ประกาศโรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ)
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ตามที่ ก.ค.ศ.มีมติใหนําพระราชบัญญัติระเบียบขาราชพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาใชบังคับกับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสวนของการกําหนดระดับตําแหนง
และการใหไ ดรับเงิน เดือนและเงิน ประจําตําแหนง โดยอนุโลมตามหนัง สือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๑
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ใหสวนราชการถือปฏิบัตินั้น
เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทาง
การศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เป น ไปด ว ยความโปร ง ใส เป น ธรรม ตรวจสอบได แ ละดํ า เนิ น งานอย า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทั้งดานการกํากับติดตาม และการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประกอบ
กับหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๒๒๑ เรื่องการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
และคํ า สั่ ง หั ว หน า รั ก ษาความสงบแห ง ชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่ อ งการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงออกประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ทั้งนี้หากมี
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาใดขัดแยงกับประกาศนี้ใหเปนอันยุติไปดังนี้
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๑. รอบการประเมิน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการจําดําเนินการปละ ๒ รอบ ตามปงบประมาณ ดังนี้
- รอบที่ ๑ เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคมของปถัดไป
- รอบที่ ๒ เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปเดียวกัน
๒. องคประกอบที่ใชในการประเมิน
กําหนดใหมีองคประกอบในการประเมินจํานวน ๒ องคประกอบ คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ไดแก
๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดสวนคะแนน รอยละ ๗๐
๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ มีสัดสวนคะแนน รอยละ ๓๐ ใหพิจารณาประเมิน ดังนี้
๒.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือตรงตาม
เวลาที่กําหนด หรือความประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร โดยประเมินงาน ๓ สวน คือ งานตามตําแหนงที่
ไดรับมอบหมาย (งานประจํา) งานตามนโยบายของสวนราชการ และงานพิเศษที่ไดรับมอบหมายที่นอกเหนือจากงาน
ประจํา และงานตามนโยบาย รายละเอียดของงานที่ใหเปนไปตามขอตกลงของผูประเมินและผูรับการประเมิน ที่ จะ
กําหนดในแตละรอบการประเมิน

๒.๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ใหประเมินจากสมรรถนะหลักตาม ก.พ.กําหนด
จํานวน ๕ ดาน และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑) สมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. กําหนด จํานวน ๕ ดาน ไดแก
(๑.๑) การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
(๑.๒) บริการที่ดี (Service Mind)
(๑.๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)
(๑.๔) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)
(๑.๕) การทํางานเปนทีม (Teamwork)
๒) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จํานวน ๓ ดาน (ที่สอดคลองกับประเภทตําแหนงและสายงาน)
ไดแก
(๒.๑) การคิดวิเคราะห (Analytical)
(๒.๒) การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking)
(๒.๓) การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness)
(๒.๔) การสืบเสาะหาขอมูล (Information)
(๒.๕) การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน (Concern for Order)
(๒.๖) ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility)
(๒.๗) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing)
(๒.๘) ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity)
โดยตําแหนงที่กําหนดใหประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการจากสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนการเฉพาะในแตละสายงาน
๓) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ คือ
(๓.๑) การรักษาวินัย
(๓.๒) การลากิจและลาปวย
(๓.๓) การมาปฏิบัติงาน
(๓.๔) การปฏิบัติหนาที่เวร
(๓.๕) การเขารวมกิจกรรมวันราชพิธีและวันสําคัญตางๆ
สําหรับตําแหนง หัวหนากลุมงาน หัวหนางานนอกจากใหมีการประเมินพฤติกรรมการปฏิ บัติร าชการจาก
