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             (สํานักงาน ก.ถ.)  
             สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 



  
คํานํา 

 
 

 คูมือการใชเครื่องชี้วัดสําหรับการประเมนิผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ จัดทําขึ้นโดย
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (สํานักงานก.ถ.) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ทําการศึกษาวิจัยอยางเปนระบบ
ภายใตกรอบแนวคิดหลกัความเปนอิสระในการบรหิารงานบุคคลตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศกัราช 2540  มาตรา 284 และหลักการบริหารจัดการที่ดี   โดยมีวัตถุประสงคเปนเครื่องมอืเพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิน่ตางๆ ตลอดจนองคกรที่มีหนาที่ในการกาํกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
ไดนําไปใช เปนแนวทางในการประเมินเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพื่อใหทราบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของตนเอง และนาํผลที่ไดไปพัฒนาการริหารงานบุคคล         
สวนทองถิ่นใหมีมาตรฐานยิ่งขึ้น  ดังนัน้ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูที่ทาํหนาทีป่ระเมิน 
จึงควรศึกษาและทําความเขาใจคูมือการใชโดยละเอียด  เพื่อผลการประเมนิที่ไดมีความเทีย่งตรง    
ตามสภาพที่เปนจริงและเชือ่ถือได 
 
 สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นไดดําเนินการทดสอบและ
ทดลองใชตัวชี้วัดตางๆในคูมือนี้ โดยไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากคณะนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่ปรึกษา   จึงหวังเปนอยางยิ่งวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตางๆคงไดรับประโยชนจากการนําคูมือนี้ ไปใชประกอบการประเมินผลการดําเนินงานบริหารงานบุคคล
ในหนวยงานของตน เพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนสําหรับการวางแผนและการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานสวนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อันจะสงผล                  
ตอการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาตอไป 
 
   
 

สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
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ตัวชี้วัดและเกณฑสําหรับการประเมินผลการบรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่น   21 
    องคประกอบที่ 1  การจัดหาทรัพยากรมนุษย      25 
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    องคประกอบที่ 4  การธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย    54 
    ผลลัพธทีพ่ึงประสงค         64 
วิธีการคํานวณหาคาเฉลีย่ ( x )  และวธิกีารแปลความหมายขอมูล    68 
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1. ทําความเขาใจองคประกอบ  ปจจัย  ตัวชี้วดั และเกณฑสําหรับการประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่  ซึ่งม ี4 องคประกอบหลกั และผลลัพธที่พงึประสงค  รวม 18  ปจจัย  45  
ตัวชี้วัด  ดังนี ้

องคประกอบที ่1  การจัดหาทรัพยากรมนุษย (มี 5 ปจจัย  16 ตัวชี้วัด) 
องคประกอบที ่2  การใหรางวัลทรัพยากรมนุษย (มี 6 ปจจัย  12 ตัวชี้วัด) 
องคประกอบที ่3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (มี 3 ปจจัย    4  ตัวชี้วัด) 
องคประกอบที ่4  การธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย  (ม ี4 ปจจัย  11 ตัวชี้วัด) 
และผลลัพธทีพ่ึงประสงค    (มี 2 ตัวชี้วัด) 
2. ในแตละองคประกอบหลัก  ประกอบดวย  ปจจัยและตัวชี้วัด  ซึ่งผูวิจัยพัฒนา โดยยึดหลัก 

ความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลตามรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2540 มาตรา 284 และหลักการบริหาร
จัดการที่ดี  อันประกอบดวย  นิติธรรม  คุณธรรม   ความโปรงใส  การมีสวนรวม ความรับผิดชอบและ
ความคุมคา 
 3. ในแตละตัวชี้วัด จะมีแบบสํารวจขอมูลในการปฏิบัติงานอยางละ 1 ชุด ซึ่งมีลักษณะคําถาม
เปนแบบมาตรประมาณคา (Rating scale)  5 ระดับ  มกีารกําหนดคาคะแนนในการตอบ 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 
สําหรับในคูมอืนี้ใชวิธกีารคาํนวณหาคาเฉลี่ยโดยใชจุดทศนิยมสองตาํแหนงเทานั้น ซึ่งมกีารแปล
ความหมาย  ดังนี ้
            1.00-1.50  หมายถงึการปฏิบัติงานในระดับเหมาะสมนอยที่สุด 
  1.51-2.50 หมายถงึ  การปฏิบัติงานในระดบัเหมาะสมนอย  

 2.51-3.50  หมายถงึการปฏิบัติงานในระดบัเหมาะสมปานกลาง 
 3.51-4.50 หมายถงึ  การปฏิบัติงานในระดบัเหมาะสมมาก  
 4.51-5.00  หมายถงึการปฏิบัติงานในระดบัเหมาะสมมากที่สุด 

คําแนะนําในการใชคูมือ 
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          4. เกณฑการชีว้ดั ของแตละองคประกอบไดจากความคดิเห็นของผูทรงคุณวุฒิซึง่กําหนด
เกณฑ  คือ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมกีารปฏิบัติงานเฉลี่ยรวม ( x )  มากกวา  3.50  ถือวามกีาร
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 

**  กรณทีี่องคกรปกครองสวนทองถิ่น   ไมมีการปฏิบัติในกจิกรรมใด  หรือไมมีการปฏบัิติใน
ขอคําถามใด  ไมตองนํามาคิดคะแนนเฉลี่ย 
 5.วิธกีารคํานวณคาเฉลี่ย ( x ) โดยการคํานวณเอง      และคํานวณจากโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ไดนําเสนอไวในภาคผนวก 
 6. คํานิยามทีใ่ชในคูมือ  ประกอบดวย 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบคุคลสวนทองถิ่น  หมายถงึ   พระราชบญัญัติระเบียบ 
บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หมายถงึ  องคการบริหารสวนจงัหวัด  เทศบาล  องคการบริหาร 
สวนตําบล  กรุงเทพมหานคร  และเมืองพทัยา 
          พนักงานสวนทองถิ่น หมายถงึ  ขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวัด พนกังานเทศบาล
พนักงานสวนตําบล  ขาราชการกรุงเทพมหานคร  และ พนักงานเมืองพัทยา 
          องคกรการบริหารบุคคล   หมายถงึ  องคกรที่มีลักษณะไตรภาคี 3 ระดับ  ไดแก   
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) คณะกรรมการกลางขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิน่ (ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต.) และ คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่ 
(ก.จ.จ.  ก.ท.จ.  ก.อบต.จังหวัด  และ ก.เมืองพทัยา) 

มาตรฐานกลาง  หมายถงึ  มาตรฐานเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่นและแนวทาง
ในการรักษาระบบคุณธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ 

มาตรฐานทัว่ไป หมายถึง มาตรฐานเกี่ยวกบัวนิัยและโครงสรางสวนราชการ (วินัย ไดแก     
การรักษาวนิัย การดําเนนิการทางวนิัย การใหออกจากราชการ สิทธกิารอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ 
และการรองทกุข  โครงสรางสวนราชการ ไดแก การกําหนดตําแหนง การคัดเลือก การบรรจุแตงตัง้  
อัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอืน่) 

องคประกอบ  หมายถึง องคประกอบในเรื่องกระบวนการบริหารบุคคล 4 องคประกอบ  ไดแก 
การจัดหาทรัพยากรมนุษย การใหรางวัลทรัพยากรมนษุย  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  และการธํารง
รักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย 

ปจจัย  หมายถึง  สวนประกอบยอยขององคประกอบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ 
ตัวชี้วัด  หมายถึง  คาที่สังเกตไดซึ่งใชวัดหรือสะทอนลกัษณะการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

การสรางตวัชีว้ัดโดยการสงัเคราะห วิเคราะห เปรียบเทียบและสอบถามผูเกี่ยวของ  และทําการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยสอบถามผูทรงคุณวุฒิและการทดลองใช 
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การจัดหาทรพัยากรมนุษย  หมายถงึ  การวางแผนทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน                 

การสรรหา  การคัดเลือก และการแตงตั้ง 
 การใหรางวัลทรัพยากรมนุษย หมายถึง  การเลื่อนตําแหนง (เลื่อนตําแหนง เพิ่มระดับ)              
การเลื่อนขัน้เงนิเดือน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  คาตอบแทน  การยาย  และ การจูงใจ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย  หมายถงึ  การฝกอบรม  การศึกษา  และการวางแผนและ
พัฒนาอาชพี   
 การธํารงรักษาและปองกนัทรัพยากรมนุษย  หมายถงึ  พนกังานสัมพนัธ  สุขภาพและ
ความปลอดภยั  การดําเนนิการทางวนิัย และการพนจากตําแหนง (การโอน  ยาย  เลื่อนตําแหนง     
ออกจากราชการ) 

การแตงต้ัง  หมายถงึ  การดําเนนิงานดานการบรรจ ุ  การรับโอน  การยาย  การเลื่อนตําแหนง  
การรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหนงทีว่าง 

การใหพน  หมายถงึ  การดําเนนิงานดานการพนจากตําแหนงเดมิเพื่อไปดํารงตําแหนงใหม  
โดยการโอน  การยาย  การเลื่อนตําแหนง  และการออกจากราชการ 

