












































ค�าใช�จ�ายฯ มติ
ตําแหน�ง/ระดับ อัตราเงินเดือน สังกัด ตําแหน�ง/ระดับ อัตราเงินเดือน สังกัด ม.35 มี ไม�มี ก.อบต.

1 นายรัชนพ  ศิริเพชร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปลัด อบต. 43,300    อบต.ทับปริก ปลัด อบต. 43,300    อบต.เขาคราม 3-ต.ค.-65 29.81  / เห็นชอบ
บรรจุเมื่อ 23 มี.ค. 43 (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท1องถิ่น) (นักบริหารงานท1องถิ่น ระดับกลาง) (เงินประจําตําแหน8ง 7,000 บาท) อ.เมือง (นักบริหารงานท1องถิ่น ระดับกลาง) (เงินประจําตําแหน8ง 7,000 บาท) อ.เมือง

01-3-00-1101-001 จ.กระบี่ 01-3-00-1101-001 จ.กระบี่
 

2 นางสาวฐิติรัตน:  การแข็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต ผู1อํานวยการกองคลัง 34,110    กองคลัง ผู1อํานวยการกองคลัง 34,110    กองคลัง 5-ม.ค.-66 29.96  / เห็นชอบ
บรรจุเมื่อ 16 พ.ย. 42 วิชาเอกการบริหารธุรกิจ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต1น) (เงินประจําตําแหน8ง 3,500 บาท) อบต.เพหลา (นักบริหารงานการคลัง ระดับต1น) (เงินประจําตําแหน8ง 3,500 บาท) อบต.คลองยาง

(แขนงวิชาการบัญชี) 01-3-04-2102-001 อ.คลองท8อม 01-3-04-2102-001 อ.เกาะลันตา
จ.กระบี่ จ.กระบี่

(เอกสาร  5)
บัญชีการขอความเห็นชอบโอนและรับโอนพนักงานส�วนตําบลสายงานผู�บริหาร กรณีตําแหน�งว�างเนื่องจากเกษียณอายุราชการ

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565

ที่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา
สังกัดเดิม สังกัดใหม�

ตั้งแต�วันที่
แผนป< 65

หน1าที่ 1 จาก 1





ค�าใช�จ�ายฯ มติ
ตําแหน�ง/ระดับ อัตราเงินเดือน สังกัด ตําแหน�ง/ระดับ อัตราเงินเดือน สังกัด ม.35 มี ไม�มี ก.อบต.

1 นางสาวยมนา  เพชรแก�ว รัฐศาสตรมหาบัณฑิต หัวหน�าฝ�ายสังคมสงเคราะห� 35,220    ฝ�ายสงคมสงเคราะห� หัวหน�าฝ�ายสงเสริมสวัสดิการสังคม 35,220    ฝ�ายสงเสริมสวัสดิการสังคม 3-ต.ค.-65 35.20  / เห็นชอบ
บรรจุเมื่อ 19 เม.ย. 48 (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต�น) (เงินประจําตําแหน5ง 1,500 บาท) กองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต�น) (เงินประจําตําแหน5ง 1,500 บาท) กองสวัสดิการสังคม

61-3-11-2105-003 อบต.ท5าทราย 01-3-11-2105-003 อบต.ไสไทย
อ.เมือง อ.เมือง

 จ.สมุทรสาคร จ.กระบี่
2 นายพินัย  เอี่ยนเล5ง บริหารธุรกิจบัญฑิต นักทรัพยากรบุคคล 25,470    สํานักปลัด อบต. นักทรัพยากรบุคคล 25,470    สํานักปลัด อบต. 3-ต.ค.-65 27.5  / เห็นชอบ

บรรจุเมื่อ 1 มิ.ย. 50 (การจัดการทั่วไป) ชํานาญการ อบต.เกาะศรีบอยา ชํานาญการ อบต.ปกาสัย
01-3-01-3102-001 อ.เหนือคลอง 01-3-01-3102-001 อ.เหนือคลอง

จ.กระบี่ จ.กระบี่
3 นางปราณี  ทับทิมเมือง รัฐศาสตรมหาบัณฑิต นักทรัพยากรบุคคล 31,340    สํานักปลัด อบต. นักทรัพยากรบุคคล 31,340    สํานักปลัด อบต. 3-ต.ค.-65 30.34  / เห็นชอบ

บรรจุเมื่อ 9 มิ.ย. 51 (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท�องถิ่น) ชํานาญการ อบต.เหนือคลอง ชํานาญการ อบต.ห�วยยูง
01-3-01-3102-001 อ.เหนือคลอง 01-3-01-3102-001 อ.เหนือคลอง

จ.กระบี่ จ.กระบี่
4 นางสุภาพร  หวังกลิ่น รัฐศาสตรมหาบัณฑิต นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 25,970    สํานักปลัด อบต. นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 25,970    สํานักปลัด อบต. 3-ต.ค.-65 27.23  / เห็นชอบ

บรรจุเมื่อ 1 ส.ค. 49 (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท�องถิ่น) ชํานาญการ อบต.ห�วยยูง ชํานาญการ อบต.ทับปริก
01-3-01-3103-001 อ.เหนือคลอง 01-3-01-3103-001 อ.เมือง

จ.กระบี่ จ.กระบี่

(เอกสาร  7)
บัญชีการขอความเห็นชอบโอนและรับโอนพนักงานส�วนตําบลหรือพนักงานส�วนท�องถิ่น

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565

ที่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา
สังกัดเดิม สังกัดใหม�

ตั้งแต�วันที่
แผนป< 65

หน�าที่ 1 จาก 4



ค�าใช�จ�ายฯ มติ
ตําแหน�ง/ระดับ อัตราเงินเดือน สังกัด ตําแหน�ง/ระดับ อัตราเงินเดือน สังกัด ม.35 มี ไม�มี ก.อบต.

(เอกสาร  7)
บัญชีการขอความเห็นชอบโอนและรับโอนพนักงานส�วนตําบลหรือพนักงานส�วนท�องถิ่น

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565

ที่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา
สังกัดเดิม สังกัดใหม�

ตั้งแต�วันที่
แผนป< 65

5 นายอนุรักษ�  แก�วลูก รัฐศาสตรบัณฑิต นักวิชาการศึกษา 18,520    สํานักปลัดเทศบาล นักวิชาการศึกษา 18,520    กองการศึกษาฯ 4-ต.ค.-65 34.25  / เห็นชอบ
บรรจุเมื่อ 3 ส.ค. 63 ปฏิบัติการ ทต.บางม5วง ปฏิบัติการ อบต.เพหลา

23-2-01-3803-002 อ.บางใหญ5 01-3-08-3803-001 อ.คลองท5อม
จ.นนทบุรี จ.กระบี่

6 นางสาวกมลวรรณ  ดํารงอHองตระกูล วิทยาศาสตรบัณฑิต นักวิชาการสุขาภิบาล 16,940    สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม นักวิชาการสุขาภิบาล 16,940    สํานักปลัด อบต. 3-ต.ค.-65 23.28  / เห็นชอบ
บรรจุเมื่อ 2 มี.ค. 63 (อนามัยสิ่งแวดล�อม) ปฏิบัติการ ทต.บางเมือง ปฏิบัติการ อบต.เขาดิน

59-2-06-3606-001 อ.เมือง 01-3-01-3606-001 อ.เขาพนม
จ.สมุทรปราการ จ.กระบี่

7 นางสาววันดี  บาเร็ม ปวส. เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� 13,230    กองคลัง เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� 13,230    กองคลัง 7-ต.ค.-65 29.96  / เห็นชอบ
บรรจุเมื่อ 2 มี.ค. 63 คอมพิวเตอร�ธุรกิจ ปฏิบัติงาน อบต.เทพกระษัตรี ปฏิบัติงาน อบต.คลองยาง

41-3-04-4204-001 อ.ถลาง 01-3-04-4204-001 อ.เกาะลันตา
จ.ภูเก็ต จ.กระบี่

8 นางสาวบุษกร  หนูสมแก�ว บริหารธุรกิจบัณฑิต นักทรัพยากรบุคคล 34,110    สํานักปลัด อบต. นักทรัพยากรบุคคล 34,110    สํานักปลัด อบต. 3-ต.ค.-65 โอนออก เห็นชอบ
บรรจุเมื่อ 2 มี.ค. 63 ชํานาญการ อบต.คลองท5อมใต� ชํานาญการ อบต.วังหิน

01-3-01-3102-001 อ.คลองท5อม 21-3-01-3102-001 อ.บางขัน
จ.กระบี่ จ.นครศรีธรรมราช

หน�าที่ 2 จาก 4



ค�าใช�จ�ายฯ มติ
ตําแหน�ง/ระดับ อัตราเงินเดือน สังกัด ตําแหน�ง/ระดับ อัตราเงินเดือน สังกัด ม.35 มี ไม�มี ก.อบต.

