ประกาศเทศบาลตาบลทีว่ งั
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานครูเทศบาล
---------------------------------------------โดยที่คณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ 6/2562
เมื่อวัน ที่ 24 มิถุน ายน 2562 ได้ป ระกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิ บัติงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้มีมาตรฐานแห่ง
วิชาชีพและระบบการบริหารงานบุคคลที่สอดคล้องเสมอภาคและเป็นธรรม
เทศบาลตาบลที่วัง จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู
เทศบาล สาหรับรอบการประเมินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)
ดังนี้
1. การประเมิน ผลการปฏิ บั ติงานของพนั กงานครูเทศบาลให้ ค านึ งถึ งระบบการบริห ารผลงาน
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
(1) องค์ ป ระกอบที่ 1 การประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลการปฏิ บั ติ งาน (คะแนน
70 คะแนน) ประกอบด้วย
(1.1) ด้านจัดการเรียนการสอน คะแนน 45 คะแนน
(1.2) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน คะแนน 10 คะแนน
(1.3) ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คะแนน 10 คะแนน
(1.4) งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย คะแนน 5 คะแนน
(2) องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (คะแนน 30 คะแนน) ประกอบด้วย
(2.1) มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จริต รัก ษาประโยชน์ ส่ ว นรวม ไม่ อ าศั ย หรือ ยิ น ยอมให้ ผู้ อื่ น ใช้
อานาจและหน้าที่ของตน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ คะแนน 5 คะแนน
(2.2) การปฏิบั ติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคาสั่ งของผู้บังคับบัญชา คะแนน
5 คะแนน
(2.3) มี ค วามวิ ริ ย ะ อุ ต สาหะ ตรงต่ อ เวลา และอุ ทิ ศ เวลาให้ แ ก่ ท างราชการ คะ แนน
5 คะแนน
(2.4) การมีจิตสานึกดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ คะแนน
5 คะแนน
(2.5) การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 5 คะแนน
(2.6) การรั ก ษาภาพลั ก ษณ์ แ ละความสามั ค คี ในองค์ ก ร ชุ ม ชน และสั ง คม คะแนน
5 คะแนน
/2. ระดับผลการประเมิน...

-22. ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลให้จัดกลุ่มคะแนนผลการ
ประเมิน เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้
เป็นไปตามที่ ก.ท. กาหนดโดยอนุโลม
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63

(นายเชาวลิต เจริญพงศ์)
นายกเทศมนตรีตาบลที่วัง

ประกาศเทศบาลตาบลทีว่ งั
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานครูเทศบาล
---------------------------------------------โดยที่คณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ 6/2562
เมื่อวัน ที่ 24 มิถุน ายน 2562 ได้ป ระกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิ บัติงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้มีมาตรฐานแห่ง
วิชาชีพและระบบการบริหารงานบุคคลที่สอดคล้องเสมอภาคและเป็นธรรม
เทศบาลตาบลที่วัง จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติ งานของพนักงานครู
เทศบาล สาหรับรอบการประเมินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
ดังนี้
1. การประเมิน ผลการปฏิ บั ติงานของพนั กงานครูเทศบาลให้ ค านึ งถึ งระบบการบริห ารผลงาน
(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
(1) องค์ ป ระกอบที่ 1 การประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลการปฏิ บั ติ งาน (คะแนน
70 คะแนน) ประกอบด้วย
(1.1) ด้านจัดการเรียนการสอน คะแนน 45 คะแนน
(1.2) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน คะแนน 10 คะแนน
(1.3) ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คะแนน 10 คะแนน
(1.4) งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย คะแนน 5 คะแนน
(2) องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (คะแนน 30 คะแนน) ประกอบด้วย
(2.1) มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จริต รัก ษาประโยชน์ ส่ ว นรวม ไม่ อ าศั ย หรือ ยิ น ยอมให้ ผู้ อื่ น ใช้
อานาจและหน้าที่ของตน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ คะแนน 5 คะแนน
(2.2) การปฏิบั ติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคาสั่ ง ของผู้บังคับบัญชา คะแนน
5 คะแนน
(2.3) มี ค วามวิ ริ ย ะ อุ ต สาหะ ตรงต่ อ เวลา และอุ ทิ ศ เวลาให้ แ ก่ ท างราชการ คะ แนน
5 คะแนน
(2.4) การมีจิตสานึกดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ คะแนน
5 คะแนน
(2.5) การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 5 คะแนน
(2.6) การรั ก ษาภาพลั ก ษณ์ แ ละความสามั ค คี ในองค์ ก ร ชุ ม ชน และสั ง คม คะแนน
5 คะแนน
/2. ระดับผลการประเมิน...

-22. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลให้จัดกลุ่มคะแนนผลการ
ประเมิน เป็ น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดีพอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ล ะระดับให้
เป็นไปตามที่ ก.ท. กาหนดโดยอนุโลม
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายเชาวลิต เจริญพงศ์)
นายกเทศมนตรีตาบลที่วัง

