๑

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(๒)
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๑
_______________________

ดวยหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดมีคําสั่งที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษา
ในภู มิ ภ าคของกระทรวงศึ ก ษาธิ การ ลงวั น ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมี เ จตนารมณ สํ า คั ญ เพื่ อ จั ด การ
การศึกษาของประเทศในสว นภูมิภาคทั้งในดานโครงสรางขององคกร ด านระบบบริ หารจัดการ และดาน
บุคลากรที่เกี่ยวของ ใหการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเปนไปดวย
ความเรียบรอย มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพและสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการในการจัดการศึกษา
พร อมทั้งสามารถบริ หารจัดการการพิ จารณาเลื่อนเงิน เดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา 72 และมาตรา 73 แห ง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม บัญญัติให
ผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษา และกฎ ก.ค.ศ. ว าดว ยการเลื่อนขั้น เงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป
ก.ค.ศ. มีมติใหนําพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาใชบังคับกับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(๒) ในสวนการ
กําหนดระดับตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง โดยอนุโลม ตามหนังสือสํานักงาน
ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว21 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่อง การ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ เปนไปดวยความเรียบรอย เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึง
ผลการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานตําแหนง จึงเห็นควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ค.(๒)
สอดรับกับระบบเงินเดือนและเกิดประสิทธิผลทั้งดานการกํากับ ติดตาม และเสริมสรางประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ และใหเปนไปในทางเดียวกัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด
ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ มี น าคม ๒๕๖1 จึ ง ประกาศหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(๒) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังตอไปนี้
/ขอ 1 ประกาศ…

๒
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(๒) สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ การบังคับใช หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(๒) ทุกประเภท ตั้งแตการ
ประเมินครั้งที่ ๒ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) เปนตนไป
ขอ ๓ หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหดําเนินการประเมินปละ ๒
รอบ ตามปงบประมาณ ดังนี้
รอบที่ ๑ เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
รอบที่ ๒ เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน
ขอ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหประเมินอยางนอยสององคประกอบ ไดแก
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะตองมีสัดสวน
คะแนนไมนอยกวา รอยละ ๗๐
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหประเมินจากตัวชี้วัดผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือตรง
ตามเวลาที่กําหนด หรือความประหยัด หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ใหประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. กําหนด และ
สมรรถนะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการที่สวนราชการกําหนด
๔.๑ สมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. กําหนด จํานวน ๕ ดาน ไดแก
๑) การมุงผลสัมฤทธิ์
๒) การบริการที่ดี
๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
๕) การทํางานเปนทีม
๔.๒ สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จํานวน ๓ ดาน (ที่สอดคลองกับ
ประเภทตําแหนงและสายงาน) ไดแก
๑) การคิดวิเคราะห
๒) การมองภาพองครวม
๓) การดําเนินการเชิงรุก
๔) การสืบเสาะหาขอมูล
๕) การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน
๖) ความยืดหยุนผอนปรน
๗) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
๘) ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม
๙) การสั่งการตามอํานาจหนาที่
๑๐) การเขาใจองคกรและระบบราชการ
โดยสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขอ ๑) ขอ ๔) ขอ ๕) เปนสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเพิ่มเติมสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการสายงานนิติกร
/ขอ ๕ มาตราวัด...

