
การประชุม 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ 

พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
ครั้งที่  ๑  (๑  ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓)  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา   
…………………………………………………….. 

ผู้เข้าประชุม 
 
ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสาวมิ่งขวัญ  สุทธิบูรณ์ ประธานกรรมการ 
 
 

 

๒ นางพีรญา  แสงรูจี กรรมการ 
 
 

 

๓ นายธนกร  ชิศากรวณิช กรรมการ 
 
 

 

๔ นางภัทรวดี  แก้วกระจาย กรรมการ 
 
 

 

๕ นางกาญจนา  ผลสันต์ กรรมการ/เลขานุการ 
 
 

 

๖ นางสาวผกามาศ  เพ็ชรโต กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุม 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ 

พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
ครั้งที่  ๑  (๑  ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓)  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

วันศุกรท์ี่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา   

…………………………………………………… 

 ผู้มาประชุม 
  ๑.  นางสาวมิ่งขวัญ สุทธิบูรณ์ รองปลัดเทศบาล   ประธานกรรมการ  
  ๒.  นางพีรญา  แสงรูจี  ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
  ๓.  นายธนกร  ชิศากรวณิช ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  กรรมการ 
  ๔.  นางภัทรวด ี  แก้วกระจาย ผู้อ านวยการกองการศึกษา  กรรมการ 
  ๕.  นางกาญจนา  ผลสันต์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  กรรมการ/เลขาฯ 
  ๖.  นางสาวผกามาศ เพ็ชรโต  นักทรัพยากรบุคคล   กรรมการ/ผช.เลขาฯ 

 เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น.    
 เมื่อครบองค์ประชุมนางสาวมิ่งขวัญ สุทธิบูรณ์  รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน

  ปลัดเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดประชุมและ
  ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ  ดังนี้    

 ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 นางสาวม่ิงขวัญ สุทธิบูรณ์   -  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ได้มีมติ 
 (ประธานกรรมการ) เห็นชอบ ให้ก าหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ครั้ง 
   ที่ ๑ (๑  ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)  ของทุกปี  จึงได้เชิญคณะกรรมการฯ   
  ทุกท่านประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
 การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑    
 มีนาคม  ๒๕๖๓) ส าหรับรายละเอียดจะได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบในระเบียบวาระท่ี ๓ 

 ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
    ไม่มี 

 ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
    ๓.๑  การพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
    ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
 นางสาวม่ิงขวัญ สุทธิบูรณ์  -  การพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
 (ประธานกรรมการ) งานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  ด้วยเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา จะด าเนินการ 
    พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
    พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  และการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน 
    เทศบาลและลูกจ้าง ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ประจ าปี 
    ๒๕๖๓ อาศัยอ านาจตาม ความในมาตรา ๑๗ (๙) และมาตรา ๒๖ แห่ง 
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ 
    ๒๑๗  และข้อ ๓๐๔ แห่งประกาศ 



๒ 
 

    คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอ่างทอง  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
    เกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕   
    จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ  ซึ่งประกอบด้วย 
    ๑.  นางสาวมิ่งขวัญ สุทธิบูรณ์   ประธานกรรมการ  
    ๒.  นางพีรญา  แสงรูจี    กรรมการ 
    ๓.  นายธนกร  ชิศากรวณิช   กรรมการ 
    ๔.  นางภัทรวด ี  แก้วกระจาย   กรรมการ 
    ๕.  นางกาญจนา  ผลสันต์    กรรมการ/เลขาฯ 
    ๖.  นางสาวผกามาศ เพ็ชรโต    กรรมการ/ผช.เลขาฯ 
    -  ซึ่งคณะกรรมการฯ  ชุดดังกล่าว ท าหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมิน
    ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในรอบ 
    ๖ เดือน (ระหว่างวันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓)  และแจ้งผลการ
    ประเมินให้พนักงานเทศบาลทราบ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และ
    เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้น
    เงินเดือนพนักงานเทศบาล เป็นล าดับต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.  ยอดรวมเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ณ  วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ รวม  ๓๘๕,๓๘๐ บาท 
 [ฐานอัตราเงินเดือนของพนักงานที่มีอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓] 
๒.  วงเงินร้อยละ  ๖  ที่จะขึ้นเงินเดือนทั้งปีได้   รวม       ๒๓,๑๒๓ บาท 
 [วงเงนิเลื่อนขั้นเงินเดือนร้อยละ  ๖ จากฐานเงินเดือนที่มีคนครองอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓]  
 ก็จะได้  ๓๘๕,๓๘๐ x ๖%  =  ๒๓,๑๒๓ บาท 
๓.  จ านวนพนักงานเทศบาล  ทั้งหมด  ๑๔ คน 
๔.  จ านวนร้อยละ  ๑๕  ของพนักงานเทศบาล  ทั้งหมด ๒ คน 

