สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต (ก.จ.จ.ภูเก็ต)
ครั้งที่ 7/๒๕๕8
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๕8 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดภูเก็ต (ชั้น 2)
******************************************

ฯลฯ
ที่
เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ จานวน 9 เรื่อง ประกอบด้วย
1 หารือการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับสูงขึ้นตามคุณวุฒิ สาหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้องถิ่น ตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ตาแหน่งครูผู้ช่วย และตาแหน่งครู
2 รายงานผลการรับสมัครรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งดารงตาแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่น
ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตาแหน่งบริหารมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบริหารที่ว่าง ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยกาหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2558
โดยวิธีการคัดเลือก จานวน 6 ตาแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6

ตาแหน่ง/ระดับ
นักบริหารการศึกษา ระดับ 7
(หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา)
นักบริหารการศึกษา ระดับ 7
(หัวหน้าฝ่ายวิชาการและส่งเสริมการศึกษา)
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 8
(ผู้อานวยการกองสาธารณสุข)
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 7
(หัวหน้าฝ่ายงานโรงพยาบาล)
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 7
(หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค)
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 7
(หัวหน้าฝ่ายวิชาการ แผนงานและการประเมินผล)

เลขที่ตาแหน่ง
08-0108-002

สังกัด
กองการศึกษาฯ

จานวน
1 อัตรา

08-0108-003

กองการศึกษาฯ

1 อัตรา

06-0105-001

กองสาธารณสุข

1 อัตรา

06-0105-002

กองสาธารณสุข

1 อัตรา

06-0105-003

กองสาธารณสุข

1 อัตรา

06-0105-004

กองสาธารณสุข

1 อัตรา

มติที่ประชุม
รับทราบ
และถือปฏิบัติ

รับทราบ

บัดนี้ การรับสมัครรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นฯ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ปรากฏว่า
ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ แต่อย่างใด
3 รายงานการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 5 ราย ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล
นายณัฐกร บุตรกลัด
นางสาวโรสมานี สะมะแอ
นางสาวปิยะดา มุสิกิม
นางสาวอภิญญา รงค์รัตน์
นางสาวสุภาพร หง้าบุตร

ตาแหน่ง
นิติกร 3
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
นักวิชาการเงินและบัญชี 3
บุคลากร 3
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1

รับทราบ

สังกัด
กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง

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

-2ที่
เรื่อง
4 รายงานการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงาน
นักบริหารให้ดารงตาแหน่งต่างสายงาน ตาแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 8) จานวน 2 อัตรา โดยกาหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2558
ถึงวันที่ 2 กันยายน 2558 ณ กองการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภูเก็ต ในวันและเวลาราชการ

มติที่ประชุม

5 รายงานการประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาแหน่ง เภสัชกร ระดับ 4 จานวน 1 อัตรา โดยกาหนด
วันรับสมัครระหว่างวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 ณ กองการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในวันและเวลาราชการ

รับทราบ

6 รายงานการประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตาแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน 1 อัตรา โดยกาหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ 20 - 29 กรกฎาคม 2558
ณ กองการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในวันและเวลาราชการ

รับทราบ

7 รายงานการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และกาหนดวัน เวลา สถานที่
ดาเนินการคัดเลือก ตาแหน่ง เภสัชกร ระดับ 4 รายละเอียดดังนี้

รับทราบ

เลขประจาตัวสอบ
001

ชื่อ - สกุล
นางสาวสุวิมล กสิโกศล

รับทราบ

หมายเหตุ
คุณสมบัติครบถ้วน

โดยกาหนดวันคัดเลือก ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
8 รายงานการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กาหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบ
เกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยกาหนดวันเลือกสรร
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ
(วันครู 2502)

รับทราบ

9 การปรับอัตราเงินเดือนสาหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มี ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพให้เหมาะสม เป็นธรรม และได้มาตรฐาน โดยคานึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป
ค่าตอบแทนในภาคเอกชน ฐานะการคลังของประเทศ ความแตกต่างระหว่างรายได้ของข้าราชการระดับ
ต่างๆ ในประเภทเดียวกันและต่างประเภทกัน และปัจจัยอื่นๆ โดยกาหนดมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่ วันที่
1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

รับทราบและ
ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

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

-3ที่
เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา จานวน 17 เรื่อง ประกอบด้วย
1 ขอความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
2

ขอความเห็นชอบกาหนดเลขที่ตาแหน่งที่ได้รับการจัดสรรอัตราพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง ภารโรง
ประจาปี 2558 จานวน 10 อัตรา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จัดสรรให้
โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบารุง)
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)

ตาแหน่ง
ภารโรง
ภารโรง
ภารโรง
ภารโรง
ภารโรง
ภารโรง
ภารโรง
ภารโรง
ภารโรง
ภารโรง

มติที่ประชุม
เห็นชอบให้
ประกาศฯ มีเนื้อหา
เช่นเดียวกับ
ประกาศของ ก.จ.