(เอกสาร  7)
บัญชีการขอความเห็นชอบโอนและรับโอนพนักงานส�วนตําบลหรือพนักงานส�วนท�องถิ่น

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565

ที่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา
สังกัดเดิม สังกัดใหม�

ตั้งแต�วันที่
แผนป< 65

9 นายพีระพล  บริพันธ� เศรษฐศาสตรบัณฑิต นักวิชาการพัสดุ 16,940    กองคลัง นักวิชาการพัสดุ 16,940    กองคลัง 4-พ.ย.-65 โอนออก เห็นชอบ
บรรจุเมื่อ 3 ส.ค. 63 ปฏิบัติการ อบต.เขาพนม ปฏิบัติการ ทต.ห�วยยอด

01-3-04-3204-001 อ.เขาพนม 14-2-04-3204-001 อ.ห�วยยอด
จ.กระบี่ จ.ตรัง

10 นางสาวณัฐณิชา  เส็นบัตร ศิลปศาสตรบัณฑิต เจ�าพนักงานธุรการ 13,760    กองการศึกษาฯ เจ�าพนักงานพัสดุ 13,760    กองคลัง 3-ต.ค.-65 โอนออก เห็นชอบ
บรรจุเมื่อ 1 เม.ย. 62 (การจัดการทั่วไป) ปฏิบัติงาน อบต.อ5าวนาง ปฏิบัติงาน อบต.นาใต�

ศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร� 01-3-08-4101-001 อ.เมือง 62-2-08-2107-001 อ.บ�านนาเดิม
มาไม5น�อยกว5า 6 หน5วยกิต จ.กระบี่ จ.สุราษฎร�ธานี

11 นางสาวชรินรัตน�  อโลภะตานนท� บริหารธุรกิจบัณฑิต เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� 13,230    กองคลัง เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� 13,230    กองคลัง 10-ต.ค.-65 โอนออก เห็นชอบ
บรรจุเมื่อ 3 ก.พ. 63 (การจัดการโลจิสติกส�) ปฏิบัติงาน อบต.เขาต5อ ปฏิบัติงาน ทต.เชียรใหญ5

01-3-04-4204-001 อ.ปลายพระยา 21-2-04-4204-001 อ.เชียรใหญ5
จ.กระบี่ จ.นครศรีธรรมราช

12 นางสาวดาวจุฬา  ชูฤทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� 13,230    กองคลัง เจ�าพนักงานธุรการ 13,230    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4-ต.ค.-65 โอนออก เห็นชอบ
บรรจุเมื่อ 27 มี.ค. 60 (การจัดการ) ปฏิบัติงาน อบต.คลองเขม�า ปฏิบัติงาน ประถมศึกษากระบี่

01-3-04-4204-001 อ.เหนือคลอง  -
จ.กระบี่

 *คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ได�มีมติอนุมัติให�รับโอน นางสาวดาวจุฬา ชูฤทธิ์ แล�ว ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565  ตามหนังสือสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ที่ ศธ 0256/1447  ลงวันที่ 17 ส.ค. 2565  

เรื่อง การรับโอนพนักงานส5วนท�องถิ่นและข�าราชการอื่น

หน�าที่ 3 จาก 4



ค�าใช�จ�ายฯ มติ
ตําแหน�ง/ระดับ อัตราเงินเดือน สังกัด ตําแหน�ง/ระดับ อัตราเงินเดือน สังกัด ม.35 มี ไม�มี ก.อบต.

(เอกสาร  7)
บัญชีการขอความเห็นชอบโอนและรับโอนพนักงานส�วนตําบลหรือพนักงานส�วนท�องถิ่น

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565

ที่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา
สังกัดเดิม สังกัดใหม�

ตั้งแต�วันที่
แผนป< 65

13 นายกิตติ  บุญถาวร ปวส. นายช5างโยธา 25,190    กองช5าง นายช5างโยธา 25,190    กองช5าง 4-ต.ค.-65 โอนออก เห็นชอบ
บรรจุเมื่อ 1 ก.ค. 63 ช5างก5อสร�าง ชํานาญงาน อบต.คลองเขม�า ชํานาญงาน ทม.กระบี่

01-3-05-4701-001 อ.เหนือคลอง 01-2-05-4701-001 อ.เมือง
จ.กระบี่ จ.กระบี่

14 นายถาวร  คูหพันธ� ศึกษาศาสตรบัณฑิต ครู 30,070    ศพด.บ�านควนเศียร ครู 30,070    รร.เทศบาลอ5าวลึกใต� 17-ต.ค.-65 โอนออก เห็นชอบ
บรรจุเมื่อ 15 ธ.ค. 54 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยฐานะครูชํานาญการ กองการศึกษาฯ วิทยฐานะครูชํานาญการ กองการศึกษาฯ

มีใบประกอบประเภทวิชาชีพครู 01-3-08-6-6-00130 อบต.เขาเขน 01-2-08-6-5-00294 ทต.อ5าวลึกใต�
ใช�ได�จนถึงวันที่ 20 มี.ค.68 อ.ปลายพระยา อ.อ5าวลึก

จ.กระบี่ จ.กระบี่

หน�าที่ 4 จาก 4

















ค�าตอบแทน/ ผลการประเมินการ มติ
ที่ อบต. ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง/สังกัด  ประเภทพนักงานจ%าง วุฒิการศึกษา ค�าจ%าง ตั้งแต� วัน/เดือน/ป, รวม คุณวุฒิ ทักษะ วิชาชีพ ปฏิบัติงานเฉลี่ยย%อยหลัง ก.อบต.จังหวัด

(ต�อเดือน) ถึง วัน/เดือน/ป, ที่จ%าง เฉพาะ 2 ป, ไม�ต่ํากว�าระดับดี

1 สินปุน นางสาวจิณหวรา  ทองฉิม ผู�ช�วยครูผู�ดูแลเด็ก พนักงานจ�างตามภารกิจ ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป*) 17,620 1-ต.ค.-64 2 ป* ป.ตรี  -  - ดีมาก เห็นชอบ
ศพด.อบต.สินปุน ผู�มีคุณวุฒิ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ถึง
กองการศึกษาฯ มีใบอนุญาตประเภทวิชาชีพครู 30-ก.ย.-67

ใช�ได�ถึงวันที่ 16 มี.ค. 68

2 สินปุน นางสาวรัตนาภรณ  ไกรนรา ผู�ดูแลเด็ก (ผู�มีทักษะ) พนักงานจ�างตามภารกิจ  - 12580 1-ต.ค.-65 2 ป*  - �  - ดีมาก เห็นชอบ
ศพด.อบต.สินปุน ผู�มีทักษะ ถึง
กองการศึกษาฯ 30-ก.ย.-67

3 หน�าเขา นายวัณโชค  สกุลเพ็ชร ผู�ช�วยนายช�างไฟฟEา พนักงานจ�างตามภารกิจ ปวช. 10,170 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวช.  - - ดี เห็นชอบ
กองช�าง ผู�มีคุณวุฒิ ช�างไฟฟEากําลัง ถึง

30-ก.ย.-68
4 หน�าเขา นายเกียรติศักดิ์  แต�มทอง ผู�ช�วยเจ�าพนักงานประปา พนักงานจ�างตามภารกิจ ปวช. 9,730 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวช.  -  - ดี เห็นชอบ

กองช�าง ผู�มีคุณวุฒิ ช�างยนต ถึง
30-ก.ย.-68

5 หน�าเขา นางปราณี  แสงศรี ผู�ดูแลเด็ก (ผู�มีทักษะ) พนักงานจ�างตามภารกิจ  - 9,730 1-ต.ค.-65 3 ป*  - � - ดี เห็นชอบ
ศพด.บ�านเขาดิน ผู�มีทักษะ ถึง
กองการศึกษาฯ 30-ก.ย.-68

(เอกสาร   11)
บัญชีขอความเห็นชอบต�อสัญญาจ%างพนักงานจ%างตามภารกิจ

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565
ระยะเวลาการจ%าง ลักษณะงาน

หน�าที่ 1 จาก 21



ค�าตอบแทน/ ผลการประเมินการ มติ
ที่ อบต. ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง/สังกัด  ประเภทพนักงานจ%าง วุฒิการศึกษา ค�าจ%าง ตั้งแต� วัน/เดือน/ป, รวม คุณวุฒิ ทักษะ วิชาชีพ ปฏิบัติงานเฉลี่ยย%อยหลัง ก.อบต.จังหวัด

(ต�อเดือน) ถึง วัน/เดือน/ป, ที่จ%าง เฉพาะ 2 ป, ไม�ต่ํากว�าระดับดี

(เอกสาร   11)
บัญชีขอความเห็นชอบต�อสัญญาจ%างพนักงานจ%างตามภารกิจ

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565
ระยะเวลาการจ%าง ลักษณะงาน

6 แหลมสัก นายสมศักดิ์  คนเรียน ผู�ช�วยเจ�าพนักงานพัสดุ พนักงานจ�างตามภารกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 15,060 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวช.  - - ดีเด�น เห็นชอบ
กองคลัง ผู�มีคุณวุฒิ ถึง

30-ก.ย.-68
7 แหลมสัก นางสาวจันทรจิรา  ทองคํา ผู�ช�วยเจ�าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานจ�างตามภารกิจ ปวช. 13,360 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวช.  - - ดีมาก เห็นชอบ

กองคลัง ผู�มีคุณวุฒิ พณิชยการ ถึง
30-ก.ย.-68

8 อ�าวลึกน�อย นายอนันต  ดําเชื้อ ผู�ช�วยเจ�าพนักงานประปา พนักงานจ�างตามภารกิจ ปวส. 9,640 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวช.  - - ดี เห็นชอบ
กองช�าง ผู�มีคุณวุฒิ ไฟฟEากําลัง ถึง