นางกาญจนา ผลสันต์       -  โดยสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  ในการพิจารณากลั่นกรองผลการ
(เลขานุการ)   ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  และ
    ลูกจ้างประจ า  ในรอบ  ๖  เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม 
    ๒๕๖๓) ทั้ง ๑๕ ราย มีดังนี้  

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
ที ่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง ระดับ ผลการประเมิน (ร้อยละ) ระดับ 

ประเภทบริหารท้องถิ่น      
 ๑. นางสาวมิ่งขวัญ สุทธิบูรณ์ รองปลัดเทศบาล ต้น ๘๙.๔๐ ดีมาก 

ประเภทอ านวยการท้องถิ่น     
 ๒. นางพีรญา แสงรูจ ี ผอ.กองคลัง ต้น ๘๘.๖๐ ดีมาก 
๓. นายธนกร ชิศากรวณิช ผอ.กองสาธารณสุขฯ ต้น ๘๘.๖๐ ดีมาก 
 ๔. นางภัทรวดี   แก้วกระจาย ผอ.กองการศึกษา ต้น ๘๘.๖๐ ดีมาก 

  ๕. นางกาญจนา ผลสันต์ หัวหน้าส านักปลัด ต้น ๘๘.๖๐ ดีมาก 

  
 



๓ 

    พนักงานเทศบาลที่สมควรได้รับการเลื่อนขั้น ๑ ขั้น  ได้แก่ 
    ๑.  นางสาวผกามาศ เพ็ชรโต  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  
    ๒.  นางสาวสานิกุน เสนาะศัพย์  ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 

    พนักงานเทศบาลที่สมควรได้รับการเลื่อนขั้น ๐.๕ ขั้น  ได้แก่ 
    ๑.  นางกาญจนา  ผลสันต์  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
    ๒.  นางพีรญา  แสงรูจี  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 
    ๓.  นายธนกร  ชิศากรวณิช ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
    ๔.  นางภัทรวดี  แก้วกระจาย ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา 
    ๕.  นางสาวอัจจิมา จุลสอาด  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    ๖.  นางนฤมล  จุฑมาตยางกูร ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
    ๗.  นางสิริกาญจนา สอาดศรี  ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
    ๘.  นางสาวเบญจมาสภ์ เกษสังข ์ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
    ๙.  นายมนัส  เอ่ียมสุเมธ ต าแหน่งนายช่างโยธา  
    ๑๐.  นายประเวศ อังกีรัตน ์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
    ๑๑.  นางสาวหทัยรัตน์ พุ่มฉัตร  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

    ลูกจ้างประจ าที่สมควรได้รับการเลื่อนขั้น ๐.๕ ขั้น  ได้แก่ 
    ๑.  นางส าราญ  เอ่ียมสอาด ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

    ส าหรับพนักงานเทศบาลรายนางสาวมิ่งขวัญ  สุทธิบูรณ์ ต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
    ต าบลไผ่ด าพัฒนา เป็นอ านาจการพิจารณาของนายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา 
 
 

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
ที ่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง ระดับ ผลการประเมิน (ร้อยละ) ระดับ 

