
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
รอบการประเมิน ครั้งที่  1/2564  (1 ตุลาคม 2563 - 30 มีนาคม 2564) 

-------------------------------- 
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558  ลงวันที่  12  มกราคม  2559 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  ลงวันที่  13  พฤษภาคม  2563  นั้น 

 ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล  
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ส าหรับรอบการประเมินประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ดังนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล” 

2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2563 - 30 มีนาคม 2564 
3. ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเสาธง โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
  การประเมินผลการปฏิบัติ งานให้ ผู้ ประเมิน  มีหน้ าที่ ป ระเมินผลการปฏิบัติ งานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้รับการประเมิน  เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
ได้แก่  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  ค่าตอบแทน  เงินรางวัลประจ าปี  การเลื่อนและหรือแต่งตั้ง  การย้าย  การโอนและ
รับโอน  การให้ออกจากราชการ  การจูงใจให้รางวัล  และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ  เพ่ือเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
  การประเมินผลการปฏิบัติ งาน  ให้มุ่ งเน้นระบบการบริหารผลงาน  (Performance  
Management)  ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร  ระดับหน่วยงาน  ไปสู่ระดับรายบุคคล  เพ่ือให้   
ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน สามารถวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนต าบลจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่
ส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด  โดยการประเมินผลงานปฏิบัติงานต้องมีหลักฐาน                 
และตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน 
  1. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
  1.1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 70  โดยประเมินผลจากการ
ปฏิบัติงานตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือการ
ประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี 
  ให้ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน   
ต่อครั้ง 

/กรณีพนักงาน... 
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  กรณีพนักงานส่วนต าบลได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือระดับสูงขึ้น  โดยมีการเสนอ
วิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน  ให้น าวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มาก าหนดเป็น
องค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด
ที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 
  1.2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้ าหนักร้อยละ 30  ให้
ประเมินจากสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ได้แก่ 
  กรณีต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ให้ประเมิน
สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าผู้บริหาร จ านวน 4 สมรรถนะ 
  กรณีต าแหน่งประเภทวิชาการ และต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะ 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงาน  จ านวนไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ 
  กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลที่บรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ ละ
องค์ประกอบ ร้อยละ 50 
  โดยมีช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้ 
   (1) ระดับดีเด่น  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
   (2) ระดับดีมาก  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
   (3) ระดับดี  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
   (4) ระดับพอใช้  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
   (5) ระดับต้องปรับปรุง  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 
  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ให้ด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีการ 
ดังต่อไปนี้ 
      2.1. ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีให้พนักงานส่วนต าบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
      2.2. ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน มีหน้าที่ ก าหนดและ
จัดท าข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน  เป้าหมาย  และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ  หรือก าหนดหลักฐาน  หรือตัวชี้วัดความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
ต าแหน่งและระดับ รวมทั้งก าหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่าน้ าหนัก และระดับที่
คาดหวัง 
     ส าหรับการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลง
ล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ  อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ
หลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม หรืออาจก าหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการ และระดับ
รายบุคคล 
  2.3. ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับ
การประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศก าหนด และตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้
จัดท าไว้กบัผู้รับการประเมิน 
  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยน
ต าแหน่ง หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 

/2.4. ในระหว่างรอบ... 
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    2.4.  ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือชี้แจง
ให้แก่ผู้รับการประเมิน เพ่ือปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการ
ปฏิบัติราชการ และเม่ือสิ้นรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินแสดงหลักฐานความส าเร็จของงานต่อผู้ประเมิน โดย
ท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงาน และคะแนนที่ได้รับ  ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ  ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมินที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน 
  2.5. ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับ
การประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการ
ประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนต าบลอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่ อเป็น
พยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
  2.6. ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัด
ส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก่อนน าเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณา 
   2.7. ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบล ผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนา
ผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายสมประสงค์ นาคนาคา) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
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แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

พนักงานส่วนต าบล  
ลงวันที่ 1 กันยายน  2564 

1. การก าหนดจ านวนและน้ าหนักของพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ 
 การก าหนดจ านวนและน้ าหนักในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ ในการประเมิน 
ดังนี้ 

1.1 กลุ่มพนักงานส่วนต าบล ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดให้สมรรถนะ 
แต่ละสมรรถนะมีน้ าหนัก ดังนี้ 

สมรรถนะหลัก      น้ าหนัก 
  (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ร้อยละ 4 
  (2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม   ร้อยละ 4 
  (3) การเข้าใจองค์กรและระบบงาน   ร้อยละ 3 
  (4) การบริการเป็นเลิศ     ร้อยละ 3 
  (5) การท างานเป็นทีม     ร้อยละ 3 

1.2 กลุ่มพนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดให้สมรรถนะ 
แต่ละสมรรถนะมีน้ าหนัก ดังนี้ 

  สมรรถนะหลัก      น้ าหนัก 
  (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ร้อยละ 4 
  (2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม   ร้อยละ 4 
  (3) การเข้าใจองค์กรและระบบงาน   ร้อยละ 4 
  (4) การบริการเป็นเลิศ     ร้อยละ 4 
  (5) การท างานเป็นทีม     ร้อยละ 4 

1.3 กลุ่มพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสาย
งาน 3 สมรรถนะ โดยก าหนดให้สมรรถนะแต่ละสมรรถนะมีน้ าหนัก ดังนี้ 

  สมรรถนะหลัก      น้ าหนัก 
  (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ร้อยละ 3 
  (2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม   ร้อยละ 3 
  (3) การเข้าใจองค์กรและระบบงาน   ร้อยละ 3 
  (4) การบริการเป็นเลิศ     ร้อยละ 2 
  (5) การท างานเป็นทีม     ร้อยละ 3 

