แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

รอบการประเมิน

ครั้งที่ 2 (1 เมษายน2562- 30 กันยายน2562)
ชื่อผู&รับการประเมินนายปริญญาฉัตร ไฝขาว

ตําแหน0ง

ปลัดองค2การบริหารส0วนตําบล.

ตําแหน0งประเภทบริหารท&องถิ่น ระดับ ต&น

เลขที่ตําแหน0ง11-3-00-1101-001.

สังกัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย .
สวนที่ 1 คะแนนผลการปฏิบัติงาน (ตามมาตรฐานทั่วไปการประเมินผลฯ ข&อ 9)
ระดับ
ครั้งที่

ดีเด0น

ดีมาก

ดี

พอใช&

ต&องปรับปรุง

ครั้งที่ 1 คะแนน (%)
ครั้งที่ 2 คะแนน (%)
สวนที่ 2 ขอมูลการลา มาสาย ขาดราชการ
การลา
ครั้งที่

ลาป=วย

ลากิจ

ลาอุปสมบท
/พิธีฮัจย2

ลา
คลอดบุตร

มาสาย

ขาด
ราชการ

รวม
(วัน)

ครั้งที่ 1 (วัน)
ครั้งที่ 2 (วัน)
สวนที่ 3 ขอมูลการรักษาวินัย พฤติกรรม และอื่นๆ
ลงโทษ
การลา
ครั้งที่

ว0ากล0าว
ตักเตือน

ภาคทัณฑ2

หนักกว0า
ภาคทัณฑ2

ถูกสั่งพัก
ราชการ

คดีอาญา

รวม
(ครั้ง)

ครั้งที่ 1 (ครั้ง)
ครั้งที่ 2 (ครั้ง)

/ส0วนที่ 4 ...

-2สวนที่ 4 ความเห็นของผูประเมิน (ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ2และวิธีการประเมินผลฯ ข&อ 10)
ครั้งที่ 1
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด0น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข&อ 9 กําหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนระดับตั้งแต0ระดับพอใช&ขึ้นไป
หรือตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 8 กําหนด)
ไม0ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต&องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กําหนด)
ระบุ เหตุผ ลในการเสนอเลื่ อนขั้น เงิน เดื อน (โดยเฉพาะ
กรณีเ สนอเลื่ อนขั้ น เงิ นเดื อน 1 ขั้น หรื อกรณีได& รับ ผล
การประเมินระดับดีเด0น แต0เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้นเนื่องจากมีข&อจํากัดเรื่องโควตา หรือกรณีเสนอไม0ควร
เลื่ อนขั้ น เงิ น เดื อนให& ชั ด เจน)...................................
.………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………….…………

ครั้งที่ 2
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด0น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข&อ 9 กําหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนระดับตั้งแต0ระดับพอใช&ขึ้นไป
หรือตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 8 กําหนด)
ไม0ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต&องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กําหนด)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะ
กรณีเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น หรือกรณีได&รับผล
การประเมินระดับดีเด0น แต0เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้น เนื่องจากมีข&อจํากัดเรื่องโควตา หรือกรณีเสนอไม0
ค ว ร เ ลื่ อ น ขั้ น เ งิ น เ ดื อ น ใ ห&
ชัดเจน)...................................…………………………………
……………………………………………………………………………
……….………………………….………
…………………………………………………………….……………….
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น
(ตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 12 วรรคสอง)
เหตุ ผ ล (ระบุ ว0 า มี คะแนนผลการประเมิ น ระดั บ ดี เ ด0 น
หรือมีหลักเกณฑ2เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ในครั้งที่ 1
แต0มีข&อจํากัดเรื่องโควตา และมีคะแนนผลการประเมิน
ระดั บ ดี เ ด0 น หรื อ มี ห ลั ก เกณฑ2 อี ก ในครั้ ง ที่ 2 โดยมี
โควตาและวงเงิ น ให& ส ามารถเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นได& )
.......................................................................................
.......................................................................................

(ลงชื่อ)ผู&ประเมิน
(นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจรกุล)
ตําแหน0งนายกองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.
*(ผอ.สน. ผอ.กอง หน.สป. หน.แขวง)

(ลงชื่อ)ผู&ประเมิน
(นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจรกุล)
ตําแหน0งนายกองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย.
วันที่.
*(ผอ.สน. ผอ.กอง หน.สป. หน.แขวง)

/ส0วนที่ 5 ...
- 3สวนที่ 5 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
........................................................................................ ........................................................................................
........................................................................................ ........................................................................................
(ลงชื่อ)....
(นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจรกุล)
นายองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ).
นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจกุล)
นายกองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

สวนที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
เหตุผลระบุ...............................................................
เหตุผลระบุ...............................................................
........................................................................................ ........................................................................................
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน...............ขั้น
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
(ลงชื่อ)ประธานฯ
(นายโสภณ คงบุญมี)
ตําแหน0ง รองนายกอบต.แหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ)ประธานฯ
(นายโสภณ คงบุญมี)
ตําแหน0งรองนายกอบต.แหลมทราย
วันที่.

สวนที่ 7 ความเห็นของนายกองค9การบริหารสวนตําบลแหลมทราย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
เห็นด&วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
มีความเห็นแตกต0างจากมติคณะกรรมการพิจารณา
มีความเห็นแตกต0างจากมติคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้น ฯ ดังนี้
เลื่อนขั้น ฯ ดังนี้
เหตุผลระบุ...............................................................
เหตุผลระบุ...............................................................
........................................................................................ ........................................................................................
ให&ได&รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
ให&ได&รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
(ลงชื่อ).
(นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจรกุล)
นายกองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ).
(นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจรกุล)
นายกองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
รอบการประเมิน

ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)
ครั้งที่ 2 (1 เมษายน2562- 30 กันยายน2562)

ชื่อผู&รับการประเมินนายชวนะ ช0วยชูหนู

ตําแหน0ง รองปลัดองค2การบริหารส0วนตําบล.

ตําแหน0งประเภทบริหารท&องถิ่น ระดับ ต&น

เลขที่ตําแหน0ง11-3-00-1101-002.

สังกัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย .
สวนที่ 1 คะแนนผลการปฏิบัติงาน (ตามมาตรฐานทั่วไปการประเมินผลฯ ข&อ 9)
ระดับ
ครั้งที่

ดีเด0น

ดีมาก

ดี

พอใช&

ต&องปรับปรุง

ครั้งที่ 1 คะแนน (%)
ครั้งที่ 2 คะแนน (%)
สวนที่ 2 ขอมูลการลา มาสาย ขาดราชการ
การลา
ครั้งที่

ลาป=วย

ลากิจ

ลาอุปสมบท
/พิธีฮัจย2

ลา
คลอดบุตร

มาสาย

ขาด
ราชการ

รวม
(วัน)

ครั้งที่ 1 (วัน)
ครั้งที่ 2 (วัน)
สวนที่ 3 ขอมูลการรักษาวินัย พฤติกรรม และอื่นๆ
ลงโทษ
การลา
ครั้งที่

ว0ากล0าว
ตักเตือน

ภาคทัณฑ2

หนักกว0า
ภาคทัณฑ2

ถูกสั่งพัก
ราชการ

คดีอาญา

รวม
(ครั้ง)

ครั้งที่ 1 (ครั้ง)
ครั้งที่ 2 (ครั้ง)

/ส0วนที่ 4 ...

-2สวนที่ 4 ความเห็นของผูประเมิน (ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ2และวิธีการประเมินผลฯ ข&อ 10)
ครั้งที่ 1
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด0น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข&อ 9 กําหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนระดับตั้งแต0ระดับพอใช&ขึ้นไป
หรือตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 8 กําหนด)
ไม0ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต&องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กําหนด)
ระบุ เหตุผ ลในการเสนอเลื่ อนขั้น เงิน เดื อน (โดยเฉพาะ
กรณีเ สนอเลื่ อนขั้ น เงิ นเดื อน 1 ขั้น หรื อกรณีได& รับ ผล
การประเมินระดับดีเด0น แต0เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้น เนื่องจากมี ข&อจํ า กั ดเรื่ องโควตา หรื อกรณี เสนอไม0
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให&ชัดเจน)...................................
.………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………….…………

ครั้งที่ 2
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด0น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข&อ 9 กําหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนระดับตั้งแต0ระดับพอใช&ขึ้นไป
หรือตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 8 กําหนด)
ไม0ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต&องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กําหนด)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะ
กรณีเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น หรือกรณีได&รับผล
การประเมินระดับดีเด0น แต0เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้น เนื่องจากมีข&อจํากัดเรื่องโควตา หรือกรณีเสนอไม0
ค ว ร เ ลื่ อ น ขั้ น เ งิ น เ ดื อ น ใ ห&
ชัดเจน)...................................…………………………………
……………………………………………………………………………
……….………………………….………
…………………………………………………………….……………….
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น
(ตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 12 วรรคสอง)
เหตุ ผ ล (ระบุ ว0 า มี คะแนนผลการประเมิ น ระดั บ ดี เ ด0 น
หรือมีหลักเกณฑ2เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ในครั้งที่ 1
แต0มีข&อจํากัดเรื่องโควตา และมีคะแนนผลการประเมิน
ระดั บ ดี เ ด0 น หรื อ มี ห ลั ก เกณฑ2 อี ก ในครั้ ง ที่ 2 โดยมี
โควตาและวงเงิ น ให& ส ามารถเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นได& )
.......................................................................................
.......................................................................................

