
 
ประกาศส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

เร่ือง  หลกัเกณฑ์และวธีิการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค.(2) 

----------------------------------- 

ตามท่ีก.ค.ศ.มีมติใหน้ าพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2551  มาใชบ้งัคบั
กบัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา38ค.(2) ในส่วนของราชการก าหนดระดบั
ต าแหน่งและการใหไ้ดรั้บเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  โดยอนุโลม ตามหนงัสือ ส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี 
ศธ 0206.5/ว 21  ลงวนัท่ี  17  ธนัวาคม  2552  ใหส่้วนราชการประเมินผลการปฏิบติัราชการเป็นไปโดย
โปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได ้  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  จึง
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค.(2)  เพื่อใหส้ามารถด าเนินการบริหารงานบุคคลท่ีเก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบติัราชการ  
การเล่ือนเงินเดือนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสอดรับกบัระบบเงินเดือนและเกิดประสิทธิผลทั้งดา้น 

การก ากบัติดตามและการเสริมสร้างการปฏิบติัราชการ 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยมติคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจงัหวดัขอนแก่น  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2560    วนัท่ี   3  มีนาคม  2560 ไดพ้ิจารณาเห็นชอบ
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา38 ค.(2)  ให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้  จึงประกาศ
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการดงักล่าวใหท้ราบโดยทัว่กนั  ดงัน้ี 

หลกัเกณฑ์และวธิีการประเมนิผลการปฏิบัตริาชการ 
  1.  รอบการประเมนิ 

        การประเมินผลการปฏิบติัราชการ  จะด าเนินการประเมินปีละ 2 รอบ ตาม 

ปีงบประมาณ ดงัน้ี 

       รอบที ่ 1  เป็นการประเมินผลการปฏิบติัราชการระหวา่งวนัท่ี  1  ตุลาคม  ถึงวนัท่ี                       
31  มีนาคม ของปีถดัไป  
        รอบที ่ 2  เป็นการประเมินผลการปฏิบติัราชการระหวา่งวนัท่ี  1  เมษายน  ถึงวนัท่ี                  
30  กนัยายน  ของปีเดียวกนั 
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  2.  องค์ประกอบทีใ่ช้ในการประเมิน 
        ก าหนดใหมี้องคป์ระกอบในการประเมิน  จ านวน  2  องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  
ผลสมัฤทธ์ิของงาน  และพฤติกรรมการปฏิบติัราชการหรือสมรรถนะ  โดยก าหนดใหผ้ลสมัฤทธ์ิของงาน  
มีสดัส่วนร้อย  70  และพฤติกรรมปฏิบติัราชการหรือสมรรถนะ  มีสดัส่วนร้อยละ  30 และทั้ง  2 
องคป์ระกอบ  ใหพ้ิจารณาประเมิน  ดงัน้ี 

        ผลสัมฤทธ์ิของงาน  ใหป้ระเมินจากปริมาณผลงาน  คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว
หรือตรงตามเวลาท่ีก าหนด  ความประหยดั  หรือความคุม้ค่าของการใชท้รัพยากร 
       พฤตกิรรมการปฏิบัตริาชการหรือสมรรถนะ  ใหป้ระเมินจากสมรรถนะหลกัตามท่ี  
ก.พ. ก าหนด จ านวน  5  ดา้น  และสมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  ตามท่ีส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ก าหนด  จ านวน  8  ดา้น  โดยมี รายละเอียดดงัน้ี 

