
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
เรื่อง  ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  

ระดับดีเด่น (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
------------------------------- 

 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64  (รอบระยะเวลา 1 
ตุลาคม 2563  – 31 มีนาคม  2564 )  เพ่ือพิจารณาให้ความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน
ตำบล  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนไปแล้วนั้น 

  ในการนี้   องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  จึงขอประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  ที่มีคะแนนในระดับดีเด่น (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2564  (รอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม  2564) รายละเอียดผลการประเมินฯ 
ตามบัญชีทีแ่นบท้ายนี้   

     จึงประกาศมาเพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ   ณ   วันที่  19  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
          

  ( นายรอปา  อีซอ ) 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

 
 
 



เอกสารหมายเลข 1 
บัญชีสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  (ครั้งที่ 1/2564 ) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส   

เรียงลำดับ 
ตาม

คะแนน 

ชื่อ – สกุล  
ตำแหน่ง / ผู้รับการประเมิน 

 
ระดับ 

ผลคะแนนการประเมิน (ครั้งที่  1) 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 

สรุปผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
(ผู้ประเมิน) 

รายการประเมิน  ( 2 ส่วน ) 
รวม 

คะแนน 
(100%) 

ดีเด่น 
(90ขึ้นไป) 

ดีมาก 
(80-90%) 

ดี 
(70-80%) 

 
พอใช้ 
(60-

70%) 

 
ต้อง

ปรับปรุง 
(ต่ำกว่า
60%)  

ส่วนที่ 1 
ผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน 
(70% ) 

ส่วนที่ 2 
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการ 

(30% ) 
1. นางสาวฟีรราณี  เปาะแมรีซอ 

เจ้าพนักงานธุรการ  
ชง. 70 28.4 98.40 ✓   

  น.ส.ชฎาภรณ์  
ทองอ่อน 

2 นางสุภาวดี  พรหมสกุล 
นักวิชาการศึกษา 

ปก. 70 28 98 ✓   
  น.ส.ชฎาภรณ์ 

ทองอ่อน 

3 นางสาวสุภาพร  จันทร์บุญรอด  
นักทรัพยากรบุคคล 

ชก. 70 27.80 97.80 ✓   
  น.ส.วิมล             

หนุรัตน ์

4 นางวรรณา  ชูประดิษฐ์ 
หัวหน้าฝ่ายการเงิน 

ต้น 70 27.60 97.60 ✓   
  นางฮามีเนาะ  

นุ้ยผอม 

5 นางสาวสุดสาย  แดงดี 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

กลาง 70 26.80 96.80 ✓   
  นายรอปา    

อีซอ 
6 นางสาวรอกาย๊ะ  มะยูนุ 

รองปลัด อบต. 
ต้น 70 26.80 96.80 ✓   

  น.ส.สุดสาย 
แดงดี 

7 นางสาววิมล  หนุรัตน ์
นักบริหารงานทัว่ไป 

ต้น 70 26.80 96.80 ✓   
  น.ส.สุดสาย 

แดงดี 
8 นางฮามีเนาะ  นุ้ยผอม 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
ต้น 70 26.80 96.80 ✓   

  น.ส.สุดสาย 
แดงดี 

9 นางสาวชฎาภรณ์  ทองอ่อน 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 

ต้น 70 26.40 96.40 ✓   
  น.ส.สุดสาย 

แดงดี 
10 นายไซนัล  นิรมาณกุล 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
ต้น 70 26.40 96.40 ✓   

  น.ส.สดุสาย    
แดงดี 



 
ลงชื่อ          ลงชื่อ 
         (นางสาวสุดสาย  แดงดี)        (นายรอปา  อีซอ) 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

เรียงลำดับ 
ตาม

คะแนน 

ชื่อ – สกุล  
ตำแหน่ง / ผู้รับการประเมิน 

 
ระดับ 

ผลคะแนนการประเมิน 
(ครั้งที่  1) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 

สรุปผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
(ผู้ประเมิน) 

รายการประเมิน  ( 2 ส่วน ) 
รวม 

คะแนน 
(100%) 

