ที่ มท ๐๒๐๙.๔/ว ๖๑

สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฏางค กทม. ๑๐๒๐๐
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒

เรื่อง

การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เรียน ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สิ่งที่สงมาดวย แบบประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น จํานวน ๑ ชุด
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (สํานักงาน ก.ถ.)
ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๔ ภาคกลาง ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม
๒๕๕๒ ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยหนวยงานของทานไดจัดสงขาราชการ/พนักงาน
สวนทองถิ่นในสังกัด เขารวมในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกลาวนั้น
บั ด นี้ การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารฯ ข า งต น ได เ สร็ จ สิ้ น แล ว และเพื่ อ เป น การติ ด ตามผล
การนําตัวชี้วัดไปใชประโยชนในการประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน
เพื่อใหผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (นายกองคการบริหารสวนจั งหวัด นายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดเทศบาล หรือปลัดองคการบริหารสวนตําบล)
ได นํ า ตั ว ชี้ วั ด ดั ง กล า วไปใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านจริ ง และประเมิ น ผลหน ว ยงานของตนเองได อ ย า งถู ก ต อ ง
อันจะเกิดประโยชนแกหนวยงาน จึงขอใหประเมินผลการบริหารงานบุคคลของหนวยงานตามแบบประเมินผลฯ
และมีหนังสือนําสงใหสํานักงาน ก.ถ. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค เขตพระนคร กรุงเทพฯ
๑๐๒๐๐ ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ดวย จักขอบคุณยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชยพล ธิติศักดิ์)
หัวหนาสํานักงาน ก.ถ.สป.
สวนสารสนเทศและติดตามประเมินผล
โทร./โทรสาร. ๐-๒๒๒๕-๘๙๖๕, ๕๐๖๐๘

แบบประเมินผลโครงการติดตามประเมินผล
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
1. แบบประเมินผลนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการนําตัวชี้วัดจากคูมือการใชเครื่องชี้วัด
สําหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นไปใชในการประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น การตอบแบบประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นของหนวยงานทาน
จะเปนขอมูลสําคัญในการพัฒนาเครื่องชี้วัดสําหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และเปน
การวัดความรู ความเขาใจของผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
2. แบบประเมินผลนี้ มีแนวทางการประเมินผลตามคูมือการใชเครื่องชี้วัดสําหรับการประเมินผล
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามโครงการติดตาม
ประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผานมา โดยมี อ งค ป ระกอบในการ
ประเมิ น ผลรวม 4 องคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 การจัดหาทรัพยากรมนุษย
องคประกอบที่ 2 การใหรางวัลทรัพยากรมนุษย
องคประกอบที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
องคประกอบที่ 4 การธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย
3. การตอบแบบประเมินผล ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอบแบบประเมินผลจากแตละปจจัย
ในแตละองคประกอบ (1-4) ใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น หาก
มีตัวชี้วัดในปจจัยหรือชุดเครื่องมือใดที่หนวยงานของทานยังไมมีขอมูลหรือยังไมดําเนินการ ขอใหใสคา N
ในชองระดับการปฏิบัตนิ อยที่สุด
4. วิธีการในการคิดคํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) ใหทา นศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสาร “คูมือการ
ใชเครื่องชี้วัดสําหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ ในเอกสารหนา 3-5 และหนา 69-76”
5. คา N ในการตอบแบบประเมินผลนี้ ใหใชจํานวนจากผูด ํารงตําแหนงของเทศบาล/อบต. ไดแก
5.1 นายก อบจ. / นายกเทศมนตรี / นายก อบต.
5.2 รองนายก อบจ. / รองนายกเทศมนตรี / รองนายก อบต. ที่รับผิดชอบงานบุคคล
5.3 ปลัด อบจ. / ปลัดเทศบาล / ปลัด อบต.
5.4 รองปลัด อบจ. / รองปลัดเทศบาล / รองปลัด อบต. ที่รับผิดชอบงานบุคคล
5.5 หัวหนาสํานักปลัด
5.6 บุคลากร / เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบงานบุคคล ทุกทาน
หมายเหตุ ใหคิดคา N จากการประชุมรวมกันของบุคคลตามขอ 5 หากหนวยงานบางแหงมีบุคลากรไม
ครบ
ใหคิดคา N ตามความเปนจริง

คําชี้แจง สวนที่ 1 ใหใชเครื่องหมาย √ ลงในชอง

ของแบบประเมินผล

สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ

1) ชาย

2) หญิง

2. อายุ ................ป
3.ระดับการศึกษา
3.1 มัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา
3.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
3.3 อนุปริญญา หรือเทียบเทา
3.4 ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
3.5 ปริญญาโท หรือเทียบเทา
3.6 สูงกวาปริญญาโท
3.7 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................
4. ตําแหนงปจจุบนั .........................................................................
5. ระดับ (ซี) .................................................................................
6. สังกัดราชการสวนทองถิ่น (โปรดเลือก)

อบจ.
เทศบาล
อบต.

