับรายชื่อจากผู้ที่ได้คะแนนมากไปหาคะแนนน้อย ดังนี้
ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สมัคร
1
002
2
003
3
004
4
001
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ชื่อ - สกุล
นางสาวอัญชลี เพ็งพาจร
นางสาวสุชาดา สองเมือง
นางสาวจริยา เสี้ยมสอน
นางสาวหนึ่งฤทัย มีบัว
นางสาวอรอุมา กรดศรีใหม่

ชื่อ – สกุล
นางสาวสุชาดา สองเมือง
นางสาวจริยา เสี้ยมสอน
นางสาวหนึ่งฤทัย มีบัว
นางสาวอัญชลี เพ็งพาจร

เรื่อง 5 รายงานผลการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการ
รั บ ทราบตามที่ อ งค์ ก ารบริ หารส่ ว นจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต รายงานการออกคํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง ให้
ข้า ราชการครู ราย นางยิน ดี ปั ญ จเส็ น ตํา แหน่ง ครู อัน ดั บ ค.ศ.1 มี หรือเลื่ อน
วิทยฐานะครูชํานาญการ และให้ได้รับเงินวิทยฐานะครูชํานาญการ โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2555
เรื่องที่ 6 รายงานการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
รับทราบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรายงานการประกาศให้ นายอํานาจ
บุตรมณี ตําแหน่ง นายช่างเขียนแบบ 2 กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
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เรื่องที่ 7 รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป (ต่อสัญญาจ้าง)
รับทราบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จ้างพนักงานจ้างทั่วไป (ต่อสัญญาจ้าง)
รวม จํานวน 90 ราย (สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดําเนินการ 86 ราย และ
กองการศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ดํ า เนิ นการ 4 ราย) เพื่ อปฏิบั ติง านในสัง กั ด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 16 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจําปีงบประมาณ
2555
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย
1. นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ (ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ.) เป็นประธาน
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เป็นอนุกรรมการ
(ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน ก.จ.จ.)
3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
เป็นอนุกรรมการ
(ผู้แทนส่วนราชการ)
4. นายจรัญ เกล้านพรัตน์
เป็นอนุกรรมการ
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา)
5. นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ครู คศ.2 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
เป็นอนุกรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา)
6. ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
เรื่องที่ 2 ขอความเห็นชอบการเลื่อนและแต่งตัง้ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งที่กาํ หนดเป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
เห็นชอบให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นางสาวเลขา
อินทะนะนก ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา 5 เลขที่ตําแหน่ง 08-0805-002 ให้ดํารง
ตํ า แหน่ ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ที่ กํ า หนดเป็ น ตํ า แหน่ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสบการณ์ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ในตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา 6ว โดยให้
มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
เรื่องที่ 3 ขอความเห็นชอบการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งที่กําหนด
เป็นตําแหน่งระดับควบ
เห็นชอบให้เลื่อนและแต่งตั้งข้ าราชการองค์ การบริหารส่ว นจังหวัดให้ดํารงตํา แหน่ ง
ในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งระดับควบขั้นต้น และระดับควบ
ขั้นสูง โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นบันทึกความเห็นว่าควรเลื่อนระดับได้
จํานวน 2 ราย คือ

