
เกณฑช้ีวัดเพ่ือกําหนดระดับตําแหนง ปลัดอบต. (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 8) 
ในอบต.ขนาดใหญ 

และตําแหนงปลัดอบต. (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 7) ในอบต.ขนาดกลาง 
(แกไขเพิ่มเติมตามมติ ก.อบต.ครั้งที ่11/2545 วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545) 

---------------------------------------- 
1.เกณฑช้ีวัดเพ่ือกําหนดระดับตําแหนง ปลัดอบต. (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 8) 
    ในอบต.ขนาดใหญ 
 1.1)  ตองมีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีผานมาต้ังแต  20  ลานข้ึนไป  
และมีเงินเดือน คาจาง ประโยชนตอบแทนอื่นเปนไปตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
 1.2)  ตองมีคะแนนรวม  ไมนอยกวารอยละ  60  ของคะแนนรวมท้ังหมด จํานวน 
200 คะแนน (ตองได  120  คะแนนขึ้นไป)  โดยแยกไดดังนี ้
  (1)  คะแนนเชิงปริมาณในการใหบริการของอบต. 100  คะแนน  แยกเปน 
          (1.1)  จํานวนประชากร  มีคะแนนรวม 30  คะแนน 
   (1.1.1)  อบต.ท่ีมีประชากรไมเกิน  5,000 คน ไดรับคะแนน  5  
คะแนน 
   (1.1.2)  อบต.ท่ีมีประชากรไมเกิน 5,001 - 10,000 คน 

             ไดรับคะแนน 10 คะแนน 
   (1.1.3)  อบต.ท่ีมีประชากรไมเกิน 10,001 - 15,000 คน 

             ไดรับคะแนน 15 คะแนน 
   (1.1.4)  อบต.ท่ีมีประชากรไมเกิน 15,001 - 20,000 คน 

             ไดรับคะแนน 20 คะแนน 
   (1.1.5)  อบต.ท่ีมีประชากรไมเกิน 20,001 - 25,000 คน 

             ไดรับคะแนน 25 คะแนน 
   (1.1.6)  อบต.ท่ีมีประชากร เกิน 25,000 คนขึ้นไป   

             ไดรับคะแนน  30  คะแนน 
          (1.2)  จํานวนพ้ืนท่ีของ อบต.  มีคะแนนรวม 30  
คะแนน 
   (1.2.1)  อบต.ท่ีมีพ้ืนท่ี  ไมเกิน  10.0  ตร.กม.  ไดรับคะแนน  5  
คะแนน 
   (1.2.2)  อบต.ท่ีมีพ้ืนท่ีระหวาง 10.1 - 20.0 ตร.กม.  

             ไดรับคะแนน 10 คะแนน 



   (1.2.3)  อบต.ท่ีมีพ้ืนท่ีระหวาง 20.1 - 30.0 ตร.กม.  
             ไดรับคะแนน 15 คะแนน 

   (1.2.4)  อบต.ท่ีมีพ้ืนท่ีระหวาง 30.1 - 40.0 ตร.กม.  
             ไดรับคะแนน 20 คะแนน 

   (1.2.5)  อบต.ท่ีมีพ้ืนท่ีระหวาง 40.1 - 50.0 ตร.กม.  
             ไดรับคะแนน 25 คะแนน 

   (1.2.6)  อบต.ท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน 50.0 ตร.กม.  ไดรับคะแนน  30  
คะแนน 
 
          (1.3)  สัดสวนคาใชจายดานบุคลากร (เงินเดือน คาจาง และประโยชนตอบ
แทนอื่นของพนกังานสวนตําบลและลูกจาง) ตอรายไดท่ีไมรวมเงินอุดหนุนของอบต.มีคะแนนรวม 
40  คะแนน 
   (1.3.1)  สัดสวนคาใชจายต้ังแตรอยละ  40.0 ข้ึนไป   

             ไดรับคะแนน  0  คะแนน 
   (1.3.2)  สัดสวนคาใชจายระหวางรอยละ  37.6 - 40.0   

             ไดรับคะแนน  10  คะแนน 
   (1.3.3)  สัดสวนคาใชจายระหวางรอยละ  35.1 - 37.5   

             ไดรับคะแนน  20  คะแนน 
   (1.3.4)  สัดสวนคาใชจายระหวางรอยละ  32.1 - 35.0   

             ไดรับคะแนน  30  คะแนน 
   (1.3.5)  สัดสวนคาใชจายต้ังแตรอยละ  32.0  ลงมา   

             ไดรับคะแนน  40  คะแนน 
 
  (2)  คะแนนการใชหลักธรรมาภิบาล  และประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารงานของ อบต.   จํานวน  100  คะแนน 
   (2.1)  ผลการประเมินจัดเปน  อบต.ไมผานเกณฑ 

            ไดคะแนน  30  คะแนน 
   (2.2)  ผลการประเมินจัดเปน  อบต.ระดับปานกลาง 

           ไดคะแนน  60  คะแนน 
   (2.3)  ผลการประเมินจัดเปน  อบต.ระดับดี  

           ไดคะแนน  80  คะแนน 
 



 
 
