สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔
วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ชั้น ๒)
ที่
เรื่อง
๑ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
ข้า ราชการครู องค์ ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ในสายงานบริหารสถานศึกษา
๒ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับ
การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การเลือกสรร กําหนดวัน เวลา
สถานที่เลือกสรร และระเบียบ
เกี่ ย วกั บ การเลื อ กสรรบุ ค คล
เป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๔ ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้อง
สอบแข่งขันสําหรับครูอัตราจ้าง
เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น
ข้า ราชการครู องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัด ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
๖ ผลการเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้าง

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
รับทราบ การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในสายงานบริ ห าร
สถานศึกษา โดยกําหนดรับสมัครสอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ ณ กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
รับทราบ การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
จํานวน ๒ ตําแหน่ง รวม ๓ อัตรา ดังนี้
๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ครูช่วยสอนฟิสิกส์ จํานวน ๑ อัตรา
๒. พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง นักการภารโรง จํานวน ๒ อัตรา
โดยกําหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ในวันและเวลาราชการ ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต
รับทราบ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
โดยกําหนดวันรายงานตัวเข้ารับการเลือกสรรในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
รับทราบ การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน ๔ ตําแหน่ง ๑๐ อัตรา
รับทราบ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้อง
สอบแข่งขันสําหรับครูอัตราจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย จํานวน ๑๓ อัตรา ประจําโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยกําหนดวันรายงานตัวเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกฯ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
รับทราบ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๖ ตําแหน่ง
รวม ๑๒ อัตรา และตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่
๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ จํานวน ๒ ตําแหน่ง รวม ๓ อัตรา
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

๒
ที่
เรื่อง
๗ การปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง ของ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาท้องถิ่นที่ใช้ระบบ
วิทยฐานะตามพระราชบัญญัติ
เงิน เดือน เงิ น วิ ท ยฐานะ และ
เงินประจําตําแหน่งข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
พระราชกฤษฎี ก าการปรั บ
เงิ น เดื อ น ขั้ น ต่ํ า ขั้ น สู ง ของ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
๘ การกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การประเมิ นผลงานข้ าราชการ
พนั กงานครู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มี
หรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น

๙

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
รับทราบ การปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ กษาท้ องถิ่ นที่ ใช้ ระบบวิ ท ยฐานะตามพระราชบั ญ ญั ติ
เงินเดือน เงิ นวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่ งข้าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือน
ขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยใช้
แนวทางในการปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจําตําแหน่ง และการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิ ชาชี พตามหนั งสื อสํ านั กงาน ก.ค.ศ. ด่ วนที่ สุ ด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๔ ลงวั นที่
๘ เมษายน ๒๕๕๔ และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๗
ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ สําหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท้องถิ่น ที่ ใ ช้ระบบวิท ยฐานะ (ตําแหน่งในสายงานบริ ห ารสถานศึกษา
สายงานนิเทศการศึกษา และสายงานการสอน)

รับทราบ ตามที่สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งเรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลือ่ นวิทยฐานะให้สูงขึ้น เพื่อให้การประเมินผลงาน
ข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะให้สงู ขึ้นสามารถดําเนินการไปได้ตามกรอบระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) มีมติ และระบบการบริหารงานบุคคลพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น มีมาตรฐานไม่ต่ํากว่ามาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนด โดย
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเตรียมดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและถือปฏิบัติ
ไปพลางก่อน
การขอโอน (ย้าย) ของข้าราชการ เห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดภูเก็ต ขอโอน(ย้าย)ไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จํานวน ๔ ราย ดังนี้
๑. นางสาวจันทร์จิรา นวลเศษ ตําแหน่ง บุคลากร ๔ กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อัตราเงินเดือนขั้น ๙,๔๔๐.-บาท
บรรจุแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา ๒ ปี ๓ เดือน แจ้งความประสงค์
ขอโอน (ย้าย) ไปรับราชการในสังกัดเทศบาลเมืองนาสาร อําเภอนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ในตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ๔ เนื่องจาก กลับภูมิลําเนาเดิมเพื่อ
ดูแลครอบครัว และลดภาระค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เทศบาลเมืองนาสาร ยินดีรับโอน
(ย้าย) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรายดังกล่าวแล้ว
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