ประเภทวิชาการ      
๖. นางสาวผกามาศ เพ็ชรโต นักทรัพยากรบุคคล ชก. ๙๑.๑๐ ดีเด่น 
๗. นางสาวอัจจิมา จุลสอาด นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชก. ๘๘.๖๐ ดีมาก 
๘. นางนฤมล จุฑมาตยางกูร นักวิชาการเงินและบัญช ี ชก. ๘๘.๔๐ ดีมาก 
๙. นางสิริกาญจนา สอาดศรี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก. ๘๘.๔๐ ดีมาก 

๑๐. นางสาวเบญจมาสภ์ เกษสังข์ นักจัดการงานทั่วไป ชก. ๘๘.๔๐ ดีมาก 
ประเภทท่ัวไป     
๑๑. นายมนัส เอ่ียมสุเมธ นายช่างโยธา ชง. ๘๘.๔๐ ดีมาก 

๑๒ นางสาวสานิกุน เสนาะศัพย์ เจ้าพนักงานพัสดุ ชง. ๙๑.๑๐ ดีเด่น 

๑๓. นายประเวศ อังกีรัตน์ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปง. ๘๒.๐๐ ดีมาก 

๑๔. นางสาวหทัยรัตน์ พุ่มฉัตร เจ้าพนักงานธุรการ ปง. ๘๕.๐๐ ดีมาก 
ลูกจ้างประจ า     
๑๕. นางส าราญ เอ่ียมสอาด นักจัดการงานทั่วไป  ๘๗.๖๐ ดีมาก 



๔ 
 

นางสาวสาวม่ิงขวัญ สุทธิบูรณ์ -  มีกรรมการท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  หากไม่มี  จะขอมติจากที่ประชุม         
(ประธานกรรมการ)  ว่าเห็นชอบตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

นางสาวสาวม่ิงขวัญ สุทธิบูรณ์ -  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว  จะได้ท าบันทึกเสนอนายก
(ประธานกรรมการ)  เทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา  เพ่ือพิจารณาอนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
    และลูกจ้างประจ าต่อไป  

    ๓.๒  การพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
    ปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
นางสาวม่ิงขวัญ สุทธิบูรณ์ -  ส าหรับการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเพ่ือเลื่อน
(ประธานกรรมการ)  ค่าตอบแทน (ครั้งที่ ๑) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ 
    มีนาคม ๒๕๖๓)  ในครั้งนี้จะด าเนินการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการ  
    ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในคราวเดียวกับของพนักงานเทศบาล ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นไป
    ตามหลักเกณฑ์ โดยค านึงถึงคุณภาพ ปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
    งานที่ได้ปฏิบัติมา  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๙) และ มาตรา ๒๖ แห่ง
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ 
    ๔๑ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์ 
    และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ และข้อ 
    ๔๒ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์ 
    เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ง 
    ประกอบด้วย 
    ๑.  นางสาวมิ่งขวัญ สุทธิบูรณ์   ประธานกรรมการ  
    ๒.  นางพีรญา  แสงรูจี    กรรมการ 
    ๓.  นายธนกร  ชิศากรวณิช   กรรมการ 
    ๔.  นางภัทรวด ี  แก้วกระจาย   กรรมการ 
    ๕.  นางกาญจนา  ผลสันต์    กรรมการ/เลขาฯ 
    ๖.  นางสาวผกามาศ เพ็ชรโต    กรรมการ/ผช.เลขาฯ 
    -  ซึ่งคณะกรรมการฯ  ชุดดังกล่าว  ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของ
    พนักงานจ้างในรอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)  
    และแจ้งผลการประเมินให้พนักงานจ้างทราบ  เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี 
    ประสิทธิภาพ  และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ   
    -  โดยผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  ในการพิจารณากลั่นกรองผลการ 
    ปฏิบัติงานของ พนักงานจ้างในรอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ 
    มีนาคม  ๒๕๖๓) มีดังนี้  
 
 
 
 



๕ 

          -  มีกรรมการท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  หากไม่มี  จะขอมติจากท่ีประชุม        
    ว่าเห็นชอบตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

นางสาวม่ิงขวัญ สุทธิบูรณ์ -  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว  จะได้ท าบันทึกเสนอนายก 
(ประธานกรรมการ)  เทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา เพ่ือทราบต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืนๆ  
นางสาวม่ิงขวัญ สุทธิบูรณ์ -  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  หากไม่มี  ขอปิดการประชุม  
(ประธานกรรมการ)       

เลิกประชุม   เวลา  ๑๑.๐๐  น.    

