ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
เรื่อง มาตรการในการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
----------------------สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรบริหำร
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร (Performance Management : PM) และกำรดำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่ งใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
เพื่อเป็นมำตรกำร กลไกในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็นระบบ เสริมสร้ำงควำมโปร่งใส ควำมเป็นธรรม
และสำมำรถตรวจสอบได้ ตำมระบบคุณธรรมและเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑ และเพื่อให้มีกำรกำกับตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน เพื่อให้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ
และมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริกำรหรือประชำชน จึงกำหนดมำตรกำร ในกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรและ
กำรดำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ำ สำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกร สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕ ดังนี้
หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
๑. กำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำน โดยผู้บังคับบัญชำดำเนินกำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำกำรปฏิบัติงำนตำมดัชนีวัดผลสัมฤทธิ์ของงำนรำยบุคคลตำมคู่มือปฏิบัติงำน และมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน ตำมที่ผู้บังคับบัญชำจัดทำควำมตกลงร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชำ โดยจัดทำเป็นดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์
ของงำนรำยบุคคล จำนวน ๕ ดัชนีชี้วัด ที่บ่งชี้ควำมสำเร็จของงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม ชัดเจน และเหมำะสมกับ
ลักษณะงำน
กำรกำหนดตัวชี้วัดให้พิจำรณำวิธีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดจำกบนลงล่ำงเป็นหลักก่อน ใน
กรณีที่ไม่อำจดำเนินกำรได้หรือไม่เพียงพอ อำจเลือกวิธีกำรกำหนดตัวชี้วัดใดวิธีหนึ่งหรือหลำยวิธีที่เหมำะสม
๒. กำรกำหนดค่ำน้ำหนักตัวชี้วัด ให้มีกำรกำหนดสัดส่วนค่ำน้ำหนักของแต่ละตัวชี้วัด
ให้เหมำะสมโดยคำนึงถึงลำดับควำมสำคัญของแต่ละตัวชี้วัด น้ำหนักของตัวชี้วัดแต่ละตัวรวมกันแล้วต้องเท่ำกับ
ร้อยละ ๑๐๐
๓. กำรเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดหรือค่ำเป้ำหมำย กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำย
หรืองำนที่ได้รับมอบหมำยเปลี่ยนแปลงไป หรือมีกำรโยกย้ำยเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและหน้ำที่รับผิดชอบ ให้ผู้
ประเมินและผู้รับกำรประเมินร่วมกันพิจำรณำปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระหว่ำงรอบกำร
ประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอำนำจในกำรอนุมัติให้มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
๕. กำรติดตำมผลกำรกำรปฏิบัติงำน โดยผู้บังคับบัญชำดำเนินกำรติดตำมควำม
ก้ำวหน้ำกำรปฏิบัติตำมดัชนีชีวัดผลสัมฤทธิ์ของงำนรำยบุคคล ตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน โดยประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนในทุกๆ ๖ เดือน ตำมแบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ และรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนประจำวัน

๒/๑. ประเมินจำก...........

