ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
..............................................
ตามที่ ก.ค.ศ.มีมติให้นาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาใช้บังคับ
กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในส่วนของการกาหนดระดับตาแหน่งและ
การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง โดยอนุโลม ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 21
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ให้ส่วนราชการถือปฏิบัตินั้น เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปโดย
โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จึงกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
เพื่อให้สามารถดาเนินการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อการเลื่อนเงินเดือน
ได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพสอดรั บ กับ ระบบเงินเดือน และเกิดประสิ ทธิผ ลทั้งด้านการกากับติดตาม และการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ได้พิจารณาเห็นชอบกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ในสังกัด ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1. รอบการประเมิน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ จะดาเนินการประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้
ครั้งที่ 1 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม
ครั้งที่ 2 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน
2. องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมิน
กาหนดให้มีองค์ประกอบในการประเมิน จานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ผลสัมฤทธิ์
ของงาน และพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ร าชการหรื อ สมรรถนะ โดยก าหนดให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ข องงานมี สั ด ส่ ว น
ร้อยละ 80 และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ มีสัดส่ วนร้อยละ 20 และทั้ง 2 องค์ประกอบให้
พิจารณาประเมิน ดังนี้

/..ผลสัมฤทธิ์

-2ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่กาหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลัก ตามที่
ก.พ.กาหนด จานวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กาหนด จานวน 3 ด้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สมรรถนะหลักตามที่ ก.พ.กาหนด จานวน 5 ด้าน ได้แก่
1.1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
1.2) บริการที่ดี (Service Mind)
1.3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
1.4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม(Integrity)
1.5) การทางานเป็นทีม (Teamwork)
2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จานวน 3 ด้าน ที่สอดคล้องกับ
ประเภทตาแหน่งและสายงาน ได้แก่
2.1) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
2.2) การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)
2.3) การดาเนินการเชิงรุก (Proactiveness)
2.4) การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking)
2.5) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน(Concern for Order)
โดยสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ข้อ 2.4 และ 2.5
เป็นสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติเพิ่มเติมสาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการสายงานนิติการ
3. มาตรวัดในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
การประเมินประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ จะใช้มาตรวัดแบบ BAR
Scale (Behaviorally Anchored Rating Scale) โดยจะใช้พฤติกรรมสมรรถนะในพจนานุกรมเป็น Scale
ในการเทียบประเมิน ตัวอย่างวิธีการประเมินแบบ BAR ตามกาหนด
4. ระดับผลการประเมิน
จัดแบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็น 5 ระดับ และกาหนดช่วง
คะแนนประเมินและร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับดีเด่น
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ระดับปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

90% ขึ้นไป เลื่อนเงินเดือนอัตราร้อยละ 3.01 – 6.00
80-89.99% เลื่อนเงินเดือนอัตราร้อยละ 2.01 – 3.00
70-79.99% เลื่อนเงินเดือนอัตราร้อยละ 1.01 – 2.00
60-69.99% เลื่อนเงินเดือนอัตราร้อยละ 0.01 – 1.00
ต่ากว่า 60% ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน)

ทั้งนี้ การเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ใน กฎ ก.พ.
ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนโดยอนุโลม ประกอบกฎ ก.ค.ศ.และแนวปฏิบัติของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
/..5. วิธี

-35. วิธีดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละรอบการประเมิน
5.1 ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกาหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมาย
งานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5.2 กาหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม และ
เหมาะสมกับลั กษณะงาน โดยใช้วิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสาเร็จของงานจากบนลงล่ าง(Goal Cascading
Method) เป็นหลักก่อน หรืออาจเลือกวิธีการกาหนดดัชนีชี้วัดวิธีอื่นที่เหมาะสมหรือวิธีที่เหมาะสมเพิ่มเติมก็ได้
โดยอาจมีจานวนระหว่าง 4-7 ตัวและแต่ละตัวชี้วัดควรมีน้าหนักไม่น้อยกว่า 10% และน้าหนักของทุกตัวชี้วัด
รวมกันเท่ากับ 100
5.3 ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับ
การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ทาไว้กับผู้รับการประเมิน
5.4 ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินให้คาปรึกษาแนะนาผู้รับการประเมิน
เพื่อการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะ
และเมื่อ สิ้ น รอบการประเมิ น ผู้ ป ระเมิน กั บ ผู้ รั บ การประเมิ น ควรร่ ว มกั น วิเ คราะห์ ผ ลส าเร็ จของงานและ
พฤติกรรม การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เพื่อหาความจาเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย
5.5 ในการประเมิน ผลการปฏิบัติ ราชการในแต่ล ะครั้ง ให้ ผู้ ประเมิ นแจ้ งผลการ
ประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับ การประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน
กรณีที่ผู้ รั บ การประเมิน ไม่ยิ น ยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินให้ ข้าราชการที่อยู่ในกลุ่ ม/หน่ว ย
เดียวกันอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
5.6 ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมินให้
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละ
องค์ประกอบร้อยละ 50
6. แบบที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีจานวน 3 แบบ ได้แก่
6.1 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จานวน 3 หน้า
6.2 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
6.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ
7. การประกาศรายชื่อ ให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการในสังกัดซึ่งมีผลการปฏิบัติ
ราชการอยู่ใ นระดั บ ดีเด่น และดี มากในที่เปิด เผยให้ ทราบโดยทั่ว กัน เพื่อเป็นการยกย่อ งชมเชยและสร้า ง
แรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
8. การเสนอผลการปฏิบัติราชการต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
ให้ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย โดยความเห็นชอบของรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ที่กากับดูแลจัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด เสนอต่อผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งทาหน้าที่
พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก่อนเสนอ
ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนต่อไป
/..คณะ

-4คณะกรรมการกลั่ น กรองผลการประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการของข้ าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประกอบด้วยรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคล เป็นประธานกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามที่ผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเห็ นสมควรไม่น้อยกว่า 4 คน เป็น
กรรมการ และให้ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ
9. ระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสาเร็จของงาน
ให้กลุ่ม/หน่วย จัดเก็บสาเนาแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงาน และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะและหลักฐานแสดงความสาเร็จ
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบั ติร าชการหรือสมรรถนะของผู้ รับการประเมินไว้ที่กลุ่ม/หน่วย ที่ผู้รับการ
ประเมินสังกัดอยู่เป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมินส่วนต้นฉบับให้กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดเก็บไว้ในแฟ้ม
ประวัติข้าราชการหรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม
10. การนาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปใช้
ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาน าผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการในสั ง กั ด ไปใช้
ประกอบการแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การให้ ออกจากราชการ และการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น และอาจนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ เช่น การให้รางวัลประจาปี รางวัลจูงใจ และค่าตอบแทนต่าง ๆ ด้วยก็ได้
11. การบังคับใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศนี้ให้ใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ทุกสายงาน ทุกตาแหน่ง ตั้งแต่รอบการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการ วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562

(นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

