
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานในการปฏิบัติงาน   

(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.กลาย) 

 การบริหารงานบุคคล  นับเป็นภารกิจที่ส าคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งของการบริหารองค์กร  เนื่องจาก
ปัจจุบันที่มีส่วนท าให้การพัฒนาองค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  การบริหารงานบุคคล
เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องตัวบุคคลในองค์กร  นับตั้งแต่การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน  การบรรจุแต่งตั้ง  
การพัฒนา  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ไปจนถึงการให้บุคคลพ้นจากงาน  ทั้งนี้เพ่ือให้องค์กรได้คนดีและมี
ความรู้  ความสามารถ  และความประพฤติดีมาปฏิบัติงาน  ซึ่งการที่องค์กรจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าว
มาปฏิบัติงานนั้น  จ าเป็นต้องสร้างเครื่องมือส าคัญคือ  การประเมินการปฏิบัติงาน  ขึ้นมาใช้ในการวัดและ
ประเมินคุณสมบัติของบุคคล  ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อมูลที่องค์กรน าไปใช้ใน
การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน  โดยองค์กรต้องท าการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เป็นเกณฑ์ที่
ชัดเจนก่อนแล้ว  เมื่อด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่องค์กร
ก าหนดไว้ 

ความหมายของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 ส าหรับค าว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน  หมายความว่า  ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งถือ
ว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรือยู่ในระดับท่ีผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้  การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเป็น
ลักษณะข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในงานที่ต้องปฏิบัติ  โดยจะมีกรอบในการ
พิจารณาก าหนดมาตรฐานหลาย ๆ  ด้านด้วยกัน  อาทิ  ด้านปริมาณคุณภาพ  ระยะเวลา  ค่าใช้จ่าย  หรือ
พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน  ฯลฯ  จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานมากปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับลักษณะของงานประเภทนั้น ๆ   

ประโยชน์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 หากจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่องค์กรและบุคคลในองค์กรการจะได้รับจากการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขึ้นใช้ก็พบว่ามีด้วยกันหลายประการ  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  การสร้าง
แรงจูงใจ  การปรับปรุงงาน  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน   

1.  ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  การเปรียบเทียบผลงานที่ท าได้กับที่ควรจะเป็นมีความชัดเจนมองเห็น
แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากขึ้น  และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เข้าสู่
มาตรฐานได้ 
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2. ด้านการสร้างแรงจูงใจ  มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งเร้าให้เกิดความมุ่งมั่นไปสู่มาตรฐาน
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะเกิดความรู้สึกทักทาย  ผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งความส าเร็จจะเกิดความ
มานะพยายาม  ผู้ปฏิบัติงานดีจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน 

3. ด้านการปรับปรุงงาน  มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานที่มีคุณภาพ
จะต้องปฏิบัติอย่างไร  ช่วยให้ไม่ต้องก าหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง  ท าให้มองเห็นแนวทาง
ในการปรับปรุงงานและพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน  และช่วยให้สามารถพิจารณาถึง
ความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มเติม 

4. ด้านการควบคุมงาน  มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือที่ผู้บังคับบัญชาให้ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน  ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายอ านาจหน้าที่และส่งผ่านค าสั่งได้ง่ายขึ้น  ช่วยให้
สามารถด าเนินงานตามแผนง่ายขึ้นและควบคุมงานได้ดีขึ้น 

5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  มาตรฐานการปฏิบัติงานช่วยให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์  ป้องกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความรู้สึก
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ท าได้กับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจน  และช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานยอมรับการประเมินได้ดีขึ้น 

วิธีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 ส าหรับวิธีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานนั้นสามารถท าได้หลายวิธี  แต่ที่องค์กรส่วนใหญ่นิยมใช้
จะมีอยู่ประมาณ  4  วิธี  คือ 

1.  Historical Standard  เป็นวิธีการที่อาศัยข้อมูลสถิติการปฏิบัติงานย้อนหลังในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง  น ามาค านวณหาค่าเฉลี่ยแล้วก าหนดเป็นมาตรฐาน  โดยอาจเพ่ิมหรือลดให้ต่ าลงให้
เหมาะสมกับสภาพหรือสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น 

2. Market  Standard  เป็นวิธีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของบุคคลหนึ่งกับผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลอื่น ๆ 

3. Engineering  Standard  เป็นวิธีการที่อาศัยหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์หรือการค านวณมาช่วย  
เช่น  การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาในการปฏิบัติงาน ( Time and Motion Study) ทั้งนี้
เพ่ือหาเวลามาตรฐาน (Standard Time) 

