
 
 
 
 
 

   
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 

เรื่อง  รายช่ือพนักงานสวนตําบลท่ีมีผลการปฏิบัติงาน ครั้งท่ี 1 (1  ตุลาคม  2563 – 31  มีนาคม 2564) 
อยูในระดับดีเดน  

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบลลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนตําบล ( ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 11  มิถุนายน 2563 ขอ 303 (7) ใหองคการบริหารสวน
ตําบลประกาศรายชื่อพนักงานสวนตําบล ผูท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน ในท่ีเปดเผยใหทราบโดยท่ัวกัน  
เพ่ือเปนการยกยอง  ชมเชย  และสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน  

องคการบริหารสวนตําบลเขาพระจึงขอประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานสวน
ตําบล ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับดีเดน  รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ทายนี้ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  21   เมษายน พ.ศ.  ๒๕64 เปนตนไป 
     

   
 

       
 
       ( นายมานพ  ฉํ่าพงษสันติ ) 
          นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“  ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน  ” 



 
บัญชีแนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 

เร่ือง รายช่ือพนักงานสวนตําบลที่มีผลการปฏิบตัิงาน คร้ังที่ 1 ( 1  ตุลาคม  2563 – 31  มีนาคม 2564) 
อยูในระดับดีเดน  

 
 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง ประเภท ระดับ 
ผลการ
ประเมิน 

1 นายพัฒนพงษ  ปนแกว นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ชํานาญการ 98.00 % 
2 นางสาวประไพ  ประถมทอง ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) อํานวยการทองถ่ิน ตน 96.00 % 
3 นายวราพงษ  ใยนอย นักวิชาการจัดเก็บรายได วิชาการ ชํานาญการ 96.00 % 
4 นางสาวเยาวลักษณ  ทนงยิ่ง เจาพนักงานพัสดุ ท่ัวไป ชํานาญงาน 96.00 % 
5 นางสาวพนิดา  เหลืองอรุณ นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการ 95.60 % 
6 นายวิทมนตร  กิริวรรณา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล(นักบริหารงานทองถ่ิน) บริหารงานทองถ่ิน กลาง 95.40 % 
7 นางสาวณัฐพัชร  ทองคํา นักวิชาการเงินและบัญช ี วิชาการ ชํานาญการ 95.00 % 
8 นายจตุวิทย  จันทรลอย นิติกร วิชาการ ชํานาญการ 94.00 % 
9 นางสาวศิรพิชชา  นอยสุริวงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผน วิชาการ ชํานาญการ 93.20 % 

10 นางสาวกนกวรรณ  หยกอํานวยชัย หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท่ัวไป) อํานวยการทองถ่ิน ตน 92.00 % 
11 จ.ส.อ.พีรพงษ  อํ่าทอง เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ท่ัวไป ชํานาญงาน 92.00 % 
12 นางชุติมา  กลาหาญ เจาพนักงานธุรการ ท่ัวไป ชํานาญงาน 90.00 % 

 

  ลงชื่อ            ลงชื่อ          
          ( นายวิทมนตร  กิริวรรณา )        ( นายมานพ  ฉํ่าพงษสันติ ) 
   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ         นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ



 
 

 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  
เรื่อง พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

อยูในระดับดีเดนและดีมาก 
 

  โดยท่ีเปนการสมควรประกาศใชมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลใหมีมาตรฐานแหงวิชาชีพและระบบการบริหารงานบุคคลท่ี
สอดคลองเสมอภาคและเปนธรรม ซ่ึงไมต่ํากวามาตรฐานการบริหารงานบุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

อาศัยอํานาจตามความใน ขอ 13 (5) ประกอบกับมาตรา 25  วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 มติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลในการประชุมครั้งท่ี 

1/2562 เม่ือวันท่ี 24  มกราคม 2562 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี ในการ

ประชุมครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 19  มิถุนายน 2562 เห็นชอบกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2562 กําหนดให

นายกองคการบริหารสวนตําบลหรือผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบหมายประกาศรายชื่อพนักงานครูและบุคลากร

ทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล ผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดนและดีมากในท่ีเปดเผยใหทราบโดยท่ัว

กัน เพ่ือเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ จึงประกาศรายชื่อพนักงานครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ผูมีผลการปฏิบัติราชการ อยูในระดับดีเดนและดีมากในรอบการประเมินที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 

2563 ถึงวันท่ี  31 มีนาคม 2564 ดังนี้ 

  ระดับดีเดน  

  นางชลิตา  อําภา   ตําแหนง  ครู 

  นางทิพวัลย  ปลูกงาม  ตําแหนง  ครู 

 ประกาศ ณ วันท่ี    21    เมษายน    พ.ศ. 2564 

 

    (ลงชือ่)    
                     ( นายมานพ  ฉํ่าพงษสันติ ) 
      นายกองคการบรหิารสวนตําบลเขาพระ     
 
 
 
 

“ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล  บริการเพือ่ประชาชน ” 
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