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เรื่องแจ้งเพื่อทราบ จํานวน 9 เรื่อง คือ
เรื่องที่ 1 การเรียกชื่อตําแหน่งลูกจ้างประจํา
รั บทราบตามที่ สํา นั ก งาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุ มครั้ ง ที่ 5/2555
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 แจ้งมติการเรียกชื่อตําแหน่งลูกจ้างประจําที่มีลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเหมือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ไม่ต้องมีคําว่า “ผู้ช่วย” นําหน้าชื่อตําแหน่ง
เรื่องที่ 2 การกําหนดตําแหน่งหัวหน้างาน ระดับ 6
รับทราบตามที่สํานักงาน ก.จ. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555
ว่า การกํ าหนดตํา แหน่ งหัว หน้า งาน ระดับ 6 เป็น ตํา แหน่ง ประเภทบริหาร รองจาก
ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ระดับ 7 เป็นการไม่เหมาะสมทั้งทางด้านการวิเคราะห์ค่างาน
และการบังคับบัญชาภายในส่วนราชการ ประกอบกับ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด
ตําแหน่งบริหารซึ่ งเป็นตํา แหน่งภายในส่ว นราชการเพียงตํ าแหน่งเดียวคือ ตําแหน่ ง
หัวหน้ าฝ่าย การกําหนดตํ าแหน่ งหัว หน้างานเป็ นตํา แหน่งประเภทบริหาร ระดับ 6
จึ ง ไม่ เป็น ไปตามโครงสร้ า งส่ ว นราชการภายในที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กํา หนด
สําหรับกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กําหนดโครงสร้างหัว หน้า งานเป็นตําแหน่ง
บริหาร ระดับ 6 ไว้ก่อนแล้ว หากตําแหน่งว่างให้ยุบเลิก
เรื่องที่ 3 หารือคุณสมบัติของผู้ขอรับการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.)
รับทราบตามที่สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งว่าหลักสูตรของผู้ดํารงตําแหน่ง
นิติกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนําไปเป็นคุณสมบัติในการขอรับเงิน พ.ต.ก.
ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ
ระดับต้นและกลาง หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ 1 - 6
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหนังสือรับรองว่าเป็น
ผู้ผ่านการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่าผู้นั้น
ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ 1 - 6
ซึ่ง ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดหรือรับรองแล้ว สามารถยื่นขอรับการคัดเลือกให้
ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ต่อคณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้
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เรื่องที่ 4 รายงานการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
รั บทราบตามที่ องค์ก ารบริ หารส่ว นจั งหวัด ภูเ ก็ต รายงานการให้ ข้ า ราชการองค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัดผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จํานวน 5 ราย ดังนี้
1. นายสุรชัย โมรา ตําแหน่ง นายช่างเครื่องกล 2 สังกัดกองกิจการขนส่ง
2. นางสาวสุภาพร สัตบุตร ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2 สังกัดกองพัสดุและ
ทรัพย์สิน
3. นางสาวกนกวรรณ อุปถัมภ์ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2 สังกัดกองพัสดุและ
ทรัพย์สิน
4. นางเรณุภา เริงเขตกรณ์ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 สังกัดสํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
5. นางสาวลินดา สวยรูป ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 สังกัดกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
เรื่องที่ 5 รายงานการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
รอบเดือนเมษายน 2555
รับทราบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รายงานกรณีมีข้าราชการครูในสังกัด
ขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ รอบเสนอขอรับ
การประเมิน ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2555 จํานวน 4 ราย คือ
1. นางสุธินี หอยนกคง ตํา แหน่ง ครู เลขที่ตํา แหน่ ง 19977-2 วิท ยฐานะครู
ชํานาญการ ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
2. นางอําไพ จํานงวงษ์ ตําแหน่ง ครู เลขที่ตําแหน่ง 19983-2 วิทยฐานะครู
ชํานาญการ ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
3. นางนาตยา พลอยมอญ ตําแหน่ง ครู เลขที่ตําแหน่ง 19988-2 วิทยฐานะครู
ชํานาญการ ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
4. นางกัลยา ต่อศักดิ์ ตําแหน่ง ครู เลขที่ตําแหน่ง 19111-2 (ถ) วิทยฐานะครู
ชํานาญการ ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารที่เกี่ยวข้องของ
ผู้ยื่ นขอรับการประเมิ นทั้ ง 4 ราย มีคุ ณสมบัติ ครบถ้ว นผ่า นเกณฑ์ การประเมิ นและ
วิธีการประเมิน วิทยฐานะของคณะกรรมการ (คณะที่ 1) โดยได้ดําเนินการประเมิ น
ด้ า นที่ 1 (ด้ า นวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ) และด้ า นที่ 2
(ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน) ตามที่ ก.ท. กําหนดเรียบร้อยแล้ว
เรื่องที่ 6 รายงานข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการ
ในปีงบประมาณ 2555
รับทราบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรายงานกรณีมีข้าราชการครูองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2555 จํานวน 5 ราย
ดังนี้
1. นายมงคล เพาะผล ตํ า แหน่ง ผู้ อํานวยการโรงเรี ยน อบจ.บ้ า นตลาดเหนือ
(วั นครู 2502) เลขที่ตํ า แหน่ ง 19942-1 วิ ท ยฐานะชํา นาญการ อั ต ราเงิ น เดื อ น
37,830.-บาท

3
2. นางสาววิมล งานภิญโญ ตํา แหน่ง ครู ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ
(วั นครู 2502) เลขที่ตํ า แหน่ ง 19947-2 วิ ท ยฐานะชํา นาญการ อั ต ราเงิ น เดื อ น
37,830.-บาท
3. นายมนตรี สวั สดิเวช ตํา แหน่ ง รองผู้ อํานวยการโรงเรีย น อบจ.เมื องภูเก็ต
เลขที่ตําแหน่ง 19980-1 วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ อัตราเงินเดือน 40,100.-บาท
4. นางกฤติก า ตั น ติ บรรพกุ ล ตํา แหน่ ง ครู ประจํา โรงเรี ย น อบจ.เมื อ งภู เก็ ต
เลขที่ตําแหน่ง 19107-2 (ถ) วิทยฐานะชํานาญการ อัตราเงินเดือน 37,830.-บาท
5. นางวราภรณ์ แสวงผล ตํ า แหน่ ง ครู ประจํ า โรงเรี ย น อบจ.เมื อ งภู เ ก็ ต
เลขที่ตําแหน่ง 19126-2 (ถ) วิทยฐานะครูชํานาญการ อัตราเงินเดือน 37,830.-บาท
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เรื่ องที่ 7 รายงานการประกาศรั บ สมัครสรรหาและเลื อกสรรบุ คลากรสนั บ สนุ น
การสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) และการขยายเวลารับสมัครฯ
รับทราบตามที่ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดําเนินการประกาศรับสมัคร
สรรหาและเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ตามประกาศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี จํานวน 3 อัตรา โดยกําหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2555
ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2555 ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และได้ขยายเวลา
รับสมัครถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ
เรื่องที่ 8 รายงานการทุเลาการบังคับตามคําสั่งศาลปกครอง
รับทราบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรายงานการดําเนินการตามคําสั่งศาล
ปกครองนครศรี ธรรมราช ที่ มีคําสั่ งให้ ทุเลาการบั งคับตามคํ าสั่งองค์ การบริ หารส่ ว น
จังหวัดภูเก็ต ที่ 94/2555 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555 โดยองค์ การบริ หารส่ว น
จังหวัดภูเก็ตได้มีคําสั่งแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นายนิวัฒน์
คริ ส ต์ รั กษา ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ งนายช่า งสํ า รวจ 6 และนายวาสนา รองพล ให้ ดํา รง
