
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                    สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ( สํานักงาน ก.ถ. ) 
                    สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย



  
คํานํา 

 
 

 คูมือการใชเครื่องชี้วัดสําหรับการประเมนิผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ จัดทําขึ้นโดย
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (สํานกังานก.ถ.) สํานกังาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมมือกับมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ทาํการศึกษาวจิยัอยางเปนระบบภายใต
กรอบแนวคิดหลัก  ความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศกัราช 2540  มาตรา 284 และหลักการบริหารจดัการที่ด ี   โดยมวีัตถุประสงคเปนเครื่องมือเพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิน่ตางๆ  ตลอดจนองคกรที่มหีนาที่ในการกาํกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิน่ ได
นําไปใชเปนแนวทางในการประเมินเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เพื่อให
ทราบมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลของตนเองและนําผลที่ไดไปพัฒนาการริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ใหมี
มาตรฐานยิ่งขึน้  ดงันัน้ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่และผูที่ทาํหนาที่ประเมิน จึงควรศึกษาและทํา
ความเขาใจคูมือการใชโดยละเอียด  เพือ่ผลการประเมินที่ไดมีความเที่ยงตรง    ตามสภาพที่เปนจริงและ
เชื่อถือได 
 
 สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นไดดําเนินการทดสอบและ
ทดลองใชตัวชี้วัดตางๆในคูมือนี้ โดยไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมมาธิราชในฐานะที่ปรึกษา   จึงหวังเปนอยางยิ่งวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆคงไดรับประโยชน
จากการนําคูมือนี้ ไปใชประกอบการประเมินผลการดําเนินงานบริหารงานบุคคลในหนวยงานของตน เพื่อให
ไดสารสนเทศที่เปนประโยชนสําหรับการวางแผนและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสวนทองถิ่น และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ  ใหมีความ
เจริญกาวหนาตอไป 
 
   
 

สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
 

กรกฎาคม 2548
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สารบัญ 
 
 
เรื่อง            หนา 
 
คํานํา                 1 
คําแนะนําในการใชคูมือ              3 
กรอบแนวคิดการประเมนิผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่          6 
ระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น                                  7 
องคประกอบที่ 1  การจัดหาทรัพยากรมนุษย        25 
องคประกอบที่ 2  การใหรางวัลทรัพยากรมนุษย          40 
องคประกอบที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย          52 
องคประกอบที่ 4  การธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย        57 
ผลลัพธทีพ่งึประสงค                68 
วิธีการคํานวณหาคาเฉลีย่ ( x )  และวิธีการแปลความหมายขอมูล        72 
(ตัวอยางการนําไปใช) ตัวชี้วัดและเกณฑสําหรับการประเมินผล 
 การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น                                                                             80
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คําแนะนําในการใชคูมือ 
 
 
 
 

1. ทําความเขาใจองคประกอบ  ปจจัย  ตัวชีว้ัด และเกณฑสําหรับการประเมนิผลการบรหิารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น  ซึ่งม ี4 องคประกอบหลัก และผลลัพธที่พงึประสงค  รวม 18  ปจจัย  45  ตัวชี้วดั  ดังนี ้

องคประกอบที่ 1  การจัดหาทรัพยากรมนุษย   (มี 5 ปจจัย  16 ตัวชี้วัด ) 
องคประกอบที่ 2  การใหรางวัลทรัพยากรมนุษย   (มี 6 ปจจัย  12 ตัวชี้วัด ) 
องคประกอบที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย   (มี 3 ปจจัย    4  ตัวชี้วัด ) 
องคประกอบที่ 4  การธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย   (มี 4 ปจจัย  11 ตัวชี้วัด ) 
และผลลัพธทีพ่ึงประสงค      (มี 2 ตัวชี้วัด ) 
2. ในแตละองคประกอบหลัก  ประกอบดวย  ปจจัยและตัวชี้วัด  ซึ่งผูวิจัยพัฒนาโดยยึดหลักความ

เปนอิสระในการบริหารงานบุคคลตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 284 และหลกัการบริหารจดัการที่ดีอัน
ประกอบดวย  นิติธรรม  คุณธรรม   ความโปรงใส  การมสีวนรวม ความรับผิดชอบและความคุมคา 
 3. ในแตละตัวชี้วัด จะมีแบบสํารวจขอมูลในการปฏิบัติงานอยางละ 1 ชุด ซึ่งมีลักษณะคําถามเปน
แบบมาตรประมาณคา (Rating scale)  5 ระดับ  มีการกําหนดคาคะแนนในการตอบ ดังนี ้
 ระดับการปฏิบัติงานมากทีสุ่ด  ให 5  คะแนน 
 ระดับการปฏิบัติงานมาก   ให 4  คะแนน 
 ระดับการปฏิบัติงานปานกลาง  ให 3  คะแนน 
 ระดับการปฏิบัติงานนอย   ให 2  คะแนน 
 ระดับการปฏิบัติงานนอยทีสุ่ด  ให 1  คะแนน 
 ในแตละแบบสํารวจใหคํานวณคาเฉลี่ย ( x ) เปนรายขอ  และคาเฉลี่ยรวมในแตละองคประกอบ 
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สําหรับในคูมอืนี้ใชวิธกีารคาํนวณหาคาเฉลี่ยโดยใชจุดทศนิยมสองตาํแหนงเทานั้น ซึ่งมีการแปล
ความหมาย  ดังนี ้
            1.00-1.50  หมายถงึการปฏิบัติงานในระดับเหมาะสมนอยที่สุด 
  1.51-2.50 หมายถงึ  การปฏบัิติงานในระดบัเหมาะสมนอย  

 2.51-3.50  หมายถงึการปฏิบัติงานในระดบัเหมาะสมปานกลาง 
 3.51-4.50 หมายถงึ  การปฏบัิติงานในระดบัเหมาะสมมาก  
 4.51-5.00  หมายถงึการปฏิบัติงานในระดบัเหมาะสมมากที่สุด 
        4. เกณฑการชี้วัด ของแตละองคประกอบไดจากความคิดเห็นของผูทรงคณุวุฒิซึ่งกําหนดเกณฑ  
คือ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการปฏบัิติงานเฉลีย่รวม ( x )  มากกวา  3.50  ถือวามีการปฏิบัติงาน
อยูในระดับมาก 

            **  กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมมีการปฏิบัติในกิจกรรมใด หรือไมมกีารปฏิบัติ
ในขอคําถามใด  ไมตองนาํมาคิดคะแนนเฉลี่ย 
 5.วิธกีารคํานวณคาเฉลี่ย ( x ) โดยการคํานวณเอง และคํานวณจากโปรแกรมคอมพิวเตอรได
นําเสนอไวในภาคผนวก 
 6. คํานิยามทีใ่ชในคูมือ  ประกอบดวย 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบคุคลสวนทองถิ่น   หมายถึง   พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หมายถงึ  องคการบริหารสวนจงัหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวน
ตําบล  กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา 
           พนกังานสวนทองถิ่น หมายถึง ขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวัด พนกังานเทศบาลพนักงาน
สวนตําบล  ขาราชการกรุงเทพมหานคร  และ พนักงานเมืองพทัยา 

องคกรการบริหารบุคคล   หมายถงึ  องคกรที่มีลักษณะไตรภาคี 3 ระดับ  ไดแก  คณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ (ก.ถ.) คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่ 
(ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต.) และ คณะกรรมการขาราชการหรือพนกังานสวนทองถิ่น (ก.จ.จ.  ก.ท.จ.  ก.อบต.
จังหวัด  และ ก.เมืองพทัยา) 

มาตรฐานกลาง  หมายถงึ  มาตรฐานเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่น  และแนวทางใน
การรักษาระบบคุณธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิน่ทกุรูปแบบ 

มาตรฐานทัว่ไป หมายถึง มาตรฐานเกี่ยวกับวนิัยและโครงสรางสวนราชการ (วินัย ไดแก การรักษา
วินัย การดําเนนิการทางวนิัย การใหออกจากราชการ สิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ และการรองทุกข  
โครงสรางสวนราชการ ไดแก การกําหนดตําแหนง การคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง  อัตราเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอืน่) 
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องคประกอบ  หมายถงึ องคประกอบในเรื่องกระบวนการบริหารบุคคล 4 องคประกอบ  ไดแก การ
จัดหาทรัพยากรมนุษย การใหรางวัลทรัพยากรมนุษย  การพัฒนาทรพัยากรมนษุย  และการธาํรงรักษาและ
ปองกันทรัพยากรมนษุย 

ปจจัย  หมายถึง  สวนประกอบยอยขององคประกอบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ 
ตัวชี้วัด  หมายถึง  คาที่สังเกตไดซึ่งใชวัดหรือสะทอนลกัษณะการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น การ

สรางตัวชีว้ัดโดยการสังเคราะห วิเคราะห เปรียบเทยีบและสอบถามผูเกีย่วของ  และทาํการตรวจสอบ
คุณภาพโดยสอบถามผูทรงคุณวุฒิและการทดลองใช 

การจัดหาทรพัยากรมนุษย  หมายถงึ  การวางแผนทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน  การสรรหา  
การคัดเลือก และการแตงตั้ง 
 การใหรางวัลทรัพยากรมนุษย หมายถงึ  การเลื่อนตาํแหนง (เลื่อนตําแหนง เพิม่ระดับ) การเลื่อน
ข้ันเงนิเดือน  การประเมนิผลการปฏิบัติงาน  คาตอบแทน  การยาย  และ การจงูใจ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย  หมายถงึ  การฝกอบรม  การศึกษา  และการวางแผนและพฒันา
อาชีพ   
 การธํารงรักษาและปองกนัทรัพยากรมนุษย  หมายถงึ  พนกังานสัมพนัธ  สุขภาพและความ
ปลอดภัย  การดําเนนิการทางวนิัย และการพนจากตําแหนง (การโอน  ยาย  เลื่อนตําแหนง     ออกจาก
ราชการ) 

การแตงต้ัง  หมายถงึ  การดําเนนิงานดานการบรรจุ  การรับโอน  การยาย  การเลือ่นตําแหนง  การ
รักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหนงที่วาง 

การใหพน  หมายถงึ  การดําเนินงานดานการพนจากตําแหนงเดิมเพื่อไปดํารงตาํแหนงใหม  โดย
การโอน  การยาย  การเลื่อนตําแหนง  และการออกจากราชการ 

การยาย  หมายถงึ  การดําเนินงานดานการยายภายในองคกรเดียวกนัหรือเหมือนกัน 
การเลื่อนตําแหนง  หมายถงึ  การดําเนินงานดานการเลื่อนตาํแหนง และการเพิม่ระดับของ

ตําแหนง 
การลงโทษ  หมายถงึ  การดําเนนิงานดานวนิัย  ไดแก   การลงโทษ  การอุทธรณ  การรองทกุข 
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กรอบแนวคดิการประเมนิผลการบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

หลักความเปน
อิสระในการ
บริหารงานบุคคล 
ตามรัฐธรรมนูญ  
พุทธศักราช 2540  
มาตรา 284 

 

 

หลักการบริหาร 
จัดการที่ด ี
1. นิติธรรม 
2. คุณธรรม 
  - ความเสมอภาค 
  - ความสามารถ 
  - ความมั่นคง 
  - ความเปนกลาง 
3. ความโปรงใส 
4. การมีสวนรวม 
5. ความรับผิดชอบ 
6. ความคุมคา 

 

 
 
 
 

การจัดหาทรัพยากรมนุษย
 
การใหรางวัลทรัพยากรมนุษย
 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
 

การธํารงรักษาและปองกัน

ทรัพยากรมนุษย 
ผลลัพธที่พึงประสงค 
 

 

 
เครื่องชี้วัดการติดตาม
ประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น 
ตามหลักรัฐธรรมนูญ
และหลักการบริหาร 
จัดการที่ด ี
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ระบบการติดตาม 
และประเมนิผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

 
 เนื่องจากพนักงานสวนทองถิ่นนับเปนบุคลากรที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  ดังนั้นจึงจําเปนตองมีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน  เพื่อใหไดมา
ซึ่งกําลังคนที่เหมาะสมกับงาน  มีพนักงานสวนทองถิ่นที่มีศักยภาพเพื่อสรางผลงานที่มีคุณภาพอันสงผลตอ
การบริหารจัดการและการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

การประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เปนการตัดสินคุณคาของการบริหารงานบุคคลโดย
เทียบกับเกณฑ   ซึ่งตองมีการเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลและขอเท็จจริงของกระบวนการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางเปนระบบเพื่อนําไปสูการตัดสินใจปรับปรุงเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพใหดียิ่งข้ึน 
 ระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น จําแนกไดเปน 2 สวน คือ การ
ประเมินผลภายใน  และการประเมินผลจากภายนอก 
 1. การประเมินผลภายใน  เปนการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นของตนเองที่
กระทําโดยบุคลากรในหนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องกับหนวยงานนั้น เชน อบต. เทศบาล หรือ 
อบจ. ดําเนินการประเมินผลการบริหารงานบุคคลของหนวยงานตนเอง  เปนตน  เพื่อใหไดขอมูลที่ชวยในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดถือเปนกระบวนการตรวจสอบ
การทํางานของตนเองและควรทําอยางตอเนื่อง 
       2. การประเมินผลภายนอก   เปนกระบวนการตรวจสอบการบริหารงาน  ซึ่งกระทําโดยกลุมบุคคล
ที่เปนนักประเมินจากภายนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับคุณคาการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่นของหนวยงาน  ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงการทํางานและเปนหลักประกันคุณภาพ
ในการดําเนินงานบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นวาได มาตรฐานเพียงใด 
            ระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นในคูมือนี้ ไดนําเสนอระบบการ
ประเมินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการประเมินจะชวยใหทราบจุดออน จุดแข็งในการปฏิบัติงาน  นํา
ขอมูลมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานบริหารงานบุคคล  เปนการแสดงความรับผิดชอบตอภารกิจการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และรายงานผลการประเมินบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นใหสาธารณชนทราบ  
กรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลในครั้งนี้  ยึดหลักการประเมินเชิงระบบ  
ประกอบดวยทรัพยากรที่ใชในการประเมิน (Input)  กระบวนการประเมิน (Process) และผลลัพธของการ
ประเมิน (Result) รายละเอียดของกรอบแนวทางและระบบติดตามและประเมินผล        การบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น 
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กรอบแนวทางการติดตามและประเมนิผลการบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ 
 
 
                 ทรัพยากรในการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ทรัพยากรที่ใช
ในการประเมิน 

(Input) 

กระบวนการ
ประเมิน 

(Process) 

 
ผลลัพธ 
(Result) 

• ผูรับผิดชอบ 
• งบประมาณ 
• เครื่องมือ 

ดําเนินการประเมิน 

ผลการประเมิน 

สรางความเขาใจความตระหนัก 
• ทําไมจึงตองประเมิน 
• ประเมินอะไร 
• ใครเปนคนประเมิน 
• ประเมินเพื่ออะไร 
• ประเมินเมื่อไร 

การวางแผน 

โครงสรางการจัดการ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล 

รายงานผลการประเมิน 

แบบสํารวจ / แบบบันทึก /
เอกสารหลักฐานตางๆ 

ประเมินปละ 2 คร้ัง   
มี.ค. / ก.ย. 

หนวยงานดําเนินการ 
ของตนเอง 

หนวยงาน 

หนวยงานตนสังกัด 

ผลการติดตามและประเมิน 

การใชผลการประเมิน 

ใชพัฒนาตนเอง / 
งานที่รับผิดชอบ 

พัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

กําหนดนโยบาย 
บริหารงานบุคคล 
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                           ระบบการติดตามและประเมินตนเองและการประเมินภายนอก 

 
 

 

      ประเมินจาก

การประเมินตนเอง 
อบจ. 

เทศบาล 
อบต. 

กรุงเทพมหานคร 
          เมืองพัทยา 

ก.กระจายอํานาจ
ก.ถ. 

