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1
คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานข'าราชการหรือพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลนาแขม
1. หลักการและเหตุผล
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได.มีประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข.าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารส'วนจังหวัดเทศบาล และองคการบริหาร
ส'วนตําบล พ.ศ.2562 กําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งกําหนดไว.สําหรับ
ผู.ปฏิบัติงานในสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา โดยมีผลบังคับใช.
ตั้งแต'วันที่ 1 เมษายน 2562 เป@นต.นไป
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ตามมาตรฐานทั่วไปนี้เป@นการประเมินจาก
ผลงานตามหน.าที่ความรับผิดชอบของตําแหน'งนั้นๆ ซึ่งปรากฏตามคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เป@นหลัก
โดยได.กําหนดตัวชี้วัดสําหรับประเมินซึ่งจะสะท.อนผลการปฏิบัติงานจริงของรายบุคคล ผลคะแนนหรือระดับคุณภาพการ
ประเมิ นจะเป@ นเครื่ องมื อสํ าคัญที่ ช'วยชี้วั ดผลสั มฤทธิ์ของงานรายบุ คคลทั้งในเรื่ องความสามารถในการทํ างานไปจนถึ ง
ศักยภาพที่จะพัฒนางานให.ดียิ่งขึ้น และสําหรับผู.ดํารงตําแหน'งในสายงานการสอนผลการประเมินนี้ยังใช.เป@นข.อมูล
ประกอบการพิจารณาขอเลื่อนวิทยฐานะให.สูงขึ้น รวมทั้งเป@นข.อมูลในการวางแผนพัฒนาตนเอง (Individual
Development Plan) ว'าควรจะได.รับการพัฒนาหรือเสริมทักษะในเรื่องใด นอกจากนี้ยังเป@นข.อมูลให.
ผู.บังคับบัญชานําไปใช.ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และเป@นข.อมูลประกอบการ
พิจารณาในเรื่องการเลื่อนเงินเดือนค'าตอบแทนอื่นๆ การพัฒนา การเสริมสร.างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน การให.รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ ด.วย
ดังนั้น เพื่อสร.างความเข.าใจในการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานข.าราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส'วนท.องถิ่นให.เป@นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได.จัดทําคู'มือฉบับนี้
2. วัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป@น เครื่ องมือหนึ่งเพื่อให.ผู. บังคั บบั ญชาใช.ในการปรับปรุงการปฏิบั ติงาน (Performance
improvement) ใช.ในการวางแผนการฝaกอบรมและพัฒนา (Traininganddevelopment) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู.ใต.บังคับบัญชา นอกจากนี้ยังนําผลการประเมินไปใช.เป@นข.อมูลประกอบการ
พิจารณาในเรื่องต'างๆ ที่เกี่ยวข.องกับการบริหารงานบุคคลตามมาตรฐานทั่วไปว'าด.วยการนั้น เช'น การเลื่อน
เงินเดือนและค'าตอบแทน การให.เงินรางวัลประจําปd การให.รางวัลจูงใจ การพัฒนา การแต'งตั้ง และการให.
ออกจากราชการ เป@นต.น
3. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
ผู.ขอรับการประเมิน หมายถึง ผู.ดํารงตําแหน'งในสายงานการสอนสายงานบริหารสถานศึกษา
และสายงานนิเทศการศึกษา ในสังกัดองคการบริหารส'วนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารส'วนตําบล และ
เมืองพัทยา ได.แก'
ตําแหน'ง หัวหน.าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผู.ดูแลเด็ก ครูผู.ช'วย ครู
สายงานการสอน
สายงานบริหารสถานศึกษา ตําแหน'ง ผู.อํานวยการและรองผู.อํานวยการสถานศึกษา
สายงานนิเทศการศึกษา ตําแหน'ง ศึกษานิเทศก
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4. รอบการประเมิน
ดําเนินการประเมินปdละ 2 ครั้ง ตามปdงบประมาณ ดังนี้
ครั้งที่ 1

ระหว'างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปdถัดไป

ครั้งที่ 2 ระหว'างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปdเดียวกัน
5. องคประกอบและสัดสวนของการประเมิน
องคประกอบการประเมิน จํานวน 2 องคประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้
องคประกอบที่ 1

