
หลักเกณฑการกําหนดระดับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล 
ปลัด อบต. 6 / 7/ 8 

องคการบริหารสวนตําบล.......................  อําเภอ........................ จังหวัด................................. 
(ตามมติท่ีประชุมปลัด อบต.เม่ือคราวประชุมท่ีเบตง วันท่ี 19 มกราคม 2554) 

 
ก.  เกณฑชี้วัดดานคาใชจายดานบุคลากรของ อบต.  
 
 
 
 

เกณฑการช้ีวัด 

เกณฑช้ีวัด คะแนนเต็ม 

 
คะแนนท่ี

ได 

 
หมายเหตุ 

150 
 

 
 

สัดสวนคาใชจายดานบุคลากรในปงบประมาณที่ผานมาตาม 
มาตรา  35  ของ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2542(รอยละ)  
  38.1 – 40.0 30  
  36.1 – 38.0  60  
  34.1 – 36.0  90  
  32.1 – 34.0  120  
ต้ังแต 32.0 ลงมา  150  

ตามเกณฑเทศบาล  

 

ข.  เกณฑชี้วัดดานรายไดรวมเงินอุดหนุนทั่วไป  
 
 
 
 

เกณฑการช้ีวัด 

เกณฑช้ีวัด คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
 

หมายเหตุ 

รายไดรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ผานมา  150  
 

   10 ลานบาท- 15 ลานบาท  60  
   15 ลานบาท – 20 ลานบาท  90  
   20 ลานบาท – 25 ลานบาท  120  
   25  ลานบาทข้ึนไป  150  

กําหนดไวสําหรับ อบต.  
ท่ีตองปรับระดับตําแหนงบริหาร  
ใน อบต.ขนาดเล็ก  ปจจุบันมี อบต. 
ท่ีมีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนไม
สามารถปรับเปนขนาดกลางได
ประมาณ  600  แหง  

 

คะแนนเต็ม 150 
คะแนนท่ีได  

คะแนนเต็ม 150 
คะแนนท่ีได  
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 ค.  เกณฑชี้วัดดานเศรษฐกิจและสังคม  
 
 
 
 

.เกณฑการช้ีวัด 

เกณฑช้ีวัด คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ี

ได หมายเหตุ 

30  1.  พื้นที่ ของ อบต.  
อบต. ท่ีมีพื้นท่ีไมเกิน 5.0ตร.กม.  5  
อบต. ท่ีมีพื้นท่ีมากกวา 5.0ตร.กม. แตไมเกิน  
10.0ตร.กม. 

10  

อบต. ท่ีมีพื้นท่ีมากกวา 10.0ตร.กม. แตไมเกิน  
15.0ตร.กม. 

15  

อบต. ท่ีมีพื้นท่ีมากกวา 15.0ตร.กม. แตไมเกิน  
20.0ตร.กม. 

20  

อบต. ท่ีมีพื้นท่ีมากกวา 20.0ตร.กม. แตไมเกิน  
25.0ตร.กม. 

25  

อบต. ท่ีมีพื้นท่ีมากกวา 25.0ตร.กม. ข้ึนไป  30  

 

30  2.  จํานวนประชากรในพื้นที่ อบต.   
อบต. ท่ีมีประชากรไมเกิน 3,000 คน 10  
อบต. ท่ีมีประชากรระหวาง 3,001 - 4,000 คน  15  
อบต. ท่ีมีประชากรระหวาง 4,001 - 5,000 คน  20  
อบต. ท่ีมีประชากรระหวาง 5,001 - 6,000 คน  25  
อบต. ท่ีมีประชากรระหวาง 6,001 คน ข้ึนไป  30  

ปรับจํานวนประชากร ลดลง จาก
เดิมไมเกิน 5,000 คน  ปรับไมเกิน 
3,000 คน  

30  3.  งานโครงสรางพื้นฐาน  
มีโครงการสงเสริมการสรางความเขมแข็งในการบริหาร
จัดการประปาหมูบาน / ดําเนินโครงการขยายเขตจําหนาย 
ประปา / มีการจัดการน้ําแกไขปญหาภัยแลงใหกับประชาชน 

10  

ทุกหมูบานใน อบต. มีถนนท่ีใชในการคมนาคมไดในทุก
ฤดูกาล ( เวน เกิดอุทกภัย )  

10  

อบต. จัดใหมีแสงสวางสาธารณะใชครบในทุกหมูบาน  10  

หากมีการดําเนินการครบท้ัง 3  ขอก็
ใหคะแนนเต็ม ตามขอนั้นๆ  

 
 
 

คะแนนเต็ม 195 
คะแนนท่ีได  
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เกณฑการช้ีวัด 

เกณฑช้ีวัด คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
 

หมายเหตุ 

5  4.  โรงฆาสัตว  
มีโรงฆาสัตวเปนของอบต. เอง   
มีโรงฆาสัตวเปนของเอกชน 

3 
2 

 
เพิ่มโรงฆาสัตวของเอกชน  

5  5.  มีตลาดสด / หรือตลาดนัดชุมชน 
มีตลาดท่ีมีพื้นท่ีใชสอยรวมกันไมถึง2,500ตร.ม.   
มีตลาดท่ีมีพื้นท่ีใชสอยรวมกันต้ังแต 2,500ตร.ม.ข้ึนไป 

2 
3 

 
เพิ่มพื้นท่ีใชสอยไมเกิน 2500  ตร.ม.
แบงคะแนน และหรือตลาดชุมชน 

5  6.  โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  
มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม จ าพวก2 และจําพวก 3 ต้ังแต
หนึ่งแหงข้ึนไป 

3  

มีนิคมอุตสาหกรรมต้ังอยูในพื้นท่ี (หากมีนิคอุตสาหกรรมไม
พิจารณา ขอ (1))  

