สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ชั้น ๒)
ที่
เรื่อง
๑ การรับโอนพนักงานเทศบาลและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจากผู้คัดเลือกได้กรณี
ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษที่ ไ ม่ จํ า เป็ น ต้ อ ง
สอบแข่งขัน

๒

๓

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
รับทราบ การรับโอนพนักงานเทศบาลและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจากผู้คัดเลือกได้กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขัน ราย
นายอนุ ภ าพ เพชรมี ศ รี ตํ า แหน่ ง นายช่ า งเขี ย นแบบ ๕ สั ง กั ด สํ า นั ก การช่ า ง
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ได้ออกคําสั่งรับโอนพนักงานเทศบาลและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในตําแหน่ง วิศวกรโยธา ๕ เลขที่ตําแหน่ง ๐๕-๐๕๑๕-๐๐๔ อัตรา
เงินเดือน ๑๑,๖๕๐.- บาท สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น รับทราบ การพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจําปี
เป็นกรณีพิเศษ ประจําปีงบประมาณ งบประมาณ ๒๕๕๓ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ในสังกัด
๒๕๕๓
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จํานวน ๕๓๑ ราย
ประกาศผลการสอบคั ด เลื อ ก
ข้ า ราชการครู อ งค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัด และบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ในสายงานบริหารสถานศึกษา

รับทราบ การประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา
ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา จํานวน ๑ อัตรา
โดยคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ ได้ดําเนินการสอบคัดเลือกและสรุปผล
คะแนนการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบ
คัดเลือก

๔ ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ
การคั ด เลื อ กกรณี มี เ หตุ พิ เ ศษ
ไม่ ต้ อ งสอบแข่ ง ขั น สํ า หรั บ ครู
อัตราจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๕ ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ
การเลือกสรร กําหนดวัน เวลา
สถานที่ และระเบี ย บเกี่ ย วกั บ
การเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภูเก็ต

รับทราบ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้อง
สอบแข่งขันสําหรับครูอัตราจ้างฯ และกําหนดวันรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ
ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
รับทราบ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร โดยกําหนดวันรายงานตัวเพื่อเข้ารับการเลือกสรร
ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

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

๒
ที่
เรื่อง
๖ ประกาศผลการคั ด เลื อ กกรณี
มีเ หตุ พิเ ศษไม่ ต้อ งสอบแข่ งขั น
สําหรับครูอัตราจ้างเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๗ ผลการเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้าง

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
รับทราบ การประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับ
ครูอัตราจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย จํานวน ๑๗ อัตรา

๘ การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจั ง หวั ดให้
ดํ ารงตํ า แหน่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
เกื้อกูลกัน

เห็นชอบให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดํารงตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓ ซึ่งเป็นตําแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันกับตําแหน่งที่
สอบแข่งขันได้ โดยให้ดํารงตําแหน่งในระดับเดิม และให้ได้รับอัตราเงินเดือน
ในขั้นเดิม จํานวน ๒ ราย คือ
๑. นางสาวขวัญจิรา บัวแก้ว ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๓ เลขที่ตําแหน่ง
๐๓-๐๒๑๒-๐๐๗ อัตราเงินเดือนขั้น ๘,๑๓๐.- บาท กองแผนและงบประมาณ
(ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ลํ า ดั บ ที่ ๗๕) ย้ า ยและแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่
บริหารงานทั่วไป ๓ เลขที่ตําแหน่ง ๒๘-๐๒๐๙-๐๑๕ กองการท่องเที่ยวและกีฬา
๒. นางสาวมยุรี แซ่แต่ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๓ เลขที่ตําแหน่ง
๐๔-๐๒๑๒-๐๐๙ อัตราเงินเดือนขั้น ๘,๑๓๐.- บาท กองคลัง (ผู้สอบแข่งขันได้
ลําดับที่ ๓๙๘) ย้ายและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓
เลขที่ตําแหน่ง ๐๒-๐๒๐๙-๐๑๑ กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เห็นชอบให้รับโอนข้าราชการครู ราย นางเบญจวรรณ ดาบทอง เลขที่ตําแหน่ง
๐๘๖๐๒-๒ วิชาเอกวัดผลการศึกษา อัตราเงินเดือน ๒๐,๒๒๐.- บาท โรงเรียน
เทศบาล ๓ (วัดศาลาห้วยยาง) สังกัดเทศบาลนครสงขลา มาดํารงตําแหน่ง ครู
อันดับ คศ.๒ เลขที่ตําแหน่ง ๑๙๑๑๙-๒(ถ) วิชาเอกการวัดผลการศึกษา อัตรา
เงินเดือน ๒๐,๒๒๐.-บาท ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดภูเก็ต ให้ความเห็นชอบ
เห็นชอบให้บรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
สําหรับครูอัตราจ้างเป็นข้าราชการครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
จํานวน ๑๗ อัตรา ดังนี้
๑. ผู้ผ่านการคัดเลือกในตําแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกเทคโนโลยี จํานวน ๒ ราย
- ลําดับที่ ๑ นายทวี ศรีสมุทร
ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
เลขที่ตําแหน่ง ๑๙๑๓๕-๒ (ถ)
- ลําดับที่ ๒ นางสาวสุดารัตน์ ฤกษ์ถลาง ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
เลขที่ตําแหน่ง ๒๘๖๓๙-๒ (ถ)

