
 

ประกาศเทศบาลต าบลทีว่งั 
เรื่อง  หลักเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานครเูทศบาล 

----------------------------------------------     
 

 โดยที่คณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในการประชุมครั้งที่  6/2562  
เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2562  ได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2562  เพ่ือให้มีมาตรฐานแห่ง
วิชาชีพและระบบการบริหารงานบุคคลที่สอดคล้องเสมอภาคและเป็นธรรม 

 เทศบาลต าบลที่วัง  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู
เทศบาล  ส าหรับรอบการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 
ดังนี้ 

 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลให้ค านึงถึ งระบบการบริหารผลงาน
(Performance Management)  โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน  ได้แก่ 
  (1) องค์ประกอบที่ 1  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (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) มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้ อ่ืนใช้ 
อ านาจและหน้าที่ของตน เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ คะแนน 5 คะแนน     
   (2.2) การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และค าสั่ งของผู้บังคับบัญชา คะแนน                 
5 คะแนน    
   (2.3) มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ คะแนน                    
5 คะแนน     
   (2.4) การมีจิตส านึกดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ คะแนน          
5 คะแนน    
   (2.5) การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 5 คะแนน     
   (2.6) การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม คะแนน                        
5 คะแนน   

/2. ระดับผลการประเมิน... 
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 2. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลให้จัดกลุ่มคะแนนผลการ
ประเมิน เป็น 5 ระดับ  ได้แก่  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  และต้องปรับปรุง  โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้
เป็นไปตามท่ี ก.ท. ก าหนดโดยอนุโลม   
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
   

  ประกาศ  ณ  วันที่         พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63      

 
 

 
  (นายเชาวลิต  เจริญพงศ์) 
  นายกเทศมนตรีต าบลที่วัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศเทศบาลต าบลทีว่งั 
เรื่อง  หลักเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานครเูทศบาล 

----------------------------------------------     
 

 โดยที่คณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในการประชุมครั้งที่  6/2562  
เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2562  ได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562  ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2562  เพ่ือให้มีมาตรฐานแห่ง
วิชาชีพและระบบการบริหารงานบุคคลที่สอดคล้องเสมอภาคและเป็นธรรม 

 เทศบาลต าบลที่วัง  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู
เทศบาล  ส าหรับรอบการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
ดังนี้ 

 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน
(Performance Management)  โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น 2 ส่วน  ได้แก่ 
  (1) องค์ประกอบที่ 1  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (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) มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้ อ่ืนใช้ 
อ านาจและหน้าที่ของตน เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ คะแนน 5 คะแนน     
   (2.2) การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และค าสั่งของผู้บังคับบัญชา คะแนน                 
5 คะแนน    
   (2.3) มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ คะแนน                    
5 คะแนน     
   (2.4) การมีจิตส านึกดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ คะแนน          
5 คะแนน    
   (2.5) การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 5 คะแนน     
   (2.6) การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม คะแนน                        
5 คะแนน   

/2. ระดับผลการประเมิน... 
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 2. ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลให้จัดกลุ่มคะแนนผลการ
ประเมิน เป็น 5 ระดับ  ได้แก่  ดีเด่น  ดีมาก  ดีพอใช้  และต้องปรับปรุง  โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้
เป็นไปตามท่ี ก.ท. ก าหนดโดยอนุโลม   
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
   

  ประกาศ  ณ  วันที่         ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62      

 
 

 
  (นายเชาวลิต  เจริญพงศ์) 
  นายกเทศมนตรีต าบลที่วัง 

 
 
 
 
 

 


