
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 

เรื่อง   ประกาศรายช่ือพนักงานส่วนตำบลท่ีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ครั้งที่ ๑) 

………………………… 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา  เรื ่อง  หลักเกณฑ์และเงื ่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๙  
มกราคม  ๒๕๕๙  ข้อ ๓๐๓ (๗) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศ
รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่อง
ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น นั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  จึงประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (ครั้งที่๑) ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี่ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่ 20  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

                                              
(นายสันติ  สารเร็ว) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือพนักงานส่วนตำบลท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ครั้งที่ ๑) 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส เรื่อง  ประกาศรายช่ือพนักงานส่วนตำบลท่ีมีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ครั้งที่ ๑)  

ลงวันที่ 20  เมษายน  ๒๕๖4 

พนักงานส่วนตำบล 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ขั้นที่ได้
เลื่อน 

๑ นางอาทิตยา  ยะตา เจ้าพนักงานธุรการ ๑๐๐ 97.60 ๑ 
๒ นางสาวทัศนีย์  นาแพร่ นักวิชาการพัสดุ ๑๐๐ 95.50 ๑ 
๓ นายจิตรกร  แปงมูล นายช่างไฟฟ้า ๑๐๐ 94.90 ๑ 

 
 

                                         
(นายสันติ  สารเร็ว) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 

เรื่อง   ประกาศรายช่ือพนักงานส่วนตำบลท่ีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (ครั้งที่ ๒) 

………………………… 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา  เรื ่อง  หลักเกณฑ์และเงื ่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๙  
มกราคม  ๒๕๕๙  ข้อ ๓๐๓ (๗) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศ
รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่อง
ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น นั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  จึงประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (ครั้งที่๒) ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี่ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  2๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕64 

                                      
(นางชไมมาศ  มอญแก้ว) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือพนักงานส่วนตำบลท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (ครั้งที่ ๒) 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  
เรื่อง  ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลท่ีมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (ครั้งที่๒) 

ลงวันที่  21  ตุลาคม  ๒๕64 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ขั้นที่ได้
เลื่อน 

๑ นางชไมมาศ  มอญแก้ว ปลัด อบต. ๑๐๐ 96.00 ๑ 
๒ นายหัสต์กมล  เครือคำ หัวหน้าสำนักปลัด ๑๐๐ 94.00 ๑ 
๓ นางทัศนียา  กล้าหาญ นักจัดการงานทั่วไป ๑๐๐ 93.00 ๑ 
๔ นางสาวนัยนา  ศรีจำปา นักทรัพยากรบุคคล ๑๐๐ 96.20 ๑ 
๕ นางสาวสายพิณ  เต็มใจ นักพัฒนาชุมชน ๑๐๐ 96.00 ๑ 
๖ นางสายสุดา  เมืองมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑๐๐ 97.60 ๑ 
๗ นางสุพัฒตรา  เรือนป้อ นักวิชาการศึกษา ๑๐๐ 95.00 ๑ 
๘ พันจ่าอากาศเอกนพดล  ดวงแก้ว เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๐๐ 96.20 ๑ 
๙ นางอาทิตยา  ยะตา เจ้าพนักงานธุรการ ๑๐๐ 96.20 ๑ 

๑๐ นางรัตนาภรณ์  วรรณแก้ว ผู้อำนวยการกองคลัง ๑๐๐ 96.00 ๑ 
๑๑ น.ส.ละอองดาว  ไชยมงคล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ๑๐๐ 95.00 ๑ 
๑๒ นางสาวทัศนีย์  นาแพร่ นักวิชาการพัสดุ ๑๐๐ 97.00 ๑ 
๑๓ นางสาวดวงกมล  ยะตา นักวิชาการเงินและบัญชี ๑๐๐ 96.00 ๑ 
๑๔ นายประวิทย์  อาจหาญ ผู้อำนวยการกองช่าง ๑๐๐ 92.40 ๑ 
๑๕ นายวงศกร  ศิริมังคลากุล วิศวกรโยธา ๑๐๐ 93.40 ๑ 
๑๖ นายจิตรกร  แปงมูล นายช่างไฟฟ้า ๑๐๐ 93.20 ๑ 
๑๗ นางสาวเพลินพิศ  ใจผง เจ้าพนักงานธุรการ ๑๐๐ 91.00 ๑ 
๑๘ นางลออ  มหาวรรณศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๑๐๐ 98.60 ๑ 

 

                                   
(นางชไมมาศ  มอญแก้ว) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 

 
 

 