การยาย  หมายถงึ  การดําเนินงานดานการยายภายในองคกรเดียวกนัหรือเหมือนกัน 
การเลื่อนตําแหนง  หมายถึง  การดําเนินงานดานการเลื่อนตําแหนง และการเพิ่มระดับของ

ตําแหนง 
การลงโทษ  หมายถงึ  การดําเนนิงานดานวนิัย  ไดแก   การลงโทษ  การอุทธรณ  การรองทกุข 
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กรอบแนวคิดการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ผลลัพธที่พึงประสงค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักความเปนอิสระ
ในการบริหารงาน
บุคคล 
ตามรัฐธรรมนูญ  
พุทธศักราช 2540  
มาตรา 284 

 
การจัดหาทรัพยากรมนุษย 

การใหรางวัลทรัพยากรมนุษย 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

การธํารงรักษาและปองกัน
ทรัพยากรมนุษย 

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

 
เคร่ืองชี้วัดการติดตาม
ประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น 
ตามหลักรัฐธรรมนูญ
และหลักการบริหาร 
จัดการที่ดี 
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ระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
 
 เนื่องจากพนักงานสวนทองถิ่นนับเปนบุคลากรที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  ดังนั้นจึงจําเปนตองมีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน  เพื่อให
ไดมาซึ่งกําลังคนที่เหมาะสมกับงาน  มีพนักงานสวนทองถิ่นที่มีศักยภาพเพื่อสรางผลงานที่มีคุณภาพอัน
สงผลตอการบริหารจัดการและการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

การประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เปนการตัดสินคุณคาของการบริหารงาน
บุคคลโดยเทียบกับเกณฑ   ซึ่งตองมีการเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลและขอเท็จจริงของ
กระบวนการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางเปนระบบเพื่อนําไปสูการตัดสินใจ
ปรับปรุงเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้น 
 ระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น จําแนกไดเปน 2 สวน คือ 
การประเมนิผลภายใน  และการประเมนิผลจากภายนอก 
 1. การประเมินผลภายใน  เปนการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นของตนเองที่
กระทําโดยบุคลากรในหนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องกับหนวยงานนั้น เชน อบต. เทศบาล 
หรือ อบจ. ดําเนินการประเมินผลการบริหารงานบุคคลของหนวยงานตนเอง  เปนตน  เพื่อใหไดขอมูลที่
ชวยในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดถือเปน
กระบวนการตรวจสอบการทํางานของตนเองและควรทําอยางตอเนื่อง 
          2. การประเมินผลภายนอก   เปนกระบวนการตรวจสอบการบริหารงาน  ซึ่งกระทําโดยกลุม
บุคคลที่เปนนักประเมินจากภายนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับคุณคาการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นของหนวยงาน  ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงการทํางานและเปน
หลักประกันคุณภาพในการดําเนินงานบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นวาได 
มาตรฐานเพียงใด 
            ระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นในคูมือนี้ ไดนําเสนอระบบ
การประเมินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการประเมินจะชวยใหทราบจุดออน จุดแข็งในการ
ปฏิบัติงาน  นําขอมูลมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานบริหารงานบุคคล  เปนการแสดงความ
รับผิดชอบตอภารกิจการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และรายงานผลการประเมินบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่นใหสาธารณชนทราบ  กรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลในครั้ง
นี้  ยึดหลักการประเมินเชิงระบบ  ประกอบดวยทรัพยากรที่ใชในการประเมิน (Input)  กระบวนการ
ประเมิน (Process) และผลลัพธของการประเมิน (Result) รายละเอียดของกรอบแนวทางและระบบ
ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
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กรอบแนวทางการติดตามและประเมนิผลการบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ 

 
 
                 ทรัพยากรในการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ทรัพยากรที่ใช
ในการ
ประเมิน 
(Input) 

กระบวนการ
ประเมิน 

(Process) 

 
ผลลัพธ 
(Result) 

• ผูรับผิดชอบ 
• งบประมาณ 
• เคร่ืองมือ 

ดําเนินการประเมิน 

ผลการประเมิน 

สรางความเขาใจความตระหนัก 
• ทําไมจึงตองประเมนิ 
• ประเมินอะไร 
• ใครเปนคนประเมนิ 
• 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 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ระบบการติดตามและประเมินตนเองและการประเมนิภายนอก 
 
 
 
 
 

ประเมินจากภายนอก 

การประเมินตนเอง 
อบจ. 

เทศบาล 
อบต. 

กรงเทพมหานคร 

ก.กระจายอํานาจฯ ก.ถ. 

องคกร
อ่ืน ๆ 

สถาบัน 
การศึกษา 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
                   มท. / รฐับาล 
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        เพื่อใหการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องการดําเนินประสิทธิภาพและ เกิดประโยชน
สูงสุด          องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองมีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น   
 

   
ระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นนทองถิ่นนทองถิ่น    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรางความตระหนกั 

เตรียมความพรอม 

วางแผนการประเมิน 

ดําเนินการประเมิน 

เขียนรายงาน / เผยแพร 

นําผลการประเมินไปใช 

ขอมูลยอนกลับ 
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ระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

 

 ระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น       เปนขั้นตอนการประเมิน    
ที่องคกรปกครองสวนทองถิน่แตละแหง  สามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะของหนวยงานตน  
โดยมีข้ันตอนการดําเนินการประเมิน ประกอบดวย การสรางความตระหนกั เตรียมความพรอม วาง
แผนการประเมิน ดําเนนิการประเมิน เขียนรายงานการประเมินและนาํผลการประเมินไปใช  
รายละเอียด ดังนี ้
1. ขั้นการสรางความตระหนัก 
 การสรางความตระหนักใหกับบุคลากรในหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานบริหารบุคคลทุกคน    
ใหเห็นความสําคัญและความจําเปนของการประเมินวาจะสงผลตอการพัฒนางานบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่นที่รับผิดชอบใหประสบความสําเร็จ  โปรงใส  ถูกตองและตรวจสอบได  การสรางความตระหนัก
สามารถดําเนินการไดดังนี้ 
 1.1 สํารวจการรับรูเกี่ยวกับการประเมนิผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ของบคุลากร 
ที่เกี่ยวของกบัการประเมนิตนเอง  โดยวิธกีารสํารวจ สัมภาษณบุคคลที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล 
 1.2 สรางความเขาใจรวมกัน โดยจัดการประชุมชี้แจงบุคลากรที่รับผิดชอบงานบริหารงานบคุคล
สวนทองถิ่นโดยนําผลจากการสํารวจการรับรูเร่ืองการประเมินตนเองมาวางแผนสรางความเขาใจรวมกนั  
เสริมสรางความรูระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล และเนนความรวมมือของ
บุคลากรทุกคนที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จของการประเมินผลตนเอง  
ของหนวยงาน 
 1.3 สรางจิตสํานึกทีถู่กตองเกีย่วกบัการประเมนิในดานการบรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่น     
โดยใหบุคลากรที่เกี่ยวของในหนวยงาน ไดทดลองประเมนิงานของตนเองตามภารกิจเกีย่วกับการ
บริหารงานบุคคล  กระบวนการ / วิธีการทาํงาน  การใชเวลา  งบประมาณและทรัพยากรในการทาํงาน 
2. ขั้นการเตรียมความพรอม 
 2.1 ศึกษาสภาพปจจุบันของบุคลากรในดานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่       เพื่อใหทราบ     
ขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ไดแก  ประสบการณ  ความรู  ความคิดเห็นที่มีตอการประเมนิ       เพื่อเปนแนวทาง    
ในการกาํหนดรูปแบบและวิธีการพฒันาบคุลากร 
 2.2 กําหนดรปูแบบและวิธกีารเสริมสรางความรูใหแกบุคลากรดานการบริหารงานบคุคลในเรื่อง
การประเมนิ   โดยวิธีการตาง ๆ เชน 

• จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูความเขาใจ 
• จัดทําเอกสารใหศึกษา 
• การศึกษาดูงาน 

2.3 ทําความเขาใจรูปแบบและวิธีการทีก่ําหนดไวใน 2.2  
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3. ขั้นวางแผนการประเมนิ 
            3.1 กําหนดกรอบการประเมนิการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นของหนวยงาน โดยดําเนินการ 
ดังนี ้

1)  ศึกษาสภาพปจจุบันของหนวยงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ 
แผนปฏิบัติการประจําปในเรือ่งการบริหารงานบุคคลในดาน 

• การจัดหาทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย การวางแผนทรัพยากรมนุษย             
การวิเคราะหงาน การสรรหา  การคัดเลือก  และการแตงตั้ง   

• การใหรางวัลทรัพยากรมนษุย  ประกอบดวย  การเลื่อนตําแหนง  การเลื่อนขัน้
เงินเดือน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน คาตอบแทน การยายและการจูงใจ 

• การพัฒนาทรพัยากรมนษุย ประกอบดวย การฝกอบรม การศึกษา  การวางแผน
และพัฒนาอาชีพ  

• การธํารงรักษาและปองกนัทรัพยากรมนษุย  ประกอบดวย  พนักงานสัมพนัธ      
สุขภาพและความปลอดภัย  การดําเนนิการทางวินยั  และการพนจากตําแหนง 

