
๑ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

 

 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 
 

 



๒ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

 

 

 



๓ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

ค ำน ำ 

คู่มือกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ               
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑ เล่มนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำร          
ด ำเนินงำนของบุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน ให้เป็นไปตำม
ข้อก ำหนด ระเบียบ กฎหมำย รวมทั้งเป็นเอกสำรอ้ำงอิงส ำหรับผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน กรณีผู้รับผิดชอบงำนไม่อยู่ 
หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้  

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในกำร ปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุกคน 
และทุกกลุ่มงำน  

 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

  

 



๔ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

สำรบัญ 
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๕ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 หลักเกณฑ์และวิธีกำรกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ยกเว้น
ข้ำรำชกำรต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค (2) ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.                      
ที ่ศธ 0206.7/ว20 ลงวันท่ี 30 ตุลำคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ของข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดังนี้ 

1) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 เป็นต้นไป 
2) ให้ผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรโดยยึดหลักกำรปฏิบัติตนที่เหมำะสม  

และกำรปฏิบัติรำชกำรได้ผลอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
3) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนนี้ มีวัตถุประสงค์ให้ ผู้บังคับบัญชำปรับปรุงประสิทธิภำพและ 

ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน และน ำผลประเมินไปใช้ 
(1) เลื่อนเงินเดือน/ค่ำตอบแทนอ่ืน 
(2) พัฒนำ เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน 
(3) กำรให้รำงวัลจูงใจ 
(4) กำรให้ออกจำกรำชกำร 
(5) กำรบริหำรงำนบุคคลเรื่องอ่ืนๆ 

3) ประเมินผลฯ ปีงบประมำณละ 2 ครั้งๆ ละ 6 เดือน 
4) องค์ประกอบกำรประเมิน 2 องค์ประกอบ  คะแนนรวม 100 คะแนน 

- องค์ประกอบที่ 1  กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน 70 คะแนน 
- องค์ประกอบที่  2  ประเมินกำรปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

                    และจรรยำบรรณวิชำชีพ   30 คะแนน 
  5) ระดับผลกำรประเมิน  5 ระดับ 
   ดีเด่น  (ร้อยละ 90 ขึ้นไป)   
   ดีมำก  (ร้อยละ 80.00-89.99)   
   ดี  (ร้อยละ 70.00-79.99)   
   พอใช้  (ร้อยละ 60.00-69.99)   
   ปรับปรุง  (ร้อยละ 59.99 ลงมำ)   
   6) แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้ใช้ตำมแบบที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด (แบบประเมินตำม ว 20 ถูก 
ยกเลิกโดย หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2562  เรื่อง กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ) 
   7) ให้มีกำรก ำหนดข้อตกลงเก่ียวกับผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและผู้รับ 
กำรประเมิน ทั้งนี้ ให้พิจำรณำจำกข้อตกลงของส่วนรำชกำรหรือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือหน่วยงำน
กำรศึกษำ มำตรฐำนและภำระงำนข้ันต่ ำที่ได้มีกำรจัดท ำและก ำหนดไว้ 

8) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
   (1) ผู้บังคับบัญชำ ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับผู้รับกำรประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ นี้ 
ก่อนเริ่มรอบกำรประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน 



๖ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

   (2) ผู้บังคับบัญชำชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินกำรประเมินตำมข้อตกลง และก ำหนดปฏิทินกำร
ประเมิน ให้ทรำบโดยทั่วกัน 
   (3) ผู้รับกำรประเมิน ประเมินตนเองตำมแบบที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด โดยประเมินจำกเอกสำรหลักฐำนที่มี
อยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชำพิจำรณำ 
   (4) ผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและบันทึกผลกำรประเมินไว้ 
   (5) ในระหว่ำงรอบกำรประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชำให้ค ำปรึกษำ แนะน ำผู้รับกำรประเมิน เพ่ือปรับปรุง 
พัฒนำเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน ให้ผลกำรปฏิบัติงำนประสบผลส ำเร็จ ตำมข้อตกลง
ก่อนเริ่มรอบกำรประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน 
   (6) ผู้บังคับบัญชำแจ้งผลกำรประเมินพร้อมควำมเห็นให้ผู้รับกำรประเมินทรำบ 
   (7) ผู้บังคับบัญชำประกำศรำยชื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้มีผลกำรปฏิบัติงำน อยู่
ในระดับดีเด่น และดีมำก ในที่เปิดเผยให้ทรำบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นกำรยกย่องชมเชย และสร้ำงแรงจูงใจ ให้พัฒนำผล
กำรปฏิบัติงำนในรอบกำรประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

  (8) ให้ส่วนรำชกำร/สพท./หน่วยงำนกำรศึกษำ แล้วแต่กรณีด ำเนินกำรให้มีระบบกำรจัดเก็บ 
ผลกำรประเมินของผู้รับกำรประเมิน เพ่ือน ำไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯในข้อ 3 
             ส ำหรับแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีกำร 
จัดเก็บรักษำไว้อย่ำงน้อยสองรอบกำรประเมิน 

  (9) กำรน ำผลกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ นี้ไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำเสริมสร้ำง 
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน กำรเลื่อนเงินเดือน กำรให้รำงวัลจูงใจ กำรให้ออกจำกรำชกำร และ 
กำรบริหำรงำนบุคคลเรื่องอ่ืนๆ ให้หน่วยงำนที่จะน ำผลกำรประเมินไปใช้ ก ำหนดรำยละเอียดให้สอดคล้องกับ 
กฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรว่ำด้วยกำรนั้น 

  (10) กรณีท่ีไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ นี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจำรณำ 
 
 

 
  

รูปถ่ายน้ี โดย ไม่ทราบผูเ้ขียน ลิขสิทธ์ิของ CC BY-NC-ND 

https://probalilycpr6011.wordpress.com/2015/08/18/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


๗ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

          แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
ส ำนักงำน ก.ค.ศ.แจ้งหนังสือ ที่ ศธ 0206.7/ว6 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2562 เรื่อง กำรประเมินผล 

กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้แจ้งว่ำ ก.ค.ศ.มีมติดังนี้ 
1. ยกเลิกแบบบันทึกกำรประเมินแนบท้ำยแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู และ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกสำยงำน ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 ของหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 
30 ตุลำคม 2561 (แสดงว่ำยกเลิกเฉพำะค ำชี้แจงแต่หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมสิ่งที่ส่งมำ
ด้วย 1 ยังคงใช้ต่อไป และได้จัดส่งส ำเนำสิ่งที่ส่งมำด้วย 1  ตำม ว 20  ให้โรงเรียนทรำบด้วยแล้ว ) 

 
 



๘ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

 

 

 

2. แก้ไขค ำชี้แจงและแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ทุกสำยงำนให้เหมำะสมยิ่งขึ้น โดยให้ใช้ค ำชี้แจงและแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่รอบกำรประเมินปีงบประมำณ พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 
ตุลำคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2562) เป็นต้นไป 

 

  

 



๙ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

 

 

 

 
 



๑๐ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

 

 
แนวทางและขั้นตอนการด าเนินการ 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 

 เจตนำรมณ์ในกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตำมหลักเกณฑ์ฯ ครั้งนี้   
  (1) กำรเลื่อนเงินเดือน และค่ำตอบแทนอ่ืน  
  (2) กำรพัฒนำ เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน   
  (3) กำรให้รำงวัลจูงใจ 
  (4) กำรให้ออกจำกรำชกำร  
  (5) กำรบริหำรงำนบุคคลอื่น 
 มิใช่เป็นกำรประเมินเพ่ือพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนเพียงประกำรเดียว ฉะนั้น กำรก ำหนดข้อตกลง จึงเป็น
กำรสร้ำงควำมเข้ำใจเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำงำนในหน้ำที่ และใช้เป็นเครื่องมือทำงกำรบริหำรอย่ำงถูกต้องตำม
กฎหมำยของผู้บริหำรเป็นกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม อย่ำงมีทิศทำงและเป้ ำหมำยควำมส ำเร็จในเรื่องเดียวกัน       
อันเป็นภำระหน้ำที่โดยตรงของครู มิใช่เป็นกำรสร้ำงภำระเกินจ ำเป็น 
 กำรประเมินตำมหลักเกณฑ์ใหม่ (พ.ศ. 2561) นี้ เป็นกำรประเมินพิจำรณำรำยบุคคล ไม่ไปเกี่ยวข้องกับ
โควตำ ร้อยละ 15 เหมือนเดิม ผลกำรประเมินตำมแบบ 1-4 จึงเป็นสำระส ำคัญในกำรตัดสินใจ จะเลื่อน/ไม่เลื่อน/
เลื่อนเพียงใด  ตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน ลงวันที่ 26 กันยำยน 2561 ข้อ 10 (เดิม มีข้อ 6 หรือ ข้อ 7) 
     

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ได้ก ำหนดแนวทำงและขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ยกเว้น 
ข้ำรำชกำรตำมมำตรำ 38 ค(2) ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 กำรประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำร   
                       ปฏิบัติงำน  
 ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (Performance Agreement - PA) กำรก ำหนด               
                          มำตรฐำนและภำระงำนข้ันต่ ำ และกำรก ำหนดปฏิทินกำรประเมิน 
 ขั้นตอนที่ 3 ผู้รับกำรประเมิน ประเมินตนเองตำมแบบที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 
 ขั้นตอนที่ 4 ผู้บังคับบัญชำประเมินและบันทึกผลกำรประเมินไว้ 
 ขั้นตอนที่ 5 กำรด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 ขั้นตอนที่ 6 ตัดสินผลกำรประเมินและแจ้งผล 
          ขั้นตอนที่ 7 กำรน ำผลกำรประเมินไปพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน 

ขั้นตอนที่ 1 การประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
     ส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1  ก ำหนดประชุมชี ้แจงกำรเลื ่อน
เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  รอบกำรประเมินครั้งที่ 1 ( 1 ตุลำคม 2563- 31 มีนำคม 2564)  ในกำรประชุมผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครั้งที่ 5/2563 ในวันที่  23 ธันวำคม 2563  เวลำ  09.00 น. ณ ห้องประชุมรำชธำนี  สพป.
อุบลรำชธำนี เขต 1  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเลื่อนเงินเดือนฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564) และกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นตำมหนังสือ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว.20 ลง
วันที่ 30 ตุลำคม 2561 และหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28  มีนำคม 2562 ซึ ่ง
ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำข้อตกลงเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน ระหว่ำงผู้รับกำรประเมินและผู้บังคับบัญชำ โดย



๑๑ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

ข้อ 7 (1) (2) ก ำหนดว่ำ  (1) ผู้บังคับบัญชำชี้แจง ท ำควำมเข้ำใจกับผู้รับกำรประเมิน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีกำรนี้ 
ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน ฯลฯ  
 
 
 
 
 

 

ที่ ศธ 04183/         

 
                            

 ธันวำคม  2563 
 

เรื่อง    กำรประชุมช้ีแจงกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลง 
          กำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รอบกำรประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลำคม 2563 
          – 31 มีนำคม 2564) 
 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1.   แบบ 1.1 บันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (สำยงำนกำรสอน)     จ ำนวน  1  ชุด 
2.  แบบ 1.2 เอกสำรแนบท้ำยบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (สำยงำนกำรสอน)   จ ำนวน  1  ชุด 
3 .  แบบ 2.1 บันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ)     จ ำนวน  1  ชุด  
4.  แบบ 2.2 เอกสำรแนบท้ำยบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน  (สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ) 
           จ ำนวน  1  ชุด 
5.  ตัวอย่ำงกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนและค ำอธิบำยกำรจัดท ำฯ    จ ำนวน  1  ชุด 
6.  กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง        จ ำนวน  1 ไฟล์ 

 

  ด้วยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ก ำหนดประชุมช้ีแจงกำรเลื่อน เงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำรอบกำรประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลำคม  2563 –31 มีนำคม 2564)  ในกำรประชุมผู้บริหำร 
สถำนศึกษำ ครั้งที่ 5/2563  ในวันที่ 23 ธันวำคม 2563  เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมรำชธำนี  พร้อมท้ังได้จัดส่งเอกสำร เพื่อ
เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนและเอกสำรแนบท้ำยบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน  ดังนี้ 

สายงานการสอน  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ได้จัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน  

ของข้ำรำชกำรครูสำยงำนกำรสอน  เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนและเอกสำรแนบท้ำยบันทึกข้อตกลงกำร
ปฏิบัติงำน  ดังนี ้

     1)  แบบ 1.1 บันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (Performance Agreement-PA) สำยงำนกำรสอน  
        2) แบบ 1.2 เอกสำรแนบท้ำยบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน  (Performance Agreement - PA) ก ำหนด
มำตรฐำน  ภำระงำน  และแนวทำงกำรพัฒนำตำมข้อตกลงในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  (สำยงำน
กำรสอน)  ให้ดำวน์โหลดไฟล์ข้อมูลในระบบ AMSS++   

เพื่อให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรดังนี้ 
1. พิจำรณำน ำแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 ปรับปรุงใช้ให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ 

ของผู้บริหำรตำมมำตรำ 72 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพ.ศ. 2547 
2. ใช้เป็นเครื่องมือทำงกำรบริหำรเพื่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน  

ตำมมำตรำ 27 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1                 
ถนนสุรศักดิ์  อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี 34000 

 

       ตวัอย่างหนงัสอืเชญิประชมุ 



๑๒ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

            3.  ใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำรเลื่อนเงินเดือนตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือนฯ พ.ศ. 2561 และ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ที่ก.ค.ศ.ก ำหนดทุกฉบับ และให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำประชุมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
เพื่อจัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนและแนวทำงกำรพัฒนำตำมข้อตกลงในกำรปฏิบัติงำนต่อไป 
  สายงานบริหารสถานศึกษา 

ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรครูที่รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ด ำเนินกำรดังนี ้
 

1. ดำวน์โหลดไฟล์ข้อมูลในระบบ AMSS++  ประกอบด้วย 
    1)  แบบ 2.1 บันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน  (Performance Agreement - PA)  สำยงำน 

บริหำรสถำนศึกษำ 
       2) แบบ 2.2 เอกสำรแนบท้ำยบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน  (Performance Agreement- 
PA)  ก ำหนดมำตรฐำน ภำระงำน และแนวทำงกำรพัฒนำตำมข้อตกลงในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  (สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ) 
  2. พิมพ์ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน รำยละเอียดตำมตัวอย่ำงที่แนบให้ครบทุกจุด ทุกช่อง  แล้วลงช่ือให้
ครบทุกจุด ส่งกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 จ ำนวน 2 ฉบับ(เอกสำรตัวจริง
เท่ำนั้น)  ให้น ามาส่งในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งท่ี 5/2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 
  ในกำรนี้จึงขอให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครูที่รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเข้ำ
ร่วมประชุม เพื่อรับฟังค ำช้ีแจงเกี่ยวกับกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ครั้งที่ 1(1 เมษำยน 2564) และร่วมจัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน  ตำมวันเวลำและสถำนที่ดังกล่ำว  
 

จึงเรียนมำเพื่อทรำบและด ำเนินกำร 
 
            ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
             (นำยถำวร  คูณิรัตน์) 
     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 
 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
โทร. 045-240107,094-5416289 
โทรสำร 045-242320  
เว็บไซต์ http://www.ubn1.go.th 
 
 
  Best Practice UBON 1:2023 MOdel 

 

http://www.ubn1.go.th/


๑๓ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

ขั้นตอนที่  2 การจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement - PA) การก าหนด
มาตรฐานและภาระงานขั้นต่ า และการก าหนดปฏิทินการประเมิน 

 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหลักเกณฑ ์
และวิธีกำรที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ.ก ำหนด  จึงได้แจ้งสถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัดด ำเนินกำรดังนี้ 

สายงานการสอน 
1. แจ้งสถำนศึกษำในสังกัดจัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน โดยจัดส่งเอกสำรเพ่ือเป็นแนวทำง 

ในกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนและเอกสำรแนบท้ำยบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน  ดังนี้ 
     1)  แบบ 1.1 บันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (Performance Agreement-PA) สำยงำนกำรสอน  

        2) แบบ 1.2 เอกสำรแนบท้ำยบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (Performance Agreement-PA) 
ก ำหนดมำตรฐำน ภำระงำน และแนวทำงกำรพัฒนำตำมข้อตกลงในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  (สำยงำนกำรสอน) 

เพ่ือให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรดังนี้ 
1. พิจำรณำน ำแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 ปรับปรุงใช้ให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ 

ของผู้บริหำรตำมมำตรำ 72 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพ.ศ. 2547 
2. ใช้เป็นเครื่องมือทำงกำรบริหำรเพ่ือกำรพัฒนำประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน  

ตำมมำตรำ 27  
            3.  ใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำรเลื่อนเงินเดือนตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือนฯ พ.ศ. 2561 
และหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ที่ก.ค.ศ.ก ำหนดทุกฉบับ 
 

สายงานบริหารสถานศึกษา 
ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครูที่รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

ด ำเนินกำรดังนี้ 
1. ดำวน์โหลดไฟล์ข้อมูล ประกอบด้วย 
    1)  แบบ 2.1 บันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ) จัดส่งจ ำนวน 2 ฉบับ 

      2) แบบ 2.2 เอกสำรแนบท้ำยบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน ก ำหนดมำตรฐำน ภำระงำน และแนวทำง
กำรพัฒนำตำมข้อตกลงในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ) ไม่ต้อง
น ำส่ง แต่ให้เก็บไว้ที่สถำนศึกษำนั้นๆ 
  2. พิมพ์ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน รำยละเอียดตำมตัวอย่ำงที่แนบให้ครบทุกจุด ทุกช่อง แล้ว
ลงชื่อให้ครบทุกจุด ส่งกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1 จ ำนวน 2 ฉบับ (เอกสำรตัวจริงเท่ำนั้น)  
ให้น ามาส่งในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2563  วันที่ 23 ธันวาคม 2563  

 3. ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครูที่รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
ทุกโรงเรียนร่วมประชุมเพ่ือรับฟังค ำชี้แจ้งกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกำรจัดท ำ
บันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนฯ รอบกำรประเมินที่ 1 (1 ตุลำคม 2563 – 31 มีนำคม 2564) 
 

สายงานบริหารการศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา  
- ขอเชิญรอง ผอ.สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1 และศึกษำนิเทศก์ ทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุม  ในวันที่            

23 ธันวาคม 2563  เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมรำชธำนี และจัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน  

 

 



๑๔ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

 
 
 
 
 
  

แบบ 1.1 
บันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (Performance Agreement) 

ในกำรปฏิบัติงำนขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (สำยงำนกำรสอน)  
โรงเรียน................................................................  

    ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำน ีเขต 1 
รอบกำรประเมินที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ.2564 

ระหว่ำง 
..................................................   ต ำแหน่ง ................................................... 

กับ 
.....................................................  ต ำแหน่ง .............................................. 

............................................................................................... 
 อำศัย หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหนังสือ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.7/ว.20 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2561 ข้อ 7 ,ข้อ 8(2) และหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6  ลงวันที่ 28  มีนำคม 2562 เพื่อให้
เกิดกำรพัฒนำงำนในหน้ำที่และใช้เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนแบบมีส่วนร่วมอย่ำงมีทิศทำงและมีเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมข้อตกลง โปร่งใ ส  เป็น
ธรรมและตรวจสอบได้ จึงก ำหนดข้อตกลงระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนและผู้บังคับบัญชำ ดังนี้ 
  ข้อที่ 1 จัดกำรเรียนกำรสอนมีคุณภำพตำมภำระงำนที่สถำนศึกษำก ำหนด 
       ข้อที่ 2 บริหำรจัดกำรชั้นเรียนมีคุณภำพตำมภำระงำนที่สถำนศึกษำก ำหนด  
       ข้อที่ 3 พัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพตำมภำระงำนที่สถำนศึกษำก ำหนด 
       ข้อที่ 4 ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมรู้ ควำมสำมำรถ ด้วยควำมรับผิดชอบ เอำใจใส่ เสียสละ ทุ่มเท ตำมภำระงำนขั้นต่ ำ
ของก.ค.ศ. และค่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด 
     ข้อที่ ๕ ปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพอย่ำงเคร่งครัด เพื่อรักษำภำพลักษณ์และควำมสำมัคคีในองค์กร
ชุมชนและสังคม  
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะปฏิบัติงำน พัฒนำงำน และปฏิบัติตน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมข้อตกลงนี้ และรำยงำน
ผู้บังคับบัญชำเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำตำมรอบกำรประเมิน 

 โดยผู้ประเมินจะก ำกับดูแล ให้ค ำปรึกษำ นิเทศแนะน ำผู้รับกำรประเมิน เพื่อปรับปรุง พัฒนำ เสริมสร้ำง ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
กำรปฏิบัติงำนและกำรปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพให้บรรลุเป้ำหมำยตำมรำยกำรประเมินแนบบันทึกข้อตกลงนี้ 

  ให้ไว้ ณ วันที ่........เดือน ...............  พ.ศ. ............... 
  (ลงชื่อ)          ผู้รับข้อตกลง          (ลงชื่อ)                ผู้บังคับบัญชำ 
        (...........................................)              (...........................................) 
       ต ำแหน่ง ..................................................................  ต ำแหน่ง ................................................................. 
      วันที่ .......... เดือน .............................. พ.ศ….……….  วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ…......……… 

  (ลงชื่อ)          พยำน  (ลงชื่อ)             พยำน 
                         (...........................................)             (................................................) 
       ต ำแหน่ง .....................................................................  ต ำแหน่ง ..................................................................... 
      วันที่ ............. เดือน .............................. พ.ศ….……….  วันที่ ............ เดือน .......................... พ.ศ…......……… 
 

ตวัอย่างบนัทกึขอ้ตกลง ต าแหน่งครผููส้อน 



๑๕ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แบบ 1.2 
รายละเอียดประกอบการประเมินผลการปฏบิตัิงานของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  

(สายงานการสอน) 

ค าชีแ้จง  อำศัย  
  1) หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อ 7 ให้มีกำรก ำหนดข้อตกลงเกีย่วกบัผลกำรปฏิบัติงำน
ร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและผู้รับกำรประเมิน ทั้งนี้ ให้พิจำรณำจำกข้อตกลงของส่วนรำชกำรหรือส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
มำตรฐำนและภำระงำนขั้นต่ ำที่ได้มีกำรจัดท ำและก ำหนดไว้ และ ข้อ 8 (2) ให้ผู้บังคับบัญชำชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมข้อตกลงและก ำหนด ปฏิทินกำร
ประเมิน ให้ทรำบโดยทั่วกัน และหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนำคม  2562 
  2) พระรำชบัญญัตริะเบียบข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำพ.ศ. 2547  ข้อ 24 (6) จัดท ำมำตรฐำนคุณภำพงำน ก ำหนดภำระงำนขัน้ต่ ำ และ
เกณฑ์กำรประเมนิผลงำนส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำของส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ 
 จึงก ำหนดมำตรฐำน/ภำระงำน และค ำอธิบำยภำระงำน เพื่อประกอบกำรประเมินตำม ข้อ 1) และ 2)  ข้ำงตน้ ดังนี ้
 

มาตรฐานและภาระงาน ค าอธบิายภาระงาน 
บนัทกึร่องรอยหลกัฐาน 

การปฏบิตัิงาน 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน  
   1.1 กำรสร้ำงและหรือพัฒนำ
หลักสูตร 

- มีกำรวเิครำะห์หลกัสูตร มำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวชี้วัด น ำมำจดัท ำค ำอธิบำย
รำยวิชำ และหน่วยกำรเรียนรู ้มกีำรน ำหลกัสูตรไปใช้กับผูเ้รียนและบริบทของ
สถำนศกึษำได้เหมำะสม มกีำรบันทกึผลกำรใช้หลักสูตร เพือ่น ำไปปรับปรุงและ
พัฒนำหลักสตูร 

 

   1.2 การจดัการเรียนรู ้   
       1.2.1 กำรออกแบบหน่วยกำร
เรียนรู ้

- มีกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกับธรรมชำติรำยวิชำ ผู้เรียน และ
บริบทสถำนศึกษำ มีกจิกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกำรปฏิบัติที่หลำกหลำย มีกำร
ประเมนิผลและน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงหน่วยกำรเรียนรู้ 
 

 

       1.2.2 กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำร
เรียนรู/้แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะ
บุคคล/แผนกำรสอนรำยบุคคล/แผนกำร
จัดประสบกำรณ ์

- มีกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มำจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ฯ ที่
สอดคล้องกับหน่วยกำรเรียนรู้ มอีงค์ประกอบครบถ้วนฯ และน ำไปปฏิบัติได้จริง มี
กิจกรรมกำรเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับธรรมชำติวิชำและผู้เรียน มีบันทึกหลังกำรสอนและ
น ำไปผลมำพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

 

       1.2.3 กลยุทธ์ในกำรจดักำร
เรียนรู ้

- มีกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธกีำรที่เน้นกำรเรียนรู้
ด้วยกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตวัชี้วัด มกีำรประเมินผลกำรใชก้ลยุทธ์ใน
กำรจดักำรเรียนรู้ และน ำผลประเมนิมำปรบัปรงกำรจัดกำรเรียนรู้ให้มีคณุภำพสูงขึน้ 

 

       1.2.4 คณุภำพผู้เรียน   
           1.2.4.1 ผลสมัฤทธิท์ำง
วิชำกำรของผู้เรียน 

- ผู้เรียนในรำยวิชำที่สอน มีผลสัมฤทธิท์ำงวชิำกำรเป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยที่
สถำนศกึษำก ำหนด 
 

 

          1.2.4.2 คุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

- ผู้เรียนในรำยวิชำที่สอน มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์เป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยที่
สถำนศกึษำก ำหนด 
 

 

   1.3 การสร้างและการพฒันาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยทีางการศกึษา
และแหล่งเรียนรู้ 

- มีกำรพิจำรณำเลอืก สร้ำงหรือจัดท ำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรศกึษำและ
แหล่งเรียนรู้ มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับแผนกำรจดักำรเรียนรูแ้ละ
ผู้เรียน มีกำรประเมินผลกำรใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรศกึษำและแหล่ง
เรียนรู ้และน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุง 
 

 

   1.4 การวดัและประเมินผลการ
เรียนรู ้

- มีกำรสร้ำงเครือ่งมอืวัดผลและประเมนิผล มีกำรใช้เครือ่งมอืวัดผลและประเมินผล
ตำมสภำพจริง และน ำผลกำรประเมินเครื่องมือวัดผลและประเมินผลไปใช้พัฒนำ
เครื่องมือและพัฒนำผู้เรียน 
 

 

   1.5 ศกึษา วิเคราะห์ สังเคราะห ์
และหรือวิจยัเพื่อแกป้ญัหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ทีส่่งผลต่อคณุภาพ
ผู้เรียน 

- มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ ออกแบบกำรแก้ปัญหำ และด ำเนนิกำรแก้ปัญหำ
กำรจดักำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถำนศึกษำ  มกีำรน ำรูปแบบ
กำรจดักำรเรียนรูท้ี่ก ำหนดและมกีำรสรุปผลกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน มีกำรรำยงำนและเผยแพร่ 
 

 

 
 

ตัวอย่ำงบันทึกแนบท้ำยข้อตกลง สายงานการสอน 



๑๖ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานและภาระงาน ค าอธิบายภาระงาน 
บันทึกร่องรอยหลักฐาน 

การปฏิบัติงาน 

2. ด้านการบรหิารจดัการชั้นเรียน 
 

  

   2.1 การบรหิารจดัการช้ันเรยีน และ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

- มีกำรจัดสภำพแวดลอ้มให้มีควำมปลอดภยั และเอื้อตอ่กำรเรียนรูข้องผูเ้รียน มีกำร
บริหำรจัดกำรชัน้เรียนให้ผู้เรียนเกิดกระบวนกำรคิด มทีักษะชีวิตและกำรท ำงำน 
เสริมแรงให้ผู้เรียนมีควำมมัน่ใจในกำรพฒันำตนเอง และเกิดแรงบันดำลใจ มีระบบ
สำรสนเทศ และเอกสำรประจ ำชัน้เรียนหรอืประจ ำวิชำ กำรเข้ำถึงและกำรใชร้ะบบ 
สำมำรถใชเ้ป็นแบบอย่ำงที่ดีหรอือ้ำงอิงได ้
 

 

   2.2 การจดัระบบดแูลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

- มีกำรจัดท ำฐำนขอ้มูลของผูเ้รียนตำมระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน บริหำรจัดกำร
ข้อมูลในระบบสำรสนเทศ มีโครงกำร/กจิกรรมเพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำผู้เรียน
สอดคล้องกับปัญหำหรอืควำมตอ้งกำรจ ำเป็นที่จะต้องดูแลชว่ยเหลือผู้เรียน และมี
ผลกำรแก้ปัญหำหรือพฒันำผูเ้รียนให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน 
 

 

3. ด้านการพฒันาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ 
 

  

   3.1 การพัฒนาตนเอง - มีแผนพัฒนำตนเองที่สอดคล้องกับควำมรูค้วำมสำมำรถ ทักษะคณุลักษณะของ
ตนเอง และสภำพปัญหำหรอืควำมตอ้งกำรจ ำเป็นกำรปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ 
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถำนศึกษำหรือส่วนรำชกำรโดยควำมเห็นชอบของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  มีกำรน ำควำมรู้ ทกัษะที่ได้จำกกำรพัฒนำตนเองมำพัฒนำ
นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่ส่งผลตอ่คุณภำพผู้เรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกับ
เครือข่ำยวิชำกำร หรือชมุชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
 

 

   3.2 การพัฒนาวิชาชพี - มีกำรเข้ำร่วมกลุม่พัฒนำวิชำชีพครู แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ิจกรรมทำงวิชำกำรใน
ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ มีกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมจำกกำรเข้ำรว่ม น ำ
นวัตกรรมมำพัฒนำผู้เรียน และมกีำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนกำรเรียนรู้แบบย่ังยืน 
 

 

4. งานอื่นที่ได้รบัมอบหมาย - มีกำรปฏิบัติงำนตำมที่ไดร้ับมอบหมำย มผีลกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
ได้ผลดี รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ และสำมำรถใช้
เป็นตัวอย่ำงที่ดีได ้
 

 

ตอนที่ 2 การปฏบิตัตินในการรักษา
วินัย คณุธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชพี 

1) มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต รักษำประโยชน์สว่นรว่ม ไมอ่ำศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้
อ ำนำจและหน้ำทีข่องตน เพือ่แสวงหำประโยชน์ โดยพิจำรณำจำกกำรปฏิบัติงำน
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงตรง และเทียงธรรม ได้รับกำรยอมรับจำกเพือ่นรวม
งำนและผู้บังคับบัญชำในด้ำนควำมซ่ือสตัย์สุจริต รักษำผลประโยชนข์องทำงรำชกำร 
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรอย่ำงคุ้มค่ำ ไม่ใช้ช่องว่ำงทำง
ระเบียบและกฎหมำยเพือ่ประโยชน์ส่วนตนและผู้อืน่ (กำรรับอำมิสสนิจ้ำงจำกผูอ้ื่น) 
ไม่แสวงหำผลประโยชนท์ี่เกิดจำกช่องว่ำงทำงระเบียบกฎหมำยจำกผู้ปกครอง และ
นักเรียนในงำนที่เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และภำรกิจทีต่นรับผิดชอบ 
 

