สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต (ก.จ.จ.ภูเก็ต)
ครั้งที่ 11/๒๕๕6
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕6 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ชัน้ 2)
---------------------------------------------ฯลฯ
ลําดับ
เรื่อง
ที่
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ จํานวน 11 เรื่อง ประกอบด้วย
1 รายงานการเลื่อนและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา
ราย นางสาวพัชนี ขรรค์วิไลกุล ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ
รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ เลขที่ตําแหน่ง 19117-1 (ถ) อัตราเงินเดือน 46,760 บาท
ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ
ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ เลขที่ตําแหน่ง 19942-1 อัตราเงินเดือน 46,760 บาท
ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

มติที่
ประชุม

หมาย
เหตุ

รับทราบ

2

รายงานการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับ
ครูอัตราจ้างเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย จํานวน 9 ราย

รับทราบ

3

รายงานการประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการ
คัดเลือก ตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7 (หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม) โดยกําหนด
วันสอบคัดเลือกในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ดําเนินการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน)
เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสอบ
สัมภาษณ์เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รับทราบ

4

รายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้ลูกจ้างประจํา
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจําปี 2556 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556) จํานวน 152 ราย

รับทราบ

5

รายงานการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ และประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
รวมจํานวนทั้งสิ้น 15,520 คน ดังนี้
- ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 14,742 คน
- ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย จํานวน 778 คน

รับทราบ

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

2
ลําดับ
เรื่อง
ที่
6 รายงานการประกาศสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตําแหน่ง ครูผชู้ ่วย โดยกําหนดวัน เวลาสอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556
เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และเวลา
13.00 - 16.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข)
สําหรับสถานทีส่ อบจะประกาศให้ทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 15 วันทําการ

มติที่
ประชุม
รับทราบ

7

รายงานการเลือ่ นขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจํา
และเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ประจําปี 2556 รวมจํานวนทั้งสิ้น 306 ราย

รับทราบ

8

รายงานการแก้ไขประกาศสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รับทราบ

9

รายงานการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจประจําโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจําปี 2556 จํานวน 67 ราย

รับทราบ

10

รายงานการประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตําแหน่ง
นักบริหารงานช่าง ระดับ 7 (หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิง่ แวดล้อม)

รับทราบ

11

รายงานการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กําหนดวัน เวลา สถานทีส่ อบและระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการครูองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตําแหน่ง ครูผู้ชว่ ย รวมจํานวนทั้งสิ้น 1,061 ราย
- ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1,013 ราย
- ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย จํานวน 48 ราย

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพือ่ พิจารณา จํานวน 13 เรื่อง ประกอบด้วย
1 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลื่อนวิทยฐานะเป็นระดับ
ชํานาญการพิเศษ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2555 เป็นต้นไป จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางอําไพ จํานงค์วงษ์ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ เลขที่ตําแหน่ง 19983-2
ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชํานาญการพิเศษ
2. นางนาตยา พลอยมอญ ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ เลขที่ตําแหน่ง 19988-2
ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชํานาญการพิเศษ

หมาย
เหตุ

เห็นชอบ

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

3
ลําดับ
เรื่อง
ที่
2 ขอความเห็นชอบยกเลิกมติให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโอนไปดํารงตําแหน่งที่
ได้รับการคัดเลือก ราย นางสาวจินตนา คงเหมือนเพชร ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหาร
การศึกษา (นักบริหารการศึกษา 7) ขอโอนไปดํารงตําแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกในสังกัด
เทศบาลตําบลเทพกระษัตรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556

มติที่
ประชุม
เห็นชอบ

3

ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดํารงตําแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในสายงาน
ที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จํานวน 2 ราย คือ
1. นางสาวศิวพร ปิติพัฒน์ ตําแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 5 เลขที่ตําแหน่ง 05-0216-001
สังกัดกองช่าง เลื่อนเป็นตําแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 6ว
2. นางสาวสุวรรณา แก้วมณี ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 เลขที่ตําแหน่ง
29-0209-022 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ เลื่อนเป็นตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว

เห็นชอบ

4

ขอความเห็นชอบย้ายและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดํารงตําแหน่ง
ในต่างสายงาน จํานวน 1 ราย คือ
- นางลักขณา กมลวัล ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล 2 เลขที่ตําแหน่ง 03-0206-007
สังกัดกองแผนและงบประมาณ เปลี่ยนสายงานเป็นตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 เลขที่
ตําแหน่ง 12-0212-035 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน

เห็นชอบ

5

ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ
ราย นางดรุณี เนื่องประภา ตําแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 เลขที่ตําแหน่ง 20001-2 ลาออก
จากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556

เห็นชอบ

6

ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน จํานวน 15 ราย คือ
- ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
1. นางสาวนภาพร แซ่ตัน
ตําแหน่ง ครูช่วยสอนปฐมวัย
2. นางยินดี แสนคําวงศ์
ตําแหน่ง ครูช่วยสอนปฐมวัย
3. นางสาวยมนา เลิศวงหัต
ตําแหน่ง ครูช่วยสอนสังคมศึกษา
4. นางสาวศศิธร วิเศษกาญจน์ ตําแหน่ง ครูช่วยสอนภาษาไทย
5. นางสาวจริญญา ศรีสุข
ตําแหน่ง ครูช่วยสอนคณิตศาสตร์
- ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบํารุง)
6. นางสาวขวัญใจ สงบดี
ตําแหน่ง ครูช่วยสอนปฐมวัย
- ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
7. นางสาวนรรณ์ทนัต วิเศษราษฎร์ ตําแหน่ง ครูช่วยสอนพลศึกษา
8. นางสาววิภาดา ฤทธิพงศ์ ตําแหน่ง ครูช่วยสอนปฐมวัย
9. นางอัมพร ดําเนิน
ตําแหน่ง ครูช่วยสอนปฐมวัย

เห็นชอบ

หมาย
เหตุ

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

4
ลําดับ
ที่

เรื่อง
- ประจําห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. นางสาวนูรีดา นิกาเร็ง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด เนื่องจากได้รับการจัดจ้างเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ ประจําห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต
- สังกัด กองช่าง
11. นายเรวุฒิ มัชฌิกะ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เนื่องจากกลับภูมิลําเนาเดิม
12. นายลิขิต รอสูงเนิน ตําแหน่ง คนงานทั่วไป เนื่องจากได้รับการจัดจ้างในตําแหน่ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สังกัดกองช่าง อบจ.ภูเก็ต
13. นายฉัตรชัย ชูกลาง ตําแหน่ง คนงานทั่วไป เพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัว
- สังกัดกองกิจการขนส่ง
14. นายสมคิด ชูภักดิ์ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เนือ่ งจากได้รับการจัดจ้างในตําแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองช่าง อบจ.ภูเก็ต
- สังกัดกองคลัง
15. นางสาวอนุดทรา หมุนนุ้ย ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพื่อไปประกอบ
อาชีพอื่น
- ลําดับที่ 1 - 9 ขอลาออกเนื่องจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้อง
สอบแข่งขันสําหรับครูอัตราจ้าง เป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
- ลําดับที่ 1 - 14 ขอลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
- ลําดับที่ 15 ขอลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

มติที่
ประชุม
เห็นชอบ

7

ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่ง บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ผูผ้ ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง
ระดับ 7 (หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม) ราย นายปริญญา จริยหัตถะกิจ
วุฒิการศึกษา วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6 เลขที่ตําแหน่ง
05-0104-005 อัตราเงินเดือนขั้น 18,440 บาท สังกัดกองช่าง อบจ.ภูเก็ต เลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งที่ได้รับคัดเลือกในตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7 (หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัย
และสิ่งแวดล้อม) เลขที่ตําแหน่ง 05-0104-005 อัตราเงินเดือน 18,950 บาท สังกัด
กองช่าง อบจ.ภูเก็ต

เห็นชอบ

8

ขอความเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน และจํานวนเงินที่
ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3)

เห็นชอบ
ให้ประกาศฯ
มีเนื้อหา
เช่นเดียวกับ
ประกาศของ
ก.จ.

หมาย
เหตุ

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

5
ลําดับ
เรื่อง
ที่
9 ขอความเห็นชอบการขอโอนของข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นางจรรยา
อังศุกาญจนกุล ตําแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 เลขที่ตําแหน่ง 20005-2 อัตราเงินเดือนขั้น
17,910 บาท ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โอนไปดํารงตําแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
เลขที่ตําแหน่ง 03200-2 อัตราเงินเดือนขั้น 17,910 บาท ประจําโรงเรียนเทศบาล 3
ท่าแดง สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

มติที่
ประชุม
เห็นชอบ

10

ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง จากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 10 เมษายน 2556 เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร จํานวน 1 อัตรา คือ
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ 3 นายสายัณห์ บุตรหมาน สังกัดกองการเจ้าหน้าที่
โดยกําหนดระยะเวลาการจ้าง 1 ปี (ประจําปีงบประมาณ 2557)