5  

ตัดออก 

10  7.  โรงเรียนและสถาบันการศึกษา  
มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษาหนึ่งแหงข้ึนไป  5  
มีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอาชีวศึกษา  3  
มีสถาบันการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือระดับปริญญา
หรือเทียบเทาข้ึนไป  

2  

ปรับคะแนน เนื่องจาก  อบต.จะมี
เพียงโรงเรียนประถม สวนระดับ
มัธยม มีอําเภอละแหง  และ
มหาวิทยาลัยมีจังหวัดละแหงมักอยู
ในพื้นท่ีของเทศบาล  หรือบาง
จังหวัดก็ไมมีเลย  

5  8.  ศูนยพัฒนาเด็ก (ดูแลเด็ก) หรือศูนยพัฒนาเยาวชน  
มีศูนยพัฒนาเด็ก (ดูแลเด็ก)   
มีศูนยพัฒนาเยาวชนในความรับผิดชอบ   

3 
2 

 
กําหนดศูนยพัฒนาเยาวชนเพ่ิม   
มีกฎหมายใหจัดตั้งได 

5  9.  โรงแรม / ที่พัก  
มีจํานวนโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมต้ังแต      หนึ่ง
แหงข้ึนไป 
มีท่ีพักใหเชา(รีสอรท) / หองเชา,อาคารชุด /โฮมสเตย 

3 
 
2 

 
ตัดออก 

5  10.  ศาสนสถาน  
มีศาสนสถาน (วัด,โบสถ,หรือมัสยิดฯลฯ) ท่ีประชาชน  ใชใน
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  

5  
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เกณฑการช้ีวัด 

เกณฑช้ีวัด คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ี

ได หมายเหตุ 

10  11.  สถานพยาบาล  
มีสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน  
มีสถานีอนามัยต้ังแตหนึ่งแหงข้ึนไป 

7 
3 

 
เพิ่มเติม สถานีอนามัยก็ใหคะแนน
ได หากมีสองขอก็ได  5 คะแนน 

10  12.  ศูนยการคาหรือหางสรรพสินคา /รานคาชุมชน  
มีจํานวนศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาท่ีมี  
พื้นท่ีใชสอยรวมกันต้ังแต  25,000  ตร.ม. ข้ึนไป ต้ังแตหนึ่งแหง
ข้ึนไป 
มีรานคาท่ีมีการเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  กับ  
อบต.ต้ังแตสิบหารานคาข้ึนไป 

7 
 
 
3 
 

 
เพิม่เติม รานคาท่ีเสียภาษีโรงเรือน
และท่ีดินกับ อบต. 
ลดจํานวนรานคาท่ีเสี่ยภาษีเหลือสิบ
หารานข้ึนไป 

10  13.  การประกาศใหพื้นที่ อบต. เปนเขตควบคุมอาคาร   
มีการประกาศใชบังคับใหพื้นท่ีของอบต. เปน  
เขตควบคุมอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

10  
ตัดออก 

10  14.  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
มีรถดับเพลิง หรือรถบรรทุกน้ํา 
มีการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันบรรเทาบรรเทาสาธารณภัย
ฝายพลเรือนครบตามเกณฑ / หรือมีการทบทวนการปองกัน
อัคคีภัยตอเนื่องกันไมนอยกวาสองป / หรือติดต้ังอุปกรณและถัง
ดับเพลิงครบทุกหมูบาน  

5 
5 

 
เพิ่มเติม  การฝกอบรม อปพร.และ
ติดตั้งอุปกรณดับเพลิง 

5  15.  การกําจัดขยะและส่ิงปฏิกูล  
มีรถเก็บขยะหรือรถดูดสิ่งปฏิกูล  
มีการบริหารจัดการจางเหมาจัดเก็บขยะหรือรถดูดสิ่งปฏิกูล  
มีโครงการคัดแยกขยะ / ธนาคารขยะ/สงเสริมชุมชนบริหาร
จัดการขยะ  

2 
2 
 
1 

 
เพิม่เติม การจางเหมาจัดเก็บขยะ 
และโครงการคัดแยกขยะ บริหาร
จัดการขยะ 

10  16.  กําหนดโครงสรางสวนราชการภายใน อบต.  
กําหนดโครงสรางสวนราชการนอกเหนือจากท่ีตองประกาศ
กําหนด  จํานวน 1 สวนราชการ 

5  

กําหนดโครงสรางสวนราชการนอกเหนือจากท่ีตองประกาศ
กําหนด จํานวน 2 สวนราชการข้ึนไป  

10  
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เกณฑการช้ีวัด 

เกณฑช้ีวัด คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ี

ได หมายเหตุ 

5  17.  จ านวนหนวยของกิจการพาณิชยของ อบต.   
อบต. ไดดําเนินการกิจการพาณิชย จํานวน 1 กิจการ 2  
อบต. ไดดําเนินการกิจการพาณิชย จํานวน 2 กิจการข้ึนไป  3  

ตัดออก 

10  18. พื้นที่และที่ต้ังของสํานักงาน  
มีระยะทางหางจากศาลากลาง  นอยกวา   50  ก.ม.  5  
มีระยะทางหางจากศาลากลาง  มากกวา   50  ก.ม.  10  

เพิ่มเติม ระยะท่ีตั้งสํานักงาน  

19.  ส านักงานต้ังอยูในพื้นที่สาคัญ 20  
ประกาศเปนพื้นท่ีพิเศษเสี่ยงภัย  20  
ต้ังอยูในทองท่ีชายแดน  5  
ประกาศเปนพื้นท่ีกันดาร  5  

