สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต (ก.จ.จ.ภูเก็ต)
ครั้งที่ 3/๒๕๕8
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ๒๕๕8 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ชั้น 2)
*************************************

ฯลฯ
ที่
เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ จานวน 13 เรื่อง ประกอบด้วย
1 รายงานการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
ให้ดารงตาแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ราย นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 7
(หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม)
2 รายงานการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดารงตาแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติ
ให้ดารงตาแหน่งในสายงานผู้บริหาร ราย นางสาวเรณู หมื่นห่อ ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 6
(หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)
3 รายงานการประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรร
4 การขอความเห็นชอบจัดตั้งฝ่าย กรณีให้ความเห็นชอบย้อนหลัง
5

6

7

8

รายงานการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จานวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต โดยกาหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 10 - 18 มีนาคม 2558 ณ กองการเจ้าหน้าที่
(ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในวันและเวลาราชการ
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดารงตาแหน่งบริหารและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมี
ลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตาแหน่งบริหาร กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี หารือคุณสมบัติ
ข้าราชการตารวจ ตาแหน่งรองผู้บังคับการ ชั้นยศ พันตารวจเอกพิเศษ กองทะเบียนประวัติอาชญากร
สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อพิจารณารับโอน
ข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตาแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 9) ว่าตาแหน่ง
รองผู้บังคับการ ชั้นยศ พันตารวจเอกพิเศษ อาจเทียบระดับตาแหน่งระบบซีของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้ในระดับ 8
รายงานการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์) โดยกาหนดวันเลือกสรร ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุค คลให้ดารงตาแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับ 6-9) โดยกาหนดให้คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท “ทางการศึกษาหรือ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์” เป็นคุณวุฒิการศึกษาที่เทียบได้ไม่ต่ากว่าปริญญาตรี “ทางการศึกษาหรือ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์” ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักบริหารการศึกษา ระดับ 6-9
และบุคคลสามารถนาวุฒิการศึกษาปริญญาโท “ทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ” ดังกล่าว
มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดับ 6-9 ได้

มติที่ประชุม
รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ
รับทราบ
รับทราบ

รับทราบ
และถือปฏิบัติ

รับทราบ

รับทราบ

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

-2ที่
9

เรื่อง
หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาขาดแคลน เป็นหนังสือที่
ออกให้ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กาหนดประเภทวิชาและสาขาขาดแคลนมีระยะเวลาการ
อนุญาต 90 วัน โดยอนุญาตให้ผู้มีคุณวุฒิเฉพาะสาขาขาดแคลนด้านอาชีวศึกษา จานวน 98 สาขาวิชา
และสาขาขาดแคลนด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 10 สาขาวิชา เพื่อใช้ประกอบการสมัครสอบ
เข้ารับราชการตาแหน่งครูผู้ช่วย

มติที่ประชุม
รับทราบ
และถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ

10 หารือการให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นางจุฑารัตน์ ฮวบเจริญ ตาแหน่ง นิติกร 7ว
เดิมเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และเป็นผู้ผ่านการประเมิน
ให้ได้รับเงินเพิ่มตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2552 อัตรา 4,500 บาท/เดือน สามารถขอรับเงินเพิ่ม พ.ต.ก. ต่อเนื่องได้

รับทราบ

11 รายงานการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กาหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบ
เกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ ต ตาแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ โดยกาหนดวันเลือกสรร ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา
08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

รับทราบ

12 การกาหนดตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึ กษา 8/
รองผู้อานวยการสถานศึกษา 8 (นักบริหารการศึกษา 8) ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา และ
ตาแหน่งครู

รับทราบ
และถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ

13 การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และ
การกาหนดมาตรการบรรจุและแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิการศึกษาที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ที่ ก.ท. กาหนด

รับทราบ
และถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา จานวน 13 เรื่อง ประกอบด้วย
1 ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบขั้นสูง จานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางดวงฤทัย เพ็ชรสมาน ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 4 เลขที่ตาแหน่ง 08-0311-001
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เลื่อนเป็นตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 5
2. นางสาววาสนา ทรงคุณ ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 4 เลขที่ตาแหน่ง 21-0311-004
สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน เลื่อนเป็นตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 5
2