องคกรอื่น ๆ 

สถาบัน 
การศึกษา 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
                   มท. / รัฐบาล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 



10
  

ระบบการติดตามและประเมินตนเองและการประเมนิภายนอก  เพื่อใหการประเมินองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเรื่องการดําเนินประสทิธิภาพและ เกิดประโยชนสูงสุด  องคกรปกครองสวนทองถิน่จึงตองมี
ระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น   
 

ระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น    
 
 

สรางความตระหนกั 

เตรียมความพรอม 

วางแผนการประเมิน 

ดําเนนิการประเมิน 

เขียนรายงาน / เผยแพร 

นําผลการประเมินไปใช 

ขอมูลยอนกลับ 
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ระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
 

 ระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เปนขั้นตอนการประเมิน ที่องค 
กรปกครองสวนทองถิน่แตละแหงสามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมกบัลักษณะของหนวยงานตนโดยมี
ข้ันตอนการดําเนนิการประเมิน ประกอบดวย การสรางความตระหนกั  เตรียมความพรอมวางแผนการ
ประเมิน ดําเนนิการประเมิน เขียนรายงานการประเมนิและนําผลการประเมินไปใช  รายละเอยีดดังนี ้
1. ขั้นการสรางความตระหนัก 
 การสรางความตระหนักใหกับบุคลากรในหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานบริหารบุคคลทุกคน    ให
เห็นความสําคัญและความจําเปนของการประเมินวาจะสงผลตอการพัฒนางานบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
ที่รับผิดชอบใหประสบความสําเร็จ  โปรงใส  ถูกตองและตรวจสอบได  การสรางความตระหนักสามารถ
ดําเนินการไดดังนี้ 
 1.1 สํารวจการรับรูเกี่ยวกับการประเมนิผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ของบคุลากรที่ เกี่ยวของ
กับการประเมนิตนเอง  โดยวิธีการสํารวจ สัมภาษณบุคคลที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล 
 1.2 สรางความเขาใจรวมกัน โดยจัดการประชุมชี้แจงบุคลากรที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่นโดยนําผลจากการสํารวจการรับรูเร่ืองการประเมินตนเองมาวางแผนสรางความเขาใจรวมกัน  
เสริมสรางความรูระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล และเนนความรวมมือของบุคลากร
ทุกคนที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จของการประเมินผลตนเอง  ของหนวยงาน 
 1.3 สรางจิตสาํนึกที่ถกูตองเกี่ยวกบัการประเมินในดานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น     โดยให
บุคลากรที่เกี่ยวของในหนวยงานไดทดลองประเมินงานของตนเองตามภารกิจเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล  
กระบวนการ / วิธกีารทาํงาน  การใชเวลา  งบประมาณและทรัพยากรในการทํางาน 
2. ขั้นการเตรียมความพรอม 
 2.1 ศึกษาสภาพปจจุบนัของบุคลากรในดานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่เพื่อใหทราบ   ขอมลู
พื้นฐานตาง ๆ ไดแก  ประสบการณ  ความรู  ความคิดเห็นที่มีตอการประเมินเพื่อเปนแนวทาง  ในการกาํหนด
รูปแบบและวิธีการพฒันาบคุลากร 
 2.2 กําหนดรูปแบบและวิธกีารเสริมสรางความรูใหแกบคุลากรดานการบริหารงานบคุคลในเรื่องการ
ประเมิน   โดยวิธีการตาง ๆ เชน 

• จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัตกิารใหความรูความเขาใจ 
• จัดทําเอกสารใหศึกษา 
• การศึกษาดูงาน 

2.3 ทําความเขาใจรูปแบบและวิธีการทีก่ําหนดไวใน 2.2  
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3. ขั้นวางแผนการประเมิน 
3.1 กําหนดกรอบการประเมนิการบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ของหนวยงาน โดยดําเนนิการ ดังนี ้

1)  ศึกษาสภาพปจจุบนัของหนวยงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่   
แผนปฏิบัติการประจําปในเรือ่งการบริหารงานบุคคลในดาน 

• การจัดหาทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย การวางแผนทรัพยากรมนษุย    การวเิคราะห
งาน การสรรหา  การคัดเลือก  และการแตงตั้ง   

• การใหรางวัลทรัพยากรมนษุย  ประกอบดวย  การเลื่อนตําแหนง  การเลื่อนขั้นเงนิเดือน  
การประเมนิผลการปฏิบัติงาน คาตอบแทน การยายและการจงูใจ 

• การพัฒนาทรพัยากรมนษุย ประกอบดวย การฝกอบรม การศึกษา  การวางแผนและ
พัฒนาอาชพี  

• การธํารงรักษาและปองกนัทรัพยากรมนษุย  ประกอบดวย  พนกังานสัมพนัธ   สุขภาพ
และความปลอดภัย  การดําเนินการทางวนิัย  และการพนจากตําแหนง 

                         2)  ทําความเขาใจกับบุคลากรฝายบรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่นของหนวยงานให    เขาใจ
เหตุผลและความจําเปนในการประเมินวา การประเมนิจะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศมาใชในการปรับปรุงและ
พัฒนางาน 
  3) กําหนดวัตถุประสงคของการประเมนิการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นของตนเอง  ให
เปนไปเพื่อพฒันาและปรับปรุงงาน 
 3.2 ทําความเขาใจคูมือ การใชเครื่องชี้วัดสําหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวน   ทองถิน่
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานเกี่ยวกับองคประกอบ ปจจัย ตัวชี้วดัและเกณฑสําหรับการประเมนิผลการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ ซึง่มทีั้งหมด 4 องคประกอบ ซึ่งม ี18 ปจจัย และ45 ตัวชี้วัด    
 ในการประเมนิผลการบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ของแตละหนวยงาน อาจไมจําเปนตองประเมนิ
ตามปจจัยและตัวชี้วัดทุกรายการขางตน  ทั้งนี้ใหหนวยงานพิจารณาเลอืกใชตามภารกิจหรือกิจกรรมที่เกิดขึน้
ภายในระยะเวลาที่กําหนดใหมีการประเมนิ เชน  ในชวงที่กําหนดใหมกีารประเมนิผลการดําเนินงาน
บริหารงานบุคคลบางหนวยงาน   อาจไมมีการดําเนินกจิกรรมการบรรจุแตงตั้งก็ได   ดังนัน้  ก็ไมตองประเมนิ
ปจจัยดานการบรรจุแตงตั้ง  เปนตน 
 3.3 กําหนดกระบวนการ / วิธีการประเมินของฝายบุคคล   ในการประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ินนั้น  ฝายบริหารงานบุคคลควรทําความเขาใจกับคูมือการใชเครื่องชี้วัดสําหรับการประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน โดยการศึกษาเครื่องมือที่ใชในการประเมิน  การกําหนดแหลงขอมูล ผูใหขอมูล  
วิธีการจัดเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการวิเคราะหขอมูลรวมทั้งตัวบุคคลผูรับผิดชอบงานแตละดาน 
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3.4 ศึกษาเกณฑในการประเมิน  เกณฑที่ใชในการประเมินแตละองคประกอบ /ตัวชี้วัด   ที่กาํหนดใน
การประเมนินัน้        หนวยงานควรรวมกนักําหนดเกณฑการประเมนิวาระดับทีพ่ึงพอใจของแตละตัวชี้วัดของ
หนวยงานมีความตองการเพียงใด     เมื่อกําหนดเกณฑในการประเมนิเสร็จเรียบรอยแลว  หนวยงานตองแจง
เกณฑการประเมินใหกับบุคลากรและผูที่เกี่ยวของรับทราบรวมกัน         สําหรับเกณฑในการประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ครั้งนี ้ไดมาจากการสอบถามผูทรงคุณวฒุิ  ซึง่กาํหนดไววา ในแตละตัวชี้วัดการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    มีการปฏิบัติเฉลี่ยรวม  ( x )   มากกวา  3.50 
จากลักษณะคาํถามแบบมาตรประมาณคา  5 ระดับ 
    3.5 กําหนดผูประเมินและบทบาทหนาทีห่นวยงานแตงตั้งคณะกรรมการประเมนิเพื่อทาํหนาที่ดูแล 
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นของตนเองในแตละระดับ มีดังนี ้
 1) ระดับประเทศ  สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น     เปน
ผูรับผิดชอบในการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ของประเทศ  
 2) ระดับจังหวัด   มอบให คณะกรรมการกลางระดับจงัหวัด  ทําหนาที่สรุปประเมนิผลการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ระดับจงัหวดั  รายงานให ก.จังหวัดทราบ  และรายงานสรุปผลการประเมินการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ให คณะกรรมการกลาง ทราบตอไป 
            ก.เทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) ทําหนาที่สรุปผลการประเมินการบริหารงานบคุคลสวนทองถิ่น   ของ
เทศบาลในระดับจังหวัด  และรายงานผลใหกับ  ก.จังหวัด ทราบ 
 ก.จ.จ.จังหวัด ทําหนาที่สรุปผลการประเมนิการบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ของ อบจ. และรายงาน
ผลใหกับ  ก.จังหวัด ทราบ 

ก.อบต.จังหวดั  ทาํหนาที่สรุปผลการประเมินการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ของ อบต. และ
รายงานผลใหกับ  ก.จังหวัด ทราบ 

3) ระดับหนวยงาน ไดแก อบต.  เทศบาล  อบจ. กรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา มอบใหหวัหนา
ฝายบริหารงานบุคคล หรือฝายที่ดูแลงานดานการบรหิารงานบุคคล เปนผูรับผิดชอบในการประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ของตนเอง และรายงานผลใหกับระดับจังหวัดทราบ   
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การติดตามและประเมนิผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นระดับประเทศ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) 
**สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

คณะกรรมการกลางขาราชการหรือคณะกรรมการกลางขาราชการหรือคณะกรรมการกลางขาราชการหรือ    
พนักงานสวนทองถิน่ กพนักงานสวนทองถิน่ กพนักงานสวนทองถิน่ ก ...จจจ ...          กกก ...ททท ...          กกก ...อบตอบตอบต ... 

คณะกรรมการขาราชการ 
กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร อบจ. 

กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น 

เทศบาลเทศบาลเทศบาล    อบต. 

คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น    
กกก ...จจจ ...จจจ ...          กกก ...ททท ...จจจ ...          กกก ...อบตอบตอบต ...          กกก ... เมืองพัทยาเมืองพัทยาเมืองพัทยา 

 
 

การติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นระดับประเทศ 
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การติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.จ. 

กกก ...จจจ ...จจจ ...    

สวนแผนและ 
งบประมาณ 

                     สํานักงานปลัดสํานักงานปลัดสํานักงานปลัด    
(ผูสรุปผลการประเมิน) 

สวนการคลังสวนการคลังสวนการคลัง    สวนชางสวนชางสวนชาง    สวนกิจการ 
สภา อบจ. 

ส
ว

อบจ. 
      υ  นายก อบจ. 
      υ  ปลัด อบจ. 

 
การติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัด 
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การติดตามและประเมนิผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นของเทศบาล 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลเทศบาลเทศบาล    
υ   นายกเทศมนตร ี
υ   ปลัดเทศบาล 

สํานักงานปลัดเทศบาล 
( ผูสรุปผลการประเมิน ) 

กอง / ฝาย 

เทศบาลเทศบาลเทศบาล    

กอง / ฝาย กอง / ฝาย 

เทศบาลเทศบาลเทศบาล    

ก.ท.จ. 
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การติดตามและประเมนิผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นขององคการบรหิารสวนตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         งานบริหาร 

 

         งานคลัง 
 

         งานชาง   
       ฯลฯ 

ก.อบต.จังหวัด 

สํานักงานปลัดสํานักงานปลัดสํานักงานปลัด    
( ผูสรุปผลการประเมิน ) 

อบต. 
      υ  นายก อบต. 
      υ  ปลัด อบต. 

อบต. อบต. 
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การติดตามและประเมนิผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นของกรุงเทพมหานคร 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

สํานักงาน ก.ก. 

สํานักงานปลัดสํานักงานปลัดสํานักงานปลัด    
(ผูสรุปผลการประเมิน) 

สํานักตาง ๆ เขตตาง ๆ 

คณะกรรมกคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครารขาราชการกรุงเทพมหานคร  

 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นของ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

         การติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นของเมืองพัทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักการชาง 

สํานักงานปลัดสํานักงานปลัดสํานักงานปลัด    
( ผูสรุปผลการประเมิน ) 

สํานักการศึกษา กองสวัสดิการ
และ สังคม 

กก..เมืองพัทยาเมืองพัทยา  

กองอนามัยและ 
ส่ิงแวดลอม 

แขวง สํานักการคลัง กองวิชาการและ
แผนงาน 
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3.6 การกําหนดระยะเวลาและแผนการกาํกับติดตาม  การประเมนิเปนกระบวนการที่กระทําอยาง
ตอเนื่องเปนระบบ        และมีข้ันตอนชัดเจนในการวางแผนการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
ของหนวยงาน การกําหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลจะชวยใหหนวยงานและองคกรที่
รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล สามารถดําเนินการตามกิจกรรมใหเปนไปตาม
กรอบการประเมินที่วางไว   

การประเมินดานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น กําหนดใหมีการติดตามและประเมิน
ตนเอง ปละ 2 ครั้ง  และรายงานผลการติดตามและประเมนิผล   ในชวงวนัที่ 31 มีนาคม และ 30 
กันยายน ของทุกป 
4. ขั้นตอนดาํเนินการประเมิน 
 หลังจากที่หนวยงานไดวางแผนการประเมินเสร็จเรียบรอยแลว  ผูที่ไดรับมอบหมายใหทําการ
ประเมิน ตองศึกษาคูมือการใชเครื่องมอืชี้วัดสําหรับการประเมนิผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ ให
เขาใจอยางชัดเจน   

การดําเนินการประเมิน  มีองคประกอบดังนี ้
 4.1 ผูใหขอมลูในการประเมิน  ประกอบดวยบุคลากรในฝายบุคคลและบุคคลอื่นๆที่เกีย่วของ 
 4.2 เครื่องมือที่ใชในการประเมิน  ประกอบดวย แบบสํารวจที่มีอยูในคูมือการใชเครื่องมชืี้วัด
สําหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น   

4.3 การเกบ็รวบรวมขอมูล   นําแบบสํารวจในแตละองคประกอบและปจจัยไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลดานบริหารงานบุคคลทีห่นวยงานดําเนนิการ  โดยเกบ็รวบรวมขอมูลประเมินผลการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น ปละ 2 คร้ัง  ควรดาํเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงวนัที ่ 1–15  มีนาคม  และ 1-15 
กันยายน ของแตละป 

4.4 การวิเคราะหขอมลู  ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยนําเอาขอมลูที่เก็บรวบรวมในขอ 4.3 มา
วิเคราะห  แลวนาํผลที่ไดไปเทียบกบัเกณฑที่ใชในการประเมิน ดงันี ้

1.00 – 1.50    หมายถึง   มกีารปฏิบัติงานในระดับเหมาะสมนอยที่สุด 
  1.51 – 2.50    หมายถึง   มกีารปฏิบัติงานในระดับเหมาะสมนอย 
  2.51 – 3.50    หมายถึง   มกีารปฏิบัติงานในระดับเหมาะสมปานกลาง 
  3.51 – 4.50    หมายถึง   มกีารปฏิบัติงานในระดับเหมาะสมมาก 
  4.51 – 5.00    หมายถึง   มกีารปฏิบัติงานในระดับเหมาะสมมากที่สุด 
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ในคูมือนี้ไดกําหนดเกณฑไววา คาเฉลี่ยรวม ในการปฏบิัติงาน  ตองไดมากกวา 3.50   จึงจะถือวา
หนวยงานมีการปฏิบัติงานดานการบริหารบุคคลสวนทองถิ่นในตัวชีว้ดันั้น ในระดับมาก 

ในกระบวนการประเมินของการบริหารงาบุคคลสวนทองถิ่น หนวยงานจะตองสรางระบบการประเมิน
ที่โปรงใส  ตรวจสอบได  บคุลากรทุกคนตองเหน็ความสําคัญ  เขาใจขั้นตอน  วิธกีารประเมิน  ใหการยอมรับ 
ขอมูลที่ไดจากการประเมนิเปนขอมูลทีถู่กตอง ตรงตามสภาพทีด่ําเนนิการในหนวยงานอยางแทจริง
หนวยงานควรพัฒนาระบบสารสนเทศของหนวยงานตามองคประกอบปจจัยและตวัชี้วัดที่ไดพัฒนาขึ้นมาใช
ในการประเมนิ เพื่อใหการประเมินดําเนนิการไดอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
5. การเขียนรายงานและการเผยแพร 
 เมื่อดําเนนิการประเมินและตรวจสอบผลการประเมนิแลว หนวยงานตองจัดทําสรุปและรายงานผล
การประเมนิใหหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของทราบ สวนรปูแบบการรายงานผลการประเมินสามารถ
ออกแบบใหเหมาะสมกับผูเกีย่วของ 

จุดเนนของการเขียนรายงานและเผยแพรผลการประเมินอยูที่การนําเสนอกระบวนการประเมินและ
ผลการประเมินที่กระชับ  ใชภาษาที่เขาใจไดงายและชัดเจน  ตรงกับสภาพความเปนจริง  โดยทั่วไปจัดทําใน 
2 ลักษณะ คือ 

1. รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานฉบับนี้สําหรับนําเสนอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
หนวยงานที่ประเมินตองมีเก็บไวเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงดานบรหิารงานบุคคลสวน
ทองถิน่ของตนเอง  เปนรายงานทีม่ีขอมูลครบถวนตามกระบวนการประเมิน 

2. รายงานฉบับยอ  รายงานนี้สําหรับนําเสนอตอประชาชน  ผูรับบริการ  ชุมชนทองถิน่และ
สาธารณชน  จัดทําโดยสรุปขอมูลที่จําเปนตองนําเสนอจากรายงานฉบับสมบูรณ  นํามาเขียนโดยใชภาษาที่
งายตอความเขาใจ  นําเสนอผลการติดตามและการประเมิน ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนางานใน
อนาคต 
6. การนําผลการประเมินไปใช 

เงื่อนไขสูความสําเร็จของการประเมินการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะ
เชื่อมโยงไปสูความสําเร็จของระบบการประกันคุณภาพการทํางาน คือ การสรางจิตสํานึก ตระหนักใน
ความสําคัญของการประเมินตนเอง โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองสรางวัฒนธรรมใหมที่วา การ
ประเมินเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีจุดมุงหมายเพื่อการปรับปรุง
การปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยนําผลการประเมินการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นไปใชในการพัฒนา
ตนเอง/พัฒนางานที่รับผิดชอบ  พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและนําไปกําหนดนโยบายการบริหารงาน
บุคคลรวมทั้งสามารถนําผลการประเมินที่ไดมาใชปรับปรุงแกไขระบบการประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่นของตนเองใหมีความถูกตองชัดเจนเปนระบบมากยิ่งขึ้นดวย 
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การประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น มจีํานวน 4 องคประกอบ 18 ปจจัย และ  
ผลลัพธที่พงึประสงค  ซ่ึงมีตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น 45 ตัวชี้วัด  ดังนี ้
องคประกอบที่ 1  การจัดหาทรัพยากรมนุษย  (มี 16 ตัวชี้วัด) 
 ปจจัยที ่  1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย   
    2. การวิเคราะหงาน 
    3. การสรรหา 
    4. การคัดเลือก 
    5. การแตงตั้ง (การบรรจุ  การรับโอน  การยาย  การเลือ่นตําแหนง  