๙ การรับโอนข้าราชการครู

๑๐ การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ผ่ า นการ
คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้อง
สอบแข่งขันสําหรับครูอัตราจ้าง
เป็นข้าราชการครูสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รับทราบ การประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จํานวน ๙ ตําแหน่ง รวม ๑๙ อัตรา

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

๓
ที่

เรื่อง

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
๒. ผู้ผ่านการคัดเลือกในตําแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จํานวน ๒ ราย
- ลําดับที่ ๑ นางสาวประภาภรณ์ เตะหนอน ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
เลขที่ตําแหน่ง ๑๙๑๓๗-๒ (ถ)
- ลําดับที่ ๒ นางสาวปัญจมา นาคสง่า
ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
เลขที่ตําแหน่ง ๒๘๖๓๘-๒ (ถ)
๓. ผู้ผ่านการคัดเลือกในตําแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัยศึกษา จํานวน ๔ ราย
- ลําดับที่ ๑ นางสาวจุฬาลักษณ์ นิติธรรมมานนท์ ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
เลขที่ตําแหน่ง ๑๙๑๔๐-๒ (ถ)
- ลําดับที่ ๒ นางสาวมณีจันทร์ พรมสะอาด ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
เลขที่ตําแหน่ง ๒๐๐๐๙-๒
- ลําดับที่ ๓ นางสาวศิริวรรณ ภูมิ
ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
เลขที่ตําแหน่ง ๑๙๑๓๙-๒ (ถ)
- ลําดับที่ ๔ นางสาวรติรส พิศพรรณ
ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
เลขที่ตําแหน่ง ๒๘๖๓๖-๒ (ถ)
๔. ผู้ผ่านการคัดเลือกในตําแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกศิลปศึกษา จํานวน ๒ ราย
- ลําดับที่ ๑ นายธีร์ณดล แสงศรี
ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
เลขที่ตําแหน่ง ๑๙๙๙๑-๒
- ลําดับที่ ๒ นายไกรวุธ สงวนสินธ์ ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕๐๒)
เลขที่ตําแหน่ง ๑๙๙๕๒-๒
๕. ผู้ผ่านการคัดเลือกในตําแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา จํานวน ๑ ราย
- ลําดับที่ ๑ นายมงคล ดําหมาน ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
เลขที่ตําแหน่ง ๒๐๐๑๘-๒
๖. ผู้ผ่านการคัดเลือกในตําแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกชีววิทยา จํานวน ๑ ราย
- ลําดับที่ ๑ นางสาวชนิสรา จูห้อง ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
เลขที่ตําแหน่ง ๑๙๙๘๕-๒
๗. ผู้ผ่านการคัดเลือกในตําแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ ราย
- ลําดับที่ ๑ นางสาวศศธร บุญลึก ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕๐๒)
เลขที่ตําแหน่ง ๑๙๑๑๔-๒ (ถ)
๘. ผู้ผ่านการคัดเลือกในตําแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย จํานวน ๑ ราย
- ลําดับที่ ๑ นางปราณี ถิ่นทะเล ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕๐๒)
เลขที่ตําแหน่ง ๑๙๙๔๔-๒
๙. ผู้ผ่านการคัดเลือกในตําแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา จํานวน ๑ ราย
- ลําดับที่ ๑ นางสาวอารีรัตน์ อัมพันธ์ ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕๐๒)
เลขที่ตําแหน่ง ๑๙๙๕๖-๒
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

