
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลในสังกัด                

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
........................................................... 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2562 และข้อ 302 (๑) ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 จึงก าหนดให้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีให้พนักงานส่วนต าบล ในสังกัด
ทราบโดยทั่วกันภายในเดือนกันยายนของทุกปี โดยก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู
องค์การบริหารส่วนต าบลปีละ 2 ครั้ง ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
  (๑) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
  (๒) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลและการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบจึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 “พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานการ
สอนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ 
  ข้อ 2 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล โดย
ยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ข้อ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามประกาศนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาใช้ใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ในอันที่จะประพฤติและปฏิบัติ
ตนให้เหมาะสมกับปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยน าผลการประเมินไปใช้เป็น
ข้อมูล ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการนั้น ดังนี้ 
  (๑) การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  
  (๒) การให้เงินรางวัลประจ าปี  
  (๓) การให้รางวัลจูงใจ 
  (๔) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
  (๕) การแต่งตั้งข้าราชการ 
  (๖) การให้ออกจากราชการ 
  (๗) การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ 
 ข้อ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักฐาน และตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน และให้
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบลก าหนด 
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 ข้อ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีองค์ประกอบ
การประเมิน จ านวน 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่  1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน           
(70 คะแนน) ประกอบด้วย 
  (๑) ด้านการจัดการเรียนการสอน (45 คะแนน) 
  (๒) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน (10 คะแนน) 
  (๓) ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (10 คะแนน) 
  (๔) งานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย (5 คะแนน)  
   องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ (30 คะแนน) ประกอบด้วย 
  (๑) มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้
อ านาจและหน้าที่ของตน เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ (5 คะแนน) 
  (๒) การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบายและค าสั่งของผู้บังคับบัญชา (5 
คะแนน) 
  (๓) มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ (5 คะแนน) 
  (๔) การมีจิตส านึกดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ         
(5 คะแนน) 
  (๕) การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ (5 คะแนน) 
  (๖) การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชนและสังคม (5 คะแนน) 
 ข้อ 6 ให้งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล น าผลคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ 
คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วงคะแนนการประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้ 
  (๑) ระดับดีเด่น   ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
  (๒) ระดับดีมาก   ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 - 89.99 
  (๓) ระดับดี   ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 - 79.99 
  (๔) ระดับพอใช้   ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 - 69.99 
  (๕) ระดับต้องปรับปรุง  ช่วงคะแนนประเมินร้อยละ 59.99 ลงมา 
 ข้อ 7 ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ 
  (๑) ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครู           
ที่ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  (2) กรณีพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือ
ปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
แล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน 
  (3) กรณีพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลได้โอนหรือย้ายหลังวันที่ 1 มีนาคม 
หรือวันที่ 1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
ต าบลเดิมก่อนการโอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้น 
แล้วจัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน 
ต้นสังกัดใหม่เพ่ือประกอบการพิจารณา ตามข้อ 3 
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 ข้อ 8 ให้มีการก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้รับการประเมิน ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากข้อตกลงขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือสถานศึกษา หรือหน่วยงาน
การศึกษา ตามมาตรฐานและภาระงานขั้นต่ าที่ได้มีการจัดท าและก าหนดไว้ 
 ข้อ 9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ให้ด าเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ผู้บังคับบัญชาชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขตามประกาศนี้ ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงรอบการประเมิน 
  (๒)  ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการด าเนินการประเมินตามข้อตกลงและก าหนด
ปฏิทินการประเมินให้ทราบโดยทั่วกัน 
  (3)  ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบประเมินท้ายประกาศนี้ โดยประเมิน
จากเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
  (๔)  ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้ 
  (๕)  ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษา แนะน า ผู้รับการ
ประเมิน เพ่ือปรับปรุง แก้ไข เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงาน
ประสบผลส าเร็จ ตามข้อตกลงก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
  (๖)  ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบเป็น
รายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลง
ลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างน้อย 1 คน ลงลายมือชื่อเป็น
พยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
  (7)  ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 10 โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอ
ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลก่อน
น าเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (๘)  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศ
รายชื่อพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้
ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน
ต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่  1  กันยายน  พ.ศ. 2563 
 

 
 

      (นายแดง  ก าพุธ)   
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ 


