
 
 

 
 

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู    

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ครั้งที่ 1)  (1 ตุลาคม 2562 – 31  มีนาคม  2563) 
       ------------------------------------------------ 

 

  โดยที่ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ได้ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล  พ.ศ. 2558  ประกอบกับประกำศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต.  เรื่อง  มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรหรือพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2562  ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนให้พนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน  ก่อนเริ่มรอบกำรประเมิน   
 

  ดังนั้น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด  จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนครู  ส ำหรับรอบกำรประเมิน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 1 (1 ตุลำคม 2562 
ถึง  31  มีนำคม  2563)  ดังนี้ 
  1.กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนครู  ให้มีองค์ประกอบกำรประเมิน จ ำนวน   2  องค์ประกอบ  
คะแนนรวม  100  คะแนน  ดังนี้ 
   (1)  องค์ประกอบที่ 1  กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน  คะแนน  
70  คะแนน  แยกเป็น 
    -ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน  45  คะแนน 
    -ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน จ ำนวน  10  คะแนน 
    -ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ จ ำนวน  10  คะแนน 
    -งำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย    จ ำนวน  5  คะแนน 
      (2)  องค์ประกอบที่ 2  กำรประเมินกำรปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  
และจรรยำบรรณวิชำชีพ  คะแนน  30  คะแนน 
  2.วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนครู  ให้เป็นไปตำมหลักกำรของมำตรฐำนทั่วไปที่ 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ก ำหนด  ได้แก่ 
      (1)  ผู้บังคับบัญชำชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับผู้รับกำรประเมินเกี่ยวกับมำตรฐำนทั่วไปก่อน
เริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน 
   (2)  ผู้บังคับบัญชำชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินกำรประเมินตำมข้อตกลงและก ำหนดปฏิทิน
กำรประเมินให้ทรำบโดยทั่วกัน 
   (3)  ผู้รับกำรประเมิน  ประเมินตนเองตำมแบบที่ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ก ำหนด  โดยประเมิน
จำกเอกสำรหลักฐำนที่มอียู่จริง  แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ 
   (4)  ผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและบันทึกผลกำรประเมินไว้ 
   (5)  ในระหว่ำงรอบกำรประเมินให้ผู้บังคับบัญชำให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำผู้รับกำรประเมิน  
เพ่ือปรับปรุง  พัฒนำ  เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน  ให้ผลกำรปฏิบัติงำนประสบผลส ำเร็จ  
ตำมข้อตกลงก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน 
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   (6)  ผู้บังคับบัญชำแจ้งผลกำรประเมินพร้อมควำมเห็นให้ผู้รับกำรประเมินทรำบเป็น
รำยบุคคล  โดยให้ผู้รับกำรประเมินลงลำยมือชื่อรับทรำบผลกำรประเมิน  กรณีที่ผู้รับกำรประเมินไม่ ยินยอมลง
ลำยมือชื่อรับทรำบผลกำรประเมิน  ให้ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่ำงน้อยหนึ่งคน  ลงลำยมือชื่อเป็นพยำนว่ำได้มีกำรแจ้งผลกำรประเมินดังกล่ำวไว้ด้วย  
  3.ระดับผลกำรประเมิน  ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด  
ให้น ำผลคะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมำจัดกลุ่มตำมผลคะแนน  เป็น 5 ระดับ  ได้แก่  ดีเด่น  ดีมำก  ดี  
พอใช้  และต้องปรับปรุง  โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับ  ดังนี้ 
   (1)  ระดับดีเด่น   ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป 
   (2)  ระดับดีมำก   ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80.00 - ร้อยละ 89.99 
   (3)  ระดับดี    ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - ร้อยละ 79.99 
   (4)  ระดับพอใช้   ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60.00 - ร้อยละ 69.99 
   (5)  ระดับต้องปรับปรุง   ช่วงคะแนนประเมินร้อยละ 59.99  ลงมำ 
  4.ผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนครู  ได้แก่ 
   ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  ส ำหรับพนักงำนครูที่ปฏิบัติรำชกำร ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ในกรณีที่เป็นกำรประเมินข้ำรำชกำรหรือพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ได้รับ
มอบหมำยให้ไปช่วยรำชกำร  หรือปฏิบัติรำชกำรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือส่วนรำชกำร  หรือหน่วยงำนอื่น  
ให้นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร  หรือหน่วยงำนที่ผู้รับกำรประเมินไปช่วยรำชกำร  
หรือปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรแล้วแต่กรณี  เป็นผู้ให้ข้อมูลและควำมเห็นเพ่ือประกอบกำรประเมินของผู้มีอ ำนำจหน้ำที่
ประเมิน 
   ในกรณีที่เป็นกำรประเมินข้ำรำชกำรหรือพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ได้โอน
หรือย้ำย  หลังวันที่  1  มีนำคม  หรือวันที่  1  กันยำยน  ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมก่อนกำรโอนหรือย้ำย  เป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้นั้น  แล้วจัดส่งผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หรือส่วนรำชกำร  หรือหน่วยงำนอื่น  ต้นสังกัดใหม่  เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ  
  5.แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนต้องมีควำมชัดเจน  มีหลักฐำน  และเป็นไปตำมแบบประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ก ำหนด 
 

   ประกำศ ณ วันที่  31  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2562 
 
 
     (ลงชื่อ)      วิชัย  บรรณสำร 
       (นำยวิชัย  บรรณสำร) 
    ต ำแหน่ง  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู    

