
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านโคนพิทยา 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
----------------------------------------------------------------------------------  

ตามที่ก.ค.ศ.มีมติให้นำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาใช้บังคับ กับข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘.(๒) ในส่วนของการกำหนดระดับ 
ตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง โดยอนุโลม ตามหนังสือสำนักงานก.ค.ศ.ที่ศธ ๐๒๐๖.๕/ว 
๒๑ ลงวันที่๑๗ ธันวาคม๒๕๕๒ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัตินั้น   

เพ ื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต ำแหน่ง
บุ คล ากรทางการศึ กษ า อ่ืนตามมาตรา ๓๘  ค . (๒ ) เป็ น ไปด้ วยความ โป ร่ งใส  เป็ น ธรรมตรวจสอบ ได้  
และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทั้งด้านการกำกับ ติดตามและการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการ ประกอบกับหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ศธ๐๔๐๐๔ /ว ๒๒๑ 
เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม มาตรา ๓๘ 
ค .(๒ ) ลงวันที่  ๑  กุมภ าพันธ์  ๒๕๕๓  และค ำสั่ งหั วหน้ าคณ ะรักษ าความสงบแห่ งชาติที่  ๑ ๐ /๒๕๕ ๙ 
เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑ มีนาคม  ๒๕๕๙ 
โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในคราวประชุมครั้งที่๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
จึงออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม มาตรา ๓๘ ค. (๒) ทั้งนี้หากมีประกาศอ .ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาใด 
ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้เป็นอันยุติไป ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๑. รอบการประเมิน  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการจะดำเนินการประเมิน ปีละ ๒ รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
รอบท่ี ๑ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
รอบท่ี ๒ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒. องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมิน  
กำหนดให้มีองค์ประกอบในการประเมิน จำนวน ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ 
๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๘๐ 
๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๒๐ ให้พิจารณาประเมิน ดังนี้ 



 
๒ .๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือตรง 

ตามเวลาที่กำหนดหรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรโดยประเมินงาน ๓ ส่วนคือ งาน 
ตามตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย (งานประจำ) งานตามนโยบายของส่วนราชการ และงานพิเศษ 
ที่ได้รับมอหมายที่นอกเหนือจากงานประจำและงานตามนโยบาย รายละเอียดของงานที่ให้เป็นไปตามข้อตกลง 
ของผู้ประเมินและผู้รับการประเมินที่จะกำหนดในแต่ละรอบการประเมิน  

๒.๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตาม ก.พ.กำหนด  
จำนวน ๕ ด้าน และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) สมรรถนะหลักตามที่ ก.พ.กำหนด จำนวน ๕ ด้าน ได้แก่ 
(๑.๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
(๑.๒) บริการที่ดี (Service Mind) 
(๑.๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise) 
(๒.๔) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 
(๑.๕) การทำงานเป็นทีม (Teamwork)  

๒) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท ี่ปฏิบัติ จำนวน ๓ ด้าน (ท่ีสอดคล้องกับประเภท ตำแหน่ง และ 
สายงาน) ได้แก่ 

(๒.๑) การคิดวิเคราะห์ (Analytical) 
(๒.๒) การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) 
(๒.๓) การดำเนินการเชิงรุก (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 ตำแหน่งที่กำหนดให้ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการจากสมรรถนะตามลักษณะงานที่ 

ปฏิบัติเป็นการเฉพาะในแต่ละสายงาน 
 

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

  สำหรับตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้างานอกจากให้มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการจาก 
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิแล้ว ให้ม ี
การประเมินสมรรถนะทางการบริหารจำนวน ๖ ด้าน เพ่ิมเติม คือ  

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



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

Anchorad Rating Scale) โดยจะใช้พฤติกรรมสมรรถนะในพจนานุกรมเป็น Scale ในการเทียบประเมินตัวอย่าง 
วิธีการประเมินแบบ BAR Scale ตามท่ีกำหนด 

๔. ระดับผลการประเมิน  
จัดแบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชเป็น ๕ ระดับ และกำหนดช่วงคะแนนประเมิน 

ของแต่ละระดับ ดังน ี้ 
ระดับดีเด่น คะแนน ๙๐ % ขึ้นไป 
ระดับดีมาก คะแนน ๘๐-๘๙ % 
ระดับดี คะแนน ๗๐-๗๙ % 
ระดับพอใช้ คะแนน ๖๐-๖๙ % 
ระดับตอ้งปรับปรุง คะแนน ต่ำกว่า๖๐ % (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 

