
บันทึกการประชุมประจําเดือน ตุลาคม  25๖๐ 
วันที่ 6 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 25๖๐ 

ณ  ห%องประชุมองค'การบริหารส*วนตําบลหนองปลิง 
................................................ 

 
เริ่มประชุมเวลา     09.30 น. 

เมื่อถึงกําหนดเวลาการประชุม  ประธานสภาองค การบริหารส"วนตําบล
หนองปลิง(นายทองใบ ไตรยราช)ได*เชิญสมาชิกองค การบริหารส"วนตําบลหนอง
ปลิง ผู*บริหาร พนักงานส"วนตําบล และพนักงานจ*าง  เข*าห*องประชุมพร*อมเชิญ
ผู*เข*าร"วมประชุมให*น่ังและได*กล"าวเป3ดประชุมประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ และได*
ดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ 1  ประธานแจ%งให%ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ   กล"าวสวัสดีคณะผู*บริหาร และสมาชิกองค การบริหารส"วนตําบลหนองปลิง 
(นายทองใบ  ไตรยราช)  พนักงานส"วนตําบล และพนักงานจ*างพร*อมท้ังกล"าวเป3ดการประชุม 

ประจําเดือน  ตุลาคม 25๖๐ 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ*านมา 
ประธานฯ   ขอมอบให*ทางปลัด อบต.หนองปลิงฯได*ช้ีแจงรายละเอียดต"อท่ีประชุม 

(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ปลัด อบต.   ตามที่ได*สําเนารายงานการประชุมประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๐เมื่อวันท่ี 

(นายกําพล ประดับศิลป6)  ๕กันยายน๒๕๖๐ ส"งไปพร*อมกับหนังสือนัดประชุมเพื่อมอบให*สมาชิกสภาฯ 

ผู*บริหาร และผู*เข*าร"วมประชุมตรวจดู และทุกท"านได*นําเอกสารมาในวันน้ี ขอให*

ทุกท"านได*ตรวจสอบสําเนารายงานการประชุมประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๐เมื่อ

วันที่ ๕กันยายน๒๕๖๐ว"ามีรายละเอียดตรงตามระเบียบวาระ หรือมติท่ีประชุม 

หรือไม"อย"างไร หากท"านใดเห็นควรให*มีการแก*ไขถ*อยคําใดๆในรายงานการประชุม

ขอให*เสนอต"อที่ประชุมได*พิจารณา 

ที่ประชุม   ได*ตรวจดูรายงานการประชุม 

ประธานฯ   มีท"านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม"อย"างไร 



(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม   ไม"มี 

 

-๒- 

ประธานฯ   นับจํานวนผู*เข*าร"วมการประชุมในท่ีประชุมแล*วครบองค ประชุม และเม่ือไม"มีการ

(นายทองใบ ไตรยราช)  เปล่ียนแปลงแก*ไขใดๆเพิ่มเติมอีก ขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๐เมื่อวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม   -  รบัรองรายงานการประชมเปAนเอกฉันท  

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองแจ%งเพ่ือทราบและพิจารณา 
(นายวิเชียร   ธรรมรักษา) เรียนท"านประธานสภาฯ และสวัสดีท"านสมาชิกทุกท"าน และเจ*าหน*าท่ีองค การ 
นายก อบต. หนองปลิง บริหารส"วนตําบลหนองปลิง มีเรื่องขอแจ*งให*ทราบ ดังน้ี 

1.โครงการขุดเจาะนํ้าบาดาลหมู"ที่5  ตําบลหนองปลิง  องค การบริหาร
ส"วนตําบลหนองปลิงได*รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานปEองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร งบประมาณ 364,000 บาท และโครงการขุด
เจาะบ"อบาดาลโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูนงบประมาณ 265,770บาท ขอขอบคุณทุก
ท"านท่ีร"วมกันผลักดันและประสานงาน เสนอแผนงานโครงการจนได*รับอนุมัติ
งบประมาณมา หวังเปAนอย"างย่ิงว"าจะบรรเทาความเดือดร*อนของประชาชน พี่น*อง
ในพื้นท่ีในช"วงฤดูแล*งได*เปAนอย"างดี 

2.การจัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ เน่ืองในวันคล*ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล*าเจ*าอยู"หัว รัชกาลท่ี 5 (วันป3ยมหาราช) ประจําปL
25๖๐ในวันศุกร  ที่ 23 ตุลาคม  25๖๐  ณ  บริเวณลานอนุสาวรีย  รัชกาลที่5  
เวลา07.30 น. ข*างตลาดสดตําบลหนองปลิง แต"งการชุดเครื่องแบบราชการปกติ
ขาว หากไม"มีให*ใส"ชุดสีกากีแขนยาวร"วมพิธีดังกล"าว 

3.โครงการสนับสนุนเกษตรกรผู*ปลูกข*าว ปL59/60 ได*อนุมัติงบประมาณ
ให*ชาวนาแล*ว พี่น*องที่ทํานาบริเวณเขตนํ้าท"วมสามารถข้ึนทะเบียนได*แต"ต*องไปย่ืน
เอกสารเช"าท่ีทํากินกับสํานักงานธนารักษ จังหวัดสกลนครได* 



4.การจ"ายเงินผู*สูงอายุและเบี้ยผู*พิการ ช"วงน้ีปLงบประมาณใหม"ก็คงจะช*า
นิดหน่ึงครับก็คงจะจ"ายในวันจันทร ที่ ๙ ตุลาคม25๖๐ 

ประธานฯ   มีท"านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม"อย"างไร 
(นายทองใบ ไตรยราช)  

 
(นายกําพล  ประดับศิลป6) ผมว"าพวกเราน"าจะพัฒนาคลองส"งนํ้าข*างตลาดสดเพราะเวลานํ้ามานํ้าจะไหลไม" 
ปลัด อบต. สะดวก 
 
(นายทองใบ  ไตรยราช)  การพัฒนาคูคลองขอมติที่ประชุมเอาวันไหน 
ประธานฯ 
 

-๓- 

 

(นายกําพล  ประดับศิลป6) ผมว"าน"าจะเอาวันอังคารท่ี 1๑ ตุลาคม  25๖๐ 
ปลัด อบต.ฯ 

ประธานฯ   มีท"านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม"อย"างไร 

(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม   ไม"มี 

ประธานฯ   นับจํานวนผู*เข*าร"วมการประชุมในที่ประชุมแล*วครบองค ประชุม และขอให*ท่ีประ

(นายทองใบ ไตรยราช)  ชุมลงมติว"าเห็นด*วยกับการพัฒนาคลองส"งนํ้าข*างตลาดสด ในวันอังคารที่ 1๑ 

ตุลาคม  25๖๐ หรือไม" อย"างไร 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบเปAนเอกฉันท  

(นายกําพล   ประดับศิลป6) เรื่องการจัดงานกีฬา อบต.สัมพันธ   ปLน้ีจัดท่ีองค การบริหารส"วนตําบลหนองบัว 
ปลัด อบต เปAนเจ*าภาพ อบต.หนองบัวจะนัดประชุมเรื่องการจัดงานกีฬา ส"วนเร่ืองการจ"าย

เบี้ยยังชีพผู*สูงอายุและผู*พิการจะให*ทางนักพัฒนาชุมชนได*อธิบายครับ 

(นายอนุทิน ลามคํา) การจ"ายเบ้ียยังชีพผู*สูงอายุ  ก็คงจะเปAนวันศุกร พรุ"งน้ีนะครับเพราะเราต*องปรับ     



นักพัฒนาชุมชน ฐานข*อมูลก็เลยจ"ายช*านะครับ   ท"านสมาชิกครับผมว"าน"าจะโอนเงินเข*าบัญชี 
 ให*กับผู*สูงอายุและผู*พิการเน่ืองจากจะไม"ได*มีปUญหาเกิดข้ึนเรื่องการมารับแทน 
                                          ครับ จะได*ไม"เกิดปUญหา เหมือนราย นางบุญมี  คําภูแสน  ครับ 

(นายไพรัตน' ศรีสําราญ)  ผมคิดว"าน"าจะถามความคิดเห็นของผู*สูงอายุก"อนนะครับว"าจะรับแบบไหนดีครับ 
   ส.อบต.ม.8 
 
(นายไวพจ'  สุรินทะ)  ผมคิดว"าน"าจะให*ท"านนายกไปช้ีแจงให*กับผู*สูงอายุก"อนครับ 
  ส.อบต.ม.6 

ประธานฯ   มีท"านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม"อย"างไร 

(นายทองใบ  ไตรยราช) 

ที่ประชุม   ไม"มี 

ประธานฯ   นับจํานวนผู*เข*าร"วมการประชุมในท่ีประชุมแล*วครบองค ประชุม และขอมติท่ีประ
(นายทองใบ ไตรยราช)  ชุมว"าว"าเห็นด*วยกับการโอนเงินเข*าบัญชีให*กับผู*สูงอายุและผู*พิการ หรือไม"อย"างไร 

-๔- 

มติที่ประชุม   -  เห็นชอบให*โอนเงินเข*าบัญชีให*กับผู*สูงอายุและผู*พิการเปAนเอกฉันท  

ประธานฯ   มีท"านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม"อย"างไร 

(นายทองใบ  ไตรยราช) 

(นายกําพล   ประดับศิลป6) ขอแจ*งให*ที่ประชุมทราบรายละเอียดเก่ียวกับข*อกําหนด เง่ือนไขในการดําเนิน 
ปลัด อบต  งานภายใน อบต.หนองปลิง ดังน้ี 

๑. ประกาศเร่ือง การแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร%างคุณธรรม และความ
โปร*งใสในการบริหารราชการองค'การบริหารส*วนตําบลหนองปลิง 

เน่ืองด*วยสํานักงานคณะกรรมการปEองกันและปราบปรามการทุจริตแห"งชาติ

(สํานักงาน ป.ป.ช.) ได*ดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร"งใสในการ

ดําเนินงานของหน"วยงานภาครัฐ (Integrityand Transparency Assessment : 

ITA) ซึ่งเปAนการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร"งใสในการดําเนินงาน



ของหน"วยงาน มีกรอบการประเมินใน ๕ ดัชนี ได*แก" ๑.ดัชนีความโปร"งใส ๒.ดัชนี

ความพร*อมรับผิด ๓.ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๔.ดัชนี

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค กร และ ๕.ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน"วยงาน 

ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีได*เห็นชอบให*หน"วยงานภาครัฐทุกหน"วยงานต*องเข*า

รับการประเมินคุณธรรมและความโปร"งใสของหน"วยงานภาครัฐ ในปLงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ และนโยบายของรัฐบาล ข*อท่ี ๑๐ การส"งเสริมการบริหาร

ราชการแผ"นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปEองกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดให*ปลูกฝUงค"านิยม คุณธรรม จริยธรรมและ

จิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรีความเปAนข*าราชการและความซ่ือสัตย สุจริต ควบคู"กับ

การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปEองกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบของเจ*าหน*าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต*องการ 

พร*อมอํานวยความสะดวกแก"ประชาชน เพื่อสร*างความเช่ือมั่นในระบบราชการ 

เพื่อให*เปAนไปตามวัตถุประสงค เจตนารมณ ดังกล"าวข*างต*น ตลอดจนให*

การปฏิบัติงานขององค การบริหารส"วนตําบลหนองปลิงเปAนไปด*วยความมีคุณธรรม 

โปร"งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร"งใสในการดําเนินงานของ

หน"วยงานภาครัฐ จึงจะกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร"งใส เพื่อพัฒนา

หน"วยงานให*มีคุณธรรมและความโปร"งใสตรวจสอบได* เปAนมาตรฐาน แนวทางการ 

-๕- 

ปฏิบัติ และค"านิยมสําหรับผู*บริหารและบุคลากรขององค การบริหารส"วนตําบล

หนองปลิงยึดถือ และปฏิบัติควบคู"กับกฎหมาย ระเบียบ และข*อบังคับอ่ืนๆ โดย

มุ"งม่ันท่ีจะนําหน"วยงานให*ดําเนินงานตามภารกิจด*วยความโปร"งใส บริหารงานด*วย

ความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต พร*อมกําหนดแนวทางให*ทุก

สํานัก/กอง ในสังกัดองค การบริหารส"วนตําบลหนองปลิงถือปฏิบัติและดําเนินการ 

ดังน้ี 

๑. ด%านความโปร*งใส 

๑.๑ การเป3ดโอกาสให*ผู*มีส"วนได*เสียเข*ามามีส"วนร"วมในการดําเนินงาน

ตามภารกิจหลักในแต"ละข้ันตอนของหน"วยงานต้ังแต"การแสดงความคิดเห็น ร"วม 



วางแผนและจัดทําแผนงาน/โครงการ ร"วมดําเนินการและร"วมติดตามตรวจสอบ

การดําเนินงานของหน"วยงาน 

๑.๒ การดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ*างต*องดําเนินการและส"งเสริม

ให*เกิดความโปร"งใสในทุกข้ันตอนตามระเบียบ กฎหมายกําหนด 

๑.๓ การดําเนินงานเก่ียวกับการเป3ดเผยข*อมูลต"างๆ ของหน"วยงานต*อง

ชัดเจน ถูกต*อง และครบถ*วน รวมถึงการให*ประชาชนหรือผู*มีส"วนได*เสียสามารถ

เข*าถึงข*อมูลต"างๆขององค การบริหารส"วนตําบล หนองปลิงได*โดยสะดวกและ

รวดเร็ว ผ"านช"องทางต"างๆ   

1.4 การดําเนินงาน/การจัดการกับเรื่องร*องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหน*าท่ี

ของเจ*าหน*าที่อันไม"โปร"งใสหรือทุจริตต"อหน*าท่ี 

2. ด%านความพร%อมรับผิด 

2.1 ผู*บริหารและบุคลากรขององค การบริหารส"วนตําบลหนองปลิงต*องมี

พฤติกรรมและทัศนคติท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน*าที่อย"างเต็มใจและมี

ประสิทธิภาพ 

2.2 บุคลากรต*องปฏิ บัติงานในทุกข้ันตอนให*ถูกต*องตามกฎหมาย 

ระเบียบ และข*อบังคับต"างๆ อย"างครบถ*วนและเคร"งครัด กล*าหาญที่จะรับผิดชอบ

ในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

2.3 การกําหนดทิศทางและนโยบายของผู*บริหารองค การบริหารส"วน

ตําบลหนองปลิงที่จะต*องมีเจตจํานงในการบริหารงานอย"างซื่อสัตย สุจริต และ

พร*อมรับผิดเพื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร*างความเช่ือมั่นแก" สังคมว"าการ

ขับเคล่ือนหน"วยงานจะเปAนไปอย"างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

 

-๖- 

 

3. ด%านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

3.1 สอดส"องและปEองกันการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค การบริหาร

ส"วนตําบลหนองปลิงมิให*มีพฤติกรรมท่ีเข*าข"ายการทุจริตต"อหน*าท่ี เช"น การเรียก

รับเงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชน ใด ๆจากผู*มีส"วนได*ส"วนเสีย เพื่อแลกกับการ



ปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว*นการปฏิบัติหน*าที่/การใช*ตําแหน"ง

หน*าท่ีของตนเองอย"างไม"เปAนธรรม เพื่อเอ้ือประโยชน แก"ตนเอง พวกพ*องของตน 

หรือผู*ใด 

3.2 สอดส"องและปEองกันการปฏิบัติหน*าท่ีของผู*บริหารมิให*มีพฤติกรรมท่ี

เข*าข"ายการทุจริตในเชิงนโยบายซึ่ งมีคุณลักษณะเปAนการทุจริตที่ เ กิดจาก

ความสัมพันธ เก้ือหนุนกันระหว"างผู*บริหารของหน"วยงานกับผู*มีส"วนได*ส"วนเสียท่ี

เปAนหน"วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอ้ือประโยชน ในสัญญาโครงการขององค การบริหาร

ส"วนตําบลหนองปลิง 

4. ด%านวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองค'กร 

4.1 การปลูกฝUง ส่ังสอน หรือถ"ายทอดแก"กันของบุคลากรในองค การ

บริหารส"วนตําบลหนองปลิง เพื่อให*มีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

จนกลายเปAนแนวทางปฏิบัติประจําหรือวัฒนธรรมท่ีดีขององค การบริหารส"วน

ตําบลหนองปลิง เปAนการกล"อมเกลาทางสังคมให*ไม"ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต 

จนกระทั่งไม"ทนต"อการทุจริต และก"อให*เกิดการลงโทษทางสังคม อันจะทําให*เกิด

ความอายหรือความกลัวที่จะกระทําการทุจริต 

4.2  การปลูกฝUงและสร*างให*เ กิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะ

ผลประโยชน ส"วนตนกับผลประโยชน ส"วนรวม ซึ่งถือเปAนการปEองกันการทุจริต

ต้ังแต"รากฐานของพฤติกรรมการทุจริต 

4.3  กําหนดและจัดการทําแผนการปEองกันและปราบปรามการทุจริตใน

องค การบริหารส"วนตําบลหนองปลิง 

4 .4 การมีกระยวนการตรวจสอบถ"วงดุลภายในท่ีเข*มแข็งและมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให*บุคลากรในองค การบริหารส"วนตําบลหนองปลิงเห็น