ขอความเห็นชอบการขอโอนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 2 ราย คือ
1. นางสาวอารีวัลย์ เตสง่าวงศ์ ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 5 เลขที่ตาแหน่ง 04-0307-002
อัตราเงินเดือนขั้น 20,040 บาท สังกัดกองคลัง โอนไปดารงตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 5
เลขที่ตาแหน่ง 10-0307-005 สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. นางจิตรเลขา จิตต์ชะนะ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 3 เลขที่ตาแหน่ง 21-0313-010
อัตราเงินเดือนขั้น 13,570 บาท สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน โอนไปดารงตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 3
เลขที่ตาแหน่ง 04-0313-001 สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน อาเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่

เห็นชอบ

เห็นชอบ

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

-3ที่
3

4

5

6

7

8

9

เรื่อง
ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน จานวน 2 ราย คือ
1. นางกอริยะ หาดปาหยัง ตาแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองกิจการขนส่ง ลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2558 เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่ น
2. นายอัครชัย ทรงศิลป์ ตาแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองกิจการขนส่ง ลาออกจากการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2558 เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่น
มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
โดยให้ดาเนินการดังนี้
1. กลุม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดาเนินการสอบแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่าง
เสนอขอความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ หรือการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ ก.จ.จ.
ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องเหมาะสมของการคัดเลือกหน่วยงานกลางอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ หาก
ทบทวนแล้วไม่พบข้อบกพร่องก็ให้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและรายงาน ก.จ. ทราบ
2. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ ก.จ.จ. ยังชะลอ
การดาเนินการสอบแข่งขันไปก่อน
ขอความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต เรื่อง
กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปี สาหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2558
ขอความเห็นชอบส่งรายงานการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการ
ดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ กรณี นายสายันต์ สิทธิศักดิ์ ผู้ถูกกล่าวหา ไม่ถือ
และปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอันเป็นเพียงความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ขอความเห็นชอบหารือคุณวุฒิการศึกษา ผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จานวน 11 ราย ว่าตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กาหนดให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติ เฉพาะ
สาหรับตาแหน่งในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.จ. กาหนด จึงขอหารือว่าคุณวุฒิของผู้ขึ้นบัญชี
ทั้ง 11 รายดังกล่าว ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ และสามารถบรรจุแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ ถูกต้องหรือไม่
ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นางโสภา เกิดทรัพย์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 6ว ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งที่กาหนด
เป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน 7ว เลขที่ตาแหน่งและสังกัดเดิม โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินผลงานฯ (วันที่ 3 มีนาคม 2558)
รายงานการประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และขอความเห็นชอบ
จัดจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ราย นางสาวเพลินดาว ทองหนูนุ้ย ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพ สังกัดกองสาธารณสุข

มติที่ประชุม
เห็นชอบ

1. การคัดเลือกหน่วยงาน
กลางการสอบแข่งขันเป็นไป
ด้วยความถูกต้องและ
เหมาะสมแล้ว
2. เห็นชอบให้ยกเลิก
การชะลอการดาเนินการ
สอบแข่งขัน

เห็นชอบให้ประกาศฯ
มีเนื้อหาเช่นเดียวกับ
ประกาศของ ก.จ.
และถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

เห็นชอบ

เห็นชอบ
ให้หารือ ก.จ.

เห็นชอบ

รับทราบ
และเห็นชอบให้จัดจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ

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

-4ที่
เรื่อง
10 รายงานการประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และขอความเห็นชอบจัดจ้าง
พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยเรียงตามลาดับที่ผู้ผ่านการเลือกสรร
รวมจานวน 63 ราย ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 10 ตาแหน่ง 30 อัตรา
ที่
1

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

2

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

3

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

4
5
6
7
8

ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์
ผู้ช่วยบุคลากร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

9

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ผู้ผ่านการเลือกสรร
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 3
ลาดับที่ 4
ลาดับที่ 5
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 3
ลาดับที่ 4
ลาดับที่ 5
ลาดับที่ 6
ลาดับที่ 7
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 3
ลาดับที่ 4
ลาดับที่ 5
ลาดับที่ 6
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 3
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 3

