
  
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
------------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  17 (9) ประกอบมาตรา 26 วรรคเจ็ดแห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 
2545 ข้อ 32 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2562 และ
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 
2562 ได้มีมติเห็นชอบก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล   

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จึงประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ส าหรับรอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) และรอบการประเมินที่ 2 
(1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)  ดังนี้ 

 1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้ด าเนินการประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
                         ครั้งที่ 1 
                         ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป 
                         ครั้งที่ 2   
                         ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีเดียวกัน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้มีองค์ประกอบประเมิน  จ านวน  2 องค์ประกอบ  
คะแนนรวม  100  คะแนน  ดังนี้ 
                         องค์ประกอบที่ 1   
                         การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  คะแนน  70  คะแนน 
                         องค์ประกอบที่ 2   
                         การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   
คะแนน  30 คะแนน 
                ในแต่ละรอบการประเมิน  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5  ระดับ  ดังนี้  

    ระดับดีเด่น ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90.00  ขึ้นไป 
    ระดับดีมาก ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80.00 - ร้อยละ 89.99   
    ระดับดี ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - ร้อยละ 79.99    
    ระดับพอใช้ ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60.00 - ร้อยละ 69.99   
    ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 59.99  ลงมา   
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          2. ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 
   (1) ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาหรือผู้อ านวยการกองการศึกษา  ส าหรับผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลที่ปฏิบัติ
ราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (2) ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา
และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลที่ปฏิบัติราชการ  ณ  โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจ
หน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิมก่อนการโอนหรือย้ายเป็นผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้น  แล้วจัดส่งผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ต้นสังกัดใหม่ เพ่ือประกอบการ
พิจารณา   
  3. การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจน มีหลักฐาน  และเป็นไปตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลเห็นควรจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างอ่ืน
เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาก็
ให้กระท าได้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  แต่ทั้งนี้ ต้องมีสาระไม่น้อยกว่าแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
  4. ให้มีการก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับ
การประเมิน  ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากข้อตกลงขององค์การบริหารส่วนต าบล  หรือสถานศึกษาหรือหน่วยงาน
การศึกษา  ตามมาตรฐานและภาระงานข้ันต่ าที่ได้มีการจัดท าและก าหนดไว้ 
  5. การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   (1) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขนี้ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
   (2) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการด าเนินการประเมินตามข้อตกลงและก าหนด
ปฏิทินการประเมิน  ให้ทราบโดยทั่วกัน 
   (3) ผู้รับการประเมิน  ประเมินตนเองตามแบบที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบลก าหนด  โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง  แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
   (4) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้ 
   (5) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษา  แนะน าผู้รับการ
ประเมิน   เพ่ือปรับปรุง  พัฒนา  เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  ให้ผลการปฏิบัติงาน
ประสบผลส าเร็จ  ตามข้อตกลงก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
   (6) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบเป็น
รายบุคคล  โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน  กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลง
ลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน  ให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลอย่าง
น้อยหนึ่งคน  ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
 

/(7) ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่.............. 
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   (7) ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน  โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก
ชั้นหนึ่ง  จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลก่อนน าเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  6.ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวนไม่น้อยกว่า  3  คน 
ประกอบด้วย  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ  และหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษา
และหรือผู้บริหารสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ   ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและพิจารณาเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล และให้พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการการบริหารงานบุคคล
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการ 

                     7.ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินของผู้รับการ
ประเมิน  เพ่ือน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  พร้อมส าเนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล  จัดเก็บรักษาไว้อย่างน้อยสองรอบการประเมิน  ทั้งนี้ ให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล
จัดเก็บต้นฉบับแบบประเมินผลปฏิบัติงานไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการหรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืนตามความ
เหมาะสมก็ได ้

ประกาศ ณ  วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2563 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


