๑

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๒

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๓

คำนำ
คู่มือกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑ เล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำร
ดำเนินงำนของบุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน ให้เป็นไปตำม
ข้อกำหนด ระเบียบ กฎหมำย รวมทั้ งเป็ นเอกสำรอ้ำงอิงสำหรับผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน กรณีผู้รับผิ ดชอบงำนไม่อยู่
หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในกำร ปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุกคน
และทุกกลุ่มงำน
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๔
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คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๕

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีกำรกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ยกเว้น
ข้ำรำชกำรตำแหน่ งบุ ค ลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค (2) ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ของข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดังนี้
1) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 เป็นต้นไป
2) ให้ผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรโดยยึดหลักกำรปฏิบัติตนที่เหมำะสม
และกำรปฏิบัติรำชกำรได้ผลอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
3) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนนี้ มีวัตถุประสงค์ให้ ผู้บังคับบัญชำปรับปรุงประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน และนำผลประเมินไปใช้
(1) เลื่อนเงินเดือน/ค่ำตอบแทนอื่น
(2) พัฒนำ เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน
(3) กำรให้รำงวัลจูงใจ
(4) กำรให้ออกจำกรำชกำร
(5) กำรบริหำรงำนบุคคลเรื่องอื่นๆ
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.กำหนด (แบบประเมินตำม ว 20 ถูก
ยกเลิกโดย หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2562 เรื่อง กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ)
7) ให้มีกำรกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและผู้รับ
กำรประเมิ น ทั้ งนี้ ให้ พิ จ ำรณำจำกข้ อตกลงของส่ ว นรำชกำรหรือส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ ก ำรศึ กษำหรือ หน่ ว ยงำน
กำรศึกษำ มำตรฐำนและภำระงำนขั้นต่ำที่ได้มีกำรจัดทำและกำหนดไว้
8) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร ดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(1) ผู้บังคับบัญชำ ชี้แจงทำควำมเข้ำใจกับผู้รับกำรประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ นี้
ก่อนเริ่มรอบกำรประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๖

(2) ผู้บั งคับ บัญ ชำชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินกำรประเมินตำมข้อตกลง และกำหนดปฏิทินกำร
ประเมิน ให้ทรำบโดยทั่วกัน
(3) ผู้รับกำรประเมิน ประเมินตนเองตำมแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยประเมินจำกเอกสำรหลักฐำนที่มี
อยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชำพิจำรณำ
(4) ผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและบันทึกผลกำรประเมินไว้
(5) ในระหว่ำงรอบกำรประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชำให้คำปรึกษำ แนะนำผู้รับกำรประเมิน เพื่อปรับปรุง
พัฒนำเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน ให้ผลกำรปฏิบัติงำนประสบผลสำเร็จ ตำมข้อตกลง
ก่อนเริ่มรอบกำรประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน
(6) ผู้บังคับบัญชำแจ้งผลกำรประเมินพร้อมควำมเห็นให้ผู้รับกำรประเมินทรำบ
(7) ผู้บังคับบัญชำประกำศรำยชื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้มีผลกำรปฏิบัติงำน อยู่
ในระดับดีเด่น และดีมำก ในที่เปิดเผยให้ทรำบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นกำรยกย่องชมเชย และสร้ำงแรงจูงใจ ให้พัฒนำผล
กำรปฏิบัติงำนในรอบกำรประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
(8) ให้ส่วนรำชกำร/สพท./หน่วยงำนกำรศึกษำ แล้วแต่กรณีดำเนินกำรให้มีระบบกำรจัดเก็บ
ผลกำรประเมินของผู้รับกำรประเมิน เพื่อนำไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯในข้อ 3
สำหรับแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีกำร
จัดเก็บรักษำไว้อย่ำงน้อยสองรอบกำรประเมิน
(9) กำรนำผลกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ นี้ไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน กำรเลื่อนเงินเดือน กำรให้รำงวัลจูงใจ กำรให้ออกจำกรำชกำร และ
กำรบริหำรงำนบุคคลเรื่องอื่นๆ ให้หน่วยงำนที่จะนำผลกำรประเมินไปใช้ กำหนดรำยละเอียดให้สอดคล้องกับ
กฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรว่ำด้วยกำรนั้น
(10) กรณีที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ นี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจำรณำ

รู ปถ่ายนี้ โดย ไม่ทราบผูเ้ ขียน ลิขสิ ทธิ์ของ CC BY-NC-ND

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๗

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
สำนักงำน 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 ของหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่
30 ตุลำคม 2561 (แสดงว่ำยกเลิกเฉพำะคำชี้แจงแต่หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมสิ่งที่ส่งมำ
ด้วย 1 ยังคงใช้ต่อไป และได้จัดส่งสำเนำสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ตำม ว 20 ให้โรงเรียนทรำบด้วยแล้ว )

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๘

2. แก้ไขคำชี้แจงและแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทุกสำยงำนให้เหมำะสมยิ่งขึ้น โดยให้ใช้คำชี้แจงและแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่รอบกำรประเมินปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 (วันที่ 1
ตุลำคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2562) เป็นต้นไป

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๙

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๑๐

แนวทางและขั้นตอนการดาเนินการ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
เจตนำรมณ์ในกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตำมหลักเกณฑ์ฯ ครั้งนี้
(1) กำรเลื่อนเงินเดือน และค่ำตอบแทนอื่น
(2) กำรพัฒนำ เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน
(3) กำรให้รำงวัลจูงใจ
(4) กำรให้ออกจำกรำชกำร
(5) กำรบริหำรงำนบุคคลอื่น
มิใช่เป็นกำรประเมินเพื่อพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนเพียงประกำรเดียว ฉะนั้น กำรกำหนดข้อตกลง จึงเป็น
กำรสร้ำงควำมเข้ำใจเพื่ อให้ เกิดกำรพั ฒ นำงำนในหน้ำที่ และใช้เป็ นเครื่องมื อทำงกำรบริห ำรอย่ำงถูกต้อ งตำม
กฎหมำยของผู้บ ริห ำรเป็ น กำรบริห ำรแบบมีส่ ว นร่วม อย่ำงมีทิศทำงและเป้ ำหมำยควำมส ำเร็จในเรื่องเดียวกัน
อันเป็นภำระหน้ำที่โดยตรงของครู มิใช่เป็นกำรสร้ำงภำระเกินจำเป็น
กำรประเมินตำมหลักเกณฑ์ใหม่ (พ.ศ. 2561) นี้ เป็นกำรประเมินพิจำรณำรำยบุคคล ไม่ไปเกี่ยวข้องกับ
โควตำ ร้อยละ 15 เหมือนเดิม ผลกำรประเมินตำมแบบ 1-4 จึงเป็นสำระสำคัญในกำรตัดสินใจ จะเลื่อน/ไม่เลื่อน/
เลื่อนเพียงใด ตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน ลงวันที่ 26 กันยำยน 2561 ข้อ 10 (เดิม มีข้อ 6 หรือ ข้อ 7)
สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ได้กำหนดแนวทำงและขั้นตอนกำร
ดำเนินกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ยกเว้น
ข้ำรำชกำรตำมมำตรำ 38 ค(2) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรประชุมชี้แจงทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมิน ประสิ ทธิภำพและประสิทธิผ ลกำร
ปฏิบัติงำน
ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดทำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (Performance Agreement - PA) กำรกำหนด
มำตรฐำนและภำระงำนขั้นต่ำ และกำรกำหนดปฏิทินกำรประเมิน
ขั้นตอนที่ 3 ผู้รับกำรประเมิน ประเมินตนเองตำมแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด
ขั้นตอนที่ 4 ผู้บังคับบัญชำประเมินและบันทึกผลกำรประเมินไว้
ขั้นตอนที่ 5 กำรดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ขั้นตอนที่ 6 ตัดสินผลกำรประเมินและแจ้งผล
ขั้นตอนที่ 7 กำรนำผลกำรประเมินไปพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ขั้นตอนที่ 1 การประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ส ำนัก งำนเขตพื ้น ที ่ก ำรศึก ษำประถมศึก ษำอุบ ลรำชธำนี เขต 1 กำหนดประชุม ชี้แ จงกำรเลื ่อ น
เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกำรจัดทำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ รอบกำรประเมินครั้งที่ 1 ( 1 ตุลำคม 2563- 31 มีนำคม 2564) ในกำรประชุมผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครั้ งที่ 5/2563 ในวันที่ 23 ธันวำคม 2563 เวลำ 09.00 น. ณ ห้ องประชุมรำชธำนี สพป.
อุบลรำชธำนี เขต 1 เพื่อให้กำรดำเนินกำรเลื่อนเงินเดือนฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564) และกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึก ษำ เป็นตำมหนังสือ สำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว.20 ลง
วันที่ 30 ตุ ลำคม 2561 และหนั งสื อส ำนั กงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2562 ซึ ่ง
กำหนดให้มีกำรจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน ระหว่ำงผู้รับกำรประเมินและผู้บังคับบัญชำ โดย
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๑๑

ข้อ 7 (1) (2) กำหนดว่ำ (1) ผู้บังคับบัญชำชี้แจง ทำควำมเข้ำใจกับผู้รับกำรประเมิน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีกำรนี้
ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน ฯลฯ
ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม

ที่ ศธ 04183/

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
ถนนสุรศักดิ์ อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี 34000
ธันวำคม 2563

เรื่อง กำรประชุมชี้แจงกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกำรจัดทำบันทึกข้อตกลง
กำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รอบกำรประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลำคม 2563
– 31 มีนำคม 2564)
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
สิ่งที่ส่งมำด้วย

1. แบบ 1.1 บันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (สำยงำนกำรสอน)
จำนวน 1 ชุด
2. แบบ 1.2 เอกสำรแนบท้ำยบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (สำยงำนกำรสอน) จำนวน 1 ชุด
3 . แบบ 2.1 บันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ)
จำนวน 1 ชุด
4. แบบ 2.2 เอกสำรแนบท้ำยบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ)
จำนวน 1 ชุด
5. ตัวอย่ำงกำรจัดทำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนและคำอธิบำยกำรจัดทำฯ จำนวน 1 ชุด
6. กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 1 ไฟล์

ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 กำหนดประชุมชี้แจงกำรเลื่อนเงิน เดือ น
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกำรจัดทำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำรอบกำรประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลำคม 2563 –31 มีนำคม 2564) ในกำรประชุมผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 23 ธันวำคม 2563 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมรำชธำนี พร้อมทั้งได้ จัดส่งเอกสำร เพื่อ
เป็นแนวทำงในกำรจัดทำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนและเอกสำรแนบท้ำยบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
สายงานการสอน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรครูสำยงำนกำรสอน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดทำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนและเอกสำรแนบท้ำยบันทึกข้อตกลงกำร
ปฏิบัติงำน ดังนี้
1) แบบ 1.1 บันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (Performance Agreement-PA) สำยงำนกำรสอน
2) แบบ 1.2 เอกสำรแนบท้ ำยบั นทึ กข้ อตกลงกำรปฏิ บั ติ งำน (Performance Agreement - PA) ก ำหนด
มำตรฐำน ภำระงำน และแนวทำงกำรพัฒนำตำมข้อตกลงในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (สำยงำน
กำรสอน) ให้ดำวน์โหลดไฟล์ข้อมูลในระบบ AMSS++
เพื่อให้สถำนศึกษำดำเนินกำรดังนี้
1. พิจำรณำนำแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 ปรับปรุงใช้ให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำ ตำมอำนำจหน้ำที่
ของผู้บริหำรตำมมำตรำ 72 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพ.ศ. 2547
2. ใช้เป็นเครื่องมือทำงกำรบริหำรเพื่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมมำตรำ 27
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๑๒
3. ใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำรเลื่อนเงินเดือนตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือนฯ พ.ศ. 2561 และ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ที่ก.ค.ศ.กำหนดทุกฉบับ และให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำประชุมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนและแนวทำงกำรพัฒนำตำมข้อตกลงในกำรปฏิบัติงำนต่อไป
สายงานบริหารสถานศึกษา
ให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรครูที่รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ดำเนินกำรดังนี้
1. ดำวน์โหลดไฟล์ข้อมูลในระบบ AMSS++ ประกอบด้วย
1) แบบ 2.1 บันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (Performance Agreement - PA) สำยงำน
บริหำรสถำนศึกษำ
2) แบบ 2.2 เอกสำรแนบท้ำยบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (Performance AgreementPA) กำหนดมำตรฐำน ภำระงำน และแนวทำงกำรพัฒนำตำมข้อตกลงในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและ บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ (สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ)
2. พิมพ์ชื่อ-นำมสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน รำยละเอียดตำมตัวอย่ำงที่แนบให้ครบทุกจุด ทุกช่อง แล้วลงชื่อให้
ครบทุกจุด ส่งกลุ่มบริหำรงำนบุคคล สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 จำนวน 2 ฉบับ(เอกสำรตัวจริง
เท่ำนั้น) ให้นามาส่งในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563
ในกำรนี้จึงขอให้ ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครูที่รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำเข้ำ
ร่วมประชุม เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ครั้งที่ 1(1 เมษำยน 2564) และร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน ตำมวันเวลำและสถำนที่ดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและดำเนินกำร
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยถำวร คูณิรัตน์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กลุ่มงำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
โทร. 045-240107,094-5416289
โทรสำร 045-242320
เว็บไซต์ http://www.ubn1.go.th
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คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๑๓

ขั้ น ตอนที่ 2 การจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงการปฏิ บั ติ ง าน (Performance Agreement - PA) การก าหนด
มาตรฐานและภาระงานขั้นต่า และการกาหนดปฏิทินการประเมิน
เพื่อให้กำรดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่สำนักงำน ก.ค.ศ.กำหนด จึงได้แจ้งสถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัดดำเนินกำรดังนี้
สายงานการสอน
1. แจ้งสถำนศึกษำในสังกัดจัดทำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน โดยจัดส่งเอกสำรเพื่อเป็นแนวทำง
ในกำรจัดทำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนและเอกสำรแนบท้ำยบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
1) แบบ 1.1 บันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (Performance Agreement-PA) สำยงำนกำรสอน
2) แบบ 1.2 เอกสำรแนบท้ำยบั นทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (Performance Agreement-PA)
กำหนดมำตรฐำน ภำระงำน และแนวทำงกำรพัฒ นำตำมข้อ ตกลงในกำรปฏิบ ัติง ำนของข้ำ รำชกำรครูแ ละ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ (สำยงำนกำรสอน)
เพื่อให้สถำนศึกษำดำเนินกำรดังนี้
1. พิจำรณำนำแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 ปรับปรุงใช้ให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำ ตำมอำนำจหน้ำที่
ของผู้บริหำรตำมมำตรำ 72 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพ.ศ. 2547
2. ใช้เป็นเครื่องมือทำงกำรบริหำรเพื่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมมำตรำ 27
3. ใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำรเลื่อนเงินเดือนตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือนฯ พ.ศ. 2561
และหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ที่ก.ค.ศ.กำหนดทุกฉบับ
สายงานบริหารสถานศึกษา
ให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครูที่รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ดำเนินกำรดังนี้
1. ดำวน์โหลดไฟล์ข้อมูล ประกอบด้วย
1) แบบ 2.1 บันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ) จัดส่งจำนวน 2 ฉบับ
2) แบบ 2.2 เอกสำรแนบท้ำยบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน กำหนดมำตรฐำน ภำระงำน และแนวทำง
กำรพัฒนำตำมข้อตกลงในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ) ไม่ต้อง
นำส่ง แต่ให้เก็บไว้ที่สถำนศึกษำนั้นๆ
2. พิมพ์ชื่อ-นำมสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน รำยละเอียดตำมตัวอย่ำงที่แนบให้ครบทุกจุด ทุกช่อง แล้ว
ลงชื่อให้ครบทุกจุด ส่งกลุ่มบริหำรงำนบุคคล สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1 จำนวน 2 ฉบับ (เอกสำรตัวจริงเท่ำนั้น)
ให้นามาส่งในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563
3. ให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครูที่รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ทุกโรงเรียนร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจ้งกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกำรจัดทำ
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 และจัดทำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน
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ตัวอย่างบันทึกข้อตกลง ตาแหน่งครูผสู้ อน
แบบ 1.1
บันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (Performance Agreement)
ในกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (สำยงำนกำรสอน)
โรงเรียน................................................................
สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
รอบกำรประเมินที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ.2564
ระหว่ำง
.................................................. ตำแหน่ง ...................................................
กับ
..................................................... ตำแหน่ง ..............................................
...............................................................................................
อำศัย หลักเกณฑ์และวิธีก ำรประเมินผลกำรปฏิบั ติงำนของข้ำรำชกำรครูแ ละบุ คลำกรทำงกำรศึก ษำ ตำมหนังสือ สำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.7/ว.20 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2561 ข้อ 7 ,ข้อ 8(2) และหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2562 เพื่อให้
เกิดกำรพัฒนำงำนในหน้ำที่และใช้เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนแบบมีส่วนร่วมอย่ำงมีทิศทำงและมีเป้ำหมำยควำมสำเร็จตำมข้อตกลง โปร่งใ ส เป็น
ธรรมและตรวจสอบได้ จึงกำหนดข้อตกลงระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนและผู้บังคับบัญชำ ดังนี้
ข้อที่ 1 จัดกำรเรียนกำรสอนมีคุณภำพตำมภำระงำนที่สถำนศึกษำกำหนด
ข้อที่ 2 บริหำรจัดกำรชั้นเรียนมีคุณภำพตำมภำระงำนที่สถำนศึกษำกำหนด
ข้อที่ 3 พัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพตำมภำระงำนที่สถำนศึกษำกำหนด
ข้อที่ 4 ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มกำลังควำมรู้ ควำมสำมำรถ ด้วยควำมรับผิดชอบ เอำใจใส่ เสียสละ ทุ่มเท ตำมภำระงำนขั้นต่ำ
ของก.ค.ศ. และค่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำกำหนด
ข้อที่ ๕ ปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพอย่ำงเคร่งครัด เพื่อรักษำภำพลักษณ์และควำมสำมัคคีในองค์กร
ชุมชนและสังคม
ข้ำพเจ้ำขอรับ รองว่ำจะปฏิบัติงำน พัฒ นำงำน และปฏิบั ติตน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมข้อตกลงนี้ และรำยงำน
ผู้บังคับบัญชำเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำตำมรอบกำรประเมิน
โดยผู้ประเมินจะกำกับดูแล ให้คำปรึกษำ นิเทศแนะนำผู้รับกำรประเมิน เพื่อปรับปรุง พั ฒ นำ เสริ ม สร้ ำ ง ประสิ ท ธิ ภ ำพและประสิ ท ธิ ผ ล
กำรปฏิบัติงำนและกำรปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพให้บรรลุเป้ำหมำยตำมรำยกำรประเมินแนบบันทึกข้อตกลงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ........เดือน ............... พ.ศ. ...............
(ลงชื่อ)
ผู้รับข้อตกลง
(...........................................)
ตำแหน่ง ..................................................................
วันที่ .......... เดือน .............................. พ.ศ….……….
(ลงชื่อ)

พยำน

(ลงชื่อ)

ผู้บังคับบัญชำ
(...........................................)
ตำแหน่ง .................................................................
วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ…......………
(ลงชื่อ)

(...........................................)
ตำแหน่ง .....................................................................
วันที่ ............. เดือน .............................. พ.ศ….……….

พยำน

(................................................)
ตำแหน่ง .....................................................................
วันที่ ............ เดือน .......................... พ.ศ…......………
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ตัวอย่ำงบันทึกแนบท้ำยข้อตกลง สายงานการสอน
แบบ 1.2
รายละเอียดประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สายงานการสอน)
คาชีแ้ จง อำศัย
1) หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อ 7 ให้มีกำรกำหนดข้อตกลงเกีย่ วกับผลกำรปฏิบัติงำน
ร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและผู้รับกำรประเมิน ทั้งนี้ ให้พิจำรณำจำกข้อตกลงของส่วนรำชกำรหรือสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
มำตรฐำนและภำระงำนขั้นต่ำที่ได้มีกำรจัดทำและกำหนดไว้ และ ข้อ 8 (2) ให้ผู้บังคับบัญชำชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมข้อตกลงและกำหนด ปฏิทินกำร
ประเมิน ให้ทรำบโดยทั่วกัน และหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2562
2) พระรำชบัญญัตริ ะเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพ.ศ. 2547 ข้อ 24 (6) จัดทำมำตรฐำนคุณภำพงำน กำหนดภำระงำนขัน้ ต่ำ และ
เกณฑ์กำรประเมินผลงำนสำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
จึงกำหนดมำตรฐำน/ภำระงำน และคำอธิบำยภำระงำน เพื่อประกอบกำรประเมินตำม ข้อ 1) และ 2) ข้ำงต้น ดังนี้
มาตรฐานและภาระงาน
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.1 กำรสร้ำงและหรือพัฒนำ
หลักสูตร
1.2 การจัดการเรียนรู้
1.2.1 กำรออกแบบหน่วยกำร
เรียนรู้

คาอธิบายภาระงาน

บันทึกร่องรอยหลักฐาน
การปฏิบตั ิงาน

- มีกำรวิเครำะห์หลักสูตร มำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวชี้วัด นำมำจัดทำคำอธิบำย
รำยวิชำ และหน่วยกำรเรียนรู้ มีกำรนำหลักสูตรไปใช้กับผูเ้ รียนและบริบทของ
สถำนศึกษำได้เหมำะสม มีกำรบันทึกผลกำรใช้หลักสูตร เพือ่ นำไปปรับปรุงและ
พัฒนำหลักสูตร
- มีกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชำติรำยวิชำ ผู้เรียน และ
บริบทสถำนศึกษำ มีกจิ กรรมกำรเรียนรู้ด้วยกำรปฏิบัติที่หลำกหลำย มีกำร
ประเมินผลและนำผลกำรประเมินมำปรับปรุงหน่วยกำรเรียนรู้

1.2.2 กำรจัดทำแผนกำรจัดกำร
เรียนรู/้ แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะ
บุคคล/แผนกำรสอนรำยบุคคล/แผนกำร
จัดประสบกำรณ์

- มีกำรนำผลกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มำจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ฯ ที่
สอดคล้องกับหน่วยกำรเรียนรู้ มีองค์ประกอบครบถ้วนฯ และนำไปปฏิบัติได้จริง มี
กิจกรรมกำรเรียนรูท้ ี่สอดคล้องกับธรรมชำติวิชำและผู้เรียน มีบันทึกหลังกำรสอนและ
นำไปผลมำพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้

1.2.3 กลยุทธ์ในกำรจัดกำร
เรียนรู้

- มีกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธกี ำรที่เน้นกำรเรียนรู้
ด้วยกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด มีกำรประเมินผลกำรใช้กลยุทธ์ใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ และนำผลประเมินมำปรับปรงกำรจัดกำรเรียนรู้ให้มีคณ
ุ ภำพสูงขึน้

1.2.4 คุณภำพผู้เรียน
1.2.4.1 ผลสัมฤทธิท์ ำง
วิชำกำรของผู้เรียน

- ผู้เรียนในรำยวิชำที่สอน มีผลสัมฤทธิท์ ำงวิชำกำรเป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยที่
สถำนศึกษำกำหนด

1.2.4.2 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน

- ผู้เรียนในรำยวิชำที่สอน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยที่
สถำนศึกษำกำหนด

1.3 การสร้างและการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้

- มีกำรพิจำรณำเลือก สร้ำงหรือจัดทำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำและ
แหล่งเรียนรู้ มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับแผนกำรจัดกำรเรียนรูแ้ ละ
ผู้เรียน มีกำรประเมินผลกำรใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำและแหล่ง
เรียนรู้ และนำผลกำรประเมินมำปรับปรุง

1.4 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้

- มีกำรสร้ำงเครือ่ งมือวัดผลและประเมินผล มีกำรใช้เครือ่ งมือวัดผลและประเมินผล
ตำมสภำพจริง และนำผลกำรประเมินเครื่องมือวัดผลและประเมินผลไปใช้พัฒนำ
เครื่องมือและพัฒนำผู้เรียน

1.5 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
และหรือวิจยั เพื่อแก้ปญ
ั หาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ทสี่ ่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน

- มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ ออกแบบกำรแก้ปัญหำ และดำเนินกำรแก้ปัญหำ
กำรจัดกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถำนศึกษำ มีกำรนำรูปแบบ
กำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่กำหนดและมีกำรสรุปผลกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน มีกำรรำยงำนและเผยแพร่

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๑๖
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บันทึกร่องรอยหลักฐาน
การปฏิบัติงาน

2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน และ
จัดทาข้อมูลสารสนเทศ

- มีกำรจัดสภำพแวดล้อมให้มีควำมปลอดภัย และเอื้อต่อกำรเรียนรูข้ องผูเ้ รียน มีกำร
บริหำรจัดกำรชัน้ เรียนให้ผู้เรียนเกิดกระบวนกำรคิด มีทักษะชีวิตและกำรทำงำน
เสริมแรงให้ผู้เรียนมีควำมมัน่ ใจในกำรพัฒนำตนเอง และเกิดแรงบันดำลใจ มีระบบ
สำรสนเทศ และเอกสำรประจำชัน้ เรียนหรือประจำวิชำ กำรเข้ำถึงและกำรใช้ระบบ
สำมำรถใช้เป็นแบบอย่ำงที่ดีหรืออ้ำงอิงได้

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน

- มีกำรจัดทำฐำนข้อมูลของผูเ้ รียนตำมระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียน บริหำรจัดกำร
ข้อมูลในระบบสำรสนเทศ มีโครงกำร/กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำผู้เรียน
สอดคล้องกับปัญหำหรือควำมต้องกำรจำเป็นที่จะต้องดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และมี
ผลกำรแก้ปญ
ั หำหรือพัฒนำผูเ้ รียนให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ
3.1 การพัฒนาตนเอง