    ลงชื่อ            ผู้บันทึกรายงานการประชุม    
        (นางสาวผกามาศ  เพ็ชรโต)   
      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  

    ลงชื่อ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
          (นางกาญจนา  ผลสันต์)  

          หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
ที ่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง ผลการประเมิน (ร้อยละ) ระดับ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทคุณวุฒิ)    
๑. นางสาวสมสุนีย์ เขียนงาม ผช.นักทรัพยากรบุคคล ๙๒.๐๐ ดีมาก 
๒. นางชณิดา เติมสิริทิพรัตน์ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๙๔.๐๐ ดีมาก 
๓. นางสาวพยงค์ แก้วอร่าม ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๙๖.๐๐ ดีเด่น 
๔. นางสาววิภา เฉียบแหลม ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ๙๖.๐๐ ดีเด่น 
๕. นางสาวอัญชลี มากประมูล ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ ๘๘.๐๐ ดีมาก 
๖. นางสาวดุษฎี ศรีสุวงค ์ ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ ๘๘.๐๐ ดีมาก 
๗. นายจินตศักดิ์ พยุงญาติ ผช.นายช่างไฟฟ้า ๙๕.๐๐ ดีเด่น 
๘. นายณภัทร เรืองฤทธิ์ ผช.นายช่างโยธา ๙๐.๐๐ ดีมาก 
๙. นางเปรมจิต สุขสุสาสน์ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ๙๔.๐๐ ดีมาก 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภททักษะ)    
๑๐. นายสมชาย หลาบขาว พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ๙๑.๐๐ ดีมาก 
๑๑. นายเวคิน ม่วงอ่อน คนงานประจ ารถขยะ ๙๐.๐๐ ดีมาก 
พนักงานจ้างท่ัวไป    
๑๒. นางสาววรลักษณ์ โพธิ์ทอง คนงานทั่วไป ๘๐.๐๐ ดี 
๑๓. นางสุทัตตา ทองพูน คนงานทั่วไป ๗๘.๐๐ ดี 
๑๔. นางสาวจินตนา แก้วประสิทธิ์ คนงานทั่วไป ๘๘.๐๐ ดีมาก 



การประชุม 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ 

พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
ครั้งที่  ๒  (๑  เมษายน - ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓)  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา   
…………………………………………………….. 

ผู้มาประชุม 
 
ที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสาวศิริธน  สุทธิบูรณ์ ประธานกรรมการ 
 
 

 

๒ นางพีรญา  แสงรูจี กรรมการ 
 
 

 

๓ นางภัทรวดี  แก้วกระจาย กรรมการ 
 
 

 

๔ นางกาญจนา  ผลสันต์ กรรมการ/เลขานุการ 
 
 

 

๕ นางสาวผกามาศ  เพ็ชรโต กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุม 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ 

พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
ครั้งที่  ๒  (๑  เมษายน - ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓)  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

วันศุกรท์ี่ ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา   

…………………………………………………… 

ผู้มาประชุม 
  ๑.  นางสาวศิริธน สุทธิบูรณ์ รองปลัดเทศบาล   ประธานกรรมการ   
  ๒.  นางพีรญา  แสงรูจี  ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 
  ๓.  นางภัทรวด ี  แก้วกระจาย ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ  
  ๔.  นางกาญจนา  ผลสันต์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กรรมการ/เลขาฯ  
  ๕.  นางสาวผกามาศ เพ็ชรโต  นักทรัพยากรบุคคล  กรรมการ/ผช.เลขาฯ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น.     
เมื่อครบองค์ประชุมนางสาวศิริธน สุทธิบูรณ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