7. ระยะเวลาในการทํางานตามสังกัดในปจจุบันของทาน ...........................ป

สวนที่ 2 องคประกอบที่ 1 การจัดหาทรัพยากรมนุษย
คําชี้แจง สวนที่ 2 – สวนที่ 4 ใหใชตัวเลขคา N จากผลการปฏิบัติจริงลงในชองระดับการปฏิบัติ
และทําคาเฉลี่ย ( x )
ปจจัยที่ 1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย
เครื่องมือ ชุดที่ 1 แบบสํารวจการวางแผนกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายการ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
ปาน นอย นอย
มาก
ที่สดุ
กลาง
(3) (2) (1)
(4)

คาเฉลี่ย
(x)

1. มีการศึกษาวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลตอการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. มีการจัดทําวิสัยทัศนขององคการที่ชัดเจน
รวมกัน
3. มีการจัดทําพันธกิจขององคการที่ชัดเจน
รวมกัน
4. มีการกําหนดปรัชญา นโยบายและเปาหมาย
องคการที่ชัดเจนรวมกัน
5. มีการจัดทําแผนกลยุทธขององคการที่ชัดเจน
รวมกัน
6. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนรวมกัน
คาเฉลี่ยรวม
เครื่องมือ ชุดที่ 2 แบบสํารวจความตองการทรัพยากรมนุษยในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายการ
1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
2. มีการกําหนดความตองการกําลังคนในอนาคต
3. มีการกําหนดตําแหนงและลักษณะงานที่
องคการตองการชัดเจน
4. มีการกําหนดทักษะ ความรู ประสบการณ
และความสามารถ สอดคลองกับวิสัยทัศนและ
พันธกิจ และกลยุทธขององคการ
คาเฉลี่ยรวม

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สดุ
(3) (2) (1)
(4)

คาเฉลี่ย
(x)

เครื่องมือ ชุดที่ 3 แบบสํารวจทรัพยากรมนุษยที่มีอยูในปจจุบันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายการ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สดุ
(3) (2) (1)
(4)

คาเฉลี่ย
(x)

1. มีการสํารวจขอมูลพื้นฐานของบุคลากร ไดแก
ความรู ทักษะ ประสบการณ และความสามารถ
2. มีการจัดทําระบบขอมูลแตละบุคคลดาน
ความสามารถที่สอดคลองกับตําแหนง เพือ่ ให
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ
องคการ
3. มีการจัดทําแผนพัฒนาความสามารถของ
บุคลากรในอนาคต ไดแก การฝกอบรมใน
งานที่ทําและการใหการศึกษา
คาเฉลี่ยรวม
เครื่องมือ ชุดที่ 4 แบบสํารวจการนําแผนไปปฏิบตั ิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายการ
1. มีการกําหนดบุคคลที่จะรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานแตละสวนชัดเจน
2. มีการจัดสรรทรัพยากรสอดคลองตามแผน
อัตรากําลัง
3. มีการสรางความเขาใจในการนําแผนไป
ปฏิบัติรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน
4. มีการปฏิบตั ิงานตามแผนอัตรากําลัง
5. มีการควบคุมติดตามแผนอัตรากําลัง
6. มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงการวางแผน
อัตรากําลังระยะตอไป
คาเฉลี่ยรวม

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
มาก ปาน นอย
กลาง
(4) (3) (2)

นอย
ที่สุด
(1)

คาเฉลี่ย
(x)

ปจจัยที่ 2 การวิเคราะหงาน
เครื่องมือ ชุดที่ 1 แบบสํารวจคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง

รายการ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
มาก ปาน นอย
กลาง
(4) (3) (2)

นอย
ที่สุด
(1)

คาเฉลี่ย
(x)

1. มีการกําหนดคุณวุฒิทางการศึกษาสอดคลอง
กับตําแหนงงาน
2. มีการกําหนดประสบการณและการฝกอบรม
ที่สอดคลองกับตําแหนงงาน
3. มีการกําหนดความสามารถที่สอดคลองกับ
ตําแหนงงาน
4. มีการกําหนดทักษะความชํานาญที่สอดคลอง
กับตําแหนงงาน
5. มีการกําหนดทัศนคติ คานิยม แรงจูงใจในการ
ทํางานสอดคลองกับตําแหนงงาน
คาเฉลี่ยรวม
ปจจัยที่ 3 การสรรหา
เครื่องมือ ชุดที่ 1 แบบสํารวจขอมูลพื้นฐานในการสรรหาบุคลากรทีเ่ หมาะสมกับตําแหนงที่ตองการ

รายการ

1. มีระบบขาวสารขอมูลเพื่อประชาสัมพันธ
คุณสมบัติของตําแหนงที่ตองการแก
กลุมเปาหมายไดอยางเหมาะสมและทั่วถึง
2. มีการประชาสัมพันธใหทราบอยางทั่วถึง
3. มีการกําหนดระยะเวลาในการสรรหาอยาง
ชัดเจน
4. มีการเปดโอกาสใหผูมีคณ
ุ สมบัติมาสมัครได
อยางเทาเทียมกันทั้งบุคลากรภายในและภายนอก
องคการ
คาเฉลี่ยรวม

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
กลาง
ที่สดุ
(x)
(3) (2) (1)
(4)

เครื่องมือ ชุดที่ 2 แบบสํารวจการประชาสัมพันธเพื่อการสรรหาพนักงานสวนทองถิ่น

รายการ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
กลาง
ที่สดุ
(x)
(3) (2) (1)
(4)

1. มีการติดประกาศอยางเปนทางการที่สํานักงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. มีการจัดทําเว็บไซตการรับสมัคร
พนักงานสวนทองถิ่น
3. มีการประชาสัมพันธผานสื่อ เชน รายการวิทยุ
กระจายเสียง หนังสือพิมพ แผนพับ ฯลฯ
4. มีการแจงประกาศการรับสมัครพนักงานไปยัง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น สถาบันการศึกษา
และหนวยงานอื่น
คาเฉลี่ยรวม
ปจจัยที่ 4 การคัดเลือก
เครื่องมือ ชุดที่ 1 แบบสํารวจการใชระบบคุณธรรมในการคัดเลือกบุคลากร
ระดับการปฏิบัติ
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
มาก
มาก
รายการ
ที่สดุ
กลาง
ที่สุด
(x)
(3) (2) (1)
(5)
(4)
1. ใชหลักความรูความสามารถ
2. ใชหลักความเสมอภาคเทาเทียมกัน ไมเลือก
สถาบันการศึกษา เพศ ศาสนา
3. ใชหลักความมั่นคงในอาชีพ
4. ใชหลักความเปนกลางทางการเมือง
5. มีการคัดเลือกคณะกรรมการสอบคัดเลือก
อยางโปรงใส ไมถูกครอบงําจากอิทธิพลใด ๆ
คาเฉลี่ยรวม

เครื่องมือ ชุดที่ 2 แบบสํารวจกระบวนการคัดเลือกบุคลากร

รายการ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
กลาง
ที่สดุ
(x)
(3) (2) (1)
(4)

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
มาก
ที่สดุ
กลาง
(x)
(3) (2) (1)
(4)

1. มีการกลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติขนั้ ตน
2. มีการสอบขอเขียนภาคความรู ความสามารถ
ในการปฏิบัตงิ าน
3. มีการสอบสัมภาษณ
4. มีการทดสอบความถนัดและความคลองแคลว
ในการทํางาน
5. มีกระบวนการคัดเลือกที่เปดเผยตรวจสอบได
คาเฉลี่ยรวม
เครื่องมือ ชุดที่ 3 แบบสํารวจวิธีการทดสอบ

รายการ
1. มีผูเชี่ยวชาญเฉพาะตําแหนงเปนผูออกขอสอบ
ทําใหเครื่องมือที่ใชในการทดสอบ มีความ
เที่ยงตรง
2. มีวิธีการสอบขอเขียนที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได
3. มีคณะกรรมการดําเนินการสอบสัมภาษณที่มี
หลักเกณฑเชื่อถือได
คาเฉลี่ยรวม

ปจจัยที่ 5
การแตงตั้ง
เครื่องมือ ชุดที่ 1 แบบสํารวจวิธีการบรรจุ

รายการ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
มาก
ที่สดุ
กลาง
(x)
(3) (2) (1)
(4)

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
มาก
ที่สดุ
กลาง
(x)
(3) (2) (1)
(4)

1. มีการบรรจุผูสอบแขงขันตามลําดับคะแนน
ที่ขึ้นบัญชีไวอยางเสมอภาค
2. มีการบรรจุโดยคํานึงความตองการและ
ความเหมาะสมของทองถิ่น
3. มีการทดลองงานโดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถ และความเหมาะสมในตําแหนง
คาเฉลี่ยรวม
เครื่องมือ ชุดที่ 2 แบบสํารวจวิธีการรับโอน

รายการ
1. มีการกําหนดเกณฑการรับโอนอยางชัดเจน
2. มีการดําเนินการรับโอนอยางเสมอภาค
เทาเทียมกัน
3. มีการดําเนินการรับโอนเพื่อประโยชนและ
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. มีกลไกการตรวจสอบการรับโอน
เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
5. มีคณะกรรมการที่รับโอนที่เปนกลาง
คาเฉลี่ยรวม

เครื่องมือ ชุดที่ 3 แบบสํารวจวิธีการยาย

รายการ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
กลาง
ที่สดุ
(x)
(3) (2) (1)
(4)

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
กลาง
ที่สดุ
(x)
(3) (2) (1)
(4)

