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ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแสลงพันธ์    
เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

    โดยที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล  ได้ก ำหนดประกำศมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ ์ และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล   พ.ศ.2558 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดสุรินทร์  ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล  พ.ศ.2558  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 66)  พ.ศ.๒๕๖๓  ได้
ก ำหนดให้ภำยในเดือนกันยำยนของทุกปีให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประกำศหลักเกณฑ์  และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำปีให้กับพนักงำนส่วนต ำบลได้รับทรำบโดยทั่วกัน 

 

       อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ  ๑๑  (๑)  ของประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล 
เรื่อง  มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล     
พ.ศ.2558  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล  เรื่อง  มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์  และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๖๓ 
และ ข้อ  298 - 303  ของประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล  พ.ศ.2558  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนส่วนต ำบล  (ฉบับที่ 66)  พ.ศ.๒๕๖๓  เพ่ือให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงประกำศหลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วน
ต ำบล ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังต่อไปนี้ 
 

๑. กำรจัดท ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้น ำหลักเกณฑ์ และวิธีกำรตำมประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดสุรินทร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล (ฉบับที่ 66) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ก ำหนด โดยยึดหลักกำรของระบบกำรบริหำรผลงำน (Performance Management) 

 

๒. ให้พนักงำนส่วนต ำบลทุกคนซึ่งเป็นผู้รับกำรประเมิน ด ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล ตำมแบบฟอร์มกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำง
พนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด เสนอต่อผู้ประเมิน 

 

          3.  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและ
วิธีกำร ดังต่อไปนี้ 
     (1) ภำยในเดือนกันยำยนของทุกปี ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประกำศหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีให้พนักงำนส่วนต ำบลในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน 
     (2) ในแต่ละรอบกำรประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับกำรประเมิน มีหน้ำที่ ก ำหนดและจัดท ำ 
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ข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ ก ำหนดผลสัมฤทธิ์ของงำน เป้ำหมำย และตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ หรือก ำหนดหลักฐำน หรือตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและเหมำะสมกับลักษณะ
งำน ต ำแหน่งและระดับ รวมทั้ง ก ำหนดพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่ำน้ ำหนัก และ
ระดับท่ีคำดหวัง  ส ำหรับ  กำรก ำหนดผลสัมฤทธิ์ของงำน และตัวชี้วัดให้พิจำรณำวิธีกำรถ่ำยทอดจำกบนลงล่ำง 
เป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อำจด ำเนินกำรได้หรือไม่เพียงพอ อำจเลือกวิธีกำรก ำหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ 
หลำยวิธีที่เหมำะสมแทนหรือเพ่ิมเติม หรืออำจก ำหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนรำชกำร และระดับ
รำยบุคคล  
       (3) ในแต่ละรอบกำรประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้ำที่ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับกำร
ประเมิน  ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ประกำศก ำหนด และตำมข้อตกลงในแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้
จัดท ำไว้กับผู้รับกำรประเมิน 
      กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำย หรืองำนที่ได้รับมอบหมำย หรือมีกำรย้ำยเปลี่ยนต ำแหน่ง 
หรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินร่วมกันพิจำรณำปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลกำร
ปฏิบัติงำนในระยะกำรประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 
        (4) ในระหว่ำงรอบกำรประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ หรือชี้แจงให้แก่ 
ผู้รับกำรประเมิน เพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในกำรปฏิบัติ
รำชกำร และเมื่อสิ้นรอบกำรประเมินให้ผู้รับกำรประเมินแสดงหลักฐำนควำมส ำเร็จของงำนต่อผู้ประเมิน โดย
ท ำกำรวิเครำะห์ผลส ำเร็จของงำน และคะแนนที่ได้รับ ส ำหรับ  กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือ
สมรรถนะ ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รับกำรประเมินที่แสดงออกในกำรปฏิบัติงำน 
      (5) ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ งำนแต่ละครั้ ง ให้ ผู้ประเมิน แจ้งผลกำรประเมิน               
ให้ผู้รับกำรประเมินทรำบเป็นรำยบุคคล โดยให้ผู้รับกำรประเมินลงลำยมือชื่อรับทรำบผลกำรประเมิน  
            กรณีที่ผู้รับกำรประเมินไม่ยินยอมลงลำยมือชื่อรับทรำบผลกำรประเมิน ให้พนักงำนส่วน
ต ำบลอย่ำงน้อยหนึ่งคน   ลงลำยมือชื่อเป็นพยำนว่ำได้มีกำรแจ้งผลกำรประเมินดังกล่ำวแล้วด้วย 
        (6) ให้ผู้ประเมินโดยควำมเห็นชอบของผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ำมี) จัดส่งผล
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลในหน่วยงำนของตน เสนอต่อคณะกรรมกำรกลั่นกรอง
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก่อนน ำเสนอต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
พิจำรณำ 
     (7) ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประกำศรำยชื่อพนักงำนส่วนต ำบล  ผู้มีผลกำรปฏิบัติงำน 
อยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทรำบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นกำรยกย่อง ชมเชย และสร้ำงแรงจูงใจให้พัฒนำผลกำร
ปฏิบัติงำนในรอบกำรประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 
 