 

 2) กำรปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำย นโยบำย และค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ โดย
พิจำรณำจำกกำรมีควำมรู้และปฏิบัติตำมระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 
ปฏิบัติตำมค ำสั่งหรือนโยบำยที่ชอบดว้ยกฎหมำยอย่ำงเคร่งครดัของผู้บริหำร
สถำนศกึษำหรือผู้บริหำรกำรศกึษำหรือหนว่ยงำนต้นสังกัด และไมใช้ชอ่งว่ำงทำง
ระเบียบ และกฎหมำย กลั่นแกล้งผูอ้ื่น 
 

 

 3) มีควำมวิริยะ อุตสำหะ ตรงตอ่เวลำ และอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำร โดย
พิจำรณำจำกกำรพฒันำตนเองและงำนโดยให้หลักกำรพฒันำแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มี
ทักษะกำรสอนงำน (Coaching) จนสำมำรถเป็นตน้แบบได้ เป็นผูต้รงตอ่เวลำ มี
ควำมรับผิดชอบต่องำน ตำมบทบำท หน้ำที ่ภำรกจิที่ไดร้ับมอบหมำย รวมถงึผลที่
เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของตน มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ 
ภำรกจิที่ได้รับมอบหมำย และอทุิศเวลำโดยมีจิตส ำนกึและควำมรับผิดชอบ 
 

 

 



๑๗ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

มาตรฐานและภาระงาน ค าอธิบายภาระงาน 
บันทึกร่องรอยหลักฐาน 

การปฏิบัติงาน 
 4) กำรมีจติส ำนกึทีด่ี มุ่งบรกิำรต่อกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร โดยไม่เลอืกปฏิบัติ โดย

พิจำรณำจำกกำรมีพฤตกิรรมเชิงบวกในกำรให้บริกำรกับกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบรกิำร 
มุ่งมั่นในกำรให้ควำมรู ้และวิธีปฏิบัติทีถู่กตอ้งกับกลุ่มเป้ำหมำยผูร้ับบริกำร 
ให้บริกำรกับกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบรกิำรในประเดน็ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้บริกำรกับผู้ปกครองทุกคน ในประเดน็ทีเ่กี่ยวข้องกับกำรเรียน
กำรสอนของผูเ้รียนในควำมปกครอง โดยไมเ่ลือกปฏิบัติ ให้ควำมรว่มมอืกับ
ประชำชน ชุมชนในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกับกำรพัฒนำผู้เรียน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 

 5) กำรรกัษำคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ โดยพิจำรณำจำก
กำรปฏิบัติงำนโดยกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของวิชำชีพ หรอืองคก์รวิชำชีพเพือ่พัฒนำ
ควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพของตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ ปฏิบัติงำนโดยให้ค ำปรึกษำหรอื
ช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยผูร้ับบริกำรด้วยควำมเมตตำกรุณำอย่ำงเต็มก ำลัง
ควำมสำมำรถและเสมอภำค ปฏิบัติตนด้วยกำรด ำรงชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง ป้องกันควำมเสี่ยงในกำรด ำรงชวีิตภำยใต้ควำมรู้และคุณธรรมอันดี ประพฤติ
ตนเป็นผูน้ ำในกำรอนรุักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และสิ่งแวดลอ้ม ไม่
กระท ำตนเป็นปฏิปักษ์ตอ่ควำมเจริญทำงกำย สติปัญญำ จิตใจ อำรมณ ์และสังคม
ของกลุ่มเป้ำหมำยผูร้ับบริกำร บุคลำกรทำงกำรศกึษำ และผู้ร่วมงำน 

 

 6) กำรรักษำภำพลักษณ์และควำมสำมคัคีในองค์กร ชุมชน และมีส่วนร่วม  
โดยพิจำรณำจำกกำรมภีำพลกัษณ์ที่ดีทำงด้ำนศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม 
และวัฒนธรรมที่ดี เป็นแบบอย่ำงทำงสังคม เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมขององค์กร สังคม และ
สถำนศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมถึงกิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม และประโยชน์
สำธำรณะ ปฏิบัติต่อกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร เพื่อนรว่มงำน และประชำชน 
อย่ำงเสมอภำคเท่ำเทียมกัน ปฏิบัติตนเพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี 
ช่วยเหลือเกือ้กูลในกำรท ำงำนหรืออยู่รว่มกับผู้อื่น รวมทั้งปลูกฝังแก่
กลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร 
 

 

 
 

                                                        (ลงชื่อ)         ผูร้ับข้อตกลง 

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

    ต าแหน่ง .................................................................... 

     วันที ่.......... เดือน ............................. พ.ศ. .............. 

 



๑๘ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

 

แบบ 2.1 

 

 

 

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สายงานบริหารสถานศึกษา) 

รอบการประเมินที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 
ระหว่าง 

จุดที่ 1  นายเสมอ  สร้อยค า  ผู้อ านวยการโรงเรยีน  จุดที่ 2 อนุบาลอุบลราชธานี 
กับ 

นายถาวร  คูณิรัตน์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
………............................……. 

   อำศัย หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหนังสือ ส ำนักงำน ก.ค.ศ.   
ที่ ศธ 0206.7/ว.20 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2561 ข้อ 7 , ข้อ 8  และหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28  มีนำคม 2562   
จึงจัดให้มีกำรก ำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน โดยผู้รับกำรประเมินจะปฏิบัติงำนตำมข้อตกลง  ดังนี้  
 ข้อ 1 ด้านการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา  มีกำรจัดระบบประกันคุณภำพ และน ำผลกำรประเมินไปใช้พัฒนำคุณภำพ 
สถำนศึกษำ มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำยและแผนกลยุทธ์  สร้ำงควำมสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของครู บุคลำกรในสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง 
ชุมชน และสังคม 
  ข้อ 2 ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้  มีกำรบริหำรงำนพัฒนำหลักสูตร บริหำรจัดกำรกระบวนกำรเรียนรู้ จัดระบบและนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู ้
จัดระบบและประเมนิผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ 
  ข้อ 3 ด้านการบริหารจัดการทั่วไปของสถานศึกษา  มีบริหำรจัดกำรงบประมำณ กำรเงินและสินทรัพย์ กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
กำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ สภำพแวดล้อมและบรรยำกำศให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้  กำรบริหำรกิจกำรนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  ข้อ 4 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  มีกำรวำงแผนและพัฒนำตนเองด้ำนควำมรู้ ทักษะ และคุณลักษณะบุคคลส ำหรับผู้ด ำรง 
ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำผู้อื่นด้ำนควำมรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ  และเป็นผู้น ำในชุมชนกำรเรียนรู้ 
ทำงวิชำชีพ 
   ข้อ 5 ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำยที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงและส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด  
   ข้อ 6 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต รักษำประโยชน์ส่วนรวม ไม่อำศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อ ำนำจและหน้ำที่ของตน เพื่อแสวงหำประโยชน์   
กำรปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำย นโยบำย และค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ  มีควำมวิริยะ อุตสำหะ ตรงต่อเวลำ และอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำร กำรมีจิตส ำนึก 
ที่ดี มุ่งบริกำรต่อกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร โดยไม่เลือกปฏิบัติ กำรรักษำคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ กำรรักษำภำพลักษณ์ 
และควำมสำมัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม 
   ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ จะปฏิบัติและพัฒนำงำนตำมข้อตกลงนี้ และจะน ำเอกสำรหลักฐำนกำรปฏิบัติและพัฒนำงำน ที่มีอยู่จริงตำม  
เอกสำรแนบท้ำย เพื่อขอรับกำรประเมินต่อผู้บังคับบัญชำ เมื่อสิ้นสุดรอบกำรประเมิน 
 โดยผู้ประเมินมอบหมำยให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ที่ก ำกับดูแล โรงเรียนนี้ และ
ศึกษำนิเทศก์  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำผู้รับกำรประเมิน เพื่อปรับปรุง พัฒนำ เสริมสร้ำง ประสิทธิภำพและประสิทธิผล กำรปฏิบัติงำนและกำร
ปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมรำยกำรประเมินแนบบันทึกข้อตกลงนี้  
       
            ให้ไว้ ณ   23  เดือน ธันวำคม  พ.ศ.2563 

(ลงชื่อ)            (ลงชื่อ)                                          (ลงชื่อ) 

      จุดที่ 3 (นำยเสมอ  สร้อยค ำ)                        จุดที่ 5 ( นำยปรีชำ  ทำศิริ)                        จุดที่ 6 ( นำยเข็มพรชัย ทองน้อย )                            
       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน จุดที่ 4 อนุบำลอุบลรำชธำนี                        ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์                              ต ำแหน่ง รอง ผอ.สพท. 
                   ผู้รับข้อตกลง                        ศึกษำนิเทศก์ประจ ำเครือข่ำย                 รอง ผอ.สพป.อบ.1 ที่ก ำกับดูแล 
                  

    (ลงชื่อ)  
                                 (นำยถำวร  คูณิรัตน์) 
               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1  

    ผู้บังคับบัญชำ  

  

       ตัวอย่างบันทึกข้อตกลง ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 



๑๙ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

 
              ตัวอย่างบันทึกข้อตกลง ข้าราชการที่รักษาการในต าแหน่ง ผอ.สถานศึกษา 

แบบ 2.1 

    
  
 

 

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สายงานบริหารสถานศึกษา) 

รอบการประเมินที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 
ระหว่าง 

……………………………………………  ครูช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการโรงเรียน…………………………….. 
กับ 

นายถาวร  คูณิรัตน์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
                             ………............................…….     
   อำศัย หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหนังสือ ส ำ นักงำน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ 0206.7/ว.20 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2561 ข้อ 7, ข้อ 8 และหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6  ลงวันที่  28  มีนำคม 2562 
จึงจัดให้มีกำรก ำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน โดยผู้รับกำรประเมินจะปฏิบัติงำนตำมข้อตกลง  ดังนี้  
 ข้อ 1 ด้านการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา  มีกำรจัดระบบประกันคุณภำพ และน ำผลกำรประเมินไปใช้พัฒนำคุณภำพ 
สถำนศึกษำ มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำยและแผนกลยุทธ์  สร้ำงควำมสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของครู บุคลำกรในสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง 
ชุมชน และสังคม 
  ข้อ 2 ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้  มีกำรบริหำรงำนพัฒนำหลักสูตร บริหำรจัดกำรกระบวนกำรเรียนรู้ จัดระบบและนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู ้
จัดระบบและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ 
  ข้อ 3 ด้านการบริหารจัดการทั่วไปของสถานศึกษา  มีบริหำรจัดกำรงบประมำณ กำรเงินและสินทรัพย์ กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
กำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ สภำพแวดล้อมและบรรยำกำศให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้  กำรบริหำรกิจกำรนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  ข้อ 4 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  มีกำรวำงแผนและพัฒนำตนเองด้ำนควำมรู้ ทักษะ และคุณลักษณะบุคคลส ำหรับผู้ด ำรง 
ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำผู้อื่นด้ำนควำมรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ  และเป็นผู้น ำในชุมชนกำรเรียนรู้ 
ทำงวิชำชีพ 
   ข้อ 5 ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำยที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงและส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด  
   ข้อ 6 มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต รักษำประโยชน์ส่วนรวม ไม่อำศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อ ำนำจและหน้ำที่ของตน เพื่อแสวงหำประโยชน์   
กำรปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำย นโยบำย และค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ  มีควำมวิริยะ อุตสำหะ ตรงต่อเวลำ และอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำร กำรมีจิตส ำนึก 
ที่ดี มุ่งบริกำรต่อกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร โดยไม่เลือกปฏิบัติ กำรรักษำคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ กำรรักษำภำพลักษณ์ 
และควำมสำมัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม 
   ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ จะปฏิบัติและพัฒนำงำนตำมข้อตกลงนี้ และจะน ำเอกสำรหลักฐำนกำรปฏิบัติและพัฒนำงำน ที่มีอยู่จริงตำมเอกสำรแนบท้ำย เพื่อ
ขอรับกำรประเมินต่อผู้บังคับบัญชำ เมื่อสิ้นสุดรอบกำรประเมิน 
 โดยผู้ประเมินมอบหมำยให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ที่ก ำกับดูแล โรงเรียนนี้ และ
ศึกษำนิเทศก์  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำผู้รับกำรประเมิน เพื่อปรับปรุง พัฒนำ เสริมสร้ำง ประสิทธิภำพและประสิทธิผล กำรปฏิบัติงำนและกำร
ปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมรำยกำรประเมินแนบบันทึกข้อตกลงนี้   

            ให้ไว้ ณ วันที่   23  เดือน ธันวำคม  พ.ศ.2563 

 (ลงชื่อ)                 (ลงชื่อ)                                              (ลงชื่อ) 
    (.................................................)                         (...................................................)                (..................................................)                          
ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รักษำกำรในต ำแหน่ง                          ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์                               ต ำแหน่ง รอง ผอ.สพท. 