- มีแผนพัฒนำตนเองที่สอดคล้องกับควำมรูค้ วำมสำมำรถ ทักษะคุณลักษณะของ
ตนเอง และสภำพปัญหำหรือควำมต้องกำรจำเป็นกำรปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถำนศึกษำหรือส่วนรำชกำรโดยควำมเห็นชอบของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีกำรนำควำมรู้ ทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำตนเองมำพัฒนำ
นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรูท้ ี่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกับ
เครือข่ำยวิชำกำร หรือชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

- มีกำรเข้ำร่วมกลุม่ พัฒนำวิชำชีพครู แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ิจกรรมทำงวิชำกำรใน
ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ มีกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมจำกกำรเข้ำร่วม นำ
นวัตกรรมมำพัฒนำผู้เรียน และมีกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนกำรเรียนรู้แบบยั่งยืน

4. งานอื่นที่ได้รบั มอบหมาย

- มีกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย มีผลกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
ได้ผลดี รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ และสำมำรถใช้
เป็นตัวอย่ำงที่ดีได้

ตอนที่ 2 การปฏิบตั ติ นในการรักษา
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

1) มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต รักษำประโยชน์สว่ นร่วม ไม่อำศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้
อำนำจและหน้ำทีข่ องตน เพือ่ แสวงหำประโยชน์ โดยพิจำรณำจำกกำรปฏิบัติงำน
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงตรง และเทียงธรรม ได้รับกำรยอมรับจำกเพือ่ นรวม
งำนและผู้บังคับบัญชำในด้ำนควำมซื่อสัตย์สุจริต รักษำผลประโยชน์ของทำงรำชกำร
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรอย่ำงคุ้มค่ำ ไม่ใช้ช่องว่ำงทำง
ระเบียบและกฎหมำยเพือ่ ประโยชน์ส่วนตนและผู้อนื่ (กำรรับอำมิสสินจ้ำงจำกผูอ้ ื่น)
ไม่แสวงหำผลประโยชน์ที่เกิดจำกช่องว่ำงทำงระเบียบกฎหมำยจำกผู้ปกครอง และ
นักเรียนในงำนที่เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และภำรกิจทีต่ นรับผิดชอบ
2) กำรปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำย นโยบำย และคำสั่งของผู้บังคับบัญชำ โดย
พิจำรณำจำกกำรมีควำมรู้และปฏิบัติตำมระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด
ปฏิบัติตำมคำสั่งหรือนโยบำยที่ชอบด้วยกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดของผู้บริหำร
สถำนศึกษำหรือผู้บริหำรกำรศึกษำหรือหน่วยงำนต้นสังกัด และไมใช้ชอ่ งว่ำงทำง
ระเบียบ และกฎหมำย กลั่นแกล้งผูอ้ ื่น
3) มีควำมวิริยะ อุตสำหะ ตรงต่อเวลำ และอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำร โดย
พิจำรณำจำกกำรพัฒนำตนเองและงำนโดยให้หลักกำรพัฒนำแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มี
ทักษะกำรสอนงำน (Coaching) จนสำมำรถเป็นต้นแบบได้ เป็นผูต้ รงต่อเวลำ มี
ควำมรับผิดชอบต่องำน ตำมบทบำท หน้ำที่ ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย รวมถึงผลที่
เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของตน มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่
ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย และอุทิศเวลำโดยมีจิตสำนึกและควำมรับผิดชอบ
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4) กำรมีจติ สำนึกทีด่ ี มุ่งบริกำรต่อกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร โดยไม่เลือกปฏิบัติ โดย
พิจำรณำจำกกำรมีพฤติกรรมเชิงบวกในกำรให้บริกำรกับกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร
มุ่งมั่นในกำรให้ควำมรู้ และวิธีปฏิบัติทถี่ ูกต้องกับกลุ่มเป้ำหมำยผูร้ ับบริกำร
ให้บริกำรกับกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำรในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้บริกำรกับผู้ปกครองทุกคน ในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรเรียน
กำรสอนของผูเ้ รียนในควำมปกครอง โดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้ควำมร่วมมือกับ
ประชำชน ชุมชนในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผู้เรียน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
5) กำรรักษำคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ โดยพิจำรณำจำก
กำรปฏิบัติงำนโดยกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของวิชำชีพ หรือองค์กรวิชำชีพเพือ่ พัฒนำ
ควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพของตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ ปฏิบัติงำนโดยให้คำปรึกษำหรือ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยผูร้ ับบริกำรด้วยควำมเมตตำกรุณำอย่ำงเต็มกำลัง
ควำมสำมำรถและเสมอภำค ปฏิบัติตนด้วยกำรดำรงชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง ป้องกันควำมเสี่ยงในกำรดำรงชีวิตภำยใต้ควำมรู้และคุณธรรมอันดี ประพฤติ
ตนเป็นผูน้ ำในกำรอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม ไม่
กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ตอ่ ควำมเจริญทำงกำย สติปัญญำ จิตใจ อำรมณ์ และสังคม
ของกลุ่มเป้ำหมำยผูร้ ับบริกำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้ร่วมงำน

6) กำรรักษำภำพลักษณ์และควำมสำมัคคีในองค์กร ชุมชน และมีส่วนร่วม
โดยพิจำรณำจำกกำรมีภำพลักษณ์ที่ดีทำงด้ำนศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม
และวัฒนธรรมที่ดี เป็นแบบอย่ำงทำงสังคม เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมขององค์กร สังคม และ
สถำนศึกษำอย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงกิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม และประโยชน์
สำธำรณะ ปฏิบัติต่อกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร เพื่อนร่วมงำน และประชำชน
อย่ำงเสมอภำคเท่ำเทียมกัน ปฏิบัติตนเพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี
ช่วยเหลือเกือ้ กูลในกำรทำงำนหรืออยู่รว่ มกับผู้อื่น รวมทั้งปลูกฝังแก่
กลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร

(ลงชื่อ)

ผูร้ ับข้อตกลง

(..................................................................)
ตาแหน่ง ....................................................................
วันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. ..............

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๑๘
ตัวอย่างบันทึกข้อตกลง ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา

แบบ 2.1

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สายงานบริหารสถานศึกษา)
รอบการประเมินที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564
ระหว่าง
จุดที่ 1 นายเสมอ สร้อยคา ผู้อานวยการโรงเรียน จุดที่ 2 อนุบาลอุบลราชธานี
กับ
นายถาวร คูณิรัตน์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
………............................…….
อำศัย หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ำรประเมินผลกำรปฏิบั ติงำนของข้ ำ รำชกำรครูแ ละบุ คลำกรทำงกำรศึก ษำ ตำมหนังสือ สำนัก งำน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.7/ว.20 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2561 ข้อ 7 , ข้อ 8 และหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2562
จึงจัดให้มีกำรกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน โดยผู้รับกำรประเมิน จะปฏิบัติงำนตำมข้อตกลง ดังนี้
ข้อ 1 ด้านการกาหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา มีกำรจัดระบบประกันคุณภำพ และนำผลกำรประเมินไปใช้พัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำยและแผนกลยุทธ์ สร้ำงควำมสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของครู บุคลำกรในสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง
ชุมชน และสังคม
ข้อ 2 ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ มีกำรบริหำรงำนพัฒนำหลักสูตร บริหำรจัดกำรกระบวนกำรเรียนรู้ จัดระบบและนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้
จัดระบบและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้
ข้อ 3 ด้านการบริหารจัดการทั่วไปของสถานศึกษา มีบริหำรจัดกำรงบประมำณ กำรเงินและสินทรัพย์ กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
กำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ สภำพแวดล้อมและบรรยำกำศให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ กำรบริหำรกิจกำรนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ข้อ 4 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีกำรวำงแผนและพัฒนำตนเองด้ำนควำมรู้ ทักษะ และคุณลัก ษณะบุคคลสำหรับผู้ดำรง
ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำผู้อื่นด้ำนควำมรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ และเป็นผู้นำในชุมชนกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพ
ข้อ 5 ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำยที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงและส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด
ข้อ 6 มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต รักษำประโยชน์ส่วนรวม ไม่อ ำศัย หรือ ยินยอมให้ ผู้อื่ นใช้อำนำจและหน้ำ ที่ข องตน เพื่อแสวงหำประโยชน์
กำรปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำย นโยบำย และคำสั่งของผู้บังคับบัญชำ มีควำมวิริยะ อุตสำหะ ตรงต่อเวลำ และอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำร กำรมีจิตสำนึก
ที่ดี มุ่งบริก ำรต่อ กลุ่มเป้ ำ หมำยผู้รับ บริก ำร โดยไม่เลือกปฏิบัติ กำรรักษำคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ กำรรักษำภำพลักษณ์
และควำมสำมัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม
ข้ ำ พเจ้ ำ ขอรับ รองว่ำ จะปฏิบั ติแ ละพัฒนำงำนตำมข้ อ ตกลงนี้ และจะนำเอกสำรหลัก ฐำนกำรปฏิบั ติแ ละพัฒนำงำน ที่มีอ ยู่จ ริงตำม
เอกสำรแนบท้ำย เพื่อขอรับกำรประเมินต่อผู้บังคับบัญชำ เมื่อสิ้นสุดรอบกำรประเมิน
โดยผู้ประเมินมอบหมำยให้รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ที่ กำกั บ ดู แ ลโรงเรีย นนี้ และ
ศึก ษำนิเทศก์ ให้คำปรึก ษำ แนะนำผู้รับ กำรประเมิน เพื่อ ปรับ ปรุง พัฒ นำ เสริม สร้ำ ง ประสิท ธิภ ำพและประสิทธิผ ล กำรปฏิ บั ติ ง ำนและกำร
ปฏิ บั ติ ต นในกำรรั ก ษำวิ นั ย คุณธรรม จริย ธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมรำยกำรประเมินแนบบันทึกข้อตกลงนี้
ให้ไว้ ณ 23 เดือน ธันวำคม พ.ศ.2563
(ลงชื่อ)
จุดที่ 3 (นำยเสมอ สร้อยคำ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน จุดที่ 4 อนุบำลอุบลรำชธำนี
ผู้รับข้อตกลง

(ลงชื่อ)
จุดที่ 5 ( นำยปรีชำ ทำศิริ)
ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์ประจำเครือข่ำย

(ลงชื่อ)
จุดที่ 6 ( นำยเข็มพรชัย ทองน้อย )
ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.
รอง ผอ.สพป.อบ.1 ที่กำกับดูแล

(ลงชื่อ)
(นำยถำวร คูณิรัตน์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
ผู้บังคับบัญชำ

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๑๙
ตัวอย่างบันทึกข้อตกลง ข้าราชการที่รักษาการในตาแหน่ง ผอ.สถานศึกษา
แบบ 2.1

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สายงานบริหารสถานศึกษา)
รอบการประเมินที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564
ระหว่าง
…………………………………………… ครูชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน……………………………..
กับ
นายถาวร คูณิรัตน์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
………............................…….
อำศัย หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ำรประเมินผลกำรปฏิบั ติงำนของข้ ำ รำชกำรครูแ ละบุ คลำกรทำงกำรศึก ษำ ตำมหนังสือ สำ นัก งำน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.7/ว.20 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2561 ข้อ 7, ข้อ 8 และหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2562
จึงจัดให้มีกำรกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน โดยผู้รับกำรประเมิน จะปฏิบัติงำนตำมข้อตกลง ดังนี้
ข้อ 1 ด้านการกาหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา มีกำรจัดระบบประกันคุณภำพ และนำผลกำรประเมินไปใช้พัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำยและแผนกลยุทธ์ สร้ำงควำมสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของครู บุคลำกรในสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง
ชุมชน และสังคม
ข้อ 2 ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ มีกำรบริหำรงำนพัฒนำหลักสูตร บริหำรจัดกำรกระบวนกำรเรียนรู้ จัดระบบและนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้
จัดระบบและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้
ข้อ 3 ด้านการบริหารจัดการทั่วไปของสถานศึกษา มีบริหำรจัดกำรงบประมำณ กำรเงินและสินทรัพย์ กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
กำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ สภำพแวดล้อมและบรรยำกำศให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ กำรบริหำรกิจกำรนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรี ยน
ข้อ 4 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีกำรวำงแผนและพัฒนำตนเองด้ำนควำมรู้ ทักษะ และคุณลัก ษณะบุคคลสำหรับผู้ดำรง
ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำผู้อื่นด้ำนควำมรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ และเป็นผู้นำในชุมชนกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพ
ข้อ 5 ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำยที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงและส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด
ข้อ 6 มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต รักษำประโยชน์ส่วนรวม ไม่อ ำศัย หรือ ยินยอมให้ ผู้อื่ นใช้อำนำจและหน้ำ ที่ข องตน เพื่อแสวงหำประโยชน์
กำรปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำย นโยบำย และคำสั่งของผู้บังคับบัญชำ มีควำมวิริยะ อุตสำหะ ตรงต่อเวลำ และอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำร กำรมีจิตสำนึก
ที่ดี มุ่งบริก ำรต่อ กลุ่มเป้ ำ หมำยผู้รับ บริก ำร โดยไม่เลือกปฏิบัติ กำรรักษำคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ กำรรักษำภำพลักษณ์
และควำมสำมัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ จะปฏิบัติและพัฒนำงำนตำมข้อตกลงนี้ และจะนำเอกสำรหลักฐำนกำรปฏิบัติและพัฒนำงำน ที่มีอยู่จริงตำมเอกสำรแนบท้ำย เพื่อ
ขอรับกำรประเมินต่อผู้บังคับบัญชำ เมื่อสิ้นสุดรอบกำรประเมิน
โดยผู้ประเมินมอบหมำยให้รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ที่ กำกั บ ดู แ ลโรงเรีย นนี้ และ
ศึก ษำนิเทศก์ ให้คำปรึก ษำ แนะนำผู้รับ กำรประเมิน เพื่อ ปรับ ปรุง พัฒ นำ เสริม สร้ำ ง ประสิท ธิภ ำพและประสิทธิผ ล กำรปฏิ บั ติ ง ำนและกำร
ปฏิ บั ติ ต นในกำรรั ก ษำวิ นั ย คุณธรรม จริย ธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมรำยกำรประเมินแนบบันทึกข้อตกลงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 เดือน ธันวำคม พ.ศ.2563
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
(.................................................)
ครูชำนำญกำรพิเศษ รักษำกำรในตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน…………………………