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70 คะแนน

องคประกอบที่ 2

การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
คะแนน 30 คะแนน
6. แบบประเมินและรายการประเมิน
6.1 ตําแหนงสายงานการสอน
องคประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ที่

รายการประเมิน

1

ด'านการจัดการเรียนการสอน
1.1 การสร.างและหรือพัฒนาหลักสูตร
1.2 การจัดการเรียนรู.
1.2.1 การออกแบบหน'วยการเรียนรู.
1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/แผนการจัดประสบการณ
1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู.
1.2.4 คุณภาพผู.เรียน
1.2.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู.เรียน
1.2.4.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผู.เรียน
1.3 การสร.างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล'งเรียนรู.
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู.
1.5 ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และหรือวิจัย เพื่อแก.ปhญหา
หรือพัฒนาการเรียนรู.ทสี่ 'งผลต'อคุณภาพผู.เรียน
ด'านการบริหารจัดการชั้นเรียน
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดทําข.อมูลสารสนเทศ
2.2 การจัดระบบดูแลช'วยเหลือผูเ. รียน
ด'านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.1 การพัฒนาตนเอง
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ
งานอื่นที่ได'รับมอบหมาย
คะแนนรวม

2
3

4

คะแนน
เต็ม
45
5
25
(5)
(5)
(5)
(10)
(5)
(5)
5
5
5
10
5
5
10
5
5
5
70

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมินของ
ผู'บังคับบัญชา

3
องคประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (30 คะแนน)
ที่ รายการประเมิน
1 มีความซื่อสัตย สุจริต รักษาประโยชนส'วนร'วม ไม'อาศัยหรือยินยอมให.
ผู.อื่นใช.อํานาจและหน.าที่ของตน เพือ่ แสวงหาผลประโยชน
2 การปฏิบัตติ ามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคําสั่งของ
ผู.บังคับบัญชา
3 มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต'อเวลา และอุทิศเวลาให.แก'ทางราชการ
4 การมีจิตสํานึกดี มุ'งบริการต'อกลุ'มเปjาหมายผู.รับบริการโดยไม'เลือก
ปฏิบัติ
5 การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6 การรักษาภาพลักษณและความสามัคคีในองคกร ชุมชน และสังคม
คะแนนรวม

คะแนน
เต็ม
5

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมินของ
ผู'บังคับบัญชา

5
5
5
5
5
30

6.2 ตําแหนงสายงานบริหารสถานศึกษา
องคประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน)
ที่ รายการประเมิน
1 ด'านการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.1 จัดระบบการประกันคุณภาพ และนําผลการประเมิน
ไปใช.พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
1.2 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ
1.3 สร.างความสัมพันธและการมีส'วนร'วมของครู บุคลากรใน
สถานศึกษา ผู.ปกครอง ชุมชน และสังคม
2 ด'านการบริหารการจัดการเรียนรู'
2.1 บริหารการพัฒนาหลักสูตร
2.2 บริหารจัดการกระบวนการเรียนรู.
2.3 จัดระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู.
2.4 จัดระบบและประเมินผลการเรียนรู.ของผูเ. รียน
2.5 บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู.
3 ด'านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา
3.1 บริหารจัดการงบประมาณ การเงินและสินทรัพย
3.2 บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.3 บริหารจัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดล.อม และ
บรรยากาศให.เอื้อต'อการเรียนรู.
3.4 บริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช'วยเหลือผูเ. รียน
4 ด'านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
4.1 วางแผนและพัฒนาตนเองด.านความรู. ทักษะ และ
คุณลักษณะบุคคลสําหรับผู.ดาํ รงตําแหน'งผู.บริหาร
สถานศึกษา
4.2 ส'งเสริมและพัฒนาผู.อื่นด.านความรู. ทักษะ คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.3 เป@นผู.นําในชุมชนการเรียนรูท. างวิชาชีพ
5 งานอื่นที่ได'รับมอบหมาย
คะแนนรวม