      รักษาราชการแทน  และรักษาการในตาํแหนงที่วาง) 
องคประกอบที่ 2  การใหรางวลัทรพัยากรมนษุย  (มี 12 ตัวชี้วัด) 
 ปจจัย   1. การเลื่อนตําแหนง (เลื่อนตําแหนง  เพิม่ระดับ) 
    2. การเลื่อนขั้นเงนิเดือน 
    3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    4. คาตอบแทน 
    5. การยาย (การยายภายในองคกรเดียวกัน) 
    6. การจูงใจ 
องคประกอบที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (มี 4 ตัวชี้วัด) 
 ปจจัย   1. การฝกอบรม 
    2. การศึกษา 
    3. การวางแผนและพัฒนาอาชีพ 
องคประกอบที่ 4  การธาํรงรักษาและปองกันทรัพยากรมนษุย  (มี 11 ตัวชี้วัด) 
 ปจจัย   1. พนักงานสัมพันธ 
    2. สุขภาพและความปลอดภัย 
    3. การดําเนนิการทางวนิัย (การลงโทษ  การอุทธรณ  การรองทกุข) 

  4. การพนจากตําแหนง  (การโอน  ยาย  เลื่อนตําแหนง  ออกจากราชการ) 
ผลลัพธที่พงึประสงค  (มี 2 ตัวชี้วัด) 

1. ดานประสทิธผิล 
2. ดานประสทิธภิาพ 
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องคประกอบ  ปจจัย  และตัวช้ีวัดการบริการงานบุคคลสวนทองถิ่น 
 

องคประกอบ ปจจัย ตัวช้ีวัด 

1  การจัดหา
ทรัพยากรมนษุย 
(16 ตัวช้ีวัด) 

1. การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย 

1. มีการวางแผนกลยุทธขององคการรวมกันระหวาง 
ผูบริหารทองถิ่นกับพนักงานสวนทองถิ่น 
2. มีการศึกษาความตองการทรัพยากรมนุษยในอนาคตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3. มีการสํารวจทรัพยากรมนุษยที่มีอยูในปจจุบัน 
4. มีการนําแผนไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนและคุมคา 

 2. การวิเคราะหงาน 1. มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงอยางสมเหตุสมผล 

 3. การสรรหา 1. ใชวิธีการสรรหาบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอก 
องคการอยางโปรงใสและตรวจสอบได 
2. มีการประชาสัมพันธเพื่อใหบุคคลที่มีความรูความสามารถ
มาสมัครอยางทั่วถึง 

 4. การคัดเลือก 1. มีการใชระบบคุณธรรมในการคัดเลือกบุคลากร 
2. มีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมและเชื่อถือได 
3. มีนโยบายและวิธีการคัดเลือกที่มีมาตรฐาน เที่ยงตรงและ
เชื่อถือได 

 5. การแตงตั้ง  
(การบรรจุ   การ 
รับโอน  การยาย  
การเลื่อนตําแหนง 
รักษาราชการแทน   
และรักษาการใน
ตําแหนงที่วาง) 

1. มีวิธีการบรรจุที่โปรงใสและตรวจสอบได และ 
มีการทดลองงาน 
2. มีวิธีการรับโอนที่เปนธรรม 
3. มีวิธีการยายที่เปนธรรม 
4. มีวิธีการเลื่อนตําแหนงที่เปนธรรม 
5. มีวิธีการรักษาราชการแทนตามหลักอาวุโส ผลงานและ
ความรูความสามารถ 
6. มีวิธีการรักษาการในตําแหนงที่วางตามหลักอาวุโส  
ผลงานและความรูความสามารถ 
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องคประกอบ ปจจัย ตัวช้ีวัด 

2. การใหรางวลั
ทรัพยากรมนษุย 
(12 ตัวช้ีวัด) 

1. การเลื่อน
ตําแหนง (เล่ือน
ตําแหนง เพิ่มระดับ) 

1. มีการกําหนดเกณฑการเลื่อนตําแหนงที่ชัดเจน 
2. มีวิธีการเลื่อนตําแหนงอยางชัดเจนและยุติธรรม 
3. มีการกําหนดเกณฑการเพิ่มระดับที่ชัดเจน 
4. มีวิธีการเพิ่มระดับอยางชัดเจนและยุติธรรม 

 2. การเลื่อนขั้น 
เงินเดือน 

1. มีระบบการเล่ือนขั้นเงินเดือนที่เปนทางการชัดเจน  มี
เกณฑมาตรฐาน 
2. มีการกําหนดผูประเมินหลากหลายเพื่อความยุติธรรมและ
เปนธรรม 

 3. การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

1. มีหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โปรงใส 
2. มีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มุงเนนการมีสวนรวม
ของบุคลากร    

 4. คาตอบแทน 1. มีวิธีการกําหนดคาตอบแทนที่ชัดเจน  เปนธรรมและจูงใจ
ใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5. การยาย 
(การยายภายใน
องคกรเดียวกัน) 

1. มีหลักเกณฑการยายที่ชัดเจนโปรงใส 
2. มีวิธีการยายที่ยุติธรรม 

 6. การจูงใจ 1. มีหลักการจูงใจใหทํางานอยางเต็มความสามารถ 

3. การพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย 
(4 ตัวช้ีวัด) 

1. การฝกอบรม 1. มีกระบวนการฝกอบรมที่ถูกตอง  และกอใหเกิดผลคุมคา
ตอองคการ 
2. มีเทคนิคการฝกอบรมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคและ 
เนื้อหาสาระ 

 2. การศึกษา 1. มีการสงเสริมใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูโดยการศึกษา 
 

 3. การวางแผนและ
พัฒนาอาชีพ 

1. มีวิธีการวางแผนและพัฒนาอาชีพเพื่อใหเกิดความ 
กาวหนาและมั่นคง    
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องคประกอบ ปจจัย ตัวช้ีวัด 

4. การธํารง
รักษาและ 
ปองกัน
ทรัพยากรมนษุย 
(11 ตัวช้ีวัด) 

1. พนักงานสัมพันธ 1. มีระบบและกลไกการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง  
ผูบริหารทองถิ่นกับพนักงานสวนทองถิ่น 
2. มีระบบและกลไกการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง
พนักงานกับพนักงาน 

 2. สุขภาพและ
ความปลอดภัย 

1. มีระบบการสรางสุขภาพและความปลอดภัยแกบุคลากร
เพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางคุมคา 

 3. การดําเนินการ
ทางวินัย   
(การลงโทษ  การ
อุทธรณ  การรอง
ทุกข) 

1. มีระบบการดําเนินการทางวินัยเพื่อเสริมสราง  กํากับ  
ควบคุมพฤติกรรมบุคลากรใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ 
2. มีการดําเนินการลงโทษอยางยุติธรรม  โปรงใส  และ 
ตรวจสอบได 
3. มีการดําเนินการอุทธรณที่เปนธรรม  โปรงใส  และ 
ตรวจสอบได 
4. มีการดําเนินการรองทุกขที่เปนธรรม  โปรงใส  และ 
ตรวจสอบได 

 4. การพนจาก
ตําแหนง  (การโอน  
ยาย  เล่ือนตําแหนง  
ออกจากราชการ) 

1. มีการใหพนจากตําแหนงโดยการโอนอยางยุติธรรม 
2. มีการใหพนจากตําแหนงโดยการยายอยางยุติธรรม 
3. มีการใหพนจากตําแหนงโดยการเลื่อนตําแหนงอยาง 
ยุติธรรม 
4. มีการใหพนตําแหนงโดยการออกจากราชการอยาง 
ยุติธรรม 

 
ผลลัพธที่พึง
ประสงค 
(2 ตัวช้ีวัด) 

  
1. มีการปฏิบัติงานของพนักงานอยางมีประสิทธิผล 
2. มีการปฏิบัติงานของพนักงานอยางมีประสิทธิภาพ 
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องคประกอบที่ 1  การจัดหาทรัพยากรมนุษย  (มี 16 ตัวชี้วัด) 

ปจจัยที ่    1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย 
                                 2. การวิเคราะหงาน 
                                 3. การสรรหา 

4. การคัดเลือก 
                             5. การแตงต้ัง (การบรรจุ  การรับโอน   

                                    การยาย การเลื่อนตําแหนง 
                                    รักษาราชการแทน  และรักษาการ 
                                    ในตําแหนงที่วาง) 
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         ตัวชีว้ดัและเกณฑสําหรบัการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  

 
 
องคประกอบที่ 1  การจัดหาทรัพยากรมนุษย  (มี 5 ปจจัย  16 ตัวชี้วัด) 
ปจจัยที่ 1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย 
ตัวช้ีวัด  1. มีการวางแผนกลยุทธขององคการรวมกันระหวางผูบริหารทองถิ่นกับพนักงานสวนทองถิ่น 
  2. มีการศึกษาความตองการทรัพยากรมนุษยในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  3. มีการสํารวจทรัพยากรมนุษยที่มีอยูในปจจุบัน 
  4. มีการนําแผนไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนและคุมคา 
เครื่องมือ 1. แบบสํารวจการวางแผนกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  2. แบบสํารวจความตองการทรัพยากรมนุษยในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  3. แบบสํารวจทรัพยากรมนุษยที่มีอยูในปจจุบันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  4. แบบสํารวจการนําแผนไปปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 
องคประกอบ 

 
ตัวชี้วดั 

 
เครื่องมือ 

 
เกณฑ 

1. การจัดหา
ทรัพยากรมนษุย 

   

1.1 การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย 

1. มีการวางแผนกลยุทธ 
ขององคการรวมกันระหวาง
ผูบริหารทองถิ่นกับ
พนักงานสวนทองถิ่น 

แบบสํารวจการวางแผน 
กลยุทธขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 2. มีการศึกษาความ
ตองการทรัพยากรมนุษยใน
อนาคตขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

แบบสํารวจความตองการ
ทรัพยากรมนุษยในอนาคต
ขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น 

องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 3. มีการสํารวจทรัพยากร
มนุษยที่มีอยูในปจจุบัน 

แบบสํารวจทรัพยากรมนุษย 
ที่มีอยูในปจจุบันขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 4. มีการนําแผนไปปฏิบัติ 
ใหเกิดประโยชนและคุมคา 

แบบสํารวจการนําแผนไป
ปฏิบัติขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 

องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 
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วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที่ 1  การวางแผนทรัพยากรมนษุย 
เครื่องมือ  ชดุที่ 1  แบบสํารวจการวางแผนกลยทุธขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้   ระดับใด 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการศึกษาวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานองคกร       
ปกครองสวนทองถิ่น 

     

2. มีการจัดทําวิสัยทัศนขององคการที่ชัดเจนรวมกัน      

3. มีการจัดทําพันธกิจขององคการที่ชัดเจนรวมกัน      

4. มีการกําหนดปรัชญา นโยบายและเปาหมายองคการ
ชัดเจนรวมกัน 

     

5. มีการจัดทําแผนกลยุทธขององคการที่ชัดเจนรวมกัน      

6. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนรวมกัน      

 
เครื่องมือชุดที่ 2 แบบสํารวจความตองการทรัพยากรมนุษยในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการจัดทําแผนกําลังคน 3 ป      

2. มีการกําหนดความตองการกําลังคนในอนาคต      

3. มีการกําหนดตําแหนงและลักษณะงานที่องคการ
ตองการชัดเจน 

     

4. มีการกําหนดทักษะ ความรู  ประสบการณ  และ 
ความสามารถ  สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ  และ
กลยุทธขององคการ 
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เครื่องมือ  ชดุที่ 3  แบบสํารวจทรพัยากรมนุษยที่มีอยูในปจจุบนัขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการสํารวจขอมูลพื้นฐานของบุคลากร ไดแก  ความรู  
ทักษะ ประสบการณ และความสามารถ 

     

2. มีการจัดทําระบบขอมูลแตละบุคคลดาน
ความสามารถที่สอดคลองกับตําแหนงเพื่อใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศน  พันธกิจ และกลยุทธองคการ 

     

3. มีการจัดทําแผนพัฒนาความสามารถของบุคลากรใน
อนาคต  ไดแก การฝกอบรมในงานที่ทํา  และการให 
การศึกษา 

     

 
 
เครื่องมือ  ชดุที่ 4   แบบสํารวจการนําแผนไปปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการกําหนดบุคคลที่จะรับผิดชอบการปฏิบัติงาน 
แตละสวนชัดเจน 

     

2. มีการจัดสรรทรัพยากรสอดคลองตามแผนอัตรากําลัง      

3. มีการสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน      

4. มีการปฏิบัติงานตามแผนอัตรากําลัง      

5. มีการควบคุมติดตามแผนอัตรากําลัง      

6. มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงการวางแผนอัตรากําลัง
ระยะตอไป 
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องคประกอบที่ 1  การจัดหาทรัพยากรมนุษย 
ปจจัยที่ 2 การวิเคราะหงาน 
ตัวช้ีวัด  1. มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงอยางสมเหตุสมผล 
เครื่องมือ 1. แบบสํารวจคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 

 
องคประกอบ 

 
ตัวชี้วดั 

 
เครื่องมือ 

 
เกณฑ 

1. การจัดหา
ทรัพยากรมนษุย 

   

1.2 การวิเคราะห
งาน 

1. มีการกําหนดคุณสมบัติ 
เฉพาะตําแหนงอยาง 
สมเหตุผล 

แบบสํารวจคุณสมบัติ 
เฉพาะตําแหนง 
 

องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 
 
 

วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที่ 2  การวิเคราะหงาน 
เครื่องมือ  ชดุที่ 1  แบบสํารวจคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการกําหนดคุณวุฒิทางการศึกษาสอดคลองกับ
ตําแหนงงาน 

     

2. มีการกําหนดประสบการณและการฝกอบรม             
ที่สอดคลองกับตําแหนงงาน 

     

3. มีการกําหนดความสามารถที่สอดคลองกับ 
ตําแหนงงาน 

     

4. มีการกําหนดทักษะความชํานาญที่สอดคลองกับ
ตําแหนงงาน 

     

5. มีการกําหนดทัศนคติ  คานิยม แรงจูงใจในการทํางาน
สอดคลองกับตําแหนงงาน 
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องคประกอบที่ 1  การจัดหาทรัพยากรมนุษย 
ปจจัยที ่3  การสรรหา 
ตัวช้ีวัด 1. ใชวิธีการสรรหาบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกองคการอยางโปรงใสและตรวจสอบได 
               2. มีการประชาสัมพันธเพื่อใหบุคคลที่มีความรูความสามารถมาสมัครอยางทั่วถึง 
เครื่องมือ 1. แบบสํารวจขอมูลพื้นฐานในการคนหาบุคลากรที่เหมาะสมกับตําแหนงที่ตองการ 
  2. แบบสํารวจการประชาสัมพันธเพื่อการสรรหาพนักงานสวนทองถิ่น 
 

 
องคประกอบ 

 
ตัวชี้วดั 

 
เครื่องมือ 

 
เกณฑ 

1. การจัดหา
ทรัพยากรมนษุย 

 
 

  

1.3 การสรรหา 1. ใชวิธีการสรรหาบุคลากร
ทั้งจากภายในและ
ภายนอกองคการอยาง
โปรงใส และตรวจสอบได 

แบบสํารวจขอมูลพื้นฐาน 
ในการคนหาบุคลากรที่
เหมาะสมกับตําแหนงที่
ตองการ 

องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 2. มีการประชาสัมพันธ 
เพื่อใหบุคคลที่มีความรู
ความสามารถมาสมัคร
อยางทั่วถึง 

แบบสํารวจ การ 
ประชาสัมพันธเพื่อการ 
สรรหาพนักงานสวนทองถิ่น 

องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 

 
วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที่ 3  การสรรหา 
เครื่องมือ  ชดุที่ 1  . แบบสํารวจขอมูลพื้นฐานในการคนหาบุคลากรที่เหมาะสมกับตําแหนงที่ตองการ 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีระบบขาวสารขอมูลเพื่อประชาสัมพันธคุณสมบัติ
ของตําแหนงที่ตองการแกกลุมเปาหมายได 
อยางเหมาะสมและทั่วถึง 

     

2. มีการประชาสัมพันธใหทราบอยางทั่วถึง      

3. มีการกําหนดระยะเวลาในการสรรหาอยางชัดเจน      

4. มีการเปดโอกาสใหผูมีคุณสมบัติมาสมัครไดอยาง 
เทาเทียมกันทั้งบุคลากรภายในและภายนอกองคการ 
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เครื่องมือ  ชดุที่ 2  แบบสํารวจการประชาสัมพันธเพ่ือการสรรหาพนักงานสวนทองถิ่น 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 
 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการติดประกาศอยางเปนทางการที่สํานักงานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

     

2. มีการจัดทําเว็บไซตและแผนพับประชาสัมพันธ 
การรับสมัครพนักงานสวนทองถิ่น 

     

3. มีการประชาสัมพันธผานสื่อ  เชน  รายการ
วิทยุกระจายเสียง  หนังสือพิมพ ฯลฯ 

     

4. มีการแจงประกาศการรับสมัครพนักงานไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น  สถาบันการศึกษา  และ 
หนวยงานอื่น 
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องคประกอบที่ 1  การจัดหาทรัพยากรมนุษย 
ปจจัยที่ 4  การคัดเลือก 
ตัวช้ีวัด  1. มีการใชระบบคุณธรรมในการคัดเลือกบุคลากร 

2. มีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมและเชื่อถือได 
  3. มีนโยบายและวิธีการคัดเลือกที่มีมาตรฐาน เที่ยงตรงและเชื่อถือได 
เครื่องมือ 1. แบบสํารวจการใชระบบคุณธรรมในการคัดเลือกบุคลากร 
  2. แบบสํารวจกระบวนการคัดเลือกบุคลากร 
  3. แบบสํารวจวิธีการทดสอบ 
 