   1.  สมรรถนะหลกัตามที ่ ก.พ.ก าหนด  จ  านวน  5  ดา้น  ไดแ้ก่ 
        1.1)  การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (Achievemcnt Motivation) 
        1.2)  บริการท่ีดี (Service  Mind) 
        1.3)  การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
        1.4)  การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 
        1.5)  การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
   2.  สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานทีป่ฏิบัต ิจ  านวน 8  ดา้น  (ท่ีสอดคลอ้งกบั
ประเภทต าแหน่งและสายงาน)  ไดแ้ก่ 
        2.1)  การวิเคราะห์ ( Analytical  Thanking) 
        2.2)  การมองภาพองคร์วม (Conceptual  Thanking) 
        2.3)  การด าเนินการเชิงรุก (Proactiveness) 
        2.4)  การสืบเสาะหาขอ้มูล (Information Seeking) 
        2.5)  การตรวจสอบความถูกตอ้งตามกระบวนงาน  (Concerm  for  Order) 
        2.6)  ความยดืหยุน่ผอ่นปรน (Flexibility) 
        2.7) ศิลปะการส่ือสารจูงใจ  (Communication & Influencing) 
        2.8)  ความเขา้ใจขอ้แตกต่างทางวฒันธรรม (Cultural  Sensitivity) 
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   3.  มาตรวดัในการประเมนิพฤตกิรรมการปฏิบัตริาชการหรือสมรรถนะ 
        การประเมินพฤติกรรมการปฏิบติัราชการหรือสมรรถนะ  จะใชม้าตรวดัแบบ 
BAR Scale  (Behaviorally  Anchored  Rating  Scale)  โดยจะใชพ้ฤติกรรมสมรรถนะในพจนานุกรมเป็น 
Scale  ในการเทียบประเมิน   ตวัอยา่งการประเมินแบบ  BAR  Scale  ตามท่ีก าหนด   
   4.  ระดบัผลการประเมนิ 
        จดัแบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินปฏิบติัราชการ  เป็น  5  ระดบั  และ  
ก าหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดบั  ดงัน้ี 
        ระดบัดีเด่น  คะแนน  90 % ข้ึนไป 
        ระดบัดีมาก  คะแนน  80-89 % 
        ระดบัดี  คะแนน  70-79% 
        ระดบัพอใช ้  คะแนน  60-69% 
        ระดบัตอ้งปรับปรุง คะแนน  ต ่ากวา่  60% (ไม่ไดเ้ล่ือนเงินเดือน) 
   ทั้งน้ี  การเล่ือนขั้นเงินเดือนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไวใ้น
กฎ ก.พ.วา่ดว้ยการเล่ือนขั้นเงินเดือนโดยอนุโลม  ประกอบกฎ ก.ค.ศ.และแนวปฏิบติัของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   5.  วธิีด าเนินการประเมนิผลการปฏิบัตริาชการในแต่ละรอบการประเมนิ 
        5.1  ผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมินก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนัเก่ียวกบัการ
มอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

     5.2  ก าหนดดชันีช้ีวดัหรือหลกัฐานบ่งช้ีความส าเร็จของงานอยา่งเป็นรูปธรรม 
และเหมาะสมกบัลกัษณะงาน โดยใชวิ้ธีการถ่ายทอดตวัช้ีวดัผลส าเร็จของงานจากบนลงล่าง(Goal 
cascading Method) เป็นหลกัก่อนหรืออาจเลือกวิธีการก าหนดดชันีช้ีวดัวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสมหรือวิธีท่ี
เหมาะสมเพิม่เติมกไ็ด ้ โดยอาจมีจ านวนระหวา่ง 4-7 ตวัและแต่ละตวัช้ีวดัควรมีน ้าหนกัไม่นอ้ยกวา่ 10% 
และน ้าหนกัของทุกตวัช้ีวดัรวมกนัเท่ากบั 100                 
        5.3 ในแต่ละรอบการประเมินใหผู้ป้ระเมิน ประเมินผลการปฏิบติัราชการของ
ผูรั้บประเมินตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีไดป้ระกาศไว ้และตามขอ้ตกลงท่ีไดท้ าไวก้บัผูรั้บการประเมิน 
       5.4 ในระหวา่งรอบการประเมิน ใหผู้ป้ระเมินใหค้  าปรึกษาแนะน าผูรั้บการ
ประเมินเพื่อการปรับปรุง แกไ้ข พฒันาเพื่อน าไปสู่ผลสมัฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมการปฏิบติัราชการ
หรือสมรรถนะ และเม่ือส้ินรอบการประเมิน ผูป้ระเมินกบัผูรั้บการประเมิน ควรร่วมกนัวิเคราะห์ผลส าเร็จ
ของงานและพฤติกรรรมการปฏิบติัราชการหรือสมรรถนะ เพื่อหาความจ าเป็นในการพฒันารายบุคคลดว้ย    
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 5.5 ในการประเมินผลการปฏิบติัราชการในแต่ละคร้ัง ใหผู้ป้ระเมินแจง้ผล 
การประเมินทราบเป็นรายบุคคลโดยใหผู้รั้บการประเมินลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน กรณีท่ีผูรั้บ
การประเมินไม่ยนิยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน ใหข้า้ราชการท่ีอยูใ่น กลุ่ม/หน่วย เดียวกนั
อยา่งนอ้ยหน่ึงคนลงลายมือช่ือเป็นพยานวา่ไดมี้การแจง้ผลการประเมินดงักล่าวแลว้ดว้ย  
         5.6 ในกรณีท่ีเป็นการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการท่ีอยูร่ะหวา่ง
ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการอยูใ่นระหวา่งรอบการประเมิน 
ใหป้ระเมินผลสมัฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบติัราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสดัส่วนคะแนน
ของแต่ละองคป์ระกอบร้อยละ 50          

