
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลเมืองจันทร 

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565   

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

         ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2562  ลงวันท่ี 18  

มิถุนายน  2562  โดยใหใชบังคับ  ตั้งแตวันท่ี  1  เมษายน  2562  เปนตนไป  ดังนั้น  เทศบาลเมืองจันทร จึง

ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานครูเทศบาล รอบการประเมิน ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

หมวด 1 บทท่ัวไป 
“พนักงานครูเทศบาล” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงในสายงานการสอน สังกัดเทศบาล 

ขอ  1  ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เทศบาล โดยยึดหลักการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมและปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ขอ  2  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ัวไปนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูบังคับบัญชา 
ใชปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ในอันท่ีจะประพฤติและปฏิบัติตน 
ใหเหมาะสมกับปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน โดยนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูล 
ประกอบการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ตามมาตรฐานท่ัวไปวาดวยการนั้น  ดังนี้ 

(1) การเลื่อนเงินเดือน และคาตอบแทนอ่ืน ๆ 
(2) การใหเงินรางวัลประจาป 
(3) การใหรางวัลจูงใจ 
(4) การพัฒนา เสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
(5) การแตงตั้งขาราชการ 
(6) การใหออกจากราชการ 
(7) การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 

หมวด 2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ขอ  3  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหดําเนินการประเมินปละ 2 ครั้ง ตามปงบประมาณ  ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันท่ี  1  ตุลาคม  ถึงวันท่ี  31  มีนาคมของปถัดไป 
ครั้งท่ี 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันท่ี  1  เมษายน ถึงวันท่ี  30  กันยายนของปเดียวกัน 

ขอ  4  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหมีองคประกอบการประเมิน จํานวน  2 องคประกอบ 
คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 

องคประกอบท่ี  1  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70 คะแนน 
องคประกอบท่ี  2  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน 
 

ขอ 5... 
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ขอ  5  ในแตละรอบการประเมิน ใหเทศบาลนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัดกลุมตาม
ผลคะแนนเปน  5  ระดับ  ดังนี้ 

(๑) ระดับดีเดน ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 90.00 ข้ึนไป 
(๒) ระดับดีมาก ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 80.00 – รอยละ 89.99 

  (๓) ระดับดี ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 70.00 – รอยละ 79.99 
(๔) ระดับพอใช ชวงคะแนนประเมินตั้งแตรอยละ 60.00 – รอยละ 69.99 
(๕) ระดบัปรับปรุง ชวงคะแนนประเมินรอยละ 59.99 ลงมา 
ขอ  6  ผูบังคับบัญชาตามขอ 1  เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาเทศบาล ดังนี้ 
(1) ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษา สําหรับดํารงตําแหนง 

ผูอํานวยการสถานศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก และพนักงานครูเทศบาลท่ีปฏิบัติราชการ  
ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาล 

ขอ  7  การประเมินผลการปฏิบัติงานตองมีความชัดเจน มีหลักฐาน และเปนไปตามแบบประเมินผล 
การปฏิบัติงานท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 
การจัดทําแบบประเมินผลการปฏบิัติงานใหมีการกําหนดขอตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานรวมกัน 
ระหวางผูบังคับบัญชาและผูรับการประเมิน ท้ังนี้  ใหพิจารณาจากขอตกลงของเทศบาล หรือสถานศึกษา หรือ 
หนวยงานการศึกษา ตามมาตรฐานและภาระงานข้ันต่ําท่ีไดมีการจัดทําและกําหนดไว 
         ขอ  8  ใหมีการกําหนดขอตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูรับการ
ประเมิน  ท้ังนี้  ใหพิจารณาจากขอตกลงของเทศบาล  ตามมาตรฐานและภาระงานข้ันต่ําท่ีไดมีการจักทําและ 
กําหนดไว  

ขอ  9  การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 
ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) ผูบังคับบัญชาชี้แจงทําความเขาใจกับผูรับการประเมินเก่ียวกับมาตรฐานท่ัวไปนี้ 
กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน 

(2) ผูบังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการดําเนินการประเมินตามขอตกลงและกําหนดปฏิทินการประเมิน ให
ทราบโดยท่ัวกัน 

(3) ผูรับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด โดย
ประเมินจากเอกสารหลักฐานท่ีมีอยูจริง แลวเสนอตอผูบังคับบัญชาพิจารณา 

(4) ผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว 
(5) ในระหวางรอบการประเมินใหผูบังคับบัญชาใหคําปรึกษา แนะนําผูรับการประเมินเพ่ือปรับปรุง 

พัฒนา เสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ใหผลการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ ตาม
ขอตกลงกอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน 

(6) ผูบังคับบัญชาแจงผลการประเมินพรอมความเห็นใหผูรับการประเมินทราบเปนรายบุคคล โดยให

ผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีท่ีผูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบ

ผลการประเมิน ใหพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลอยางนอยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเปนพยานวาได

มีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย 

(7) ใหผูมีอํานาจ… 
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(7) ใหผูมีอํานาจหนาท่ีประเมินตามขอ 6 โดยความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง 
จัดสงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเสนอตอ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลกอน
นําเสนอตอนายกเทศมนตรี 

(8) ใหนายกเทศมนตรีหรือผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบหมายประกาศรายชื่อพนักงานครูเทศบาลผูมีผล 
การปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดนและดีมากในท่ีเปดเผยใหทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือเปนการยกยองชมเชยและสราง
แรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน 

ขอ  10  ใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานครู

เทศบาล  จํานวน ไมนอยกวา 3  คน ประกอบดวย ปลัดเทศบาล เปนประธานกรรมการ  และหัวหนาสวน

ราชการดานการศึกษาและหรือผูบริหารสถานศึกษาไมนอยกวา 2  คน เปนกรรมการ  ทําหนาท่ีใหคําปรึกษา

และพิจารณาเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานครูเทศบาล ท้ังนี้  ใหพนักงานเทศบาลท่ีรับผิดชอบงานการบริหารงานบุคคลพนักงานครูเทศบาล เปน

เลขานุการ 

ขอ 11  ใหเทศบาลดําเนินการจัดใหมีระบบการจัดเก็บผลการประเมินของผูรับการประเมิน  เพ่ือ

นําไปใชตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวตามความใน ขอ 2  พรอมสําเนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานครูไวอยางนอยสองรอบการประเมิน ท้ังนี้  ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลพนักงานครู

เทศบาลจัดเก็บตนฉบับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาวไวในแฟมประวัติขาราชการหรือจัดเก็บในรูปแบบ

อ่ืนตามความเหมาะสมก็ได 

ขอ 12  ใหใชหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูทศบาลตามประกาศนี้  

ตั้งแตการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม 25๖4  เปนตนไป 

 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ. 2564 

 

 

                                                                       มิตร  สัมโย 

                   (นายมิตร  สัมโย) 

                    นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 