1. มีการยายโดยคํานึงถึงประโยชนของการบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหลัก
2. มีการยายโดยคํานึงถึงการพัฒนาและการ
เรียนรูของพนักงานสวนทองถิ่น
3. มีการยายโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ
และประสบการณที่สอดคลองเหมาะสมกับ
ตําแหนงนั้น
คาเฉลี่ยรวม
เครื่องมือ ชุดที่ 4 แบบสํารวจวิธีการเลือ่ นตําแหนง

รายการ
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ตําแหนงที่เปนทางการ ไดแก การเลื่อนระดับโดย
ไมเลื่อนตําแหนง เชน ปลัด อบต. ระดับ 4
เปนปลัด อบต. ระดับ 5 การเลื่อนตําแหนงโดยไม
เลื่อนระดับ เชน เลื่อนจากรองปลัดเทศบาล
ระดับ 7 เปน ปลัดเทศบาล ระดับ 7 และการ
เลื่อนทั้งตําแหนงและระดับ
2. มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะชัดเจนและ
เปนธรรมสําหรับการเลื่อนตําแหนงและประกาศ
ลวงหนาไมนอยกวา 1 ป
3. มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
โดยคํานึงถึงผลงาน ความรู ความสามารถ ความ
ประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และประวัตกิ าร
ปฏิบัติราชการ
4. มีการเลื่อนตําแหนงที่เที่ยงตรง เชื่อถือได
5. มีการเลื่อนตําแหนงที่โปรงใสและตรวจสอบได
คาเฉลี่ยรวม

เครื่องมือ ชุดที่ 5 แบบสํารวจวิธีการรักษาราชการแทน

รายการ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
กลาง
ที่สดุ
(x)
(3) (2) (1)
(4)

1. มีการรักษาราชการแทนตามระเบียบแบบแผน
ของราชการและเปนไปตามกฎหมาย
2. มีการพิจารณาความรู ความสามารถ
ความเหมาะสม และเปนประโยชนตอราชการ
สูงสุด
คาเฉลี่ยรวม
เครื่องมือ ชุดที่ 6 แบบสํารวจวิธีการรักษาการในตําแหนงที่วาง

รายการ
1. มีการรักษาการในตําแหนงที่วางตามระเบียบ
แบบแผนของราชการ และเปนไปตามกฎหมาย
2. มีการพิจารณาความรู ความสามารถความ
เหมาะสม และเปนประโยชนตอราชการสูงสุด
คาเฉลี่ยรวม

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
กลาง
ที่สดุ
(x)
(3) (2) (1)
(4)

สวนที่ 3 องคประกอบที่ 2 การใหรางวัลทรัพยากรมนุษย
ปจจัยที่ 1 การเลื่อนตําแหนง
เครื่องมือ ชุดที่ 1 แบบสํารวจเกณฑการเลื่อนตําแหนง

รายการ
1. มีการกําหนดเกณฑประเมินผลงานชัดเจน
2. มีการกําหนดเกณฑประเมินความรูชัดเจน
3. มีการกําหนดเกณฑประเมินความสามารถ
ชัดเจน
4. มีการกําหนดเกณฑประเมินความประพฤติ
ชัดเจน
5. มีการกําหนดเกณฑประเมินคุณธรรม
จริยธรรมชัดเจน
6. มีการกําหนดเกณฑประเมินประวัติการปฏิบัติ
ราชการชัดเจน
คาเฉลี่ยรวม

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
มาก
ที่สดุ
กลาง
(x)
(3) (2) (1)
(4)

เครื่องมือ ชุดที่ 2 แบบสํารวจวิธีการเลือ่ นตําแหนง

รายการ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
มาก ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
ที่สดุ
กลาง
(x)
(4) (3) (2) (1)

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ตําแหนงอยางเปนทางการ
2. มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ชัดเจนและ
เปนธรรมสําหรับการเลื่อนตําแหนงโดยคํานึงถึง
ผลงาน ความรู ความสามารถ ความประพฤติ
คุณธรรม จริยธรรม และประวัติการปฏิบตั ิราชการ
3. มีการสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก
ที่เที่ยงตรงเชื่อถือได
4. มีการสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก
ที่โปรงใสและตรวจสอบได
5. มีการเลื่อนตําแหนงจากผูส อบแขงขันไดตามบัญชี
รายชื่อ
6. มีการเลื่อนตําแหนงจากผูไ ดรับการคัดเลือก หรือ
ผูสอบคัดเลือกได ตามบัญชีรายชื่อผูไดรบั การ
คัดเลือก
คาเฉลี่ยรวม
เครื่องมือ ชุดที่ 3 แบบสํารวจเกณฑการเพิ่มระดับ

รายการ
1. มีการกําหนดเกณฑประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ชัดเจน
2. มีการกําหนดเกณฑประเมินความรู
ความสามารถ(สมรรถนะ) ชัดเจน
3. มีการกําหนดเกณฑประเมินคุณธรรม
จริยธรรมและความประพฤติชัดเจน
4. มีการกําหนดเกณฑประเมินประวัติการปฏิบัติ
ราชการชัดเจน
คาเฉลี่ยรวม

