สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ 8/๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๒9 สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ชัน้ ๒)
ที่
เรื่อง
๑ การจ้างพนักงานจ้าง

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
รับทราบ การจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต จํานวน ๖ อัตรา โดยกําหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่
๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ (สิ้นสุดสัญญาจ้าง ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ)
๒ ให้ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วน รับทราบการประกาศให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ผ่านการทดลอง
จังหวัดผ่านการทดลองปฏิบตั ิ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว จํานวน ๑๐ ราย ดังนี้
หน้าทีร่ าชการ
กองกิจการสภา อบจ.
๑. นางสาวฐติมา จําปาดะ
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๒
๒. นางสาวบรรณสรณ์ ชัยชนะ
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑
กองแผนและงบประมาณ
๓. นางสาวชัชฎาภรณ์ สุภารักษ์
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑
กองคลัง
๔. นายวชิระ แซ่ลมิ้
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑
กองการท่องเที่ยวและกีฬา
๕. นางกันยารัตน์ แสนเรือง
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๒
๖. นางสาวอรนุช กันทะธง
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๒
๗. นางณิศรา บุญยเกียรติ
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๒
๘. นายเอกพล สุวรรณ์จํารูญ
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๙. นางสาวปาริชาติ ไชยนาม
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑
๑๐. นางสาวกาญจนาพร สินทอง
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑
๓ ขอใช้บญ
ั ชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อ เห็นชอบให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ ก.จ.จ.ภูเก็ต ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ราชการเป็นข้าราชการองค์การ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตามกรอบอัตรากําลังที่ว่างในตําแหน่ง
บริหารส่วนจังหวัด
ที่สอบแข่งขันได้ จํานวน ๒ ตําแหน่ง รวม ๓ อัตรา รายละเอียดดังนี้
๑. ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง นายช่างโยธา ๒ จํานวน ๑ อัตรา
ลําดับที่ 3 นายสุริยา ศึกขะชาติ สังกัด กองสาธารณสุข
เลขที่ตําแหน่ง ๐๖-๐๕๐๓-๐๑๐
๒. ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง นายช่างเครื่องกล ๒ จํานวน ๒ อัตรา
ลําดับที่ 5 นายโกสินทร์ เพชรไทยพงศ์ สังกัด กองสาธารณสุข
เลขที่ตําแหน่ง ๐๖-๐๕๒๒-๐๐๘
ลําดับที่ 6 นายพิศพิชัย ไร่วิเศษ สังกัด กองกิจการขนส่ง
เลขที่ตําแหน่ง ๑๖-๐๕๒๒-๐๐๙
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต
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4 การจ้างพนักงานจ้าง