ความสําคัญและเกิดความตระหนักถึงผลการทุจริต จนก"อให*เกิดเปAนวัฒนธรรมใน

การร"วมต"อต*านการทุจริต 

 

 

-๗- 

 



5. ด%านคุณธรรมการทํางานภายในหน*วยงาน 

5.1 การให*ความสําคัญกับการปฏิบัติงาน โดยให*มีคู"มือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติหน*าท่ีชัดเจน 

5.2 การปฏิบัติงานตามคู"มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย"างเคร"งครัด

อยู"เสมอ และจะต*องเปAนการปฏิบัติงานอย"างเปAนธรรมและเท"าเทียมกัน 

5.3 การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในองค การบริหารส"วน

ตําบลหนองปลิง ท้ังในด*านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช"น การบรรจุ แต"งต้ัง การ

ย*าย หรือพิจารณาความดีความชอบ เปAนต*นกระบวนการสร*างแรงจูงใจและ

ความก*าวหน*าในสายงาน และในด*านการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

5.4  การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช*จ"ายเงินงบประมาณ

จะต*องเปAนไปอย"างโปร"งใสและจะต*องพิจารณาใช*จ"ายส่ิงที่ จําเปAนต"อการ

ดําเนินงานตามภารกิจของหน"วยงานอย"างคุ*มค"ามากที่สุด 

5.5 การมีคุณธรรมในการส่ังงานหรือมอบหมายงานให*แก"ผู*ใต*บังคับบัญชา 

ที่จะต*องคํานึงถึงขอบเขตอํานาจหน*าที่ตามกฎหมายของผู*รับมอบงาน มีความเปAน

ธรรมแก"ผู*รับมอบหมายงานอย"างเท"าเทียม มีการส่ือสารและเอาใจใส"ติดตามในการ

มอบหมายงานท่ีได*มอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานท่ีได*รับมอบหมาย

ด*วย 

5.6 การให*ความสําคัญกับสภาพแวดล*อมท่ีเอ้ืออํานวยและส"งเสริมการ

ปฏิบัติหน*าท่ีภายในองค การบริหารส"วนตําบลหนองปลิง เพื่อให*มีพฤติกรรมและ

ทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

6. ด%านการส่ือสารภายในหน*วยงาน 

6.1 ถ"ายทอดประกาศนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน"วยงานให*มี

คุณธรรม และความโปร"งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร"งใสใน

การดําเนินงานของหน"วยงานภาครัฐ ฉบับน้ี ให*บุคลากรในสังกัดได*รับทราบ 

6.2 นําประกาศนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน"วยงานให*มีคุณธรรม 

และความโปร"งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร"งใสในการ

ดําเนินงานของหน"วยงานภาครัฐ ฉบับน้ี เผยแพร"ตามช"องทางการประชาสัมพันธ  



6.3 สํานัก/กองต*องจัดทําข*อมูล วิธีการส่ือสาร เพื่อถ"ายทอดเก่ียวกับ

นโยบายทั้ง ๖ ด*าน ให*บุคลากรในหน"วยงานรับทราบเพื่อให*เกิดความตระหนักและ

ให*ความสําคัญถึงการปฏิบัติท่ีมีคุณธรรมและความโปร"งใส 

-๘- 

ที่ประชุม   รับทราบ 

๒. ประกาศองค'การบริหารส*วนตําบลหนองปลิง เร่ือง หลักเกณฑ'เก่ียวกับ

จริยธรรมของพนักงานส*วนตําบลและพนักงานจ%าง 

องค การบริหารส"วนตําบลหนองปลิงได*ประกาศหลักเกณฑ เก่ียวกับจริยธรรมของ

พนักงานส"วนตําบล และพนักงานจ*าง เพื่อยึดถือเปAนหลักการ แนวทางปฏิบัติและ

เปAนเครื่องมือกํากับความประพฤติพนักงานส"วนตําบลและพนักงานจ*างของ

องค การบริหารส"วนตําบลหนองปลิง ดังต"อไปน้ี 

   พนักงานส"วนตําบล และพนักงานจ*างขององค การบริหารส"วน
ตําบลหนองปลิงมีหน*าที่ดําเนินการให*เปAนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน ส"วนรวม
และประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให*บริการแก"ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยจะต*องยึดม่ันในค"านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังน้ี 
 ๑. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

  ๒. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย  สุจริต และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชน ของประเทศชาติเหนือกว"าประโยชน ส"วนตน และไม"มี
ผลประโยชน ทับซ*อน 

  ๔. การยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกต*อง เปAนธรรม และถูกกฎหมาย 
  ๕. การให*บริการแก"ประชาชนด*วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม"เลือกปฏิบัติ 

๖. การให*ข*อมูลข"าวสารแก"ประชาชนอย"างครบถ*วน ถูกต*อง และไม"บิดเบือน
ข*อเท็จจริง 
๗. การมุ"งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร"งใส และตรวจสอบ
ได* 

  ๘. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปAนประมุข 
  ๙. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค กร 

ทั้งน้ี การฝpาฝqนหรือไม"ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให*ถือว"าเปAนการ

กระทําผิดทางวินัย 



ที่ประชุม   รับทราบ 

๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส*วนตําบล พนักงานจ%างใน

รอบการประเมิน คร้ังที่  ๑ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 

ประจําปHงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 

-๙- 

พนักงานส*วนตําบล 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส"วนตําบลในรอบการประเมินใน

คร้ังที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ประจําปLงบประมาณ ๒๕๖๑ 

น้ัน ระบบการประเมินและแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจะใช*ในรูปแบบใหม"

