
-ส ำเนำ- 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลเมืองงำย อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่ 
ที ่ชม 53501/-  วันที่   8  เมษำยน  2564 
เรื่อง แจ้งเวียนประกำศผลกำรประเมินพนักงำนเทศบำล, กำรเพิ่มค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ  
  และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
 

เรียน รองปลัดเทศบำล, ผู้อ ำนวยกำรกอง, หัวหน้ำฝ่ำย, พนักงำนเทศบำล, ลูกจ้ำงประจ ำ  
  และพนักงำนจ้ำง ทุกคน 
 

   ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 
30 ธันวำคม 2558  และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ก ำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 ตุลำคม 2558 โดยมีข้ันตอนและวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
   1. รอบการประเมินและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง คือ 
  - รอบท่ี 1 ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม-31 มีนำคมของปีถัดไป 
  - รอบท่ี 2 ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน-30 กันยำยน 
  2. การก าหนดระดับผลการประเมิน 
   พนักงานเทศบาล, และลูกจ้างประจ า กำรคิดคะแนนผลกำรปฏิบัติงำนในภำพรวม ซึ่งจะ
มีคะแนนเต็มร้อยละ 100 แบ่งระดับกำรประเมิน มี 5 ระดับ ได้แก่ 
    - ดีเด่น (คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
    - ดีมำก (คะนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90) 
    - ดี (คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80) 
    - พอใช้ (คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70) 
    - ต้องปรับปรุง (คะแนนประเมินต่ ำกว่ำร้อยละ 60) 
   พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะโดย
ก ำหนดระดับสมรรถนะท่ีคำดหวัง/ต้องกำร ในระดับ 2 แบ่งระดับกำรประเมิน มี 5 ระดับ ได้แก่ 
    - ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100 คะแนน 
    - ดีมำก ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน   
    - ดี ตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน 
    - พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน  
    - ปรับปรุง น้อยกว่ำร้อยละ 65 คะแนน 
   บัดนี้  เทศบำลต ำบลเมืองงำย ได้ด ำเนินกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลส ำหรับ
กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล, พนักงำนครูเทศบำล, กำรเพ่ิมค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ และกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
โดยมีคะแนน ดังนี้ 
 
 
 

/พนักงำนเทศบำล... 
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   พนักงานเทศบาล 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง คะแนนผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. นำยสถิตย์  ผัดแก้ว ปลัดเทศบำลต ำบลเมืองงำย 96.00 
2. นำยสุวิทย์  อุปปินใจ รองปลัดเทศบำลต ำบลเมืองงำย 94.40 
3. นำงสำวศิริพร ทวีชัย ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 94.00 
4. นำยอนิรุตม์ กันทำ หัวหน้ำส ำนักปลัด 93.60 
5. นำงสำววรำภรณ์ พินิจศักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 93.00 
6. นำงสำวพัชรินทร์  สมัคร ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ 93.00 
7. นำยธนวัฒน์ กรรไกร ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 90.00 
8. นำงแสงจันทร์ กำรหมั่น หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง 92.80 
9. นำงนนทรัตน์ กำหลง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 88.80 

10. นำงนุชนำถ ค ำออน นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 89.60 
11. นำงสำวเยำวลักษณ์ อภิสิทธิ์อมร นักจัดกำรงำนทะเบียนและบัตรปฏิบัติกำร 87.20 
12. นำงสำวเรียงอักษร พิทำค ำ นิติกรปฏิบัติกำร 86.60 
13. นำงสำวอุมำกร อำยุมั่น นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร 87.60 
14. นำงสำวนฤมล  วังซ้ำย นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ปฏิบัติกำร 88.40 
15. นำงสำวณัฐพร  ยี่นำง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 82.00 
16. นำยโชคชัย ศรีอุดม เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 87.80 
17. ส.อ.พูนศักดิ์ ไชยวงค์ จพง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยัช ำนำญงำน 88.80 
18. นำงสำวมยุรี เขียวใหม่ เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน 89.60 
19. นำยธวัชชัย  วันดี เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติกำร 88.40 

