ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล
-------------------------ดวยประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม
๒๕๕๘ ไดกําหนดใหนํ าหลั กเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิ บั ติงานของพนั กงานสวนตําบล ใหเป4 นไปตาม
ระบบการบริห ารผลงาน (Performance Management) เพื่อใหสอดคลองกับระบบการบริหารงานบุคคลใน
ระบบจําแนกตําแหนง
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓๐๓ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง สําหรับรอบ
การประเมิ น ครั้งที่ ๒ ประจํ าปD งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วัน ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน
๒๕๖๐ ดังนี้
๑. องคประกอบการประเมินและสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑ เมษายน
๒๕๖๐ ถึ งวั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๖๐ องค การบริ ห ารสวนตํ าบลหนองปลิ ง กํ า หนดใหมี ก ารประเมิ น ๒
องคประกอบ ไดแก
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหประเมิ นจากปริมาณผลงาน คุ ณภาพของงาน ความรวดเร็ว
หรือตรงตามเวลา ที่กําหนด หรือความประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร โดยมีสัดสวนคะแนนคิด
เป4นรอยละ ๗๐
๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ใหประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบตฺ.) กําหนด จํานวน ๕ สมรรถนะ สมรรถนะตามสายงาน ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด (ก.อบตฺ.) จํานวน 3 สมรรถนะ และสมรรถนะประจํา
ผูบริหาร ๔ ดาน โดยมีสัดสวนคะแนนคิดเป4นรอยละ ๓๐
ในกรณีที่เป4นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาที่ ราชการ หรือมี ร ะยะเวลาทดลองปฏิ บั ติ ห นาที่ ร าชการอยู ในรอบการประเมิ น ใหประเมิ น ผลสั มฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ใหมีสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบรอยละ 50
๒. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ
๒.๑ ใหผูบังคับบัญชาเป4นผูประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสวนตําบล ไดแก
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง สําหรับปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(2) ปลั ด องค การบริ ห ารสวนตํ า บล สํ าหรั บ รองปลั ด องค การบริ ห ารสวนตํ า บล
ผูอํานวยการกอง และหัวหนาสํานักปลัด
(3) ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสํานักปลัด สําหรับพนักงานสวนตําบลที่อยูในบังคับ
บัญชา
/ในกรณีที่เป4นการ...

-๒ในกรณีที่เป4นการประเมินพนักงานสวนตําบลผูไดรับมอบหมายใหไปชวยราชการ หรือปฏิบัติ
ราชการในองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสวนราชการ หรือหนวยงานอื่น ใหนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือหัวหนาสวนราชการ หรือหนวยงานที่ผูรับการประเมินไปชวยราชการ หรือปฏิบัติหนาที่ราชการ แลวแตกรณี
เป4นผูใหขอมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผูมีอํานาจหนาที่ประเมิน
ในกรณีที่เป4นการประเมินพนักงานสวนตําบลผูไดโอนหรือยาย หลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่
1 กันยายน ใหผูบังคับบัญชาซึ่งเป4นผูมีอํานาจหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลหนอง
ปลิง เป4นผูประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลผูนั้น แลวจัดสงผลการประเมินการปฏิบัติงานให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสวนราชการ หรือหนวยงานอื่นตนสังกัดใหม เพื่อประกอบการพิจารณา
๒.๒ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานสวนตํ า บลใหดํ า เนิ น การตามวิ ธี ก าร
ดังตอไปนี้
(1) กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมินใหประกาศหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหขาราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
(2) ในแตละรอบการประเมินใหผูมีอํานาจหนาที่ประเมิน และผูรับการประเมินกําหนด
ขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานกําหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐานบงชี้
ความสําเร็จของงานอยางเป4นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
สําหรับการกําหนดตัวชี้วัด ใหพิจารณาวิธีการถายถอดจากบนลงลางเป4นหลักกอน ในกรณี
ที่
ไมอาจดํ า เนิ น การไดหรื อ ไมเพี ย งพอ อาจเลื อกวิ ธี การกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด วิ ธี ใดวิ ธี ห นึ่ ง หรื อ หลายวิ ธี ที่
เหมาะสมแทนหรือเพิ่มเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ
(3) ในแตละรอบการประเมินใหผูมีอํานาจหนาที่ประเมิน ทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูรับการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ไดประกาศไว และตามขอตกลงที่ไดทําไวกับผูรับการประเมิน
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ไดรับมอบหมาย หรือมีการยายเปลี่ยน
ตําแหนง หรือหนาที่ความรับผิดชอบ ใหผูประเมินและผูรับการประเมินรวมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนขอตกลง
ผลการปฏิบัติงานในระยะการประเมินได โดยใหผูประเมินเป4นผูมีอํานาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงขอตกลง
(4) ในระหวางรอบการประเมินใหผูมีอํานาจหนาที่ประเมิน ใหคําปรึกษาแนะนํา ผูรับ
การประเมินเพื่อการปรับปรุง แกไข พัฒนาเพื่อนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะ ในการ
ปฏิบัติราชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผูประเมินดังกลาวกับผูรับการประเมินควรรวมกันทําการวิเคราะห
ผลสําเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อหาความจําเป4นในการพัฒนา เป4นรายบุคคล
ดวย
(5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละครั้ง ใหผูมีอํานาจหนาที่ประเมินแจงผลการ
ประเมินใหผูรับการประเมินทราบเป4นรายบุคคล โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน
กรณีที่ผูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ใหพนักงานสวนทองถิ่น อยางนอยหนึ่ง
คน ลงลายมือชื่อเป4นพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย
(6) ใหผูมีอํานาจหนาที่ ประเมิ นโดยความเห็ นชอบของผูบังคับ บัญ ชาเหนือขึ้น ไปอี ก
ชั้นหนึ่ง (ถามี) จัดสงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลในหนวยงานของตนเสนอตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่นกอนนําเสนอตอนายกองคการ
บริหารสวนตําบล
/(7) ใหนายกองคการบริหาร...
-๓-

(7) ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมาย ประกาศ
รายชื่อพนักงานสวนตําบลผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดนในที่เป`ดเผยใหทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป4นการยก
ยองชมเชยและสรางแรงจูงใจ ใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งขึ้น
๓. ระดับผลการประเมิน
ใหนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุมตามผลคะแนนเป4น 5 ระดับ คือ ดีเดน
ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง โดยมีชวงคะแนนประเมิน ของแตละระดับ ดังนี้
(1) ระดับดีเดน ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป
(2) ระดับดีมาก ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 80 แตไมถึงรอยละ 90
(3) ระดับดี ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 80
(4) ระดับพอใช ตองมีชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 60 แตไมถึงรอยละ 70
(5) ระดับตองปรับปรุง ตองมีชวงคะแนนประเมินต่ํากวารอยละ 60
๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตองมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และใหเป4นไปตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบตฺ.) กําหนด
๕. การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
การประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ประจําปD งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นอกจากพิจารณาตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ขางตน ใหผูบังคับบัญชา (ผูประเมิน) นํานโยบายการบริหารงานบุคคล มาประกอบการพิจารณา ดังนี้
๕.๑ สนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทั้งทางตรงและทางออม ใน
การกําหนดทิศทางการใหบริการสาธารณะ
๕.๒ การมาปฏิบัติราชการภายใน ๐๘.๓๐ น. และมาสายไดไมเกิน ๐๙.๐๐ น.
๕.๓ พนั ก งานสวนตํ า บลไมควรลาพั ก ผอนเกิ น ๑๐ วั น ทํ า การตอปD งบประมาณ
ยกเวนมีเหตุจําเป4นเรงดวน ใหเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาเป4นรายกรณี
๕.๔ หากตองใชสิทธิลาพักผอน ตองเสนอใบลาเป4นหนังสือตอผูบังคับบัญชาลวงหนา
ไมกวา ๓ วัน และเมื่อไดรับอนุญาตแลวถึงมีสิทธิลาได
๕.๕ ใหจัดทํ าคูมือการปฏิบัติงานในการปฏิ บัติราชการของแตละบุคคล เพื่ อสราง
ระบบการเรียนรูในแตละงาน ถายทอดองคความรู ถายทอดระบบงาน แลวจัด เก็บ รวบรวมไว ณ ศูนยรวม
ขอมูลขาวสารของหนวยงาน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวิเชียร ธรรมรักษา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง

บันทึกข5อความ
สวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง โทร ๐๔๒ – ๗๘๙๑๖๕
วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่ สน ๘๑๖๐๑/ ว
เรื่อง แจงและประชาสัมพันธประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวน
ตําบล ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐
เรียน ปลัด อบต. / รองปลัด อบต. / หัวหนาสํานักปลัด / ผูอํานวยการกองคลัง / ผูอํานวยการกองชาง
ตามที่ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม
๒๕๕๘ ไดกําหนดใหนํ าหลั กเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิ บั ติงานของพนั กงานสวนตําบล ใหเป4 นไปตาม
ระบบการบริห ารผลงาน (Performance Management) เพื่อใหสอดคลองกับระบบการบริหารงานบุคคลใน
ระบบจําแนกตําแหนง
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง สําหรับรอบการประเมิน ครั้ง
ที่ ๒ ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ รายละเอียด
ตามประกาศ เรื่อง หลั กเกณฑและวิธีการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติงานของพนั กงานสวนตํ าบล ลงวัน ที่ ๒๗
เมษายน ๒๕๖๐ แนบทาย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธใหพนักสวนตําบลในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไป

(ลงชื่อ)
(นายวิเชียร ธรรมรักษา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง
เรื่อง การกําหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จํานวนวันลา จํานวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานครู
และการเพิ่มคาตอบแทนพนักงานจ5าง ประจําป9งบประมาณ 255๙
-----------------------------------อาศั ย อํ า นาจตามขอ 2๐๕ (8) แหงประกาศคณะกรรมการพนั ก งานสวนตํ า บลจั งหวั ด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่
๓๐ ธัน วาคม 25๕๓ และขอ ๓๑ (๔) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด สกลนคร เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๔ สิงหาคม 25๕7 ไดกําหนดเงื่อนไขให
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน คาตอบแทนในแตละครั้งตองไม
ลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่นายกองคการบริหารสวนตําบลกําหนดเป4นหนังสือ โดยคํานึงถึงลักษณะ
งานและสภาพทองที่อันเป4นที่ตั้งของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน
เพื่ อเป4 น แนวทางการปฏิ บั ติราชการอยางมี ป ระสิทธิ ภ าพและประสิ ทธิผ ล นายกองคการ
บริหารสวนตําบลหนองปลิง จึงกําหนดจํานวนครั้งการทํางานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของพนักงานสวนตําบลและเลื่อนขั้นคาตอบแทนพนักงานจาง และใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 255๘
เป4นตนไป โดยมีหลักเกณฑดังนี้
๑. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปD ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. – 31 มี.ค.ของปDถัดไป) มาสายไมเกิน
7 ครั้ง ลาไมเกิน 23 วันทําการ ไมรวมวันลาดังตอไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน
(ค) ลาปgวยซึ่งจําเป4นตองรักษาตัวเป4นเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม
เกินหกสิบวันทําการ
(ง) ลาปgวยหรือประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือในขณะเดินทางไป
หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่
(จ) ลาพักผอน
(ฉ) ลาเขารับการตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร เขารับการระดมพล
การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัว และวันลาปgวยที่ไมใชวัน
ลาปgวยตาม (ง) ใหนับเฉพาะวันทําการ

๒. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปD ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.) มาสายไมเกิน 7 ครั้ง
ลาไมเกิน 23 วันทําการ การ ไมรวมวันลาดังตอไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน
(ค) ลาปgวยซึ่งจําเป4นตองรักษาตัวเป4นเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม
เกินหกสิบวันทําการ
(ง) ลาปgวยหรือประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือในขณะเดินทางไป
หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่
(จ) ลาพักผอน
(ฉ) ลาเขารับการตรวจ ...
-๒(ฉ) ลาเขารับการตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร เขารับการระดมพล
การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัว และวันลาปgวยที่ไมใชวัน
ลาปgวยตาม (ง) ใหนับเฉพาะวันทําการ
3. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปDครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 2 ในแตละครั้ง หากพนักงาน
สวนตําบลหรือพนักงานจางมาสายเกิน ๗ ครั้ง หรือลาเกิน 23 วันทําการ (ไมรวมวันลาที่กําหนดขางตน)
หรือจงใจ ละเลย ละทิ้ง ทอดทิ้ง หนาที่ราชการ อาจจะไมไดรับการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้น
เงินเดือน ผลประโยชนตอบแทนอื่นเป4นกรณีพิเศษในรอบระยะเวลานั้น ๆ และอาจจะถูกดําเนินการลงโทษ
ทางวินัย
ทั้งนี้ ใหผลการพิจารณาตามประกาศฉบับนี้ เป4นสวนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิ ทธิผ ลในการปฏิ บั ติ ราชการของพนั กงานสวนตํ าบลและพนั กงานจาง เพื่ อนํ าเสนอพิ จารณาความดี
ความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือน คาตอบแทน รวมทั้งการประเมินเลื่อนระดับหรือใชในการพิจารณาเพื่อตอ
สัญญาจาง หากกรณีพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ผูใดฝgาฝjนหรือจงใจมีเจตนาไมปฏิบัติตามระเบียบ
หรือประกาศในระบบราชการ จะตองไดรับการลงโทษทางวินัยตามที่ประกาศกกําหนดไว
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 255๘

(ลงชื่อ)
(นายวิเชียร ธรรมรักษา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง

ใบนําสงหนังสือราชการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร
-------------------------------------ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง ลงวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง การกําหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จํานวนวันลา จํานวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย เพื่อประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนั กงานสวนตําบล พนักงานครู และการเพิ่มคาตอบแทนพนักงานจาง
ประจําปDงบประมาณ 255๙
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ชื่อ-สกุล
นายกําพล ประดับศิลปk
นางสาวนิรมล นามฮุง
นายบุญชู โฮมวงศ
นายอนุทิน ลามคํา
นายกฤษณะ ฐานลุน
น.ส.พรรณภา หินสอ
นางทัศนีย เจริญไชย
นางสุปราณี มหาโคตร
นางรุงนะภา ตุพิลา
นางกิ่งดาว ศรีวิเศษ
นายอาทิตย สุริยมาตย
นางสาวสุมาลี ดาบลาอํา
นางกฤษณา มะลิไมย
นางสุวรรณา ถันชมนาง
จ.อ.นพรัตน นันทราช
นายชัทชัย เวียงศรี

ตําแหนง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หัวหนาสวนโยธา
นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการศึกษา
เจาพนักงานสาธารณสุข
ผูอํานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
เจาพนักงานพัสดุ
เจาพนักงานจัดเก็บรายได
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ
เจาหนาที่วิเคราะหวิเคราะหนโยบายฯ
เจาหนาที่ปmองกันและบรรเทาฯ
นายชางโยธา

ลายมือชื่อ

ใบนําสงหนังสือราชการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร
-------------------------------------ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง ลงวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

ชื่อ-สกุล
นายกําพล ประดับศิลปk
นางสาวนิรมล นามฮุง
นายบุญชู โฮมวงศ
นายอนุทิน ลามคํา
นายกฤษณะ ฐานลุน
น.ส.พรรณภา หินสอ
นางทัศนีย เจริญไชย
นางสุปราณี มหาโคตร
นางรุงนะภา ตุพิลา
นางกิ่งดาว ศรีวิเศษ
นายอาทิตย สุริยมาตย
นางสาวสุมาลี ดาบลาอํา
นางกฤษณา มะลิไมย
นางสุวรรณา ถันชมนาง
จ.อ.นพรัตน นันทราช
นายชัทชัย เวียงศรี
นายพาณิชย บุญยู

ตําแหนง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ผูอํานวยการกองชาง
นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการศึกษา
เจาพนักงานสาธารณสุข
ผูอํานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เจาพนักงานพัสดุ
เจาพนักงานจัดเก็บรายได
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ
นักวิเคราะหวิเคราะหนโยบายฯ
เจาพนักงานปmองกันและบรรเทาฯ
นายชางโยธา
หัวหนาสํานักปลัด

ลายมือชื่อ

ใบนําสงหนังสือราชการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร
-------------------------------------หนังสือ อบต.หนองปลิง (บันทึกขอความ) ที่ สน 81๖01/ ว
เรื่อง แจงประกาศประมวลจริยธรรม
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ชื่อ-สกุล
นายกําพล ประดับศิลปk
นางสาวนิรมล นามฮุง
นายบุญชู โฮมวงศ
นายอนุทิน ลามคํา
นายกฤษณะ ฐานลุน
น.ส.พรรณภา หินสอ
นางทัศนีย เจริญไชย
นางสุปราณี มหาโคตร
นางรุงนะภา ตุพิลา
นางกิ่งดาว ศรีวิเศษ
นายอาทิตย สุริยมาตย
นางสาวสุมาลี ดาบลาอํา
นางกฤษณา มะลิไมย
นางสุวรรณา ถันชมนาง
จ.อ.นพรัตน นันทราช
นายชัทชัย เวียงศรี

ลงวันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ตําแหนง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หัวหนาสวนโยธา
นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการศึกษา
เจาพนักงานสาธารณสุข
ผูอํานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
เจาพนักงานพัสดุ
เจาพนักงานจัดเก็บรายได
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ
เจาหนาที่วิเคราะหวิเคราะหนโยบายฯ
เจาหนาที่ปmองกันและบรรเทาฯ
นายชางโยธา

ลายมือชื่อ

