
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหลักช้าง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1   

*********************** 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 (3) ประกอบมาตรา 23 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่  24 มิถุนายน 2562 เห็นชอบก าหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ในการนี้ เทศบาลต าบลหลักช้างจึงประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผล                 
การปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลของเทศบาลต าบลหลักช้าง ส าหรับรอบการประเมินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ดังนี้   

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลหลักช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1  ” 
  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  
  ข้อ 3 ในประกาศนี้  

“พนักงานครูเทศบาล” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานการสอน และสายงานบริหาร
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล 

“บุคลากรทางการศึกษาเทศบาล” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา 
สังกัดเทศบาล 

ข้อ 4 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาล โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ข้อ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา       
ใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ในอันที่จะประพฤติและปฏิบัติตน          
ให้เหมาะสมกับปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขั้น โดยน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้ อมูล
ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามมาตรฐานทั่วไปว่าด้วยการนั้น ดังนี้ 

(1) การเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
(2) การให้เงินรางวัลประจ าปี 
(3) การให้รางวัลจูงใจ 
(4) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
(5) การแต่งตั้งข้าราชการ 
(6) การให้ออกจากราชการ 
(7)  การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ 
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 ข้อ 6 ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
          ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
           ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน  

ข้อ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบการประเมิน จ านวน 2 องค์ประกอบ 
คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 
70 คะแนน 
 องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน 
  ข้อ 8 ในแต่ละรอบการประเมิน ให้เทศบาลน าผลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุ่ม
ตามผลคะแนนเป็น 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 9 ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 3 เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาล ดังนี้ 
  (1) ผู้อ านวยการส านักการศึกษาหรือผู้อ านวยกองการศึกษา ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และพนักงานครูเทศบาลที่ปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาล 
   (2) ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา
และพนักงานครูเทศบาลที่ปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนของเทศบาล 
 ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลได้รับมอบหมาย        
ให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน                 
ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ 
หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพ่ือประกอบการประเมินของผู้มีอ านาจ
หน้าที่ประเมิน 
  ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลผู้ได้โอนหรือย้าย 
หลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในเทศบาลเดิมก่อนการโอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ                  
หรือหน่วยงานอื่น ต้นสังกัดใหม่ เพ่ือประกอบการพิจารณาตามข้อ  5 
  ข้อ 10 การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจน มีหลักฐาน และเป็นไปตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 
  ข้อ 11 ให้มีการก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา            
และผู้รับการประเมิน ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากข้อตกลงของเทศบาล หรือสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา 
ตามมาตรฐานและภาระงานขั้นต่ าที่ได้มีการจัดท าและก าหนดไว้ 
  ข้อ 12 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลให้
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

/(1) ผู้บังคับบัญชา... 
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