
 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
 เรื่อง   หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
------------------------------------------------- 

   ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 3 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ก าหนดให้ส่วนราชการ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานครู
ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานครู ส าหรับรอบการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม 
๒๕๖5 - มีนาคม ๒๕๖6) ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖6 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖6) ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล" 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน ๑ ตุลาคม ๒๕๖5 - ๓1 มีนาคม ๒๕๖6 
และ ๑ เมษายน ๒๕๖6 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖6 

ข้อ ๓ ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลถ้ าเจริญ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
"พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล" หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งสายงานการสอนและ 

สายงานผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
"บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งในสายงาน 

นิเทศศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อ ๕ ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

องค์การบริหารส่วนต าบล โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ข้อ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาให้ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิมลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ในอันที่จะประพฤติและปฏิบัติตนให้ 
เหมาะสมกับปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยน าผลการประเมิน ไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น ดังนี้ 

(๑) การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
(๒) การให้รางวัลประจ าปี 
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(๓) การให้รางวัลจูงใจ 
(๔) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
(๕) การแต่งตั้งข้าราชการ 
(๖) การให้ออก จากราชการ 
(๗) การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ 

ข้อ ๗ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้ด าเนินการประเมินปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณดังนี้ 
ครั้งที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป 
ครั้งที่ ๒ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของ

ปีเดียวกัน 
ข้อ ๘ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบการประเมิน จ านวน ๒ องค์ประกอบ

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประเมินการปฏิบัติงาน

คะแนน ๗๐ คะแนน 
องค์ประกอบที่ ๒ กาประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน ๓๐ คะแนน 
ข้อ ๙ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าผลคะแนนการประเมินการ

ปฏิบัติการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่มตามลคะแนนประเมิน ๕ ระดับ ดังนี้ 
ระดับดีเด่น ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๙0 ขึ้นไป 
ระดับดีมาก ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ - ร้อยละ ๘๙.๙๙ 
ระดับดี  ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ร้อยละ ๗๙.๙๙ 
ระดับพอใช้ ช่วงคะแนนประเมิตั้งแต่ร้อยละ ๖0.๐๐ - ร้อยละ ๖๙.๙๙ 
ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๕ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

(๑) ผู้อ านวยการส านักการศึกษาหรือผู้อ านวยการกองการศึกษา ส าหรับด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลที่ปฏิบัติราชการ 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(๒) ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส าหรับผู้อ านวยการสถานศึกษาและพนักงานครูองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่ปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนให้นายกองค์การองค์กรปกครองท้องถิ่น หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการ
ประเมินของผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน 

ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้
ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ ๑ มีนาคม หรือวันที่ ๑ กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผล
การปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิมก่อนการโอนย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือ หน่วยงานอ่ืน ต้นสังกัดใหม่เพ่ือประกอบการพิจารณาตาม 
ตามข้อ ๖ 
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ข้อ ๑๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจน มีหลักฐาน และเป็นไปตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 

ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลเห็นควรจัดท าแผนผลการประเมินการปฏิบัติงานเป็นอย่าง
อ่ืนเพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา
ก็ให้กระท าได้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล แต่ทั้งนี้ ต้องมีสาระไม่น้อยกว่าแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 

ข้อ ๑๒ ให้มีการก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้รับการประเมิน ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากข้อตกลงขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
และภาระงานขั้นต่ าที่มีการจัดท าและก าหนดไว้ 

ข้อ ๑๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์นี้ก่อนเริ่ม
รอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มการประเมิน 

(2) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางด าเนินการประเมินตามข้อตกลงและก าหนดปฏิทิน
การประเมินให้ทราบโดยทั่วกัน 

(๓) ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบลก าหนดโดยประเมินเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

(๔) ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้ 
(๕) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษา แนะน าผู้รับการ

ประเมินเพ่ือปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงาน
ประสบผลส าเร็จตามข้อตกลงก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

(6) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้ให้รับการประเมินทราบ
เป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอม
ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานครูและบุคลกรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลอย่าง
น้อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

(7) ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 4 โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล ก่อนน าเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

(๘) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศ 
รายชื่อพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างขวัญก าลังใจให้พัฒนาผล
กรปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 
 

-4-/(8) ให้นายก... 
 

 
 



 
-4- 

 
ข้อ 1๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการระเมินผล

การปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย          
ปลัดองค์การริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษา และหรือผู้บริหาร
สถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็นกรรมการ ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ทั้งนี้ ให้พนักงานวนต าบลที่รับผิดชอบงานการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเลขานุการ 

ข้อ ๑๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สถานศึกษา หน่วยงานการศึกษา แล้วแต่กรณี
ด าเนินการให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินของผู้รับการประเมิน เพ่ือน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
ตามความในข้อ 5 พร้อมส าเนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบล จัดเก็บรักษาไว้อย่างน้อยสองรอบการประเมิน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารงาน
บุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บต้นฉบับแบบประเมินผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการหรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสมก็ได้ 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 9  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

  
 
                                                                           
                               (นายสุริยนั  ตื้อยศ) 
                    นายกเทศมนตรีต าบลป่าอ้อดอนชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


