สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต (ก.จ.จ.ภูเก็ต)
ครั้งที่ 8/๒๕๕6
วันพุธที่ 28 สิงหาคม ๒๕๕6 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ชัน้ 2)
---------------------------------------------ฯลฯ
ลําดับที่

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม หมายเหตุ

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ จํานวน 9 เรือ่ ง ประกอบด้วย
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แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่งสายงานผู้บริหาร
รายงานการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ให้ดํารงตําแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวั ด
(นักบริหารงาน อบจ.ระดับ 9) ราย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ตําแหน่ง รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงาน อบจ.ระดับ 8) เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงาน อบจ.ระดับ 9) ตามประกาศ
ผลการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556
รายงานการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร
ให้ดํ ารงตํ าแหน่ง บริ ห ารในระดับ ที่สูง ขึ้ น ตํ าแหน่ง ผู้ อํา นวยการกองการเจ้ าหน้ า ที่
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8) ราย นางสุวรรณา ศิริพงษ์รุ่งโรจน์ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
กองกิจการขนส่ง (นักบริหารงานทั่วไป 7) เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
กองการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8) ตามประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556
รายงานการประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา ดังนี้
เลขประจํา
ตัวสอบ
001

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ง

สังกัด

นางสาวพัชนี ขรรค์วิไลกุล

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ

อบจ.ภูเก็ต

002

นายกฤษณ์ วิเชียรขู้

003

นายชลชัย เทวบุตร

004

นางมาลี อุทัยธํารง

รับทราบ
รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ

อบจ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต

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

2
ลําดับที่

5

6

เรื่อง
มติทปี่ ระชุม หมายเหตุ
โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกได้ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือกแล้ว และได้ประกาศเปลี่ยนแปลงกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
เป็นวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดังนี้
- เวลา 08.00 – 08.30 น. รายงานตัว
- เวลา 08.30 – 10.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
- เวลา 10.00 – 12.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
- เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)
รายงานการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อ รับทราบ
เปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร จํานวน 5 ตําแหน่ง รวม 5 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7 (หัวหน้าฝ่ายประชุมสภา อบจ.) เลขที่
ตําแหน่ง 02-0102-006 สังกัดกองกิจการสภา อบจ. จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับ 7 (หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล) เลขที่ตําแหน่ง
05-0104-002 สังกัดกองช่าง จํานวน 1 อัตรา
3. ตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับ 7 (หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง) เลขที่
ตําแหน่ง 05-0104-003 สังกัดกองช่าง จํานวน 1 อัตรา
4. ตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับ 6 (หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและซ่อมบํารุง) เลขที่
ตําแหน่ง 16-0104-006 สังกัดกองกิจการขนส่ง จํานวน 1 อัตรา
5. ตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 (หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม) เลขที่
ตําแหน่ง 29-0102-018 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ จํานวน 1 อัตรา
โดยกําหนดรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2556
ณ กองการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ในวันและเวลาราชการ
รายงานการประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือ รับทราบ
ข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบริหารที่ว่างในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต จํานวน 5 ตําแหน่ง รวม 5 อัตรา รายละเอียดดังนี้
1. ตําแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 8
จํานวน 1 อัตรา
(ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข)
2. ตําแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 7
จํานวน 1 อัตรา
(หัวหน้าฝ่ายงานโรงพยาบาล)
3. ตําแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 7
จํานวน 1 อัตรา
(หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค)
4. ตําแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 7
จํานวน 1 อัตรา
(หัวหน้าฝ่ายวิชาการแผนงานและการประเมินผล)
5. ตําแหน่ง นักบริหารการศึกษา 7
จํานวน 1 อัตรา
(หัวหน้าฝ่ายวิชาการและส่งเสริมการศึกษา)
..………………………………. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

3
ลําดับที่
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เรื่อง
มติทปี่ ระชุม หมายเหตุ
โดยกําหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2556
ณ กองการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ในวันและเวลาราชการ
รายงานการประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสําหรับครู รับทราบ
อัตราจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย จํานวน 9 อัตรา รายละเอียดดังนี้
- ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) รวมจํานวน 4 อัตรา
1. กลุ่มวิชาพลศึกษา หรือทางพลศึกษา
จํานวน 1 อัตรา
2. กลุ่มวิชาปฐมวัย หรือทางปฐมวัยศึกษา
จํานวน 3 อัตรา
- ประจําโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน รวมจํานวน 5 อัตรา
1. กลุ่มวิชาภาษาไทย หรือทางภาษาไทย
จํานวน 1 อัตรา
2. กลุ่มวิชาปฐมวัย หรือทางปฐมวัยศึกษา
จํานวน 2 อัตรา
3. กลุ่มวิชาสังคม หรือทางสังคมศึกษา
จํานวน 1 อัตรา
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ หรือทางคณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
โดยกําหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 13 กันยายน 2556 ณ กองการเจ้าหน้าที่
(ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในวันและเวลาราชการ
รายงานการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อ รับทราบ
เปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร (เพิ่มเติม) ดังนี้
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
2.1 ตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 7 (หัวหน้าฝ่ายประชุมสภา อบจ.)
4) เคยปฏิบัติงานในความรับผิดชอบตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.2 ตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7 (หัวหน้าฝ่ายเครื่องกล, หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบํารุง)
4) เคยปฏิบัติงานในความรับผิดชอบตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.3 ตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6 (หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและซ่อมบํารุง)
4) เคยปฏิบัติงานในความรับผิดชอบตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.4 ตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 6 (หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม)
4) เคยปฏิบัติงานในความรับผิดชอบตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
รายงานการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น รับทราบ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2556 ถึงวันที่
4 ตุลาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
..………………………………. เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต
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ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพือ่ พิจารณา จํานวน 11
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เรื่อง ประกอบด้วย

ขอความเห็นชอบปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งผู้บริหารในแผนอัตรากําลัง 3 ปี และขอ
ความเห็นชอบดําเนินการสรรหา โดยขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งผู้บริหารในแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในตําแหน่ง หัวหน้าฝ่าย
สาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม นักบริหารงานช่าง ระดับ 6 เป็น ระดับ 7 และขอดําเนินการ
คัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยดําเนินการสรรหาตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ข้อ 152 วรรคสอง
ข้อ 2 (2) โดยวิธีการคัดเลือก
ขอความเห็นชอบการขอโอนของข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นายนิติพัฒน์
ณ นคร ตําแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 เลขที่ตําแหน่ง 28634-2 (ถ) โอนไปดํารงตําแหน่ง ครู
อันดับ คศ.1 เลขที่ตําแหน่ง 1614 อัตราเงินเดือนขั้น 15,020.-บาท ประจําโรงเรียน
บ้านหนองสองพี่ น้อง สั งกั ด สํานั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาตรัง เขต 2
จังหวัดตรัง
ขอความเห็นชอบรับโอนข้าราชการครูกรุงเทพมหานครมารับราชการในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ราย นางราตรี ศรีกรด ตําแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 เลขที่ตําแหน่ง
รรม.สส.55 (ป) ประจําโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
มาดํารงตําแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 เลขที่ตําแหน่ง 19145-2 (ถ) อัตราเงินเดือนขั้น
15,840-บาท ประจําโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่
10 เมษายน 2556 เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยเรียงตามลําดับที่
ซึ่งมีกรอบอัตรากําลังว่างและมีงบประมาณสําหรับดําเนินการแล้ว จํานวน 2 ตําแหน่ง
รวม 3 อัตรา คือ
1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ 5 นางสาวสมศรี ธรรมชาติ สังกัดกองคลัง
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ 6 นางสาววิลาวัลย์ หงส์ทอง สังกัดกองคลัง
(ลําดับที่ 1 - 4 จัดจ้างแล้ว)
2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ 4 นางสาวอรนภา ไชยยุทธ สังกัดกองคลัง
(ลําดับที่ 1 - 3 จัดจ้างแล้ว)
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลื่อนเป็น วิ ท ย ฐ า น ะ ค รู
ชํานาญการพิเศษ ราย นางสุรีย์พร สกุลสัน ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะชํานาญการ เลขที่
ตําแหน่ง 19948-2 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
3 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

