
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� 
 เรื่อง  หลกัเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครแูละบคุลากรทางการศึกษา 

องค�การบริหารส�วนตําบล สาํหรบัรอบการประเมินประจาํป,งบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

 โดยท่ีคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดสุราษฎร�ธานี ในการประชุมครั้งท่ี 6/2562 เม่ือ
วันท่ี 24 มิถุนายน 2562 ได�ประกาศหลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2562 เพ่ือให�มี
มาตรฐานแห�งวิชาชีพและระบบการบริหารงานบุคคลท่ีสอดคล�องเสมอภาคและเป>นธรรม ซ่ึงไม�ตํ่ากว�ามาตรฐาน 
การบริหารงานบุคคลข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในข�อ 5 และข�อ 6 แห�งประกาศหลักเกณฑ�และเง่ือนไขเก่ียวกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2562 
องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� จึงประกาศหลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบล สําหรับรอบการประเมินประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังน้ี 
 ข�อ 1 ให�ผู�บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การ
บริหารส�วนตําบล โดยยึดหลักการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมและปฏิบัติราชการได�อย�างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล โดยท่ีหัวหน�าสํานักปลัดเป>นผู�บังคับบัญชามีอํานาจประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูองค�การ
บริหารส�วนตําบลท่ีปฏิบัติราชการ ณ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�การบริหารส�วนตําบล 
 ข�อ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วน
ตําบล มีวัตถุประสงค�เพ่ือให�ผู�บังคับบัญชาใช�ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผู�ใต�บังคับบัญชา ในอันท่ีจะประพฤติและปฏิบัติตนให�เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการให�มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลย่ิงขึ้น โดยนําผลการประเมินไปใช�เป>นข�อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต�าง ๆ ตามหลักเกณฑ�และ
เง่ือนไขว�าด�วยการน้ัน ดังน้ี 
  (1) การเลื่อนเงินเดือน และค�าตอบแทนอ่ืน ๆ 
  (2) การให�เงินรางวัลประจําป, 
  (3) การให�รางวัลจูงใจ 
  (4) การพัฒนา เสริมสร�างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
  (5) การแต�งต้ังข�าราชการ 
  (6) การให�ออกจากราชการ 
  (7) การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 
 ข�อ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให�ดําเนินการประเมินป,ละ 2 ครั้ง ตามป,งบประมาณ 
สําหรับป,งบประมาณ พ.ศ. 2565  มีดังน้ี 
  (1) ครั้งท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว�างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 
มีนาคม 2565 
  (2) ครั้งท่ี 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว�างวันท่ี 1 เมษายน 2565 ถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2565 
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   ข�อ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหาร
ส�วนตําบล มีองค�ประกอบการประเมินจํานวน 2 องค�ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังน้ี 
   (1) องค�ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน
70 คะแนน  
  (2) องค�ประกอบท่ี 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน  
 ข�อ 5 หลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และ 
การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ให�เป>นไปตามหลักการของมาตรฐาน
ท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบลกําหนด ได�แก� 
   (1) องค�ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน
70 คะแนน ประกอบด�วย 
   (1.1) ด�านจัดการเรียนการสอน คะแนน 45 คะแนน 
   (1.2) ด�านการบริหารจัดการชั้นเรียน คะแนน 10 คะแนน 
   (1.3) ด�านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คะแนน 10 คะแนน 
   (1.4) งานอ่ืนท่ีได�รับมอบหมาย คะแนน 5 คะแนน 
  (2) องค�ประกอบท่ี 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน ประกอบด�วย 
   (2.1) มีความซ่ือสัตย� สุจริต รักษาประโยชน�ส�วนรวม ไม�อาศัยหรือยินยอมให�ผู�อ่ืนใช�
อํานานและหน�าท่ีของตน เพ่ือแสวงหาผลประโยชน� คะแนน 5 คะแนน 
   (2.2) การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคําสั่งของผู�บังคับบัญชา 
คะแนน 5 คะแนน 
