
 
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลวังบาล 
เร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนกังานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง  

ประจำป 25๖๓ (คร่ึงปแรก) 
…………………………………….….. 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕  ประกอบมาตรา ๒๕ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับขอ  217 , 374 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานตำบล
จังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล นั้น 
 

  บัดนี้ องคการบริหารสวนตำบลวังบาล ไดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบล
ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ดังนี้ 
 

 
ที่ 

 
ชื่อ – สกุล 

 
ตำแหนง 

 
ระดับ 

ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 

 พนักงานสวนตำบล     
1 นายบรรจง แสนสุข ปลัดองคการบริหารสวนตำบล กลาง ดี 90.0 
2 นางสาวพรพรรณินทร ทองถวง รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล ตน ดี 83.50 
 สำนักงานปลัด     

3 วาที่ร.ต.ปรเมศวร           ราชพรหมมินทร หน.สำนักปลัด ตน ดี 89.90 
4 นายประสพ                  ดวงชาง นักทรัพยากรบุคคล ชก. ดี 89.60 
5 นางสาวสุรยิาภรณ          เทพธาน ี นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก. ดีเดน 90.70 
6 พันจาโทอนุชา               หอมจันทร นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก. ดีเดน 90.10 
7 นายกรกฎ                    ภูวนานนท นติิกร ปก. ด ี 80.40 
 กองคลัง     
8 นางวลัยพร                   มีสา ผูอำนวยการกองคลัง ตน ดี 83.50 
9 นางพัชรินทร                 คำเมือง นักวิชาการเงินและบญัชี ชก. ดี 88.70 
10 นางสาวภัชษนัญฑ           ปารมี นักวิชาการพัสดุ ปก ดี 80.50 
11 นาวสาวเกวลี                 โครตบานแข นักวิชาการจัดเก็บรายได ปก ดี 82.30 
 กองชาง     
12 นายปยบุตร บุญแถม ผูอำนวยการกองชาง ตน ดี 83.50 

13 นายเศกศักดิ์                 เวียงวิเศษ นายชางโยธา ชง ดีเดน 94.40 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม     
14 จาสิบเอกกิตติศักดิ์             ติ๊บเมืองมา เจาพนักงานสาธารณสุข ปง. ดีเดน 91.55 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๖ว   
15 นางอุไรวรรณ                  บุญเรยีน ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ ตน ดี 83.50 
16 นางสาววนิดา                อินทรจันทร นักวิชาการศึกษา ปก. ดี 81.50 
17 นางสมคิด                        ธิกะ ครู (ศพด.วังบาล) คศ.2 ดี 81.50 
18 นางธนาภรณ                มะโน ครู (ศพด.วังบาล) คศ.๒ ดี 81.50 
19 นางธีรนชุ                     คำอยู ครู (ศพด.วังบาล) คศ.1 ดี 81.50 
20 นางขนิษฐา                      อินสอน ครู (ศพด.วังบาล) คศ.๒ ดี 81.50 
21 นางพรทิพย                 บุญแถม ครู (ศพด.วังบาล) คศ.๒ ดี 81.50 
22 นางสาววะลี                 แซเถา ครู (ศพด.วังบาล) คศ.๒ ดี 81.50 
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ที่ 

 
ชื่อ – สกุล 

 
ตำแหนง 

 
ระดับ 

ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
21 นางสาวมอ                   ศกัดิ์เจริญชัยกุล ครู (ศพด.วังบาล) คศ.2 ดี 80.00 
22 นางสาวปาริชาติ            ทรงสวัสดิ์วงศ ครู (ศพด.วังบาล) คศ.1 ดี 80.00 

 สวนสวัสดิการสังคม     
23 นางสาวสุมาลี               ถือศิลป ผูอำนวยการกองสวสัดิการสังคม ตน ดี 83.30 
24 นางสาวสลุัคณา                    นาคอินทร นักพัฒนาสังคม ปก. ดีเดน 92.8 
      

 ลูกจางประจำ     
 สำนักงานปลัด     

1 นางสาวนงนุช        เนียมดวง นักพัฒนาการทองเที่ยว - ดีเดน 91.20 
2 นายเกียรติ    คำภีระ นักการภารโรง   - ดีมาก 85.20 
 กองคลัง     

3 นางอัจฉรา  ออนศรี เจาพนักงานจัดเก็บรายได - ดีเดน 90.50 
4 นางพิมทอง      แกวก่ิงจันทร นักวิชาการคลัง - ดีเดน 91.70 
 กองชาง     

5 นายพนม  หาหลา นายชางโยธา - ดีเดน 95.55 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม     

