
มติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ 
ครั้งที่ 1/2552

เมื่อวันที่  28 มกราคม  2552  
แจงตามหนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ 0037.2/ว 27  ลงวันที่ 30 มกราคม  2552  

.........................................
                    1. เห็นชอบการเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นสายงานที่มีประสบการณ
(เลื่อนไหล) จํานวน  1  ราย  ดังนี้

      - นายกฤษณ คชชานุโรจน ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 5 เทศบาลตําบลปลายพระยา 
เลื่อนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 6ว สังกัดเดิม ทั้งนี้  ไมกอนวันที่  8 ธันวาคม 
2551
                    2. เห็นชอบการเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นในระดับควบ จํานวน 7 ราย  
ดังนี้

   2.1 นายธนกร อุดมศรี ตําแหนงนักวิชาการสวนสาธารณะ 4  เทศบาลตําบลเขาพนม  เลื่อนระดับและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการสวนสาธารณะ 5 สังกัดเดิม  ทั้งนี้  ไมกอนวันที่  5 มกราคม 2552

   2.2 น.ส.กนกวรรณ สวัสดิ์ประสิทธิ์ ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได 2  เทศบาลเมืองกระบี่  เลื่อน
ระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได 3 สังกัดเดิม  ทั้งนี้  ไมกอนวันที่  5 มกราคม 2552
      2.3 น.ส.เอมอร มณีกุล ตําแหนงเจาหนาที่จัดเก็บรายได 2 เทศบาลเมืองกระบี่  เลื่อนระดับและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่จัดเก็บรายได 3 สังกัดเดิม  ทั้งนี้  ไมกอนวันที่  6 มกราคม 2552

    2.4 นางวรางลักษณ พูลภักดี ตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชี 1 เทศบาลตําบลคลองพน  เลื่อน
ระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชี 2 สังกัดเดิม  ทั้งนี้  ไมกอนวันที่  25 ธันวาคม 2551

        2.5 นายสมศักดิ์ บุญเผือก ตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชี 1 เทศบาลตําบลเกาะลันตาใหญ  เลื่อน
ระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชี 2 สังกัดเดิม  ทั้งนี้  ไมกอนวันที่  5 มกราคม 2552

2.6 นายสันติพงศ อารียรักษ ตําแหนงเจาหนาที่พัสดุ 1 เทศบาลตําบลเขาพนม เลื่อนระดับและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่พัสดุ 2 สังกัดเดิม  ทั้งนี้  ไมกอนวันที่  3 พฤศจิกายน 2551

    2.7 น.ส.รัตนา อักขราภรณ ตําแหนงเจาหนาที่ทะเบียน 2 เทศบาลตําบลอาวลึกใต เลื่อนระดับและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่ทะเบียน 3 สังกัดเดิม  ทั้งนี้  ไมกอนวันที่  25 ธันวาคม 2551
                       3. เห็นชอบใหเทศบาลเมืองกระบี่ บรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานเทศบาล จากบัญชีผูสอบแขงขันได
ของสวนราชการอื่น จํานวน 1 อัตรา ดังนี้

ที่ ชื่อ - สกุล สอบแขงขันไดในตําแหนง/
บัญชีสอบแขงขันไดของ

ลําดับที่
บรรจุและแตงตั้ง

ในตําแหนง
1. น.ส.วิยดา แซหลิว เจาพนักงานธุรการ 2/

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากระบี่
13

เจาพนักงานธุรการ 2
กองการศึกษา เทศบาลเมืองกระบี่

ทั้งนี้  ไมกอนวันที่  ก.ท.จ.กระบี่ มีมติ
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4.  เห็นชอบการโอน (ยาย) และรับโอนพนักงานเทศบาล จํานวน  6  ราย  ดังนี้

   ทั้งนี้  ไมกอนวันที่  ก.ท.จ.กระบี่ มีมติ
                   5. เห็นชอบใหเทศบาลเมืองกระบี่ ออกคําสั่งแต งตั้งพนักงานครูเทศบาลที่ผ านการประเมิน ให มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการ และให ไดรับเงินวิทยฐานะครูชํานาญการ  จํานวน  2  ราย  ดังนี้

   5.1 นางชรินทรทิพย ศักดิ์ศรี ตําแหนงครู ค.ศ.1 ร.ร.เทศบาล 2 คลองจิหลาด
   5.2 นางองคอร เองฉวน ตําแหนงครู ค.ศ.1 ร.ร.เทศบาล 1 ตลาดเกา

   6. เห็นชอบใหพนักงานจางตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน  จํานวน  4  ราย  ดังนี้ 

ที่
ชื่อ – สกุล ตําแหนง

สังกัด ขอลาออกตั้งแตวันที่

1. น.ส.สุกิจ นวลเกื้อ ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี กองคลัง
ทต.ปลายพระยา

2 กุมภาพันธ 2552

ชื่อ – สกุล สังกัด ใหโอน (ยาย) ไปดํารงตําแหนง
1.นางอารยา เบ็ญจพันธ
  หัวหนากองคลัง
  (นักบริหารงานคลัง 6)

กองคลัง
เทศบาลตําบลคลองพน

หัวหนาสวนการคลัง
(นักบริหารงานคลัง 6)

อบต.บานควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
2.นางอรุณศรี สนองคุณ
  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 3

กองคลัง
ทต.เกาะลันตาใหญ

เจาพนักงานการเงินและบัญชี 3
สวนการคลัง

อบต.หวยนาง อ.หวยยอด จ.ตรัง
3.นายสมศักดิ์ บุญเผือก
  เจาหนาที่การเงินและบัญชี 1

กองคลัง
ทต.เกาะลันตาใหญ

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 1
กองคลัง

องคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง
ชื่อ – สกุล สังกัด รับโอน (ยาย) มาดํารงตําแหนง