เพิ่มเติม  ท่ีตั้งสํานักงานตั้งอยูใน
พื้นท่ีพิเศษเสี่ยงภัย 
เพิ่มขอความเปนพิเศษเสี่ยงภัยและ
เพิ่มคะแนน 20 คะแนน 

ง.  เกณฑชี้วัดดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 

เกณฑการช้ีวัด 

เกณฑช้ีวัด คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ี

ได หมายเหตุ 

1.  ประสิทธิภาพดานการจัดเก็บรายได   60  
20 
 
 

 1.1  สัดสวนของจํานวนทรัพยสิน (จํานวนแปลง) ที่ อบต.  
จัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ไดจริงตอจํานวนทรัพยสิน (จํานวน
แปลง) ทั้งหมดที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่  
อัตราสวน  รอยละ 70 – 80 5  
อัตราสวนต้ังแตรอยละ 81 -  85   10  
อัตราสวนต้ังแตรอยละ 86 – 90  15  
อัตราสวนต้ังแตรอยละ 91   ข้ึนไป  20  

 
ปรับลดอัตราสวนรอยละ  

20 
 
 

 1.2  สัดสวนของจํานวนทรัพยสิน (จํานวนหลัง/แปลง) ที่ อบต.  
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินไดจริงตอจํานวนทรัพยสิน  
(จํานวนหลัง/แปลง) ทั้งหมดที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
อัตราสวนรอยละ 70 - 80  5  
อัตราสวนต้ังแตรอยละ 81 – 85   10  
อัตราสวนต้ังแตรอยละ 86 – 90 15  

ปรับลดอัตราสวนรอยละ 

คะแนนเต็ม 190 
คะแนนท่ีได  



อัตราสวนต้ังแตรอยละ 91 – ข้ึนไป 20  
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10 
 

 1.3  สัดสวนของจํานวนปายที่อบต.จัดเก็บไดจริง ตอจํานวนปาย
ทั้งหมดที่ตองเสียภาษีใหกับ อบต.  
อัตราสวนรอยละ 70 - 80 3  
อัตราสวนต้ังแตรอยละ 81 – 85  5  
อัตราสวนต้ังแตรอยละ 86 – 90   8  
อัตราสวนต้ังแตรอยละ 91 – ข้ึนไป  10  

ปรับลดอัตราสวนรอยละ  
และลดคะแนน 

เกณฑการช้ีวัด 

เกณฑช้ีวัด คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ี

ได หมายเหตุ 

40  2.  ประสิทธิภาพดานการบริหารแผนงานและงบประมาณ  
2.1  จัดทําแผนพัฒนาประจําป  
จัดทําแผนพัฒนาประจําปใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา
ตามท่ีระเบียบท่ีกําหนด 
จัดทําแผนพัฒนาประจําปใหแลวเสร็จไมเปนไปตาม
กําหนดเวลา  ท่ีระเบียบท่ีกําหนด 

10 
 
 
5 

 
เพิ่มหัวขอ แบงคะแนน หากไมเสร็จ
ตามกําหนด (เนื่องมาจากเหตุผล
และวิธีการทางดานการเลือกตั้ง  
การเมือง) 

2.2 จัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามท่ีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ  
ไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามท่ีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ  
( เวนกรณีท่ีไมมีผูบริหาร / สมาชิกสภาสภาฯ )  

10 
 
 
5 

 เพิ่มหัวขอ แบงคะแนน หากไมเสร็จ
ตามกําหนด (เนื่องมาจากเหตุผล
และวิธีการทางดานการเลือกตั้ง  
การเมือง) 

20  2.3 การเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณที่ผานมา  
มีการเบิกจายงบประมาณ    ต้ังแต รอยละ 90  ข้ึนไป  20  
มีการเบิกจายงบประมาณ    ต้ังแตรอยละ 80 - 89  15  
มีการเบิกจายงบประมาณ    ต้ังแตรอยละ 70 - 79   10  
มีการเบิกจายงบประมาณ  นอยกวารอยละ 70  ข้ึนไป  5  

ปรับปรุงหัวขอ  ปรับคะแนน  

50   3.  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดานการบริหารงานบุคคล  
  3.1  การบริหารงานบุคคลเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย
ระเบียบ โดย ก.อบต.จังหวัดหรือผูกํากับดูแลไมเคยสั่งใหเพิก
ถอน แกไขหรือเปลี่ยนแปลง 

50   

  3.2  ก.อบต.จังหวัด หรือผูกํากับดูแล เคยสั่งใหเพิกถอน  
แกไขหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 1 ครั้ง 

40  -  

  3.3  ก.อบต.จังหวัด หรือผูกํากับดูแล เคยสั่งใหเพิกถอน 
แกไขหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 2 ครั้ง ข้ึน
ไป

20  - 



 
-7- 

 
50 
 
 

 4.  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดานการบริการ  
4.1  ความพึงพอใจของพนักงานสวนตําบลและลูกจางในการ
ปฏิบัติงานมีขวัญและกําลังใจ  
มีความพึงพอใจต้ังแตรอยละ 90 ข้ึนไป 25  
มีความพึงพอใจต้ังแตรอยละ 80 - 89   15  

ปรับเพิ่มคะแนน หากทําไดสอง
หัวขอ  จะไดอยางนอย 30  
คะแนน  

4.2  ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ  
มีความพึงพอใจต้ังแตรอยละ 90 ข้ึนไป  

25  

มีความพึงพอใจต้ังแตรอยละ  80 - 89  15  

 

 
 
จ.  เกณฑชี้วัดดานธรรมาภิบาล  
 
 
 

เกณฑการช้ีวัด 

เกณฑช้ีวัด คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ี

ได หมายเหตุ 

หมวดที่ 1  หลักนิติธรรม  
1.  อบต. ไดออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล (ยกเวน
ขอบัญญัติงบประมาณ)  
เพื่อบังคับใชใหเปนไปตามอํานาจ หนาที่ที่กฎหมายกําหนด  
ไมไดออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 

