
 

ประกาศโรงเรียนสายน ้าทิพย์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
---------------------------------------------------------------------------------- 

ตามที่  ก .ค .ศ .มีมติ ให้น าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ .ศ .๒๕๕๑  มาใช้บั งคับ                 
กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในส่วนของ
การก าหนดระดับต าแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  โดยอนุโลม ตามหนังสือ        
ส านักงาน ก.ค.ศ.ที ่ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ นั้น  

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง      
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  ๓๘  ค . (๒ ) เป็นไปด้วยความโปร่งใส  เป็นธรรมตรวจสอบได้                     
และด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งด้านการก ากับ ติดตามและการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ ประกอบกับหนังสือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๒๒๑ 
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอ่ืนตาม   
มาตรา ๓๘ ค.(๒) ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙          
โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘       
กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม มาตรา ๓๘ ค. (๒) ทั้งนี้ หากมีประกาศ อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนที่การศึกษาใด ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้เป็นอันยุติไป ดังนี้ 

  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
๑. รอบการประเมิน  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการจะด าเนินการประเมิน ปีละ ๒ รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้  
รอบท่ี ๑ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม  
รอบท่ี ๒ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  
๒. องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมิน  
ก าหนดให้มีองค์ประกอบในการประเมิน จ านวน ๒ องค์ประกอบ ได้แก ่ 
๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๘๐  
๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๒๐ ให้พิจารณาประเมิน ดังนี้ 

 



๒.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือตรง        
ตามเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร  โดยประเมินงาน ๓ ส่วน คือ        
งาน ตามต าแหน่งที่ ได้รับมอบหมาย  (งานประจ า ) งานตามนโยบายของส่วนราชการ  และงานพิเศษ                      
ที่ได้รับ มอบหมายที่นอกเหนือจากงานประจ าและงานตามนโยบาย รายละเอียดของงานที่ให้เป็นไปตามข้อตกลง
ของผู้ ประเมินและผู้รับการประเมินที่จะก าหนดในแต่ละรอบการประเมิน  

๒.๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตาม ก.พ.ก าหนด 
จ านวน ๕ ด้าน และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๑) สมรรถนะหลักตามที่ ก.พ.ก้าหนด จ านวน ๕ ด้าน ได้แก่  
(๑.๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  
(๑.๒) บริการที่ดี (Service Mind)  
(๑.๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)  
(๒.๔) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)  
(๑.๕) การท างานเป็นทีม (Teamwork)  

๒) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จ านวน ๓ ด้าน (ที่สอดคล้องกับประเภท ต าแหน่ง และ
สายงาน) ได้แก่  

(๒.๑) การคิดวิเคราะห์ (Analytical)  
(๒.๒) การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)  
(๒.๓) การด าเนินการเชิงรุก (Proactiveness)  
(๒.๔) การสืบเสาะหาข้อมูล (Information)  
(๒.๕) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order)  
(๒.๖) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility)  
(๒.๗) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing)  
(๒.๘) ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity)  

โดย ต าแหน่งที่ก าหนดให้ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการจากสมรรถนะตามลักษณะงานที่        
ปฏิบัติเป็นการเฉพาะในแต่ละสายงาน 

๓) พฤติกรรมการมาปฏิบัติราชการ คือ  
(๓.๑) การรักษาวินัย  
(๓.๒) การลากิจและลาป่วย  
(๓.๓) การมาปฏิบัติงาน  
(๓.๔) การปฏิบัติหน้าที่เวร  
(๓.๕) การเข้าร่วมกิจกรรมวันราชพิธีและวันส าคัญต่าง ๆ  

ส าหรับต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน นอกจากให้มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ    
จากสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติแล้ว
ให้มีการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร จ านวน ๖ ด้าน เพ่ิมเติม คือ  

๑) ภาวะผู้น า (Leadership)  
๒) วิสัยทัศน์ (Visioning)  



๓) การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation)  
๔) ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน (Change Leadership)  
๕) การควบคุมตนเอง (Self Control)  
๖) การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering  
๓. มาตรวัดในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  
การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ จะใช้มาตรวัดแบบ BAR Scale (Behavioray 

