
 

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

---------------------------------------------------------------------------------- 

ตามที่ ก.ค.ศ.มีมติให้นําพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาใช้บังคับ         

กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในส่วน 

ของการกําหนดระดับตําแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง โดยอนุโลม ตามหนังสือ

สํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ นั้น 

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่ง 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ และ

ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งด้านการกํากับ ติดตามและการเสริมสร้างประสิทธิภาพ

การปฏิบัติราชการ ประกอบกับหนังสือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๒๒๑ 

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอ่ืนตาม

มาตรา ๓๘ ค.(๒) ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ 

เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค     ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุม     ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ 

กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม        มาตรา ๓๘ ค. (๒) ทั้งนี้ หากมีประกาศ 

อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาใด ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้เป็นอันยุติไป ดังนี้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๑. รอบการประเมิน 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการจะดําเนินการประเมิน ปีละ ๒ รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้  

รอบท่ี ๑ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม  

รอบท่ี ๒ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  

๒. องค์ประกอบท่ีใช้ในการประเมิน 

กําหนดให้มีองค์ประกอบในการประเมิน จํานวน ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ 



 ๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๘๐ 

๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ ๒๐ ให้พิจารณาประเมิน 

ดังนี้ 

๒.๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือตรง

ตามเวลาที่กําหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร โดยประเมินงาน ๓ ส่วน คือ งาน

ตามตําแหน่งที่ได้รับมอบหมาย (งานประจํา)  งานตามนโยบายของส่วนราชการ และงาน พิเศษที่ได้รับ 

มอบหมายที่นอกเหนือจากงานประจําและงานตามนโยบาย รายละเอียดของงานที่ให้เป็นไปตามข้อตกลงของผู้

ประเมินและผู้รับการประเมินที่จะกําหนดในแต่ละรอบการประเมิน  

๒.๑.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตาม ก.พ.กําหนด 

จํานวน  ๕ ด้าน และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) สมรรถนะหลักตามที่ ก.พ.กําหนด  จํานวน ๕ ด้าน ได้แก่ 

(๑.๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

(๑.๒) บริการที่ดี (Service Mind)  

(๑.๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise)  

(๒.๔) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 

(๑.๕) การทํางานเป็นทีม (Teamwork) 

๒) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จํานวน ๓ ด้าน (ที่สอดคล้องกับประเภท ตําแหน่ง

และสายงาน) ได้แก่ 

(๒.๑) การคิดวิเคราะห์ (Analytical)  

(๒.๒) การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)  

(๒.๓) การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness)  

(๒.๔) การสืบเสาะหาข้อมูล (Information)  

(๒.๕) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order)  

(๒.๖) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility)  

(๒.๗) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing)  

(๒.๘) ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) 

โดย ตําแหน่งที่กําหนดให้ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการจากสมรรถนะตามลักษณะงานที่

ปฏิบัติเป็นการเฉพาะในแต่ละสายงาน  



๓) พฤติกรรมการมาปฏิบัติราชการ คือ 

(๓.๑) การรักษาวินัย  

(๓.๒) การลากิจและลาป่วย  

(๓.๓) การมาปฏิบัติงาน  

(๓.๔) การปฏิบัติหน้าที่เวร  

(๓.๕) การเข้าร่วมกิจกรรมวันราชพิธีและวันสําคัญต่าง ๆ 

สําหรับตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน  หัวหน้างาน นอกจากให้มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ

จากสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

แล้วให้มีการประเมินสมรรถนะทางการบริหาร จํานวน ๖ ด้าน เพิ่มเติม คือ 

๑) สภาวะผู้นํา (Leadership)  

๒) วิสัยทัศน์ (Visioning)  

๓) การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation)  

๔) ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน (Change Leadership)  

๕) การควบคุมตนเอง (Self Control)  

๖) การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering 

๓. มาตรวัดในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 

การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ จะใช้มาตรวัดแบบ BAR Scale 

(Behavioray Anchorad Rating Scale) โดยจะใช้พฤติกรรมสมรรถนะในพจนานุกรมเป็น Scale ในการ

เทียบประเมิน ตัวอย่างวิธีการประเมินแบบ BAR Scale ตามท่ีกําหนด  

๔. ระดับผลการประเมิน 

จัดแบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็น ๕ ระดับ และกําหนดช่วงคะแนน

ประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้  

ระดับดีเด่น   คะแนน  ๙๐ % ขึ้นไป  

ระดับดีมาก  คะแนน   ๘๐-๘๙ %  

ระดับด ี   คะแนน   ๗๐- ๗๙ %  

ระดับพอใช้   คะแนน   ๖๐-๖๙ % 

ระดับต้องปรับปรุง คะแนน   ตํ่ากว่า ๖๐ % (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 



ทั้งนี้ การเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎ ก.พ.ว่าด้วยการ เลื่อน

เงินเดือน โดยอนุโลม ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. และแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน 

และกรณีผลการประเมินทั้ง ๒ องค์ประกอบได้คะแนน น้อยกว่า ๖๐ คะแนน ผู้ประเมินและผู้รับ การประเมิน

จะต้องปรึกษาหารือเพ่ือพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 

๕. วิธีดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละรอบการประเมิน 

๕.๑ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกําหนดข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับการ

มอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แล้วจึงกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลักและค่าเป้าหมายของ

งาน อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

๕.๑.๑ ผู้อํานวยการ 

๕.๑.๒ รองผู้อํานวยการ 

๕.๑.๓หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้างาน 

๕.๒ กําหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม และกับลักษณะงาน 

โดยใช้วิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงล่าง (Goat Cascading Method)  เป็นหลักก่อน 

หรืออาจเลือกวิธีการกําหนดดัชนีชี้วัดอ่ืนที่เหมาะสมหรือวิธีที่เหมาะสมเพ่ิมเติมก็ได้โดยมีจํานวนไม่เกิน ๑๐ 

ตัวชี้วัด และแต่ละตัวชี้วัดควรมีน้ําหนักไม่น้อยกว่า ๑๐% และมีน้ําหนักของทุกตัวชี้วัดรวมกันเท่ากับ ๑๐๐% 

และต้องอิงกับงานที่ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบใน ๓ ลักษณะ คือ 

๕.๒.๑ งานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติราชการประจําปี   

           ๕.๒.๒ งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

๕.๒.๓ งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

ผู้ปฏิบัติงานอาจมีตัวชี้วัดที่ครอบคลุมเพียงหนึ่งลักษณะงานข้างต้น หรือทั้ง ๓ ลักษณะ งานก็ได้ 

ขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ  

๕.๓ การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดผลงานและค่าเป้าหมายในระหว่างรอบการประเมิน เมื่อมีการ 

เปลี่ยนแปลงในหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน หรือการเปลี่ยนแปลงแผนงาน ภารกิจ แนวนโยบาย 

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงสภาวการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนไป ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน 

หรือผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินร่วมกันปรับเปลี่ยนโดยอาจดําเนินการได้ดังนี้ 

กรณีผู้รับการประเมินได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งที่ได้มีการกําหนดตัวชี้วัด

ผลสัมฤทธิ์ของงานไว้เดิมแล้วก็ให้ใช้ตัวชี้วัดนั้น โดยผู้ประเมินและผู้รับการประเมินอาจตกลง  ค่าเป้าหมายการ

ปฏิบัติงานใหม่หรือปรับปรุงให้เหมาะสม 



กรณีผู้รับการประเมินได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งที่ยังไม่ได้มีการ กําหนด

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานไว้ ก็ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินตกลงตัวชี้วัดความสําเร็จของงานและค่า

เป้าหมายการปฏิบัติงานร่วมกัน 

หากงานที่ได้รับมอบหมายเปลี่ยนแปลงไปจากต้นรอบการประเมิน การกําหนดตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมายอาจปรับเปลี่ยนได้เพ่ือความเหมาะสม แต่การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดผลงานหรือค่าเป้าหมายดังกล่าว 

ต้องไม่เกิดขึ้นเพราะผู้รับการประเมินไม่สามารถปฏิบัติราชการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามที่ตกลงไว้กับผู้ประเมิน

ได ้

๕.๔ ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินให้คําปรึกษาแนะนําผู้รับการประเมินเพ่ือการ ปรับปรุง 

แก้ไข พัฒนาเพื่อนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ และ เมื่อสิ้นรอบ

การประเมินผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน ควรร่วมกันวิเคราะห์ผลสําเร็จของงานและพฤติกรรม การปฏิบัติ

ราชการหรือสมรรถนะ เพ่ือหาความจําเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย 

๕.๕ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินทราบเป็น

รายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินและให้ข้าราชการที่อยู่ใน กลุ่ม/หน่วย 

เดียวกันอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

๕.๖ ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง ปฏิบัติหน้าที่

ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

งานและพฤติกรรมการการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ ร้อยละ 

๕๐  

๕.๗ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จัดสรรกรอบวงเงิน เพ่ือการเลื่อนเงินเดือนให้บุคลากรในสังกัด 

แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้  

๕.๗.๑  หัวหน้ากลุ่มงาน  หัวหน้างาน 

๕.๗.๒ หัวหน้าสาระ 

๕.๗.๓ บุคลากรครู 

๕.๗.๔ เจ้าหน้าที่ 

     ๖. แบบท่ีใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีจํานวน ๓ แบบ ได้แก่ 

๖.๑ แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้นํารูปแบบที่ ก.พ.กําหนดมาประยุกต์ใช้ ตาม

แนวทางที่โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เห็นว่าเหมาะสมโดยให้คงสาระสําคัญของเนื้อความตามรูปแบบที่ ก.พ. 

กําหนดไว้ 



๖.๒ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้นํารูปแบบตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้น

พ้ืนฐานกําหนดมาใช้ดําเนินการ หรืออาจปรับใช้ให้เหมาะสมก็ได้ 

๖.๓ แบบประเมินพฤติกรรมสารปฏิบัติราชการจากสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานทุกสาย

งานและทุกประเภทตําแหน่ง  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ทํารูปแบบสําหรับใช้ในการ ประเมินให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานและแนวทางการกําหนดสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานใน ตําแหน่ง ตามที่ ก.พ.กําหนด 

โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ  

       ๗. การประกาศรายช่ือ  

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ นํารายชื่อผู้รับการประเมินซึ่งมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน ระดับดีเด่นและ

ดีมาก มาประกาศในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้าง แรงจูงใจให้พัฒนาผล

การปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

        ๘. การเสนอผลการปฏิบัติราชการต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ      

  ให้หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่มงาน  โดยความเห็นชอบของรองผู้อํานวยการโรงเรียน ที่กํากับดูแล

จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งทําหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความ

เป็นธรรมของการประเมินส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการก่อนเสนอให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ พิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนต่อไป 

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประกอบด้วยผู้อํานวยการเป็นประธาน

กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 

ตามท่ีผู้อํานวยการโรงเรียนเห็นสมควรไม่น้อยกว่า  ๔ คน เป็นกรรมการ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล   

เป็นเลขานุการ และให้ผู้รับผิดชอบงานเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

๙. ระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสําเร็จของงาน 

ให้กลุ่ม/หน่วย/ส่วน ที่เป็นต้นสังกัดของผู้รับการประเมิน จัดเก็บหลักฐานแสดงความสําเร็จ ของงาน 

เก็บสําเนาแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และแบบ ประเมิน

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน ไว้ที่กลุ่ม/หน่วย/ส่วน เป็นเวลา อย่างน้อย

สองรอบการประเมิน ส่วนต้นฉบับให้นําส่งกลุ่มบริหารงานบุคคลจัดเก็บไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการ หรือ

จัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม 

 



 ๑๐. การนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปใช้ 

ให้ผู้บังคับบัญชานําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด ไปใช้ ประกอบการ

แต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การให้ออกจากราชการ และการพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ ปฏิบัติ

ราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น และอาจนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ เช่น การให้รางวัลประจําปี รางวัลจูงใจ และค่าตอบแทนต่าง ๆ ด้วยก็ได้  

๑๑. การบังคับใช้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศนี้ให้ใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ทุกประเภท ตั้งแต่รอบการประเมินวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 (นายรักไทย  ธนวุฒิกุล)  

 ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบท้าประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์ 
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

แบบสรุปการประเมินผลการการปฏิบัติราชการ 
ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 

รอบการประเมิน          ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ....................  ถึง ๓๑ มีนาคม ................... 

           ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ เมษายน ..................  ถึง ๓๐ กันยายน ................. 

ชื่อผู้รับการประเมิน ………………………………………………………… 
ตําแหน่ง ....................................................... ตําแหน่ง................................................................. 
ชื่อผู้ประเมิน ............................................................  ตําแหน่ง ........................................ ......................... 
ส่วนที่ ๒ : การสรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนนที่ได้ 
(ก) 

น้ําหนัก 
(ช) 

รวมคะแนน 
(ก x ข) 

องค์ประกอบที่ ๑ : ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ๘๐ %  

องค์ประกอบที่ ๒ : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
(สมรรถะ) 

 ๒๐ %  

องค์ประกอบอ่ืน (ถ้ามี) 
.............................................................................. 

