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ชื่อ – สกุล
ตําแหนง

วุฒิการศึกษา ป.ตรี
ทางกฎหมาย/

รัฐศาสตร/บริหารธุรกิจ 
ฯลฯ

ระดับ 3
ไมนอยกวา 

2 ป

ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของ

ไมนอยกวา  1  
ป

เงินเดือน
ขั้นต่ํา

ไมกําหนด

ผานการประเมิน
บุคคลและ

การปฏิบัติงาน
เมื่อ

บรรจุ
เมื่อ

2.นายสมนึก ชูเดช
บุคลากร 3
อบต.อาวนาง อ.เมืองกระบี่ 
ขอเลื่อนเปนระดับ 4

ป.ตรี
 รัฐศาสตร

2  ป 2 ป 8,500 1 ก.ค. 51 19มิ.ย.49

3.นายเชิด เกื้อหนู
บุคลากร 3
อบต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ 
ขอเลื่อนเปนระดับ 4

ป.ตรี
 รัฐศาสตร

2  ป 2 ป 8,700 13 ส.ค. 51 10 ส.ค.49

ชื่อ – สกุล
ตําแหนง

วุฒิการศึกษา ป.ตรี
ทางกฎหมาย/

รัฐศาสตร/บริหารธุรกิจ 
ฯลฯ

ระดับ 3
ไมนอยกวา 

2 ป

ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของ

ไมนอยกวา  1  
ป

เงินเดือน
ขั้นต่ํา

ไมกําหนด

ผานการประเมิน
บุคคลและ

การปฏิบัติงาน
เมื่อ

บรรจุ
เมื่อ

4.น.ส.จิระภา อรุณจิตร
บุคลากร 3
อบต.กระบี่นอย อ.เมืองกระบี่ 
ขอเลื่อนเปนระดับ 4

ป.ตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต

2  ป 1 ป 8,700 4 ส.ค. 51 3 ส.ค.47

ชื่อ – สกุล
ตําแหนง

วุฒิการศึกษา ป.ตรี
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ทุกสาขาที่ ก.พ./ก.ค./

ก.อบต.รับรอง

ระดับ 3
ไมนอยกวา 

2 ป

ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของ
ไมนอยกวา  

1  ป

เงินเดือน
ขั้นต่ํา

ไมกําหนด

ผานการประเมิน
บุคคลและ

การปฏิบัติงาน
เมื่อ

บรรจุ
เมื่อ

5. นายวิรวัฒน ใจหาญ
นักพัฒนาชุมชน 3
อบต.คลองทอมเหนือ อ.คลองทอม
ขอเลื่อนเปนระดับ 4

ป.ตรี
 รัฐศาสตร

2  ป 1 ป 9,080 1 ก.ค.51 10ก.ย.48

ชื่อ – สกุล
ตําแหนง

วุฒิการศึกษา ป.ตรี
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ทุกสาขาที่ ก.พ./ก.ค./

ก.อบต.รับรอง

ระดับ 4
ไมนอยกวา 

2 ป

ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของ
ไมนอยกวา  

1  ป

เงินเดือน
ไมต่ํากวาขั้นต่ํา
ของระดับ 5

(10,190 บาท)

ผานการประเมิน
บุคคลและ

การปฏิบัติงาน
เมื่อ

บรรจุ
เมื่อ

6. นายสุชาติ ไชยขาว
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 
อบต.เพหลา อ.คลองทอม
ขอเลื่อนเปนระดับ 5

ป.ตรี
 รัฐศาสตร

2  ป 4 ป 10,190 2 มิ.ย.51 10ก.ย.48
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ชื่อ – สกุล
ตําแหนง

วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได
ไมต่ํากวานี้ทางบัญชี/

พาณิชยศาสตร/
เศรษฐศาสตรฯ

ระดับ 3
ไมนอยกวา 

2 ป

ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของ
ไมนอยกวา  

1  ป

เงินเดือน
ขั้นต่ํา

ไมกําหนด

ผานการประเมิน
บุคคลและการ

ปฏิบัติงาน
เมื่อ

บรรจุ
เมื่อ

7. นางแสงโสม สิงหชู
นักวิชาการเงินและบัญชี 3
อบต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง 
ขอเลื่อนเปนระดับ 4