(ลงชื่อ)
(...................................................)
ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์ประจำเครือข่ำย

(..................................................)
ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.
รอง ผอ.สพป.อบ.1 ที่ ก ำกั บ

ดูแล
ผู้รับข้อตกลง

(ลงชื่อ)
(นำยถำวร คูณิรัตน์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
ผู้บังคับบัญชำ
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๒๐

คาอธิบายประกอบการจัดทาบันทึกข้อตกลงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สายงานบริหารสถานศึกษา)
************
1. บันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนฯ (สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ) (แบบ 2.1) จำนวน 1 หน้ำ มีจุดต้องกรอก
ข้อมูล (แก้ไขจำกตัวอย่ำง) จำนวน 6 จุด ประกอบด้วย
1.1 จุดที่ 1 ระบุชื่อผู้รับข้อตกลง (แก้ไขจำกตัวอย่ำง นำยเสมอ สร้อยคำ เป็น ชื่อผู้รับข้อตกลงแทน)
1.2 จุดที่ 2 ระบุชื่อโรงเรียน (แก้ไขจำกตัวอย่ำง อนุบำลอุบลรำชธำนี เป็น ชื่อโรงเรียนของผู้รับข้อตกลงแทน)
1.3 จุดที่ 3 ระบุชื่อผู้รับข้อตกลง (แก้ไขจำกตัวอย่ำง นำยเสมอ สร้อยคำ เป็น ชื่อผู้รับข้อตกลงแทน)
1.4 จุดที่ 4 ระบุชื่อโรงเรียน (แก้ไขจำกตัวอย่ำง อนุบำลอุบลรำชธำนี เป็น ชื่อโรงเรียนของผู้รับข้อตกลง
แทน)
1.5 จุดที่ 5 ระบุชื่อศึกษำนิเทศก์ประจำเครือข่ำยสถำนศึกษำ (แก้ไขจำกตัวอย่ำง นำยปรีชำ ทำศิริ
เป็นชื่อศึกษำนิเทศก์ประจำเครือข่ำยสถำนศึกษำที่โรงเรียนแห่งนี้สังกัดอยู่)
1.6 จุดที่ 6 ระบุชื่อรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่กำกับดูแล (แก้ไขจำกตัวอย่ำง
นำยเข็มพรชัย ทองน้อย เป็น ชื่อรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่กำกับดูแลแทน)
2. เอกสำรแนบท้ำยบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ) (แบบ 2.2 ) จำนวน 8 หน้ำ
มีจุดต้องกรอกข้อมูล (แก้ไขจำกตัวอย่ำง) จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
2.1 หน้ำที่ 8 จุดที่ 7 ระบุชื่อผู้รับข้อตกลง (แก้ไขจำกตัวอย่ำง นำยเสมอ สร้อยคำ เป็น ชื่อผู้รับข้อตกลงแทน)
2.2 หน้ำที่ 8 จุดที่ 8 ระบุชื่อโรงเรียน (แก้ไขจำกตัวอย่ำง อนุบำลอุบลรำชธำนี เป็น ชื่อโรงเรียนของผู้รับ
ข้อตกลงแทน)
2.3 เอกสำรแนบท้ำยฯ (แบบ 2.2) ไม่ต้องส่งเก็บไว้เพื่อแนบท้ำยบันทึกข้อตกลง(ตำมข้อ 1) ทีผ่ ู้บังคับบัญชำ
ลงนำมแล้ว
3. วันที่ในกำรทำบันทึกข้อตกลง ให้ระบุวันที่ 23 ธันวำคม 2563

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๒๑
ตัวอย่างบันทึกแนบท้ายข้อตกลงการปฏิบตั งิ าน ตาแหน่ง ผอ.สถานศึกษา และข้าราชการทีร่ กั ษาการในตาแหน่ง ผอ.สถานศึกษา

แบบ ๒.๒
รายละเอียดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สายงานบริหารสถานศึกษา)
---------------------------------คาชี้แจง อำศัย
1) หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อ 7 ให้มีกำรกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและ
ผู้รับกำรประเมิน ทั้งนี้ ให้พิจำรณำจำกข้อตกลงของส่วนรำชกำรหรือสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ มำตรฐำนและภำระงำนขั้นต่ำที่ได้มีกำรจัดทำและกำหนดไว้ และ ข้อ
8 (2) ให้ผู้บังคับบัญชำชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมข้อตกลงและกำหนดปฏิทินกำรประเมิน ให้ทรำบโดยทั่วกัน และหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2562
2) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพ.ศ. 2547 ข้อ 24 (6) จัดทำมำตรฐำนคุณภำพงำน กำหนดภำระงำนขั้นต่ำ และเกณฑ์กำรประเมินผลงำนสำหรับข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
จึงกำหนดมำตรฐำน/ภำระงำน และคำอธิบำยภำระงำน เพื่อประกอบกำรประเมินตำม ข้อ 1) และ 2) ข้ำงต้น ดังนี้
คำอธิบำยภำระงำน
มำตรฐำนและภำระงำน
1.ด้านการกาหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.1 กำรจั ด ระบบประกั น คุ ณ ภำพ และน ำผลกำร มีกำรจัดทำและดำเนินกำรตำมระบบประกันคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง และ มีผลกำรดำเนินงำน
ประเมินไปใช้พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
ชัดเจน นำผลกำรประเมินไปใช้พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
1.2 กำรกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย และ
แผนกลยุทธ์
1.3 สร้ำงควำมสัมพันธ์และกำรมีส่วนรวมของครู
บุคลำกรในสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม

บันทึกร่องรอยหลักฐำนกำรปฏิบตั งิ ำน

- มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย และแผนกลยุทธ์สำหรับสถำนศึกษำ เป็นปัจจุบัน สอดคล้องและ
เหมำะสมกับสภำพบริบทของสถำนศึกษำ และดำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์อย่ำงเห็นผลสำเร็จ
สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับครู บุคลำกรในสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อกำรมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำสถำนศึกษำ

2.ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๒๒
มำตรฐำนและภำระงำน
2.1 บริหำรกำรพัฒนำหลักสูตร

2.2 บริหำรจัดกำรกระบวนกำรเรียนรู้

2.3 จัดระบบและนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้

คำอธิบำยภำระงำน

บันทึกร่องรอยหลักฐำนกำรปฏิบตั งิ ำน

- มีกำรวิเครำะห์หลักสูตร มำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวชี้วัด เพื่อพัฒนำหลักสูตรและประยุกต์ใช้
หลั ก สูต ร ให้ สอดคล้ องกั บ ควำมต้ องกำรจ ำเป็ นของสถำนศึ กษำ มี กำรบู รณำกำรคุณ ธรรม
จริยธรรม และค่ำนิยม ตลอดจนกำรจัดทำหน่วยกำรเรียนรู้ และมีผลกำรนำไปจัดกำรเรียนรู้
ในสถำนศึกษำได้จริง
- ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหน่วยกำรเรียนรู้ กำรออกแบบกำรเรียนรู้ และแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน เน้นกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบปฏิบัติ มีสื่อนวัตกรรมและแหล่ง
เรียนรู้ที่เหมำะสมกับเนื้อหำสำระ กิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยนำไปปฏิบัติกำรสอนจริง และมีบันทึก
หลังสอน
มีแผนกำรนิเทศ และดำเนินกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแผนที่กำหนด นำผลกำรนิเทศไป
แก้ปัญหำและหรือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ ติดตำมประเมินผล ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง มีผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมบริบทของสถำนศึกษำ

2.4 จัดระบบและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

- มี ร ะบบกำรวั ด และประเมิ น ผลกำรเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น โดยมี ก ำรวั ด และประเมิ น ผลที่
หลำกหลำย และมี ก ำรประเมิ น ตำมสภำพจริ ง โดยด ำเนิ น กำรตำมระบบที่ ก ำหนด และ
สอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ และกิจกรรมกำรเรียนรู้ และผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
2.5 บริ ห ำรจั ด กำรเทคโนโลยี ส ำรสนเทศเพื่ อ กำร - มีระบบกำรจัดหำ กำรให้บริกำร และกำรจั ดเก็บเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ มีกำร
เรียนรู้
ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ และนำผลกำรประเมินดังกล่ำว
ปรับปรุงแก้ไข และหรือพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
3.ด้านการบริหารจัดการทั่วไปของสถานศึกษา
3.1 บริหำรจัดกำรงบประมำณ กำรเงินและสินทรัพย์ - มีระบบและดำเนินกำรตำมระบบกำรจัดกำรงบประมำณ กำรเงินและสินทรัพย์ถูกต้องตำม
กฎหมำย ระเบียบ แบบแผนทำงรำชกำร มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้ และเป็นปัจจุบัน
ตลอดจนกำรนำเทคโนโลยี มำใช้กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม
3.2 บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

- มีกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์เพื่อจัดทำแผนอัตรำกำลังของสถำนศึกษำ มีกำรกำหนดมำตรฐำน
ภำระงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง กำรศึกษำ มีแผนกำรสรรหำ กำรพัฒนำควำมรู้

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๒๓
มำตรฐำนและภำระงำน

คำอธิบำยภำระงำน

บันทึกร่องรอยหลักฐำนกำรปฏิบตั งิ ำน

ทักษะ และคุณ ลักษณะของบุคคลให้เหมำะสมกับมำตรฐำนและภำระงำน และมีกำรบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคลได้ผลดีเป็นที่ประจักษ์ โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสม
3.3 บริ ห ำรจั ดกำรอำคำรสถำนที่ สภำพแวดล้ อ ม - บริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ใช้ประโยชน์สูงสุด เหมำะสมกับบริบท
ของสถำนศึกษำ จัด
และบรรยำกำศให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ ทำงวิชำกำร และทำงธรรมชำติ ที่มีควำมปลอดภัย และถูกต้องตำม
หลักสุขลักษณะ เสริมสร้ำงบรรยำกำศให้ผู้เรียนและบุคลำกรในสถำนศึกษำอยู่อย่ำงมีควำมสุข
และเอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
3.4 บริ ห ำรกิ จ กำรนั ก เรี ย นและจั ด ระบบดู แ ล - จัดให้มีข้อมูลสำรสนเทศ สมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ดำเนินกำร
ช่วยเหลือผู้เรียน
ตำมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทุกขั้นตอนให้เหมำะสมกับสภำพบริบทของสถำนศึกษำ
4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
4.1 วำงแผนและพั ฒ นำตนเองด้ ำนควำมรู้ ทั กษะ - มีแผนและดำเนินกำรตำมแผนกำรพัฒนำตนเอง ให้มีควำมรู้ ทักษะ และคุณลักษณะบุคคล
และคุ ณ ลั ก ษณ ะบุ ค คลส ำหรั บ ผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง เหมำะสมกับตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำอื่น ผู้เรียน
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ครู ผู้ปกครอง และประชำชนทั่วไป
4.2 ส่ งเสริ ม และพั ฒ นำผู้ อื่ น ด้ ำ นควำมรู้ ทั ก ษะ - มีแผนและดำเนินกำรตำมแผนส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำด้ำนควำมรู้
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ ปรำกฏผลตำมแผน และสำมำรถตรวจสอบ
ได้
4.3 เป็นผู้นำในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
- มีกำรเสริมสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพในสถำนศึกษำ ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้วยกำร
เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำนที่มีผลต่อผู้เรียน ร่วมมือกับเพื่อนครู สถำนศึกษำอื่น ศึกษำนิเทศก์ และ
นักวิชำกำรที่เกี่ยวข้องจนได้นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
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มำตรฐำนและภำระงำน
๕.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คำอธิบำยภำระงำน