4. Subjective Standard  เป็นวิธีการที่ผู้บังคับบัญชาเฝ้าสังเกตการณ์ปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา แล้วน ามาก าหนดเป็นมาตรฐาน 
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ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานประกอบด้วย 

1.  เลือกงานหลักของแต่ละต าแหน่งมาท าการวิเคราะห์ 
2.  พิจารณาวางเงื่อนไขหรือข้อก าหนดไว้ล่วงหน้าต้องการผลงานลักษณะใดจากต าแหน่งนั้นไม่ว่าจะ

เป็นปริมาณงาน  คุณภาพ  หรือวิธีการปฏิบัติงาน  ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อก าหนดที่ตั้งไว้ต้องไม่ขัดกับ
นโยบาย  หลักเกณฑ์  หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานหรือองค์กร 

3. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน  และผู้ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งนั้น ๆ  เพ่ือปรึกษาและหาข้อตกลงร่วมกัน 

4. ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว้ 

5. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานแล้วน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
6. พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานที่ก าหนดไว้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

เกณฑ์ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 เกณฑ์ท่ีองค์กรมักก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ได้แก่  เกณฑ์ด้านปริมาณงานและระยะเวลา
การปฏิบัติ  คุณภาพของงาน  และลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน 
 ค าอธิบาย  ตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่ 
 ได้มาตรฐาน ( Meets Standard ) หมายถึง การปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 
 เกินมาตรฐาน (Exceeds Standard) หมายถึง การปฏิบัติงานได้เกินจากมาตรฐานที่ก าหนดไว้โดยไม่
ต้องกระตุ้น 
 ต้องปรับปรุง ( Needs Improvement) หมายถึง การปฏิบัติงานยังไม่มีมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ต้อง
ได้รับการปรับปรุง 
บทสรุป 

 มาตรฐานการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่องค์กรจะน ามาใช้ในการบริหารงานบุคคล 
เพราะทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างจะได้รับประโยชน์จากการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาใช้
ร่วมกัน ผู้บริหารจะมีเครื่องมือช่วยควบคุมให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ การมอบหมายหน้าที่
และการสั่งการสามารถท าได้โดยสะดวกและรวดเร็ว การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีความยุติธรรมและ
น่าเชื่อถือเนื่องจากมีท้ังหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่ผู้บริหารสามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมิน
ได้โดยง่าย ในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน มาตรฐานที่ก าหนดไว้ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายท าให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึง
เป้าหมาย การปฏิบัติงานมีความถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการปรับปรุงงาน
และการพัฒนาศักยภาพเพ่ือไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์กรได้ร่วมกัน
ก าหนดไว้ เพ่ือคุณภาพของการปฏิบัติงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร 



มาตรฐานการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย 
 

การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย 

1.  การประสานสายตา  การทักทาย  และการพูดคุยด้วยท่าทีที่เป็นมิตร 
-  ทักทายผู้มาใช้บริการด้วยความสุภาพ  ยิ้มแย้มแจ่มใส  
- เงยหน้าขึ้นมองทันที่ที่ผู้รับบริการเข้ามาใกล้และทักทายอย่างอบอุ่น 
- พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยท่าที่ท่ีเป็นมิตร  
-  พูดคุยด้วยท่าทีที่เป็นมิตรแม้กับผู้มาขอใช้บริการที่เป็นปัญหา 
- มีความเต็มใจที่จะพูดคุยกับผู้มาขอรับบริการด้วยท่าทีที่เป็นมิตรลักษณะการปฏิบัติงาน 

2.  การต้อนรับและให้บริการโดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ  สีผิว  เพศ  คนพิการ  อายุ  วงศ์ตระกูล  หรือ
ลักษณะอ่ืน ๆ 
-  ต้อนรับและให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
- แสดงท่าทสีุภาพกับผู้มาขอรับบริการ 
- ต้อนรับและปฏิบัติแก่ผู้ร่วมงานโดยปราศจากอคติ 

3.  จัดสถานที่เตรียมพร้อมให้บริการผู้มาขอรับบริการ 
4.  จัดอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการ 
5. ให้ค าแนะน ากับผู้มาขอรับบริการ 
6. สามารถให้ค าปรึกษากับผู้มาขอรับบริการได้ 
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับผู้มาขอรับบริการ 
8. จัดเตรียมน้ าหรือเครื่องดื่มให้กับผู้มาขอรับบริการ 

ลักษณะการปฏิบัติงานได้เกินมาตรฐาน 
1. เรียนรู้ที่จะน าวิธีการให้บริการที่เหมาะสมกับผู้ขอรับบริการแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 
2. ช่วยจัดอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้เพ่ือให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการที่มีความพิการ 
3. ให้ค าแนะน าที่ตรงกับความต้องการของบุคคลด้อยโอกาสในชุมชน 
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