๒
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานใน
ระดับต่างๆ
หลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
สมรรถนะที่ใช้ในกำรประเมิน โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนนในแต่ละสมรรถนะเป็น
๕ ระดับ
๑. ประเมินจำกสมรรถนะหลัก ๕ ด้ำน ตำมที่ ก.พ.กำหนด (๑๐ คะแนน) ดังนี้
๑) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒) กำรบริกำรที่ดี
๓) กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๔) กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๕) กำรทำงำนเป็นทีม
๒. ประเมินผลจำกสมรรถนะบริหำรจัดกำร จำนวน ๕ ด้ำน สำหรับประเภท
อำนวยกำรและบริหำร (๑๐ คะแนน) ดังนี้
๑) สภำวะผู้นำ (Leadership)
๒) วิสัยทัศน์ (Vision)
๓) กำรวำงแผนกลยุทธ์ (Strategic Orientation)
๔) ศักยภำพเพื่อนำกำรปรับเปลี่ยน (Change Leadership)
๕) กำรควบคุมตนเอง (Self control)
๖) กำรสอนงำนและกำรมอบหมำยงำน (Coaching and Empowering Others)
ระดับผลการประเมินการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
๑. ผลกำรประเมินระดับดีเด่น คะแนนร้อยละ ๙๐ – ๑๐๐
๒. ผลกำรประเมินระดับดีมำก คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙
๓. ผลกำรประเมินระดับดี
คะแนนร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙
๔. ผลกำรประเมินระดับพอใช้ คะแนนร้อยละ ๖๐ – ๖๘.๙๙
๕. ผลกำรประเมินระดับต้องปรับปรุง คะแนนต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
๑. บุคลำกรที่มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่น ดีมำก และดี ให้ประกำศ
รำยชื่อในที่เปิดเผยให้ทรำบโดยทั่วกัน และมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นกำรยกย่องชมเชยและสร้ำงแรงจูงใจให้พัฒนำ
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรในรอบกำรประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
๒. บุคลำกรที่มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่น ดีมำก สร้ำงแรงจูงใจด้วยกำร
ให้บุคลำกรได้รับกำรศึกษำดูงำนภำยในประเทศ เป็นเวลำ ๒ วัน
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
๑. ผู้ปฏิบัติงำนที่มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนในระดับต่ำกว่ำระดับพอใช้หรือน้อยกว่ำ
ร้อยละ ๖๐ ให้ผู้บังคับบัญชำดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนที่มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนในระดับต่ำ
โดยผู้บังคับบัญชำพิจำรณำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรทุกดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงำนรำยบุคคล ซึ่งให้มี
ผลกำรประเมินแต่ละตัวชี้วัด และนำผลกำรปฏิบัติรำชกำรนำมำดำเนินกำรพัฒนำ ดังนี้
๑.๑ ให้ผู้บังคับบัญชำมีบทบำทกำรสอน แนะนำงำน (Coaching) โดยรับบทบำท
ในกำรเป็นผู้สอนงำน เป็นพี่เลี้ยง หรือเป็นที่ปรึกษำ
๓/๑.๑ กำหนดให้มี.......................

๓
๑.๒ กำหนดให้มีแผนพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล ให้มีควำมรู้/ทักษะ/
สมรรถนะที่ต้องได้รับกำรพัฒนำแต่ละตัวชี้วัดตำมผลกำรประเมิน
๑.๓ กำหนดให้มีกำรเปลี่ยนงำน/กำรโยกย้ำย เพื่อ่ให้เหมำะสมกับควำมรู้/
ควำมสำมำรถ/สมรรถนะของบุคลำกร
หำกดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรปฏิบัติงำนในระดับ
ต่ำ (ผู้ปฏิบัติงำนที่มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนในระดับต่ำกว่ำระดับพอใช้หรือน้อยกว่ำร้อยละ ๖๐) แล้วให้
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ำต่อผู้บังคับบัญชำทรำบ ภำยใน ๗ วัน
วิธีการ ขั้นตอนในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า
๑. วิธีการ ขั้นตอนในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการฯ
๑) ขั้นตอนกำรวิเครำะห์หำสำเหตุ และวำงแผนกำรทำงำนร่วมกัน เป็นกำร
พูดคุยระหว่ำงผู้บังคับบัญชำ และผู้ใต้บังคับบัญชำ เพื่อสอบถำมถึงปัญหำหรือข้อขัดข้องในกำรทำงำน รวมทั้งมี
กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน กำรกำหนดค่ำเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำนที่คำดหวังในแต่ละรอบกำรประเมิน
ร่วมกัน ซึ่งอำจปรับลดควำมคำดหวังลงแต่ยังคงให้อยู่ในระดับที่ท้ำทำยควำมสำมำรถ และกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับ
บัญชำ ต้องกำรพัฒนำตนเอง เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ดีขึ้น และบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ ทั้งนี้ สำมำรถ
ปรับเปลี่ยนเป้ำหมำยและแผนงำนของหน่วยงำนได้ตำมควำมจำเป็น
๒) ขั้นตอนกำรให้กำรอบรมและพัฒนำ เมื่อวิเครำะห์หำสำเหตุจำกกำร
พูดคุยร่วมกันแล้ว จะทำให้ทรำบถึงควำมคำดหวังในงำน และสมรรถนะที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน ซึ่งอำจมีกำร
วำงแผนและกำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำสมรรถนะร่วมกัน เพื่อให้เกิดทักษะ ควำมรู้ และควำมชำนำญ ในกำร
ทำงำน โดยอำจมีกำรอบรมและพัฒนำในรูปแบบต่ำงๆ ดังนี้
๒.๑ กำรเข้ำร่วมประชุมสัมมนำ หรืออบรมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร
๒.๒ กำรเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์
๒.๓ กำรมอบหมำยงำนแบบฝึกปฏิบัติหรือให้ลงมือทำจริงเพื่อสร้ำง
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
๒.๔ กำรจัดพี่เลี้ยงที่เป็นผู้มีควำมชำนำญกำรในเรื่องนั้นๆ ให้ทำหน้ำที่ใน
กำรฝึกสอน แนะนำ
๓) ขั้นตอนกำรปรับงำนให้เหมำะสมกับควำมสำมำรถ โดยผู้บังคับบัญชำ
จะต้องพิจำรณำองค์ประกอบของงำนทั้งหมด แล้วจัดปรับงำนใหม่ให้เหมำะสมกับควำมสำมำรถของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ โดยงำนบำงเรื่องอำจถูกโอนย้ำยออกไป และนำงำนอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับควำมสำมำรถ
ของผู้ใต้บังคับบัญชำมำแทนที่
๔) ขั้นตอนกำรติดตำม เป็นขั้นตอนระหว่ำงรอบกำรประเมินที่ผู้บังคับ
บัญชำ จะทำกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำน ทำให้ทรำบและสำมำรถแก้ไขปัญหำข้อขัดข้องต่ำงๆ ที่
อำจเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนได้ทันท่วงที เป็นกำรประเมินผลควำมก้ำวหน้ำตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้
ในแผนด้วยกำรสังเกต ทดสอบ และให้ข้อเสนอแนะกับบุคลำกร มีทั้งคำชมและคำชี้แนะปรับปรุงให้สำมำรถ
พัฒนำเพิ่มขึ้นไปอีก อันจะทำให้ผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ร่วมกัน
๔/๕) ขั้นตอนกำรโอน....................

๔
๕) ขั้นตอนกำรโอนย้ำยบุคลำกรไปยังตำแหน่งงำนที่เหมำะสม หำกวิธีที่ผ่ำน
มำทั้ง ๔ ข้อ ไม่ได้ผล ให้ทำกำรโอนย้ำยบุคลำกรไปปฏิบัติงำนในส่วนงำนอื่น เพื่อเปิดโอกำสให้บุคลำกรได้
ทำงำนที่ตนเองมีทักษะและควำมถนัดมำกกว่ำ เพรำะกำรให้บุคลำกรปฏิบัติงำนเดิมอำจสร้ำงผลกระทบอื่นๆ
ตำมมำ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนผลงำน งบประมำณ เวลำหรือทรัพยำกร
๖) ขั้นตอนกำรติดตำมกำรประเมินผล หลังจำกได้ดำเนินกำรตำมกระบวน
กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน โดยกำรวิเครำะห์และนำผลกำรประเมินมำเปรียบเทียบก่อนหลัง และนำผลกำร
พัฒนำมำปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่า
๑. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕
๒. รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕ ที่กำกับ ดูแล
บุคลำกรในกลุ่มงำนนั้นๆ
๓. ผู้อำนวยกำรกลุ่มฯ
จึงประกำศมำเพื่อทรำบและถือปฏิบัติ
ประกำศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นำยธวัช แซ่ฮ่ำ)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕

