
 
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2562 
………………………………………… 

 
โดยที่เป็นการสมควรประกาศใช้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีมาตรฐานแห่งวิชาชีพและระบบ      
การบริหารงานบุคคลที่สอดคล้องเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งไม่ต่่ากว่ามาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา 17 (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล            
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก่าหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2544 ข้อ 32 ประกอบกับ
มติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่                  
24 มกราคม 2562 เห็นชอบก่าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2562” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เฉพาะในส่วนที่บังคับใช้กับข้าราชการครู
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ด่ารงต่าแหน่งในสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ด่ารงต่าแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา 

หมวด 1 บททั่วไป 

ข้อ 4 ในประกาศนี ้
“ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายความว่า ผู้ด่ารงต่าแหน่งในสายงาน       

การสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
“บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายความว่า ผู้ด่ารงต่าแหน่ง          

ในสายงานนิเทศการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข้อ 5 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และเกิดประสิทธิผล 

 
/ข้อ 6… 
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ข้อ 6 การประเมินผลการปฏิบัติ งานตามมาตรฐานทั่ว ไปนี้  มี วัตถุประสงค์เ พ่ือให้

ผู้บังคับบัญชาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ในอันที่จะประพฤติ
และปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยน่าผลการประเมิน    
ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามมาตรฐานทั่วไปว่าด้วยการนั้น ดังนี้ 

(1) การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
(2) การให้เงินรางวัลประจ่าปี 
(3) การให้รางวัลจูงใจ 
(4) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
(5) การแต่งตั้งข้าราชการ 
(6) การให้ออกจากราชการ 
(7) การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 

หมวด 2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ข้อ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ด่าเนินการประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ 
ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป 
ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีเดียวกัน 
ข้อ 8 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบการประเมิน จ่านวน 2 องค์ประกอบ 

คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70 คะแนน 
องค์ประกอบที่  2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม           

และจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน 
ข้อ 9 ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าผลคะแนนการประเมินผล      

การปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับดีเด่น ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป 
ระดับดีมาก ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80.00 – ร้อยละ 89.99 
ระดับดี  ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70.00 – ร้อยละ 79.99 
ระดับพอใช้ ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60.00 – ร้อยละ 69.99 
ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินร้อยละ 59.99 ลงมา 
ข้อ 10 ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 5 เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 
(1) ผู้อ่านวยการส่านักการศึกษาหรือผู้อ่านวยการกองการศึกษา ส่าหรับผู้ด่ารงต่าแหน่ง      

ผู้อ่านวยการสถานศึกษา ต่าแหน่งศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปฏิบัติราชการ               
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(2) ผู้ อ่านวยการสถานศึกษา ส่าหรับผู้ด่ารงต่าแหน่งรองผู้ อ่านวยการสถานศึกษา          
และข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

/ในกรณ…ี 
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ในกรณีที่ เป็นการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร         

ส่วนจังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ                 
หรือหน่วยงานอ่ืน ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมิน      
ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพ่ือประกอบการประเมิน        
ของผู้มีอ่านาจหน้าที่ประเมิน 

ในกรณีที่ เป็นการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร        
ส่วนจังหวัดผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ่านาจหน้าที่
ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิมก่อนการโอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน                   
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือ หน่วยงานอ่ืน ต้นสังกัดใหม่ เพ่ือประกอบการพิจารณาตามข้อ 6  

ข้อ 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจน มีหลักฐาน และเป็นไปตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่าหนด 

ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นควรจัดท่าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นอย่างอ่ืน เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสถานศึกษาหรือหน่วยงาน
ทางการศึกษาก็ให้กระท่าได้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด          
แต่ทั้งนี้ ต้องมีสาระไม่น้อยกว่าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดก่าหนด 

ข้อ 12 ให้มีการก่าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา     
และผู้รับการประเมิน ทั้งนี้  ให้พิจารณาจากข้อตกลงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสถานศึกษา          
หรือหน่วยงานการศึกษา ตามมาตรฐานและภาระงานข้ันต่่าที่ได้มีการจัดท่าและก่าหนดไว้ 

ข้อ 13 การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้ด่าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงท่าความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไปนี้ 
ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

(2) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการด่าเนินการประเมินตามข้อตกลงและก่าหนด
ปฏิทินการประเมิน ให้ทราบโดยทั่วกัน 

(3) ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก่าหนด โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

(4) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้ 
(5) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้ค่าปรึกษา แนะน่าผู้ รับ           

การประเมิน เพ่ือปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงาน
ประสบผลส่าเร็จ ตามข้อตกลงก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

(6) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ     
เป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอม
ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
อย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

(7) ให้ผู้มีอ่านาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 10 โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

/องค์การ… 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู     
และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนน่าเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(8) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย   
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้มีผลการปฏิบัติงาน       
อยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแร งจูงใจ         
ให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อ 14 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ่านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษา      
และหรือผู้บริหารสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ ท่าหน้าที่ให้ค่าปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็น 
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบงานการบริหารงาน
บุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเลขานุการ 

ข้อ 15 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สถานศึกษา หน่วยงานการศึกษา แล้วแต่กรณี 
ด่าเนินการให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินของผู้รับการประเมิน เพ่ือน่าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ก่าหนดไว้
ตามความในข้อ 6 พร้อมส่าเนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดเก็บรักษาไว้อย่างน้อยสองรอบการประเมิน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงาน
บริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บต้นฉบับแบบประเมิน              
ผลการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการหรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสมก็ได้ 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 16 การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดที่ได้ด่าเนินการอยู่ก่อนมาตรฐานทั่วไปนี้มีผลใช้บังคับ ให้ด่าเนินการต่อไปตามมาตรฐานทั่วไปเดิม         
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ประกาศ ณ วันที่                         พ.ศ. 2562 

 

 

พลเอก 

                  (อนุพงษ์  เผ่าจินดา) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ประธานกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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