
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ค!งที่ ๑

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา เพ ื่อให ้การประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานเป ็นไปตามระเบ ียบ 
กฎหมาย มีมาตรฐาน โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๑ แห่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๘๕/ ๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ 
ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ ๗/ ๒๕๕๘ เมือวันที่ ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ประกาศน ี้เร ียกว ่า “ประกาศองค์การบริหารส ่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คร้ังท่ี ๑ ”

ข้อ ๒ ประกาศฉบับน ี้ให ้ใช ้สำหรับการประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล

ข้อ ๔ การประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการน ี้ ม ีวัตถุประสงค์เพ ื่อให้ 
ผู้บังคับบัญชาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานชองผู้ใต้บังคับบัญชา โดยนำผล 
การประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง  ๆ ดังนี้ 

(๑) การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น  ๆ
(๒) การให้เงินรางวัลประจำปี 
(๓) การให้รางวัลจูงใจ
(๔) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
(๕) การแต่งตั้งข้าราชการ 
(๖) การให้ออกจากราชการ 
(๗) การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ

ข้อ ๕...
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ข้อ ๕ ผู้ฃอรับการประเมิน หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน สายงานบริหาร 
สถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศริธรรมราช ได้แก่ 

สายงานการสอน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครู
สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
สายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ข้อ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติงาบ ให้ดำเนินการประเมินปีละ ๒ คร้ัง ตามปีงบประมาณ ดังน้ี 
คร้ังท่ี ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป 
ครั้งท่ี ๒ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันท่ี ๑ เมษายน ถึงวับท่ี ๓๐ กันยายนของปีเดียวถัน 

ข้อ ๗ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบการประเมิน จำนวน ๒ องค์ประกอบ 
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน
๗๐ คะแนน

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน ๓๐ คะแนน

ข้อ ๘ คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาบ จัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
ระดับดีเด่น ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๙๐.๐๐ ข้ึนไป
ระดับดีมาก ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ -  ร้อยละ ๘๙.๙๙
ระดับดี ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๗๐.๐๐ -  ร้อยละ ๗๙.๙๙
ระดับพอใช้ ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๖๐.๐๐ -  ร้อยละ ๖๙.๙๙
ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา

ข้อ ๙ ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๓ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราขการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้

(๑) ผ ู้อำนวยการกองการศ ึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับผ ู้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์

(๒) ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ 
ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ในกรณีเป็นการประเมินช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือ 
หน่วยงานอื่น ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมิน 
ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็น เพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอำนาจ 
หน้าที่ประเมิน

ในกรณีท่ีเป็นการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเติมก่อนการโอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้น ั้น แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ต้นสังกัดใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณา

ข้อ ๑๐ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ต้องมีความชัดเจน มีหลักฐาน และให้ใช้ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ 
กลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด แนบท้ายประกาศนี้

ขอ ๑๑...
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ข้อ ๑๑ ให้มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาหรือ 
ผู้ร ับการประเมิน ทั้งนี้ ให ้พ ิจารณาจากข้อตกลงขององค์การบริหารส ่วนจังหวัด หรือสถานศึกษา หรือ 
หน่วยงานการศึกษา ตามมาตรฐานและภาระงานขั้นตํ่าที่ได้มีการจัดทำและกำหนดไว้

ข้อ ๑๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานๆ นี้ ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน

(๒) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินตามข้อตกลงและกำหนดปฏิทิน 
การประเมิน ให้ทราบโดยทั่วกัน

(๓) ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่กำหนด โดยประเมินจากเอกสาร 
หลักฐานที่มีอยู1จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา

(๔) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้ 
(๔) ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บ ังคับบัญชาให้คำปรึกษา แนะนำผู้ร ับการ 

ประเมิน เพื่อปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงาน 
ประสบผลสำเร็จตามข้อตกลงที่ทำไว้ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน

(๖) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบเป็น 
รายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือซื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินแล้ว ในกรณีที่ผู้,รับการ 
ประเมินไม่ยินยอมลงลายมือซื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ 
บริหารส,วนจังหวัดอย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือซื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้ว

(๗) ให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนจัดทำบัญชีรายซื่อลำดับคะแนน 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้

(๘) ให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนจัดส่งแบบประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบัญชีรายซื่อลำดับ 
คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ให ้กองการเจ้าหน้าท ี่ เพ ื่อเสนอผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ล้ามี) และเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส และ 
เป็นธรรมชองการประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๙) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศ 
รายซื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 
และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาผลการ 
ปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ข้อ ๑๓ การนำผลการประเมินการปฏิบัติงานชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ ให้ผู้บังคับบัญชานำไปใช้เพื่อประโยซนํในการพัฒนา 
เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และเพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง  ๆ ว่าด้วยการ 
น้ัน ได้แก่การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ การให้เงินรางวัลประจำปี การให้รางวัลจูงใจ การพัฒนา 
การแต่งตั้งและการให้ออกจากราชการ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น  ๆ ให้กำหนดรายละเอียดให้สอดคล้องกับ 
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น

ขอ ๑๔...



ข้อ ๑๔ ให้สถานศึกษาดำเนินการให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดง 
ความสำเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ 
กำหนดไว้ตามข้อ ๔ โดยให้ผู้บังคับบัญชาเก็บรักษาสำเนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้พื่สถานศึกษาที่ผู้นั้นสังกัด เป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน 

ข้อ ๑ ๔ ให้กองการเจ้าหน้าที่จัดเก็บต้นฉบับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาไวในแฟ้มทะเบียนประวัติหรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได้

ประกาศ ณ วันท่ี (เ/ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

(นายมนูญ คิริธรรม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

“นดชสชํธชชมช'๗  นคชผ,หง่อาชฃธชชม’’


