สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔
วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ชั้น ๒)
ที่
เรื่อง
๑ การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ตามประกาศ ก.จ.จ., ก.ท.จ.,
ก.เมืองพัทยา และ ก.อบต.
จังหวัดฯ

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
รับทราบ การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตามประกาศ ก.จ.จ., ก.ท.จ., ก.เมืองพัทยา
และ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ
หมวด ๓ ส่วนที่ ๑ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของ
ข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมจํานวน ๑๘๐ ราย

๒ แก้ไขคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประจํ าปี ๒๕๕๔ ค รั้ ง ที่ ๑
(เฉพาะราย)

รับทราบ การแก้ไขคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประจําปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ (เฉพาะราย) กรณีเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็น
ตําแหน่งระดับควบ และปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้ได้รับตามคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในต่างสายงาน ซึ่งมีผล
ย้อนหลังก่อนการนําข้อมูลเงินเดือนมาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
รวมจํานวน ๑๑ ราย

๓ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
อื่นและแต่งตั้ งเป็นข้ าราชการ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

รับทราบ การออกคําสั่งรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ราย นายกิตติ
บุ ญถาวร ตํ า แหน่ ง นายช่ า งเขี ย นแบบ ๒ ตามมติ ที่ ประชุ ม คณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔

๔ บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ รับทราบ การออกคําสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การ
เป็ นข้ าราชการองค์ การบริ หาร บริหารส่วนจังหวัด ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จํานวน ๑๐ ราย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต
ส่วนจังหวัด
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๕ จัดจ้างพนักงานจ้าง

รับทราบ การออกคําสั่งจ้ างพนั กงานจ้างตามภารกิ จผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จํานวน ๒ ตําแหน่ง รวม
๒ อัตรา โดยกําหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ (สิ้นสุดสัญญาจ้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ) ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

๒
ที่
เรื่อง
๖ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
รับทราบ การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน ๖ ตําแหน่ง รวม ๑๒ อัตรา ดังนี้
๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
จํานวน ๑ อัตรา
๒) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
จํานวน ๑ อัตรา
๓) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์วิทยุ
จํานวน ๑ อัตรา
๔) ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจํารถตรวจการณ์
จํานวน ๔ อัตรา
๒. พนักงานจ้างทั่วไป
๑) ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จํานวน ๓ อัตรา
๒) ตําแหน่ง คนงานทั่วไป
จํานวน ๒ อัตรา
โดยกําหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายบริหารงานบุคคล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ในวันและเวลาราชการ

๗

ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณี
มีเหตุพเิ ศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
สําหรับครูอัตราจ้างเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตําแหน่ง ครูผชู้ ่วย

รั บทราบ การประกาศรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กกรณี มี เ หตุ พิ เ ศษไม่ ต้ อ งสอบแข่ ง ขั น
สํ า หรั บ ครู อั ต ราจ้ า งเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น ข้ า ราชการครู ป ระจํ า โรงเรี ย น
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตามกรอบอัตรากําลังที่ว่าง ในตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่ อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔
จํานวน ๑๓ อัตรา โดยกําหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๔ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

๘ รายงานผลการแต่งตั้งบุคลากร
ทางการศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้มแี ละเลื่อนวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ

รับทราบ การออกคําสั่งแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ราย นางกานต์ม ณี ศิ ล ปะ ตํ าแหน่ง ศึ ก ษานิ เ ทศก์ วิ ท ยฐานะศึ ก ษานิ เ ทศก์
ชํานาญการ เลขที่ตําแหน่ง ๐๘-๐๘๐๑-๐๐๑ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๙ ประกาศผลการสอบคั ด เลื อ ก
ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด เพื่ อ เปลี่ ย นสายงาน
นั ก บริ ห ารให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ต่างสายงาน

รับทราบ การประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่ อ เปลี่ ย นสายงานนั ก บริ ห ารให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ต่ า งสายงาน ตํ า แหน่ ง
นักบริหารงานทั่วไป ๗ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) จํานวน ๑ อัตรา ปรากฏว่า
ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ราย นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๗
(หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล) กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้สอบ
คัดเลือกได้
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

๓
ที่
เรื่อง
มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
๑๐ ประกาศผลการสอบคัดเลือก รับทราบ การประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพือ่ เปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร จํานวน ๒ ตําแหน่ง รวม ๖ อัตรา
ข้าราชการองค์การบริหาร
๑. ตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ๖ (หัวหน้าฝ่าย)
ส่วนจังหวัดเพือ่ เปลี่ยนสายงาน
สอบได้ลําดับที่
เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
ผู้ปฏิบัตเิ ป็นสายงานผูบ้ ริหาร
๑
๒
๓
๔
๕
๖

