
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ�านปรางค� 
เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตำแหน*งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 
---------------------------------------------------------------------------------- 

ตามที ่ก.ค.ศ.ม ีมติให�นำพระราชบัญญัต ิระเบ ียบข�าราชการพลเรือน   พ.ศ.๒๕๕๑ มาใช �บ ังคับ                 
กับข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน*งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในส*วนของ 
การกำหนดระดับตำแหน*งและการให�ได�ร ับเง ินเดือนและเงินประจำตำแหน*ง โดยอนุโลม ตามหนังสือ       
สำนักงาน ก.ค.ศ.ท่ีศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ให�ส*วนราชการถือปฏิบัติ นั้น   

เพื่อให�การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน*ง  บุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เปAนไปด�วยความโปร*งใส เปAนธรรมตรวจสอบได� และดำเนินงานอย*างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งด�านการกำกับ ติดตามและการเสริมสร�างประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ
ประกอบกับหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๒๒๑ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน*งบุคลากร ทางการศึกษาอื่นตาม  มาตรา ๓๘ ค.(๒) ลงวันที่ ๑ 
กุมภาพันธ�  ๒๕๕๓ และคำสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห*งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป 
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ�  ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงออกประกาศหลักเกณฑ�
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน*งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตาม มาตรา ๓๘ ค.(๒) ทั้งนี้ หากมีประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาใด ขัดีหรือแย�งกับประกาศนี้
ให�เปAนอันยุติไปดังนี้   

หลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
๑. รอบการประเมิน   

การประเมินผลการปฏิบัติราชการจะดำเนินการประเมิน ปGละ ๒ รอบ ตามปGงบประมาณ ดังน้ี   
รอบที่ ๑ เปAนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว*างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม   
รอบที่ ๒ เปAนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว*างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน   

๒. องค�ประกอบที่ใช#ในการประเมิน   
กำหนดให�มีองค�ประกอบในการประเมิน จำนวน ๒ องค�ประกอบ ได�แก*   
๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดส*วนคะแนนร�อยละ ๘๐   
๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ มีสัดส*วนคะแนนร�อยละ ๒๐ ให�พิจารณาประเมิน 

ดังน้ี    
๒.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให�ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือตรง        

ตามเวลาที่กำหนดีหรือความประหยัดีหรือความคุ�มค*าของการใช�ทรัพยากร โดยประเมินงาน ๓ ส*วน คือ     
งาน ตามตำแหน*งที ่ได�รับมอบหมาย (งานประจำ)งานตามนโยบายของส*วนราชการและงานพิเศษ                      
ที่ได�รับ มอบหมายที่นอกเหนือจากงานประจำและงานตามนโยบาย รายละเอียดของงานที่ให�เปAนไปตาม
ข�อตกลง ของผู�ประเมินและผู�รับการประเมินที่จะกำหนดในแต*ละรอบการประเมิน   



๒.๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให�ประเมินจากสมรรถนะหลักตาม ก.พ.
กำหนด จำนวน ๕ ด�าน และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

๑) สมรรถนะหลักตามที่ก.พ.กำหนด จำนวน ๕ ด�าน ได�แก*  
(๑.๑) การมุ*งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  
(๑.๒) บริการท่ีดี (Service Mind)  
(๑.๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)  
(๒.๔) การยึดม่ันในความถูกต�องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)  
(๑.๕) การทำงาน้ีเปAนทีม (Teamwork)  

๒) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ จำนวน ๓ ด�าน (ที่สอดคล�องกับประเภท ตำแหน*ง 
และสายงาน) ได�แก*  

(๒.๑) การคิดวิเคราะห� (Analytical)  
(๒.๒) การมองภาพองค�รวม (Conceptual Thinking)  
(๒.๓) การดำเนินการเชิงรุก (Proactiveness)  
(๒.๔) การสืบเสาะหาข�อมูล (Information)  
(๒.๕) การตรวจสอบความถูกต�องตามกระบวนงาน (Concern for Order)  
(๒.๖) ความยืดหยุ*นผ*อนปรน (Flexibility)  
(๒.๗) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing)  
(๒.๘) ความเข�าใจข�อแตกต*างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) โดย ตำแหน*งที่

กำหนดให�ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการจากสมรรถนะตามลักษณะงานที่     ปฏิบัติเปAนการเฉพาะในแต*ละ
สายงาน  