 
 

 
องคประกอบ 

 
ตัวชี้วดั 

 
เครื่องมือ 

 
เกณฑ 

1. การจัดหา
ทรัพยากรมนษุย 

   

1.4 การคัดเลือก 1. มีการใชระบบคุณธรรม
ในการคัดเลือกบุคลากร 

แบบสํารวจการใชระบบ 
คุณธรรมในการคัดเลือก
บุคลากร 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ียรวมมากกวา 
3.50 

 2. มีกระบวนการคัดเลือก 
บุคลากรที่เหมาะสมและ 
เชื่อถือได 

แบบสํารวจกระบวนการ 
คัดเลือกบุคลากร 

องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ียรวมมากกวา 
3.50 

 3. มีนโยบายและวิธีการ 
คัดเลือกที่มีมาตรฐาน 
เที่ยงตรงและเชื่อถือได 

แบบสํารวจวิธีการทดสอบ องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ียรวมมากกวา 
3.50 
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วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที่ 4   การคดัเลือก 
เครื่องมือ  ชุดที่ 1  แบบสํารวจการใชระบบคุณธรรมในการคัดเลือกบุคลากร 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. ใชหลักความรูความสามารถ      
2. ใชหลักความเสมอภาคเทาเทียมกัน  ไมเลือก 
สถาบันการศึกษา เพศ  ศาสนา 

     

3. ใชหลักความมั่นคงในอาชีพ      
4. ใชหลักความเปนกลางทางการเมือง      
5. มีการคัดเลือกคณะกรรมการสอบคัดเลือกอยาง 
โปรงใส  ไมถูกครอบงําจากอิทธิพลใด ๆ  

     

 
 
เครื่องมือ  ชุดที่ 2  แบบสํารวจกระบวนการคัดเลือกบุคลากร 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการกลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติขั้นตน      

2. มีการสอบขอเขียนภาคความรู  ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

     

3. มีการสอบสัมภาษณ      

4. มีการทดสอบความถนัดและความคลองแคลวในการ
ทํางาน 

     

5. มีกระบวนการคัดเลือกที่เปดเผยตรวจสอบได      
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เครื่องมือ  ชดุที่ 3  แบบสํารวจวิธีการทดสอบ 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 
 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีผูเชี่ยวชาญเฉพาะตําแหนงเปนผูออกขอสอบ  ทําให
เครื่องมือที่ใชในการทดสอบ มีความเที่ยงตรง 

     

2. มีวิธีการสอบขอเขียนที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได      

3. มีคณะกรรมการดําเนินการสอบสัมภาษณที่มี 
หลักเกณฑเชื่อถือได 
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องคประกอบท่ี 1  การจัดหาทรัพยากรมนุษย 
ปจจัยที่ 5  การแตงตั้ง 
ตัวช้ีวัด  1. มีวิธีการบรรจุที่โปรงใสและตรวจสอบได และมีการทดลองงาน 

2. มีวิธีการรับโอนที่เปนธรรม 
  3. มีวิธีการยายที่เปนธรรม 
  4. มีวิธีการเลื่อนตําแหนงที่เปนธรรม 
  5. มีวิธีการรักษาราชการแทนตามหลักอาวุโส ผลงานและความรูความสามารถ 
  6. มีวิธีการรักษาการในตําแหนงที่วางตามหลักอาวุโส ผลงานและความรูความสามารถ 
เครื่องมือ 1. แบบสํารวจวิธีการบรรจุ 
  2. แบบสํารวจวิธีการรับโอน 
  3. แบบสํารวจวิธีการยาย 
  4. แบบสํารวจวิธีการเลื่อนตําแหนง 

              5. แบบสํารวจวิธีการรักษาราชการแทน 
  6. แบบสํารวจวิธีการรักษาการในตําแหนงที่วาง 
 
 

 
องคประกอบ 

 
ตัวชี้วดั 

 
เครื่องมือ 

 
เกณฑ 

1. การจัดหา
ทรัพยากรมนษุย 

   

1.5 การแตงตั้ง 1. มีวิธีการบรรจุที่โปรงใส
และตรวจสอบได  และมี
การทดลองงาน 
 

แบบสํารวจวิธีการบรรจุ 
 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 2. มีวิธีการรับโอนที่เปน
ธรรม 

แบบสํารวจวิธีการรับโอน องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 3. มีวิธีการยายที่เปนธรรม แบบสํารวจวิธีการยาย องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 4. มีวิธีการเลื่อนตําแหนงที่
เปนธรรม 
 

แบบสํารวจวิธีการเลื่อน
ตําแหนง 

องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 
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องคประกอบ 

 
ตัวชี้วดั 

 
เครื่องมือ 

 
เกณฑ 

 5. มีวิธีการรักษาราชการ
แทนตามหลักอาวุโส  
ผลงานและความรู
ความสามารถ 

แบบสํารวจวิธีการรักษา 
ราชการแทน 
 

องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 6. มีวิธีการรักษาการใน
ตําแหนงที่วางตามหลัก
อาวุโส ผลงานและความรู
ความสามารถ 

แบบสํารวจวิธีการรักษาการ 
ในตําแหนงที่วาง 

องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 
 

 
วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที่ 5  การแตงต้ัง 
เครื่องมือ  ชดุที่ 1  แบบสํารวจวิธีการบรรจุ 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 

 
รายการ   ระดับการปฏิบัติ   

 มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

1. มีการบรรจุผูสอบแขงขันตามลําดับคะแนนที่ขึ้น 
บัญชีไว 

     

2. มีการบรรจุโดยคํานึงความรู ความสามารถและความ
เหมาะสมในตําแหนง 

     

3. มีการบรรจุโดยคํานึงความตองการและความ 
เหมาะสมของทองถิ่น 

     

4. มีการทดลองงานโดยคํานึงถึงความรูความสามารถ 
และความเหมาะสมในตําแหนง 
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เครื่องมือ  ชดุที่ 2  แบบสํารวจวิธีการรับโอน 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการกําหนดเกณฑการรับโอนอยางชัดเจน      

2. มีการดําเนินการรับโอนอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน      
3. มีการดําเนินการรับโอนเพื่อประโยชนและการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

     

4. มีกลไกการตรวจสอบการรับโอนเพื่อใหเกิด 
ความเปนธรรม 

     

5. มีคณะกรรมการที่รับโอนที่เปนกลาง      

 
 
เครื่องมือ  ชดุที่ 3  แบบสํารวจวิธีการยาย 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการยายโดยคํานึงถึงประโยชนของการบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนหลัก 

     

2. มีการยายโดยคํานึงถึงการพัฒนาและการเรียนรูของ
พนักงานสวนทองถิ่น 

     

3. มีการยายโดยคํานึงถึงความรู  ความสามารถ  และ
ประสบการณที่สอดคลองเหมาะสมกับตําแหนงนั้น 
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เครื่องมือ  ชดุที่ 4  แบบสํารวจวิธีการเลื่อนตําแหนง 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนตําแหนงที่เปน
ทางการ ไดแก  การเลื่อนระดับโดยไมเล่ือนตําแหนง เชน  
ปลัด อบต. ระดับ 4  เปน  ปลัด อบต. ระดับ 5   
การเลื่อนตําแหนงโดยไมเล่ือนระดับ  เชน  เล่ือนจาก 
รองปลัด เทศบาล ระดับ 7  เปน ปลัด เทศบาล ระดับ 7  
และการเลื่อนที่ตําแหนงและระดับ 

     

2. มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะชัดเจนและเปนธรรม
สําหรับการเล่ือนตําแหนง 

     

3. มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงโดย
คํานึงถึงผลงาน ความรู ความสามารถ ความประพฤติ 
คุณธรรม จริยธรรม และประวัติการปฏิบัติราชการ 

     

4. มีการสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกที่เที่ยงตรงเชื่อถือได      

5. มีการสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกที่โปรงใสและ 
ตรวจสอบได 

     

6. มีการเลื่อนตําแหนงจากผูไดรับการคัดเลือกหรือผูสอบ
คัดเลือกไดตามบัญชีรายชื่อ 
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เครื่องมือ  ชดุที่ 5  แบบสํารวจวิธีการรักษาราชการแทน 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการรักษาราชการแทนตามระเบียบแบบแผนของ 
ราชการและเปนไปตามกฎหมาย 

     

2. มีการพิจารณาความรู  ความสามารถ ความเหมาะสม  
และเปนประโยชนตอราชการสูงสุด 
 

     

 
 
เครื่องมือ  ชดุที่ 6  แบบสํารวจวิธีการรักษาการในตําแหนงที่วาง 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการรักษาการในตําแหนงที่วางตามระเบียบ 
แบบแผนของราชการ  และเปนไปตามกฎหมาย 

     

2. มีการพิจารณาความรู  ความสามารถความเหมาะสม  
และเปนประโยชนตอราชการสูงสุด 
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องคประกอบที่ 2 การใหรางวัลทรัพยากรมนุษย (มี 12 ตัวชี้วัด) 
   ปจจัยที ่   1. การเลื่อนตําแหนง (เล่ือนตําแหนง  เพิ่มระดับ) 
    2. การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
    3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    4. คาตอบแทน 
    5. การยาย (การยายภายในองคกรเดียวกัน) 
    6. การจูงใจ 
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องคประกอบที่ 2  การใหรางวลัทรพัยากรมนษุย  (มี 6 ปจจัย  12 ตัวชี้วัด) 
ปจจัยที่ 1 การเลื่อนตําแหนง 
ตัวช้ีวัด  1. มีการกําหนดเกณฑการเลื่อนตําแหนงที่ชัดเจน 
  2. มีวิธีการเลื่อนตําแหนงอยางชัดเจนและยุติธรรม 

3. มีการกําหนดเกณฑการเพิ่มระดับที่ชัดเจน 
  4. มีวิธีการเพิ่มระดับอยางชัดเจนและยุติธรรม 
เครื่องมือ 1. แบบสํารวจเกณฑการเลื่อนตําแหนง 
  2. แบบสํารวจวิธีการเลื่อนตําแหนง 
  3. แบบสํารวจเกณฑการเพิ่มระดับ 
  4. แบบสํารวจวิธีการเพิ่มระดับ 
 
 

 
องคประกอบ 

 
ตัวชี้วดั 

 
เครื่องมือ 

 
เกณฑ 

2. การใหรางวลั
ทรัพยากรมนษุย 

   

2.1 การเลื่อน
ตําแหนง 

1. มีการกําหนดเกณฑการ
เล่ือนตําแหนงที่ชัดเจน  
 

แบบสํารวจเกณฑการเลื่อน
ตําแหนง 
 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 2. มีวิธีการเลื่อนตําแหนง
อยางชัดเจนและยุติธรรม 

แบบสํารวจวิธีการเลื่อน
ตําแหนง 
 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 3. มีการกําหนดเกณฑการ
เพิ่มระดับที่ชัดเจน  

แบบสํารวจเกณฑการ 
เพิ่มระดับ 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 4. มีวิธีการเพิ่มระดับอยาง 
ชัดเจนและยุติธรรม 

แบบสํารวจวิธีการเพิ่มระดับ องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 
 
 
 
 
 
 



42
  

วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที่ 1  การเลือ่นตําแหนง 
เครื่องมือ  ชดุที่ 1  แบบสํารวจเกณฑการเลื่อนตําแหนง 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการกําหนดเกณฑประเมินผลงานชัดเจน      
2. มีการกําหนดเกณฑประเมินความรูชัดเจน      
3. มีการกําหนดเกณฑประเมินความสามารถชัดเจน      
4. มีการกําหนดเกณฑประเมินความประพฤติชัดเจน      
5. มีการกําหนดเกณฑประเมินคุณธรรม จริยธรรมชัดเจน      

6. มีการกําหนดเกณฑประเมินประวัติการปฏิบัติราชการ
ชัดเจน 

     

 
เครื่องมือ  ชดุที่ 2  แบบสํารวจวิธีการเลื่อนตําแหนง 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนตําแหนงอยาง
เปนทางการ 

     

2. มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ชัดเจนและเปน
ธรรมสําหรับการเลื่อนตําแหนงโดยคํานึงถึง ผลงาน  ความรู  
ความสามารถ  ความประพฤติ  คุณธรรม  จริยธรรม  และ
ประวัติการปฏิบัติราชการ 

     

3. มีการสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก 
ที่เที่ยงตรงเชื่อถือได 

     

4. มีการสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก 
ที่โปรงใสและตรวจสอบได 

     

5. มีการเลื่อนตําแหนงจากผูสอบแขงขันไดตามบัญชีรายชื่อ      
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เครื่องมือ  ชดุที่ 3  แบบสํารวจเกณฑการเพิ่มระดับ 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการกําหนดเกณฑประเมินผลงานชัดเจน      
2. มีการกําหนดเกณฑประเมินความรูชัดเจน      
3. มีการกําหนดเกณฑประเมินความสามารถชัดเจน      
4. มีการกําหนดเกณฑประเมินคุณธรรม จริยธรรมและ
ความประพฤติชัดเจน 

     

5. มีการกําหนดเกณฑประเมินประวัติการปฏิบัติราชการ
ชัดเจน 

     

 
เครื่องมือ  ชดุที่ 4  แบบสํารวจวิธีการเพิ่มระดับ 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มระดับอยางเปน
ทางการ 

     

2. มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะที่ชัดเจนและเปนธรรม
สําหรับการเพิ่มระดับตําแหนงโดยคํานึงถึงผลงาน ความรู 
ความสามารถ ความประพฤติ  คุณธรรม  จริยธรรม  และ
ประวัติการปฏิบัติราชการ 

     

3. มีการสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกที่เที่ยงตรงเชื่อถือได      

4. มีการสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกที่โปรงใสตรวจสอบได      

5. มีการเพิ่มระดับจากผูสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกตาม
บัญชีรายชื่อ 
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องคประกอบที่ 2  การใหรางวลัทรพัยากรมนษุย 
ปจจัยที่ 2 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ตัวช้ีวัด  1. มีระบบการเล่ือนขั้นเงินเดือนที่มีเกณฑมาตรฐานชัดเจน 
  2. มีการกําหนดผูประเมินหลากหลายเพื่อความยุติธรรมและเปนธรรม 
เครื่องมือ 1. แบบสํารวจระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  2. แบบสํารวจผูทําการประเมินเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือน 

 
องคประกอบ 

 
ตัวชี้วดั 

 
เครื่องมือ 

 
เกณฑ 

2. การใหรางวลั
ทรัพยากรมนษุย 

   

2.2 การเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

1. มีระบบการเล่ือนขั้น 
เงินเดือนที่มีมาตรฐาน 
ชัดเจน 

แบบสํารวจระบบการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 2. มีการกําหนดผูประเมิน
หลากหลายเพื่อความ 
ยุติธรรมและเปนธรรม 

แบบสํารวจผูทําการประเมิน
เพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือน 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 
วิธีการวัดและประเมินผลตัวช้ีวัดปจจัยที่ 2  การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เครื่องมือ  ชุดที่ 1  แบบสํารวจระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 

รายการ   ระดับการ
ปฏิบัติ 

  

 มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

1. มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เปนระบบ โปรงใสเปนธรรม และตรวจสอบได      

2. มีระบบการเล่ือนขั้นเงินเดือนโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานและวัตถุประสงค
ของงานแตละงาน 

     

3. มีการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค วิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน และผูทําการ
ประเมินอยางชัดเจน 

     

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนอยางเปนทางการ      

5. มีมาตรฐานการปฏิบัติงานแตละงานที่ชัดเจนและสามารถวัดได ซึ่งไดแก    
คุณภาพ  ปริมาณงาน ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการปฏิบัติ  ความสามารถ  
ความอุตสาหะ  ความมีคุณธรรม  จริยธรรม  การรักษาวินัย  และการปฏิบัติตน
ใหเหมาะสมกับการไดเล่ือนขั้นเงินเดือน 
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เครื่องมือ  ชุดที่ 2  แบบสํารวจผูทําการประเมินเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือน 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 

1. มีการประเมินโดยผูบังคับบัญชา      

2. มีการประเมินโดยเพื่อนรวมงาน      

3. มีการประเมินโดยผูใตบังคับบัญชา      

4. มีการประเมินโดยคณะกรรมการ      
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องคประกอบที่ 2  การใหรางวลัทรพัยากรมนษุย 
ปจจัยที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัด  1. มีหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โปรงใส 
  2. มีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากร 
เครื่องมือ 1. แบบสํารวจหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  2. แบบสํารวจวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 

 
องคประกอบ 

 
ตัวชี้วดั 

 
เครื่องมือ 

 
เกณฑ 

2. การใหรางวลั
ทรัพยากรมนษุย 

   

2.3 การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. มีหลักการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
โปรงใส 

แบบสํารวจหลักการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 2. มีวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่มุงเนนการ 
มีสวนรวมของบุคลากร 

แบบสํารวจวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 
 
วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที่ 3  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เครื่องมือ  ชดุที่ 1  แบบสํารวจหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1.มีการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคการประเมินผล
การปฏิบัติงานชัดเจน 

     

2. มีการประกาศขั้นตอน เกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานอยางทั่วถึง และโปรงใส 

     

3. มีการใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม      

4. มีการประกาศและเปดเผยผลการประเมินอยางเปน
ทางการ 
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เครื่องมือ  ชดุที่ 2  แบบสํารวจวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อยางเปนทางการ 

     

2. ใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑและ 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     

3. ใหลูกคาหรือผูรับบริการมีสวนรวมในการใหขอมูล 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     

4. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานถูกเลือก 
โดยบุคลากร 

     

5. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานไมมีสวนได
สวนเสียในการประเมิน 
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องคประกอบที่ 2  การใหรางวลัทรพัยากรมนษุย 
ปจจัยที่ 4 คาตอบแทน 
ตัวช้ีวัด  1. มีวิธีการกําหนดคาตอบแทนที่ชัดเจน  เปนธรรม  และจูงใจใหปฏิบัติงานไดอยางมี 

