
 

 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
ที่  541/๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต. คลองเกตุ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 

*************************************************** 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เรื่องข้อแนะน า

แนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
มีแนวทางในการจัดท าตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ซึ่งสอดคล้องกับหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗ และหมวด ๘ โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ เพ่ือแนะน า
การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  
และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องอันจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชนในเขตพ้ืนที่ นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามแนวทาง เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม จึงขอแต่งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ  อบต. คลองเกตุ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้     

๑.  นายทรงรัฐ   เผ่าเพ็ง   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๒.  นายบุญแสน  กระต่ายเทศ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๓.  นายปรีดา แทบทาน  ผู้แทนประชาคมต าบล  กรรมการ 
๔.  นางไฉน ด าข า   ผู้แทนประชาคมต าบล  กรรมการ 
๕.  นายสุชาต ิ สวัสด ี   ผู้แทน ส.อบต.   กรรมการ 
๖.  นายบาหยัน จินดาเนตร  ผู้แทน ส.อบต.   กรรมการ 
๗.  นายอัครพัชร์ แก้วกระจ่างสินธ์  รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน กรรมการ /  
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการ 
๘.  นางพิษิ โซซ่า   หัวหน้าส านักปลัด  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๙.  นายสุรเชษฐ์ เลี้ยงวงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้   
1. ก าหนดและจัดท าแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งสอดคล้องกับหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗ และ
หมวด ๘ 

2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  ปีละ ๒ ครั้ง แล้วเสนอผลการ
ประเมินให้ผู้บริหารงานท้องถิ่นทราบ เพ่ือด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินงาน 
ตามข้ันตอนต่อไป  

3. ก าหนดแผนในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ และ ก าหนดสิ่งจูงใจให้
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร 
 
 
 
 



 

4. ให้คณะกรรมการรายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป  

 
ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
   

สั่ง ณ วันที่ 12 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕62  
 

           
                (ลงชื่อ)  

                      (นายบุญธรรม  นพรัตน์) 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 

   ที่  542/๒๕62 
เรื่อง  แต่งตั้งประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของ อบต. คลองเกตุ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 
 

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

ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ที่   541/๒๕62 ลงวันที่ 12 ธันวาคม ๒๕62  เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต . คลองเกตุ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 แล้วนั้น 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการตามแนวทาง เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม จึงขอแต่งตั้งประธาน
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ  อบต. คลองเกตุ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ประจ าปี 2563  ดังนี้     

๑.  นายทรงรัฐ   เผ่าเพ็ง   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   ประธานกรรมการ 
๒.  นายบุญแสน  กระต่ายเทศ  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๓.  นายปรีดา แทบทาน  ผู้แทนประชาคมต าบล  กรรมการ 
๔.  นางไฉน ด าข า   ผู้แทนประชาคมต าบล  กรรมการ 
๕.  นายสชุาต ิ สวัสด ี   ผู้แทน ส.อบต.   กรรมการ 
๖.  นายบาหยัน จินดาเนตร  ผู้แทน ส.อบต.   กรรมการ 
๗.  นายอัครพัชร์ แก้วกระจ่างสินธ์  รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน กรรมการ /  
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการ 
๘.  นางพิษ ิ โซซ่า   หัวหน้าส านักปลัด   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๙.  นายสุรเชษฐ์ เลี้ยงวงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ให้คณะกรรมการฯมีหน้าที่ดังต่อไปนี้   
๑. ก าหนดและจัดท าแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ 

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งสอดคล้องกับหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗ และหมวด ๘ 
๒. ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  ปีละ ๒ คร้ัง แล้วเสนอผลการ 

ประเมินให้ผู้บริหารงานท้องถิ่นทราบ เพื่อด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินงาน ตาม
ขั้นตอนต่อไป  

๓. ก าหนดแผนในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ และ ก าหนดสิ่งจูงใจให้บุคลากร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร 

๔. ให้คณะกรรมการรายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ เพื่อ
พิจารณาสั่งการต่อไป  
 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

สั่ง ณ วันที่  10 เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕62 
 

                (ลงชื่อ)  
                      (นายบุญธรรม  นพรัตน์) 
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  


