
โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) มีการแสดง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ



หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดยโปร่งใส เป็น

ธรรม และตรวจสอบได้
อาศัยอ านาจตามมาตรา 19 (4) และ 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 7 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 
ก.ค.ศ. จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้

1. หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
2. ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักการ

ปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาใช้ในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาใน
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้

(1) การเลื่อนข้ันเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืนๆ
(2) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
(3) การให้รางวัลจูงใจ
(4) การให้ออกจากราชการ
(5) การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ด าเนินการประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้
ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่าง 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป
ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีเดียวกัน

5. องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน 
ดังนี้

องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานคะแนน 70 คะแนน
องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน
ระดับผลการประเมินมี 5 ระดับ ดังนี้

ดีเด่น (ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป)
ดีมาก (ร้อยละ 80.00 – 89.99)
ดี (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
พอใช้ (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปรับปรุง (ร้อยละ 59.99 ลงมา)



6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
7. ให้มีการก าหนดข้อตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการ

ประเมิน ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากข้อตกลงของส่วนราชการหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงาน
การศึกษา มาตรฐานและภาระงานขั้นต่ าที่ได้มีการจัดท าและก าหนดไว้

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้

(1) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน

(2) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการด าเนินการประเมินตามข้อตกลงและก าหนดปฏิทินการ
ประเมินให้ทราบโดยทั่วกัน

(3) ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนดโดยประเมินจากเอกสาร
หลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา

(4) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้ (5) 
ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษา แนะน าผู้รับการประเมินเพ่ือปรับปรุง พัฒนา 
เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ ตามข้อตกลง
ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน

(6) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ
(7) ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลปฏิบัติงาน

อยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้
พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

9. ให้ส่วนราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานการศึกษา หน่วยงานการศึกษา แล้วแต่กรณี
ด าเนินการให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินของผู้รับการประเมิน เพ่ือน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการในข้อ 3

ส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการจัดเก็บรักษาไว้
อย่างน้อยสองรอบการประเมิน

10. การน าผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ นี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การให้รางวัลจูงใจ การให้ออกจากราชการ และการ
บริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ  ให้หน่วยงานที่จะน าผลการประเมินไปใช้ ก าหนดรายละเอียดให้สอดคล้องกับกฎมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น

11. กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา



หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การลาของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ. 2555 โดยอนุโลม มี 11 ประเภท
1. การลาป่วย
2. การลาคลอดบุตร
3. การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
4. การลากิจส่วนตัว
5. การลาพักผ่อน
6. การลาอุปสมบทหรือการไปประกอบพิธีฮัจย์
7. การลาเข้ารับการตรวจเลือดหรือเข้ารับการเตรียมพล
8. ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
9. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
10. การลาติดตามคู่สมรส
11. การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

1. ลาป่วย 
การลาป่วย หมายความว่า เป็นการลาหยุดเพื่อรักษาตัวเมื่อมีอาการป่วย หลักเกณฑ์การลา

- ลาป่วยติดต่อกันตั้งแต่สามสิบวัน ขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์
- การลาป่วยไม่ถึงสามสิบวัน ไม่ว่าจะเป็นครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอ านาจอนุญาต

เห็นสมควรจะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติก็ได้

- มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาป่วยปีหนึ่งได้ 60 – 120 วัน
การเสนอหรือจัดส่งใบลา

- ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต
- ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหรือในวันที่ลาก็ได้ ยกเว้นในกรณีจ าเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาใน

วันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
- กรณีป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว

ต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
- การลาป่วย แม้จะมีราชการจ าเป็นเกิดข้ึนในระหว่างลาป่วยอยู่นั้น ผู้มีอ านาจอนุญาตก็ไม่

สามารถเรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้เพราะการลาป่วยเป็นเรื่องจ าเป็น
2. การลาคลอดบุตร

ผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุญาตได้ ลาได้ไม่เกิน 90 วัน โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา ในส่วน
ของเงินวิทยฐานะให้เบิกจ่ายลาได้ไม่เกิน 90 วัน



การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาอนุญาตได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 15 วันท าการ และหากลาภายใน 30 วันนับ

แต่วันที่ภริยาคลอดบุตรให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันท าการ หากลาเมื่อพ้น 30 วันนับแต่
วันที่ภริยาคลอดบุตร ไม่ให้ ได้รับเงินเดือนระหว่างลา ในส่วนของเงินวิทยฐานะอยู่ระหว่างลา ในส่วนของ
เงินวิทยฐานะอยู่ระหว่างพิจารณาก าหนดรายละเอียด เนื่องจากเป็นประเภทการลาที่ก าหนดขึ้นใหม่
3. ลากิจส่วนตัว

การลากิจส่วนตัว หมายความว่า เป็นการลาหยุดเพ่ือท าธุระ เช่น ลาหยุดเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย 
เป็นต้น ผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุญาตได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 30 วัน อนุญาตได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 45 วัน ปี
หนึ่งลาโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 45 วันท าการ แต่ในปีที่เริ่มรับราชการ ลาโดยได้รับ
เงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วัน   ท าการ
การลากิจส่วนตัวอาจแยกได้ ดังนี้
(1) การลากิจส่วนตัว (ด้วยเหตุอื่น)
(2) การลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร
หลักเกณฑ์การลากิจส่วนตัวด้วยเหตุอื่น

- มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา เมื่อมีราชการจ าเป็นเกิดข้ึนในระหว่างลากิจส่วนตัวอยู่นั้น
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจอนุญาตจะเรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติงานก็ได้
หลักเกณฑ์การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร

- ข้าราชการที่ได้ลาคลอดบุตร 90 วัน (นับวันหยุดราชการรวมด้วย)  โดยได้รับเงินเดือนแล้ว มี
สิทธิลากิจส่วนตัวเพ่ือดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรไม่เกิน 150 วันท าการ โดยไม่มีสิทธิได้รับ
เงินเดือนระหว่างลา 

- ระหว่างลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร แม้จะมีราชการจ าเป็นเกิดข้ึนระหว่างลาอยู่นั้นผู้มีอ านาจ 
อนุญาตก็ไม่สามารถเรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติงานได้
การเสนอหรือจัดส่ง 

- ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต
- ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงหยุดราชการได้ เว้นแต่ มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้
- ให้จัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจ าเป็นไว้แล้วลาหยุดไปก่อนได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอ านาจ

อนุญาตทราบโดยเร็ว  หรือมีเหตุพิเศษ ที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหยุดได้ เมื่อหยุดไปแล้วให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตทราบ
ทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
อ านาจการอนุญาตการลา

ผู้อ านวยการสถานศึกษา ลาป่วย ครั้งหนึ่งไม่เกิน 60 วันท าการ ลากิจส่วนตัว ครั้งหนึ่งไม่เกิน 30 
วันท าการ  นอกเหนือจากนี้เป็นอ านาจ ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา
เกณฑ์การลาบ่อยครั้ง ปฏิบัติงานในโรงเรียน ลาเกิน 6 ครั้ง
เกณฑ์การมาสายเนื่องๆ ปฏิบัติงานในโรงเรียน สายเกิน 8 ครั้ง



ข้อพึงระวัง
ลาเกิน(ลาบ่อยครั้ง)จ านวนครั้งที่ก าหนด ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
เว้นแต่ถ้าวันเวลาไม่เกิน 15 วันและมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นอาจผ่อนให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้ มา

ท างานสายเนื่องๆไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 
ลาป่วย + ลากิจส่วนตัว เกินกว่า 23 วันท าการ ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน

5. การลาพักผ่อน
ผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุญาตได้ ลาได้ปีละ 10 วันท าการ หากมิได้ลาหรือลาไม่ครบให้สะสม

รวมกับปีต่อ ๆ ไปได้ไม่เกิน 20 วันท าการ แต่ส าหรับผู้รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี สะสมได้ไม่
เกิน 30 วันท าการ ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวัน
ลาพักผ่อน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนในส่วนของเงินวิทยฐานะหากลาพักผ่อนเกินสิทธิไม่ให้จ่ายวิทยฐานะระ
หว่าลา 
6. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์

ส าหรับผู้ที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน หากตั้งแต่เริ่มรับราชการ ผู้ใดยังไม่เคย
อุปสมบทหรือยังไม่เคยประกอบพิธีฮัจย์ ให้ผู้นั้นลาสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้ผู้นั้นลาอุปสมบท 
หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ แล้วแต่กรณีได้ไม่เกิน 120 วัน โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา หัวหน้าส่วน
ราชการพิจรณา ในส่วนของเงินวิทยฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน 60 วัน
7. การลาเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับการเตรียมพล

ลาได้โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา แต่เมื่อครบก าหนดแล้วไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติ
ราชการภายใน 7 วัน ให้งด จ่ายเงินเดือนไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติราชการ แต่หากหัวหน้าส่วนราชการ
เห็นสมควรให้จ่ายเงินเดือนต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกิน 15 วัน หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุญาตในส่วน
ของเงินวิทยฐานะให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน 60 วัน
8. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม การฏิบตัิการวิจัย หรือดูงาน

ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 4 ปีนับแต่วันไป จนถึงวันก่อนวันมารายงานตัวเพ่ือเข้า
ปฏิบัติราชการ หากผู้อนุญาตเห็นสมควรให้ลาเกิน 4 ปีก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 6 ปี ในประเทศ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา และ ผอ.สพม. อนุญาตได้ ต่างประเทศหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุญาต ใน
ส่วนของเงินวิทยฐานะให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาได้ไม่เกิน 60 วัน
9. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

ลาได้โดยไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เว้นแต่อัตราเงินเดือนที่ได้รับจากองค์การระหว่าง
ประเทศต่ ากว่าอัตราเงินเดือนของทางราชการ ให้ได้รับอยู่ในขณะนั้น รัฐมนตรีสังกัดพิจารณาอนุญาต ใน
ส่วนของเงินวิทยฐานะไม่ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลา
10. การลาติดตามคู่สมรส (คู่มรสไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศ)

ลาได้โดยไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี กรณีจ าเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อ
ได้อีก 2 ปี แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 4 ปี ถ้าเกิน 4 ปี ให้ลาออกจากราชการ หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
อนุญาตในส่วนของเงินวิทยฐานะไม่ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลา



11. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ส าหรับผู้ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้าย

เพราะเหตุกระท าตามหน้าที่ จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ ลาไปเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จ าเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพ ลาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา แต่ต้องไม่
เกิน 12 เดือน หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุญาต ในส่วนของเงินวิทยฐานะอยู่ระหว่างพิจารณา
ก าหนดรายละเอียด เนื่องจากเป็นประเภทการลาที่ก าหนดขึ้นใหม่