4
1. นางสาวขวัญจิรา บัวแก้ว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 เลขที่ตําแหน่ง
28-0209-015 สังกัด กองการท่องเที่ยวและกีฬา เลื่อนเป็น ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 4
2. นายประไว มีสุข ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 เลขที่ตําแหน่ง
28-0207-008 สังกัด กองการท่องเที่ยวและกีฬา เลื่อนเป็น ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่
ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5
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เรื่องที่ 4 ขอความเห็นชอบการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 สายงานนิติการ
เห็นชอบให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดํารงตําแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ใน
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 สายงานนิติการ ราย นายสุธน อินแก้ว ตําแหน่ง นิติกร 6ว
เลขที่ตํ า แหน่ ง 01-0202-001 อั ต ราเงิ นเดื อน 15,800.-บาท ให้ ดํา รงตํ าแหน่ ง
ระดับ 7วช เลขที่ตําแหน่งเดิม อัตราเงินเดือน 16,190.-บาท
เรื่องที่ 5 ขอความเห็นชอบการขอโอน (ย้าย) ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโอนไปสังกัดอื่น จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายจันตรี สุทธิสาย ตํา แหน่ง ครู อันดับ ค.ศ.1 เลขที่ตําแหน่ง 20013-2
อั ต ราเงิ น เดื อ นขั้ น 14,220.-บาท ประจํ า โรงเรี ย น อบจ.เมื อ งภู เ ก็ ต สั ง กั ด กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โอนไปรับราชการ
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ในตําแหน่ง ครู อันดับ ค.ศ.1
เลขที่ตําแหน่ง 769 ประจําโรงเรียนชาวไทยใหม่ฯ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา
2. นางสาวสุ ชั ญ ญา หวั ด เพชร ตํ า แหน่ ง นั ก วิ ช าการพั ส ดุ 4 เลขที่ ตํ า แหน่ ง
21-0311-005 อั ต ราเงิ นเดื อนขั้ น 10,700.-บาท สังกั ด กองพั สดุแ ละทรั พ ย์ สิ น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โอน (ย้าย) ไปดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4
สังกัดเทศบาลตําบลเกาะแต้ว อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เรื่องที่ 6 ขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ และรับโอน (ย้าย)
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ และรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจั งหวัดในตํา แหน่งที่ ว่า งขององค์การบริหารส่ว น
จังหวัดภูเก็ต โดยเรียงตามลําดับที่ในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ จํานวน 3 ตําแหน่ง
รวม 6 อัตรา
1. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม
๒๕๕๓ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
พนักงานส่วนตําบล ประจําปี ๒๕๕๓ ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ และรับโอน
(ย้าย) จํานวน 5 อัตรา คือ
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1.1 ผู้สอบแข่งขันได้ลําดับที่ 23 นายอับดุลตอเหล็บ กาสาและ พนักงานส่วนตําบล
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 เลขที่ตําแหน่ง 08-0211-011 อัตราเงินเดือน 6,160.-บาท
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลกาลิซา จังหวัดนราธิวาส รับโอน (ย้าย) และแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2 เลขที่ตําแหน่ง 21-0313-002 อัตราเงินเดือน
7,460.-บาท สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
1.2 ผู้สอบแข่งขันได้ ลําดับที่ 24 นางสาววนิดา มะลิวัลย์ พนักงานส่วนตําบล
ตํ า แหน่ ง เจ้ า พนั ก งานพั ส ดุ 2 เลขที่ ตํ า แหน่ ง 04-0313-001 อั ต ราเงิ น เดื อ น
7,840.-บาท สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาเตย จังหวัดพังงา รับโอนและแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2 เลขที่ตําแหน่ง 21-0313-009 อัตราเงินเดือน
7,840.-บาท สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
1.3 ผู้สอบแข่งขันได้ลําดับที่ 25 นางจิตรเลขา จิตต์ชะนะ บรรจุและแต่งตั้ง
ในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2 เลขที่ตําแหน่ง 21-0313-010
อัตราเงินเดือน 7,460.-บาท สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
1.4 ผู้ ส อบแข่ง ขั นได้ลํ าดั บที่ 26 นางสาวปาริฉั ตร จันทร์ทอง บรรจุ และ
แต่ ง ตั้ ง ในตํ า แหน่ ง ที่ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ตํ า แหน่ ง เจ้ า พนั ก งานพั ส ดุ 2 เลขที่ ตํ า แหน่ ง
21-0313-011 อัตราเงินเดือน 7,460.-บาท สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
1.5 ผู้สอบแข่งขันได้ ลําดับที่ 55 นางสาวพรรณฤพร กาญจนไพรวัน บรรจุ
และแต่ งตั้ ง ในตํา แหน่ งที่ เ กี่ ยวข้ องเกื้ อกูล กั น กั บตํ า แหน่ง ที่ ส อบแข่ง ขั น ได้ ตํ า แหน่ ง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 เลขที่ตําแหน่ง 08-0206-011 อัตราเงินเดือน 6,050.-บาท
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
2. ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่
20 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
จํานวน 1 อัตรา คือ
- ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 2 ลําดับที่ 5 นายศนิช ชาวบางพลี
บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ ตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 2 เลขที่ตําแหน่ง
05-0524-002 อัตราเงินเดือน 7,460.-บาท สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่ว น
จังหวัดภูเก็ต
มติที่ประชุม