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติแลวใหมีการ
ประเมินสมรรถนะทางการบริหาร จํานวน ๖ ดาน เพิ่มเติม คือ
๑) สภาวะผูนํา (Leadership)
๒) วิสัยทัศน (Visioning)
๓) การวางแผนกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation)
๔) ศักยภาพเพื่อนําการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership)
๕) การควบคุมตนเอง (Self Control)
๖) การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering)

๓. มาตรวัดในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
การประเมิ น พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการหรื อ สมรรถนะจะใช ม าตรวั ด แบบ BAR Scale (Behavioray
Anchorad Rating Scale) โดยจะใชพฤติกรรมสรรถนะในพจนานุกรมเปน Scale ในการเทียบประเมินตัวอยางวิธีการ
ประเมินแบบ BAR Scale ตามที่กําหนด
๔. ระดับผลการประเมิน
จัดแบงกลุมคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเปน ๕ ระดับ และกําหนดชวงคะแนนประเมิน
ของแตละระดับดังนี้
ระดับดีเดน
คะแนน
๙๐ % ขึ้นไป
ระดับดีมาก
คะแนน
๘๐ – ๘๙ %
ระดับดี
คะแนน
๗๐ – ๗๙ %
ระดับพอใช
คะแนน
๖๐ – ๖๙ %
ระดับตองปรับปรุง
คะแนน
ต่ํากวา ๖๐ % (ไมไดเลื่อนเงินเดือน)
ทั้งนี้การเลื่อนเงินเดือนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎ ก.พ.วาดวยการเลื่อน
เงินเดือนโดยอนุโลมประกอบกฎ ก.ค.ศ. และแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรณีผล
การประเมินทั้ง๒องคประกอบไดคะแนนนอยกวา ๖๐ คะแนนผูประเมินและผูรับการประเมินจะตองปรึกษาหารือเพื่อ
พัฒนาผลการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น
๕. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละรอบการประเมิน
๕.๑ ในแตละรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการ
มอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการแลวจึงกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลักและคาเปาหมายของงานอยาง
เปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
๕.๒ กําหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและกับลักษณะงานโดยใช
วิธีการถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง (Goal Cascading Method) เปนหลักกอนหรืออาจเลือกวิธีการ
กําหนดดัชนีชี้วัดอื่นที่เหมาะสมหรือวิธีที่เหมาะสมเพิ่มเติมก็ไดโดยมีจํานวนไมเกิน ๑๐ ตัวชี้วัดและแตละตัวชี้วัดควรมี
น้ําหนักไมนอยกวา ๑๐ % และตองอิงกับงานที่ผูปฏิบัติงานรับผิดชอบใน ๓ ลักษณะ คือ
๕.๒.๑ งานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจําป
๕.๒.๒ งานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก
๕.๒.๓ งานที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ
๕.๓ การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมายในระหวางรอบการประเมินเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน
หนาที่ความรับผิดชอบของผูปฏิ บัติง านหรือการเปลี่ยนแปลงแผนงานภารกิ จแนวนโยบายของสํานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษารวมถึงสภาวการณแวดลอมที่เปลี่ยนไปใหผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงานหรือผูประเมินกับผูรับการประเมิน
รวมกันปรับเปลี่ยนโดยอาจดําเนินการไดดังนี้
กรณี ผู รั บ การประเมิ น ได รั บ มอบหมายให ไ ปปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นตํ า แหน ง ที่ ไ ด มี ก ารกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด
ผลสัมฤทธิ์ของงานไวเดิมแลวก็ใหใชตัวชี้วัดนั้นโดยผูประเมินและผูรับการประเมินอาจตกลงคาเปาหมายการปฏิบัติง าน
ใหมหรือปรับปรุงใหเหมาะสม

กรณีผูรับการประเมินไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติหนาที่ที่ยังไมไดมีการกําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของ
งานไวก็ใหผูประเมินและผูรับการประเมินตกลงตัวชี้วัดความสําเร็จของงานและคาเปาหมายการปฏิบัติงานรวมกัน
หากงานที่ไดรับมอบหมายเปลี่ยนแปลงไปจากตนรอบการประเมินการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
อาจปรับเปลี่ยนไดเพื่อความเหมาะสมแตการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดผลงานหรือคาเปาหมายดังกลาวตองไมเกิดขึ้นเพราะ
ผูรับการประเมินไมสามารถปฏิบัติราชการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ตกลงไวกับผูประเมินได
๕.๔ ในระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินใหคําปรึกษาแนะนําผูรับการประเมินเพื่อการปรับปรุงแกไข