10 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา

ชื่อ – สกุล
นางวรรณา ฤทธิ์พรัต
นางสาวสุพรรณี บุตรกริม
นางสาวทิพย์วรรณ เฮงเส็ง
นายสรวิทชญ์ พรหมคง
นางเรวดี มาหะมะ
นางสาวอรทิพย์ เทียนถาวร
นางสาวอัญชลี เพ็งพาจร
นางสาวนัชชา เกื้อกูล
นางสาวเพ็ญสุดา ปลื้มใจ
นางสาวพัชรา บุญยรักษ์
นางสาวจริยา เสี้ยมสอน
นางสาวกรีชนก หิรัญรุจี
นางสาวจารุวรรณ ใหม่นุ่น
นางสาวทองทิพย์ บุญช่วย
นางสาวฤทัยรัตน์ เจริญทรัพย์
นางสาวนุชรี บุตรหมัน
นางสาวเยาวนุช เรืองดิษฐ์
นางสาวสุชาดา สองเมือง
นางสาวณัฏฐิกา อภัยบริรัตน์
นางณัฐนิช เส็นโสบ
นางสาวมะลิวัลย์ เพ็งเทพ
นายเลิศศักดิ์ นิติธรรมรังสี
นายอรรถพล หาญพิพัฒน์พงศา
นายไพโรจน์ หนูนวล

สังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนันทิตา ตันติรวดี
นางสาวกันยารัตน์ หอมหวน
นางสาวนันท์รดี เอกวิริยะกุล
นายสมเกียรติ ทุยะวัตร
นายสุวรรณ เอื้อบารุง
นายสมพร จันทศรี

ลาดับที่ 1 กองช่าง
ลาดับที่ 2 – 3 กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง

มติที่ประชุม
รับทราบ
และเห็นชอบให้จัดจ้าง
พนักงานจ้าง

ลาดับที่ 1 , 5 กองสาธารณสุข
ลาดับที่ 2 – 4,6-7 กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

ลาดับที่ 1 , 3 – 6 กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ลาดับที่ 2 กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข
กองการเจ้าหน้าที่
กองกิจการสภา อบจ.
กองช่าง
กองกิจการขนส่ง

พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 6 ตาแหน่ง 33 อัตรา
ที่
1

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์วิทยุ

2
3

เจ้าหน้าที่ประจารถตรวจการณ์
เจ้าหน้าที่ประจาเรือตรวจ
การณ์
พนักงานขับรถยนต์

4

ผู้ผ่านการเลือกสรร
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 3
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 3
ลาดับที่ 4
ลาดับที่ 5
ลาดับที่ 6
ลาดับที่ 7

ชื่อ – สกุล
นายขวัญอนันต์ วงศ์ลักษณพันธ์
นายวรวุฒิ ทองคา
นายคมสัน เจริญสุข
นายชัยวัฒน์ ลั่นแผ้ว
นายสุรศักดิ์ ไพฑูรย์
นายกูบัสรี กูหา
นายอามีน ครองไตรเวทย์
นายประดิษฐ์ กระจาย
นายจีรธิวัฒน์ โสมะเกิด
นางรังสรรค์ แซ่อื้อ
นายทนุเดช พรมขอม
นายนราธิป ปถัมพันธ์
นายอนันต์ นาคพุ่ม

สังกัด
กองการท่องเที่ยวและกีฬา
กองการท่องเที่ยวและกีฬา
กองการท่องเที่ยวและกีฬา
ลาดับที่ 1 กองสาธารณสุข
ลาดับที่ 2,5-7 กองกิจการขนส่ง
ลาดับที่ 3 กองการเจ้าหน้าที่
ลาดับที่ 4 กองช่าง

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

-5ที่

เรื่อง
ที่
5

ตาแหน่ง
คนงานทั่วไป

6

คนสวน

ผู้ผ่านการเลือกสรร
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 3
ลาดับที่ 4
ลาดับที่ 5
ลาดับที่ 6
ลาดับที่ 7
ลาดับที่ 8
ลาดับที่ 9
ลาดับที่ 10
ลาดับที่ 11
ลาดับที่ 12
ลาดับที่ 13
ลาดับที่ 14
ลาดับที่ 15
ลาดับที่ 16
ลาดับที่ 17
ลาดับที่ 18
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2