    ประสิทธิภาพ 
เครื่องมือ 1. แบบสํารวจวิธีการกําหนดคาตอบแทน 
 

 
องคประกอบ 

 
ตัวชี้วดั 

 
เครื่องมือ 

 
เกณฑ 

2. การใหรางวลั
ทรัพยากรมนษุย 

   

2.4 คาตอบแทน 1. มีวิธีการกําหนด 
คาตอบแทนที่ชัดเจน  เปน
ธรรมและจูงใจให
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

แบบสํารวจวิธีการกําหนด
คาตอบแทน 
 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 
 
วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที่ 4  คาตอบแทน 
เครื่องมือ  ชดุที่ 1  แบบสํารวจวิธีการกําหนดคาตอบแทน 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการสํารวจความตองการเกี่ยวกับสวัสดิการและ 
สิทธิประโยชนเกื้อกูลเปนระยะ ๆ โดยเปรียบเทียบกับ
หนวยงานอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 

     

2. มีการนําเอาผลสํารวจไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
สวัสดิการ  สิทธิประโยชนเกื้อกูลใหพนักงานสวนทองถิ่น 

     

3. มีการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคาตอบแทน   
สวัสดิการ  และสิทธิประโยชนเกื้อกูลที่จัดให 

     

4. มีการกําหนดคาตอบแทนที่ชัดเจนและเปนธรรม      

5. มีการกําหนดคาตอบแทนที่จูงใจใหปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
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องคประกอบที่ 2 การใหรางวลัทรพัยากรมนุษย 
ปจจัยที่ 5 การยาย 
ตัวช้ีวัด  1. มีหลักเกณฑการยายที่ชัดเจนโปรงใส 
  2. มีวิธีการยายที่ยุติธรรม 
เครื่องมือ 1. แบบสํารวจหลักเกณฑการยาย 
  2. แบบสํารวจวิธีการยาย 
 
 

 
องคประกอบ 

 
ตัวชี้วดั 

 
เครื่องมือ 

 
เกณฑ 

2. การใหรางวลั
ทรัพยากรมนษุย 

   

2.5 การยาย 1. มีหลักเกณฑการยาย 
ที่ชัดเจนโปรงใส 

แบบสํารวจหลักเกณฑ 
การยาย 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 2. มีวิธีการยายที่ยุติธรรม แบบสํารวจวิธีการยาย 
 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 
 

วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที่ 5  การยาย 
เครื่องมือ  ชดุที่ 1  แบบสํารวจหลักเกณฑการยาย 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. กําหนดหลักเกณฑและนโยบายการยายที่ชัดเจน 
โปรงใส 

     

2. มีการยายที่ยึดความรู  ความสามารถ      

3. มีการยายเพื่อประโยชนการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

     

4. มีการยายเพื่อพัฒนาการเรียนรูงานใหมของพนักงาน
สวนทองถิ่น 
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เครื่องมือ  ชดุที่ 2  แบบสํารวจวิธีการยาย 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. กําหนดวิธีการยายที่ยุติธรรม      

2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการยายอยางเปนทางการ      

3. มีการดําเนินการยายที่เสมอภาคและเปนมาตรฐาน 
เดียวกัน 

     

4. มีกลไกตรวจสอบการยายพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อให
เกิดความยุติธรรม 
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องคประกอบที่ 2 การใหรางวลัทรพัยากรมนุษย 
ปจจัยที่ 6 การจูงใจ 
ตัวช้ีวัด  1. มีหลักการจูงใจใหทํางานอยางเต็มความสามารถ 
เครื่องมือ 1. แบบสํารวจหลักการจูงใจใหทํางานอยางเต็มความสามารถ 
 
 

 
องคประกอบ 

 
ตัวชี้วดั 

 
เครื่องมือ 

 
เกณฑ 

2. การใหรางวลั
ทรัพยากรมนษุย 

   

2.6 การจูงใจ 1. มีหลักการจูงใจพนักงาน
สวนทองถิ่นใหทํางานอยาง 
เต็มความสามารถ 

แบบสํารวจหลักการจูงใจ 
ใหทํางานอยางเต็ม
ความสามารถ 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 

 
วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที่ 6  การจงูใจ 
เครื่องมือ  ชดุที่ 1  แบบสํารวจหลักการจูงใจใหทํางานอยางเต็มความสามารถ 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีหลักการจูงใจใหทํางานอยางเต็มใจ  เต็ม
ความสามารถ 

     

2. มีหลักการจูงใจโดยจายคาตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ 

     

3. มีหลักการจูงใจโดยใชการสื่อสาร  เชน  
การประชุมชี้แจง  หนังสือเวียน  อินเทอรเนต  ฯลฯ 

     

4. มีหลักการจูงใจโดยใชเทคนิควิธีการใหมใน 
การพัฒนางาน 

     

5. มีหลักการจูงใจโดยการสรางบรรยากาศการทํางาน 
ที่เปดเผย จริงใจ  ไววางใจตอกัน 

     

6. มีหลักการจูงใจโดยจัดอุปกรณสํานักงาน  ส่ิงอํานวย
ความสะดวก  อาคารสถานที่ที่ทันสมัยและพอเพียง 
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   องคประกอบที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (มี 4 ตัวชี้วัด) 
         ปจจัยที่        1. การฝกอบรม 
         2. การศึกษา 
         3. การวางแผนและพัฒนาอาชีพ 
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องคประกอบที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (มี 3 ปจจัย  4 ตัวชี้วัด) 
ปจจัยที่ 1 การฝกอบรม 
ตัวช้ีวัด  1. มีกระบวนการฝกอบรมที่ถูกตอง และกอใหเกิดผลคุมคาตอองคการ 
  2. มีเทคนิคการฝกอบรมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคและเนื้อหาสาระ 
เครื่องมือ 1. แบบสํารวจกระบวนการฝกอบรม 
  2. แบบสํารวจเทคนิคการฝกอบรม 
 
 
 

 
องคประกอบ 

 
ตัวชี้วดั 

 
เครื่องมือ 

 
เกณฑ 

3. การพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย 

   

3.1 การฝกอบรม 1. มีกระบวนการฝกอบรม
ที่ถูกตองและกอใหเกิดผล
คุมคาตอองคการ 

แบบสํารวจกระบวนการ 
ฝกอบรม 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 2. มีเทคนิคการฝกอบรมที่
เหมาะสมกับวัตถุประสงค
และเนื้อหาสาระ 

แบบสํารวจเทคนิคการ 
ฝกอบรม 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 
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วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที่ 1  การฝกอบรม 
เครื่องมือ  ชดุที่ 1  แบบสํารวจกระบวนการฝกอบรม 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการสํารวจและวิเคราะหความตองการดานการ
ฝกอบรมพนักงานสวนทองถิ่น   

     

2. มีการวางแผนการเตรียมการเกี่ยวกับวิทยากร  
หลักสูตร  เนื้อหา  ส่ือ  และเทคนิควิธีการฝกอบรม 

     

3. มีการจัดฝกอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดาน
ความรู  ทักษะ เ จตคติ  ความประพฤติ  คุณธรรม   และ
จริยธรรม 

     

4. มีการประเมินผลการฝกอบรมกอนและหลัง 
การฝกอบรม 

     

5. มีการติดตามการนําผลการฝกอบรมไปประยุกตใช  
ในการปฏิบัติงาน 

     

 

 
เครื่องมือ  ชดุที่ 2  แบบสํารวจเทคนิคการฝกอบรม 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีเทคนิคการฝกอบรมโดยยึดผูเขารับการอบรมเปน
ศูนยกลาง 

     

2.มีเทคนิคการฝกอบรมที่เนนการมีสวนรวมของผูเขารับ 
การอบรม 

     

3.มีการฝกอบรมที่เนนพัฒนาการคิด เชน คิดสรางสรรค  
คิดแกปญหา ฯลฯ 

     

4. มีการฝกอบรมที่เนนฝกปฏิบัติจริงดานทักษะ      
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องคประกอบที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ปจจัยที่ 2 การศึกษา 
ตัวช้ีวัด  1. มีการสงเสริมใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูโดยการศึกษา 
  2. มีการเตรียมบุคลากรใหมีความสามารถในอนาคตโดยการศึกษาในระบบ  การศึกษา 

    นอกระบบ หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย 
เครื่องมือ 1. แบบสํารวจการสงเสริมใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูโดยการศึกษา 
  2. แบบสํารวจการเตรียมบุคลากรใหมีความสามารถในอนาคตโดยการศึกษา 

 

 
องคประกอบ 

 
ตัวชี้วดั 

 
เครื่องมือ 

 
เกณฑ 

3. การพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย 

   

3.2 การศึกษา 1. มีการสงเสริมให
บุคลากรเพิ่มพูนความรู 
โดยการศึกษา 

แบบสํารวจการสงเสริมให
บุคลากรเพิ่มพูนความรู 
โดยการศึกษา 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 
วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที่ 2  การศกึษา 
เครื่องมือ  ชดุที่ 1  แบบสํารวจการสงเสริมใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูโดยการศึกษา 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 

รายการ   ระดับการ
ปฏิบัติ 

  

 มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

1. มีการนําทิศทางในอนาคตขององคกรมากําหนดการศึกษาตอของ
พนักงานสวนทองถิ่น 

     

2. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม      

3. มีการเตรียมบุคลากรใหมีความสามารถในอนาคตโดยการศึกษาใน
สถาบันการศึกษา 

     

4. มีการเตรียมบุคลากรใหมีความสามารถในอนาคตโดยการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน เชน ฝกอาชีพ เรียนภาคค่ํา  เรียน มสธ.  

     

5. มีการเตรียมบุคลากรใหมีความสามารถในอนาคตโดยการศึกษาตาม
อัธยาศัย  เชน  เรียนรูดวยตนเองจากสื่อตาง ๆ 

     

6. มีการเตรียมบุคลากรใหมีความสามารถในอนาคตโดยการจัด
บรรยากาศแหงการเรียนรูและองคกรแหงการเรียนรูใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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องคประกอบที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ปจจัยที่ 3 การวางแผนและพัฒนาอาชีพ 
ตัวช้ีวัด  1. มีวิธีการวางแผนและพัฒนาอาชีพเพื่อใหเกิดความกาวหนาและมั่นคง 
เครื่องมือ 1. แบบสํารวจการสงเสริมใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูโดยการศึกษา 
 
 

 
องคประกอบ 

 
ตัวชี้วดั 

 
เครื่องมือ 

 
เกณฑ 

3. การพัฒนา 
ทรัพยากรมนษุย 

   

3.3 การวางแผน
และพัฒนาอาชีพ 

1. มีวิธีการวางแผนและ
พัฒนาอาชีพเพื่อใหเกิด
ความกาวหนาและมั่นคง 

แบบสํารวจวิธีการวางแผน
และพัฒนาอาชีพ 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 
 
วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที่ 3  การวางแผนและพฒันาอาชีพ 
เครื่องมือ  ชดุที่ 1  แบบสํารวจวิธีการวางแผนและพัฒนาอาชีพ 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการจัดทําแผนพัฒนาเสนทางความกาวหนา      
สอดคลองกับบุคลิกลักษณะและความสามารถของ     
แตละบุคคล 

     

2. มีการวางแผนและพัฒนาเสนทางความกาวหนา    
ของแตละบุคคลใหมีความกาวหนา 

     

3. มีการจัดเสนทางกาวหนาในอาชีพการงานอยาง 
ชัดเจน 

     

4. บุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนและพัฒนาอาชีพ
ของตนเอง 
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  องคประกอบที่ 4 การธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย  
                               (มี  11  ตัวชีว้ัด) 
   
   ปจจัยที ่             1. พนักงานสัมพันธ 
        2. สุขภาพและความปลอดภัย 
        3. การดําเนินการทางวินัย   
             ( การลงโทษการอุทธรณการรองทุกข ) 
        4. การพนจากตําแหนง  
            ( การโอนยายเลื่อนตําแหนงออกจากราชการ ) 
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องคประกอบที่ 4  การธาํรงรักษาและปองกันทรัพยากรมนษุย (มี 4 ปจจัย  11 ตัวชี้วัด) 
ปจจัยที่ 1 พนักงานสัมพันธ 
ตัวช้ีวัด  1. มีระบบและกลไกการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหารทองถิ่นกับ 
                                พนักงานสวนทองถิ่น 
  2. มีระบบและกลไกการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางพนักงานกับพนักงาน 
เครื่องมือ 1. แบบสํารวจระบบและกลไกความสัมพันธระหวางผูบริหารทองถิ่นกับ 
                                พนักงานสวนทองถิ่น 
  2. แบบสํารวจระบบและกลไกการเสริมสรางความสัมพันธระหวางพนักงานกับพนักงาน 
 
 
 

 
องคประกอบ 

 
ตัวชี้วดั 

 
เครื่องมือ 

 
เกณฑ 

4. การธํารงรักษา
และปองกัน
ทรัพยากรมนุษย 

   

4.1 พนักงาน
สัมพันธ 

1. มีระบบและกลไกการ
เสริมสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางผูบริหารทองถิ่นกับ
พนักงานสวนทองถิ่น 

แบบสํารวจระบบและกลไก
ความสัมพันธระหวาง 
ผูบริหารทองถิ่นกับพนักงาน
สวนทองถิ่น 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 2. มีระบบและกลไกการ
เสริมสรางความสัมพันธ 
ที่ดีระหวางพนักงานสวน
ทองถิ่น 

แบบสํารวจระบบและกลไก 
การเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางพนักงานสวน     
ทองถิ่น 
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วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที่ 1  พนักงานสัมพันธ 
เครื่องมือ  ขดุที่ 1  แบบสํารวจระบบและกลไกความสัมพันธระหวางผูบริหารทองถิ่นกับพนักงานสวนทองถิ่น 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการจัดระบบ กติกา ขอตกลง  ความสัมพันธระหวาง
ผูบริหารทองถิ่นกับพนักงานสวนทองถิ่นที่เปนไปตาม
กฎหมาย 

     

2. มีการจัดระบบบริหารองคการใหพนักงานสวนทองถิ่น
มีสวนรวมเปนเจาของหรือเปนหุนสวนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

     

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีตอกัน
เปนระยะ ๆ  เชน  ประชุม  สาระสังสันทน  ฯลฯ 

     

 
 
เครื่องมือ  ขดุที่ 2  แบบสํารวจระบบและกลไกการเสริมสรางความสัมพันธระหวางพนักงานสวนทองถิ่น 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการจัดระบบ  กติกา  ขอตกลง  ความสัมพันธที่ดี
ระหวางพนักงานสวนทองถิ่น 

     

2. มีกลไกสงเสริมใหพนักงานสวนทองถิ่นมีความผูกพัน
ในการทํางานขององคกรรวมกัน 

     

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง 
ผูรวมงานเปนระยะๆ เชน ประชุม สาระสังสันทนฯลฯ 
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องคประกอบที่ 4  การธาํรงรักษาและปองกันทรัพยากรมนษุย 
ปจจัยที่ 2 สุขภาพและความปลอดภัย 
ตัวช้ีวัด  1. มีระบบการสรางสุขภาพและความปลอดภัยใหแกบุคลากรเพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางคุมคา 
เครื่องมือ 1. แบบสํารวจระบบการสรางสุขภาพและความปลอดภัย 
 
 

 
องคประกอบ 

 
ตัวชี้วดั 

 
เครื่องมือ 

 
เกณฑ 

4. การธํารงรักษา
และปองกัน
ทรัพยากรมนุษย 

   

4.2 สุขภาพและ
ความปลอดภัย 
 

1. มีระบบการสรางสุขภาพ
และความปลอดภัยแก
บุคลากรเพื่อใหปฏิบัติงาน
ไดอยางคุมคา 

แบบสํารวจระบบการสราง
สุขภาพและความปลอดภัย 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 
วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที่ 2  สุขภาพและความปลอดภัย 
เครื่องมือ  ชดุที่ 1  แบบสํารวจระบบการสรางสุขภาพและความปลอดภัย 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการจัดระบบฐานขอมูลดานสุขภาพและความ 
ปลอดภัยของพนักงานสวนทองถิ่น 

     

2. มีการสงเสริมสุขภาพพนักงานสวนทองถิ่น เชน มีการ
ตรวจสุขภาพประจําป  กิจกรรมนันทนาการ  และกาย
บริหาร 

     

3. มีการใหคําปรึกษาและแกปญหาพนักงานสวนทองถิ่น
ดานความเครียดในการทํางาน 

     

4. มีการสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยในการทํางาน      

5. มีการจัดทําระบบปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจาก 
การทํางาน 

     

6. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดานความปลอดภัย      
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องคประกอบที่ 4  การธาํรงรักษาและปองกันทรัพยากรมนษุย 
ปจจัยที่ 3 การดําเนินการทางวินัย 
ตัวช้ีวัด  1. มีระบบการดําเนินการทางวินัยเพื่อเสริมสราง  กํากับ  ควบคุมพฤติกรรมบุคลากร 

    ใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
  2. มีการดําเนินการลงโทษอยางยุติธรรม โปรงใสและตรวจสอบได 
  3. มีการดําเนินการอุทธรณที่เปนธรรม  โปรงใส  และตรวจสอบได 
  4. มีการดําเนินการรองทุกขที่เปนธรรม  โปรงใส  และตรวจสอบได 
เครื่องมือ 1. แบบสํารวจระบบการดําเนินการทางวินัย 
  2. แบบสํารวจการดําเนินการลงโทษ 
  3. แบบสํารวจการดําเนินการอุทธรณ 
  4. แบบสํารวจการดําเนินการรองทุกข 
 
 