พัฒนาเพื่อนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะและเมื่อสิ้นรอบการประเมิน ผู
ประเมินและผูรับการประเมินความรวมกันวิเคราะหผลสําเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
เพื่อหาความจําเปนในการพัฒนาเปนรายบุคคลดวย
๕.๕ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละครั้งใหผูประเมินแจงผลการประเมินทราบเปนรายบุคคล
โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินและใหขาราชการที่อยูในกลุม/หนวยเดียวกันอยางนอย
หนึ่งคนลงลายมือชื่อเปนพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย
๕.๖ ในกรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยูระหวางรอบการประเมินใหประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะโดยมีสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบรอยละ ๕๐
๕.๗ โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ) จัดสรรกรอบวงเงินเพือ่ การเลื่อนเงินเดือนใหบุคลากรใน
สังกัดแบงเปน ๔ กลุม ดังนี้
๕.๗.๑ หัวหนางาน ๔ กลุม
๕.๗.๒ หัวหนาสาระ
๕.๗.๓ ขาราชการครู
๕.๗.๔ เจาหนาที่
๖. แบบที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีจํานวน ๓ แบบไดแก
๖.๑ แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหนํารูปแบบที่ก.พ.กําหนดมาประยุกตใชตามแนวทางที่
โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ) เห็นวาเหมาะสมโดยใหคงสาระสําคัญของเนื้อความตามรูปแบบที่ก.พ.
กําหนดไว
๖.๒ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานใหนํารูปแบบตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนดมาใชดําเนินการหรืออาจปรับใชใหเหมาะสมก็ได
๖.๓ แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการจากสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานทุกสายงาน
และทุกประเภทตําแหนงโรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ) ทํารูปแบบสําหรับใชในการประเมินใหสอดคลอง
กับมาตรฐานและแนวทางการกําหนดสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงตามที่ก.พ.กําหนดโดยมี
รายละเอียดตามแนบทายประกาศ
๗. การประกาศรายชื่อ
โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ) นํารายชื่อผูรับการประเมินซึ่งมีผลการปฏิบัติราชการอยูใน
ระดับดีเดนและดีมากมาประกาศในที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกันเพื่อเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนา
ผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งขึ้น

๘. การเสนอผลการปฏิบัติราชการตอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
ใหหัวหนากลุมสาระหัวหนากลุมงานโดยความเห็นชอบของรองผูอํานวยการโรงเรียนที่กํากับดูแลจัดสงผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการ
ประเมิน สง ผลการประเมินผลการปฏิบั ติร าชการก อนเสนอให ผูมีอํ านาจสั่ง บรรจุ และแตง ตั้ง ตามมาตรา ๕๓ แหง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๑ พิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนตอไป
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตามที่ผูอํานวยการโรงเรียนเห็นสมควรไมนอยกวา ๔ คน เปน
คณะกรรมการหั ว หน า งานบริ ห ารงานบุ ค คลเป น เลขานุ ก ารและให ผู รั บ ผิ ด ชอบงานเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นเป น
ผูชวยเลขานุการ
๙. ระบบการจัดเก็บการประเมินและหลักฐานแสดงความสําเร็จของงาน
ใหกลุมบริหารงานบุคคล จัดเก็บหลักฐานแสดงความสําเร็จของงานเก็บสําเนาแบบสรุปผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผูรับ
การประเมินไวที่กลุมบริหารงานบุคล เปนเวลาอยางนอยสองรอบการประเมิน สวนตนฉบับใหนําสงกลุมบริหารงาน
บุคคลจัดเก็บไวในแฟมประวัติขาราชการหรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม
๑๐. การนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปใช
ใหผูบังคับบัญชานําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในสังกัดไปใชประกอบการแตง ตั้ง
การเลื่อนเงินเดือน การใหออกจากราชการ และการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ
และวิธีการวาดวยการนั้นและอาจนําไปใชประกอบการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องตางๆ เชนการให
รางวัลประจําป รางวัลจูงใจและคาตอบแทนตางๆ ดวยก็ได
๑๑. การบังคับใช
หลักเกณฑและวิธีการตามประกาศนี้ใหใชกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ทุกประเภทตั้งแตรอบการประเมินวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน เปน
ตนไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ)