เห็นชอบ

ประจาปี 2558
เลขที่ประจา
ค่าตอบแทน
ตาแหน่ง
1910 - 4
9,000
1911 - 4
9,000
1912 - 4
9,000
1913 - 4
9,000
1914 - 4
9,000
1915 - 4
9,000
1916 - 4
9,000
1917 - 4
9,000
1918 - 4
9,000
1919 - 4
9,000

3

ขอความเห็นชอบแก้ไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน ตาแหน่ง เภสัชกร
เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่
29 สิงหาคม ๒๕57 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดอัตราเงินเดือนและจานวนเงินที่ปรับเพิ่ม
สาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับ
การแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557 ได้กาหนดคุณวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)
ได้รับเงินเดือนในตาแหน่ง เภสัชกร ระดับ 4 อัตราเงินเดือน 17,570 บาท และตามกรอบ
อัตรากาลังข้าราชการได้กาหนดเป็นตาแหน่ง เภสัชกร 4-6ว/7วช ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภูเก็ต จึงขอแก้ไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาแหน่ง เภสัชกร ระดับ 3 เป็น ตาแหน่ง เภสัชกร
ระดับ 4

เห็นชอบ

4

ขอความเห็นชอบส่งรายงานการสอบสวนวินัย กรณีสานักตรวจสอบพิเศษภาค 13 ได้มีหนังสือ
ลับมาก ที่ ตผ 0053 สฎ/382 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 แจ้งผลตรวจสอบสืบสวนโครงการ
ปรับปรุงห้องพักรวมขนาดไม่น้อยกว่า 40 เตียง และงานปรับปรุงโครงสร้างอาคารและสถานที่
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (เพิ่มเติม) งบประมาณ 25,000,000 บาท ให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดาเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ พิจารณาทาความเห็น
และรายงานผลให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต พิจารณาต่อไป

เห็นชอบ

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

-4ที่
เรื่อง
5 ขอความเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ สังกัด กองสาธารณสุข จานวน 13 ตาแหน่ง 55 อัตรา
รายละเอียดดังนี้
1. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 2 ตาแหน่ง 7 อัตรา ดังนี้
1) ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว
จานวน 6 อัตรา
2) ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5
จานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 8 ตาแหน่ง 32 อัตรา ดังนี้
1) ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
จานวน 1 อัตรา
2) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
จานวน 3 อัตรา
3) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน 17 อัตรา
4) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
จานวน 1 อัตรา
5) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 3 อัตรา
6) ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
จานวน 2 อัตรา
7) ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
จานวน 3 อัตรา
8) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
จานวน 2 อัตรา
3. พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 3 ตาแหน่ง 16 อัตรา ดังนี้
1) คนงาน
จานวน 8 อัตรา
2) คนสวน
จานวน 4 อัตรา
3) ผู้ช่วยช่างทุกประเภท
จานวน 4 อัตรา

มติที่ประชุม
เห็นชอบ

6 ขอความเห็นชอบการขอโอนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นายบรรจบ พัฒสังวาล ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 เลขที่ตาแหน่ง 03-0201-005 อัตราเงินเดือนขั้น 19,300 บาท
สังกัดกองแผนและงบประมาณ โอนไปดารงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 เลขที่ตาแหน่ง
03-0201-005 สังกัดกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เห็นชอบ

7 ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน จานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาววรลักษณ์ เรืองดา ตาแหน่ง ครูช่วยสอน สาขาวิชาชีววิทยา ประจาโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
เนื่องจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 2 จังหวัดชุมพร
2. นางฑิฆัมพร นคร ตาแหน่ง ครูช่วยสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจาโรงเรีย น อบจ.บ้านนาบอน
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลาออกจากการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
เนื่องจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต

เห็นชอบ

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

-5ที่
8

เรื่อง
มติที่ประชุม
ขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศ
เห็นชอบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ประกาศผลการขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเรียงตามลาดับที่
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่ว่าง จานวน 1 อัตรา ดังนี้
ตาแหน่งที่
สอบแข่งขันได้
นิติกร ระดับ 3

