สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต (ก.จ.จ.ภูเก็ต)
ครั้งที่ 13/๒๕๕๔
วันพุธที่ 28 ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ชัน้ ๒)
*****************************
ฯลฯ
ระเบียบวาระที่ ๔

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ จํานวน 6

เรื่อง ประกอบด้วย

เรื่องที่ 1 รายงานการเลื่อนและแต่งตั้งผูส้ อบคัดเลือกได้ให้ดาํ รงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสถานศึกษา
รับทราบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รายงานการออกคําสั่งเลื่อนและ
แต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ ราย นางจันทร์สุวรรณ ตามภานนท์ ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสถานศึกษา เลขที่ตําแหน่ง 31390-1 ประจําโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เรื่องที่ 2 รายงานการประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการเลือกสรร กําหนดวัน
เวลา สถานทีเ่ ลือกสรร และระเบียบเกีย่ วกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
รับทราบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รายงานการประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ตามประกาศ ลงวั น ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2554 โดยกํ า หนดรั บสมั ค รตั้ ง แต่ วั น ที่
21 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2554 จํานวน 3 ตําแหน่ง รวม 5 อัตรา
และกําหนดวันรายงานตัวเพื่อเข้ารับการเลือกสรรในวันที่ 19 ธั นวาคม 2554
ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต ดังนี้
ลําดับที่ เลขประจําตัวผู้สมัคร
ชื่อ - สกุล
1. ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
1
001
นายวิโรจน์ กล้าศึก
2
002
นายเสรี สุวรรณภูตรี
2. ตําแหน่ง คนงานทั่วไป
1
001
นางสาววรรณนิภา สดุดี
2
002
นางสาวลัดดา ฤทธิ์ศรี
3
003
นางสุติมา คชพันธ์
4
004
นายสมศักดิ์ มะณีพันธ์
5
005
นายวิชิต มะณีพันธ์
6
006
นายจิรายุ ยอดเมฆ
3. ตําแหน่ง คนสวน
1
001
นางทิพวรรณ กํามา

๒

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 3 รายงานการเลื่อนขัน้ ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจําปี 2554
รับทราบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รายงานการออกคําสั่งเลื่อนขั้น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจําปี 2554 จํานวน 63 ราย

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 4 รายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และการให้ข้าราชการครู
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ และเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจํา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต ประจําปี พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2554)
รับทราบ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รายงานการออกคําสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการครู จํานวน 133 ราย คําสั่งให้ข้าราชการครูได้รับค่าตอบแทน
พิเศษ จํานวน 27 ราย และคําสั่งเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2 ราย ประจําปี
พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ลําดับที่

เลขประจําตัวสอบ

เรื่องที่ 5 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การเทียบ
ตําแหน่งและอันดับเงินเดือนสําหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสายงานการสอน
ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย หรือตําแหน่ง ครู
รับทราบตามที่ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ในการประชุม
ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 มีมติให้คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล
จังหวัดภูเก็ต เรื่อง การเทียบตําแหน่งและอันดับเงินเดือน สําหรับการโอน ย้าย
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดํารงตําแหน่ง
ในสายงานการสอน ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย หรือ ตําแหน่ง ครู มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เรื่องที่ 6 รายงานการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา
และสถานที่ดําเนินการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่ง
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น
รับทราบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
จั งหวั ดเพื่ อ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่ สูงขึ้น ได้ ประกาศรายชื่อผู้มี สิท ธิ
เข้ารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการคัดเลือก โดยกําหนด
วั น รายงานตั ว เพื่ อ เข้ า รั บ การคั ด เลื อ กในวั น ที่ 11 มกราคม 2554 และสอบ
สัมภาษณ์ในวันที่ 12 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ตดังนี้