 

   ลูกจ้างประจ า    
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง คะแนนผลการ

ปฏิบัติงาน 
1. นำงศิวำลักษณ์ ปินตำเปี้ย เจ้ำพนักงำนธุรกำร 84.60 

  

   พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง คะแนนผลการ

ปฏิบัติงาน 
ระดับการ
ประเมิน 

1. นำย ฐ.รุ่งฤทธิ์  ตันกุริมำน ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ   84.80 ดี 
2. นำงสุภำพร ค ำผง พนักงำนวิทยุ 84.20 ดี 
3. นำยสุพเลิศ กุมภำ ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 78.50 ดี 
4. นำยอำนุวัฒน์ ตันมำ ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ    83.10 ดี 
5. นำยเอกรักษ์ วงค์ษำ พนักงำนขับรถยนต์ 84.00 ดี 
6. นำยธวัชชัย สงครำม พนักงำนขับรถยนต์ 82.70 ดี 
7. นำยอรรถกิจ ชัยวงค์ ช่ำงก่อสร้ำง 83.20 ดี 
8. นำงทับทิม ตันกุริมำน ผู้ดูแลเด็ก 80.80 ดี 

 



-3- 
   

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง คะแนนผลการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับการ
ประเมิน 

9. นำยสมพงษ์  ว่องสำริกิจ พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ 82.70 ดี 
10. นำยประวิทย์ หีบทอง พนักงำนขับรถยนต์ 81.60 ดี 
11. น.ส.สวุรรณี ว่องสำรกิจ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ 78.70 ดี 
12. นำยอนุสรณ์  เดชบุญ พนักงำนขับรถยนต์ 82.20 ดี 
13. นำยนิยม แก้วมำ พนักงำนขับรถยนต์ 81.10 ดี 
14. นำยสุวิทย์ เกษม พนักงำนขับรถยนต์ 75.30 ดี 
15. น.ส.พิมพ์ประภำ พวงมำลัย ผช.เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 80.20 ดี 
16. นำงสำวจำรีณำ  ธิต๊ะ ผู้ดูแลเด็ก 79.50 ดี 
17. นำงจินดำพร  กอนใจ ผู้ดูแลเด็ก 78.50 ดี 
18. นำงสำวนิตยำ  ค ำคง ผู้ดูแลเด็ก 78.50 ดี 
19. นำงสำวสุวภำ ขำวคม ผู้ดูแลเด็ก 76.00 ดี 
20. นำยรักเกียรติ  ดวงตำ พนักงำนขับรถยนต์ 76.60 ดี 

    

   พนักงานจ้างท่ัวไป   
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง คะแนนผลการ

ปฏิบัติงาน 
ระดับการ
ประเมิน 

1. นำยธีระพงษ์  สมจักร พนักงำนดับเพลิง 8310 ดี 
2. นำยอนุชำ บุญสูง คนงำนทั่วไป    82.20 ดี 
3. นำยธนำยุทธ์ ญำติมำก คนงำนทั่วไป    83.20 ดี 
4. นำยประทีป อนันต๊ะ พนักงำนดับเพลิง 80.80 ดี 
5. นำงสุพรรณี เรือนไกล คนงำนเก็บกวำดขยะ 82.50 ดี 
6. นำยทองดี ปัญญำเลิศ คนงำนประจ ำรถขยะ 78.00 ดี 
7. นำยสุธิพงษ์ เขื่อนเพชร พนักงำนดับเพลิง 79.30 ดี 
8. นำงสำวพัชรี  สล่ำเหน่ คนงำนทั่วไป 83.30 ดี 

 
 

 

   จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ   
 

สถิตย์  ผัดแก้ว 
(นำยสถิตย์  ผัดแก้ว) 

ปลัดเทศบำล รักษำรำชกำรแทน 
นำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองงำย 

 
 


