
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูม ิ
เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก 
------------------------------- 

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร ได้ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยให้มีระบบการบริหารงานที่สอดคล้องเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น 
 ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ส าหรับรอบการประเมิน ครั้ งที่  ๑  
ครึ่งปแีรก  ดังนี้ 

๑.ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ เรื่อง  หลักเกณฑ์และ 
   วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  รอบการประเมิน  
   ครั้งที่ ๑ ครึง่ปีแรก 
๒. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

๓. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบการประเมิน  จ านวน  ๒  องค์ประกอบ   
คะแนนรวม  ๑๐๐  คะแนนดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม  ๗๐ 

คะแนน 
 องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน ๓๐ คะแนน 
๔.ในแต่ละรอบการประเมินองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ จะน าคะแนนการประเมิน 
ผลงานมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น  ๕ ระดับ ดังนี้ 
 ระดับดีเดน่   ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป 
 ระดับดีมาก  ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ร้อยละ ๘๙.๙๙ 
 ระดับดี  ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ร้อยละ ๗๙.๙๙ 
 ระดับพอใช้  ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ร้อยละ ๖๙.๙๙ 
 ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา 
๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจน  มีหลักฐาน  และเป็นไปตามแบบประเมินผล

การปฏิบัติงานที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้บังคับบัญชา… 

 
 



 
-๒- 

 
(๑) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไปนี้ก่อนเริ่ม

รอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
(๒) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการด าเนินการประเมินตามข้อตกลงและก าหนดปฏิทินการ

ประเมิน ให้ทราบโดยทั่วกัน 
(๓) ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่คณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 

โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
(๔) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้ 
(๕) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษา แนะน าผู้รับ 

การประเมิน เพ่ือปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงาน 
ประสบผลส าเร็จ ตามข้อตกลงก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

(๖) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล 
โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน  กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ
รับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างน้อยหนึ่งคน ลง
ลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

(๗) ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง 
จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอ
ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

(๘) องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจะประกาศ 
รายชื่อพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
และดีมากในที่เปิดเผย ให้ทราบโดยกันเพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานใน
รอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

 
 ประกาศ   ณ  วันที่   ๑๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
   ( นายยงค์ชาย  ภูอ่าง ) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  โทร. ๐ ๔๒๙ ๗๓๗๖๙                                      

ที ่            - วันที ่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓              

เรื่อง   ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรียน    พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ    

  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๖๒  ประกาศ  ณ วันที่  ๒๐  มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร  
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
  ข้อ ๑๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ 
บริหารส่วนต าบล ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไปนี้ก่อนเริ่มรอบ
การประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

(๒) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการด าเนินการประเมินตามข้อตกลงและก าหนดปฏิทินการ
ประเมิน ให้ทราบโดยทั่วกัน 

(๓) ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่คณะกรรมกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด โดย
ประเมินจากเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

(๔) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้ 
(๕) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษา แนะน าผู้รับ 

การประเมิน เพ่ือปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงาน 
ประสบผลส าเร็จ ตามข้อตกลงก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

(๖) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล  
โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน  กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ
รับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างน้อยหนึ่งคน ลง
ลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

(๗) ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๑๐ โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก
ชั้นหนึ่ง จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ดังนั้นเพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงก าหนดปฏิทินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู รอบการประเมินครั้งที่ .....๑.....ระหว่าง .วันที่...๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๑  มีนาคม
..๒๕๖๔... ดังรายละเอียดแนบท้าย 

  จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ 
        ( นายวิมล  รักษาแสง ) 
                    หัวหน้าส านักปลัด 



 
 
 

ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

 
วัน / เดือน / ปี รายการ หมายเหตุ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑. ชี้แจงท าความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน 

๒. ก าหนดปฏิทินการประเมินและแจ้งให้ ครูทราบ 
 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะการท างาน  
ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑. ติดตามให้ข้อเสนอแนะการท างาน 

๒. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดที่................ฯลฯ 

มกราคม ๒๕๖๔ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะการท างาน  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑. ติดตามให้ข้อเสนอแนะการท างาน 

๒. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดที่................ฯลฯ 

มีนาคม ๒๕๖๔ ๑. ติดตามให้ข้อเสนอแนะการท างาน 
๒. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดที่................ฯลฯ 

เมษายน ๒๕๖๔ ๑. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๒. แจ้งผลการประเมินให้ครูทราบ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน 
๔. ประกาศผลการประเมินระดับ ดีมาก – ดีเด่น 
๕. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
๖. ประกาศร้อยละฐาน และแจ้งร้อยละท่ีได้เลื่อน
ให้ครูทราบ 
 

 

 