10 
 
0 

 

ไดออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 1 – 3 ฉบับ  5  
ไดออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล มากกวา 3 ฉบับ  10  

 

2.  การออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเปดโอกาสให
ประชาชนมี สวนรวมเสนอขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น  
ไมเคยใหประชาชนรวมแสดงความคิดเห็น  

10 
 
0 

 

เปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเปนบางครั้ง  5  
เปดโอกาสใหประชาชนรวมแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง  10  

 

3.  อบต.เผยแพรประชาสัมพันธขอบัญญัติองคการบริหาร 
สวนตําบลใหประชาชนไดรับทราบ  
ไมเคยประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  

10 
 
0 

 

ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบเปนบางฉบับ  5  
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบทุกฉบับ  10  

 

คะแนนเต็ม 335 
คะแนนท่ีได  
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4.  การปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ของ อบต. ถูกตองตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในรอบปที่ผานมา  
ถูกทักทวงเนื่องจากปฏิบัติไมถูกตองเกิน 2 ครั้ง 

10 
 
0 

 

ถูกทักทวงเนื่องจากปฏิบัติไมถูกตอง 1 -  2 ครั้ง  5  
ไมเคยถูกทักทวง  10  

 

5.  การพัฒนาบุคลากร อบต.ใหมีความรู  
ไมมีกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

10 
0 

 

จัดฝกอบรมเฉพาะบางตําแหนง  5  
จัดฝกอบรมทุกตําแหนง  จัดทําคูมือและอื่น ๆ   10  

 

 
 

เกณฑการช้ีวัด 

เกณฑช้ีวัด คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ี

ได หมายเหตุ 

หมวดที่ 2  หลักคุณธรรม  
6.  การควบคุมความประพฤติของสมาชิกสภา อบต.ใหอยูใน
กรอบที่ถูกตอง  
ไมมีระบบควบคุมใด ๆ  

 
10 
 
0 

  

ไดกําหนดกติกาการปฏิบัติของสมาชิกสภา แตไมมีผลในทาง
ปฏิบัติ   5 

  

ไดกําหนดกติกาการปฏิบัติของสมาชิกสภา และปฏิบัติเปน
รูปธรรม  10 

  

7.  พนักงานสวนตําบลปฏิบัติงานดวยความขยันขันแข็ง และ
ตรงตอเวลา  
มาทํางาน – และกลับไมตรงเวลา  

20 
 
0 

 เพิ่มคะแนนและปรับเกณฑการให
คะแนน 

มาทํางาน – และกลับ ตรงตามเวลา  10   
ท างานเต็มเวลาราชการ และมีการท างานนอกเวลาราชการ  20   
8.  พนักงาน อบต.ปฏิบัติงานดวยความถูกตอง ซ่ือสัตย สุจริต   
ในปท่ีผานมาพนักงานของอบต. กระทําความผิดทางวินัย
ไดรับโทษสูงกวาภาคทัณฑ  

10 
0 

 

ในปท่ีผานมาพนักงานของอบต. กระทําความผิดทางวินัย
ไดรับโทษไมเกินภาคทัณฑ  5 

 

ในปท่ีผานมาพนักงานของอบต. ไมกระทําความผิดเลย  10  
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9.  คณะผูบริหารและสมาชิกสภา อบต. ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ถูกตอง ซ่ือสัตย สุจริต  
มีผูบริหารหรือสมาชิกกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริต และ
ถูกลงโทษใหพนจากตําแหนงหรือสูงกวา (ถูกดําเนินคดีแพง/
อาญา)  

10 
 
0 

 

มีผูบริหารหรือสมาชิกกระทําความผิดเล็กนอย  และถูกวา
กลาวตักเตือน  

5  

มีผูบริหารหรือสมาชิกสภาอบต. ปฏิบัติงานดวยความถูกตอง  10  

 
 
 

10.  รูปแบบการตัดสินใจในการบริหารงานของผูบริหาร อบต.  
ผูบริหาร อบต.ตัดสินใจแตเพียงผูเดียว  

10 
0 

 

ผูบริหารอบต.ตัดสินใจโดยใหคณะกรรมการรวมตัดสินใจ
เปนบางครั้ง  

5  

ตัดสินใจรูปคณะกรรมการเปนหลัก  10  

 

เกณฑการช้ีวัด 

เกณฑช้ีวัด คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ี

ได หมายเหตุ 

11.  การเขารวมประชุมประชาคมตําบลของสมาชิกสภา อบต.  
สมาชิกสภา อบต.เขารวมประชุมประชาคมตําบลเฉลี่ย รอย
ละ 50  

15 
5 

 เพ่ิมคะแนนและปรับเกณฑการให
คะแนน 

สมาชิกสภา อบต.เขารวมประชุมประชาคมตําบลเฉลี่ย รอย
ละ 51 – 74  

10   

สมาชิกสภา อบต.เขารวมประชุมประชาคมตําบลเฉลี่ย   ไม
นอยกวารอยละ 75  

15   

12.  การจัดสรรงบประมาณของ อบต.ครอบคลุมพืน้ที่ดวยความ
เปนธรรม  
มีต้ังจายงบประมาณเฉพาะบางหมูบาน  

10 
 
0 

 

มีต้ังจายงบประมาณกระจายทุกหมูบาน  5  
มีต้ังจายงบประมาณกระจายทุกหมูบาน  และงบประมาณ
ใกลเคียงกัน   