30-ก.ย.-68
9 คลองหิน นางสาววชิราภรณ  เกาะกลาง ผู�ช�วยเจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� พนักงานจ�างตามภารกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 11,950 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวส.  - - ดีมาก เห็นชอบ

กองคลัง ผู�มีคุณวุฒิ สาขาบริหารธุรกิจ ถึง
30-ก.ย.-68

10 คลองหิน นางสาวฮาบีบMะ  กองบก ผู�ช�วยครู (ปฐมวัย) พนักงานจ�างตามภารกิจ ครุศาสตรบัณฑิต 16,410 1-ต.ค.-65 3 ป* ป.ตรี  - - ดีมาก เห็นชอบ
รร.อบต.คลองหิน (บ�านปNางาม) ผู�มีคุณวุฒิ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ถึง
กองการศึกษาฯ มีใบอนุญาตประเภทวิชาชีพครู 30-ก.ย.-68

ใช�ได�จนถึงวันที่ 26 พ.ค. 70

หน�าที่ 2 จาก 21



ค�าตอบแทน/ ผลการประเมินการ มติ
ที่ อบต. ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง/สังกัด  ประเภทพนักงานจ%าง วุฒิการศึกษา ค�าจ%าง ตั้งแต� วัน/เดือน/ป, รวม คุณวุฒิ ทักษะ วิชาชีพ ปฏิบัติงานเฉลี่ยย%อยหลัง ก.อบต.จังหวัด

(ต�อเดือน) ถึง วัน/เดือน/ป, ที่จ%าง เฉพาะ 2 ป, ไม�ต่ํากว�าระดับดี

(เอกสาร   11)
บัญชีขอความเห็นชอบต�อสัญญาจ%างพนักงานจ%างตามภารกิจ

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565
ระยะเวลาการจ%าง ลักษณะงาน

11 คลองหิน นางสาวอทิตา  โตะเลง ผู�ดูแลเด็ก (ผู�มีทักษะ) พนักงานจ�างตามภารกิจ  - 9,760 1-ต.ค.-65 3 ป*  - � - ดีมาก เห็นชอบ
ศพด.บ�านนบ ผู�มีทักษะ ถึง
กองการศึกษาฯ 30-ก.ย.-68

12 คลองหิน นางสาวแก�วกัญญา  หอมรสกล�า ผู�ดูแลเด็ก (ผู�มีทักษะ) พนักงานจ�างตามภารกิจ  - 9,760 1-ต.ค.-65 3 ป*  - � - ดี เห็นชอบ
ศพด.บ�านนบ ผู�มีทักษะ ถึง
กองการศึกษาฯ 30-ก.ย.-68

13 คลองหิน นางสาวปราณี  บ�านนบ ผู�ดูแลเด็ก (ผู�มีทักษะ) พนักงานจ�างตามภารกิจ  - 9,760 1-ต.ค.-65 3 ป*  - � - ดี เห็นชอบ
ศพด.บ�านช�องไม�ดํา ผู�มีทักษะ ถึง
กองการศึกษาฯ 30-ก.ย.-68

14 เกาะศรีบอยา ว�าที่ร�อยตรี กรีฑาพล  หยาตา ผู�ช�วยนายช�างไฟฟEา พนักงานจ�างตามภารกิจ ปวส. 10,310 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวส.  - - ดีมาก เห็นชอบ
กองช�าง ผู�มีคุณวุฒิ ช�างไฟฟEากําลัง ถึง

30-ก.ย.-68
15 เกาะศรีบอยา นางสาวสุภาพร  ศิริตะงัน ผู�ดูแลเด็ก (ผู�มีทักษะ) พนักงานจ�างตามภารกิจ  - 13,700 1-ต.ค.-65 3 ป*  - � - ดีมาก เห็นชอบ

ศพด.บ�านเกาะจํา ผู�มีทักษะ ถึง
กองการศึกษาฯ 30-ก.ย.-68

หน�าที่ 3 จาก 21



ค�าตอบแทน/ ผลการประเมินการ มติ
ที่ อบต. ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง/สังกัด  ประเภทพนักงานจ%าง วุฒิการศึกษา ค�าจ%าง ตั้งแต� วัน/เดือน/ป, รวม คุณวุฒิ ทักษะ วิชาชีพ ปฏิบัติงานเฉลี่ยย%อยหลัง ก.อบต.จังหวัด

(ต�อเดือน) ถึง วัน/เดือน/ป, ที่จ%าง เฉพาะ 2 ป, ไม�ต่ํากว�าระดับดี

(เอกสาร   11)
บัญชีขอความเห็นชอบต�อสัญญาจ%างพนักงานจ%างตามภารกิจ

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565
ระยะเวลาการจ%าง ลักษณะงาน

16 เกาะศรีบอยา นางสาวมีนา  เพลินจิตร ผู�ดูแลเด็ก (ผู�มีทักษะ) พนักงานจ�างตามภารกิจ  - 13,700 1-ต.ค.-65 3 ป*  - � - ดีมาก เห็นชอบ
ศพด.บ�านเกาะจํา ผู�มีทักษะ ถึง
กองการศึกษาฯ 30-ก.ย.-68

17 เกาะศรีบอยา นางสาวสมฤดี  ชลธี ผู�ดูแลเด็ก (ผู�มีทักษะ) พนักงานจ�างตามภารกิจ  - 13,700 1-ต.ค.-65 3 ป*  - � - ดีมก เห็นชอบ
ศูนยอบรมเด็กก�อนเกณฑมัสยิดอัลกอบาตีน ผู�มีทักษะ ถึง
กองการศึกษาฯ 30-ก.ย.-68

18 เกาะศรีบอยา นางสาวสุมาลี  สามารถ ผู�ดูแลเด็ก (ผู�มีทักษะ) พนักงานจ�างตามภารกิจ  - 11,420 1-ต.ค.-65 3 ป*  - � - ดีมาก เห็นชอบ
ศพด.บ�านเกาะจํา (ศูนยย�อยเกาะปู) ผู�มีทักษะ ถึง
กองการศึกษาฯ 30-ก.ย.-68

 *19 เกาะศรีบอยา นางสาวสุดา  สามารถ ผู�ดูแลเด็ก (ผู�มีทักษะ) พนักงานจ�างตามภารกิจ  - 13,400 1-ต.ค.-65 23 วัน  - � - ดีมาก เห็นชอบ
ศพด.บ�านเกาะจํา ผู�มีคุณวุฒิ ถึง
กองการศึกษาฯ 23-ต.ค.-65

20 เหนือคลอง นางสาวเรณู  แซ�ตัน ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ พนักงานจ�างตามภารกิจ ครุศาสตรบัณฑิต 15,560 1-ต.ค.-65 1 ป* ปวช.  - - ดีมาก เห็นชอบ
สํานักปลัด อบต. ผู�มีคุณวุฒิ  *ผ�านการฝSกอบรมด�านการใช� ถึง

คอมพิวเตอรมาไม�น�อยกว�า 12 ชม. 30-ก.ย.-66
 *รายที่ 19  นางสาวสุดา  สามารถ  จะมีอายุครบ 60 ป*บริบูรณ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2565

หน�าที่ 4 จาก 21



ค�าตอบแทน/ ผลการประเมินการ มติ
ที่ อบต. ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง/สังกัด  ประเภทพนักงานจ%าง วุฒิการศึกษา ค�าจ%าง ตั้งแต� วัน/เดือน/ป, รวม คุณวุฒิ ทักษะ วิชาชีพ ปฏิบัติงานเฉลี่ยย%อยหลัง ก.อบต.จังหวัด

(ต�อเดือน) ถึง วัน/เดือน/ป, ที่จ%าง เฉพาะ 2 ป, ไม�ต่ํากว�าระดับดี

(เอกสาร   11)
บัญชีขอความเห็นชอบต�อสัญญาจ%างพนักงานจ%างตามภารกิจ

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565
ระยะเวลาการจ%าง ลักษณะงาน

21 เหนือคลอง นางซอรีฮMะ  หมัดอะ ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ พนักงานจ�างตามภารกิจ วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร) 14,250 1-ต.ค.-65 1 ป* ปวช. - - ดีมาก เห็นชอบ
สํานักปลัด อบต. ผู�มีคุณวุฒิ  *ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมา ถึง

ไม�น�อยกว�า 6 หน�วยกิต 30-ก.ย.-66
22 เหนือคลอง นายภูสิทธิ์  บุตรฤทธิ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานจ�างตามภารกิจ มีใบอนุญาตเปTนผู�ขับรถทุกประเภท 10,590 1-ต.ค.-65 1 ป*  - � - ดีมาก เห็นชอบ

(รถบรรทุกน้ํา) ผู�มีทักษะ ชนิดที่ 2 ถึง
สํานักปลัด อบต. ใช�ได�จนถึงวันที่ 22 ส.ค. 68 30-ก.ย.-66

23 เหนือคลอง นายสุรศักดิ์  ราษีพันธุ พนักงานขับรถยนต พนักงานจ�างตามภารกิจ มีใบอนุญาตเปTนผู�ขับรถทุกประเภท 10,180 1-ต.ค.-65 1 ป*  - � - ดีมาก เห็นชอบ
สํานักปลัด อบต. ผู�มีทักษะ ชนิดที่ 3 ถึง

ใช�ได�จนถึงวันที่ 25 ม.ค. 67 30-ก.ย.-66
24 เหนือคลอง นางสิริมาส  ช�วยเกื้อ ผู�ช�วยเจ�าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานจ�างตามภารกิจ ปวท. 16,960 1-ต.ค.-65 1 ป* ปวท.  - - ดีมาก เห็นชอบ

กองคลัง ผู�มีคุณวุฒิ การบัญชี ถึง
30-ก.ย.-66

25 เหนือคลอง นายยุทธพงษ  แก�วทอง ผู�ช�วยเจ�าพนักงานพัสดุ พนักงานจ�างตามภารกิจ ปวส. 12,510 1-ต.ค.-65 1 ป* ปวส.  - - ดีเด�น เห็นชอบ
กองคลัง ผู�มีคุณวุฒิ การบัญชี ถึง

30-ก.ย.-66

หน�าที่ 5 จาก 21



ค�าตอบแทน/ ผลการประเมินการ มติ
ที่ อบต. ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง/สังกัด  ประเภทพนักงานจ%าง วุฒิการศึกษา ค�าจ%าง ตั้งแต� วัน/เดือน/ป, รวม คุณวุฒิ ทักษะ วิชาชีพ ปฏิบัติงานเฉลี่ยย%อยหลัง ก.อบต.จังหวัด

(ต�อเดือน) ถึง วัน/เดือน/ป, ที่จ%าง เฉพาะ 2 ป, ไม�ต่ํากว�าระดับดี

(เอกสาร   11)
บัญชีขอความเห็นชอบต�อสัญญาจ%างพนักงานจ%างตามภารกิจ

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565
ระยะเวลาการจ%าง ลักษณะงาน

26 เหนือคลอง นางสาวปUยะรัตน  รัตนบุรี ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ พนักงานจ�างตามภารกิจ ปวส. 14,330 1-ต.ค.-65 1 ป* ปวช. - - ดีมาก เห็นชอบ
กองช�าง ผู�มีคุณวุฒิ คอมพิวเตอรธุรกิจ ถึง

 *ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมา 30-ก.ย.-66
ไม�น�อยกว�า 6 หน�วยกิต

27 เหนือคลอง นายทิวากร  บัวทอง ผู�ช�วยนายช�างโยธา พนักงานจ�างตามภารกิจ ปวส. 11,450 1-ต.ค.-65 1 ป* ปวช. - - ดีเด�น เห็นชอบ
กองช�าง ผู�มีคุณวุฒิ การก�อสร�าง ถึง

30-ก.ย.-66
28 เหนือคลอง นายสุวิทย  หลีจิ ผู�ช�วยนายช�างไฟฟEา พนักงานจ�างตามภารกิจ ปวส. 14,970 1-ต.ค.-65 1 ป* ปวส.  - - ดีเด�น เห็นชอบ

กองช�าง ผู�มีคุณวุฒิ ไฟฟEากําลัง ถึง
30-ก.ย.-66

29 เหนือคลอง นายนบ  ชูมณี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานจ�างตามภารกิจ มีใบอนุญาตเปTนผู�ขับรถทุกประเภท 12,850 1-ต.ค.-65 1 ป*  - � - ดี เห็นชอบ
(รถตักหน�าขุดหลัง) ผู�มีทักษะ ชนิดที่ 2 ถึง
กองช�าง ใช�ได�จนถึงวันที่ 1 ธ.ค. 67 30-ก.ย.-66

30 เหนือคลอง นายนิรัตน  บุตรฤทธิ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานจ�างตามภารกิจ มีใบอนุญาตเปTนผู�ขับรถส�วนบุคคล 14,180 1-ต.ค.-65 1 ป*  - � - ดีเด�น เห็นชอบ
(รถบรรทุกขยะ) ผู�มีทักษะ ชนิดที่ 2 ถึง
กองช�าง ใช�ได�จนถึงวันที่ 25 พ.ค. 68 30-ก.ย.-66

หน�าที่ 6 จาก 21



ค�าตอบแทน/ ผลการประเมินการ มติ
ที่ อบต. ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง/สังกัด  ประเภทพนักงานจ%าง วุฒิการศึกษา ค�าจ%าง ตั้งแต� วัน/เดือน/ป, รวม คุณวุฒิ ทักษะ วิชาชีพ ปฏิบัติงานเฉลี่ยย%อยหลัง ก.อบต.จังหวัด

(ต�อเดือน) ถึง วัน/เดือน/ป, ที่จ%าง เฉพาะ 2 ป, ไม�ต่ํากว�าระดับดี

(เอกสาร   11)
บัญชีขอความเห็นชอบต�อสัญญาจ%างพนักงานจ%างตามภารกิจ

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565
ระยะเวลาการจ%าง ลักษณะงาน

31 เหนือคลอง นายยาซูลี  บินหมัดหนี ผู�ช�วยนักวิชาการศึกษา พนักงานจ�างตามภารกิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต 24,000 1-ต.ค.-65 1 ป* ป.ตรี  - - ดีเด�น เห็นชอบ
กองการศึกษาฯ ผู�มีคุณวุฒิ วิชาเอกรัฐศาสตร ถึง

30-ก.ย.-66
32 เหนือคลอง นางสาววนิดา  เสดสัน ผู�ดูแลเด็ก (ผู�มีทักษะ) พนักงานจ�างตามภารกิจ  - 13,820 1-ต.ค.-65 1 ป*  - � - ดีมาก เห็นชอบ

ศพด.อบต.เหนือคลอง ผู�มีทักษะ ถึง
กองการศึกษาฯ 30-ก.ย.-66

33 เหนือคลอง นางสาวสุชานันท  ณ สุวรรณ ผู�ดูแลเด็ก (ผู�มีทักษะ) พนักงานจ�างตามภารกิจ  - 9,400 1-ต.ค.-65 1 ป*  - � - ดีเด�น เห็นชอบ
ศพด.อบต.เหนือคลอง ผู�มีทักษะ ถึง
กองการศึกษาฯ 30-ก.ย.-66

34 เหนือคลอง นางสาวกานดา  วาหะรักษ ผู�ช�วยนักพัฒนาชุมชน พนักงานจ�างตามภารกิจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 16,230 1-ต.ค.-65 1 ป* ป.ตรี - - ดีมาก เห็นชอบ
กองสวัสดิการสังคม ผู�มีคุณวุฒิ ถึง

30-ก.ย.-66
35 เกาะกลาง นายพรศักดิ์  เสดสัน ผู�ช�วยเจ�าพนักงานประชาสัมพันธ พนักงานจ�างตามภารกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 12,570 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวส.  - - ดีมาก เห็นชอบ

สํานักปลัด อบต. ผู�มีคุณวุฒิ โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ ถึง
30-ก.ย.-68

หน�าที่ 7 จาก 21



ค�าตอบแทน/ ผลการประเมินการ มติ
ที่ อบต. ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง/สังกัด  ประเภทพนักงานจ%าง วุฒิการศึกษา ค�าจ%าง ตั้งแต� วัน/เดือน/ป, รวม คุณวุฒิ ทักษะ วิชาชีพ ปฏิบัติงานเฉลี่ยย%อยหลัง ก.อบต.จังหวัด

(ต�อเดือน) ถึง วัน/เดือน/ป, ที่จ%าง เฉพาะ 2 ป, ไม�ต่ํากว�าระดับดี

(เอกสาร   11)
บัญชีขอความเห็นชอบต�อสัญญาจ%างพนักงานจ%างตามภารกิจ

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565
ระยะเวลาการจ%าง ลักษณะงาน

36 เกาะกลาง นางกิตติมา  ถิ่นเกาะยาว ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ พนักงานจ�างตามภารกิจ ปวส. 12,570 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวส.  - - ดีมาก เห็นชอบ
กองสวัสดิการสังคม ผู�มีคุณวุฒิ การบัญชี ถึง

 *ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมา 30-ก.ย.-68
ไม�น�อยกว�า 6 หน�วยกิต

37 เกาะลันตาใหญ� นางรัตนา  ซอรีรีน ผู�ดูแลเด็ก (ผู�มีทักษะ) พนักงานจ�างตามภารกิจ  - 16,300 1-ต.ค.-65 3 ป*  - � - ดีมาก เห็นชอบ
ผู�มีทักษะ ถึง

กองการศึกษาฯ 30-ก.ย.-68
38 เกาะลันตาใหญ� นางสาวสุภาพร  หมัดเหย� ผู�ดูแลเด็ก (ผู�มีทักษะ) พนักงานจ�างตามภารกิจ  - 15,000 1-ต.ค.-65 3 ป*  - � - ดีมาก เห็นชอบ

ผู�มีทักษะ ถึง
กองการศึกษาฯ 30-ก.ย.-68

39 เกาะลันตาใหญ� นางสาวอโณทัย  กMกใหญ� ผู�ดูแลเด็ก (ผู�มีทักษะ) พนักงานจ�างตามภารกิจ  - 15,220 1-ต.ค.-65 3 ป*  - � - ดีมาก เห็นชอบ
ผู�มีทักษะ ถึง

