ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลประสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
*****************
อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2562
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ข้อ 12 กาหนดให้ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนตาบล ประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีให้พนักงานครู อบต. ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน นั้น
ดังนั้ น เพื่อให้ การประเมิน ผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตาบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับประกาศหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจั งหวัด นครราชสี มาก าหนด องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลประสุ ข จึ งประกาศหลั กเกณฑ์ และเงื่อนไขในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ดังนี้
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้อ 1 การปริมนผลการปฏิบัติงาน ให้ดาเนินการประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้
ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป
ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีเดียวกัน
ข้อ 2 ประเมินการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบการประเมิน จานวน 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม
100 คะแนน ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70 คะแนน
องค์ ป ระกอบที่ 2 การประเมิ น การปฏิ บั ติ ต นในการรั ก ษาวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน
ข้อ 3 ในแต่ล ะรอบการประเมิน ให้ องค์การบริห ารส่ วนตาบลนาผลคะแนนการประเมินผลการ
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 ช่วงคะแนนประเมินร้อยละ 59.99 ลงมา
ข้อ 4 ผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตาบล ดังนี้
(1) ผู้ อ านวยการส านั ก การศึ ก ษาหรื อ ผู้ อ านวยการกองศึ ก ษา ส าหรั บ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้อานวยการศึกษาตาแหน่งศึกษานิเทศก์ และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลที่ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์พันนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบล
/ผู้อานวย...

-2(2) ผู้ อานวยการสถานศึกษา ส าหรับผู้ ดารงตาแหน่งรองผู้ อานวยการสถานศึกษาและ
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลที่ปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบล
ที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น
ให้นายกองค์กรปกครองท้องถิ่น หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการหรือปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอานาจหน้าที่ประเมิน
ในกรณีทีเป็นการประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอานาจหน้าที่ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตาบลเดิมก่อนการโอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมนผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ต้นสังกัดใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณา
ข้ อ 5 การประเมิ น ผลการการปฏิ บั ติ งานต้ อ งมี ค วามชั ด เจน มี ห ลั ก ฐาน และเป็ น ไปตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลเห็นควรจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างอื่นเพื่อให้
สอดคล้องกับลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหรือสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาก็ให้กกระทาได้
โดยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบล แต่ ทั้ งนี้ ต้ องมี ส าระไม่ น้ อ ยกว่ าแบบประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด
ข้อ 6 ให้มีการกาหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการ
ประเมิน ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากข้อตกลงขององค์การบริหารส่วนตาบล หรือสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา ตาม
มาตรฐานและภาระงานขั้นต่าที่ได้มีการจัดทาและกาหนดไว้
ข้อ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริห ารส่วน
ตาบล ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไปนี้ก่อนเริ่ม
รอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน
(2) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางดาเนินการประเมินตามข้อตกลงและกาหนดปฏิทินการ
ประเมิน ให้ทราบโดยทั่วกัน
(3) ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลกาหนด
โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา
(4) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้
(5) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้คาปรึกษา แนะนาผู้รับการประเมินเพื่อ
ปรับปรุง พันนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลสาเร็จตาม
ข้อตกลงก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน
(6) ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาแจ้ งผลการประเมิ น พร้อ มความเห็ น ให้ ผู้ รั บ การประเมิ น ทราบเป็ น
รายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือ
ชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลอย่างน้อยหนึ่งคน
ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย

/ให้ผู้มีอานาจ..

-3(7) ให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมิน โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน
ตาบลก่อนนาเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(8) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากใน
ที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พันนาผลการปฏิบัติงานในรอบประเมิน
ต่อให้ดียิ่งขึ้น
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

(นายบัญชา อุตส่าห์การ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลประสุข ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลประสุข

