
 

ประกาศเทศบาลต าบลทีว่งั 
เรื่อง  ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของพนกังานเทศบาล ครัง้ที ่2 

 (1 เมษายน 2563 – 30 กนัยายน 2563) 
ประจ าปงีบประมาณ 2563 

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

 ด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติ งานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 (๑ เมษายน 2563– 
30 กันยายน 2563)  ประจ าปีงบประมาณ 2563  ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่  5 ตุลาคม 2563                    
เพ่ือกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  โดยยึดถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2563  นั้น 

 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2563 
จึงประกาศผลการประเมินระดับ “ดีเด่น”  เพ่ือเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไป  รายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/ระดับ คะแนน            
การประเมิน 

ระดับ                     
ผลการประเมิน 

1. นายกัญช์   อินทนู ปลัดเทศบาล 95.40 ดีเด่น 
 ส านักปลดัเทศบาล    

2. นางสาววนิดา  เดชาฐาน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 94.60 ดีเด่น 
3. นางสาววิศัลยา  เหมือนจันทร์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 94.80 ดีเด่น 
4. นายสุรพงษ์  ศรีนวล หัวหน้าฝ่ายปกครอง 95.60 ดีเด่น 
5. นางวราภรณ์  ชูแก้ว นักทรัพยากรบุคคล 94.60 ดีเด่น 
6. นางนันทินา  เหล่าพิทักษ์พงศ์ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 93.20 ดีเด่น 
7. นายทวีรัตน์  เพชรที่วัง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 95.00 ดีเด่น 
8. นางศิริวรรณ  ดวงวิชัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 95.40 ดีเด่น 
9. นางสุฑาพร  กรุงแก้ว เจ้าพนักงานทะเบียนช านาญงาน 93.80 ดีเด่น 

10. จ่าเอกสมชาย  กัปปา เจ้าพนักงานป้องกันฯช านาญงาน 94.60 ดีเด่น 
 กองคลงั    

11. นางสาวพรรณี  สุกใส ผู้อ านวยการกองคลัง 94.80 ดีเด่น 
12. นางชิดชนก  หอมเกตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 96.00 ดีเด่น 
13. นางธันย์ชนก  ท่วงที หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 96.20 ดีเด่น 
14. นางสาวอภัสรี  สังข์ขาว นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 95.60 ดีเด่น 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/ระดับ คะแนน            

การประเมิน 
ระดับ                     

ผลการประเมิน 
15. นางสาวดวงใจ  ชอบท ากิจ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 94.60 ดีเด่น 
16. นางสาวอมรรัตน์  จินดาจันทร์ นักวิชาการพัสดุช านาญการ 98.00 ดีเด่น 
17. นางจิรัญชา  เพชรโชติ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 97.40 ดีเด่น 
18. นางพรพิมล  พุกงาม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 91.40 ดีเด่น 
19. นางเจตนิพิฐ  เกตุแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 92.20 ดีเด่น 

 กองชา่ง    
20. นายอุดร   รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 94.60 ดีเด่น 
21. สิบเอกเฉลิมภพ  หนูในน้ า หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 90.00 ดีเด่น 
22. นางปารณีย์  เทวภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา 90.00 ดีเด่น 
23. นายธรรมพร  รายระยับ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 94.00 ดีเด่น 
24. นายวิระพงษ์  สุขด า นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 97.60 ดีเด่น 

 กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม    
25. นายวรวุฒิ   บุญช ู ผู้อ านวยการสาธารณสุขฯ 94.80 ดีเด่น 
26. นางสาวนิตยา  วงศ์ลา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 93.40 ดีเด่น 
27. นางทัดดาว  ชาตรีทัพ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 94.00 ดีเด่น 

 กองวชิาการและแผนงาน    
28. นางมาริสา   เพ็ชรทอง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 93.60 ดีเด่น 
29. นางสาวนภัสกรณ์ การะกรณ์ นิติกรปฏิบัติการ 92.40 ดีเด่น 
30 นางสาวฐิณิดา  ส่งเสริม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 92.80 ดีเด่น 

 กองการศึกษา    
31. นางสาวสุวิภา  เหมาะสมสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา 94.00 ดีเด่น 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   

 ประกาศ  ณ  วันที่   7  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63      
 

 
 (นายเชาวลิต  เจริญพงศ์) 
 นายกเทศมนตรีต าบลที่วัง 

 
 
 
 
 
 


