คู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค.(2)

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำจันทบุรี เขต 1
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
**************************
ตามที่ ก.ค.ศ. มีมติให้นาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาใช้บังคับกับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในส่วนของการ
กาหนดระดับตาแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งโดยอนุโลม ตามหนังสือ สานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.5/ว21 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 เพื่อถือปฏิบัตินั้น
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เป็นไปตามมาตรา 72 และมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค. (2) เพื่อให้สามารถดาเนินการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อการเลื่อน
เงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และสอดรับกับระบบเงินเดือนใหม่และ
เกิดประสิทธิผลทั้งด้านการกากับ ติดตาม และการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และโดยความ
เห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2558 จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าว ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ”
ข้อ 2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตามประกาศนี้ให้ใช้สาหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ตั้งแต่รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ( 1เมษายน 2558) เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่
31 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ดังนี้
(1) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค. (2) ในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
(2) ผู้อานวยการสถานศึกษา สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสถานศึกษา (ถ้ามี)
/ข้อ 4 การ...
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ข้อ 4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ดาเนินการ ปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน
ข้อ 5 การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มีองค์ประกอบในการประเมินจานวน 2 องค์ประกอบ
ได้แก่
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 70 ให้ประเมินจาก ปริมาณงาน หรือ
คุณภาพผลงาน หรือความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่กาหนด หรือ ความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร โดยให้กาหนดตัวชี้วัด ระหว่าง 4-7 ตัวชี้วัด และแต่ละตัวชี้วัดให้มีค่าน้าหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และ
น้าหนักของตัวชี้วัดรวมกันเท่ากับร้อยละ 100
(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 30 ประเมิน
จาก พฤติกรรมปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ ดังนี้
(2.1) สมรรถนะหลักตามที่ ก.พ.กาหนด 5 ด้าน ได้แก่
(2.1.1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(2.1.2) การบริการที่ดี
(2.1.3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(2.1.4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
(2.1.5) การทางานเป็นทีม
(2.2) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติสอดคล้องกับประเภทตาแหน่งและ
สายงาน ได้แก่
(2.2.1) การคิดวิเคราะห์
(2.2.2) การมองภาพองค์รวม
(2.2.3) การดาเนินการเชิงรุก
(2.2.4) การสืบเสาะหาข้อมูล
(2.2.5) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
โดยสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามข้อ (2.2.1) – ข้อ (2.2.3) สาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการ และ
ประเภททั่วไป ทุกระดับตาแหน่ง และตามข้อ (2.2.1),(2.2.2),(2.2.4),(2.2.5) เฉพาะตาแหน่งประเภทวิชาการสาย
งานนิติการทุกระดับตาแหน่ง
ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50

/ข้อ 6 ผลสัมฤทธิ์...

-3ข้อ 6 ผลสัมฤทธิ์ของงานให้ประเมินตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
กาหนดข้อตกลงร่วมกัน ส่วนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะให้ประเมินตามเกณฑ์ที่ ก.พ.กาหนด
แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 7 ในแต่ละรอบการประเมินแบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี
พอใช้ ต้องปรับปรุง แต่ละระดับมีช่วงคะแนนผลการประเมิน ดังนี้
(1) ระดับดีเด่น
คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป
(2) ระดับดีมาก
คะแนนร้อยละ 80 - 89
(3) ระดับดี
คะแนนร้อยละ 70 – 79
(4) ระดับพอใช้
คะแนนร้อยละ 60 – 69
(5) ต้องปรับปรุง
คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 (ไม่เลื่อนเงินเดือน)
ช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับให้เป็นดุลพินิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ทั้งนี้ การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.พ.
ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยอนุโลม ประกอบกับกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค(2) พ.ศ.2553 และแนวปฏิบัติตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
ข้อ 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐานและให้เป็นไปตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 กาหนด ส่วนแบบสรุป
การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแบบที่ ก.พ.กาหนด
แบบที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีจานวน 3 แบบ ได้แก่
(1) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(2) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
(3) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 9 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ จะนาไปใช้ประกอบการแต่งตั้งการเลื่อน
เงินเดือน การให้ออกจากราชการ และการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการว่าด้วยการนั้น และอาจนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ เช่น
การให้รางวัลประจาปี รางวัลจูงใจ และค่าตอบแทนอื่นๆ
ข้อ 10 ให้กลุ่ม/หน่วย เป็นผู้จัดเก็บสาเนาแบบสรุปผลการประเมิน แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ และ
แบบประเมินสมรรถนะ เป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน และให้กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดเก็บต้นฉบับ
ของผู้รับการประเมิน เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ ตามข้อ 9
ข้อ 11 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดาเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้
/(1) ในแต่….
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(1) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกาหนดข้อตกลงร่วมกัน
เกี่ยวกับการมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กาหนดดัชนีชี้วัด น้าหนักตัวชี้วัดหรือหลักฐาน
บ่งชี้ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมเหมาะสมกับลักษณะงาน ตามแนวทางการกาหนดดัชนีวัดผลสัมฤทธิ์
ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามที่สานักงาน ก.พ. กาหนด
(2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินตามข้อ 3 ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้นี้ และตามข้อตกลงที่ได้ทาไว้กับผู้รับการประเมิน
(3) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินตามข้อ 3 ให้คาปรึกษาแนะนาผู้รับการ
ประเมินเพื่อการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาเพื่อนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการและเมื่อสิ้น
รอบการประเมินผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันวิเคราะห์ผลสาเร็จของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อหาความจาเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคล
(4) ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละครั้ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 /หรือสถานศึกษาแล้วแต่กรณี แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็น
รายบุคคลโดยให้ผู้รับการประเมิน ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลง
ลายมือรับทราบผลการประเมินให้ ข้าราชการอย่างน้อยหนึ่งคนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1 /หรือสถานศึกษานั้น ลงลายมือชื่อ เป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
(5) ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 /หรือสถานศึกษา
แล้วแต่กรณี ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ
โดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้
ดียิ่งขึ้น
ข้อ 12 เพื่อให้มีกลไกสนับสนุนความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 /หรือสถานศึกษาแล้วแต่กรณี ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัด ก่อนนาเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ให้ความเห็นชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปี
ข้อ 13 ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 มีอานาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

(นายมนตรี ทัดเทียม)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน
รอบการประเมิน

 รอบที่ 1
 รอบที่ 2

1 ตุลาคม …………
1 เมษายน ………..

