สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต (ก.จ.จ.ภูเก็ต)
ครั้งที่ 6/๒๕๕6
วันพุธที่ 26 มิถุนายน ๒๕๕6 เวลา 10.0๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ชัน้ 2)
---------------------------------------------ฯลฯ
ลําดับ
เรื่อง
มติทปี่ ระชุม หมายเหตุ
ที่
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพือ่ ทราบ จํานวน 6 เรื่อง ประกอบด้วย
1
รายงานการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รับทราบ
จังหวัดภูเก็ต คือ
(1) หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(2) ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
รับทราบ
2
รายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเพิ่มค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจําปี 2556 ครั้งที่ 1 (1
เมษายน 2556) จํานวน 246 ราย
3
รายงานการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รับทราบ
จํานวน 5 ราย คือ
(1) นายศนิช ชาวบางพลี ตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 2 กองช่าง
(2) นางจิตรเลขา จิตต์ชะนะ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2 กองพัสดุและทรัพย์สิน
(3) นางสาวปาริฉัตร จันทร์ทอง ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2 กองพัสดุและทรัพย์สิน
(4) นายอับดุลตอเหล็บ กาสาและ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2 กองพัสดุและทรัพย์สิน
(5) นางสาวพรรณฤพร กาญจนไพรวัน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
4
รายงานการประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่ง รับทราบ
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
5
รายงานการประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่ง รับทราบ
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
6
รายงานการเลื่อนและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานบริหาร รับทราบ
สถานศึกษา จํานวน 3 ราย คือ
(1) นางสุนทรี เกิดสิน ตําแหน่ง ครู คศ.2 วิทยฐานะชํานาญการ เลขที่ตําแหน่ง
19949-2 เลื่ อ นและแต่ งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึ กษา เลขที่
ตําแหน่ง 19100-1 (ถ) ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
..………………………………. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต
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(2) นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร ตําแหน่ง ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
เลขที่ตําแหน่ง 19145-2 (ถ) เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการ
สถานศึกษา เลขที่ตําแหน่ง 19116-1 (ถ) ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
(3) นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ ตําแหน่ง ครู คศ. 1 เลขที่ตําแหน่ง 19999-2
เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา เลขที่ตําแหน่ง
19976-1 ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ พิจารณา จํานวน 14 เรื่อง ประกอบด้วย
เห็นชอบ
1
รายงานตําแหน่งบริหารที่ว่างและขอความเห็นชอบดําเนินการสรรหา
จํานวน 10 อัตรา คือ
(1.) ตําแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข 8 (ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข )
เลขที่ตําแหน่ง 06-0105-001 สังกัดกองสาธารณสุข
(2) ตํ า แหน่ ง นั ก บริ ห ารงานทั่ ว ไป 7 (หั ว หน้ า ฝ่ า ยประชุ ม สภา อบจ.)
เลขที่ตําแหน่ง 02-0102-006 สังกัดกองกิจการสภา อบจ.
(3) ตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7 (หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล) เลขที่ตาํ แหน่ง
05-0104-002 สังกัดกองช่าง
(4) ตํ า แหน่ ง นั ก บริ ห ารงานช่ า ง 7 (หั ว หน้ า ฝ่ า ยก่ อ สร้ า งและซ่ อ มบํ า รุ ง )
เลขที่ตําแหน่ง 05-0104-003 สังกัดกองช่าง
(5) ตําแหน่ง นักบริหารการศึกษา 7 (หัวหน้าฝ่ายวิชาการและส่งเสริมการศึกษา)
เลขที่ตําแหน่ง 08-0108-003 สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(6) ตํ า แหน่ ง นั ก บริ ห ารงานสาธารณสุ ข 7 (หัว หน้ า ฝ่ า ยงานโรงพยาบาล)
เลขที่ตําแหน่ง 06-0105-002 สังกัดกองสาธารณสุข
(7) ตําแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข 7 (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและ
ควบคุมโรค) เลขที่ตําแหน่ง 06-0105-003 สังกัดกองสาธารณสุข
(8) ตําแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข 7 (หัวหน้าฝ่ายวิชาการ แผนงานและ
การประเมินผล) เลขที่ตําแหน่ง 06-0105-004 สังกัดกองสาธารณสุข
(9) ตําแหน่ ง นักบริห ารงานช่า ง 6 (หัวหน้ าฝ่ า ยตรวจสอบและซ่อมบํารุง )
เลขที่ตําแหน่ง 16-0104-006 สังกัดกองกิจการขนส่ง
(10) ตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 6 (หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม)
เลขที่ตําแหน่ง 29-0102-018 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่
2
รายงานผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับครูอัตราจ้าง เห็นชอบ
และขอความเห็ น ชอบบรรจุ แ ละแต่ง ตั้ งผู้ ผ่า นการคั ด เลื อ กเป็น ข้า ราชการครู
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 9 อัตรา โดยให้เตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างการปฏิบัติราชการในตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
เป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
..………………………………. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต
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3
ขอความเห็นชอบปรับปรุงตําแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เห็นชอบ
(ผู้มีทักษะ) ราย นายสําเนียง ศรีแสน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจํารถตรวจการณ์
สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา
4
ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี ประจําปีงบประมาณ เห็นชอบ
2556 - 2559 โดยกําหนดตําแหน่งเพิ่มในแผนอัตรากําลังพนักงานจ้างทั่วไป
ในตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน 17 อัตรา
5
ขอความเห็นชอบการขอโอนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 3 ราย คือ เห็นชอบ
(1) นางสาวลักขณา มากบุญ ตําแหน่ง นักวิชาการคลัง 4 เลขที่ตําแหน่ง
06-0304-005 สังกัดกองสาธารณสุข โอน (ย้าย) ไปดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 เลขที่ตําแหน่ง 01-0201-001 สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลน้ําพุ อําเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(2) นางสาววรรษมล พิญญาณ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 เลขที่
ตําแหน่ง 06-0209-014 สังกัดกองสาธารณสุข โอน (ย้าย) ไปดํารงตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 เลขที่ตําแหน่ง 03-0201-004 สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
(3) นางสาววิร าศิณี ดิษฐ์ร าชา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 เลขที่
ตําแหน่ง 01-0206-001 สังกัดสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โอนไป
ดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 เลขที่ตําแหน่ง 01-0206-002 สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6
ขอความเห็ น ชอบรั บ โอนพนั ก งานส่ ว นตํ า บลมารั บ ราชการในสั ง กั ด องค์ ก าร เห็นชอบ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ราย นางอมรา ช่างเหล็ก ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 6ว
เลขที่ ตํา แหน่ ง 01-0704-001 สังกั ด องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลท่า โรงช้ า ง
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี มาดํารงตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 6ว เลขที่
ตําแหน่ง 01-0704-02 สังกัดสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เห็นชอบ
7
ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน จํานวน 4 ราย ดังนี้
(1) นายตะวัน ธีรศักดิ์ธํารง ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดกองช่าง ลาออก
จากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัว
(2) นายอับดุลมาน๊ะ มาหะมะ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง
ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัว
(3) นายธนวัฒน์ ยี่หลัก ตําแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง ลาออกจากการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เนื่องจากไปประกอบธุรกิจส่วนตัว
(4) นางวรรณดี ชุมพรรณ์ ตําแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองกิจการขนส่ง
ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2556 เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น
..………………………………. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

4
ลําดับที่
เรื่อง
มติทปี่ ระชุม หมายเหตุ
เห็นชอบ
8
ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง รวมจํานวน 13 อัตรา ดังนี้
1. ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555
จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง ครูช่วยสอนเคมี
(1) ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ 2 นางสาวสุปราณี ไกรรักษ์ ประจําโรงเรียน
อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 10 เมษายน 2556
จํานวน 12 อัตรา
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(2) ผูผ้ ่านการเลือกสรรลําดับที่ 4 นายกานต์ นาคเสนา สังกัดกองสาธารณสุข
(3) ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ 5 นายวรินทร์ นาคชัยเนรมิต สังกัดสํานัก
ปลัด อบจ.
(4) ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ 6 นางสาวน้ําฝน หัยภาค สังกัดสํานักปลัด อบจ.
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
(5) ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ 5 นายนราฤทธิ์ เตยอ่อน สังกัดกองการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
(6) ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ 4 นางสาวนุชรีย์ ดําสว่าง สังกัดกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
(7) ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ 4 นายศุภกิจ สินเสาวภาคย์ สังกัดกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
(8) ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ 2 นายบุญส่ง เทศสูงเนิน สังกัดกองกิจการขนส่ง
- ตําแหน่ง คนงานทั่วไป
(9) ผูผ้ ่านการเลือกสรรลําดับที่ 13 นายวิรัช ลางคุลเกษตริน สังกัดกองช่าง
(10) ผู้ผา่ นการเลือกสรรลําดับที่ 14 นายทวีศักดิ์ อะนะบุหรง สังกัด
สํานักปลัด อบจ.
(11) ผู้ผา่ นการเลือกสรรลําดับที่ 15 - ไม่มารายงานตัว (12) ผูผ้ า่ นการเลือกสรรลําดับที่ 16 นายกันตภณ ปานแดง สังกัดกองช่าง
(13) ผู้ผา่ นการเลือกสรรลําดับที่ 17 นายวันเพ็ญ ขุนภักดี สังกัดกองช่าง
(14) ผู้ผา่ นการเลือกสรรลําดับที่ 18 นายณัฐพงศ์ ตํางาม สังกัดกองช่าง
..………………………………. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต
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9
ขอความเห็นชอบการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
ดํารงตําแหน่งในต่างสายงาน จํานวน 2 ราย คือ
(1) นางสาวอุษา พลอยศรี ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 เลขที่ตําแหน่ง
01-0211-002 ย้ายและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2
เลขที่ตําแหน่ง 01-0212-003 สังกัด สํานักปลัด อบจ.
(2) นางสาววลัยพร สุขศรี ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 เลขที่ตําแหน่ง
12-0206-015 ย้ายและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2
เลขที่ตําแหน่ง 12-0212-036 สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน
10 ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยที่ผ่านการเตรียมความ เห็นชอบ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดํารงตําแหน่งครู ราย นายดิเรก หลงขาว โดยให้
มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ในการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู รับเงินเดือน
อันดับ คศ.1 ซึ่งเป็นวันถัดจากวันครบกําหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม
เห็นชอบ
11 ขอความเห็นชอบการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่ง
ระดับควบ จํานวน 18 ราย ดังนี้
(1) นางสาววาสนา ทรงคุณ ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 3 เลขที่ตําแหน่ง
21-0311-004 เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 4 สังกัด
กองพัสดุและทรัพย์สิน
(2) นายกิตติ บุญถาวร ตําแหน่ง นายช่างเขียนแบบ 2 เลขที่ตําแหน่ง
05-0508-002 เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง นายช่างเขียนแบบ 3 สังกัด
กองช่าง
(3) นางสาวศุภมาศ หอมเนียม ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 เลขทีต่ ําแหน่ง
05-0212-012 เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 สังกัด
กองช่าง
(4) นางสาวนัญญารัตน์ นิลวิเชียร ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 เลขที่ตําแหน่ง
03-0212-007 เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 สังกัด
กองแผนและงบประมาณ
(5) นางสาวสกาวเดือน ชัยวิเศษ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 เลขทีต่ ําแหน่ง
04-0212-009 เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 สังกัด
กองคลัง
(6) นางปาณิสรา แก้วรัตนะ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 เลขที่ตําแหน่ง
06-0212-026 เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 สังกัด
กองสาธารณสุข
(7) นางสาวกฤษณา สร้อยเสน ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 เลขที่ตําแหน่ง
06-0212-027 เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 สังกัด
กองสาธารณสุข
..………………………………. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต
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(8) นางสุพิชญา พรามนาเวช ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 เลขที่ตําแหน่ง เห็นชอบ
06-0212-029 เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 สังกัด
กองสาธารณสุข
(9) นางสาวชวาลิน รัศมี ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 เลขที่ตําแหน่ง
16-0212-030 เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 สังกัด
กองกิจการขนส่ง
(10) นางสาวนิสา ใจแน่ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 เลขที่ตําแหน่ง
01-0206-002 เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2
สังกัด สํานักปลัด อบจ.
(11) นางสาวจันทรัตน์ ธุลี ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 เลขที่ตําแหน่ง
03-0206-006 เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2
สังกัด กองแผนและงบประมาณ
(12) นางสาวลักขณา กมลวัล ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 เลขที่ตําแหน่ง
03-0206-007 เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2
สังกัด กองแผนและงบประมาณ
(13) นางสาวสุทิศา สมบูรณ์ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 เลขที่ตําแหน่ง
01-0209-006 เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
สังกัด สํานักปลัด อบจ.
(14) นางสาวรุ่งอรุณ สะภูริพงศ์ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 เลขที่
ตําแหน่ง 02-0209-008 เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
สังกัด กองกิจการสภา อบจ.
(15) นายอธิวัฒน์ สันหมุด ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 เลขที่ตําแหน่ง
16-0209-020 เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
สังกัด กองกิจการขนส่ง
(16) นางสาวเฉลียว ชาตรีดํา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4
เลขที่ตําแหน่ง 28-0207-009 เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 สังกัด กองการท่องเที่ยวและกีฬา
(17) นางโสภา บุญตันตราภิวัฒน์ ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา 4 เลขที่ตําแหน่ง
08-0805-005 เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา 5 สังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(18) นายสุรศักดิ์ พิพิธวิจิตรการ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง 3 เลขที่ตําแหน่ง
04-0303-001 เลื่อนและแต่งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง 4
สังกัด กองคลัง
..………………………………. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต
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12 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขัน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขัน ประกอบด้วย
(1) นายชวลิต ณ นคร รองนายก อบจ.ภูเก็ต
เป็นประธาน
(ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากนายก อบจ.ภูเก็ต)
(2) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
กรรมการ
(3) คลังจังหวัดภูเก็ต
กรรมการ
(4) ท้องถิน่ จังหวัดภูเก็ต
กรรมการ
(5) นายมงคล เพาะผล (ผู้แทน ก.จ.จ.ภูเก็ต)
กรรมการ
(6) นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ
กรรมการ
(7) ปลัด อบจ.ภูเก็ต
กรรมการ/เลขานุการ
2. เห็นชอบคัดเลือกหน่วยงานกลางจากสถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขัน ทําหน้าที่ผลิตข้อสอบ ตรวจข้อสอบ
และประมวลผลคะแนน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
13 ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี ประจําปีงบประมาณ เห็นชอบ
2556 - 2559 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยกําหนดตําแหน่งเพิ่ม
ในแผนอัตรากําลังพนักงานจ้างตามภารกิจในตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พยาบาล
จํานวน 5 อัตรา
14 ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2555 - 2557 ถอนเรือ่ ง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