(ลงชื่อ)ผู&ประเมิน
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ตําแหน0งปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย.
วันที่.

(ลงชื่อ)ผู&ประเมิน
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ตําแหน0งปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย.
วันที่.

*(ผอ.สน. ผอ.กอง หน.สป. หน.แขวง)
*(ผอ.สน. ผอ.กอง หน.สป. หน.แขวง)

/ส0วนที่ 5 ...
- 3สวนที่ 5 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
........................................................................................ ........................................................................................
........................................................................................ ........................................................................................
(ลงชื่อ).
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ).
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

สวนที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
เหตุผลระบุ...............................................................
เหตุผลระบุ...............................................................
........................................................................................ ........................................................................................
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน...............ขั้น
(ลงชื่อ)ประธานฯ
(นายโสภณ คงบุญมี)
ตําแหน0ง รองนายกอบต.แหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ)ประธานฯ
(นายโสภณ คงบุญมี)
ตําแหน0งรองนายกอบต.แหลมทราย
วันที่.

สวนที่ 7 ความเห็นของนายกองค9การบริหารสวนตําบลแหลมทราย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
เห็นด&วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
มีความเห็นแตกต0างจากมติคณะกรรมการพิจารณา
มีความเห็นแตกต0างจากมติคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้น ฯ ดังนี้
เลื่อนขั้น ฯ ดังนี้
เหตุผลระบุ...............................................................
เหตุผลระบุ...............................................................
........................................................................................ ........................................................................................
ให&ได&รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
ให&ได&รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
(ลงชื่อ).
(นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจรกุล)
นายกองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย

(ลงชื่อ).
(นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจรกุล)
นายกองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย

วันที่.

วันที่.
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น

รอบการประเมิน

ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)
ครั้งที่ 2 (1 เมษายน2562- 30 กันยายน2562)

ชื่อผู&รับการประเมินนางสาวฉันทนา พลรีทอง
ตําแหน0งประเภทอํานวยการท&องถิ่น

ตําแหน0ง

ระดับ ต&น

ผู&อํานวยการกองคลัง.
เลขที่ตําแหน0ง11-3-04-2102-001.

สังกัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย .
สวนที่ 1 คะแนนผลการปฏิบัติงาน (ตามมาตรฐานทั่วไปการประเมินผลฯ ข&อ 9)
ระดับ
ครั้งที่

ดีเด0น

ดีมาก

ดี

พอใช&

ต&องปรับปรุง

ครั้งที่ 1 คะแนน (%)
ครั้งที่ 2 คะแนน (%)
สวนที่ 2 ขอมูลการลา มาสาย ขาดราชการ
การลา
ครั้งที่

ลาป=วย

ลากิจ

ลาอุปสมบท
/พิธีฮัจย2

ลา
คลอดบุตร

มาสาย

ขาด
ราชการ

รวม
(วัน)

ครั้งที่ 1 (วัน)
ครั้งที่ 2 (วัน)
สวนที่ 3 ขอมูลการรักษาวินัย พฤติกรรม และอื่นๆ
ลงโทษ
การลา
ครั้งที่
ครั้งที่ 1 (ครั้ง)
ครั้งที่ 2 (ครั้ง)

ว0ากล0าว
ตักเตือน

ภาคทัณฑ2

หนักกว0า
ภาคทัณฑ2

ถูกสั่งพัก
ราชการ

คดีอาญา

รวม
(ครั้ง)

/ส0วนที่ 4 ...
-2สวนที่ 4 ความเห็นของผูประเมิน (ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ2และวิธีการประเมินผลฯ ข&อ 10)
ครั้งที่ 1
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด0น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข&อ 9 กําหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนระดับตั้งแต0ระดับพอใช&ขึ้นไป
หรือตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 8 กําหนด)
ไม0ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต&องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กําหนด)
ระบุ เหตุผ ลในการเสนอเลื่ อนขั้น เงิน เดื อน (โดยเฉพาะ
กรณีเ สนอเลื่ อนขั้ น เงิ นเดื อน 1 ขั้น หรื อกรณีได& รับ ผล
การประเมินระดับดีเด0น แต0เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้น เนื่องจากมี ข&อจํ า กั ดเรื่ องโควตา หรื อกรณี เสนอไม0
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให&ชัดเจน)...................................
.………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………….…………

ครั้งที่ 2
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด0น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข&อ 9 กําหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนระดับตั้งแต0ระดับพอใช&ขึ้นไป
หรือตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 8 กําหนด)
ไม0ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต&องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กําหนด)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะ
กรณีเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น หรือกรณีได&รับผล
การประเมินระดับดีเด0น แต0เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้น เนื่องจากมีข&อจํากัดเรื่องโควตา หรือกรณีเสนอไม0
ค ว ร เ ลื่ อ น ขั้ น เ งิ น เ ดื อ น ใ ห&
ชัดเจน)...................................…………………………………
……………………………………………………………………………
……….………………………….………
…………………………………………………………….……………….
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น
(ตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 12 วรรคสอง)
เหตุ ผ ล (ระบุ ว0 า มี คะแนนผลการประเมิ น ระดั บ ดี เ ด0 น
หรือมีหลักเกณฑ2เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ในครั้งที่ 1
แต0มีข&อจํากัดเรื่องโควตา และมีคะแนนผลการประเมิน
ระดั บ ดี เ ด0 น หรื อ มี ห ลั ก เกณฑ2 อี ก ในครั้ ง ที่ 2 โดยมี
โควตาและวงเงิ น ให& ส ามารถเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นได& )
.......................................................................................
.......................................................................................

(ลงชื่อ)ผู&ประเมิน
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ตําแหน0งปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย.
วันที่.
*(ผอ.สน. ผอ.กอง หน.สป. หน.แขวง)

(ลงชื่อ)ผู&ประเมิน
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ตําแหน0ง ปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย.
วันที่.

*(ผอ.สน. ผอ.กอง หน.สป. หน.แขวง)

/ส0วนที่ 5 ...
- 3สวนที่ 5 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
........................................................................................ ........................................................................................
........................................................................................ ........................................................................................
(ลงชื่อ).
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ).
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

สวนที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
เหตุผลระบุ...............................................................
เหตุผลระบุ...............................................................
........................................................................................ ........................................................................................
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน...............ขั้น
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
(ลงชื่อ)ประธานฯ
(นายโสภณ คงบุญมี)
ตําแหน0ง รองนายกอบต.แหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ)ประธานฯ
(นายโสภณ คงบุญมี)
ตําแหน0งรองนายกอบต.แหลมทราย
วันที่.

สวนที่ 7 ความเห็นของนายกองค9การบริหารสวนตําบลแหลมทราย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
เห็นด&วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
มีความเห็นแตกต0างจากมติคณะกรรมการพิจารณา
มีความเห็นแตกต0างจากมติคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้น ฯ ดังนี้
เลื่อนขั้น ฯ ดังนี้
เหตุผลระบุ...............................................................
เหตุผลระบุ...............................................................
........................................................................................ ........................................................................................
ให&ได&รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
ให&ได&รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
(ลงชื่อ).
(นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจรกุล)

(ลงชื่อ).
(นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจรกุล)

นายกองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

นายกองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
รอบการประเมิน

ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)
ครั้งที่ 2 (1 เมษายน2562- 30 กันยายน2562)

ชื่อผู&รับการประเมินนายสาโรจน2 ตังสุรัตน2
ตําแหน0งประเภทอํานวยการท&องถิ่น

ตําแหน0ง
ระดับ ต&น

ผู&อํานวยการกองช0าง.
เลขที่ตําแหน0ง11-3-05-2103-001.

สังกัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย .
สวนที่ 1 คะแนนผลการปฏิบัติงาน (ตามมาตรฐานทั่วไปการประเมินผลฯ ข&อ 9)
ระดับ
ครั้งที่

ดีเด0น

ดีมาก

ดี

พอใช&

ต&องปรับปรุง

ครั้งที่ 1 คะแนน (%)
ครั้งที่ 2 คะแนน (%)
สวนที่ 2 ขอมูลการลา มาสาย ขาดราชการ
การลา
ครั้งที่

ลาป=วย

ลากิจ

ลาอุปสมบท
/พิธีฮัจย2

ลา
คลอดบุตร

มาสาย

ขาด
ราชการ

รวม
(วัน)

ครั้งที่ 1 (วัน)
ครั้งที่ 2 (วัน)
สวนที่ 3 ขอมูลการรักษาวินัย พฤติกรรม และอื่นๆ
ลงโทษ
การลา
ครั้งที่
ครั้งที่ 1 (ครั้ง)
ครั้งที่ 2 (ครั้ง)

ว0ากล0าว
ตักเตือน

ภาคทัณฑ2

หนักกว0า
ภาคทัณฑ2

ถูกสั่งพัก
ราชการ

คดีอาญา

รวม
(ครั้ง)

/ส0วนที่ 4 ...
-2สวนที่ 4 ความเห็นของผูประเมิน (ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ2และวิธีการประเมินผลฯ ข&อ 10)
ครั้งที่ 1
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด0น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข&อ 9 กําหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนระดับตั้งแต0ระดับพอใช&ขึ้นไป
หรือตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 8 กําหนด)
ไม0ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต&องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กําหนด)
ระบุ เหตุผ ลในการเสนอเลื่ อนขั้น เงิน เดื อน (โดยเฉพาะ
กรณีเ สนอเลื่ อนขั้ น เงิ นเดื อน 1 ขั้น หรื อกรณีได& รับ ผล
การประเมินระดับดีเด0น แต0เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้น เนื่องจากมี ข&อจํ า กั ดเรื่ องโควตา หรื อกรณี เสนอไม0
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให&ชัดเจน)...................................
.………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………….…………

ครั้งที่ 2
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด0น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข&อ 9 กําหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนระดับตั้งแต0ระดับพอใช&ขึ้นไป
หรือตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 8 กําหนด)
ไม0ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต&องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กําหนด)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะ
กรณีเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น หรือกรณีได&รับผล
การประเมินระดับดีเด0น แต0เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้น เนื่องจากมีข&อจํากัดเรื่องโควตา หรือกรณีเสนอไม0
ค ว ร เ ลื่ อ น ขั้ น เ งิ น เ ดื อ น ใ ห&
ชัดเจน)...................................…………………………………
……………………………………………………………………………
……….………………………….………
…………………………………………………………….……………….
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น
(ตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 12 วรรคสอง)
เหตุ ผ ล (ระบุ ว0 า มี คะแนนผลการประเมิ น ระดั บ ดี เ ด0 น
หรือมีหลักเกณฑ2เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ในครั้งที่ 1
แต0มีข&อจํากัดเรื่องโควตา และมีคะแนนผลการประเมิน
ระดั บ ดี เ ด0 น หรื อ มี ห ลั ก เกณฑ2 อี ก ในครั้ ง ที่ 2 โดยมี
โควตาและวงเงิ น ให& ส ามารถเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นได& )
.......................................................................................
.......................................................................................

(ลงชื่อ)ผู&ประเมิน
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ตําแหน0งปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย.
วันที่.

(ลงชื่อ)ผู&ประเมิน
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ตําแหน0ง ปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย.

วันที่.
*(ผอ.สน. ผอ.กอง หน.สป. หน.แขวง)
*(ผอ.สน. ผอ.กอง หน.สป. หน.แขวง)

/ส0วนที่ 5 ...
- 3สวนที่ 5 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
........................................................................................ ........................................................................................
........................................................................................ ........................................................................................
(ลงชื่อ).
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ).
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

สวนที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
เหตุผลระบุ...............................................................
เหตุผลระบุ...............................................................
........................................................................................ ........................................................................................
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน...............ขั้น
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
(ลงชื่อ)ประธานฯ
(นายโสภณ คงบุญมี)
ตําแหน0ง รองนายกอบต.แหลมทราย
วันที่.
.

(ลงชื่อ)ประธานฯ
(นายโสภณ คงบุญมี)
ตําแหน0งรองนายกอบต.แหลมทราย
วันที่.

สวนที่ 7 ความเห็นของนายกองค9การบริหารสวนตําบลแหลมทราย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
เห็นด&วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
มีความเห็นแตกต0างจากมติคณะกรรมการพิจารณา
มีความเห็นแตกต0างจากมติคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้น ฯ ดังนี้
เลื่อนขั้น ฯ ดังนี้
เหตุผลระบุ...............................................................
เหตุผลระบุ...............................................................
........................................................................................ ........................................................................................
ให&ได&รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
ให&ได&รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น

(ลงชื่อ).
(นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจรกุล)
นายกองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ).
(นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจรกุล)
นายกองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

รอบการประเมิน

ครั้งที่ 2 (1 เมษายน2562- 30 กันยายน2562)
ชื่อผู&รับการประเมินนางสาวสิริมาศ พัฒสถิตย2

ตําแหน0ง

นักวิเคราะห2นโยบายและแผน

ตําแหน0งประเภทวิชาการ ระดับ ชํานาญการ

เลขที่ตําแหน0ง11-3-01-3103-001.

.

สังกัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย .
สวนที่ 1 คะแนนผลการปฏิบัติงาน (ตามมาตรฐานทั่วไปการประเมินผลฯ ข&อ 9)
ระดับ
ครั้งที่

ดีเด0น

ดีมาก

ดี

พอใช&

ต&องปรับปรุง

ครั้งที่ 1 คะแนน (%)
ครั้งที่ 2 คะแนน (%)
สวนที่ 2 ขอมูลการลา มาสาย ขาดราชการ
การลา
ครั้งที่

ลาป=วย

ลากิจ

ลาอุปสมบท
/พิธีฮัจย2

ลา
คลอดบุตร

มาสาย

ขาด
ราชการ

รวม
(วัน)

ครั้งที่ 1 (วัน)
ครั้งที่ 2 (วัน)
สวนที่ 3 ขอมูลการรักษาวินัย พฤติกรรม และอื่นๆ
ลงโทษ
การลา
ครั้งที่
ครั้งที่ 1 (ครั้ง)
ครั้งที่ 2 (ครั้ง)

ว0ากล0าว
ตักเตือน

ภาคทัณฑ2

หนักกว0า
ภาคทัณฑ2

ถูกสั่งพัก
ราชการ

คดีอาญา

รวม
(ครั้ง)

/ส0วนที่ 4 ...
-2สวนที่ 4 ความเห็นของผูประเมิน (ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ2และวิธีการประเมินผลฯ ข&อ 10)
ครั้งที่ 1
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด0น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข&อ 9 กําหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนระดับตั้งแต0ระดับพอใช&ขึ้นไป
หรือตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 8 กําหนด)
ไม0ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต&องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กําหนด)
ระบุ เหตุผ ลในการเสนอเลื่ อนขั้น เงิน เดื อน (โดยเฉพาะ
กรณีเ สนอเลื่ อนขั้ น เงิ นเดื อน 1 ขั้น หรื อกรณีได& รับ ผล
การประเมินระดับดีเด0น แต0เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้น เนื่องจากมี ข&อจํ า กั ดเรื่ องโควตา หรื อกรณี เสนอไม0
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให&ชัดเจน)...................................
.………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………….…………

ครั้งที่ 2
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด0น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข&อ 9 กําหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนระดับตั้งแต0ระดับพอใช&ขึ้นไป
หรือตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 8 กําหนด)
ไม0ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต&องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กําหนด)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะ
กรณีเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น หรือกรณีได&รับผล
การประเมินระดับดีเด0น แต0เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้น เนื่องจากมีข&อจํากัดเรื่องโควตา หรือกรณีเสนอไม0
ค ว ร เ ลื่ อ น ขั้ น เ งิ น เ ดื อ น ใ ห&
ชัดเจน)...................................…………………………………
……………………………………………………………………………
……….………………………….………
…………………………………………………………….……………….
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น
(ตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 12 วรรคสอง)
เหตุ ผ ล (ระบุ ว0 า มี คะแนนผลการประเมิ น ระดั บ ดี เ ด0 น
หรือมีหลักเกณฑ2เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ในครั้งที่ 1
แต0มีข&อจํากัดเรื่องโควตา และมีคะแนนผลการประเมิน
ระดั บ ดี เ ด0 น หรื อ มี ห ลั ก เกณฑ2 อี ก ในครั้ ง ที่ 2 โดยมี
โควตาและวงเงิ น ให& ส ามารถเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นได& )
.......................................................................................
.......................................................................................

(ลงชื่อ)ผู&ประเมิน
(นายศราวุธ ทองขาว)

(ลงชื่อ)ผู&ประเมิน

ตําแหน0งหัวหน&าสํานักปลัด.
วันที่.

(นายศราวุธ ทองขาว)
ตําแหน0งหัวหน&าสํานักปลัด.
วันที่.

*(ผอ.สน. ผอ.กอง หน.สป. หน.แขวง)
*(ผอ.สน. ผอ.กอง หน.สป. หน.แขวง)

/ส0วนที่ 5 ...
- 3สวนที่ 5 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
........................................................................................ ........................................................................................
........................................................................................ ........................................................................................
(ลงชื่อ).
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ).
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

สวนที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
เหตุผลระบุ...............................................................
เหตุผลระบุ...............................................................
........................................................................................ ........................................................................................
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน...............ขั้น
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
(ลงชื่อ)ประธานฯ
(นายโสภณ คงบุญมี)
ตําแหน0ง รองนายกอบต.แหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ)ประธานฯ
(นายโสภณ คงบุญมี)
ตําแหน0งรองนายกอบต.แหลมทราย
วันที่.

