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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
องคการบริหารสวนตําบลสําหรับรอบการประเมินประจําป พ.ศ. 2566 

------------------------------------------------------------ 
   โดยท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี ในการประชุมครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 
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 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 16 
พฤศจิกายน 2565 องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานครแูละบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลสําหรับรอบการประเมินประจําป พ.ศ. 2566 ครั้ง
ท่ี 1 (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) และ ครั้งท่ี 2 (1 มีนาคม 2566 - 30 กันยายน 2566)  ดังนี้ 

 ขอ 1 ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการ 
บริหารสวนตําบล โดยยึดหลักการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมและปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล โดยท่ีผูอำนวยการกองการศึกษาฯ เปนผูบังคับบัญชามีอํานาจประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู
องคการบริหารสวนตําบลท่ีปฏิบัติราชการ ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล  
   ขอ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน 
ตําบล มีวัตถุประสงค เพ่ือใหผูบั งคับบัญชาใชปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ 
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. 2566 มีดังนี้ 

(1) ครั้งท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 
2566  
   (2) ครั้งท่ี 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2566 ถึงวันท่ี 30
กันยายน 2566             
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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
ปฏิบัติตนในการรักษาวินัย 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 ไมอาศัยหรือยินยอมใหผู อ่ืนใช 
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 ระดบัผลการประเมิน 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
ไปอีกชั้นหนึ่ ง จัดสงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลเสนอตอ 
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลและบุคลากร ทาง
การศึกษาองคการบริหารสวนตําบลกอนนําเสนอนายกองคการบรหิารสวนตําบล  

(8)  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบหมายประกาศ
รายชื่อพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดนและดีมากในท่ีเปดเผยใหทราบ 
โดยท่ัวกัน เพ่ือเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไปใหดี
ยิ่งข้ึน  

ท้ังนี้  การประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต  1 ตุลาคม 2565 เปนตนไปใหผูดำรงตำแหนงครูจัดทำ
ขอตกลงในการพัฒนางานตามแบบท่ี ก.อบต.กำหนดทุกปงบประมาณ นับตั้งแตวันทำการแรกของแตละ
ปงบประมาณ  โดยเสนอตอผูอำนวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบกรณีผูอำนวยการสถานศึกษาหรือผูอำนวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็กแลวแตกรณี ไมสามารถเห็นชอบขอตกลง
ในการพัฒนางานได ไมวาดวยเหตุใดๆ ใหเสนอผูอำนวยการสำนักการศึกษา หรือผูอำนวยการกองการศึกษา หรือ
หัวหนาสวนราชการดานการศึกษาองคการบริหารสวนตำบลนั้น เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ กรณีมีเหตุผลความ
จำเปนไมสามารถดำเนินการไดใหเสนอ ก.อบต.จังหวัด พิจารณากำหนดผูใหความเห็นชอบขอตกลงตามความ
เหมาะสม  องคประกอบขอตกลงในการพัฒนางาน  ประกอบดวย  2  สวน  ดังนี้ 
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สวนท่ี 1  ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง 
(1)  การปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงครูและมีภาระงานตามท่ี ก. อบต. 

กำหนด 
(2)  ผลการปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนรูดานการสงเสริมและสนับสนุนการ

จัดการ เรียนรูและดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
สวนท่ี 2 ขอตกลงในการพัฒนางานท่ีเสนอเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาผลลัพธการ

เรียนรูของผูเรียน โดยผูดำรงตำแหนงครูตองแสดงใหเห็นถึงการปรับประยุกต แกไขปญหา ริเริ่ม พัฒนา คิดคน  
ปรับเปลี่ยน หรือสรางการเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้ขอตกลงในการพัฒนางานตองมีความสอดคลองกับเปาหมายและบริบท        
ของสถานศึกษา นโยบายขององคการบริหารสวนตำบล กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและกระทรวงมหาดไทย 

ใหองคการบริหารสวนตำบลนำผลการประเมินมาพัฒนางานตามขอตกลงไปใชในการบริหารงาน
บุคคลของผูดำรงตำแหนงครู  ดังนี้ 

(1) ใชเปนคุณสมบัติในการขอรับการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะและแนว
ปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะในชวงระยะเวลาเปลี่ยนผาน 

(2) ใชเปนผลการประเมินตำแหนงและวิทยฐานะของผูดำรงตำแหนงครูเพ่ือดำรงไวซ่ึงความรู  
ความสามารถ  ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหนงและวิทยฐานะท่ีไดรับการแตงตั้ง 

(3) ใชเปนองคประกอบในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  
         

ประกาศ ณ วันท่ี   2  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  
 

                                                              
            (นายมานพ  ฉ่ำพงษสันติ)            
           นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
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