             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน…………………………                ศึกษำนิเทศก์ประจ ำเครือข่ำย                     รอง ผอ.สพป.อบ.1 ที่ก ำกับ
ดูแล  

   ผู้รับข้อตกลง                        (ลงชื่อ) 
                                        (นำยถำวร  คูณิรัตน์) 
                        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1  
                   ผู้บังคับบัญชำ  



๒๐ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

 

 

 

 

 
ค าอธิบายประกอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(สายงานบริหารสถานศึกษา) 
************ 

 
1. บันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนฯ (สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ) (แบบ 2.1)  จ ำนวน 1 หน้ำ มีจุดต้องกรอก

ข้อมูล (แก้ไขจำกตัวอย่ำง)  จ ำนวน 6 จุด ประกอบด้วย 
1.1  จุดที่ 1  ระบุชื่อผู้รับข้อตกลง  (แก้ไขจำกตัวอย่ำง นำยเสมอ  สร้อยค ำ เป็น ชื่อผู้รับข้อตกลงแทน) 
1.2  จุดที่ 2  ระบุชื่อโรงเรียน  (แก้ไขจำกตัวอย่ำง อนุบำลอุบลรำชธำนี เป็น ชื่อโรงเรียนของผู้รับข้อตกลงแทน) 
1.3  จุดที่ 3  ระบุชื่อผู้รับข้อตกลง  (แก้ไขจำกตัวอย่ำง นำยเสมอ  สร้อยค ำ เป็น ชื่อผู้รับข้อตกลงแทน) 
1.4  จุดที่ 4  ระบุชื่อโรงเรียน  (แก้ไขจำกตัวอย่ำง อนุบำลอุบลรำชธำนี เป็น ชื่อโรงเรียนของผู้รับข้อตกลง 
                   แทน) 
1.5  จุดที่ 5  ระบุชื่อศึกษำนิเทศก์ประจ ำเครือข่ำยสถำนศึกษำ  (แก้ไขจำกตัวอย่ำง นำยปรีชำ  ทำศิริ 
                 เป็นชื่อศึกษำนิเทศก์ประจ ำเครือข่ำยสถำนศึกษำท่ีโรงเรียนแห่งนี้สังกัดอยู่) 
1.6 จุดที่ 6  ระบุชื่อรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ก ำกับดูแล (แก้ไขจำกตัวอย่ำง  

      นำยเข็มพรชัย  ทองน้อย เป็น ชื่อรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ก ำกับดูแลแทน) 
2. เอกสำรแนบท้ำยบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ) (แบบ 2.2 ) จ ำนวน 8 หน้ำ 

มีจุดต้องกรอกข้อมูล (แก้ไขจำกตัวอย่ำง) จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
2.1 หน้ำที่ 8  จุดที่ 7 ระบุชื่อผู้รับข้อตกลง  (แก้ไขจำกตัวอย่ำง นำยเสมอ  สร้อยค ำ เป็น ชื่อผู้รับข้อตกลงแทน) 
2.2 หน้ำที่ 8  จุดที่ 8 ระบุชื่อโรงเรียน  (แก้ไขจำกตัวอย่ำง อนุบำลอุบลรำชธำนี เป็น ชื่อโรงเรียนของผู้รับ 
      ข้อตกลงแทน) 
2.3 เอกสำรแนบท้ำยฯ (แบบ 2.2) ไม่ต้องส่งเก็บไว้เพ่ือแนบท้ำยบันทึกข้อตกลง(ตำมข้อ 1) ทีผู่้บังคับบัญชำ 
      ลงนำมแล้ว 

3. วันที่ในกำรท ำบันทึกข้อตกลง ให้ระบุวันที่  23 ธันวำคม  2563  
 
  



๒๑ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

 
แบบ ๒.๒ 

รายละเอียดประกอบการประเมินผลการปฏบิัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สายงานบริหารสถานศึกษา) 
---------------------------------- 

ค าชี้แจง  อำศัย  
   1) หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อ 7 ให้มีกำรก ำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและ
ผู้รับกำรประเมิน ท้ังนี้ ให้พิจำรณำจำกข้อตกลงของส่วนรำชกำรหรือส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ  มำตรฐำนและภำระงำนข้ันต่ ำที่ได้มีกำรจัดท ำและก ำหนดไว้ และ ข้อ 
8 (2) ให้ผู้บังคับบัญชำช้ีแจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมข้อตกลงและก ำหนดปฏิทินกำรประเมิน ให้ทรำบโดยทั่วกัน และหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันท่ี 28 มีนำคม 2562 
 2) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพ.ศ. 2547  ข้อ 24 (6) จัดท ำมำตรฐำนคุณภำพงำน ก ำหนดภำระงำนข้ันต่ ำ และเกณฑ์กำรประเมนิผลงำนส ำหรับข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 จึงก ำหนดมำตรฐำน/ภำระงำน และค ำอธิบำยภำระงำน เพื่อประกอบกำรประเมินตำม ข้อ 1) และ 2)  ข้ำงต้น ดังนี ้
 

 

มำตรฐำนและภำระงำน ค ำอธิบำยภำระงำน 
 

บันทึกร่องรอยหลักฐำนกำรปฏิบตังิำน 

1.ด้านการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา  
1.1 กำรจัดระบบประกันคุณภำพ และน ำผลกำร
ประเมินไปใช้พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

มีกำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมระบบประกันคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง และ มีผลกำรด ำเนินงำน
ชัดเจน น ำผลกำรประเมินไปใช้พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

 

   1.2 กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย และ
แผนกลยุทธ์ 

- มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย และแผนกลยุทธ์ส ำหรับสถำนศึกษำ เป็นปัจจุบัน สอดคล้องและ
เหมำะสมกับสภำพบริบทของสถำนศึกษำ และด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์อย่ำงเห็นผลส ำเร็จ 

 

   1.3 สร้ำงควำมสัมพันธ์และกำรมีส่วนรวมของครู 
บุคลำกรในสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม 

สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับครู บุคลำกรในสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อกำรมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

 

2.ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้   

ตวัอยา่งบนัทกึแนบทา้ยขอ้ตกลงการปฏบิตังิาน ต าแหน่ง ผอ.สถานศกึษา และขา้ราชการทีร่กัษาการในต าแหน่ง ผอ.สถานศกึษา 



๒๒ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

 

มำตรฐำนและภำระงำน ค ำอธิบำยภำระงำน 
 

บันทึกร่องรอยหลักฐำนกำรปฏิบตังิำน 

  2.1 บริหำรกำรพัฒนำหลักสูตร - มีกำรวิเครำะห์หลักสูตร มำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวช้ีวัด เพื่อพัฒนำหลักสูตรและประยุกต์ใช้
หลักสูตร ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นของสถำนศึกษำ  มีกำรบูรณำกำรคุณธรรม 
จริยธรรม และค่ำนิยม ตลอดจนกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ และมีผลกำรน ำไปจัดกำรเรียนรู้          
ในสถำนศึกษำได้จริง 

 

   2.2 บริหำรจัดกำรกระบวนกำรเรียนรู้ - ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหน่วยกำรเรียนรู้ กำรออกแบบกำรเรียนรู้ และแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน เน้นกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบปฏิบัติ มีสื่อนวัตกรรมและแหล่ง
เรียนรู้ที่เหมำะสมกับเนื้อหำสำระ กิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยน ำไปปฏิบัติกำรสอนจริง และมีบันทึก            
หลังสอน 

 

2.3 จัดระบบและนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ มีแผนกำรนิเทศ และด ำเนินกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแผนที่ก ำหนด น ำผลกำรนิเทศไป
แก้ปัญหำและหรือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ ติดตำมประเมินผล ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง มีผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมบริบทของสถำนศึกษำ 

 

2.4 จัดระบบและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน - มีระบบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน  โดยมีกำรวัด และประเมินผลที่
หลำกหลำย และมีกำรประเมินตำมสภำพจริง  โดยด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด และ
สอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ และกิจกรรมกำรเรียนรู้ และผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

2.5 บริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำร
เรียนรู้ 

- มีระบบกำรจัดหำ กำรให้บริกำร และกำรจัดเก็บเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ มีกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ และน ำผลกำรประเมินดังกล่ำว
ปรับปรุงแก้ไข และหรือพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

 

3.ด้านการบริหารจัดการทั่วไปของสถานศึกษา  

3.1 บริหำรจัดกำรงบประมำณ กำรเงินและสินทรัพย์ - มีระบบและด ำเนินกำรตำมระบบกำรจัดกำรงบประมำณ กำรเงินและสินทรัพย์ถูกต้องตำม
กฎหมำย ระเบียบ แบบแผนทำงรำชกำร มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้ และเป็นปัจจุบัน 
ตลอดจนกำรน ำเทคโนโลยี   มำใช้กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม 
 

 

3.2 บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล - มีกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์เพื่อจัดท ำแผนอัตรำก ำลังของสถำนศึกษำ มีกำรก ำหนดมำตรฐำน
ภำระงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง กำรศึกษำ มีแผนกำรสรรหำ กำรพัฒนำควำมรู้ 
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ทักษะ และคุณลักษณะของบุคคลให้เหมำะสมกับมำตรฐำนและภำระงำน และมีกำรบริหำร           
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคลได้ผลดีเป็นท่ีประจักษ์ โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีเหมำะสม 
 

3.3 บริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ สภำพแวดล้อม 
และบรรยำกำศให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

- บริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ใช้ประโยชน์สูงสุด เหมำะสมกับบริบท        ของสถำนศึกษำ จัด
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ ทำงวิชำกำร และทำงธรรมชำติ ที่มีควำมปลอดภัย และถูกต้องตำม
หลักสุขลักษณะ เสริมสร้ำงบรรยำกำศให้ผู้เรียนและบุคลำกรในสถำนศึกษำอยู่อย่ำงมีควำมสุข 
และเอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

 

3.4 บริหำรกิจกำรนักเรียนและจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

- จัดให้มีข้อมูลสำรสนเทศ สมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ด ำเนินกำร
ตำมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทุกข้ันตอนให้เหมำะสมกับสภำพบริบทของสถำนศึกษำ 
 

 

4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
4.1 วำงแผนและพัฒนำตนเองด้ำนควำมรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะบุคคลส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่ ง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

- มีแผนและด ำเนินกำรตำมแผนกำรพัฒนำตนเอง ให้มีควำมรู้ ทักษะ และคุณลักษณะบุคคล
เหมำะสมกับต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำอื่น ผู้เรียน 
ครู ผู้ปกครอง และประชำชนท่ัวไป 

 

4.2 ส่งเสริมและพัฒนำผู้อื่นด้ำนควำมรู้  ทักษะ 
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 

- มีแผนและด ำเนินกำรตำมแผนส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำด้ำนควำมรู้ 
ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ ปรำกฏผลตำมแผน และสำมำรถตรวจสอบ
ได้ 

 

4.3 เป็นผู้น ำในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ - มีกำรเสริมสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพในสถำนศึกษำ ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้วยกำร
เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำนท่ีมีผลต่อผู้เรียน ร่วมมือกับเพื่อนครู สถำนศึกษำอ่ืน ศึกษำนิเทศก์ และ
นักวิชำกำรที่เกี่ยวข้องจนได้นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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๕.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำยที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงและส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด มีผลส ำเร็จตำมนโยบำยดังกล่ำวทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพ
ด้วยควำมรวดเร็วตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

 

ตอนที่ 2 กำรปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 

 1) มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต รักษำประโยชน์ส่วนร่วม ไม่อำศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อ ำนำจ
และหน้ำที่ของตน เพื่อแสวงหำประโยชน์ โดยพิจำรณำจำกกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริต เที่ยงตรง และเทียงธรรม ได้รับกำรยอมรับจำกเพื่อนรวมงำนและผู้บังคับบัญชำในด้ำน
ควำมซื่อสัตย์สุจริต รักษำผลประโยชน์ของทำงรำชกำร ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ใช้ทรัพย์สิน
ของทำงรำชกำรอย่ำงคุ้มค่ำ ไม่ใช้ช่องว่ำงทำงระเบียบและกฎหมำยเพื่อประโยชน์ส่วนตนและ
ผู้อื่น (กำรรับอำมิสสินจ้ำงจำกผู้อื่น) ไม่แสวงหำผลประโยชน์ที่เกิดจำกช่องว่ำงทำงระเบียบ
กฎหมำย จำกผู้ปกครอง และนักเรียนในงำนที่เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และภำรกิจ ที่ตน
รับผิดชอบ 

 

       2) กำรปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำย นโยบำย และค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ โดยพิจำรณำ
จำกกำรมีควำมรู้และปฏิบตัิตำมระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด ปฏิบัติตำมค ำสั่งหรือ
นโยบำยที่ชอบด้วยกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดของผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือผู้บริหำรกำรศึกษำหรือ
หน่วยงำนต้นสังกัด และไมใช้ช่องว่ำงทำงระเบียบ และกฎหมำย กลั่นแกล้งผู้อื่น 

 

      3) มีควำมวิริยะ อุตสำหะ ตรงต่อเวลำ และอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำร โดยพิจำรณำจำก
กำรพัฒนำตนเองและงำนโดยให้หลักกำรพัฒนำแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีทักษะกำรสอนงำน 
(Coaching) จนสำมำรถเป็นต้นแบบได้ เป็นผู้ตรงต่อเวลำ  มีควำมรับผิดชอบต่องำน ตำม
บทบำท หน้ำที่ ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย รวมถึงผลที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของตน มีควำม
พร้อมในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย และอุทิศเวลำโดยมี
จิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบ 

 

     4) กำรมีจิตส ำนึกที่ดี มุ่งบริกำรต่อกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร โดยไม่เลือกปฏิบัติ โดย
พิจำรณำจำกกำรมีพฤติกรรมเชิงบวกในกำรให้บริกำรกับกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร มุ่งมั่นในกำร
ให้ควำมรู้ และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องกับกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร ให้บริกำรกับกลุ่มเป้ำหมำย
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ผู้รับบริกำรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้บริกำร กับ
ผู้ปกครองทุกคน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องับกำรเรียนกำรสอนของผู้เรียนในควำมปกครอง โดยไม่
เลือกปฏิบัติ ให้ควำมร่วมมือกับประชำชน ชุมชนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผู้เรียน โดย
ไม่เลือกปฏิบัติ 

       5) กำรรักษำคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ  โดยพิจำรณำจำกกำร
ปฏิบัติงำนโดยกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของวิชำชีพ หรือองค์กรวิชำชีพเพื่อพัฒนำควำมเชี่ยวชำญทำง
วิชำชีพของตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ ปฏิบัติงำนโดยให้ค ำปรึกษำหรือช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำย
ผู้รับบริกำรด้วยควำมเมตตำกรุณำอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ และเสมอภำค ปฏิบัติตนด้วย
กำรด ำรงชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ป้องกันควำมเสี่ยงในกำรด ำรงชีวิตภำยใต้ควำมรู้
และคุณธรรมอันดี ประพฤติตนเป็นผู้น ำในกำรอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และ
สิ่งแวดล้อม ไม่กระท ำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อควำมเจริญทำงกำย สติปัญญำ จิตใจ อำรมณ์ และ
สังคมของกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้ร่วมงำน 

 

      6) กำรรักษำภำพลักษณ์และควำมสำมัคคีในองค์กร ชุมชน และมี ส่วนร่วม โดยพิจำรณำ
จำกกำรมีภำพลักษณ์ที่ดีทำงด้ำนศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรมที่ดี เป็นแบบอย่ำง
ทำงสังคม เข้ำร่วมกิจกรรม ที่ส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมขององค์กร 
สังคม และสถำนศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมถึงกิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม และประโยชน์สำธำรณะ 
ปฏิบัติต่อกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร เพื่อนร่วมงำน และประชำชน อย่ำงเสมอภำคเท่ำเทียมกัน 
ปฏิบัติตนเพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลในกำรท ำงำนหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่น 
รวมทั้งปลูกฝังแก่กลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร 

 

 
               (ลงช่ือ)         ผู้รับกำรประเมิน    
           จุดที่ ๗  (นำยเสมอ  สร้อยค ำ)          
             ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน จุดที่ ๘ อนุบำลอุบลรำชธำนี                     
              วันท่ี   23   เดือน ธันวำคม พ.ศ.2563  
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แบบ 3.1 
 
 
 
 

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สายงานบริหารการศึกษา) 

ระหว่าง 
นายเข็มพรชัย  ทองน้อย  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

กับ 
นายถาวร  คูณิรัตน์   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

---------------------------------- 
     อำศัย หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.7/ว.20 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2561 ข้อ 7,ข้อ 8 และหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่  28 มีนำคม 2562  จึงให้มี
ข้อตกลงเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน โดยผู้รับกำรประเมิน จะปฏิบัติงำนตำมข้อตกลง  ดังนี้  
 ข้อ  1  ด้านการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการศึกษา  มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ นโยบำย และแผนกลยุทธ์เพื่อ
พัฒนำกำรศึกษำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อคนพิกำร  ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ สร้ำงควำมสัมพันธ์  และ
กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่น 
 ข้อ  2  ด้านการพัฒนางานวิชาการ มีกำรจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้
จัดระบบและนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ จัดระบบและประเมินสถำนศึกษำ และส่งเสริมกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  ข้อ  3  ด้านการบริหารจัดการทั่วไปของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มีกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ กำรเงินและสินทรัพย์ 
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่  สภำพแวดล้อม และบรรยำกำศให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน  และกำร
บริหำรงำนธุรกำร สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ และงำนประชำสัมพันธ์ 

ข้อ 4  ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  มีกำรวำงแผนและพัฒนำตนเองด้ำนควำมรู้ ทักษะ และคุณลักษณะบุคคลส ำหรับ          
ผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ กำรส่งเสริมและพัฒนำผู้อื่นด้ำนควำมรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ  และกำรส่งเสริม
ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ  
 ข้อ 5 ปฏิบัติงำนอื่นได้รับมอบหมำยที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมนโยบำยของรัฐบำล กระทรวง และ
ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด  
     ข้อ 6  มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต รักษำประโยชน์ส่วนรวม ไม่อำศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อ ำนำจและหน้ำที่ของตน เพื่อแสวงหำ
ประโยชน์ กำรปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำย นโยบำย และค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ มีควำมวิริยะ อุตสำหะ ตรงต่อเวลำ และอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำร กำร
มีจิตส ำนึกที่ดี มุ่งบริกำรต่อกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร โดยไม่เลือกปฏิบัติ กำรรักษำคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
กำรรักษำภำพลักษณ์และควำมสำมัคคีในองค์กร ชุมชน และมีส่วนร่วม 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ จะปฏิบัติและพัฒนำงำนตำมข้อตกลงนี้ และจะน ำเอกสำรหลักฐำนกำรปฏิบัติและพัฒนำงำน ที่มีอยู่จริงตำม
เอกสำรแนบท้ำย เพ่ือขอรับกำรประเมินต่อผู้บังคับบัญชำ เมื่อสิ้นสุดรอบกำรประเมิน 

โดยผู้ประเมินจะก ำกับดูแล ให้ค ำปรึกษำ นิเทศ แนะน ำผู้รับกำรประเมิน เพ่ือปรับปรุง พัฒนำ เสริมสร้ำง ประสิทธิภำพและประสิทธิผล                   
กำรปฏิบัติงำนและกำรปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยำบรรณวิชำชีพ  ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมรำยกำรประเมินแนบบันทึก
ข้อตกลงนี้  
 
    ให้ไว้ ณ วันที่    ๒๓   เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
   (ลงชื่อ)         ผู้รับข้อตกลง    (ลงชื่อ)                             พยำน    (ลงชื่อ)                                 พยำน 
         (นำยเข็มพรชัย  ทองน้อย  )                       (นำยสุพงษ์  โอวำท)                           ( นำยธวัชชัย  ถิตย์รัศมี)  
  ต ำแหน่ง รอง ผอ.สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1      ต ำแหน่งรอง ผอ.สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1       ต ำแหน่ง รอง ผอ.สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1 
 
                       (ลงชื่อ)       ผู้บังคับบัญชำ    
                         (นำยถำวร  คูณิรัตน์) 
         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1  

      ตวัอยา่งบนัทกึขอ้ตกลง ต าแหน่ง รอง ผอ.สพท. 



๒๗ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

แบบ 3.2 
รายละเอียดประกอบการประเมินผลการปฏบิัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(สายงานบริหารการศึกษา) 
---------------------------------- 

ค าชี้แจง  อำศัย  
   1) หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อ 7 ให้มีกำรก ำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและ
ผู้รับกำรประเมิน ทั้งนี้ ให้พิจำรณำจำกข้อตกลงของส่วนรำชกำรหรือส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ มำตรฐำนและภำระงำนขั้นต่ ำที่ได้มีกำรจัดท ำและก ำหนดไว้ และ ข้อ 8 (2) 
ให้ผู้บังคับบัญชำช้ีแจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมข้อตกลงและก ำหนดปฏิทินกำรประเมิน ให้ทรำบโดยทั่วกัน และหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันท่ี 28 มีนำคม 2562 
 2) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ 24 (6) จัดท ำมำตรฐำนคุณภำพงำน ก ำหนดภำระงำนข้ันต่ ำ และเกณฑ์กำรประเมนิผลงำนส ำหรับข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 จึงก ำหนดมำตรฐำน ภำระงำน และค ำอธิบำยภำระงำน เพื่อประกอบกำรประเมินตำม ข้อ 1) และ 2)  ข้ำงต้น ดังนี ้
 

มำตรฐำน/ภำระงำน ค ำอธิบำยภำระงำน บันทึกร่องรอยหลักฐำนกำร
ปฏิบัติงำน 

1.ด้านการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการศึกษา 
 

 

1 .1  ก ำห น ด วิสั ยทั ศน์  พั น ธกิ จ 
นโยบำย และแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนำ
กำรศึกษำ 

- มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย และแผนกลยุทธ์ส ำหรับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกัน เหมำะสมกับ
สภำพบริบทของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มีผลด ำเนินกำรส ำเร็จตำมแผนกลยุทธ์ชัดเจน 

 

1 .2  ส่ ง เส ริ ม ส นั บ ส นุ น ก ำ รจั ด
กำรศึกษำเพื่อคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส
และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 

- มีแผนส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษครอบคลุมทุกกลุ่ม
ผู้เรียน และมีผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนส ำเร็จ 

 

1.3 สร้ำงควำมสัมพันธ์และกำรมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำรศึกษำกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ 
สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่น 
 

-  มีแผนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ 
สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่น และมีผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนส ำเร็จ 

 

 ตวัอยา่งรายละเอยีดแนบทา้ยบนัทกึขอ้ตกลง ต าแหน่ง รอง ผอ.สพท. 



๒๘ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

มำตรฐำน/ภำระงำน ค ำอธิบำยภำระงำน บันทึกร่องรอยหลักฐำนกำร
ปฏิบัติงำน 

2.ด้านการพัฒนางานวิชาการ  
2 .1  จั ด ระบ บ ป ระกั น คุ ณ ภ ำพ
กำรศึกษำ 

-  มีกำรจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำท่ีเหมำะสมกับบริบทของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรนิเทศ และติดตำม 
ประเมินผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และมีผลด ำเนินกำรส ำเร็จ 

 

2.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรและ
กำรจัดกำรเรียนรู้ 

-  มีแผนและด ำเนินกำรตำมแผนส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นและสอดคล้องกับสภำพบริบทของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่
เหมำะสม  และมีผลด ำเนินกำรส ำเร็จตำมแผน  

 

2 .3  จั ด ระบบและนิ เทศกำรจั ด
กำรศึกษำ 

- มีกำรจัดระบบและนิเทศกำรศึกษำตำมควำมจ ำเป็นของสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำและสอดคล้องกับสภำพ
บริบทของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และมีผลกำรด ำเนินกำรส ำเร็จตำมแผน 

 

2 .4  จั ด ร ะ บ บ แ ล ะ ป ร ะ เมิ น
สถำนศึกษำ 
 

- มีกำรจัดระบบและประเมินสถำนศึกษำครอบคลุมด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรบุคคล ด้ำนอำคำรสถำนที่ กำรเงิน
และงบประมำณ ด้ำนบริหำรทั่วไป และควำมสัมพันธ์ชุมชน โดยน ำผลกำรประเมินมำด ำเนินกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
เหมำะสมกับสภำพบริบทของสถำนศึกษำ มีผลกำรด ำเนินงำนส ำเร็จตำมระบบ  

 

2.5  ส่ งเสริมกำรวิจัย เพื่ อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 

- มีแผนและด ำเนินกำรตำมแผนกำรส่งเสริมกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีผลงำนวิจัยท่ีแก้ปัญหำหรือพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นและเหมำะสมกับบริบทของเขตพื้นที่กำรศึกษำ และได้น ำผลงำนวิจัยไป
แก้ปัญหำ หรือพัฒนำกำรศึกษำ มีผลส ำเร็จ  
 

 

3.ด้านการบริหารจัดการทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
3 .1  บริห ำรจั ดกำรงบประมำณ 
กำรเงินและสินทรัพย์ 

- มีระบบและกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำรจัดกำรงบประมำณ กำรเงินและสินทรัพย์ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ 
แบบแผนทำงรำชกำร มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้ และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้กำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงเหมำะสม สำมำรถสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้ 

 



๒๙ 
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ปฏิบัติงำน 

3.2 บริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล 

- มีกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ เพื่อจัดท ำแผนอัตรำก ำลังของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด  มี
กำรก ำหนดมำตรฐำนภำระงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำ มีแผนกำรสรรหำ 
และกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคคลให้เหมำะสมกับมำตรฐำนภำระงำน และมีกำรด ำเนินกำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้ผล 

 

3.3 บริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ 
สภำพแวดล้อม และบรรยำกำศให้เอื้อ
ต่อกำรปฏิบัติงำน 

- บริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ใช้ประโยชน์สูงสุด เหมำะสมกับบริบทของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จัด
สภำพแวดล้อมทำงด้ำนกำยภำพทำงวิชำกำร และทำงธรรมชำติที่มีควำมปลอดภัย ถูกต้องตำมหลักสุขลักษณะ 
เสริมสร้ำงบรรยำกำศให้เอื้อต่อบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำได้ปฏิบัติงำนอย่ำงมีควำมสุข 

 

3.4 บริหำรงำนธุรกำร สำรสนเทศ
ท ำ ง ก ำ ร ศึ ก ษ ำ  แ ล ะ ง ำ น
ประชำสัมพันธ์ 

- บริหำรงำนธุรกำร สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ และงำนประชำสัมพันธ์ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยมี
นวัตกรรม เทคโนโลยีมำใช้ด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม มีผลกำรด ำเนินกำรที่สำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได้  

 

4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
4.1 วำงแผนและพัฒนำตนเองด้ำน
ควำมรู้ ทักษะ และคุณลักษณะบุคคล
ส ำหรับผู้ ด ำรงต ำแหน่ งผู้ บ ริห ำร
กำรศึกษำ 

- มีแผนและด ำเนินกำรตำมแผนกำรพัฒนำตนเอง มีควำมรู้ ทักษะ และคุณลักษณะบุคคลเหมำะสมกับต ำแหน่ง
ผู้บริหำรกำรศึกษำที่ดี ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และประชำชนท่ัวไปได้  

 

4.2 ส่งเสริมและพัฒนำผู้อื่นด้ำน
ควำมรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยำบรรณวิชำชีพ 

- มีแผนและด ำเนินกำรตำมแผนส่งเสริมและพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรในสถำนศึกษำ ด้ำนควำมรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ปรำกฎ
ผลกำรด ำเนินงำน 

 

4.3 ส่งเสริมชุมชนกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ 

- มีกำรส่งเสริมชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด มีผลให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงด้วยกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำนที่มีผลต่อผู้ใต้บังคับบัญชำในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครู ผู้ เรียน ร่วมมือกับผู้ใต้บังคับบัญชำในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู 
ศึกษำนิเทศก์ และนักวิชำกำรที่เกี่ยวข้องจนได้นวัตกรรม และมีผลกำรด ำเนินงำน 

 



๓๐ 
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๕.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงำนอื่นได้รับมอบหมำยที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวง และส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด มีผลส ำเร็จตำมนโยบำยดังกล่ำว ทั้งทำงด้ำนงบประมำณและคุณภำพได้ 

 

ตอนที่ 2 กำรปฏิบัติตนในกำรรักษำ
วินั ย  คุ ณ ธรรม  จ ริ ย ธร รม  แล ะ
จรรยำบรรณวิชำชีพ 

 1) มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต รักษำประโยชน์ส่วนร่วม ไม่อำศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อ ำนำจและหน้ำที่ของตน เพื่อ
แสวงหำประโยชน์ โดยพิจำรณำจำกกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงตรง และเทียงธรรม ได้รับกำรยอมรับ
จำกเพื่อนรวมงำนและผู้บังคับบัญชำในด้ำนควำมซื่อสัตย์สุจริต รักษำผลประโยชน์ของทำงรำชกำร ไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน ใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรอย่ำงคุ้มค่ำ ไม่ใช้ช่องว่ำงทำงระเบียบและกฎหมำยเพื่อประโยชน์ส่วนตนและ
ผู้อื่น (กำรรับอำมิสสินจ้ำงจำกผู้อื่น) ไม่แสวงหำผลประโยชน์ที่เกิดจำกช่องว่ำงทำงระเบียบกฎหมำยจำกผู้ปกครอง 
และนักเรียนในงำนท่ีเกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และภำรกิจท่ีตนรับผิดชอบ 

 

 2) กำรปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำย นโยบำย และค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ โดยพิจำรณำจำกกำรมีควำมรู้และปฏิบัติ
ตำมระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด ปฏิบัติตำมค ำสั่งหรือนโยบำยที่ชอบด้วยกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือผู้บริหำรกำรศึกษำหรือหน่วยงำนต้นสังกัด และไมใช้ช่องว่ำงทำงระเบียบ และกฎหมำย กลั่น
แกล้งผู้อื่น 

 

 3) มีควำมวิริยะ อุตสำหะ ตรงต่อเวลำ และอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำร โดยพิจำรณำจำกกำรพัฒนำตนเองและงำน
โดยให้หลักกำรพัฒนำแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีทักษะกำรสอนงำน (Coaching) จนสำมำรถเป็นต้นแบบได้ เป็นผู้ตรงต่อ
เวลำ มีควำมรับผิดชอบต่องำน ตำมบทบำท หน้ำที่ ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย รวมถึงผลที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของ
ตน มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย และอุทิศเวลำโดยมีจิตส ำนึกและ
ควำมรับผิดชอบ 

 

 4) กำรมีจิตส ำนึกที่ดี มุ่งบริกำรต่อกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร โดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยพิจำรณำจำกกำรมีพฤติกรรมเชิง
บวกในกำรให้บริกำรกับกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร มุ่งมั่นในกำรให้ควำมรู้ และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องกับกลุ่มเป้ำหมำย
ผู้รับบริกำร ให้บริกำรกับกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ให้บริกำรกับผู้ปกครองทุกคน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องับกำรเรียนกำรสอนของผู้เรียนในควำมปกครอง โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ให้ควำมร่วมมือกับประชำชน ชุมชนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผู้เรียน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 



๓๑ 
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 5) กำรรักษำคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ โดยพิจำรณำจำกกำรปฏิบัติงำนโดยกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมของวิชำชีพ หรือองค์กรวิชำชีพเพื่อพัฒนำควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพของตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ ปฏิบัติงำน
โดยให้ค ำปรึกษำหรือช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยผูร้ับบรกิำรดว้ยควำมเมตตำกรุณำอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถและเสมอ
ภำค ปฏิบัติตนด้วยกำรด ำรงชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ป้องกันควำมเสี่ยงในกำรด ำรงชีวิตภำยใต้ควำมรู้และ
คุณธรรมอันดี ประพฤติตนเป็นผู้น ำในกำรอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม ไม่กระท ำตน
เป็นปฏิปักษ์ต่อควำมเจริญทำงกำย สติปัญญำ จิตใจ อำรมณ์ และสังคมของกลุ่ม เป้ำหมำยผู้รับบริกำร บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และผู้ร่วมงำน 

 

 6) กำรรักษำภำพลักษณ์และควำมสำมัคคีในองค์กร ชุมชน และมีส่วนร่วม  โดยพิจำรณำจำกกำรมีภำพลักษณ์ที่ดี
ทำงด้ำนศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรมที่ดี เป็นแบบอย่ำงทำงสังคม เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมขององค์กร สังคม และสถำนศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมถึงกิจกรรมด้ำน
สิ่งแวดล้อม และประโยชน์สำธำรณะ ปฏิบัติต่อกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร เพื่อนร่วมงำน และประชำชน อย่ำงเสมอ
ภำคเท่ำเทียมกัน ปฏิบัติตนเพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลในกำรท ำงำนหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่น 
รวมทั้งปลูกฝังแก่กลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร 

 

 
                       
               (ลงช่ือ)               ผู้รับข้อตกลง    
                                      (นำยเข็มพรชัย  ทองน้อย)                
                     ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต  1                
                             วันท่ี    23  เดือน ธันวำคม  พ.ศ.2563 
 
              



๓๒ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

              แบบ 4.1 
 
 
 