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
มาก ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
กลาง
ที่สดุ
(x)
(4) (3) (2) (1)

เครื่องมือ ชุดที่ 4 แบบสํารวจวิธีการเพิม่ ระดับ

รายการ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
มาก ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
กลาง
ที่สดุ
(x)
(4) (3) (2) (1)

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มระดับ
อยางเปนทางการ
2. มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะที่ชัดเจนและเปน
ธรรมสําหรับการเพิ่มระดับตําแหนงโดยคํานึงถึง
ผลงาน ความรู ความสามารถ ความประพฤติ
คุณธรรม จริยธรรม และประวัติการปฏิบัติราชการ
3. มีการเพิ่มระดับที่เที่ยงตรงเชื่อถือได
4. มีการเพิ่มระดับทีโ่ ปรงใส ตรวจสอบได
คาเฉลี่ยรวม
ปจจัยที่ 2 การเลื่อนขั้นเงินเดือน
เครื่องมือ ชุดที่ 1 แบบสํารวจระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือน

รายการ
1. มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนทีเ่ ปนระบบ โปรงใส
เปนธรรม และตรวจสอบได
2. มีระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานและวัตถุประสงคของงานแตละงาน
3. มีการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค วิธกี าร
เลื่อนขั้นเงินเดือน และผูทาํ การประเมินอยาง
ชัดเจน
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนอยางเปนทางการ
5. มีมาตรฐานการปฏิบัติงานแตละงานทีช่ ัดเจน
และสามารถวัดได ซึ่งไดแก คุณภาพ ปริมาณงาน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติ
ความสามารถ ความอุตสาหะ ความมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม การรักษาวินัย และการปฏิบตั ติ น
ใหเหมาะสมกับการไดเลื่อนขั้นเงินเดือน
คาเฉลี่ยรวม

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
มาก
ที่สดุ
กลาง
(x)
(3) (2) (1)
(4)

เครื่องมือ ชุดที่ 2 แบบสํารวจผูทําการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน

รายการ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
กลาง
ที่สดุ
(x)
(3) (2) (1)
(4)

1. มีการประเมินโดยผูบังคับบัญชา
2. มีการประเมินโดยคณะกรรมการ
คาเฉลี่ยรวม
ปจจัยที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เครื่องมือ ชุดที่ 1 แบบสํารวจหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายการ
1.มีการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค
การประเมินผลการปฏิบัติงานชัดเจน
2. มีการประกาศขั้นตอน เกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางทั่วถึง และ
โปรงใส
3. มีการใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่
เหมาะสม
4. มีการประกาศและเปดเผยผลการประเมิน
อยางเปนทางการ
คาเฉลี่ยรวม

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
มาก
ที่สดุ
กลาง
(x)
(3) (2) (1)
(4)

เครื่องมือ ชุดที่ 2 แบบสํารวจวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายการ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
กลาง
ที่สดุ
(x)
(3) (2) (1)
(4)

1. ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
อยางเปนทางการ
2. ใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
3. ใหลูกคาหรือผูรับบริการมีสวนรวมในการให
ขอมูลเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ไดรับการเลือกโดยบุคลากรในองคกร
5. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ไมมีสวนไดสวนเสียในการประเมิน
คาเฉลี่ยรวม
ปจจัยที่ 4
คาตอบแทน
เครื่องมือ ชุดที่ 1 แบบสํารวจวิธีการกําหนดคาตอบแทน

รายการ
1. มีการสํารวจความตองการเกี่ยวกับสวัสดิการ
และสิทธิประโยชนเกื้อกูลเปนระยะ ๆ โดย
เปรียบเทียบกับหนวยงานอืน่ ที่มีลักษณะเดียวกัน
2. มีการนําเอาผลสํารวจไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
สวัสดิการ สิทธิประโยชนเกื้อกูลใหพนักงาน
สวนทองถิ่น
3. มีการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับ
คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน
เกื้อกูลที่จัดให
4. มีการกําหนดคาตอบแทนที่ชัดเจนและ
เปนธรรม
5. มีการกําหนดคาตอบแทนที่จูงใจใหปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
คาเฉลี่ยรวม

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
มาก
ที่สดุ
กลาง
(x)
(3) (2) (1)
(4)

ปจจัยที่ 5 การยาย
เครื่องมือ ชุดที่ 1 แบบสํารวจหลักเกณฑการยาย

รายการ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
มาก
ที่สดุ
กลาง
(x)
(3) (2) (1)
(4)

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
กลาง
ที่สดุ
(x)
(3) (2) (1)
(4)

1. มีการยายที่ยึดความรู ความสามารถ
2. มีการยายเพื่อประโยชนการพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. มีการยายเพื่อพัฒนาการเรียนรูงานใหมของ
พนักงานสวนทองถิ่น
คาเฉลี่ยรวม

