สรุปมติคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
ลําดับที่

เรื่อง

มติ ก.จ.จ.

1

ประกาศรับสมัครคัดเลือกขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดตําแหนง ผูบริหารของ
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เพื่ อ แต ง ตั้ ง
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ประกาศเปลี่ยนแปลงกําหนดวัน
การสอบคัดเลือกฯ

รับทราบ การประกาศรับสมัครคัดเลือกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตําแหนงผูบริหารของ
องคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง 8) จํานวน 1 อัตรา โดยกําหนดรับสมัครระหวางวันที่ 17 สิงหาคม - 7 กันยายน 2553

ประกาศเปลี่ยนแปลงกําหนดวัน
การคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ

รับทราบ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ไดประกาศเปลี่ยนแปลงกําหนดวันดําเนินการ
คัดเลือกฯ จากเดิมวันที่ 6 สิงหาคม 2553 เปลี่ยนแปลงเปนวันที่ 24 สิงหาคม 2553

2

3

รับทราบ ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานบริหารไดประกาศ
เปลี่ยนแปลงกําหนดวันการสอบคัดเลือกฯ ดังนี้
1. การสอบภาคความรูความสามารถทั่วไปและความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน)
จากเดิมวันที่ 5 สิงหาคม 2553 เปลี่ยนแปลงเปนวันที่ 23 สิงหาคม 2553
2. การสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) จากเดิมวันที่ 6 สิงหาคม 2553 เปลี่ยนแปลงเปน
วันที่ 24 สิงหาคม 2553
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เรื่อง

มติ ก.จ.จ.

ซั ก ซ อ มแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ รับทราบ ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น แจงวา ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่
การเบิกจายคาตอบแทนนอกเหนือ 23 เมษายน 2553 ไดมีมติเห็นชอบกรณีกระทรวงการคลังออกระเบียบ กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 โดยมี
เนื้อหาปรับปรุงแกไขระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ
ขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เปนการแกไขเพิ่มเติม
เพื่อใหขาราชการพลเรือนในระบบจําแนกตําแหนงใหม (ระบบแทง) ไดรับคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
แตยังคงเนื้อหาที่กําหนดสําหรับขาราชการในระบบจําแนกตําแหนงเดิม (ระบบซี) และขาราชการครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษาไวเชนเดิม โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548
เห็นชอบใหจางพนักงานจาง ราย นางสาววิชดา กรดมณี ตําแหนง ผูชว ยเจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
จัดจางพนักงานจาง
เลขที่ตําแหนง 1765 - 5 ประจําโรงเรียน อบจ.บานนาบอน
ขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดขอรับการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง ในตางสายงาน

เห็นชอบใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ดํารงตําแหนงในสายงานใหม โดยใหดํารงตําแหนงในระดับเดิม
และใหไดรับเงินเดือนในขั้นเดิม จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวพวงงาม นิยมพงษ
ตําแหนง เจาหนาทีบ่ ันทึกขอมูล 2 เลื่อนเปน เจาพนักงานธุรการ 2
เลื่อนเปน เจาพนักงานธุรการ 2
2. นางสาวพรรณระพี แกวสุทธิ์ ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ 2
3. นางสาวทวีพร ชวนชม
ตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล 2 เลื่อนเปน เจาพนักงานธุรการ 2
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7

พนักงานจางขอลาออก
จากการปฏิบัตงิ าน

เห็นชอบใหพนักงานจางในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ลาออกจากการปฏิบัติงาน จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาววรรณา โพชสาลี ตําแหนง ครูชวยสอนปฐมวัย อัตราคาตอบแทนขั้น 9,270.- บาท ประจําโรงเรียน อบจ.บานไมเรียบ
(ตันติโกวิทบํารุง) สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม 2553 เนื่องจาก
ไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการครู ตําแหนง ครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
2. นายจักรพงษ พรหมศร ตําแหนง คนงานทั่วไป อัตราคาตอบแทนขั้น 5,080.- บาท สัง กัด กองการทอ งเที่ย วและกีฬ า
ลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2553 เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น
3. นางสาวมีน า บา หรัง บุต ร ตํา แหนง คนงานทั่ว ไป อัต ราคา ตอบแทนขั้น 5,080.- บาท สัง กัด สํา นัก ปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัด ลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2553 เนื่องจากตองดูแลมารดาที่แกชรา