บันทึกร่องรอยหลักฐำนกำรปฏิบตั งิ ำน

ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำยที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยของรัฐบำล
กระทรวงและส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด มีผลสำเร็จตำมนโยบำยดังกล่ำวทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพ
ด้วยควำมรวดเร็วตำมระยะเวลำที่กำหนด

ตอนที่ 2 กำรปฏิ บัติตนในกำรรักษำวินัย คุณ ธรรม
1) มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต รักษำประโยชน์ส่วนร่วม ไม่อำศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนำจ
จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
และหน้ำที่ของตน เพื่อแสวงหำประโยชน์ โดยพิจำรณำจำกกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริต เที่ยงตรง และเทียงธรรม ได้รับกำรยอมรับจำกเพื่อนรวมงำนและผู้บังคับบัญชำในด้ำน
ควำมซื่อสัตย์สุจริต รักษำผลประโยชน์ของทำงรำชกำร ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ใช้ทรัพย์สิน
ของทำงรำชกำรอย่ำงคุ้มค่ำ ไม่ใช้ช่องว่ำงทำงระเบียบและกฎหมำยเพื่อประโยชน์ส่วนตนและ
ผู้อื่น (กำรรับ อำมิสสินจ้ำงจำกผู้อื่น ) ไม่แสวงหำผลประโยชน์ที่ เกิด จำกช่องว่ำงทำงระเบีย บ
กฎหมำย จำกผู้ ป กครอง และนั ก เรี ย นในงำนที่ เกี่ ย วกั บ บทบำท หน้ ำ ที่ และภำรกิ จ ที่ ต น
รับผิดชอบ
2) กำรปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำย นโยบำย และคำสั่งของผู้บังคับบัญชำ โดยพิจำรณำ
จำกกำรมีควำมรู้และปฏิบตั ิตำมระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด ปฏิบัติตำมคำสั่งหรือ
นโยบำยที่ชอบด้วยกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดของผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือผู้บริหำรกำรศึกษำหรือ
หน่วยงำนต้นสังกัด และไมใช้ช่องว่ำงทำงระเบียบ และกฎหมำย กลั่นแกล้งผู้อื่น
3) มีควำมวิริยะ อุตสำหะ ตรงต่อเวลำ และอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำร โดยพิจำรณำจำก
กำรพั ฒ นำตนเองและงำนโดยให้ ห ลั ก กำรพั ฒ นำแบบมุ่ งผลสั ม ฤทธิ์ มี ทั ก ษะกำรสอนงำน
(Coaching) จนสำมำรถเป็ น ต้ น แบบได้ เป็ น ผู้ ต รงต่ อ เวลำ มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งำน ตำม
บทบำท หน้ำที่ ภำรกิจที่ได้ รับมอบหมำย รวมถึงผลที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของตน มีควำม
พร้ อ มในกำรปฏิ บั ติ งำนตำมบทบำทหน้ ำ ที่ ภำรกิ จ ที่ ได้ รั บ มอบหมำย และอุ ทิ ศ เวลำโดยมี
จิตสำนึกและควำมรับผิดชอบ
4) กำรมี จิ ต ส ำนึ ก ที่ ดี มุ่ งบริ ก ำรต่ อ กลุ่ ม เป้ ำ หมำยผู้ รั บ บริ ก ำร โดยไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ โดย
พิจำรณำจำกกำรมีพฤติกรรมเชิงบวกในกำรให้บริกำรกับกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร มุ่งมั่นในกำร
ให้ค วำมรู้ และวิธีป ฏิบั ติ ที่ถู กต้ องกับ กลุ่ มเป้ ำหมำยผู้รับ บริกำร ให้ บริก ำรกั บ กลุ่ม เป้ ำหมำย
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
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มำตรฐำนและภำระงำน

บันทึกร่องรอยหลักฐำนกำรปฏิบตั งิ ำน

ผู้ รับ บริ ก ำรในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรเรี ย นกำรสอน โดยไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ ให้ บ ริก ำร กั บ
ผู้ปกครองทุกคน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องับกำรเรียนกำรสอนของผู้เรียนในควำมปกครอง โดยไม่
เลือกปฏิบัติ ให้ควำมร่วมมือกับประชำชน ชุมชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผู้เรียน โดย
ไม่เลือกปฏิบัติ
5) กำรรักษำคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ โดยพิจำรณำจำกกำร
ปฏิบัติงำนโดยกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของวิชำชีพ หรือองค์กรวิชำชีพเพื่อพัฒนำควำมเชี่ยวชำญทำง
วิชำชี พของตนเองอย่ ำงสม่ ำเสมอ ปฏิบั ติงำนโดยให้ คำปรึก ษำหรือช่วยเหลือกลุ่มเป้ ำหมำย
ผู้รับบริกำรด้วยควำมเมตตำกรุณำอย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถ และเสมอภำค ปฏิบัติตนด้วย
กำรดำรงชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ป้องกันควำมเสี่ยงในกำรดำรงชีวิตภำยใต้ควำมรู้
และคุณธรรมอันดี ประพฤติตนเป็นผู้นำในกำรอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และ
สิ่งแวดล้อม ไม่กระทำตนเป็นปฏิ ปักษ์ต่อควำมเจริญทำงกำย สติปัญ ญำ จิตใจ อำรมณ์ และ
สังคมของกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้ร่วมงำน
6) กำรรักษำภำพลักษณ์และควำมสำมัคคีในองค์กร ชุมชน และมี ส่วนร่วม โดยพิจำรณำ
จำกกำรมีภำพลักษณ์ที่ดีทำงด้ำนศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรมที่ดี เป็นแบบอย่ำง
ทำงสังคม เข้ำร่วมกิจกรรม ที่ส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมขององค์กร
สังคม และสถำนศึกษำอย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงกิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม และประโยชน์สำธำรณะ
ปฏิบัติต่อกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร เพื่อนร่วมงำน และประชำชน อย่ำงเสมอภำคเท่ำเทียมกัน
ปฏิบัติตนเพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลในกำรทำงำนหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่น
รวมทั้งปลูกฝังแก่กลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร
(ลงชื่อ)

ผู้รับกำรประเมิน

จุดที่ ๗ (นำยเสมอ สร้อยคำ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียน จุดที่ ๘ อนุบำลอุบลรำชธำนี
วันที่ 23 เดือน ธันวำคม พ.ศ.2563

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๒๖
ตัวอย่างบันทึกข้อตกลง ตาแหน่ง รอง ผอ.สพท.

แบบ 3.1

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สายงานบริหารการศึกษา)
ระหว่าง
นายเข็มพรชัย ทองน้อย ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
กับ
นายถาวร คูณิรัตน์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
---------------------------------อำศัย หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหนังสือ สำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.7/ว.20 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2561 ข้อ 7,ข้อ 8 และหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2562 จึงให้มี
ข้อตกลงเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน โดยผู้รับกำรประเมิน จะปฏิบัติงำนตำมข้อตกลง ดังนี้
ข้ อ 1 ด้ า นการกาหนดนโยบายการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา มี ก ำรกำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ นโยบำย และแผนกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ
พั ฒ นำกำรศึ ก ษำ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กำรจั ด กำรศึ ก ษำเพื่ อ คนพิ ก ำร ผู้ ด้ อ ยโอกำสและผู้ มี ค วำมสำมำรถพิ เ ศษ สร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์ และ
กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่น
ข้อ 2 ด้านการพัฒนางานวิชาการ มีกำรจัด ระบบประกัน คุณ ภำพกำรศึก ษำ ส่ง เสริม กำรพัฒ นำหลัก สูต รและกำรจัด กำรเรีย นรู้
จัดระบบและนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ จัดระบบและประเมินสถำนศึกษำ และส่งเสริมกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ข้อ 3 ด้านการบริหารจัดการทั่วไปของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีก ำรบริห ำรจัด กำรงบประมำณ กำรเงิน และสิน ทรัพ ย์
กำรบริหำรและพัฒ นำทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรจัด กำรอำคำรสถำนที่ สภำพแวดล้อ ม และบรรยำกำศให้เอื้อต่อ กำรปฏิบัติง ำน และกำร
บริหำรงำนธุรกำร สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ และงำนประชำสัมพันธ์
ข้อ 4 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีกำรวำงแผนและพัฒนำตนเองด้ำนควำมรู้ ทัก ษะ และคุณ ลักษณะบุคคลสำหรับ
ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ กำรส่งเสริมและพัฒนำผู้อื่นด้ำนควำมรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ และกำรส่งเสริม
ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
ข้อ 5 ปฏิบัติงำนอื่นได้รับมอบหมำยที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของสำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำตำมนโยบำยของรัฐบำล กระทรวง และ
ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด
ข้อ 6 มีค วำมซื่อ สัต ย์ สุจ ริต รัก ษำประโยชน์ส่ว นรวม ไม่อ ำศัย หรือ ยิน ยอมให้ผู้อื่น ใช้อำนำจและหน้ำ ที่ข องตน เพื่อ แสวงหำ
ประโยชน์ กำรปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำย นโยบำย และคำสั่งของผู้บังคับบัญชำ มีควำมวิริยะ อุตสำหะ ตรงต่อเวลำ และอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำร กำร
มี จิ ต สำนึ ก ที่ ดี มุ่ง บริกำรต่อ กลุ่ม เป้ำหมำยผู้รับ บริกำร โดยไม่เลือกปฏิบัติ กำรรักษำคุณภำพตำมมำตรฐำนวิช ำชีพ และจรรยำบรรณวิชำชีพ
กำรรักษำภำพลักษณ์และควำมสำมัคคีในองค์กร ชุมชน และมีส่วนร่วม
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ จะปฏิบัติและพัฒนำงำนตำมข้อตกลงนี้ และจะนำเอกสำรหลักฐำนกำรปฏิบัติและพัฒนำงำน ที่มีอยู่จริงตำม
เอกสำรแนบท้ำย เพื่อขอรับกำรประเมินต่อผู้บังคับบัญชำ เมื่อสิ้นสุดรอบกำรประเมิน
โดยผู้ประเมินจะกำกับดูแล ให้คำปรึกษำ นิเทศ แนะนำผู้รับกำรประเมิน เพื่อปรับปรุง 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)
ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1 ตำแหน่งรอง ผอ.สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1
ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1
(ลงชื่อ)

ผู้บังคับบัญชำ
(นำยถำวร คูณิรัตน์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๒๗
ตัวอย่างรายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อตกลง ตาแหน่ง รอง ผอ.สพท.

แบบ 3.2

รายละเอียดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สายงานบริหารการศึกษา)
---------------------------------คาชี้แจง อำศัย
1) หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อ 7 ให้มีกำรกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลกำรปฏิบั ติงำนร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและ
ผู้รับกำรประเมิน ทั้งนี้ ให้พิจำรณำจำกข้อตกลงของส่วนรำชกำรหรือสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ มำตรฐำนและภำระงำนขั้นต่ำที่ได้มีกำรจัดทำและกำหนดไว้ และ ข้อ 8 (2)
ให้ผู้บังคับบัญชำชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมข้อตกลงและกำหนดปฏิทินกำรประเมิน ให้ทรำบโดยทั่วกัน และหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2562
2) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ 24 (6) จัดทำมำตรฐำนคุณภำพงำน กำหนดภำระงำนขั้นต่ำ และเกณฑ์กำรประเมินผลงำนสำหรับข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
จึงกำหนดมำตรฐำน ภำระงำน และคำอธิบำยภำระงำน เพื่อประกอบกำรประเมินตำม ข้อ 1) และ 2) ข้ำงต้น ดังนี้
มำตรฐำน/ภำระงำน

คำอธิบำยภำระงำน

บันทึกร่องรอยหลักฐำนกำร
ปฏิบัติงำน

1.ด้านการกาหนดนโยบายการบริหารจัดการศึกษา
1 .1 ก ำห น ด วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
นโยบำย และแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนำ
กำรศึกษำ
1 .2 ส่ งเส ริ ม ส นั บ ส นุ น ก ำ รจั ด
กำรศึกษำเพื่อคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส
และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
1.3 สร้ำงควำมสัมพันธ์และกำรมีส่วน
ร่ ว มในกำรจั ด กำรศึ ก ษำกั บ องค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น องค์ ก รวิ ช ำชี พ
สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่น

- มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย และแผนกลยุทธ์สำหรับเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกัน เหมำะสมกับ
สภำพบริบทของเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีผลดำเนินกำรสำเร็จตำมแผนกลยุทธ์ชัดเจน
- มีแผนส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษครอบคลุมทุกกลุ่ม
ผู้เรียน และมีผลกำรดำเนินงำนตำมแผนสำเร็จ
- มีแผนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ
สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่น และมีผลกำรดำเนินงำนตำมแผนสำเร็จ

