สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ 11/๒๕๕๔
วันพุธที่ 26 ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ชัน้ ๒)
ที่
เรื่อง
๑ ให้ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผ่านการทดลองปฏิบตั ิ
หน้าทีร่ าชการ

๒ บรรจุและแต่งตัง้ ผูส้ อบแข่งขันได้
เป็นข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
๓ การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

4 ให้ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ
ตามโครงการเกษียณอายุก่อน
กําหนดของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
5 โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด
ของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
รับทราบ ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ จํานวน 2 ราย คือ
1. นายปัลลพ ลีลาสุธานนท์ ตําแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3
สังกัด กองการท่องเที่ยวและกีฬา
2. นางสาวหทัยทิพย์ รักแก้ว ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2
สังกัด กองกิจการขนส่ง
รับทราบ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2554
เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 2 อัตรา
รับทราบ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ราย นางสาวดุษฎี ถนัดช่าง ตําแหน่ง เภสัชกร ระดับ 6ว กองสาธารณสุข สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้ได้รับเงินเดือนตามขั้นเทียบที่ไม่สูงกว่าอัตรา
เงินเดือนเดิม เป็นอัตราเงินเดือน 17,310.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554
เนื่องจาก จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการราย
ดั ง กล่ า วได้ รั บ เงิ น เดื อ นตามบั ญ ชี เ งิ น เดื อ นขั้ น ต่ํ า ขั้ น สู ง ที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ใหม่
เป็นอัตราเงินเดือน 17,390.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554
รั บ ทราบ ตามที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต โดยมติ เ ห็ น ชอบของ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ได้มีคําสั่งให้นางวันดี สุวรรณโชติ
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อน
กําหนดของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554
รับทราบ ตามที่องค์การบริหารส่ วนจังหวั ดภู เก็ต ได้ดําเนินการออกคําสั่ งให้
ข้ า ราชการครู ราย นางราณี ศั กดิ วงศ์ ตํ าแหน่ ง ครู คศ.2 เลขที่ ตํ าแหน่ ง
21-096-2 โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบํารุง) ออกจากราชการตั้งแต่
วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2554 และคํ า นวณเงิ น ค่ า ตอบแทนเป็ น เงิ น ก้ อ นให้ ต าม
หลักเกณฑ์ โดยใช้เงินเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ในการคํานวณ และ
รายงานเงินค่าตอบแทนพร้อมคําสั่งให้ออกจากราชการไปยังสํานักงาน ก.จ.
ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2554 แล้ว
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

๒
ที่
เรื่อง
6 ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคล
พนักงานครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาล

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
รับทราบ ตามที่สํานักงาน ก.จ. แจ้งว่า คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
(ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 และครั้งที่
9/2553 เมื่ อ วั น ที่ 29 ตุ ล าคม 2553 มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ป ระกาศกํ า หนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาล เพื่อ ให้การบริหารงานบุค คลข้าราชการหรือพนั กงานครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย จํานวน 2 ฉบับ คือ
1. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่ อ นไขการสอบคั ด เลื อ กสํ า หรั บ พนั ก งานเทศบาล (ฉบั บ ที่ 8) ลงวั น ที่
4 สิงหาคม 2554
2. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
กําหนดค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2554
สําหรับการบริหารงานบุคคลข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ ก.จ.จ. นําหลักเกณฑ์การบริหารงาน
บุคคลของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลตามประกาศ ก.ท.จ.
ดังกล่าว มาใช้บังคับโดยอนุโลม

7 หารือเงินทีป่ รับเพิ่มตามคุณวุฒิ รับทราบ ตามที่สํานักงาน ก.จ. แจ้งว่า ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่
29 กันยายน 2554 มีมติเรื่อง การหารือเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิกรณีการ
กรณีการรับโอนข้าราชการ
ประเภทอืน่
รับโอนข้าราชการประเภทอื่นว่า หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดประสงค์ที่จะ
รับโอนข้าราชการพลเรือนที่มีการปรับเพิ่มเงินเดือนตามคุณวุฒิมาแล้ว มาบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดําเนินการตามมติ ก.จ.
ในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาการเทียบตําแหน่งข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด โดยอัตราเงินเดือนที่จะรับโอนให้เทียบจากอัตราเงินเดือนขณะเป็น
ข้าราชการพลเรือนที่ยังไม่ได้ปรับเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ และดําเนินการ
ตามประกาศ ก.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวน
เงิ น ที่ ป รั บ เพิ่ ม สํ า หรั บ คุ ณ วุ ฒิ ที่ ก.พ. หรื อ ก.จ. รั บ รองว่ า คุ ณ วุ ฒิ นั้ น เป็ น
คุณ สมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหน่ งที่ได้ รั บ แต่งตั้ง ลงวันที่ 4 เมษายน 2554
โดยเมื่ อ เที ย บอั ต ราเงิ น เดื อ นและมี คํ า สั่ ง รั บ โอนแล้ ว จึ ง ให้ มี คํ า สั่ ง ให้ ไ ด้ รั บ
เงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะรับโอน
ตามช่วงอัตราเงินเดือนที่รับโอนโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่มีคําสั่งรับโอน
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

๓

.
ที่
เรื่อง
8 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่ง
ผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ในระดับทีส่ งู ขึน้

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
รับทราบ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ได้ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งผู้บริหารขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น จํ า นวน
7 ตําแหน่ง รวม 7 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา จํานวน 1 อัตรา
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8)
2. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน จํานวน 1 อัตรา
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ 8)
3. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล จํานวน 1 อัตรา
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7)
4. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬา จํานวน 1 อัตรา
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7)
5. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ 7)
6. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน จํานวน 1 อัตรา
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ 7)
7. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ
จํานวน 1 อัตรา (นักบริหารงานนโยบายและแผน ระดับ 7)
โดยกําหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่
24 พฤศจิกายน 2554 ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

9

รับทราบ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตผ่านการประเมินการบริหาร
จัดการที่ดีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประจําปี
2554 และมีวงเงินคงเหลือจากค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์
ตอบแทนอื่นไม่ถึ งร้ อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555
จึงเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
เพื่ อ กํ า หนดประโยชน์ ต อบแทนอื่ น เป็ น กรณี พิ เ ศษสํ า หรั บ ข้ า ราชการ
ลูกจ้า งประจํา และพนักงานจ้า ง ประจํา ปีงบประมาณ 2555 โดยเสนอ
โครงการศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

การกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพเิ ศษสําหรับข้าราชการ
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ประจําปีงบประมาณ 2555

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

๔
ที่
เรื่อง
10 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
เห็นชอบให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้
ดํารงตําแหน่งในระดับเดิมและให้ได้รับอัตราเงินเดือนในขั้นเดิม จํานวน 2 ราย คือ
1. นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป 8) เลขที่ตําแหน่ง 01-0102-001 อัตรา
เงินเดือนขั้น 37,830.-บาท สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดํารง
ตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการกองกิ จ การสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
(นักบริหารงานทั่วไป 8) เลขที่ตําแหน่ง 02-0102-006 กองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. นางสาวสมลักษณ์ ขอบรรพกุล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองกิจการสภา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด (นั ก บริ ห ารงานทั่ ว ไป 8) เลขที่ ตํ า แหน่ ง
02-0102-006 อั ต ราเงิ น เดื อ นขั้ น 35,760.-บาท กองกิ จ การสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดํารงตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลั ดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป 8) เลขที่ตําแหน่ง 01-0102-001
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

11 การคัดเลือกข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับที่
สูงขึน้ สําหรับตําแหน่งทีก่ ําหนด
เป็นตําแหน่งระดับควบขั้นต้น

เห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดดํารงตําแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งระดับควบขั้นต้นได้ โดยให้มีผล
ไม่ ก่ อ นวั น ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น ต้ น บั น ทึ ก ความเห็ น ว่ า ควรเลื่ อ นระดั บ ได้
จํานวน 2 ราย คือ
1. นายนิคม จรณโยธิน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4
2. นางสาวเสาวณี ซุ่นเซ่ง ตําแหน่ง นักวิชาการคลัง 3 เลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่ง นักวิชาการคลัง 4

12 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ราย นางสาวกัญญ์ชลิดา รุ่งเรือง
เป็ นข้ าราชการองค์ การบริ หารส่ วน ในตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 เลขที่ตําแหน่ง 08-0306-006
อัตราเงินเดือนขั้น 7,460.-บาท สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นตําแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน
กับตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ จํานวน ๑ อัตรา
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

๕
ที่
เรื่อง
13 การขอโอน (ย้าย) ของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
เห็นชอบให้ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต โอน (ย้าย) ไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จํานวน 3 ราย คือ
1. นางสาวบั ณ ฑิ ต า ฉิ ม พลี ตํ า แหน่ ง ครู อั น ดั บ คศ.1 เลขที่ ตํ า แหน่ ง
20033-2 อัตราเงินเดือนขั้น 12,530.-บาท ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โอนไป
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจําโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
เลขที่ ตํ าแหน่ง 31115-2 ในตํ าแหน่ งและอั นดั บขั้ นเดี ยวกั น เนื่ องจากกลั บ
ภูมิลําเนาเดิมเพื่อดูแลครอบครัว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ในการทํางาน
2. นายนัฐวุฒิ ชอบแต่ง ตําแหน่ง บุคลากร 4 อัตราเงินเดือนขั้น 9,960.-บาท
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โอน (ย้าย)
ไปรับราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 เนื่องจากกลับไปดูแลครอบครัว ลดภาระค่าเช่าบ้าน
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ และเพื่อเพิ่มประสบการณ์การทํางาน
3. นางสาวปวันรัตน์ ผะลา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตราเงินเดือน
ขั้น 6,630.-บาท กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
โอน(ย้าย) ไปรับราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะโก อําเภอท่าศาลา
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ในตํ า แหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ธุ ร การ 2 เนื่ อ งจาก กลั บ
ภูมิลําเนาเดิมเพื่อรักษาอาการป่วยโรคภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเอง (SLE), ไตอักเสบ,
หลอดเลื อ ดอั ก เสบ ซึ่งต้อ งเข้ารับ การรั กษาอย่ างต่ อเนื่ องและพบแพทย์ เป็ น
ประจําทุกเดือน, ลดภาระค่าใช้จ่าย และดูแลบิดาที่ป่วยเป็นโรคความดันต่ํา
สายตามองเห็นไม่ชัด

14 จัดจ้างพนักงานจ้าง

เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะจ้างพนักงานจ้าง
จากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามลําดับที่ โดยมีกรอบอัตรากําลังว่าง และมี
งบประมาณสําหรับดําเนินการแล้ว จํานวน 2 ตําแหน่ง รวม 2 อัตรา คือ
1. ตําแหน่งคนงานทั่วไป ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ 6 นางสาวธนวรรณ วรรณวร
สังกัดสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
2. ตําแหน่งครูช่วยสอนสังคมศึกษา ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ 4 นายวิชัย บุญลอย
ประจํ า โรงเรี ย น อบจ.บ้ า นนาบอน กองการศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

๖
ที่
เรื่อง
15 พนักงานจ้างขอลาออกจากการ
ปฏิบตั งิ าน

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
เห็นชอบให้พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลาออกจาก
การปฏิบัติงาน จํานวน 6 ราย
1. นายกฤตินันท์ สั งขารั กษ์ ตําแหน่ง พนั กงานขั บรถยนต์ สั งกัดกอง
สาธารณสุข อัตราค่าตอบแทนขั้น 5,080.-บาท ขอลาออกจากการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น
2. นางสาวจุฑารัตน์ คงแก้ว ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต อัตราค่าตอบแทนขั้น 5,640.-บาท ขอลาออกจากราชการ
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เพื่อนไปประกอบธุรกิจส่วนตัว
3. นายประสาน ประสมทรัพย์ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ กองคลัง
อัตราค่าตอบแทนขั้น 5,340.-บาท ขอลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่
19 กันยายน 2554 เนื่องจากได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจําของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดภูเก็ต
4. นางสาวคนึ ง นิ จ สุ ท ธิ พั ฒ นกิ จ ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยนิ ติ ก ร สํ า นั ก ปลั ด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อัตราค่าตอบแทนขั้น 8,340.-บาท ขอลาออก
จากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เนื่องจากได้รับการจ้างเป็น
พนักงานจ้างตําแหน่ง นิติกร ประจําสํานักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต
5. นายณัฐสิษฐ์ ลีลานนท์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กองช่าง อัตรา
ค่าตอบแทนขั้น 7,640.-บาท ขอลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2554 เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่น
6. นางสาวศิโรรัตน์ ใหม่ละเอียด ตําแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ ประจําห้องสมุด
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อัตราค่าตอบแทนขั้น 9,470.-บาท ขอลาออกจาก
การปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เนื่องจากได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา
บรรณารักษ์
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต
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