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เรื่องเพื่อทราบ จํานวน 8 เรื่อง คือ
เรื่องที่ ๑ มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
รั บ ทราบมติ ที่ ป ระชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ครั้ ง แรก เมื่ อ วั น ที่
27 กันยายน 2555 มีม ติเลือก นายสาโรจน์ อังคณาพิล าส สมาชิ กสภาองค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เขตอําเภอเมืองภูเก็ต เป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต
เรื่องที่ 2 การกําหนดให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้ระบบตําแหน่ง
ในระบบวิทยฐานะได้รับเงินเดือนเมื่อเลื่อนอันดับเงินเดือนสูงขึ้น
รับทราบมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2555
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 กําหนดให้ข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ และเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือน
ถึงขั้นต่ําของอันดับหรือสูงกว่าขั้นต่ําของอันดับที่ได้รับการแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนใน
อัตราที่ได้รับอยู่เดิม ถ้าไม่มีอัตราเงินเดือนเท่าที่ได้รับอยู่เดิมในอัตราที่ได้รับการแต่งตั้งก็
ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นใกล้เคียงที่สูงกว่า โดยให้ถือปฏิบัตินับตั้งแต่วันที่ พระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้
เรื่ องที่ 3 การกํ าหนดสายงานที่ เที ยบเท่ าสายงานนั กบริหารงานทั่ วไป กรณี ผู้ ดํารง
ตําแหน่งนักบริหารงานเคยดํารงตําแหน่งต่างสายงานมาก่อน
รั บทราบมติ ที่ป ระชุม ก.จ. ครั้ ง ที่ 6/2555 เมื่ อวัน ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2555 เรื่ อ ง
การกําหนดสายงานที่เทียบเท่าสายงานนักบริหารงานทั่วไป เพื่อให้มาตรฐานการเทียบ
ตําแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
เรื่ องที่ 4 รายงานการให้ ข้า ราชการองค์ก ารบริ ห ารส่ วนจัง หวัดผ่ า นการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
รับทราบการให้ข้ า ราชการองค์ก ารบริ หารส่ วนจั งหวั ด ผ่า นการทดลองปฏิ บัติหน้า ที่
ราชการ จํานวน 5 ราย ดังนี้
1. นางสุภาภรณ์ บัวเกิดเพชร ตําแหน่ง นิติกร 3 สังกัดสํานักปลัด อบจ.
2. นางสาวเพ็ญจิต ปริชาตินนท์ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2 สังกัดกองสาธารณสุข
3. นางสาววิกานต์ดา จรูญภาค ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 สังกัดกองคลัง
4. นางสาวลัดดาวรรณ บุญศรี ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 สังกัดกองคลัง
5. นายสัญญา คนเพียร ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน
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เรื่องที่ 5 รายงานการให้ข้าราชการครูออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุ
ก่อนกําหนดของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รับทราบการออกคําสั่งให้ข้าราชการครู ราย นายณรงค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ตําแหน่ง ครู
คศ.2 วิทยฐานะชํานาญการ เลขที่ตําแหน่ง 19138-2(ถ) อัตราเงินเดือน 37,830.-บาท
ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนดของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจั งหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555
เรื่องที่ 6 รายงานผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจํา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจําปี 2555 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2555)
รับทราบ การเลื่ อนขั้ นเงินเดือนข้ าราชการครู และเพิ่ม ค่า จ้า งลูก จ้า งประจํา สั ง กัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจําปี 2555 ครั้งที่ 2 รวมจํานวน 132 ราย
เรื่องที่ 7 รายงานการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจําปี 2555
รับทราบการออกคําสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจําปี 2555
จํานวน 69 ราย
เรื่องที่ 8 รายงานการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน
ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง
รับทราบการออกคําสั่งปรับเงินเดือนข้าราชการครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณี
ที่ได้รับเงินเดือนไม่ถึงขั้นต่ําของอันดับตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงฯ จํานวน 6 ราย
เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 10 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 ขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการครู
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
เห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ โดยการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ลําดับที่
28 ราย นางสาวสายใจ เรืองสงค์ ให้ดํารงตําแหน่ง ครูผู้ช่วย เลขที่ตําแหน่ง 20017-2
ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จํานวน 1 อัตรา
เรื่องที่ 2 ขอความเห็นชอบการขอโอน (ย้าย) ของข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เห็ นชอบให้ข้ า ราชการครูองค์ก ารบริ หารส่ว นจั งหวั ด ราย นายกิ ตติพ งศ์ แต้มแก้ ว
ตําแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 โอน (ย้าย) ไปสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 ประจําโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่องที่ 3 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ
เห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ จํานวน 2 ราย
1. นางภาวดี จิรวัฒนวิจิตร ตําแหน่ง ครู อันดับ คศ.3 เลขที่ตําแหน่ง 19120-2 (ถ)
ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เพื่อดูแลบิดา มารดา
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2. นางเรณุภา เริ งเขตกรณ์ ตําแหน่ง เจ้าหน้า ที่บันทึกข้อมูล 1 เลขที่ตําแหน่ ง
01-0206-003 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
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เรื่องที่ 4 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลื่อนวิทยฐานะเป็นรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ
เห็นชอบให้แต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นายกฤษณ์ วิเชียรขู้
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการ อันดับ คศ.2 วิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการ เลขที่
ตําแหน่ง 19099-1 ผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชํานาญ
การพิเศษ ให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 5 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป
เรื่องที่ 5 ขอความเห็นชอบประกาศกําหนดเงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555
เห็ นชอบประกาศกํ า หนดเงื่ อนไขและวิ ธี การกํา หนดประโยชน์ ต อบแทนอื่ นสํ า หรั บ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 มีเนื้อหา
เช่นเดียวกับประกาศของ ก.จ.
เรื่องที่ 6 ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน
เห็ นชอบให้ พนั กงานจ้ าง ราย นายเฉลิมพล จันทรา ตํา แหน่ ง พนัก งานขั บรถยนต์
สังกัดกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลาออกจากการปฏิบัติงานได้ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น
เรื่องที่ 7 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
ดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ
เห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง นางจุ ฑ ารั ต น์ ฮวบเจริ ญ ตํ า แหน่ ง นิ ติ ก ร 7ว ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ แทน
นางทานิดา ยอดขวัญ
เรื่องที่ 8 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดย้ายไป
ดํารงตําแหน่งในสายงานเดิม
เห็นชอบให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นางกนกวรรณ
พุททอง ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 เลขที่ตําแหน่ง 06-0201-010
อัตราเงินเดือนขั้น 9,740.-บาท สังกัดกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 เลขที่ตําแหน่ง 28-0209-012
สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยให้ดํารงตําแหน่ง
ในระดับเดิม และให้ได้รับอัตราเงินเดือนในขั้นเดิม