ป.ตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต

 (การบัญชี)
2  ป 1 ป 9,080 8 ส.ค.51 16 ก.ค.46

ชื่อ – สกุล
ตําแหนง

วุฒิการศึกษา ปวท./
ปวส.หรือเทียบไดไมต่ํา

กวานี้ทางบัญชี/
พาณิชยการ/เลขานุการ

ระดับ 3
ไมนอยกวา 

2 ป

ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของ
ไมนอยกวา  

1  ป

เงินเดือน
ไมต่ํากวาขั้นต่ํา
ของระดับ 4
(8,320 บาท)

ผานการประเมิน
บุคคลและการ

ปฏิบัติงาน
เมื่อ

บรรจุ
เมื่อ

8. นางเกษร หอกุล
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 3
อบต.กระบี่นอย อ.เมืองกระบี่ 
ขอเลื่อนเปนระดับ 4

ป.ตรี
 บริหารธุรกิจบัณฑิต

2  ป 4 ป 8,890 4 ส.ค. 51 3 ส.ค.47

9. น.ส.ญาณิศา ปะตุกา
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 3
อบต.อาวลึกนอย อ.อาวลึก 
ขอเลื่อนเปนระดับ 4

ปวส.
 การบัญชี

2  ป 4 ป 8,890 4 ส.ค. 51 3 ส.ค.47

ชื่อ – สกุล
ตําแหนง

วุฒิการศึกษา ปวท./
ปวส.หรือเทียบไดไมต่ํา

กวานี้ทางบัญชี/
พาณิชยการ/เลขานุการ

ระดับ 2
ไมนอยกวา 

2 ป

ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของ
ไมนอยกวา  

1 ป

เงินเดือน
ขั้นต่ํา

ไมกําหนด

ผานการประเมิน
บุคคลและการ
ปฏิบัติงานเมื่อ

บรรจุ
เมื่อ

10. นางกรรณิการ ไชยโสม
เจาพนักงานพัสดุ 2
อบต.คลองทอมเหนือ อ.คลองทอม 
ขอเลื่อนเปนระดับ 3

ป.ตรี
 การบริหารธุรกิจ

 

2  ป 4 ป 8,200 1 ก.ค.51 1ก.ค.47

ชื่อ – สกุล
ตําแหนง

วุฒิการศึกษา ปวท./
ปวส.หรือเทียบไดไมต่ํา

กวานี้ทางบัญชี/
พาณิชยการ/เลขานุการ

ระดับ 2
ไมนอยกวา 

2 ป

ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของ
ไมนอยกวา  

1 ป

เงินเดือน
ขั้นต่ํา

ไมกําหนด

ผานการประเมิน
บุคคลและการ
ปฏิบัติงานเมื่อ

บรรจุ
เมื่อ

11. นางวิษณีย ปานเพชร
เจาพนักงานจัดเก็บรายได 2
อบต.ดินแดง อ.ลําทับ 
ขอเลื่อนเปนระดับ 3

ป.ตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต

 (การบัญชี)
 

2  ป 4 ป 7,260 1 ส.ค.51 28ก.ค.47
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ชื่อ – สกุล
ตําแหนง

วุฒิการศึกษา ปวท.หรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้ทุก

สาขา

ระดับ 2
ไมนอยกวา 

2 ป

ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของ
ไมนอยกวา  

1  ป

เงินเดือน
ขั้นต่ํา

ไมกําหนด

ผานการประเมิน
บุคคลและการ
ปฏิบัติงานเมื่อ

บรรจุ
เมื่อ

12. น.ส.วรวลัญช ศรีแกวณวรรณ
เจาพนักงานธุรการ 2
อบต.เขาเขน อ.ปลายพระยา
ขอเลื่อนเปนระดับ 3