9

สอบแข่งขันได้
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
ลาดับที่
15
3010420
นายประกิจ ใจสมุทร

เลขที่ตาแหน่ง
ที่บรรจุแต่งตั้ง
06-0202-008

สังกัด
กองสาธารณสุข

ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นางสาวกุลลดา เปรมจิตร์
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 6ว ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง สาหรับตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานที่มปี ระสบการณ์ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ 7วช อัตราเงินเดือนขั้น 26,980 บาท เลขที่ตาแหน่งและสังกัดเดิม โดยให้ได้รับเงิน พ.ต.ส.
และเงินประจาตาแหน่ง (วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่าน
การประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ (วันที่ 22 มิถุนายน 2558)

เห็นชอบ

10 ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นายนิวัฒน์ คริสต์รักษา
นายช่างสารวจ 6 ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ตาแหน่ง นายช่างสารวจ 7ว เลขที่ตาแหน่งและสังกัดเดิม
โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ (13 กรกฎาคม 2558)

เห็นชอบ

11 ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นายวีระศักดิ์ บุญเพ็ชร
นายช่างโยธา 5 ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ตาแหน่ง นายช่างโยธา 6ว เลขที่ตาแหน่งและสังกัดเดิม
โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ (13 กรกฎาคม 2558)

เห็นชอบ

12 ขอความเห็นชอบพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเพิ่มค่าจ้าง
ลูกจ้างประจาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจาปี 2558 ครั้งที่ 1
(1 เมษายน 2558) ดังนี้
- ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 176 ราย
- ลูกจ้างประจา
จานวน 1
ราย

เห็นชอบ

13 ขอความเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ สังกัดสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาแหน่ง
นิติกร 3-5/6ว จานวน 1 อัตรา

เห็นชอบ

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

-6ที่
เรื่อง
14 ขอความเห็นชอบการขอโอน (ย้าย) ของข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 2 ราย คือ
1. นายเจมศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ตาแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะครูชานาญการ อัตราเดือนขั้น
21,460 บาท เลขที่ตาแหน่ง 19965 - 2 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โอนไปดารงตาแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะครูชานาญการ
อัตราเงินเดือนขั้น 21,460 บาท เลขที่ตาแหน่ง 10691-2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทุ่งคาเกรียน)
สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร อาเภอนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี
2. นางธัชกร แก้วประดิษฐ์ ตาแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะครูชานาญการ อัตราเงินเดือนขั้น
21,460 บาท เลขที่ตาแหน่ง 19978 - 2 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โอนไปรับราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา ยินดีรับโอนข้าราชการครูรายดังกล่าว ไปดารงตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา 5 เลขที่
ตาแหน่ง 08-0805-002 อัตราเงินเดือนขั้น 21,140 บาท สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
15 ขอความเห็นชอบจัดจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป จานวน 3 ราย ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3

สอบได้ลาดับที่
30
31
32

เลขประจาตัวผู้สมัคร
ชื่อ – สกุล
044
ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ วารี
040
นางสาวพิชชา น่าขา
036
นายจารัส อินทร์อาภรณ์

มติที่ประชุม
เห็นชอบ

เห็นชอบ

สังกัด
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

16 รายงานการประกาศผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาแหน่ง เภสัชกร ระดับ ๔ และ
ขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งผู้คัดเลือกได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ราย นางสาวสุวิมล กสิโกศล ให้ดารงตาแหน่ง เภสัชกร ระดับ 4 เลขที่ตาแหน่ง 06-0416-003
อัตราเงินเดือนขั้น 17,570 บาท สังกัดกองสาธารณสุข

รับทราบและ
เห็นชอบให้บรรจุและ
แต่งตั้งผู้คัดเลือกได้

17 นัดไต่สวนผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ตามคาดีหมายเลขดาที่ บ.33/2558 โดยให้คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต (ก.จ.จ.ภูเก็ต) หรือผู้แทนไปศาลในวันที่ 6 สิงหาคม 2558
เวลา 10.00 น. พร้อมทาคาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเกี่ยวกับคาขอทุเลาการบังคับตามคาสั่ง
ทางปกครองของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว จานวน 1 ชุด พร้อมสาเนาคาชี้แจงและพยานหลักฐานดังกล่าวอีก
1 ชุด รวม 2 ชุด ยื่นต่อศาลก่อนวันนัดไต่สวนหรืออย่างช้าก่อนเวลานัดไต่สวน

เห็นชอบมอบอานาจให้
เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต
เป็นผู้แทนไปศาลปกครอง
นครศรีธรรมราช

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

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