 
องคประกอบ 

 
ตัวชี้วดั 

 
เครื่องมือ 

 
เกณฑ 

4. การธํารงรักษา
และปองกัน
ทรัพยากรมนุษย 

   

4.3 การดําเนินการ
ทางวินัย 

1. มีระบบการดําเนินการ
ทางวินัยเพื่อเสริมสราง  
กํากับ ควบคุมพฤติกรรม
พนักงานสวนทองถิ่น      
ใหปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

แบบสํารวจระบบการ 
ดําเนินการทางวินัย 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 2. มีการดําเนินการลงโทษ
อยางยุติธรรม โปรงใสและ
ตรวจสอบได 

แบบสํารวจการดําเนินการ
ลงโทษ 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 3. มีการดําเนินการอุทธรณ
ที่เปนธรรม  โปรงใส  และ 
ตรวจสอบได 

แบบสํารวจการดําเนินการ
อุทธรณ 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 4. มีการดําเนินการ 
รองทุกขที่เปนธรรมโปรงใส  
และตรวจสอบได 

แบบสํารวจการดําเนินการ
รองทุกข 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 
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วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที่ 3 การดําเนินการทางวินัย 
เครื่องมือ  ชดุที่ 1  แบบสํารวจระบบการดําเนินการทางวินัย 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 
 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ      

2. มีการเสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชาสราง
วินัยตนเอง หรือวินัยเชิงสรางสรรคเพื่อปองกันการกระทํา
ผิดวินัย 

     

3. มีการฝกอบรมสรางวินัยใหแกบุคลากร      

4. มีการดําเนินการทางวินัยโดยใชมาตรฐานเดียวกัน
และไมมีการกลั่นแกลง พยาบาท อคติ หรือโดยโทสะจริต
จากผูบังคับบัญชา 

     

5. มีการดําเนินการทางวินัยอยางโปรงใสเปนธรรมและ 
มีหลักฐานซึ่งสามารถตรวจสอบได 

     

6. มีการดําเนินการทางวินัยโดยสอบสวนเพื่อใหไดมาซึ่ง
ความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา 
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เครื่องมือ  ชดุที่ 2  แบบสํารวจการดําเนนิการลงโทษ 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. กรณีที่มีการกระทําความผิด ไดมีการจัดทําคําส่ังการ
ลงโทษที่แสดงขอเท็จจริง พฤติกรรมการกระทําผิด ขอ
กฎหมาย และขอพิจารณาไวชัดเจน 

     

2. มีกระบวนการลงโทษที่มีหลักฐาน  และตรวจสอบได      

 
 
เครื่องมือ  ชดุที่ 3  แบบสํารวจการดําเนินการอุทธรณ 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการดําเนินการตามกําหนดระยะเวลาการพิจารณา
อุทธรณใหเปนไปดวยความรวดเร็วและเปนธรรม 

     

2. มีระบบการอุทธรณที่โปรงใสและตรวจสอบได      
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เครื่องมือ  ชดุที่ 4  แบบสํารวจการดําเนินการรองทุกข 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการกําหนดการรองทุกขไวชัดเจนในกรณีฝายบริหาร
ใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติ
ตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย 

     

2. มีการกําหนดการรองทุกขไวชัดเจนในกรณีมีความคับ
ของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาของตน 

     

3.มีหลักเกณฑ วิธีการและการพิจารณาเรื่องรองทุกข
อยางชัดเจน 

     

4.มีการวินิจฉัยคํารองทุกขโดยไมชักชา      
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องคประกอบที่ 4  การธาํรงรักษาและปองกันทรัพยากรมนษุย 
ปจจัยที่ 4 การพนจากตําแหนง 
ตัวช้ีวัด  1. มีการใหพนจากตําแหนงโดยการโอนอยางยุติธรรม 
  2. มีการใหพนจากตําแหนงโดยการยายอยางยุติธรรม 
  3. มีการใหพนจากตําแหนงโดยการเลื่อนตําแหนงอยางยุติธรรม 
  4. มีการใหพนตําแหนงโดยการออกจากราชการอยางยุติธรรม 
เครื่องมือ 1. แบบสํารวจการพนตําแหนงโดยการโอน 

2. แบบสํารวจการพนตําแหนงโดยการยาย 
3. แบบสํารวจการพนตําแหนงโดยการเลื่อนตําแหนง 

  4. แบบสํารวจการพนตําแหนงโดยการออกจากราชการ 
 
 

 
องคประกอบ 

 
ตัวชี้วดั 

 
เครื่องมือ 

 
เกณฑ 

4. การธํารงรักษา
และปองกัน
ทรัพยากรมนุษย 

   

4.4 การพนจาก
ตําแหนง 

1. มีการใหพนจากตําแหนง
โดยการโอนอยางยุติธรรม 
 

แบบสํารวจการพนตําแหนง
โดยการโอน 
 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 2. มีการใหพนจากตําแหนง
โดยการยายอยางยุติธรรม 

แบบสํารวจการพนตําแหนง
โดยการยาย 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 3. มีการใหพนจากตําแหนง
โดยการเลื่อนตําแหนง
อยางยุติธรรม 

แบบสํารวจการพนตําแหนง
โดยการเลื่อนตําแหนง 
 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 4. มีการใหพนจากตําแหนง
โดยการออกจากราชการ 
อยางยุติธรรม 

แบบสํารวจการพนตําแหนง
โดยการออกจากราชการ 
 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 
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วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที่ 4  การพนจากตาํแหนง 
เครื่องมือ  ชดุที่ 1  แบบสํารวจการพนตําแหนงโดยการโอน 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการกําหนดหลักเกณฑการใหพนจากตําแหนงโดย
การโอนอยางชัดเจน และตองอยูบนพื้นฐานของความ
สมัครใจของผูจะโอนและผูรับโอน 

     

2. ผูบริหารทองถิ่นไดพิจารณาการพนจากตําแหนงโดย
การโอนอยางยุติธรรม 

     

3. มีคณะกรรมการกลางทําหนาที่ตรวจสอบและควบคุม
การดําเนินการใหพนจากตําแหนงโดยการโอนอยาง 
ถูกตอง 

     

 

 
 
เครื่องมือ  ชดุที่ 2  แบบสํารวจการพนตําแหนงโดยการยาย 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการกําหนดหลักเกณฑการใหพนจากตําแหนงโดย
การยายอยางชัดเจน 

     

2. ผูบริหารทองถิ่นไดพิจารณาการพนจากตําแหนงโดย
การยายอยางยุติธรรม 

     

3. มีคณะกรรมการกลางทําหนาที่ตรวจสอบและควบคุม
การดําเนินการใหพนจากตําแหนงโดยการยายอยาง 
ถูกตอง 
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เครื่องมือ  ชดุที่ 3  แบบสํารวจการพนตําแหนงโดยการเลื่อนตําแหนง 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการกําหนดหลักเกณฑการใหพนจากตําแหนงโดย
การเลื่อนตําแหนงอยางชัดเจน 

     

2. ผูบริหารทองถิ่นไดพิจารณาการพนจากตําแหนงโดย
การเลื่อนตําแหนง อยางยุติธรรม 

     

3. มีคณะกรรมการกลางทําหนาที่ตรวจสอบและควบคุม
การดําเนินการใหพนจากตําแหนงโดยการเลื่อนตําแหนง
อยางถูกตอง 

     

 
 
 

เครื่องมือ  ชดุที่ 4  แบบสํารวจการพนตําแหนงโดยการออกจากราชการ 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการกําหนดหลักเกณฑการใหพนจากตําแหนงโดย
การออกจากราชการอยางชัดเจน 

     

2. ผูบริหารทองถิ่นไดพิจารณาการพนจากตําแหนงโดย
การออกจากราชการอยางยุติธรรม 

     

3. มีคณะกรรมการกลางทําหนาที่ ตรวจสอบและควบคุม
การดําเนินการใหพนจากตําแหนงโดยการออกจาก 
ราชการอยางถูกตอง 
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ผลลัพธที่พึงประสงค  (มี 2 ตัวชี้วัด) 
 

1.  ดานประสิทธิผล 
2.  ดานประสิทธิภาพ 
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ผลลัพธที่พงึประสงค  (มี 2 ตัวชี้วัด) 
ตัวช้ีวัด  1. มีการปฏิบัติงานของพนักงานอยางมีประสิทธิผล 
  2. มีการปฏิบัติงานของพนักงานอยางมีประสิทธิภาพ 
เครื่องมือ 1. แบบสํารวจประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
  2. แบบสํารวจประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 
 

 
องคประกอบ 

 
ตัวชี้วดั 

 
เครื่องมือ 

 
เกณฑ 

5. ผลลัพธที่พึง
ประสงค 
 

1. มีการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานอยางมี 
ประสิทธิผล 

แบบสํารวจประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 
 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 2. มีการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

แบบสํารวจประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 

 
วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดผลลพัธที่พงึประสงค 
เครื่องมือ  ชดุที่ 1  แบบสํารวจประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการปฏิบัติงานเสร็จตามกําหนดเวลา      

2. มีการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว      

3. มีการปฏิบัติงานอยางถูกตอง โปรงใสและตรวจสอบได      

4. มีการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับของผูรวมงาน 
 

     

5. มีการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับของชุมชนหรือสังคม      
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เครื่องมือ  ชดุที่ 2  แบบสํารวจประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนทองถิ่น 

     

2. มีการปฏิบัติงานอยางรวดเร็วและถูกตอง      

3. มีการประหยัดการใชทรัพยากร เชน คน เงิน วัสดุ
อุปกรณ 

     

4. มีการระดมใชทรัพยากรในทองถิ่นที่มีอยูอยางคุมคา      

5. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรับบริการ      

6. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  พัฒนานวัตกรรมใหม      
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วิธีการคํานวณหาคาเฉลี่ย 

 
 
 
 
 

( x )  
และ 

วิธีการแปลความหมายขอมูล 
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วิธีการคํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) 

 การคํานวณคาเฉลี่ย ( x )  สามารถทาํได 2 ลักษณะ คือ 
1. คํานวณเองโดยใชเครื่องคิดเลข 
2. คํานวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS  for  Window 

  
1. การคาํนวณเองโดยใชเครื่องคิดเลข 
 1.1 คํานวณจากสูตร      x   =  Σ fX 
      N 

         เมื่อ    x   =  คาเฉลี่ย 
                  Σ fX  =  ผลรวมของคะแนนคูณกับความถีห่รือจํานวนคนตอบ 
                 ในแตละขอคําถาม 
              N  =  จํานวนคน 
 1.2 ขีดความถีห่รือจํานวนคนตอบลงในชองระดับคะแนนความคิดเหน็ในแตละขอคําถาม เชน  

องคประกอบที่ 1  การจัดหาทรัพยากรมนุษย 
ปจจัยที ่5  การคัดเลือก 
เครื่องมือ  ชุดที่ 2  แบบสํารวจกระบวนการคัดเลือกบุคลากร 
ผูใหขอมูล ขอมูลจากเอกสาร / ฐานขอมูล / บุคคล 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ ระดับใด 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. มีการกลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติขั้นตน 1 5 3 - 1 
2. มีการสอบขอเขียนภาคความรู  ความสามารถในการ 
ปฏิบัติงาน 

2 6 1 - 1 

3. มีการสอบสัมภาษณ 4 4 1 - 1 
4. มีการทดสอบความถนัดและความคลองแคลวในการ
ทํางาน 

     

5. มีกระบวนการคัดเลือกที่เปดเผยตรวจสอบได      
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ตัวอยางวิธีการประมวลผลขอมูลในคําถามขอที ่1  จากผูตอบจํานวน 10 คน  มีลําดบัดังตอไปนี ้
1. แปลงตัวเลือกใหเปนคะแนน เชน 
 เลือกคําตอบ     ไดคะแนน 
 ระดับมากที่สุด             5 
 ระดับมาก             4 
 ระดับปานกลาง             3 
 ระดับนอย             2 
 ระดับนอยที่สุด             1 
2. ทําการตรวจนับผูตอบแบบสอบถาม ในแตละตัวเลือก เพื่อหาความถี่ในแตละตัวเลือก  สมมติวา 
มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 10 คน และเลือกตอบในแตละตัวเลือกในขอคําถามที ่1 ดังนี ้
 มากที่สุด      1  คน 
 มาก      5  คน 
 ปานกลาง     3  คน 
 นอย      -   คน 
 นอยที่สุด      1  คน 
3. คํานวณคาเฉลี่ย โดยหาผลรวมของคะแนนผลคูณกับจํานวนความถี ่แลวหารดวยจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 
 ตัวเลือก ไดคะแนน จํานวน  ผลคูณของคะแนน 
 มากที่สุด                  5      1   5 
 มาก          4      5   20 
 ปานกลาง         3     3   9 
 นอย          2     -   - 
 นอยที่สุด                   1      1   1 
      10              35 
 

  คะแนนเฉลีย่  ( x )  =  Σ fX 
      N 

              =  5+20+9+0+1 
        10 
        =  35 
            10 
       =  3.50 
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สําหรับการคํานวณคาเฉลีย่ขอ 2 – ขอ 5  ก็หาโดยวธิีเดียวกนั 
 สมมติวาไดคา x   ทัง้ 5 ขอ ดังนี ้
 

ระดับการปฏิบัติ x  
ขอ 1 3.50 
ขอ 2 3.80 
ขอ 3 4.00 
ขอ 4 4.10 
ขอ 5 4.30 

เฉล่ียรวม 3.94 

 
            สําหรบักรณทีี่มีเศษ ใหคํานวณจุดทศนิยม 2 ตําแหนงเทานั้น  
 
4. จากนัน้ใหนําคาเฉลี่ยรวมสุดทายมาแปลความหมายเทียบกับเกณฑ  ดังนี ้
  ถาคาเฉล่ียอยูในระหวาง  1.00-1.50   แปลความหมายไดวา   มีการปฏิบัติงานอยูในระดับนอยที่สุด 
 ถาคาเฉล่ียอยูในระหวาง  1.51-2.50   แปลความหมายไดวา   มีการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย 
 ถาคาเฉล่ียอยูในระหวาง  2.51-3.50   แปลความหมายไดวา   มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
 ถาคาเฉล่ียอยูในระหวาง  3.51-4.50   แปลความหมายไดวา   มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 
 ถาคาเฉล่ียอยูในระหวาง  4.51-5.00   แปลความหมายไดวา   มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด 
  
 จากตาราง จะพบวา ขอคําถามที ่ 1  มีการกลัน่กรองตรวจสอบคณุสมบัติขางตน ไดคาเฉลี่ย ( x )  
เทากับ  3.50  แปลวา  มกีารปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลางเทานั้น  แตเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยรวม 
( x =  3.94)   จึงแปลความหมายวา   หนวยงานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
 
 
 
 
 

ในการประเมินผลการบริหารงานบคุคลสวนทองถิ่นในคูมือนี้  ใหยดึเกณฑคาเฉล่ียรวมมากกวา  
3.50  จึงถือวา มีการปฏิบตังิานอยูในระดบัมาก เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
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2. การคํานวณคาเฉลีย่ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รูป SPSS  for  Window 
 จากตัวอยางแบบสํารวจชุดเดิม  หากหนวยงานใดไมตองการคํานวณเอง  แตตองการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS  for  Window คํานวณคาเฉลี่ย  ใหปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี ้
 
 

วิธีใชโปรแกรม SPSS  คํานวณหาคา x  
1. คียขอมูลจากแบบสอบถามลงในโปรแกรม SPSS 
2. จากเมนูหลัก เลือกที่คําส่ัง  Analyze คลิกเลือก  Descriptives  statistic…..และเลือก  Descriptive 
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3. คลิกเลือก ขอมูลที่ตองการหาคา x    จากชองซายมือ   ยายไปอยูในชอง ขวามือ (ดังรูป) 
ตัวอยาง เลือก VAR0001, VAR0002, VAR0003, VAR0004, VAR0005  รวม  5  ตัว แลวคลิก OK 

 
 
4.จะไดคา  x    ที่ตองการ ดังรูป 
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5. ดูคาที่ไดจากชอง  Mean ( x ) 
6. นําคาเฉลี่ย ( x )  มาเทียบกบัเกณฑในการแปลผล ดังนี ้

1.00 – 1.50  หมายถงึ  มีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด 
  1.51 – 2.50  หมายถงึ  มีการปฏิบัติในระดับนอย 
  2.51 – 3.50  หมายถงึ  มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
  3.51 – 4.50  หมายถงึ  มีการปฏิบัติในระดับมาก 
  4.51 – 5.00  หมายถงึ  มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
7. หาคาเฉลี่ยรวมจากโปรแกรมคอมพิวเตอร หรือนาํคาเฉลี่ยรายขอมารวมกันแลวหารดวยจํานวนขอ  จะได
คาเฉลี่ยรวม  ถามีคามากกวา  3.50  ถือวา  หนวยงานไดมีการปฏิบัติงานในระดับมากตรงตามเกณฑ 
 
 

วิธีหาคาเฉลีย่รวมดวยโปรแกรม  SPSS 
1. คลิกเลือก  Transform  เลือก  compute 
2. ในชอง  Target  ใหพมิพคําวา  SUM1(หมายถงึคะแนนรายขอทกุขอรวมกัน ยงัไมไดหารเฉลี่ย) 
3. ยายขอมูลจากชอง ซายมือ  ไปอยูในชอง  ขวามือ และมีเครื่องหมาย +  ระหวางขอมูลแตละตัว  
   ดังรูป  

 
4.คลิก OK จะไดผลลัพธเฉลี่ยรวม ในชองสุดทายในชื่อ  SUM1 ดังรูป 
5. คลิกเลือก  Transform  เลือก  compute ลบขอมูลในชอง ขวามือ  ใหเปนหนาวาง 
6. ในชอง  Target  ใหพมิพคําวา  SUM2 (หมายถึงคะแนนรายขอทุกขอรวมกัน หารเฉลี่ยดวยจํานวนขอ เพือ่
เปนเฉลี่ยรวม) 