สวนที่ 7 ความเห็นของนายกองค9การบริหารสวนตําบลแหลมทราย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
เห็นด&วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
มีความเห็นแตกต0างจากมติคณะกรรมการพิจารณา
มีความเห็นแตกต0างจากมติคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้น ฯ ดังนี้
เลื่อนขั้น ฯ ดังนี้
เหตุผลระบุ...............................................................
เหตุผลระบุ...............................................................
........................................................................................ ........................................................................................
ให&ได&รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
ให&ได&รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น

(ลงชื่อ).
(นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจรกุล)
นายกองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ).
(นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจรกุล)
นายกองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

รอบการประเมิน

ครั้งที่ 2 (1 เมษายน2562- 30 กันยายน2562)
ชื่อผู&รับการประเมินนายณัฐกิตติ์ ภิรมย2กิตติรัฐ

ตําแหน0ง

นักทรัพยากรบุคคล

ตําแหน0งประเภทวิชาการ ระดับ ชํานาญการ

เลขที่ตําแหน0ง11-3-01-3102-001.

.

สังกัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย .
สวนที่ 1 คะแนนผลการปฏิบัติงาน (ตามมาตรฐานทั่วไปการประเมินผลฯ ข&อ 9)
ระดับ
ครั้งที่

ดีเด0น

ดีมาก

ดี

พอใช&

ต&องปรับปรุง

ครั้งที่ 1 คะแนน (%)
ครั้งที่ 2 คะแนน (%)
สวนที่ 2 ขอมูลการลา มาสาย ขาดราชการ
การลา
ครั้งที่

ลาป=วย

ลากิจ

ลาอุปสมบท
/พิธีฮัจย2

ลา
คลอดบุตร

มาสาย

ขาด
ราชการ

รวม
(วัน)

ครั้งที่ 1 (วัน)
ครั้งที่ 2 (วัน)
สวนที่ 3 ขอมูลการรักษาวินัย พฤติกรรม และอื่นๆ
ลงโทษ
การลา
ครั้งที่
ครั้งที่ 1 (ครั้ง)
ครั้งที่ 2 (ครั้ง)

ว0ากล0าว
ตักเตือน

ภาคทัณฑ2

หนักกว0า
ภาคทัณฑ2

ถูกสั่งพัก
ราชการ

คดีอาญา

รวม
(ครั้ง)

/ส0วนที่ 4 ...
-2สวนที่ 4 ความเห็นของผูประเมิน (ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ2และวิธีการประเมินผลฯ ข&อ 10)
ครั้งที่ 1
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด0น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข&อ 9 กําหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนระดับตั้งแต0ระดับพอใช&ขึ้นไป
หรือตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 8 กําหนด)
ไม0ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต&องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กําหนด)
ระบุ เหตุผ ลในการเสนอเลื่ อนขั้น เงิน เดื อน (โดยเฉพาะ
กรณีเ สนอเลื่ อนขั้ น เงิ นเดื อน 1 ขั้น หรื อกรณีได& รับ ผล
การประเมินระดับดีเด0น แต0เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้น เนื่องจากมี ข&อจํ า กั ดเรื่ องโควตา หรื อกรณี เสนอไม0
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให&ชัดเจน)...................................
.………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………….…………

ครั้งที่ 2
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด0น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข&อ 9 กําหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนระดับตั้งแต0ระดับพอใช&ขึ้นไป
หรือตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 8 กําหนด)
ไม0ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต&องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กําหนด)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะ
กรณีเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น หรือกรณีได&รับผล
การประเมินระดับดีเด0น แต0เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้น เนื่องจากมีข&อจํากัดเรื่องโควตา หรือกรณีเสนอไม0
ค ว ร เ ลื่ อ น ขั้ น เ งิ น เ ดื อ น ใ ห&
ชัดเจน)...................................…………………………………
……………………………………………………………………………
……….………………………….………
…………………………………………………………….……………….
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น
(ตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 12 วรรคสอง)
เหตุ ผ ล (ระบุ ว0 า มี คะแนนผลการประเมิ น ระดั บ ดี เ ด0 น
หรือมีหลักเกณฑ2เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ในครั้งที่ 1
แต0มีข&อจํากัดเรื่องโควตา และมีคะแนนผลการประเมิน
ระดั บ ดี เ ด0 น หรื อ มี ห ลั ก เกณฑ2 อี ก ในครั้ ง ที่ 2 โดยมี
โควตาและวงเงิ น ให& ส ามารถเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นได& )
.......................................................................................
.......................................................................................

(ลงชื่อ)ผู&ประเมิน

(นายศราวุธ ทองขาว)
ตําแหน0งหัวหน&าสํานักปลัด.
วันที่.

(ลงชื่อ)ผู&ประเมิน
(นายศราวุธ ทองขาว)
ตําแหน0งหัวหน&าสํานักปลัด.
วันที่.

*(ผอ.สน. ผอ.กอง หน.สป. หน.แขวง)

*(ผอ.สน. ผอ.กอง หน.สป. หน.แขวง)

/ส0วนที่ 5 ...
- 3สวนที่ 5 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
........................................................................................ ........................................................................................
........................................................................................ ........................................................................................
(ลงชื่อ).
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ).
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

สวนที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
เหตุผลระบุ...............................................................
เหตุผลระบุ...............................................................
........................................................................................ ........................................................................................
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน...............ขั้น
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
(ลงชื่อ)ประธานฯ
(นายโสภณ คงบุญมี)
ตําแหน0ง รองนายกอบต.แหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ)ประธานฯ
(นายโสภณ คงบุญมี)
ตําแหน0งรองนายกอบต.แหลมทราย
วันที่.

สวนที่ 7 ความเห็นของนายกองค9การบริหารสวนตําบลแหลมทราย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
เห็นด&วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
มีความเห็นแตกต0างจากมติคณะกรรมการพิจารณา
มีความเห็นแตกต0างจากมติคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้น ฯ ดังนี้
เลื่อนขั้น ฯ ดังนี้
เหตุผลระบุ...............................................................
เหตุผลระบุ...............................................................
........................................................................................ ........................................................................................

ให&ได&รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น

ให&ได&รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น

(ลงชื่อ).
(นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจรกุล)
นายกองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ).
(นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจรกุล)
นายกองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
รอบการประเมิน

ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)
ครั้งที่ 2 (1 เมษายน2562- 30 กันยายน2562)

ชื่อผู&รับการประเมินนางวิลาวัณย2 ยิ้มศรี ตําแหน0ง
ตําแหน0งประเภทวิชาการ ระดับ ชํานาญการ

นักพัฒนาชุมชน

.

เลขที่ตําแหน0ง11-3-01-3801-001.

สังกัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย .
สวนที่ 1 คะแนนผลการปฏิบัติงาน (ตามมาตรฐานทั่วไปการประเมินผลฯ ข&อ 9)
ระดับ
ครั้งที่

ดีเด0น

ดีมาก

ดี

พอใช&

ต&องปรับปรุง

ครั้งที่ 1 คะแนน (%)
ครั้งที่ 2 คะแนน (%)
สวนที่ 2 ขอมูลการลา มาสาย ขาดราชการ
การลา
ครั้งที่

ลาป=วย

ลากิจ

ลาอุปสมบท
/พิธีฮัจย2

ลา
คลอดบุตร

มาสาย

ขาด
ราชการ

รวม
(วัน)

ครั้งที่ 1 (วัน)
ครั้งที่ 2 (วัน)
สวนที่ 3 ขอมูลการรักษาวินัย พฤติกรรม และอื่นๆ
ลงโทษ
การลา
ครั้งที่
ครั้งที่ 1 (ครั้ง)
ครั้งที่ 2 (ครั้ง)

ว0ากล0าว
ตักเตือน

ภาคทัณฑ2

หนักกว0า
ภาคทัณฑ2

ถูกสั่งพัก
ราชการ

คดีอาญา

รวม
(ครั้ง)

/ส0วนที่ 4 ...
-2สวนที่ 4 ความเห็นของผูประเมิน (ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ2และวิธีการประเมินผลฯ ข&อ 10)
ครั้งที่ 1
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด0น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข&อ 9 กําหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนระดับตั้งแต0ระดับพอใช&ขึ้นไป
หรือตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 8 กําหนด)
ไม0ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต&องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กําหนด)
ระบุ เหตุผ ลในการเสนอเลื่ อนขั้น เงิน เดื อน (โดยเฉพาะ
กรณีเ สนอเลื่ อนขั้ น เงิ นเดื อน 1 ขั้น หรื อกรณีได& รับ ผล
การประเมินระดับดีเด0น แต0เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้น เนื่องจากมี ข&อจํ า กั ดเรื่ องโควตา หรื อกรณี เสนอไม0
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให&ชัดเจน)...................................
.………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………….…………

ครั้งที่ 2
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด0น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข&อ 9 กําหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนระดับตั้งแต0ระดับพอใช&ขึ้นไป
หรือตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 8 กําหนด)
ไม0ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต&องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กําหนด)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะ
กรณีเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น หรือกรณีได&รับผล
การประเมินระดับดีเด0น แต0เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้น เนื่องจากมีข&อจํากัดเรื่องโควตา หรือกรณีเสนอไม0
ค ว ร เ ลื่ อ น ขั้ น เ งิ น เ ดื อ น ใ ห&
ชัดเจน)...................................…………………………………
……………………………………………………………………………
……….………………………….………
…………………………………………………………….……………….
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น
(ตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 12 วรรคสอง)
เหตุ ผ ล (ระบุ ว0 า มี คะแนนผลการประเมิ น ระดั บ ดี เ ด0 น
หรือมีหลักเกณฑ2เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ในครั้งที่ 1
แต0มีข&อจํากัดเรื่องโควตา และมีคะแนนผลการประเมิน
ระดั บ ดี เ ด0 น หรื อ มี ห ลั ก เกณฑ2 อี ก ในครั้ ง ที่ 2 โดยมี
โควตาและวงเงิ น ให& ส ามารถเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นได& )
.......................................................................................
.......................................................................................