โดยการประเมินจะไม"เน*นการวัดผลงานประจําตามหน*าที่ความรับผิดชอบแต"เพียง

อย"างเดียว แต"จะมุ"งเน*นการประเมินผลงานเปAนหลัก ท่ีสอดคล*องและสนับสนุนกับ

เปEาหมายเชิงกลยุทธ องค การบริหารส"วนตําบลในแต"ละปL ดังน้ัน ตัวช้ีวัด ผลงาน 

เปEาหมาย พฤติกรรมหรือสมรรถนะ จะเปล่ียนแปลงทุกปLตามเปEาหมายขององค กร 

และยังมุ"งเน*นผลงาน โดยอาศัยตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานท่ีเปAนรูปธรรมมากข้ึน ลด

ส"วนที่เปAนความรู*สึกหรือดุลยพินิจของผู*บังคับบัญชา ตลอดจนยังมุ"งเน*นการเข*ามา

มีส"วนร"วม การปรึกษาหารือ การสร*างความเข*าใจร"วมกัน ระหว"างผู*บังคับบัญชา 

(ผู*ประเมิน) และผู*ใต*บังคับบัญชา (ผู*รับการประเมิน) 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส"วนตําบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ และ 

เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค การบริหารส"วนตําบล (แก*ไข

เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีสาระสําคัญที่เก่ียวข*อง ดังน้ี 

 ข*อ ๒๙๖ ในประกาศน้ี 

 “ระบบการบริหารผลงาน” (Performance Management) หมายความ

ว"า กระบวนการดําเนินการอย"างเปAนระบบเพื่อผลักดันให*ผลการปฏิบัติราชการ

ของส"วนราชการบรรลุเปEาหมาย โดยการเช่ือมโยงเปEาหมายผลการปฏิบัติราชการ

ในระดับองค กร หน"วยงาน และระดับบุคคลเข*าด*วยกัน 



 ข*อ ๒๙๗ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให* ผู* บังคับบัญชามีหน*าท่ี

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู*ใต*บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่อง

ต"างๆ ตามหลักเกณฑ และวิธีการว"าด*วยการน้ัน ได*แก" การเล่ือนข้ันเงินเดือนและ

ค"าตอบแทนอ่ืนๆ การให*เ งินรางวัลประจําปL การพัฒนาและการแก*ไขการ

ปฏิบัติงาน การแต"งต้ังข*าราชการ การให*ออกจากราชการ การให*รางวัลจูงใจ และ

การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ เพื่อเปAนการเสริมสร*างแรงจูงใจให*ผู*ใต*บังคับบัญชา

ปฏิบัติตนให*เหมาะสมกับการเปAนพนักงานส"วนตําบล และปฏิบัติราชการมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให*คํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน

(Performance Management) ท่ีเช่ือมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู"ผล

การปฏิบัติงานระดับองค กร คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและ 

-๑๐- 

 

ประสิทธิผลของงานท่ีได*ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการ

ปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยท่ีเหมาะสมกับ

การเปAนข*าราชการ โดยจัดทําการประเมินอย"างน*อยปLละ ๒ ครั้ง และเป3ดโอกาสให*

ผู*ถูกประเมินช้ีแจง หรือขอคําปรึกษาด*วย 

 ข*อ ๒๙๙ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให*ประเมินอย"างน*อยสอง

องค ประกอบ ได*แก" ผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดย

ผลสัมฤทธ์ิของงานจะต*องมีสัดส"วนคะแนนไม"น*อยกว"าร*อยละ ๗๐ 

 ผลสัมฤทธ์ิของาน ให*ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความ

รวดเร็ว หรือตรงตามเวลาท่ีกําหนด หรือความประหยัด หรือความคุ*มค"าของการ

ใช*ทรัพยากร 

 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให*ประเมินจากสมรรถนะหลักตามท่ี ก.

อบต.กําหนด และสมรรถนะตามสายงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน"งที่ ก.อบต.

กําหนด อย"างน*อย ๓ สมรรถนะ 

 ข*อ ๓๐๐ ให*ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส"วนตําบลปLละ ๒ 

คร้ัง ตามรอบปLงบประมาณ คือ 



(๑) คร้ังที่ ๑ ระหว"างวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปLถัดไป 
(๒) คร้ังที่ ๒ ระหว"างวันท่ี ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปLเดียวกัน 
ข*อ ๓๐๑ ในแต"ละรอบการประเมิน ให*องค การบริหารส"วนตําบลนําผล

คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาจัดกลุ"มตามผลคะแนนเปAน ๕ ระดับ คือ 
ดีเด"น ดีมาก ดี พอใช* และต*องปรับปรุง โดยมีช"วงคะแนนประเมินของแต"ละระดับ 
ดังน้ี 

(๑) ระดับดีเด"น ต*องมีช"วงคะแนนประเมินต้ังแต"ร*อยละ ๙๐ ข้ึนไป 
(๒) ระดับดีมาก ต*องมีช"วงคะแนนประเมินต้ังแต"ร*อยละ ๘๐ แต"ไม"ถึงร*อย

ละ ๙๐ 
(๓) ระดับดี ต*องมีช"วงคะแนนประเมินต้ังแต"ร*อยละ ๗๐ แต"ไม"ถึงร*อยละ 

๘๐ 
(๔) ระดับพอใช* ต*องมีช"วงคะแนนประเมินต้ังแต"ร*อยละ ๖๐ แต"ไม"ถึงร*อย

ละ ๗๐ 
(๕) ระดับต*องปรับปรุง ต*องมีช"วงคะแนนประเมินตํ่ากว"าร*อยละ ๖๐ 

ข*อ ๓๐๕ ให*นายกองค การบริหารส"วนตําบลแต"งต้ังคณะกรรมการ

กล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส"วนตําบล เพื่อทําหน*าที่ให* 

-๑๑- 

คําปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปAนธรรมของ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส"วนตําบลทุกประเภทตําแหน"งและ

