
 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานการเจาหนาท่ีสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาขาม  โทร. 056-767270 
ท่ี พช 77401/    วันท่ี  8  เมษายน 2565  
เรื่อง  แจงผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  
        ครั้งท่ี 1 ครึ่งปแรก  (รอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564  – 31 มีนาคม 2565) 
 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
 

  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาขาม  ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครั้งท่ี 1 ครึ่งปแรก (รอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ไป
แลวนั้น 
  คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาและกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล 
พนักงานครู ลูกจางประจําและพนักงานจาง มีรายละเอียดดังนี้ 
 

พนักงานสวนตําบล 
ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ผลการประเมิน ข้ัน

เงินเดือน 
หมายเหตุ 

ระดับ คะแนน 
1 นางสาวภมร  บุญกาวิน รองปลัด อบต. ดีมาก 89.60 37,410  

สํานักปลัด 
2 นางนีรมล  จอมวงค หัวหนาสํานักปลัดฯ ดีมาก 89.60 33,560  
3 นางดวงเนตร จันทรกลิ่น นักทรัพยากรบุคคล ดีมาก 88.80 35,220  
4 นายเอกชัย  เอ่ียมสะอาด นักวิเคราะหนโยบาย 

และแผน 
ดีมาก 89.40 33,000 

 
 

5 นายจักรพรรดิ พรหมมูล นิติกร ดีเดน 94.00 29,570  
6 นางสาวเมธินี  อินทรบัว นักพัฒนาชุมชน ดีมาก 89.60 18,200  
7 นางสาววชิญารมณ ทิมจันทร เจาพนักงานธุรการ ดีมาก 89.40 12,970  
8 นายจิรัสย  เอมรักษา เจาพนักงานปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 
ดีมาก 89.60 25,190  

กองคลัง 
9 นางสายชล  สุมาลี ผูอํานวยการกองคลัง ดีเดน 94.00 40,260  

10 นางรัตนา  พรคุณารักษ นักวิชาการเงินและบัญชี ดีมาก 89.40 29,680  
11 นางสาวธนานันต  ฤชุปนัย นักวิชาการพัสดุ ดีมาก 88.00 19,160  
กองชาง 
12 นายพรรษกร  เปรมปรีดิ์ ผูอํานวยการกองชาง ดีมาก 89.40 36,310  
13 นายกฤษณ  แยมกมล วิศวกรโยธา ดีมาก 89.60 30,220  
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ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ผลการประเมิน ข้ัน
เงินเดือน 

หมายเหตุ 
ระดับ คะแนน 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
14 นางสาวกฤชญา  โพธิ์ศรี นักวิชาการสาธารณสุข ดีมาก 89.60 16,600  
 

พนักงานครู 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ผลการประเมิน ข้ัน

เงินเดือน 
หมายเหตุ 

ระดับ คะแนน 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
1 นางสาวสุวภัทร  อยูสุข ครู ดีมาก 77.00 26,720  
2 นางสาวสุมาลี  ชาติรักษา ครู ดีมาก 89.00 27,200  

 

ลูกจางประจํา 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ผลการประเมิน ข้ัน

เงินเดือน 
หมายเหตุ 

ระดับ คะแนน 
สํานักปลัด 
1 นายสุชาติ  ชาติรักษา ภารโรง ดีมาก 84.40 16,650  

 

พนักงานจาง 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ผลการประเมิน ข้ัน

เงินเดือน 
หมายเหตุ 

ระดับ คะแนน 
สํานักปลัด 
1 นางสาวพัทรีญา  นีระพันธ ผช.นักวิเคราะหนโยบาย

และแผน 
ดี 84.60 -  

2 นางนิศา  ไกรคงจิตต ผช.เจาพนักงานธุรการ ดี 84.60   
3 นางเกสรา  ยี่ภูศรี ผช.นักพัฒนาชุมชน ดี 84.60   
4 นายปกรณ ลิ้มพานิชเจริญ พนักงานขับรถยนต ดี 84.40   
5 นายเริงณรงค  สระแกว พนักงานขับรถยนต ดี 81.60   
6 นางกิตศิรา  ศรีจันทร คนงาน ดี 81.60   
7 นายพงษศักดิ์  ไกรศร คนงาน ดี 81.60   
8 นายปยะ  จันทรเสดียง คนงาน ดี 81.60   
9 นายอนุศิษฐ  เก้ือนิธิสกุล คนงาน ดี 81.60   