78
  

7.ยาย SUM 1  จากชองซายมือ  มาอยูชองขวามือ แลวหารดวยจาํนวนขอ (SUM1/5)  ดังรูป 

 
 
 
8.คลิก OK  จะไดคาเฉลี่ยรวม  จากชอง  SUM 2  ดังรูป 



79
  

9.จะไดคาเฉลี่ยรวม ดังรูป 
 

 
 
หมายเหต ุ  สามารถใชโปรแกรม  Excel  จากโปรแกรม Microsoft  Office  ในการหาคาเฉลีย่ 
                   ไดเชนกนั 
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(ตัวอยางการนําไปใช) 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดและเกณฑสําหรับการประเมินผล 
การบรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดย 
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สํานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 
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ตัวช้ีวัดและเกณฑสําหรับการประเมินผล 
                                 การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
            
องคประกอบที่ 1  การจัดหาทรัพยากรมนุษย  (มี 5  ปจจัย 16 ตัวชี้วัด ) 
 ปจจัยที่       1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย      2. การวิเคราะหงาน 
                3. การสรรหา                          4. การคัดเลือก 
                5. การแตงตั้ง ( การบรรจุ  การรับโอน  การยาย  การเลื่อนตําแหนง  รักษาราชการแทน  และ  
                 รักษาการในตําแหนงที่วาง ) 
 
ปจจัยที ่1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย 
 
เครื่องมือ   ชุดที่ 1  แบบสํารวจการวางแผนกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

             องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฎิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
                ผูใหขอมูล      จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล 
 

 รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและ      
ภายนอกที่มีผลตอการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น

      

2. มีการจัดทําวิสัยทัศนขององคการที่ชัดเจนรวมกัน       

3. มีการจัดทําพันธกิจขององคการที่ชัดเจนรวมกัน       

4. มีการกําหนดปรัชญา นโยบายและเปาหมายองคการที่  
ชัดเจนรวมกัน 

      

5. มีการจัดทําแผนกลยุทธขององคการที่ชัดเจนรวมกัน       

6. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนรวมกัน       
คาเฉลี่ยรวม  
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เครื่องมือ  ชุดที่ 2  แบบสํารวจความตองการทรัพยากรมนุษยในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

           องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    

           ผูใหขอมูล  จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล                       

                               รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป       

2. มีการกําหนดความตองการกําลังคนในอนาคต       
3. มีการกําหนดตําแหนงและลักษณะงานที่องคการ
ตองการชัดเจน 

      

4. การกําหนดทักษะ ความรู  ประสบการณ  และ 
ความสามารถ  สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ และกล
ยุทธขององคการ 

      

คาเฉลี่ยรวม  
 
 
 
เครื่องมือ  ชุดที่ 3   แบบสํารวจทรัพยากรมนุษยที่มีอยูในปจจุบันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล  จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล                       

 รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1.มีการสํารวจขอมูลพื้นฐานของบุคลากร ไดแก  ความรู  
ทักษะ ประสบการณ และความสามารถ 

      

2. มีการจัดทําระบบขอมูลแตละบุคคลดานความสามารถที่
สอดคลองกับตําแหนงเพื่อใหสอดคลอง       กับวิสัยทัศน  
พันธกิจ และกลยุทธองคการ 

      

3. มีการจัดทําแผนพัฒนาความสามารถของบุคลากรใน
อนาคต  ไดแก การฝกอบรมในงานที่ทํา  และการให 
การศึกษา 

      

คาเฉลี่ยรวม  
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เครื่องมือ  ชุดที่ 4  แบบสํารวจการนําแผนไปปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
              ผูใหขอมูล       จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล                       

 
รายการ   ระดับการปฏิบัติ    

 มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการกําหนดบุคคลที่จะรับผิดชอบการปฏิบัติงาน 
แตละสวนชัดเจน 

      

2. มีการจัดสรรทรัพยากรสอดคลองตามแผนอัตรากําลัง       

3. มีการสรางความเขาใจในการนําแผนไปปฏิบัติ    
รวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน 

      

4. มีการปฏิบัติงานตามแผนอัตรากําลัง       

5. มีการควบคุมติดตามแผนกําลังคน       

6. มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงการวางแผนอัตรากําลัง
ระยะตอไป 

      

คาเฉลี่ยรวม  
 
ปจจัยที ่2 การวิเคราะหงาน 
 
เครื่องมือ ชุดที่ 1   แบบสํารวจคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกจิกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
             ผูใหขอมูล       จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล                       

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการกําหนดคุณวุฒิทางการศึกษาสอดคลองกับตําแหนงงาน       
2. มีการกําหนดประสบการณและการฝกอบรมท่ีสอดคลองกับ
ตําแหนงงาน 

      

3. มีการกําหนดความสามารถที่สอดคลองกับตําแหนงงาน       
4. มีการกําหนดทักษะความชํานาญที่สอดคลองกับตําแหนงงาน       

5. มีการกําหนดทัศนคติ  คานิยม แรงจูงใจในการทํางาน
สอดคลองกับตําแหนงงาน 

      

คาเฉลี่ยรวม  
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ปจจัยที ่3 การสรรหา 
เครื่องมือ ชุดที่ 1   แบบสํารวจขอมูลพื้นฐานในการสรรหาบุคคลกรที่เหมาะสมกับตําแหนงที่ตองการ 
           องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
              ผูใหขอมูล  จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล                       

 
รายการ   ระดับการปฏิบัติ    

 มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีระบบขาวสารขอมูลเพื่อประชาสัมพันธคุณสมบัติ
ของตําแหนงที่ตองการแกกลุมเปาหมายได 
อยางเหมาะสมและทั่วถึง 

      

2. มีการประชาสัมพันธใหทราบอยางทั่วถึง       

3. มีการกําหนดระยะเวลาในการสรรหาอยางชัดเจน       

4. มีการเปดโอกาสใหผูมีคุณสมบัติมาสมัครไดอยาง 
เทาเทียมกันทั้งบุคลากรภายในและภายนอกองคการ 

      

คาเฉลี่ยรวม  
 
 
เครื่องมือ  ชุดที่ 2  แบบสํารวจการประชาสัมพันธเพื่อการสรรหาพนักงานสวนทองถิ่น 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล  จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล                       

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการติดประกาศอยางเปนทางการที่สํานักงาน   องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

      

2. มีการจัดทําเว็บไซตการรับสมัครพนักงานสวน   ทองถิ่น       

3. มีการประชาสัมพันธผานสื่อ  เชน  รายการ
วิทยุกระจายเสียง  หนังสือพิมพ   แผนพับ  ฯลฯ 

      

4. มีการแจงประกาศการรับสมัครพนักงานไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น  สถาบันการศึกษา  และ
หนวยงานอื่น 

      

คาเฉลี่ยรวม  
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ปจจัยที ่4  การคัดเลือก 
เครื่องมือ  ชุดที่ 1   แบบสํารวจการใชระบบคุณธรรมในการคัดเลือกบุคลากร 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล  จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล                       

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. ใชหลักความรูความสามารถ       

2. ใชหลักความเสมอภาคเทาเทียมกัน  ไมเลือก 
สถาบันการศึกษา เพศ  ศาสนา 

      

3. ใชหลักความมั่นคงในอาชีพ       

4. ใชหลักความเปนกลางทางการเมือง       

5. มีการคัดเลือกคณะกรรมการสอบคัดเลือกอยางโปรงใส  
ไมถูกครอบงําจากอิทธิพลใด ๆ  

      

คาเฉลี่ยรวม  
 
 
เครื่องมือ  ชุดที่ 2  แบบสํารวจกระบวนการคัดเลือกบุคลากร 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล  จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล                       
 

รายการ  ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการกลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติขั้นตน       

2. มีการสอบขอเขียนภาคความรู  ความสามารถ       
ในการปฏิบัติงาน 

      

3. มีการสอบสัมภาษณ       

4. มีการทดสอบความถนัดและความคลองแคลว 
ในการทํางาน 

      

5. มีกระบวนการคัดเลือกที่เปดเผยตรวจสอบได       

คาเฉลี่ยรวม  
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เครื่องมือ  ชุดที่ 3  แบบสํารวจวิธีการทดสอบ 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล  จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล                       
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีผูเชี่ยวชาญเฉพาะตําแหนงเปนผูออกขอสอบ    ทํา
ใหเครื่องมือที่ใชในการทดสอบ มีความเที่ยงตรง 

      

2. มีวิธีการสอบขอเขียนที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได       

3. มีคณะกรรมการดําเนินการสอบสัมภาษณที่มี 
หลักเกณฑเชื่อถือได 

      

คาเฉลี่ยรวม  

 
 
ปจจัยที ่5   การแตงตั้ง 
เครื่องมือ  ชุดที่ 1  แบบสํารวจวิธีการบรรจุ 
           องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
              ผูใหขอมูล  จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล                       

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการบรรจุผูสอบแขงขันตามลําดับคะแนน  ที่ขึ้น
บัญชีไวอยางเสมอภาค 

      

2. มีการบรรจุโดยคํานึงความตองการและ ความ
เหมาะสมของทองถิ่น 

      

3. มีการทดลองงานโดยคํานึงถึงความรูความสามารถ 
และความเหมาะสมในตําแหนง 

      

คาเฉลี่ยรวม  
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เครื่องมือ  ชุดที่ 2  แบบสํารวจวิธีการรับโอน 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล  จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล                       

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการกําหนดเกณฑการรับโอนอยางชัดเจน       

2. มีการดําเนินการรับโอนอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน       

3. มีการดําเนินการรับโอนเพื่อประโยชนและการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

4. มีกลไกการตรวจสอบการรับโอน เพื่อใหเกิดความ       
เปนธรรม 

      

5. มีคณะกรรมการที่รับโอนที่เปนกลาง       
คาเฉลี่ยรวม  

 
 
เครื่องมือ  ชุดที่ 3  แบบสํารวจวิธีการยาย 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล  จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล                       

 
รายการ   ระดับการปฏิบัติ    

 มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการยายโดยคํานึงถึงประโยชนของการบริหาร  
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหลัก 

      

2. มีการยายโดยคํานึงถึงการพัฒนาและการเรียนรู    
ของพนักงานสวนทองถิ่น 

      

3. มีการยายโดยคํานึงถึงความรู  ความสามารถ  และ
ประสบการณที่สอดคลองเหมาะสมกับตําแหนงนั้น 

      

คาเฉลี่ยรวม  
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เครื่องมือ  ชุดที่ 4  แบบสํารวจวิธีการเลื่อนตําแหนง 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล  จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล  

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนตําแหนงที่เปน
ทางการ ไดแก  การเลื่อนระดับโดยไมเล่ือนตําแหนง เชน  
ปลัด อบต. ระดับ  4  เปน  ปลัด อบต. ระดับ  5   
การเลื่อนตําแหนงโดยไมเล่ือนระดับ  เชน  เล่ือนจาก 
รองปลัด เทศบาล ระดับ 7  เปน ปลัด เทศบาล ระดับ  7  
และการเลื่อนทั้งตําแหนงและระดับ 

      

2. มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะชัดเจนและเปนธรรมสําหรับ
การเลื่อนตําแหนงและประกาศลวงหนาไมนอยกวา  1 ป 

      

3. มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงโดยคํานึงถึง
ผลงาน ความรู ความสามารถ ความประพฤติ คุณธรรม 
จริยธรรม และประวัติการปฏิบัติราชการ 

      

4. มีการเลื่อนตําแหนงที่เที่ยงตรง  เชื่อถือได       
5. มีการเลื่อนตําแหนงที่โปรงใสและตรวจสอบได       

คาเฉลี่ยรวม  
 
 
เครื่องมือ  ชุดที่ 5  แบบสํารวจวิธีการรักษาราชการแทน 
           องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล  จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล       

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการรักษาราชการแทนตามระเบียบแบบแผนของ 
ราชการและเปนไปตามกฎหมาย 

      

2. มีการพิจารณาความรู  ความสามารถ ความ
เหมาะสม  และเปนประโยชนตอราชการสูงสุด 
 

      

คาเฉลี่ยรวม  
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เครื่องมือ  ชุดที่ 5  แบบสํารวจวิธีการรักษาการในตําแหนงที่วาง 
 

            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล  จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล       
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการรักษาการในตําแหนงที่วางตามระเบียบ 
แบบแผนของราชการ  และเปนไปตามกฎหมาย 

      

2. มีการพิจารณาความรู  ความสามารถความเหมาะสม  
และเปนประโยชนตอราชการสูงสุด 

      

คาเฉลี่ยรวม  
 

องคประกอบที่ 2  การใหรางวลัทรพัยากรมนษุย (มี 12 ตัวชี้วัด) 
   ปจจัยที่    1. การเลื่อนตําแหนง (เล่ือนตําแหนง  เพิ่มระดับ)     2. การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
     3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน                       4. คาตอบแทน 
     5. การยาย (การยายภายในองคกรเดียวกัน)          6. การจูงใจ 
 
ปจจัยที ่1 การเล่ือนตําแหนง 
เครื่องมือ  ชุดที่ 1  แบบสํารวจเกณฑการเลื่อนตําแหนง 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล  จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล 

 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการกําหนดเกณฑประเมินผลงานชัดเจน       

2. มีการกําหนดเกณฑประเมินความรูชัดเจน       
3. มีการกําหนดเกณฑประเมินความสามารถชัดเจน       
4. มีการกําหนดเกณฑประเมินความประพฤติชัดเจน       
5. มีการกําหนดเกณฑประเมินคุณธรรม จริยธรรม
ชัดเจน 

      

6. มีการกําหนดเกณฑประเมินประวัติการปฏิบัติราชการ
ชัดเจน 

      

คาเฉลี่ยรวม  
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เครื่องมือ  ชุดที่ 2  แบบสํารวจวิธีการเลื่อนตําแหนง 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล       จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนตําแหนงอยาง
เปนทางการ 

      

2. มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ชัดเจนและ   เปน
ธรรมสําหรับการเลื่อนตําแหนงโดยคํานึงถึง ผลงาน  ความรู 
ความสามารถ ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม  และ
ประวัติการปฏิบัติราชการ 

      

3. มีการสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก 
ที่เที่ยงตรงเชื่อถือได 

      

4. มีการสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือก  
หรือคัดเลือกที่โปรงใสและตรวจสอบได 

      

5. มีการเลื่อนตําแหนงจากผูสอบแขงขันไดตามบัญชีรายชื่อ       
6. มีการเลื่อนตําแหนงจากผูไดรับการคัดเลือกหรือ    
ผูสอบคัดเลือกไดตามบัญชีรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 

      

คาเฉลี่ยรวม  
 

 
เครื่องมือ  ชุดที่ 3  แบบสํารวจเกณฑการเพิ่มระดับ 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล     จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล    

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย
   ( x ) 

1. มีการกําหนดเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานชัดเจน       
2. มีการกําหนดเกณฑประเมินความรูความสามารถ 
(สมรรถนะ)  ชัดเจน 

      

3. มีการกําหนดเกณฑประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความ
ประพฤติชัดเจน 

      

4. มีการกําหนดเกณฑประเมินประวัติการปฏิบัติราชการชัดเจน       
คาเฉลี่ยรวม  
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เครื่องมือ  ชุดที่ 4  แบบสํารวจวิธีการเพิ่มระดับ 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล    จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล   
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มระดับ อยางเปน
ทางการ 

      

2. มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะที่ชัดเจนและเปนธรรม
สําหรับการเพิ่มระดับตําแหนงโดยคํานึงถึงผลงาน ความรู 
ความสามารถ ความประพฤติ  คุณธรรม  จริยธรรม  และ
ประวัติการปฏิบัติราชการ 

      

3. มีการเพิ่มระดับที่เที่ยงตรงเชื่อถือได       

4. มีการเพิ่มระดับที่โปรงใส ตรวจสอบได       

คาเฉลี่ยรวม  
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ปจจัยที ่2 การเลื่อนขั้นเงนิเดือน 
เครื่องมือ  ชุดที่ 1  แบบสํารวจระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล      จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล    

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย
   ( x ) 

1. มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เปนระบบ โปรงใส เปนธรรม  
และตรวจสอบได 

      

2. มีระบบการเล่ือนขั้นเงินเดือนโดยเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานและวัตถุประสงคของงานแตละงาน 

      

3. มีการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค วิธีการเลื่อนขั้น
เงินเดือน และผูทําการประเมินอยางชัดเจน 

      

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น 
เงินเดือนอยางเปนทางการ 

      

5. มีมาตรฐานการปฏิบัติงานแตละงานที่ชัดเจนและ
สามารถวัดได ซึ่งไดแก  คุณภาพ  ปริมาณงาน  
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการปฏิบัติ 
ความสามารถ  ความอุตสาหะ  ความมีคุณธรรม      
จริยธรรม  การรักษาวินัย  และการปฏิบัติตน ให
เหมาะสมกับการไดเล่ือนขั้นเงินเดือน 

      

คาเฉลี่ยรวม  

 
 
เครื่องมือ  ชุดที่ 2  แบบสํารวจผูทําการประเมินเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือน 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล      จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล   
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย
   ( x ) 

1. มีการประเมินโดยผูบังคับบัญชา       

2. มีการประเมินโดยคณะกรรมการ       

คาเฉลี่ยรวม  
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ปจจัยที ่3  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เครื่องมือ  ชุดที่ 1  แบบสํารวจหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล      จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล   

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค 
การประเมินผลการปฏิบัติงานชัดเจน 