 ต าบลไผ่ด าพัฒนา  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตาม ระเบียบ
 วาระการประชุมฯ  ดังนี้    

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนด
   โควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ 
   กันยายน ๒๕๖๓) ของทุกปี จึงได้เชิญคณะกรรมการฯ ทุกท่านประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง
   ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
   ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ส าหรับรายละเอียดจะได้ชี้แจงให้ที่ประชุม 
   รับทราบในระเบียบวาระที่ ๓  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓  
ประธานกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน 
   ๒๕๖๓ ซึ่งมีทั้งหมด ๕ หน้า ให้กับคณะกรรมการทุกท่านได้ทราบแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือ
   โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
   ๓.๑  การพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ  
   ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
ประธานกรรมการ ขอเชิญฝ่ายเลขานุการชี้แจง 
เลขานุการ  การพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ งานของ  
   พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  ด้วยเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา จะด าเนินการพิจารณากลั่นกรอง 
   ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง   
   และการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน -  
    



๒ 
 

   ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ประจ าปี ๒๕๖๓ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๙) และมาตรา  
   ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ  
   ๒๑๗  และข้อ ๓๐๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอ่างทอง  เรื่อง  
   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 
   ๒๕๔๕ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ  ซึ่งประกอบด้วย 
    ๑.  นางสาวศิริธน สุทธิบูรณ์   ประธานกรรมการ  
    ๒.  นางพีรญา  แสงรูจี    กรรมการ 
    ๓.  นางภัทรวด ี  แก้วกระจาย   กรรมการ 
    ๔.  นางกาญจนา  ผลสันต์    กรรมการ/เลขาฯ 
    ๕.  นางสาวผกามาศ เพ็ชรโต    กรรมการ/ผช.เลขาฯ 
   ซึ่งคณะกรรมการฯ  ชุดดังกล่าว ท าหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมิน 
   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในรอบ ๖ เดือน 
   (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) และแจ้งผลการประเมินให้พนักงานเทศบาล
   ทราบ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ก่อนที่
   จะเสนอผลการประเมินต่อผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  เป็นล าดับต่อไป 
   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑.  ยอดรวมเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ณ  วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ รวม  ๓๘๕,๓๘๐ บาท 
 [ฐานอัตราเงินเดือนของพนักงานที่มีอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓] 
๒.  วงเงินร้อยละ  ๖  ที่จะขึ้นเงินเดือนทั้งปีได้   รวม       ๒๓,๑๒๓ บาท 
 [วงเงนิเลื่อนขั้นเงินเดือนร้อยละ  ๖ จากฐานเงินเดือนที่มีคนครองอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓]  
 ก็จะได้  ๓๘๕,๓๘๐ x ๖%  =  ๒๓,๑๒๓ บาท 
๓.  จ านวนพนักงานเทศบาล  ทั้งหมด  ๑๔ คน 
๔.  จ านวนร้อยละ  ๑๕  ของพนักงานเทศบาล  ทั้งหมด ๒ คน 

เลขานุการ  โดยสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  ในการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมิน 
   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า  ในรอบ  
   ๖  เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ทั้ง ๑๓ ราย มีดังนี ้ 

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
ที ่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง ระดับ ผลการประเมิน (ร้อยละ) ระดับ 

ประเภทบริหารท้องถิ่น      
๑. นางสาวศิริธน สุทธิบูรณ์ รองปลัดเทศบาล ต้น ๙๓.๖๐ ดีเด่น 

ประเภทอ านวยการท้องถิ่น     
๒. นางพีรญา แสงรูจี ผอ.กองคลัง ต้น ๙๒.๘๐ ดีเด่น 
๓. นายธนกร ชิศากรวณิช ผอ.กองสาธารณสุขฯ ต้น  
๔. นางภัทรวดี   แก้วกระจาย ผอ.กองการศึกษา ต้น ๙๒.๘๐ ดีเด่น 

๕. นางกาญจนา ผลสันต์ หัวหน้าส านักปลัด ต้น ๙๒.๘๐ ดีเด่น 

 
 



