
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
เร่ือง ผลการประเมินการปฏิบ้ตงานของพนักงาบเทศบาล และลูกจ้างประจำ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ (ระหว่างวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๔ -  ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔)

ด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และ 
ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ คร้ังท่ี ๒ (ระหว่างวันท่ี ๑ เมษายน ๒๔๖๔ -  ๓๐ กันยายน 
๒๔๖๔) มีมติท่ีประชุมเม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๔๖๔ เพ่ือกล่ันกรองและพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน 
เทศบาล และเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจำ โดยยึดถือปฏิบัติตามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดกาญจนบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม) 
พ.ศ. ๒๔๖๓ ลงวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๔๖๓ กำหนดให้เทศบาลประกาศรายซื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผล 
การปฏิบัติงานอยู่โนระดับดีเด่นในท่ีเปีดเผยให้ทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือเป็นการยกย่องซมเขยและสร้างแรงจูงใจ 
ให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดีย่ิงข้ึน

ดังน้ัน เพื่อให้การตำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและ 
ลูกจ้างประจำเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๔๖๓ 
จึงขอประกาศผลการประเมิน “ดีเด่น” รายละเอียดดังน้ี

ลำด ับ ช ื่อ-สถ ุล ตำแหน ่ง/ระด ับ คะแบบ  
ประเม ิน

ระดับผล  
การประเม ิน

๑ นายส ุก ิจ ตันโสภณธนาศักดี๋ ปล ัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระด ับกลาง)

๙๓ ดีเด ่น

๒ นางสาวบริษสา รูปงาม น ักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญ การ ๙๒ ดีเด ่น
ลำน ักงาบปล ัด

๑ นางประนอม กำเน ิดส ิงห ์ ห ัวหน ้าสำน ักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

๙๐.๒ ๐ ดีเด ่น

๒ น ายไชยยศ บ ้านกล้วย น ักพ ัฒ นาช ุมชนชำนาญการ ๙ ๖ ดีเด ่น
๓ บางสาวจ ันจ ิรา จันทร์ดอนไพร น ักทรัพยากรบ ุคคลชำนาญ การ ๙๔ ดีเด ่น
(ริม่ื นางสาวลภัสรดา หมื่นจอบ น ักวิเคราะห ์นโยบายและแผน ชำน าญ การ ๙ ๐ ดีเด ่น
๔ นางสาวกนกนพรรศ แพงไตร เจ้าพน ักงานธุรการปฏ ิบ ัต ิงาน ๙๒ ดีเด ่น

กองคลัง
๑ บางธัญ ญ า ศรน ารายน ิ ผ ู้อำนวยการกองคลัง

(น ักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
๙ ๑ ดีเด ่น

๒ นางสาวน ิสารัตน ิ ประเท ืองผล น ักวิชาการเงินและบ ัญ ชีชำนาญ งาน ๙๔ ดีเด ่น
๓ นางสาวมาล ีวรรณ  มีสิลบ้ เจ ้าพน ักงานการเงินและบ ัญ ช ีชำนาญ งาน ๙๔ ดีเด ่น
๔ นางพรพรรณ แฝกวิส ัย เจ ้าพน ักงานพ ัสด ุชำนาญ งาน ๙๔ ดีเด ่น
๔ นางสาวท ัดดาว เชาว์ส ิริ เจ ้าพน ักงานจัดเก ็บรายไต ้ชำนาญ งาน ๙๔ ดีเด ่น

-๒-/ตาราง...



-๒-

ลำด ับ ข ื่อ-สก ุล ตำแหน ่ง/ระด ับ คะแนน
ประเม ิน

ระดับผล 
การประเม ิน

กองช ่าง
๑ นายกฤษณ ะ สุขกรม ผ ัอำนวยการกองช ่าง ระดับต้น ๙ ๐ .๘ ๐ ดีเด ่น
๒ น ายว ิชา เฉยป ีญ ญ า นายช ่างโยธาชำนาญ งาน 6^0.690 ด ีเด ่น
๓ นายลำ๓ า คงธาร นายช ่างโยธา ระดับชำนาญ งาน ๙๕.๗๐ ดีเด ่น
(̂ นางสาวอธิสา หงษ์ทอง เจ ้าพน ักงานธ ุรการชำนาญ งาน ๙ ๐.๔ ๐ ดีเด ่น

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน
ประกาศ ณ วันท่ี ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอุดร เพ็งอร่าม)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว


