
 
“การจัดท าและปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ให้สอดคล้องกับ
ระบบแท่ง   ในปี 2559  การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและ
ระดับต าแหน่ง  ความก้าวหน้าของต าแหน่งเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือน  การประเมิน  (ตัวชี้วัด+สมรรถนะ)  ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขกรณีได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ระบบแท่ง”   
…………………………………………………………………………………………… 
 มาตรการแก้ไขปัญหา 
 1.ให้ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2558 -2560) ให้
สอดคล้องกับระบบจ าแนกต าแหน่งแบบแท่ง  การคิดค่าใช้จ่าย  
รวมทั้งโครงสร้างส่วนราชการใหม่ให้แล้วเสร็จและเสนอ ก.จังหวัด
ภายใน 31 มีนาคม 2559 
 2.ในระหว่างปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ให้ อปท. ชะลอ
การด าเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย  การ
โอน  การรับโอน  การคัดเลือก  การสอบคัดเลือก  การสอบแข่งขัน  
ตั้งแต่วันท่ี  1  มกราคม 
 - 31 มีนาคม  2559  ยกเว้นในกรณีที่ได้ด าเนินการไปแล้วก่อนที่ 
ก.กลางจะมีมติให้ อปท. ด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จตามหลักเกณฑ์
เดิม  และแจ้งจังหวัด  เพื่อด าเนินการก าหนดบัญชีเทียบต าแหน่งจาก
ซีเป็นแท่ง 
 3.ตรวจสอบการจัดคนเข้าสู่ต าแหน่ง  หากพบปัญหา
รายงาน ก.กลาง  เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 
 การจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหม่ 
 มีการยุบรวมและเพิ่มสายงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี ้
 -มีการเปลี่ยนช่ือใหม่จาก “นักวิชาการ” เป็น “นักจัดการ
งาน”  
 -มีการยุบรวมสายงาน  ที่มีลักษณะงานคล้ายกันแต่ง
แตกต่างกันที่คุณวุฒิเท่าน้ัน 
 -มีการเพิ่มสายงานใหม่ เช่น  นักจัดการงานช่าง นักวิเทศ
สัมพันธ์ 
 -ให้ก าหนดสายงานช่ือเดียวกันระหว่าง อบจ.  เทศบาล 
และ อบต. เพื่อโอนย้ายกันได้ง่าย 
 (สรุป เดิมมี  141 สายงาน ยุบเหลือ  91  สายงาน  
ก าหนดเพิ่ม  8  สายงาน  เป็น  99  สายงาน) 

 1.หน้าที่รับผิดชอบ  เป็นการก าหนดว่าต าแหน่งงานนั้นๆ  
จะต้องบรรลุผลสัมฤทธิ์ในด้านใดบ้างจึงจะถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์
ของงานประจ าต าแหน่งอันเป็นการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน/
องค์กรโดยครบถ้วน 
 2.กรอบคุณวุฒิ เป็นการก าหนดว่าต าแหน่งงานนั้นต้องมี
คุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา  และประสบการณ์ในระดับใดที่จ าเป็น
และเพียงพอแก่การปฏิบัติงานประจ าต าแหน่งให้สัมฤทธิ์ผล  ไม่ต่ า
หรือสูงเกินความจ าเป็นของระดับงานในต าแหน่ง 
 3.กรอบความรู้  ทักษะ  และสมรรถนะ  เป็นการก าหนดว่า
ต าแหน่งงานต่างๆ  ต้องการความรู้  ทักษะและสมรรถนะแบบใด  ใน
ระดับใด  ที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ผลงานท่ีดี 
          สมรรถนะหลัก  หมายถึง  สมรรถนะที่ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง
จ าเป็นต้องมี  ซึ่งมีทั้งหมด 5 สมรรถนะ 
          สมรรถนะประจ าผู้บริหาร  หมายถึง  สมรรถนะที่ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และ
อ านวยการท้องถิ่น  ซึ่งต้องก ากับดูแลทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
จ าเป็นต้องมีในฐานะผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพ  ซึ่งมีท้ังหมด 4 สมรรถนะ 
          สมรรถนะประจ าสายงาน  หมายถึง  สมรรถนะที่ก าหนด
เฉพาะส าหรับประเภทและระดับต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นที่ด ารงต าแหน่งในวายงานนั้น  สามารถปฏิบัติภารกิจใน
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  ซึ่งมี
ทั้งหมด 22 สมรรถนะ 
           ทักษะที่จ าเป็น   หมายถึง  การน าความรู้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานจนเกิดความช านาญและคล่องแคล่ว  หรืออีกนัยหนึ่ง
หมายถึง  ขีดความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานต่างๆ  ท่ีพัฒนา
มาจากการสั่งสมประสบการณ์และการฝึกฝน 
            ความรู้ที่จ าเป็น  หมายถึง  องค์ความรู้ต่างๆที่ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่
ผู้นั้นด ารงต าแหน่งอยู ่
            ข้อควรระวังในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและการ
ประเมินพฤติกรรม (สมรรถนะ) ดังน้ี 
           1.ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
           2.ต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนและต้องมีการ
ช้ีแจงให้ผู้รับการประเมินได้รับรู้ก่อนการประเมิน 