ถึง 31 มีนาคม ………..
ถึง 30 กันยายน …………

ชื่อผู้รับการประเมิน..............................................................................................................................................
ตาแหน่ง................................................................. ประเภทตาแหน่ง  วิชาการ  ทั่วไป
ระดับตาแหน่ง......................................................... สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ชื่อผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................
ตาแหน่ง...........................................................................................ประเภทตาแหน่ง  วิชาการ  ทั่วไป
คาชี้แจง
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้มีด้วยกัน 3 หน้า ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการประเมิน ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน
องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการและน้าหนักของทั้งสององค์ประกอบใน
แบบสรุปส่วนที่ 2 นี้ ยังใช้สาหรับคานวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมด้วย
- สาหรับคะแนนองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงานให้นามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
- สาหรับคะแนนองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้นามาจากแบบประเมิน
สมรรถนะ โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันจัดทาแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติราชการ
ส่วนที่ 4 การรับทราบผลการประเมิน ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน
ส่วนที่ 5 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปกลั่นกรองผลการประเมิน
แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ และให้ความเห็น
คาว่า “ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป” สาหรับผู้ประเมินตามข้อ 2 (9) หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด
ผู้บังคับบัญชาของผู้รับการประเมิน
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ตอนที่ 2 : การสรุปผลการประเมิน
องค์ประกอบการประเมิน

คะแนนประเมิน (ก)

องค์ประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน
องค์ประกอบที่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ)
องค์ประกอบอื่น (ถ้ามี)
รวม
ระดับผลการประเมิน
 ดีเด่น คะแนน 90 % ขึ้นไป
 ดีมาก คะแนน 80 – 89 %
 ดี
คะแนน 70 – 79 %
 พอใช้ คะแนน 60 – 69 %
 ต้องปรับปรุง คะแนนต่ากว่า 60 % (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน)

น้าหนัก (ข) รวมคะแนน
%
(ก) x (ข)
80
20
100

อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน.............
ฐานในการคานวณ.............................
จานวนเงินที่ได้รับการเลื่อน...............
เงินเดือนที่พึงได้รับ...........................

ส่วนที่ 3 : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ ที่ต้องได้รับการพัฒนา
ความรู้ :

ทักษะ:

สมรรถนะหลัก :
สมรรถประจาสายงาน

วิธีการพัฒนา (ระบุ)

ช่วงเวลาที่ต้องการ
การพัฒนา (ว/ด/ป)
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ส่วนที่ 4 : การรับทราบผลการประเมิน
ผู้รับการประเมิน :
 ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุคคลแล้ว

ลงชื่อ..................................................
ตาแหน่ง.............................................
วันที่....................................................

ผู้ประเมิน :
 ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบ
ลงชื่อ..................................................
 ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่.................................................
ตาแหน่ง.............................................
แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ
วันที่...................................................
โดยมี.........................................................................เป็นพยาน
ลงชื่อ...................................................พยาน
ตาแหน่ง..............................................
วันที่....................................................
ส่วนที่ 5 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป :
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นต่างดังนี้
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) :
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นต่างดังนี้
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

ลงชื่อ.........................................................
ตาแหน่ง....................................................
วันที่..........................................................

ลงชื่อ........................................................
ตาแหน่ง....................................................
วันที่..........................................................

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
รอบการประเมิน

 รอบที่ 1 1 ตุลาคม........ถึง 31 มีนาคม........
 รอบที่ 2 1 เมษายน.......ถึง 30 กันยายน .....

ชื่อผู้รับการประเมิน................................................................................................ ลงนาม........................................
ตาแหน่ง.....................................................ระดับตาแหน่ง......................................ประเภทตาแหน่ง.........................
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)........................................................ลงนาม....................................
คะแนนตามระดับค่าป้าหมาย คะแนน น้าหนัก คะแนนรวม
ตัวชี้วัดผลงาน
(ก)
(ข) %
(ค=กxข)
1 2 3 4 5

รวม

100%
(คx20) =

รวมคะแนน (ค) แล้วหารด้วย 100 นาผลลัพธ์ที่ได้คูณด้วย 20 เพื่อแปลงคะแนนเป็น 100 คะแนน
นาคะแนนที่ได้ไปกรอกในแบบสรุปการประเมิน หน้า 2 องค์ประกอบที่ 1 ช่องคะแนน (ก)

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
รอบการประเมิน

 รอบที่ 1 1 ตุลาคม........ถึง 31 มีนาคม........
 รอบที่ 2 1 เมษายน.......ถึง 30 กันยายน .....