                         2)  ทําความเขาใจกับบุคลากรฝายบรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่นของหนวยงานให  
เขาใจเหตุผลและความจาํเปนในการประเมินวา การประเมินจะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศมาใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนางาน 
  3) กําหนดวัตถุประสงคของการประเมนิการบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ของตนเอง  
ใหเปนไปเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงงาน 
   3.2 ทําความเขาใจคูมอื การใชเครื่องชี้วัดสําหรับการประเมนิผลการบรหิารงานบุคคล                  
สวนทองถิ่นเพือ่การปรับปรุงและพัฒนางานเกี่ยวกับองคประกอบ ปจจัย ตัวชี้วดัและเกณฑสําหรับ                
การประเมนิผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ ซึ่งมทีั้งหมด 4 องคประกอบ ซึ่งม ี 18 ปจจัย และ             
45 ตัวชี้วัด    
 ในการประเมนิผลการบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ของแตละหนวยงาน อาจไมจําเปนตอง
ประเมินตามปจจัยและตัวชีว้ดัทุกรายการขางตน  ทั้งนี้ใหหนวยงานพิจารณาเลือกใชตามภารกจิหรือ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กาํหนดใหมีการประเมิน เชน  ในชวงทีก่ําหนดใหมีการประเมินผล
การดําเนินงานบริหารงานบคุคลบางหนวยงาน   อาจไมมีการดําเนินกิจกรรมการบรรจุแตงตั้งก็ได   
ดังนัน้  ก็ไมตองประเมนิปจจัยดานการบรรจุแตงตั้ง  เปนตน 
 3.3 กําหนดกระบวนการ / วิธีการประเมินของฝายบคุคล   ในการประเมินผลการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่นนัน้  ฝายบริหารงานบุคคลควรทาํความเขาใจกับคูมือการใชเครื่องชี้วัดสําหรับการ
ประเมินผลการบริหารงานบคุคลสวนทองถิ่น โดยการศกึษาเครื่องมือที่ใชในการประเมิน  การกาํหนด
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แหลงขอมูล  ผูใหขอมูล  วิธกีารจัดเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการวิเคราะหขอมูลรวมทัง้ตัวบุคคลผูรับผิดชอบ
งานแตละดาน 

               3.4 ศึกษาเกณฑในการประเมิน  เกณฑที่ใชในการประเมินแตละองคประกอบ / ตัวชี้วัด         
ที่กําหนดในการประเมินนัน้  หนวยงานควรรวมกนักําหนดเกณฑการประเมนิวาระดับทีพ่ึงพอใจของ           
แตละตัวชี้วัดของหนวยงานมีความตองการเพียงใด เมื่อกําหนดเกณฑในการประเมินเสร็จเรียบรอยแลว  
หนวยงานตองแจงเกณฑการประเมินใหกับบุคลากรและผูที่เกี่ยวของรับทราบรวมกนั  สําหรับเกณฑใน
การประเมนิผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ครั้งนี ้ ไดมาจากการสอบถามผูทรงคุณวุฒ ิ  ซึ่งกําหนด
ไววา ในแตละตัวชี้วัดการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการปฏิบัติ
เฉลี่ยรวม ( x )  มากกวา  3.50 จากลักษณะคําถามแบบมาตรประมาณคา  5 ระดับ 

    3.5 กําหนดผูประเมินและบทบาทหนาทีห่นวยงานแตงตั้งคณะกรรมการประเมนิเพื่อทาํหนาที่
ดูแล ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบคุคลสวนทองถิ่นของตนเองในแตละระดับ มีดังนี ้

         1) ระดับประเทศ  มอบใหคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่                 
ทําหนาที่รับผิดชอบ ในการรวบรวมสรปุผลการประเมินการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ระดับจังหวัด
ทุกจงัหวัด รายงานให ก.ถ. ทราบ  

         2) ระดับจังหวัด   มอบใหทองถิ่นจังหวัดทําหนาที่รับผิดชอบในการรวบรวมสรุปผล            
การประเมนิการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในพืน้ที่ รายงานให               
ก.จังหวัดทราบ และรายงานสรุปผลการประเมินการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นในภาพรวมของจังหวัด 
ใหคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนกังานสวนทองถิ่น ทราบตอไป           

       3) ระดับหนวยงาน ไดแก อบต.  เทศบาล  อบจ. กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา              
มอบใหหวัหนาฝายบรหิารงานบุคคล หรือฝายที่ดูแลงานดานการบริหารงานบุคคล เปนผูรับผิดชอบ              
ในการประเมนิผลการบรหิารงานบุคคลสวนทองถิน่ของตนเองและรายงานผลใหกบัทองถิน่จงัหวัดทราบ  
สําหรับกรุงเทพมหานครใหรายงานผลให ก.ถ. ทราบโดยตรง 
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การติดตามและประเมนิผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นระดับประเทศ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นระดับประเทศ

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) 
**สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

คคคณะกรรมการกลางขาราชการหรือณะกรรมการกลางขาราชการหรือณะกรรมการกลางขาราชการหรือ    
พนักงานสวนทองถ่ิน กพนักงานสวนทองถ่ิน กพนักงานสวนทองถ่ิน ก ...จจจ ...          กกก ...ททท ...          กกก ...อบตอบตอบต ... 

คณะกรรมการขาราชการ 
กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร อบจ. เทศบาลเทศบาลเทศบาล    อบต. เมืองพัทยาเมืองพัทยาเมืองพัทยา 
GGG

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

กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น 
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การติดตามและประเมนิผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นขององคการบรหิารสวนจงัหวัด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.จ. 

กกก ...จจจ ...จจจ ...    

สวนแผนและ 
งบประมาณ 

                     สํานักงานปลัดสํานักงานปลัดสํานักงานปลัด    
(ผูสรุปผลการประเมิน) 

สวนการคลังสวนการคลังสวนการคลัง    สวนชางสวนชางสวนชาง    

อบจ. 
        นายก อบจ. 
        ปลัด อบจ. 

สวนกิจการ 
สภา อบจ. 
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การติดตามและประเมนิผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นของเทศบาล 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ท.จ. 

เทศบาลเทศบาลเทศบาล    
   นายกเทศมนตรี 
   ปลัดเทศบาล 

สํานักปลัดเทศบาล 
(ผูสรุปผลการประเมิน) 

 กอง / ฝาย 

เทศบาลเทศบาลเทศบาล    เทศบาลเทศบาลเทศบาล    

 กอง / ฝาย  กอง / ฝาย 
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การติดตามและประเมนิผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นขององคการบรหิารสวนตําบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         งานบริหาร 

 

     งานคลัง 
 

         งานชาง 
             ฯลฯ 

 
 
 
 

  

ก.อบต.จังหวัด 

สํานักงานปลัดสํานักงานปลัดสํานักงานปลัด    
(ผูสรุปผลการประเมิน) 

อบต. 
        นายก อบต. 
        ปลัด อบต. 

อบต. อบต. 
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การติดตามและประเมนิผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นของกรุงเทพมหานคร 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นของ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

         การติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นของเมอืงพัทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

สํานักงาน ก.ก. 

สํานักงานปลัดสํานักงานปลัดสํานักงานปลัด    
(ผูสรุปผลการประเมิน) 

สํานักตาง ๆ เขตตาง ๆ 

คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร  

สํานักการชาง 

สํานักงานปลัดสํานักงานปลัดสํานักงานปลัด    
(ผูสรุปผลการประเมิน) 

สํานักการศึกษา กองสวัสดิการ
และ สังคม 

กก..เมืองพัทยาเมืองพัทยา  

กองอนามัยและ 
สิ่งแวดลอม 

แขวง สํานักการคลัง กองวิชาการและ
แผนงาน 
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3.6 การกําหนดระยะเวลาและแผนการกํากับติดตาม การประเมนิเปนกระบวนการที่กระทาํ

อยางตอเนื่องเปนระบบ และมีข้ันตอนชัดเจนในการวางแผนการประเมนิผลการบรหิารงานบุคคล             
สวนทองถิ่นของหนวยงาน การกําหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลจะชวยใหหนวยงานและ
องคกรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล สามารถดําเนินการตามกจิกรรม
ใหเปนไปตามกรอบการประเมินที่วางไว  การประเมินดานการบรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
กําหนดใหมกีารติดตามและประเมนิตนเอง ปละ 2 ครั้ง  และรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผล   ในชวงวันที ่31 มีนาคม และ 30 กันยายน ของทุกป 

4. ขั้นตอนดาํเนินการประเมิน 
 หลังจากที่หนวยงานไดวางแผนการประเมินเสร็จเรียบรอยแลว  ผูที่ไดรับมอบหมายใหทาํการ
ประเมิน ตองศึกษาคูมือการใชเครื่องมอืชี้วัดสําหรับการประเมนิผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่  
ใหเขาใจอยางชัดเจน   

