
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
เรื่อง  การก าหนดเวลามาปฏิบัติราชการ  จ านวนวันลา  จ านวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการ

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา การเพ่ิมค่าจ้าง
ให้กับลูกจ้างประจ า  และการเพ่ิมค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

 

******************** 

  โดยที่  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  ลงวันที่  30  ธันวาคม  
2558  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเดือนพนักงานส่วนต าบล  พ.ศ.  
2558  ข้อ 8 (8)  ก าหนดให้   ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา  หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  ลงวันที่  18  สิงหาคม  พ.ศ.2557   เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที่ 3) โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน  นั้น 
 

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  จึงประกาศก าหนดเวลามาปฏิบัติราชการ  จ านวน
วันลา  จ านวนครั้งการขาดราชการ  การมาสาย  เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน  และ
ค่าตอบแทน  ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  ประจ าปีงบประมาณ  2563  ดังนี้ 
  1.  ผู้รับการประเมินที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครึ่งขั้น  ในแต่ละครั้งจะต้องมีผล
การปฏิบัติราชการในห้วงระยะเวลาการปฏิบัติราชการรอบ  หกเดือน  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
  (1)  ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ  อุตสาหะจนเกิดผลดี
หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินแล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้น
เงินเดือนครึ่งขั้น 
  (2)  ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่า
โทษภาคทัณฑ์  หรือ  ไม่ถูกพิพากษา  ในคดีอาญา  ให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือ
ความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
  (3)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
  (4)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  (5)  ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน  หรือได้
ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
  (6)  ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรือต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
  (7)  ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ  หรือ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

(8)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา  หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบลหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็น
ที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน   

 
(9)  ในครึ่งปี... 
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  (9)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันแต่ไม่
รวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7)  และวันลาดังต่อไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย   
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค) ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลาไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน  

ไม่เกินหกสิบวันท าการ 
    (ง) ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือ 

กลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
    (จ) ลาพักผ่อน 
    (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
    (ช) ลาไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ 
    (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตาม 

กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
    (ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาปุวยให้นับเฉพาะวัน 

ท าการ 

2.  พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน หนึ่งขั้น  ในแต่ละครั้งต้องเป็น 
ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งข้ันตามข้อ  8  และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการหนึ่ง
หรือหลายประการ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 

(2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรองให้ใช้การ
ค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 

(3)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมากหรือมีการต่อสู้เสี่ยงต่อความ 
ปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 

(4)   ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  เป็น 
พิเศษ  และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 

(5)   ปฏิบัติงานต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย  ยากล าบาก  เป็นพิเศษและงาน 
นั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
                     (6)  ปฏิบัตงิานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดียิ่งแก่
ประเทศชาติ 

 
/3. ผู้รับการ... 
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  3.  ผู้รับการประเมินที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเพ่ิมค่าจ้างค่าตอบแทนครึ่งขั้น  
จะต้องมีวันลา  และวันมาท างานสาย  ในห้วงระยะเวลาการปฏิบัติราชการรอบ หกเดือน  ดังนี้ 
  -  จ านวนการลาไม่เกิน  23  วัน (วันลาทุกประเภท  ยกเว้นวันลา (6) (7) (9)  ) 
  -  ไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันควร 
  -  มาท างานสายไม่เกิน  10  ครั้ง 
  4.  ผู้รับการประเมินที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเพ่ิมค่าจ้าง ค่าตอบแทน   
หนึ่งขั้น  จะต้องมีวันลา  และวันมาท างานสาย  ในห้วงระยะเวลาการปฏิบัติราชการรอบ หกเดือน  ดังนี้ 
  -  จ านวนการลาไม่เกิน  10  วัน (วันลาทุกประเภท  ยกเว้นวันลา  (6) (7) (9) ) 
  -  ไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันควร 
  -  มาท างานสายไม่เกิน  5  ครั้ง 
  5. การลาปุวย  ลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน ลาคลอดบุตร และการลาอ่ืน ๆ  มีแนวทางการ
ปฏิบัติดังนี้ 
  5.1  กรณีลาปุวย (หรือกรณีเหตุฉุกเฉิน) ให้ส่งใบลาให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในวันแรกของการ
มาปฏิบัติงาน  หากลาปุวยติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป  ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย  ในกรณีจ าเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอ านาจอนุญาต
จะสั่งให้ใช้ใบรับรองแพทย์อ่ืนซึ่งผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้  หากไม่ส่งใบลาภายใน 1 วัน  ถือว่าขาด
ราชการ 
  5.2  กรณีลากิจส่วนตัว  และลาพักผ่อน  ให้ส่งใบลาให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบก่อนวันลา  3  วัน
ท าการ  และเมื่อได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรีแล้วจึงจะสามารถหยุดราชการได้ 
  5.3  กรณีลาคลอดบุตร  ให้ส่งใบลาให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตลอดจนได้รับการอนุญาตก่อนหรือ
ในวันที่ลา  เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้  จะให้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้  แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือ
จักส่งใบลาโดยเร็ว  โดยไม่ต้องมีใบรับรองของแพทย์ 
  การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้  แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว
ต้องไม่เกิน  90  วัน 
  5.4  กรณีการลา  นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
  ทั้งนี้ ให้ประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  เรื่อง  การก าหนดเวลามาปฏิบัติ
ราชการ  จ านวนวันลา  จ านวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา การเพ่ิมค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจ า  และการ
เพ่ิมค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการชอง
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานครูส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  เพ่ือน าเสนอพิจารณาความดี
ความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือน  หากกรณีพนักงานส่วนต าบลและพนักงานครูส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ผู้ใด   ฝุาฝืนหรือจงใจมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศในระบบราชการ จะต้องได้รับโทษ
ทางวินัย 5 สถาน 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
   

