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---------------------------------------------ฯลฯ
ลําดับที่
เรื่อง
มติทปี่ ระชุม หมายเหตุ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพือ่ ทราบ จํานวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย
1
รายงานการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รับทราบ
เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 6
(หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) จํานวน 1 อัตรา
2
รายงานการประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับ รับทราบ
ครูอัตราจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย จํานวน 10 อัตรา
3
รายงานการแก้ไ ขประกาศรับ สมั ค รสอบคัด เลื อ กข้า ราชการครูแ ละบุค ลากร รับทราบ
ทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษาและ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ
รับทราบ
4
รายงานการประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 6
(หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) จํานวน 1 อัตรา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ พิจารณา จํานวน 9 เรื่อง ประกอบด้วย
1
ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยที่ผ่านการเตรียมความ เห็นชอบ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดํารงตําแหน่งครู จํานวน 18 ราย
2
ขอความเห็นชอบการขอโอนของข้าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวั ด ราย เห็นชอบ
นางศิ ริ รั ต น์ ว่ อ งทั่ ง ตํ า แหน่ ง ครู อั น ดั บ คศ.1 เลขที่ ตํ า แหน่ ง 19984-2
โอนไปประจําโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) ตําแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
เลขที่ตําแหน่ง 01602-2 กองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
3
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นายมานพ ลีลาสุธานนท์ เห็นชอบ
ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (นักบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 9) เลขที่ตําแหน่ง 00-0101-001 ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่
9 มีนาคม 2556
4
ขอความเห็นชอบปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหาร เห็นชอบ
ส่วนจังหวัด ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน 6ว เลขที่ตําแหน่ง 03-0201-001 กองแผนและงบประมาณ
เป็นตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว เลขที่ตําแหน่งและสังกัดเดิม
เพื่อคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลื่อนและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น

2
ลําดับที่
เรื่อง
มติทปี่ ระชุม หมายเหตุ
5
ขอความเห็นชอบการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเลื่อน เห็นชอบ
และแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ที่ กํ า หนดเป็ น
ตําแหน่งระดับควบขั้นต้น จํานวน 2 ราย คือ
1. นายปัลลพ ลีลาสุธานนท์ ตําแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3 เลขที่
ตําแหน่ง 28-0205-002 สังกัด กองการท่องเที่ยวและกีฬา เลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 4
2. นางสาวหทัยทิพย์ รักแก้ว ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2
เลขที่ตํา แหน่ง 16-0306-010 สังกัด กองกิจการขนส่ง เลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3
6
ขอความเห็นชอบการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เห็นชอบ
ผู้สอบคัดเลือกได้ราย นายอนุวัตร ศรีขวัญ ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา 6ว เลขที่
ตําแหน่ง 08-0805-001 สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้ดํารง
ตําแหน่งในสายงานผู้บริหารในตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 6 (หัวหน้าฝ่ายนิติการ
และการพาณิชย์) เลขที่ตําแหน่ง 01-0102-005 สังกัดสํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
7
ขอความเห็นชอบส่งเรื่องการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงให้คณะอนุกรรมการ เห็นชอบ
พิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ กรณี นายวันรบ เยบ้านไร่
ตําแหน่ง คนงาน (ลูกจ้างประจํา) สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
8
ขอความเห็นชอบการขอจัดตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
เห็นชอบ
9

ขอความเห็นชอบในการปรับปรุงแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร
จํานวน 4 อั ตรา และตํ าแหน่ ง ผู้ ช่ วยเจ้ าหน้าที่ บั นทึกข้ อมูล จํ า นวน 1 อั ต รา
รวม 5 อัตรา
ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์)
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เห็นชอบ