 
 

บนัทกึข้อตกลงการปฏบิตัิงาน (Performance Agreement) 
ในการปฏบิตัิงานข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา (สายงานนิเทศการศึกษา) 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 1 
รอบที่ 1 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 

ระหว่าง 
นางสาวนพวรรณ  ชุมพล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

กับ 
นายถาวร  คูณิรตัน์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 1 

........................................................................................... 
อำศัย หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหนังสือ ส ำ นักงำน           

ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว.20 ลว. 30 ตุลำคม 2561 ข้อ 7, ข้อ 8 และหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 6  ลงวันท่ี 28 มีนำคม 
2562 เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำงำนในหน้ำท่ีและใช้เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนแบบมีส่วนร่วมอย่ำงมีทิศทำงและมีเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำม
ข้อตกลง โปร่งใส   เป็นธรรม และตรวจสอบได้   จึงก ำหนดข้อตกลงระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนและผู้บังคับบัญชำ ดังน้ี 

ข้อ ๑ พัฒนำระบบกำรนิเทศกำรศึกษำให้เป็นไปอย่ำงประสิทธิภำพ โดยจัดท ำแผนกำรนิเทศ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้รับ
กำรนิเทศ ศึกษำ วิเครำะห์ และสังเครำะห์งำนวิจัยทำงกำรศึกษำ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย หรือพัฒนำสื่อนวัตกรรมท่ีเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรเรียนรู้ 

ข้อ ๒ ร่วมมือกับเครือข่ำยสถำนศึกษำและสถำนศึกษำในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยจัดท ำแผนกำรนิเทศ 
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำศึกษำ วิเครำะห์ และสังเครำะห์งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนให้ค ำปรึกษำ และ
ข้อเสนอแนะในกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 

ข้อ ๓ ส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยสร้ำงองค์ควำมรู้ ชี้แนะและพัฒนำงำน และ
สร้ำงนวัตกรรมกำรนิเทศตำมนโยบำยและจุดเน้นท่ีก ำหนด 

ข้อ ๔ พัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพอย่ำงเป็นระบบ เพื่อน ำควำมรู้ไปใช้พัฒนำสมรรถนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตลอดจนส่งเสริมกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพและมีส่วนร่วมทำงวิชำกำรในชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 

ข้อ  ๕  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำยให้เกิดควำมส ำเร็จตำมนโยบำยท้ังด้ำนปริมำณและคุณภำพ 
ข้อ  ๖ รักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ เพื่อรักษำภำพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร สังคมและตนเอง 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะปฏิบัติงำน พัฒนำงำน และปฏิบัติตน  เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมข้อตกลงน้ี   และ

รำยงำนผู้บังคับบัญชำเม่ือสิ้นสุดระยะเวลำตำมรอบกำรประเมิน 
    โดยผู้ประเมินจะก ำกับดูแล ให้ค ำปรึกษำ นิเทศ แนะน ำผู้รับกำรประเมิน เพื่อปรับปรุง พัฒนำ เสริมสร้ำง  

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล กำรปฏิบัติงำนและกำรปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
รำยกำรประเมินแนบบันทึกข้อตกลงน้ี 
  

        ให้ไว้ ณ วันท่ี  23  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2563 
 

 
   (ลงชื่อ)    ผู้รับข้อตกลง  (ลงชื่อ)                   พยำน    (ลงชื่อ)                               พยำน 
          (นำงสำวนพวรรณ  ชุมพล)                   (นำยปรีชำ  ทำศิริ)                      (นำยเข็มพรชัย  ทองน้อย)  
            ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์            ต ำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ     ต ำแหน่ง รอง ผอ.สพป.อบ.1 
 
                       (ลงชื่อ)       ผู้บังคับบัญชำ   
                         (นำยถำวร  คูณิรัตน์)    
            ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1  

ตวัอย่างบนัทกึขอ้ตกลง ต าแหน่งศกึษานิเทศก ์



๓๓ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

แบบ 4.2 
 

รายละเอียดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สายงานนิเทศการศึกษา) 

---------------------------------- 
ค าชี้แจง  อำศัย  
   1) หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อ 7 ให้มีกำรก ำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและ
ผู้รับกำรประเมิน ทั้งนี้ ให้พิจำรณำจำกข้อตกลงของส่วนรำชกำรหรือส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ หรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ มำตรฐำนและภำระงำนขั้นต่ ำที่ได้มีกำรจัดท ำและก ำหนดไว้ และ ข้อ 8 (2) 
ให้ผู้บังคับบัญชำช้ีแจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมข้อตกลงและก ำหนดปฏิทินกำรประเมิน ให้ทรำบโดยทั่วกัน และหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันท่ี 28 มีนำคม 2562 
  2) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพ.ศ. 2547  ข้อ 24 (6) จัดท ำมำตรฐำนคุณภำพงำน ก ำหนดภำระงำนขั้นต่ ำ และเกณฑ์กำรประเมินผลงำนส ำหรับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
  จึงก ำหนดมำตรฐำน ภำระงำน และค ำอธิบำยภำระงำน เพื่อประกอบกำรประเมินตำม ข้อ 1) และ 2)  ข้ำงต้น ดังนี ้
 

มาตรฐาน ค าอธิบายภาระงาน บันทึกร่องรอยหลักฐำนกำรปฏิบตังิำน 
1. ด้านนิเทศการศึกษา  
1.1 จัดท ำแผนกำรนิเทศเพื่อพัฒนำหลักสูตร
และกำรจัดกำรเรียนรู้ 

-  มีแผนกำรนิเทศ เพื่อพัฒนำหลักสูตรและจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับสถำนศึกษำในควำม รับผิดชอบ 
เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ และมีผลกำรด ำเนินกำรส ำเร็จตำมแผนกำรนิเทศ 

 

1.2 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ หรือเป็นพี่เลี้ยงให้กับ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้รับกำรนิเทศ 

-  มีกำรเข้ำร่วมกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้รับกำรนิเทศ เพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำ และมีผลกำรด ำเนินงำน 

 

1.3 ศึกษำ วิเครำะห์ และสังเครำะห์งำนวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 

-  มีผลกำรศึกษำ วิเครำะห์ และสังเครำะห์งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ โดยน ำไปใช้นิเทศ
กำรศึกษำให้ได้ผล 

 

1.4 ส่งเสริมกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัย หรือ
พัฒนำสื่อนวัตกรรมที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้ 

- มีผลกำรส่งเสริมกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัย หรือพัฒนำสื่อนวัตกรรมที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่
เหมำะสมกับสภำพสถำนศึกษำและแก้ปัญหำปัญหำหรือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ได้ผล 

 

1.5  ส่ งเสริมและสนับสนุน ให้ครูมีควำมรู้
ควำมสำมำรถวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

- มีกำรส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูมีควำมรู้ ควำมสำมำรถวัดผล และประเมินผลกำรเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ สำขำวิชำ หรือเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และน ำผล
กำรประเมินกำรเรียนรู้ ไปแก้ปัญหำหรือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ผล 
 

 

   ตวัอยา่งรายละเอยีดแนบทา้ยบนัทกึขอ้ตกลง ต าแหน่งศกึษานิเทศก์ 



๓๔ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

มาตรฐาน ค าอธิบายภาระงาน บันทึกร่องรอยหลักฐำนกำรปฏิบตังิำน 
1.6 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และนิเทศตำมระบบ
ช่วยเหลือผู้เรียน และประสำนควำมร่วมมือกับ
ผู้เกี่ยวข้อง 

- มีกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และนิเทศตำมระบบช่วยเหลือผู้เรียน และมีกำรประสำนควำมร่วมมือกับ
ผู้เกี่ยวข้อง มีผลกำรปฏิบัติตำมระบบช่วยเหลือผู้เรียน 

 

2. ด้านการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาและระบบประกันคุณภาพ  
2.1 จัดท ำแผนกำรนิเทศเพื่อส่งเสริมกำรบริหำร
สถำนศึกษำ 

- มีแผนกำรนิเทศ เพื่อส่งเสริมกำรบริหำรสถำนศึกษำที่รับผิดชอบ และเหมำะสมกับสภำพบริบทของ
สถำนศึกษำ และผลด ำเนินกำรส ำเร็จตำมแผนกำรนิเทศ  

 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

-  มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบโดยร่วมกับสถำนศึกษำ 
เพื่อแก้ปัญหำ หรือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำได้ผลส ำเร็จ 

 

2.3 ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ และสังเครำะห์
งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

-  มีผลกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ และสังเครำะห์งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และ
น ำผลงำนดังกล่ำวไปพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำท่ีรับผิดชอบได้ผล 

 

2.4 ให้ค ำปรึกษำ และข้อเสนอแนะในกำร
บริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 

- มีกำรให้ค ำปรึกษำ และข้อเสนอแนะในกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำอย่ำงทั่วถึง และ
ครอบคลุมทุกมิติ โดยร่วมกับสถำนศึกษำที่รับผิดชอบแก้ปัญหำ หรือพัฒนำงำนวิชำกำรได้ผล 
 

 

3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา  
3.1 ร่วมกันสร้ำงองค์ควำมรู้ ช้ีแนะและพัฒนำ
งำนด้ำนนโยบำย และจุดเน้นที่เป็นประโยชน์ต่อ
กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

- มีกำรร่วมกันสร้ำงองค์ควำมรู้ ช้ีแนะ และพัฒนำงำนด้ำนนโยบำย และจุดเน้นที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผลกำรปฏิบัติงำนน้ันได้ผล 

 

3.2 ศึกษำ และวิจัย สร้ำงนวัตกรรมกำรนิเทศ 
เพื่อพัฒนำงำนด้ำนนโยบำย และจุดเน้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

- มีกำรศึกษำ และวิจัย สร้ำงนวัตกรรมกำรนิเทศ เพื่อพัฒนำงำนด้ำนนโยบำย และจุดเน้นท่ีเป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และมีกำรน ำผลดังกล่ำวไปปฏิบัติได้ผล 

 



๓๕ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

มาตรฐาน ค าอธิบายภาระงาน บันทึกร่องรอยหลักฐำนกำรปฏิบตังิำน 
4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
4.1 วำงแผนและพัฒนำตนเอง โดยน ำผลกำร
พัฒนำตนเองมำใช้ส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

-  มีแผนและด ำเนินกำรตำมแผนกำรพัฒนำตนเอง โดยน ำผลกำรพัฒนำตนเองมำใช้ส่งเสริมและพัฒนำ
สมรรถนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

 

4.2 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพและเป็นผู้มี 
ส่วนร่วมทำงวิชำกำรในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 

- มีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ และเป็นผู้มีส่วนร่วมกำรเรียนรู้ทำงวิชำกำรในชุมชนกำรเรียนรู้แห่ง
กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เป็นท่ียอมรับของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 

๕.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ งำนบริกำรสังคมทำงด้ำนวิชำกำร
หรือวิชำชีพ และงำนท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และส่วนรำชกำรต้นสังกัด 
และมีผลส ำเร็จตำมนโยบำยดังกล่ำว 

 

ตอนที่  2  กำรปฏิ บั ติ ตน ในกำรรักษำวินั ย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 

 1) มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต รักษำประโยชน์ส่วนร่วม ไม่อำศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อ ำนำจและหน้ำที่
ของตน เพื่อแสวงหำประโยชน์ โดยพิจำรณำจำกกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงตรง และ
เทียงธรรม ได้รับกำรยอมรับจำกเพื่อนรวมงำนและผู้บังคับบัญชำในด้ำนควำมซื่อสัตย์สุจริต รักษำ
ผลประโยชน์ของทำงรำชกำร ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรอย่ำงคุ้มค่ำ ไม่ใช้
ช่องว่ำงทำงระเบียบและกฎหมำยเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น (กำรรับอำมิสสินจ้ำงจำกผู้อื่น) ไม่
แสวงหำผลประโยชน์ท่ีเกิดจำกช่องว่ำงทำงระเบียบกฎหมำยจำกผู้ปกครอง และนักเรียนในงำนท่ีเกี่ยวกับ
บทบำท หน้ำที่ และภำรกิจท่ีตนรับผิดชอบ 

 

 2) กำรปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำย นโยบำย และค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ โดยพิจำรณำจำกกำรมี
ควำมรู้และปฏิบัติตำมระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด ปฏิบัติตำมค ำสั่งหรือนโยบำยที่ชอบ
ด้วยกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดของผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือผู้บริหำรกำรศึกษำหรือหน่วยงำนต้นสังกัด และ
ไมใช้ช่องว่ำงทำงระเบียบ และกฎหมำย กลั่นแกล้งผู้อื่น 

 

 3) มีควำมวิริยะ อุตสำหะ ตรงต่อเวลำ และอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำร โดยพิจำรณำจำกกำรพัฒนำ
ตนเองและงำนโดยให้หลักกำรพัฒนำแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีทักษะกำรสอนงำน (Coaching) จนสำมำรถ
เป็นต้นแบบได้ เป็นผู้ตรงต่อเวลำ มีควำมรับผิดชอบต่องำน ตำมบทบำท หน้ำที่ ภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำย 
รวมถึงผลที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของตน มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ ภำรกิจที่
ได้รับมอบหมำย และอุทิศเวลำโดยมีจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบ 

 

. 



๓๖ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

 
มาตรฐาน ค าอธิบาย บันทึกร่องรอยหลกัฐาน 

 4) กำรมีจิตส ำนึกที่ดี มุ่งบริกำรต่อกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร โดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยพิจำรณำจำกกำรมี
พฤติกรรมเชิงบวกในกำรให้บริกำรกับกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร มุ่งมั่นในกำรให้ควำมรู้ และวิธีปฏิบัติที่
ถูกต้องกับกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร ให้บริกำรกับกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำร
เรียนกำรสอน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้บริกำรกับผู้ปกครองทุกคน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องับกำรเรียนกำร
สอนของผู้เรียนในควำมปกครอง โดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้ควำมร่วมมือกับประชำชน ชุมชนในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผู้เรียน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 

 5) กำรรักษำคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ โดยพิจำรณำจำกกำรปฏิบัติงำนโดย
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมของวิชำชีพ หรือองค์กรวิชำชีพเพื่อพัฒนำควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพของตนเองอย่ำง
สม่ ำเสมอ ปฏิบัติงำนโดยให้ค ำปรึกษำหรือช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำรด้วยควำมเมตตำกรุณำ
อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถและเสมอภำค ปฏิบัติตนด้วยกำรด ำรงชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ป้องกันควำมเสี่ยงในกำรด ำรงชีวิตภำยใต้ควำมรู้และคุณธรรมอันดี ประพฤติตนเป็นผู้น ำในกำรอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม ไม่กระท ำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อควำมเจริญทำงกำย 
สติปัญญำ จิตใจ อำรมณ์ และสังคมของกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้ร่วมงำน 

 

 6) กำรรักษำภำพลักษณ์และควำมสำมัคคีในองค์กร ชุมชน และมีส่วนร่วม  โดยพิจำรณำจำกกำรมี
ภำพลักษณ์ที่ดีทำงด้ำนศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรมที่ดี เป็นแบบอย่ำงทำงสังคม เข้ำร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมขององค์กร สังคม และสถำนศึกษำอย่ำง
สม่ ำเสมอ รวมถึงกิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม และประโยชน์สำธำรณะ ปฏิบัติต่อกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร 
เพื่อนร่วมงำน และประชำชน อย่ำงเสมอภำคเท่ำเทียมกัน ปฏิบัติตนเพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี 
ช่วยเหลือเกื้อกูลในกำรท ำงำนหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งปลูกฝังแก่กลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร 

 

 
           (ลงช่ือ)            ผู้รับข้อตกลง             
             (นำงสำวนพวรรณ  ชุมพล)                                                      
                           ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก ์            
                   วันท่ี  23  เดือน ธันวำคม  พ.ศ.2563  



๓๗ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 แจ้งซักซ้อมกำรประเมิน 

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด 

         

 

       ตวัอย่างหนงัสอืซกัซอ้มการประเมนิ 



๓๘ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

 
2. ผู้รับกำรประเมินทุกสำยงำน ประเมินตนเองตำมแบบที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด (ตำมหนังสือส ำนักงำน  

ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่  ลงวันที่ 28 มีนำคม 2562 เรื่อง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ) โดยก ำหนดแบบประเมินออกเป็น 4 แบบ ดังนี้ 
  แบบที่ 1  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
             สายงานการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 



๔๐ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

 แบบที่ 2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        สายงานบริหารสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

  

 
 

 



๔๑ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

  แบบท่ี 3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

         สายงานบริหารการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

  

 



๔๒ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

  แบบท่ี 4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

         สายงานนิเทศการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
 



๔๓ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

ขั้นตอนที่ 4 ผู้บังคับบัญชาประเมินและบันทึกผลการประเมินไว้ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1  มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือจัดเก็บ 

ข้อมูลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ สำยงำนบริหำรกำรศึกษำ
และศึกษำนิเทศก์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 แจ้งให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรที่รักษำกำรในต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เตรียมควำมพร้อมเพ่ือรอรับกำรจัดเก็บข้อมูลกำรปฏิบัติงำน จำกคณะท ำงำนกำรจัดเก็บ
ข้อมูลฯที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 แต่งตั้ง 
 
 
 
    

 
  

ตัวอย่ำงบันทึกกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนกำรจัดเก็บข้อมูลกำรปฏิบัติงำน 



๔๔ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

 

 
 

  
  

      ตวัอย่างค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานการจดัเกบ็ขอ้มลูการปฏบิตังิานฯ 



๔๕ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

 
  

 

 

  

 



๔๖ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

 รูปแบบที่ใช้ส าหรับการจัดเก็บข้อมูล 
คณะท ำงำนกำรจัดเก็บข้อมูลกำรปฏิบัติงำน ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำร

สถำนศึกษำ จะต้องด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด ประกอบด้วย 
1. แบบจัดเก็ข้อมูล 

 

  

แบบจดัเก็บข้อมลูการการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานบริหารสถานศึกษา

คร้ังที่ 1 (1 ตุลาคม ........ - 31 มีนาคม ........)
คร้ังที่ 2 (1 เมษายน ........ - 30 กนัยายน ........)

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา
ต าแหนง่ วิทยฐานะ เงินเดือน บาท
สถานศึกษา
จ านวนวันลาในรอบการจัดเกบ็ข้อมูล วันประกอบด้วย
(1) ลาป่วย วัน วัน
ชื่อผู้จัดเกบ็ข้อมูล 1..............................................................2....................................................................
3.............................................................

ตอนที่  1 การจดัเก็บข้อมลูผลการปฏิบัติงาน  

เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบัติงาน

1 2 3 4 5
ด้านการก าหนดนโยบาย
การบริหารจดัการสถานศึกษา
โดยพจิารณาจากการจัดระบบ
การประกนัคุณภาพ  และน า
ผลการประเมินไปใช้พฒันา
คุณภาพสถานศึกษา การก าหนด
วิสัยทัศน ์ พนัธกจิ  นโยบาย
และแผนกลยุทธ์  การสร้าง
ความสัมพนัธ์และการมี
ส่วนร่วมของครู บุคลากร
ในสถานศึกษา ผูปกครอง
ชุมชน และสังคม

(คะแนนเต็ม 18 คะแนน)

ด้านการบริหารการจดัการ
เรียนรู้
โดยพจิารณาจากการบริหาร
การพฒันาหลักสูตร การบริหาร
จัดการกระบวนการเรียนรู้
การจัดระบบและนเิทศ
การจัดการเรียนรู้  การจัดระบบ
และประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

 

1

ที่ รายการประเมนิ ระดับคุณภาพ
ผลการจดัเก็บข้อมูล

2



๔๗ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

 

 

 

 

 

  

- 2 -

เอกสาร/หลกัฐาน/รอ่งรอยการปฏิบัติงาน
1 2 3 4 5

ด้านการบรหิารจัดการ
งานทัว่ไปของสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากการบริหาร
จดัการงบประมาณ การเงิน
และสินทรัพย์ การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบคุคล
การบริหารจดัการอาคาร
สถานที ่สภาพแวดล้อม และ
บรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้
การบริหารกิจการนักเรียนและ
จดัระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

(คะแนนเต็ม 16  คะแนน)
ด้านการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ
โดยพิจารณาจากการวางแผน
และพัฒนาตนเองด้านความรู้
ทกัษะ และคุณลักษณะบคุคล
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา  การส่งเสริมและ
พัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ ทกัษะ
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และการเปน็ผู้น าใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

(คะแนนเต็ม 12  คะแนน)
งานอ่ืนทีไ่ด้รบัมอบหมาย

(คะแนนเต็ม 4 คะแนน)

3

4

5

คะแนนรวม 70 คะแนน

ผลการจัดเก็บข้อมลู

ที่ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ

 

- 3 -

ความเห็นของคณะท างานการจดัเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานฯ

ลงชื่อ ประธานคณะท างาน ลงชื่อ  คณะท างาน

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

ต าแหนง่................................................................. ต าแหนง่.................................................................

ลงชื่อ เลขานกุารคณะท างาน

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

ต าแหนง่.................................................................



๔๘ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

2. แบบสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานฯ รายเครือข่ายสถานศึกษา 

  

บัญชีรายละเอียดสรุปผลการจัดเก็บข้อมลูการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถานศึกษา และข้าราชการครูที่รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา

รอบการประเมนิที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1ตุลาคม 2563-31 มนีาคม 2564)

ชุดที่ 1

ตอนที ่2 การประเมินการปฏิบติัตน

ที่ ชือ่ - สกลุ ในการ รักษา วินยั คุณธรรม จริยธรรม รหัส รหสั

ต าแหน่ง วิทยฐานะ ชือ่หน่วยงาน ตอนที ่1 ตอนที่ 2 รวม ขอ้ 1 ค่า คะแนน ข้อ 2 ค่า คะแนน ข้อ 3 ค่า คะแนน ข้อ 4 ค่า คะแนน ข้อ 5 ค่า คะแนน รวม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 รวม แบบ แบบ ผลงานฯ ร.ร. เครือข่าย

70 30 100 (เต็ม18) น้ าหนกั ที่ได้ (เต็ม20) น้ าหนัก ที่ได้ (เต็ม16) น้ าหนัก ที่ได้ (เต็ม12) น้ าหนัก ทีไ่ด้ (เต็ม4) น้ าหนัก ที่ได้ ตอนที ่1 (30คะแนน) 70 30 100.00 ประเมนิฯ จัดเก็บ

เครือข่ายสถานศึกษา ที่ 1

1 นายวัฒน์  วงศ์ค าพันธ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้อ านวยการช านาญการพเิศษ ปทุมวิทยากร 0 3.60 0.00 4.00 0.00 3.20 0.00 2.40 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3 1

2 นายเฉลิมพล  เกตุมาตย์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้อ านวยการช านาญการพเิศษ มูลนิธิวัดศรีอบุลรัตนารามฯ 0 3.60 0.00 4.00 0.00 3.20 0.00 2.40 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00 4 1

3 นางไกรสมร  หนิกล้า ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้อ านวยการช านาญการพเิศษ วัดท่าวังหิน 0 3.60 0.00 4.00 0.00 3.20 0.00 2.40 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00 5 1

4 นายเสมอ  สร้อยค า ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้อ านวยการช านาญการพเิศษ อนบุาลอุบลราชธานี 0 3.60 0.00 4.00 0.00 3.20 0.00 2.40 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00 6 1

5 นายชาลี  ใสขาว รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ อบุลวิทยาคม 0 3.60 0.00 4.00 0.00 3.20 0.00 2.40 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00 7 1

6 นายณัฐพงษ ์ ดาขวา ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้อ านวยการช านาญการพเิศษ เมืองอบุล 0 3.60 0.00 4.00 0.00 3.20 0.00 2.40 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00 30 1

ลงชือ่  ประธานคณะท างาน ลงชือ่  คณะท างาน ลงชือ่  คณะท างานและเลขานกุาร

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

ต าแหนง่................................................................. ต าแหนง่................................................................. ต าแหนง่.................................................................

เอกสารประกอบ

การประเมนิฯ

ทีต้่องส่งเขตฯตนเอง ระดับประเมิน การประเมิน

ผลการจัดเก็บข้อมลู

ผลการประเมิน ตอนที ่1 การประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังาน (70คะแนน) ตอนที่ 3 สรุปผล



๔๙ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

ขั้นตอนที่ 5 การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 1. ผู้บังคับบัญชำ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ถูกประเมิน 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1  แต่งตั้งคณะคณะท ำงำนตรวจสอบ
และสรุปผลกำรจัดเก็บข้อมูลกำรกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  และข้ำรำชกำรที่รักษำกำรในต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ในรอบกำรประเมินที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  (1 ตุลำคม 2563 – 31 มีนำคม  
2564) เพ่ือเป็นกำรกลั่นกรองและตรวจสอบผลกำรจัดเก็บข้อมูลฯเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1  

ท่ี  ศธ 04183/-    วันที่  29  มีนำคม 2564 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะท ำงำนตรวจสอบและสรุปผลกำรจัดเก็บข้อมูลกำรกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรที่รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร           
        สถำนศึกษำ ในรอบกำรประเมินที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2564  (1 ตุลำคม 2563 – 31 มีนำคม  2564) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

 ตำมที่ สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1  ได้แต่งต้ังคณะท ำงำนกำรจัดเก็บข้อมูลกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรที่
รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ รอบกำรประเมินที่ 1  ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (1 ตุลำคม 2563 - 31 มีนำคม 2564)  โดยคณะท ำงำน
ได้เดินทำงไปรำชกำรเพื่อจัดเก็บข้อมูลกำรปฏิบัติงำนฯ ณ สถำนศึกษำนั้นๆ 

บัดนี้ คณะท ำงำนฯ ได้ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดน ำเรียนพร้อมนี้  

ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตำมเจตนำรมณ์ของท่ำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จึงเห็นควรแต่งต้ังคณะท ำงำนตรวจสอบและสรุปผลกำรจัดเก็บข้อมูลกำรกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรที่รักษำกำร 
ในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ในรอบกำรประเมินที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2564  (1 ตุลำคม 2563 – 31 มีนำคม  2564)  ดังค ำสั่งที่แนบน ำเรียนพร้อมนี้ 
  

ขออนุญำตใช้บันทึกข้อควำมนี้ ขอเชิญคณะท ำงำนประชุมในวันที่  2  เมษำยน  2564  เวลำ 09.00 น  ณ ห้องประชุมศรีอุบล  สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1 
 

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอโปรดลงนาม หรือหากเห็นควรประการใดโปรดสั่งการ 

 

                    (นำงสุธำนี  วิสุงเร) 
               นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
 
ควำมเห็น ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล     ทรำบ  ชอบ 
..........................................................................    อนุญำต  อนุมัติ 
......................................................     ลงนำมแล้ว  ลงนัด 
     (นำงสุภำวดี  วิริยะพันธ์)     
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ความเห็น รอง ผอ.สพท. 
..........................................................................   ........................................................................................................ 
..........................................................................   ........................................................................................................ 
        (นำยเข็มพรชัย ทองน้อย)                (นำยถำวร  คูณิรัตน์) 
    รอง ผอ.สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

ตวัอย่างการแต่งตัง้คณะท างานตรวจสอบและสรุปผลการจดัเกบ็ขอ้มลูฯ 



๕๐ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                     
                                                       ค ำสั่ง ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 
                                                                                      ที่           /2564 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะท ำงำนตรวจสอบและสรุปผลกำรจัดเก็บข้อมูลกำรกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรที่รักษำกำร                      
                 ในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ในรอบกำรประเมินที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2564  (1 ตุลำคม 2563 – 31 มีนำคม  2564) 

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

เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  และข้ำรำชกำรที่รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ในสังกัด ใน
รอบกำรประเมินที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2564  (1 ตุลำคม 2563 – 31 มีนำคม  2564) 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 24  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
จึงแต่งต้ังคณะท ำงำนตรวจสอบและสรุปผลกำรจัดเก็บข้อมูลกำรกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรที่รักษำกำรในต ำแหน่งผู้ อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ  ในรอบกำรประเมินที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  (1 ตุลำคม 2563 – 31 มีนำคม  2564) ประกอบด้วย 

1. นำยเข็มพรชัย  ทองน้อย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1    ประธำนคณะท ำงำน 
  2. นำยสุพงษ์  โอวำท  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1   รองประธำนคณะท ำงำน 
  3. นำยธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1   รองประธำนคณะท ำงำน 

1. นำยปรีชำ  ทำศิริ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ        คณะท ำงำน 
2.  นำยจิรวัฒน์  สว่ำงวงศ์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ         คณะท ำงำน 
3.  นำยสุเมธ  มัดธนู  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ         คณะท ำงำน 
4.  นำงวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย์  ศึกษำนิเทสก์ช ำนำญกำรพิเศษ         คณะท ำงำน 
5.  นำงชุติปภำ  วรเดชนันทสกุล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ         คณะท ำงำน 

 8.  นำงสำวสวำสฎิพร  แสนค ำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ         คณะท ำงำน 
 9.  นำงธนพร  ค ำนวณ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ         คณะท ำงำน 
 10. นำงสำววัชรำกร  ตระกำรไทย   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ         คณะท ำงำน 
 11. นำงจินตนำ  ดอกพุฒ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ         คณะท ำงำน 
 12. นำงฉวีวรรณ  วะรงค์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ         คณะท ำงำน 
  13. นำงสำววรำพร  ดำรำศำสตร์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ         คณะท ำงำน 
  14. นำยปัญญำ  ตรีเลิศพจน์กุล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ         คณะท ำงำน 
  15. นำยอดุลย์ศักด์ิ  ศรีวิชัย ศึกษำนิเทศก์           คณะท ำงำน 
 16. นำงชำลินี  ศรีสันต์    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ         คณะท ำงำน 
  17. นำยศิริพงษ์  ศิริวำรินทร์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ         คณะท ำงำน 
  18. นำงกัญญลักษณ์  ศิริวำรินทร์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ         คณะท ำงำน 
 19.นำงสำวปิยะภรณ์  สำริบูรณ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ         คณะท ำงำน 

20.นำงสำวนพวรรณ  ชุมพล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ         คณะท ำงำน 
21.นำงสำวนุจริญ  สมชัย  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร           คณะท ำงำน 
22.  นำงสำวอัญชลี  ไชยกำล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร           คณะท ำงำน 
23.  นำงสำวสุวิจยำ  มุลทำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร           คณะท ำงำน 
24.  นำงสำวสุกัญญำ  รักษำสัตย์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร           คณะท ำงำน 
25. นำงสุภำวดี  วิริยะพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                                    คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
26. นำงวิจิตรำ  สุขสำย  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่    

   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร                      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
27. นำงสุธำนี  วิสุงเร    นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ                    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
28. นำงปำณิสรำ  สิงห์ทอง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร             ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
29. นำงสำวนวลฉวี  สุตันต้ังใจ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร             ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
30. นำงสำวอมรำ  ทิณพัฒน์ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร             ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
28. นำงรัชสุดำ  บัวศรี เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                       ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
29. นำงสุณิชำ  สุขอุทัย เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
30. นำงสำวเอมอร  วิมลพันธ์ ลูกจ้ำงชั่วครำว              ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
31. นำงสำวน้ ำทิพย์  สิทธิจินดำ ลูกจ้ำงชั่วครำว             ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

ให้คณะท ำงำนมีหน้ำที่  ตรวจสอบข้อมูลกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรที่รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
จำกแบบสรุปและแบบจัดเก็บข้อมูลกำรปฏิบัติงำนฯ ที่คณะท ำงำนกำรจัดเก็บข้อมูลฯจัดท ำข้อมูลไว้แล้ว โดยให้น ำข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนที่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ              
และข้ำรำชกำรที่รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำจัดท ำข้ึนมำประกอบกำรตรวจสอบด้วย พร้อมทั้งตรวจสอบควำมถูกต้องของคะแนนกำรประเมินตนเอง  
ของผู้ถูกประเมินร่วมกับเจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคลด้วย  แล้วให้รำยงำนผลต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่ำจะแล้วเสร็จ 

   สั่ง  ณ  วนัที่            มนีำคม  พ.ศ. 2564 
 

(นำยถำวร  คูณิรัตน์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำน ีเขต 1 

 

 
 



๕๑ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

 2. ผู้บังคับบัญชำ แต่งตั้งกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน ท ำหน้ำที่ 
  - พิจำรณำ 
  - รำยงำนผลกำรพิจำรณำ 
  - เสนอควำมเห็นต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของผู้มีอ ำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือน 
 
         

 
 

 
 

 
 

ตวัอยา่งบนัทกึแตง่ตัง้กรรมการ 

 



๕๒ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

 3. ให้มีระบบกำรจัดเก็บผลกำรประเมินของผู้รับกำรประเมิน เพ่ือน ำไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด 
และให้เก็บแบบประเมินไว้อย่ำงน้อยสองรอบกำรประเมิน 
 ค ำชี้แจงและแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำขึ้นใหม่ และให้
ถือปฏิบัติ) 
  1. แบบประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ แบ่งเป็น 4 สำยงำน ดังนี้ 
     แบบที่ 1 แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       สำยงำนกำรสอน 
    แบบที่ 2 แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
      สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ 
    แบบที่ 3 แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
      สำยงำนบริหำรกำรศึกษำ 
    แบบที่ 4 แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
      สำยงำนนิเทศกำรศึกษำ 
   2.  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้ด ำเนินกำรประเมินปีละ 2 ครั้ง ตำมรอบปีงบประมำณ ดังนี้ 
     - ครั้งที่ 1 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม ถึงวันที่ 31 มีนำคม ของปีถัดไป 
     - ครั้งที่ 2 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน ถึงวันที่ 30 กันยำยน ของปี
เดียวกัน 
   3. องค์ประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน มี 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนนดังนี้ 
        - องค์ประกอบที่ 1 กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน คะแนน 70 คะแนน 
       - องค์ประกอบที่ 2 กำรประเมินกำรปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ คะแนน 30 คะแนน 
 
ขั้นตอนที่ 6 ตัดสินผลการประเมินและแจ้งผล 

 เกณฑ์การประเมิน 

 องค์ประกอบที่ 1 กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน โดยให้ผู้รับกำรประเมินและ
ผู้บังคับบัญชำประเมินตำมรำยกำรประเมินตำมสภำพกำรปฏิบัติงำนจริงของผู้รับกำรประเมิน โดยมีระดับประเมิน5 
ระดับ จำกน้อยไปหำมำก ตั้งแต่ระดับ 1 – 5 

          โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 
 
 

 องค์ประกอบที่ 2 กำรประเมินกำรปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ
วิชำชีพ จ ำนวน 6 รำยกำร รำยกำรประเมินละ 5 คะแนน รวม 30 คะแนน โดยให้ผู้รับกำรประเมินและ
ผู้บังคับบัญชำประเมินตำมรำยกำรประเมินและพฤติกรรมกำรปฏิบัติตนตำมสภำพจริงผู้รับกำรประเมิน 

 

 

คะแนนที่ได้ = ระดับประเมิน x ค่าน้ าหนัก 



๕๓ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

  เกณฑ์ตัดสินให้สรุปผลกำรประเมินว่ำผู้รับกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์ตัดสินระดับใด ดังนี้ 
                       - ผลกำรปะเมินระดับดีเด่น  ได้คะแนน  90% ขึ้นไป 
           - ผลกำรปะเมินระดับดีมำก ได้คะแนน 80 – 89.99 % 
                       - ผลกำรปะเมินระดับดี      ได้คะแนน 70 – 79.99% 
                       - ผลกำรปะเมินระดับพอใช้ ได้คะแนน 60 – 69.99 % 
                       - ผลกำรปะเมิน ระดับต้องปรับปรุง  ได้คะแนนต่ ำกว่ำ 60% (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 
 หลังจำกประเมินตัดสินผลกำรให้คะแนนเรียบร้อยแล้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน จะต้องประกำศผลกำร
ประเมินระดับ ดีเด่น และดีมำก ในที่เปิดเผย ดังตัวอย่ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 
                                                                              
                                              ประกำศส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

  เรื่อง  ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
    ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1  
ครั้งท่ี 1 (ระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนำคม 2564) 

...................................... 
 
 ตำมท่ีได้มีกำรก ำหนดข้อตกลง (P.A) เกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกันระหว่ำงผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ           
ในฐำนะผู้บังคับบัญชำ และผู้รับกำรประเมิน พร้อมได้ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินกำรประเมินตำมข้อตกลง (P.A) และก ำหนดปฏิทินกำรประเมิน
ผู้รับกำรประเมิน ในรอบกำรประเมินท่ี 1 (ระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนำคม 2564) ส ำหรับข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกร
ทำง กำรศึกษำ ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ และต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ (รวมท้ัง
ข้ำรำชกำรครูผู้ได้รับค ำสั่งแต่งตั้งให้รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ) และได้ด ำเนินกำรแจ้งผลกำรประเมินพร้อมควำมเห็นให้
ผู้รับกำรประเมินทรำบแล้วน้ัน 
 อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 72 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 ประกอบกับ ข้อ 8 (7) 
ของหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (แนบตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
ท่ี ศธ 0206.7/ว 20  ลงวันท่ี 30 ตุลำคม 2561 และหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันท่ี 28 มีนำคม 2562) และ
เพื่อเป็นกำรยกย่องชมเชยและสร้ำงแรงจูงใจให้พัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน ในรอบกำรประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น จึงประกำศรำยชื่อข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้มีผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในรอบกำรประเมิน ครั้งท่ี 1 (ระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันท่ี 31 
มีนำคม 2564) ในระดับดีเด่น และดีมำก ดังรำยละเอียดแนบท้ำยน้ี 
 

 ท้ังนี้ กำรประกำศรำยชื่อดังกล่ำวมิได้เรียงล ำดับท่ีแต่อย่ำงใด 

  ประกำศ ณ วันท่ี  ………… เดือน เมษำยน  พ.ศ.2564 

 
                                       ( นำยถำวร  คูณิรัตน์) 
                                ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 
 
 



๕๔ 

 

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

ขั้นตอนที่ 7 การน าผลการประเมินไปพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

 ตำมประกำศ สพฐ.เรื่อง  แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ สังกัด สพฐ.พ.ศ.2562  ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 

ประเด็นด าเนินการที่ 1 กำรตรวจสอบ กำรลำและกำรมำท ำงำน 
 ฯลฯ  
 ข้อ 6  กำรก ำหนดจ ำนวนครั้งกำรลำและกำรมำท ำงำนสำยให้ถือปฏิบัติตำมหนังสื่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ที่ ศธ 040109/ว 8067 ลงวันที่ 28 ธันวำคม 2561 ดังนี้ 
   6.1 กำรลำบ่อยครั้ง 
    6.1.1 ลำเกิน 6 ครั้ง ส ำหรับข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติรำชกำรในสถำนศึกษำ 
    6.1.2 ลำเกิน 8 ครั้ง ส ำหรับข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติรำชกำรในส ำนักงำน 
   ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ลำเกินจ ำนวนครั้งที่ก ำหนด แต่วันลำไม่เกิน 15 
วันท ำกำรและมีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนดีเด่น ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับอำจเสนอผู้มีอ ำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือน
พิจำรณำผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือนได้ 
   6.2 กำรมำท ำงำนสำยเนือง ๆ 
    6.2.1 มำท ำงำนสำยเกิน 8 ครั่ง ส ำหรับข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติรำชกำรในสถำนศึกษำ 
    6.2.2 มำท ำงำนสำยเกิน 9 ครั้ง ส ำหรับข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติรำชกำรในส ำนักงำน 
   กรณีข้ำรำชกำรที่มีค ำสั่งให้ไปปฏิบัติรำชกำรคำบเกี่ยวระหว่ำงสถำนศึกษำกับส ำนักงำน 
ให้ใช้เกณฑ์ “กำรลำบ่อยครั้ง”ตำมข้อ 6.1.2 และเกณฑ์ “กำรมำท ำงำนสำยเนือง ๆ” ตำมข้อ 6.2.2 
 
ประเด็นด าเนินการที่ 2 ผลกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
  ฯลฯ 
  ข้อ 7 กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกกลุ่มอันดับ ให้ใช้แบบ
ประเมินฯ ตำมที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด โดยให้สรุปผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                    
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2561 และหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.                      
ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2562  
 
ประเด็นด าเนินการที่ 3 ผลกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
  เกณฑ์ตัดสิน 
  ให้สรุปผลกำรประเมินว่ำผู้รับกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์ตัดสินระดับใด ดังนี้ 
                   - ผลกำรปะเมินระดับดีเด่น  ได้คะแนน  90% ขึ้นไป 
             - ผลกำรปะเมินระดับดีมำก ได้คะแนน 80 – 89.99 % 
                  - ผลกำรปะเมินระดับดี      ได้คะแนน 70 – 79.99 % 
                  - ผลกำรปะเมินระดับพอใช้ ได้คะแนน 60 – 69.99 % 
                  - ผลกำรปะเมิน ระดับต้องปรับปรุง  ได้คะแนนต่ ำกว่ำ 60% (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 
 
ประเด็นด าเนินการที่ 4 กำรบริหำรวงเงิน 
  ฯลฯ 
 ข้อ 8 กำรแบ่งกลุ่มและกำรบริหำรวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน  
   8.1 กำรแบ่งกลุ่มเพื่อบริหำรวงเงิน ให้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
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    8.1.1 กลุ่มท่ี 1 ข้ำรำชกำรที่รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3 
    8.1.2 กลุ่มท่ี 2 ข้ำรำชกำรที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.4 และ คศ.5  
   8.2  กำรบริหำรวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน ตำมข้อ 8.1 กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ให้แยกวงเงินกำร
เลื่อนเงินเดือนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
    8.2.1 กลุ่มท่ี 1 รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรสำยงำนกำรสอน 
    8.2.2 กลุ่มที่ 2 รอง ผอ.สพท. เจ้ำหน้ำที่บริหำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ศึกษำนิเทศก์ และ
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
  ทั้งนี้ ให้เลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ภำยในวงเงินของแต่ละต ำแหน่ง  
ก่อน หำกวงเงินเลื่อนเงินเดือนของต ำแหน่งใดมีเหลือจึงสำมำรถเกลี่ยไปให้ต ำแหน่งอื่นได้ 
   8.3 กำรนับจ ำนวนมีตัวข้ำรำชกำร ณ วันที่ 1 มีนำคม ยกเว้นไปช่วยรำชกำร 
 
ประเด็นด าเนินการที่ 5 กำรตัดสินใจเลื่อน 
 ฯลฯ 
 ข้อ 12 กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง ต้อง น ำผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (ตำมข้อ 7) 
และวงเงินที่ได้รับจัดสรรมำประกอบกำรพิจำรณำ และก ำหนดร้อยละโดยใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือน
ส ำหรับกำรเลื่อนแต่ละกลุ่มอันดับเงินเดือนตำมตำรำงฐำนในกำรค ำนวณที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด  โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
   12.1 เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับที่แต่งตั้ง แต่ถ้ำได้รับสูงกว่ำขั้นสูงของอันดับอยู่แล้ว กำรเลื่อน
เงินเดือนให้ค ำนวณจำกฐำนของอันดับเงินเดือนของต ำแหน่งและวิทยฐำนะที่ด ำรงอยู่ 
  12.2 มิให้น ำวงเงินมำหำรเฉลี่ยให้ทุกคนเลื่อนในอัตรำร้อยละที่เท่ำกัน 
  12.3 เลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐำนในกำรค ำนวณแต่ละคน 
  12.4 จ ำนวนเงินที่ได้รับกำรเลื่อน ถ้ำมีเศษไม่ถึง 10 บำท ให้ปัดเป็น 10 บำท 
 
ประเด็นด าเนินการที่ 6 กำรสั่งเลื่อนเงินเดือน 
 ฯลฯ 
 13.3. กำรสั่งเลื่อนเงินเดือน 
  1. ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 สั่งเลื่อนเงินเดือนโดยควำมเห็นชอบของ กศจ. 
  2. ผู้มีอ ำนำจสั่งเลื่อนตำมมำตรำ 53 จัดให้มีกำรแจ้งผลกำรเลื่อนเงินเดือน ให้ข้ำรำชกำรแต่ละคน
ทรำบ เป็นข้อมูลเฉพำะแต่ละคน 
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

    

                1. มำตรำ 23 มำตรำ 24 มำตรำ 27 มำตรำ  53  มำตรำ 72 มำตรำ 73  แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.25417  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
                  2. พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 
                  3. ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 16/2560  ลงวันที่ 21  มีนำคม 2560  เรื่องกำร
บริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อ 7  ให้แก้ไขค ำว่ำ “ขั้นเงินเดือน”  ในกฎหมำยว่ำ
ด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นค ำว่ำ “เงินเดือน” ทุกแห่ง 
                  4. ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 ลงวันที่  3 เมษำยน  2560  เรื่อง  กำร
ปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดเป็นผู้มีอ ำนำจบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรำ 53 (3) (4) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ.2551 
                      5. กฎ ก.ค.ศ.กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2561 
                  6 กฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเงินเดือนสูงกว่ำหรือต่ ำกว่ำ
ขั้นต่ ำหรือสูงกว่ำขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
                  7. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ 
ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงถึงข้ันสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต ำแหน่ง พ.ศ.2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
                  8. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.7/ว 20   ลงวันที ่  30  ตุลำคม  2561   เรื ่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
                  9 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 5  ลงวันที่   28 กุมภำพันธ์  2562 เรื่อง กำรเลื่อน
เงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                      10.. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่  ศธ  0206.7/ว 6 ลงวันที่  28  มีนำคม 2562 เรื่อง  กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
                 11 ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ.2562ลงวันที่ 28  
กุมภำพันธ์  2562 
                  12. หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ศธ 04009/ว 8067 ลงวันที่ 28
ธันวำคม 2561  เรื่อง กำรก ำหนดจ ำนวนครั้งของวันลำและกำรมำท ำงำนสำย 
                  13.  หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/39  ลงวันที่  20  กุมภำพันธ์  2562 เรื่อง  กำรเลื่อน
เงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                 14. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 117  ลงวันที่  23  มิถุนำยน  2540 เรื่อง  
ระบบเปิดในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำร 

       15. หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 742  ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563  เรื่อง  ซักซ้อมกำร 
เลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2563) 

       16. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 29 มีนำคม 2562  เรื่อง  กำรเลื่อน
เงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นกรณีพิเศษเฉพำะรำย เนื่องจำกขำดคุณสมบัติเกี่ยวกับ
ระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
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