เครื่องมือ ชุดที่ 2 แบบสํารวจวิธีการยาย

รายการ
1. กําหนดวิธีการยายที่ยุติธรรม
2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการยายอยางเปน
ทางการ
3. มีการดําเนินการยายที่เสมอภาคและเปน
มาตรฐานเดียวกัน
4. มีกลไกตรวจสอบการยายพนักงานสวนทองถิ่น
เพื่อใหเกิดความยุติธรรม
คาเฉลี่ยรวม

ปจจัยที่ 6 การจูงใจ
เครื่องมือ ชุดที่ 1 แบบสํารวจหลักการจูงใจใหทํางานอยางเต็มความสามารถ

รายการ

1. มีหลักการจูงใจใหทํางานอยางเต็มใจ
เต็มความสามารถ
2. มีหลักการจูงใจโดยจายคาตอบแทนที่เหมาะสม
กับความสามารถ
3. มีหลักการจูงใจโดยใชการสื่อสาร เชน
การประชุมชี้แจง หนังสือเวียน อินเทอรเน็ต
ฯลฯ
4. มีหลักการจูงใจโดยใชเทคนิควิธีการใหม
ในการพัฒนางาน
5. มีหลักการจูงใจโดยการสรางบรรยากาศการ
ทํางานที่เปดเผย จริงใจ ไววางใจตอกัน
6. มีหลักการจูงใจโดยจัดอุปกรณสํานักงาน
สิ่งอํานวยความสะดวก อาคารสถานที่ทที่ ันสมัย
และพอเพียง
คาเฉลี่ยรวม

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
มาก
ที่สดุ
กลาง
(x)
(3) (2) (1)
(4)

ปจจัยที่ 1 การฝกอบรม
เครื่องมือ ชุดที่ 1 แบบสํารวจกระบวนการฝกอบรม

รายการ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
มาก
ที่สดุ
กลาง
(x)
(3) (2) (1)
(4)

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
มาก
ที่สดุ
กลาง
(x)
(3) (2) (1)
(4)

1. มีการสํารวจและวิเคราะหความตองการ
ดานการฝกอบรมพนักงานสวนทองถิ่น
2. มีการวางแผนการเตรียมการเกี่ยวกับวิทยากร
หลักสูตร เนือ้ หา สื่อ และเทคนิควิธีการ
ฝกอบรม
3. มีการจัดฝกอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมดานความรู ทักษะ เจตคติ
ความประพฤติ คุณธรรม และจริยธรรม
4. มีการประเมินผลการฝกอบรมกอน และ
หลังการฝกอบรม
5. มีการติดตามการนําผลการฝกอบรมไป
ประยุกตใช ในการปฏิบตั ิงาน
คาเฉลี่ยรวม
เครื่องมือ ชุดที่ 2 แบบสํารวจเทคนิคการฝกอบรม

รายการ
1. มีเทคนิคการฝกอบรมโดยยึดผูเขารับ
การอบรมเปนศูนยกลาง
2. มีเทคนิคการฝกอบรมที่เนนการมีสวนรวมของ
ผูเขารับการอบรม
3. มีการฝกอบรมที่เนนพัฒนาการคิด เชน
คิดสรางสรรค คิดแกปญ
 หา ฯลฯ
4. มีการฝกอบรมที่เนนฝกปฏิบัติจริงดานทักษะ
คาเฉลี่ยรวม

ปจจัยที่ 2 การศึกษา
เครื่องมือ ชุดที่ 1 แบบสํารวจการสงเสริมใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูโดยการศึกษา

รายการ
1. มีการนําทิศทางในอนาคตขององคกรมา
กําหนดการศึกษาตอของพนักงานสวนทองถิ่น
2. มีการสงเสริมใหบุคลากรมีการศึกษาหาความรู
เพิ่มเติม
3. มีการเตรียมบุคลากรใหมีความสามารถใน
อนาคตโดยการศึกษาในสถาบันการศึกษา
4. มีการเตรียมบุคลากรใหมีความสามารถใน
อนาคตโดยการศึกษานอกระบบโรงเรียน เชน
ฝกอาชีพ เรียนภาคค่าํ เรียน มสธ. ฯลฯ
5. มีการเตรียมบุคลากรใหมีความสามารถใน
อนาคตโดยการศึกษาตามอัธยาศัย เชน เรียนรู
ดวยตนเองจากสื่อตาง ๆ
6. มีการเตรียมบุคลากรใหมีความสามารถใน
อนาคตโดยการจัดบรรยากาศแหงการเรียนรูและ
องคกรแหงการเรียนรูใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
คาเฉลี่ยรวม

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
มาก
ที่สดุ
กลาง
(x)
(3) (2) (1)
(4)

ปจจัยที่ 3 การวางแผนและพัฒนา
เครื่องมือ ชุดที่ 1 แบบสํารวจวิธีการวางแผนและพัฒนาอาชีพ