ชื่อผู้รับการประเมิน............................................................................................. ลงนาม........................................
ตาแหน่ง.....................................................ระดับตาแหน่ง......................................ประเภทตาแหน่ง.........................
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ............................)........................................................ลงนาม....................................
ระดับที่

สมรรถนะ

คะแนน น้าหนัก
ระดับที่ ประเมิน (ข)
%
คาดหวัง (ก)

คะแนนรวม
บันทึกการประเมิน
(ค=กx-ข)
โดยผู้ประเมิน
(ปรับฐานแล้ว)
(ถ้ามี)

สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
5. การทางานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. การคิดวิเคราะห์
2. การมองภาพองค์รวม
3. การดาเนินงานเชิงรุก
4. การสืบเสาะหาข้อมูล
5. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
รวม

100%
(ค x 20) =

รวมคะแนน (ค) แล้วหารด้วย 100 นาผลลัพธ์ที่ได้คูณด้วย 20 เพื่อแปลงคะแนนเป็น 100 คะแนน
นาคะแนนที่ได้ไปกรอกในแบบสรุปผลการประเมิน หน้า 2 องค์ประกอบที่ 2 ช่องคะแนน (ก)

หมายเหตุ ผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินตกลงร่วมกัน

แบบฟอร์มการกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคล
ผู้ปฏิบัติงาน......................................................................................ตาแหน่ง....................................................................................
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือนโยบาย

งาน

ผลสัมฤทธิ์หลัก

ตัวชี้วัด

(กิจกรรมหลัก)

(KARS)

(KPI)

ค่าเป้าหมาย

1

2

3

น้าหนัก

4

5

หมายเหตุ ในเดือนแรกของทุกรอบการประเมิน(เดือนตุลาคม และเดือนเมษายน) ให้ผู้รับการประเมินจัดทาตัวชี้วัดจานวน 5-7 ตัว โดยแต่ละตัวจะต้องมีค่าน้าหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
และเมื่อรวมค่าน้าหนักทุกตัวแล้วจะต้องมีค่าน้าหนักร้อยละ 100 ส่วนตัวใดจะมีค่าน้าหนัก ค่าเป้าหมายเท่าใด ให้พิจารณาร่วมกันกับผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย/ผู้อานวยการโรงเรียน
แล้วแต่กรณีเท่าใด สาหรับตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย ให้ตกลงกับรอง ผอ.สพป.ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลกลุ่มนั้นๆ

คูม่ ือการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
โดยทีส่ ำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำจันทบุรี เขต 1 ได้ประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ 38 ค.(2) เพือ่ เป็นเครื่องมือในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนมีประสิทธิภำพ โปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ ซึ่งกำหนดองค์ประกอบและสัดส่วนคะแนนในกำรประเมิน 2 องค์ประกอบ ดังนี้
1 ผลสัมฤทธิ์ของงำน มีสดั ส่วนคะแนนร้อยละ 70 ให้ประเมินจำกปริมำณงำน คุณภำพของงำน
ควำมรวดเร็วหรือตรงตำมเวลำ ควำมประหยัด ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกร โดยให้กำหนด
ตัวชี้วัดระหว่ำง 4 – 7 ตัว แต่ละตัวจะต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 เมือ่ รวมกันแล้วให้
เท่ำกับ ร้อยละ 100
2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนหรือสมรรถนะ มีสดั ส่วนคะแนน ร้อยละ 30 ให้ประเมินจำกพฤติกรรม
กำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ ดังนี้
สมรรถนะหลัก ได้แก่ กำรมุง่ ผลสัมฤทธิ์ ,กำรบริกำรทีด่ ี,กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
กำรยึดมัน่ ในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และกำรทำงำนเป็นทีม
สมรรถนะประจำสำยงำน ได้แก่ กำรคิดวิเครำะห์ กำรมองภำพองค์รวม กำรดำเนินกำรเชิงรุก
กำรสืบเสำะหำข้อมูล และกำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน
วิธีการทาข้อตกลงและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ในกำรประเมินในแต่ละรอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับกำร
มอบหมำยงำนให้ปฏิบัติ กำหนดดัชนีตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วัด หรือหลักฐำนบ่งชี้ควำมสำเร็จด้ำนผลสัมฤทธิ์
ของงำนซึ่งมีขั้นตอนกำรดำเนินกำรดังนี้
1) ให้ผู้รับกำรประเมินจัดทำตัวชี้วัด น้ำหนัก และค่ำเป้ำหมำย ตำมภำรกิจทีไ่ ด้รับมอบหมำย
ตำมลักษณะงำน ดังนี้
- งำนทีส่ อดคล้องกับยุทธศำสตร์ กลยุทธ์หรือนโยบำย
- งำนตำมมำตรฐำนของสำนักงำนฯ
- งำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
- งำนประจำ
- งำนอื่นทีไ่ ด้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ
ลงในแบบฟอร์มกำรกำหนดตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยระดับบุคคล ด้ำนสัมฤทธิ์ผลของงำน ตำมแบบหมำยเลข 1
พร้อมกับแบบรำยละเอียดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงำน ตำมแบบหมำยเลข 2
2) ผู้รับกำรประเมินเสนอแบบประเมินตำมแบบหมำยเลข 1 และหมำยเลข 2 ให้ผู้ประเมิน
พิจำรณำตรวจสอบและตกลงร่วมกันเกี่ยวกับงำน ตัวชี้วัด ค่ำน้ำหนัก ค่ำเป้ำหมำย และ
เมือ่ ตกลงร่วมกันแล้ว ให้มอบให้ผู้รับกำรประเมินนำไปปฏิบัติ และในระหว่ำงรอบกำรประเมิน
ให้ผู้ประเมินให้คำปรึกษำแนะนำผู้รับกำรประเมิน เพือ่ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนำเพือ่ นำไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ของงำนต่อไป

-23) เมือ่ สิ้นสุดรอบกำรประเมินให้ผู้รับกำรประเมิน จัดทำแบบประเมิน ประกอบด้วย เอกสำร ดังนี้
- แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน (แบบหมำยเลข 3)
- แบบประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ (แบบหมำยเลข 4 , 5)
- แบบสรุปกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร (แบบหมำยเลข 6)
ในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน ให้ผู้ประเมินพิจำรณำจำกตัวชี้วัด เอกสำรหลักฐำนกำร
ปฏิบัติงำนต่ำงๆมำเปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำย น้ำหนัก และคำนวณเป็นร้อยละ
ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้
คะแนนตำมระดับ ค่ำเป้ำหมำย

ตัวชี้วัดผลงำน
1
1. ร้อยละของจำนวนคำขอประเมินวิทย
ฐำนะทีส่ ำมำรถดำเนินกำรได้แล้วเสร็จทัน
ตำมกำหนด

2

3

4

คะแน น้ำหนัก
น (ก) (ข)

5

4

20

0.80

5

20

1.00

4

20

0.80

4

4

20

0.80

5

5

20

1.00

2. จำนวนครั้งทีไ่ ม่สำมำรถจัดส่งวำระกำร
ประชุมให้กรรมกำรได้กอ่ นวันประชุม 3 วัน
ทำกำร
3

≤54 55-59 60-64 65-69 ≥70

คะแนนรวม
(ค=กxข)

4

3

2

1

0

รวม 100
คิดเป็นร้อยละ (ค) x 20

4.40
88.00

นำคะแนนทีไ่ ด้ไปกรอกในแบบสรุปผลกำรประเมินตำมแบบหมำยเลข 6 หน้ำ 3 ส่วนที่ 2 องค์ประกอบที่ 1 ช่องคะแนน(ก)

ส่วนที่ 2 กำรสรุปผลกำรประเมิน

องค์ประกอบการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1: ผลสัมฤทธิ์ของงำน
องค์ประกอบที่ 2: พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (สมรรถนะ)
องค์ประกอบอื่นๆ (ถ้ำมี)

คะแนน
ประเมิน
(ก)
88.00

รวม

นาหนัก (ข)
(%)
70
30
100

รวมคะแนน
(ก)x(ข)
61.60

-3 วิธีการประเมินสมรรถนะ (สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัตงิ าน)
1 ให้ประเมินเป็นรำยสมรรถนะ ตำมจำนวนที่ ก.พ.กำหนด แต่ละประเภทข้ำรำชกำรและระดับ
ตำแหน่งนัน้ ๆ ตำมแบบหมำยเลข 5
2 ในแต่ละสมรรถนะ ให้สงั เกตพฤติกรรมของผู้รับกำรประเมินว่ำ ในรอบ 6 เดือนทีผ่ ำ่ นมำ
มีกำรแสดง พฤติกรรมครบถ้วนตำมพฤติกรรมบ่งชี้ตำมค่ำคำดหวังในแต่ละระดับมำกน้อย
เพียงใด (มีหรือไม่มี)
3 ทำกำรนับรำยกำรพฤติกรรมบ่งชี้ทผี่ ู้ถกู ประเมินทำได้ครบถ้วนตำมทีร่ ะบุไว้ ว่ำได้จำนวนกี่รำยกำร
แล้วนำไปคำนวณร้อยละของพฤติกรรมทีท่ ำได้ถงึ ระดับทีก่ ำหนด แล้วเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน
โดยอำจให้มีกำรประเมินโดยตนเอง ผู้ร่วมงำน และผู้บังคับบัญชำ ประเมิน แล้วนำมำหำค่ำเฉลี่ย
และนำไปเทียบกับค่ำคำดหวัง หำกเท่ำกันหรือมำกกว่ำ ถือว่ำผ่ำน ดังนี้
ตัวอย่ำง
แบบประเมินสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ชื่อ
นำยทำดี
ชื่อสกุล
คิดดี
ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ
ระดับตำแหน่ง
ชำนำญกำรพิเศษ
กลุ่ม/หน่วย ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
จะเห็นได้ว่ำ นำยทำดี คิดดี มีระดับตำแหน่ง ชำนำญกำรพิเศษ ในสมรรถนะหลักที่ 1 กำรมุง่ ผลสัมฤทธิ์
กำหนดค่ำคำดหวังอยู่ในระดับ 3 ซึ่งจะต้องประเมินพฤติกรรมบ่งชี้ ตั้งแต่รำยกำรที่ 1-11 และผลจำกกำร
ประเมินตนเอง เพือ่ ร่วมงำนผู้บังคับบัญชำประเมินแล้ว ปรำกฏ ดังนี้
สมรรถนะหลักที่ 1 การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
รายการ

พฤติกรรมบ่งชี

ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
P
P
P
P
P
O
P
P
P
O

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

พยำยำมทำงำนในหน้ำทีใ่ ห้ถกู ต้อง
พยำยำมปฏิบัติงำนให้แล้วเสร็จตำมกำหนดเวลำ
มำนะอำทน ขยันหมัน่ เพียรในกำรทำงำน
แสดงออกว่ำต้องกำรทำงำนให้ได้ดีขึ้น
แสดงควำมเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนำเมือ่ เห็นควำมสูญเปล่ำ หรือหย่อนประสิทธิภำพในงำน
กำหนดมำตรฐำน หรือเป้ำหมำยในกำรทำงำนเพือ่ ให้ได้ผลงำนทีด่ ี
ติดตำม และประเมินผลงำนของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มำตรฐำน
ทำงำนได้ตำมเป้ำหมำยทีผ่ ู้บังคับบัญชำกำหนด หรือเป้ำหมำยของหน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ
มีควำมละเอียดรอบคอบ เอำใจใส่ ตรวจตรำควำมถูกต้อง เพือ่ ให้ได้งำนทีม่ ีคุณภำพ
ปรับปรุงวิธกี ำรทีท่ ำให้ทำงำนได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภำพดีขึ้น
มีประสิทธิภำพมำกขึ้น หรือทำให้ผู้รบั บริกำรพึงพอใจมำกขึ้น

11

เสนอหรือทดลองวิธกี ำรทำงำนแบบใหม่ทคี่ ำดว่ำจะทำให้งำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
O
รวม
8
คิดเป็นร้อยละ
72.73
ผลกำรประเมิน
3
4 การคิดร้อยละ = จานวนรายการพฤติกรรมตัวบ่งชีทีผ่ ่าน x100 หารด้วยรายการพฤติกรรมบ่งชีทังหมด

-45 ร้อยละทีไ่ ด้มาเทียบกับเกณฑ์
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน 4 คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 60 ร้อยละ 60-70 ร้อยละ 71-80 ร้อยละ 81-90

5 คะแนน
ร้อยละ 90 ขึนไป

6 จำกกำรสังเกตพฤติกรรมตัวบ่งชี้ จำนวน 11 รำยกำร ผู้นแี้ สดงพฤติกรรม จำนวน 8 รำยกำร
จำกจำนวน ทัง้ หมด 11 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 72.72 อยู่ในช่วงร้อยละ 71-80 ได้ 3 คะแนน
แล้วนำไปลงในแบบประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ และประเมิน
จนครบทุกสมรรถนะ แล้วคิดเป็นร้อยละทีไ่ ด้ทงั้ หมดของด้ำนสมรรถนะ ตำมตัวอย่ำงดังนี้
สมรรถนะทีก่ ำหนด

ระดับทีค่ ำดหวัง

1) กำรมุง่ ผลสัมฤทธิ์
3
2) กำรบริกำรทีด่ ี
3
3) กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
3
4) กำรยึดมัน่ ในควำมถูกต้องชอบธรรม
3
และจริยธรรม
5) กำรทำงำนเป็นทีม
3
6) กำรคิดวิเครำะห์
3
7) กำรมองภำพองค์รวม
3
8) กำรดำเนินกำรเชิงรุก
3
ผลรวม
คิดเป็นร้อยละ (ผลรวม คx20)

คะแนน
(ก)
3
4
4

น้ำหนัก รวมคะแนน
(ข) (ค) =(ก)x(ข)
20
0.6
15
0.6
15
0.6

5

20

1.0

4
3
3
3

15
5
5
5
100

0.6
0.15
0.15
0.15
3.85
77.00

หมำยเหตุ

7 นำคะแนนร้อยละทีไ่ ด้ ไปกรอกในแบบสรุปผลกำรประเมิน ส่วนที่ 2 หน้ำ 3 องค์ประกอบที่ 2
ช่องคะแนน (ก) ดังนี้
องค์ประกอบการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1: ผลสัมฤทธิ์ของงำน
องค์ประกอบที่ 2: พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (สมรรถนะ)
องค์ประกอบอื่นๆ (ถ้ำมี)

คะแนน
88.00
77.00
รวม

นาหนัก (ข)
70
30

รวมคะแนน
61.60
23.10

100

84.70

นำมำรวมกับผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนและคิดเป็นร้อยละ แล้ว ผู้นี้ มีผลกำรคะแนนอยู่ที่ ร้อยละ 84.70
ระดับผลกำรประเมิน ดีมำก
******************

เอกสารหมายเลข 1

แบบฟอร์มการกาหนดตัวชี้วดั และค่าเป้าหมายระดับบุคคล ด้านผลสัมฤทธิข์ องงาน
ผู้ปฏิบัติงาน............................................................... ตาแหน่ง....................................................................กลุ่ม..........................................................สพป.จันทบุรี เขต 1
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
หรือนโยบาย

งาน
(กิจกรรมหลัก)

ผลสัมฤทธิห์ ลัก
(KRAs)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ค่าเป้าหมาย
1 2 3 4 5

หมายเหตุ ในเดือนแรกของทุกรอบการประเมิน (เดือนตุลาคม และเดือนเมษายน) ให้ผู้รับการประเมินจัดทาตัวชี้วดั จานวน 5-7 ตัว โดยแต่ละตัวจะต้องมีค่าน้าหนัก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และเมื่อรวมค่าน้าหนักทุกตัวแล้วจะต้องมีค่าน้าหนักร้อยละ 100 ส่วนตัวใดจะมีค่าน้าหนัก ค่าเป้าหมายเท่าใด ให้พิจารณาร่วมกัน
กับผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย/ผู้อานวนการโรงเรียนแล้วแต่กรณี
สาหรับตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย ให้ตกลงร่วมกับรอง ผอ.สพป.ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลกลุ่มนั้นๆ

น้าหนัก

เอกสารหมายเลข 2
รายละเอียดตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิข์ องงาน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รอบการประเมิน ⃝ รอบที่ 1 (1 ต.ค. - 31 มี.ค.) ⃝ รอบที่ 2 (1 เม.ย. - 30 ก.ย.)
ชื่อผู้รับการประเมิน ......................................................................... กลุ่ม ..............................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
****************
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 1 ที่ .............................
งาน/โครงการ (กิจกรรมหลัก) ...................................................................................................
งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ ................................................................................................
ผลผลิตหลัก (KRAs) ………………………………………………………………………………………………………............
ตัวชี้วดั ที่ ........ (KPIs)
นิยามความหมาย
หน่วยวัด
ข้อมูลพื้นฐาน
เป้าหมาย
สูตรการคานวณ
เกณฑ์การให้คะแนน

ร้อยละ/จานวน/ระดับความสาเร็จ/อื่นๆ

ความถีใ่ นการเก็บข้อมูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วดั
ผู้จัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

ตลอดระยะ 6 เดือน
กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ...................................................................................
ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ...........................................................................
(ผู้รับการประเมิน) .................................................................................
กลุ่มงาน .............................................................................................

เอกสารหมายเลข 3

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
รอบการประเมิน

□ รอบที่ 1 1 ตุลาคม ............. ถึง 31 มีนาคม .............
□ รอบที่ 2 1 เมษายน ............. ถึง 30 กันยายน .......

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)................................................... ลงนาม ..................................
ตาแหน่ง ................................................... ระดับตาแหน่ง ................................. ประเภทตาแหน่ง ...........................
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน(นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................
คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย

ตัวชีวัดผลงาน
1

2

3

4

5

คะแนน
(ก)

นาหนัก
(ข)

คะแนนรวม
(ค=กxข)
-

รวม
รวมคะแนน (ค) แล้วหารด้วย 100 นาผลลัพธ์ที่ได้คณ
ู ด้วย 20 เพื่อแปลงคะแนนเป็น 100 คะแนน
นาคะแนนที่ได้ไปกรอกในแบบสรุปผลการประเมิน หน้า 3 องค์ประกอบที่ 1 ช่องคะแนน (ก)

หมายเหตุ ผู้ประเมินกับผู้รบั การประเมินตกลงร่วมกัน

100%
(คx20) =

-

เอกสารหมายเลข 4

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการหรือสมรรถนะ
รอบการประเมิน

□ รอบที่ 1
□ รอบที่ 2

1 ตุลาคม ............. ถึง 31 มีนาคม ..............
1 เมษายน ............. ถึง 30 กันยายน .............