 
ทั้งนี้การเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว ้ในกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อน 

เงิน เดือน  โดยอนุ โลมประกอบ กฎ  ก .ค .ศ . และแนวปฏิบัติ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้ น พ้ื น ฐ าน แ ล ะก รณี ผ ล ก ารป ระ เมิ น  ทั้ ง  ๒  อ งค์ ป ระก อ บ ได้ ค ะ แ น น น้ อ ย ก ว่ า  ๖ ๐  ค ะแ น น 
ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินจะต้องปรึกษาหารือเพ่ือพัฒนาผล การปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 

๕. วิธีดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละรอบการประเมิน  
๕.๑ ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการ 

มอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้วจึงกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลักและค่าเป้าหมายของงาน 
อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

๕.๑.๑ ผู้อำนวยการ 
๕.๑.๒ รองผู้อำนวยการ  
๕.๑.๓ หวัหน้ากลุ่มงานและหัวหน้างาน  

  ๕.๒ กำหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและกับลักษณะงาน  
โดยใช้วิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานจากบนลงล่าง (GoatCascading Method) เป็นหลักก่อน 
หรืออาจเลือกวิธีการกำหนดดัชนีชี้วัดอ่ืนที่เหมาะสมหรือวิธีที่เหมาะสมเพ่ิมเติมก็ได้โดยมีจำนวนไม่เกิน ๑๐ ตัวชี้วัด 
และแต่ละตัวชี้วัดควรมีน ้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐% และมีน ้ำหนักของทุกตัวชี้วัดรวมกันเท่ากับ  ๑๐๐% 
และต้องอิงกับงาน ที่ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบใน ๓ ลักษณะ คือ  

๕.๒.๑ งานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
๕.๒.๒ งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
๕.๒.๓ งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 



 
ผู้ปฏิบัติงานอาจมีตัวชี้วัดที่ครอบคลุมเพียงหนึ่งลักษณะงานข้างต้น หรือทั้ง ๓ ลักษณะ งานก็ได้ 

ข้ึนอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ  
๕ .๓ การปรับ เปลี่ ยนตัวชี้ วัดผลงานและค่ าเป้ าหมายในระหว่างรอบการประเมิน เมื่ อมีการ  

เปลี่ยนแปลงในหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานหรือการเปลี่ยนแปลงแผนงานภารกิจแนวนโยบาย 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงสภาวการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนไป ให้ผู้บ ังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน 
หรือผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินร่วมกันปรับเปลี่ยนโดยอาจดำเนินการได้ดังนี้  

กรณีผู้รับการประเมินได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้มีการกำหนดตัวชี้วัด 
ผลสัมฤทธิ์ของงานไว้เดิมแล้วก็ให้ใช้ตัวชี้วัดนั้น โดยผู้ประเมินและผู้รับการประเมินอาจตกลง ค่าเป้าหมายการ 
ปฏิบัติงานใหม่หรือปรับปรุงให้เหมาะสม 
 

กรณีผู้รับการประเมินได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ยังไม่ได้มีการกำหนด 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานไว้ ก็ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินตกลงตัวชี้วัดความสำเร็จของงานและค่าเป้าหมาย
การปฏิบัติงานร่วมกัน  

หากงานที่ได้รับมอบหมายเปลี่ยนแปลงไปจากต้นรอบการประเมินการกาหนดตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาอาจปรับเปลี่ยนได้เพ่ือความเหมาะสมแต่การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดผลงานหรือค่าเป้าหมายดังกล่าว 
ต้องไม่เกิดขึ้นเพราะผู้รับการประเมินไม่สามารถปฏิบัติราชการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามท่ีตกลงไว้กับผู้ประเมินได้  

๕.๔ ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินให้คำปรึกษาแนะนำผู้รับการประเมินเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข 
พัฒนาเพ่ือนำ ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  และเมื่อสิ้นรอบ 
การประเมินผู้ ประเมินกับผู้ รับการประเมิน  ควรร่วมกันวิ เคราะห์ ผลส ำ เร็จของงานและพฤติกรรม 
การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะเพ่ือหาความจำเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย  

๕ .๕ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละครั้งให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินทราบ  
เป็นรายบุคคลโดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินและให้ข้าราชการที่อยู่ในกลุ่ม /หน่วย 
เดียวกันอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย  

๕ .๖ ในกรณี ที่ เป็ นการประเมินผลการปฏิ บั ติ ราชการของข้ าราชการที่ อยู่ ระหว่ างทดลอง  
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ราชการ หรือมี ระยะเวลาทดลองปฏิ บั ติหน้ าที่ ราชการอยู่ ระหว่ างรอบการประเมิน  
ให้ ป ระ เมิ น ผลสั ม ฤท ธิ์ ข อ งงาน  และพฤติ ก รรม การป ฏิ บั ติ ร าชก ารห รือ สมรรถน ะ โดยมี สั ด ส่ วน 
คะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ ๕๐  

๕ .๗ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา จัดสรรกรอบวงเงิน เพ่ือการเลื่อนเงินเดือนให้บุคลากรในสังกัด แบ่งเป็น ๔ 
กลุ่ม ดังนี้ 

๕.๗.๑ หวัหน้ากลุ่มงานหัวหน้างาน 
๕.๗.๒ หวัหน้าสาระ  
๕.๗.๓ บุคลากรครู  
๕.๗.๔ เจ้าหน้าที ่
 
 

 



๖. แบบท่ีใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีจำนวน ๓ แบบ ได้แก่  
๖.๑ แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้นำรูปแบบที่ ก.พ.กำหนดมาประยุกต์ใช้ ตามแนวทาง 

ที่โรงเรียนบ้านโคนพิทยา เห็นว่าเหมาะสมโดยให้คงสาระสำคัญของเนื้อความตามรูปแบบที่ ก.พ. กำหนดไว้ 
๖.๒ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้นำรูปแบบตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กำหนดมาใช้ดำเนินการ หรืออาจปรับใช้ให้เหมาะสมก็ได้ 
๖.๓ แบบประเมินพฤติกรรมสารปฏิบัติราชการจากสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานทุกสายงาน 

และทุกประเภทตำแหน่ง โรเรียนบ้านโคนพิทยา ทำรูปแบบสำหรับใช้ในการประเมินให้สอดคล้องกับมาตรฐานและ 
แนวทางการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติงานในแหน่ง ตามที่ ก.พ. กำหนด โดยมีรายละเอียด 
ตามแนบท้ายประกาศ 

๗. การประกาศรายช่ือ  
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา นำรายชื่อผู้รับการประเมินซึ่งม ีผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน ระดับดีเด่นและดีมาก 

มาประกาศในที่ เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน  เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้ พัฒนาผล 
การปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น  
  ๘. การเสนอผลการปฏิบัติราชการต่อคณะกรรมการกล ั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ     
  ให้หัวหน้ากลุ่มสาระหัวหน้ากลุ่มงานโดยความเห็นชอบของรองผู้อำนวยการโรงเร ียน ที่กำกับดูแลจัดส่ง 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ  ซึ่ งทำหน้ าที่ พิ จารณาเสนอความเห็น เกี่ ยวกับมาตรฐานและ 
ความเป็นธรรมของการประเมินส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการก่อนเสนอให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ตามมาตรา ๕๓ แห่ งพระราชบัญญั ติระเบี ยบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ .ศ .๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ พิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนต่อไป  

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประกอบด้วยผู้อำนวยการเป็นประธานกรรมการ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  ๓๘  ค .(๒ ) 
ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเห็นสมควรไม่น้อยกว่า  ๔ คน เป็นกรรมการ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 
เป็นเลขานุการ และให้ผู้รับผิดชอบงานเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๙. ระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสำเร็จของงาน 
ให้กลุ่ม/หน่วย/ส่วน ที่เป็นต้นสังกัดของผู้รับการประเมิน จัดเก็บหลักฐานแสดงความสำเร็จของงาน เก็บ  

สำเนาแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ แบบปะเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและแบบประเมินพฤติกรรม 
การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมินไว้ที่กลุ ่ม/หน ่วย/ส่วน เป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการ 
ประเมิน ส่วนต้นฉบับให้นำส่งกลุ่มบริหารงานบุคคลจัดเก็บไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการหรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืน 
ตามความเหมาะสม 

๑๐. การนำผลการประเมินผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใช้ 
ให้ผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด ไปใช้ประกอบการแต่งตั้ง 

การเลื่อนเงินเดือน การให้ออกจากราชการ และการพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ ปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น และอาจนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลใน



เรื่องต่างๆ เช่น การให้รางวัลประจำปี รางวัลจูงใจ และค่าตอบแทนต่างๆ ด้วยก็ได้ 
 ๑๑. การบังคับใช้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศนี้ให้ใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ทุกประเภท ตั้งแต่รอบการประเมินวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

              
(นางภิมุขสุดา  ไวยกูล) 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคนพิทยา 
















































































































































