ป.ตรี
 บริหารธุรกิจบัณฑิต

 

2  ป 3 ป 8,040 1 ส.ค.51 14 ก.พ.48

ชื่อ – สกุล
ตําแหนง

วุฒิการศึกษา ปวช.หรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง

บัญชี/พาณิชยการ/
เลขานุการฯ

ระดับ 1
ไมนอยกวา 

2 ป

ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของ

ไมนอยกวา  1  
ป

เงินเดือน
ขั้นต่ํา

ไมกําหนด

ผานการประเมิน
บุคคลและ

การปฏิบัติงาน
เมื่อ

บรรจุ
เมื่อ

13. นางยุภาวดี แกวนอย
เจาหนาที่การเงินและบัญชี 1
อบต.ทรายขาว อ.คลองทอม 
ขอเลื่อนเปนระดับ 2

ป.ตรี
การบัญชี

2  ป 2 ป 6,210 1 ส.ค.51 1 ส.ค.49

ชื่อ – สกุล
ตําแหนง

วุฒิการศึกษา ปวช.หรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง

บัญชี/พาณิชยการ/
เลขานุการฯ

ระดับ 1
ไมนอยกวา 

2 ป

ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของ

ไมนอยกวา  1  
ป

เงินเดือน
ขั้นต่ํา

ไมกําหนด

ผานการประเมิน
บุคคลและ

การปฏิบัติงาน
เมื่อ

บรรจุ
เมื่อ

14. น.ส.นงเยาว สินภาษา
เจาหนาที่จัดเก็บรายได 1
อบต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ 
ขอเลื่อนเปนระดับ 2

ปวส.
การบัญชี

2  ป 2 ป 6,210 3 ก.ค.51 3 ก.ค.49

15. นายสมพร จุลศรี
เจาหนาที่จัดเก็บรายได 1
อบต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา
ขอเลื่อนเปนระดับ 2

ปวส.
การบัญชี

2  ป 2 ป 6,210 7 ส.ค.51 7 ส.ค.49

16. น.ส.ปรีดา จันทรแกว
เจาหนาที่จัดเก็บรายได 1
อบต.ทรายขาว อ.คลองทอม 
ขอเลื่อนเปนระดับ 2

ปวส.
การบัญชี

2  ป 2 ป 6,210 1 ส.ค.51 1 ส.ค.49
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ชื่อ – สกุล
ตําแหนง

วุฒิการศึกษา ปวช.หรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง

บัญชี/พาณิชยการ/
เลขานุการฯ

ระดับ 1
ไมนอยกวา 

2 ป

ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของ

ไมนอยกวา  1  
ป

เงินเดือน
ขั้นต่ํา

ไมกําหนด

ผานการประเมิน
บุคคลและ

การปฏิบัติงาน
เมื่อ

บรรจุ
เมื่อ

17. นางประภัสสร ฉิมปลอด
เจาหนาที่พัสดุ 1
อบต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ 
ขอเลื่อนเปนระดับ 2

ป.ตรี
 บริหารธุรกิจบัณฑิต

2  ป 2 ป 6,330 3 ก.ค.51 3 ก.ค.49

18. นางเสาวลักษณ หยีมะเหรบ
เจาหนาที่พัสดุ 1
อบต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ 
ขอเลื่อนเปนระดับ 2

ป.ตรี
 บริหารธุรกิจบัณฑิต

2  ป 2 ป 6,210 18 ส.ค.51 16 ส.ค.49

ชื่อ – สกุล
ตําแหนง

วุฒิการศึกษา ปวช.หรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง

บัญชี/พาณิชยการ/
เลขานุการฯ

ระดับ 1
ไมนอยกวา 

2 ป

ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของ

ไมนอยกวา  1  
ป

เงินเดือน
ขั้นต่ํา

ไมกําหนด

ผานการประเมิน
บุคคลและ

การปฏิบัติงาน
เมื่อ

บรรจุ
เมื่อ

19. นางชุติกาญจน เทพดํา
เจาหนาที่พัสดุ 1
อบต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา
ขอเลื่อนเปนระดับ 2