๓) พฤติกรรมการมาปฏิบัติราชการคือ  
(๓.๑) การรักษาวินัย  
(๓.๒) การลากิจและลาปoวย  
(๓.๓) การมาปฏิบัติงาน  
(๓.๔) การปฏิบัติหน�าที่เวร  
(๓.๕) การเข�าร*วมกิจกรรมวันราชพิธีและวันสำคัญต*าง ๆ   

สำหรับตำแหน*งหัวหน�ากลุ*มงาน หัวหน�างาน นอกจากให�มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ  จากสมรรถนะที่จำเปAนสำหรับการปฏิบัติงานในสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติแล�ว ให�มีการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร จำนวน ๖ ด�าน เพ่ิมเติม คือ  

๑) ภาวะผู�นำ (Leadership)  
๒) วิสัยทัศน� (Visioning) 
๓) การวางแผนกลยุทธ�ภาครัฐ (Strategic Orientation)   
๔) ศักยภาพเพ่ือนำการปรับเปลี่ยน (Change Leadership)   
๕) การควบคุมตนเอง (Self Control)   
๖) การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering   
 
 
 



๓. มาตรวัดในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ   
การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ จะใช�มาตรวัดแบบ BAR Scale (Behavioray 

Anchorad Rating Scale) โดยจะใช�พฤติกรรมสมรรถนะในพจนานุกรมเปAน Scale ในการเทียบประเมิน ตัวอย*าง 
วิธีการประเมินแบบ BAR Scale ตามที่กำหนด   

๔. ระดับผลการประเมิน   
จัดแบ*งกลุ*มคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เปAน ๕ ระดับ และกำหนดช*วงคะแนนประเมิน 

ของแต*ละระดับ ดังนี้   
ระดับดีเด*น     คะแนน   ๙๐ % ข้ึนไป   
ระดับดีมาก     คะแนน   ๘๐-๘๙ %   
ระดับดี      คะแนน   ๗๐-๗๙ %   
ระดับพอใช�     คะแนน   ๖๐-๖๙ %   
ระดับต�องปรับปรุง   คะแนน   ต่ำกว*า ๖๐ % (ไม*ได�เลื่อนเงินเดือน)  
ทั้งนี ้ การเลื ่อนเงินเดือนให�เปAนไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกำหนดไว�ในกฎ ก.พ.ว*าด�วย           

การเลื ่อนเงินเดือน โดยอนุโลม ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั ้นพื ้นฐาน และกรณีผลการประเมินทั ้ง ๒ องค�ประกอบได�คะแนน น�อยกว*า ๖๐ คะแนน ผู �ประเมินและ           
ผู�รับการประเมินจะต�องปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานให�สูงข้ึน   

๕. วิธีดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต*ละรอบการประเมิน   
๕.๑ ในแต*ละรอบการประเมิน ให�ผู �ประเมินและผู �รับการประเมินกำหนดข�อตกลงร*วมกัน 

เกี ่ยวกับการ มอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แล�วจึงกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลักและค*า
เปvาหมายของงาน อย*างเปAนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน   

๕.๑.๑ ผู�อำนวยการ   
๕.๑.๒ รองผู�อำนวยการ   
๕.๑.๓หัวหน�ากลุ*มงานและหัวหน�างาน   

๕.๒ กำหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ*งชี้ความสำเร็จของงานอย*างเปAนรูปธรรม และกับลักษณะ
งานโดยใช�วิธีการถ*ายทอดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานจากบนลงล*าง (Goat Cascading Method) เปAนหลักก*อน 
หรืออาจเลือกวิธีการกำหนดดัชนีชี้วัดอ่ืนท่ีเหมาะสมหรือวิธีท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติมก็ได�โดยมีจำนวนไม*เกิน ๑๐ ตัวชี้วัด 
และแต*ละตัวชี้วัดควรมีน้ำหนักไม*น�อยกว*า ๑๐% และมีน้ำหนักของทุกตัวชี้วัดรวมกันเท*ากับ ๑๐๐% และต�องอิง
กับงานที่ผู�ปฏิบัติงานรับผิดชอบใน ๓ ลักษณะ คือ   

๕.๒.๑ งานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปG   
๕.๒.๒ งานตามหน�าท่ีความรับผิดชอบหลัก   
๕.๒.๓ งานท่ีได�รับมอบหมายเปAนพิเศษ   