๓ 
 

   พนักงานเทศบาลที่สมควรได้รับการเลื่อนขั้น ๑ ขั้น  ได้แก่ 
   ๑.  นางกาญจนา  ผลสันต์  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
   ๒.  นางพีรญา  แสงรูจี  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 
   ๓.  นางภัทรวดี  แก้วกระจาย ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา 
   ๔.  นางสาวผกามาศ เพ็ชรโต  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
   ๕.  นางสาวอัจจิมา จุลสอาด  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   ๖.  นางนฤมล  จุฑมาตยางกูร ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
   ๗.  นางสิริกาญจนา สอาดศรี  ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
   ๘.  นางสาวเบญจมาสภ์ เกษสังข์  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
   ๙.  นายมนัส  เอ่ียมสุเมธ ต าแหน่งนายช่างโยธา  
   ๑๐.  นางสาวสานิกุน เสนาะศัพย์  ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
   ๑๑.  นายประเวศ อังกีรัตน์  ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ 

   ลูกจ้างประจ าที่สมควรได้รับการเลื่อนขั้น ๑ ขั้น  ได้แก่ 
   ๑.  นางส าราญ  เอ่ียมสอาด ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

   ส าหรับพนักงานเทศบาลรายนางสาวศิริธน  สุทธิบูรณ์ ต าแหน่งรองปลัดเทศบาลต าบลไผ่ด า
   พัฒนา เป็นอ านาจการพิจารณาของนายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา 
   บุคคลล าดับที่ ๓ โอนเพื่อไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
   บุคคลล าดับที่ ๑๔ โอน (ย้าย) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ประธานกรรมการ มีกรรมการท่ านใดจะเสนอ เป็นอย่ างอ่ืน อีกหรือไม่  หากไม่มี  จะขอมติจากที่ ประชุม        
   ว่าเห็นชอบตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
ที ่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง ระดับ ผลการประเมิน (ร้อยละ) ระดับ 

ประเภทวิชาการ      
๖. นางสาวผกามาศ เพ็ชรโต นักทรัพยากรบุคคล ชก. ๙๑.๘๐ ดีเด่น 
๗. นางสาวอัจจิมา จุลสอาด นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชก. ๙๑.๘๐ ดีเด่น 

๘. นางนฤมล จุฑมาตยางกูร นักวิชาการเงินและบัญช ี ชก. ๙๑.๖๐ ดีเด่น 

๙. นางสิริกาญจนา สอาดศรี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก. ๙๑.๖๐ ดีเด่น 

๑๐. นางสาวเบญจมาสภ์ เกษสังข์ นักจัดการงานทั่วไป ชก. ๙๑.๒๐ ดีเด่น 

ประเภทท่ัวไป     
๑๑. นายมนัส เอ่ียมสุเมธ นายช่างโยธา ชง. ๙๑.๒๐ ดีเด่น 

๑๒ นางสาวสานิกุน เสนาะศัพย์ เจ้าพนักงานพัสดุ ชง. ๙๑.๖๐ ดีเด่น 

๑๓. นายประเวศ อังกีรัตน์ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปง. ๙๐.๐๐ ดีเด่น 

๑๔. นางสาวหทัยรัตน์ พุ่มฉัตร เจ้าพนักงานธุรการ ปง.  
ลูกจ้างประจ า     
๑๕. นางส าราญ เอ่ียมสอาด นักจัดการงานทั่วไป  ๙๑.๖๐ ดีเด่น 



๔ 
 

ประธานกรรมการ เมื่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว  จะได้ท าบันทึกเสนอนายกเทศมนตรีต าบล
   ไผ่ด าพัฒนา เพ่ือพิจารณาอนุมัติเลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าต่อไป 