(ลงชื่อ)ผู&ประเมิน
(นายศราวุธ ทองขาว)
ตําแหน0งหัวหน&าสํานักปลัด.
วันที่.

(ลงชื่อ)ผู&ประเมิน
(นายศราวุธ ทองขาว)
ตําแหน0งหัวหน&าสํานักปลัด.
วันที่.*(ผอ.สน. ผอ.กอง หน.สป. หน.แขวง)

*(ผอ.สน. ผอ.กอง หน.สป. หน.แขวง)

/ส0วนที่ 5 ...
- 3สวนที่ 5 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
........................................................................................ ........................................................................................
........................................................................................ ........................................................................................
(ลงชื่อ).
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ).
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

สวนที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
เหตุผลระบุ...............................................................
เหตุผลระบุ...............................................................
........................................................................................ ........................................................................................
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน...............ขั้น
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
(ลงชื่อ)ประธานฯ
(นายโสภณ คงบุญมี)
ตําแหน0ง รองนายกอบต.แหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ)ประธานฯ
(นายโสภณ คงบุญมี)
ตําแหน0งรองนายกอบต.แหลมทราย
วันที่.

สวนที่ 7 ความเห็นของนายกองค9การบริหารสวนตําบลแหลมทราย
ครั้งที่ 1
เห็นด&วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
มีความเห็นแตกต0างจากมติคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้น ฯ ดังนี้
เหตุผลระบุ...............................................................

ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
มีความเห็นแตกต0างจากมติคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้น ฯ ดังนี้
เหตุผลระบุ...............................................................

........................................................................................ ........................................................................................
ให&ได&รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
ให&ได&รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
(ลงชื่อ).
(นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจรกุล)
นายกองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ).
(นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจรกุล)
นายกองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
รอบการประเมิน

ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)
ครั้งที่ 2 (1 เมษายน2562- 30 กันยายน2562)

ชื่อผู&รับการประเมินนางสาวพีย2รญา กลัดวัง

ตําแหน0ง

นักวิชาการพัสดุ

ตําแหน0งประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ

เลขที่ตําแหน0ง11-3-04-3204-001.

.

สังกัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย .
สวนที่ 1 คะแนนผลการปฏิบัติงาน (ตามมาตรฐานทั่วไปการประเมินผลฯ ข&อ 9)
ระดับ
ครั้งที่

ดีเด0น

ดีมาก

ดี

พอใช&

ต&องปรับปรุง

ครั้งที่ 1 คะแนน (%)
ครั้งที่ 2 คะแนน (%)
สวนที่ 2 ขอมูลการลา มาสาย ขาดราชการ
การลา
ครั้งที่

ลาป=วย

ลากิจ

ลาอุปสมบท
/พิธีฮัจย2

ลา
คลอดบุตร

มาสาย

ขาด
ราชการ

รวม
(วัน)

ครั้งที่ 1 (วัน)
ครั้งที่ 2 (วัน)
สวนที่ 3 ขอมูลการรักษาวินัย พฤติกรรม และอื่นๆ
ลงโทษ
การลา
ครั้งที่
ครั้งที่ 1 (ครั้ง)

ว0ากล0าว
ตักเตือน

ภาคทัณฑ2

หนักกว0า
ภาคทัณฑ2

ถูกสั่งพัก
ราชการ

คดีอาญา

รวม
(ครั้ง)

ครั้งที่ 2 (ครั้ง)

/ส0วนที่ 4 ...
-2สวนที่ 4 ความเห็นของผูประเมิน (ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ2และวิธีการประเมินผลฯ ข&อ 10)
ครั้งที่ 1
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด0น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข&อ 9 กําหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนระดับตั้งแต0ระดับพอใช&ขึ้นไป
หรือตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 8 กําหนด)
ไม0ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต&องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กําหนด)
ระบุ เหตุผ ลในการเสนอเลื่ อนขั้น เงิน เดื อน (โดยเฉพาะ
กรณีเ สนอเลื่ อนขั้ น เงิ นเดื อน 1 ขั้น หรื อกรณีได& รับ ผล
การประเมินระดับดีเด0น แต0เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้น เนื่องจากมี ข&อจํ า กั ดเรื่ องโควตา หรื อกรณี เสนอไม0
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให&ชัดเจน)...................................
.………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………….…………

ครั้งที่ 2
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด0น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข&อ 9 กําหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนระดับตั้งแต0ระดับพอใช&ขึ้นไป
หรือตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 8 กําหนด)
ไม0ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต&องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กําหนด)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะ
กรณีเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น หรือกรณีได&รับผล
การประเมินระดับดีเด0น แต0เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้น เนื่องจากมีข&อจํากัดเรื่องโควตา หรือกรณีเสนอไม0
ค ว ร เ ลื่ อ น ขั้ น เ งิ น เ ดื อ น ใ ห&
ชัดเจน)...................................…………………………………
……………………………………………………………………………
……….………………………….………
…………………………………………………………….……………….
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น
(ตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 12 วรรคสอง)
เหตุ ผ ล (ระบุ ว0 า มี คะแนนผลการประเมิ น ระดั บ ดี เ ด0 น
หรือมีหลักเกณฑ2เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ในครั้งที่ 1
แต0มีข&อจํากัดเรื่องโควตา และมีคะแนนผลการประเมิน
ระดั บ ดี เ ด0 น หรื อ มี ห ลั ก เกณฑ2 อี ก ในครั้ ง ที่ 2 โดยมี
โควตาและวงเงิ น ให& ส ามารถเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นได& )

.......................................................................................
.......................................................................................

(ลงชื่อ)ผู&ประเมิน
(นางสาวฉันทนา พลรีทอง)
ตําแหน0งผู&อํานวยการกองคลัง อบต.แหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ)ผู&ประเมิน
(นางสาวฉันทนา พลรีทอง)
ตําแหน0ง ผู&อํานวยการกองคลัง อบต.แหลมทราย
วันที่.

*(ผอ.สน. ผอ.กอง หน.สป. หน.แขวง)

*(ผอ.สน. ผอ.กอง หน.สป. หน.แขวง)

/ส0วนที่ 5 ...
- 3สวนที่ 5 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
........................................................................................ ........................................................................................
........................................................................................ ........................................................................................
(ลงชื่อ).
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ).
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

สวนที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
เหตุผลระบุ...............................................................
เหตุผลระบุ...............................................................
........................................................................................ ........................................................................................
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน...............ขั้น
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
(ลงชื่อ)ประธานฯ
(นายโสภณ คงบุญมี)
ตําแหน0ง รองนายกอบต.แหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ)ประธานฯ
(นายโสภณ คงบุญมี)
ตําแหน0งรองนายกอบต.แหลมทราย
วันที่.

สวนที่ 7 ความเห็นของนายกองค9การบริหารสวนตําบลแหลมทราย
ครั้งที่ 1
เห็นด&วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
มีความเห็นแตกต0างจากมติคณะกรรมการพิจารณา

ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
มีความเห็นแตกต0างจากมติคณะกรรมการพิจารณา

เลื่อนขั้น ฯ ดังนี้
เลื่อนขั้น ฯ ดังนี้
เหตุผลระบุ...............................................................
เหตุผลระบุ...............................................................
........................................................................................ ........................................................................................
ให&ได&รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
ให&ได&รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
(ลงชื่อ).
(นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจรกุล)
นายกองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ).
(นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจรกุล)
นายกองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
รอบการประเมิน

ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)
ครั้งที่ 2 (1 เมษายน2562- 30 กันยายน2562)

ชื่อผู&รับการประเมินนางวิภาวรรณ ศรวัฒนา

ตําแหน0ง

เจ&าพนักงานจัดเก็บรายได&

ตําแหน0งประเภททั่วไป ระดับ ชํานาญงาน

เลขที่ตําแหน0ง11-3-04-4204-001.

.

สังกัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย .
สวนที่ 1 คะแนนผลการปฏิบัติงาน (ตามมาตรฐานทั่วไปการประเมินผลฯ ข&อ 9)
ระดับ
ครั้งที่

ดีเด0น

ดีมาก

ดี

พอใช&

ต&องปรับปรุง

ครั้งที่ 1 คะแนน (%)
ครั้งที่ 2 คะแนน (%)
สวนที่ 2 ขอมูลการลา มาสาย ขาดราชการ
การลา
ครั้งที่

ลาป=วย

ลากิจ

ลาอุปสมบท
/พิธีฮัจย2

ลา
คลอดบุตร

มาสาย

ขาด
ราชการ

รวม
(วัน)

ครั้งที่ 1 (วัน)
ครั้งที่ 2 (วัน)
สวนที่ 3 ขอมูลการรักษาวินัย พฤติกรรม และอื่นๆ
ลงโทษ
การลา
ครั้งที่

ว0ากล0าว
ตักเตือน

ภาคทัณฑ2

หนักกว0า
ภาคทัณฑ2

ถูกสั่งพัก
ราชการ

คดีอาญา

รวม
(ครั้ง)

ครั้งที่ 1 (ครั้ง)
ครั้งที่ 2 (ครั้ง)

/ส0วนที่ 4 ...
-2สวนที่ 4 ความเห็นของผูประเมิน (ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ2และวิธีการประเมินผลฯ ข&อ 10)
ครั้งที่ 1
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด0น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข&อ 9 กําหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนระดับตั้งแต0ระดับพอใช&ขึ้นไป
หรือตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 8 กําหนด)
ไม0ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต&องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กําหนด)
ระบุ เหตุผ ลในการเสนอเลื่ อนขั้น เงิน เดื อน (โดยเฉพาะ
กรณีเ สนอเลื่ อนขั้ น เงิ นเดื อน 1 ขั้น หรื อกรณีได& รับ ผล
การประเมินระดับดีเด0น แต0เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้น เนื่องจากมี ข&อจํ า กั ดเรื่ องโควตา หรื อกรณี เสนอไม0
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให&ชัดเจน)...................................
.………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………….…………

ครั้งที่ 2
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด0น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข&อ 9 กําหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนระดับตั้งแต0ระดับพอใช&ขึ้นไป
หรือตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 8 กําหนด)
ไม0ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต&องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กําหนด)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะ
กรณีเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น หรือกรณีได&รับผล
การประเมินระดับดีเด0น แต0เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้น เนื่องจากมีข&อจํากัดเรื่องโควตา หรือกรณีเสนอไม0
ค ว ร เ ลื่ อ น ขั้ น เ งิ น เ ดื อ น ใ ห&
ชัดเจน)...................................…………………………………
……………………………………………………………………………
……….………………………….………
…………………………………………………………….……………….
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น
(ตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 12 วรรคสอง)
เหตุ ผ ล (ระบุ ว0 า มี คะแนนผลการประเมิ น ระดั บ ดี เ ด0 น
หรือมีหลักเกณฑ2เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ในครั้งที่ 1
แต0มีข&อจํากัดเรื่องโควตา และมีคะแนนผลการประเมิน
ระดั บ ดี เ ด0 น หรื อ มี ห ลั ก เกณฑ2 อี ก ในครั้ ง ที่ 2 โดยมี

โควตาและวงเงิ น ให& ส ามารถเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นได& )
.......................................................................................
.......................................................................................
(ลงชื่อ)ผู&ประเมิน
(นางสาวฉันทนา พลรีทอง)
ตําแหน0ง ผู&อํานวยการกองคลัง อบต.แหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ)ผู&ประเมิน
(นางสาวฉันทนา พลรีทอง)
ตําแหน0ง ผู&อํานวยการกองคลัง อบต.แหลมทราย
วันที่.

*(ผอ.สน. ผอ.กอง หน.สป. หน.แขวง)

*(ผอ.สน. ผอ.กอง หน.สป. หน.แขวง)

/ส0วนที่ 5 ...
- 3สวนที่ 5 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
........................................................................................ ........................................................................................
........................................................................................ ........................................................................................
(ลงชื่อ).
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ).
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

สวนที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
เหตุผลระบุ...............................................................
เหตุผลระบุ...............................................................
........................................................................................ ........................................................................................
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน...............ขั้น
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
(ลงชื่อ)ประธานฯ
(นายโสภณ คงบุญมี)
ตําแหน0ง รองนายกอบต.แหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ)ประธานฯ
(นายโสภณ คงบุญมี)
ตําแหน0งรองนายกอบต.แหลมทราย
วันที่.

สวนที่ 7 ความเห็นของนายกองค9การบริหารสวนตําบลแหลมทราย
ครั้งที่ 1
เห็นด&วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ

ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ

มีความเห็นแตกต0างจากมติคณะกรรมการพิจารณา
มีความเห็นแตกต0างจากมติคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้น ฯ ดังนี้
เลื่อนขั้น ฯ ดังนี้
เหตุผลระบุ...............................................................
เหตุผลระบุ...............................................................
........................................................................................ ........................................................................................
ให&ได&รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
ให&ได&รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
(ลงชื่อ).
(นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจรกุล)
นายกองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ).
(นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจรกุล)
นายกองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
(ลูกจางประจํา)
ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

รอบการประเมิน

ครั้งที่ 2 (1 เมษายน2562- 30 กันยายน2562)
ตําแหน0งพนักงานสูบน้ํา.

ชื่อผู&รับการประเมินนายเอกชัย ปรีชาเชี่ยว
ตําแหน0งประเภทกลุ0มงานสนับสนุน

ระดับ -

เลขที่ตําแหน0ง-.

สังกัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย .
สวนที่ 1 คะแนนผลการปฏิบัติงาน (ตามมาตรฐานทั่วไปการประเมินผลฯ ข&อ 9)
ระดับ
ครั้งที่

ดีเด0น

ดีมาก

ดี

พอใช&

ต&องปรับปรุง

ครั้งที่ 1 คะแนน (%)
ครั้งที่ 2 คะแนน (%)
สวนที่ 2 ขอมูลการลา มาสาย ขาดราชการ
การลา
ครั้งที่

ลาป=วย

ลากิจ

ลาอุปสมบท
/พิธีฮัจย2

ลา
คลอดบุตร

มาสาย

ขาด
ราชการ

รวม
(วัน)

ครั้งที่ 1 (วัน)
ครั้งที่ 2 (วัน)
สวนที่ 3 ขอมูลการรักษาวินัย พฤติกรรม และอื่นๆ
ลงโทษ

ว0ากล0าว

ภาคทัณฑ2

หนักกว0า

ถูกสั่งพัก

คดีอาญา

รวม

การลา
ครั้งที่

ตักเตือน

ภาคทัณฑ2

ราชการ

(ครั้ง)

ครั้งที่ 1 (ครั้ง)
ครั้งที่ 2 (ครั้ง)

/ส0วนที่ 4 ...
-2สวนที่ 4 ความเห็นของผูประเมิน (ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ2และวิธีการประเมินผลฯ ข&อ 10)
ครั้งที่ 1
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด0น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข&อ 9 กําหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนระดับตั้งแต0ระดับพอใช&ขึ้นไป
หรือตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 8 กําหนด)
ไม0ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต&องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กําหนด)
ระบุ เหตุผ ลในการเสนอเลื่ อนขั้น เงิน เดื อน (โดยเฉพาะ
กรณีเ สนอเลื่ อนขั้ น เงิ นเดื อน 1 ขั้น หรื อกรณีได& รับ ผล
การประเมินระดับดีเด0น แต0เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้น เนื่องจากมี ข&อจํ า กั ดเรื่ องโควตา หรื อกรณี เสนอไม0
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให&ชัดเจน)...................................
.………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………….…………

ครั้งที่ 2
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด0น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข&อ 9 กําหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนระดับตั้งแต0ระดับพอใช&ขึ้นไป
หรือตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 8 กําหนด)
ไม0ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต&องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กําหนด)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะ
กรณีเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น หรือกรณีได&รับผล
การประเมินระดับดีเด0น แต0เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้น เนื่องจากมีข&อจํากัดเรื่องโควตา หรือกรณีเสนอไม0
ค ว ร เ ลื่ อ น ขั้ น เ งิ น เ ดื อ น ใ ห&
ชัดเจน)...................................…………………………………
……………………………………………………………………………
……….………………………….………
…………………………………………………………….……………….
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น
(ตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 12 วรรคสอง)
เหตุ ผ ล (ระบุ ว0 า มี คะแนนผลการประเมิ น ระดั บ ดี เ ด0 น
หรือมีหลักเกณฑ2เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ในครั้งที่ 1
แต0มีข&อจํากัดเรื่องโควตา และมีคะแนนผลการประเมิน

ระดั บ ดี เ ด0 น หรื อ มี ห ลั ก เกณฑ2 อี ก ในครั้ ง ที่ 2 โดยมี
โควตาและวงเงิ น ให& ส ามารถเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นได& )
.......................................................................................
.......................................................................................
(ลงชื่อ)ผู&ประเมิน
(นายศราวุธ ทองขาว)
ตําแหน0งหัวหน&าสํานักปลัดปลัด
วันที่.

(ลงชื่อ)ผู&ประเมิน
(นายศราวุธ ทองขาว)
ตําแหน0งหัวหน&าสํานักปลัดปลัด
วันที่.

*(ผอ.สน. ผอ.กอง หน.สป. หน.แขวง)
*(ผอ.สน. ผอ.กอง หน.สป. หน.แขวง)

/ส0วนที่ 5 ...
- 3สวนที่ 5 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
........................................................................................ ........................................................................................
........................................................................................ ........................................................................................
(ลงชื่อ).
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ).
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

สวนที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
เหตุผลระบุ...............................................................
เหตุผลระบุ...............................................................
........................................................................................ ........................................................................................
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน...............ขั้น
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
(ลงชื่อ)ประธานฯ
(นายโสภณ คงบุญมี)
ตําแหน0ง รองนายกอบต.แหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ)ประธานฯ
(นายโสภณ คงบุญมี)
ตําแหน0งรองนายกอบต.แหลมทราย
วันที่.

