การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการทั่วไป
สานักงาน กศน.
กำรประเมิน ผลกำรปฏิบั ติ ำนขอ พนัก ำนรำชีกำร ให้ ประเมินงำกผล ำนขอ พนัก ำน
รำชีกำร โดยมุ่ ผลสัมฤทธิ์ขอ ำนจละพฤติกรรมในกำรปฏิบัติ ำน ดั น้แ
การประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 80) ให้ พิงำรณำงำกควำมสำเร็งขอ ำนโดย
ผลสัมฤทธิ์ขอ ำน หมำยถึ กำรทำ ำนได้สำเร็งหรือบรรลุตำมเป้ำหมำยท้่ตัแ ไว้ ดั น้แ
1. ปริมำณ ำน
2. คุณภำพผล ำน
3. ควำมรวดเร็วหรือควำมตร ต่อเวลำ
4. กำรใชี้ทรัพยำกรอย่ำ คุ้มค่ำ
การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 20) ให้ประเมินงำกพฤติกรรมท้่จสด ออก
ในกำรปฏิบัติ ำนในระหว่ำ รอบกำรประเมิน จละส่ ผลต่อควำมสำเร็งขอ ำนงำกสมรรถนะท้่เก้่ยวข้อ กับ
กำรปฏิบัติ ำน ดั น้แ
1. กำรมุ่ ผลสัมฤทธิ์
2. กำรบริกำรท้่ด้
3. กำรสั่ สมควำมเชี้่ยวชีำญใน ำนอำชี้พ
4. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้อ ชีอบธรรมจละงริยธรรม
5. กำรทำ ำนเป็นท้ม
ในจต่ละรอบกำรประเมินให้หน่วย ำน/สถำนศึกษำนำผลคะจนนกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติ ำนขอ พนัก ำนรำชีกำรมำงัดกลุ่มตำมผลคะจนนเป็น 5 ระดับ คือ ด้เด่น ด้มำก ด้ พอใชี้ ต้อ ปรับปรุ
โดยกำหนดชี่ว คะจนนประเมินขอ จต่ละระดับผลกำรประเมิน ดั น้แ
ระดับ
ช่วงคะแนนประเมิน
ด้เด่น
95 – 100 คะจนน
ด้มำก
85 – 94 คะจนน
ด้
75 – 84 คะจนน
พอใชี้
65 -74 คะจนน
ต้อ ปรับปรุ
น้อยกว่ำ 65 คะจนน

คำชี้แจง

1

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ดำเนินกำรดั น้แ
1. ชี่ว เริ่มรอบกำรประเมิน ให้หน่วย ำน/สถำนศึกษำกำหนดเป้ำหมำยผลสำเร็งขอ ำน
ในภำพรวมขอ ส่วนรำชีกำรท้่งะมอบหมำยให้พนัก ำนรำชีกำรปฏิบัติ งำกนัแนให้ผู้บั คับบัญชีำ/ผู้ประเมินจละ
พนัก ำนรำชีกำรจต่ละคน ร่วมกันวำ จผนกำรปฏิบัติ ำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยจละ/หรือควำมสำเร็งขอ ำน
ซึ่ พนั ก ำนรำชีกำรผู้ นัแ น ต้ อ รั บ ผิ ด ชีอบในรอบกำรประเมิ น นัแ น โดยก ำหนดดั ชี น้ ชี้แ วั ด หรื อ หลั ก ฐำนบ่ ชี้แ
ควำมสำเร็งขอ ำนอย่ำ เป็นรูปธรรม รวมทัแ พฤติกรรมในกำรทำ ำนท้่คำดหวั ด้วย
2. ในระหว่ำ รอบกำรประเมิน ให้ผู้บั คับบัญชีำ/ผู้ประเมินติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำร
ปฏิบัติ ำนตำมจผนกำรปฏิบัติ ำน รวมทัแ คอยให้คำปรึกษำ จนะนำจละชี่วยจหลือในกำรจก้ไขปัญหำในกำร
