
ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ตอ้งปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเีดน่ หมายเหตุ
ต่ ากว่า 60 60ขึ้นไป 70ขึ้นไป 80ขึ้นไป 90ขึ้นไป

ส านักปลัดเทศบาล
1 นายฉัตรกุล    ชื่นสุวรรณกุล /

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)

2 นางทานตะวัน   อินทร์จันทร์  /
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

3 นายสุรินทร์   มุขแก้ว /
หัวหน้าส านักปลัด
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดับกลาง)

ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนราษฎร

4 นางสาวอัญญารัตน์  อุทัยเลิศ /
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

5 นางกมลวรรณ  ยุวเบญจพล /
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6 นายเกรียงไกร  ฉางข้าวพรม /
เจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน

คร้ังที ่1   ต้ังแต่วันที ่ 1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที ่  31   มีนาคม   2563

        ปีละ 2 คร้ัง  คือ  คร้ังที ่1  ต้ังแต่วันที ่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที ่31  มีนาคม  และคร้ังที ่2  ต้ังแต่วันที ่1 เมษายน  ถึงวันที่
        30  กันยายน  เพือ่ใช้พิจารณาประกอบการเล่ือนขั้นเงินเดือน  วันที ่ 1  เมษายน  และ  1  ตุลาคม  นั้น

                        บัดนี้ คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้ประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                       ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประเมินผล
        การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  พ.ศ. 2558  ลงวันที ่ 30   ธันวาคม  2558   ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

        ผลการประเมินของพนักงานเทศบาล ทีอ่ยู่ในระดับต้องปรับปรุง พอใช้  ดี ดีมาก และดีเด่น ดังรายชื่อต่อไปนี้

ประกาศเทศบาลเมืองล าพูน

**********************************

        การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล คร้ังที ่1 ประจ าปี  2563  (ณ 1 เมษายน 2563) เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ

เร่ือง  ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  ประจ าปี  2563



2

ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ตอ้งปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเีดน่ หมายเหตุ
ต่ ากว่า 60 60ขึ้นไป 70ขึ้นไป 80ขึ้นไป 90ขึ้นไป

8 นายประเสริฐ   สว่างพนาพันธุ์ /
เจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน

9 นายอนุสรณ์   สาครสินธุ์ /
เจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน
งานรักษาความสงบ

10 นายเศรษฐา  ทวีกูล /
เจ้าพนักงานเทศกิจช านาญงาน

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป
11 นายสุรพงค์  นาตะโย /

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดับต้น)
งานธุรการ

12 นางกัญญา  ชัยเพ็ญ /
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

13 นางกมลพร  อินทนี /
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานการเจ้าหน้าที่

14 นางสาวสุภาพร สินธุปัน /
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

15 นางสาวธีราพรรณ์ จันทรมานนท์ /
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว

16 นางสาวสุภัททิยา หล้าค ามี /
นักพัฒนาการท่องเทีย่วปฏิบัติการ

กองคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
17 นางมยุรี   มากะนัต /

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน
งานแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน

18 นางศศิธร  กุดชัยภูมิ /
เจ้าพนักงานการคลังช านาญงาน

19 นางศรีรัตน์  จ าปาอิ่ม /
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
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ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ตอ้งปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเีดน่ หมายเหตุ
ต่ ากว่า 60 60ขึ้นไป 70ขึ้นไป 80ขึ้นไป 90ขึ้นไป

ฝ่ายบริหารงานคลัง
20 นางลักษณาวลี  สิงห์วี /

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
งานธุรการ

21 นางรัชนี   อุดค าดี /
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

22 นางสาวศิริลักษณ์  รังศิลป์ /
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานการเงินและบัญชี

23 นางเพชรา  นพบุรี /
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน
งานพัสดุและทรัพยส์ิน

24 นางสาวนวพร  อสิสระกลุ /
เจา้พนักงานพสัดุปฏิบัติงาน

. กองชา่ง
25 นายวิโรจน์  วรรณวงศ์ /

นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
(ผู้อ านวยการกองช่าง)

งานธุรการ
26 นางสาวพิมพ์พรรณ  เลาหกุล /

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

งานวิศวกรรม
27 นายจิรัฏฐ์  เนตรสุขทิพย์ /

วิศวกรโยธาช านาญการ
28 นายไพโรจน์  ศรีไม้ /

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
งานสถาปัตยกรรม

29 นายชีวิน  จันทร์มั่นใจ /
นายช่างเขียนแบบช านาญงาน
งานสาธารณูปโภค

30 นายอนันต์   มากะนัต /
นายช่างโยธาช านาญงาน
งานสวนสาธารณะ

31 ว่าที ่ร.ต.พิมเสน  ขวกเขียว /
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะช านาญงาน



