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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
เรื่อง  ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 

ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
......................................................................    

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลางได้มีค าสั่งเลขที่ 625/๒๕63 ลงวันที่ 21 ธันวาคม              
๒๕63 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ทั้งนี้ คณะกรรมการได้
ประชุมพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 พร้อมเสนอผลการพิจารณาฯ ไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเรียบร้อยแล้ว นั้น  
         

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง  จึงอาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา  15  และมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542                 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  ลงวันที่  9  ธันวาคม 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ข้อ 303  
ประกอบตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ข้อ 11 (7) ให้นายกอบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย         
ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน จึงประกาศผล
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  ผู้อยู่ในระดับดีเด่น จ านวน 30  ราย  ดังนี้ 

1. นายวิชิต   เทพพิชัย ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นายภานุมาศ ส้มเขียวหวาน ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายธีระพล     บรรณราช ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
4. น.ส. ธารทิพย์  รักการ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
5. น.ส. อรวรรณ   หนูศักดิ์  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดอบต. 
6. นายเอกวัฒน์ นุมาศ  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
7. นายนิรุตติ์  เชี่ยววิทย์  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
8. น.ส. สุวภัทร เทวฤทธิ์  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9. นางนิรดา  แก้วบุปผา  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
10. น.ส. จิราภรณ์  ขาวหนูนา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
11. น.ส. กุลริศา  กลับสติ  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
12. นางภรณ์ภัสสรณ์  จ านงค์ธรรม ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
13. นางณิชาภัทร   มุณีวรรณ์ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
14. นางพิชญา   ศรีจ ารัส  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
15. น.ส. สุพรรณีย์  จันทร์ประสิทธิ์  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
16. น.ส. หฤทัย  ตนุยาอภินันท์      ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
17. นางอุไรวรรณ  นันต๊ะรัตน์  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
18. นายปณิธาน  ปานหนู  ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 
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19. น.ส. กมลชนก  อร่ามโชติ ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
20. นายสรายุทธ์  ควรร าพึง ต าแหน่ง วิศวกรโยธาช านาญการ 
21. นายธนาพันธ์   ตันสกุล ต าแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
22. นางกนกกาญจน์ ฝั่งชลจิตต์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
23. นางสาวรุจิรา  จั่วนาน  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
24. นางสาวกัลป์ณัฏฐา  ทิพยพงศ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
25. นางสาววราภรณ์  จันทร์ประทีป ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
26. นางสุธิดา  วัชรดิษฐกุล  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
27. น.ส. รุ่งนภา  ศรีรักษ์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
28. นายณัฐชา  ล่องจ้า  ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน 
29. สิบเอกณัฐพงศ์  สุทธิภิบาล ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน 
30. นายพิภพ  โชคเจริญนพคุณ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานประปาช านาญงาน 

     

         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
       

     ประกาศ   ณ   วันที่    22   ธันวาคม   พ.ศ.  2563 
    
 
 
.  
 

     
                    (นายจารึก  รัตนบุรี) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 


