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เกณฑช้ีวัดเพื่อกําหนดระดับ 
ตําแหนงปลัดอบต. (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 8) ในอบต.ขนาดใหญ   และ 

ตําแหนงปลัดอบต. (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 7) ในอบต.ขนาดกลาง 
------------------------------------------ 

 1.ขอกฎหมายระเบียบ 
  1.1  ประกาศกําหนดขนาดขององคการบริหารสวนตําบล ของคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล  ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 ไดกําหนดขนาดของ อบต. ไวดังนี้ 
   (1) อบต.ชั้น 1 (เดิม) กําหนดใหเปน อบต.ขนาดใหญ และกําหนดระดับตําแหนง
ของปลัด อบต. เปนระดับ 7 หรือระดับ 8 
   (2) อบต.ชั้น 2 (เดิม) และชั้น 3 (เดิม) กําหนดใหเปนขนาดกลาง และกําหนดระดับ
ตําแหนงของปลัด  อบต. เปนระดับ 6 หรือระดับ 7 
   (3) อบต.ชั้น 4 (เดิม) และชั้น 5 (เดิม) กําหนดใหเปนขนาดเล็ก และกําหนดระดับ
ตําแหนงของปลัด อบต. เปนระดับ 6 
  1.2  ประกาศ ก.อบต. จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล ขอ 16 กําหนดวา การจัดทําแผนอัตรากําลังของ อบต. โดยใหคํานึงถึงภารกิจ
อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงานของสวน
ราชการตาง ๆ ในอบต. ตลอดท้ังภาระคาใชจายของ อบต.ท่ีตองจายในดานบุคคล 
 2.ขอเท็จจริง 
  2.1  กําหนดเกณฑชี้วัดเพ่ือกําหนดระดับตําแหนงปลัดอบต. (นักบริหารงานองคการบริหาร
สวนตําบล 8)  ในอบต. ขนาดใหญ  ดังนี ้
   (1)  อบต.ท่ีจะกําหนดระดับตําแหนง ปลัดอบต. เปนระดับ 8 ไดตองมีรายไดไม
รวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีผานมาตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป  และมีเงินเดือน คาจาง ประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนไปตามมาตรา  35  แหง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
   (2)  ตองมีคะแนนรวม ไมนอยกวารอยละ   60  ของคะแนนรวมท้ังหมด  จํานวน 
250  คะแนน (ตองได 150 คะแนนข้ึนไป) โดยแยกไดดังนี ้
   1.  จํานวนประชากร   จํานวน  30  คะแนน 
   2.  จํานวนพ้ืนที่ของ อบต.  จํานวน  30  คะแนน 
   3.  สัดสวนคาใชจายดานบุคลากรตอรายไดท่ีไมรวมเงินอุดหนุน   

     จํานวน  40  คะแนน 
   4.  ผลการประเมินระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ อบต. 
        จํานวน  150  คะแนน 
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  2.2  กําหนดเกณฑชี้วัดเพ่ือกําหนดระดับตําแหนง ปลัดอบต. (นักบริหารองคการบริหาร
สวนตําบล 7) ในอบต.ขนาดกลาง  ดังนี ้
   (1)  อบต.ท่ีจะกําหนดระดับตําแหนง ปลัด อบต. เปนระดับ 7 ไดตองมีรายไดไม
รวมเงินอุดหนุน ในปงบประมาณท่ีผานมาต้ังแต 6 ลานบาทข้ึนไป  และมีเงินเดือน คาจาง ประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนไปตามมาตรา 35 แหง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
   (2)  ตองมีคะแนนรวม  ไมนอยกวารอยละ  60  ของคะแนนรวมท้ังหมด จํานวน 
250  คะแนน (ตองได  150  คะแนนข้ึนไป)  โดยแยกไดดังนี้ 
   1.  จํานวนประชากร  จํานวน  30  คะแนน 
   2.  จํานวนพ้ืนที่ของ อบต. จํานวน  30  คะแนน 
   3.  สัดสวนคาใชจายดานบุคลากรตอรายไดท่ีไมรวมเงินอุดหนุน 
        จํานวน  40  คะแนน 
   4.  ผลการประเมินระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ อบต. 
        จํานวน  150  คะแนน 
 
 
 
 
 
หมายเหต.ุ-   ก.อบต.กําหนดพิจารณาใหความเห็นชอบเกณฑขางตนในการประชุมครั้งท่ี 11/2545  

ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน  2545 
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สรุปเกณฑกําหนดระดับตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

(นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 8)  ในอบต.ขนาดใหญ 
------------------------------- 