8

ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเขารวมโครงการฯและจํานวนผูเขารวมโครงการฯ แลวเห็นชอบใหขาราชการครูลาออกจากราชการ
การเขารวมโครงการ
เกษียณอายุกอนกําหนด ตามโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ไดตามความประสงค จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวสมรัตน กุลมงคล ตําแหนง ครู คศ.2 อายุ 55 ป 11 เดือน (นับถึง 30 ก.ย. 53) อายุราชการ 36 ป 10 เดือน
ของขาราชการองคการ
(นับถึง 30 ก.ย. 53) อัตราเงินเดือนขั้น 33,540.- บาท
บริหารสวนจังหวัด
2. นางสุรินทร สันติธรรมารักษ ตําแหนง ครู คศ.2 อายุ 57 ป 2 เดือน (นับถึง 30 ก.ย. 53) อายุราชการ 36 ป 10 เดือน
(นับถึง 30 ก.ย. 53) อัตราเงินเดือนขั้น 33,540.- บาท
3. นางศศิธร ชิตนิ ทร ตําแหนง ครู คศ.2 อายุ 53 ป 7 เดือน (นับถึง 30 ก.ย. 53) อายุราชการ 30 ป 4 เดือน (นับถึง 30 ก.ย. 53)
อัตราเงินเดือนขั้น 33,540.- บาท
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การตอสัญญาจางพนักงานจาง

มติ ก.จ.จ.
เห็นชอบใหตอ สัญญาจางพนักงานจาง เปนระยะเวลา 1 ป โดยสัญญาจางเริ่มตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2553
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 จํานวน 57 ราย ดังนี้
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
1. นางสาวแพรวนภา ชวยเมือง ตําแหนง ครูชวยสอนนาฏศิลป
2. นางสาวสุภาวดี ไทรทองคํา ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี
3. นางสาวสุธาวดี สนองคุณ ตําแหนง ครูชวยสอนคณิตศาสตร
4. นายสมพงค คงฉง
ตําแหนง ครูชว ยสอนสังคมศึกษา
5. นางสาวชนิสรา จูหอง
ตําแหนง ครูชว ยสอนชีววิทยา
6. นางสาวทิพยวรรณ เฮงเส็ง ตําแหนง ผูชว ยเจาหนาที่ธุรการ
7. นางสาวสุชาดา สองเมือง ตําแหนง ผูชว ยเจาหนาที่การเงินและบัญชี
8. นางสาวปยะวรรณ ซุนสัน้ ตําแหนง ครูชว ยสอนประถมศึกษา
9. นางสาวทัศนี ทรัพยสง
ตําแหนง ครูชว ยสอนคณิตศาสตร
10. นายสุพณิช สวยสุน
ตําแหนง ครูชว ยสอนคหกรรม
โรงเรียน อบจ.บานตลาดเหนือฯ
11. นายสัมพันธ ลงทอง
ตําแหนง ครูชว ยสอนฟสิกส
12. นางสาวบุษรา พรมไชยศรี ตําแหนง ผูชว ยเจาหนาที่ธุรการ
13. นายมูฮํามัด สาแม
ตําแหนง ครูชว ยสอนเคมี
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14. นางสาวสําเนียง ศรีสุวรรณ ตําแหนง ผูชว ยเจาหนาที่ธุรการ
15. นางสาวเกสรา กาญจนวิจิตร ตําแหนง ครูชวยสอนภาษาไทย
16. นายตามพงศ จิ้วพานิช
ตําแหนง ผูชว ยเจาหนาที่ธุรการ
17. นางสาวจุฑารัตน คงแกว ตําแหนง ผูชว ยเจาหนาที่การเงินและบัญชี
18. นางสาวนรรณทนัต วิเศษราษฎร ตําแหนง ครูชว ยสอนพลศึกษา
19. นางสาวปฐมาภรณ สมบัติ ตําแหนง ผูชว ยเจาหนาที่การเงินและบัญชี
20. นางสาวผุสดี สืบสิน
ตําแหนง นักการภารโรง
21. นางสุมาลี มณีสอดแสง ตําแหนง นักการภารโรง
โรงเรียน อบจ.บานไมเรียบฯ
22. นางสาวมนนิพา ทองมณี
ตําแหนง ครูชวยสอนวิทย – ทั่วไป
23. นายทวี ศรีสมุทร
ตําแหนง ครูชวยสอนเทคโนโลยี
24. นางสาวรักใจ เกื้อกูล
ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี
25. นางสาวนลัทพร บุงทอง
ตําแหนง ครูชวยสอนสังคมศึกษา
โรงเรียน อบจ.บานนาบอน
26. นางสาวศุภลักษณ แกวเลื่อน ตําแหนง ครูชวยสอนพลศึกษา
27. นางสาวศลิษา ชูปรีดา
ตําแหนง ครูชวยสอนเทคโนโลยี
28. นางสุวรรณี สีตีเลาะ
ตําแหนง ครูชวยสอนวิทย – ทั่วไป
29. นางสาวเพ็ญนภา สิกขาจารย ตําแหนง ครูชวยสอนปฐมวัยศึกษา
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30. นางสาวธัญญาภรณ เสียงเสนาะ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
31. นายสมปอง คงอุน
ตําแหนง ครูชวยสอนดนตรีศึกษา
32. นางสาวมนัสนันท แตะแอ
ตําแหนง ครูชว ยสอนปฐมวัยศึกษา
33. นางสาวชนัญชิดา ธีระนันทกุล ตําแหนง ครูชวยสอนปฐมวัยศึกษา
34. นายพรพิรุณ ซังปาน
ตําแหนง ครูชวยสอนศิลปศึกษา
35. นางกวินปทม ดวงสุวรรณ
ตําแหนง ครูชวยสอนภาษาไทย
36. นายนนทชัย คลายทอง
ตําแหนง นักการภารโรง
โรงเรียน อบจ.สาธิตรวมพัฒนา
37. นางสาวรัชดา เพ็ชรแกมแกว ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
38. นางสาววิชุมา โตะเอ็ม
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
39. นางสาวภัทราพร โภคบุตร
ตําแหนง ครูผูดแู ลเด็ก
40. นางสาวจันทิมา สุนทรเต็ม
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก
41. นางสาวเยาวนุช เรืองดิษฐ
ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
42. นางสาวพัชราพรรณ สามทอง ตําแหนง ครูชวยสอนปฐมวัยศึกษา
43. นางสาวเสาวลักษณ รํานา
ตําแหนง ครูชวยสอนปฐมวัยศึกษา
44. นางสาวรัตติยา เกตุเนตร
ตําแหนง ครูชวยสอนปฐมวัยศึกษา
45. นางสาวคอนีตะห นาสา
ตําแหนง ครูชวยสอนปฐมวัยศึกษา
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การคัดเลือกขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึน้ สําหรับตําแหนง
ที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบขั้นสูง

