
 

 

 

 

 

  ที่  สขถอ    15  /2559    

                                        13 กรกฎาคม  2559 

เรื่อง  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจ าแนก  

ต าแหน่ง เป็นประเภทตามลักษณะงาน  ในรอบการประเมิน  กันยายน 2559” 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล / นายกเทศมนตร ี/นายก อบจ. ทุกแหง่ 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย    โครงการอบรม ฯ      จ านวน  1 ชุด  
 

ด้วยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจ าแนกต าแหน่ง เป็นประเภทตามลักษณะงาน  ในรอบการ

ประเมิน  กันยายน 2559”  ขึ้น  ระหว่างวันที่  26-28  สิงหาคม  2559  ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ แอนด์ รีสอร์ท  

จังหวัดอุบลราชธานี  โดยเป็นเนื้อหาการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดอืนในระบบแท่ง ในรอบประเมิน  1 เม.ย.-30 ก.ย.59 

วิทยากรโดย โดย อ.บันลือศักดิ์  สุนทร หัวหน้าฝ่ายเลขานุการก.กลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

อ.ปฐมพงศ์ แสงศรจีันทร์ ส ำนักพัฒนำระบบบรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

เพื่อให้การด าเนินโครงการอบรม ฯ เกิดประโยชน์ต่อผู้จะเข้าร่วมการฝึกอบรม  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่าน

อนุญาตให้ บุคลากรที่สนใจในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถดูข้อมูล

เพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์  www.ubonlocalgov.or.th 
 

จงึเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 

แสดงความนับถือ 

 

 
( นายสายสิทธิ์  ไท้ทอง ) 

 นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

 

ส านักงานเลขานุการ 

โทร  091-828-1727, 082-145-4520 

      081-9975504, 081-790-3430 

ubonlocalgov.com@gmail.com 

        
0 

 

 

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 
23 ชยางกูร 30 ถนนชยางกูร ต.ในมอืง   อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  อบ  34000 
หมายเลขทะเบียนที่ 6/2556 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 099-3-0031020-9 
โทรศัพท์ 081-790-3430 เว็บไซต์ www.ubonlocalgov.org.th E-mail : ubonlocalgov.com@gmail.com 

 

http://www.ubonlocalgov.or.th/
mailto:ubonlocalgov.com@gmail.com


 

โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ 

“เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนกังานส่วนท้องถ่ินในระบบจ าแนกต าแหน่ง 

เป็นประเภทตามลักษณะงาน   ในรอบการประเมิน  กนัยายน 2559” 

โดยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถ่ินจังหวัดอุบลราชธาน ี

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

หลักการและเหตุผล 

ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล คณะกรรมการกลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และ

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  ในการประชุมครัง้ที่ 3/2559   เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม มีมตเิห็นชอบ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยมีหลักเกณฑ์เป็นไปตามข้อ 20 วรรคสอง  

ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานกลางการ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ฉบับลงวันที่ 25  มิถุนายน  2544  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 

2557  และประกาศ กจ. , กท. และ ก.อบต.  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการของพนักงานสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2558 

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบต าแนกต าแหน่ง เป็นไปตาม

มาตรฐานทั่วไปที่ก าหนด  โดยให้เร่ิมใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งแต่รอบ

การประเมินผล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ครั้งที่  2 ( 1 เมษายน ถึง 30  กันายน  2559)  

เป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง  เรียบรอ้ย                     

          สมาคมขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส้วนท้องถิ่นในระบบจ าแนกต าแหน่ง เป็นประเภทตาม

ลักษณะงาน   ในรอบการประเมิน  กันยายน 2559” ครั้งที่  2  (1 เมษายน ถึง  30  กันยายน  

2559)   เพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ได้ท าการประเมินแบบใหม่  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร

จากกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

 



-2- 

วัตถุประสงค์ 

  1.เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้มีความรู้และทักษะในหลักเกณฑ์   และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมไดรู้้ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับพนักงานส่วนทอ้งถิ่นในระบบ

แทง่ 

กลุ่มเป้าหมาย 

  ผู้บริหารท้องถิ่น / สมาชิกสภาท้องถิ่น / ข้าราชการส่วนท้องถิ่น /พนักงานส่วนต าบล  / 

พนักงานเทศบาล/ ลูกจ้างประจ า / พนักงานจ้างตามภารกิจ ของ องค์การบริหารส่วนต าบล /เทศบาล/ 

อบจ./ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล และผู้สนใจทั่วไป จ านวน  500 คน 