Anchorad Rating Scale) โดยจะใช้พฤติกรรมสมรรถนะในพจนานุกรมเป็น Scale ในการเทียบประเมิน ตัวอย่าง
วิธีการประเมินแบบ BAR Scale ตามท่ีก าหนด  

๔. ระดับผลการประเมิน  
จัดแบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็น ๕ ระดับ และก าหนดช่วงคะแนนประเมิน

ของแต่ละระดับ ดังนี้  
ระดับดีเด่น   คะแนน   ๙๐ % ขึ้นไป  
ระดับดีมาก   คะแนน   ๘๐-๘๙ %  
ระดับด ี   คะแนน   ๗๐-๗๙ %  
ระดับพอใช้   คะแนน   ๖๐-๖๙ %  
ระดับต้องปรับปรุง  คะแนน   ต่ ากว่า ๖๐ % (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 

ทั้ งนี้  การเลื่อนเงินเดือนให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก าหนดไว้ ในกฎ  ก .พ .ว่าด้ วย                           
การเลื่อนเงินเดือน โดยอนุโลม ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. และแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน และกรณีผลการประเมินทั้ง ๒ องค์ประกอบได้คะแนน น้อยกว่า ๖๐ คะแนน ผู้ประเมินและ           
ผู้รับการประเมินจะต้องปรึกษาหารือเพ่ือพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น  

๕. วิธีด้าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละรอบการประเมิน  
๕.๑ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับการ

มอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แล้วจึงก าหนดตัวชี้วัดผลงานหลักและค่าเป้าหมายของงาน 
อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

๕.๑.๑ ผู้อ านวยการ  
๕.๑.๒ รองผู้อ านวยการ  
๕.๑.๓หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้างาน  

๕.๒ ก าหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม  และกับลักษณะงาน       
โดยใช้วิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลส าเร็จของงานจากบนลงล่าง  (Goat Cascading Method) เป็นหลักก่อน        
หรืออาจเลือกวิธีการก าหนดดัชนีชี้วัดอ่ืนที่เหมาะสมหรือวิธีที่เหมาะสมเพ่ิมเติมก็ได้โดยมีจ านวนไม่เกิน ๑๐ ตัวชี้วัด 
และแต่ละตัวชี้วัดควรมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า  ๑๐% และมีน้ าหนักของทุกตัวชี้วัดรวมกันเท่ากับ  ๑๐๐%               
และต้องอิงกับงานที่ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบใน ๓ ลักษณะ คือ  

๕.๒.๑ งานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
๕.๒.๒ งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
๕.๒.๓ งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  



ผู้ปฏิบัติงานอาจมีตัวชี้วัดที่ครอบคลุมเพียงหนึ่งลักษณะงานข้างต้น  หรือทั้ง ๓ ลักษณะ งานก็ได้        
ขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ  

๕ .๓  การปรับเปลี่ยนตัวชี้ วัดผลงานและค่าเป้าหมายในระหว่างรอบการประเมิน  เมื่อมีการ       
เปลี่ยนแปลง ในหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน หรือการเปลี่ยนแปลงแผนงาน ภารกิจ แนวนโยบาย      
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงสภาวการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนไป ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน       
หรือผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินร่วมกันปรับเปลี่ยนโดยอาจด าเนินการได้ดังนี้  

กรณีผู้รับการประเมินได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่ได้มีการก าหนดตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ของงานไว้เดิมแล้วก็ให้ใช้ตัวชี้วัดนั้น โดยผู้ประเมินและผู้รับการประเมินอาจตกลง ค่าเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานใหม่หรือปรับปรุงให้เหมาะสม 

กรณีผู้รับการประเมินได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่ยังไม่ได้มีการก าหนด  
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานไว้ ก็ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินตกลงตัวชี้วัดความส าเร็จของงานและค่าเป้าหมาย
การปฏิบัติงานร่วมกัน  