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
เห็นชอบให้จ้างพนักงานจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ราย นางสาวนฤมล พิริยตันนุกูล
ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕๐๒) จํานวน ๑ อัตรา
5 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน เห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดํารงตําแหน่งในสังกัดองค์การ
ได้เป็นข้าราชการองค์การบริหาร บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จํานวน ๑๗ อัตรา และรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วน
ท้องถิ่นอื่นและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากบัญชี
ส่วนจังหวัด
ผู้สอบแข่งขันได้ จํานวน ๑ อัตรา ดังนี้
๑. บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ จํานวน ๘ อัตรา คือ
ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง นายช่างโยธา ๒ จํานวน ๒ อัตรา
- ลําดับที่ ๑ นายสุพจน์ ปัญญาวี บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง นายช่างโยธา ๒
สังกัด กองช่าง เลขที่ตําแหน่ง ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๘
- ลําดับที่ ๒ นายชาญ จินดาโชติ บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง นายช่างโยธา ๒
สังกัด กองช่าง เลขที่ตําแหน่ง ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๙
ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง นายช่างเครื่องกล ๒ จํานวน ๔ อัตรา
- ลําดับที่ ๑ นายวรวุฒิ แสวงวิทย์ บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง นายช่างเครื่องกล ๒
สังกัด กองช่าง เลขที่ตําแหน่ง ๐๕-๐๕๒๒-๐๐๔
- ลําดับที่ ๒ นายสุชาติ สุขน้อย บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง นายช่างเครื่องกล ๒
สังกัด กองช่าง เลขที่ตําแหน่ง ๐๕-๐๕๒๒-๐๐๕
- ลําดับที่ ๓ นายสันติภาพ บัวงาม บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง นายช่างเครือ่ งกล ๒
สังกัด กองช่าง เลขที่ตําแหน่ง ๐๕-๐๕๒๒-๐๐๖
- ลําดับที่ ๔ นายทวัต รักษาราษฎร์ บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง นายช่างเครือ่ งกล ๒
สังกัด กองช่าง เลขที่ตําแหน่ง ๐๕-๐๕๒๒-๐๐๗
ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ๒ จํานวน ๒ อัตรา
- ลําดับที่ ๑ นายปริญญา อเนกรัตน์ บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ๒
สังกัด กองช่าง เลขที่ตําแหน่ง ๐๕-๐๕๒๔-๐๐๒
- ลําดับที่ ๒ นายภูศกร ฟูน้อง บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ๒
สังกัด กองช่าง เลขที่ตําแหน่ง ๐๕-๐๕๒๔-๐๐๓
2. รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จํานวน ๑ อัตรา คือ
- ผูส้ อบแข่งขันได้ในตําแหน่ง นายช่างเขียนแบบ ๒ ลําดับที่ ๑ นายปิยพงษ์
จันทร์ดี ปัจจุบันเป็นพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง ช่างเขียนแบบ ๑ เลขทีต่ ําแหน่ง
๐๕-๐๕๐๗-๐๐๑ อัตราเงินเดือนขั้น ๖,๑๖๐.-บาท งานสถาปัตยกรรม ฝ่ายแบบ
แผนและก่อสร้าง กองช่าง สังกัดเทศบาลเมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
รับโอน (ย้าย) เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง นายช่างเขียนแบบ ๒ สังกัด กองช่าง
เลขที่ตําแหน่ง ๐๕-๐๕๐๘-๐๐๓
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต
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มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
3. บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยเรียงตามลําดับที่ใน
ตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ และคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดภูเก็ต
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบ
อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ใช้บัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ฯ เพื่อ
บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตําแหน่งที่
สอบแข่งขันได้และตําแหน่งทีเ่ กี่ยวข้องเกื้อกูลกัน จํานวน ๔ ตําแหน่ง รวม ๙
อัตรา รายละเอียดดังนี้
ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓ จํานวน ๓ อัตรา
- ลําดับที่ ๓ นางรัชฎาพร ศรีโบราณ บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓ สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน เลขที่ตําแหน่ง
๑๒-๐๓๐๑-๐๐๒
-*ลําดับที่ ๔ นายพงษ์สิริ ดิษดี อยู่ระหว่างประสานหนังสือแจ้งการยินยอม
ให้โอน (ย้าย) จากต้นสังกัดเพื่อพิจารณาว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
จะรับโอนบุคคลดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี ๔ เงินเดือนปัจจุบัน ๑๗,๒๗๐.-บาท สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาซก จังหวัดชลบุรี
- ลําดับที่ ๕ นางสาวสุนี ขวัญคง (สละสิทธิ)
- ลําดับที่ ๖ นางสาวสุภาพร มาเขาม่วง บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ๓ ซึง่ เป็นตําแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน สังกัด
กองสาธารณสุข เลขที่ตําแหน่ง ๐๖-๐๓๐๗-๐๐๘
- ลําดับที่ ๗ นางขนิษฐา อินทร์จันทร์ บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ๓ ซึง่ เป็นตําแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน สังกัด
กองสาธารณสุข เลขที่ตําแหน่ง ๐๖-๐๓๐๗-๐๐๙
ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒ จํานวน ๒ อัตรา
- ลําดับที่ ๑๓ นางสาวนาราภัทร มากตุด บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒ ซึ่งเป็นตําแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน
สังกัดกองคลัง เลขที่ตําแหน่ง ๐๔-๐๓๐๖-๐๐๑
- ลําดับที่ ๑๔ นางสาวอังคณา ธรรมรัตน์ บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒ ซึ่งเป็นตําแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน
สังกัดกองคลัง เลขที่ตําแหน่ง ๐๔-๐๓๐๖-๐๐๕
- ลําดับที่ ๑๕ นางสาวเยาวธิดา แสนทวีสขุ (สละสิทธิ)