๓
ที่

เรื่อง

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
๒. นางสาววัชรี ปาชะโน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๒ สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อัตราเงินเดือนขั้น
๖,๙๗๐.-บาท บรรจุแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา ๒ ปี ๓ เดือน แจ้งความ
ประสงค์ขอโอน (ย้าย) ไปรับราชการในสั งกัดองค์การบริหารส่ วนตําบลทับช้าง
อํ าเภอนาทวี จั งหวั ดสงขลา ในตํ า แหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ธุ ร การ ๒ เนื่ อ งจากกลั บ
ภูมิลําเนาเดิมเพื่อดูแลบิดา มารดา และลดภาระค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทับช้าง ยินดีรับโอน (ย้าย) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราย
ดังกล่าวแล้ว
๓. นางนิตยรัตน์ ไชยวิเชียร ตําแหน่ง บรรณารักษ์ ๕ กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อัตราเงินเดือนขั้น ๑๑,๖๒๐.-บาท
บรรจุแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา ๕ ปี แจ้งความประสงค์
ขอโอน (ย้าย) ไปรับราชการในสังกัดเทศบาลตําบลหินตก อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในตําแหน่ง สันทนาการ ๕ เนื่องจาก กลับภูมิลําเนาเดิมเพื่อดูแล
บิดา มารดา และลดภาระค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เทศบาลตําบลหินตก ยินดีรับโอน (ย้าย)
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรายดังกล่าวแล้ว
๔. นางธมลวรรณ มัธยันต์ ตําแหน่ง ครู อันดับ คศ.๑ เลขที่ตําแหน่ง ๒๐๐-๑๗-๒
อัตราเงินเดือนขั้น ๑๑,๓๕๐.-บาท ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต บรรจุแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา ๓ ปี ๕ เดือน แจ้งความประสงค์ขอโอนไปรับราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ในตําแหน่งและ
อั น ดั บ ขั้ น เดี ย วกั น เลขที่ ตํ า แหน่ ง ๓๗๑๙ โรงเรี ยนบ้ านควนไม้ ดํ า/ปะเหลี ยน
เนื่องจาก กลับภูมิลําเนาเดิมไปอยู่กับครอบครัวเพื่อดูแลบุตร และลดภาระค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ยินดีรับโอนข้าราชการ
ครูรายดังกล่าวแล้ว
เห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงตามลําดับที่ โดยการขอใช้
๑๐ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ข องส่ ว นราชการอื่ น มาบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง เป็ น ข้ า ราชการครู
แข่งขันได้เป็นข้าราชการครู
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ตํ า แหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย วิ ช าเอกภาษาไทย
ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
ผู้สอบแข่งขันได้ลําดับที่ ๘ นางสาวเกสรา กาญจนวิจิตร ประจําโรงเรียน อบจ.
บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕๐๒) เลขที่ตําแหน่ง ๑๙๑๐๘-๒ (ถ)
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

๔
ที่
เรื่อง
๑๑ จัดจ้างพนักงานจ้าง

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
เห็ น ชอบให้ จั ด จ้ า งพนั ก งานจ้ า งจากบั ญชี ผู้ ผ่ านการเลื อกสรร โดยมี กรอบ
อัตรากําลังว่าง และมีงบประมาณสําหรับดําเนินการแล้ว รายละเอียดดังนี้
๑. ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
๒๕๕๔ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จํานวน ๒
ตําแหน่ง รวม ๓ อัตรา รายละเอียดดังนี้
(๑) ตําแหน่ง ครูช่วยสอนปฐมวัยศึกษา
- ผูผ้ ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๔ นางสาววารุณี นิลรัตน์ ประจํา
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบํารุง)
- ผูผ้ ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๕ นางสาวสุดา ตุกังหัน ประจําโรงเรียน
อบจ.บ้านนาบอน (ลําดับที่ ๑ - ๓ จัดจ้างแล้ว)
(๒) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
- ผูผ้ ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๓ นางสาวศศิธร ปาเจริญ ประจํา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ลําดับที่ ๑ - ๒ จัดจ้างแล้ว)
๒. ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยเรียงตามลําดับที่ผู้ผ่านการ
เลือกสรร รวมทั้งสิ้น ๕ ตําแหน่ง รวม ๙ อัตรา ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(๑) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
- ผูผ้ ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๑ นางสาวนริศา สาเหล่ สังกัดกองคลัง
(๒) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
- ผูผ้ ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๑ นายณัฐสิษฐ์ ลีนานนท์ สังกัดกองช่าง
(๓) ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์วิทยุ
- ผูผ้ ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๑ นายสมบูรณ์ จันทร์คูเมือง สังกัด
กองการท่องเที่ยวและกีฬา
(๔) ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจํารถตรวจการณ์
- ผูผ้ ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๑ นายศุภกร คําวิเศษณ์ สังกัดกอง
การท่องเที่ยวและกีฬา
- ผูผ้ ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๒ นายอภิชาติ ทับบุรี สังกัดกองการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
พนักงานจ้างทั่วไป
(๑) ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๑ นายกฤษฎา หนูรอด สังกัดกอง
กิจการขนส่ง
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๒ นายมานพ โยธารักษ์ สังกัดกองช่าง
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