การดําเนินการประเมิน  มีองคประกอบดังนี ้
 4.1 ผูใหขอมลูในการประเมิน  ประกอบดวยบุคลากรในฝายบุคคลและบุคคลอื่นๆที่เกีย่วของ 
 4.2 เครื่องมือที่ใชในการประเมิน  ประกอบดวย แบบสํารวจที่มอียูในคูมือการใชเครื่องชี้วัด
สําหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น   

4.3 การเก็บรวบรวมขอมลู   นําแบบสาํรวจในแตละองคประกอบและปจจัยไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลดานบริหารงานบุคคลทีห่นวยงานดําเนนิการ  โดยเก็บรวบรวมขอมูลประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ ปละ 2 คร้ัง  ควรดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงวันที ่1–15  มีนาคม  
และ 1-15 กันยายน ของแตละป 

4.4 การวิเคราะหขอมลู  ดําเนนิการวิเคราะหขอมูลโดยนําเอาขอมลูที่เก็บรวบรวมในขอ 4.3 
มาวิเคราะห  แลวนําผลที่ไดไปเทียบกับเกณฑที่ใชในการประเมิน ดังนี ้

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 

 
ในคูมือนี้ไดกําหนดเกณฑไววา คาเฉลี่ยรวมในการปฏิบัติงาน  ตองไดมากกวา 3.50 จึงจะถือ

วาหนวยงานมกีารปฏิบัติงานดานการบรหิารบุคคลสวนทองถิน่ในตวัชี้วัดนั้น ในระดับมาก 
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ในกระบวนการประเมินของการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  หนวยงานจะตองสรางระบบการ

ประเมินที่โปรงใส ตรวจสอบได บุคลากรทุกคนตองเห็นความสาํคญั เขาใจขั้นตอน วิธีการประเมิน      
ใหการยอมรับขอมูลที่ไดจากการประเมนิ     เปนขอมูลที่ถูกตองตรงตามสภาพที่ดําเนินการในหนวยงาน 
อยางแทจริง หนวยงานควรพัฒนาระบบสารสนเทศของหนวยงานตามองคประกอบปจจัยและตัวชี้วัด           
ที่ไดพัฒนาขึ้นมาใชในการประเมิน เพื่อใหการประเมนิดําเนนิการไดอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

5. การเขียนรายงานและการเผยแพร 
 เมื่อดําเนนิการประเมินและตรวจสอบผลการประเมนิแลว หนวยงานตองจัดทําสรุปและรายงาน
ผลการประเมนิใหหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของทราบ สวนรูปแบบการรายงานผลการประเมนิสามารถ
ออกแบบใหเหมาะสมกับผูเกีย่วของ 

จุดเนนของการเขียนรายงานและเผยแพรผลการประเมนิ  อยูที่การนาํเสนอกระบวนการประเมิน
และผลการประเมินที่กระชับ  ใชภาษาที่เขาใจไดงายและชัดเจน  ตรงกับสภาพความเปนจริง  โดยทั่วไป
จัดทําใน 2 ลักษณะ คือ 

1. รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานฉบับนี้สําหรับนําเสนอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของ 
และหนวยงานที่ประเมนิตองมีเก็บไวเพื่อกาํหนดแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงดานบรหิารงานบุคคล
สวนทองถิ่นของตนเอง  เปนรายงานทีม่ีขอมูลครบถวนตามกระบวนการประเมนิ 

2. รายงานฉบับยอ  รายงานนี้สําหรับนาํเสนอตอประชาชน  ผูรับบริการ  ชุมชนทองถิน่และ
สาธารณชน  จัดทําโดยสรปุขอมูลที่จําเปนตองนําเสนอจากรายงานฉบับสมบูรณ  นํามาเขียนโดยใช
ภาษาที่งายตอความเขาใจ  นําเสนอผลการติดตามและการประเมนิ ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนางานในอนาคต 

 
6. การนําผลการประเมินไปใช 

เงื่อนไขสูความสําเร็จของการประเมินการบริหารงานบคุคลขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่จะ
เชื่อมโยงไปสูความสาํเร็จของระบบการประกันคุณภาพการทาํงาน คือ การสรางจติสํานึก ตระหนกัใน
ความสาํคัญของการประเมนิตนเอง โดยองคกรปกครองสวนทองถิน่จําเปนตองสรางวฒันธรรมใหมทีว่า 
การประเมนิเปนสวนหนึง่ของการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีจุดมุงหมายเพื่อการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยนําผลการประเมินการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นไปใชใน
การพัฒนาตนเอง/พัฒนางานที่รับผิดชอบ  พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิน่และนาํไปกําหนดนโยบาย
การบริหารงานบุคคลรวมทัง้สามารถนาํผลการประเมนิที่ไดมาใชปรับปรุงแกไขระบบการประเมนิผลการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ของตนเองใหมีความถกูตองชัดเจนเปนระบบมากยิ่งขึน้ดวย 
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ตัวชี้วัดและเกณฑสําหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
  
 มีจํานวน 4 องคประกอบ 18 ปจจัย  และ  ผลลัพธทีพ่ึงประสงค  ซึ่งมตัีวชี้วัดรวมทั้งสิ้น 45 ตัวชี้วัด  ดังนี ้
องคประกอบที่ 1  การจัดหาทรัพยากรมนุษย  (ม ี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  (ม ี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  (ม ี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 

 
ผลลัพธ 
ที่พึงประสงค 
(2 ตัวช้ีวัด) 

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

ปจจัยท่ี     1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย 
2. การวิเคราะหงาน 

                               3. การสรรหา 
                               4. การคัดเลือก 
                               5. การแตงตั้ง (การบรรจุ  การรับโอน  การยาย 

                                           การเลื่อนตําแหนง รักษาราชการแทน  และ    
                 รกัษาการในตาํแหนงที่วาง) 
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องคประกอบที่ 1  การจัดหาทรัพยากรมนุษย  (มี 5 ปจจัย  16 ตัวชี้วัด) 

 
ปจจัยที ่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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              เพ่ือใหทราบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง     มีระดับการปฎิบัติกิจกรรมตอไปน้ี 
ในระดับใด  โดยผูใหขอมูล ทั้งจากขอมูลเอกสาร ฐานขอมูล และบุคคล 
วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที ่1  การวางแผนทรัพยากรมนษุย 
เคร่ืองมือ   ชุดท่ี 1  แบบสํารวจการวางแผนกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการศึกษาวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

      

2. มีการจัดทําวิสัยทัศนขององคการที่ชัดเจนรวมกัน       
3. มีการจัดทําพันธกิจขององคการที่ชัดเจนรวมกัน       
4. มีการกําหนดปรัชญา นโยบายและเปาหมายองคการ
ที่ชัดเจนรวมกัน 

      

5. มีการจัดทําแผนกลยุทธขององคการที่ชัดเจนรวมกัน       
6. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนรวมกัน       

คาเฉล่ียรวม       

 

 

เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 2  แบบสํารวจความตองการทรัพยากรมนุษยในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รายการ   ระดับการปฏิบัติ    

 มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป       
2. มีการกําหนดความตองการกําลังคนในอนาคต       
3. มีการกําหนดตําแหนงและลักษณะงานที่องคการ
ตองการชัดเจน 

      

4. มีการกําหนดทักษะ ความรู  ประสบการณ  และ 
ความสามารถ  สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ และ
กลยุทธขององคการ 

      

คาเฉล่ียรวม       
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เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 3   แบบสํารวจทรัพยากรมนุษยที่มีอยูในปจจุบันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของบุคลากร ไดแก  
ความรู  ทักษะ ประสบการณ และความสามารถ 

      

2. มีการจัดทําระบบขอมูลแตละบุคคลดานความสามารถ
ที่สอดคลองกับตําแหนง เพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  
พันธกิจ และกลยุทธองคการ 

      

3. มีการจัดทําแผนพัฒนาความสามารถของบุคลากร 
ในอนาคต ไดแก การฝกอบรมในงานที่ทํา  และการให 
การศึกษา 

      

คาเฉล่ียรวม       
 
 
 
 
 
เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 4  แบบสํารวจการนําแผนไปปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการกําหนดบุคคลที่จะรับผิดชอบการปฏิบัติงาน 
แตละสวนชัดเจน 

      

2. มีการจัดสรรทรัพยากรสอดคลองตามแผนอัตรากําลัง       

3. มีการสรางความเขาใจในการนําแผนไปปฎบัิติ
รวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน 

      

4. มีการปฏิบัติงานตามแผนอัตรากําลัง       

5. มีการควบคุมติดตามแผนอัตรากําลัง       

6. มีการประเมนิผลเพ่ือปรับปรุงการวางแผน
อัตรากําลังระยะตอไป 

      

คาเฉล่ียรวม       
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ปจจัยที ่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 

 

             เพ่ือใหทราบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง     มีระดับการปฎิบัติกิจกรรมตอไปน้ี 
ในระดับใด  โดยผูใหขอมูล ทั้งจากขอมูลเอกสาร ฐานขอมูล และบุคคล 
วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที ่2  การวิเคราะหงาน 
เคร่ืองมือ ชุดท่ี 1    แบบสํารวจคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการกําหนดคุณวุฒิทางการศึกษาสอดคลองกับ
ตําแหนงงาน 