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่ง

สังกัด

หมายเหตุ

๓

1. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8) จํานวน 1 ราย คือ
1
001
นางชุติมา จันทร์มี
นักบริหารงานทั่วไป 7
อบจ.ภูเก็ต คุณสมบัติครบถ้วน
2. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับ 8) จํานวน 1 ราย คือ
1
001
นายสุวรรณ จันปลั่งสิรกิ ุล นักบริหารงานการคลัง 7
อบจ.ภูเก็ต คุณสมบัติครบถ้วน
3. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7) จํานวน 1 ราย คือ
1
001
นางศิริวรรณ ชนะวงษ์
นักบริหารงานทั่วไป 6
อบจ.ภูเก็ต คุณสมบัติครบถ้วน
4. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬา (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7) จํานวน 1 ราย คือ
1
001
นายสุนทร เทบทับ
นักบริหารงานทั่วไป 6
อบจ.ภูเก็ต คุณสมบัติครบถ้วน
5. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับ 7) จํานวน 1 ราย คือ
1
001
นางมาลี ทวีพงศ์ศักดิ์
นักบริหารงานการคลัง 6
อบจ.ภูเก็ต คุณสมบัติครบถ้วน
6. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับ 7) จํานวน 1 ราย คือ
1
001
นางศุภวรรณ์ สัจจศรี
นักบริหารงานการคลัง 6
อบจ.ภูเก็ต คุณสมบัติครบถ้วน
7. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ (นักบริหารงานนโยบายและแผน ระดับ 7) จํานวน 1 ราย คือ
1
001
นางอุไรวรรณ เกษมสมาน นักบริหารงานนโยบายและแผน 6 อบจ.ภูเก็ต คุณสมบัติครบถ้วน

ระเบียบวาระที่ ๕

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เรื่องเพือ่ พิจารณา จํานวน 8

เรื่อง ประกอบด้วย

เรื่องที่ 1 ขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จํานวน 5 อัตรา คือ
1. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓
โดยคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 10/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒6 ตุลาคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ จํานวน 2 ตําแหน่ง รวม 4 อัตรา ดังนี้
1) ผูส้ อบแข่งขันได้ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2 จํานวน 2 อัตรา คือ
- ลําดับที่ 11 นางสาวสุภาพร สัตบุตร บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุ 2 เลขที่ตําแหน่ง 21-0313-007 สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน
- ลําดับที่ 12 นางสาวกนกวรรณ อุปถัมภ์ บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุ 2 เลขที่ตําแหน่ง 21-0313-008 สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน
2) ผู้สอบแข่งขันได้ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 จํานวน 2 อัตรา คือ
- ลําดับที่ 16 นางเรณุภา เริงเขตกรณ์ บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล 1 เลขที่ตําแหน่ง 01-0206-003 สังกัดสํานักปลัด อบจ.
- ลําดับที่ 17 นางสาวลินดา สวยรูป บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล 1 เลขที่ตําแหน่ง 08-0206-012 สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2. ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่

๔
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕4 โดยคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 12/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒3 พฤศจิกายน ๒๕๕๔
มีมติเห็นชอบอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ
จํานวน 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้
- ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง นายช่างเครื่องกล 2 ลําดับที่ 7 นายสุรชัย โมรา
บรรจุและแต่ งตั้งในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ เลขที่ตําแหน่ง 16-0522-010
สังกัดกองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 2 ขอความเห็นชอบใช้บญ
ั ชีผสู้ อบแข่งขันได้เพือ่ บรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานส่วนท้องถิ่น
จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2554
เห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และพนักงานส่วนท้องถิ่น จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 โดยให้เรียกบรรจุ
ตามลําดับที่ในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ กรณีมีผู้ไม่มารายงานตัวเพื่อแสดงความประสงค์
ขอรับการบรรจุให้เรียกลําดับถัดไป ในตําแหน่ง นายช่างโยธา 2 จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
- ผูส้ อบแข่งขันได้ลําดับที่ 5
นายวิรชั จิตราวงศ์
บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง นายช่างโยธา 2 เลขที่ตําแหน่ง 05-0503-001
กองช่าง สังกัดเทศบาลตําบลราไวย์
- ผูส้ อบแข่งขันได้ลําดับที่ 6
นายอํานาจ บุตรมณี
บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง นายช่างเขียนแบบ 2 เลขที่ตาํ แหน่ง 05-0508-004
กองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ซึ่งเป็นตําแหน่งที่เกี่ยวข้องและ
เกื้อกูลกันกับตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้)
- ผูส้ อบแข่งขันได้ลําดับที่ 7
นายวฤษสพงศ์ ลิขติ วัฒนานุกลู
บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง นายช่างโยธา 2 เลขที่ตําแหน่ง 05-0503-006
กองช่าง สังกัดเทศบาลเมืองกะทู้
- ผู้สอบแข่งขันได้ลําดับที่ 8
นายจักรกฤษณ์ ส่งแสง
บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง นายช่างโยธา 2 เลขที่ตําแหน่ง 05-0503-008
สํานักการช่าง สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต
เรื่องที่ 3 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้ได้รับวิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษ
เห็นชอบให้แต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นางสุชารัตน์ ขู่วิชัย
ตําแหน่ง ครู เลขที่ตําแหน่ง 19958-2 วิทยฐานะครูชํานาญการ โรงเรียน อบจ.
บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษ
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

เรื่องที่ 4 ขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานครูเทศบาลมารับราชการในสังกัด

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

๕
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เห็นชอบให้รับโอนพนักงานครูเทศบาล ราย นางธัชกร แก้วประดิษฐ์ ตําแหน่ง
ครู อันดับ คศ.1 มาดํารงตําแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เรื่องที่ 5 ขอความเห็นชอบรับโอนและกําหนดอัตราเงินเดือนของข้าราชการ
ประเภทอืน่ ทีข่ อโอนมารับราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เห็นชอบให้รับโอน นายกฤษกร พันธมิตร ข้าราชการพลเรือนสามัญ มาดํารง
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 เลขที่ตําแหน่ง 28-0207-012
กองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยกําหนดอัตรา
เงินเดือน 12,840.-บาท และได้รับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา 320.- บาท
เรื่องที่ 6 ขอความเห็นชอบการขอโอนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โอนไปสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นได้จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. นางเปรมจิตร กิจประสาน ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่ง
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) เลขที่
ตําแหน่ง 19100-1 (ถ) อัตราเงินเดือนขั้น 46,760.-บาท โอนไปรับราชการ
ในสังกัดเทศบาลเมืองป่าตอง ในตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียน
อนุบาลเมืองป่าตอง เลขที่ตําแหน่ง 31059-1 เพื่อหาประสบการณ์เพิ่มเติมและ
เพื่อความก้าวหน้าของตําแหน่งหน้าที่การงานในอนาคต
2. นางสาวลดารัตน์ รักขาว ตําแหน่ง นักวิชาการคลัง 4 เลขที่ตําแหน่ง 04-0304-001
อัตราเงินเดือนขั้น 11,200.-บาท กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โอน
(ย้าย) ไปรับราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลพรุดินนา อําเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่ ในตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 4 เพื่อดูแลบิดามารดา ลดภาระ
ค่าใช้จ่าย และกลับภูมิลําเนาเดิม
3. นางสาวเบญญาภา อมตเวทย์ ตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว 5
เลขที่ตําแหน่ง 28-0217-001 อัตราเงินเดือนขั้น 13,160.-บาท กองการท่องเที่ยว
และกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โอน (ย้าย) ไปรับราชการในสังกัดเทศบาล
ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ในตําแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 5
เพื่อดูแลบิดามารดา ลดภาระค่าใช้จ่าย และกลับภูมิลําเนาเดิม
4. นางนารีรัตน์ ทองเจิม ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 เลขที่ตําแหน่ง 04-0211-005
อัตราเงินเดือนขั้น 7,140.-บาท กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โอน (ย้าย)
ไปรับราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2
เพื่อกลับไปอยู่กับครอบครัว ดูแลบิดามารดา บุตร ลดภาระค่าใช้จ่าย และกลับ
ภูมิลําเนาเดิม

เรื่องที่ 7 ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

๖
เห็นชอบให้พนักงานจ้าง ลาออกจากการปฏิบัติงาน จํานวน 6 ราย
1. นางสาวสุดสวาท พรหมเดช ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด ห้องสมุด
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ประจําอําเภอกะทู้ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554
เนื่องจากได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ในตําแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ประจําอําเภอเมือง
สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
2. นายภัทรินทร์ กุลตัน ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ กองกิจการขนส่ง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554
เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่น
3. นายยุทธนา เพชรเชนทร์ ตําแหน่ง ครูช่วยสอนคณิตศาสตร์ ประจําโรงเรียน
อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2554
เนื่องจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
4. นางชุติมา กระจาย ตําแหน่ง นักการภารโรง ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอลาออก
จากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2554 เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่น
5. นายประดิษฐ์ กระจาย ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ กองกิจการขนส่ง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2554
เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่น
6. นางสาวจันทร์ริษา จันทนาวิเวท ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ กองช่าง
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ขอลาออกจากการปฏิ บั ติ ง านตั้ ง แต่ วั น ที่
1 มกราคม 2555 เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่น
เรื่องที่ 8 ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตัง้ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีส่ งู ขึน้ สําหรับตําแหน่งทีก่ าํ หนดเป็นตําแหน่งระดับควบ
เห็นชอบให้เลื่อนและแต่ งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ ดํารง
ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งระดับควบขั้นต้น
และระดับควบขั้นสูง โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นบันทึกความเห็น
ว่าควรเลื่อนระดับได้ จํานวน 16 ราย ดังนี้
๑. นางสาวอารีวัลย์ เตสง่าวงศ์ ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 3 เลขที่ตําแหน่ง
04-0307-002 สังกัด กองคลัง เลื่อนเป็นตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 4
2. นางสุวิชาดา สุทนิ ตําแหน่ง บุคลากร 3 เลขที่ตําแหน่ง 01-0208-002 สังกัด
สํานักปลัด อบจ. เลื่อนเป็นตําแหน่ง บุคลากร 4
3. นายบรรจบ พัฒสังวาล ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 เลขที่
ตําแหน่ง 03-0201-005 สังกัด กองแผนและงบประมาณ เลื่อนเป็นตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4

