
 
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม 
 เรื่อง หลักเกณฑและวิธกีารประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

องคการบริหารสวนตําบล สําหรับรอบการประเมินประจําป พ.ศ. 2564  
 

 โดยท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ไดประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตาํบล พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562เพื่อใหมีมาตรฐาน
แหงวิชาชีพและระบบการบริหารงานบุคคลที่สอดคลองเสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งไมต่ํากวามาตรฐาน 
การบริหารงานบุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 และขอ 6 แหงประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล สําหรับรอบการประเมินประจําป พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2  
(1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)  ดังนี ้
 ขอ 1 ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครแูละบุคลากรทางการศึกษาองคการ
บริหารสวนตําบล โดยยึดหลักการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมและปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล โดยท่ีหัวหนาสํานักปลัดเปนผูบังคับบัญชามีอํานาจประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูองคการ
บริหารสวนตําบลที่ปฏิบัตริาชการ ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล 
 ขอ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน
ตําบล มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบังคับบัญชาใชปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชา ในอันท่ีจะประพฤติและปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขวาดวยการนั้น ดังนี ้
  (1) การเลื่อนเงินเดือน และคาตอบแทนอื่น ๆ 
  (2) การใหเงินรางวลัประจําป 
  (3) การใหรางวลัจูงใจ 
  (4) การพัฒนา เสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิาน 
  (5) การแตงตั้งขาราชการ 
  (6) การใหออกจากราชการ 
  (7) การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ 
 ขอ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหดําเนินการประเมินปละ 2 ครั้ง ตามปงบประมาณ 
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีดงัน้ี 
  (1) ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2564 
 

(2) ครั้งที่ 2... 
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  (2) ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2564 
   ขอ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหาร
สวนตําบล มีองคประกอบการประเมินจํานวน 2 องคประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
   (1) องคประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน
70 คะแนน  
  (2) องคประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน  
 ขอ 5 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และ 
การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐาน
ทั่วไปทีค่ณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด ไดแก 
   (1) องคประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน
70 คะแนน ประกอบดวย 
   (1.1) ดานจัดการเรียนการสอน คะแนน 45 คะแนน 
   (1.2) ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน คะแนน 10 คะแนน 
   (1.3) ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คะแนน 10 คะแนน 
   (1.4) งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย คะแนน 5 คะแนน 
  (2) องคประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน ประกอบดวย 
   (2.1) มีความซื่อสัตย สุจริต รักษาประโยชนสวนรวม ไมอาศัยหรือยินยอมใหผูอื่นใช
อํานานและหนาที่ของตน เพื่อแสวงหาผลประโยชน คะแนน 5 คะแนน 
   (2.2) การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
คะแนน 5 คะแนน 
   (2.3) มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงตอเวลา และอุทิศเวลาใหแกทางราชการ คะแนน 5 
คะแนน 
   (2.4) การมีจิตสํานึกดี มุงบริการตอกลุมเปาหมายผูรับบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ 
คะแนน 5 คะแนน 
   (2.5) การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 5 
คะแนน 
   (2.6) การรักษาภาพลักษณและความสามัคคีในองคกร ชุมชน และสังคม คะแนน 5 
คะแนน 
 ขอ 6 ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล ใหจัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ด ี
พอใช และตองปรับปรุง โดยมีเกณฑคะแนนแตละระดับใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
กําหนดโดยอนุโลม โดยมีชวงคะแนนประเมินของแตละระดับ ดังนี ้
  (1) ระดับดีเดน ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 90.00 ขึ้นไป 
  (2) ระดับดีมาก ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 80.00-รอยละ 89.99 
  (3) ระดับดี ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 70.00-รอยละ 79.99 
  (4) ระดับพอใช ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 60.00-รอยละ 69.99 
 

(5) ระดับ... 
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  (5) ระดับปรับปรุง ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 59.99 ลงมา 
 ขอ 7 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลใชแบบ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น สาย
งานการสอน ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนดโดยอนุโลม  
 ขอ 8 ใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและ 
ผูรับการประเมิน ทั้งนี้ ใหพิจารณาจากขอตกลงขององคการบริหารสวนตําบล หรือสถานศึกษา หรือหนวยงาน
การศึกษาตามมาตรฐานและภาระงานขั้นต่ําที่ไดมีการจัดทําและกําหนดไว 
 ขอ 9 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน
ตําบลใหดําเนินการดังตอไปนี ้
  (1) ผูบังคับบัญชาชี้แจงทําความเขาใจกับผูรับการประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่กําหนด กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวยเริ่มรอบการประเมินผล 
  (2) ผูบังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการดําเนินการประเมินตามขอตกลงและกําหนดปฏิทิน
การประเมินใหทราบโดยท่ัวกัน 
  (3) ผูรับการประเมินประเมินตนเองตามแบบที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
กําหนด โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานท่ีมีอยูจริง แลวเสนอตอผูบังคับบัญชาพิจารณา 
  (4) ผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัตงิานและบันทึกผลการประเมินไว 
  (5) ในระหวางรอบการประเมินใหผูบังคับบัญชาใหคําปรึกษา แนะนําผูรับการประเมิน
เพื่อปรับปรุง พัฒนา เสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ใหผลการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ 
ตามขอตกลงกอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน 
  (6) ผูบังคับบัญชาแจงผลการประเมินพรอมความเห็นใหผูรับการประเมินทราบเปน
รายบุคคล โดยใหผูรับการประเมินผลลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผูรับการประเมินไมยินยอม 
ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ใหพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลอยางนอยหนึ่งคนลงลายมือชื่อไว
เปนพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย 
  (7) ใหผูมีอํานาจหนาที่ประเมินตามขอ 1 โดยความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้น
ไปอีกชั้นหนึ่ง จัดสงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลเสนอตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลและบุคลากร
ทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลกอนนําเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล 
  (8) ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายประกาศ
รายชื่อพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดนและดีมากในท่ีเปดเผยใหทราบ
โดยทั่วกัน เพื่อเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไป 
ใหดียิ่งขึ้น 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี  19  เมษายน พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นางเนาวรัตน เพ็ชรรัตน) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัตหินาที่ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม 

 