4
เรื่องที่ 9 ขอความเห็นชอบยกเลิกมติรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น (เฉพาะราย)
และขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เห็นชอบยกเลิกมติรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ราย นายอับดุลตอเหล็บ กาสาและ
ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2 ลํา ดับที่ 23 ในคราวประชุมครั้ง ที่
11/2555 เมื่ อ วั น ที่ 20 กั น ยายน 2555 และเห็ น ชอบให้ บ รรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง
นายอับดุลตอเหล็บ กาสาและ ดํารงตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2
เลขที่ตําแหน่ง 21-0313-002 อัตราเงินเดือน 7,460.-บาท สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
มติที่ประชุม

เรื่องที่ 10 ขอความเห็นชอบย้ายและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้ดํารงตําแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
เห็นชอบให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ได้รับการรับรองผลว่า
เป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ราย นางสาวขนิษฐา ขนิษฐนาม ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3
เลขที่ตําแหน่ง 01-0212-003 อัตราเงินเดือนขั้น 9,340.-บาท สังกัดสํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ย้ายและแต่งตั้งให้ดํารง
ตํา แหน่ง เจ้า หน้า ที่วิ เคราะห์ นโยบายและแผน 3 เลขที่ตํา แหน่ง 03-0201-007
สังกัดกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่ว นจังหวัดภูเก็ต โดยให้ได้รับอัตรา
เงินเดือนในขั้นเดิม
ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

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