ผู �ปฏิบัติงานอาจมีตัวชี ้ว ัดที ่ครอบคลุมเพียงหนึ ่งลักษณะงานข�างต�น หรือทั ้ง ๓ ลักษณะ งานก็ได�        
ข้ึนอยู*กับงานท่ีได�รับมอบหมายให�รับผิดชอบ   

๕.๓ การปรับเปลี่ยนตัวชี ้วัดผลงานและค*าเปvาหมายในระหว*างรอบการประเมิน เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง ในหน�าที่ความรับผิดชอบของผู�ปฏิบัติงาน หรือการเปลี่ยนแปลงแผนงาน ภารกิจ แนวนโยบายของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงสภาวการณ�แวดล�อมที่เปลี่ยนไป ให�ผู�บังคับบัญชาและผู�ปฏิบัติงานหรือผู�
ประเมินกับผู�รับการประเมินร*วมกันปรับเปลี่ยนโดยอาจดำเนินการได�ดังนี้  กรณีผู�รับการประเมินได�รับมอบหมาย
ให�ไปปฏิบัติหน�าที่ในตำแหน*งที่ได�มีการกำหนดตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ของงานไว�เดิมแล�วก็ให�ใช�ตัวชี้วัดนั้น โดยผู�



ประเมินและผู�รับการประเมินอาจตกลง ค*าเปvาหมายการ ปฏิบัติงานใหม*หรือปรับปรุงให�เหมาะสม กรณีผู�รับการ
ประเมินได�รับมอบหมายให�ไปปฏิบัติหน�าที่ในตำแหน*งที่ยังไม*ได�มีการกำหนด ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานไว� ก็ให�ผู�
ประเมินและผู�รับการประเมินตกลงตัวชี้วัดความสำเร็จของงานและค*าเปvาหมาย การปฏิบัติงานร*วมกัน  หากงานที่
ได�รับมอบหมายเปลี่ยนแปลงไปจากต�นรอบการประเมิน การกำหนดตัวชี้วัดและ ค*าเปvาหมายอาจปรับเปลี่ยนได�
เพื่อความเหมาะสม แต*การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดผลงานหรือค*าเปvาหมายดังกล*าว  ต�องไม*เกิดขึ้นเพราะผู�รับการ
ประเมินไม*สามารถปฏิบัติราชการให�บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามที่ตกลงไว�กับผู�ประเมินได�   

๕.๔ ในระหว*างรอบการประเมิน ให�ผู �ประเมินให�คำปรึกษาแนะนำผู�รับการประเมินเพื่อการ
ปรับปรุง แก�ไข พัฒนาเพื่อนำไปสู*ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ และ เม่ือสิ้น
รอบการประเมินผู�ประเมินกับผู�รับการประเมิน ควรร*วมกันวิเคราะห�ผลสำเร็จของงานและพฤติกรรม การปฏิบัติ 
ราชการหรือสมรรถนะ เพ่ือหาความจำเปAนในการพัฒนาเปAนรายบุคคลด�วย   

๕.๕ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต*ละคร้ัง ให�ผู�ประเมินแจ�งผลการประเมินทราบเปAน
รายบุคคล โดยให�ผู�รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินและให�ข�าราชการที่อยู*ใน กลุ*ม/หน*วย 
เดียวกันอย*างน�อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเปAนพยานว*าได�มีการแจ�งผลการประเมินดังกล*าวแล�วด�วย   

๕.๖ ในกรณีที่เปAนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการที่อยู*ระหว*างทดลอง ปฏิบัติ
หน�าที่ ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน�าที่ราชการอยู*ระหว*างรอบการประเมิน ให�ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน และพฤติกรรมการการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส*วนคะแนนของแต*ละองค�ประกอบ ร�อยละ 
๕๐   

๕.๗ โรงเรียนบ�านปรางค� จัดสรรกรอบวงเงิน เพ่ือการเล่ือนเงินเดือนให�บุคลากรในสังกัดแบ*งเปAน 
๔ กลุ*ม ดังนี้   

๕.๗.๑ หัวหน�ากลุ*มงาน หัวหน�างาน   
๕.๗.๒ หัวหน�าสาระ   
๕.๗.๓ บุคลากรครู   
๕.๗.๔ เจ�าหน�าที่   

๖. แบบท่ีใช�ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีจำนวน ๓ แบบ ได�แก*   
๖.๑ แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให�นำรูปแบบท่ี ก.พ.กำหนดมาประยุกต�ใช� ตาม

