
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง 
เรื่อง    ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 

           ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  รอบการประเมินที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 พ.ศ. ๒๕
61 ครึ่งปีหลัง  ครั้งที่ 2 

……………………………………….   

  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 (แก้ไข
เพ่ิมเติม)  มกราคม  2559  ข้อ 303 (7) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับ
มอบหมายประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ในที่เปิดเผยให้ทราบโดย
ทั่วกันเพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบผลการประเมินต่อไปให้ดี
ขึ้น และองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทองได้ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมกับ
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสังกัด
เรียบร้อยแล้ว 

  ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศดังกล่าวข้างต้นและเพ่ือให้การบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 , 22, 
25 และมาตรา  26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ประกาศรายชื่อ
บุคลากรในสังกัด ที่มีผลการประเมินในระดับ ดีเด่น สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 รอบการประเมินที่ 1  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ   

   ประกาศ     ณ     วันที่  20  เมษายน  พ.ศ.๒๕63 
    
 
   (ลงชื่อ)............................................... 
                                       (นายประดับ  หมื่นจร) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับ ดีเด่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบการประเมินครั้งที่ 1  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง 

  
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง คะแนนประเมิน ผลการประเมิน 
พนักงานส่วนต าบล 

1 นางสาวเฌอมาร์ส  ปราบแก้ว ผอ.กองการศึกษาฯ 94.30 ดีเด่น 
2 นางสาวจิราวรรณ  เพชรน้อย นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 93.60 ดีเด่น 
3 นางกัญญาภัทร  พ่วงทอง นักวิชาการคลัง 92.10 ดีเด่น 
4 นางสาวเสาวลักษณ์  ทองมาก นักวิชาการพัสดุ 92.10 ดีเด่น 
5 นายประเสริฐ  รักศรีนวล ผอ.กองช่าง 91.72 ดีเด่น 
6 นายภักดี  เรียนสุด หัวหน้าส านักปลัด 91.40 ดีเด่น 
7 นางอรพินธุ์  คงดี ผอ.กองคลัง 91.40 ดีเด่น 
8 นายสพุจน์  ฤทธชิัย ปลัด อบต. 91.20 ดีเด่น 
9 นางสาวพรทิพย์  สุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ 91.00 ดีเด่น 
10 นายสมชาย  นาควิโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 90.50 ดีเด่น 
11 นางสาวฤทัยรัตน์  ล่องลอย นักจัดการงานทั่วไป 90.50 ดีเด่น 
12 นายเดชา  พลเกษตร นักป้องกันและบรรเทาฯ 90.20 ดีเด่น 
13 นางวิไลวรรณ  ศิริสภาภรณ์ นักพัฒนาชุมชน 90.20 ดีเด่น 
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เพ่ิมเติม)  มกราคม  2559  ข้อ 303 (7) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับ
มอบหมายประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ในที่เปิดเผยให้ทราบโดย
ทั่วกันเพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบผลการประเมินต่อไปให้ดี
ขึ้น และข้อ 304 การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ตามข้อ 300 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดล าดับ
ผลการประเมินเรียงล าดับจากผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับต้อง
ปรับปรุงไว้ให้ชัดเจน เพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่น 
ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ ไว้เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาพระทองได้ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมกับด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสังกัดเรียบร้อยแล้ว 
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6 นายภักดี  เรียนสุด หัวหน้าส านักปลัด 91.40 ดีเด่น 
7 นางอรพินธุ์  คงดี ผอ.กองคลัง 91.40 ดีเด่น 
8 นายสพุจน์  ฤทธชิัย ปลัด อบต. 91.20 ดีเด่น 
9 นางสาวพรทิพย์  สุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ 91.00 ดีเด่น 
10 นายสมชาย  นาควิโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 90.50 ดีเด่น 
11 นางสาวฤทัยรัตน์  ล่องลอย นักจัดการงานทั่วไป 90.50 ดีเด่น 
12 นายเดชา  พลเกษตร นักป้องกันและบรรเทาฯ 90.20 ดีเด่น 
13 นางวิไลวรรณ  ศิริสภาภรณ์ นักพัฒนาชุมชน 90.20 ดีเด่น 
14 นางสาวสุนันทา สุวรรณถาวร นักทรัพยากรบุคคล 89.90 ดีมาก 
15 นางสาวศุกรียา  ยศนุ้ย นักวิชาการศึกษา 89.40 ดีมาก 

ลูกจ้างประจ า 
1 ว่าที่ ร.ต.หญงิพรชนก ทองแผ่น นักจัดการงานทั่วไป 89.00 ดีมาก 

พนักงานจ้าง 
1 นายไสว  ทองรัตน์ คนงานทั่วไป 92.40 ดีมาก 
2 นายสุทัศน์  เพชรสุวรรณ พนักงานจดมาตรน้้า 92.40 ดีมาก 
3 นายจรัญ  ทองพูน ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี 92.40 ดีมาก 
4 นางสาวกฤษติยาภรณ์ มากนุ่น ผช.เจ้าพนักงานจดัเก็บฯ 92.40 ดีมาก 
5 นายนิวัติ  หมื่นจร พนักงานผลิตน้้าประปา 91.85 ดีมาก 
6 นายอรุณ  ทองพูน ผช.นายช่างโยธา 91.85 ดีมาก 
7 นายดิเรก  คงพรหม ผช.เจ้าพนักงานประปา 91.85 ดีมาก 
8 นางสาวกนกวรรณ  มากนุ่น ผช.เจ้าพนักงานพัสด ุ 91.20 ดีมาก 
9 นางสาวบุญเรือน  ไชยรักษา ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 91.00 ดีมาก 
10 นายสามารถ  สุขบาล พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 90.65 ดีมาก 
11 นายสุรเชษฐ์  ไข่คง คนงาน 90.65 ดีมาก 
12 นางสาววราพร  คงทอง คนงาน 89.60 ดีมาก 
13 นางนิดา  ข้าเนย ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 88.55 ดีมาก 
14 นางปรีดา  สุขสงวน ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 88.30 ดีมาก 
15 นางสาววราภรณ์ เชาวลิต ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 86.45 ดีมาก 
16 นางสาวนงลักษณ์ ทองขาว ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 85.85 ดีมาก 
17 นางสาวนิภา จันทร์เสถียร ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 85.30 ดีมาก 
18 นางสาวยุภิญ  สายน่วม ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 85.20 ดีมาก 
19 นายทวีศักดิ์  กลบัคุณ คนงาน 84.50 ดีมาก 
20 นายประทีป  ชูเกิด ภารโรง 84.50 ดีมาก 
21 นายสุพจน์  เจือบุญ พนักงานขับรถยนต์ 84.10 ดีมาก 



 