ดีเด่น 
(90ขึ้นไป) 

ดีมาก 
(80-90%) 

ดี 
(70-80%) 

 
พอใช้ 
(60-

70%) 

 
ต้อง

ปรับปรุง 
(ต่ำกว่า
60%) 

ส่วนที่ 1 
ผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน 
(70% ) 

ส่วนที่ 2 
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการ 

(30% ) 
11 นายฮาเร็ช  ยูโซ๊ะ 

นักบริหารงานช่าง 
ต้น 70 26 96 ✓   

  น.ส.สดุสาย 
แดงดี 

12 นายประดิษฐ์  ทองดี 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

ต้น 70 26 96 ✓   
  น.ส.สดุสาย  

แดงดี 

13 นายซูกิปลี  เจะแล 
นายช่างโยธา 

ชง. 70 25.60 95.60 ✓   
  นายฮาเร็ช  

ยูโซ๊ะ 
14 นายวิทยา  วรรณทอง 

นิติกร 
ชก. 70 25.40 95.40 ✓   

  น.ส.วิมล             
หนุรัตน ์

15 นางฮาซูลีนา  วุฒิงาม  
นักจัดการงานทั่วไป 

ชก 70 24.80 94.80 ✓   
  น.ส.วิมล               

หนุรัตน ์
16 นายพีรนันท์  หัตถกิจนิกร 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 
ปง. 70 24 94 ✓   

  น.ส.วิมล              
หนุรัตน ์

17 น.ส.ปิยาภรณ์  เปล่งอรุณ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ชก. 70 24 94 ✓   
  น.ส.วิมล               

หนุรัตน ์

18 นางสาวสารีปะ  รอเสะ 
นักวิชาการพัสดุ 

ชก. 70 20.40 90.40 ✓   
  นางฮามีเนาะ 

นุ้ยผอม 

19 นางสาวอมรพรรณ  แถมเงิน 
นักวิชาการสุขาภิบาล 

ปก. 50 38 88  ✓  
  นายไซนลั  

นิรมาณกุล 



 เอกสารหมายเลข 2 
บัญชีสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ  

(ครั้งที่ 1/2564) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส   

                            ลงชื่อ            ลงชื่อ 
         (นางสาวสุดสาย  แดงดี)        (นายรอปา  อีซอ) 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะลงชื่อ 

เรียงลำดับ 
ตาม

คะแนน 

ชื่อ – สกุล  
ตำแหน่ง / ผู้รับการประเมิน 

ตำแหน่ง 

ผลคะแนนการประเมิน 
(ครั้งที่  1) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 

สรุปผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
(ผู้ประเมิน) 

รายการประเมิน  ( 2 ส่วน ) 
รวม 

คะแนน 
(100%) 

ดีเด่น 
(90ขึ้นไป) 

ดีมาก 
(80-90%) 

ดี 
(70-80%) 

 
พอใช้ 
(60-

70%) 

 
ต้อง

ปรับปรุง 
(ต่ำกว่า
60%) 

ส่วนที่ 1 
ผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน 
(70% ) 

ส่วนที่ 2 
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการ 

(30% ) 
1 น.ส.อุไรรัตน์ มะหะหมัด ผช.จพง.

