
 
 
                                                            
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 

เรื่อง  รายช่ือพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) 

………………………………………………………………… 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 5 
มิถุนายน 2563  ข้อ 11 (7)  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศรายชื่อพนักงานส่ วนต าบล ผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจ          
ให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น   

 

ฉะนั้น เพ่ือให้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสิงห์บุ รี                      
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563  ข้อ 11 (7)  องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม จึงประกาศรายชื่อ
พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ ในระดับดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)  เรียงตามล าดับคะแนนที่ได้รับการประเมินตามบัญชีรายละเอียด
แนบท้ายนี้ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕64 
 
 

 

                                                      (นายวิรัตน์  อ้ึงพานิช) 
                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ปฏิบัติหน้าที่ 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีรายช่ือพนักงานส่วนต าบล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที ่ ระดับ 
คะแนนผลการปฏิบัติงาน 

ระดับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
คะแนนรวม (ร้อยละ) 

1. นายธนากฤต  คล้ายหะนา 
 

นักพัฒนาชุมชน 64-3-01-3801-001 ชก. 95.60 ดีเด่น 1 ขั้น 

2. นางสาวบุหลงรัตน์  จรกัณหา ผู้อ านวยการกองศึกษา ฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา) 

64-3-08-2107-001 ต้น 94.80 ดีเด่น 1 ขั้น 

3. นางสาวอัญชลี  ยานไกล ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

64-3-04-2102-001 ต้น 93.20 ดีเด่น 1 ขั้น 

4. นางสาวศิริพร  พูนเสือ รองปลัด อบต.พระงาม 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) 

64-3-00-1101-002 ต้น 92.60 ดีเด่น 0.5 ขั้น 

5. น.ส.เบญจวรรณ  สังข์วงษ์ หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป) 

64-3-01-2101-001 ต้น 90 ดีเด่น 0.5 ขั้น 

 
 
 

     (ลงชื่อ) 
        (นายวิรัตน์  อึ้งพานิช) 

                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 

 
 
 
 
 
 



 
บัญชีรายช่ือลูกจ้างประจ า ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที ่ ระดับ 
คะแนนผลการปฏิบัติงาน 

ระดับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
คะแนนรวม (ร้อยละ) 

1. นางบุญนิศา  มหาชีวสกุล เจ้าพนักงานธุรการ - - 93 ดีเด่น 0.5 ขั้น 
 

 
 
 

     (ลงชื่อ) 
        (นายวิรัตน์  อึ้งพานิช) 

                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
                  เรื่อง   รายชื่อพนักงานครูที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และระดับดีมาก 

   …………………………………………………. 
 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ             
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล               
พ.ศ. 2562 ข้อ 13 (8) ก าหนดให้ประกาศรายชื่อพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่อง
ชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
   

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม จึงประกาศรายชื่อพนักงานครูที่มีผลการปฏิบัติงาน   
ในระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในรอบการประเมินครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม
2564 ดังนี้ 
    

  ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีมาก ได้แก่ นางสุมาลี  สาตรจีนพงษ์ ต าแหน่ง 
คร ูอันดับ คศ. 1     
   

                            ประกาศ ณ วันที่   5  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
 

 

   (นายวิรัตน์  อึ้งพานิช) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
 

 
 

 