4. กำรจัดท ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในแต่ละครั้ง ให้พนักงำนส่วนต ำบลด ำเนินกำร และ
ก ำหนดองค์ประกอบของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

4.1 ส่วนที่ ๑ กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมข้อ ๑.๑ ของแบบประเมินผลฯ ให้ผู้ประเมิน 
และผู้รับกำรประเมิน ร่วมกันก ำหนดและจัดท ำข้อตกลงในแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ได้แก่  

 

(1) ผลสัมฤทธิ์ของงำน ให้มีสัดส่วนน้ ำหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจำกกำร
ปฏิบัติงำนตำมปริมำณผลงำน หรือคุณภำพของงำน หรือควำมรวดเร็ว หรือกำรตรงตำมเวลำที่ก ำหนด หรือ
กำรประหยัด หรือควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกร แล้วแต่กรณี ให้ก ำหนดผลสัมฤทธิ์ของงำนพร้อมกับก ำหนด
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จไม่น้อยกว่ำ 2 ผลงำนต่อครั้งกรณีพนักงำนส่วนต ำบลได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งหรือ
ระดับสูงขึ้น โดยมีกำรเสนอวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในกำรพัฒนำงำน ให้น ำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในกำรพัฒนำ
งำนดังกล่ำว มำก ำหนดเป็นองค์ประกอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนในกำรประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไป
จนกว่ำจะได้ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 
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(2) ให้ก ำหนดระดับคะแนน แบ่งออกเป็น ๕ ระดับคะแนน ได้แก่ ระดับ ๑ คะแนน 
ระดับ ๒ คะแนน ระดับ ๓ คะแนน ระดับ ๔ คะแนน และระดับ ๕ คะแนน 

(3) ให้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่  
- ระดับ 5 คะแนน หมำยถึง ค่ำเป้ำหมำยในระดับท้ำทำย มีควำมยำกค่อนข้ำงมำก 

โอกำสส ำเร็จน้อยกว่ำร้อยละ 50  
- ระดับ ๔ คะแนน หมำยถึง ค่ำเป้ำหมำยที่มีควำมยำกปำนกลำง 
- ระดับ ๓ คะแนน หมำยถึง ค่ำเป้ำหมำยที่เป็นค่ำมำตรฐำนโดยทั่วไป 
- ระดับ ๒ คะแนน หมำยถึง ค่ำเป้ำหมำยในระดับต่ ำกว่ำมำตรฐำน 
- ระดับ ๑ คะแนน หมำยถึง ค่ำเป้ำหมำยต่ ำสุดที่รับได ้

 

4.๒ ส ำหรับส่วนที่ ๑ ข้อ ๑.๒ ของแบบประเมินผลฯ ให้ผู้ประเมิน และผู้รับกำรประเมิน 
จัดท ำเมื่อสิ้นรอบกำรประเมินผลฯ แล้ว 

4.๓ ส่วนที่ ๒ กำรประเมินสมรรถนะ มีค่ำน้ ำหนักร้อยละ 30 ให้ผู้รับกำรประเมินก ำหนด
สมรรถนะตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของแต่ละสำยงำน และแบ่งปันค่ำน้ ำหนัก ดังนี้ 

(๑) กรณีเป็นต ำแหน่งประเภทบริหำรท้องถิ่น และต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่น 
ให้ก ำหนดสมรรถนะส ำหรับกำรประเมิน ได้แก ่ 

- สมรรถนะหลัก จ ำนวน 5 สมรรถนะ ประกอบด้วย กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ กำรยึดมั่นใน
ควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม กำรเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน กำรบริกำรเป็นเลิศ และกำรท ำงำนเป็นทีม 
โดยในแต่ละสมรรถนะให้ก ำหนดค่ำน้ ำหนักเท่ำกัน ร้อยละ ๒  

- สมรรถนะประจ ำผู้บริหำร จ ำนวน 4 สมรรถนะ ประกอบด้วย กำรเป็นผู้น ำในกำร
เปลี่ยนแปลง ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน และกำรคิดเชิงกลยุทธ์ โดยในแต่ละ
สมรรถนะให้ก ำหนดค่ำน้ ำหนักเท่ำกัน ร้อยละ ๕ 

(๒) กรณีเป็นต ำแหน่งประเภทวิชำกำร และต ำแหน่งประเภททั่วไป ให้ก ำหนดสมรรถนะ
ส ำหรับกำรประเมิน ได้แก่  

- สมรรถนะหลัก จ ำนวน 5 สมรรถนะ ประกอบด้วย กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ กำรยึดมั่นใน
ควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม กำรเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน กำรบริกำรเป็นเลิศ และกำรท ำงำน
เป็นทีม โดยในแต่ละสมรรถนะให้ก ำหนดค่ำน้ ำหนักเท่ำกัน ร้อยละ ๔  

- สมรรถนะประจ ำสำยงำน จ ำนวน ๓ สมรรถนะ ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
โดยในแต่ละสมรรถนะให้ก ำหนดค่ำน้ ำหนักเรียงตำมล ำดับ ได้แก่ ร้อยละ ๔ ร้อยละ ๓ และร้อยละ ๓ 

(๓) ก ำหนดระดับที่คำดหวัง ให้ก ำหนดระดับที่คำดหวังตำมมำตรฐำนก ำหนดของแต่ละ
สำยงำน 

(๔) กรณีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลที่บรรจุใหม่ หรืออยู่
ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือมีระยะเวลำทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอยู่ในรอบกำรประเมิน ให้
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละ
องค์ประกอบ  ร้อยละ 50 

 

4.๔ ส่วนที่ ๓ กำรจัดท ำข้อตกลงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อก ำหนดกำรประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงำน และกำรประเมินสมรรถนะแล้ว ให้ผู้รับกำรประเมิน และผู้ประเมิน ลงนำมร่วมกัน ในข้อตกลง
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของแต่ละครั้ง เพ่ือใช้ส ำหรับเป็นหลักฐำนข้อตกลงในกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนต่อไป 

 

5. ให้ผู้รับกำรประเมิน และผู้ประเมิน ด ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
ตำมข้อ 4 ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ดังนี้ 
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(๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภำยในเดือนตุลำคม ๒๕๖๓ 
(๒) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภำยในเดือนเมษำยน ๒๕๖๔ 
ทั้งนี้ เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ให้แต่ละส่วนรำชกำรรวบรวมจัดส่งให้กับกองกำรเจ้ำหน้ำที่ 

หรือส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ จัดเก็บรักษำไว้เพ่ือใช้ส ำหรับประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตอนสิ้น
รอบกำรประเมินแต่ละครั้ง 

 

6. ในแต่ละรอบกำรประเมิน ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน ำผลคะแนนกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน มำจัดกลุ่มตำมผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น  ดีมำก ดี  พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนน
ประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้ 

(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
(2) ระดับดีมำก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
(3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80  
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
   

7. เมื่อสิ้นรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของแต่ละครั้ง ให้ งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ หรือ
ส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ จัดส่งแบบประเมินผลคืนให้กับแต่ละส่วนรำชกำร เพ่ือแจกจ่ำย
ให้กับผู้รับกำรประเมินน ำไปประเมินผลตนเอง พร้อมกับแสดงหลักฐำนตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จต่อผู้ประเมิน
ของตน เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำประเมินผลฯ ของผู้ประเมิน โดยให้แต่ละส่วนรำชกำรด ำเนินกำร
ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ดังนี้  

(๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๖๔ 
(๒) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ ๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ 

 

8. ผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล  ดังต่อไปนี้ 
(1) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ส ำหรับ  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(2) ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ส ำหรับ  รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักผู้อ ำนวยกำรกอง หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำส ำนักหรือกอง 
(3) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหรือผู้อ ำนวยกำรกอง หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะ 

เทียบเท่ำส ำนักหรือกอง ส ำหรับ  พนักงำนส่วนต ำบลที่อยู่ในสังกัดบังคับบัญชำ  
ให้ผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปของผู้รับกำรประเมิน และปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำ

และเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับคะแนนของผู้รับกำรประเมินในแต่ละครั้ง เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำก่อน
น ำเสนอให้คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลฯ พิจำรณำต่อไป 

 

9. ให้คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลฯ  ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  ประชุมพิจำรณำกลั่นกรอง
ผลคะแนนกำรปฏิบัติงำน  ตรวจสอบหลักฐำน  หรือตัวชี้วัดที่จัดท ำไว้  และเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับคะแนนของ
ผู้รับกำรประเมินแต่ละคน  แล้วรวบรวมควำมเห็นเสนอต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำต่อไป 

 

ประกำศ  ณ  วันที่   30  กันยำยน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                                                       นำยประณีย์  เสำะสิทธิ์ 
 
                                                       (นำยประณีย์  เสำะสิทธิ์) 
                                            นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแสลงพันธ์   


