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ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตําแหนง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(๒) 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
_______________________ 

  ดวยหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดมีคําสั่งท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันท่ี ๓  เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีเจตนารมณสําคัญ เพ่ือจัดการ
การศึกษาของประเทศในสวนภูมิภาคท้ังในดานโครงสรางขององคกร  ดานระบบบริหารจัดการ และดาน
บุคลากรท่ีเก่ียวของ ใหการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเปนไปดวย
ความเรียบรอย มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพและสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการในการจัดการศึกษา
พรอมท้ังสามารถบริหารจัดการการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔ มาตรา 72 และมาตรา 73 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  บัญญัติให
ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๒๙  ธันวาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป 

ก.ค.ศ. มีมติใหนําพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาใชบังคับกับ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(๒) ในสวนการ
กําหนดระดับตําแหนง  และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง โดยอนุโลม ตามหนังสือสํานักงาน 
ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.5/ว21 ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2552 

เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่อง การ 
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ  เปนไปดวยความเรียบรอย เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึง
ผลการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานตําแหนง  จึงเห็นควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ค.(๒) 
สอดรับกับระบบเงินเดือนและเกิดประสิทธิผลท้ังดานการกํากับ  ติดตาม  และเสริมสรางประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ  และใหเปนไปในทางเดียวกัน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด  
ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖1  จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค.(๒) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๑   ดังตอไปนี้ 

/ขอ 1 ประกาศ… 



๒ 
 

  ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(๒) สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ขอ ๒ การบังคับใช หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(๒) ทุกประเภท ตั้งแตการ
ประเมินครั้งท่ี ๒ (วันท่ี ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑) เปนตนไป 

ขอ ๓ หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ใหดําเนินการประเมินปละ  ๒   
รอบ  ตามปงบประมาณ ดังนี้ 

        รอบท่ี ๑ เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
        รอบท่ี ๒ เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางวันท่ี ๑ เมษายน ถึงวันท่ี 30 กันยายน 

ขอ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ใหประเมินอยางนอยสององคประกอบ ไดแก 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะตองมีสัดสวน
คะแนนไมนอยกวา รอยละ ๗๐  

ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ใหประเมินจากตัวชี้วัดผลงาน  คุณภาพผลงาน  ความรวดเร็วหรือตรง 
ตามเวลาท่ีกําหนด  หรือความประหยัด  หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร 

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ใหประเมินจากสมรรถนะหลักตามท่ี ก.พ. กําหนด และ 
สมรรถนะท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการท่ีสวนราชการกําหนด  

๔.๑ สมรรถนะหลักตามท่ี ก.พ. กําหนด จํานวน ๕ ดาน ไดแก 
      ๑) การมุงผลสัมฤทธิ์ 

 ๒) การบริการท่ีดี 
 ๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
 ๔) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
 ๕) การทํางานเปนทีม 

๔.๒ สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ จํานวน ๓ ดาน (ท่ีสอดคลองกับ 
ประเภทตําแหนงและสายงาน) ไดแก 
        ๑) การคิดวิเคราะห 
        ๒) การมองภาพองครวม 
        ๓) การดําเนินการเชิงรุก 

     ๔) การสืบเสาะหาขอมูล 
        ๕) การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน 
        ๖) ความยืดหยุนผอนปรน 
        ๗) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

     ๘) ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม 
        ๙) การสั่งการตามอํานาจหนาท่ี 
        ๑๐) การเขาใจองคกรและระบบราชการ 
  โดยสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ขอ ๑) ขอ ๔) ขอ ๕) เปนสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเพ่ิมเติมสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการสายงานนิติกร 

/ขอ ๕ มาตราวัด... 
 



๓ 
 

ขอ ๕ มาตราวัดในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรอืสมรรถนะ  การประเมิน 
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะจะใชมาตรวัดแบบ Bar Scal (Behaviorally  Anchored Ratting 
scale) โดยจะใชพฤติกรรมสมรรถนะในพจนานุกรม เปน Scal ในการเทียบประเมิน  

ขอ ๖ ระดับผลการประเมิน  จัดแบงกลุมคะแนนผลการปฏิบัติราชการเปน ๕ ระดับ และ 
กําหนดชวงคะแนนประเมินของแตละระดับ ดังนี้ 
   ระดับดีเดน คะแนน รอยละ ๙๐-๑๐๐ 
   ระดับดีมาก คะแนน รอยละ ๘๐-๘๙ 
   ระดับดี  คะแนน รอยละ ๗๐-๗๙ 
   ระดับพอใช คะแนน รอยละ ๖๐-๖๙ 
   ระดบัตองปรับปรุง คะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ (ไมไดเลื่อนเงินเดือน) 
  ท้ังนี้การเลื่อนเงินเดือนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการกําหนดไวในกฎ ก.พ. วาดวยการ
เลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒  กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยอนุโลม และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(๒) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ขอ ๗ วิธีการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละรอบการประเมิน 
๗.๑ ผูประเมินและผูรับการประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมาย 

งานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๗.2 กําหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานเปนรูปธรรมและ 

เหมาะสมกับลักษณะงาน   โดยใชวิธีการถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง (Goal Cascading  
Method) เปนหลักกอนหรืออาจเลือกวิธีการกําหนดดัชนีชี้วัดวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติมก็ได   โดยอาจมีจํานวน
ระหวาง ๔- ๗ ตัว และแตละตัวชี้วัดควรมีน้ําหนักไมนอยกวา ๑๐ % และน้ําหนักของตัวชี้วัดรวมกันเทากับ ๑๐๐  

๗.๓ ในแตละรอบการประเมิน  ใหผูประเมินประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับ 
การประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีไดประกาศไว  และตามขอตกลงท่ีไดทําไวกับผูรับการประเมิน 

๗.๔ ในระหวางรอบการประเมิน  ใหผูประเมินใหคําปรึกษาแนะนําผูรับการประเมิน 
เพ่ือการปรับปรุง  แกไข  พัฒนาเพ่ือนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  
และเม่ือสิ้นรอบการประเมิน  ผูประเมินกับผูรับการประเมินควรรวมกันวิเคราะหผลสําเร็จของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ   เพ่ือหาความจําเปนในการพัฒนาเปนรายบุคคลดวย 

๗.๕ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละครั้ง   ใหผูประเมินแจงผลการ 
ประเมินใหผูรับการประเมินทราบเปนขอมูลเฉพาะบุคคล  ประกอบดวย 

(๑) อัตรารอยละท่ีไดรับการเลื่อน 
(๒) ฐานในการคํานวณ 
(๓) จํานวนเงินท่ีไดรับการเลื่อน 
(๔) เงินเดือนท่ีพึงไดรับเม่ือไดรับการเลื่อนตามผลการเลื่อนเงินเดือน 
โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน  กรณีท่ีผูรับการ 

ประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน   ใหขาราชการท่ีอยูในกลุม/หนวยเดียวกันอยางนอย
หนึ่งคนลงลายมือชื่อเปนพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย 

/๗.๖ ในกรณี… 
 



๔ 
 

๗.๖ ในกรณีท่ีเปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการท่ีอยูระหวาง 
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ   หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการอยูในระหวางรอบการประเมิน   ให
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  โดยมีสัดสวนคะแนนของแตละ
องคประกอบรอยละ  ๕๐ 

ขอ ๘ แบบท่ีใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีจํานวน  ๓  แบบ ไดแก 
      ๘.๑ แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
       ๘.๒ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
      ๘.๓ แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะโดยมีรายละเอียดตาม

แนบทาย ประกาศ ก.ค.ศ.กําหนด 
ขอ ๙ การประกาศรายชื่อ  ใหผูประเมินประกาศรายชื่อขาราชการในสังกัด   ซ่ึงมีผลการ 

ปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมากในท่ีเปดเผยใหทราบโดยท่ัวกัน  เพ่ือเปนการยกยองชมเชยและสราง
ขวัญกําลังใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน 

ขอ ๑๐ ผูประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  38ค.(๒) ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด 
ดังนี้ 

๑๐.๑ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือผูไดรับมอบหมาย  สําหรับ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38ค.(๒) ในสํานัก
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๑๐.๒ ผูอํานวยการสถานศึกษา สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค.(๒) ในสถานศึกษา 

ขอ ๑๑ การแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให  
ผอ.สพท. แตงตั้งกรรมการ ควรประกอบดวย 

(๑) ผอ.สพท.      ประธานกรรมการ 
(๒) รอง ผอ.สพท.     รองประธานกรรมการ 
     ซ่ึงกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของกลุมบริหารงานบุคคล 
(๓) ขาราชการท่ีปฏิบัติงานใน สพท.   กรรมการ 
(๔) ผูอํานวยการสถานศึกษา    กรรมการ 
(๕) ขาราชการครูในสถานศึกษา    กรรมการ 
(๖) ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล   กรรมการและเลขานุการ 
(๗) หัวหนากลุมงาน/เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ   ผูชวยเลขานุการ 
     (งานบําเหน็จความชอบ) 
หนาท่ีของคณะกรรมการกลั่นกรอง 
(ก) ตรวจสอบคุณสมบัติขาราชการ เพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี 

องคกรกลางบริหารบุคคลกําหนด 
(ข) กลั่นกรอง เสนอแนะ และพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการกับวงเงินท่ีไดรับ 

จัดสรร เพ่ือเลื่อนเงินเดือนขาราชการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  กอนเสนอขอความเห็นชอบตอ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

/ขอ ๑๒ ระบบการ... 
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