แนวทาง ที่โรงเรียนบ�านปรางค� เห็นว*าเหมาะสมโดยให�คงสาระสำคัญของเนื้อความตามรูปแบบที่ ก.พ. กำหนดไว� 
๖.๒ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให�นำรูปแบบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กำหนดมาใช�ดำเนินการ หรืออาจปรับใช�ให�เหมาะสมก็ได�   
๖.๓ แบบประเมินพฤติกรรมสารปฏิบัติราชการจากสมรรถนะที่จำเปAนสำหรับการปฏิบัติงานทุก

สายงาน และทุกประเภทตำแหน*ง โรงเรียนบ�านปรางค� ทำรูปแบบสำหรับใช�ในการ ประเมินให�สอดคล�องกับ
มาตรฐานและ แนวทางการกำหนดสมรรถนะท่ีจำเปAนสำหรับการปฏิบัติงานใน ตำแหน*ง ตามท่ี ก.พ.กำหนด โดยมี
รายละเอียดตามแนบท�ายประกาศ   

๗. การประกาศรายชื่อ  โรงเรียนบ�านปรางค� นำรายชื่อผู �รับการประเมินซึ่งมีผลการปฏิบัติ
ราชการอยู*ใน ระดับดีเด*นและ ดีมาก มาประกาศในที่เปyดเผยให�ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเปAนการยกย*องชมเชยและ
สร�าง แรงจูงใจให�พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต*อไปให�ดียิ่งข้ึน   

๘. การเสนอผลการปฏิบัติราชการต*อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  ให�หัวหน�ากลุ*มสาระ หัวหน�ากลุ*มงาน โดยความเห็นชอบของรองผู�อำนวยการโรงเรียน ท่ีกำกับดูแล  จัด



ส*งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงทำหน�าที่พิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปAนธรรม
ของการประเมินส*งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการก*อนเสนอให�ผู�มีอำนาจสั่งบรรจุและแต*งตั้ง ตามมาตรา 
๕๓ แห*งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ พิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนต*อไป   

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษาตำแหน*งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประกอบด�วยผู�อำนวยการเปAนประธาน
กรรมการ ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน*งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
ตามที่ผู�อำนวยการโรงเรียนเห็นสมควรไม*น�อยกว*า ๔ คน เปAนกรรมการ หัวหน�างานบริหารงานบุคคล เปAน
เลขานุการ และให�ผู�รับผิดชอบงานเลื่อนข้ันเงินเดือนเปAนผู�ช*วยเลขานุการ   

๙. ระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสำเร็จของงาน  ให�กลุ*ม/หน*วย/ส*วน 
ที่เปAนต�นสังกัดของผู�รับการประเมิน จัดเก็บหลักฐานแสดงความสำเร็จของงาน เก็บ สำเนาแบบสรุปผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และแบบ ประเมินพฤติกรรม การปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะของผู�รับการประเมิน ไว�ที่กลุ*ม/หน*วย/ส*วน เปAนเวลา อย*างน�อยสองรอบการ ประเมิน ส*วนต�นฉบับให�
นำส*งกลุ*มบริหารงานบุคคลจัดเก็บไว�ในแฟvมประวัติข�าราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืน ตามความเหมาะสม  

10. ระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสำเร็จของงาน 
ให�ผู�บังคับบัญชานำผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข�าราชการไปใช�ประกอบการแต*งตั้ง

การเลื่อนเงินเดือนการให�ออกจากราชการและการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามา
หลักเกณฑ�และวิธีการว*าด�วยการนั้นและอาจนำไปใช�ประกอบการตัดสินใจด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลในเร่ือง
ต*าง ๆ เช*น การใช�รางวัลประจำปG รางวัลจูงใจและค*าตอบแทนต*าง ๆ ด�วยก็ได� 

11. การบังคับใช� 
หลักเกณฑ�และวิธีการตามประกาศนี้ให�ใช�กับข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน*ง

บุคลากรทางการศึกษารอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ทุกประเภทตั้งแต*รอบการประเมินวันท่ี 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 
กันยายนเปAนต�นไป 

 จึงประกาศให�ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
 
     (นายชิต   คำชั่ง) 
    ผู�อำนวยการโรงเรียนบ�านปรางค� 
  

 
 
 
 
 