๕
ที่

เรื่อง

๑๒ พนักงานจ้างขอลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
(๒) ตําแหน่ง คนงานทั่วไป
- ผูผ้ ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๑ นางสาวกรกมล งานสัมพันธฤทธิ์
สังกัดกองกิจการขนส่ง
- ผูผ้ ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๒ นายจงรักษ์ ไชยกรรณ์ สังกัด
กองกิจการขนส่ง
๓. ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยเรียงตามลําดับที่
ผู้ผ่านการเลือกสรร รวมทั้งสิ้น ๒ ตําแหน่ง รวม ๓ อัตรา ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑) ตําแหน่ง ครูช่วยสอนฟิสิกส์
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๑ นายจักรกริช มากพงศ์ ประจํา
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
พนักงานจ้างทั่วไป
๒) ตําแหน่ง นักการภารโรง
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๑ นายสมยง สิงห์ดํา ประจําโรงเรียน
อบจ.เมืองภูเก็ต
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๒ นางชุติมา กระจาย ประจําโรงเรียน
อบจ.เมืองภูเก็ต
เห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน จํานวน ๔ ราย ดังนี้
๑. นายธํารงศั กดิ์ หลิ่ มมณี ตํ าแหน่ ง เจ้ าหน้ าที่ ประจํ ารถตรวจการณ์ กองการ
ท่องเที่ยวและกีฬา อัตราค่าตอบแทนขั้น ๖,๘๖๐.-บาท ขอลาออกจากการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม๒๕๕๔ เนื่องจากไปประกอบธุรกิจส่วนตัว
๒. นางอรวรรณ ขยันการ ตําแหน่ง ครูช่วยสอนปฐมวัย ประจําโรงเรียน
อบจ. บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕๐๒) อัตราค่าตอบแทนขั้น ๗,๙๒๐.-บาท
ขอลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เนื่องจากไป
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
๓. นายสมศักดิ์ ไชยสาร ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ กองช่าง อัตรา
ค่ าตอบแทนขั้ น ๕,๐๘๐.-บาท ขอลาออกจากการปฏิ บั ติ ง านตั้ ง แต่ วั น ที่
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เนื่อ งจากได้รั บ การจัดจ้ า งเป็น พนักงานจ้ าง สังกั ด
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าคลอก
๔. นายสุริย า นุ่น สังข์ ตํ าแหน่ ง พนั กงานขั บ รถยนต์ กองช่าง อัตรา
ค่าตอบแทนขั้น ๕,๐๘๐.-บาท ขอลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑
สิงหาคม ๒๕๕๔ เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่น
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

๖
ที่
เรื่อง
๑๓ ประกาศมาตรฐานทั่ วไปเกี่ ยวกั บ
โครงการเกษี ย ณอายุก่อ นกํา หนด
ของข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นจั ง หวั ด ปี ง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕
๑๔ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอโอน (ย้ าย) ไปดํ ารงตําแหน่งที่
สอบแข่งขันได้
๑๕ ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จั ง หวั ด ขอรั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รง
ตําแหน่งในต่างสายงาน
๑๖ การคั ด เลื อ กข้ า ราชการองค์ ก าร
บริ หารส่ วนจั งหวั ดเพื่ อเลื่ อนและ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่
สู ง ขึ้ น สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ที่ กํ า หนด
เป็นตําแหน่งระดับควบขั้นต้น

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
เห็นชอบให้ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีเนื้อหาเช่นเดียวกับ
ประกาศของ ก.จ.
เห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นางสาวอุไร ดํ าแก้ว
ตํ าแหน่ งเจ้ าพนั กงานการเงิ นและบั ญชี ๒ โอน (ย้ าย) ไปดํ ารงตํ าแหน่ งที่
สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ๒ สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เห็นชอบให้ข้าราชการราย นางสาวสุดี ยมโดย ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๒
เลขที่ตําแหน่ง ๐๘-๐๒๐๖-๐๑๓ ดํารงตําแหน่งในต่างสายงานในตําแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ ๒ โดยให้ดํารงตําแหน่งในระดับเดิม และให้ได้รับเงินเดือน
ในขั้นเดิม
เห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดํารงตําแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งระดับควบขั้นต้นได้ จํานวน
๘ ราย คือ
๑. นางสาวรวีวรรณ บํารุงกุล ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ๓
สังกัด กองคลัง เลื่อนเป็น ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ๔
๒. นางสาวนารีรัตน์ ทองเจิม ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑
สังกัด กองคลัง เลื่อนเป็น ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒
๓. นางสาวนิภา นิ้วหลี ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑
สังกัด กองคลัง เลื่อนเป็น ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๒
๔. นางศิริพร ซุ้นอื้อ ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ๓
สังกัด กองพัสดุและทรัพย์สิน เลื่อนเป็น ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ๔
๕. นางสาวเชษฐ์ธิดา ชูแก้ว ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ๒
สังกัด กองพัสดุและทรัพย์สิน เลื่อนเป็น ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ๓
๖. นางสาวปวันรัตน์ ผะลา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑
สังกัด กองพัสดุและทรัพย์สิน เลื่อนเป็น ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๒
๗. นางสมใจ ยอดทอง ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓
สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน เลื่อนเป็น ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๔
๘. นางสาวสุธีรา มณีวงศ์วิโรจน์ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓
สังกัด สํานักปลัด อบจ. เลือ่ นเป็น ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต
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