10 นายกิตติศัพท  สระแกว คนงาน ดี 81.60   
กองคลัง 
11 นางสาวสําลี  แดงวิลัย ผช.นักวิชาการเงินและ

บัญชี 
ดี 84.00   

12 นางสาวอิสริยาภรณ  สุมาล ี คนงาน ดี 84.00   
13 นางสาววชิราภรณ  สุมาลี คนงาน ดี 84.00   
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ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ผลการประเมิน ข้ัน
เงินเดือน 

หมายเหตุ 
ระดับ คะแนน 

กองชาง 
14 นายสถาปนา  เหลาประดิษฐ ผช.นายชางโยธา ดี 84.40   
15 นายสิทธิชัย  เศษเพ็ง คนงาน ดี 81.60   
16 นายวัลลภ  กอนทองคํา คนงาน ดี 81.60   
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
17 นางสาวอรชร  แผนจันทร ผูชวยนักวิชาการศึกษา ดี 84.60   
18 นางสาวสมมาตร  ศุภรัตน ผูดูแลเด็ก ดี 84.40   
19 นางสาวชรินทรนิตา กาชอง ผูดูแลเด็ก ดี 84.40   
20 นางสาวกรรณิกา คําเวิน คนงาน ดี 80.00   
21 นายรณกฤษ  สังขทอง คนงาน ดี 80.00   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
22 นางสาวสายฝน  เณรเจียม ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป ดี 84.40   
23 นายสมภพ  พูนประสาท คนงาน ดี 81.60   
24 นายเอกพงษ  ใจด ี คนงาน ดี 81.60   
25 นายรณธิเกียรติ  สังขทอง คนงาน ดี 81.60   

 
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  1. พนักงานสวนตําบล 

1.1 ผูท่ีไดรับผลคะแนนการประเมินในระดับดีเดน สมควรไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ัน 
ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบูรณ  ขอ  9 

1. นางสายชล  สุมาลี  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง                                    
2. นายจักรพรรดิ  พรหมมูล ตําแหนง  นิติกร 

1.2 ผูท่ีไดรับผลคะแนนการประเมินในระดับดีมาก สมควรไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ัน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน ตําบลจังหวัดเพชรบูรณ  ขอ  8 

1. นางสาวภมร  บุญกาวิน ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
2. นางนีรมล  จอมวงค  ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด 
3. นางดวงเนตร  จันทรกลิ่น ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล 
4. นายเอกชัย  เอ่ียมสะอาด ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
5. นายจักรพรรดิ  พรหมมูล ตําแหนง นิติกร 
6. นางสาวเมธินี  อินทรบัว ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน 
7. นางสาววิชญารมณ  ทิมจันทร ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 
8. นายจิรัสย  เอมรักษา  ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
9. นางสาวธนานันต  ฤชุปนัย ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ 
10. นายพรรษกร  เปรมปรีดิ์ ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง 
11. นายกฤษณ  แยมกมล ตําแหนง วิศวกรโยธา 
12. นางสาวกฤชญา  โพธิ์ศรี ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 
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  2. พนักงานครู 
2.1 ผูท่ีไดรับผลคะแนนการประเมินในระดับดีมากสมควรไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบูรณ  ขอ 5    
1. นางสาวสุวภัทร  อยูสุข  ตําแหนง ครู  รอยละ 2.50 
2. นางสาวสุมาลี  ชาตรักษา  ตําแหนง ครู  รอยละ 2.60  

 

  3. ลูกจางประจํา 
2.1 ผูสมควรไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน 