ป.ตรี
 บัญชีบัณฑิต

2  ป 2 ป 6,210
7 ส.ค.51 7 ส.ค.49

20. น.ส.สุธางศรัตน ญาติพิทักษ
เจาหนาที่พัสดุ 1
อบต.เขาเขน อ.ปลายพระยา
ขอเลื่อนเปนระดับ 2

ป.ตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
 (การจัดการทั่วไป)

2  ป 2 ป 6,210
7 ส.ค.51 7 ส.ค.49

ชื่อ – สกุล
ตําแหนง

วุฒิการศึกษา ปวช.หรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้ทุก

สาขา

ระดับ 1
ไมนอยกวา 

2 ป

ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของ

ไมนอยกวา 1 
ป

เงินเดือน
ขั้นต่ํา

ไมกําหนด

ผานการประเมิน
บุคคลและ

การปฏิบัติงาน
เมื่อ

บรรจุ
เมื่อ

21. น.ส.สุดารัตน เสียมไหม
เจาหนาที่บันทึกขอมูล 1
อบต.ศาลาดาน อ.เกาะลันตา
ขอเลื่อนเปนระดับ 2

ป.ตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

2  ป 2 ป 6,210 1 ส.ค.51 1 ส.ค.49
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ชื่อ – สกุล
ตําแหนง

วุฒิการศึกษา ปวช.หรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้ทุก

สาขา

ระดับ 1
ไมนอยกวา 

2 ป

ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของ

ไมนอยกวา 1 
ป

เงินเดือน
ขั้นต่ํา

ไมกําหนด

ผานการประเมิน
บุคคลและ

การปฏิบัติงาน
เมื่อ

บรรจุ
เมื่อ

22. นางวิภารัตน ชุมจันทร
เจาหนาที่ธุรการ 1
อบต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ 
ขอเลื่อนเปนระดับ 2

ปวส.
การเลขานุการ

2  ป 2 ป 6,210 7 ส.ค.51 7 ส.ค.49

23. น.ส.นีรชา เครือแกว
เจาหนาที่ธุรการ 1
อบต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง
ขอเลื่อนเปนระดับ 2

ป.ตรี
 รัฐศาสตร

2  ป 2 ป 6,210 9 ส.ค.51 11 ส.ค.49

24. จ.อ.ไสว ทองทิพย
เจาหนาที่ธุรการ 1                                           
อบต.เพหลา อ.คลองทอม
ขอเลื่อนเปนระดับ 2

ประกาศนียบัตร
หลักสูตรนักเรียนจา 

พรรคนาวิน
10  ป 1 ป 8,180 1 ส.ค.51 28เม.ย.39

ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ผูบังคับบัญชาชั้นตนบันทึกความเห็นวาควรเลื่อนระดับได
5. เห็นชอบการโอน (ยาย) และรับโอนพนักงานสวนตําบล จํานวน  4  ราย  ดังนี้

ที่ ชื่อ – สกุล/ตําแหนง สังกัด ใหโอน (ยาย) ไปดํารงตําแหนง/สังกัด
1. นายพิเชษฐ ไชยคชบาล

จนท.วิเคราะหนโยบายละแผน 4
สํานักปลัด
อบต.คลองยาง อ.เกาะลันตา

จนท.วิเคราะหนโยบายละแผน 4
อบต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่

2. นางอัจฉราพร สิทธิสารสุธี
นักวิชาการพัสดุ 3

สวนการคลัง
อบต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง

นักวิชาการพัสดุ 3
กองคลัง เทศบาลเมืองกระบี่

3. นางสุณิจตา คงเพชร
เจาหนาที่พัสดุ 2

สวนการคลัง
อบต.เขาตอ อ.ปลายพระยา

เจาหนาที่พัสดุ 2
อบต.วังใหม อ.ปาบอน จ.พัทลุง

4. นางสุภาพร ชูดํา
เจาหนาที่จัดเก็บรายได 2

สวนการคลัง
อบต.คลองเขมา อ.เหนือคลอง

เจาหนาที่พัสดุ 2
อบต.ทาชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

ทั้งนี้  ไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดกระบี่  มีมติ
6. เห็นชอบการยายเปลี่ยนสายงานของพนักงานสวนตําบล  จํานวน 1 ราย ดังนี้

ชื่อ - สกุล อัตราเงินเดือน วุฒิการศึกษา
ยายเปลี่ยนสายงาน
ไปดํารงตําแหนง

นางสมฤดี สนธรัตน
เจาหนาที่ธุรการ 2
อบต.คลองประสงค  อ.เมืองกระบี่

6,630 ป.ตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต

เจาพนักงานธุรการ 2
อบต.คลองประสงค  
อ.เมืองกระบี่

ทั้งนี้  ไมกอนวันที่ ก.อบต.จังหวัดกระบี่  มีมติ
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7. เห็นชอบใหพนักงานจางตามภารกิจ ลาออกจากการปฏิบัติงาน  จํานวน 2 ราย ดังนี้
     6.1 นางศุภกานต บุญเดช ตําแหนงผูชวยครูดูแลเด็ก  อบต.ลําทับ อ.ลําทับ ลาออกตั้งแตวันที่ 

1 สิงหาคม 2551 
    6.2 นางฉลวย คําเอียด  ตําแหนงผูชวยครูดูแลเด็ก  อบต.เขาใหญ อ.อาวลึก ลาออกตั้งแตวันที่ 

1 สิงหาคม 2551 
   8. เห็นชอบการจางพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 ราย   ดังนี้

ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัด
อบต.อาวนาง อ.เมืองกระบี่
1. น.ส.พรพิมล รักดี
2. น.ส.กนกวรรณ ฉั่วกะบุตร

ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ

สวนการศึกษา
สวนการศึกษา

9. เห็นชอบการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  2  ศูนย  2  ราย ดังนี้
ชื่อศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก
อบต. ถายโอน/

ตั้งเอง
ผูดูแลเด็กที่ไดรับ

การคัดเลือก
อายุ
(ป)

วุฒิ
การศึกษา

คะแนน
ที่ไดรับ

1.มัสยิดบานเขากลม
2.บานคลองหวายเล็ก

หนองทะเล
คลองขนาน

กรมการศาสนา
กรมการศาสนา

นางรัตชดา เริงสมุทร
นายทวี พยายาม

30
36

ป.ตรี
ป.ตรี

77.00
86.70

10. เห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลพรุดินนา สั่งลงโทษภาคทัณฑ น.ส.ฉลวย ทับไทร พนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย กระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรง ในกรณีใชวาจาและกริยาที่ไม
เหมาะสมกับผูบังคับบัญชา ไมใหความเคารพตอผูบังคับบัญชา และไมระวังรักษาผลประโยชนของทางราชการ ทั้งนี้ ใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลพรุดินนา ปฏิบัติตามมตินี้ ภายในเจ็ดวันนับแตวันทราบมติ

   11. เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินการขอปรับขนาดองคการบริหารสวนตําบล เปนองคการ
บริหารสวนตําบลขนาดกลาง ขององคการบริหารสวนตําบลปกาสัย และเกาะศรีบอยา ประกอบดวย  

11.1 นายสวัสดิ์ กุลยวน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ
   11.2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ กรรมการ
   11.3 นายพันคํา กิตติธรกุล นายก อบต.อาวนาง       กรรมการ
   11.4 นายสาคร คงปาน ปลัด อบต.เขาตอ      กรรมการ

                       11.5 ทองถิ่นจังหวัดกระบี่           กรรมการและเลขานุการ
   12. เห็นชอบใหจัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน

สวนตําบล สอดคลองกับหลักเกณฑและมาตรฐานทั่วไปตามที่ ก.อบต. กําหนด จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้
12.1 กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม 

ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
12.2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อประโยชน

ในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น