๔
ที่

เรื่อง

๑๑ การจ้างพนักงานจ้าง

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
๑๐. ผูผ้ ่านการคัดเลือกในตําแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกฟิสิกส์ จํานวน ๑ ราย
- ลําดับที่ ๑ นายสมใจ ชูแก้ว ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕๐๒)
เลขที่ตําแหน่ง ๑๙๙๕๗-๒
๑๑. ผู้ผ่านการคัดเลือกในตําแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกการประถมศึกษา จํานวน ๑ ราย
- ลําดับที่ ๑ นางสาววรรณเพ็ญ ทองเกลี้ยง ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
เลขที่ตําแหน่ง ๒๘๖๓๒-๒ (ถ)
เห็นชอบให้จ้างพนักงานจ้าง จํานวน ๑๖ อัตรา โดยพนักงานจ้างตามภารกิจ
ทํ า สั ญ ญาจ้ า งไม่ เ กิ น คราวละ ๔ ปี พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไปทํ า สั ญ ญาจ้ า งไม่ เ กิ น
คราวละ ๑ ปี ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน ๗ ตําแหน่ง
รวม ๗ อัตรา
๑. ตําแหน่ง ผูช้ ่วยบุคลากร
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๑ นางสาวสุรีวรรณ์ คงเมือง
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒. ตําแหน่ง ผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๑ นางสาวปิยวดี แก้ววิไลศักดิ์
สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา
๓. ตําแหน่ง ผูช้ ่วยนักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๑ นายนิธิภทั ร วรรธนะประทีป
สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา
๔. ตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ (ครูอาสาพัฒนากีฬา)
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๑ นายภาสพันธ์ ปรีชาเชียว
สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา
๕. ตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๑ นายกรัณย์ ทองใหญ่
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๖. ตําแหน่ง ผูช้ ่วยนายช่างเขียนแบบ
- ผูผ้ ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๑ นายศรัณยู สามารถ
สังกัดกองช่าง
๗. ตําแหน่ง ผูช้ ่วยนายช่างโยธา
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๑ นายธีระยุทธ เถรว่อง
สังกัดกองช่าง

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

๕
ที่

เรื่อง

๑๒ ขอยกเลิกมติรบั โอนข้าราชการครู

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน ๒ ตําแหน่ง รวม ๙ อัตรา
๑. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๑ นายเลิศศักดิ์ นิติธรรมรังสี
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๒ นายเอกพงศ์ วงศ์กล้า
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๓ นายปรีชารักษ์ ทวีพล
สังกัดกองช่าง
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๔ นายประดิษฐ์ กระจาย
สังกัดสํานักปลัด อบจ.
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๕ นายประสาน ประสมทรัพย์
สังกัดกองคลัง
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๖ นายสมไทย ยีส่ ุ่นแซม
สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา
๒. ตําแหน่ง คนงานทั่วไป
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๑ นายปฏิพล ขุนรักษ์
สังกัดกองช่าง
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๒ นายสายันต์ สิทธิศักดิ์
สังกัดกองช่าง
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๓ นายฉัตรชัย ชูกลาง
สังกัดกองช่าง
เห็นชอบให้ยกเลิกมติรับโอนข้าราชการครู ราย นางณัฐธิกานต์ กุศลวิทย์
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

๑๓ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ เห็นชอบให้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานจ้าง สําหรับพนักงานจ้างของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดภูเก็ต มีเนื้อหาเช่นเดียวกับประกาศของ ก.จ.
๑๔ การคั ด เลื อ กข้ า ราชการองค์ ก าร
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพื่ อ เลื่ อ นและ
แต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในระดั บ
ที่สู ง ขึ้ นสํ า หรับ ตํ า แหน่ ง ที่กํ า หนด
เป็นตําแหน่งระดับควบขั้นสูง

เห็ น ชอบให้ เ ลื่ อ นและแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ราย
นายวิจัย ขุนฤทธิสง ตําแหน่ง นายช่างโยธา ๓ เลขที่ตําแหน่ง ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๒
ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งระดับ
ควบขั้นสูง