   (2.3) มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต�อเวลา และอุทิศเวลาให�แก�ทางราชการ คะแนน 5 
คะแนน 
   (2.4) การมีจิตสํานึกดี มุ�งบริการต�อกลุ�มเปLาหมายผู�รับบริการโดยไม�เลือกปฏิบัติ 
คะแนน 5 คะแนน 
   (2.5) การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 5 
คะแนน 
   (2.6) การรักษาภาพลักษณ�และความสามัคคีในองค�กร ชุมชน และสังคม คะแนน 5 
คะแนน 
 ข�อ 6 ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบล ให�จัดกลุ�มคะแนนผลการประเมินเป>น 5 ระดับ ได�แก� ดีเด�น ดีมาก ดี 
พอใช� และต�องปรับปรุง โดยมีเกณฑ�คะแนนแต�ละระดับให�เป>นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล
กําหนดโดยอนุโลม โดยมีช�วงคะแนนประเมินของแต�ละระดับ ดังน้ี 
  (1) ระดับดีเด�น ช�วงคะแนนประเมินต้ังแต�ร�อยละ 90.00 ขึ้นไป 
  (2) ระดับดีมาก ช�วงคะแนนประเมินต้ังแต�ร�อยละ 80.00-ร�อยละ 89.99 
  (3) ระดับดี ช�วงคะแนนประเมินต้ังแต�ร�อยละ 70.00-ร�อยละ 79.99 
  (4) ระดับพอใช� ช�วงคะแนนประเมินต้ังแต�ร�อยละ 60.00-ร�อยละ 69.99 
  (5) ระดับปรับปรุง ช�วงคะแนนประเมินต้ังแต�ร�อยละ 59.99 ลงมา 
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 ข�อ 7 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให�พนักงานครูองค�การบริหารส�วนตําบลใช�แบบ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานข�าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น สาย
งานการสอน ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบลกําหนดโดยอนุโลม  
 ข�อ 8 ให�มีการกําหนดข�อตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานร�วมกันระหว�างผู�บังคับบัญชาและ 
ผู�รับการประเมิน ท้ังน้ี ให�พิจารณาจากข�อตกลงขององค�การบริหารส�วนตําบล หรือสถานศึกษา หรือหน�วยงาน
การศึกษาตามมาตรฐานและภาระงานขั้นตํ่าท่ีได�มีการจัดทําและกําหนดไว� 
 ข�อ 9 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค�การบริหารส�วน
ตําบลให�ดําเนินการดังต�อไปน้ี 
  (1) ผู�บังคับบัญชาชี้แจงทําความเข�าใจกับผู�รับการประเมินเก่ียวกับหลักเกณฑ�และเง่ือนไข
ท่ีกําหนด ก�อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช�วยเริ่มรอบการประเมินผล 
  (2) ผู�บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการดําเนินการประเมินตามข�อตกลงและกําหนดปฏิทิน
การประเมินให�ทราบโดยท่ัวกัน 
  (3) ผู�รับการประเมินประเมินตนเองตามแบบท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล
กําหนด โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานท่ีมีอยู�จริง แล�วเสนอต�อผู�บังคับบัญชาพิจารณา 
  (4) ผู�บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว� 
  (5) ในระหว�างรอบการประเมินให�ผู�บังคับบัญชาให�คําปรึกษา แนะนําผู�รับการประเมิน
เพ่ือปรับปรุง พัฒนา เสริมสร�างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให�ผลการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ 
ตามข�อตกลงก�อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช�วงเริ่มรอบการประเมิน 
  (6) ผู�บังคับบัญชาแจ�งผลการประเมินพร�อมความเห็นให�ผู�รับการประเมินทราบเป>น
รายบุคคล โดยให�ผู�รับการประเมินผลลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีท่ีผู�รับการประเมินไม�ยินยอม 
ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให�พนักงานครูองค�การบริหารส�วนตําบลอย�างน�อยหน่ึงคนลงลายมือชื่อไว�
เป>นพยานว�าได�มีการแจ�งผลการประเมินดังกล�าวแล�วด�วย 
  (7) ให�ผู�มีอํานาจหน�าท่ีประเมินตามข�อ 1 โดยความเห็นชอบของผู�บังคับบัญชาเหนือขึ้น
ไปอีกชั้นหน่ึง จัดส�งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค�การบริหารส�วนตําบลเสนอต�อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค�การบริหารส�วนตําบลและบุคลากร
ทางการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบลก�อนนําเสนอนายกองค�การบริหารส�วนตําบล 
  (8) ให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลหรือผู�บังคับบัญชาท่ีได�รับมอบหมายประกาศ
รายชื่อพนักงานครูองค�การบริหารส�วนตําบลผู�มีผลการปฏิบัติงานอยู�ในระดับดีเด�นและดีมากในท่ีเปNดเผยให�ทราบ
โดยท่ัวกัน เพ่ือเป>นการยกย�องชมเชยและสร�างแรงจูงใจให�พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต�อไป 
ให�ดีย่ิงขึ้น 

 จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี  7 กันยายน พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นางเนาวรัตน�  เพ็ชรรัตน�) 
ปลัดองค�การบรหิารส�วนตําบล ปฏิบัติหน�าที ่
นายกองค�การบรหิารส�วนตําบลบางใบไม� 

 