ปฏิบัติ ำน เพื่อให้พนัก ำนรำชีกำรสำมำรถปฏิบัติ ำนให้บรรลุเป้ำหมำยจละผลสำเร็งขอ ำนท้่กำหนด
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติ ำนขอ พนัก ำนรำชีกำรทั่วไป ปีละ 2 ครัแ ตำมปี บประมำณ คือ
ครัแ ท้่ 1 ประเมินผลในชี่ว กำรปฏิบัติ ำนระหว่ำ วันท้่ 1 ตุลำคม ถึ 31 ม้นำคม ปีถัดไป
ครัแ ท้่ 2 ประเมินผลในชี่ว กำรปฏิบัติ ำนระหว่ำ วันท้่ 1 เมษำยน ถึ 30 กันยำยน ปีเด้ยวกัน
คาอธิบายตัวชี้วัด
ระดับคะจนนท้่ 1
ระดับคะจนนท้่ 2
ระดับคะจนนท้่ 3
ระดับคะจนนท้่ 4
ระดับคะจนนท้่ 5
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:
ระดับควำมสำเร็งในกำรดำเนิน ำน เป็นกำรประเมินตำมขัแนตอน โดยจบ่ เป็น 5 ขัแนตอน
งะต้อ ม้กำรดำเนินกำรขัแนตอนท้่ 1 ครบถ้วน สมบูรณ์
งะต้อ ม้กำรดำเนินกำรขัแนตอนท้่ 1 จละขัแนตอนท้่ 2 ครบถ้วน สมบูรณ์
งะต้อ ม้กำรดำเนินกำรขัแนตอนท้่ 1 ขัแนตอนท้่ 2 จละขัแนตอนท้่ 3 ครบถ้วน สมบูรณ์
งะต้อ ม้กำรดำเนินกำรขัแนตอนท้่ 1 ขัแนตอนท้่ 2 ขัแนตอนท้่ 3 จละขัแนตอนท้่ 4 ครบถ้วน
สมบูรณ์
งะต้อ ม้กำรดำเนินกำรขัแนตอนท้่ 1 ขัแนตอนท้่ 2 ขัแนตอนท้่ 3 ขัแนตอนท้่ 4 จละ
ขัแนตอนท้่ 5 ครบถ้วน สมบูรณ์
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หน้าที่และความรับผิดชอบพนักงานราชการ

ครู กศน.ตาบล
ปฏิ บั ติ ำนเก้่ ย วกั บ กำรงั ด กิ ง กรรมกำรเร้ย นรู้ กำรศึ ก ษำนอกระบบจละกำรศึ ก ษำตำม
อัธยำศัย ให้จก่กลุ่มเป้ำหมำย ในพืแนท้่รับผิดชีอบ ประสำน ำนร่วมกับภำค้เครือข่ำย อ ค์กรภำครัฐ ภำคเอกชีน
จละชีุมชีน โดยเฉพำะภูมิปัญญำท้อ ถิ่น ในกำรงัดกิงกรรมกำรเร้ยนรู้ในชีุมชีน งัดทำฐำนข้อมูลชีุมชีนเพื่อ
ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรในชีุมชีน จละปฏิบัติหน้ำท้่อื่นๆ ตำมท้่ได้รับมอบหมำย
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (พื้นที่ปกติ)
1. ภำรกิงหลัก งัดกิงกรรมกำรเร้ยนกำรสอนหรือกิงกรรมกำรเร้ยนรู้/ตำมภำรกิงเฉพำะ
กลุ่มเป้ำหมำยจละพืแนท้่
2. ส่ เสริมจละสนับสนุนกำรงัดกระบวนกำรเร้ยนรู้
1) สำรวงข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำย ศึกษำชีุมชีน จละวำ จผนระดับงุลภำค โดยดำเนินกำร
ร่วมกับอ ค์กรทัแ ภำครัฐจละเอกชีน ในระดับตำบล/หมู่บ้ำน/หย่อมบ้ำน
2) บริห ำร งัดกำร ประสำน ำนกับหน่วย ำน เครือข่ำยทัแ ภำครัฐจละเอกชีนในทุก
ระดับเพื่อระดมสรรพกำลั ในกำรงัดกำรศึกษำนอกโร เร้ยน กำรศึกษำตำมอัธยำศัยจละเสริมกำรศึกษำใน
ระดับโร เร้ยน
3) ส่ เสริมสนับสนุนจละร่วมมือกับหน่วย ำนเครือข่ำยทัแ ภำครัฐจละเอกชีน ในกำรงัด
กิงกรรม กศน.ทุกรูปจบบ
4) ส่ เสริมสนับสนุนจละร่วมมือกับชีุมชีนในกำรพัฒ นำกระบวนกำรงัดกิงกรรมนอก
โร เร้ยนทุกรูปจบบในพืแนท้่ท้่รับผิดชีอบ
5) ส่ เสริมให้ประชีำชีนรู้งักพึ่ พำตนเอ เพื่อให้ม้อำชี้พจละคุณภำพชี้วิตท้่ด้
6) ร่วมกับชีุมชีนในกำรพัฒนำเพื่อให้เกิดระบบกำรบริหำรงัดกำร จละกำรศึกษำตลอด
ชี้วิตในระดับชีุมชีน/หมู่บ้ำน/หย่อมบ้ำนอย่ำ ต่อเนื่อ
7) พัฒนำจละจสว หำควำมรู้อย่ำ สม่ำเสมอ ทัแ ในเรื่อ หลักสูตร วิธ้กำรใหม่ๆ ในกำร
งัดกระบวนกำรเร้ยนกำรสอน นวัตกรรมทำ กำรศึกษำฯลฯ
8) ปฏิบัติ ำนอื่นๆ ตำมท้่ได้รับมอบหมำย
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ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.)
1. ภารกิจหลัก งัดกิงกรรมกำรเร้ยนกำรสอนหรือกิงกรรมกำรเร้ยนรู้ ตำมภำรกิงเฉพำะ
กลุ่มเป้ำหมำยจละพืแนท้่
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน
1) สำรวงข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำย ศึกษำชีุมชีน จละวำ จผนระดับงุลภำค โดยดำเนินกำร
ร่วมกับอ ค์กรทัแ ภำครัฐจละเอกชีนในระดับตำบล/หมู่บ้ำน
2) บริหำร งัดกำร ประสำน ำนกับหน่วย ำนเครือข่ำยทัแ ภำครัฐจละเอกชีนในทุกระดับ
เพื่อระดมสรรพกำลั ในกำรงัดกำรศึกษำนอกโร เร้ยน กำรศึกษำตำมอัธยำศัย จละเสริมกำรศึกษำในระบบโร เร้ยน
3) ส่ เสริม สนับสนุน จละร่วมมือกับหน่วย ำนเครือข่ำย ทัแ ภำครัฐจละเอกชีนในกำร
งัดกิงกรรมกำรศึกษำนอกโร เร้ยนทุกรูปจบบเพื่อสนอ ตอบนโยบำย/โคร กำรพืแนท้่เฉพำะ
4) งัดกิงกรรมกำรศึกษำนอกโร เร้ยน เพื่อสนอ ตอบนโยบำย/โคร กำรในพืแนท้่เฉพำะ
5) ส่ เสริมให้ประชีำชีนรู้งักพึ่ พำตนเอ เพื่อให้ม้อำชี้พจละคุณภำพชี้วิตท้่ด้ขึแน
6) ส่ เสริ มกำรปลู กฝั กำรรักถิ่ นท้่ อยู่อ ำศัย ไม่ล ะทิแ บ้ ำนเรือน ตลอดงนส่ เสริม ให้
ประชีำชีนรู้งักรวมตัวเพื่อรักษำควำมมั่นค ปลอดภัยในชี้วิตจละทรัพย์สิน
7) นิ เทศ ติ ดตำม ประเมิ น ผลในกำรด ำเนิ น กำรงัด กิ ง กรรมกำรศึก ษำนอกโร เร้ย น
ทุกรูปจบบ ร่วมกับหน่วย ำนเครือข่ำยทัแ ภำครัฐจละเอกชีน
8) พั ฒ นำจละจสว หำควำมรู้ อ ย่ ำ สม่ ำเสมอ ทัแ ในเรื่ อ หลั ก สู ต ร วิ ธ้ ก ำรใหม่ ๆ
ในกำรงัดกำรเร้ยนกำรสอน นวัตกรรมทำ กำรศึกษำฯลฯ
9) ปฏิบัติ ำนอื่นๆ ตำมท้่ได้รับมอบหมำย
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