กองการศึกษาฯ 30-ก.ย.-68
40 เกาะลันตาใหญ� นางมะเหรียม  หว�าหาบ ผู�ดูแลเด็ก (ผู�มีทักษะ) พนักงานจ�างตามภารกิจ  - 15,130 1-ต.ค.-65 3 ป*  - � - ดีมาก เห็นชอบ

ผู�มีทักษะ ถึง
กองการศึกษาฯ 30-ก.ย.-68

หน�าที่ 8 จาก 21



ค�าตอบแทน/ ผลการประเมินการ มติ
ที่ อบต. ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง/สังกัด  ประเภทพนักงานจ%าง วุฒิการศึกษา ค�าจ%าง ตั้งแต� วัน/เดือน/ป, รวม คุณวุฒิ ทักษะ วิชาชีพ ปฏิบัติงานเฉลี่ยย%อยหลัง ก.อบต.จังหวัด

(ต�อเดือน) ถึง วัน/เดือน/ป, ที่จ%าง เฉพาะ 2 ป, ไม�ต่ํากว�าระดับดี

(เอกสาร   11)
บัญชีขอความเห็นชอบต�อสัญญาจ%างพนักงานจ%างตามภารกิจ

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565
ระยะเวลาการจ%าง ลักษณะงาน

41 เกาะลันตาใหญ� นางสาววิภา  หาญทะเล ผู�ดูแลเด็ก (ผู�มีทักษะ) พนักงานจ�างตามภารกิจ  - 14,160 1-ต.ค.-65 3 ป*  - � - ดีมาก เห็นชอบ
ผู�มีทักษะ ถึง

กองการศึกษาฯ 30-ก.ย.-68
42 เกาะลันตาใหญ� นางสาวมัลลิกา  พิสุทธิ์ชลธี ผู�ช�วยเจ�าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานจ�างตามภารกิจ ปวส. 15,550 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวช.  - - ดีมาก เห็นชอบ

กองคลัง ผู�มีคุณวุฒิ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ถึง
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 30-ก.ย.-68
 *ศึกษา วิชาบัญชีมาไม�น�อยกว�า 6 หน�วยกิต (จ�างวุฒิ ปวช.)

43 เกาะลันตาใหญ� นายธงชัย  รายาสาตร ผู�ช�วยนักวิชาการศึกษา พนักงานจ�างตามภารกิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต 22,720 1-ต.ค.-65 3 ป* ป.ตรี  - - ดีมาก เห็นชอบ
กองการศึกษาฯ ผู�มีคุณวุฒิ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท�องเที่ยว(ธุรกิจโรงแรม) ถึง

30-ก.ย.-68
44 เกาะลันตาใหญ� นายสมชาย  รายาสาตร ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ พนักงานจ�างตามภารกิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต 17,320 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวส.  - - ดีมาก เห็นชอบ

สํานักปลัด อบต. ผู�มีคุณวุฒิ  *ผ�านการฝSกอบรมด�านการใช� ถึง
คอมพิวเตอรมาไม�น�อยกว�า 12 ชม. 30-ก.ย.-68

45 เกาะลันตาใหญ� นายจิรวัฒน  โตMะแหมน ผู�ช�วยเจ�าหน�าที่วิเคราะหนโยบายและแผน พนักงานจ�างตามภารกิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต 20,970 1-ต.ค.-65 3 ป* ป.ตรี  - - ดีมาก เห็นชอบ
สํานักปลัด อบต. ผู�มีคุณวุฒิ วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร ถึง

30-ก.ย.-68

หน�าที่ 9 จาก 21



ค�าตอบแทน/ ผลการประเมินการ มติ
ที่ อบต. ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง/สังกัด  ประเภทพนักงานจ%าง วุฒิการศึกษา ค�าจ%าง ตั้งแต� วัน/เดือน/ป, รวม คุณวุฒิ ทักษะ วิชาชีพ ปฏิบัติงานเฉลี่ยย%อยหลัง ก.อบต.จังหวัด

(ต�อเดือน) ถึง วัน/เดือน/ป, ที่จ%าง เฉพาะ 2 ป, ไม�ต่ํากว�าระดับดี

(เอกสาร   11)
บัญชีขอความเห็นชอบต�อสัญญาจ%างพนักงานจ%างตามภารกิจ

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565
ระยะเวลาการจ%าง ลักษณะงาน

46 เกาะลันตาใหญ� นายจารึก  พรหมชาติ พนักงานขับรถขยะ พนักงานจ�างตามภารกิจ มีใบอนุญาตเปTนผู�ขับรถทุกประเภท 13,100 1-ต.ค.-65 3 ป*  - � - ดี เห็นชอบ
สํานักปลัด อบต. ผู�มีทักษะ ชนิดที่ 2 ถึง

ใช�ได�จนถึงวันที่ 21 ก.พ. 67 30-ก.ย.-68
47 เกาะลันตาใหญ� นายธวัชชัย  หวังผล พนักงานขับรถยนต พนักงานจ�างตามภารกิจ มีใบอนุญาตขับรถยนตส�วนบุคคล 10,720 1-ต.ค.-65 3 ป*  - � - ดี เห็นชอบ

สํานักปลัด อบต. ผู�มีทักษะ ใช�ได�จนถึงวันที่ 24 ส.ค. 70 ถึง
30-ก.ย.-68

48 เกาะลันตาใหญ� นายสมภพ  แก�วจันทร ผู�ช�วยนายช�างไฟฟEา พนักงานจ�างตามภารกิจ ปวส. 13,160 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวส.  - - ดี เห็นชอบ
กองช�าง ผู�มีคุณวุฒิ ไฟฟEากําลัง ถึง

30-ก.ย.-68
49 คลองยาง นางสาวอาทิตยา  ขําเจริญ ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ พนักงานจ�างตามภารกิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต 10,310 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวช.  - - ดีมาก เห็นชอบ

สํานักปลัด อบต. ผู�มีคุณวุฒิ สาขาวิชาการจัดการท�องเที่ยวและบริหาร ถึง
 *ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมา

ไม�น�อยกว�า 6 หน�วยกิต 30-ก.ย.-68
50 คลองยาง นายอิสมาแอน  ยูโสะ ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ พนักงานจ�างตามภารกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 14,740 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวช.  - - ดีมาก เห็นชอบ

สํานักปลัด อบต. ผู�มีคุณวุฒิ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ถึง
 *ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมา 30-ก.ย.-68

ไม�น�อยกว�า 6 หน�วยกิต

หน�าที่ 10 จาก 21



ค�าตอบแทน/ ผลการประเมินการ มติ
ที่ อบต. ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง/สังกัด  ประเภทพนักงานจ%าง วุฒิการศึกษา ค�าจ%าง ตั้งแต� วัน/เดือน/ป, รวม คุณวุฒิ ทักษะ วิชาชีพ ปฏิบัติงานเฉลี่ยย%อยหลัง ก.อบต.จังหวัด

(ต�อเดือน) ถึง วัน/เดือน/ป, ที่จ%าง เฉพาะ 2 ป, ไม�ต่ํากว�าระดับดี

(เอกสาร   11)
บัญชีขอความเห็นชอบต�อสัญญาจ%างพนักงานจ%างตามภารกิจ

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565
ระยะเวลาการจ%าง ลักษณะงาน

51 คลองยาง นางสาวบังอร  หลานอา ผู�ช�วยเจ�าพนักงานพัฒนาชุมชน พนักงานจ�างตามภารกิจ วิทยาศาสตรบัณฑิต 11,940 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวช. - - ดีมาก เห็นชอบ
กองสวัสดิการสังคม ผู�มีคุณวุฒิ ถึง

30-ก.ย.-68
52 คลองยาง นายมนตรี เหมเส็ม ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ พนักงานจ�างตามภารกิจ ปวส. 14,610 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวช. - - ดีมาก เห็นชอบ

กองการศึกษาฯ ผู�มีคุณวุฒิ การจัดการทรัพยากรมนุษย ถึง
 *ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมา 30-ก.ย.-68

ไม�น�อยกว�า 6 หน�วยกิต

53 คลองยาง นายฮาดี้  ผิวดํา ผู�ช�วยเจ�าพนักงานประปา พนักงานจ�างตามภารกิจ ปวช. 9,770 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวช.  - - ดีมาก เห็นชอบ
กองช�าง ผู�มีคุณวุฒิ ช�างไฟฟEากําลัง ถึง

30-ก.ย.-68
54 คลองยาง นายสุทิน  พลาสิน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานจ�างตามภารกิจ มีใบอนุญาตขับรถทุกประเภท 9,770 1-ต.ค.-65 3 ป*  - � - ดี เห็นชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม ผู�มีทักษะ ชนิดที่ 2 ถึง
ใช�ได�จนถึงวันที่ 1 มี.ค. 67 30-ก.ย.-68

55 คลองยาง นางสาวไลลา  บาเร็ม ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ พนักงานจ�างตามภารกิจ บัญชีบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี) 9,770 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวช.  - - ดีมาก เห็นชอบ
กองคลัง ผู�มีคุณวุฒิ  *ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมา ถึง

