
 

 

ประกาศโรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนสุรณ) 

เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

 ตามท่ี ก.ค.ศ.มีมติใหนําพระราชบัญญัติระเบียบขาราชพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาใชบังคับกับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสวนของการกําหนดระดับตําแหนง

และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงโดยอนุโลมตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๑                

ลงวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ใหสวนราชการถือปฏิบัตินั้น 

 เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทาง

การศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เปนไปดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบไดและดําเนินงานอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลท้ังดานการกํากับติดตาม และการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประกอบ

กับหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๒๒๑ เรื่องการเล่ือนเงินเดือนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓  

และคํา ส่ัง หัวหนารักษาความสงบแห งชาติ ท่ี  ๑๐/๒๕๕๙ เรื่ องการ ขับเค ล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในคราวประชุม

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงออกประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ท้ังนี้หากมี

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาใดขัดแยงกับประกาศนี้ใหเปนอันยุติไปดังนี ้

 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ๑. รอบการประเมิน 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการจําดําเนินการปละ ๒ รอบ ตามปงบประมาณ ดังนี ้

 - รอบท่ี ๑ เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคมของปถัดไป 

 - รอบท่ี ๒ เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางวันท่ี ๑ เมษายน ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายนของปเดียวกัน 

 ๒. องคประกอบท่ีใชในการประเมิน 

 กําหนดใหมีองคประกอบในการประเมินจํานวน ๒ องคประกอบ คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ไดแก 

 ๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดสวนคะแนน รอยละ ๗๐ 

 ๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ มีสัดสวนคะแนน รอยละ ๓๐ ใหพิจารณาประเมิน ดังนี ้

  ๒.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือตรงตาม

เวลาท่ีกําหนด หรือความประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร โดยประเมินงาน ๓ สวน คือ งานตามตําแหนงท่ี

ไดรับมอบหมาย (งานประจํา) งานตามนโยบายของสวนราชการ และงานพิเศษท่ีไดรับมอบหมายท่ีนอกเหนือจากงาน

ประจํา และงานตามนโยบาย รายละเอียดของงานท่ีใหเปนไปตามขอตกลงของผูประเมินและผูรับการประเมินท่ีจะ

กําหนดในแตละรอบการประเมิน 



  ๒.๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ใหประเมินจากสมรรถนะหลักตาม ก.พ.กําหนด

จํานวน ๕ ดาน และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) สมรรถนะหลักตามท่ี ก.พ. กําหนด จํานวน ๕ ดาน ไดแก 

  (๑.๑)  การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

  (๑.๒) บริการท่ีดี (Service Mind) 

  (๑.๓) การส่ังสมความเช่ียวชาญในอาชีพ (Expertise) 

  (๑.๔) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 

  (๑.๕) การทํางานเปนทีม (Teamwork)  

 ๒) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ จํานวน ๓ ดาน (ท่ีสอดคลองกับประเภทตําแหนงและสายงาน) 

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) ศิลปะการส่ือสารจูงใจ (Communication & Influencing) 

  (๒.๘) ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) 

  โดยตําแหนงท่ีกําหนดใหประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการจากสมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

เปนการเฉพาะในแตละสายงาน 

 ๓) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ คือ  

  (๓.๑) การรักษาวินัย 

  (๓.๒) การลากิจและลาปวย 

  (๓.๓) การมาปฏิบัติงาน 

  (๓.๔) การปฏิบัติหนาท่ีเวร 

  (๓.๕) การเขารวมกิจกรรมวันราชพิธีและวันสําคัญตางๆ 

 สําหรับตําแหนงหัวหนากลุมงาน หัวหนางานนอกจากใหมีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการจาก

สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติแลวใหมีการ

ประเมินสมรรถนะทางการบริหาร จํานวน ๖ ดาน เพิ่มเติม คือ  

 ๑) สภาวะผูนํา (Leadership) 

 ๒) วิสัยทัศน (Visioning) 

 ๓) การวางแผนกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation) 

 ๔) ศักยภาพเพื่อนําการเปล่ียนแปลง (Change Leadership) 

 ๕) การควบคุมตนเอง (Self Control) 

 ๖) การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering) 



 ๓. มาตรวัดในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 

 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะจะใชมาตรวัดแบบ BAR Scale (Behavioray 

Anchorad Rating Scale) โดยจะใชพฤติกรรมสรรถนะในพจนานุกรมเปน Scale ในการเทียบประเมินตัวอยางวิธีการ

