
สรุปสาระส าคัญมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครู 
และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1218 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562) 
 

1. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการ       
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย            
ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 
 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด 
1. จุดมุ่งหมายการเตรียม   

ความพร้อมและพัฒนา   
อย่างเข้ม 

เพ่ือพัฒนาครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความรู้ 
ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเป็นครูที่ดี 

2. ระยะเวลาและสถานที่            
การเตรียมความพร้อม        
และพัฒนาอย่างเข้ม 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาด าเนินการเตรียมความพร้อม  
และพัฒนาอย่างเข้มส าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา
สองปีในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งนับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 
กรณีครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ใดได้ลาคลอดบุตร     
ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาป่วยเพราะประสบอันตราย
ในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติ
ราชการตามหน้าที่ หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
ให้นับวันลาดังกล่าวรวมเป็นระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มได้ไม่เกินเก้าสิบวัน หากลาเกินเก้าสิบวันผู้นั้นต้องเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ตามจ านวนวันลาที่เกินให้ครบสองปี 

3. คณะกรรมการเตรียม    
ความพร้อมและพัฒนา  
อย่างเข้ม 

1. ให้นายกองค์กรปครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม จ านวน 3 คน โดยมีองค์ประกอบตามล าดับ ดังนี้ 
(1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษา กรรมการ กรรมการ 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาจากภายนอกสถานศึกษา กรรมการ     
กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ (1) หรือข้อ (2) ในสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วย        
ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง         
แล้วแต่กรณี ให้แต่งตั้งจากสถานศึกษาอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงกัน เป็นกรรมการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงโดยให้ค าปรึกษา สอนงาน 
ช่วยเหลือ แนะน า การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะในหน้าที่
ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่งที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ก าหนด 
2. ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มมีหน้าที่    
พัฒนาและประเมินผลด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงานควบคู่กัน     
เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องทุกหกเดือน รวมสี่ครั้งในเวลาสองปี ตามแบบประเมิน       
ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด 
4. เกณฑ์การประเมินการเตรียม

คว ามพร้ อมและ พัฒนา  
อย่างเข้ม 

ผู้ที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต้องมี      
ผลการประเมินจากคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
2 ใน 3 ในแต่ละครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ครั้งที่ 2 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
ครั้งที่ 3 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
ครั้งที่ 4 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้าน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
กรณีครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ใดมีผลการประเมิน   
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในแต่ละครั้ งต่ ากว่ าเกณฑ์                        
การประเมินที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ก าหนด หากนายกองค์กรปกครอง            
ส่ วนท้ องถิ่ น เห็ นว่ า ควรทบทวนการประเมิ นการเตรี ยมความพร้ อม                         
และพัฒนาอย่างเข้มก็อาจให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และหากผลการประเมินยังต่ ากว่า
เกณฑ์การประเมินที่  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ก าหนด โดยไม่สมควรให้            
รับราชการต่อไป ไม่ว่าจะครบก าหนดเวลาเตรียมความพร้อมและพัฒนา        
อย่างเข้มหรือไม่ก็ตามให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบ       
ของ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการต่อไป 

5. การปฐมนิ เทศครู ผู้ ช่ ว ย      
ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้า  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก 
และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในสามสิบวันนับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ 

6. กา รด า เ นิ น ก า ร เ ต รี ย ม            
ความพร้ อมแ ล ะ พั ฒ น า     
อย่างเข้ม 

1. ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ด าเนินการดังนี้ 
    (1) วางแผนและด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม     
ร่วมกับครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยรูปแบบ
และวิธีการที่หลากหลาย 
     (2) ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะ  ๆ           
อย่างต่อเนื่อง และสรุปผลการประเมินทุกหกเดือน โดยมุ่งเน้นการประเมิน    
เพ่ือการพัฒนารวมสี่ครั้งในเวลาสองปี ตามแบบประเมินที่ ก.จ. ก.ท.      
และ ก.อบต. ก าหนด กรณีไม่สามารถประเมินการเตรียมความพร้อม      
และพัฒนาอย่างเข้มด้วยเหตุใด ๆ ให้ประธานกรรมการรายงานผลต่อนายก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว 
    (3) แจ้งผลการประเมินโดยมีข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา           
และข้อสังเกต จากการประเมินในแต่ละครั้ งให้ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก             
และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ครบรอบ
การประเมิน แล้วให้ประธานกรรมการรายงานผลต่อนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
    (4) สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ภายในสามสิบวันนับแต่ครบสองปี แล้วให้รายงานผลต่อนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด 
7. การด าเนินการส าหรับนายก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการดังนี้ 
1. กรณีครูผู้ ช่วย ครูผู้ ดู แลเด็ก และหัวหน้าศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก           
ผู้ใดเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบสองปีแล้วผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด และนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า ควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป
ให้น าเสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ     
และให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกค าสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วย         
ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้นั้นให้ด ารงต าแหน่งครู     
ในวันถัดจากวันครบก าหนดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบ 
2. กรณีครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ใดมี       
ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์           
การประเมินที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด และนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า ไม่สมควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปให้แจ้งผล
การประเมินและความเห็นให้ผู้นั้นทราบ และให้โอกาสโต้แย้งแสดง
พยานหลักฐานภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน       
และหากพิจารณาแล้วยังเห็นว่า  ไม่สมควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป          
ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. ก.ท.จ. 
และ ก.อบต.จังหวัด และแจ้งค าสั่งให้ผู้นั้นทราบ 

8. หลักสูตรการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม 

โครงสร้ างหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง เข้ม           
แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 
หมวดที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอน 
หมวดที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
หมวดที่ 4 การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชน         
             การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
หมวดที่ 5 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล 

9. บทเฉพาะกาล ผู้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ ช่วย ครูผู้ ดูแลเด็ก           
และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2562 ให้เตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามมาตรฐานทั่วไปฉบับเดิมต่อไป        
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
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 2. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร             
ทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด 
1. บั ญ ชี เ งิ น เ ดื อ น      

ขั้ น ต่ า ขั้ น สู ง ข อ ง
ข้าราชการครูฯ 

บัญชี เงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
ขั้นสูง 24,750 34,310 41,620 58,390 69,040 76,800 
ขั้นต่ า 15,050 15,440 16,190 19,860 24,400 29,980 
อันดับ ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 คศ.5  

2. จ า น ว น ค รั้ ง ก า ร
เลื่อนเงินเดือน 

ให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่หนึ่ง เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก       

โดยให้เลื่อนในวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
ครั้งที่สอง เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง       

โดยให้เลื่อนในวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป 
3. การก าหนดค่ากลาง 

ฐานในการค านวณ 
ช่วงเงินเดือน และ
วงเงินในการเลื่อน
เงินเดือน 

ให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดค่ากลาง ฐานในการค านวณ ช่วงเงินเดือน 
และวงเงินในการเลื ่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พิ จ า ร ณ า เ ลื่ อ น
เงินเดือน 

ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย  

1. รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  

2.  หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารสถานศึกษาขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ  

ทั้งนี้ ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิน่ เป็นเลขานุการ 

ท าหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อนายก   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือประกอบการพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือน  

5. ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ    
การพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน 

ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติ ง าน ตามมาตรฐานทั่ ว ไป เกี่ ยวกับ              
การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  รวมถึงพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลักตามแนวทาง      
การจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และความประพฤติ     
ในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบกับข้อมูล      
การลา พฤติกรรมการมาท างาน และข้อควรพิจารณาอ่ืนของผู้นั้น 

6. การบริหารวงเงิน  
ในการเลื่อนเงินเดือน 

1. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกิน     
ร้อยละหกของฐานในการค านวณ (ห้ามมิให้ใช้วิธีการหารเฉลี่ยเพ่ือให้ทุกคน    
ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากัน) และ 
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค านวณ      
ที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน โดยต้องประกาศให้ทราบ    
เป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีค าสั่งเลื่อนเงินเดือน  
3. การค านวณเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 

7. การเลื่อนเงินเดือน
ในอันดับเงินเดือน 

1. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของ
อันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง ส าหรับผู้ที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ      
เงินเดือนให้ค านวณจากฐานในการค านวณของอันดับเงินเดือนของต าแหน่ง         
และวิทยฐานะท่ีด ารงอยู่ 
2.  กรณีผู้ที่ ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่ง            
หรือวิทยฐานะท่ีด ารงอยู่ หากผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนหรือวิทยฐานะ
ที่สูงขึ้น และเงินเดือนที่ได้รับอยู่นั้นต่ ากว่าเงินเดือนขั้นสูงของอันดับเงินเดือน      
ในต าแหน่งและวิทยฐานะใหม่ ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งเลื่อน
เงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษได้ โดยให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน    
ครั้งหลังสุดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว โดยให้เลื่อนเงินเดือน
ตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะใหม่นั้น 

8. การแจ้งผลการเลื่อน
เงินเดือน 

ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ ง             
ให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นแต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล ประกอบด้วย          
อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน ฐานในการค านวณ จ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อน 
และเงินเดือนที่ พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อนตามผลการเลื่อนเงินเดือนนั้น          
ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้ใด ให้แจ้งให้ผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผล         
ที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือน 

9. ข้อยกเว้นส าหรับ
เหตุในการไม่พิจารณา
เลื่อนเงินเดือน 

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าเอาเหตุที่ข้าราชการหรือพนักงานครู     
และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นผู้ ใดถูกแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง        
หรือถูกฟ้องคดีอาญามาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นั้นไม่ได้ 
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10. บทเฉพาะกาล ให้น าผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่     
31 มีนาคม 2562 ตามมาตรฐานทั่วไปฉบับเดิมมาใช้ประกอบเป็นคุณสมบัติ     
การเลื่อนเงินเดือนในครั้งที่ 1 (มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562) 
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3. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครู     
และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

 

ที ่ ประเด็น รายละเอียด 
1. จุดม่งหมายการประเมิน    

ผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ 
ดังนี้ การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ การให้เงินรางวัลประจ าปี 
การให้รางวัลจูงใจ การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
การปฏิบัติงาน การแต่งตั้งข้าราชการ การให้ออกจากราชการ และการบริหารงาน
บุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 

2. จ านวนครั้ งการประเมิ น     
ผลการปฏิบัติงาน 

ให้ด าเนินการประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ (ตามแบบประเมิน      
ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด) ดังนี้ 
ครั้งที่  1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม ถึงวันที่           
31 มีนาคมของปีถัดไป 
ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่  1 เมษายน ถึงวันที่         
30 กันยายนของปีเดียวกัน 

3. องค์ประกอบการประเมิน   
ผลการปฏิบัติงาน 

ให้มีจ านวน 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
คะแนน 70 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน 

4. ระดับผลการประเมิน ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าผลคะแนน       
การประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับดีเด่น ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป 
ระดับดีมาก ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80.00 – 89.99 
ระดับด ี ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70.00 – 79.99 
ระดับพอใช้ ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60.00 – 69.99 
ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินร้อยละ 59.99 ลงมา 

5. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี ้

1. ผู้อ านวยการส านักการศึกษาหรือผู้อ านวยการกองการศึกษา ส าหรับ     
ผู้ ด า รงต าแหน่ งผู้ อ านวยการสถานศึ กษา  ต าแหน่ งศึกษานิ เทศก์               
และข้าราชการหรือพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการ 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และข้าราชการหรือพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ที่ปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียน 
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6. การก าหนดข้อตกลง ให้มีการก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติ งานร่วมกันระหว่าง

ผู้บั งคับบัญชาและผู้ รับการประเมิน ทั้ งนี้  ให้ พิจารณาจากข้อตกลง           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา 
ตามมาตรฐานและภาระงานขั้นต่ าที่ได้มีการจัดท าและก าหนดไว้ 

7. การด าเนินการประเมิน       
ผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. ผู้บังคับบัญชาชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ รับการประเมินเกี่ยวกับ

มาตรฐานทั่วไปนี้ ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
2. ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการด าเนินการประเมินตามข้อตกลง      

และก าหนดปฏิทินการประเมิน ให้ทราบโดยทั่วกัน 
3. ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

ก าหนด โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานที่มีอยู่ จริ ง  แล้ว เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

4. ผู้บังคบับัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้ 
5. ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษา แนะน าผู้รับ

การประเมิน เพ่ือปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ ตามข้อตกลงก่อนเริ่ม
รอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

6. ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมิน
ทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผล       
การประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผล     
การประเมิน ให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้ง
ผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

7. ให้ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา) โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา   
เหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน         
ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นก่อนน าเสนอต่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8. ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก         
ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจ
ให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียด 
8. คณะกรรมการกลั่นกรอง

ก า ร ปร ะ เ มิ น ผล กา ร
ปฏิบัติงาน 

ให้นายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่งตั้ งคณะกรรมการกลั่ นกรอง             
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร               
ทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
ประกอบด้วย  
1. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ  
2. หั วหน้าส่ วนราชการด้านการศึกษาและหรือผู้ บริหารสถานศึกษา           

จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ  
ทั้งนี้ ให้ขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานการบริหารงาน

บุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการ 
มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน            

และความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติ งานของข้าราชการ            
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

9. ร ะ บ บ ก า ร จั ด เ ก็ บ        
ผลการประเมิน 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยงานการศึกษา แล้วแต่
กรณี ด าเนินการให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินของผู้รับการประเมิน          
ไว้อย่างน้อยสองรอบการประเมิน ทั้งนี้  ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงาน
บริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บต้นฉบับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวไว้ ในแฟ้มประวัติข้าราชการหรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืนตาม          
ความเหมาะสมก็ได้ 

10. บทเฉพาะกาล การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ ได้ด า เนินการอยู่ ก่อน      
มาตรฐานทั่วไปนี้มีผลใช้บังคับให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรฐานทั่วไปเดิม
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