  สมรรถนะประจ าสายงาน 
  สมรรถนะประจ าสายงาน จ านวน 3 สมรรถนะ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วน
ต าบล โดยอนุโลม โดยก าหนดให้สมรรถนะประจ าสายงานรวมกับสมรรถนะหลัก มีค่าน้ าหนักรวม ๓๐ 
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2. การก าหนดระดับที่คาดหวัง/ต้องการ ของแต่ละสมรรถนะและแต่ละประเภทและต าแหน่ง 
 การก าหนดระดับที่คาดหวัง/ต้องการ ของแต่ละสมรรถนะและแต่ละประเภทและต าแหน่ง ในการประเมิน 
ดังนี้ 

2.๑ กลุ่มพนักงานส่วนต าบล  
2.1.๑ กลุ่มพนักงานส่วนต าบล ประเภทอ านวยการและบริหารท้องถิ่น 

๑.นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 3 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 3 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 3 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 3 
5. การท างานเป็นทีม ระดับ 3 

 (2) สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร ระดับทีค่าดหวัง/ต้องการ 

1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง ระดับ 2 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า ระดับ 2 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน  ระดับ 2 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์  ระดับ 2 

2. นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุง่ผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 2 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 2 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 2 
5. การท างานเป็นทีม ระดับ 2 

 (2) สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 

1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง ระดับ 2 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า ระดับ 2 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน  ระดับ 2 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์  ระดับ 2 
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3.นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
5. การท างานเป็นทีม ระดับ 1 

 (2) สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 

1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง ระดับ 1 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า ระดับ 1 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน  ระดับ 1 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์  ระดับ 1 
 

4.นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
5. การท างานเป็นทีม ระดับ 1 

 (2) สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 

1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง ระดับ 1 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า ระดับ 1 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน  ระดับ 1 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์  ระดับ 1 
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2.1.๒ กลุ่มพนักงานส่วนต าบล ประเภทวิชาการและท่ัวไป 

๑.นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 2 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 2 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 2 
5. การท างานเป็นทีม ระดับ 2 

(2) สมรรถนะประจ าสายงาน 
สมรรถนะประจ าสายงาน ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 

1. การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก  ระดับ 2 
2. การคิดวิเคราะห์  ระดับ 2 
3. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 2 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 2 
๕. ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ ระดับ 2 
หมายเหตุ ให้เลือกสมรรถนะที่จะประเมิน จ านวน 3 สมรรถนะ 

2.นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับท่ีคาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 2 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 2 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 2 
5. การท างานเป็นทีม ระดับ 2 
  (2) สมรรถนะประจ าสายงาน 

สมรรถนะประจ าสายงาน ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การคิดวิเคราะห์ ระดับ 2 
2. การบริหารความเสี่ยง  ระดับ 2 
3. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 2 
๔. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 2 
๕. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 2 
หมายเหตุ ให้เลือกสมรรถนะที่จะประเมิน จ านวน 3 สมรรถนะ 
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3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
5. การท างานเป็นทีม ระดับ 1 
  (2) สมรรถนะประจ าสายงาน 

สมรรถนะประจ าสายงาน ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก ระดับ 1 
2. การคิดวิเคราะห์ ระดับ 1 
3. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1 
๔. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 1 
หมายเหตุ ให้เลือกสมรรถนะที่จะประเมิน จ านวน 3 สมรรถนะ 

4.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
5. การท างานเป็นทีม ระดับ 1 
  (2) สมรรถนะประจ าสายงาน 

สมรรถนะประจ าสายงาน ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก  ระดับ 1 
2. การคิดวิเคราะห์  ระดับ 1 
3. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 1 
หมายเหตุ ให้เลือกสมรรถนะที่จะประเมิน จ านวน 3 สมรรถนะ 
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5.นิติกร 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
5. การท างานเป็นทีม ระดับ 1 
  (2) สมรรถนะประจ าสายงาน 

สมรรถนะประจ าสายงาน ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์  ระดับ 2 
2. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1 
3. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 2 
หมายเหตุ ให้เลือกสมรรถนะที่จะประเมิน จ านวน 3 สมรรถนะ 

 

6.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
5. การท างานเป็นทีม ระดับ 1 
  (2) สมรรถนะประจ าสายงาน 

สมรรถนะประจ าสายงาน ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การคิดวิเคราะห์ ระดับ 1 
2. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  ระดบั 1 
3. การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์  ระดับ 1 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1 
5. ศิลปะโน้มน้าวจูงใจ ระดับ 1 
หมายเหตุ ให้เลือกสมรรถนะที่จะประเมิน จ านวน 3 สมรรถนะ 
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7.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
5. การท างานเป็นทีม ระดับ 1 
  (2) สมรรถนะประจ าสายงาน 

สมรรถนะประจ าสายงาน ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การคิดวิเคราะห์ ระดับ 1 
2. การบริหารความเสี่ยง  ระดับ 1 
3. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์  ระดับ 1 
4. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1 
5. ความละเอียดรอบคอบและถูกต้องของงาน ระดับ 1 
หมายเหตุ ให้เลือกสมรรถนะที่จะประเมิน จ านวน 3 สมรรถนะ 

 

8. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 
(1) สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3. การเข้าใจองค์กรและระบบงาน ระดับ 1 
4. การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1 
5. การท างานเป็นทีม ระดบั 1 
  (2) สมรรถนะประจ าสายงาน 

สมรรถนะประจ าสายงาน ระดับที่คาดหวัง/ต้องการ 
1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ระดับ 1 
2. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1 
3. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 1 
หมายเหตุ ให้เลือกสมรรถนะที่จะประเมิน จ านวน 3 สมรรถนะ 

 
 
 
 
 
 