ประเมินแบบ BAR Scale ตามท่ีกําหนด 

 ๔. ระดับผลการประเมิน 

      จัดแบงกลุมคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเปน ๕ ระดับ และกําหนดชวงคะแนนประเมิน

ของแตละระดับดังนี ้

           ระดับดีเดน  คะแนน  ๙๐ % ข้ึนไป 

  ระดับดีมาก  คะแนน  ๘๐ – ๘๙ % 

  ระดับดี   คะแนน  ๗๐ – ๗๙ % 

  ระดับพอใช  คะแนน  ๖๐ – ๖๙ % 

  ระดับตองปรับปรุง คะแนน  ตํ่ากวา ๖๐ % (ไมไดเล่ือนเงินเดือน) 

  ท้ังนี้การเล่ือนเงินเดือนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎ ก.พ.วาดวยการเล่ือน

เงินเดือนโดยอนุโลมประกอบกฎ ก.ค.ศ. และแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและกรณีผล

การประเมินท้ัง๒องคประกอบไดคะแนนนอยกวา ๖๐ คะแนนผูประเมินและผูรับการประเมินจะตองปรึกษาหารือเพื่อ

พัฒนาผลการปฏิบัติงานใหสูงข้ึน 

 ๕. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละรอบการประเมิน 

      ๕.๑ ในแตละรอบการประเมินใหผูประเมินและผูรับการประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการ

มอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการแลวจึงกําหนดตัวช้ีวัดผลงานหลักและคาเปาหมายของงานอยาง

เปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

      ๕.๒ กําหนดดัชนีช้ีวัดหรือหลักฐานบงช้ีความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและกับลักษณะงานโดยใช

วิธีการถายทอดตัวช้ีวัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง (Goal Cascading Method) เปนหลักกอนหรืออาจเลือกวิธีการ

กําหนดดัชนีช้ีวัดอื่นท่ีเหมาะสมหรือวิธีท่ีเหมาะสมเพิ่มเติมก็ไดโดยมีจํานวนไมเกิน ๑๐ ตัวช้ีวัดและแตละตัวช้ีวัดควรมี

น้ําหนักไมนอยกวา ๑๐ % และตองอิงกับงานท่ีผูปฏิบัติงานรับผิดชอบใน ๓ ลักษณะ คือ 

  ๕.๒.๑ งานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจําป 

   ๕.๒.๒ งานตามหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

  ๕.๒.๓ งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 

     ๕.๓ การปรับเปล่ียนตัวช้ีวัดผลงานและคาเปาหมายในระหวางรอบการประเมินเมื่อมีการเปล่ียนแปลงใน

หนาท่ีความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานหรือการเปล่ียนแปลงแผนงานภารกิจแนวนโยบายของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษารวมถึงสภาวการณแวดลอมท่ีเปล่ียนไปใหผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงานหรือผูประเมินกับผูรับการประเมิน

รวมกันปรับเปล่ียนโดยอาจดําเนินการไดดังนี้ 

  กรณีผูรับการประเมินไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงท่ีไดมีการกําหนดตัวช้ีวัด

ผลสัมฤทธิ์ของงานไวเดิมแลวก็ใหใชตัวช้ีวัดนั้นโดยผูประเมินและผูรับการประเมินอาจตกลงคาเปาหมายการปฏิบัติงาน

ใหมหรือปรับปรุงใหเหมาะสม 



  กรณีผูรับการประเมินไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติหนาท่ีท่ียังไมไดมีการกําหนดตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของ

งานไวก็ใหผูประเมินและผูรับการประเมินตกลงตัวช้ีวัดความสําเร็จของงานและคาเปาหมายการปฏิบัติงานรวมกัน 

  หากงานท่ีไดรับมอบหมายเปล่ียนแปลงไปจากตนรอบการประเมินการกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย

อาจปรับเปล่ียนไดเพื่อความเหมาะสมแตการปรับเปล่ียนตัวช้ีวัดผลงานหรือคาเปาหมายดังกลาวตองไมเกิดข้ึนเพราะ

ผูรับการประเมินไมสามารถปฏิบัติราชการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีตกลงไวกับผูประเมินได 

     ๕.๔ ในระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินใหคําปรึกษาแนะนําผูรับการประเมินเพื่อการปรับปรุงแกไข

พัฒนาเพื่อนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะและเมื่อส้ินรอบการประเมินผู

ประเมินและผูรับการประเมินความรวมกันวิเคราะหผลสําเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ

เพื่อหาความจําเปนในการพัฒนาเปนรายบุคคลดวย 

     ๕.๕ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละครั้งใหผูประเมินแจงผลการประเมินทราบเปนรายบุคคล 

โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมินและใหขาราชการท่ีอยูในกลุม/หนวยเดียวกันอยางนอย

หนึ่งคนลงลายมือช่ือเปนพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย 

     ๕.๖ ในกรณีท่ีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ

หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการอยูระหวางรอบการประเมินใหประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม

การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะโดยมีสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบรอยละ ๕๐ 

       ๕.๗ โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ) จัดสรรกรอบวงเงินเพือ่การเล่ือนเงินเดือนใหบุคลากรใน

สังกัดแบงเปน ๔ กลุม ดังนี้ 

            ๕.๗.๑ หัวหนางาน ๔ กลุม 

            ๕.๗.๒ หัวหนาสาระ 

    ๕.๗.๓ ขาราชการครู 

  ๕.๗.๔ เจาหนาท่ี 

 ๖. แบบท่ีใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีจํานวน ๓ แบบไดแก 

     ๖.๑ แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหนํารูปแบบท่ีก.พ.กําหนดมาประยุกตใชตามแนวทางท่ี

โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ) เห็นวาเหมาะสมโดยใหคงสาระสําคัญของเนื้อความตามรูปแบบท่ีก.พ.

กําหนดไว 

     ๖.๒ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานใหนํารูปแบบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

กําหนดมาใชดําเนินการหรืออาจปรับใชใหเหมาะสมก็ได 

     ๖.๓ แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการจากสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานทุกสายงาน

และทุกประเภทตําแหนงโรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ) ทํารูปแบบสําหรับใชในการประเมินใหสอดคลอง

กับมาตรฐานและแนวทางการกําหนดสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงตามท่ีก.พ.กําหนดโดยมี

รายละเอียดตามแนบทายประกาศ 

 ๗. การประกาศรายช่ือ 

     โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ) นํารายช่ือผูรับการประเมินซึ่งมีผลการปฏิบัติราชการอยูใน 

ระดับดีเดนและดีมากมาประกาศในท่ีเปดเผยใหทราบโดยท่ัวกันเพื่อเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนา

ผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน 



 ๘. การเสนอผลการปฏิบัติราชการตอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

     ใหหัวหนากลุมสาระหัวหนากลุมงานโดยความเห็นชอบของรองผูอํานวยการโรงเรียนท่ีกํากับดูแลจัดสงผล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งทําหนาท่ีพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการ

ประเมินสงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการกอนเสนอใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา ๕๓ แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)                     

พ.ศ.๒๕๕๑ พิจารณาส่ังเล่ือนเงินเดือนตอไป 

     คณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตามท่ีผูอํานวยการโรงเรียนเห็นสมควรไมนอยกวา ๔ คน เปน

คณะกรรมการหัวหนางานบริหารงานบุคคลเปนเลขานุการและให ผู รับผิดชอบงานเล่ือนข้ันเงินเดือนเปน

ผูชวยเลขานุการ 

 ๙. ระบบการจัดเก็บการประเมินและหลักฐานแสดงความสําเร็จของงาน 

     ใหกลุมบริหารงานบุคคล จัดเก็บหลักฐานแสดงความสําเร็จของงานเก็บสําเนาแบบสรุปผลการประเมินการ

ปฏิบัติราชการ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผูรับ

การประเมินไวท่ีกลุมบริหารงานบุคล เปนเวลาอยางนอยสองรอบการประเมิน สวนตนฉบับใหนําสงกลุมบริหารงาน

บุคคลจัดเก็บไวในแฟมประวัติขาราชการหรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม 

 ๑๐. การนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปใช 

       ใหผูบังคับบัญชานําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในสังกัดไปใชประกอบการแตงต้ัง

การเล่ือนเงินเดือน การใหออกจากราชการ และการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ

และวิธีการวาดวยการนั้นและอาจนําไปใชประกอบการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องตางๆ เชนการให

รางวัลประจําป รางวัลจูงใจและคาตอบแทนตางๆ ดวยก็ได 

 ๑๑. การบังคับใช 

       หลักเกณฑและวิธีการตามประกาศนี้ใหใชกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากร

ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ทุกประเภทต้ังแตรอบการประเมินวันท่ี ๑ เมษายน ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน เปน 

ตนไป 

       จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

     ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

       (นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ) 

                                                           ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ) 