6 นายสมภพ จันทรแดง คนงานทั่วไป - ดีเดน 92.90 
 พนักงานจางตามภารกจิ     
 สำนักงานปลัด     
1 นางสาวเพชรรตัน แกวดอก ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน ป.ตร ี ดีมาก 88 
2 นางสาวมณีนชุ หอมจันทร ผูชวยนักประชาสัมพันธ ป.ตร ี ดี 84.40 
3 นางสาวปยาภรณ กิ่งคำ ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป ป.ตร ี ดี 86 
4 นางจิรานุช พนาลิกุล ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ปวส. ดี 95.20 
 กองคลัง     

1  นางสาววิภาลักษณ ทองออน ผูชวยนักวิชาการพัสดุ ป.ตร ี ด ี 81 
2 นางสาวกาญจนา   คำมุงคณุ ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได ปวส. ดี 81.80 

 กองชาง     
1 นายเฉลมิฤทธ์ิ ปานทองทา ผูชวยนักจัดการงานชาง ป.ตรี ด ี 95.20 
2 นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยสะอาด ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป ป.ตร ี ดี 95.60 
 สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม     

1 นางเลิศวรา กางพรม ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข ป.ตร ี ดี 84.40 
2 นางสาวสุจติรา นาถ้ำพลอย ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป ป.ตร ี ดี 84.40 
3 นายประสาท นาวิชา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ทักษะ ดี 84.40 
4 นายนิเวช           แสงเลื่อม พนักงานขับรถยนต ทักษะ ดี 84.40 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

1 นางสาวภัทราพร บุญแจง ผูชวยนักวิชาการศึกษา ป.ตร ี ดี 84.40 
2 นางสาวยุวร ี บุญกลุม ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ป.ตร ี ดี 84.40 
3 นางสาวอภิญญา ศรีจริยา ผูชวยครูผูดูแลเดก็ ป.ตร ี ดี 80.50 

4 นางสาวยุพิน แซสง ผูดูแลเด็ก ทักษะ ดี 80.50 
 
 



-3- 
 

 
ที่ 

 
ชื่อ – สกุล 
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ผลการ
ประเมิน 
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 กองสวัสดิการสังคม     
1 นางสาวสุริษา              กรมกอง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน  ดี 84.40 
2 นางสาวเลิศวรา            กางพรม ผูชวยนักพัฒนาชุมชน  ดี 84.40 
 พนักงานจางทั่วไป     
 สำนักงานปลัด     

1 นายศราวุธ           กุลทอง คนงานทั่วไป   ดี 80.00 
2 นายอิสระพงศ            คำอยู คนงานทั่วไป  ดี 80.00 
3 นายประเสรฐิ วันเมฆ คนงานทั่วไป  ดี 80.00 

4 นายยงยุทธ หมองตะ คนงานทั่วไป  ดี 80.00 
5 นายธัชชัย ทองยวง คนงานทั่วไป  ดี 80.00 
6 นายสายแนน                    ศรียากุล คนงานทั่วไป  ดี 80.00 
7 นายนรุจ                 แสงกอน คนสวน      
 กองคลัง     

1 นายปริญญา   นาวิชา คนงานทั่วไป  ดี 80.00 
 กองชาง     

1 นายศราวุธ กุลทอง คนงานทั่วไป  ดี 80.00 
2 นายชลาวุธ วันเที่ยง คนงานทั่วไป  ดี 80.00 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม     

1 นายพัด            สายคำยศ คนงานประจำรถขยะ  ดี 80.00 
2 นายสมชาย แยมเทศ คนงานประจำรถขยะ  ดี 80.00 

3 นายจอรนล ี ทาสุวรรณ คนงานประจำรถขยะ  ดี 80.00 
4 นายอานันต ชัยเลิศ คนงานประจำรถขยะ  ดี 80.00 
 ศูนยพฒันาเด็กเล็ก 

องคการบริหารสวนตำบลวังบาล 
    

1 นางจิราภรณ ก่ีหมื่น คนงานทั่วไป  ด ี 80.00 
2 นายจร           สายคำมี คนงานทั่วไป (นักการ ศพด.วังบาล)    ดี 80.00 
3 นางสาวมะลิวัลย ภูรักษทักเบิก คนงานทั่วไป (ดูแลเด็กศพด.ทับเบิก)  ดี 80.00 
4 นางสาวอรชา บุญทองคำ คนงานทั่วไป (ดูแลเด็กศพด.ทับเบิก)  ดี 80.00 
 กองสวัสดิการสังคม     

1 นางสาวจุฑามาศ มาส ี คนงานทั่วไป  ดี 80.00 
2 นางสาวนิระมัย นันทะใจ คนงานทั่วไป  ดี 80.00 
       

 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 21 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๓ 
 
 

 

(นายสมบูรณ  ศรีธรรม) 
 นายกองคการบริหารสวนตำบลวังบาล 

 