คะแนน
เต็ม
18
10
4
4
20
4
4
4
4
4
16
4
4
4
4
12
4
4
4
4
70

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมินของ
ผู'บังคับบัญชา

4
องคประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (30 คะแนน)
ที่ รายการประเมิน
1 มีความซื่อสัตย สุจริต รักษาประโยชนส'วนร'วม ไม'อาศัยหรือยินยอมให.
ผู.อื่นใช.อํานาจและหน.าที่ของตน เพือ่ แสวงหาผลประโยชน
2 การปฏิบัตติ ามระเบียบกฎหมายนโยบายและคําสั่งของผู.บังคับบัญชา
3 มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต'อเวลา และอุทิศเวลาให.แก'ทางราชการ
4 การมีจิตสํานึกดีมุ'งบริการต'อกลุม' เปjาหมายผู.รับบริการโดยไม'เลือก
ปฏิบัติ
5 การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6 การรักษาภาพลักษณและความสามัคคีในองคกร ชุมชน และสังคม
คะแนนรวม

คะแนน
เต็ม
5

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมินของ
ผู'บังคับบัญชา

5
5
5
5
5
30

6.3 สายงานนิเทศการศึกษา
องคประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน)
ที่ รายการประเมิน
1 ด'านนิเทศการศึกษา
1.1 จัดทําแผนการนิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู.
1.2 ให.คําปรึกษา แนะนํา หรือเป@นพี่เลี้ยงให.กับข.าราชการหรือ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาผู.รับการนิเทศ
1.3 ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวข.องกับการจัด
การศึกษา
1.4 ส'งเสริมการศึกษา ค.นคว.า และวิจัย หรือพัฒนาสือ่ นวัตกรรม
ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู.
1.5 ส'งเสริม และสนับสนุนให.ขา. ราชการหรือพนักงานครูมคี วามรู.
ความสามารถวัดผลและประเมินผลการเรียนรู.
1.6 ให.คําปรึกษา แนะนํา และนิเทศตามระบบช'วยเหลือผู.เรียน
และประสานความร'วมมือกับผูเ. กีย่ วข.อง
2 ด'านการสงเสริมการบริหารสถานศึกษาและระบบประกันคุณภาพ
2.1 จัดทําแผนการนิเทศเพื่อส'งเสริมการบริหารสถานศึกษา
2.2 ส'งเสริมและสนับสนุนระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 ศึกษา ค.นคว.า วิเคราะห และสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2.4 ให.คําปรึกษา และข.อเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา

คะแนน
เต็ม
24
4
4
4
4
4
4
16
4
4
4
4

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมินของ
ผู'บังคับบัญชา

5
ที่ รายการประเมิน
3 ด'านการสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะข'าราชการหรือพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
3.1 ร'วมกันสร.างองคความรู. ชี้แนะและพัฒนางาน ด.านนโยบายและ
จุดเน.นที่เป@นประโยชนต'อการปฏิบัติงานของข.าราชการหรือ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.2 ศึกษา และวิจัย สร.างนวัตกรรมการนิเทศเพื่อพัฒนางานด.าน
นโยบายและจุดเน.นที่เป@นประโยชนต'อการปฏิบัติงานของข.าราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
4 ด'านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
4.1 วางแผนและพัฒนาตนเอง โดยนําผลการพัฒนาตนเองมาใช.ส'งเสริม
และพัฒนาสมรรถนะข.าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4.2 ส'งเสริมการเรียนรู.ทางวิชาชีพและเป@นผู.ที่มีส'วนร'วมทางวิชาการ
ในชุมชนแห'งการเรียนรู.
5 งานอื่นที่ได'รับมอบหมาย
คะแนนรวม

คะแนน
เต็ม
12

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมินของ
ผู'บังคับบัญชา

6
6
12
6
6
6
70

องคประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (30 คะแนน)
คะแนน
เต็ม
มีความซื่อสัตย สุจริต รักษาประโยชนส'วนร'วม ไม'อาศัยหรือยินยอมให. 5
ผู.อื่นใช.อํานาจและหน.าที่ของตน เพื่อแสวงหาผลประโยชน
การปฏิบัตติ ามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคําสั่งของ
5
ผู.บังคับบัญชา
มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต'อเวลา และอุทิศเวลาให.แก'ทางราชการ 5
การมีจิตสํานึกดี มุ'งบริการต'อกลุ'มเปjาหมายผู.รับบริการโดยไม'เลือก
5
ปฏิบัติ
การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
5
การรักษาภาพลักษณและความสามัคคีในองคกร ชุมชน และสังคม
5