๐๐๖
๐๐๓
๐๐๑
๐๐๒
๐๐๕
๐๐๙

๒. ตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๖ (หัวหน้าฝ่าย
สอบได้ลําดับที่
เลขประจําตัวสอบ
๑
๐๐๑

นางจุฑาพร ทองเจริญ
นางสาวประทีป จันทิปะ
นางทานิดา ยอดขวัญ
นายวริทธิ วิริยะพาณิชย์
นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม
นางมะลิวัลย์ ผลาภรณ์

ชื่อ – สกุล
นายปริญญา จริยหัตถะกิจ

๑๑ ประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเข้าสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
(ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

รับทราบ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
(ภาค ค) เพื่อ บรรจุแ ละแต่งตั้ งบุค คลเข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ าราชการองค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัด โดยกําหนดวันรายงานตัวเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง (ภาค ค) ทุกตําแหน่ง ในวันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. และเริ่ม
สอบสัมภาษณ์เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

๑๒ ข้าราชการครูขอลาออกจาก
ราชการ

เห็นชอบให้ข้าราชการครู ราย นายวชิระ สุวรรณวงศ์ ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจํา
โรงเรี ยน อบจ.บ้ า นตลาดเหนื อ (วั น ครู ๒๕๐๒) เลขที่ ตํ า แหน่ ง ๑๙๙๔๑-๒
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลาออก
ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔

๑๓ พนักงานจ้างขอลาออกจากการ เห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออก จํานวน ๕ ราย ดังนี้
ปฏิบัติงาน
๑. นายปรี ชารัก ษ์ ทวี พล ตํ าแหน่ ง พนั กงานขั บ รถยนต์ กองช่ าง อัตรา
ค่ า ตอบแทนขั้ น ๕,๐๘๐.-บาท ลาออกจากการปฏิ บั ติ ง านตั้ ง แต่ วั น ที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เนื่องจากไปประกอบธุรกิจอื่น
๒. นางวัชรินทร์ แซ่ตัน ตําแหน่ง คนงานทั่วไป สํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด อัตราค่าตอบแทนขั้น ๕,๐๘๐.-บาท ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เนื่องจากไปประกอบธุรกิจส่วนตัว
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

๔
ที่

เรื่อง

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
๓. นางสาวนลัทพร บุ้งทอง ตําแหน่ง ครูช่วยสอนสังคมศึกษา ประจําโรงเรียน อบจ.
บ้ านไม้ เรี ยบ (ตั นติ โกวิ ทบํ ารุ ง) อั ตราค่ าตอบแทนขั้ น ๘,๓๒๐.-บาท ลาออกจากการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เนื่องจากได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ตําแหน่ง ครูช่วยสอนสังคมศึกษา ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
๔. นางสาวอรชร ไชยพล ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด ประจําห้องสมุด
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ประจําอําเภอถลาง อัตราค่าตอบแทนขั้น ๘,๐๔๐.-บาท
ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เนื่องจากได้รับการจัดจ้างเป็น
พนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ ประจําห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
ศูนย์รวมใจออสเตรีย-ภูเก็ต
๕. นายบุญรักษ์ หัวเพชร ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา กองช่าง อัตรา
ค่าตอบแทนขั้น ๕,๗๙๐.-บาท ลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน๒๕๕๔
เนื่องจากได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจําในหน่วยงานอื่น
เห็นชอบให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สอบคัดเลือกได้
ราย นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง ๗ (หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล)
เลขที่ ตํ า แหน่ ง ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๓ กองช่ าง ให้ ดํ ารงตํ าแหน่ ง นั กบริ หารงานทั่ วไป ๗
(หั วหน้าฝ่ายบริ หารงานทั่ วไป) เลขที่ตําแหน่ง ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๓ สํานักปลัดองค์ การ
บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

๑๔ ขอความเห็นชอบในการ
ย้ ายและแต่ งตั้ งข้ าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ดํารงตําแหน่งบริหารไป
แต่ ง ตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ ง
ในต่างสายงาน ในตําแหน่ง
ที่สอบคัดเลือกได้
๑๕ ขอความเห็นชอบในการ เห็นชอบให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สอบคัดเลือกได้
เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดํารงตําแหน่งในสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน ๕ ราย ดังนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง/สังกัดเดิม
ตําแหน่งที่สอบคัดเลือกได้/สังกัด
๑ นางจุฑาพร ทองเจริญ
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ว นักบริหารงานทั่วไป ๖
ผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดํารง
(หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว)
เลขที่ตําแหน่ง ๒๘-๐๒๐๙-๐๑๒
ตํ า แ ห น่ ง ใ น ส า ย ง า น
เลขที่ตําแหน่ง ๒๘-๐๑๐๒-๐๑๑
กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต
กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต
ผู้ บ ริ ห ารขององค์ ก าร
๒ นางสาวประทีป จันทิปะ
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว
นักบริหารงานทั่วไป ๖
บริหารส่วนจังหวัด
เลขที่ตําแหน่ง ๐๖-๐๒๑๒-๐๑๒
(หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์)
กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต
๓