      

2. มีการกําหนดประสบการณและการฝกอบรม         
ที่สอดคลองกับตําแหนงงาน 

      

3. มีการกําหนดความสามารถที่สอดคลองกับ 
ตําแหนงงาน 

      

4. มีการกําหนดทักษะความชํานาญที่สอดคลองกับ
ตําแหนงงาน 

      

5. มีการกําหนดทัศนคติ  คานิยม แรงจูงใจในการ
ทํางานสอดคลองกับตําแหนงงาน 

      
 

คาเฉล่ียรวม       
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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 

              
             เพ่ือใหทราบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง     มีระดับการปฎิบัติกิจกรรมตอไปน้ี 
ในระดับใด  โดยผูใหขอมูล ทั้งจากขอมูลเอกสาร ฐานขอมูล และบุคคล 
วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที ่3  การสรรหา 
เคร่ืองมือ ชุดท่ี 1   แบบสํารวจขอมูลพ้ืนฐานในการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับตําแหนงที่ตองการ 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีระบบขาวสารขอมูลเพ่ือประชาสัมพันธคุณสมบัติ
ของตําแหนงที่ตองการแกกลุมเปาหมาย 
ไดอยางเหมาะสมและทั่วถึง 

      

2. มีการประชาสัมพันธใหทราบอยางทั่วถึง       

3. มีการกําหนดระยะเวลาในการสรรหาอยางชัดเจน       

4. มีการเปดโอกาสใหผูมีคุณสมบัติมาสมัครไดอยาง 
เทาเทียมกันทั้งบุคลากรภายในและภายนอกองคการ 

      

คาเฉล่ียรวม       
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เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 2  แบบสํารวจการประชาสัมพันธเพ่ือการสรรหาพนักงานสวนทองถ่ิน 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการติดประกาศอยางเปนทางการที่สํานักงาน   
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

2. มีการจัดทําเว็บไซตการรับสมัคร 
พนักงานสวนทองถ่ิน 

      

3. มีการประชาสัมพันธผานสื่อ  เชน  รายการวิทยุ 
กระจายเสียง  หนังสือพิมพ  แผนพับ  ฯลฯ 

      

4. มีการแจงประกาศการรับสมัครพนักงานไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่น  สถาบันการศึกษา  และ 
หนวยงานอื่น 

      

คาเฉล่ียรวม       
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ปจจัยที ่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 

          
             เพ่ือใหทราบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง     มีระดับการปฎิบัติกิจกรรมตอไปน้ี 
ในระดับใด  โดยผูใหขอมูล ทั้งจากขอมูลเอกสาร ฐานขอมูล และบุคคล 
วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที ่4   การคดัเลือก 
เคร่ืองมือ  ชุดที่ 1   แบบสํารวจการใชระบบคุณธรรมในการคัดเลือกบุคลากร 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. ใชหลักความรูความสามารถ       
2. ใชหลักความเสมอภาคเทาเทียมกัน  ไมเลือก 
สถาบันการศึกษา เพศ  ศาสนา 

      

3. ใชหลักความมั่นคงในอาชีพ       
4. ใชหลักความเปนกลางทางการเมือง       
5. มีการคัดเลือกคณะกรรมการสอบคัดเลือก        
อยางโปรงใส  ไมถูกครอบงําจากอิทธิพลใด ๆ  

      

คาเฉล่ียรวม       
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เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 2  แบบสํารวจกระบวนการคัดเลือกบุคลากร 

 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการกลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติขั้นตน       

2. มีการสอบขอเขียนภาคความรู  ความสามารถ     
ในการปฏิบัติงาน 

      

3. มีการสอบสัมภาษณ       

4. มีการทดสอบความถนัดและความคลองแคลว 
ในการทํางาน 

      

5. มีกระบวนการคัดเลือกที่เปดเผยตรวจสอบได       

คาเฉล่ียรวม       
 

 
 
 
เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 3  แบบสํารวจวิธีการทดสอบ 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีผูเชี่ยวชาญเฉพาะตําแหนงเปนผูออกขอสอบ     
ทําใหเครื่องมือที่ใชในการทดสอบ มีความเที่ยงตรง 

      

2. มีวิธีการสอบขอเขียนที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได       

3. มีคณะกรรมการดําเนินการสอบสัมภาษณที่มี 
หลักเกณฑเชื่อถือได 

      

คาเฉล่ียรวม       
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ปจจัยที ่5  การแตงต้ัง 
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 

 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 

          
             เพ่ือใหทราบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง     มีระดับการปฎิบัติกิจกรรมตอไปน้ี 
ในระดับใด  โดยผูใหขอมูล ทั้งจากขอมูลเอกสาร ฐานขอมูล และบุคคล 
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 วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจัยท่ี 5  การแตงตัง้ 
เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 1  แบบสํารวจวิธีการบรรจุ 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการบรรจุผูสอบแขงขันตามลําดับคะแนน           
ที่ขึ้นบัญชีไวอยางเสมอภาค 

      

2. มีการบรรจุโดยคํานึงความตองการและ             
ความเหมาะสมของทองถ่ิน 

      

3. มีการทดลองงานโดยคํานึงถึงความรูความสามารถ 
และความเหมาะสมในตําแหนง 

      

คาเฉล่ียรวม       
 
 

เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 2  แบบสํารวจวิธีการรับโอน 
รายการ   ระดับการปฏิบัติ    

 มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการกําหนดเกณฑการรับโอนอยางชัดเจน       

2. มีการดําเนินการรับโอนอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน       
3. มีการดําเนินการรับโอนเพื่อประโยชนและการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

4. มีกลไกการตรวจสอบการรับโอน                         
เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม 

      

5. มีคณะกรรมการที่รับโอนที่เปนกลาง       
คาเฉล่ียรวม       

 

เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 3  แบบสํารวจวิธีการยาย 
รายการ   ระดับการปฏิบัติ    

 มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการยายโดยคํานึงถึงประโยชนของการบริหาร  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหลัก 

      

2. มีการยายโดยคํานึงถึงการพัฒนาและการเรียนรู    
ของพนักงานสวนทองถ่ิน 

      

3. มีการยายโดยคํานึงถึงความรู  ความสามารถ  และ
ประสบการณที่สอดคลองเหมาะสมกับตําแหนงนั้น 

      

คาเฉล่ียรวม       
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เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 4  แบบสํารวจวิธีการเลื่อนตําแหนง 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนตําแหนงที่
เปนทางการ 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. มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะชัดเจนและเปนธรรม
สําหรับการเล่ือนตําแหนงและประกาศลวงหนาไมนอย
กวา 1 ป 

      

3. มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงโดย
คํานึงถึงผลงาน ความรู ความสามารถ ความประพฤติ 
คุณธรรม จริยธรรม และประวัติการปฏิบัติราชการ 

      

4. มีการเลื่อนตําแหนงที่เที่ยงตรง เชื่อถือได       
5. มีการเลื่อนตําแหนงที่โปรงใสและตรวจสอบได       

คาเฉล่ียรวม       

เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 5  แบบสํารวจวิธีการรักษาราชการแทน 
รายการ   ระดับการปฏิบัติ    

 มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการรักษาราชการแทนตามระเบียบแบบแผนของ 
ราชการและเปนไปตามกฎหมาย 

      

2. มีการพิจารณาความรู  ความสามารถ            
ความเหมาะสม  และเปนประโยชนตอราชการสูงสุด 
 

      

คาเฉล่ียรวม       

เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 6  แบบสํารวจวิธีการรักษาการในตําแหนงที่วาง 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการรักษาการในตําแหนงที่วางตามระเบียบ 
แบบแผนของราชการ  และเปนไปตามกฎหมาย 

      

2. มีการพิจารณาความรู  ความสามารถความเหมาะสม  
และเปนประโยชนตอราชการสูงสุด 

      

คาเฉล่ียรวม       
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องคประกอบที่ 2 การใหรางวัลทรัพยากรมนุษย (มี 12 ตัวชี้วัด) 

   ปจจัยท่ี   1. การเลื่อนตําแหนง (เลื่อนตําแหนง  เพิ่มระดับ) 
    2. การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
    3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    4. คาตอบแทน 
    5. การยาย (การยายภายในองคกรเดียวกัน) 
    6. การจูงใจ 
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องคประกอบที่ 2  การใหรางวัลทรัพยากรมนุษย  (มี 6 ปจจัย  12 ตัวชี้วัด) 

 
ปจจัยที ่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  

แบบสํารวจเกณฑการเพิ่ม
ระดับ 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 4. มีวิธีการเพิ่มระดับอยาง 
ชัดเจนและยุติธรรม 

แบบสํารวจวิธีการเพิ่มระดับ องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 
             เพ่ือใหทราบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง     มีระดับการปฎิบัติกิจกรรมตอไปน้ี 
ในระดับใด  โดยผูใหขอมูล ทั้งจากขอมูลเอกสาร ฐานขอมูล และบุคคล 
 
 
 