            3.ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ถูกประเมินก่อนเริ่ม
การประเมิน 
            4.ต้องน าระบบการประเมินไปใช้ควบคู่กับการบริหารงาน
และท าจนเป็นเรื่องปกติ 
            5.ผลของการประเมินต้องเน้นให้เกิดทางบวกมากกว่าทาง
ลบ 
             6.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความยุติธรรมให้ข้อมูลที่เป็นจริง  
ต้องไม่มีอคติต่อผู้รับการประเมิน 
             มาตรฐานทั่ ว ไป เกี่ ยวกั บหลั ก เกณ ฑ์ และวิ ธี ก าร
ประเมินผลการปฏิบั ติราชการของ อปท. (ใช้บังคับ 1 ม.ค. 
2559) 
             ระบบบริหารผลงาน  คือกระบวนการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการขององค์กรบรรลุเป้าหมาย
โดยการเช่ือมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร  
ระดับหน่วยงาน  จนถึงระดับบุคคลเข้าด้วยกัน 
            วัตถุประสงค์ของการบริหารผลการปฏิบัติปฏิบัติราชการ 
             2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บังคับบัญชาในการก ากับ
ติดตามสามารถบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติราชการตามวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
              2 .2  เพื่ อ ให้ บ ริห ารหรือผู้ บั งคับบัญ ชาน าผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อน
ต าแหน่ง  เลื่อนขั้นเงินเดือน  และการให้เงินรางวัลประจ าปี (โบนัส) 
แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน  
ประเภทตัวชี้วัดผลสมัฤทธิ์

ของงาน 
แนวทางการพิจารณา  (เป้าหมาย) 

1.ปริมาณงาน จ านวนผลงานหรือช้ินงานท่ีส าเร็จ 
2.คุณภาพ ความถูกต้อง ความละเอียด ประณีต 

เรียบร้อยของผลงานเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานของงาน 

3.ความรวดเร็ว/ตรงตาม
ก าหนดเวลา (เวลา) 

เวลาที่ใช้ปฏิบัติงานเทียบกับมาตรฐาน
ที่ก าหนด 

4.ความประหยัด/ความ
คุ้มค่า(ค่าใช้จ่าย) 

การประหยัดใช้วัสดุอุปกรณ์ ต้นทุน 
ค่าใช้จ่ายในการท างาน การระวังรักษา
เครื่องมือเครื่องใช้มิให้เสียหาย 



 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.ต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐานและเป็นไปตามแบบการ
ประเมิน   
 2.องค์ประกอบในการประเมิน 
  2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ประเมินจากผลงาน  คุณภาพของ
งาน  ความรวดเร็วตรงตามก าหนดเวลา  หรือความประหยัด  หรือ
ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร  ร้อยละ 70 
  2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ประเมินจากสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะตามสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ  ร้อยละ 30 
 3.ผลการประเมินมี 5 ระดับ  
  3.1 ดีเด่น (ตั้งแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป) 
  3.2 ดีมาก (ตั้งแต่ร้อยละ 80 – แต่ไม่ถึง 90) 
  3.3 ดี (ตั้งแต่ร้อยละ 70 – แต่ไม่ถึง 80) 
  3.4 พอใช้ (ตั้งแต่ร้อยละ 60 – แต่ไม่ถึง 70) 
  3.5 ปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
 เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 แต่มีผลในทางปฏิบัติ 1 ต.ค. 
2559 (ปีงบประมาณ 2560) 
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ด าเนินการ ดังน้ี 
 1.ก่อนเริ่มรอบประเมินหรือในช่วงรอบประเมิน  ให้ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการ
ทราบ 
 2.ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน  
ก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  ก าหนดตัวช้ีวัด  หรือหลักฐานบ่งช้ีความส าเร็จของงาน
อย่างเป็นรูปธรรม  ส าหรับตัวช้ีวัดให้ก าหนดจากบนลงล่างเป็นหลัก
ก่อน 
 3.ผู้ประเมินต้องประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศ
ไว้  และตามข้อตกลงร่วมกันท่ีได้ท าไว้กับผู้ถูกประเมิน 
 4.ในระหว่างรอบการประเมิน  ให้ผู้ประเมินให้ค าปรึกษา
แนะน าผู้รับการประเมินเพื่อปรับปรุง  แก้ไข  พัฒนา  เพื่อน าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติ
ราชการ  และเมื่อสิ้นรอบการประเมนิ  ผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน
ร่วมกันวิเคราะห์ผลส าเร็จของงาน  พฤติกรรมและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน  เพื่อพัฒนารายบุคคลด้วย 

 5.ในการประเมินแต่ละครั้ง  ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการ
ประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล  โดยลงลายมือช่ือ
รับทราบผลการประเมิน  หากผู้รับการประเมินไม่ลงลายมือช่ือ  ให้
ข้าราชการในองค์กรนั้นอย่างน้อย 2 คน  ลงลายมือช่ือเป็นพยานว่า
ได้มีการแจ้งผลการประเมินแล้ว 
 6.ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปอีกช้ันหนึ่ ง (ถ้ามี ) จัดส่งแบบประเมินของข้าราชการใน
หน่วยงานตนเสนอคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ก่อนน าเสนอนายก อปท. 
 7.ให้นายก อปท. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประกาศรายช่ือ
ข้าราชการผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  ในที่เปิดเผยให้
ทราบโดยทั่วกัน  เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย  แรงจูงใจ 
 การประเมินน าไปใช้อะไร 
 1.การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 2.การเลื่อนระดับและการแต่งตั้ง 
 3.การจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
. 4.การให้เงินรางวัลประจ าปี 
 5.การพัฒนาและแก้ไขการปฏิบัติงาน 
 6.การบริหารงานบุคคลอื่นๆ 
 ผลสัมฤทธิ์ของงานมาจากไหน 
 1.งานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
 2.งานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3.งานตามภารกิจหลัก (ส าคัญที่สุด) 
. 4.งานท่ีได้รับมอบหมายพิเศษ 
 ผลสัมฤทธิ์หลัก  คือ  ผลที่ได้รับตามมาจากผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ของการปฏิบัติโครงการ/งาน/กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ต้องมีมูลค่า
หรือคุณค่าต่อองค์กรเท่าน้ัน 
 ……………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คู่มือ  
“การจัดท าและปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ให้สอดคล้องกับ

ระบบแท่ง   ในปี 2559  การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและ
ระดับต าแหน่ง  ความก้าวหน้าของต าแหน่งเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือน  การประเมิน  (ตัวชี้วัด+สมรรถนะ)  ปัญหาและแนว

ทางแก้ไขกรณีได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ระบบแท่ง”   
 

 
 

ส านักงานปลัด 
งานการเจ้าหน้าท่ี 

โทร.  034-636828 ต่อ 444 
โทรสาร.  034-636828 ต่อ 200 

 
 



 


