
คู่มือการประเมินผลการปฏบิตัริาชการของข้าราชการ พนกังานราชการ และเจ้าหน้าที่  
สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา เขต 15 

------------------------- 
1. ความเป็นมา 

ตามท่ี ก.ค.ศ. มีมติให้นําพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  มาใช้ 
บังคับกับข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  วางหลักการปฏิบัติราชการว่าให้ดําเนินไปเพ่ือผลสัมฤทธ์ิ
ต่อภารกิจของภาครัฐ  ความมปีระสิทธิภาพและความคุ้มค่า  กําหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมนิ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา   ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่   จะนําไปใช้ประกอบการแต่งต้ัง  การเลื่อนเงินเดือน  การต่อสัญญา  การให้
ออกจากราชการ    การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  และอาจนําไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ เช่น การให้รางวัลประจําปี รางวัลจูงใจ และ
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ  
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  จึงได้จัดทําคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการ  พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่   สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15 
 

2. วัตถุประสงค์ 

  2.๑   เพ่ือพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเน่ืองและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กับเป้าหมายองค์กร 

  2.๒   เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาและมีการช่วยเหลือ

สนับสนุนให้งานบรรลุเป้าหมาย และสร้างความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับเป้าหมายผลงานและความรู้สึกผูกพันต่อ

เป้าหมายขององค์กร 

  2.๓   เพ่ือให้ผูบั้งคับบัญชานําผลการประเมนิไปใช้ประกอบการพิจารณาประกอบการแต่งต้ัง  
การเลื่อนเงินเดือน  การต่อสัญญา  การให้ออกจากราชการ    และการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ   
 

3. ขอบเขตเนือ้หา 
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้มีองคป์ระกอบในการประเมิน จํานวน 2 องค์ประกอบ
ได้แก่ 

(1) ผลสมัฤทธ์ิของงาน  มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 80  ให้ประเมินจาก ปริมาณงาน 
หรือคุณภาพผลงาน หรือความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่กําหนด  หรือ ความประหยัดหรือความคุ้มค่าของ
การใช้ทรัพยากร  โดยให้กําหนดตัวช้ีวัด ระหว่าง 4 – 7 ตัวช้ีวัด  และแต่ละตัวช้ีวัดให้มีค่านํ้าหนักไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 10 และนํ้าหนักของตัวช้ีวัดรวมกันเท่ากับร้อยละ 100 

/(2) พฤติกรรม… 
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(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 20  

ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ ดังน้ี 
   (2.1) สมรรถนะหลักตามที่ ก.พ.กําหนด 5 ด้าน ได้แก่ 
    (2.1.1) การมุง่ผลสัมฤทธ์ิ 
    (2.1.2) บริการที่ดี 
    (2.1.3) การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
    (2.1.4) การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
    (2.1.5) การทาํงานเป็นทีม 
   (2.2)  สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิสอดคล้องกับประเภทตําแหน่ง
และสายงานได้แก่ 

(2.2.1) การคิดวิเคราะห์ 
    (2.2.2) การมองภาพองค์รวม 
    (2.2.3) การดําเนินงานเชิงรุก 
    (2.2.4) การสบืเสาะหาข้อมูล 
    (2.2.5) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการ 
โดยสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามข้อ (2.2.1) – ข้อ (2.2.3) สําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ
ประเภททั่วไป  พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่  ทุกระดับตําแหน่ง  และตามข้อ (2.2.1), (2.2.2), 
(2.2.4),(2.2.5) เฉพาะตําแหน่งประเภทวิชาการสายงานนิติการทุกระดับตําแหน่ง 
  ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50 
 

4. ขั้นตอนการประเมินผลการปฏบิตัิงานของบุคลากร 

    เริ่มรอบการประเมิน 

(1) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผูป้ระเมินและผูร้ับการประเมินกําหนดข้อตกลงร่วมกัน 
เก่ียวกับการมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดดัชนีช้ีวัด นํ้าหนักตัวช้ีวัดหรือ
หลักฐานบ่งช้ีความสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมเหมาะสมกับลักษณะงาน ตามแนวทางการกําหนดดัชนี 
วัดผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามขอบเขตที่กําหนด 

(2) แนวทางในการกําหนดค่าเป้าหมายผลงานของตัวช้ีวัด  มีดังน้ี 
   เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ระดับ  ๑  ผลการปฏิบัติงานท่ีต้องปรับปรุง 

ระดับ  ๒  ผลการปฏิบัติงานพอใช้ 
/ระดับ  ๓... 