4

ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ตอ้งปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเีดน่ หมายเหตุ
ต่ ากว่า 60 60ขึ้นไป 70ขึ้นไป 80ขึ้นไป 90ขึ้นไป

งานสถานทีแ่ละไฟฟ้าสาธารณะ
32 นายสุรวิทย์  ศรีเรือน /

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

33 นางสุกัญญา มาลา /
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ระดับกลาง)
งานธุรการ

34 นายธวัชชัย   วานม่วง /
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
งานรักษาความสะอาด

35 นายวีระพันธุ ์ กันโท /
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
งานสุขาภิบาลอนามยัสิ่งแวดล้อม

36 นางสาวรัตนาพร  พิพัฒน์ /
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

งานนิตกิาร
37 นางสาววันธยา  สุวรรณอักษร /

นิติกรช านาญการ
38 นางสาวฉัตรนภา  ชมภูแก้ว /

นิติกรปฏิบัติการ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

39 นางปิยนันท์  ราชธานี /
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดับต้น)
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

40 นายอนุสิษฐ์  ใจค า /
เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
งานประชาสัมพันธ์

41 นางสาวอังสินีย์ สุพรม /
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
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ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ตอ้งปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเีดน่ หมายเหตุ
ต่ ากว่า 60 60ขึ้นไป 70ขึ้นไป 80ขึ้นไป 90ขึ้นไป

กองการศึกษา
ฝ่ายแผนงานและโครงการ

งานธุรการ
42 นางชุติกาญจน์  วิริยา /

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
งานงบประมาณ

43 นางสาวศุภลักษณ์  อินทร์จันทร์ /
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ

ฝ่ายบริหารการศึกษา
44 นางสุจิรา  พุทธวีววรณ /

นักบริหารงานการศึกษา 
(หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา)
งานการเจ้าหน้าที่

45 นางสาวสุเมธินี เวียงยา /
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานกิจการเดก็นักเรียนและกิจกรรมเดก็และเยาวชน

46 นายณรงศักด์ิ กุณามา /
นักสันทนาการช านาญการ

กองสวัสดกิารสังคม
ฝ่ายพัฒนาชมุชน

47 นางอรวรรณ   แสนสมบูรณ์ /
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
งานธุรการ

48 นางสาวสุดารัตน์  เสาร์ตา /
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

49 นางสาวจุฑามาศ  ยอดค า /
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานพัฒนาชมุชน

50 นายกรกต ธนารัตน /
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

งานตรวจสอบภายใน
51 นางเสาวคนธ์  พิทยชัยกุล /

นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ
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ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ตอ้งปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเีดน่ หมายเหตุ
ต่ ากว่า 60 60ขึ้นไป 70ขึ้นไป 80ขึ้นไป 90ขึ้นไป

กองการแพทย์
ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

งานการเงินและบัญชี
52 นางธัญชนก  แซ่โต๋ว /

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ฝ่ายบริการการแพย์
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

53 นายศิริพัฒน์  โอกระจ่าง /
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ

54 นางทัศนีย์  สุทธิไชยากุล /
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ

55 นางสาววราภรณ์  มูลธง /
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

56 นางเทพนที  อุนจะน า /
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

57 นางณัฎฐณิชา  โสภณจิตร /
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

58 นางสาวเมธิณี   งานดี /
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

59 นางประภัสสร  เครือผิว /
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

60 นางสาวอภิญญา จันทร์ต๊ะอินทร์ /
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

61 นายพงษ์นรินทร์  จินดา /
เภสัชกรช านาญการ

62 นางสาวโฉมชฎา   ดวงเกิด /
เภสัชกรปฏิบัติการ

63 นายนพดล  อรุณวรพิทักษ์ /
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

64 นางสาวรุ่งชฏาพร  ใจยา /
นักอาชีวบ าบัดปฏิบัติการ
งานทันตสาธารณสุข

65 นางสาวพิชญานี ชุมพลกุล /
ทันตแพทย์ปฎิบัติการ

66 นางเครือวัลย์  บุญบุรี /
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน
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ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล ตอ้งปรับปรุง พอใช้ ดี ดมีาก ดเีดน่ หมายเหตุ
ต่ ากว่า 60 60ขึ้นไป 70ขึ้นไป 80ขึ้นไป 90ขึ้นไป

งานถ่ายทอดภูมปิัญญาท้องถ่ิน
67 นายปวีณ เอี่ยมฤทธิ์ /

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

                                                    ประกาศ    ณ   วันที ่  24   เมษายน   2563       

                                          ( นายประภัสร์  ภูเ่จริญ )
                                          นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน

            หากผู้รับการประเมินต้องการชี้แจงให้ความเห็น หรือขอค าปรึกษาเกี่ยวกับการประเมิน  ให้ก าหนดประเด็นและท าเป็น
        หนังสือเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  ภายในวันที ่1 พฤษภาคม 2563