วันและสถานท่ีอบรมสัมมนา 

26 – 28  สงิหาคม  ๒๕๕9   ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์  แอนด์รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี 

การรับลงทะเบียน 

1. ส่งแบบตอบรับพร้อมส าเนาใบรับฝากเงิน มาที่  ส านักงานสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่น

จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 23 ชยางกูร 30 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธาน ี

34000  หรือ  ทางอี เมล์  ubonlocalgov.com@gmail.com  หรือ    แฟกซ์ ม า ท่ี  อบต .กระเดี ยน           

045-235-116 

        2. ช าระลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนลว่งหน้าก่อนวันที่  23  สงิหาคม  พ.ศ. 2559  

ก่อนวันประชุมสัมมนา เข้า บัญชีเงินฝาก  ประเภทออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขา สุนีย์ทาวเวอร์  

อุบลราชธานี  บัญชีเลขท่ี  850-0-08660-2 ชื่อบัญชี  สมาคม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  จังหวัด

อุบลราชธานี   และน าส าเนาใบรับฝากมายื่นในวันลงทะเบียน วันศุกร์ที่  26 สิงหาคม 2559  เพื่อรับ

ใบเสร็จต่อไป  

 

 

mailto:ubonlocalgov.com@gmail.com%20%20หรือ
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3. ผู้เข้าร่วมสัมมนา ช าระค่าลงทะเบียนคนละ  1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาท) เพื่อ

จ่ายเป็นค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่าง น้ าด่ืม คา่ตอบแทนวทิยากร ค่า

จัดสถานที่อบรมสัมมนา ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆและค่าใช่จ่ายอื่นๆ  ( ทุกรายการถัวจ่ายได้ตาม

จริง ) 

4. คา่ท่ีพัก  คา่พาหนะเดนิทาง และค่าเบี้ยเลี้ยง  สามารถเบิกจา่ยไดจ้ากต้นสังกัด ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2555  

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2558 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง  เพื่อด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน ถึง 30 กันายน  

2559)   

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับขา้ราชการหรือ

พนักงานสว่นท้องถิ่นในระบบแทง่  เพื่อใช้ในงานประเมินผลการปฏิบัตงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

วทิยากร 

                   - อ.บันลือศักดิ์  สุนทร หัวหน้าฝ่ายเลขานุการก.กลาง กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิน่  

  -  อ.ปฐมพงศ์ แสงศรีจันทร์ ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิน่ 

กรมสง่เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ผู้เสนอโครงการ 

                                                                        

 

             

 พ.จ.อ.ศักดิ์สิทธิ์  หอมจันทร์                             จ.อ.ปฐมพงษ์   ชาตรี 

ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบลคอนสาย                ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบลพังเคน 

                 เลขานุการสมาคมฯ                                        วิชาการสมาคมฯ        

                                                          
 

                    นางราตรี   ประทาน                                     นายเฉลมิเกียรต ิ ฉันทานุมัติ 

            ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบลหนองอ้ม             ปลัดเทศบาลต าบลบุงมะแลง 

                     เหรัญญกิสมาคมฯ                                       นายทะเบยีนสมาคม ฯ 
                                                 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                  

                  ส.ต.ท.เรืองกิตติ์  อังกรรัมย์   ร.ท.สราวุธ  ส าลวีงค์  

      ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบลบุเปือย          ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิ์ไทร 

                 อุปนายกสมาคม ฯ                              อุปนายกสมาคม ฯ 
                                             

ผู้อนุมติโครงการ 

                                           

                        นายสายสิทธิ์  ไทท้อง 

      ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลกระเดยีน 

นายกสมาคมขา้ราชการสว่นท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 



 

ก าหนดการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถ่ินในระบบจ าแนก

ต าแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน   ในรอบการประเมิน  กันยายน 2559” 

ระหว่างวันที่  26-28 สิงหาคม  ๒๕๕9    

ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์  แอนด์รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี 

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

วันแรก  

เวลา 08-00-0๙.๓0 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 

เวลา 10.00 -12.00น.    กล่าวต้อนรับโดยนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

              

เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

เวลา 13.00-16.00น.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ( การบรหิารผลงาน ) 

- ความส าคัญและประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- เทคนิค ขัน้ตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายและ

แผนงานของ อปท.  

    การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ผลสัมฤทธิ์) 

- การสรา้งขอ้ตกลงระหว่างผู้บังคับบัญชา กับผูใ้ต้บังคับบัญชา 

-  เทคนิค วธิีการการก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ( ผลสัมฤทธิ์ )พนักงานส่วนท้องถิ่น 

- โดย อ.บันลือศักดิ์  สุนทร หัวหน้าฝ่ายเลขานุการก.กลาง กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

วันท่ีสอง 

เวลา09.00-12.00 น. อธิบายเรียงข้อของแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

- ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ( ร้อยละ 70 ) 

- ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ( สมรรถนะ ) รอ้ยละ 30 

- ส าหรับประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอ านวยการท้องถิ่น 

- ส าหรับประเภทวิชาการและประเภททั่วไป 

- สรุปผลการประเมิน 

เวลา12.00-13.00น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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เวลา13.00-16.00น. ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

 ส่วนที่ 4 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ( เริ่มรอบประเมินใหม่ ) 

  ส่วนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน ( ครบรอบการประเมิน ) 

 ส่วนที่ 6 ความเห็นผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ( ถ้ามี ) 

 ส่วนที่ 7  ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ส่วนที่ 8 ความเห็นของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

โดย อ.บันลือศักดิ์  สุนทร หัวหน้าฝ่ายเลขานุการก.กลาง กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

วันท่ีสาม 

เวลา09.00-12.00น.     แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบติ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ( การก าหนดตัวชีว้ัดผลสัมฤทธิ์ของ

งาน  น้ าหนัก เป้าหมาย ผลงานที่ท าได้ ฯลฯ เป็นประเภทตามลักษณะงาน 

    กลุ่มที่ 1 ปลัด/รองปลัด องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

    กลุ่มที่ 2 หน.ส านักปลัด 

    กลุ่มที่ 3 กองคลัง  

กลุ่มที่ 4 กองช่าง 

    กลุ่มที่ 5 กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    กลุ่มที่ 6 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

    กลุ่มที่ 7  ประเภทวิชาการ 

    กลุ่มที่ 8 ประเภททั่วไป 

 โดย อ.ปฐมพงศ์ แสงศรีจันทร์ ส ำนักพัฒนำระบบบรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

เวลา12.00-13.00น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

เวลา13.00-16.00น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบติ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ( ต่อ ) 

 

- ก าหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม 

 

 
 



 

แบบตอบรับเข้าร่วม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถ่ินในระบบจ าแนก

ต าแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน   ในรอบการประเมินกันยายน 2559” 

ระหว่างวันที่  26-28 สิงหาคม  ๒๕๕9    

ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์  แอนด์รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี 

จัดโดย  สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

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

 

วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ................ 

สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ........................................................................ต าบล................................................. 

อ าเภอ..................................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์......................................... 

โทรศัพท์ส านักงาน......................................โทรสาร.....................................อีเมล์............................................... 

มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบติการ “เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น   ในระบบจ าแนกต าแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน   ในรอบการประเมินกันยายน 2559”  

ระหว่างวันที่   26- 28  สิงหาคม  ๒๕๕9    ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์  แอนด์รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี  และ

ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้วตามระเบียบและกฎหมายก าหนดทุกประการดังนี้ 
 

 1............................................................ ต าแหน่ง.....................................โทรศัพท์............................. 

 2............................................................ ต าแหนง่......................................โทรศัพท์.............................. 

 3............................................................ ต าแหนง่......................................โทรศัพท์.............................. 

 4............................................................ ต าแหนง่......................................โทรศัพท์.............................. 

   พร้อมนี้ได้ช าระค่าลงทะเบียน คนละ 1,800.- บาท รวม...................คน 

รวมเป็นเงิน.............................บาท (...................................................................)  เรยีบร้อยแลว้ 

             ลงชื่อ.....................................................ผูต้อบรับ 

         (............................................................) 

 

     ต าแหนง่............................................................................................ 

                  วันที่...............เดอืน.................................พ.ศ.......... 
 

**กรุณาส่งแบบตอบรับ แฟกซ ์อบต.กระเดยีน    โทร.045-๒๓๕-166     ช าระเงินคา่ลงทะเบยีน เข้าบัญชเีงนิฝาก  ประเภท

ออมทรัพย ์  ธนาคารกรุงไทย สาขา สุนยี์ทาวเวอร ์  อบุลราชธาน ี  บัญชเีลขที ่  850-0-08660-2 ชื่อบัญช ี  สมาคม 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  จังหวดัอุบลราชธาน ี  และน าส าเนาใบรับฝากมายื่นในวันลงทะเบียน เพือ่รับใบเสร็จตอ่ไป** 

-->>>ส ารองท่ีพัก โรงแรมกิจตรงวลิล ์แอนดรี์สอร์ท   โทร. 045-311656 