ตําแหน่ง นายช่างเครื่องกล 7ว พร้อมแก้ไขคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (เฉพาะราย) และคําสั่งให้ข้า ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับได้รับค่าตอบแทนพิเศษแล้ว
เรื่องที่ 9 การสํารวจตําแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่ง ขันได้ของคณะกรรมการ
กลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
รับทราบตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้สํารวจตําแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตําแหน่งว่าง และมีความประสงค์ร้องขอให้
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จัดสอบแข่งขันแทน
รายงานตําแหน่งว่างพร้อมคําร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นผู้ดํา เนินการสอบแข่งขันแทนไปยังกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2555
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เรื่องเพื่อพิจารณา จํานวน 10 เรื่อง ประกอบด้วย
เรื่องที่ 1 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมโครงการ
เกษียณอายุก่อนกําหนด ปีงบประมาณ 2556
ที่ ประชุ มได้ พิ จารณาตรวจสอบคุณสมบั ติ ของผู้เข้าร่ วมโครงการและจํ านวนผู้ เข้ าร่ วม
โครงการแล้ว มีมติดังนี้
1. นายมานพ ลี ล าสุ ธ านนท์ ไม่ เห็น ชอบให้ เ ข้า ร่ ว มโครงการเกษีย ณอายุก่ อ น
กําหนด ปีงบประมาณ 2556 เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
2. นางสาวสมลักษณ์ ขอบรรพกุล ให้ชี้แจงเอกสารเพิ่มเติมต่อที่ประชุม โดยให้นัด
ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 น.
3. นายณรงค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อน
กําหนด ปีงบประมาณ 2556 ได้
เรื่ องที่ 2 ขอความเห็ นชอบการเลื่อนและแต่ งตั้ งข้า ราชการองค์การบริห ารส่ วน
จัง หวัดให้ดํารงตํ าแหน่ งในระดั บที่ สูง ขึ้น สํา หรั บตํา แหน่ งที่กํา หนดเป็นตํา แหน่ ง
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
เห็นชอบให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นายอนุวัตร ศรีขวัญ
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา 5 เลขที่ตําแหน่ง 08-0805-001 ให้ดํารงตําแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในสายงานที่
เริ่มต้นจากระดับ 3 ในตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา 6ว โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
เรื่องที่ 3 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ
เห็ น ชอบให้ ข้ า ราชการองค์ การบริ หารส่ว นจั งหวั ด ราย นางสาวกั ญ ญา มะลิ แ ย้ ม
ตําแหน่ง สันทนาการ 3 เลขที่ตําแหน่ง 28-0803-002 กองการท่องเที่ยวและกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลาออกจากราชการ
เรื่องที่ 4 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง
เห็ นชอบให้ จั ด จ้า งพนั กงานจ้ า งจากบั ญชี ผู้ ผ่า นการเลื อกสรรตามประกาศดั งกล่ า ว
ในตําแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี) ผู้ผ่านการ
เลือกสรรลําดับที่ 2 นางสาวมนัสวี แวเจะแว ประจําโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จํานวน
1 อัตรา
เรื่องที่ 5 ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งระดับควบ
ขั้นสูง
เห็นชอบให้เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นางสาววณัฐธิยาน์
เนตรวรานนท์ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นสําหรับตําแหน่งที่กํา หนดเป็นตําแหน่งระดับควบขั้นสูง ตําแหน่ง เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี 4 โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นบันทึกความเห็นว่าควร
เลื่อนระดับได้
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เรื่องที่ 6 ขอความเห็นชอบประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น
เห็นชอบให้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีเนื้อหาเช่นเดียวกับประกาศของ ก.จ.