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

๖
ที่
เรื่อง
มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
๑๕ รายงานตําแหน่งบริหารที่ว่างและขอ รับทราบการรายงานตําแหน่งบริหารที่ว่างและเห็นชอบให้ดําเนินการสรรหา
ความเห็นชอบในการดําเนินการสรรหา ตํ า แหน่ ง บริ ห ารที่ ว่ า งโดยดํ า เนิ น การสรรหาตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
๑. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองกิจการขนส่ง (นักบริหารงานทั่วไป ๗)
เลขที่ตําแหน่ง ๑๖-๐๑๐๒-๐๑๔ จํานวน ๑ อัตรา
ดําเนินการสรรหาตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดภูเก็ต ข้อ ๑๕๒วรรคสอง ข้อ ๒(๒) โดยวิธีการคัดเลือก ตามที่กําหนด
ในหมวด ๔ ว่าด้วยการคัดเลือก
๒. ตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ๖ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง)
เลขที่ตําแหน่ง ๑๖-๐๑๐๒-๐๑๕
จํานวน ๑ อัตรา
๓. ตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๖ (หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและซ่อมบํารุง)
เลขที่ตําแหน่ง ๑๖-๐๑๐๔-๐๐๖
จํานวน ๑ อัตรา
ดําเนินการสรรหาตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดภูเก็ต ข้อ ๑๕๒ วรรคสอง ข้อ ๒(๒) โดยวิธีการสอบคัดเลือก ตามที่
กําหนดในหมวด ๔ ว่าด้วยการคัดเลือก
๑๖ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการองค์การ เห็นชอบให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปแต่งตั้ง
บริหารส่วนจังหวัด
ให้ดํารงตําแหน่งในสังกัดกองกิจการขนส่ง โดยให้ดํารงตําแหน่งในระดับเดิม
และให้ได้รับอัตราเงินเดือนในขั้นเดิมจํานวน ๒ ราย คือ
๑. นางวารีรัตน์ อุไรกิจ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔ เลขที่ตําแหน่ง
๐๑-๐๒๐๙-๐๐๔ อัตราเงินเดือนขั้น ๙,๙๔๐.-บาท สํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔ เลขที่ตําแหน่ง
๑๖-๐๒๐๙-๐๑๘ กองกิจการขนส่ง
๒. นางสาวขวัญเรือน อมิตรสูญ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓
เลขที่ตําแหน่ง ๐๑-๐๒๐๙-๐๐๘ อัตราเงินเดือนขั้น ๗,๙๔๐.-บาท สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓
เลขที่ตําแหน่ง ๑๖-๐๒๐๙-๐๑๙ กองกิจการขนส่ง
๑๗ ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน เห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นางอรทัย เอี่ยมตระกูล
จังหวัดโอนไปดํารงตําแหน่งที่ได้รับ ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการและส่งเสริมการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ๗)
การคัดเลือก
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
โอนไปดํารงตําแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

๗
ที่
เรื่อง
มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
๑๘ ขอปรั บ ปรุ ง การกํ า หนดระดั บ เห็นชอบให้ปรับปรุงกําหนดระดับตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหาร ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๕ เลขที่ตําแหน่ง
ส่วนจังหวัด
๐๖-๐๒๑๒-๐๒๑ เป็นตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว เลขที่ตําแหน่งและสังกัดเดิม
เพื่อคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
๑๙ พนักงานจ้างขอลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน

เห็นชอบให้พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน จํานวน ๒๓ ราย ดังนี้
๑. พนักงานจ้างตามภารกิจประจําโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ที่ขอลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เนื่องจากจะได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต จํานวน ๑๗ ราย ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจประจําโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕๐๒)
จํานวน ๕ ราย
๑) นางสาวศศธร บุญลึก
ตําแหน่ง ครูชว่ ยสอนคอมพิวเตอร์
อัตราค่าตอบแทน ๙,๐๘๐ บาท
๒) นางสาวอารีรัตน์ อัมพันธ์ ตําแหน่ง ครูชว่ ยสอนสังคมศึกษา
อัตราค่าตอบแทน ๙,๐๘๐ บาท
๓) นางปราณี ถิ่นทะเล
ตําแหน่ง ครูชว่ ยสอนภาษาไทย
อัตราค่าตอบแทน ๙,๐๘๐ บาท
๔) นายสมใจ ชูแก้ว
ตําแหน่ง ครูชว่ ยสอนฟิสิกส์
อัตราค่าตอบแทน ๙,๐๘๐ บาท
๕) นายไกรวุธ สงวนสินธ์
ตําแหน่ง ครูช่วยสอนศิลปศึกษา
อัตราค่าตอบแทน ๙,๐๘๐ บาท
พนักงานจ้างตามภารกิจประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จํานวน ๖ ราย
๖) นายธีร์ณดล แสงศรี
ตําแหน่ง ครูช่วยสอนศิลปศึกษา
อัตราค่าตอบแทน ๙,๐๘๐ บาท
๗) นายมงคล ดําหมาน
ตําแหน่ง ครูช่วยสอนพลศึกษา
อัตราค่าตอบแทน ๙,๐๘๐ บาท
๘) นางสาวมณีจันทร์ พรมสอาด ตําแหน่ง ครูช่วยสอนปฐมวัยศึกษา
อัตราค่าตอบแทน ๙,๐๘๐ บาท
๙) นางสาวจุฬาลักษณ์ นิติธรรมมานนท์ ตําแหน่ง ครูชว่ ยสอนปฐมวัยศึกษา
อัตราค่าตอบแทน ๙,๐๘๐ บาท
๑๐) นางสาวประภาภรณ์ เตะหนอน ตําแหน่ง ครูช่วยสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อัตราค่าตอบแทน ๙,๐๘๐ บาท
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๑๑) นางสาวชนิสรา จูห้อง ตําแหน่ง ครูช่วยสอนชีววิทยา
อัตราค่าตอบแทน ๙,๐๘๐ บาท
พนักงานจ้างตามภารกิจประจําโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน จํานวน ๔ ราย
๑๒) นางสาวสุดารัตน์ ฤกษ์ถลาง ตําแหน่ง ครูช่วยสอนเทคโนโลยี
อัตราค่าตอบแทน ๙,๐๘๐ บาท
๑๓) นางสาวรติรส พิศพรรณ ตําแหน่ง ครูชว่ ยสอนปฐมวัยศึกษา
อัตราค่าตอบแทน ๙,๐๘๐ บาท
๑๔) นางสาวปัญจมา นาคสง่า ตําแหน่ง ครูช่วยสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อัตราค่าตอบแทน ๙,๐๘๐ บาท
๑๕) นางสาววรรณเพ็ญ ทองเกลี้ยง ตําแหน่ง ครูช่วยสอนประถมศึกษา
อัตราค่าตอบแทน ๙,๐๘๐ บาท
พนักงานจ้างตามภารกิจประจําโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบํารุง)
จํานวน ๒ ราย
๑๖) นายทวี ศรีสมุทร
ตําแหน่ง ครูชว่ ยสอนเทคโนโลยี
อัตราค่าตอบแทน ๙,๔๗๐ บาท
๑๗) นางสาวศิริวรรณ ภูมิ ตําแหน่ง ครูชว่ ยสอนปฐมวัยศึกษา
อัตราค่าตอบแทน ๙,๖๖๐ บาท
๒. พนักงานจ้างตามภารกิจประจําโรงเรียน และห้องสมุด ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต จํานวน ๒ ราย
๑) นางสาวเพ็ญนภา สิกขาจารย์ ตําแหน่ง ครูช่วยสอนปฐมวัยศึกษา อัตรา
ค่าตอบแทนขั้น ๘,๗๐๐.- บาท ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ลาออกจากการ
ปฏิ บั ติ ง านตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ เนื่ อ งจากได้ รั บ การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง
เป็นข้าราชการครู ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพังงา
จังหวัดพังงา
๒) นางศรุตยา ขวัญเนตร ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด อัตราค่าตอบแทนขั้น
๘,๐๔๐.- บาท ประจําห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ลาออกจากการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เนื่องจากต้องการประกอบอาชีพอื่น
๓. พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จํานวน ๒ ราย
๑) นายสุภักดิ์ ภิศทอง ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าตอบแทนขั้น
๕,๐๘๐.- บาท ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ เนื่องจาก
ย้ายกลับภูมิลําเนาเดิมเพื่อไปดูแลมารดา
๒) นายอรรถพล เอกกิตติ ตําแหน่ง คนสวน อัตราค่าตอบแทนขั้น ๕,๐๘๐.-บาท
ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เนื่องจากต้องการ
ประกอบอาชีพอื่น
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

