ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม
เรื่อง หลักเกณฑและวิธกี ารประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
องคการบริหารสวนตําบล สําหรับรอบการประเมินประจําป พ.ศ. 2564
โดยที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ไดประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562เพื่อใหมีมาตรฐาน
แห ง วิ ช าชี พ และระบบการบริ ห ารงานบุ ค คลที่ ส อดคล อ งเสมอภาคและเป น ธรรม ซึ่ ง ไม ต่ํ า กว า มาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 และขอ 6 แหงประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุ คลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2562
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและ
บุค ลากรทางการศึ ก ษาองค ก ารบริ ห ารส วนตํ า บล สํา หรับ รอบการประเมิ น ประจํ า ป พ.ศ. 2564 ครั้ ง ที่ 2
(1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) ดังนี้
ขอ 1 ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บล โดยยึ ดหลัก การปฏิ บัติ ตนที่ เหมาะสมและปฏิบัติร าชการได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผล โดยที่หัวหนาสํานักปลัดเปนผูบังคับบัญชามีอํานาจประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูองคการ
บริหารสวนตําบลที่ปฏิบัตริ าชการ ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
ขอ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน
ตํ า บล มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาใช ป รั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของ
ผูใตบัง คับ บัญ ชา ในอันที่จ ะประพฤติ และปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการปฏิ บัติร าชการใหมี ประสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขวาดวยการนั้น ดังนี้
(1) การเลื่อนเงินเดือน และคาตอบแทนอื่น ๆ
(2) การใหเงินรางวัลประจําป
(3) การใหรางวัลจูงใจ
(4) การพัฒนา เสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิ าน
(5) การแตงตั้งขาราชการ
(6) การใหออกจากราชการ
(7) การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ
ขอ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหดําเนินการประเมินปละ 2 ครั้ง ตามปงบประมาณ
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดงั นี้
(1) ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึ งวันที่ 31
มีนาคม 2564

(2) ครั้งที่ 2...

-2(2) ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวัน ที่ 30
กันยายน 2564
ขอ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหาร
สวนตําบล มีองคประกอบการประเมินจํานวน 2 องคประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้
(1) องคประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน
70 คะแนน
(2) องคประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน
ขอ 5 หลักเกณฑแ ละวิธีก ารประเมินผลประสิทธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลการปฏิ บั ติ งาน และ
การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหเปนไปตามหลักการของมาตรฐาน
ทั่วไปทีค่ ณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด ไดแก
(1) องคประกอบที่ 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) งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย คะแนน 5 คะแนน
(2) องคประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน ประกอบดวย
(2.1) มีความซื่อสัตย สุจริต รักษาประโยชนสวนรวม ไมอาศัยหรือยินยอมใหผูอื่นใช
อํานานและหนาที่ของตน เพื่อแสวงหาผลประโยชน คะแนน 5 คะแนน
(2.2) การปฏิ บั ติ ตามระเบี ย บ กฎหมาย นโยบาย และคํ า สั่ ง ของผู บั ง คั บ บั ญ ชา
คะแนน 5 คะแนน
(2.3) มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงตอเวลา และอุทิศเวลาใหแกทางราชการ คะแนน 5
คะแนน
(2.4) การมีจิตสํานึกดี มุงบริก ารตอ กลุ มเป าหมายผูรั บบริ การโดยไม เลือ กปฏิบั ติ
คะแนน 5 คะแนน
(2.5) การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 5
คะแนน
(2.6) การรักษาภาพลักษณและความสามัคคีในองคกร ชุมชน และสังคม คะแนน 5
คะแนน
ขอ 6 ระดับ ผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิ บัติ ราชการพนัก งานครูแ ละบุ คลากร
ทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล ใหจัดกลุม คะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดั บ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี
พอใช และตองปรับปรุง โดยมีเกณฑคะแนนแตละระดับใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
กําหนดโดยอนุโลม โดยมีชวงคะแนนประเมินของแตละระดับ ดังนี้
(1) ระดับดีเดน ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 90.00 ขึ้นไป
(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) ระดับ...

-3(5) ระดับปรับปรุง ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 59.99 ลงมา
ข อ 7 แบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ให พ นั ก งานครู อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลใช แ บบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น สาย
งานการสอน ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนดโดยอนุโลม
ขอ 8 ใหมีก ารกําหนดขอ ตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร วมกัน ระหว างผู บังคับบัญ ชาและ
ผูรับการประเมิน ทั้งนี้ ใหพิจารณาจากขอตกลงขององคการบริหารสวนตําบล หรือสถานศึกษา หรือหนวยงาน
การศึกษาตามมาตรฐานและภาระงานขั้นต่ําที่ไดมีการจัดทําและกําหนดไว
ขอ 9 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวน
ตําบลใหดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ผูบังคับบัญชาชี้แจงทําความเขาใจกับผูรับการประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่กําหนด กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวยเริ่มรอบการประเมินผล
(2) ผูบังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการดําเนินการประเมินตามขอตกลงและกําหนดปฏิทิน
การประเมินใหทราบโดยทั่วกัน
(3) ผูรับการประเมินประเมินตนเองตามแบบที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
กําหนด โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานที่มีอยูจริง แลวเสนอตอผูบังคับบัญชาพิจารณา
(4) ผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัตงิ านและบันทึกผลการประเมินไว
(5) ในระหวางรอบการประเมินใหผูบังคับบัญชาใหคําปรึกษา แนะนําผูรับการประเมิน
เพื่อปรับปรุง พัฒนา เสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ใหผลการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ
ตามขอตกลงกอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน
(6) ผูบัง คับบัญ ชาแจ ง ผลการประเมิน พรอ มความเห็ น ให ผูรับ การประเมิ น ทราบเป น
รายบุคคล โดยใหผูรับการประเมินผลลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู รับการประเมินไมยินยอม
ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ใหพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลอยางนอยหนึ่งคนลงลายมือชื่อไว
เปนพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย
(7) ใหผูมีอํานาจหนาที่ประเมินตามขอ 1 โดยความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้น
ไปอี ก ชั้ น หนึ่ ง จั ดส ง ผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานครู อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเสนอต อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลและบุคลากร
ทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลกอนนําเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล
(8) ให นายกองคก ารบริห ารสวนตํา บลหรือ ผูบัง คั บบั ญ ชาที่ ไดรั บมอบหมายประกาศ
รายชื่อพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดนและดีมากในที่เปดเผยใหทราบ
โดยทั่วกั น เพื่อ เปนการยกยองชมเชยและสรา งแรงจู งใจให พัฒนาผลการปฏิบั ติงานในรอบการประเมินตอไป
ใหดียิ่งขึ้น
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2563

(นางเนาวรัตน เพ็ชรรัตน)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัตหิ นาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม