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๒๘
มำตรฐำน/ภำระงำน

คำอธิบำยภำระงำน

บันทึกร่องรอยหลักฐำนกำร
ปฏิบัติงำน

2.ด้านการพัฒนางานวิชาการ
2 .1 จั ด ระ บ บ ป ระ กั น คุ ณ ภ ำพ - มีกำรจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำที่เหมำะสมกับบริบทของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดำเนินกำรนิเทศ และติดตำม
กำรศึกษำ
ประเมินผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และมีผลดำเนินกำรสำเร็จ
2.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรและ - มีแผนและดำเนินกำรตำมแผนส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้สำหรับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่
กำรจัดกำรเรียนรู้
กำรศึกษำ ตำมควำมต้องกำรจำเป็นและสอดคล้องกับสภำพบริบทของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่
เหมำะสม และมีผลดำเนินกำรสำเร็จตำมแผน
2 .3 จั ด ระบ บและนิ เ ทศกำรจั ด - มีกำรจัดระบบและนิเทศกำรศึกษำตำมควำมจำเป็นของสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำและสอดคล้องกับสภำพ
กำรศึกษำ
บริบทของเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และมีผลกำรดำเนินกำรสำเร็จตำมแผน
2 .4 จั ด ร ะ บ บ แ ล ะ ป ร ะ เมิ น - มีกำรจัดระบบและประเมินสถำนศึกษำครอบคลุมด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรบุคคล ด้ำนอำคำรสถำนที่ กำรเงิน
สถำนศึกษำ
และงบประมำณ ด้ำนบริหำรทั่วไป และควำมสัมพันธ์ชุมชน โดยนำผลกำรประเมินมำดำเนินกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
เหมำะสมกับสภำพบริบทของสถำนศึกษำ มีผลกำรดำเนินงำนสำเร็จตำมระบบ
2.5 ส่ ง เสริ ม กำรวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นำ - มีแผนและดำเนินกำรตำมแผนกำรส่งเสริมกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีผลงำนวิจัยที่แก้ปัญหำหรือพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
คุณภำพกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรจำเป็นและเหมำะสมกับบริบทของเขตพื้นที่กำรศึกษำ และได้นำผลงำนวิจัยไป
แก้ปัญหำ หรือพัฒนำกำรศึกษำ มีผลสำเร็จ
3.ด้านการบริหารจัดการทั่วไปของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3 .1 บ ริ ห ำรจั ด กำรงบ ประมำณ - มีระบบและกำรดำเนินกำรตำมระบบกำรจัดกำรงบประมำณ กำรเงินและสินทรัพย์ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ
กำรเงินและสินทรัพย์
แบบแผนทำงรำชกำร มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้ และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนกำรนำเทคโนโลยีมำใช้กำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงเหมำะสม สำมำรถสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๒๙
มำตรฐำน/ภำระงำน

คำอธิบำยภำระงำน

บันทึกร่องรอยหลักฐำนกำร
ปฏิบัติงำน

3.2 บริ ห ำรและพั ฒ นำทรั พ ยำกร - มีกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ เพื่อจัดทำแผนอัตรำกำลังของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด มี
บุคคล
กำรกำหนดมำตรฐำนภำระงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำ มีแผนกำรสรรหำ
และกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคคลให้เหมำะสมกับมำตรฐำนภำระงำน และมีกำรดำเนินกำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้ผล
3.3 บริ ห ำรจั ด กำรอำคำรสถำนที่
สภำพแวดล้อม และบรรยำกำศให้เอื้อ
ต่อกำรปฏิบัติงำน
3.4 บริ ห ำรงำนธุร กำร สำรสนเทศ
ท ำ ง ก ำ ร ศึ ก ษ ำ แ ล ะ ง ำ น
ประชำสัมพันธ์

- บริ ห ำรจั ด กำรอำคำรสถำนที่ ใช้ ป ระโยชน์ สู งสุ ด เหมำะสมกั บ บริ บ ทของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ จั ด
สภำพแวดล้ อมทำงด้ ำนกำยภำพทำงวิชำกำร และทำงธรรมชำติที่ มีควำมปลอดภัย ถูกต้ องตำมหลักสุขลักษณะ
เสริมสร้ำงบรรยำกำศให้เอื้อต่อบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้ปฏิบัติงำนอย่ำงมีควำมสุข
- บริห ำรงำนธุรกำร สำรสนเทศทำงกำรศึก ษำ และงำนประชำสั มพั นธ์ ของส ำนั กงำนเขตพื้น ที่ กำรศึกษำ โดยมี
นวัตกรรม เทคโนโลยีมำใช้ดำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม มีผลกำรดำเนินกำรที่สำมำรถสนับสนุนกำรดำเนินงำนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได้

4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
4.1 วำงแผนและพั ฒ นำตนเองด้ ำน - มีแผนและดำเนินกำรตำมแผนกำรพัฒ นำตนเอง มีควำมรู้ ทักษะ และคุณ ลักษณะบุคคลเหมำะสมกับตำแหน่ง
ควำมรู้ ทักษะ และคุณลักษณะบุคคล ผู้บริหำรกำรศึกษำที่ ดี ปฏิบั ติตนเป็น แบบอย่ำงที่ ดีแก่ผู้ใต้บังคับบั ญ ชำในส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึกษำ ผู้บริหำร
ส ำหรั บ ผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ำร สถำนศึกษำ ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และประชำชนทั่วไปได้
กำรศึกษำ
4.2 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำผู้ อื่ น ด้ ำ น - มี แ ผนและด ำเนิ น กำรตำมแผนส่ งเสริม และพั ฒ นำผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชำในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ผู้ บ ริห ำร
ควำมรู้ ทั ก ษะ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม สถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรในสถำนศึกษำ ด้ำนควำมรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ปรำกฎ
และจรรยำบรรณวิชำชีพ
ผลกำรดำเนินงำน
4.3 ส่ งเสริ ม ชุ ม ชนกำรเรี ย นรู้ ท ำง - มีกำรส่งเสริมชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด มีผลให้เกิดกำร
วิชำชีพ
เปลี่ยนแปลงด้วยกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำนที่มีผลต่อผู้ใต้บังคับบัญชำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้บริหำร
สถำนศึ ก ษำ ครู ผู้ เรี ย น ร่ว มมื อ กั บ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชำในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำ ครู
ศึกษำนิเทศก์ และนักวิชำกำรที่เกี่ยวข้องจนได้นวัตกรรม และมีผลกำรดำเนินงำน

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๓๐
มำตรฐำน/ภำระงำน
๕.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คำอธิบำยภำระงำน

บันทึกร่องรอยหลักฐำนกำร
ปฏิบัติงำน

- ปฏิ บั ติงำนอื่น ได้ รับ มอบหมำยที่ เกี่ ยวข้อ งกั บภำรกิจของส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ ก ำรศึ กษำตำมนโยบำยของรัฐบำล
กระทรวง และส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด มีผลสำเร็จตำมนโยบำยดังกล่ำว ทั้งทำงด้ำนงบประมำณและคุณภำพได้

ตอนที่ 2 กำรปฏิบัติตนในกำรรักษำ
1) มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต รักษำประโยชน์ส่วนร่วม ไม่อำศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนำจและหน้ำที่ของตน เพื่อ
วิ นั ย คุ ณ ธรรม จ ริ ย ธรรม แ ล ะ แสวงหำประโยชน์ โดยพิจำรณำจำกกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงตรง และเทียงธรรม ได้รับกำรยอมรับ
จรรยำบรรณวิชำชีพ
จำกเพื่อนรวมงำนและผู้บังคับบัญชำในด้ำนควำมซื่อสัตย์สุจริต รักษำผลประโยชน์ของทำงรำชกำร ไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน ใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรอย่ำงคุ้มค่ำ ไม่ใช้ช่องว่ำงทำงระเบี ยบและกฎหมำยเพื่อประโยชน์ส่วนตนและ
ผู้อื่น (กำรรับอำมิสสินจ้ำงจำกผู้อื่น) ไม่แสวงหำผลประโยชน์ที่เกิดจำกช่องว่ำงทำงระเบียบกฎหมำยจำกผู้ปกครอง
และนักเรียนในงำนที่เกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และภำรกิจที่ตนรับผิดชอบ
2) กำรปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำย นโยบำย และคำสั่งของผู้บังคับบัญชำ โดยพิจำรณำจำกกำรมีควำมรู้และปฏิบัติ
ตำมระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด ปฏิบัติตำมคำสั่งหรือนโยบำยที่ชอบด้วยกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือผู้บริหำรกำรศึกษำหรือหน่วยงำนต้นสังกัด และไมใช้ช่องว่ำงทำงระเบียบ และกฎหมำย กลั่ น
แกล้งผู้อื่น
3) มีควำมวิริยะ อุตสำหะ ตรงต่อเวลำ และอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำร โดยพิจำรณำจำกกำรพัฒนำตนเองและงำน
โดยให้หลักกำรพัฒนำแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีทักษะกำรสอนงำน (Coaching) จนสำมำรถเป็นต้นแบบได้ เป็นผู้ตรงต่อ
เวลำ มีควำมรับผิดชอบต่องำน ตำมบทบำท หน้ำที่ ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย รวมถึงผลที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของ
ตน มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย และอุทิศเวลำโดยมีจิตสำนึกและ
ควำมรับผิดชอบ
4) กำรมีจิตสำนึกที่ดี มุ่งบริกำรต่อกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร โดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยพิจำรณำจำกกำรมีพฤติกรรมเชิง
บวกในกำรให้บริกำรกับกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร มุ่งมั่นในกำรให้ควำมรู้ และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องกับกลุ่มเป้ำหมำย
ผู้รับบริกำร ให้บริกำรกับกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ให้บริกำรกับผู้ปกครองทุกคน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องับกำรเรียนกำรสอนของผู้เรียนในควำมปกครอง โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ให้ควำมร่วมมือกับประชำชน ชุมชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผู้เรียน โดยไม่เลือกปฏิบัติ

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๓๑
มำตรฐำน/ภำระงำน

คำอธิบำยภำระงำน

บันทึกร่องรอยหลักฐำนกำร
ปฏิบัติงำน

5) กำรรักษำคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ โดยพิจำรณำจำกกำรปฏิบัติงำนโดยกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมของวิชำชีพ หรือองค์กรวิชำชีพเพื่อพัฒนำควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพของตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ ปฏิบัติงำน
โดยให้คำปรึกษำหรือช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยผูร้ ับบริกำรด้วยควำมเมตตำกรุณำอย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถและเสมอ
ภำค ปฏิบัติตนด้วยกำรดำรงชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ป้องกันควำมเสี่ยงในกำรดำรงชีวิตภำยใต้ควำมรู้และ
คุณธรรมอันดี ประพฤติตนเป็นผู้นำในกำรอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม ไม่กระทำตน
เป็นปฏิปักษ์ต่อควำมเจริญทำงกำย สติปัญญำ จิตใจ อำรมณ์ และสังคมของกลุ่ม เป้ำหมำยผู้รับ บริกำร บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และผู้ร่วมงำน
6) กำรรักษำภำพลักษณ์และควำมสำมัคคีในองค์กร ชุมชน และมีส่วนร่วม โดยพิจำรณำจำกกำรมีภำพลักษณ์ที่ดี
ทำงด้ ำ นศี ล ธรรม จริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม และวั ฒ นธรรมที่ ดี เป็ น แบบอย่ ำงทำงสั งคม เข้ ำร่ วมกิ จ กรรมที่ ส่ งเสริ ม
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมขององค์กร สังคม และสถำนศึกษำอย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงกิจกรรมด้ำน
สิ่งแวดล้อม และประโยชน์สำธำรณะ ปฏิบัติต่อกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร เพื่อนร่วมงำน และประชำชน อย่ำงเสมอ
ภำคเท่ำเทียมกัน ปฏิบัติตนเพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี ช่วยเหลื อเกื้อกูลในกำรทำงำนหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่น
รวมทั้งปลูกฝังแก่กลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร

(ลงชื่อ)

ผู้รับข้อตกลง

(นำยเข็มพรชัย ทองน้อย)
ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
วันที่ 23 เดือน ธันวำคม พ.ศ.2563

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๓๒
ตัวอย่างบันทึกข้อตกลง ตาแหน่งศึกษานิเทศก์

แบบ 4.1

บันทึกข้อตกลงการปฏิบตั ิงาน (Performance Agreement)
ในการปฏิบตั ิงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานนิเทศการศึกษา)
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
รอบที่ 1 ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
ระหว่าง
นางสาวนพวรรณ ชุมพล ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
กับ
นายถาวร คูณิรตั น์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
...........................................................................................
อำศัย หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหนังสือ สำ นักงำน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว.20 ลว. 30 ตุลำคม 2561 ข้อ 7, ข้อ 8 และหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนำคม
2562 เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำงำนในหน้ำที่และใช้เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนแบบมีส่วนร่วมอย่ำงมีทิศทำงและมีเป้ำหมำยควำมสำเร็จตำม
ข้อตกลง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ จึงกำหนดข้อตกลงระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนและผู้บังคับบัญชำ ดังนี้
ข้อ ๑ พัฒนำระบบกำรนิเทศกำรศึกษำให้เป็นไปอย่ำงประสิทธิภำพ โดยจัดทำแผนกำรนิเทศ ให้คำปรึกษำ แนะนำเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้รับ
กำรนิเทศ ศึกษำ วิเครำะห์ และสังเครำะห์งำนวิจัยทำงกำรศึกษำ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย หรือพัฒนำสื่อนวัตกรรมที่เกี่ยวกับ
กำรจัดกำรเรียนรู้
ข้อ ๒ ร่วมมือกับเครือข่ำยสถำนศึกษำและสถำนศึกษำในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยจัดทำแผนกำรนิเทศ
ส่งเสริม และสนั บ สนุ น ระบบประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำศึ ก ษำ วิ เครำะห์ และสั งเครำะห์ งำนวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งตลอดจนให้ ค ำปรึ ก ษำ และ
ข้อเสนอแนะในกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ
ข้อ ๓ ส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยสร้ำงองค์ควำมรู้ ชี้แนะและพัฒนำงำน และ
สร้ำงนวัตกรรมกำรนิเทศตำมนโยบำยและจุดเน้นที่กำหนด
ข้อ ๔ พัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพอย่ำงเป็นระบบ เพื่อนำควำมรู้ไปใช้พัฒนำสมรรถนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตลอดจนส่งเสริมกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพและมีส่วนร่วมทำงวิชำกำรในชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
ข้อ ๕ ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำยให้เกิดควำมสำเร็จตำมนโยบำยทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพ
ข้อ ๖ รักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ เพื่อรักษำภำพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร สังคมและตนเอง
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะปฏิบัติงำน พัฒนำงำน และปฏิบัติตน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมข้อตกลงนี้ และ
รำยงำนผู้บังคับบัญชำเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำตำมรอบกำรประเมิน
โดยผู้ประเมินจะกำกับดูแล ให้คำปรึกษำ นิเทศ แนะนำผู้รับกำรประเมิน เพื่อปรับปรุง พัฒนำ เสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล กำรปฏิบัติงำนและกำรปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
รำยกำรประเมินแนบบันทึกข้อตกลงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ)
ผู้รับข้อตกลง (ลงชื่อ)
พยำน (ลงชื่อ)
พยำน
(นำงสำวนพวรรณ ชุมพล)
(นำยปรีชำ ทำศิริ)
(นำยเข็มพรชัย ทองน้อย)
ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์
ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.อบ.1
(ลงชื่อ)

ผู้บังคับบัญชำ

(นำยถำวร คูณิรัตน์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๓๓
ตัวอย่างรายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อตกลง ตาแหน่งศึกษานิเทศก์

แบบ 4.2

รายละเอียดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สายงานนิเทศการศึกษา)
---------------------------------คาชี้แจง อำศัย
1) หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อ 7 ให้มีกำรกำหนดข้ อตกลงเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและ
ผู้รับกำรประเมิน ทั้งนี้ ให้พิจำรณำจำกข้อตกลงของส่วนรำชกำรหรือสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ มำตรฐำนและภำระงำนขั้นต่ำที่ได้มีกำรจัดทำและกำหนดไว้ และ ข้อ 8 (2)
ให้ผู้บังคับบัญชำชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมข้อตกลงและกำหนดปฏิทินกำรประเมิน ให้ทรำบโดยทั่วกัน และหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2562
2) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพ.ศ. 2547 ข้อ 24 (6) จัดทำมำตรฐำนคุณภำพงำน กำหนดภำระงำนขั้นต่ำ และเกณฑ์กำรประเมินผลงำนสำหรับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
จึงกำหนดมำตรฐำน ภำระงำน และคำอธิบำยภำระงำน เพื่อประกอบกำรประเมินตำม ข้อ 1) และ 2) ข้ำงต้น ดังนี้
มาตรฐาน
1. ด้านนิเทศการศึกษา
1.1 จั ด ท ำแผนกำรนิ เทศเพื่ อ พั ฒ นำหลั ก สู ต ร
และกำรจัดกำรเรียนรู้
1.2 ให้คำปรึกษำ แนะนำ หรือเป็นพี่เลี้ยงให้กับ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้รับกำรนิเทศ
1.3 ศึกษำ วิเครำะห์ และสังเครำะห์งำนวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ
1.4 ส่งเสริมกำรศึกษำ ค้น คว้ำ และวิจัย หรือ
พัฒนำสื่อนวัตกรรมที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้
1.5 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ค รู มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้

คาอธิบายภาระงาน

บันทึกร่องรอยหลักฐำนกำรปฏิบตั งิ ำน

- มี แ ผนกำรนิ เทศ เพื่ อ พั ฒ นำหลั ก สู ต รและจั ด กำรเรีย นรู้ ส ำหรั บ สถำนศึ ก ษำในควำม รั บ ผิ ด ชอบ
เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ และมีผลกำรดำเนินกำรสำเร็จตำมแผนกำรนิเทศ
- มีกำรเข้ำร่วมกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้รับกำรนิเทศ เพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำ และมีผลกำรดำเนินงำน
- มีผลกำรศึกษำ วิเครำะห์ และสังเครำะห์งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ โดยนำไปใช้นิเทศ
กำรศึกษำให้ได้ผล
- มีผลกำรส่งเสริมกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัย หรือพัฒนำสื่อนวัตกรรมที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่
เหมำะสมกับสภำพสถำนศึกษำและแก้ปัญหำปัญหำหรือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ได้ผล
- มีกำรส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูมีควำมรู้ ควำมสำมำรถวัดผล และประเมินผลกำรเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ สำขำวิชำ หรือเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และนำผล
กำรประเมินกำรเรียนรู้ ไปแก้ปัญหำหรือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ผล

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๓๔
มาตรฐาน
คาอธิบายภาระงาน
บันทึกร่องรอยหลักฐำนกำรปฏิบตั งิ ำน
1.6 ให้คำปรึกษำ แนะนำ และนิเทศตำมระบบ - มีกำรให้คำปรึกษำ แนะนำ และนิเทศตำมระบบช่วยเหลือผู้เรียน และมีกำรประสำนควำมร่วมมือกับ
ช่วยเหลือผู้เรียน และประสำนควำมร่วมมือกับ ผู้เกี่ยวข้อง มีผลกำรปฏิบัติตำมระบบช่วยเหลือผู้เรียน
ผู้เกี่ยวข้อง
2. ด้านการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาและระบบประกันคุณภาพ
2.1 จัดทำแผนกำรนิเทศเพื่อส่งเสริมกำรบริหำร - มีแผนกำรนิเทศ เพื่อส่งเสริมกำรบริหำรสถำนศึกษำที่รับผิดชอบ และเหมำะสมกับสภำพบริบทของ
สถำนศึกษำ
สถำนศึกษำ และผลดำเนินกำรสำเร็จตำมแผนกำรนิเทศ
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบประกันคุณภำพ - มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบโดยร่วมกับสถำนศึกษำ
กำรศึกษำ
เพือ่ แก้ปัญหำ หรือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำได้ผลสำเร็จ
2.3 ศึ ก ษำ ค้ น คว้ำ วิเครำะห์ และสั งเครำะห์ - มีผลกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ และสังเครำะห์งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และ
งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ นำผลงำนดังกล่ำวไปพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำที่รับผิดชอบได้ผล
2.4 ให้ ค ำปรึ ก ษำ และข้ อ เสนอแนะในกำร - มี ก ำรให้ ค ำปรึก ษำ และข้ อ เสนอแนะในกำรบริห ำรงำนวิ ชำกำรของสถำนศึ ก ษำอย่ ำงทั่ วถึ ง และ
บริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ
ครอบคลุมทุกมิติ โดยร่วมกับสถำนศึกษำที่รับผิดชอบแก้ปัญหำ หรือพัฒนำงำนวิชำกำรได้ผล
3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
3.1 ร่วมกันสร้ำงองค์ควำมรู้ ชี้แนะและพัฒนำ - มีกำรร่วมกันสร้ำงองค์ควำมรู้ ชี้แนะ และพัฒนำงำนด้ำนนโยบำย และจุดเน้นที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
งำนด้ำนนโยบำย และจุดเน้นที่เป็นประโยชน์ต่อ ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผลกำรปฏิบัติงำนนั้นได้ผล
กำรปฏิ บั ติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุค ลำกร
ทำงกำรศึกษำ
3.2 ศึกษำ และวิจัย สร้ำงนวัตกรรมกำรนิเทศ - มีกำรศึกษำ และวิจัย สร้ำงนวัตกรรมกำรนิเทศ เพื่อพัฒนำงำนด้ำนนโยบำย และจุดเน้นที่เป็นประโยชน์
เพื่ อพัฒ นำงำนด้ำนนโยบำย และจุดเน้ นที่เป็ น ต่อกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และมีกำรนำผลดังกล่ำวไปปฏิบัติได้ผล
ประโยชน์ ต่ อ กำรปฏิ บั ติงำนของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๓๕
มาตรฐาน
4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
4.1 วำงแผนและพัฒ นำตนเอง โดยนำผลกำร
พัฒนำตนเองมำใช้ส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4.2 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพและเป็นผู้มี
ส่วนร่วมทำงวิชำกำรในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
๕.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คาอธิบายภาระงาน

บันทึกร่องรอยหลักฐำนกำรปฏิบตั งิ ำน

- มีแผนและดำเนินกำรตำมแผนกำรพัฒนำตนเอง โดยนำผลกำรพัฒนำตนเองมำใช้ส่งเสริมและพัฒนำ
สมรรถนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

- มีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ และเป็นผู้มีส่วนร่วมกำรเรียนรู้ทำงวิชำกำรในชุมชนกำรเรียนรู้แห่ง
กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
- ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ งำนบริกำรสังคมทำงด้ำนวิชำกำร
หรือวิชำชีพ และงำนที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และส่วนรำชกำรต้นสังกัด
และมีผลสำเร็จตำมนโยบำยดังกล่ำว
ตอนที่ 2 กำรปฏิ บั ติ ต นในกำรรั ก ษำวิ นั ย
1) มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต รักษำประโยชน์ส่วนร่วม ไม่อำศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนำจและหน้ำที่
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
ของตน เพื่อแสวงหำประโยชน์ โดยพิจำรณำจำกกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงตรง และ
เที ย งธรรม ได้รับ กำรยอมรับ จำกเพื่ อ นรวมงำนและผู้ บั งคั บ บั ญ ชำในด้ ำนควำมซื่อ สัต ย์สุจ ริต รัก ษำ
ผลประโยชน์ของทำงรำชกำร ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรอย่ำงคุ้มค่ำ ไม่ใช้
ช่องว่ำงทำงระเบียบและกฎหมำยเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น (กำรรับอำมิสสินจ้ำงจำกผู้อื่น) ไม่
แสวงหำผลประโยชน์ที่เกิดจำกช่องว่ำงทำงระเบียบกฎหมำยจำกผู้ปกครอง และนักเรียนในงำนที่เกี่ยวกับ
บทบำท หน้ำที่ และภำรกิจที่ตนรับผิดชอบ
2) กำรปฏิ บัติตำมระเบียบ กฎหมำย นโยบำย และคำสั่งของผู้บังคั บบัญ ชำ โดยพิ จำรณำจำกกำรมี
ควำมรู้และปฏิบัติตำมระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด ปฏิ บัติตำมคำสั่งหรือนโยบำยที่ชอบ
ด้วยกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดของผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือผู้บริหำรกำรศึกษำหรือหน่วยงำนต้นสังกัด และ
ไมใช้ช่องว่ำงทำงระเบียบ และกฎหมำย กลั่นแกล้งผู้อื่น
3) มีควำมวิริยะ อุตสำหะ ตรงต่อเวลำ และอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำร โดยพิจำรณำจำกกำรพัฒนำ
ตนเองและงำนโดยให้หลักกำรพัฒนำแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีทักษะกำรสอนงำน (Coaching) จนสำมำรถ
เป็นต้นแบบได้ เป็นผู้ตรงต่อเวลำ มีควำมรับผิดชอบต่องำน ตำมบทบำท หน้ำที่ ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย
รวมถึงผลที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของตน มีควำมพร้อมในกำรปฏิบั ติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ ภำรกิจที่
ได้รับมอบหมำย และอุทิศเวลำโดยมีจิตสำนึกและควำมรับผิดชอบ
.
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๓๖
มาตรฐาน