เห็นชอบ

11

ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย คือ
1. นางสาวกัลยาณี นุ่นปาน ตําแหน่ง ครูช่วยสอนแนะแนว ประจําโรงเรียน อบจ.
บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอลาออก
จากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ
2. นายกฤษดา หนูรอด ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองช่าง ขอลาออกจากการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 เนื่องจากไปประกอบธุรกิจส่วนตัว

เห็นชอบ

12

ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการ
ให้ออกจากราชการเฉพาะราย

เห็นชอบ
ให้ถอนเรื่อง
ออกจากวาระ
การประชุม

13

ขอความเห็นชอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งระดับควบ
จํานวน 15 ราย คือ
- เลื่อนและแต่งตั้งในระดับควบขัน้ สูง จํานวน 8 ราย
1. นางสาวรวีวรรณ บํารุงกุล ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 4 เลขที่ตําแหน่ง
04-0307-004 สังกัดกองคลัง เลื่อนเป็นตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 5
2. นางขวัญจิรา จรณโยธิน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 เลขที่ตําแหน่ง
28-0209-013 สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา เลื่อนเป็นตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
3. นายนิคม จรณโยธิน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 เลขที่ตําแหน่ง
03-0201-006 สังกัดกองแผนและงบประมาณ เลื่อนเป็นตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5

เห็นชอบ

หมาย
เหตุ

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

6
ลําดับ
ที่

เรื่อง
4. นางสาวเสาวณี ซุ่นเซ่ง ตําแหน่ง นักวิชาการคลัง 4 เลขที่ตําแหน่ง 04-0304-003
สังกัดกองคลัง เลื่อนเป็นตําแหน่ง นักวิชาการคลัง 5
5. นางสาวอารีวัลย์ เตสง่าวงศ์ ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 4 เลขที่ตําแหน่ง
04-0307-002 สังกัดกองคลัง เลื่อนเป็นตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 5
6. นายบรรจบ พัฒสังวาล ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 เลขที่ตําแหน่ง
03-0201-005 สังกัดกองแผนและงบประมาณ เลื่อนเป็นตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
7. นายครรชนะ คําแหง ตําแหน่ง วิศวกรโยธา 4 เลขทีต่ ําแหน่ง 05-0515-002
สังกัดกองช่าง เลื่อนเป็นตําแหน่ง วิศวกรโยธา 5
8. นางสุวิชาดา สุทิน ตําแหน่ง บุคลากร 4 เลขที่ตําแหน่ง 29-0208-003 สังกัด
กองการเจ้าหน้าที่ เลื่อนเป็นตําแหน่ง บุคลากร 5
- เลื่อนและแต่งตั้งในระดับควบขั้นต้น จํานวน 7 ราย
1. นายสุริยา ศึกขะชาติ ตําแหน่ง นายช่างโยธา 2 เลขที่ตําแหน่ง 06-0503-010
สังกัดกองสาธารณสุข เลื่อนเป็นตําแหน่ง นายช่างโยธา 3
2. นายพิศพิชัย ไร่วิเศษ ตําแหน่ง นายช่างเครื่องกล 2 เลขที่ตําแหน่ง 06-0522-009
สังกัดกองกิจการขนส่ง เลื่อนเป็นตําแหน่ง นายช่างเครื่องกล 3
3. นายปิยพงษ์ จันทร์ดี ตําแหน่ง นายช่างเขียนแบบ 2 เลขที่ตําแหน่ง 05-0508-003
สังกัดกองช่าง เลื่อนเป็นตําแหน่ง นายช่างเขียนแบบ 3
4. นางสาวกัญญ์ชลิดา รุ่งเรือง ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 เลขที่ตําแหน่ง
08-0306-008 สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เลื่อนเป็นตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3
5. นางสาวขนิษฐา ขนิษฐนาม ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 เลขที่ตําแหน่ง
06-0209-015 สังกัดกองสาธารณสุข เลื่อนเป็นตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4
6. นายโกสินทร์ เพชรไทยพงศ์ ตําแหน่ง นายช่างเครื่องกล 2 เลขที่ตําแหน่ง 06-0522-008
สังกัดกองสาธารณสุข เลื่อนเป็นตําแหน่ง นายช่างเครื่องกล 3
7. นางสาววนิดา มะลิวัลย์ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2 เลขที่ตําแหน่ง 21-0313-009
สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน เลื่อนเป็นตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 3
ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
(นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

มติที่
ประชุม
เห็นชอบ

หมาย
เหตุ