   ประกาศ  ณ  วันที่  1   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2562 

                                                                 
    (นายสมัย  นครไพร) 

                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
เรื่อง  แจ้งประเมินผลการปฏิบัติงาน  พนักงานจ้าง 

ครึ่งปแีรก  (1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63) 
……………… 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และ 25 วรรคท้ายแห่ง พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และข้อ 39, 40 และข้อ 42 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของ พนักงานจ้างครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 ดังนี้ 

ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน
(80) 

สมรรถนะ 
 

(20) 

คะแนนรวม 
 

(100) 
           ส านักปลัด 

1 นางสาวสุชัญญา  อุทยัแสง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 70 20 90  
2 นางสาววิชฎุา  วงษห์งษ์ษา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 72 20 92  
3 นายสมจิตร  พิมพ์ศร ี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 76 20 96  
4 นายอนันต์  เกษสัญชยั พนักงานขับรถ 72 20 92  
5 นายภานุพงษ์  แกว้เจริญ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 68 20 88  
6 นางสาวสุนิตย์ถา  มูลจูล คนงานทั่วไป 68 20 88  
7 นางสาวสุพรรณี  วันค า คนงานทั่วไป 68 20 88  
8 นางสาวสุนิสา  โสภาค า คนงานทั่วไป 70 20 90  
9 นายพีรพล  บุญโยรัตน ์ คนงานประจ ารถขยะ 68 20 88  

10 นายอุทยั  ศรีหาปัญญา คนงานประจ ารถขยะ 68 20 88  
11 นายมงคล  ตานุชนม ์ พนักงานขับรถกู้ชพี 72 20 92  
12 นายสุดใจ ทองแสนสุข พนักงานดับเพลิง 74 20 94  
13 นายศรศิลป์  หองกลิ่น พนักงานดับเพลิง 68 20 88  
14 นายปกาศิต  สินเทาร ์ พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 70 20 90  

           กองคลัง 
15 นางสาวจินตนา  พรหมสิทธิ ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ 74 16 90  
16 น.ส.สมฤทัย  สวา่งโคกกรวด คนงานทั่วไป 74 12 86  
17 น.ส.พรรณนิภา  ลีสิงห์ คนงานทั่วไป 74 12 86  
18 น.ส.วิสุดตา  วงษ์เปลียว คนงานทั่วไป 74 12 86  

          กองช่าง 
19 นางสาวอัฐศญานนท์  โพธิ์งาม ผช.จนท.ธุรการ 79 16 95  
20 นายนภดล  โคตรหัสด ี พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า 74 16 90  
21 นายสุเนตร์  ค าน้อย ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 74 16 90  

           กองการศึกษา 
22 นางสาวณัฐชาภรณ์  พิมพ์ศร ี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 76 18.80 94.8  
23 นางจันทร์เพ็ญ  หัดสิม ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 74 16.80 90.8  
24 นางสาวนภาพร  ขันทอง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 74 17.60 91.6  
25 นางดอกไม้  บุตรสาระ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 74 19.40 93.4  
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน
(80) 

สมรรถนะ 
 

(20) 

คะแนนรวม 
 

(100) 
26 นางสาวสุภาดา  บรมฤทธิ ์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 74 18.20 92.2  
27 นางสาวอมรรัตน์  ภูทรายขาว ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 76 19.40 95.4  

          กองสวัสดิการสังคม 
28 นางสาวกนกวรรณ  ขนันทอง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 72 16 88  

          กองการเกษตร 
29 นางสาวนัตติยา  โสภาค า คนงานทั่วไป 69.50 16 85.5  

 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    

ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน เมษายน  พ.ศ.2563 
 
 
       

 
          (นายสมัย  นครไพร) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

เรื่อง  ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
ครึ่งปแีรก  (1 ต.ค. 62-31 มี.ค.63) 

……………… 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  ครึ่งปี แรก  (1 ต.ค.62-31 มี.ค.63)  ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.) จังหวัดอุดรธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลลงวันที่  11  พฤศจิกายน  2545  หมวด  10  ประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  หลักเกณฑ์ทั่วไปกับการก าหนดโควตา และวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  และมติคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบลและ ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน  องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสอเพลอ  จึงประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีรายละเอียดดังนี้ 
  

ล าดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

คะแนนประเมิน (100) 

รวม 
หมาย 
เหต ุ

ผลสัมฤทธ์ิ 
ของงาน
(70) 

สมรรถนะ 
(30) 

         พนักงานส่วนต าบล 
1 ว่าท่ี ร.ท.กฤดากร  อึ่งสกาว ปลัด อบต. 65 27.8 92.80  
2 นางลัดดาวลัย์  พาลาส ี รองปลัด อบต. 64 24.80 88.80  
3 นางนิตยา  ตาน้อย ผอ.กองคลัง 63.50 30 93.50  
4 นายเกรียงไกร  จุลทองภิพัฒน์ ผอ.กองช่าง 61 30 91  
5 นางสาวสุพรรษา  สายสมคณุ หัวหน้าส านักปลัด 63.50 30 93.50  
6 นายศักดิ์ชัย  กิติราช หัวหน้าส่วนศึกษา 63 30 93  
7 นายลิขิต  โรจนชัยกุล หัวหน้าส่วนเกษตร 62 30 92  
8 นายค าพันธ์  กะวิกุล นักพัฒนาชุมชน 62.50 22.80 85.30  
9 นายชาญชัย  เจรญิสุข นายช่างโยธา 68 24 92  

10 น.ส.นิรชา  อริยธนวัฒน์ นักวิชาการเงินบัญชี 64.50 29 89.50  
11 นางทัศนีย์  อินทรท านา จนท.ตรวจสอบภายใน 62.50 30 92.50  
12 จ.ส.อ.ธนพชัย  พละจ ู นักวิชาการศึกษา 68 22 90  
13 จ.อ.รังสัญ  ศริิบุตร จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ 61 30 91  
14 นางอารินี  กาวรรณธง นักทรัพยากรบุคคล 65.50 30 95.5  
15 น.ส.วัชราภรณ์  รอดเพ็ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ 64.50 29.20 93.70  
16 นายปิติจิตต์ นิลพัฒน์ นิติกร 63 30 93  
17 น.ส.กัญญนันท์ จันทรากุลนนท ์ จพง.ธุรการ 64.50 28.60 93.10  
18 นายอากล้า  พรหมสิทธ์ิ จพง.พัฒนาชุมชน 59.50 22.80 82.30  
19 นายสรายุทธ บรรณารักษาสัตย์ นายช่างโยธา 63 23.4 86.4  
20 นายวิธวัท  จังพล นายช่างไฟฟ้า 60 25.2 85.2  
21 นางสาวธัญญลักษณ์ สายแสง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ 45 50 81.10  
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           ลูกจ้างประจ า 

1 นางวารี   เหมะเทวัญ เจ้าหน้าท่ีการเงินบัญชี 84.70 30 94.70  
 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  9    เมษายน    2562 
 

                                                                     (ลงชื่อ)             
                                  (นายสมัย  นครไพร) 

                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

เรื่อง  ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  พนักงานครูส่วนต าบล  
ครึ่งปีแรก  (1 ต.ค. 62-31 มี.ค.63) 

……………… 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  ได้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  ครึ่งปีแรก  (1 ต.ค.62-31 มี.ค.63)  ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.) จังหวัดอุดรธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลลงวันที่  11  พฤศจิกายน  2545  หมวด  10  ประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  หลักเกณฑ์ทั่วไปกับการก าหนดโควตา และวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  และมติคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานครูส่วนต าบล  ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  จึงประกาศผล
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ล าดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

คะแนนประเมิน (100)  
คะแนน
ประเมิน 
(100) 

หมายเหต ุผลสัมฤทธ์ิ 
ของงาน
(70) 

สมรรถนะ 
 

(30) 
1 นางกนกนาฎ  ธรรมโหร ครู คศ.1 70 30 100  
2 นางสุรัสวดี  ชินบุตร ครู คศ.1 63 28 91  
3 นางสาววงศเ์ดือน  นามโว ครู คศ.1 61.50 26.5 88  
4 นางวัชรา  ศรีแดดัน ครู คศ.1 62.50 27.50 90  
5 นางสายสมร  มหาสาร ครู คศ.1 62 26 88  
6 นางสุมาลี  จงฤชา ครู คศ.1 64 28 92  
7 นางสาววริยา  รักษานวล ครูผู้ช่วย 66.50 26.50 93  

 
 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่   9    เมษายน    2563 
 

    
               (นายสมัย  นครไพร) 
                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
 