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................. ลงนาม ........................................
ตาแหน่ง ....................................................... ระดับตาแหน่ง ..................................... ประเภทตาแหน่ง .................................
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน(นาย/นาง/นางสาว) ......................................................................ลงนาม ...................................

สมรรถนะ

คะแนน นาหนัก คะแนนรวม
ระดับที่
ประเมิน (ข)
(ค=กxข)
คาดหวัง
(ปรับฐานแล้ว)
(ก)
%

สมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม

5. การทางานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
1. การคิดวิเคราะห์
2. การมองภาพองค์รวม
3. การดาเนินงานเชิงรุก
4. การสืบเสาะหาข้อมูล
5. การตรวจสอบความ
6. ความยืดหยุน่ ผ่อนปรน
7. ศิลปการสื่อสารจูงใจ
รวม

100%
(คx20)

รวมคะแนน (ค) แล้วหารด้วย 100 นาผลลัพธ์ที่ได้คูณด้วย 20 เพื่อแปลงคะแนนเป็น 100 คะแนน

บันทึกการประเมิน
โดยผู้ประเมิน (ถ้ามี)

แบบหมายเลข 5
แบบประเมินสมรรถนะ (พฤติกรรมการปฏิบัติราขการ) บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)
ชื่อ..............................................ชื่อสกุล......................................................ตาแหน่ง.......................................................
ระดับตาแหน่ง..................................................................กลุ่ม/หน่วย............................................................................
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
********************
สมรรถนะหลักที่ 1 การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
ราย
การ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผา่ น

พฤติกรรมบ่งชี้
พยายามทางานในหน้าทีใ่ ห้ถกู ต้อง
พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
มานะอดทน ขยันหมัน่ เพียรในการทางาน
แสดงออกว่าต้องการทางานให้ได้ดีขึ้น
แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่า หรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน

กาหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการทางานเพือ่ ให้ได้ผลงานทีด่ ี
ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
ทางานได้ตามเป้าหมายทีผ่ ู้บังคับบัญชากาหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้อง เพือ่ ให้ได้งานทีม่ ีคุณภาพ
ปรับปรุงวิธีการทีท่ าให้ทางานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือทา
ให้ผู้รับบริการพึงพอใจมากขึ้น

11 เสนอหรือทดลองวิธีการทางานแบบใหม่ทคี่ าดว่าจะทาให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รวม
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 60

2 คะแนน
ร้อยละ 60-70

3 คะแนน
ร้อยละ 71-80

4 คะแนน
ร้อยละ 81-90

5 คะแนน
ร้อยละ 90 ขึน้ ไป

ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(....................................................................)
หมายเหตุ ค่าคาดหวังระดับ 1 = รายการที่ 1-5 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่งปฏิบัติงาน/ชานาญงาน/ปฏิบัติการ
ค่าคาดหวังระดับ 2 = รายการที่ 1-9 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่ง ชานาญการ/อาวุโส
ค่าคาดหวังระดับ 3 = รายการที่ 1-11 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่งชานาญการพิเศษ

แบบหมายเลข 5
สมรรถนะหลักที่ 2 บริการทีด่ ี (Service Mind)
ราย
การ
1
2
3
4

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผา่ น

พฤติกรรมบ่งชี้
ให้การบริการทีเ่ ป็นมิตร สุภาพ
ให้ขอ้ มูล ข่าวสาร ทีถ่ กู ต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ
แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดาเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่างๆ ทีใ่ ห้บริการอยู่

ประสานงานภายในหน่วยงาน และกับหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ ให้ผู้รับบริการได้รับ
บริการทีต่ ่อเนือ่ งและรวดเร็ว
5 รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว
ไม่บ่ายเบีย่ ง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ
6 ดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และนาข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการไปพัฒนาการ
ให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
7 ให้เวลาแก่ผู้รับบริการเป็นพิเศษ เพือ่ ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ
8 ให้ขอ้ มูล ข่าวสาร ทีเ่ กี่ยวข้องกับงานทีก่ าลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ
แม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน
9 นาเสนอวิธีการในการให้บริการทีผ่ ู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สงู สุด
รวม
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 60

2 คะแนน
ร้อยละ 60-70

3 คะแนน
ร้อยละ 71-80

4 คะแนน
ร้อยละ 81-90

5 คะแนน
ร้อยละ 90 ขึน้ ไป

ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
หมายเหตุ ค่าคาดหวังระดับ 1 = รายการที่ 1-5 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่งปฏิบัติงาน/ชานาญงาน/ปฏิบัติการ
ค่าคาดหวังระดับ 2 = รายการที่ 1-6 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่ง ชานาญการ/อาวุโส
ค่าคาดหวังระดับ 3 = รายการที่ 1-9 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่งชานาญการพิเศษ

แบบหมายเลข 5
สมรรถนะหลักที่ 3 การสัง่ สมความเชีย่ วชาญในงานอาชีพ (Expertise)
ราย
พฤติกรรมบ่งชี้
การ
1 ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน
2 พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น
3 ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทีจ่ ะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ
4 รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าทีร่ าชการของตน
5 รับรู้ถงึ แนวโน้มวิทยาการทีท่ ันสมัย และเกี่ยวข้องกับงานของตน อย่างต่อเนือ่ ง
6 สามารถนาวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าทีร่ าชการ
ได้
7 สามารถแก้ไขปัญหาทีอ่ าจเกิดจากการนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฏิบัติหน้าทีร่ าชการได้