สวนที่ 7 ความเห็นของนายกองค9การบริหารสวนตําบลแหลมทราย
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

เห็นด&วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
เห็นด&วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
มีความเห็นแตกต0างจากมติคณะกรรมการพิจารณา
มีความเห็นแตกต0างจากมติคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้น ฯ ดังนี้
เลื่อนขั้น ฯ ดังนี้
เหตุผลระบุ...............................................................
เหตุผลระบุ...............................................................
........................................................................................ ........................................................................................
ให&ได&รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
ให&ได&รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
(ลงชื่อ).
(นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจรกุล)
นายกองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ).
(นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจรกุล)
นายกองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
(ลูกจางประจํา)
ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

รอบการประเมิน

ครั้งที่ 2 (1 เมษายน2562- 30 กันยายน2562)
ชื่อผู&รับการประเมินนางสังวรณ2อะแปOะ

ตําแหน0ง เจ&าพนักงานการเงินและบัญชี.

ตําแหน0งประเภทกลุ0มงานสนับสนุน

ระดับ -

เลขที่ตําแหน0ง-.

สังกัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย .
สวนที่ 1 คะแนนผลการปฏิบัติงาน (ตามมาตรฐานทั่วไปการประเมินผลฯ ข&อ 9)
ระดับ
ครั้งที่

ดีเด0น

ดีมาก

ดี

พอใช&

ต&องปรับปรุง

ครั้งที่ 1 คะแนน (%)
ครั้งที่ 2 คะแนน (%)
สวนที่ 2 ขอมูลการลา มาสาย ขาดราชการ
การลา
ครั้งที่

ลาป=วย

ลากิจ

ลาอุปสมบท
/พิธีฮัจย2

ครั้งที่ 1 (วัน)
ครั้งที่ 2 (วัน)
สวนที่ 3 ขอมูลการรักษาวินัย พฤติกรรม และอื่นๆ

ลา
คลอดบุตร

มาสาย

ขาด
ราชการ

รวม
(วัน)

ลงโทษ
การลา
ครั้งที่

ว0ากล0าว
ตักเตือน

ภาคทัณฑ2

หนักกว0า
ภาคทัณฑ2

ถูกสั่งพัก
ราชการ

คดีอาญา

รวม
(ครั้ง)

ครั้งที่ 1 (ครั้ง)
ครั้งที่ 2 (ครั้ง)

/ส0วนที่ 4 ...
-2สวนที่ 4 ความเห็นของผูประเมิน (ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ2และวิธีการประเมินผลฯ ข&อ 10)
ครั้งที่ 1
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด0น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข&อ 9 กําหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนระดับตั้งแต0ระดับพอใช&ขึ้นไป
หรือตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 8 กําหนด)
ไม0ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต&องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กําหนด)
ระบุ เหตุผ ลในการเสนอเลื่ อนขั้น เงิน เดื อน (โดยเฉพาะ
กรณีเ สนอเลื่ อนขั้ น เงิ นเดื อน 1 ขั้น หรื อกรณีได& รับ ผล
การประเมินระดับดีเด0น แต0เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้น เนื่องจากมี ข&อจํ า กั ดเรื่ องโควตา หรื อกรณี เสนอไม0
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให&ชัดเจน)...................................
.………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………….…………

ครั้งที่ 2
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด0น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข&อ 9 กําหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนระดับตั้งแต0ระดับพอใช&ขึ้นไป
หรือตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 8 กําหนด)
ไม0ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต&องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กําหนด)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะ
กรณีเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น หรือกรณีได&รับผล
การประเมินระดับดีเด0น แต0เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้น เนื่องจากมีข&อจํากัดเรื่องโควตา หรือกรณีเสนอไม0
ค ว ร เ ลื่ อ น ขั้ น เ งิ น เ ดื อ น ใ ห&
ชัดเจน)...................................…………………………………
……………………………………………………………………………
……….………………………….………
…………………………………………………………….……………….
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น
(ตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 12 วรรคสอง)
เหตุ ผ ล (ระบุ ว0 า มี คะแนนผลการประเมิ น ระดั บ ดี เ ด0 น
หรือมีหลักเกณฑ2เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ในครั้งที่ 1

แต0มีข&อจํากัดเรื่องโควตา และมีคะแนนผลการประเมิน
ระดั บ ดี เ ด0 น หรื อ มี ห ลั ก เกณฑ2 อี ก ในครั้ ง ที่ 2 โดยมี
โควตาและวงเงิ น ให& ส ามารถเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นได& )
.......................................................................................
.......................................................................................
(ลงชื่อ)ผู&ประเมิน
(นางสาวฉันทนา พลรีทอง)
ตําแหน0ง ผู&อํานวยการกองคลัง อบต.แหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ)ผู&ประเมิน
(นางสาวฉันทนา พลรีทอง)
ตําแหน0ง ผู&อํานวยการกองคลัง อบต.แหลมทราย
วันที่.

*(ผอ.สน. ผอ.กอง หน.สป. หน.แขวง)

*(ผอ.สน. ผอ.กอง หน.สป. หน.แขวง)

/ส0วนที่ 5 ...
- 3สวนที่ 5 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
........................................................................................ ........................................................................................
........................................................................................ ........................................................................................
(ลงชื่อ).
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ).
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

สวนที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
เหตุผลระบุ...............................................................
เหตุผลระบุ...............................................................
........................................................................................ ........................................................................................
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน...............ขั้น
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
(ลงชื่อ)ประธานฯ
(นายโสภณ คงบุญมี)
ตําแหน0ง รองนายกอบต.แหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ)ประธานฯ
(นายโสภณ คงบุญมี)
ตําแหน0งรองนายกอบต.แหลมทราย
วันที่.

สวนที่ 7 ความเห็นของนายกองค9การบริหารสวนตําบลแหลมทราย

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
เห็นด&วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
มีความเห็นแตกต0างจากมติคณะกรรมการพิจารณา
มีความเห็นแตกต0างจากมติคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้น ฯ ดังนี้
เลื่อนขั้น ฯ ดังนี้
เหตุผลระบุ...............................................................
เหตุผลระบุ...............................................................
........................................................................................ ........................................................................................
ให&ได&รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
ให&ได&รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
(ลงชื่อ).
(นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจรกุล)
นายกองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ).
(นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจรกุล)
นายกองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)

รอบการประเมิน

ครั้งที่ 2 (1 เมษายน2562- 30 กันยายน2562)
ชื่อผู&รับการประเมินนางสาวมนัสนันท2 ขันทอง

ตําแหน0ง นักวิชาการศึกษา.

ตําแหน0งประเภทวิชาการ ระดับ ชํานาญการ

เลขที่ตําแหน0ง11-3-01-3803-001.

สังกัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย .
สวนที่ 1 คะแนนผลการปฏิบัติงาน (ตามมาตรฐานทั่วไปการประเมินผลฯ ข&อ 9)
ระดับ
ครั้งที่

ดีเด0น

ดีมาก

ดี

พอใช&

ต&องปรับปรุง

ครั้งที่ 1 คะแนน (%)
ครั้งที่ 2 คะแนน (%)
สวนที่ 2 ขอมูลการลา มาสาย ขาดราชการ
การลา
ครั้งที่

ลาป=วย

ลากิจ

ลาอุปสมบท
/พิธีฮัจย2

ครั้งที่ 1 (วัน)
ครั้งที่ 2 (วัน)
สวนที่ 3 ขอมูลการรักษาวินัย พฤติกรรม และอื่นๆ

ลา
คลอดบุตร

มาสาย

ขาด
ราชการ

รวม
(วัน)

ลงโทษ
การลา
ครั้งที่

ว0ากล0าว
ตักเตือน

ภาคทัณฑ2

หนักกว0า
ภาคทัณฑ2

ถูกสั่งพัก
ราชการ

คดีอาญา

รวม
(ครั้ง)

ครั้งที่ 1 (ครั้ง)
ครั้งที่ 2 (ครั้ง)

/ส0วนที่ 4 ...
-2สวนที่ 4 ความเห็นของผูประเมิน (ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ2และวิธีการประเมินผลฯ ข&อ 10)
ครั้งที่ 1
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด0น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข&อ 9 กําหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนระดับตั้งแต0ระดับพอใช&ขึ้นไป
หรือตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 8 กําหนด)
ไม0ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต&องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กําหนด)
ระบุ เหตุผ ลในการเสนอเลื่ อนขั้น เงิน เดื อน (โดยเฉพาะ
กรณีเ สนอเลื่ อนขั้ น เงิ นเดื อน 1 ขั้น หรื อกรณีได& รับ ผล
การประเมินระดับดีเด0น แต0เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้น เนื่องจากมี ข&อจํ า กั ดเรื่ องโควตา หรื อกรณี เสนอไม0
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให&ชัดเจน)...................................
.………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………….…………

ครั้งที่ 2
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด0น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข&อ 9 กําหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนระดับตั้งแต0ระดับพอใช&ขึ้นไป
หรือตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 8 กําหนด)
ไม0ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต&องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กําหนด)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะ
กรณีเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น หรือกรณีได&รับผล
การประเมินระดับดีเด0น แต0เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้น เนื่องจากมีข&อจํากัดเรื่องโควตา หรือกรณีเสนอไม0
ค ว ร เ ลื่ อ น ขั้ น เ งิ น เ ดื อ น ใ ห&
ชัดเจน)...................................…………………………………
……………………………………………………………………………
……….………………………….………
…………………………………………………………….……………….
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น
(ตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 12 วรรคสอง)
เหตุ ผ ล (ระบุ ว0 า มี คะแนนผลการประเมิ น ระดั บ ดี เ ด0 น

หรือมีหลักเกณฑ2เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ในครั้งที่ 1
แต0มีข&อจํากัดเรื่องโควตา และมีคะแนนผลการประเมิน
ระดั บ ดี เ ด0 น หรื อ มี ห ลั ก เกณฑ2 อี ก ในครั้ ง ที่ 2 โดยมี
โควตาและวงเงิ น ให& ส ามารถเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นได& )
.......................................................................................
.......................................................................................
(ลงชื่อ)ผู&ประเมิน
(นายศราวุธ ทองขาว)
ตําแหน0งหัวหน&าสํานักปลัด.
วันที่.

(ลงชื่อ)ผู&ประเมิน
(นายศราวุธ ทองขาว)
ตําแหน0งหัวหน&าสํานักปลัด.
วันที่.

*(ผอ.สน. ผอ.กอง หน.สป. หน.แขวง)

*(ผอ.สน. ผอ.กอง หน.สป. หน.แขวง)

/ส0วนที่ 5 ...
- 3สวนที่ 5 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
........................................................................................ ........................................................................................
........................................................................................ ........................................................................................
(ลงชื่อ).
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ).
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

สวนที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
เหตุผลระบุ...............................................................
เหตุผลระบุ...............................................................
........................................................................................ ........................................................................................
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน...............ขั้น
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
(ลงชื่อ)ประธานฯ
(นายโสภณ คงบุญมี)
ตําแหน0ง รองนายกอบต.แหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ)ประธานฯ
(นายโสภณ คงบุญมี)
ตําแหน0ง รองนายกอบต.แหลมทราย
วันที่.

สวนที่ 7 ความเห็นของนายกองค9การบริหารสวนตําบลแหลมทราย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
เห็นด&วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
มีความเห็นแตกต0างจากมติคณะกรรมการพิจารณา
มีความเห็นแตกต0างจากมติคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้น ฯ ดังนี้
เลื่อนขั้น ฯ ดังนี้
เหตุผลระบุ...............................................................
เหตุผลระบุ...............................................................
........................................................................................ ........................................................................................
ให&ได&รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
ให&ได&รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
(ลงชื่อ).
(นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจรกุล)
นายกองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ).
(นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจรกุล)
นายกองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
รอบการประเมิน

ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562)
ครั้งที่ 2 (1 เมษายน2562- 30 กันยายน2562)

ชื่อผู&รับการประเมินนายศราวุธ ทองขาว ตําแหน0งหัวหน&าสํานักปลัด.
ตําแหน0งประเภทอํานวยการท&องถิ่น

ระดับ ต&น

เลขที่ตําแหน0ง11-3-04-2101-001.

สังกัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย .
สวนที่ 1 คะแนนผลการปฏิบัติงาน (ตามมาตรฐานทั่วไปการประเมินผลฯ ข&อ 9)
ระดับ
ครั้งที่

ดีเด0น

ดีมาก

ดี

พอใช&

ต&องปรับปรุง

ครั้งที่ 1 คะแนน (%)
ครั้งที่ 2 คะแนน (%)
สวนที่ 2 ขอมูลการลา มาสาย ขาดราชการ
การลา
ครั้งที่

ลาป=วย

ลากิจ

ลาอุปสมบท
/พิธีฮัจย2

ครั้งที่ 1 (วัน)
ครั้งที่ 2 (วัน)
สวนที่ 3 ขอมูลการรักษาวินัย พฤติกรรม และอื่นๆ

ลา
คลอดบุตร

มาสาย

ขาด
ราชการ

รวม
(วัน)

ลงโทษ
การลา
ครั้งที่

ว0ากล0าว
ตักเตือน

ภาคทัณฑ2

หนักกว0า
ภาคทัณฑ2

ถูกสั่งพัก
ราชการ

คดีอาญา

รวม
(ครั้ง)

ครั้งที่ 1 (ครั้ง)
ครั้งที่ 2 (ครั้ง)

/ส0วนที่ 4 ...
-2สวนที่ 4 ความเห็นของผูประเมิน (ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ2และวิธีการประเมินผลฯ ข&อ 10)
ครั้งที่ 1
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด0น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข&อ 9 กําหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนระดับตั้งแต0ระดับพอใช&ขึ้นไป
หรือตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 8 กําหนด)
ไม0ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต&องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กําหนด)
ระบุ เหตุผ ลในการเสนอเลื่ อนขั้น เงิน เดื อน (โดยเฉพาะ
กรณีเ สนอเลื่ อนขั้ น เงิ นเดื อน 1 ขั้น หรื อกรณีได& รับ ผล
การประเมินระดับดีเด0น แต0เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้น เนื่องจากมี ข&อจํ า กั ดเรื่ องโควตา หรื อกรณี เสนอไม0
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให&ชัดเจน)...................................
.………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………….…………

ครั้งที่ 2
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
(มีคะแนนระดับดีเด0น หรือตามมาตรฐานทั่วไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ข&อ 9 กําหนด)
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(มีคะแนนระดับตั้งแต0ระดับพอใช&ขึ้นไป
หรือตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 8 กําหนด)
ไม0ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
(มีคะแนนระดับต&องปรับปรุง หรือตามมาตรฐาน
ทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ กําหนด)
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน (โดยเฉพาะ
กรณีเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น หรือกรณีได&รับผล
การประเมินระดับดีเด0น แต0เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้น เนื่องจากมีข&อจํากัดเรื่องโควตา หรือกรณีเสนอไม0
ค ว ร เ ลื่ อ น ขั้ น เ งิ น เ ดื อ น ใ ห&
ชัดเจน)...................................…………………………………
……………………………………………………………………………
……….………………………….………
…………………………………………………………….……………….
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น
(ตามมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
ข&อ 12 วรรคสอง)

เหตุ ผ ล (ระบุ ว0 า มี คะแนนผลการประเมิ น ระดั บ ดี เ ด0 น
หรือมีหลักเกณฑ2เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ในครั้งที่ 1
แต0มีข&อจํากัดเรื่องโควตา และมีคะแนนผลการประเมิน
ระดั บ ดี เ ด0 น หรื อ มี ห ลั ก เกณฑ2 อี ก ในครั้ ง ที่ 2 โดยมี
โควตาและวงเงิ น ให& ส ามารถเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นได& )
.......................................................................................
.......................................................................................
(ลงชื่อ)ผู&ประเมิน
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ตําแหน0งปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย.
วันที่.

(ลงชื่อ)ผู&ประเมิน
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ตําแหน0ง ปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย.
วันที่.

*(ผอ.สน. ผอ.กอง หน.สป. หน.แขวง)

*(ผอ.สน. ผอ.กอง หน.สป. หน.แขวง)

/ส0วนที่ 5 ...
- 3สวนที่ 5 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
........................................................................................ ........................................................................................
........................................................................................ ........................................................................................
(ลงชื่อ).
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ).
(นายปริญญาฉัตร ไฝขาว)
ปลัดองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

สวนที่ 6 ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
เห็นด&วยกับผู&ประเมิน
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
มีความเห็นแตกต0างจากผู&ประเมิน ดังนี้
เหตุผลระบุ...............................................................
เหตุผลระบุ...............................................................
........................................................................................ ........................................................................................
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน...............ขั้น
(ลงชื่อ)ประธานฯ
(นายโสภณ คงบุญมี)
ตําแหน0ง รองนายกอบต.แหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ)ประธานฯ
(นายโสภณ คงบุญมี)
ตําแหน0ง รองนายกอบต.แหลมทราย
วันที่.

สวนที่ 7 ความเห็นของนายกองค9การบริหารสวนตําบลแหลมทราย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เห็นด&วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
เห็นด&วยกับมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ
มีความเห็นแตกต0างจากมติคณะกรรมการพิจารณา
มีความเห็นแตกต0างจากมติคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้น ฯ ดังนี้
เลื่อนขั้น ฯ ดังนี้
เหตุผลระบุ...............................................................
เหตุผลระบุ...............................................................
........................................................................................ ........................................................................................
ให&ได&รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
ให&ได&รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน..............ขั้น
(ลงชื่อ).
(นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจรกุล)
นายกองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

(ลงชื่อ).
(นายพงษ2ประพันธ2 ศรีพงษ2ขจรกุล)
นายกองค2การบริหารส0วนตําบลแหลมทราย
วันที่.