39   
วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที ่1  การเลือ่นตําแหนง 
เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 1  แบบสํารวจเกณฑการเลื่อนตําแหนง 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

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

      

6. มีการกําหนดเกณฑประเมินประวัติการปฏิบัติ    
ราชการชัดเจน 

      

คาเฉล่ียรวม       
 

 

เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 2  แบบสํารวจวิธีการเลื่อนตําแหนง 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนตําแหนง
อยางเปนทางการ 

      

2. มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ชัดเจนและ   
เปนธรรมสําหรับการเลื่อนตําแหนงโดยคํานึงถึง ผลงาน  
ความรู ความสามารถ ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม  
และประวัติการปฏิบัติราชการ 

      

3. มีการสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก 
ที่เที่ยงตรงเชื่อถือได 

      

4. มีการสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก 
ที่โปรงใสและตรวจสอบได 

      

5. มีการเลื่อนตําแหนงจากผูสอบแขงขันไดตามบัญชีรายชื่อ       
6. มีการเลื่อนตําแหนงจากผูไดรับการคัดเลือก หรือผูสอบ
คัดเลือกได ตามบัญชีรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 

      

คาเฉล่ียรวม       
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เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 3  แบบสํารวจเกณฑการเพิ่มระดับ 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการกําหนดเกณฑประเมินผลการปฎิบัติงานชัดเจน       

2. มีการกําหนดเกณฑประเมินความรู ความสามารถ
(สมรรถนะ) ชัดเจน 

      

3. มีการกําหนดเกณฑประเมินคุณธรรม จริยธรรมและ
ความประพฤติชัดเจน 

      

4. มีการกําหนดเกณฑประเมินประวัติการปฏิบัติ    
ราชการชัดเจน 

      

คาเฉล่ียรวม       
 
 
 
เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 4  แบบสํารวจวิธีการเพิ่มระดับ 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มระดับ       
อยางเปนทางการ 

      

2. มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะที่ชัดเจนและเปนธรรม
สําหรับการเพ่ิมระดับตําแหนงโดยคํานึงถึงผลงาน ความรู 
ความสามารถ ความประพฤติ  คุณธรรม  จริยธรรม  และ
ประวัติการปฏิบัติราชการ 

      

3. มีการเพิ่มระดับที่เที่ยงตรงเชื่อถือได       

4. มีการเพิ่มระดับที่โปรงใส ตรวจสอบได       

คาเฉล่ียรวม       
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ปจจัยที ่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 

             เพ่ือใหทราบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง     มีระดับการปฎิบัติกิจกรรมตอไปน้ี 
ในระดับใด  โดยผูใหขอมูล ทั้งจากขอมูลเอกสาร ฐานขอมูล และบุคคล 
วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที ่2  การเลือ่นขั้นเงินเดือน 
เคร่ืองมือ  ชุดที่ 1  แบบสํารวจระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
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          
ใหเหมาะสมกับการไดเล่ือนขั้นเงินเดือน 

      

คาเฉล่ียรวม       



42   
เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 2  แบบสํารวจผูทําการประเมินเพ่ือเล่ือนขั้นเงินเดือน 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการประเมนิโดยผูบังคับบัญชา       

2. มีการประเมนิโดยคณะกรรมการ       

คาเฉล่ียรวม       
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ปจจัยที ่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 

              
             เพ่ือใหทราบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง     มีระดับการปฎิบัติกิจกรรมตอไปน้ี 
ในระดับใด  โดยผูใหขอมูล ทั้งจากขอมูลเอกสาร ฐานขอมูล และบุคคล 
วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที ่3  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 1  แบบสํารวจหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1.มีการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค 
การประเมินผลการปฏิบัติงานชัดเจน 

      

2. มีการประกาศขั้นตอน เกณฑและวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางทั่วถึง และโปรงใส 

      

3. มีการใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม       

4. มีการประกาศและเปดเผยผลการประเมิน 
อยางเปนทางการ 

      

คาเฉล่ียรวม       
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เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 2  แบบสํารวจวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. ต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อยางเปนทางการ 

      

2. ใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑและ 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

      

3. ใหลูกคาหรือผูรับบริการมีสวนรวมในการใหขอมูล 
เพ่ือประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

      

4. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ไดรับการเลือกโดยบุคลากรในองคกร 

      

5. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ไมมีสวนไดสวนเสียในการประเมิน 

      

คาเฉล่ียรวม       
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ปจจัยที ่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 

 
             เพ่ือใหทราบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง     มีระดับการปฎิบัติกิจกรรมตอไปน้ี 
ในระดับใด  โดยผูใหขอมูล ทั้งจากขอมูลเอกสาร ฐานขอมูล และบุคคล 
วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที ่4  คาตอบแทน 
เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 1  แบบสํารวจวิธีการกําหนดคาตอบแทน 

 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการสํารวจความตองการเกี่ยวกับสวัสดิการและ 
สิทธิประโยชนเกื้อกูลเปนระยะ ๆ โดยเปรียบเทียบกับ
หนวยงานอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 

      

2. มีการนําเอาผลสํารวจไปปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
สวัสดิการ  สิทธิประโยชนเกื้อกูลใหพนักงานสวน   
ทองถ่ิน 

      

3. มีการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคาตอบแทน   
สวัสดิการ  และสิทธิประโยชนเกื้อกูลที่จัดให 

      

4. มีการกําหนดคาตอบแทนที่ชัดเจนและเปนธรรม       
5. มีการกําหนดคาตอบแทนที่จูงใจใหปฏิบัติงาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      

คาเฉล่ียรวม       
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ปจจัยที ่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 

 
             เพ่ือใหทราบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง     มีระดับการปฎิบัติกิจกรรมตอไปน้ี 
ในระดับใด  โดยผูใหขอมูล ทั้งจากขอมูลเอกสาร ฐานขอมูล และบุคคล 
 

วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที ่5  การยาย 
 
เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 1  แบบสํารวจหลักเกณฑการยาย 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการยายที่ยึดความรู  ความสามารถ       

2. มีการยายเพื่อประโยชนการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

      

3. มีการยายเพื่อพัฒนาการเรียนรูงานใหมของพนักงาน
สวนทองถ่ิน 

      

คาเฉล่ียรวม       
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เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 2  แบบสํารวจวิธีการยาย 

 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. กําหนดวิธีการยายที่ยุติธรรม       

2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการยายอยางเปนทางการ       

3. มีการดําเนินการยายที่เสมอภาคและเปนมาตรฐาน 
เดียวกัน 

      

4. มีกลไกตรวจสอบการยายพนักงานสวนทองถ่ิน
เพ่ือใหเกิดความยุติธรรม 

      

คาเฉล่ียรวม       
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ปจจัยที ่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 

 
 

             เพ่ือใหทราบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง     มีระดับการปฎิบัติกิจกรรมตอไปน้ี 
ในระดับใด  โดยผูใหขอมูล ทั้งจากขอมูลเอกสาร ฐานขอมูล และบุคคล 
วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที ่6  การจงูใจ 
เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 1  แบบสํารวจหลักการจูงใจใหทํางานอยางเต็มความสามารถ 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีหลักการจูงใจใหทํางานอยางเต็มใจ   
เต็มความสามารถ 

      

2. มีหลักการจูงใจโดยจายคาตอบแทนที่เหมาะสม 
กับความสามารถ 

      

3. มีหลักการจูงใจโดยใชการสื่อสาร  เชน  
การประชุมชี้แจง  หนังสือเวียน  อินเทอรเน็ต  ฯลฯ 

      

4. มีหลักการจูงใจโดยใชเทคนิควิธีการใหม 
ในการพัฒนางาน 

      

5. มีหลักการจูงใจโดยการสรางบรรยากาศการทํางาน 
ที่เปดเผย จริงใจ  ไววางใจตอกัน 

      

6. มีหลักการจูงใจโดยจัดอุปกรณสํานักงาน  ส่ิงอํานวย
ความสะดวก  อาคารสถานที่ที่ทันสมัยและพอเพียง 

      

คาเฉล่ียรวม       
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องคประกอบที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (มี 4 ตัวชีวั้ด) 

   ปจจัยท่ี   1. การฝกอบรม 
    2. การศึกษา 
    3. การวางแผนและพัฒนาอาชีพ 
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องคประกอบที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (มี 3 ปจจัย  4 ตัวชี้วัด) 

ปจจัยที ่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 

 

             เพ่ือใหทราบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง     มีระดับการปฎิบัติกิจกรรมตอไปน้ี 
ในระดับใด  โดยผูใหขอมูล ทั้งจากขอมูลเอกสาร ฐานขอมูล และบุคคล 
วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที ่1  การฝกอบรม 
เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 1  แบบสํารวจกระบวนการฝกอบรม 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการสํารวจและวิเคราะหความตองการ 
ดานการฝกอบรมพนักงานสวนทองถ่ิน  

      

2. มีการวางแผนการเตรียมการเกี่ยวกับวิทยากร  
หลักสูตร  เนื้อหา  ส่ือ  และเทคนิควิธีการฝกอบรม 

      

3. มีการจัดฝกอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ดานความรู  ทักษะ เจตคติ  ความประพฤติ  คุณธรรม  
และจริยธรรม 

      

4. มีการประเมนิผลการฝกอบรมกอน และ             
หลังการฝกอบรม 

      

5. มีการติดตามการนําผลการฝกอบรมไปประยุกตใช 
ในการปฏิบัติงาน 

      

คาเฉล่ียรวม       
 
 
 



51   
 

เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 2  แบบสํารวจเทคนิคการฝกอบรม 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีเทคนิคการฝกอบรมโดยยึดผูเขารับการอบรม         
เปนศูนยกลาง 

      

2. มีเทคนิคการฝกอบรมที่เนนการมีสวนรวมของ 
ผูเขารับการอบรม 

      

3. มีการฝกอบรมที่เนนพัฒนาการคิด เชน             
คิดสรางสรรค  คิดแกปญหา ฯลฯ 

      

4. มีการฝกอบรมที่เนนฝกปฏิบัติจริงดานทักษะ       

คาเฉล่ียรวม       
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ปจจัยที ่2 การศึกษา 
ตัวช้ีวัด  1. มีการสงเสริมใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูโดยการศึกษา 
  2. มีการเตรียมบุคลากรใหมีความสามารถในอนาคตโดยการศึกษาในระบบ  การศึกษา 

    นอกระบบ หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย 
เครื่องมือ 1. แบบสํารวจการสงเสริมใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูโดยการศึกษา 
   
 

 
องคประกอบ 

 
ตัวชี้วดั 

 
เครื่องมือ 

 
เกณฑ 

3. การพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย 

   

3.2 การศึกษา 1. มีการสงเสริมให
บุคลากรเพิ่มพูนความรู 
โดยการศึกษา 

แบบสํารวจการสงเสริมให
บุคลากรเพิ่มพูนความรู 
โดยการศึกษา 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 
             เพ่ือใหทราบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง     มีระดับการปฎิบัติกิจกรรมตอไปน้ี 
ในระดับใด  โดยผูใหขอมูล ทั้งจากขอมูลเอกสาร ฐานขอมูล และบุคคล 
วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที ่2  การศกึษา 
เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 1  แบบสํารวจการสงเสริมใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูโดยการศึกษา 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการนําทิศทางในอนาคตขององคกรมากําหนด  
การศึกษาตอของพนักงานสวนทองถ่ิน 

      

2. มีการสงเสริมใหบุคลากรมีการศึกษาหาความรู 
เพ่ิมเติม 

      

3. มีการเตรียมบุคลากรใหมีความสามารถในอนาคต
โดยการศึกษาในสถาบันการศึกษา 

      

4. มีการเตรียมบุคลากรใหมีความสามารถในอนาคต
โดยการศึกษานอกระบบโรงเรียน เชน ฝกอาชีพ    
เรียนภาคค่ํา  เรียน มสธ. ฯลฯ 

      

5. มีการเตรียมบุคลากรใหมีความสามารถในอนาคต
โดยการศึกษาตามอัธยาศัย  เชน  เรียนรูดวยตนเอง
จากสื่อตาง ๆ 

      

6. มีการเตรียมบุคลากรใหมีความสามารถในอนาคต
โดยการจัดบรรยากาศแหงการเรียนรูและองคกรแหง
การเรียนรูใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

คาเฉล่ียรวม       
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ปจจัยที ่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 

 
             เพ่ือใหทราบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง     มีระดับการปฎิบัติกิจกรรมตอไปน้ี 
ในระดับใด  โดยผูใหขอมูล ทั้งจากขอมูลเอกสาร ฐานขอมูล และบุคคล 
วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที ่3  การวางแผนและพฒันาอาชีพ 
 
เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 1  แบบสํารวจวิธีการวางแผนและพัฒนาอาชีพ 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการจัดทําแผนพัฒนาสายทางความกาวหนา    
สอดคลองกับบุคลิกลักษณะและความสามารถของ    
แตละบุคคล 

      

2. มีการวางแผนและพัฒนาสายทางความกาวหนา  
ของแตละบุคคลใหมีความกาวหนา 

      

3. มีการจัดสายทางความกาวหนาในอาชีพการงาน 
อยางชัดเจน 

      

4. บุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนและพัฒนาอาชีพ
ของตนเอง 

      

คาเฉล่ียรวม       
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องคประกอบที่ 4 การธาํรงรักษาและปองกัน 
                       ทรัพยากรมนุษย (มี  11  ตวัชี้วัด) 

   ปจจัยท่ี   1. พนักงานสัมพันธ 
    2. สุขภาพและความปลอดภัย 
    3. การดําเนินการทางวินัย  (การลงโทษ 

   การอุทธรณ 
                          การรองทุกข) 

    4. การพนจากตําแหนง  (การโอน  ยาย   
                                     เลื่อนตําแหนง 

        ออกจากราชการ) 
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องคประกอบที่ 4 การธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย (มี 4 ปจจัย  11 ตัวชี้วัด) 
ปจจัยที ่1 พนักงานสมัพันธ 
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
ระหวางพนักงานกับ
พนักงาน 

 

             เพ่ือใหทราบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง     มีระดับการปฎิบัติกิจกรรมตอไปน้ี 
ในระดับใด  โดยผูใหขอมูล ทั้งจากขอมูลเอกสาร ฐานขอมูล และบุคคล 
วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที ่1  พนักงานสัมพันธ 
เคร่ืองมือ  ชุดที่ 1 แบบสํารวจระบบและกลไกความสัมพันธระหวางผูบริหารทองถิ่นกับพนักงานสวนทองถิ่น 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการจัดระบบ กติกา ขอตกลง  ความสัมพันธ
ระหวางผูบริหารทองถ่ินกับพนักงานสวนทองถ่ิน       
ที่เปนไปตามกฎหมาย 

      

2. มีการจัดระบบบริหารองคการใหพนักงานสวน    
ทองถ่ินมีสวนรวมเปนเจาของหรือเปนหุนสวนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

      

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีตอกัน
เปนระยะ ๆ  เชน  ประชุม  สาระสังสันทน  ฯลฯ 

      

คาเฉล่ียรวม       
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เคร่ืองมือ  ชุดที่ 2  แบบสํารวจระบบและกลไกการเสริมสรางความสัมพันธระหวางพนักงานกับพนักงาน 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการจัดระบบ  กติกา  ขอตกลง  ความสัมพันธที่ดี
ระหวางผูรวมงานดวยกัน 

      

2. มีกลไกสงเสริมใหพนักงานมีความผูกพันในการ
ทํางานขององคกรรวมกัน 

      

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง 
ผูรวมงานเปนระยะๆ เชน ประชุม สาระสังสันทนฯลฯ 

      

คาเฉล่ียรวม       
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ปจจัยที ่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 

 
             เพ่ือใหทราบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง     มีระดับการปฎิบัติกิจกรรมตอไปน้ี 
ในระดับใด  โดยผูใหขอมูล ทั้งจากขอมูลเอกสาร ฐานขอมูล และบุคคล 
วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที ่2  สุขภาพและความปลอดภัย 
เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 1  แบบสํารวจระบบการสรางสุขภาพและความปลอดภัย 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการจัดระบบฐานขอมูลดานสุขภาพและ        
ความปลอดภัยของบุคลากรแตละคน 

      

2. มีการสงเสริมสุขภาพบุคลากร เชน มีการตรวจ    
สุขภาพประจําป  กิจกรรมนันทนาการ  และกายบริหาร 

      

3. มีการใหคําปรึกษาและแกปญหาบุคลากร  
ดานความเครียดในการทํางาน 

      

4. มีการสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัย              
ในการทํางาน 

      

5. มีการจัดทําระบบปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจาก 
การทํางาน 

      

6. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดานความปลอดภัย       
คาเฉล่ียรวม       
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ปจจัยที ่3 การดําเนินการทางวินยั 
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 

 
             เพ่ือใหทราบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง     มีระดับการปฎิบัติกิจกรรมตอไปน้ี 
ในระดับใด  โดยผูใหขอมูล ทั้งจากขอมูลเอกสาร ฐานขอมูล และบุคคล 
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วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที ่3 การดําเนินการทางวินัย 
เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 1  แบบสํารวจระบบการดําเนินการทางวินัย 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ       

2. มีการเสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชา   
สรางวินัยตนเอง หรือวินัยเชิงสรางสรรคเพ่ือปองกัน
การกระทําผิดวินัย 

      

3. มีการฝกอบรมสรางวินัยใหแกบุคลากร       

4. มีการดําเนินการทางวินัยโดยใชมาตรฐานเดียวกัน
และไมมีการกลั่นแกลง โดยพยาบาท อคติ หรือ      
โดยโทสะจริตจากผูบังคับบัญชา 

      

5. มีการดําเนินการทางวินัยอยางโปรงใสเปนธรรม  
และมีหลักฐานซึ่งสามารถตรวจสอบได 

      

6. มีการดําเนินการทางวินัยโดยสอบสวน                
เพ่ือใหไดมาซึ่งความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา 

      