10  

ปรับปรุงรายละเอียด  

หมวดที่ 3  หลักความโปรงใส  
13.  อบต.เปดเผยขอมูลขาวสารที่สําคัญที่ประชาชนควรรู ไดแก 
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติงบประมาณและ
การจัดซ้ือ - จัดจาง  
ไมมีการเปดเผยขอมูลใหประชาชนทราบ  

 
10 
 
 
0 

  



เปดเผยใหประชาชนทราบเฉพาะบางฉบับบางเรื่อง  5  
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เปดเผยใหประชาชนทราบทุกครั้ง/ทุกเรื่อง  10   
14.  วิธีการหรือรูปแบบการเปดเผยประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
ไดแก ปดประกาศ  กระจายเสียงตามสาย พิมพเปนเอกสาร
แจกจาย  เว็ปไซดของ อบต.  เปนตน  
อบต. ดําเนินการเพียง 1 วิธ/ีรูปแบบ  

10 
 
 
0 

 

อบต. ดําเนินการ 2 วิธ/ีรูปแบบ  5  
อบต. ดําเนินการ 3 วิธ/ีรูปแบบ ข้ึนไป  10  

เพ่ิมเติม  เว็ปไซดของ อบต. 

15.  ประชาชนสามารถเขาถึงรับรูขอมูลที่สําคัญของ อบต. ไดแก 
สัญญาจาง ฎีกาเบิกจาย เอกสารเบิกจายเงิน การบัญชี เปนตน  
อบต. ไมไดดําเนินการใด ๆ   

10 
 
0 

 

อบต. จัดเอกสารใหประชาชนเขาตรวจสอบได  5  
อบต. จัดสถานท่ีและเอกสารใหประชาชนตรวจสอบได และ
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  

10  

 

เกณฑการช้ีวัด 

เกณฑช้ีวัด คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
 

หมายเหตุ 

16.  การดําเนินงานของสภา อบต. มีสวนสงเสริมการเรียนรู
ใหแกประชาชน โดยการจัดประชุมสภา อบต.สัญจร (นอก
สถานที่)  
ไมเคยดําเนินการ  

10 
 
 
0 

 

จัดประชุมนอกสถานท่ี (สัญจร) เฉพาะบางหมูบาน  5  
จัดประชุมนอกสถานท่ี (สัญจร) ครอบคลุมทุกหมูบาน  10  

 

17.  อบต.ดําเนินการจัดซ้ือ – จัดจาง ดวยความโปรงใส  
ปฏิบัติไมถูกตองและถูกรองเรียน  

10 
0 

 

ปฏบัิติตามกฎหมายแตประชาชนไมมีสวนรวม  5  
ปฏิบัติตามกฎหมาย  เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม  10  

 

หมวดที่ 4  การมีสวนรวมของประชาชน  
18.  อบต.เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนา  
ประชาชนไมมีสวนรวมใด ๆ  

 
10 
 
0 

 

ประชาคมหมูบานบางแหงมีสวนรวมเสนอปญหาและความ
ตองการในการจัดทําแผนพัฒนา  

5  

ประชาคมหมูบานทุกหมูบานและประชาคมตําบลมีสวนรวม
ในการเสนอปญหา/ความตองการในการจัดทําแผนพัฒนา  

10  
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19.  อบต.เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดซ้ือ -   จัด
จาง  โดยการแตงต้ังตัวแทนชุมชนรวมเปนกรรมการ  
ไมเคยแตงต้ังประชาชนเขารวม  

10 
 
0 

 

แตงต้ังประชาชนเขารวมเปนกรรมการจัดซื้อ – จัดจางเปน
บางครั้ง  

5  

แตงต้ังประชาชนรวมเปนกรรมการจัดซื้อ – จัดจางทุกครั้ง  10  

 
 

20.  อบต.เคยจัดเวทีประชาคมเพื่อแถลงผลงานและเปดโอกาสให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นและซักถาม  
ไมเคยดําเนินการ   

20 
 

0 

 

เคยจัดปละครั้ง  10  
เคยจัดมากกวา 1 ครั้ง  20  

เพิ่มคะแนน 

เกณฑการช้ีวัด 

เกณฑช้ีวัด คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
 

หมายเหตุ 

21.  อบต.เชิญชวนใหประชาชนเขารวมสังเกตการณ              ใน
การประชุมสภา อบต.  
ไมมีการเชิญชวนใหประชาชนรวมประชุม  

10 
 
0 

 

เชิญชวนใหประชาชนรวมประชุมบางครั้ง  5  
เชิญชวนใหประชาชนรวมประชุมทุกครั้ง  10  

ปรับปรุงรายละเอียด  

10  22.  อบต.สงเสริมการดําเนินกิจกรรมของกลุมตาง ๆ และ 
องคกรประชาชน  
ไมไดดําเนินการ  

0  

สงเสริมนอย (1 – 2 กลุม)  5  
สงเสริมมาก (3 กลุมข้ึนไป)  10  

 

23.  อบต.พัฒนาความรูใหแกสมาชิกกลุมองคกรประชาชน  
ไมไดดําเนินการ  

10 
0 

 

ดําเนินการนอย (1 – 2 กลุม)  5  
ดําเนินการมาก (3 กลุมข้ึนไป)  10  

 

หมวดที่ 5  หลักความรับผิดชอบ  
24.  อบต.มีกิจกรรมใหบริการประชาชนนอกสถานที่ หรือจัด 
อบต.เคล่ือนที่เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน  
ไมมี  

 
20 
0 

 

จัดบริการนอกสถานท่ีเฉพาะบางหมูบาน  10  
จัดบริการนอกสถานท่ีทุกหมูบาน  20  

 
เพิ่มคะแนน 
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25.  สมาชิกสภา อบต.เขารวมประชุมสภา อบต.ทุกคร้ัง  
สมาชิกเขารวมประชุมไมครบทุกครั้งท่ีมีการประชุม  