  (1)  ตองมีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีผานมาต้ังแต  20  ลานบาทขึ้นไป
และมีเงินเดือน คาจาง ประโยชนตอบแทนอื่นเปนไปตามมาตรา 35 แหง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
  (2)  ตองมีคะแนนรวม  ไมนอยกวารอยละ  60  ของคะแนนรวมท้ังหมด  จํานวน 250 
คะแนน  (ตองได  150 คะแนนข้ึนไป) โดยแยกไดดังนี ้
  1.  จํานวนประชากรในพ้ืนท่ี อบต.  มีคะแนนรวม  30  คะแนน 
   1.1  อบต.ท่ีมีประชากรไมเกิน  5,000 คน ไดรับคะแนน  5  คะแนน 
   1.2  อบต.ท่ีมีประชากรไมเกิน 5,001 - 10,000 คนไดรับคะแนน 10 คะแนน 
   1.3  อบต.ท่ีมีประชากรไมเกิน 10,001 - 15,000 คนไดรับคะแนน 15 คะแนน 
   1.4  อบต.ท่ีมีประชากรไมเกิน 15,001 - 20,000 คนไดรับคะแนน 20 คะแนน 
   1.5  อบต.ท่ีมีประชากรไมเกิน 20,001 - 25,000 คนไดรับคะแนน 25 คะแนน 
   1.6  อบต.ท่ีมีประชากร เกิน 25,000 คนขึ้นไป  ไดรับคะแนน  30  คะแนน 
  2.  จํานวนพ้ืนท่ีของอบต.  มีคะแนนรวม  30  คะแนน 
   2.1  อบต.ท่ีมีพ้ืนท่ี  ไมเกิน  10.0  ตร.กม.  ไดรับคะแนน  5  คะแนน 
   2.2  อบต.ท่ีมีพ้ืนท่ีระหวาง 10.1 - 20.0 ตร.กม. ไดรับคะแนน 10 คะแนน 
   2.3  อบต.ท่ีมีพ้ืนท่ีระหวาง 20.1 - 30.0 ตร.กม. ไดรับคะแนน 15 คะแนน 
   2.4  อบต.ท่ีมีพ้ืนท่ีระหวาง 30.1 - 40.0 ตร.กม. ไดรับคะแนน 20 คะแนน 
   2.5  อบต.ท่ีมีพ้ืนท่ีระหวาง 40.1 - 50.0 ตร.กม. ไดรับคะแนน 25 คะแนน 
   2.6  อบต.ท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน 50.0 ตร.กม.  ไดรับคะแนน  30  คะแนน 
  3.  สัดสวนคาใชจายดานบุคลากร (เงินเดือน คาจาง และประโยชนตอบแทนอื่นของ
พนักงานสวนตําบลและลูกจาง) ตอรายไดที่ไมรวมเงินอุดหนุนของ อบต. มีคะแนนรวม 40 คะแนน 
   3.1  สัดสวนคาใชจายต้ังแตรอยละ  40.0 ข้ึนไป  ไดรับคะแนน  0  คะแนน 
   3.2  สัดสวนคาใชจายระหวางรอยละ  37.6 - 40.0  ไดรับคะแนน  10  คะแนน 
   3.3  สัดสวนคาใชจายระหวางรอยละ  35.1 - 37.5  ไดรับคะแนน  20  คะแนน 
   3.4  สัดสวนคาใชจายระหวางรอยละ  32.1 - 35.0  ไดรับคะแนน  30  คะแนน 
   3.5  สัดสวนคาใชจายต้ังแตรอยละ  32.0  ลงมา  ไดรับคะแนน  40  คะแนน 
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  4.  ผลการประเมินระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ อบต. มีคะแนน 
รวม 150 คะแนน 
   4.1  ผลการประเมินจัดเปน  อบต.ลาหลัง  ไดคะแนน  50  คะแนน 
   4.2  ผลการประเมินจัดเปน  อบต.ปานกลาง ไดคะแนน  100 คะแนน 
   4.3  ผลการประเมินจัดเปน  อบต.กาวหนา  ไดคะแนน  150  คะแนน 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 

สรุปเกณฑกําหนดระดับตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล  7)  ในอบต.ขนาดกลาง 