4.น.ส.อาทิตยา ชนะกุล
  เจาหนาที่ทะเบียน 1

สํานักปลัด
เทศบาลตําบลทาทองใหม

อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

เจาหนาที่ทะเบียน 1
สํานักปลัด

เทศบาลเมืองกระบี่
5.นายพรณรงค หอกุล
  นักวิชาการสาธารณสุข
  ระดับชํานาญการ

สถานีอนามัยบานกอตง 
ต.เขาดิน อ.เขาพนม 

สนง.สาธารณสุข อ.เขาพนม

นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 6ว
กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลตําบลเขาพนม
6.นางชื่นจิต วงศเดช
  เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 
  ระดับปฏิบัติการ

สํานักงานสรรพากรพื้นที่ กทม.27
กรมสรรพากร

นักวิชาการคลัง 3
กองคลัง

เทศบาลตําบลเขาพนม



             -3-    

ที่
ชื่อ – สกุล ตําแหนง

สังกัด ขอลาออกตั้งแตวันที่

2. น.ส.นิภาพร ณ นคร
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ

กองคลัง
ทต.ปลายพระยา

2 กุมภาพันธ 2552

3. น.ส.พัชรินทร อินบัว
ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได

กองคลัง
ทต.ปลายพระยา

2 กุมภาพันธ 2552

4. น.ส.นฤมล ดาษฎาจันทร
ผูชวยชางโยธา

กองชาง
ทต.ปลายพระยา

2 กุมภาพันธ 2552

                    7. เห็นชอบการจางพนักงานจางตามภารกิจของเทศบาล จํานวน  7  อัตรา  ดังนี้
ชื่อ – สกุล ตําแหนง สังกัด

ทต.ปลายพระยา
1.น.ส.สุกิจ นวลเกื้อ
2.น.ส.นิภาพร ณ นคร
3.น.ส.พัชรินทร อินบัว
4.น.ส.นฤมล ดาษฎาจันทร
5.นายธวัช มณีชวง
6.น.ส.ปยวรรณ แซลิ่ม

ผช.จพง.การเงินและบัญชี
ผช.จพง.ธุรการ

ผช.จพง.จัดเก็บรายได
ผช.นายชางโยธา
ผช.ชางไฟฟา
ครูผูดูแลเด็ก

กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองชาง
กองชาง

กองการศึกษา
ทต.เขาพนม
7.น.ส.อัญญารัตน เพชรลุ ผช.นวช.การเงินและบัญชี กองคลัง

8. เห็นชอบใหเทศบาลตําบลคลองพน แตงตั้งผูดํารงตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 ศูนย  
1  ราย ดังนี้

ชื่อศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล ถายโอน/
ตั้งเอง

ผูดูแลเด็กที่ไดรับ
การคัดเลือก

อายุ
(ป)

วุฒิ
การศึกษา

คะแนน
ที่ไดรับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทต.คลองพน

ทต.คลองพน กรมพัฒนาชุมชน นางกัลยา บุษยเพชร 47 ป.ตรี 75.10  

9. เห็นชอบใหประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2552 สอดคลองกับหลักเกณฑและ
เงื่อนไข ตามที่ ก.ท. กําหนด
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                   10. เห็นชอบผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  เพื่อกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาลเปนกรณีพิเศษ  ประจําป  2551  ของเทศบาลตําบลเกาะลันตาใหญ ตามที่
คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลในระดับอําเภอ  อําเภอเกาะลันตา 
ตรวจประเมิน ไดคะแนน 91 คะแนน

11. เห็นชอบใหเทศบาลตําบลเขาพนม กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ประจําป 2551
จํานวนสูงสุดไมเกิน 5 เทา  

12. เห็นชอบใหเทศบาลตําบลอาวลึกใต ยกเลิกการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเปนพนักงานเทศบาล
ตําแหนงครูผูชวย จํานวน 2 อัตรา ตามมติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ดังนี้

ที่ ชื่อ - สกุล
สอบแขงขันไดในตําแหนง/
บัญชีสอบแขงขันไดของ

ลําดับที่
บรรจุและแตงตั้ง

ในตําแหนง
1. น.ส.นิภาพร ยอดแกว ครูผูชวย/

สนง.เขตพื้นที่การศึกษากระบี่
7 ครูผูชวย

กองการศึกษา ทต.อาวลึกใต
2. น.ส.จําเนียร รัตนพันธ ครูผูชวย/

สนง.เขตพื้นที่การศึกษากระบี่
8 ครูผูชวย

กองการศึกษา ทต.อาวลึกใต
และใหบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเปนพนักงานเทศบาล ตําแหนงครูผูชวย จํานวน 2 อัตรา  ดังนี้

ที่ ชื่อ - สกุล
สอบแขงขันไดในตําแหนง/
บัญชีสอบแขงขันไดของ

ลําดับที่
บรรจุและแตงตั้ง

ในตําแหนง
1. นางผองศรี เพียรดี ครูผูชวย/

สนง.เขตพื้นที่การศึกษากระบี่
13 ครูผูชวย

กองการศึกษา ทต.อาวลึกใต
2. น.ส.ดวงดาว สาระภี ครูผูชวย/

สนง.เขตพื้นที่การศึกษากระบี่
21 ครูผูชวย

กองการศึกษา ทต.อาวลึกใต

ทั้งนี้  ไมกอนวันที่  ก.ท.จ.กระบี่ มีมติ

     (นายสุริยา  กังวานเกียรติกุล)
    ผูชวยเลขานุการ ก.ท.จ.กระบี่