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ครั้งที่ 2)  (1  เมษายน  2563 – 30  กันยายน  2563) 
       ------------------------------------------------ 

 

  โดยที่ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ได้ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล  พ.ศ. 2558  ประกอบกับประกำศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต.  เรื่อง  มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรหรือพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2562  ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนให้พนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน  ก่อนเริ่มรอบกำรประเมิน   
 

  ดังนั้น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด  จึงประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิ นผลกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนครู  ส ำหรับรอบกำรประเมิน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 2 (1 เมษำยน  2563 
ถึง  30  กันยำยน  2563)  ดังนี้ 
  1.กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนครู  ให้มีองค์ประกอบกำรประเมิน จ ำนวน   2  องค์ประกอบ  
คะแนนรวม  100  คะแนน  ดังนี้ 
   (1)  องค์ประกอบที่ 1  กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน  คะแนน  
70  คะแนน  แยกเป็น 
    -ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน  45  คะแนน 
    -ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน จ ำนวน  10  คะแนน 
    -ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ จ ำนวน  10  คะแนน 
    -งำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย    จ ำนวน  5  คะแนน 
      (2)  องค์ประกอบที่ 2  กำรประเมินกำรปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  
และจรรยำบรรณวิชำชีพ  คะแนน  30  คะแนน 
  2.วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนครู  ให้เป็นไปตำมหลักกำรของมำตรฐำนทั่ วไปที่ 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ก ำหนด  ได้แก่ 
      (1)  ผู้บังคับบัญชำชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับผู้รับกำรประเมินเกี่ยวกับมำตรฐำนทั่วไปก่อน
เริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน 
   (2)  ผู้บังคับบัญชำชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินกำรประเมินตำมข้อตกลงและก ำหนดปฏิทิน
กำรประเมินให้ทรำบโดยทั่วกัน 
   (3)  ผู้รับกำรประเมิน  ประเมินตนเองตำมแบบที่ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ก ำหนด  โดยประเมิน
จำกเอกสำรหลักฐำนที่มีอยู่จริง  แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ 
   (4)  ผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและบันทึกผลกำรประเมินไว้ 
   (5)  ในระหว่ำงรอบกำรประเมินให้ผู้บังคับบัญชำให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำผู้รับกำรประเมิน  
เพ่ือปรับปรุง  พัฒนำ  เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน  ให้ผลกำรปฏิบัติงำนประสบผลส ำเร็จ  
ตำมข้อตกลงก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน 
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   (6)  ผู้บังคับบัญชำแจ้งผลกำรประเมินพร้อมควำมเห็นให้ผู้รับกำรประเมินทรำบเป็น
รำยบุคคล  โดยให้ผู้รับกำรประเมินลงลำยมือชื่อรับทรำบผลกำรประเมิน  กรณีที่ผู้รับกำรประเมินไม่ยินยอมลง
ลำยมือชื่อรับทรำบผลกำรประเมิน  ให้ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่ำงน้อยหนึ่งคน  ลงลำยมือชื่อเป็นพยำนว่ำได้มีกำรแจ้งผลกำรประเมินดังกล่ำวไว้ด้วย  
  3.ระดับผลกำรประเมิน  ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด  
ให้น ำผลคะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมำจัดกลุ่มตำมผลคะแนน  เป็น 5 ระดับ  ได้แก่  ดีเด่น  ดีมำก  ดี  
พอใช้  และต้องปรับปรุง  โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับ  ดังนี้ 
   (1)  ระดับดีเด่น   ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป 
   (2)  ระดับดีมำก   ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80.00 - ร้อยละ 89.99 
   (3)  ระดับดี    ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - ร้อยละ 79.99 
   (4)  ระดับพอใช้   ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60.00 - ร้อยละ 69.99 
   (5)  ระดับต้องปรับปรุง   ช่วงคะแนนประเมินร้อยละ 59.99  ลงมำ 
  4.ผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนครู  ได้แก่ 
   ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  ส ำหรับพนักงำนครูที่ปฏิบัติรำชกำร ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ในกรณีที่เป็นกำรประเมินข้ำรำชกำรหรือพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ได้รับ
มอบหมำยให้ไปช่วยรำชกำร  หรือปฏิบัติรำชกำรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือส่วนรำชกำร  หรือหน่วยงำนอื่น  
ให้นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร  หรือหน่วยงำนที่ผู้รับกำรประเมินไปช่วยรำชกำร  
หรือปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรแล้วแต่กรณี  เป็นผู้ให้ข้อมูลและควำมเห็นเพ่ือประกอบกำรประเมินของผู้มีอ ำนำจหน้ำที่
ประเมิน 
   ในกรณีที่เป็นกำรประเมินข้ำรำชกำรหรือพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ได้โอน
หรือย้ำย  หลังวันที่  1  มีนำคม  หรือวันที่  1  กันยำยน  ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมก่อนกำรโอนหรือย้ำย  เป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้นั้น  แล้วจัดส่งผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หรือส่วนรำชกำร  หรือหน่วยงำนอื่น  ต้นสังกัดใหม่  เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ  
  5.แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนต้องมีควำมชัดเจน  มีหลักฐำน  และเป็นไปตำมแบบประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ก ำหนด 
 

   ประกำศ ณ วันที่  30  เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2563 
 
 
     (ลงชื่อ)     วิชัย  บรรณสำร 
       (นำยวิชัย  บรรณสำร) 
    ต ำแหน่ง  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด 
 
 
 
 
 
 
 