 - 3 - 
ระดับ  ๓  ผลการปฏิบัติงานดี 
ระดับ  ๔  ผลการปฏิบัติงานดีมาก 
ระดับ  ๕  ผลการปฏิบัติงานดีเด่น 

(3) แนวทางการประเมินสมรรถนะ มีดังน้ี   

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะ 

   ระดับ  ๑   จําเป็นต้องพัฒนาอย่างย่ิง   

   ระดับ  ๒   ต้องพัฒนา แสดงพฤติกรรมที่คาดหวัง ได้เท่ากับครึ่งหน่ึงของที่กําหนด
   ระดับ  ๓   พอใช้  แสดงพฤติกรรมที่คาดหวัง ได้มากกว่าครึ่งหน่ึงของที่กําหนด 
   ระดับ  ๔   ดี  แสดงพฤติกรรมได้ตามท่ีคาดหวังเกือบทั้งหมด   

   ระดับ  ๕   ดีเย่ียม  แสดงพฤติกรรมได้ตามท่ีคาดหวังทั้งหมด  

(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐานและให้เป็นไปตาม 

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  กําหนด  ส่วนแบบ
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแบบที่ ก.พ.กําหนด 

แบบที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีจํานวน 3 แบบ ได้แก่ 
(4.1)    แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(4.2) แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 
(4.3) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 

 

ระหว่างรอบการประเมิน 
(1) ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน   ให้คําปรึกษาแนะนําผู้รับการประเมิน 

เพ่ือปรับปรุง พัฒนาเพ่ือนําไปสู่ผลสมัฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการและเมื่อสิ้นรอบการ
ประเมินผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันวิเคราะห์ผลสําเร็จของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติ
ราชการ เพ่ือหาความจําเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคล 

  (2) ผู้ประเมินบันทึกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงเก่ียวกับสมรรถนะของผู้รับการประเมินในการ
ปฏิบัติงานระหว่างรอบการประเมินเมื่อสิ้นรอบการประเมิน ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน ประเมินผล
การปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และตามข้อตกลงที่ได้ทําไว้กับผู้รับการประเมิน  

(3) ผู้ประเมินระบุระดับที่คาดหวัง ลงในแบบประเมินสมรรถนะตามท่ีปรากฏอยู่ในมาตรฐาน 
สมรรถนะสําหรับผู้ถือครองตําแหน่ง  เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการติดตามปฏิบัติงานระหว่าง
รอบการประเมินตามที่กําหนด  
ครบรอบการประเมิน 
  (๑)  ผู้ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงาน ลงในแบบกําหนดและประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน   
และแบบกําหนดและประเมินสมรรถนะ 

/การประเมินผล… 
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   การประเมินผลการปฏิบัติงาน  เป็นการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานมีสัดส่วนร้อยละ  80 
   -  ให้ประเมินผลงานจากแผนงานที่กําหนดไว้ในแบบติดตามผลการปฏิบัติงานแต่ละ
รอบการประเมิน   

-  ให้คะแนนผลงานแต่ละตัวช้ีวัดจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน   

  การประเมินสมรรถนะ  มีสัดส่วนร้อยละ  20  โดยพิจารณาจากระดับที่คาดหวังตาม
มาตรฐานสมรรถนะสําหรับผู้ถือครองตําแหน่ง   

   -  ให้ประเมินจากสมรรถนะในระดับที่คาดหวังของแต่ละบุคคลในแบบประเมิน
สมรรถนะ  

   -  ให้คะแนนผลการประเมินแต่ละสมรรถนะ  โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการบันทึก
พฤติกรรมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  (ถ้ามี)  ประกอบพิจารณาให้คะแนนตามแนวทาง   

(2) ในแต่ละรอบการประเมินแบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ คือ  

ดีเด่นดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง  แต่ละระดับมีช่วงคะแนนผลการประเมิน ดังน้ี 
(1) ระดับดีเด่น  คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป 
(2) ระดับดีมาก  คะแนนร้อยละ 80 – 89  
(3) ระดับดี  คะแนนร้อยละ 70 – 79  
(4) ระดับพอใช้  คะแนนร้อยละ 60 – 69  
(5) ระดับปรับปรุง คะแนนตํ่ากว่าร้อยละ 60   

  (3)  นําผลประเมินที่ไปประกอบการแต่งต้ัง  การเลื่อนเงินเดือน  การต่อสัญญา  การให้ออก
จากราชการ    และการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  และอาจนําไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ เช่น การให้รางวัลประจําปี รางวัลจูงใจ และ
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ  โดยจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินในแต่ละหน่วยงาน 

(4)  แจ้งผลการประเมินให้ผู้รบัการประเมินทราบเป็นรายบุคคลโดยให้ผูร้ับการประเมิน ลง 
ลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน กรณีทีผู่ร้ับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมินให้ 
ข้าราชการอย่างน้อยหน่ึงคนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ลงลายมือช่ือเป็นพยานว่าได้
มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

(5) ประกาศรายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่ 
เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน  เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบ
การประเมินต่อไปให้ดีย่ิงขึ้น 

(6) ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกัน จัดทําแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล   

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาสมรรถนะและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  

 

******************* 