   

รวม  ๑๐๐ %  
ระดับผลการประเมิน 

                ดีเด่น               ดีมาก               ดี              พอใช้               ต้องปรับปรุง 

ลงชื่อ ........................................................................................  ผู้ประเมิน 

(.............................................................................) 

      ตําแหน่ง ........................................................................................ 

วันที่ ......................................................................... 

 

 

 



ส่วนที่ ๓ : แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

ความรู้ / ทักษะ / สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา 

   

ส่วนที่ ๔ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
             เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
             มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 
     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ลงชื่อ............................................................................. 
(.....................................................................................)  
ตําแหน่ง ........................................................................ 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
             เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
             มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 
    .......................................................................... ..............................................................................................  
 ............................................................................................................................. ........................................... 

ลงชื่อ............................................................................. 
(.....................................................................................)  
ตําแหน่ง .............................................................. .......... 



ส่วนที่ ๕ การรับทราบผลการประเมิน 

           ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการการรายบุคคลแล้ว 
 
 

ลงชื่อ ......................................................................... 
(..................................................................................) 
ตําแหน่ง ..................................................................... 

          ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบ 
          ได้แจ้งผลการประเมิน  เมื่อวันที่ ............................................................... แต่ผู้รับการประเมินไม่ลง
นามรับทราบโดยมี……………………………………………………ตําแหน่ง...........................................................เป็น
พยาน 
 
          ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน              ลงชื่อ..............................................พยาน       
               (.............................................................)                  วันที่..................................................... 
      ตําแหน่ง........................................................................ 
               วันที่....................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบท้าประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์ 

 ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  

แบบสรุปการประเมินผลการการปฏิบัติราชการ 

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 

รอบการประเมิน          ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ....................  ถึง ๓๑ มีนาคม ................... 

           ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ เมษายน ..................  ถึง ๓๐ กันยายน ................. 

ชื่อผู้รับการประเมิน ………………………………………………………… 

ตําแหน่ง ....................................................... ตําแหน่ง................................................................. 

ชื่อผู้ประเมิน ............................................................  ตําแหน่ง ..................................... ............................ 

ส่วนที่ ๒ : การสรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนนที่ได้ 
(ก) 

น้ําหนัก 
(ช) 

รวมคะแนน 
(ก x ข) 

องค์ประกอบที่ ๑ : ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ๘๐ %  
องค์ประกอบที่ ๒ : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
(สมรรถะ) 

 ๒๐ %  

องค์ประกอบอ่ืน (ถ้ามี) 
.............................................................................. 

   

รวม  ๑๐๐ %  
 

ระดับผลการประเมิน 

                ดีเด่น               ดีมาก               ดี              พอใช้               ต้องปรับปรุง 

ลงชื่อ ........................................................................................  ผู้ประเมิน 

(.............................................................................) 

            ตําแหน่ง .............................................................. .......................... 

วันที่ ......................................................................... 

 

 

 



 

ส่วนที่ ๓ : แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

ความรู้ / ทักษะ / สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา 

   

 

ส่วนที่ ๔ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
             เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
             มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ลงชื่อ............................................................................. 

(.....................................................................................)  

ตําแหน่ง ........................................................................ 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
             เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
             มีความเห็นแตกต่าง ดังนี้ 
     ........................................................................ ...............................................................................................  

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

ลงชื่อ............................................................................. 

(.....................................................................................)  

ตําแหน่ง ............................................................. ........... 



ส่วนที่ ๕ การรับทราบผลการประเมิน 

           ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการการรายบุคคลแล้ว 
 
 

ลงชื่อ ......................................................................... 
(..................................................................................) 
ตําแหน่ง ..................................................................... 

          ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบ 
          ได้แจ้งผลการประเมิน  เมื่อวันที่ ............................................................... แต่ผู้รับการประเมินไม่ลง
นามรับทราบโดยมี……………………………………………………ตําแหน่ง...........................................................เป็น
พยาน 
 
          ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน              ลงชื่อ..............................................พยาน       
               (.............................................................)                  วันที่..................................................... 
      ตําแหน่ง........................................................................ 
               วันที่....................................................... 
 

 

 

 

 