คาเฉล่ียรวม       

 
เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 2  แบบสํารวจการดําเนินการลงโทษ 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. กรณีที่มีการกระทําความผิด ไดมีการจัดทําคําส่ังการ
ลงโทษที่แสดงขอเท็จจริง พฤติกรรมการกระทําผิด 
ขอกฎหมายและขอพิจารณาไวชัดเจน 

      

2. มีกระบวนการลงโทษที่มีหลักฐาน  และตรวจสอบได       
คาเฉล่ียรวม       

 

เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 3  แบบสํารวจการดําเนินการอุทธรณ 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการดําเนินการตามกําหนดระยะเวลาการพิจารณา
อุทธรณใหเปนไปดวยความรวดเร็วและเปนธรรม 

      

2. มีระบบการอุทธรณที่โปรงใสและตรวจสอบได       
คาเฉล่ียรวม       
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เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 4  แบบสํารวจการดําเนินการรองทุกข 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการกําหนดการรองทุกขไวชัดเจนในกรณี       
ฝายบริหารใชอํานาจหนาที่ปฏบัิติตอตนโดยไมถูกตอง 
หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย 

      

2. มีการกําหนดการรองทุกขไวชัดเจน  ในกรณี         
มีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของ                
ผูบังคับบัญชาของตน 

      

3. มีหลักเกณฑ วิธีการและการพิจารณาเรื่องรองทุกข
อยางชัดเจน 

      

4. มีการวินิจฉัยคํารองทุกขโดยไมชักชา       
คาเฉล่ียรวม       
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ปจจัยที ่4 การพนจากตาํแหนง 
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 

 
 
             เพ่ือใหทราบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง     มีระดับการปฎิบัติกิจกรรมตอไปน้ี 
ในระดับใด  โดยผูใหขอมูล ทั้งจากขอมูลเอกสาร ฐานขอมูล และบุคคล 
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วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดปจจยัที ่4  การพนจากตาํแหนง 
 
เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 1  แบบสํารวจการพนตําแหนงโดยการโอน 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑการใหพนจากตําแหนง
โดยการโอนอยางชัดเจน และตองอยูบนพ้ืนฐานของ
ความสมัครใจของผูจะโอนและผูรับโอน 

      

2. ผูบริหารทองถ่ินไดพิจารณาการพนจากตําแหนง 
โดยการโอนอยางยุติธรรม 

      

3. ภายในองคกรมีคณะกรรมการทําหนาที่ตรวจสอบ
และควบคุมการดําเนินการใหพนจากตําแหนง       
โดยการโอน อยางถูกตอง 

      

คาเฉล่ียรวม       
 

 
 
 
เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 2  แบบสํารวจการพนตําแหนงโดยการยาย 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการปฎิบัติตามหลักเกณฑการใหพนจากตําแหนง  
โดยการยาย อยางชัดเจน 

      

2. ผูบริหารทองถ่ินไดพิจารณาการพนจากตําแหนง 
โดยการยายอยางยุติธรรม 

      

3. มีคณะกรรมการกลางทําหนาที่ตรวจสอบและควบคุม
การดําเนินการใหพนจากตําแหนง  โดยการยาย    
อยางถูกตอง 

      

คาเฉล่ียรวม       
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เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 3  แบบสํารวจการพนตําแหนงโดยการเลื่อนตําแหนง 
 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการปฎิบัติตามหลักเกณฑการใหพนจากตําแหนง  
โดยการเลื่อนตําแหนง อยางชัดเจน 

      

2. ผูบริหารทองถ่ินไดพิจารณาการพนจากตําแหนง 
โดยการเลื่อนตําแหนง อยางยุติธรรม 

      

3. มีคณะกรรมการกลางทําหนาที่ตรวจสอบและควบคุม
การดําเนินการใหพนจากตําแหนง   
โดยการเลื่อนตําแหนง อยางถูกตอง 

      

คาเฉล่ียรวม       
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 4  แบบสํารวจการพนตําแหนงโดยการออกจากราชการ 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการปฎิบัติตามหลักเกณฑการใหพนจากตําแหนง  
โดยการออกจากราชการ อยางชัดเจน 

      

2. ผูบริหารทองถ่ินไดพิจารณาการพนจากตําแหนง 
โดยการออกจากราชการ อยางยุติธรรม 

      

3. มีคณะกรรมการกลางทําหนาที่ ตรวจสอบและ   
ควบคุมการดําเนินการใหพนจากตําแหนง  
โดยการออกจากราชการ อยางถูกตอง 

      

คาเฉล่ียรวม       
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ผลลัพธที่พึงประสงค  (มี 2 ตัวชี้วัด) 
 

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

 
องคประกอบ 

 
ตัวชี้วดั 

 
เครื่องมือ 

 
เกณฑ 

5. ผลลัพธ 
ที่พึงประสงค 
 

1. มีการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานอยางมี 
ประสิทธิผล 

แบบสํารวจประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 
 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

 2. มีการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

แบบสํารวจประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 

องคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีการปฏิบัติเฉล่ีย
รวมมากกวา 3.50 

              
             เพ่ือใหทราบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง     มีระดับการปฎิบัติกิจกรรมตอไปน้ี 
ในระดับใด  โดยผูใหขอมูล ทั้งจากขอมูลเอกสาร ฐานขอมูล และบุคคล 
 
วิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดผลลพัธที่พงึประสงค 
 
เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 1  แบบสํารวจประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. มีการปฏิบัติงานเสร็จตามกําหนดเวลา       

2. มีการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว       

3. มีการปฏิบัติงานอยางถูกตอง โปรงใส  
และตรวจสอบได 

      

4. มีการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับของผูรวมงาน       

5. มีการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับของชุมชนหรือสังคม       

คาเฉล่ียรวม       
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เคร่ืองมือ  ชุดท่ี 2  แบบสํารวจประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

รายการ   ระดับการปฏิบัติ    
 มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
   ( x ) 

1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

      

2. มีการปฏิบัติงานอยางรวดเร็วและถูกตอง       

3. มีการประหยดัการใชทรัพยากร เชน คน เงิน วัสดุ
อุปกรณ 

      

4. มีการระดมใชทรัพยากรในทองถ่ินที่มีอยูอยางคุมคา       

5. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรับบริการ       

6. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  พัฒนานวัตกรรมใหม       

คาเฉล่ียรวม       
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สรุป และอภิปรายผลการประเมิน 
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วิธีการคํานวณหาคาเฉลี่ย ( x )  
และ 

วิธีการแปลความหมายขอมูล 
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 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 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติกิจกรรมตอไปนี ้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. มีการทดสอบความถนัดและความคลองแคลว 
ในการทํางาน 

     

5. มีกระบวนการคัดเลือกที่เปดเผยตรวจสอบได      

 

 

วิธีการคํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) 



70   
 
            ตัวอยางวธิีการประมวลผลขอมลูในคําถามขอที ่1  จากผูตอบจํานวน 10 คน  มีลําดับดังตอไปนี้ 
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  มีการกลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติขางตน ไดคาเฉลี่ย ( x )  
เทากับ  3.50  แปลวา  มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลางเทานั้น  แตเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยรวม 
( x =  3.94)   จึงแปลความหมายวา   หนวยงานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการประเมินผลการบริหารงานบคุคลสวนทองถิ่นในคูมือนี้  ใหยดึเกณฑคาเฉล่ียรวมมากกวา 
3.50  จึงถือวา มีการปฏิบตังิานอยูในระดบัมาก เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
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2. การคํานวณคาเฉลีย่ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รูป SPSS  for  Window 
 จากตัวอยางแบบสํารวจชุดเดิม  หากหนวยงานใดไมตองการคํานวณเอง  แตตองการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS  for  Window คํานวณคาเฉลีย่  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  
จะไดคาเฉลี่ยรวม  ถามีคามากกวา  3.50  ถือวา  หนวยงานไดมีการปฏิบัติงานในระดับมากตรงตาม
เกณฑ 
 
 

วิธีหาคาเฉลีย่รวมดวยโปรแกรม  SPSS 
1. คลิกเลือก  Transform  เลือก  compute 
2. ในชอง  Target  ใหพมิพคําวา  SUM1(หมายถงึคะแนนรายขอทกุขอรวมกัน ยังไมไดหารเฉลี่ย) 
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  ใหพิมพคําวา  SUM2 (หมายถึงคะแนนรายขอทุกขอรวมกัน หารเฉลี่ยดวยจํานวนขอ 
เพื่อเปนเฉลี่ยรวม) 
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7.ยาย SUM 1  จากชองซายมือ  มาอยูชองขวามือ แลวหารดวยจาํนวนขอ (SUM1/5)  ดังรูป 

 
 
 
8.คลิก OK  จะไดคาเฉลี่ยรวม  จากชอง  SUM 2  ดังรูป 
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9.จะไดคาเฉลี่ยรวม ดังรูป 

 
 
หมายเหต ุ  สามารถใชโปรแกรม  Excel  จากโปรแกรม Microsoft  Office  ในการหาคาเฉลีย่ 
                   ไดเชนกนั 

 
 
 


