
 
 
 

ประกาศโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

........................................................... 
 ตามท่ี ก.ค.ศ. มีมติให้นำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาใช้บังคับกับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ในส่วนของการ
กำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง โดยอนุโลม ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.5/ว 21 ลงวันที่  17 ธันวาคม 2552 ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ นั้น 
  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้และดำเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งด้านการกำกับ ติดตามและการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ ประกอบกับหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04004/ว 221 เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  1. รอบการประเมิน 
   การประเมินผลการปฏิบัติราชการจะดำเนินการประเมิน ปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ 
ดังนี้ 
   รอบที่ 1 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม  
   รอบที่ 2 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 
 2. องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมิน 
   กำหนดให้มีองค์ประกอบในการประเมิน จำนวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
   2.1 ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน) 
   2.2 ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติงานในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (30 คะแนน) 
   2.3 ตอนที่ 3 การสรุปผลการประเมิน (100 คะแนน) 
   2.4 ตอนที่ 4 ผลการประเมิน 



   2.5 การรับทราบผลการประเมิน 
 3. ระดับผลการประเมิน 
   จัดแบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็น 5 ระดับ และกำหนดช่วง
คะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้ 
 
   ระดับดีเด่น    คะแนน ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป 
   ระดับดีมาก  คะแนน ร้อยละ 80.00 – 89.99  
   ระดับดี   คะแนน ร้อยละ 70.00 – 79.99 
   ระดับพอใช้  คะแนน ร้อยละ 60.00 – 69.99 
   ระดับต้องปรับปรุง คะแนน ร้อยละ 59.99 ลงมา 
   ทั้งนี้ การเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ.ว่า
ด้วยการเลื่อนเงินเดือน โดยอนุโลม ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
 4. วิธีดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละรอบการประเมิน 
   4.1 ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกัน 
เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แล้วจึงกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลักและค่า
เป้าหมายของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
    4.1.1 ผู้อำนวยการ 
    4.1.2 หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้างาน 
   4.2 กำหนดดัชนีวัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม 3 ลักษณะ
คือ 
    4.2.1 งานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
    4.2.2 งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    4.2.3 งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
   4.3 ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู ้ประเมินให้คำปรึกษาแนะนำผู้รับการประเมิน    
เพ่ือการปรับปรุง แก้ไขพัฒนาเพ่ือนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ และ
เมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน ควรร่วมกันวิเคราะห์ผลสำเร็จของงานและพฤติกรรม       
การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เพ่ือหาความจำเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย 



   4.4 ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมิน
ทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินและให้ข้าราชการที่อยู่ในกลุ่ม/
หน่วยเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
   4.5 ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาปฏิบัติราชการอยู่ระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ ร้อยละ 50  
   4.6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม จัดสรรกรอบวงเงิน เพื่อการเลื่อนเงินเดือนให้บุคลากรใน
สังกัดแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
    4.6.1 ข้าราชการครู 
    4.6.2 ลูกจ้างประจำ 
  5. แบบที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   5.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สาย
งานการสอน ตาม ก.ค.ศ.กำหนด 
  6. การประกาศรายชื่อ 
   โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม นำรายชื่อผู้รับการประเมินซึ่งมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน 
ระดับดีเด่น และดีมาก มาประกาศในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้
พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 7. การเสนอผลการปฏิบัติราชกรต่อคณะกรรมการกลั ่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
   ให้หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่มงาน โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการโรงเรียน         
ที่กำกับดูแลจัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและ
ความเปน็ธรรมของการประเมินส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการก่อนเสนอให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 พิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนต่อไป 
   คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครุและ
บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประกอบด้วยผู้อำนวยการเป็น
ประธานกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.
(2) ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเห็นสมควรไม่น้อยกว่า 4 คน เป็นกรรมการ หัวหน้างานบริหารงานบุคคลเป็น
เลขานุการ และให้ผู้รับผิดชอบงานเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 



 8. ระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสำเร็จของงาน 
   ให้กลุ ่ม/หน่วย/ส่วน ที ่เป็นต้นสังกัดของผู ้ร ับการประเมิน จัดเก็บหลักฐานแสดง
ความสำเร็จของงาน เก็บสำเนาแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน ไว้ที่กลุ่ม/หน่วย/ส่วน เป็นเวลา 
อย่างน้อยสองรอบการประเมิน ส่วนต้นฉบับให้ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคลจัดเก็บไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการ หรือ
จัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม 
 9. การนำเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปใช้ 
   ให้ผู ้บังคับบัญชานำผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดไปใช้ 
ประกอบการเลื่อนเงินเดือน และการพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ว่าด้วยการนั้น และอาจนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ เช่ น การให้
รางวัลประจำปี รางวัลจูงใจ และค่าตอบแทนต่างๆ ด้วยก็ได้ 
 10. การบังคับใช้ 
   หลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศนี้ให้ใช้กับข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ทุกประเภท ตั้งแต่รอบการประเมินวนที่ 1 เมษายน 2563 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นต้นไป 
      
   
    
  ประกาศ  ณ  วันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
    
  
    
    (นายกัมพล  ภิมาลย์) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
   
 
  
    
 
 