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

5
ลําดับที่
เรื่อง
6 หารือการขอใช้บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ
(วันครู 2502) และกําหนดเงื่อนไขการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี
นั บตั้ งแต่ วั นขึ้นบั ญ ชีฯ หากต่ อมาองค์ ก ารบริ หารส่ว นจังหวั ดภู เก็ตมี อัตราตําแหน่ ง
ผู้อํานวยการสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดว่าง จะสามารถใช้บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
ดังกล่าวมาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ถูกต้องหรือไม่ แม้ว่าประกาศรับสมัครฯ จะระบุตําแหน่งและโรงเรียน
ที่จะแต่งตั้งก็ตาม เนื่องจากเป็นตําแหน่งที่ใช้มาตรฐานกําหนดตําแหน่งของผู้อํานวยการ
สถานศึกษาเช่นเดียวกัน
7 หารือการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ประเด็นที่ว่าเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
สามารถกําหนดเงื่อนไขให้บุคคลที่สอบแข่งขันได้บรรจุแต่งตั้งในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ตอย่างน้อย 4 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการ
อื่นได้หรือไม่
8

ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจําออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
เนื่องจากครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2556 รวม 10 ราย ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ - สกุล
นางอุวรรณา ถิรสัตยวงศ์
นางขวัญชิรา ศาสนียกุล
นางสุจินต์ ไกรทัศน์
นางเกสร วาสิการ
นางวรรณี สุประดิษฐ์
นายเชวงศักดิ์ ดนเสมอ

7

นายสวัสดิ์ สมบัติ

8

นายกิตติสัณท์ ปักกาโล

มติทปี่ ระชุม หมายเหตุ
เห็นชอบให้บญ
ั ชี
ดังกล่าวใช้เฉพาะ
โรงเรียน อบจ.
บ้านตลาดเหนือฯ
เท่านั้นเนื่องจาก
ได้ระบุสังกัด
ไว้แล้ว

เห็นชอบตาม
ความเห็นของ
สํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดภูเก็ตและ
ให้ถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติต่อไป

เห็นชอบ

ตําแหน่ง
ผอ.สถานศึกษา
ครู
ครู
ครู
ผอ.กองคลัง

เลขที่ตําแหน่ง
สังกัด
24809-1 (ถ) ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน
19125-2 (ถ) ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต
19133-2 (ถ) ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต
19101-2 (ถ) ร.ร.อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ
04-0103-001
กองคลัง
พนง.ขับเครื่องจักรกล
ลป.26
กองช่าง
ขนาดกลาง
พนง.ขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง
พนง.ขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

9 นายบุญเลิศ จันทร์เพิ่มพูนผล พนง.ซ่อมบํารุง
10 นายสายัน ระงับพาล
คนงาน

ลป.28

กองช่าง

ลป.74

กองช่าง

ลป.12
ลป.68

กองช่าง
กองช่าง

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

6
ลําดับที่
เรื่อง
มติทปี่ ระชุม หมายเหตุ
9 ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ เห็นชอบ
10 เมษายน 2556 เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยเรียงตามลําดับที่
ซึ่งมีกรอบอัตรากําลังว่างและมีงบประมาณสําหรับดําเนินการแล้ว จํานวน 4 อัตรา คือ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ 7 นางสาวสุวรรณา นิลหัต สังกัดกองสาธารณสุข
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ 8 นางสาวสาลิกา มัฉการ สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ 9 นางสาวณัฎฐนันร์ อภิชัย สังกัดกองสาธารณสุข
- ผู้ผ่านการเลือกสรรลําดับที่ 10 นายสุพจน์ บุญคงทอง สังกัดกองการท่องเที่ยวและกีฬา
(ลําดับที่ 1 - 6 จัดจ้างแล้ว)
10
11

ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างลาออกจากการปฏิบัติงาน ราย นายอภิศักดิ์ แก้วจําปาวิจิตร
ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองสาธารณสุข ขอลาออกจากการปฏิบัติงานตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2556 เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น
ขอความเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2556 เกี่ยวกับการปรับค่าธรรมเนียมการ
สอบแข่งขันขึ้นใหม่ โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันของสํานักงาน
ก.พ. กําหนด และให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) จัดทํา
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ ก.จ. กําหนด

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

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

เห็นชอบ
เห็นชอบให้ประกาศ
หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงาน
บุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
(แก้ไขเพิ่มเติม)
พ.ศ. 2556 มี
เนื้อหาเช่นเดียว
กับประกาศของ ก.จ.