ที่ รายการประเมิน
1
2
3
4
5
6

คะแนนรวม

30

ผลการประเมิน
ตนเอง

ผลการประเมินของ
ผู.บังคับบัญชา

6

7.การแบงกลุมระดับคะแนน
ให.องคกรปกครองส'วนท.องถิ่นนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ'มตามผลคะแนนเป@น 5 ระดับ
ดังนี้
กลุม

ชวงคะแนน

ระดับดีเด'น

ตั้งแต'ร.อยละ 90.00 ขึ้นไป

ระดับดีมาก

ตั้งแต'ร.อยละ 80.00 – ร.อยละ 89.99

ระดับดี

ตั้งแต'ร.อยละ 70.00 – ร.อยละ 79.99

ระดับพอใช.

ตั้งแต'ร.อยละ 60.00 – ร.อยละ 69.99

ระดับปรับปรุง

ร.อยละ 59.99 ลงมา

8. ผู'ประเมินและผู'ขอรับการประเมิน
ผู'มีอํานาจหน'าที่ประเมิน

ตําแหนงผู'รับการประเมิน

ผู.อํานวยการสํานักการศึกษาหรือ
ผู.อํานวยการกองการศึกษา

ผู.อํานวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก ข.าราชการหรือพนักงานครู
ที่ปฏิบัติราชการ ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ผู.อํานวยการสถานศึกษา

รองผู.อํานวยการสถานศึกษา ข.าราชการหรือพนักงานครูที่ปฏิบัติ
ราชการ ณ โรงเรียนขององคกรปกครองส'วนท.องถิ่น

ในกรณีที่เป@นการประเมินข.าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท.องถิ่นที่ไป
ช'วยราชการ หรือปฏิบัติราชการในองคกรปกครองส'วนท.องถิ่น หรือส'วนราชการอื่น ให.นายกองคกรปกครอง
ส'วนท.องถิ่น หรือหัวหน.าส'วนราชการ หรือหน'วยงานที่ผู.รับการประเมิน ไปช'วยราชการ หรือปฏิบัติหน.าที่
ราชการ เป@นผู.ให.ข.อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู.มีอํานาจหน.าที่ประเมิน
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9. ขั้นตอนการประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการประเมินผลก'อนการประเมิน ข.าราชการหรือพนักงานครู
ทุกระดับควรได.รับทราบหลักเกณฑของการประเมินผล เพื่อเกิดการยอมรับร'วมกันและปฏิบัติให.เป@นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยดําเนินการ ดังนี้
1. องคกรปกครองส'วนท.องถิ่นประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ ให.ข.าราชการหรือ
พนักงานครูฯ ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
2. ประกาศให.ข.าราชการหรือพนักงานครู ในสังกัดทราบว'าให.ใช.แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด ซึ่งมี 3 แบบ ได.แก' แบบประเมินสําหรับสายงานการสอน
สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 จัดทําคํารับรองรายบุคคลให.มีการกําหนดข.อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร'วมกัน
ระหว'างผู.บังคับบัญชาและผู.รับการประเมิน ทั้งนี้ ให.พิจารณาจากข.อตกลงขององคกรปกครองส'วนท.องถิ่น หรือ
สถานศึกษา หรือหน'วยงานการศึกษา ตามมาตรฐานและภาระงานขั้นต่ําที่ได.มีการจัดทําและกําหนดไว.โดย
ดําเนินการ ดังนี้
1. ผู.บังคับบัญชาชี้แจงทําความเข.าใจกับผู.รับการประเมินเกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไปนี้ ก'อนเริ่ม
รอบการประเมินหรือในช'วงเริ่มรอบการประเมิน
2. ผู.บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการดําเนินการประเมินตามข.อตกลงและกําหนดระยะเวลา
การประเมิน ให.ทราบโดยทั่วกัน
3. ผู.บังคับบัญชาและผู.รับการประเมิน ร'วมกันวางแผนปฏิบัติราชการโดยกําหนดเปjาหมาย
ระดับความสําเร็จของงาน และพฤติกรรมที่คาดหวัง
4. จัดทําบันทึกข.อตกลง
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ผู.รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่กําหนดแล.วเสนอต'อผู.บังคับบัญชาพิจารณา
2. ผู.บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว.
3. ในระหว'างรอบการประเมินให.ผู.บังคับบัญชาให.คําปรึกษา แนะนําผู.รับการประเมินเพื่อ
ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร.างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให.ผลการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ
ตามข.อตกลงที่ทําไว.
4. ผู.บังคับบัญชาแจ.งผลการประเมินพร.อมความเห็นให.ผู.รับการประเมินทราบเป@นรายบุคคล
โดยให.ผู.รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน
กรณีที่ผู.รับการประเมินไม'ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให.มีพยานอย'างน.อย
หนึ่งคน ลงลายมือชื่อเป@นพยานว'าได.มีการแจ.งผลการประเมินแล.ว
5. ให.ผู.มีอํานาจหน.าที่ประเมิน โดยความเห็นชอบของผู.บังคับบัญชาเหนือขึ้ นไปอี กชั้น หนึ่ง
จัดส'งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข.าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอต'อคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข.าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานนําผลการประเมินเสนอต'อนายก
องคกรปกครองส'วนท.องถิ่น
7. นายกองคกรปกครองส'วนท.องถิ่นหรือผู.บังคับบัญชาที่ได.รับมอบหมายประกาศรายชื่อผู.
มีผลการปฏิบัติงานอยู'ในระดับดีเดนและดีมากในที่เปnดเผยให.ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป@นการยกย'องชมเชย
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8. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทําหน.าที่ให.คําปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป@นธรรมของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข.าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยให.นายกองคกรปกครองส'วนท.องถิ่นแต'งตั้งจํานวนไม'น.อยกว'า 3 คน ดังนี้
1. ปลัดองคกรปกครองส'วนท.องถิ่น เป@นประธานกรรมการ
2. หัวหน.าส'วนราชการด.านการศึกษา และหรือผู.บริหารสถานศึกษาไม'น.อยกว'า 2 คน เป@น
กรรมการ
3. ข.าราชการหรือพนักงานส'วนท.องถิ่นที่รับผิดชอบงานการบริหารงานบุคคลข.าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เป@นเลขานุการ

**********************************************

บันทึกข'อตกลง
ข.อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของข.าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางศึกษา
สายงานการสอน/สายงานบริหารสถานศึกษา/สายงานนิเทศการศึกษา สังกัดองคกรปกครองส'วนท.องถิ่น
ประจําปdงบประมาณ พ.ศ. ......................
1. ข.อตกลงระหว'างผู.บังคับบัญชานาย/นาง/นางสาว..........................................................
ตําแหน'ง ............................... ผู.ทําข.อตกลงกับผู.รับการประเมิน นาย/นาง/นางสาว...........................................
ตําแหน'ง.............................. ผู.รับข.อตกลง
2. ข.อตกลงนี้ใช.สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ระยะเวลาเริ่มตั้งแต'วันที่ 1 ตุลาคม
......... ถึง วันที่ 31 มีนาคม ของปdถัดไป และระหว'างวันที่ 1 เมษายน ........ถึง วันที่ 1 ตุลาคมของปdเดียวกัน
3. รายละเอียดของข.อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของข.าราชการครูและบุคลากรทาง
ศึกษา สายงานการสอน/สายงานบริหารสถานศึกษา/สายงานนิเทศการศึกษาประกอบด.วย (1) การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (2) การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและเปjาหมายผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน มีข.อตกลงการปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 จะมุ'งมั่นปฏิบัติราชการให.เกิดผลงานที่ดีตามเปjาหมายผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
3.2 จะประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให.
เป@นไปตาม หลักเกณฑและวิธีการ ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด เพื่อให.เกิดประโยชนสูงสุดในการบริหาร
ราชการตามข.อตกลงการประเมินผล การปฏิบัติงานของข.าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน/สายงานบริหารสถานศึกษา/สายงานนิเทศการศึกษาฉบับนี้
4. ผู.รับข.อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน และผู.ทําข.อตกลงได.เข.าใจ และเห็นพ.องแล.ว
จึงได.ลงลายมือชื่อ ไว.เป@นสําคัญ
ลงชื่อ..............................................ผู.ทําข.อตกลง ลงชื่อ........................................ ผู.รับข.อตกลง
(.......................................)
(........................................)
ตําแหน'ง.......................................
ตําแหน'ง.......................................
.............../............./...........
.............../............./...........