 
 
 
2.เกณฑช้ีวัดเพ่ือกําหนดระดับตําแหนง ปลัดอบต. (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 7) 
    ในอบต.ขนาดกลาง 
 2.1)  ตองมีรายไดไมรวมเงินอุดหนุน ในปงบประมาณท่ีผานมาต้ังแต 6 ลานข้ึนไป 
และมีเงินเดือน คาจาง ประโยชนตอบแทนอื่นเปนไปตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
 2.2)  ตองมีคะแนนรวม  ไมนอยกวารอยละ  60  ของคะแนนรวมท้ังหมด จํานวน 200 
คะแนน (ตองได 120 คะแนนข้ึนไป)  โดยแยกไดดังนี ้
  (1)  คะแนนเชิงปริมาณในการใหบริการของอบต. 100  คะแนน  แยกเปน 
          (1.1)  จํานวนประชากร  มีคะแนนรวม 30  คะแนน 
   (1.1.1)  อบต.ท่ีมีประชากรไมเกิน  5,000 คน ไดรับคะแนน  5  
คะแนน 
   (1.1.2)  อบต.ท่ีมีประชากรไมเกิน 5,001 - 10,000 คน 

             ไดรับคะแนน 10 คะแนน 
   (1.1.3)  อบต.ท่ีมีประชากรไมเกิน 10,001 - 15,000 คน 

             ไดรับคะแนน 15 คะแนน 
   (1.1.4)  อบต.ท่ีมีประชากรไมเกิน 15,001 - 20,000 คน 

             ไดรับคะแนน 20 คะแนน 
   (1.1.5)  อบต.ท่ีมีประชากรไมเกิน 20,001 - 25,000 คน 

             ไดรับคะแนน 25 คะแนน 
   (1.1.6)  อบต.ท่ีมีประชากร เกิน 25,000 คนขึ้นไป   

             ไดรับคะแนน  30  คะแนน 
          (1.2)  จํานวนพ้ืนท่ีของ อบต.  มีคะแนนรวม 30  
คะแนน 
   (1.2.1)  อบต.ท่ีมีพ้ืนท่ี  ไมเกิน  10.0  ตร.กม.  ไดรับคะแนน  5  
คะแนน 
   (1.2.2)  อบต.ท่ีมีพ้ืนท่ีระหวาง 10.1 - 20.0 ตร.กม.  

             ไดรับคะแนน 10 คะแนน 



   (1.2.3)  อบต.ท่ีมีพ้ืนท่ีระหวาง 20.1 - 30.0 ตร.กม.  
             ไดรับคะแนน 15 คะแนน 

   (1.2.4)  อบต.ท่ีมีพ้ืนท่ีระหวาง 30.1 - 40.0 ตร.กม.  
             ไดรับคะแนน 20 คะแนน 

   (1.2.5)  อบต.ท่ีมีพ้ืนท่ีระหวาง 40.1 - 50.0 ตร.กม.  
             ไดรับคะแนน 25 คะแนน 

   (1.2.6)  อบต.ท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน 50.0 ตร.กม.  ไดรับคะแนน  30  
คะแนน 
 
          (1.3)  สัดสวนคาใชจายดานบุคลากร (เงินเดือน คาจาง และประโยชนตอบ
แทนอื่นของพนกังานสวนตําบลและลูกจาง) ตอรายไดท่ีไมรวมเงินอุดหนุนของอบต.มีคะแนนรวม 
40  คะแนน 
   (1.3.1)  สัดสวนคาใชจายต้ังแตรอยละ  40.0 ข้ึนไป   

             ไดรับคะแนน  0  คะแนน 
   (1.3.2)  สัดสวนคาใชจายระหวางรอยละ  37.6 - 40.0   

             ไดรับคะแนน  10  คะแนน 
   (1.3.3)  สัดสวนคาใชจายระหวางรอยละ  35.1 - 37.5   

             ไดรับคะแนน  20  คะแนน 
   (1.3.4)  สัดสวนคาใชจายระหวางรอยละ  32.1 - 35.0   

             ไดรับคะแนน  30  คะแนน 
   (1.3.5)  สัดสวนคาใชจายต้ังแตรอยละ  32.0  ลงมา   

             ไดรับคะแนน  40  คะแนน 
 
  (2)  คะแนนการใชหลักธรรมาภิบาล  และประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารงานของ อบต.   จํานวน  100  คะแนน 
   (2.1)  ผลการประเมินจัดเปน  อบต.ไมผานเกณฑ 

            ไดคะแนน  30  คะแนน 
   (2.2)  ผลการประเมินจัดเปน  อบต.ระดับปานกลาง 

           ไดคะแนน  60  คะแนน 
   (2.3)  ผลการประเมินจัดเปน  อบต.ระดับดี  

           ไดคะแนน  80  คะแนน 
 



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