................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต
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ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ๒ จํานวน ๓ อัตรา
- ลําดับที่ ๗ นางสาวสุฑาศิณี นิ่มแก้ว บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุ ๒ สังกัดกองสาธารณสุข เลขที่ตําแหน่ง ๐๖-๐๓๑๓-๐๑๑
- ลําดับที่ ๘ นางธัญชนก สุขจิตต์ บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง เจ้าพนักงาน
การคลัง ๒ ซึ่งเป็นตําแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน สังกัดกองคลัง
เลขที่ตําแหน่ง ๐๔-๐๓๐๓-๐๐๕
- ลําดับที่ ๙ นางสาวปิยาณี ทองยวญ บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง
เจ้าพนักงานการคลัง ๒ ซึ่งเป็นตําแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน สังกัด
กองคลัง เลขทีต่ ําแหน่ง ๐๔-๐๓๐๓-๐๐๔
ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ จํานวน ๑ อัตรา
- ลําดับที่ ๒๑ นางกัญญรัตน์ นรดิษฐ์ บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ สังกัดกองคลัง เลขที่ตําแหน่ง ๐๔-๐๒๑๑-๐๐๖
รายงานตําแหน่งบริหารที่วา่ งและ รับทราบการรายงานตําแหน่งบริหารที่ว่างทั้ง ๒ อัตราดังกล่าว และเห็นชอบ
ขอความเห็นชอบดําเนินการสรรหา ให้ดําเนินการสรรหาตําแหน่งบริหารที่ว่าง โดยการสรรหาตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยดําเนินการ
สรรหาตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดภูเก็ต ข้อ ๑๕๒ วรรคสอง ข้อ ๒ (๒) โดยวิธีการคัดเลือก ตามที่
กําหนดในหมวด ๔ ว่าด้วยการคัดเลือก
รายงานผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุ รับทราบการรายงานผลการคัดเลือกกรณีมเี หตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
พิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับ สําหรับครูอัตราจ้าง และเห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น
ครูอตั ราจ้างและขอความเห็นชอบ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย จํานวน ๑๓ อัตรา
บรรจุและแต่งตั้งผู้ผา่ นการคัดเลือก ดังกล่าว โดยให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างการปฏิบัติ
เป็นข้าราชการครูองค์การบริหาร ราชการในตําแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ส่วนจังหวัด ตําแหน่ง ครูผชู้ ว่ ย
การเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุ ที่ประชุมได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ก่อนกําหนดของข้าราชการ
แล้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เห็นชอบให้ข้าราชการลาออกจากราชการตาม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนดของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ได้ตามความประสงค์ จํานวน 2 ราย คือ
1. นางรานี ศักดิวงศ์ ตําแหน่ง ครู คศ.๒ อัตราเงินเดือน ๓๓,๕๔๐.- บาท
ประจํา ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบํารุง)
2. นางวันดี สุวรรณโชติ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ว
อัตราเงินเดือน ๒๖,๑๒๐.- บาท สํานักปลัด อบจ.
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

๕
ที่
เรื่อง
9 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธกี าร
กําหนดอัตราเงินเดือนและ
จํานวนเงินทีป่ รับเพิ่ม สําหรับ
คุณวุฒทิ ี่ ก.พ. หรือที่ ก.จ.รับรอง
ว่าคุณวุฒนิ ั้นเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งที่ได้รบั แต่งตั้ง (ฉบับที่
๒)
10 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๒)

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
เห็นชอบให้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงิน
ที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่
ได้รั บแต่งตั้ ง (ฉบั บที่ ๒) ของคณะกรรมการข้ า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัด จังหวัดภูเก็ต มีเนื้อหาเช่นเดียวกับประกาศของ ก.จ.