10 
0 

 

สมาชิกสภา อบต.เขารวมประชุมสภา อบต.  ครบเปนบางครั้ง  5  

สมาชิกสภา อบต.เขารวมประชุมสภาครบทุกครั้ง  10  
26.  อบต.ใหบริการตอประชาชน ไดแก การชําระภาษี การขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร เปนตน ดวยความถูกตอง รวดเร็ว  
ไมมีการจัดทําปายแนะนําข้ันตอนปฏิบัติ  

10 
 
0 

 

จัดทําปายแนะนําข้ันตอนปฏิบัติบางเรื่อง  5  
จัดทําปายแนะนําข้ันตอนปฏิบัติทุกเรื่อง  10  

 

เกณฑการช้ีวัด 

เกณฑช้ีวัด คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
 

หมายเหตุ 

หมวดที่ 6  ความคุมคา 
27.  อบต.ดาเนินการจัดซ้ือ - จัดจางมุงเนนใหเกิดการประหยัด
งบประมาณ  
จัดซื้อจัดจางตามราคาท่ีต้ังไวหรือสูงกวาราคาท่ีต้ังไว  

 
10 
 
0 

 

จัดซื้อจัดจางตํ่ากวาราคากลาง  ไดนอยกวารอยละ 5 ของราคา
ท่ีต้ังไว  

5  

จัดซื้อจัดจางตํ่ากวาราคากลาง ไดเกินรอยละ 5 ของราคาท่ีต้ัง
ไว  

10  

ปรับปรุงรายละเอียดและคะแนน  

28.  อบต.มีกิจกรรมรณรงคใหพนักงาน สมาชิกสภา อบต.
รวมทั้งประชาชน มีความประหยัดและใชทรัพยากรอยางคุมคา  
ไมมีกิจกรรม  

10 
 
0 

 

มีกิจกรรมเปนครั้งคราวแตไมตอเนื่อง  5  
มีกิจกรรมเปนตอเนื่องทุกป  10  

 

29.  อบต.ไดแตงต้ังสมาชิกหรือบุคคลอ่ืน ติดตามตรวจสอบการ
ใชจายงบประมาณของ อบต.  
ไมไดดําเนินการ  

10 
 
0 

 
 
 

มีการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบแตไมได
ดําเนินการ  

5  

มีการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและดําเนินการ
อยางเปนรูปธรรม  

10  
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30.  การบริหารและจัดการครุภัณฑของ อบต.  
ทะเบียนคุมไมสมบูรณ และใชประโยชนไมเปนไปตาม
วัตถุประสงค  

5 
0 

 

จัดทําทะเบียนคุมไมสมบูรณแตการใชครุภัณฑตาม
วัตถุประสงค  

3  

จัดทําทะเบียนคุมถูกตองสมบูรณและใชประโยชนตาม
วัตถุประสงค  

5  

 

31. มีการต้ังงบประมาณดําเนินการ ดานการจัดการน้ําเสีย หรือ
ส่ิงแวดลอม  

5  

ต้ังงบประมาณดําเนินการดานการจัดการน้ําเสียหรือ
สิ่งแวดลอม ไมเกินรอยละ  1 ของปงบประมาณท่ีผานมา  

3  

ต้ังงบประมาณดําเนินการดานการจัดการน้ําเสียหรือ
สิ่งแวดลอม  เกินรอยละ  1 ของปงบประมาณท่ีผานมา  

5  

กําหนดหัวขอข้ึนใหม / 
ปรับเปลี่ยนขอความจากและเปน
หรือ 

ฉ.  เกณฑชี้วัดดาน ภารติดถายโอนใหแก อปท.  
 
 
 
 

เกณฑการช้ีวัด 

เกณฑช้ีวัด คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ี

ได หมายเหตุ 

หมวดที่1   ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
1. งานบํารุงรักษาถนนและสะพาน  
มีการบํารุงรักษามากกวา 3 ครั้งในรอบ 3 ปท่ีผานมา  

 
 

20 
20 

 
 

ภารกิจถายโอนจาก  
1. กรมทางหลวง  
2. กรมโยธาธิการ  
3. กรมเรงรัดพัฒนาชนบท  
     (เลือกเพียง 1 ขอ)  

มีการบํารุงรักษา 1-3 ครั้งในรอบ 3 ป ท่ีผานมา  10   

ไมมีการบํารุงรักษา  0   

2. การดูแลรักษาทางน้ําและแหลงน้ํา 
มีการขุดคลอกคูคลอง กําจัดวัชพืชในคูคลองและ
แหลงน้ํา มากกวา 2 ครั้ง ในรอบ 3  ปท่ีผานมา  

 
20 
20 

 
 

ภารกิจถายโอนจาก  
1. กรมชลประทาน  
2. กรมประมง  
3. กรมพัฒนาท่ีดิน  
4. กรมสงเสริมสหกรณ 

มีการขุดลอกคูคลอง กําจัดวัชพืชในคูคลองและแหลง
น้ํา1-2 ครั้งในรอบ 3 ป ท่ีผานมา  

 
10 

 
 

 

ไมมีการดูแลรักษา  0   

 

คะแนนเต็ม 280 
คะแนนท่ีได  
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3.ระบบประปา  
มีการกอสราง สนับสนุน การมีน้ําประปาใชครบ
ทุกหมูบานในพ้ืนท่ี  

20 
20 

 ภารกิจถายโอนจาก  
1. กรมโยธาธิการ  
2. กรมเรงรัดพัฒนาชนบท  
3. กรมอนามัย  
4. กรมทรัพยากรธรณี  

มีการกอสราง สนับสนุน การมีน้ําประปาใช
มากกวารอยละ 80 ของหมูบาน  

10  
 

 