   ๓.๒  การพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ 
   ปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
ประธานกรรมการ ขอเชิญฝ่ายเลขานุการชี้แจง 
เลขานุการ  ส าหรับการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเพ่ือเลื่ อนค่าตอบแทน 
   (ครั้งที่ ๒) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)  ในครั้งนี้จะ
   ด าเนินการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในคราวเดียวกับ
   ของพนักงานเทศบาล ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยค านึงถึงคุณภาพ ปริมาณงาน 
   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๙) 
   และ มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   ประกอบกับข้อ ๔๑ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง  
   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ และข้อ 
   ๔๒ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
   พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ง ประกอบด้วย 
    ๑.  นางสาวศิริธน สุทธิบูรณ์   ประธานกรรมการ  
    ๒.  นางพีรญา  แสงรูจี    กรรมการ 
    ๓.  นางภัทรวด ี  แก้วกระจาย   กรรมการ 
    ๔.  นางกาญจนา  ผลสันต์    กรรมการ/เลขาฯ 
    ๕.  นางสาวผกามาศ เพ็ชรโต    กรรมการ/ผช.เลขาฯ 
   ซ่ึงคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
   จ้างในรอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) และแจ้งผลการประเมิน
   ให้พนักงานจ้างทราบ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทาง
   ราชการ  
   โดยผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของ 
   พนักงานจ้างในรอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) มีดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

เลขานุการ  บุคคลล าดับที ่๘ ลาออก เนื่องจากไปประกอบอาชีพอ่ืน 

ประธานกรรมการ     มีกรรมการท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  หากไม่มี  จะขอมติจากที่ประชุมว่าเห็นชอบ
   ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ประธานกรรมการ เมื่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จะได้ท าบันทึกเสนอนายกเทศมนตรีต าบล
   ไผ่ด าพัฒนา เพ่ือทราบต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานกรรมการ มีท่านใดจะเสนอเรือ่งอ่ืนอีกหรือไม่  หากไม่มี  ขอปิดการประชุม      

ปิดประชุม  เวลา  ๑๑.๐๐  น.    

ลงชื่อ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม ลงชื่อ        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวผกามาศ  เพ็ชรโต)             (นางกาญจนา  ผลสันต์) 
     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ               หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล  

 
    ลงชื่อ     ประธานกรรมการ 
             (นางสาวศิริธน  สุทธิบรูณ์) 
                  รองปลัดเทศบาล 

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
ที ่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง ผลการประเมิน (ร้อยละ) ระดับ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทคุณวุฒิ)    
๑. นางสาวสมสุนีย์ เขียนงาม ผช.นักทรัพยากรบุคคล ๙๔.๐๐ ดีมาก 
๒. นางชณิดา เติมสิริทิพรัตน์ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๙๔.๐๐ ดีมาก 
๓. นางสาวพยงค์ แก้วอร่าม ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๙๖.๐๐ ดีเด่น 
๔. นางสาวอัญชลี มากประมูล ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ ๘๙.๐๐ ดีมาก 
๕. นางสาวดุษฎี ศรีสุวงค ์ ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ ๘๙.๐๐ ดีมาก 
๖. นางสาววิภา เฉียบแหลม ผช.นักจัดการงานทั่วไป ๙๖.๐๐ ดีเด่น 
๗. นายจินตศักดิ์ พยุงญาติ ผช.นายช่างไฟฟ้า ๙๖.๐๐ ดีเด่น 
๘. นายณภัทร เรืองฤทธิ์ ผช.นายช่างโยธา  
๙. นางเปรมจิต สุขสุสาสน์ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ๙๔.๐๐ ดีมาก 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภททักษะ)    
๑๐. นายสมชาย หลาบขาว พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ๙๑.๐๐ ดีมาก 
๑๑. นายเวคิน ม่วงอ่อน คนงานประจ ารถขยะ ๙๐.๐๐ ดีมาก 
พนักงานจ้างท่ัวไป    
๑๒. นางสาววรลักษณ์ โพธิ์ทอง คนงานทั่วไป ๘๔.๐๐ ดี 
๑๓. นางสุทัตตา ทองพูน คนงานทั่วไป ๘๐.๐๐ ดี 
๑๔. นางสาวจินตนา แก้วประสิทธิ์ คนงานทั่วไป ๘๙.๐๐ ดีมาก 