มติ ก.จ.จ.
หองสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
46. นางสาวปทุม โตะหลี
ตําแหนง ผูชวยบรรณารักษ
47. นางศรุตยา ขวัญเนตร
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานหองสมุด
48. นางสาวศิโรรัตน ใหมละเอียด ตําแหนง ผูชว ยบรรณารักษ
49. นางสาวมาเรียม เบ็ญหมาน
ตําแหนง ผูชวยบรรณารักษ
50. นางสาวศศิ หยูหนู
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานหองสมุด
51. นางพิมพขวัญ กองสุวรรณคีรี ตําแหนง ผูชว ยบรรณารักษ
52. นางสาวอรชร ไชยพล
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานหองสมุด
53. นางสาวจิตรา ชายอีด
ตําแหนง ผูชวยบรรณารักษ
54. นางสาวสุดสวาท พรหมเดช ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานหองสมุด
55. นางสาวณัฎฐณิชา จิตตสุภาพ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานหองสมุด
56. นางสาวงามจิต หนูในน้ํา
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานหองสมุด
57. นางสาวบุปผา รัตนภักดิ์
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานหองสมุด
เห็นชอบใหเลือ่ นและแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ราย นางสาวเลขา อินทะนะนก
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 4 ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงทีก่ าํ หนดเปนตําแหนง
ระดับควบขั้นสูง

หมายเหตุ

8
ลําดับที่
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ขอความเห็นชอบเลื่อนและแตงตั้งขาราชการครู
ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษ

เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ถายโอนมาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัด (คณะอนุ ก.จังหวัดถายโอนครูฯ)
ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ใหเลื่อนและแตงตั้งขาราชการครูที่ผานการประเมินใหมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ สังกัดโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โดยมีผลตั้งแตวันที่
1 กุมภาพันธ 2553 เปนตนไป จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางจันทรสุวรรณ ตามภานนท ตําแหนง ครู เลขที่ตําแหนง 19134-2 (ถ) วิทยฐานะ
ครูชํานาญการ
2. นางพิมลรัตน ธีฆะพร ตําแหนง ครู เลขที่ตําแหนง 19145-2 (ถ) วิทยฐานะครูชํานาญการ

หมายเหตุ

