
 
  

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
องคการบริหารสวนตําบลสําหรับรอบการประเมินประจําป พ.ศ. 2565  

------------------------------------------------------------ 
   โดยท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุร ีในการประชุมครั้งท่ี 6/2562 เม่ือ วันท่ี 
19 มิถุนายน 2562 ไดประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู และ
บุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2562 เพ่ือใหมีมาตรฐานแหง
วิชาชีพและระบบการบริหารงานบุคคลท่ีสอดคลองเสมอภาคและเปนธรรม ซ่ึงไมต่ํากวามาตรฐาน การบริหารงาน
บุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 และขอ 6 แหงประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2562 องคการ
บริหารสวนตําบลเขาพระ จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลสําหรับรอบการประเมินประจําป พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 2564-
31 มีนาคม 2565) และ ครั้งท่ี 2 (1 มีนาคม 2565 - 30 กันยายน 2565)  ดังนี้ 

 ขอ 1 ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการ 
บริหารสวนตําบล โดยยึดหลักการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมและปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล โดยท่ีผูอํานวยการกองการศึกษาฯ เปนผูบังคับบัญชามีอํานาจประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู
องคการบริหารสวนตําบลท่ีปฏิบัติราชการ ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล  
   ขอ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน 
ตําบล มีวัตถุประสงคเ พ่ือใหผูบังคับบัญชาใชปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ 
ผูใตบังคับบัญชา ในอันท่ีจะประพฤติและปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน โดยนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ตามหลักเกณฑและ 
เง่ือนไขวาดวยการนั้น ดังนี้ 

(1)  การเลื่อนเงินเดือน และคาตอบแทนอ่ืน ๆ  
(2)  การใหเงินรางวัลประจําป 
(3)  การใหรางวัลจูงใจ  
(4)  การพัฒนา เสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
(5)  การแตงตั้งขาราชการ  
(6)  การใหออกจากราชการ  
(7)  การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ  

   ขอ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหดําเนินการประเมินปละ 2 ครั้ง ตามปงบประมาณ สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังนี้ 

(1) ครั้งท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 
มีนาคม 2565  
   (2) ครั้งท่ี 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2565 ถึงวันท่ี 30
กันยายน 2565             
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     ขอ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหาร 
สวนตําบลมีองคประกอบการประเมินจํานวน 2 องคประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 

(1) องคประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน    
70 คะแนน   

(2) องคประกอบท่ี 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน   

 ขอ 5 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และ การ
ปฏิบัตตินในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐาน ท่ัวไป
ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด 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)  งานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย คะแนน 5 คะแนน  

   (2) องคประกอบท่ี 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน ประกอบดวย  
      (2.1) มีความซ่ือสัตย สุจริต รักษาประโยชนสวนรวม ไมอาศัยหรือยินยอมใหผูอ่ืนใช 
อํานาจและหนาท่ีของตน เพ่ือแสวงหาผลประโยชน 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 ดี พอใช 
และตองปรับปรุง โดยมีเกณฑคะแนนแตละระดับใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนดโดย
อนุโลม โดยมีชวงคะแนนประเมินของแตละระดับ ดังนี้ 

(1)  ระดับดีเดน ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 90.00 ข้ึนไป  
(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)  ระดับปรับปรุง ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 59.99 ลงมา  
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   ขอ 7 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลใชแบบประเมินผล     
การปฏิบัติงานขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สายงานการสอน 
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนดโดยอนุโลม   
   ขอ 8 ใหมีการกําหนดขอตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและ ผูรับ
การประเมิน ท้ังนี้ ใหพิจารณาจากขอตกลงขององคการบริหารสวนตําบล หรือสถานศึกษา หรือหนวยงาน การศึกษา
ตามมาตรฐานและภาระงานข้ันต่ําท่ีไดมีการจัดทําและกําหนดไว 
   ขอ 9 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน 
ตําบลใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1)  ผูบังคับบัญชาชี้แจงทําความเขาใจกับผูรับการประเมินเก่ียวกับหลักเกณฑและเง่ือนไข
ท่ีกําหนด กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวยเริ่มรอบการประเมินผล  

(2)  ผูบังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการดําเนินการประเมินตามขอตกลงและกําหนดปฏิทิน
การประเมินใหทราบโดยท่ัวกัน  

(3)  ผูรับการประเมินประเมินตนเองตามแบบท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
กําหนด โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานท่ีมีอยูจริง แลวเสนอตอผูบังคับบัญชาพิจารณา  

(4)  ผูบงัคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว 
(5)  ในระหวางรอบการประเมินใหผูบังคับบัญชาใหคําปรึกษา แนะนําผูรับการประเมิน 

เพ่ือปรับปรุง พัฒนา เสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ใหผลการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ 
ตามขอตกลงกอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน  

(6)  ผูบังคับบัญชาแจงผลการประเมินพรอมความเห็นใหผูรับการประเมินทราบเปน 
รายบุคคล โดยใหผูรับการประเมินผลลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีท่ีผูรับการประเมินไมยินยอม ลง
ลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ใหพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลอยางนอยหนึ่งคนลงลายมือชื่อไว เปน
พยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย  

(7)  ใหผูมีอํานาจหนาท่ีประเมินตามขอ 1 โดยความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึน
ไปอีกชั้นหนึ่ง จัดสงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลเสนอตอ 
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลและบุคลากร ทาง
การศึกษาองคการบริหารสวนตําบลกอนนําเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล  

(8)  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบหมายประกาศ
รายชื่อพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดนและดีมากในท่ีเปดเผยใหทราบ 
โดยท่ัวกัน เพ่ือเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไปใหดี
ยิ่งข้ึน  
     

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  
         

ประกาศ ณ วันท่ี   20   กันยายน  พ.ศ. 2564  

                                                             
               (นายมานพ  ฉํ่าพงษสันติ)            
                                     นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 

 
 

       “ ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล  บริการเพือ่ประชาชน ”



 