๙
ที่

เรื่อง

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
๔. พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
จํานวน ๑ ราย
๑) นายอนุวัฒน์ พัดตั๋น ตําแหน่ง นักการภารโรง อัตราค่าตอบแทนขั้น
๕,๐๘๐.-บาท ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เนื่องจาก
ต้องการประกอบอาชีพอื่น
๕. พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
จํานวน ๑ ราย
๑) นายเอกภพ อนันต์ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าตอบแทนขั้น
๕,๐๘๐.-บาท ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ เนื่องจาก
ไปประกอบธุรกิจส่วนตัว

๒๐ การบรรจุ แต่ งตั้ งผู้ สอบแข่ งขั นได้ เห็นชอบให้บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้โดยใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วน คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดย
จังหวัด
เรียงตามลําดับที่ในตําแหน่งทีส่ อบแข่งขันได้ฯ ที่มารายงานตัวแจ้งความประสงค์
เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จํานวน
๓ ตําแหน่ง รวม ๑๑ อัตรา ดังนี้
๑. ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๒ จํานวน ๔ ราย
ลําดับที่ ๔ นางกันยารัตน์ แสนเรือง บรรจุแต่งตั้งในตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๒
สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ตําแหน่ง ๒๘-๐๒๑๒-๑๗
ลําดับที่ ๕ นางสาวอรนุช กันทะธง บรรจุแต่งตั้งในตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๒
สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ตําแหน่ง ๒๘-๐๒๑๒-๐๑๘
ลําดับที่ ๖ นางณิศรา บุญยเกียรติ บรรจุแต่งตั้งในตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๒
สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ตําแหน่ง ๒๘-๐๒๑๒-๐๑๙
ลําดับที่ ๗ นางสาวฐติมา จําปาดะ บรรจุแต่งตั้งในตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๒
สังกัดกองกิจการสภา อบจ. เลขที่ตําแหน่ง ๐๒-๐๒๑๒-๐๐๔
๒. ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑
จํานวน ๓ ราย
ลําดับที่ ๖ นางสาวบรรณสรณ์ ชัยชนะ บรรจุแต่งตั้งในตําแหน่ง เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ ๑
สังกัดกองกิจการสภา อบจ. เลขที่ตําแหน่ง ๐๒-๐๒๑๑-๐๐๓
ลําดับที่ ๗ นางสาววรายุภัสร์ จันทร์เมืองวรรณ์ บรรจุแต่งตั้งในตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ สังกัดกองคลัง เลขที่ตําแหน่ง ๐๔-๐๒๑๑-๐๐๖
ลําดับที่ ๘ นางสาวปาริชาติ ไชยนาม บรรจุแต่งตั้งในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เลขที่ตําแหน่ง ๐๘-๐๒๑๑-๐๑๐
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๓. ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑ จํานวน ๕ ราย
ลําดับที่ ๔ นายวชิระ แซ่ลิ้ม บรรจุแต่งตั้งในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑
สังกัดกองคลัง เลขที่ตําแหน่ง ๐๔-๐๒๐๖-๐๐๘
ลําดับที่ ๕ นางสาวชัชฎาภรณ์ สุภารักษ์ บรรจุแต่งตั้งในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล ๑ สังกัดกองแผนและงบประมาณ เลขที่ตําแหน่ง ๐๓-๐๒๐๖-๐๐๕
ลําดับที่ ๖ นางสาววราภรณ์ วงเวียน (ไม่มารายงานตัว ก.อบต.จ.ภูเก็ต จะเรียก
ผู้สอบแข่งขันได้ลําดับถัดไปมารายงานตัวและดําเนินการต่อไป)
ลําดับที่ ๗ นางสาวกาญจนาพร สินทอง บรรจุแต่งตั้งในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล ๑ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เลขที่ตําแหน่ง ๐๘-๐๒๐๖-๐๑๒
ลําดับที่ ๘ นายเอกพล สุวรรณ์จํารูญ บรรจุแต่งตัง้ ในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล ๑ สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ตําแหน่ง ๒๘-๐๒๐๖-๐๑๕
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