มีการกอสราง สนับสนุนการมีน้ําประปาใชนอย
กวา รอยละ 80 ของหมูบาน  

0   

 
 
 
 
 

เกณฑการช้ีวัด 

เกณฑช้ีวัด คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ี

ได หมายเหตุ 

หมวดที่ 2   ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

 มีการปรับปรุง ดูแลรักษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหถูก
สุขลักษณะ  

 
 

20 
5 

 
 

 
ภารกิจถายโอนจาก  
1. กรมการพัฒนาชุมชน  
2. กรมการศาสนา  
 

 มีการจัดอาหารกลางวันและนมใหเด็กเล็ก             5   

มีการสงเสริมใหผูดูแลเด็กไดศึกษาตอตามนโยบาย
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

5  
 

 

 มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ส่ือการเรียนรู สงเสริม
พัฒนาการของเด็กเล็ก  

5  
 

 

2. การศึกษากอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
 มีการจัดอาหารกลางวันและนมใหนักเรียน  

10 
5 

 
 

ภารกิจถายโอนจาก  
1. สปช.  
2. กรมสามัญศึกษา  

มีการสนับสนุนการดําเนินการหรือกิจกรรมของ
โรงเรียนในพ้ืนท่ี 

5  
 

 

3. การจัดการศึกษานอกระบบ  
มีการดําเนินงานท่ีอานหนังสือประจําหมูบานหรือ
หองสมุดประชาชน  

10 
5 

 
 

ภารกิจถายโอนจาก  
1. กรมการศึกษานอกโรงเรียน  

มีศูนยบริการ การศึกษานอกโรงเรียนระดับตําบล   
5 

 
 

 

คะแนนเต็ม  
คะแนนท่ีได  
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4. งานสวัสดิการชุมชน  
มีการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุในชุมชน  

20 
5 

 
 

ภารกิจถายโอนจาก  
1. กรมประชาสงเคราะห  
- ตัดขอความโดยงบประมาณ อปท. 
    ออก 

มีการจายเบ้ียยังชีพคนพิการในชุมชน  5  - ตัดขอความโดยงบประมาณ อปท. 
ออก 

มีการจายเบ้ียยังชีพผูปวยเอดสในชุมชน  5  
 

- ตัดขอความโดยงบประมาณ อปท. 
    ออก 

มีการสงเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการตาง ๆ ใน
ชุมชน หรือสงเสริม สนับสนุนผูดอยโอกาสในการ
ดําเนินชีวิต  

5  
 

 
 

5. งานสงเสริมกีฬา  
มีการกอสรางหรือบํารุงรักษาลานกีฬาอเนก ประสงค 
อยูในสภาพพรอมใชงาน  

20 
5 

 
 

ภารกิจถายโอนจาก  
1. กรมพลศึกษา  
2. การกีฬาแหงประเทศไทย  

มีการจัดการแขงขันกีฬาภายในทองถ่ิน  5   

มีการจัดหาอุปกรณกีฬาหมูบาน  5   

มีการสงเสริมการออกกําลังกายในตําบล  5   

 
 
 
 

เกณฑการช้ีวดั  
เกณฑช้ีวัด  คะแนนเต็ม  

คะแนนท่ี
ได 

 
หมายเหตุ  

หมวดที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบรอย  
2. การปองกันภัยฝายพลเรือน  
มี อปพร. รอยละ 1หรือมากกวาของประชากร ตาม
นโยบายกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

 
 
20  
20  

 
 

ภารกิจถายโอนจาก  
1. กรมการปกครอง  
2. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  
   (เลือกเพียง 1 ขอ)  
- ลด อปพร. จากรอยละ 2 เปน 
 รอยละ 1 

มี อปพร.ตั้งแตรอยละ 1-2 ของประชากร  15   
 

ตัดออก 

มี อปพร.นอยกวารอยละ 1 ของประชากร  10   
 

 

 

คะแนนเต็ม  
คะแนนท่ีได  
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2. การเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  
มีการฝกทบทวน ฝกซอม ฝกอบรมในรอบ 2 ป ท่ี
ผานมา  

20 
 

10 

 
 

ภารกิจถายโอนจาก  
1. กรมการปกครอง  
2. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  
 

มีศูนย อปพร.ในพ้ืนท่ี  5   

มีการจัดหา วัสดุ อุปกรณ สนับสนุนการดําเนินงาน
ของ อปพร.  

5   

3. การชวยเหลอืผูประสบภัย  
มีการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ระหวางเกิดภัย  

10 
5 

 ภารกิจถายโอนจาก  
1. กรมการปกครอง  
2. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  

มีการดูแลชวยเหลือเบ้ืองตนแกผูประสบภัยและฟนฟู
บูรณะสาธารณสมบัติหลังเกิดภัย  

 
5 

 
 

 

4. การจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบรอย  
มีการเผยแพรประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับการ
คุมครองผูบริโภคแกประชาชน  

20 
5 

 
 

ภารกิจถายโอนจาก  
1. กรมโยธาธิการ  
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
3.สคบ.  
4.กระทรวงวัฒนธรรม  
5.ส านักนายกรัฐมนตรี  
6. กระทรวงสาธารณสุข  

มีการตรวจตรา รับแจง หรืออนุญาตการประกอบ
กิจการเก็บรักษาน้ํามันเช้ือเพลิง  

5  
 

 

มีการดําเนินการแกไขปญหากรณีประชาชน
เดือดรอนจากเหตุรําคาญหรือมลภาวะเปนพิษ ฯลฯ  

5  
 

 

มีการดําเนินการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน ตาม พรบ.หรือกฎหมายถายโอนตางๆ เชน   
1.พรบ.ภาพยนตและวีดทัีศน 2551 หรือ   
2.พรบ. ควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล พ.ศ.2551 หรือ   
3.พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 หรือ  
4.โรงงานจําพวกท่ี 1-3 เปนตน  