ระดับตําแหน"ง ประกอบด*วย ปลัดองค การบริหารส"วนตําบล เปAนประธาน

กรรมการ และหัวหน*าส"วนราชการไม"น*อยกว"า ๒ คน เปAนกรรมการ และให*

พนักงานส"วนตําบลที่รับผิดชอบงานการเจ*าหน*าที่ขององค การบริหารส"วนตําบล

เปAนเลขานุการ 

ทั้งน้ี องค การบริหารส"วนตําบลอาจกําหนดให*มีคณะกรรมการช"วย

พิจารณากล่ันกรองเพื่อให*เกิดความเปAนธรรมในระดับกอง หรือส"วนราชการท่ี

เรียกช่ืออย"างอ่ืนในองค การบริหารส"วนตําบลด*วยก็ได* 



เมื่อพิจารณาแล*วจะเห็นได*ว"า การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ส"วนตําบลต*องคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) 

โดยมีองค ประกอบการประเมินและสัดส"วนคะแนน แบ"งเปAน ๒ ส"วน ได*แก" 

๑. ผลสัมฤทธ์ิของงาน สัดส*วนร%อยละ ๗๐ โดยผู*ประเมินกับผู*รับการ

ประเมินทําข*อตกลงร"วมกัน ประกอบด*วย 

- โครงการ/งาน/กิจกรรม ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน 

ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่กําหนด หรือความประหยัด หรือความคุ*มค"าของ 

การใช*ทรัพยากร ซึ่งผู*รับการประเมินเปAนผู*กรอกตัวช้ีวัดโครงการ/งาน/กิจกรรมท่ี

ได*รับมอบหมายและมีการตกลงร"วมกันกับผู*ประเมินต้ังแต"ต*นรอบการประเมิน 

- นํ้าหนัก ผู*รับการประเมินเปAนผู*กรอกค"านํ้าหนักแต"ละตัวช้ีวัดท่ีมีการตก

ลงร"วมกันกับผู*ประเมิน  

- เปEาหมาย ผู*รับการประเมินเปAนผู*กรอกค"าเปEาหมายของแต"ละตัวช้ีวัดที่มี

การตกลงร"วมกันกับผู*ประเมิน ประกอบด*วยเปEาหมาย ๓ มิติ ดังน้ี 

 ๑) เชิงปริมาณ หมายถึง ผลงานที่เปAนจํานวนวัดได* 

 ๒) เชิงคุณภาพ หมายถึง ความถูกต*อง ความสมบูรณ  และความ

เรียบร*อยของผลงาน 

 ๓) เชิงประโยชน  หมายถึง ความรวดเร็วหรือความตรงตามเวลา

ท่ีกําหนด หรือความประหยัด หรือความคุ*มค"าของการใช*ทรัพยากร 

๒. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) สัดส*วนร%อยละ ๓๐  

ประกอบด*วย- สมรรถนะหลัก คือ สมรรถนะเชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดเปAน

คุณลักษณะร"วมของข*าราชการทุกคนท่ีจําเปAนต*องมี ได*แก" 

-๑๒- 

 ๑) การมุ"งผลสัมฤทธ์ิ 

 ๒) การยึดม่ันในความถูกต*องและจริยธรรม 

 ๓) การเข*าใจในองค กรและระบบงาน 

 ๔) การบริการเปAนเลิศ 

 ๕) การทํางานเปAนทีม 



- สมรรถนะประจําผู*บริหาร คือ สมรรถนะท่ีผู*บริหารจําเปAนต*องมีในฐานะ

ผู*นําหรือผู*บังคับบัญชาเพื่อนําทีมงานหรือผู*ใต*บังคับบัญชาให*สามารถปฏิบัติหน*าท่ี

ได*อย"างมีประสิทธิภาพ และสอดคล*องกับวัตถุประสงค ขององค กร โดยใช*ประเมิน

เฉพาะตําแหน"งประเภทบริหารท*องถ่ินและประเภทอํานวยการท*องถ่ิน ได*แก" 

 ๑) การเปAนผู*นําในการเปล่ียนแปลง 

 ๒) ความสามารถในการเปAนผู*นํา 

 ๓) ความสามารถในการพัฒนาคน 

 ๔) การคิดเชิงกลยุทธ  

- สมรรถนะประจําสายงาน คือ สมรรถนะท่ีกําหนดเฉพาะสําหรับ

ตําแหน"ง/สายงานต"างๆ เพื่อสนับสนุนและส"งเสริมให*เจ*าหน*าที่ผู*ดํารงตําแหน"งน้ันๆ

สามารถปฏิบัติภารกิจในหน*าท่ีได*ดีย่ิงข้ึน และบรรลุตามวัตถุประสงค ขององค กร 

โดยจะปรากฏตามมาตรฐานกําหนดตําแหน"งของแต"ละตําแหน"ง โดยใช*ประเมิน

เฉพาะตําแหน"งประเภทวิชาการ และประเภททั่ว 

พนักงานจ%าง 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ*างนั้นต*องประเมินบนพื้นฐานของ

ผลสําเร็จและผลสัมฤทธ์ิของงาน และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส"วน

ตําบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ*าง แก*ไข

เพิ ่ม เติมถึง  (ฉบ ับที ่ ๖ )  ลงว ันที ่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ข*อ  ๓๙ สร ุป

สาระสําคัญได*ว"า การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ*างตามภารกิจ

และพนักงานจ*างทั่วไปให*ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานจ*างผู*นั้น โดยมุ "งเน*นผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงาน โดยกําหนดให*มีสัดส"วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม"น*อยกว"าร*อยละ 

๘๐ 

(๑) การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ให*พิจารณาจากองค ประกอบดังน้ี 
(ก) ปริมาณงาน 

-๑๓- 
 



(ข) คุณภาพผลงาน 
(ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต"อเวลา 
(ง) การใช*ทรัพยากรอย"างคุ*มค"า 