------------------------------- 
  (1)  ตองมีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีผานมาต้ังแต  6  ลานบาทข้ึนไปและ
มีเงินเดือน คาจาง ประโยชนตอบแทนอื่นเปนไปตามมาตรา 35 แหง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 
  (2)  ตองมีคะแนนรวม  ไมนอยกวารอยละ  60  ของคะแนนรวมท้ังหมด  จํานวน 250 
คะแนน  (ตองได  150 คะแนนข้ึนไป) โดยแยกไดดังนี ้
  1.  จํานวนประชากรในพ้ืนท่ี อบต.  มีคะแนนรวม  30  คะแนน 
   1.1  อบต.ท่ีมีประชากรไมเกิน  5,000 คน ไดรับคะแนน  5  คะแนน 
   1.2  อบต.ท่ีมีประชากรไมเกิน 5,001 - 10,000 คนไดรับคะแนน 10 คะแนน 
   1.3  อบต.ท่ีมีประชากรไมเกิน 10,001 - 15,000 คนไดรับคะแนน 15 คะแนน 
   1.4  อบต.ท่ีมีประชากรไมเกิน 15,001 - 20,000 คนไดรับคะแนน 20 คะแนน 
   1.5  อบต.ท่ีมีประชากรไมเกิน 20,001 - 25,000 คนไดรับคะแนน 25 คะแนน 
   1.6  อบต.ท่ีมีประชากร เกิน 25,000 คนขึ้นไป  ไดรับคะแนน  30  คะแนน 
  2.  จํานวนพ้ืนท่ีของอบต.  มีคะแนนรวม  30  คะแนน 
   2.1  อบต.ท่ีมีพ้ืนท่ี  ไมเกิน  10.0  ตร.กม.  ไดรับคะแนน  5  คะแนน 
   2.2  อบต.ท่ีมีพ้ืนท่ีระหวาง 10.1 - 20.0 ตร.กม. ไดรับคะแนน 10 คะแนน 
   2.3  อบต.ท่ีมีพ้ืนท่ีระหวาง 20.1 - 30.0 ตร.กม. ไดรับคะแนน 15 คะแนน 
   2.4  อบต.ท่ีมีพ้ืนท่ีระหวาง 30.1 - 40.0 ตร.กม. ไดรับคะแนน 20 คะแนน 
   2.5  อบต.ท่ีมีพ้ืนท่ีระหวาง 40.1 - 50.0 ตร.กม. ไดรับคะแนน 25 คะแนน 
   2.6  อบต.ท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน 50.0 ตร.กม.  ไดรับคะแนน  30  คะแนน 
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  3.  สัดสวนคาใชจายดานบุคลากร (เงินเดือน คาจาง และประโยชนตอบแทนอื่นของ
พนักงานสวนตําบลและลูกจาง) ตอรายไดที่ไมรวมเงินอุดหนุนของ อบต. มีคะแนนรวม 40 คะแนน 
   3.1  สัดสวนคาใชจายต้ังแตรอยละ  40.0 ข้ึนไป  ไดรับคะแนน  0  คะแนน 
   3.2  สัดสวนคาใชจายระหวางรอยละ  37.6 - 40.0  ไดรับคะแนน  10  คะแนน 
   3.3  สัดสวนคาใชจายระหวางรอยละ  35.1 - 37.5  ไดรับคะแนน  20  คะแนน 
   3.4  สัดสวนคาใชจายระหวางรอยละ  32.1 - 35.0  ไดรับคะแนน  30  คะแนน 
   3.5  สัดสวนคาใชจายต้ังแตรอยละ  32.0  ลงมา  ไดรับคะแนน  40  คะแนน 
  4.  ผลการประเมินระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ อบต. มีคะแนน 
รวม 150 คะแนน 
   4.1  ผลการประเมินจัดเปน  อบต.ลาหลัง  ไดคะแนน  50  คะแนน 
   4.2  ผลการประเมินจัดเปน  อบต.ปานกลาง ไดคะแนน  100 คะแนน 
   4.3  ผลการประเมินจัดเปน  อบต.กาวหนา  ไดคะแนน  150  คะแนน 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
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เกณฑการประเมินระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของอบต. 

------------------------------------- 
 
แบงออกเปน  2  สวน  จํานวน  63  ตัวชี้วัด 
 
สวนท่ี  1 ตัวช้ีวัดตามหลักธรรมาภิบาล  จํานวน  33  ตัวช้ีวัด  แยกเปน 
  (1)  หลักนิติธรรม   จํานวน  6  ตัวชี้วัด 
  (2)  หลักคุณธรรม   จํานวน  7  ตัวชี้วัด 
  (3)  หลักความโปรงใส   จํานวน  5  ตัวชี้วัด 
  (4)  หลักการมีสวนรวมของประชาชน จํานวน  6  ตัวชี้วัด 
  (5)  หลักความรัดผิดชอบ   จํานวน  4  ตัวชี้วัด 
  (6)  หลักความคุมคา   จํานวน  5  ตัวชี้วัด 
 
สวนท่ี  2 ตัวช้ีวัดดานบทบาทการพัฒนาทองถิ่น จํานวน  30  ตัวช้ีวัด  แยกเปน 
  (1)  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  จํานวน  10  ตัวชี้วัด 
  (2)  ดานการพัฒนาสังคม   จํานวน  12  ตัวชี้วัด 
  (3)  ดานการเมืองการบริหาร  จํานวน    2  ตัวชี้วัด 
  (4)  ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  จํานวน  3  ตัวชี้วัด 
  (5)  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน จํานวน     3  ตัวชี้วัด 
 
เกณฑการประเมินผล 
  (1)  ถาผานเกณฑ  40  ตัวชี้วัดข้ึนไป จัดเปนอบต.กาวหนา 
  (2)  ถาผานเกณฑ  30 - 39  ตัวชี้วัด  จัดเปนอบต.ปานกลาง 
  (3)  ถาผานเกณฑ  0 - 29  ตัวชี้วัด  จัดเปนอบต.ลาหลัง 
 
สรุปการประเมินผล อบต. ท้ังหมด  6,745  แหง (ขอมูลเม่ือ 28 มกราคม 2545) 
  (1)  อบต.กาวหนา จํานวน     988  แหง   คิดเปนรอยละ  14.65 
  (2)  อบต.ปานกลาง จํานวน  2,259  แหง คิดเปนรอยละ  33.49 
  (3)  อบต.ลาหลัง  จํานวน  3,498  แหง คิดเปนรอยละ  51.86 