5  
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เกณฑการช้ีวัด 

เกณฑช้ีวัด คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ี

ได หมายเหตุ 

หมวดที่ 5 ดานการบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
1. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
มีการรณรงคปลูกตนไมในชุมชน  

 
 

20 
5 

 
 

 
ภารกิจถายโอนจาก  
1. กรมปาไม  

มีการรณรงค ประชาสัมพันธใหประชาชนมีจิตสํานึก
ดานส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรม -ชาติใน
ทองถ่ิน  

5 
 

 2. กรมประมง  
3. กรมสงเสริมการเกษตร  
4. ส านักนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอม  

มีการฟนฟูบําบัด ปองกันส่ิงแวดลอมท่ีเปนมลพิษ
ตางๆ ในทองถ่ิน  

5  
 

 

มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  5   

2. การดูแลรักษาที่สาธารณะ  
มีการจัดทําทะเบียนท่ีสาธารณะ ในพ้ืนท่ี   

10 
5 

 ภารกิจถายโอนจาก  
1. กรมการปกครอง  
2. กรมท่ีดิน  

มีการดูแลรักษาและคุมครองปองกันหรือแกไขปญหา
กรณีพิพาทหรือบุกรุกท่ีสาธารณะในพ้ืนท่ี  

5  
 

 

 
 
 
 

เกณฑการช้ีวัด 

เกณฑช้ีวัด คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ี

ได หมายเหตุ 

หมวดที่ 6 ดานการวางแผนสงเสริมการลงทุนและการ
ทองเที่ยว  
1. การสงเสริมการเกษตร  
มีศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชนระดับ
ตําบลพรอมใหบริการประชาชน  

 
 

20 
5 

 

 
 

ภารกิจถายโอน  
1. กรมสงเสริมการเกษตร  

คะแนนเต็ม  
คะแนนท่ีได  

คะแนนเต็ม  
คะแนนท่ีได  
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มีการสงเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ
ประชาชน  

5  
 

 

มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพ้ืนท่ี  5  
 

 

มีการรับแจง ประสานงาน ชวยเหลือ แกเกษตรกรท่ี
เดือดรอนจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุอ่ืน ๆ  

5  
 

 

2. การก ากับดูแลโรงงาน  10  
 

ตัดออก 

มีการรับแจง ก ากับดูแลหรือตรวจสอบโรงงาน
ประเภท 1-3  

5   

มีการตรวจสอบแกไขปญหากรณีโรงงานกอเหตุ
เดือดรอนแกประชาชน  

5  
 

 

3. การทองเที่ยว  
มีการสงเสริม ปรับปรุง ดูแลรักษาสถานท่ีทองเท่ียว
ในพ้ืนท่ี  

10 
5 

 
 

ตัดออก 

มีการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี  5  ตัดออก 

4. การสงเสริมอาชีพ  
มีการสงเสริมการพัฒนาอาชีพตางๆ แกกลุมอาชีพ 
หรือกลุมสตรี  

20 
5 

 
 

ภารกิจถายโอนจาก  
1. กรมการพัฒนาชุมชน  

มีการสงเสริม สนับสนุนสินคาชุมชน (OTOP)  5  
 

 

มีการสนับสนุนการด าเนินการกลุมออมทรัพยตางๆ 
เชนกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต เปนตน  

5  
 

 

มีการสงเสริม สนับสนนุหมูบานเศรษฐกิจชุมชน 
พ่ึงตนเอง หรืออ่ืนๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

5  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



-19- 
 

หลักเกณฑการกําหนดระดับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล 
 
1.  คะแนนตามเกณฑตัวช้ีวัด  
 

เกณฑที่ มิติการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1 เกณฑช้ีวัดดานคาใชจายบุคลากรของ อบต.  150  
2 เกณฑช้ีวัดดานรายไดขององคการบริหารสวนตําบล  150  
3 เกณฑช้ีวัดดานเศรษฐกิจและสังคม  195  
4 เกณฑช้ีวัดดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  190  
5 

        6             
เกณฑช้ีวัดดานธรรมาภิบาล  
เกณฑตัวช้ีวัดดานภารกิจถายโอนให อปท. 

335 
                 280 

 

    
    
 รวมคะแนน      1,300  

 
 
 
 
 

งานที่ตองทํา 
 
            1.  ปรับการเรียกช่ือตําแหนง   หัวหนาสวนราชการท่ีเปน ระดับ  7  ในองคการบริหารสวนตําบล 
เปน   ผูอํานวยการกอง  ระดับ  7  เหมือนกับ ในเทศบาลขนาดเล็ก   (ผอ.กองฯ)  
            2.  ปรับเพ่ิมกรณีกําหนดตําแหนงหัวหนาสวนการคลังเปน  ผอ.กองคลัง, ผอ.กองชาง  โดยการนํา
งานของชาง/ คลัง/ งานของกองอ่ืนมากําหนดคะแนนเพ่ิม อีก  100  คะแนน   กําลังทําตัวช้ีวัดใหอยู    
            3. กรณีงานถายโอนอยูระหวางกําหนดคะแนน   ( ขอใหผูเขารวมประชุมเสนอตัวช้ีวัดท่ีควรจะเพ่ิม
ใหเปนประโยชนสวนรวม  ไมใชมองเฉพาะ อบต.ตัวเอง  รวบใหท่ัวถึงทุกภาค)  
 
                        หมายเหตุ  เกณฑตัวช้ีวัดท่ีไดมีมติขอใหมีการแกไขจะพิมพดวยตัวพิมพสีแดง 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