4. นายครรชนะ คําแหง ตําแหน่ง วิศวกรโยธา 3 เลขที่ตาํ แหน่ง 05-0515-002

๗
สังกัด กองช่าง เลื่อนเป็นตําแหน่ง วิศวกรโยธา 4
5. นางสาวทิพวรรณ คงศาลา ตําแหน่ง บุคลากร 4 เลขทีต่ ําแหน่ง 01-0208-001
สังกัด สํานักปลัด อบจ. เลื่อนเป็นตําแหน่ง บุคลากร 5
6. นางสาวเรณู หมืน่ ห่อ ตําแหน่ง บุคลากร 4 เลขที่ตําแหน่ง 08-0208-004
สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เลื่อนเป็นตําแหน่ง บุคลากร 5
7. นางกฤติภรณ์ สุกใส ตําแหน่ง นักวิชาการคลัง 4 เลขทีต่ ําแหน่ง 04-0304-002
สังกัด กองคลัง เลื่อนเป็นตําแหน่ง นักวิชาการคลัง 5
8. นายสุทธิศักดิ์ ใจแข็ง ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 เลขที่ตําแหน่ง
01-0207-001 สังกัด สํานักปลัด อบจ. เลื่อนเป็นตําแหน่ง เจ้าหน้าทีร่ ะบบงาน
คอมพิวเตอร์ 5
9. นายสันติพงษ์ ชมชื่น ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีร่ ะบบงานคอมพิวเตอร์ 4 เลขที่ตําแหน่ง
03-0207-003 สังกัด กองแผนและงบประมาณ เลื่อนเป็นตําแหน่ง เจ้าหน้าที่
ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5
10. นางสาวฐิตารีย์ คงผล ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 เลขที่
ตําแหน่ง 28-0207-006 สังกัด กองการท่องเที่ยวและกีฬา เลื่อนเป็นตําแหน่ง
เจ้าหน้าทีร่ ะบบงานคอมพิวเตอร์ 5
11. นางสาวนวรัตน์ ณะนวล ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 เลขที่
ตําแหน่ง 28-0207-007 สังกัด กองการท่องเที่ยวและกีฬา เลื่อนเป็นตําแหน่ง
เจ้าหน้าทีร่ ะบบงานคอมพิวเตอร์ 5
12. นางวารีรัตน์ อุไรกิจ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 เลขทีต่ ําแหน่ง
06-0209-020 สังกัด กองกิจการขนส่ง เลื่อนเป็นตําแหน่ง เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 5
13. นายนพดล ละใบมัด ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 เลขทีต่ ําแหน่ง
28-0209-013 สังกัด กองการท่องเที่ยวและกีฬา เลื่อนเป็นตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
14. นายเจริญเกียรติ เพชรแก้ว ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 4 เลขที่ตําแหน่ง
21-0311-002 สังกัด กองพัสดุและทรัพย์สิน เลื่อนเป็นตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 5
15. นายอภิชาต สันติยา ตําแหน่ง นายช่างโยธา 3 เลขที่ตาํ แหน่ง 05-0503-007
สังกัด กองช่าง เลื่อนเป็นตําแหน่ง นายช่างโยธา 4
16. นายชุมพร บุดดา ตําแหน่ง นายช่างเครื่องกล 3 เลขทีต่ ําแหน่ง 05-0522-003
สังกัด กองช่าง เลื่อนเป็นตําแหน่ง นายช่างเครื่องกล 4
ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

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