รายการ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
มาก
ที่สดุ
กลาง
(x)
(3) (2) (1)
(4)

1. มีการจัดทําแผนพัฒนาสายทางความกาวหนา
สอดคลองกับบุคลิกลักษณะและความสามารถ
ของแตละบุคคล
2. มีการวางแผนและพัฒนาสายทาง
ความกาวหนาของแตละบุคคลใหมีความกาวหนา
3. มีการจัดสายทางความกาวหนาในอาชีพการ
งานอยางชัดเจน
4. บุคลากรมีสว นรวมในการวางแผนและพัฒนา
อาชีพของตนเอง
คาเฉลี่ยรวม
ปจจัยที่ 1 พนักงานสัมพันธ
เครื่องมือ ชุดที่ 1 แบบสํารวจระบบและกลไกความสัมพันธระหวางผูบ ริหารทองถิ่นกับพนักงานสวนทองถิ่น

รายการ
1. มีการจัดระบบ กติกา ขอตกลง ความสัมพันธ
ระหวางผูบริหารทองถิ่นกับพนักงานสวนทองถิ่น
ที่เปนไปตามกฎหมาย
2. มีการจัดระบบบริหารองคการใหพนักงานสวน
ทองถิ่นมีสวนรวมเปนเจาของหรือเปนหุนสวน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดี
ตอกันเปนระยะ ๆ เชน ประชุม สาระสังสันทน
ฯลฯ
คาเฉลี่ยรวม

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
มาก
ที่สดุ
กลาง
(x)
(3) (2) (1)
(4)

ปจจัยที่ 2 สุขภาพและความปลอดภัย
เครื่องมือ ชุดที่ 1 แบบสํารวจระบบการสรางสุขภาพและความปลอดภัย

รายการ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
มาก
ที่สดุ
กลาง
(x)
(3) (2) (1)
(4)

1. มีการจัดระบบฐานขอมูลดานสุขภาพและ
ความปลอดภัยของบุคลากรแตละคน
2. มีการสงเสริมสุขภาพบุคลากร เชน มีการ
ตรวจ สุขภาพประจําป กิจกรรมนันทนาการ
และกายบริหาร
3. มีการใหคําปรึกษาและแกปญหาบุคลากร
ดานความเครียดในการทํางาน
4. มีการสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัย
ในการทํางาน
5. มีการจัดทําระบบปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจาก
การทํางาน
6. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดานความปลอดภัย
คาเฉลี่ยรวม
เครื่องมือ ชุดที่ 2 แบบสํารวจระบบและกลไกการเสริมสรางความสัมพันธระหวางพนักงานกับพนักงาน

รายการ
1. มีการจัดระบบ กติกา ขอตกลง
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูรว มงานดวยกัน
2. มีกลไกสงเสริมใหพนักงานมีความผูกพัน
ในการทํางานขององคกรรวมกัน
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางผูรวมงานเปนระยะๆ เชน ประชุม
สาระสังสันทนฯลฯ
คาเฉลี่ยรวม

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
มาก
ที่สดุ
กลาง
(x)
(3) (2) (1)
(4)

ปจจัยที่ 3 การดําเนินการทางวินัย
เครื่องมือ ชุดที่ 1 แบบสํารวจระบบการดําเนินการทางวินัย

รายการ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
มาก
ที่สดุ
กลาง
(x)
(3) (2) (1)
(4)

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
มาก
ที่สดุ
กลาง
(x)
(3) (2) (1)
(4)

1. มีการรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ
2. มีการเสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชา
สรางวินัยตนเอง หรือวินัยเชิงสรางสรรคเพื่อ
ปองกันการกระทําผิดวินัย
3. มีการฝกอบรมสรางวินัยใหแกบุคลากร
4. มีการดําเนินการทางวินัยโดยใชมาตรฐาน
เดียวกันและไมมีการกลั่นแกลง โดยพยาบาท
อคติ หรือ โดยโทสะจริตจากผูบังคับบัญชา
5. มีการดําเนินการทางวินัยอยางโปรงใสเปน
ธรรม และมีหลักฐานซึ่งสามารถตรวจสอบได
6. มีการดําเนินการทางวินัยโดยสอบสวน
เพื่อใหไดมาซึง่ ความจริงและยุติธรรมโดย
ไมชักชา
คาเฉลี่ยรวม
เครื่องมือ ชุดที่ 2 แบบสํารวจการดําเนินการลงโทษ

รายการ
1. กรณีที่มีการกระทําความผิด ไดมีการจัดทํา
คําสั่งการลงโทษที่แสดงขอเท็จจริง พฤติกรรม
การกระทําผิดขอกฎหมายและขอพิจารณา
ไวชัดเจน
2. มีกระบวนการลงโทษที่มีหลักฐาน และ
ตรวจสอบได
คาเฉลี่ยรวม

