
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
*************************** 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกลยุทธ์หนึ่งของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เน้นความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือผลักดันผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
จึงนับว่ามีความส าคัญและเป็นประโยชน์ทั้งต่อส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง 

 
1. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ช่วงที่ 1  เมื่อเริ่มรอบการประเมิน  ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
ให้ส่วนราชการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการในสังกัดทราบ 
ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา) และผู้รับการประเมินก าหนดข้อตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่าง 
เป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน ส าหรับการก าหนดดัชนีชี้วัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัด 
จากบนลงล่างเป็นหลักก่อนในกรณีท่ีไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใด
วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม ส่วนการประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ทั้งนี้ ให้ระบุตามที่ส่วนราชการก าหนด 

ช่วงที่ 2  ระหว่างรอบการประเมิน 
ผู้ประเมินประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินตามข้อตกลง 

หรือดัชนีชี้วัดที่ได้จัดท าไว้ ผู้ประเมินให้ค าปรึกษา แนะน า แก่ผู้รับการประเมินเพ่ือปรับปรุง แก้ไข 
และพัฒนา เพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการและสมรรถนะที่คาดหวัง หากมีกิจกรรม 
โครงการ หรืองานส าคัญ ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินอาจปรับปรุงข้อตกลงหรือดัชนีชี้วัดใหม่ก็ได้ 

ช่วงที่ 3  เมื่อครบรอบการประเมิน 
ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันวิเคราะห์ผลส าเร็จของงานและพฤติกรรม 

หรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล 
โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน  และให้ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการ
ปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน  น าผลการประเมิน 
การปฏิบัติราชการเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553 
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2. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ก.ค.ศ. มีมติให้น าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาใช้บังคับกับ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
ในส่วนของการก าหนดระดับต าแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งโดยอนุโลม 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 21 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 เพ่ือถือปฏิบัตินั้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไว้ดังนี้ 

1. รอบการประเมิน 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการจะด าเนินการประเมินปีละ 2 รอบตามปีงบประมาณ คือ 
รอบท่ี 1  ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป 
รอบท่ี 2  ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 

2. องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมิน 
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 80  ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน 

คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่ก าหนด  ความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 20 

ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามท่ี ก.พ. ก าหนดจ านวน 5 ด้าน และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ก าหนด  

3. ผู้มีหน้าที่ประเมิน 
ผู้ประเมิน คือ  ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้รับการประเมิน คือ  ข้าราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา 
ส าหรับข้าราชการที่ไปช่วยราชการให้หน่วยงานที่ข้าราชการไปช่วยราชการเป็นผู้ประเมิน 
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4. ระดับผลการประเมิน 
 จัดแบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็น 5 ระดับ 

และก าหนดช่วงคะแนนประเมิน ดังนี้ 
ระดับ 

ผลการประเมิน 
คะแนน หมายเหตุ 

ดีเด่น 90 ขึ้นไป  

ดีมาก 80 - 89  

ดี 70 - 79  

พอใช้ 60 - 69  

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า  60 ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

กรณีผู้รับการประเมินมีผลการประเมินระดับ “ต้องปรับปรุง” ให้มีการชี้แนะประเด็นข้อบกพร่อง
ที่ต้องได้รับการปรับปรุง แก้ไข ทั้งในส่วนของการปฏิบัติงาน  ประสิทธิภาพในการท างาน และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งไปเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนางานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 

5. วิธีด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละรอบการประเมิน 
5.1 ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
5.2 ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันก าหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จ 

ของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยใช้วิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลส าเร็จของงาน 
จากบนลงล่าง เป็นหลักก่อน หรืออาจเลือกวิธีการก าหนดดัชนีชี้วัดวธิีอ่ืนที่เหมาะสมเพิ่มเติมก็ได้ 
โดยมีจ านวนระหว่าง 4-7 ตัวชี้วัด และแต่ละตัวชี้วัดควรมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 10% และน้ าหนัก 
ของทุกตัวชี้วัดรวมกันเท่ากับ 100 (ตามแบบหมายเลข 1) 

5.3 ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
ผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับผู้รับการประเมิน 

5.4 ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินให้ค าปรึกษาแนะนะ ผู้รับการประเมิน 
เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
หรือสมรรถนะ และเม่ือสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน ควรร่วมกันวิเคราะห์ 
ผลส าเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนา 
เป็นรายบุคคลด้วย 

5.5 ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ 
ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบ
ผลการประเมินให้ข้าราชการที่อยู่ในกลุ่ม/หน่วย เดียวกันอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อ 
เป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้ว 
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5.6 ในกรณีที่เป็นการปะเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อยู่ระหว่าง 
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน 
ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนน 
ของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50 

6. การประกาศรายช่ือ 
ให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการในสังกัดซึ่งมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ 

ดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนา 
ผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

7. การเสนอผลการปฏิบัติราชการต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 

ให้ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย โดยความเห็นชอบของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาที่ก ากับดูแลจัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด 
เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งท าหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น 
 
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก่อนเสนอให้ผู้มีอ านาจ 
สั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนต่อไป 

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประกอบด้วย 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป็นประธานกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นสมควร ไม่น้อยกว่า 4 คน 
เป็นกรรมการและให้ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นเลขานุการ 

8. ระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความส าเร็จของงาน 
ให้กลุ่ม/หน่วย จัดเก็บส าเนาแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
และหลักฐานแสดงความส าเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับ 
การประเมินไว้ที่กลุ่ม/หน่วย ที่ผู้รับการประเมินสังกัดอยู่เป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน 
ส่วนต้นฉบับให้กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดเก็บไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการหรือจัดเก็บในรูปแบบอื่น 
ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 



                                                             -๕- 

9. การน าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปใช้ 
ให้ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใช้ประกอบการแต่งตั้ง 

การเลื่อนเงินเดือน การให้ออกจากราชการ และการพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น และอาจน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ เช่น การให้รางวัลประจ าปี รางวัลจูงใจ และค่าตอบแทนต่างๆ ด้วยก็ได้ 
 

...................................................... 
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