      

2. มีการประกาศขั้นตอน เกณฑและวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางทั่วถึง และโปรงใส 

      

3. มีการใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม       

4. มีการประกาศและเปดเผยผลการประเมิน 
อยางเปนทางการ 

      

คาเฉลี่ยรวม  
 
 

 
เครื่องมือ  ชุดที่ 2  แบบสํารวจวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
                  ผูใหขอมูล      จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล   

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนทางการ       

2. ใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑและ 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

      

3. ใหลูกคาหรือผูรับบริการมีสวนรวมในการใหขอมูล 
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

      

4. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ไดรับการเลือกโดยบุคลากรในองคกร 

      

5. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ไมมีสวนไดสวนเสียในการประเมิน 

      

คาเฉลี่ยรวม  
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ปจจัยที ่4 คาตอบแทน 
เครื่องมือ  ชุดที่ 1  แบบสํารวจวิธีการกําหนดคาตอบแทน 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล      จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล   
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการสํารวจความตองการเกี่ยวกับสวัสดิการและ 
สิทธิประโยชนเกื้อกูลเปนระยะ ๆ โดยเปรียบเทียบกับ
หนวยงานอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 

      

2. มีการนําเอาผลสํารวจไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
สวัสดิการ  สิทธิประโยชนเกื้อกูลใหพนักงานสวน 
ทองถิ่น 

      

3. มีการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคาตอบแทน   
สวัสดิการ  และสิทธิประโยชนเกื้อกูลที่จัดให 

      

4. มีการกําหนดคาตอบแทนที่ชัดเจนและเปนธรรม       
5. มีการกําหนดคาตอบแทนที่จูงใจใหปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

      

คาเฉลี่ยรวม  
 
ปจจัยที ่5 การยาย 
เครื่องมือ  ชุดที่ 1  แบบสํารวจหลักเกณฑการยาย 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล      จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล   
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย
   ( x ) 

1. มีการยายที่ยึดความรู  ความสามารถ       

2. มีการยายเพื่อประโยชนการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

      

3. มีการยายเพื่อพัฒนาการเรียนรูงานใหมของพนักงาน
สวนทองถิ่น 

      

คาเฉลี่ยรวม  
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เครื่องมือ  ชุดที่ 2   แบบสํารวจวิธีการยาย 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล      จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล   

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย
   ( x ) 

1. กําหนดวิธีการยายที่ยุติธรรม       

2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการยายอยางเปนทางการ       

3. มีการดําเนินการยายที่เสมอภาคและเปนมาตรฐาน 
เดียวกัน 

      

4. มีกลไกตรวจสอบการยายพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อให
เกิดความยุติธรรม 

      

คาเฉลี่ยรวม  
 

 
ปจจัยที ่6  การจูงใจ 
เครื่องมือ  ชุดที่ 1  แบบสํารวจหลักการจูงใจใหทํางานอยางเต็มความสามารถ 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล      จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล   

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีหลักการจูงใจใหทํางานอยางเต็มใจ  เต็มความสามารถ       

2. มีหลักการจูงใจโดยจายคาตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ       

3. มีหลักการจูงใจโดยใชการสื่อสาร  เชน  
การประชุมชี้แจง  หนังสือเวียน  อินเทอรเน็ต  ฯลฯ 

      

4. มีหลักการจูงใจโดยใชเทคนิควิธีการใหมในการพัฒนางาน       

5. มีหลักการจูงใจโดยการสรางบรรยากาศการทํางาน 
ที่เปดเผย จริงใจ  ไววางใจตอกัน 

      

6. มีหลักการจูงใจโดยจัดอุปกรณสํานักงาน  ส่ิงอํานวยความ
สะดวก  อาคารสถานที่ที่ทันสมัยและพอเพียง 

      

คาเฉลี่ยรวม  
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งคประกอบที่ 3  การพฒันาทรัพยากรมนุษย   

จจัยที่   1. การฝกอบรม                        2. การศึกษา              3. การวางแผนและพัฒนาอาชีพ 

จจัยที ่1  การฝกอบรม 
วจกระบวนการฝกอบรม 

ิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    

 
อ
 
 ป
 
ป
เครื่องมือ  ชุดที่ 1  แบบสําร
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏ
               ผูใหขอมูล      จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล   

 

 

 มาก มา นอย อย าเฉลี่ย 
ที่สุด 

ก ปาน
กลาง 

 น
ที่สุด 

ค
   ( x ) 

อบรมพนักงานสวนทองถิ่น                  
   

2. มีการวางแผนการเตรียมการเกี่ยวกับวิทยากร  
 

      

หลักสูตร  เนื้อหา  ส่ือ  และเทคนิควิธีการฝกอบรม
3. มีการจัดฝกอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ดานความรู  ทักษะ เจตคติ  ความประพฤติ  คุณธรรม  

      

และ จริยธรรม 
 4. มีการประเมินผลการฝกอบรมกอน และ หลังการ       

ฝกอบรม 
5. มีการติดตามการนําผลการฝกอบรมไปประยุกตใช        

ในการปฏิบัติงาน 

1. มีการสํารวจและวิเคราะหความตองการ   ดานการฝก      

คาเฉลี่ยรวม  
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รื่องมือ  ชุดที่ 2  แบบสํารวจเทคนิคการฝกอบรม 

ับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    

 
เค

            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระด
                ผูใหขอมูล      จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล   

 

 มาก มาก นอย อย 
ี่สุด 

าเฉลี่ย
ที่  สุด

ปาน
กลาง 

น
ท

ค
   (

1. มีเทคนิคการฝกอบรมโดยยึดผูเขารับการอบรม          
เปนศูนยกลาง 

      
x ) 

2. มีเทคนิคการฝกอบรมที่เนนการมีสวนรวม               
ของผูเขารับการอบรม 

      

3. มีเทคนิคการฝกอบรมที่เนนพัฒนาการคิด  เชน         
คิดสรางสรรค  คิดแกปญหา ฯลฯ 

      

4. มีเทคนิคการฝกอบรมที่เนนฝกปฏิบัติจริงดานทักษะ       

คาเฉลี่ยรวม  
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ปจจัยที ่2 การศึกษา 
เครื่องมือ  ชุดที่ 1  แบบสํารวจการสงเสริมใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูโดยการศึกษา 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล      จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล   
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการนําทิศทางในอนาคตขององคกรมากําหนด  
การศึกษาตอของพนักงานสวนทองถิ่น 

      

2. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีการศึกษา 
หาความรูเพิ่มเติม 

      

3. มีการเตรียมบุคลากรใหมีความสามารถในอนาคตโดย
การศึกษาในสถาบันการศึกษา 

      

4. มีการเตรียมบุคลากรใหมีความสามารถในอนาคตโดย
การศึกษานอกระบบโรงเรียน เชน ฝกอาชีพ    เรียน
ภาคค่ํา  เรียน มสธ. ฯลฯ 

      

5. มีการเตรียมบุคลากรใหมีความสามารถในอนาคตโดย
การศึกษาตามอัธยาศัย  เชน  เรียนรูดวยตนเองจากสื่อ
ตาง ๆ 

      

6. มีการเตรียมบุคลากรใหมีความสามารถในอนาคตโดย
การจัดบรรยากาศแหงการเรียนรูและองคกรแหงการ
เรียนรูใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

คาเฉลี่ยรวม  
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ปจจัยที ่3 การวางแผนและพัฒนาสายทางความกาวหนาในอาชีพ 
เครื่องมือ  ชุดที่ 1  แบบสํารวจวิธีการวางแผนและพัฒนาอาชีพ 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
                ผูใหขอมูล      จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล   
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการจัดทําแผนพัฒนาเสนทางความกาวหนา    สอดคลอง
กับบุคลิกลักษณะและความสามารถของ    แตละบุคคล 

      

2. มีการวางแผนและพัฒนาสายทางความกาวหนา  ของแตละ
บุคคลใหมีความกาวหนา 

      

3. มีการจัดเสนทางกาวหนาในอาชีพการงานอยางชัดเจน       

4. บุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนและพัฒนาอาชีพของตนเอง       

คาเฉลี่ยรวม  
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องคประกอบที่ 4  การธาํรงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย  
ปจจัยที่   1. พนักงานสัมพันธ                    2. สุขภาพและความปลอดภัย 
             3. การดําเนินการทางวินัย (การลงโทษ การอุทธรณ การรองทุกข) 
             4. การพนจากตําแหนง (การโอน ยาย เล่ือนตําแหนง ออกจากราชการ) 

ปจจัยที ่1  พนักงานสัมพนัธ 
เครื่องมือ  ชุดที่ 1 แบบสํารวจระบบและกลไกความสัมพันธระหวางผูบริหารทองถิ่นกับพนักงานสวนทองถิ่น 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้ในระดับใด                           
                ผูใหขอมูล      จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล   

รายการ   ระดับการ
ปฏิบัติ 

   

 มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการจัดระบบ กติกา ขอตกลง  ความสัมพันธระหวางผูบริหาร
ทองถิ่นกับพนักงานสวนทองถิ่น ที่เปนไปตามกฎหมาย 

      

2. มีการจัดระบบบริหารองคการใหพนักงานสวน ทองถิ่นมีสวนรวมเปน
เจาของหรือเปนหุนสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีตอกันเปนระยะ ๆ  เชน  
ประชุม  สาระสังสันทน  ฯลฯ 

      

คาเฉลี่ยรวม  
 
 
เครื่องมือ  ชุดที่ 2  แบบสํารวจระบบและกลไกการเสริมสรางความสัมพันธระหวางพนักงานสวนทองถิ่น 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
                ผูใหขอมูล      จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล   

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการจัดระบบ  กติกา  ขอตกลง  ความสัมพันธที่ดี
ระหวางพนักงานสวนทองถิ่น 

      

2. มีกลไกสงเสริมใหพนักงานสวนทองถิ่นมีความผูกพัน
ในการทํางานขององคกรรวมกัน 

      

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง 
ผูรวมงานเปนระยะๆ เชน ประชุม สาระสังสันทนฯลฯ 

      

คาเฉลี่ยรวม  
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ปจจัยที ่2 สุขภาพและความปลอดภัย 

เครื่องมือ  ชุดที่ 1  แบบสํารวจระบบการสรางสุขภาพและความปลอดภัย 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล      จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล   

รายการ   ระดับการปฏิบัติ   
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการจัดระบบฐานขอมูลดานสุขภาพ 
และ ความปลอดภัยของพนักงานสวนทองถิ่น 

      

2. มีการสงเสริมสุขภาพพนักงานสวนทองถิ่นเชน มีการตรวจ 
สุขภาพประจําป กิจกรรมนันทนาการ  และกายบริหาร 

      

3. มีการใหคําปรึกษาและแกปญหาพนักงานสวนทองถิ่น         
ดานความเครียดในการทํางาน 

      

4. มีการสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัย ในการทํางาน       

5. มีการจัดทําระบบปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางาน       

6. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดานความปลอดภัย       
คาเฉลี่ยรวม  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102
  

ปจจัยที ่3 การดําเนินการทางวินยั 

เครื่องมือ  ชุดที่ 1  แบบสํารวจระบบการดําเนินการทางวินัย 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล      จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล   

 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ       

2. มีการเสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชา   
สรางวินัยตนเอง หรือวินัยเชิงสรางสรรคเพื่อปองกันการ
กระทําผิดวินัย 

      

3. มีการฝกอบรมสรางวินัยใหแกพนักงานสวนทองถิ่น       

4. มีการดําเนินการทางวินัยโดยใชมาตรฐานเดียวกัน
และไมมีการกลั่นแกลง โดยพยาบาท อคติ  
หรือโดยโทสะจริตจากผูบังคับบัญชา 

      

5. มีการดําเนินการทางวินัยอยางโปรงใสเปนธรรม  และ
มีหลักฐานซึ่งสามารถตรวจสอบได 

      

6. มีการดําเนินการทางวินัยโดยสอบสวน เพื่อใหไดมาซึ่ง
ความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา 

      

คาเฉลี่ยรวม  
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เครื่องมือ  ชุดที่ 2  แบบสํารวจการดําเนินการลงโทษ 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล      จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล   
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. กรณีที่มีการกระทําความผิดไดมีการจัดทําคําส่ัง 
การลงโทษที่แสดงขอเท็จจริง  พฤติกรรมการกระทําผิด 
ขอกฎหมายและขอพิจารณาไวชัดเจน 

      

2. มีกระบวนการลงโทษที่มีหลักฐาน  และตรวจสอบได       
คาเฉลี่ยรวม  

 
 
 
 
เครื่องมือ  ชุดที่ 3  แบบสํารวจการดําเนินการอุทธรณ 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล      จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล   
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการดําเนินการตามกําหนดระยะเวลาการพิจารณา
อุทธรณใหเปนไปดวยความรวดเร็วและเปนธรรม 

      

2. มีระบบการอุทธรณที่โปรงใสและตรวจสอบได       

คาเฉลี่ยรวม  
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เครื่องมือ  ชุดที่ 4  แบบสํารวจการดําเนินการรองทุกข 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
                ผูใหขอมูล      จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล   

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการกําหนดการรองทุกขไวชัดเจนในกรณีฝายบริหารใช
อํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติตอ
ตนใหถูกตองตามกฎหมาย 

      

2. มีการกําหนดการรองทุกขไวชัดเจน  ในกรณีมีความคับ
ของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาของตน 

      

3. มีหลักเกณฑ วิธีการและการพิจารณาเรื่องรองทุกขอยาง
ชัดเจน 

      

4. มีการวินิจฉัยคํารองทุกขโดยไมชักชา       
คาเฉลี่ยรวม  

 
ปจจัยที ่4 การพนจากตําแหนง 
เครื่องมือ  ชุดที่ 1  แบบสํารวจการพนตําแหนงโดยการโอน 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
                ผูใหขอมูล      จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล   
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑการใหพนจากตําแหนง
โดยการโอนอยางชัดเจน และตองอยูบนพื้นฐานของ
ความสมัครใจของผูจะโอนและผูรับโอน 

      

2. ผูบริหารทองถิ่นไดพิจารณาการพนจากตําแหนง โดย
การโอนอยางยุติธรรม 

      

3. ภายในองคกรมีคณะกรรมการทําหนาที่ตรวจสอบและ
ควบคุมการดําเนินการใหพนจากตําแหนง       โดยการ
โอนอยางถูกตอง 

      

คาเฉลี่ยรวม  
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เครื่องมือ  ชุดที่ 2  แบบสํารวจการพนตําแหนงโดยการยาย 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล      จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล   

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการกําหนดหลักเกณฑการใหพนจากตําแหนง  โดยการ
ยายอยางชัดเจน 

      

2. ผูบริหารทองถิ่นไดพิจารณาการพนจากตําแหนง โดยการ
ยายอยางยุติธรรม 

      

3. มีคณะกรรมการกลางทําหนาที่ตรวจสอบและควบคุมการ
ดําเนินการใหพนจากตําแหนง  โดยการยาย    อยางถูกตอง 

      

คาเฉลี่ยรวม  
 
 
 
 
 
เครื่องมือ  ชุดที่ 3  แบบสํารวจการพนตําแหนงโดยการเลื่อนตําแหนง 
                องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล      จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล   

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการกําหนดหลักเกณฑการใหพนจากตําแหนง  โดย
การเลื่อนตําแหนงอยางชัดเจน 

      

2. ผูบริหารทองถิ่นไดพิจารณาการพนจากตําแหนง โดย
การเลื่อนตําแหนง อยางยุติธรรม 

      

3. มีคณะกรรมการกลางทําหนาที่ตรวจสอบและควบคุม
การดําเนินการใหพนจากตําแหนง  โดยการเลื่อน
ตําแหนงอยางถูกตอง 

      

คาเฉลี่ยรวม  
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เครื่องมือ  ชุดที่ 4  แบบสํารวจการพนตําแหนงโดยการออกจากราชการ 
                องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล      จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล   

 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการกําหนดหลักเกณฑการใหพนจากตําแหนง  โดย
การออกจากราชการอยางชัดเจน 

      

2. ผูบริหารทองถิ่นไดพิจารณาการพนจากตําแหนง โดย
การออกจากราชการอยางยุติธรรม 

      

3.มีคณะกรรมการกลางทําหนาที่ ตรวจสอบและควบคุม
การดําเนินการใหพนจากตําแหนงโดยการ  ออกจาก
ราชการอยางถูกตอง 

      

คาเฉลี่ยรวม  
 



107
  

ผลลัพธที่พงึประสงค   
 

เครื่องมือ  ชุดที่ 1  แบบสํารวจประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
                องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล     จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล   
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการปฏิบัติงานเสร็จตามกําหนดเวลา       

2. มีการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว       

3. มีการปฏิบัติงานอยางถูกตอง โปรงใส 
และตรวจสอบได 

      

4. มีการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับของผูรวมงาน       

5. มีการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับของชุมชนหรือสังคม       

คาเฉลี่ยรวม  

 
 
เครื่องมือ  ชุดที่ 2  แบบสํารวจประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
            องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี้  ในระดับใด    
               ผูใหขอมูล      จากขอมูลเอกสาร    ฐานขอมูล    และบุคคล   

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนทองถิ่น 

      

2. มีการปฏิบัติงานอยางรวดเร็วและถูกตอง       

3. มีการประหยัดการใชทรัพยากร เชน คน เงิน วัสดุ
อุปกรณ 

      

4. มีการระดมใชทรัพยากรในทองถิ่นที่มีอยูอยางคุมคา       

5. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรับบริการ       

6. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  พัฒนานวัตกรรมใหม       

คาเฉลี่ยรวม  
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                                 สรุป และอภปิรายผลการประเมิน 