เครื่องมือ ชุดที่ 3 แบบสํารวจการดําเนินการอุทธรณ

รายการ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
กลาง
ที่สดุ
(x)
(3) (2) (1)
(4)

1. มีการดําเนินการตามกําหนดระยะเวลาการ
พิจารณาอุทธรณใหเปนไปดวยความรวดเร็วและ
เปนธรรม
2. มีระบบการอุทธรณที่โปรงใสและตรวจสอบได
คาเฉลี่ยรวม
เครื่องมือ ชุดที่ 4 แบบสํารวจการดําเนินการรองทุกข

รายการ
1. มีการกําหนดการรองทุกขไวชัดเจนในกรณี
ฝายบริหารใชอํานาจหนาทีป่ ฏิบัตติ อตนโดย
ไมถูกตอง หรือไมปฏิบตั ิตอตนใหถูกตอง
ตามกฎหมาย
2. มีการกําหนดการรองทุกขไวชัดเจน ในกรณี
มีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของ
ผูบังคับบัญชาของตน
3. มีหลักเกณฑ วิธีการและการพิจารณาเรื่องรอง
ทุกขอยางชัดเจน
4. มีการวินิจฉัยคํารองทุกขโดยไมชักชา
คาเฉลี่ยรวม

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
กลาง
ที่สดุ
(x)
(3) (2) (1)
(4)

ปจจัยที่ 4 การพนจากตําแหนง
เครื่องมือ ชุดที่ 1 แบบสํารวจการพนตําแหนงโดยการโอน

รายการ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
กลาง
ที่สดุ
(x)
(3) (2) (1)
(4)

1. มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑการใหพนจาก
ตําแหนงโดยการโอนอยางชัดเจน และตองอยู
บนพื้นฐานของความสมัครใจของผูจะโอนและ
ผูรับโอน
2. ผูบริหารทองถิ่นไดพจิ ารณาการพนจาก
ตําแหนง โดยการโอนอยางยุติธรรม
3. ภายในองคกรมีคณะกรรมการทําหนาที่
ตรวจสอบและควบคุมการดําเนินการใหพน
จากตําแหนง โดยการโอน อยางถูกตอง
คาเฉลี่ยรวม
เครื่องมือ ชุดที่ 2 แบบสํารวจการพนตําแหนงโดยการยาย

รายการ
1. มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑการใหพนจาก
ตําแหนง โดยการยายอยางชัดเจน
2. ผูบริหารทองถิ่นไดพจิ ารณาการพนจาก
ตําแหนง โดยการยายอยางยุติธรรม
3. มีคณะกรรมการกลางทําหนาที่ตรวจสอบและ
ควบคุมการดําเนินการใหพน จากตําแหนง
โดยการยายอยางถูกตอง
คาเฉลี่ยรวม

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
กลาง
ที่สดุ
(x)
(3) (2) (1)
(4)

เครื่องมือ ชุดที่ 3 แบบสํารวจการพนตําแหนงโดยการเลื่อนตําแหนง
มาก
ที่สุด
(5)

รายการ

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
กลาง
ที่สดุ
(x)
(3) (2) (1)
(4)

1. มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑการใหพนจาก
ตําแหนง โดยการเลื่อนตําแหนงอยางชัดเจน
2. ผูบริหารทองถิ่นไดพจิ ารณาการพนจาก
ตําแหนง โดยการเลื่อนตําแหนงอยางยุติธรรม
3. มีคณะกรรมการกลางทําหนาที่ตรวจสอบและ
ควบคุมการดําเนินการใหพน จากตําแหนง
โดยการเลื่อนตําแหนงอยางถูกตอง
คาเฉลี่ยรวม
เครื่องมือ ชุดที่ 4 แบบสํารวจการพนตําแหนงโดยการออกจากราชการ
มาก
ที่สุด
(5)

รายการ

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ปาน นอย นอย คาเฉลี่ย
กลาง
ที่สดุ
(x)
(3) (2) (1)
(4)

1. มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑการใหพนจาก
ตําแหนง โดยการออกจากราชการอยางชัดเจน
2. ผูบริหารทองถิ่นไดพจิ ารณาการพนจาก
ตําแหนง โดยการออกจากราชการอยางยุติธรรม
3. มีคณะกรรมการกลางทําหนาที่ ตรวจสอบและ
ควบคุมการดําเนินการใหพน จากตําแหนง
โดยการออกจากราชการอยางถูกตอง
คาเฉลี่ยรวม
สวนที่ 6 ขอเสนอแนะอื่นๆ (เปนขอเสนอแนะที่ประสงคใหมีการปรับปรุงแกไขการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ เกิดความเปนธรรม และสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรสวนทองถิ่น)
1)..............................................................................................................................
2)..............................................................................................................................
3)..............................................................................................................................

ลงชื่อ

ผูรบั รองการประเมินผล

(......................................)
ตําแหนง .......................................
(นายก อบจ. / นายกเทศมนตรี / นายก อบต.)