เรื่องที่ 7 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งนิติกร 6ว เป็นระดับ 7วช
และขอความเห็ นชอบคั ด เลือ กประธานกรรมการประเมิ นผลงานในการคั ดเลื อก
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น สําหรับตําแหน่งที่กําหนดเป็นตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในสายงาน
ที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ของสายงานนิติการ
เห็นชอบให้ปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตําแหน่ง นิติกร 6ว เลขที่ตําแหน่ง 02-0202-001
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นตําแหน่ง นิติกร 7วช เลขที่ตําแหน่งและ
สังกัดเดิม เพื่อคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และเห็นชอบคัดเลือก นายอิทธิโชติ กุลรัตนโชติ ตําแหน่ง
รองอัยการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกรรมการประเมินผลงานของบุคคลที่ขอประเมิน
เพื่อเข้าสู่ตําแหน่งในระดับ 7วช
เรื่องที่ 8 ชี้แจงรายละเอียดการดําเนินการทางวินัย
เลขานุ ก าร ก.จ.จ.ภู เ ก็ ต ขอถอนเรื่ อ ง เพื่ อ ส่ ง เรื่ อ งให้ ไ ปดํ า เนิ น การสอบสวนใหม่
ให้ถูกต้องตามขั้นตอนกระบวนการ ทั้ง 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 การดําเนินการทางวินัย นายไมตรี มูสิกะโปน กรณีถูกผู้เสียหายร้องทุกข์
ให้ดํา เนินคดีในข้อหาร่วมกันทํา ร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือ
จิตใจ และชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทต่อสู้
กรณีที่ 2 การดํา เนินการทางวินัย นายทวีสิทธิ์ พรศิริว งศ์ (ขณะดํารงตําแหน่ ง
วิศวกรโยธา 6ว) นายสุทธิชัย เอ่งฉ้วน (ขณะดํา รงตําแหน่ง นายช่างโยธา 4) กรณี
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ชี้มูลความผิดการ
ประกวดราคาซื้อรถกระบะเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จํานวน 2 คัน ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เรื่องที่ 9 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกจาก
ราชการเนื่องจากครบเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2555
เห็ น ชอบให้ ข้ า ราชการครู อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ออกจากราชการเนื่ อ งจาก
ครบเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2555 จํานวน 5 ราย คือ
1. นายมงคล เพาะผล ตํ า แหน่ง ผู้ อํา นวยการโรงเรี ยน อบจ.บ้ า นตลาดเหนือ
(วั นครู 2502) เลขที่ตํ า แหน่ ง 19942-1 วิ ท ยฐานะชํา นาญการ อั ต ราเงิ น เดื อ น
37,830.-บาท
2. นางสาววิมล งานภิญโญ ตํา แหน่ง ครู ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ
(วั นครู 2502) เลขที่ตํ า แหน่ ง 19947-2 วิ ท ยฐานะชํา นาญการ อั ต ราเงิ น เดื อ น
37,830.-บาท
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3. นายมนตรี สวั สดิเวช ตํา แหน่ ง รองผู้ อํานวยการโรงเรีย น อบจ.เมื องภูเก็ต
เลขที่ตําแหน่ง 19980-1 วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ อัตราเงินเดือน 40,100.-บาท
4. นางกฤติ กา ตัน ติบ รรพกุ ล ตํา แหน่ ง ครู ประจํ า โรงเรี ยน อบจ.เมื องภูเ ก็ต
เลขที่ตําแหน่ง 19107-2 (ถ) วิทยฐานะชํานาญการ อัตราเงินเดือน 37,830.-บาท
5. นางวราภรณ์ แสวงผล ตํ า แหน่ ง ครู ประจํ า โรงเรี ย น อบจ.เมื อ งภู เ ก็ ต
เลขที่ตําแหน่ง 19126-2 (ถ) วิทยฐานะครูชํานาญการ อัตราเงินเดือน 37,830.-บาท

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 10 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวิทยฐานะ
ครูชํานาญการ
เห็นชอบให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นางยินดี ปัญจเส็น ตําแหน่ง
ครู อันดับ ค.ศ.1 เลขที่ตําแหน่ง 19144-2(ถ) ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ให้มี
วิ ท ยฐานะครู ชํ า นาญการ และให้ ไ ด้ รั บ เงิ น วิ ท ยฐานะชํ า นาญการ ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
( นายมานพ ลีลาสุธานนท์ )
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

