ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก
เรื่อง ผลการประเมินสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตําบล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 1) ๑ ตุลาคม ๒๕61 – 31 มีนาคม 2562
-------------------------------ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกที่ 345/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตําบล (ครั้งที่ 1)
๑ ตุลาคม ๒๕61 – 31 มีนาคม 2562 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล
ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัดลําปาง) ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก นั้น
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลแม่ พ ริ ก จึ ง ประกาศผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
การปฏิ บั ติ งานพนักงานส่ ว นตํ า บล และครู ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้ งที่ 1) ๑ ตุ ล าคม ๒๕61 –
31 มีนาคม 2562 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62

( นายรุ่งอรุณ เทียนแก้ว )
ผู้อํานวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก

การประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 1) ๑ ตุลาคม ๒๕61 – 31 มีนาคม 2562
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ลงวันที่ 1 เมษายน 2562

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

สํานักปลัด
นางสาวสมหมาย ฟักเปี่ยม หัวหน้าสํานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
นางสาวชนันธร
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
วงค์พุทธคํา
นายนิรันดร์ ยะฟู
นักวิเคราะห์นโยบายฯปฏิบตั ิการ
นายโสฬส มุ่ยแดง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาววันวิสาข์ โพธิ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นางสาวปราณีต
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เครือคําวัง
นายศรัณย์ มะหลีแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันฯชํานาญงาน
กองคลัง
นางกฤตธีรา คําภิธรรม
ผู้อํานวยการกองคลัง
นางสาวนฤมล ป้อเครือ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
กองช่าง
นายรุ่งอรุณ เทียนแก้ว
ผู้อํานวยการกองช่าง
นางสาวกาญจนี
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ศรีวิชัยวงค์
นายสมคิด ฮ่อธิวงศ์
นายช่างโยธาอาวุโส
นายอุทัย ปลัดนู
นายช่างโยธาชํานาญงาน

ผลการประเมินครั้งที่ 1 (๑ ตุลาคม 2561–31 มีนาคม 2562)
ระดับ
ดีเด่น ดีมาก
ดี
พอใช้ ต้อง
คะแนน
ปรับปรุง
ร้อยละ
(90
(80(70- (60- (ต่ํากว่า
ขึ้นไป) 89%) 79%) 69%) 60)
91.3

/

92.1

/

92.7
92.5
92.7
92.7

/
/
/
/

92.7

/

94.7
99.40

/
/

91.3
91.3

/
/

91.3
91.3

/
/

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก
เรื่อง ผลการประเมินสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตําบล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 1) ๑ ตุลาคม ๒๕61 – 31 มีนาคม 2562
-------------------------------ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ที่ 85/2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านผาปังหลวง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม
2562 – 31 มีนาคม 2563)และคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ที่ 86 /2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่พริกบน องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ครั้งที่ 1
(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)และคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ที่ 87/2563 ลงวันที่ 1
เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยขี้นก องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
(ก.อบต.จังหวัดลําปาง) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 มีมติเห็นชอบให้ผู้อํานวยการ
กองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก นั้น
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จึงประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาปังหลวง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่พริกบน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยขี้นก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 1) ๑ ตุลาคม ๒๕61 –31 มีนาคม
2562 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62
( นายรุ่งอรุณ เทียนแก้ว )
ผู้อํานวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก

การประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 1) ๑ ตุลาคม ๒๕61 – 31 มีนาคม 2562
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ลงวันที่ 1 เมษายน 2562
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นางกรรณิการ์ คันธชุมภู
2 นางจริยา คําภิระเตรียมวงศ์
3 นางสุนิตา พลอามาตย์

ตําแหน่ง
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1

คะแนนเต็ม
100
100
100

คะแนนที่ได้ คิดเป็น %
2.40
2.40
2.50
2.50
2.35
2.35

หมายเหตุ