(๒) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให*องค การบริหารส"วน

ตําบลกําหนดสมรรถนะที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีส"งผลต"อความสําเร็จของงาน 

และระบุพฤติกรรมบ"งชี้ที่พึงประสงค ของแต"ละสมรรถนะ โดยให*นําสมรรถนะ

ของพนักงานส"วนตําบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส"วนตําบลกําหนด มาใช*

สําหรับการประเมินพนักงานจ*างโดยอนุโลม ดังน้ี 

พนักงานจ*างทั่วไป ให*ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดย

กําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต*องการ ในระดับ ๑ 

พนักงานจ*างตามภารกิจ ไม"รวมถึงพนักงานจ*างตามภารกิจสําหรับผู*มี

ทักษะให*ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงาน

อย"างน*อย ๓ สมรรถนะ เช"นเดียวกับพนักงานส"วนตําบลในลักษณะงาน

เดียวกัน โดยกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต*องการ ในระดับปฏิบัติงาน

หรือระดับปฏิบัติการแล*วแต"กรณี 

พนักงานจ*างตามภารกิจสําหรับผู*มีทักษะ ให*ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ 

สมรรถนะ โดยกําหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต*องการ ในระดับ ๒ 

ในแต"ละรอบการประเมิน ให*องค การบริหารส"วนตําบลนําผลคะแนน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ*างมาจัดกลุ"มตามผลคะแนนเปAน 

๕ ระดับ คือ ดีเด"น ดีมาก ดี พอใช* ปรับปรุง โดยกําหนดช"วงคะแนนประเมิน

ของแต"ล"ะระดับผลการประเมินดังน้ี 

ดีเด"น ต้ังแต"ร*อยละ ๙๕ ถึง ๑๐๐  คะแนน 

ดีมาก ต้ังแต"ร*อยละ ๘๕ แต"ไม"ถึง ๙๕ คะแนน 

ดี  ต้ังแต"ร*อยละ ๗๕ แต"ไม"ถึง ๘๕ คะแนน 

พอใช* ต้ังแต"ร*อยละ ๖๕ แต"ไม"ถึง ๗๕ คะแนน 

ปรับปรุง น*อยกว"าร*อยละ ๖๕  คะแนน 

(๓) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ*างตามภารกิจและ

พนักงานจ*างทั่วไป ให*ดําเนินการตามวิธีการดังต"อไปน้ี 



 ก) ช"วงรอบการประเมิน ให*องค การบริหารส"วนตําบลกําหนด

เปEาหมายผลสําเร็จของงานในภาพรวมขององค การบริหารส"วนตําบลที่จะ 

 

-๑๔- 

 

มอบหมายให*พนักงานจ*างปฏิบัติ จากนั้นให*ผู *บ ังคับบัญชาชั้นต*นซึ่งเปAนผู*

ประเมิน และพนักงานจ*างแต"ละคนร"วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให*บรรลุ

เปEาหมายและ/หรือความสําเร็จของงานซึ่งพนักงานจ*างผู*นั้นต*องรับผิดชอบใน

รอบการประเมินนั้น โดยกําหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ"งชี้ความสําเร็จของ

งานอย"างเปAนรูปธรรม รวมท้ังระบุพฤติกรรมในการทํางานท่ีคาดหวังด*วย 

 ข) ในระหว"างรอบการประเมินให*ผู*บังคับบัญชาชั้นต*นซึ่งเปAน

ผู*ประเมินติดตามความก*าวหน*าในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม 

ก) รวมทั้งให*คําแนะนําและช"วยเหลือในการแก*ไขปUญหาในการปฏิบัติงาน 

เพื่อให*พนักงานจ*างสามารถปฏิบัติงานให*บรรลุเปEาหมายและผลสําเร็จของงาน

ท่ีกําหนด 

 ค) เมื่อครบรอบการประเมิน ให*ผู*บังคับบัญชาชั้นต*นซึ่งเปAนผู*

ประเมินและส"วนราชการต*นสังกัดพนักงานจ*างดําเนินการดังน้ี 

 ( ๑ )  ปร ะ เม ินผลกา รปฏ ิบ ัต ิง านของพน ัก ง านจ *า ง ตา ม

หลักเกณฑ และวิธีการท่ีองค การบริหารส"วนตําบลกําหนด 

 (๒) จัดส"งบัญชีรายช่ือให*ส"วนราชการต*นสังกัดเพื่อจัดทําบัญชี

รายช่ือพนักงานจ*างตามลําดับคะแนนผลการประเมิน 

 (๓) ส"วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อพนักงานจ*างตามลําดับ

คะแนนผลการประเมินให*คณะกรรมการกลั ่นกรองการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร"งใสและเปAนธรรมของการประเมิน 

ก"อนที่จะเสนอผลการประเมินต"อนายกองค การบริหารส"วนตําบลเพื่อนําไปใช*

ในการเล่ือนอัตราค"าตอบแทน 



๔. ร*างประกาศองค'การบริหารส*วนตําบลหนองปลิง เร่ืองกําหนดหลักเกณฑ'

จํานวนคร้ังการลา และการมาทํางานสายของพนักงานส*วนตําบล และพนักงาน

จ%างเพ่ือพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือน ค*าจ%างประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 256๑ 

โดยนายกองค การบริหารส"วนตําบลได*เสนอให*จัดทําประกาศกําหนดจํานวนครั้ง

การลา หรือการมาทํางานสายของพนักงานส"วนตําบลและพนักงานจ*าง เพื่อถือ

ปฏิบัติและใช*เปAนตัวช้ีวัดในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน ค"าจ*าง และทางสํานัก

ปลัดได*จัดทําร"างประกาศเอาไว*เรียบร*อยแล*ว เมื่อลงนามจะได*ใช*บังคับ โอกาสน้ีจึง

จะช้ีแจงรายละเอียดเพื่อให*ทุกท"านทราบ  ดังน้ี 

-๑๕- 

พนักงานส*วนตําบล 

๑. คุณสมบัติของผู*ท่ีจะได*รับการเล่ือนข้ันเงินเดือน 

  ๑.๑) พนักงานส"วนตําบล ต*องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานส"วนตําบลสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลขององค การบริหารส"วนตําบล แก*ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2558 ข*อ 205  

๑.๒) พนักงานส"วนตําบลผู*ซ่ึงจะได*รับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนในแต"ละ

ครั้ง จํานวนวันลากิจส"วนตัวและวันลาปpวย รวมกันต*องไม"เกิน ๒๓ วันทําการ แต"ไม"

รวมถึงการลาปpวยซ่ึงจําเปAนต*องรักษาตัวเปAนเวลานานไม"ว"าคราวเดียวหรือหลายคราว 

รวมกันไม"เกิน ๖๐ วันทําการ หรือการลาปpวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติ

หน*าที่ราชการ  

ในแต"ละครึ่งปL พนักงานส"วนตําบลหากลาเกิน 1๕ คร้ัง ถือว"าลาบ"อยครั้ง โดย

ให*ผู*บังคับบัญชานําไปพิจารณาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๑.๓) ในแต"ละครึ่งปL พนักงานส"วนตําบลจะต*องไม"มาทํางานสายเกิน ๑๒ ครั้ง 

เว*นแต"มีเหตุผลความจําเปAน หรือผู*บังคับบัญชามอบหมายงานในหน*าท่ีราชการ 

ดังน้ัน ในแต"ละรอบการประเมินพนักงานส"วนตําบลหากลาเกิน 1๕ ครั้ง ถือว"า

ลาบ"อยคร้ัง โดยให*ผู*บังคับบัญชานําไปพิจารณาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

พนักงานจ%าง 

๑. พนักงานจ*างผู*ซึ่งจะได*รับการพิจารณาเล่ือนค"าตอบแทน จํานวนวันลากิจ

ส"วนตัวและวันลาปpวย ในแต"ละครั้งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมกันต*องไม"



เกิน ๒๓ วันทําการ แต"ไม"รวมถึงการลาปpวยซึ่งจําเปAนต*องรักษาตัวเปAนเวลานานไม"ว"า

คราวเดียวหรือหลายคราว รวมกันไม"เกิน ๖๐ วันทําการ หรือการลาปpวยเพราะประสบ

อันตรายในขณะปฏิบัติหน*าที่ราชการ  

ในแต"ละครั้งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานจ*างหากลาเกิน ๑๕ 

คร้ัง ถือว"าลาบ"อยครั้ง โดยให*ผู*บังคับบัญชานําไปพิจารณาประกอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

๒. ในแต"ละครั้งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานจ*างจะต*อง

ไม"มาทํางานสายเกิน ๑๐ ครั้ง เว*นแต"มีเหตุผลความจําเปAน หรือผู*บังคับบัญชา

มอบหมายงานในหน*าที่ราชการโดยหากพนักงานจ*างหากลาเกิน ๑๕ ครั้ง ถือว"าลา

บ"อยครั้ง และผู*บังคับบัญชานําไปพิจารณาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ด*วย 

-๑๕- 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่4 เร่ืองอ่ืนๆ 
 
(นายทองใบ   ไตรยราช)  มีท"านใดจะสอบถามอะไรอีกหรือไม" อย"างไร 
 ประธานสภาฯ               

(นายปริญญา โคตะมา) เรื่องถังขยะต*องการถังขยะใหม"  ถังขยะเก"าชํารุดแล*ว 
ส.อบต. ม.2 

(นางนิพล  โคตะมา)  เรื่องถังขยะต*องการเพิ่มจํานวน 5 ถัง ถังขยะเก"าชํารุดแล*ว 
ส.อบต.ม.3 

(นางวิไลวรรณ  คําภูแสน) เรื่องท่ีจะดําเนินการซ"อมแซมถนนกลางหมู"บ*าน ชาวบ*านดีใจมากที่จะดําเนินการ 
ส.อบต.ม.5 

(นางตองอ*อน โยธายุทธ)  เรื่องถังขยะต*องการเพิ่มถังขยะ 
ส.อบต.ม.7  

(นายไพรัตน' ศรีสําราญ)  ผมอยากให*ติดหลอดไฟข*างตลาดสดหนองปลิงครับ  



      ส.อบต. ม.8  เรื่องการเบิกจ"ายงาน สปสช. ชาวบ*านฝากมาถามเร่ืองค"าทําอาหาร 
    เรื่องต*องการถังขยะเพิ่มครับ 

 (นางสาวพรรณภา   หินสอ) เรื่องค"าใช*จ"ายงานสปสช.ก็จะได*เร็วๆน้ีคะเช็คเซ็นเรียบร*อยแล*ว 
   เจ%าพนักงานสาธารณสุข 
 
(นายทองใบ    ไตรยราช) มีท"านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม" อย"างไร ถ*าไม"มีกระผมขอป3ดการประชุม 
ประธานสภาฯ                     และขอขอบคุณทุกท"านท่ีเข*าร"วมประชุมในวันน้ี 

  
เลิกประชุมเวลา  11.00  น. 
 
กฤษณา    มะลิไมย           ผู*จดรายงานการประชุม 

                (นางกฤษณา  มะลิไมย ) 
เจ*าพนักงานธุรการ 

 
กําพล  ประดับศิลปz       ผู*ตรวจรายงานการประชุม 

                       (นายกําพล   ประดับศิลปz) 
ปลัดองค การบริหารส"วนตําบลหนองปลิง 
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กอบรมคณุธรรมและจริยธรรมแก�ผู�บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส�วนตําบล 

ประจําป%งบประมาณ ๒๕๖๑





 

 