๓
ขอ ๕ มาตราวัดในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 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
ระดับตองปรับปรุง คะแนนต่ํากวารอยละ ๖๐ (ไมไดเลื่อนเงินเดือน)
ทั้งนี้การเลื่อนเงินเดือนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการกําหนดไวในกฎ ก.พ. วาดวยการ
เลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยอนุโลม และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(๒) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอ ๗ วิธีการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละรอบการประเมิน
๗.๑ ผูประเมินและผูรับการประเมินกําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมาย
งานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๗.2 กําหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานเปนรูปธรรมและ
เหมาะสมกับลักษณะงาน โดยใชวิธีการถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง (Goal Cascading
Method) เปนหลักกอนหรืออาจเลือกวิธีการกําหนดดัชนีชี้วัดวิธีอ่ืนที่เหมาะสมเพิ่มเติมก็ได โดยอาจมีจํานวน
ระหวาง ๔- ๗ ตัว และแตละตัวชี้วัดควรมีน้ําหนักไมนอยกวา ๑๐ % และน้ําหนักของตัวชี้วัดรวมกันเทากับ ๑๐๐
๗.๓ ในแตละรอบการประเมิน ใหผูประเมินประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับ
การประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ไดประกาศไว และตามขอตกลงที่ไดทําไวกับผูรับการประเมิน
๗.๔ ในระหวางรอบการประเมิน ใหผูประเมินใหคําปรึกษาแนะนําผูรับการประเมิน
เพื่อการปรับปรุง แกไข พัฒนาเพื่อนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
และเมื่ อสิ้ น รอบการประเมิ น ผู ป ระเมิ น กั บ ผูรับ การประเมิน ควรร ว มกั น วิเคราะหผ ลสําเร็ จ ของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เพื่อหาความจําเปนในการพัฒนาเปนรายบุคคลดวย
๗.๕ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละครั้ง ใหผูประเมินแจงผลการ
ประเมินใหผูรับการประเมินทราบเปนขอมูลเฉพาะบุคคล ประกอบดวย
(๑) อัตรารอยละที่ไดรับการเลื่อน
(๒) ฐานในการคํานวณ
(๓) จํานวนเงินที่ไดรับการเลื่อน
(๔) เงินเดือนที่พึงไดรับเมื่อไดรับการเลื่อนตามผลการเลื่อนเงินเดือน
โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผูรับการ
ประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ใหขาราชการที่อยูในกลุม/หนวยเดียวกันอยางนอย
หนึ่งคนลงลายมือชื่อเปนพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย
/๗.๖ ในกรณี…

๔
๗.๖ ในกรณีที่เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการที่อยูระหวาง
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในระหวางรอบการประเมิน ให
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดสวนคะแนนของแตละ
องคประกอบรอยละ ๕๐
ขอ ๘ แบบที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีจํานวน ๓ แบบ ไดแก
๘.๑ แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๘.๒ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
๘.๓ แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะโดยมีรายละเอียดตาม
แนบทาย ประกาศ ก.ค.ศ.กําหนด
ขอ ๙ การประกาศรายชื่อ ใหผูประเมินประกาศรายชื่อขาราชการในสังกัด ซึ่งมีผลการ
ปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมากในที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน เพื่อเปนการยกยองชมเชยและสราง
ขวัญกําลังใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งขึ้น
ขอ ๑๐ ผูประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(๒) ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด
ดังนี้
๑๐.๑ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูไดรับมอบหมาย สําหรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(๒) ในสํานัก
เขตพื้นที่การศึกษา
๑๐.๒ ผูอํานวยการสถานศึกษา สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(๒) ในสถานศึกษา
ขอ ๑๑ การแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษาให
ผอ.สพท. แตงตั้งกรรมการ ควรประกอบดวย
(๑) ผอ.สพท.
ประธานกรรมการ
(๒) รอง ผอ.สพท.
รองประธานกรรมการ
ซึ่งกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของกลุมบริหารงานบุคคล
(๓) ขาราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท.
กรรมการ
(๔) ผูอํานวยการสถานศึกษา
กรรมการ
(๕) ขาราชการครูในสถานศึกษา
กรรมการ
(๖) ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
(๗) หัวหนากลุมงาน/เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ผูชวยเลขานุการ
(งานบําเหน็จความชอบ)
หนาที่ของคณะกรรมการกลั่นกรอง
(ก) ตรวจสอบคุณสมบัติขาราชการ เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
องคกรกลางบริหารบุคคลกําหนด
(ข) กลั่นกรอง เสนอแนะ และพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการกับวงเงินที่ไดรับ
จัดสรร เพื่อเลื่อนเงินเดือนขาราชการในเขตพื้นที่การศึกษา กอนเสนอขอความเห็นชอบตอ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
/ขอ ๑๒ ระบบการ...
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