ตําบลจังหวัดเพชรบูรณ  ขอ 9 
- ไมมี 

2.2 ผูสมควรไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานสวน 
ตําบลจังหวัดเพชรบูรณ  ขอ 8 

 1. นายสุชาติ  ชาติรักษา  ตําแหนง ภารโรง 
  4. พนักงานจาง 

4.1 สมควรไดรับการประเมินระดับดีเดน  
 - ไมมี 
4.2 สมควรไดรับการประเมินระดับดีมาก 
      - ไมมี 
4.3 สมควรไดรับการประเมินระดับดี 
 1. นางสาวพัทรีญา  นีระพันธ ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 2. นางเกสรา  ยี่ภูศรี  ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 

3. นางนิศา  ไกรคงจิตต  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 4. นายปกรณ  ลิ้มพานิชยเจริญ ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 
 5. นางสาวสําลี  แดงวิลัย  ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี 

6. นายสถาปนา  เหลาประดิษฐ ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา 
 7. นางสาวอรชร  แผนจันทร ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการศึกษา 

8. นางสาวสมมาตร  ศุภรัตน ตําแหนง ผูดูแลเด็ก 
 9. นางสาวกรพัตร  กาชอง ตําแหนง ผูดูแลเด็ก 
 10. นางสาวสายฝน  เณรเจียม ตําแหนง ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป  

   11. นายเริงณรงค  สระแกว  ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 
   12. นายพงษศักดิ์  ไกรศร ตําแหนง คนงาน 
   13. นางกิตศิรา  ศรีจันทร ตําแหนง คนงาน 
   14. นายปยะ  จันทรเสดียง ตําแหนง คนงาน 
   15. นายอนุสิษฐ  เก้ือนิธิสกุล ตําแหนง คนงาน 
   16. นายกิตติศัพท  สระแกว ตําแหนง คนงาน 
   17. นางสาวอิสริยาภรณ  สุมาลี ตําแหนง คนงาน 
   18. นางสาววชิราภรณ  สุมาลี ตําแหนง คนงาน 
   19. นายสิทธิชัย  เศษเพ็ง  ตําแหนง คนงาน 

20. นายวัลลภ  กอนทองคํา ตําแหนง คนงาน 
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21. นายเอกพงษ  ใสดี  ตําแหนง คนงาน 
   22. นายสมภพ  พูนประสาท ตําแหนง คนงาน 
   23. นายรณธิเกียรติ  สังขทอง ตําแหนง คนงาน 

24. นางสาวกรรณิการ  คําเวิน ตําแหนง คนงาน 
   25. นายรณกฤษ  สังขทอง ตําแหนง คนงาน     
 

  คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พนักงานครู 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ทุกทานเห็นชอบกับการประเมิน ของผูบังคับบัญชาชั้นตน ผูบังคับบัญชาเหนือ
ข้ึนไปตามลําดับ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการตอไป 
 
 

 
 (นางสาวภมร  บุญกาวิน) 

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาขาม  
 
 

(  / ) ทราบ/อนุมัติ 
(   ) ไมอนุมัติ เนื่องจาก ........................................................... 
      ........................................................................................ 

 
 
 
 
 

(นายวิกรานต  ลิ้มพานิชเจริญ) 
                          นายกองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
เรื่อง ผูท่ีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดน  

------------------------------ 
 

  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาขาม  ไดแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ 2565 เพ่ือ
กลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานตําบล ดัง
ความละเอียดท่ีแจงใหทราบแลว นั้น 
 

  บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณา
เลื่อนข้ันของพนักงานสวนตําบล เสร็จเรียบรอยแลว มีผูท่ีไดรับผลคะแนนในระดับดีเดน ดังนี้  
  1. นางสายชล  สุมาลี  ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง  
  2. นายจักรพรรดิ  พรหมมูล ตําแหนง นิติกร 
 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  8  เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 

(นายวิกรานต  ลิ้มพานิชเจริญ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