นางทานิดา ยอดขวัญ

ตําแหน่ง นิติกร ๖ว
เลขที่ตําแหน่ง ๐๑-๐๒๐๒-๐๐๓
สํานักปลัด อบจ. อบจ.ภูเก็ต

๔

นายวริทธิ วิรยิ ะพาณิชย์

ตําแหน่ง นิติกร ๖ว
เลขที่ตําแหน่ง ๐๑-๐๒๐๒-๐๐๒
สํานักปลัด อบจ. อบจ.ภูเก็ต

๕

นายปริญญา จริยหัตถะกิจ

ตําแหน่ง นายช่างโยธา ๖ว
เลขที่ตําแหน่ง ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๔
กองช่าง อบจ.ภูเก็ต

เลขที่ตําแหน่ง ๒๘-๐๑๐๒-๐๑๓
กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต
นักบริหารงานทั่วไป ๖
(หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์)
เลขที่ตําแหน่ง ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๕
สํานักปลัด อบจ. อบจ.ภูเก็ต
นักบริหารงานทั่วไป ๖
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง)
เลขที่ตําแหน่ง ๑๖-๐๑๐๒-๐๑๕
กองกิจการขนส่ง อบจ.ภูเก็ต
นักบริหารงานช่าง ๖
(หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม)
เลขที่ตําแหน่ง ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๕
กองช่าง อบจ.ภูเก็ต

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

๕
ที่
เรื่อง
๑๖ การคั ด เลื อ กข้ า ราชการองค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่
สูงขึน้ สําหรับตําแหน่งที่กําหนด
เป็นตําแหน่ง ระดับควบขัน้ ต้น

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
เห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งระดับควบขั้นต้นได้ จํานวน ๗ ราย
ดังนี้
๑. นางสาวสุทิศา สมบูรณ์ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓
เลื่อนเป็น
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔
๒. นายอธิวัฒน์ สันหมุด
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓
เลื่อนเป็น
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔
๓. นางสาวรุ่งอรุณ สะภูริพงศ์ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓
เลื่อนเป็น
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔
๔. นางสาวเฉลียว ชาตรีดํา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๓
เลื่อนเป็น
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๔
๕. นายสุรศักดิ์ พิพิธวิจิตรการ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง ๒
เลื่อนเป็น
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง ๓
๖. นางสาวศุภมาส หอมเนียม ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑
เลื่อนเป็น
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๒
๗. นางสาวสุดี ยมโดย
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑
เลื่อนเป็น
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๒

๑๗ จัดจ้างพนักงานจ้าง

เห็นชอบให้จัดจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจผู้ผ่านการเลือกสรร จํานวน
๕ ตําแหน่ง รวม ๕ อัตรา
๑. ตําแหน่ง ครูช่วยสอนปฐมวัยศึกษา
- ผูผ้ ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๓ นางสาวสุภัทรรดา สิรปิ ัณฑิตา
ประจํา ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕๐๒) (ลําดับที่ ๑-๒ จัดจ้างแล้ว)
๒. ตําแหน่ง ครูช่วยสอนประถมศึกษา
- ผูผ้ ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๒ นางมณฑา เชื้อชายเลิศ
ประจํา ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕๐๒) (ลําดับที่ ๑ จัดจ้างแล้ว)
๓. ตําแหน่ง ครูช่วยสอนสังคมศึกษา
- ผูผ้ ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๒ นางสาวสุตาภัทร เล็กเกาะทวด
ประจํา ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบํารุง) (ลําดับที่ ๑ จัดจ้างแล้ว)
๔. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๒ นางสาวอุษาวดี ไทรทองคํา
ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน (ลําดับที่ ๑ จัดจ้างแล้ว)
๕. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ ๒ นางสาวพิญรัตน์ ใหม่แก้ว
ประจําห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ประจําอําเภอถลาง
(ลําดับที่ ๑ จัดจ้างแล้ว)
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

๖
ที่
เรื่อง
๑๘ ขอความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้ง
ผู้ได้รับคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
ที่ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขันเป็น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
เห็นชอบให้บรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้อง
สอบแข่งขันเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นางสาวภัทรา
รักษาคาม วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตร์บัณฑิต บรรจุแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
เภสัชกร ๓ เลขที่ตําแหน่ง ๐๖-๐๔๑๖-๐๐๒ อัตราเงินเดือนขั้น ๙,๑๔๐.-บาท
กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต
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