เห็นชอบให้ประกาศหลักเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๒ )
ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต มีเนื้อหา
เช่นเดียวกับประกาศของ ก.จ.
11 การปรับอัตราค่าจ้าง
เห็นชอบให้ประกาศกําหนดอัตราค่าจ้าง และการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ลูกจ้างประจําขององค์กร
จังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๒) ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ปกครองส่วนท้องถิน่
จังหวัด จังหวัดภูเก็ต มีเนื้อหาเช่นเดียวกับประกาศของ ก.จ.
12 พนักงานจ้างขอลาออกจากการ เห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกได้ตามความประสงค์ จํานวน ๕ ราย
ปฏิบตั งิ าน
๑. นางสาววันดี สง่ากอง ตําแหน่ง ครูช่วยสอนภาษาไทย ประจําโรงเรียน
อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบํารุง) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อัตราเงินเดือนขั้น ๗,๙๔๐.-บาท ขอลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่
๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เนื่องจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๔
๒. นายพรสรรค์ ทัพเย็น ตําแหน่ง คนงานทั่วไป กองช่าง อัตราค่าตอบแทนขั้น
๕,๐๘๐.-บาท ขอลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่น
3. นางสาวเกสรา กาญจนวิจิตร ตําแหน่ง ครูช่วยสอนภาษาไทย ประจํา
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕๐๒) กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม อัตราเงินเดือนขั้น ๗,๙๔๐.-บาท ขอลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เนือ่ งจากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
ตําแหน่ง ครูผชู้ ่วย ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕๐๒) สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
4. นางสาวบุษรา พรมไชยศรี ตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจําโรงเรียน
อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕๐๒) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อัตราเงินเดือนขั้น ๕,๗๖๐.-บาท ขอลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่
๑ กันยายน ๒๕๕๔ เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่นและย้ายกลับภูมิลําเนา
5. นายมนตรี ศรีจันทร์ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ กองการท่องเที่ยวและกีฬา
องค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อัตราเงินเดือนขั้น ๕,๐๘๐.-บาท ขอลาออก
จากการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ เนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่น
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

๖
ที่
เรื่อง
13 ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
ผูบ้ ริหารในแผนอัตรากําลัง ๓ ปี

มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต
เห็นชอบให้ปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งบริหารในแผนอัตรากําลัง ๓ ปี
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจํา ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ และดําเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
คัดเลือกเพื่อเลือ่ นระดับ จํานวน ๕ ตําแหน่ง ดังนี้
๑. ตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ๗ (ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา)
ปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเป็น นักบริหารงานทั่วไป ๘ (ผอ.กองการ
ท่องเที่ยวและกีฬา)
๒. ตําแหน่ง นักบริหารงานการคลัง ๗ (ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน)
ปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเป็น นักบริหารงานการคลัง ๘ (ผอ.กองพัสดุ
และทรัพย์สิน)
๓. ตําแหน่ง นักบริหารงานนโยบายและแผน ๖ (หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและ
ประเมินผลแผนงานโครงการ) กองแผนและงบประมาณ ปรับปรุงการกําหนด
ตําแหน่งเป็น นักบริหารงานนโยบายและแผน ๗ (หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและ
ประเมินผลแผนงานโครงการ)
๔. ตําแหน่งนักบริหารงานการคลัง ๖ (หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้) กองคลัง
ปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเป็น นักบริหารงานการคลัง ๗ (หัวหน้าฝ่าย
จัดเก็บรายได้)
................................................. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต
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