
 
 
 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง 
เรื่อง  หลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบล 

-------------------------- 
ด�วยประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไข

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค การบริหารส�วนตําบล (แก�ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๕๘ ได�กําหนดให�นําหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบล ให�เป4นไปตาม
ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) เพ่ือให�สอดคล�องกับระบบการบริหารงานบุคคลใน
ระบบจําแนกตําแหน�ง 

อาศัยอํานาจตามความในข�อ ๓๐๓ แห�งประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค การบริหารส�วนตําบล (แก�ไขเพ่ิมเติม) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ องค การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง จึงประกาศหลักเกณฑ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส�วนตําบลในสังกัดองค การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง สําหรับรอบ
การประเมิน ครั้งท่ี ๒ ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๐ ดังนี้ 

๑. องค�ประกอบการประเมินและสัดส�วนคะแนนของแต�ละองค�ประกอบ 
              การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งท่ี ๒ ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันท่ี ๑ เมษายน 
๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ องค การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง กําหนดให�มีการประเมิน ๒ 
องค ประกอบ ได�แก� 
       ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให�ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว 
หรือตรงตามเวลา ท่ีกําหนด หรือความประหยัด หรือความคุ�มค�าของการใช�ทรัพยากร โดยมีสัดส�วนคะแนนคิด
เป4นร�อยละ ๗๐  
      ๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให�ประเมินจากสมรรถนะหลักตามท่ีคณะกรรมการ
กลางพนักงานส�วนตําบล (ก.อบตฺ.) กําหนด จํานวน ๕ สมรรถนะ สมรรถนะตามสายงาน ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน�งท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบลกําหนด (ก.อบตฺ.) จํานวน 3 สมรรถนะ และสมรรถนะประจํา
ผู�บริหาร ๔ ด�าน โดยมีสัดส�วนคะแนนคิดเป4นร�อยละ ๓๐ 
                ในกรณีท่ีเป4นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบลท่ีอยู�ระหว�างทดลองปฏิบัติ
หน�าท่ีราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการอยู�ในรอบการประเมินให�ประเมินผลสัมฤทธิ์      
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให�มีสัดส�วนคะแนนของแต�ละองค ประกอบร�อยละ 50 

   ๒. หลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ 
                     ๒.๑ ให�ผู�บังคับบัญชาเป4นผู�ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส�วนตําบล ได�แก� 
       (1) นายกองค การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง สําหรับปลัดองค การบริหารส�วนตําบล 
       (2) ปลัดองค การบริหารส�วนตําบล สําหรับรองปลัดองค การบริหารส�วนตําบล 
ผู�อํานวยการกอง และหัวหน�าสํานักปลัด  

       (3) ผู�อํานวยการกอง หรือหัวหน�าสํานักปลัด สําหรับพนักงานส�วนตําบลท่ีอยู�ในบังคับ
บัญชา 

/ในกรณีท่ีเป4นการ... 



  

  

-๒- 
 

      ในกรณีท่ีเป4นการประเมินพนักงานส�วนตําบลผู�ได�รับมอบหมายให�ไปช�วยราชการ หรือปฏิบัติ
ราชการในองค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือส�วนราชการ หรือหน�วยงานอ่ืน ให�นายกองค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
หรือหัวหน�าส�วนราชการ หรือหน�วยงานท่ีผู�รับการประเมินไปช�วยราชการ หรือปฏิบัติหน�าท่ีราชการ แล�วแต�กรณี 
เป4นผู�ให�ข�อมูลและความเห็นเพ่ือประกอบการประเมินของผู�มีอํานาจหน�าท่ีประเมิน 
       ในกรณีท่ีเป4นการประเมินพนักงานส�วนตําบลผู�ได�โอนหรือย�าย หลังวันท่ี 1 มีนาคม หรือวันท่ี 
1 กันยายน ให�ผู�บังคับบัญชาซ่ึงเป4นผู�มีอํานาจหน�าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานในองค การบริหารส�วนตําบลหนอง
ปลิง เป4นผู�ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบลผู�นั้น แล�วจัดส�งผลการประเมินการปฏิบัติงานให�
องค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือส�วนราชการ หรือหน�วยงานอ่ืนต�นสังกัดใหม� เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 ๒.๒ การประเมินผลการปฏิบั ติงานของพนักงานส�วนตําบลให�ดําเนินการตามวิธีการ 
ดังต�อไปนี้ 
    (1) ก�อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช�วงเริ่มรอบการประเมินให�ประกาศหลักเกณฑ 
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให�ข�าราชการในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน 
     (2) ในแต�ละรอบการประเมินให�ผู�มีอํานาจหน�าท่ีประเมิน และผู�รับการประเมินกําหนด
ข�อตกลงร�วมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานกําหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ�งชี้
ความสําเร็จของงานอย�างเป4นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  
     สําหรับการกําหนดตัวชี้วัด ให�พิจารณาวิธีการถ�ายถอดจากบนลงล�างเป4นหลักก�อน ในกรณี
ท่ี       ไม�อาจดําเนินการได�หรือไม�เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกําหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีท่ี
เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม รวมท้ังระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ  
     (3) ในแต�ละรอบการประเมินให�ผู�มีอํานาจหน�าท่ีประเมิน ทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู�รับการประเมินตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีได�ประกาศไว� และตามข�อตกลงท่ีได�ทําไว�กับผู�รับการประเมิน 
      กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานท่ีได�รับมอบหมาย หรือมีการย�ายเปลี่ยน
ตําแหน�ง หรือหน�าท่ีความรับผิดชอบ ให�ผู�ประเมินและผู�รับการประเมินร�วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข�อตกลง            
ผลการปฏิบัติงานในระยะการประเมินได� โดยให�ผู�ประเมินเป4นผู�มีอํานาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข�อตกลง 
     (4) ในระหว�างรอบการประเมินให�ผู�มีอํานาจหน�าท่ีประเมิน ให�คําปรึกษาแนะนํา ผู�รับ
การประเมินเพ่ือการปรับปรุง แก�ไข พัฒนาเพ่ือนําไปสู�ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะ ในการ
ปฏิบัติราชการ และเม่ือสิ้นรอบการประเมินผู�ประเมินดังกล�าวกับผู�รับการประเมินควรร�วมกันทําการวิเคราะห 
ผลสําเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือหาความจําเป4นในการพัฒนา เป4นรายบุคคล
ด�วย 
  (5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต�ละครั้ง ให�ผู�มีอํานาจหน�าท่ีประเมินแจ�งผลการ
ประเมินให�ผู�รับการประเมินทราบเป4นรายบุคคล โดยให�ผู�รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 
กรณีท่ีผู�รับการประเมินไม�ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให�พนักงานส�วนท�องถ่ิน อย�างน�อยหนึ่ง
คน ลงลายมือชื่อเป4นพยานว�าได�มีการแจ�งผลการประเมินดังกล�าวแล�วด�วย 
  (6) ให�ผู�มีอํานาจหน�าท่ีประเมินโดยความเห็นชอบของผู�บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีก
ชั้นหนึ่ง (ถ�ามี) จัดส�งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบลในหน�วยงานของตนเสนอต�อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนท�องถ่ินก�อนนําเสนอต�อนายกองค การ
บริหารส�วนตําบล 
 

/(7) ให�นายกองค การบริหาร... 
-๓- 



  

  

              (7) ให�นายกองค การบริหารส�วนตําบลหรือผู�บังคับบัญชาท่ีได�รับมอบหมาย ประกาศ
รายชื่อพนักงานส�วนตําบลผู�มีผลการปฏิบัติงานอยู�ในระดับดีเด�นในท่ีเป̀ดเผยให�ทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือเป4นการยก
ย�องชมเชยและสร�างแรงจูงใจ ให�พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต�อไปให�ดียิ่งข้ึน        

   ๓. ระดับผลการประเมิน 
                   ให�นําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ�มตามผลคะแนนเป4น 5 ระดับ คือ ดีเด�น  
ดีมาก ดี  พอใช� และต�องปรับปรุง โดยมีช�วงคะแนนประเมิน ของแต�ละระดับ ดังนี้ 
  (1) ระดับดีเด�น ต�องมีช�วงคะแนนประเมินต้ังแต�ร�อยละ 90 ข้ึนไป  
  (2) ระดับดีมาก ต�องมีช�วงคะแนนประเมินต้ังแต�ร�อยละ 80 แต�ไม�ถึงร�อยละ 90 
  (3) ระดับดี ต�องมีช�วงคะแนนประเมินต้ังแต�ร�อยละ 70 แต�ไม�ถึงร�อยละ 80  
  (4) ระดับพอใช� ต�องมีช�วงคะแนนประเมินต้ังแต�ร�อยละ 60 แต�ไม�ถึงร�อยละ 70 
  (5) ระดับต�องปรับปรุง ต�องมีช�วงคะแนนประเมินตํ่ากว�าร�อยละ 60 

   ๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
                   การประเมินผลการปฏิบัติงานต�องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให�เป4นไปตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล (ก.อบตฺ.) กําหนด  

  ๕. การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารงานบุคคล 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับรอบการประเมิน ครั้งท่ี ๒ ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นอกจากพิจารณาตามหลักเกณฑ และเง่ือนไข
ข�างต�น ให�ผู�บังคับบัญชา (ผู�ประเมิน) นํานโยบายการบริหารงานบุคคล มาประกอบการพิจารณา ดังนี้  

๕.๑ สนับสนุนและส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนท้ังทางตรงและทางอ�อม ใน
การกําหนดทิศทางการให�บริการสาธารณะ 

๕.๒ การมาปฏิบัติราชการภายใน ๐๘.๓๐ น. และมาสายได�ไม�เกิน ๐๙.๐๐ น. 
๕.๓ พนักงานส�วนตําบลไม�ควรลาพักผ�อนเกิน ๑๐ วันทําการต�อปDงบประมาณ 

ยกเว�นมีเหตุจําเป4นเร�งด�วน ให�เสนอผู�บังคับบัญชาพิจารณาเป4นรายกรณี 
๕.๔ หากต�องใช�สิทธิลาพักผ�อน ต�องเสนอใบลาเป4นหนังสือต�อผู�บังคับบัญชาล�วงหน�า

ไม�กว�า ๓ วัน และเม่ือได�รับอนุญาตแล�วถึงมีสิทธิลาได� 
๕.๕ ให�จัดทําคู�มือการปฏิบัติงานในการปฏิบัติราชการของแต�ละบุคคล เพ่ือสร�าง

ระบบการเรียนรู�ในแต�ละงาน ถ�ายทอดองค ความรู� ถ�ายทอดระบบงาน แล�วจัดเก็บรวบรวมไว� ณ ศูนย รวม
ข�อมูลข�าวสารของหน�วยงาน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐    

                          

                                                   

                                                 (นายวิเชียร  ธรรมรักษา) 
                                           นายกองค การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง  
 
 
 



  

  

           บันทึกข5อความ 
ส�วนราชการ   องค การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง  โทร ๐๔๒ – ๗๘๙๑๖๕  
ท่ี  สน ๘๑๖๐๑/ ว              วันท่ี   ๒๗  เดือน   เมษายน พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
เรื่อง แจ�งและประชาสัมพันธ ประกาศ เรื่อง  หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วน     
      ตําบล  ลงวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐          

เรียน ปลัด อบต. / รองปลัด อบต. / หัวหน�าสํานักปลัด / ผู�อํานวยการกองคลัง / ผู�อํานวยการกองช�าง      

ตามท่ีประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค การบริหารส�วนตําบล (แก�ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๕๘ ได�กําหนดให�นําหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบล ให�เป4นไปตาม
ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) เพ่ือให�สอดคล�องกับระบบการบริหารงานบุคคลใน
ระบบจําแนกตําแหน�ง 

ดังนั้น องค การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง จึงประกาศหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานส�วนตําบลในสังกัดองค การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง สําหรับรอบการประเมิน ครั้ง
ท่ี ๒ ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ รายละเอียด
ตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบล  ลงวันท่ี ๒๗ 
เมษายน ๒๕๖๐ แนบท�าย 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและประชาสัมพันธ ให�พนักส�วนตําบลในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต�อไป  

 
 

(ลงชื่อ)      
                     (นายวิเชียร  ธรรมรักษา) 
            นายกองค การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง 

 

 
 
 
 

                   
 

                       

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง 
เรื่อง  การกําหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จํานวนวันลา จํานวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย  

เพ่ือประกอบการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนสําหรับพนักงานส�วนตําบล พนักงานครู 
 และการเพ่ิมค�าตอบแทนพนักงานจ5าง ประจําป9งบประมาณ 255๙ 

------------------------------------ 
  อาศัยอํานาจตามข�อ 2๐๕ (8)  แห�งประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัด
สกลนคร  เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค การบริหารส�วนตําบล ลงวันท่ี 
๓๐  ธันวาคม  25๕๓  และข�อ ๓๑ (๔) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง 
หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ�าง (ฉบับท่ี ๓)  ลงวันท่ี  ๔  สิงหาคม  25๕7 ได�กําหนดเง่ือนไขให�
พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ�างซ่ึงจะได�รับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน ค�าตอบแทนในแต�ละครั้งต�องไม�
ลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งท่ีนายกองค การบริหารส�วนตําบลกําหนดเป4นหนังสือ  โดยคํานึงถึงลักษณะ
งานและสภาพท�องท่ีอันเป4นท่ีตั้งของแต�ละส�วนราชการหรือหน�วยงาน 
  เพ่ือเป4นแนวทางการปฏิบัติราชการอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นายกองค การ
บริหารส�วนตําบลหนองปลิง  จึงกําหนดจํานวนครั้งการทํางานสายเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
ของพนักงานส�วนตําบลและเลื่อนข้ันค�าตอบแทนพนักงานจ�าง  และให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 255๘ 
เป4นต�นไป  โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

  ๑. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปD ครั้งท่ี 1 (1 ต.ค. – 31 มี.ค.ของปDถัดไป)  มาสายไม�เกิน  
7  ครั้ง  ลาไม�เกิน  23  วันทําการ  ไม�รวมวันลาดังต�อไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย  ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย   
(ข) ลาคลอดบุตรไม�เกินเก�าสิบวัน 
(ค) ลาปgวยซ่ึงจําเป4นต�องรักษาตัวเป4นเวลานานไม�ว�าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม

เกินหกสิบวันทําการ 
(ง) ลาปgวยหรือประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน�าท่ี หรือในขณะเดินทางไป

หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน�าท่ี 
(จ) ลาพักผ�อน 
(ฉ) ลาเข�ารับการตรวจคัดเลือกเข�ารับราชการทหาร เข�ารับการระดมพล  
การนับจํานวนวันลาไม�เกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจส�วนตัว และวันลาปgวยท่ีไม�ใช�วัน

ลาปgวยตาม (ง)  ให�นับเฉพาะวันทําการ   



  

  

  ๒. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปD  ครั้งท่ี 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.)  มาสายไม�เกิน 7  ครั้ง              
ลาไม�เกิน  23  วันทําการ การ  ไม�รวมวันลาดังต�อไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย  ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย   
(ข) ลาคลอดบุตรไม�เกินเก�าสิบวัน 
(ค) ลาปgวยซ่ึงจําเป4นต�องรักษาตัวเป4นเวลานานไม�ว�าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม

เกินหกสิบวันทําการ 
(ง) ลาปgวยหรือประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน�าท่ี หรือในขณะเดินทางไป

หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน�าท่ี 
(จ) ลาพักผ�อน 

(ฉ) ลาเข�ารับการตรวจ ... 
 

-๒- 
 

(ฉ) ลาเข�ารับการตรวจคัดเลือกเข�ารับราชการทหาร เข�ารับการระดมพล  
การนับจํานวนวันลาไม�เกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจส�วนตัว และวันลาปgวยท่ีไม�ใช�วัน

ลาปgวยตาม (ง)  ให�นับเฉพาะวันทําการ  
  3. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปDครั้งท่ี 1 หรือครั้งท่ี 2  ในแต�ละครั้ง  หากพนักงาน

ส�วนตําบลหรือพนักงานจ�างมาสายเกิน ๗  ครั้ง  หรือลาเกิน 23  วันทําการ (ไม�รวมวันลาท่ีกําหนดข�างต�น)  
หรือจงใจ  ละเลย  ละท้ิง  ทอดท้ิง  หน�าท่ีราชการ  อาจจะไม�ได�รับการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนข้ัน
เงินเดือน  ผลประโยชน ตอบแทนอ่ืนเป4นกรณีพิเศษในรอบระยะเวลานั้น ๆ  และอาจจะถูกดําเนินการลงโทษ
ทางวินัย 
  ท้ังนี้  ให�ผลการพิจารณาตามประกาศฉบับนี้ เป4นส�วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการของพนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ�าง  เพ่ือนําเสนอพิจารณาความดี  
ความชอบในการเลื่อนข้ันเงินเดือน ค�าตอบแทน รวมท้ังการประเมินเลื่อนระดับหรือใช�ในการพิจารณาเพ่ือต�อ
สัญญาจ�าง  หากกรณีพนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ�าง  ผู�ใดฝgาฝjนหรือจงใจมีเจตนาไม�ปฏิบัติตามระเบียบ
หรือประกาศในระบบราชการ  จะต�องได�รับการลงโทษทางวินัยตามท่ีประกาศกกําหนดไว� 

  จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 255๘   
 

                                                        

                                                  (ลงชื่อ)                 
                           (นายวิเชยีร  ธรรมรักษา) 
                                           นายกองค การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง                    

 
 
 
 
 
 



  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบนําส�งหนังสือราชการ 
องค�การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง   อําเภอนิคมนํ้าอูน   จังหวัดสกลนคร 

-------------------------------------- 
ประกาศองค การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง ลงวันท่ี  ๑  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เรื่อง การกําหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จํานวนวันลา จํานวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย เพ่ือประกอบการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับพนักงานส�วนตําบล พนักงานครู  และการเพ่ิมค�าตอบแทนพนักงานจ�าง 
ประจําปDงบประมาณ 255๙ 
   

  
           
 
 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
๑ นายกําพล  ประดับศิลปk ปลัดองค การบริหารส�วนตําบล  
๒ นางสาวนิรมล  นามฮุง รองปลัดองค การบริหารส�วนตําบล  
๓ นายบุญชู   โฮมวงศ  หัวหน�าส�วนโยธา  
๔ นายอนุทิน  ลามคํา นักพัฒนาชุมชน  
๕ นายกฤษณะ  ฐานลุน นักวิชาการศึกษา  
๖ น.ส.พรรณภา  หินสอ เจ�าพนักงานสาธารณสุข  
๗ นางทัศนีย   เจริญไชย ผู�อํานวยการกองคลัง  
๘ นางสุปราณี  มหาโคตร นักวิชาการเงินและบัญชี  
๙ นางรุ�งนะภา  ตุพิลา เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบภายใน  

๑๐ นางก่ิงดาว  ศรีวิเศษ เจ�าพนักงานพัสดุ  
๑๑ นายอาทิตย    สุริยมาตย  เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได�  
๑๒ นางสาวสุมาลี  ดาบลาอํา เจ�าพนักงานธุรการ  
๑๓ นางกฤษณา  มะลิไมย  เจ�าพนักงานธุรการ  
๑๔ นางสุวรรณา  ถันชมนาง เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห วิเคราะห นโยบายฯ  
๑๕ จ.อ.นพรัตน   นันทราช เจ�าหน�าท่ีปmองกันและบรรเทาฯ  
๑๖ นายชัทชัย  เวียงศรี นายช�างโยธา  



  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบนําส�งหนังสือราชการ 
องค�การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง   อําเภอนิคมนํ้าอูน   จังหวัดสกลนคร 

-------------------------------------- 
ประกาศองค การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง ลงวันท่ี  ๑  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เรื่อง  หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบล 
   

  
           
  
 
  
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
๑ นายกําพล  ประดับศิลปk ปลัดองค การบริหารส�วนตําบล  
๒ นางสาวนิรมล  นามฮุง รองปลัดองค การบริหารส�วนตําบล  
๓ นายบุญชู   โฮมวงศ  ผู�อํานวยการกองช�าง  
๔ นายอนุทิน  ลามคํา นักพัฒนาชุมชน  
๕ นายกฤษณะ  ฐานลุน นักวิชาการศึกษา  
๖ น.ส.พรรณภา  หินสอ เจ�าพนักงานสาธารณสุข  
๗ นางทัศนีย   เจริญไชย ผู�อํานวยการกองคลัง  
๘ นางสุปราณี  มหาโคตร นักวิชาการเงินและบัญชี  
๙ นางรุ�งนะภา  ตุพิลา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  

๑๐ นางก่ิงดาว  ศรีวิเศษ เจ�าพนักงานพัสดุ  
๑๑ นายอาทิตย    สุริยมาตย  เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได�  
๑๒ นางสาวสุมาลี  ดาบลาอํา เจ�าพนักงานธุรการ  
๑๓ นางกฤษณา  มะลิไมย  เจ�าพนักงานธุรการ  
๑๔ นางสุวรรณา  ถันชมนาง นักวิเคราะห วิเคราะห นโยบายฯ  
๑๕ จ.อ.นพรัตน   นันทราช เจ�าพนักงานปmองกันและบรรเทาฯ  
๑๖ นายชัทชัย  เวียงศรี นายช�างโยธา  
๑๗ นายพาณิชย   บุญยู หัวหน�าสํานักปลัด  



  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบนําส�งหนังสือราชการ 
องค�การบริหารส�วนตําบลหนองปลิง   อําเภอนิคมนํ้าอูน   จังหวัดสกลนคร 

-------------------------------------- 
หนังสือ  อบต.หนองปลิง (บันทึกข�อความ)  ท่ี  สน 81๖01/ ว        ลงวันท่ี  ๕  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เรื่อง แจ�งประกาศประมวลจริยธรรม  
   

  
           
 
 
 
 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 
๑ นายกําพล  ประดับศิลปk ปลัดองค การบริหารส�วนตําบล  
๒ นางสาวนิรมล  นามฮุง รองปลัดองค การบริหารส�วนตําบล  
๓ นายบุญชู   โฮมวงศ  หัวหน�าส�วนโยธา  
๔ นายอนุทิน  ลามคํา นักพัฒนาชุมชน  
๕ นายกฤษณะ  ฐานลุน นักวิชาการศึกษา  
๖ น.ส.พรรณภา  หินสอ เจ�าพนักงานสาธารณสุข  
๗ นางทัศนีย   เจริญไชย ผู�อํานวยการกองคลัง  
๘ นางสุปราณี  มหาโคตร นักวิชาการเงินและบัญชี  
๙ นางรุ�งนะภา  ตุพิลา เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบภายใน  

๑๐ นางก่ิงดาว  ศรีวิเศษ เจ�าพนักงานพัสดุ  
๑๑ นายอาทิตย    สุริยมาตย  เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได�  
๑๒ นางสาวสุมาลี  ดาบลาอํา เจ�าพนักงานธุรการ  
๑๓ นางกฤษณา  มะลิไมย  เจ�าพนักงานธุรการ  
๑๔ นางสุวรรณา  ถันชมนาง เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห วิเคราะห นโยบายฯ  
๑๕ จ.อ.นพรัตน   นันทราช เจ�าหน�าท่ีปmองกันและบรรเทาฯ  
๑๖ นายชัทชัย  เวียงศรี นายช�างโยธา  



  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

           
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