กง.บช. 
72 16 92 ✓   

  นางฮามีเนาะ 
นุ้ยผอม 

2 น.ส.พนิดา  เจ๊ะปอ ผช.จพง.
จัดเก็บรายได ้ 67 22 89  ✓    นางฮามีเนาะ 

นุ้ยผอม 

3 นายมาหามะนาวี  ลอแม ผช.นายช่างโยธา 70 18.40 88.40  ✓    นายฮาเร็ช  ยูโซะ 

4 นางรอกีเยาะ  เตาะสาตู ผู้ดูแลเด็ก 68 20 88  ✓    น.ส.ชฎาภรณ์ 
ทองอ่อน 

5 น.ส.ใยนะ  ยีแวเฮง ผู้ดูแลเด็ก 68 20 88  ✓    น.ส.ชฎาภรณ์ 
ทองอ่อน 

6 น.ส.ไซนี มะ ผู้ดูแลเด็ก 68 20 88  ✓    น.ส.ชฎาภรณ์ 
ทองอ่อน 

7 น.ส.ซูไพโรส  ยา ผู้ดูแลเด็ก 68 20 88  ✓    น.ส.ชฎาภรณ์ 
ทองอ่อน 

8 นายบาฮารูเด็น สะแลแม พนักงาน          
ขับรถขยะ 

74 12.8 86.80  ✓  
  นายไซนลั 

นิรมาณกุล 

9 นางสุวรรณา  อาแวเตะ ผช.จพง.ธุรการ 61 24.80 85.80  ✓    น.ส.วิมล หนุรัตน์ 

10 นายปุอาด หะยีมีนา พนักงานขับ
รถยนต์ 

70 15 85  ✓  
  

น.ส.วิมล หนุรัตน์ 



(นางสาวสุดสาย เ            เอกสารหมายเลข 3           
(นายรอปาบัญชีสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างทั่วไป 

(ครั้งที่ 1/2564) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส   

 งค์การบริหารส่วนตำบลมูโน 
 
                                  ลงชื่อ               ลงชื่อ 

            (นางสาวสุดสาย  แดงดี)                (นายรอปา  อีซอ) 
                                   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะลง 

เรียงลำดับ 
ตาม

คะแนน 

ชื่อ – สกุล  
ตำแหน่ง / ผู้รับการประเมิน 

ตำแหน่ง 

ผลคะแนนการประเมิน 
(ครั้งที่  1) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 

สรุปผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
รายการประเมิน  ( 2 ส่วน ) 

รวม 
คะแนน 

(100%) 

ดีเด่น 
(90ขึ้นไป) 

ดีมาก 
(80-90%) 

ดี 
(70-80%) 

 
พอใช้ 
(60-

70%) 

 
ต้อง

ปรับปรุง 
(ต่ำกว่า
60%) 

ส่วนที่ 1 
ผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน 
(70% ) 

ส่วนที่ 2 
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการ 

(30% ) 
1 น.ส.อาดีลา  เจ๊ะดือราแม พนักงานจ้างทั่วไป 74 18.4 92.40 ✓     นายไซนัล นิรมาณกุล 

2 นางสาวฮาตีปะ  ผดุง พนักงานจ้างทั่วไป 74 17 91 ✓     นางฮามีเนาะ นุ้ยผอม 

3 นายมูฮำมัดปีตรี  มะดาโอะ พนักงานจ้างทั่วไป 72 17.60 89.60  ✓    น.ส.วิมล หนุรัตน์ 

4 นายไดนูรี  มามะ พนักงานจ้างทั่วไป 72 17.60 89.60  ✓    น.ส.วิมล หนุรัตน์ 

5 นายอนุสรณ์  โต๊ะเซ็ง พนักงานจ้างทั่วไป 72 17.6 89.6  ✓    นายไซนัล นิรมาณกุล 

6 นายเฟาวาส  อารง พนักงานจ้างทั่วไป 68 17.60 86.60  ✓    นายฮาเร็ช  ยูโซะ 

7 น.ส.สุนิสา  มะดือเระ พนักงานจ้างทั่วไป 68 18 86.40  ✓    นายประดิษฐ์  ทองดี 

8 นายศุภสิทธิ์  ลอแม พนักงานจ้างทั่วไป 70 16 86  ✓    นางฮามีเนาะ นุ้ยผอม 

9 นายอายุ  ยะโก๊ะ พนักงานจ้างทั่วไป 66.50 18.40 84.90  ✓    น.ส.วิมล หนุรัตน์ 

10 นายมาหามะนาอิง  หะยีมีนา พนักงานจ้างทั่วไป 72 12 84  ✓    นายไซนัล นิรมาณกุล 

11 นายอาซือมีน  เจะอามะ พนักงานจ้างทั่วไป 70 12 82  ✓    นายไซนัล นิรมาณกุล 