         6.  แบบทีใ่ช้ในการประเมนิผลการปฏิบัตริาชการ มจี านวน 3 แบบ ได้แก่  
   6.1 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการ จ านวน 3 หนา้    

 6.2  แบบประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน        
6.3  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบติัราชการหรือสมรรถนะโดยมีรายละเอียด 
       ตามแนบทา้ยประกาศ    

         7. การประกาศรายช่ือ        
 ใหผู้ป้ระเมินประกาศรายช่ือขา้ราชการในสงักดัซ่ึงมีผลการปฏิบติัราชการอยู ่

ในระดบัดีเด่นและดีมากในท่ีเปิดเผลใหท้ราบโดยทัว่กนั เพื่อเป็นการยกยอ่งชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้
พฒันาการปฏิบติัราชการในรอบการประเมินต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน      
            8.การเสนอผลการปฏิบัตริาชการต่อคณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมนิผล
การปฏิบัตริาชการ           
           ใหผู้อ้  านวยการกลุ่ม/หน่วย/หวัหนา้กลุ่มนิเทศก ์โดยผา่นความเห็นชอบของ 
รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จดัส่งผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
ของขา้ราชการในสงักดัเสนอต่อคณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการ ซ่ึงท า
หนา้ท่ีพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกบัมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบติั
ราชการ ก่อนเสนอใหผู้มี้อ  านาจสัง่บรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา53 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการ
ครูและบุคลากรการศึกษา พ.ศ.2547  และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2551  (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 
พิจารณาสัง่เล่ือนเงินเดือนต่อไป  
                       คณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา38ค.(2)   ประกอบผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
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เป็นประธานกรรมการ  รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูรั้บผิดชอบงานดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เป็นรองประธานกรรมการ   ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 
ค.(2) ตามท่ีผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเห็นสมควร ไม่นอ้ยกวา่ 4 คน เป็นกรรมการ และให้
ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
              9. ระบบการจดัเกบ็ผลการประเมนิและหลกัฐานแสดงความส าเร็จของงาน  
   ใหก้ลุ่ม/หน่วย จดัเกบ็ส าเนาแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการแบบ
ประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบติัราชการหรือสมรรถนะและหลกัฐาน
แสดงความส าเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบติัราชการหรือสมรรถนะของผูรั้บการประเมินไวท่ี้ 
กลุ่ม/หน่วย ท่ีผูรั้บการการประเมินสงักดัอยู ่เป็นเวลาอยา่งนอ้ยสองรอบการประเมิน ส่วนตน้ฉบบัใหก้ลุ่ม
บริหารงานบุคคลจดัเกบ็ไวใ้นแฟ้มประวติัขา้ราชการหรือจดัเกบ็ในรูปแบบอ่ืนตามเหมาะสม  
       10.  การน าผลการประเมนิผลการปฏิบัตริาชการไปใช้     
   ใหผู้บ้งัคบับญัชาน าผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการในสงักดั
ประกอบการแต่งตั้ง การเล่ือนเงินเดือน การใหอ้อกจากราชการ และการพฒันาและเพิ่มพนูประสิทธิภาพ
การปฏิบติัราชการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการวา่ดว้ยการนั้น และอาจน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจดา้น
การบริหารทรัพยากรบุคคลในเร่ืองต่างๆ เช่น การใหร้างวลัประจ าปี รางวลัจูงใจ และค่าตอบแทนต่าง ๆ 
ดว้ยกดี็      
                               11.  การบังคบัใช้         
   หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามประกาศน้ีใหใ้ชก้บับุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ทุกประเภท  ตั้งแต่รอบการประเมินวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  เป็น
ตน้ไป   

      ประกาศ ณ วนัท่ี     1    ตุลาคม   พ.ศ. 2563                            
           
           
    

 

 

 