ไม�น�อยกว�า 6 หน�วยกิต 30-ก.ย.-68

หน�าที่ 11 จาก 21



ค�าตอบแทน/ ผลการประเมินการ มติ
ที่ อบต. ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง/สังกัด  ประเภทพนักงานจ%าง วุฒิการศึกษา ค�าจ%าง ตั้งแต� วัน/เดือน/ป, รวม คุณวุฒิ ทักษะ วิชาชีพ ปฏิบัติงานเฉลี่ยย%อยหลัง ก.อบต.จังหวัด

(ต�อเดือน) ถึง วัน/เดือน/ป, ที่จ%าง เฉพาะ 2 ป, ไม�ต่ํากว�าระดับดี

(เอกสาร   11)
บัญชีขอความเห็นชอบต�อสัญญาจ%างพนักงานจ%างตามภารกิจ

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565
ระยะเวลาการจ%าง ลักษณะงาน

56 คลองยาง นางสาวศริภา  หนูสงค ผู�ดูแลเด็ก (ผู�มีทักษะ) พนักงานจ�างตามภารกิจ  - 13,930 1-ต.ค.-65 3 ป*  - � - ดีมาก เห็นชอบ
ศพด.บ�านขุนรายา ผู�มีทักษะ ถึง
กองการศึกษาฯ 30-ก.ย.-68

57 คลองยาง นางสาวกรรณิกา  เกื้อกูล ผู�ดูแลเด็ก (ผู�มีทักษะ) พนักงานจ�างตามภารกิจ  - 13,870 1-ต.ค.-65 3 ป*  - � - ดีมาก เห็นชอบ
ศพด.บ�านคลองยาง ผู�มีทักษะ ถึง
กองการศึกษาฯ 30-ก.ย.-68

58 เพหลา นางสาวกมนชนก  ศรีเมือง ผู�ช�วยเจ�าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานจ�างตามภารกิจ ปวช. 10,220 1-ต.ค.-65 2 ป* ปวช.  - - ดีมาก เห็นชอบ
กองคลัง ผู�มีคุณวุฒิ การบัญชี ถึง

30-ก.ย.-67
59 คลองท�อมเหนือ นางสาวพรทิพย  รักเมือง ผู�ช�วยนักวิเคราะหนโยบายและแผน พนักงานจ�างตามภารกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 16,400 1-ต.ค.-65 3 ป* ป.ตรี  - - ดีมาก เห็นชอบ

สํานักปลัด อบต. ผู�มีคุณวุฒิ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร ถึง
30-ก.ย.-68

60 คลองท�อมเหนือ นางสาวเพ็ญนภา  แซ�ชั่ง ผู�ช�วยเจ�าพนักงานประชาสัมพันธ พนักงานจ�างตามภารกิจ นิเทศศาสตรบัณฑิต 12,570 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวส.  - - ดีมาก เห็นชอบ
สํานักปลัด อบต. ผู�มีคุณวุฒิ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ถึง

30-ก.ย.-68

หน�าที่ 12 จาก 21



ค�าตอบแทน/ ผลการประเมินการ มติ
ที่ อบต. ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง/สังกัด  ประเภทพนักงานจ%าง วุฒิการศึกษา ค�าจ%าง ตั้งแต� วัน/เดือน/ป, รวม คุณวุฒิ ทักษะ วิชาชีพ ปฏิบัติงานเฉลี่ยย%อยหลัง ก.อบต.จังหวัด

(ต�อเดือน) ถึง วัน/เดือน/ป, ที่จ%าง เฉพาะ 2 ป, ไม�ต่ํากว�าระดับดี

(เอกสาร   11)
บัญชีขอความเห็นชอบต�อสัญญาจ%างพนักงานจ%างตามภารกิจ

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565
ระยะเวลาการจ%าง ลักษณะงาน

61 คลองท�อมเหนือ นางเยาวลักษณ  ศรีสุข ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ พนักงานจ�างตามภารกิจ ปวส. 12,570 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวส. -  - ดีมาก เห็นชอบ
สํานักปลัด อบต. ผู�มีคุณวุฒิ การบัญชี ถึง

 *ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมา 30-ก.ย.-68
ไม�น�อยกว�า 6 หน�วยกิต

62 คลองท�อมเหนือ นายวิทยา  ทองเถาว ผู�ช�วยวิศวกรโยธา พนักงานจ�างตามภารกิจ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 19,180 1-ต.ค.-65 3 ป* ป.ตรี - - ดีมาก เห็นชอบ
กองช�าง ผู�มีคุณวุฒิ (วิศวกรรมโยธา) ถึง

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 30-ก.ย.-68
สาขาโยธา ระดับภาคีวิศวกร บัตรหมดอายุ 14 ส.ค.69

63 คลองท�อมเหนือ นางสาวกานฐิตา  จันทรพิบูลย ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ พนักงานจ�างตามภารกิจ เศรษฐศาสตรบัณฑิต 12,440 1-ต.ค.-65 2 ป* ปวส.  - - ดีมาก เห็นชอบ
กองช�าง ผู�มีคุณวุฒิ  *ผ�านการฝSกอบรมด�านการใช� ถึง

คอมพิวเตอรมาไม�น�อยกว�า 12 ชม. 30-ก.ย.-68
64 คลองท�อมเหนือ นางจรรยา  รักเครือ ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ พนักงานจ�างตามภารกิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) 12,570 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวส.  - - ดีมาก เห็นชอบ

กองการศึกษาฯ ผู�มีคุณวุฒิ  *ผ�านการฝSกอบรมด�านการใช� ถึง
คอมพิวเตอรมาไม�น�อยกว�า 12 ชม. 30-ก.ย.-68

65 คลองท�อมเหนือ นางสาวสุธิสา  นํานาผล ผู�ดูแลเด็ก พนักงานจ�างตามภารกิจ  - 9,780 1-ต.ค.-65 3 ป*  - � - ดีมาก เห็นชอบ
ศพด.บ�านคลองท�อมเหนือ ผู�มีทักษะ ถึง
กองการศึกษาฯ 30-ก.ย.-68

หน�าที่ 13 จาก 21



ค�าตอบแทน/ ผลการประเมินการ มติ
ที่ อบต. ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง/สังกัด  ประเภทพนักงานจ%าง วุฒิการศึกษา ค�าจ%าง ตั้งแต� วัน/เดือน/ป, รวม คุณวุฒิ ทักษะ วิชาชีพ ปฏิบัติงานเฉลี่ยย%อยหลัง ก.อบต.จังหวัด

(ต�อเดือน) ถึง วัน/เดือน/ป, ที่จ%าง เฉพาะ 2 ป, ไม�ต่ํากว�าระดับดี

(เอกสาร   11)
บัญชีขอความเห็นชอบต�อสัญญาจ%างพนักงานจ%างตามภารกิจ

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565
ระยะเวลาการจ%าง ลักษณะงาน

66 พรุดินนา นางสาวกมลลักษณ  สุทธิเกิด ผู�ช�วยเจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� พนักงานจ�างตามภารกิจ บัญชีบัญฑิต 13,560 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวส. -  - ดีเด�น เห็นชอบ
กองคลัง ผู�มีคุณวุฒิ ถึง

30-ก.ย.-68

67 พรุดินนา ว�าที่ ร.ต. พงศกร  เป*ยกบุตร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานจ�างตามภารกิจ มีใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร 15,600 1-ต.ค.-65 3 ป*  - � - ดีมาก เห็นชอบ
กองช�าง ผู�มีทักษะ ใช�ได�จนถึงวันที่ 9 พ.ค. 66 ถึง

30-ก.ย.-68
ใช�ได�จนถึงวันที่ 2 พ.ค.65 (อยู�ระหว�างเสนอต�อใบขับขี่)

มีใบอนุญาตขับรถทุกประเภทชนิดที่ 2

ใช�ได�จนถึงวันที่ 16 ก.ย.65 (อยู�ระหว�างเสนอต�อใบขับขี่)

68 ลําทับ นางสาวสมทรง  นวลสมศรี ผู�ดูแลเด็ก (ผู�มีทักษะ) พนักงานจ�างตามภารกิจ  - 12,440 1-ต.ค.-65 2 ป*  - � - ดีมาก เห็นชอบ
ผู�มีทักษะ ถึง

กองการศึกษาฯ 30-ก.ย.-68
69 ลําทับ นางกฤษณา  เฉพาะตน ผู�ดูแลเด็ก (ผู�มีทักษะ) พนักงานจ�างตามภารกิจ  - 12,570 1-ต.ค.-65 3 ป*  - � - ดี เห็นชอบ

ผู�มีทักษะ ถึง
กองการศึกษาฯ 30-ก.ย.-68

มีใบอนุญาตขับรถ Driving License ชนิดรถบดถนน

หน�าที่ 14 จาก 21



ค�าตอบแทน/ ผลการประเมินการ มติ
ที่ อบต. ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง/สังกัด  ประเภทพนักงานจ%าง วุฒิการศึกษา ค�าจ%าง ตั้งแต� วัน/เดือน/ป, รวม คุณวุฒิ ทักษะ วิชาชีพ ปฏิบัติงานเฉลี่ยย%อยหลัง ก.อบต.จังหวัด

(ต�อเดือน) ถึง วัน/เดือน/ป, ที่จ%าง เฉพาะ 2 ป, ไม�ต่ํากว�าระดับดี

(เอกสาร   11)
บัญชีขอความเห็นชอบต�อสัญญาจ%างพนักงานจ%างตามภารกิจ

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565
ระยะเวลาการจ%าง ลักษณะงาน