เรื่องที่ 7 ขอความเห็นชอบจัดจ้างพนักงานจ้าง
เห็นชอบให้จ้างพนักงานจ้างจากบัญชีผู้ผา่ นการเลือกสรรตามประกาศดังกล่าว โดยเรียง
ตามลําดับที่ ตําแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน (ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
จํานวน 2 อัตรา คือ
- ลําดับที่ 1 นางสาวสุชาดา สองเมือง ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
- ลําดับที่ 2 นางสาวจริยา เสี้ยมสอน ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
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เรื่องที่ 8 ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน
เห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย
1. นายธรณิศ ยุคุณธร ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล อัตราค่าตอบแทน
ขั้น 9,710.-บาท สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลาออกจากการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 เนื่องจากไปประกอบธุรกิจส่วนตัว
2. นางสาวสุชาดา สองเมือง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตรา
ค่าตอบแทนขั้น 6,780.-บาท ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต สังกัดกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลาออกจากการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เนื่องจากผ่านการเลือกสรรเป็นบุคลากรสนับสนุนการ
สอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ในตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เรื่องที่ 9 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจํา
ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
เห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจําออกจากราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ จํานวน 4 ราย
1. นางไพลิน หงส์หยก เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 เลขที่ตําแหน่ง 01-0211-001
สังกัดสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
2. นายสวาท ทองน้อย พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง เลขที่ตําแหน่ง ลป.27
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
3. นายวินัด เติมตันท์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง เลขที่ตําแหน่ง ลป.31
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
4. นายเฉ่งเหลียง ธีรวัฒนสาร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง เลขที่ตําแหน่ง
ลป.32 กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เรื่องที่ 10 ขอความเห็นชอบกําหนดเลขที่ตําแหน่งทีไ่ ด้รบั การจัดสรรอัตรา
บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2555 รอบที่ 3 และขอความเห็นชอบดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
เห็นชอบให้กําหนดเลขที่ตําแหน่งที่ได้รับการจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน
(พนักงานจ้า งตามภารกิจ) ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ให้แก่โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เลขที่ตําแหน่ง 2672-5 อัตราค่าตอบแทน 6,050.-บาท
จํานวน 1 อัตรา และเห็นชอบให้ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) ตําแหน่งดังกล่าวต่อไป
เรื่องที่ 11 ขอความเห็นชอบจัดจ้างพนักงานจ้าง
เห็ นชอบให้ จั ด จ้า งพนั กงานจ้ า งจากบั ญชี ผู้ ผ่า นการเลื อกสรรตามประกาศดั งกล่ า ว
ในตํา แหน่ง บุคลากรสนั บสนุนการสอน (ผู้ช่วยเจ้าหน้า ที่การเงินและบั ญชี) จํานวน
1 อัตรา คือ ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ 4 นางสาวอัญชลี เพ็งพาจร ประจําโรงเรียน
อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยกําหนดระยะเวลาการจ้างประจําปีงบประมาณ 2555 ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
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เรื่องที่ 12 รายงานการดําเนินการทางวินัยและขอความเห็นชอบส่งเรื่องให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ
รับทราบการรายงานการดําเนินการทางวินัยและเห็นชอบส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการพิจารณาทําความเห็นแล้ว
เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาต่อไป
เรื่องที่ 13 ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน
เห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงานจํานวน 4 ราย
1. นางสาวมนัสวี แวเจะแว ตําแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี) เลขที่ตําแหน่ง 2296-5 อัตราค่าตอบแทนขั้น 9,000.-บาท ประจํา
โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริ หารส่ว นจังหวัดภู เก็ ต ลาออกจากการปฏิบั ติงานตั้งแต่วั นที่ 4 กั นยายน 2555
เนื่องจากมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนสายงานที่มีประสบการณ์ตรงตามวุฒิการศึกษา
2. นางสาวจริ ย า เสี้ ย มสอน ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น และบั ญ ชี
อัตราเงินเดือน 6,580.-บาท ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน สังกัดกองการศึกษา
ศาสนาและวั ฒนธรรม องค์การบริ หารส่วนจังหวัดภู เก็ต ลาออกจากการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เนื่องจากผ่านการเลือกสรรเป็นบุคลากรสนับสนุนการ
สอน (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
3. นายภูริ ชญ์ รอดรัตน์ พนัก งานจ้ างทั่ วไป ตํ าแหน่ ง พนัก งานขับรถยนต์
อัตราค่าตอบแทนขั้น 5,340.-บาท สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่ว นจังหวัดภูเก็ต
ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่น
4. นายเสรี วงษ์สุพรรณ์ ตําแหน่ง ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจํารถตรวจ อัตรา
ค่าตอบแทนขั้น 7,480.-บาท สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่ว น
จังหวัดภูเก็ต ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 เนื่องจากป่วย
เป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
เรื่องที่ 14 ขอความเห็นชอบรับโอนและกําหนดอัตราเงินเดือนของข้าราชการ
ประเภทอื่นที่ขอโอนมารับราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เห็นชอบรับโอน นางสาววันทนิตย์ ตั้งคณานันท์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่ง
เภสั ชกรชํ า นาญการ เลขที่ ตํา แหน่ ง 1020 กลุ่มคุ้ มครองผู้ บริ โภคด้ า นสาธารณสุ ข
สั ง กั ด ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ส งขลา กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุ ข มาดํ า รงตํ า แหน่ ง เภสั ช กร 6ว เลขที่ ตํา แหน่ ง 06-0416-002 กอง
สาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยให้ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีคุณวุฒิความสามารถและความชํานาญในระดับเดียวกัน
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เรื่องที่ 15 ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (ต่อสัญญาจ้าง)
เห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (ต่อสัญญาจ้าง) จํานวน 137 ราย
เรื่องที่ 16 ขอความเห็นชอบแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง
เห็นชอบแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

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