หากงานที่ได้รับมอบหมายเปลี่ยนแปลงไปจากต้นรอบการประเมิน  การก าหนดตัวชี้วัดและ      
ค่าเป้าหมายอาจปรับเปลี่ยนได้เพ่ือความเหมาะสม แต่การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดผลงานหรือค่าเป้าหมายดังกล่าว  
ต้องไม่เกิดขึ้นเพราะผู้รับการประเมินไม่สามารถปฏิบัติราชการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามท่ีตกลงไว้กับผู้ประเมินได้  

๕.๔ ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินให้ค าปรึกษาแนะน าผู้รับการประเมินเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข 
พัฒนาเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  และ เมื่อสิ้นรอบ           
การประเมินผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน ควรร่วมกันวิเคราะห์ผลส าเร็จของงานและพฤติกรรม การปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะ เพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย  

๕ .๕ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละครั้ง  ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินทราบ              
เป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินและให้ข้าราชการที่อยู่ใน กลุ่ม/หน่วย 
เดียวกันอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย  

๕.๖ ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง  ปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ระหว่างรอบการประเมิน  ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ ร้อยละ ๕๐  

๕ .๗  โรงเรียนสายน้ าทิพย์  จัดสรรกรอบวงเงิน  เ พ่ือการเลื่ อนเงิน เดือนให้บุคลากรในสังกัด              
แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้  

๕.๗.๑ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน  
๕.๗.๒ หัวหน้าสาระ  
๕.๗.๓ บุคลากรครู  
๕.๗.๔ เจ้าหน้าที่  

๖. แบบท่ีใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีจ านวน ๓ แบบ ได้แก่  
๖.๑ แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้น ารูปแบบที่ ก.พ.ก าหนดมาประยุกต์ใช้ ตามแนวทาง

ที่โรงเรียนสายน้ าทิพย์ เห็นว่าเหมาะสมโดยให้คงสาระส าคัญของเนื้อความตามรูปแบบที่ ก.พ. ก าหนดไว้ 



๖.๒ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้น ารูปแบบตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนดมาใช้ด าเนินการ หรืออาจปรับใช้ให้เหมาะสมก็ได้  

๖.๓ แบบประเมินพฤติกรรมสารปฏิบัติราชการจากสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานทุกสายงาน
และทุกประเภทต าแหน่ง โรงเรียนสายน้ าทิพย์ ท ารูปแบบส าหรับใช้ในการ ประเมินให้สอดคล้องกับมาตรฐานและ
แนวทางการก าหนดสมรรถนะที่ จ า เ ป็ นส าหรั บการปฏิ บั ติ ง าน ใน  ต าแหน่ ง  ตามที่  ก .พ .ก าหนด                            
โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ  

๗. การประกาศรายช่ือ  
โรงเรียนสายน้ าทิพย์ น ารายชื่อผู้รับการประเมินซึ่งมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน ระดับดีเด่นและ ดีมาก 

มาประกาศในที่ เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน  เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้าง  แรงจูงใจให้พัฒนาผล               
การปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น  

๘. การเสนอผลการปฏิบัติราชการต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ให้หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่มงาน โดยความเห็นชอบของรองผู้อ านวยการโรงเรียน  ที่ก ากับดูแล       

จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ซึ่งท าหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและ           
ความเป็นธรรมของการประเมินส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการก่อนเสนอให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗ และที่        
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ พิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนต่อไป  

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประกอบด้วยผู้อ านวยการเป็นประธานกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  ๓๘  ค .(๒ )                
ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนเห็นสมควรไม่น้อยกว่า  ๔ คน เป็นกรรมการ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล               
เป็นเลขานุการ และให้ผู้รับผิดชอบงานเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

๙. ระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความส้าเร็จของงาน  
ให้กลุ่ม/หน่วย/ส่วน ที่เป็นต้นสังกัดของผู้รับการประเมิน จัดเก็บหลักฐานแสดงความส าเร็จของงาน เก็บ

ส าเนาแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และแบบ ประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน ไว้ที่กลุ่ม/หน่วย/ส่วน เป็นเวลา อย่างน้อยสองรอบการ
ประเมิน ส่วนต้นฉบับให้น าส่งกลุ่มบริหารงานบุคคลจัดเก็บไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการ  หรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืน
ตามความเหมาะสม  

 


















































































































































