70 ลําทับ นายประเสิรฐ  พัดทอง ผู�ช�วยเจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� พนักงานจ�างตามภารกิจ ปวช. 9,780 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวช.  - - ดีมาก เห็นชอบ
กองคลัง ผู�มีคุณวุฒิ การเลขานุการ ถึง

30-ก.ย.-68
71 ลําทับ นางสาวณัฐวดี  เปTดทอง ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ พนักงานจ�างตามภารกิจ บัญชีบัณฑิต 12,440 1-ต.ค.-65 2 ป* ปวส.  - - ดีมาก เห็นชอบ

สํานักปลัด อบต. ผู�มีคุณวุฒิ  *ผ�านการฝSกอบรมด�านการใช� ถึง
คอมพิวเตอรมาไม�น�อยกว�า 12 ชม. 30-ก.ย.-67

72 ลําทับ นางสาวนุชนาฎ  เพชรเรือนทอง ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ พนักงานจ�างตามภารกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต 12,570 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวส.  - - ดีมาก เห็นชอบ
กองช�าง ผู�มีคุณวุฒิ  *ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมา ถึง

ไม�น�อยกว�า 6 หน�วยกิต 30-ก.ย.-68
73 ลําทับ นายธวัชชัย  ศรีชู ผู�ช�วยนายช�างโยธา พนักงานจ�างตามภารกิจ ปวส. 13,910 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวส. - - ดีมาก เห็นชอบ

กองช�าง ผู�มีคุณวุฒิ ช�างก�อสร�าง ถึง
30-ก.ย.-68

74 ไสไทย นางสาววิภาวี  สีหมุ�น ผู�ช�วยครู (ปฐมวัย) พนักงานจ�างตามภารกิจ ศึกษาศาสตรบัณฑิต 19,610 1-ต.ค.-65 3 ป* ป.ตรี - - ดีมาก เห็นชอบ
รร.บ�านไสไทย ผู�มีคุณวุฒิ (การปฐมวัยศึกษา) ถึง
กองการศึกษาฯ มีใบอนุญาตประเภทวิชาชีพครู 30-ก.ย.-68

ใช�ได�จนถึงวันที่ 30 มี.ค.69

หน�าที่ 15 จาก 21



ค�าตอบแทน/ ผลการประเมินการ มติ
ที่ อบต. ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง/สังกัด  ประเภทพนักงานจ%าง วุฒิการศึกษา ค�าจ%าง ตั้งแต� วัน/เดือน/ป, รวม คุณวุฒิ ทักษะ วิชาชีพ ปฏิบัติงานเฉลี่ยย%อยหลัง ก.อบต.จังหวัด

(ต�อเดือน) ถึง วัน/เดือน/ป, ที่จ%าง เฉพาะ 2 ป, ไม�ต่ํากว�าระดับดี

(เอกสาร   11)
บัญชีขอความเห็นชอบต�อสัญญาจ%างพนักงานจ%างตามภารกิจ

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565
ระยะเวลาการจ%าง ลักษณะงาน

75 ไสไทย นายสมชาย  และเหล็ม ผู�ช�วยเจ�าพนักงานปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานจ�างตามภารกิจ ปวส. 12,190 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวส. - - ดีมาก เห็นชอบ
สํานักปลัด อบต. ผู�มีคุณวุฒิ ช�างก�อสร�าง ถึง

30-ก.ย.-68
76 ไสไทย นายดนัย  ลายแบน พนักงานขับรถยนต พนักงานจ�างตามภารกิจ มีใบอนุญาตเปTนผู�ขับรถทุกประเภท 11,840 1-ต.ค.-65 3 ป*  - � - ดีมาก เห็นชอบ

สํานักปลัด อบต. ผู�มีทักษะ ชนิดที่ 2 ถึง
ใช�ได�จนถึงวันที่ 15 ก.ย. 68 30-ก.ย.-68

77 ไสไทย นางเบญจภรณ  ช�วยค้ํา ผู�ช�วยนักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงานจ�างตามภารกิจ ครุศาสตรบัณฑิต 16,660 1-ต.ค.-65 3 ป* ป.ตรี - - ดีมาก เห็นชอบ
สํานักปลัด อบต. ผู�มีคุณวุฒิ สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ถึง

30-ก.ย.-68
78 คลองประสงค นางสาวณฐิกา  ทําสวน ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ พนักงานจ�างตามภารกิจ ปวส. 15,230 1-ต.ค.-65 4 ป* ปวช. - - ดีมาก เห็นชอบ

สํานักปลัด อบต. ผู�มีคุณวุฒิ การบัญชี ถึง

 *ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมา 30-ก.ย.-69

ไม�น�อยกว�า 6 หน�วยกิต

79 คลองประสงค นางสาววิภาวี  สิ้นเซ�ง ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ พนักงานจ�างตามภารกิจ ปวส. 13,680 1-ต.ค.-65 4 ป* ปวช. - - ดีมาก เห็นชอบ
กองคลัง ผู�มีคุณวุฒิ การเลขานุการ ถึง

 *ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมา 30-ก.ย.-69
ไม�น�อยกว�า 6 หน�วยกิต

หน�าที่ 16 จาก 21



ค�าตอบแทน/ ผลการประเมินการ มติ
ที่ อบต. ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง/สังกัด  ประเภทพนักงานจ%าง วุฒิการศึกษา ค�าจ%าง ตั้งแต� วัน/เดือน/ป, รวม คุณวุฒิ ทักษะ วิชาชีพ ปฏิบัติงานเฉลี่ยย%อยหลัง ก.อบต.จังหวัด

(ต�อเดือน) ถึง วัน/เดือน/ป, ที่จ%าง เฉพาะ 2 ป, ไม�ต่ํากว�าระดับดี

(เอกสาร   11)
บัญชีขอความเห็นชอบต�อสัญญาจ%างพนักงานจ%างตามภารกิจ

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565
ระยะเวลาการจ%าง ลักษณะงาน

80 คลองประสงค นางสาวอัญชลี  เกาะกลาง ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ พนักงานจ�างตามภารกิจ ปวส. 13,830 1-ต.ค.-65 4 ป* ปวช. - - ดีมาก เห็นชอบ
กองช�าง ผู�มีคุณวุฒิ การเลขานุการ ถึง

  *ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไม�น�อยกว�า 6 หน�วยกิต 30-ก.ย.-69
81 คลองประสงค นางจุฑารัตน  ลายแบน ผู�ช�วยเจ�าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานจ�างตามภารกิจ ปวส. 14,360 1-ต.ค.-65 4 ป* ปวช. - - ดีมาก เห็นชอบ

กองคลัง ผู�มีคุณวุฒิ การบัญชี ถึง
30-ก.ย.-69

82 คลองประสงค นางมัตติกา  มีล�าม ผู�ช�วยเจ�าพนักงานพัสดุ พนักงานจ�างตามภารกิจ ปวส. 13,700 1-ต.ค.-65 4 ป* ปวช. - - ดีมาก เห็นชอบ
กองคลัง ผู�มีคุณวุฒิ การบัญชี ถึง

30-ก.ย.-69
83 คลองประสงค นางสายใหม   แดงอิด ผู�ดูแลเด็ก (ผู�มีทักษะ) พนักงานจ�างตามภารกิจ  - 14,350 1-ต.ค.-65 4 ป*  - � - ดีมาก เห็นชอบ

ศพด.บ�านเกาะกลาง ผู�มีทักษะ ถึง
กองการศึกษาฯ 30-ก.ย.-69

84 อ�าวนาง นางสาวสุดารัตน  ห�าฝา ผู�ช�วยเจ�าพนักงานประชาสัมพันธ พนักงานจ�างตามภารกิจ นิเทศศาสตรบัณฑิต 11,850 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวส. - - ดีมาก เห็นชอบ
สํานักปลัด อบต. ผู�มีคุณวุฒิ ถึง

30-ก.ย.-68

หน�าที่ 17 จาก 21



ค�าตอบแทน/ ผลการประเมินการ มติ
ที่ อบต. ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง/สังกัด  ประเภทพนักงานจ%าง วุฒิการศึกษา ค�าจ%าง ตั้งแต� วัน/เดือน/ป, รวม คุณวุฒิ ทักษะ วิชาชีพ ปฏิบัติงานเฉลี่ยย%อยหลัง ก.อบต.จังหวัด

(ต�อเดือน) ถึง วัน/เดือน/ป, ที่จ%าง เฉพาะ 2 ป, ไม�ต่ํากว�าระดับดี

(เอกสาร   11)
บัญชีขอความเห็นชอบต�อสัญญาจ%างพนักงานจ%างตามภารกิจ

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565
ระยะเวลาการจ%าง ลักษณะงาน

85 อ�าวนาง นายธนวิชญ  บุตรแขก ผู�ช�วยนายช�างโยธา พนักงานจ�างตามภารกิจ ปวส. 11,960 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวส. - - ดีมาก เห็นชอบ
กองช�าง ผู�มีคุณวุฒิ ช�างก�อสร�าง ถึง

30-ก.ย.-68
86 อ�าวนาง นายจีระศักดิ์  คงวัดใหม� ผู�ช�วยนายช�างโยธา พนักงานจ�างตามภารกิจ ปวส. 11,850 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวส. - - ดีมาก เห็นชอบ

กองช�าง ผู�มีคุณวุฒิ ช�างก�อสร�าง ถึง
30-ก.ย.-68

87 อ�าวนาง นายอาทิตย  สะสม พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานจ�างตามภารกิจ มีใบอนุญาตเปTนผู�ขับรถ 10,080 1-ต.ค.-65 3 ป*  - � - ดีมาก เห็นชอบ
กองช�าง ผู�มีทักษะ ทุกประเภทชนิดที่ 2 ถึง

ใช�ได�จนถึงวันที่ 11 มิ.ย.  67 30-ก.ย.-68
88 อ�าวนาง นายเลิศศักดิ์  สุขสนอง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานจ�างตามภารกิจ มีใบอนุญาตเปTนผู�ขับรถ 9,590 1-ต.ค.-65 3 ป*  - � - ดีมาก เห็นชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม ผู�มีทักษะ ทุกประเภทชนิดที่ 2 ถึง
ใช�ได�จนถึงวันที่ 25 ก.ย. 65 30-ก.ย.-68

89 อ�าวนาง นายอดิสรณ  สุขขสนอง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานจ�างตามภารกิจ มีใบอนุญาตเปTนผู�ขับรถ 9,990 1-ต.ค.-65 3 ป*  - � - ดีมาก เห็นชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม ผู�มีทักษะ ทุกประเภทชนิดที่ 3 ถึง

ใช�ได�จนถึงวันที่ 17 ก.ย. 66 30-ก.ย.-68

หน�าที่ 18 จาก 21



ค�าตอบแทน/ ผลการประเมินการ มติ
ที่ อบต. ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง/สังกัด  ประเภทพนักงานจ%าง วุฒิการศึกษา ค�าจ%าง ตั้งแต� วัน/เดือน/ป, รวม คุณวุฒิ ทักษะ วิชาชีพ ปฏิบัติงานเฉลี่ยย%อยหลัง ก.อบต.จังหวัด

(ต�อเดือน) ถึง วัน/เดือน/ป, ที่จ%าง เฉพาะ 2 ป, ไม�ต่ํากว�าระดับดี

(เอกสาร   11)
บัญชีขอความเห็นชอบต�อสัญญาจ%างพนักงานจ%างตามภารกิจ

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565
ระยะเวลาการจ%าง ลักษณะงาน

90 อ�าวนาง นายเฉลียว  กิ่งเล็ก พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานจ�างตามภารกิจ มีใบอนุญาตเปTนผู�ขับรถ 9,990 1-ต.ค.-65 3 ป*  - � - ดีมาก เห็นชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม ผู�มีทักษะ ทุกประเภทชนิดที่ 2 ถึง

ใช�ได�จนถึงวันที่ 1 มิ.ย.68 30-ก.ย.-68
91 อ�าวนาง นายกายเทพ  สายนุ�ย ผู�ช�วยนักสันทนาการ พนักงานจ�างตามภารกิจ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป*) 16,070 1-ต.ค.-65 3 ป* ป.ตรี - - ดีมาก เห็นชอบ

กองการศึกษาฯ ผู�มีคุณวุฒิ สาขาวิชาพลศึกษา ถึง
30-ก.ย.-68

92 อ�าวนาง นางสาวบัณฑิตา  โสภา ผู�ช�วยเจ�าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานจ�างตามภารกิจ ปวส. 11,020 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวส. - - ดีมาก เห็นชอบ
รร.บ�านช�องพลี ผู�มีคุณวุฒิ การบัญชี ถึง
กองการศึกษาฯ 30-ก.ย.-68

93 อ�าวนาง นายตูแวสาฟ*รีย  สาสารี ผู�ช�วยครู (คณิตศาสตร) พนักงานจ�างตามภารกิจ ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป*) 16,280 1-ต.ค.-65 3 ป* ป.ตรี  - - ดีมาก เห็นชอบ
รร.บ�านช�องพลี ผู�มีคุณวุฒิ สาขาวิชาคณิตศาสตร ถึง
กองการศึกษาฯ มีใบอนุญาตประเภทวิชาชีพครู 30-ก.ย.-68

ใช�ได�จนถึงวันที่ 20 มี.ค.69

94 อ�าวนาง นางสาวพนิดา  ในทอน ผู�ช�วยครู (วิทยาศาสตร) พนักงานจ�างตามภารกิจ ครุศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 5 ป*) 16,440 1-ต.ค.-65 3 ป* ป.ตรี  - - ดีมาก เห็นชอบ
รร.บ�านช�องพลี ผู�มีคุณวุฒิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ถึง
กองการศึกษาฯ มีใบอนุญาตประเภทวิชาชีพครู 30-ก.ย.-68

ใช�ได�จนถึงวันที่ 13 พ.ค.67

หน�าที่ 19 จาก 21



ค�าตอบแทน/ ผลการประเมินการ มติ
ที่ อบต. ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง/สังกัด  ประเภทพนักงานจ%าง วุฒิการศึกษา ค�าจ%าง ตั้งแต� วัน/เดือน/ป, รวม คุณวุฒิ ทักษะ วิชาชีพ ปฏิบัติงานเฉลี่ยย%อยหลัง ก.อบต.จังหวัด

(ต�อเดือน) ถึง วัน/เดือน/ป, ที่จ%าง เฉพาะ 2 ป, ไม�ต่ํากว�าระดับดี

(เอกสาร   11)
บัญชีขอความเห็นชอบต�อสัญญาจ%างพนักงานจ%างตามภารกิจ

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565
ระยะเวลาการจ%าง ลักษณะงาน

95 อ�าวนาง นางสาววรรณา  อุทรัง ผู�ช�วยครู (ภาษาไทย) พนักงานจ�างตามภารกิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร) 16,940 1-ต.ค.-65 3 ป* ป.ตรี  - - ดีมาก เห็นชอบ
รร.บ�านช�องพลี ผู�มีคุณวุฒิ สาขาวิชาเอกภาษาไทย ถึง
กองการศึกษาฯ 30-ก.ย.-68

96 อ�าวนาง นางสาวเสาวลักษณ  โทคง ผู�ช�วยนักโภชนาการ พนักงานจ�างตามภารกิจ วิทยาศาสตรบัณฑิต 15,450 1-ต.ค.-65 3 ป* ป.ตรี - - ดีมาก เห็นชอบ
รร.บ�านช�องพลี ผู�มีคุณวุฒิ (วิทยาศาสตรและโทคโนโลยีการอาหาร) ถึง
กองการศึกษาฯ 30-ก.ย.-68

97 อ�าวนาง นางสาวอนุชชิดา  เกื้อกูล ผู�ช�วยบรรณารักษ พนักงานจ�างตามภารกิจ ศิลปศาสตรบัณฑิต 15,450 1-ต.ค.-65 3 ป* ปวส. - - ดีมาก เห็นชอบ
รร.บ�านช�องพลี ผู�มีคุณวุฒิ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ถึง
กองการศึกษาฯ 30-ก.ย.-68

98 อ�าวนาง นางสาวรัตนา  เรือนจันทร ผู�ช�วยครูผู�ดูแลเด็ก พนักงานจ�างตามภารกิจ ครุศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 5 ป*) 18,710 1-ต.ค.-65 3 ป* ป.ตรี  - - ดีมาก เห็นชอบ
ศพด.อ�าวนาง ผู�มีคุณวุฒิ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ถึง
กองการศึกษาฯ มีใบอนุญาตประเภทวิชาชีพครู 30-ก.ย.-68

ใช�ได�จนถึงวันที่ 29 มี.ค.69

99 อ�าวลึกใต� นางสาวกานตรวี  บ�านนบ ผู�ช�วยนักวิชาการสาธารณสุข พนักงานจ�างตามภารกิจ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 16,520 1-ต.ค.-65 4 ป* ป.ตรี - - ดีมาก เห็นชอบ
สํานักปลัด อบต. ผู�มีคุณวุฒิ ถึง

30-ก.ย.-69

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใช�ได�จนถึงวันที่ 10 พ.ค. 67

หน�าที่ 20 จาก 21



ค�าตอบแทน/ ผลการประเมินการ มติ
ที่ อบต. ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง/สังกัด  ประเภทพนักงานจ%าง วุฒิการศึกษา ค�าจ%าง ตั้งแต� วัน/เดือน/ป, รวม คุณวุฒิ ทักษะ วิชาชีพ ปฏิบัติงานเฉลี่ยย%อยหลัง ก.อบต.จังหวัด

(ต�อเดือน) ถึง วัน/เดือน/ป, ที่จ%าง เฉพาะ 2 ป, ไม�ต่ํากว�าระดับดี

(เอกสาร   11)
บัญชีขอความเห็นชอบต�อสัญญาจ%างพนักงานจ%างตามภารกิจ

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565
ระยะเวลาการจ%าง ลักษณะงาน

100 อ�าวลึกใต� นางสาวอภิรติ  ชุมขุน ผู�ช�วยเจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� พนักงานจ�างตามภารกิจ บัญชีบัณฑิต 10,330 1-ต.ค.-65 4 ป* ปวช. - - ดีมาก เห็นชอบ
กองคลัง ผู�มีคุณวุฒิ ถึง

30-ก.ย.-69

หน�าที่ 21 จาก 21






