มติที่ประชุม

ชื่อ – สกุล
นายสานนท์ พรหมแก้ว
นายประสิทธิ์ ราชแป้น
นายพัชเรณ์ เชื้อพุทธ
นายธงชัย บุตรเหล่
นายอดิศักดิ์ จตุราริยสัจจัง
นายณัฐนัย เอื้อบารุง
นายศรัญยู ทุยะวัตร
นายนรินทร์ พลอยดา
นายพิษณุ คาพันธ์
นายวีรชัย สมสมัย
นายเจริญชัย มะหะหมัด
นายประกอบโชค ชูศรี
นายธานี กวีเขตต์
นายตะวัน วารี
นางสาวไฮยนา สือลามะ
นายพิพัฒน์ เทศไชย
นางสาวสมศรี วันศุกร์
นางสาวจันนา เทพช่วย
นายธนากร สิงฆาฬะ
นายเจษฎา วารี

สังกัด
ลาดับที่ 1 – 7 กองช่าง
ลาดับที่ 8 – 18 กองกิจการขนส่ง

กองช่าง

11 รายงานการประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และขอความเห็นชอบจัดจ้างพนักงานจ้าง
(ปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ) รวมจานวน 19 ราย ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 2 ตาแหน่ง 18 อัตรา
ที่
1

ตาแหน่ง
ครูช่วยสอน
1) สาขาวิชาภาษาไทย
2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

3) สาขาวิชาประถมศึกษา
4) สาขาวิชาปฐมวัย
5) สาขาวิชาสังคมศึกษา

2

6) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
7) สาขาวิชาดนตรีศึกษา
8) สาขาวิชาศิลปศึกษา
9) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
10) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
บุคลากรสนับสนุนการสอน
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ผู้ผ่านการเลือกสรร

ชื่อ – สกุล

รับทราบ
และเห็นชอบให้จัดจ้าง
พนักงานจ้าง

สังกัด

ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 3
ลาดับที่ 4
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 3
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 1

ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริทิพย์ คงมี
นางสาวณัฐสิรี อาชีวระงับโรค
นางสาวดวงแข แซ่อุ๋ย
นางสาวฮัซนาอ์ ตะฮาวัน
นางสาวพรพิมล สุเมร
นางสาวอัญชุลี ดามณี
นายบัณฑิต หมื่นบาล
นางสาวชยุดา สีขาว
นางสาวเบญจวรรณ เกื้อก่อบุญ
นางสาวนิติยา จันอ้วน
นางสาวสุกัญญา เงินคีรี
นายวันเฉลิม ภิรมย์
นางสาวชนม์นิภา เนียมทรง
นายอภิเดช มีแกว
นายวัลลภ ภิวันแก้ว
นางทิฆัมพร นคร
นางสาวยุวดี ดาหาย

ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต
ลาดับที่ 1 ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ
ลาดับที่ 2 ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต
ลาดับที่ 3,4 ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน

ลาดับที่ 1

นางสาววรรณนิสา แก้วคู่

ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ

ลาดับที่ 1 ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบฯ
ลาดับที่ 2 ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ
ลาดับที่ 1 ร.ร.อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
ลาดับที่ 2 ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบฯ
ลาดับที่ 3 ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต
ลาดับที่ 1 ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบฯ
ลาดับที่ 2 ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ
ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ
ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ
ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบฯ
ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน
ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน

พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 อัตรา
ที่
1

ตาแหน่ง
ภารโรง

ผู้ผ่านการเลือกสรร
ชื่อ – สกุล
ลาดับที่ 1
นายนิโรจน์ มหาสินธุ์

สังกัด
ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบฯ

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

-6ที่
เรื่อง
12 ขอความเห็นชอบในการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ในส่วนของโรงเรียนสายงานพนักงานจ้าง ตาแหน่ง
ภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป) จานวน 7 อัตรา และปรับเกลี่ยอัตรากาลังจากแผนอัตรากาลัง 3 ปี
(เดิม) ตาแหน่งภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป) จานวน 7 อัตรา รวมทั้งสิ้น 14 อัตรา เพื่อขอรับ
การจัดสรรบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา ตาแหน่ง ภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป) จากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
13 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกลับไปดารงตาแหน่งเดิม
ราย นางกานดา แทบทับ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๘) เลขที่ตาแหน่ง
04-0103-001 อัตราเงินเดือนขั้น 40,560 บาท สังกัดกองคลัง แต่งตั้งให้กลับไปดารงตาแหน่ง
เดิม ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 เลขที่ตาแหน่ง 16-0209-023 อัตราเงินเดือนขั้น
สูงสุดของอันดับ ท.5 ขั้น 27,350 บาท สังกัดกองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

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

มติที่ประชุม
เห็นชอบ

เห็นชอบ