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผา่ น

รวม
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 60

2 คะแนน
ร้อยละ 60-70

3 คะแนน
ร้อยละ 71-80

4 คะแนน
ร้อยละ 81-90

5 คะแนน
ร้อยละ 90 ขึน้ ไป

ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
หมายเหตุ ค่าคาดหวังระดับ 1 = รายการที่ 1-3 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่งปฏิบัติงาน/ชานาญงาน/ปฏิบัติการ
ค่าคาดหวังระดับ 2 = รายการที่ 1-5 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่ง ชานาญการ/อาวุโส
ค่าคาดหวังระดับ 3 = รายการที่ 1-7 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่งชานาญการพิเศษ

แบบหมายเลข 5
สมรรถนะหลักที่ 4 การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity)
ราย
การ
1
2
3
4
5

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผา่ น

พฤติกรรมบ่งชี้

ปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย และวินัยข้าราชการ
แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต
รักษาคาพูด มีสจั จะ และเชื่อถือได้
แสดงให้ปรากฏถึงความมีจติ สานึกในความเป็นข้าราชการ
ยึดมัน่ ในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการไม่เบีย่ งเบนด้วยอคติหรือ
ผลประโยชน์ กล้ารับผิด และรับผิดชอบ
6 เสียสละความสุขส่วนตน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ

รวม
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 60

2 คะแนน
ร้อยละ 60-70

3 คะแนน
ร้อยละ 71-80

4 คะแนน
ร้อยละ 81-90

5 คะแนน
ร้อยละ 90 ขึน้ ไป

ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
หมายเหตุ ค่าคาดหวังระดับ 1 = รายการที่ 1-2 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่งปฏิบัติงาน/ชานาญงาน/ปฏิบัติการ
ค่าคาดหวังระดับ 2 = รายการที่ 1-5 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่ง ชานาญการ/อาวุโส
ค่าคาดหวังระดับ 3 = รายการที่ 1-6 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่งชานาญการพิเศษ

แบบหมายเลข 5
สมรรถนะหลักที่ 5 การทางานเป็นทีม (Teamwork)
ราย
การ
1
2
3
4
5
6

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผา่ น

พฤติกรรมบ่งชี้
สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทางานในส่วนทีต่ นได้รับมอบหมาย
รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดาเนินงานของทีม
ให้ขอ้ มูล ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการทางานของทีม
สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี
ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในทีมด้วยดี
กล่าวถึงเพือ่ นร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์และแสดงความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของเพือ่ นร่วมทีม
ทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง

7 รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น
8 ตัดสินใจหรือวางแผนร่วมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพือ่ นร่วมทีม
9 ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม เพือ่ สนับสนุนการทางานร่วมกันให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รวม
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 60

2 คะแนน
ร้อยละ 60-70

3 คะแนน
ร้อยละ 71-80

4 คะแนน
ร้อยละ 81-90

5 คะแนน
ร้อยละ 90 ขึน้ ไป

ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
หมายเหตุ ค่าคาดหวังระดับ 1 = รายการที่ 1-3 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่งปฏิบัติงาน/ชานาญงาน/ปฏิบัติการ
ค่าคาดหวังระดับ 2 = รายการที่ 1-6 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่ง ชานาญการ/อาวุโส
ค่าคาดหวังระดับ 3 = รายการที่ 1-9 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่งชานาญการพิเศษ

แบบหมายเลข 5
สมรรถนะประจาสายงานที่ 1 การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
ราย
การ
1
2
3
4
5

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผา่ น

พฤติกรรมบ่งชี้
แยกแยะปัญหาออกเป็นรายการอย่างง่ายๆ ได้โดยไม่เรียงลาดับความสาคัญ
วางแผนงานโดยแตกประเด็นปัญหาออกเป็นส่วนๆ หรือเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้
ระบุเหตุและผล ในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ ได้
ระบุขอ้ ดีขอ้ เสียของประเด็นต่างๆ ได้
วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ตามลาดับความสาคัญหรือ
ความเร่งด่วนได้

6 เชื่อมโยงเหตุปัจจัยทีซ่ ับซ้อนของแต่ละสถานการณ์ หรือเหตุการณ์
7 วางแผนงานโดยกาหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ ทีม่ ีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับปัญหา หรืออุปสรรคทีอ่ าจเกิดขึ้นได้

รวม
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 60

2 คะแนน
ร้อยละ 60-70

3 คะแนน
ร้อยละ 71-80

4 คะแนน
ร้อยละ 81-90

5 คะแนน
ร้อยละ 90 ขึน้ ไป

ลงชื่อ............................................................ผู้ประเมิน
(............................................................)
หมายเหตุ ค่าคาดหวังระดับ 1 = รายการที่ 1-2 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่งปฏิบัติงาน/ชานาญงาน/ปฏิบัติการ
ค่าคาดหวังระดับ 2 = รายการที่ 1-5 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่ง ชานาญการ/อาวุโส
ค่าคาดหวังระดับ 3 = รายการที่ 1-7 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่งชานาญการพิเศษ

แบบหมายเลข 5
สมรรถนะประจาสายงานที่ 2 การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)
ราย
การ
1
2
3
4

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผา่ น

พฤติกรรมบ่งชี้
ใช้กฎพืน้ ฐาน หลักเกณฑ์ หรือสามัญสานึกในการระบุประเด็นปัญหา หรือแก้ปัญหาในงาน

ระบุถงึ ความเชื่อมโยงของข้อมูล แนวโน้ม และความไม่ครบถ้วนของข้อมูลได้
ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ในการระบุประเด็นปัญหาหรือแก้ปัญหาในงานได้
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี แนวคิดทีซ่ ับซ้อน หรือแนวโน้มในอดีตในการระบุหรือแก้ปัญหาตาม

รวม
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 60

2 คะแนน
ร้อยละ 60-70

3 คะแนน
ร้อยละ 71-80

4 คะแนน
ร้อยละ 81-90

5 คะแนน
ร้อยละ 90 ขึน้ ไป

ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
หมายเหตุ ค่าคาดหวังระดับ 1 = รายการที่ 1 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่งปฏิบัติงาน/ชานาญงาน/ปฏิบัติการ
ค่าคาดหวังระดับ 2 = รายการที่ 1-3 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่ง ชานาญการ/อาวุโส
ค่าคาดหวังระดับ 3 = รายการที่ 1-4 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่งชานาญการพิเศษ

แบบหมายเลข 5
สมรรถนะประจาสายงานที่ 3 การดาเนินการเชิงรุก (Proactiveness)
ราย
การ
1
2
3
4

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผา่ น

พฤติกรรมบ่งชี้
เล็งเห็นปัญหา อุปสรรค และหาวิธีแก้ไขโดยไม่รอช้า
เล็งเห็นโอกาสและไม่รีรอทีจ่ ะนาโอกาสนัน้ มาใช้ประโยชน์ในงาน
ลงมือทันทีเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้าหรือในเวลาวิกฤติ โดยอาจไม่มีใครร้องขอ และไม่ย่อท้อ

แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนในขณะทีค่ นส่วนใหญ่จะวิเคราะห์สถานการณ์และ
รอให้ปัญหาคลี่คลายไปเอง
5 คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพือ่ สร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาทีอ่ าจเกิดขึ้นได้ใน
ระยะสั้น
6 ทดลองใช้วิธีการทีแ่ ปลกใหม่ในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นใน

รวม
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 60

2 คะแนน
ร้อยละ 60-70

3 คะแนน
ร้อยละ 71-80

4 คะแนน
ร้อยละ 81-90

5 คะแนน
ร้อยละ 90 ขึน้ ไป

ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
หมายเหตุ ค่าคาดหวังระดับ 1 = รายการที่ 1-2 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่งปฏิบัติงาน/ชานาญงาน/ปฏิบัติการ
ค่าคาดหวังระดับ 2 = รายการที่ 1-5 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่ง ชานาญการ/อาวุโส
ค่าคาดหวังระดับ 3 = รายการที่ 1-6 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่งชานาญการพิเศษ

แบบหมายเลข 5

สมรรถนะประจาสายงานที่ 4 การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking)
(สาหรับตาแหน่งนิตกิ ร เท่านั้น)
ราย
การ
1
2
3
4
5

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผา่ น

พฤติกรรมบ่งชี้

ใช้ขอ้ มูลทีม่ ีอยู่ หรือหาจากแหล่งข้อมูลทีม่ ีอยู่แล้ว
ถามผู้ทเี่ กี่ยวข้องโดยตรงเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล
สืบเสาะค้นหาข้อมูลด้วยวิธีการทีม่ ากกว่าเพียงการตั้งคาถามพืน้ ฐาน
สืบเสาะค้นหาข้อมูลจากผู้ทใี่ กล้ชดิ กับเหตุการณ์หรือเรื่องราวมากทีส่ ดุ
ตั้งคาถามเชิงลึกในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องอย่างต่อเนือ่ งจนได้ทมี่ าของสถานการณ์
เหตุการณ์ประเด็นปัญหา หรือค้นพบโอกาสทีจ่ ะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานต่
อมูลอด้ไปวยการสอบถามจากผู้รู้อื่นเพือ่ เติม ทีไ่ ม่ได้มีหน้าทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องนั้น
6 แสวงหาข้

รวม
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 60

2 คะแนน
ร้อยละ 60-70

3 คะแนน
ร้อยละ 71-80

4 คะแนน
ร้อยละ 81-90

5 คะแนน
ร้อยละ 90 ขึน้ ไป

ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
หมายเหตุ ค่าคาดหวังระดับ 1 = รายการที่ 1-2 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่งปฏิบัติงาน/ชานาญงาน/ปฏิบัติการ
ค่าคาดหวังระดับ 2 = รายการที่ 1-5 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่ง ชานาญการ/อาวุโส
ค่าคาดหวังระดับ 3 = รายการที่ 1-6 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่งชานาญการพิเศษ

แบบหมายเลข 5

สมรรถนะประจาสายงานที่ 5 การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order)
(สาหรับตาแหน่งนิตกิ ร เท่านั้น)
ราย
การ
1
2
3
4
5
6

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผา่ น

พฤติกรรมบ่งชี้
ต้องการให้ขอ้ มูล และบทบาทในการปฏิบัติงาน มีความถูกต้อง ชัดเจน
ดูแลให้เกิดความเป็นระเบียบในสภาพแวดล้อมของการทางาน
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอน ทีก่ าหนด อย่างเคร่งครัด
ตรวจทานงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างละเอียด เพือ่ ความถูกต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของงานในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตนเอง
ตรวจสอบความถูกต้องงานของผู้อื่น ตามอานาจหน้าทีท่ กี่ าหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง

7 ตรวจความถูกต้องตามขั้นตอนและกระบวนงานทัง้ ของตนเองและผู้อื่น ตามอานาจหน้าที่
8 บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงานทัง้ ของตนเองและของผู้อื่น เพือ่ ความถูกต้องของงาน
รวม
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
1 คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 60

2 คะแนน
ร้อยละ 60-70

3 คะแนน
ร้อยละ 71-80

4 คะแนน
ร้อยละ 81-90

5 คะแนน
ร้อยละ 90 ขึน้ ไป

ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
หมายเหตุ ค่าคาดหวังระดับ 1 = รายการที่ 1-3 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่งปฏิบัติงาน/ชานาญงาน/ปฏิบัติการ
ค่าคาดหวังระดับ 2 = รายการที่ 1-5 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่ง ชานาญการ/อาวุโส
ค่าคาดหวังระดับ 3 = รายการที่ 1-8 สาหรับการประเมินระดับตาแหน่งชานาญการพิเศษ