คาอธิบาย
4) กำรมีจิตสำนึกที่ดี มุ่งบริกำรต่อกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร โดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยพิจำรณำจำกกำรมี
พฤติกรรมเชิงบวกในกำรให้บริกำรกับกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร มุ่งมั่นในกำรให้ควำมรู้ และวิธีปฏิบัติที่
ถูกต้องกับกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร ให้บริกำรกับกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำร
เรียนกำรสอน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้บริก ำรกับผู้ปกครองทุกคน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องับกำรเรียนกำร
สอนของผู้เรียนในควำมปกครอง โดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้ควำมร่วมมือกับประชำชน ชุมชนในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผู้เรียน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
5) กำรรักษำคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ โดยพิจำรณำจำกกำรปฏิบัติงำนโดย
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมของวิชำชีพ หรือองค์กรวิชำชีพเพื่อพัฒนำควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพของตนเองอย่ำง
สม่ำเสมอ ปฏิบัติงำนโดยให้คำปรึกษำหรือช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำรด้วยควำมเมตตำกรุณำ
อย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถและเสมอภำค ปฏิบัติตนด้ วยกำรดำรงชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ป้องกันควำมเสี่ยงในกำรดำรงชีวิตภำยใต้ควำมรู้และคุณธรรมอันดี ประพฤติตนเป็นผู้นำในกำรอนุรักษ์
ศิลปวัฒ นธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม ไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อควำมเจริญ ทำงกำย
สติปัญญำ จิตใจ อำรมณ์ และสังคมของกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้ร่วมงำน
6) กำรรักษำภำพลักษณ์ และควำมสำมั คคีในองค์กร ชุม ชน และมีส่วนร่วม โดยพิจำรณำจำกกำรมี
ภำพลักษณ์ที่ดีทำงด้ำนศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรมที่ดี เป็นแบบอย่ำงทำงสังคม เข้ำร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมขององค์กร สังคม และสถำนศึกษำอย่ำง
สม่ำเสมอ รวมถึงกิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม และประโยชน์สำธำรณะ ปฏิบัติต่อกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร
เพื่อนร่วมงำน และประชำชน อย่ำงเสมอภำคเท่ำเทียมกัน ปฏิบัติตนเพื่อเป็น กำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี
ช่วยเหลือเกื้อกูลในกำรทำงำนหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งปลูกฝังแก่กลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร
(ลงชื่อ)

บันทึกร่องรอยหลักฐาน

ผู้รับข้อตกลง

(นำงสำวนพวรรณ ชุมพล)
ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์
วันที่ 23 เดือน ธันวำคม พ.ศ.2563

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๓๗

ขั้นตอนที่ 3 ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ.กาหนด
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 แจ้งซักซ้อมกำรประเมิน
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด
ตัวอย่างหนังสือซักซ้อมการประเมิน

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๓๘

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๓๙

2. ผู้รับกำรประเมินทุกสำยงำน ประเมินตนเองตำมแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ตำมหนังสือสำนักงำน
ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ ลงวันที่ 28 มีนำคม 2562 เรื่อง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ) โดยกำหนดแบบประเมินออกเป็น 4 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๔๐

แบบที่ 2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานบริหารสถานศึกษา

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๔๑

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานบริหารการศึกษา

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๔๒

แบบที่ 4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานนิเทศการศึกษา

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๔๓

ขั้นตอนที่ 4 ผู้บังคับบัญชาประเมินและบันทึกผลการประเมินไว้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 มีกำรแต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ สำยงำนบริหำรกำรศึกษำ
และศึ กษำนิ เทศก์ เพื่ อใช้ เป็ นข้ อมู ลประกอบกำรประเมิ นผลกำรปฏิ บั ติ งำนของผู้ อ ำนวยกำรส ำนั กงำนเขตพื้ นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 แจ้งให้ผู้ อำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ ำรำชกำรที่รักษำกำรในตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ เตรียมควำมพร้อมเพื่อรอรับกำรจัดเก็บข้อมูลกำรปฏิบัติงำน จำกคณะทำงำนกำรจัดเก็บ
ข้อมูลฯที่ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 แต่งตั้ง
ตัวอย่ำงบันทึกกำรแต่งตั้งคณะทำงำนกำรจัดเก็บข้อมูลกำรปฏิบัติงำน

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๔๔

ตัวอย่างคาสังแต่
่ งตัง้ คณะทางานการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบตั งิ านฯ

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๔๕

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๔๖

รูปแบบที่ใช้สาหรับการจัดเก็บข้อมูล
คณะทำงำนกำรจัดเก็บข้อมูลกำรปฏิบัติงำน ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำร
สถำนศึกษำ จะต้องดำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบฟอร์มที่กำหนด ประกอบด้วย
1. แบบจัดเก็ข้อมูล
แบบจัดเก็บข้อมูลการการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานบริหารสถานศึกษา

ครัง้ ที่ 1 (1 ตุลาคม ........ - 31 มีนาคม ........)
ครัง้ ที่ 2 (1 เมษายน ........ - 30 กันยายน ........)
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา
ตาแหน่ง
วิทยฐานะ
เงินเดือน
บาท
สถานศึกษา
จานวนวันลาในรอบการจัดเก็บข้อมูล
วันประกอบด้วย
(1) ลาป่วย
วัน
วัน
ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล 1..............................................................2....................................................................
3.............................................................
ตอนที่ 1 การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
ผลการจัดเก็บข้อมูล

ที่

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
1 2 3 4 5

เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบตั งิ าน

1 ด้านการกาหนดนโยบาย
การบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากการจัดระบบ
การประกันคุณภาพ และนา
ผลการประเมินไปใช้พฒ
ั นา
คุณภาพสถานศึกษา การกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
และแผนกลยุทธ์ การสร้าง
ความสัมพันธ์และการมี
ส่วนร่วมของครู บุคลากร
ในสถานศึกษา ผูปกครอง
ชุมชน และสังคม
(คะแนนเต็ม 18 คะแนน)
2 ด้านการบริหารการจัดการ
เรียนรู้
โดยพิจารณาจากการบริหาร
การพัฒนาหลักสูตร การบริหาร
จัดการกระบวนการเรียนรู้
การจัดระบบและนิเทศ
การจัดการเรียนรู้ การจัดระบบ
และประเมินผลการเรียนรูข้ อง
ผู้เรียน และการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๔๗

-2ผลการจัดเก็บข้อมูล

ที่

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการปฏิบตั งิ าน
1 2 3 4 5

3 ด้านการบริหารจัดการ
งานทัว่ ไปของสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากการบริหาร
จัดการงบประมาณ การเงิน
และสินทรัพย์ การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารจัดการอาคาร
สถานที่ สภาพแวดล้อม และ
บรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้
การบริหารกิจการนักเรียนและ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
(คะแนนเต็ม 16 คะแนน)
4 ด้านการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ
โดยพิจารณาจากการวางแผน
และพัฒนาตนเองด้านความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะบุคคล
สาหรับผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา การส่งเสริมและ
พัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ ทักษะ
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และการเป็นผู้นาใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(คะแนนเต็ม 12 คะแนน)
5 งานอื่นทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

(คะแนนเต็ม 4 คะแนน)
คะแนนรวม 70 คะแนน
-3ความเห็นของคณะทางานการจัดเก็บข้อมูลการปฏิ บัติงานฯ

ลงชื่อ

ประธานคณะทางาน

ลงชื่อ

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

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

ตาแหน่ง.................................................................

ตาแหน่ง.................................................................
ลงชื่อ

คณะทางาน

เลขานุการคณะทางาน

(.....................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๔๘

2. แบบสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานฯ รายเครือข่ายสถานศึกษา
บั ญชีรายละเอียดสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้ อานวยการสถานศึกษา และข้าราชการครูที่รักษาการในตาแหน่งผู้ อานวยการสถานศึกษา
รอบการประเมินที่ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (1ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564)
ชุดที่ 1
ผลการจัดเก็บข้อมูล
เอกสารประกอบ
ตอนที่ 3 สรุปผล การประเมินฯ
ผลการประเมิน ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน (70คะแนน)
การประเมิน ทีต่ อ้ งส่งเขตฯ รหัส
ระดับประเมิน
ตนเอง
ชือ่ - สกุล
ที่
ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 รวม แบบ แบบ ผลงานฯ ร.ร.
ตาแหน่ง วิทยฐานะ ชือ่ หน่วยงาน ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 รวม ข้อ 1 ค่า คะแนน ข้อ 2 ค่า คะแนน ข้อ 3 ค่า คะแนน ข้อ 4 ค่า คะแนน ข้อ 5 ค่า คะแนน รวม
70 30 100 (เต็ม18) น้าหนัก ที่ได้ (เต็ม20) น้าหนัก ที่ได้ (เต็ม16) น้าหนัก ที่ได้ (เต็ม12) น้าหนัก ทีไ่ ด้ (เต็ม4) น้าหนัก ที่ได้ ตอนที่ 1 (30คะแนน) 70 30 100.00 ประเมินฯ จัดเก็บ
เครือข่ายสถานศึกษา ที่ 1
3
0.00 0 0.00
0.80 0.00 0.00
2.40 0.00
3.20 0.00
4.00 0.00
3.60 0.00
0
ปทุมวิทยากร
1 นายวัฒน์ วงศ์คาพันธ์
4
0.00 0 0.00
0.80 0.00 0.00
2.40 0.00
3.20 0.00
4.00 0.00
3.60 0.00
0
มูลนิธิวัดศรี อบุ ลรั ตนารามฯ
2 นายเฉลิมพล เกตุมาตย์
5
0.00 0 0.00
0.80 0.00 0.00
2.40 0.00
3.20 0.00
4.00 0.00
3.60 0.00
0
วัดท่าวังหิน
3 นางไกรสมร หินกล้า
6
0.00 0 0.00
0.80 0.00 0.00
2.40 0.00
3.20 0.00
4.00 0.00
3.60 0.00
0
อนุบาลอุบลราชธานี
4 นายเสมอ สร้อยคา
7
0.00 0 0.00
0.80 0.00 0.00
2.40 0.00
3.20 0.00
4.00 0.00
3.60 0.00
0
อุบลวิทยาคม
5 นายชาลี ใสขาว
30
0.00 0 0.00
0.80 0.00 0.00
2.40 0.00
3.20 0.00
4.00 0.00
3.60 0.00
0
เมืองอุบล
6 นายณัฐพงษ์ ดาขวา
ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบตั ิตน

ในการรั กษาวิ นยั คุณ ธรรม จริ ยธรรม

และจรรยาบรรณวิ ชาชีพ

ผู้ อานวยการสถานศึ ก ษา

ผูอ้ านวยการชานาญการพิเศษ

ผู้ อานวยการสถานศึ ก ษา

ผูอ้ านวยการชานาญการพิเศษ

ผู้ อานวยการสถานศึ ก ษา

ผูอ้ านวยการชานาญการพิเศษ

ผู้ อานวยการสถานศึ ก ษา

ผูอ้ านวยการชานาญการพิเศษ

รองผู้อานวยการสถานศึกษา

รองผู้อานวยการช านาญการพิ เ ศษ

ผู้ อานวยการสถานศึ ก ษา

ผูอ้ านวยการชานาญการพิเศษ

รหัส
เครือข่าย

1
1
1
1
1
1

คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางาน ลงชือ่
ประธานคณะทางาน ลงชือ่
(.....................................................................)
(.....................................................................)
(.....................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
ตาแหน่ง.................................................................
ตาแหน่ง.................................................................
ลงชือ่

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๔๙

ขั้นตอนที่ 5 การดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ผู้บังคับบัญชำ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ถูกประเมิน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 แต่งตั้งคณะคณะทำงำนตรวจสอบ
และสรุปผลกำรจัดเก็บข้อมูลกำรกำรปฏิบัติงำนของผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรที่รักษำกำรในตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ในรอบกำรประเมินที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลำคม 2563 – 31 มีนำคม
2564) เพื่อเป็นกำรกลั่นกรองและตรวจสอบผลกำรจัดเก็บข้อมูลฯเสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
ตัวอย่างการแต่งตัง้ คณะทางานตรวจสอบและสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลฯ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1

ที่ ศธ 04183/-

วันที่ 29 มีนำคม 2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนตรวจสอบและสรุปผลกำรจัดเก็บข้อมูลกำรกำรปฏิบัติงำนของผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรที่รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำร
สถำนศึกษำ ในรอบกำรประเมินที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (1 ตุลำคม 2563 – 31 มีนำคม 2564)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ตำมที่ สพป.อุ บ ลรำชธำนี เขต 1 ได้ แ ต่ ง ตั้ งคณะทำงำนกำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล กำรปฏิ บั ติ ง ำนของผู้ อำนวยกำรสถำนศึ ก ษำและข้ ำ รำชกำรที่
รั ก ษำกำรในตำแหน่ งผู้ อำนวยกำรสถำนศึ ก ษำ รอบกำรประเมิ น ที่ 1 ปี ง บประมำณ พ.ศ.2564 (1 ตุ ลำคม 2563 - 31 มี น ำคม 2564) โดยคณะทำงำน
ได้ เ ดิ นทำงไปรำชกำรเพื่อ จั ด เก็บข้อมูลกำรปฏิบัติงำนฯ ณ สถำนศึกษำนั้นๆ
บัดนี้ คณะทำงำนฯ ได้ดำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดนำเรียนพร้อมนี้
ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตำมเจตนำรมณ์ของท่ำนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะทำงำนตรวจสอบและสรุปผลกำรจัดเก็บข้อมูลกำรกำรปฏิบัติงำนของผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรที่รักษำกำร
ในตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ในรอบกำรประเมินที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (1 ตุลำคม 2563 – 31 มีนำคม 2564) ดังคำสั่งที่แนบนำเรียนพร้อมนี้
ขออนุญำตใช้บันทึกข้อควำมนี้ ขอเชิญคณะทำงำนประชุมในวันที่ 2 เมษำยน 2564 เวลำ 09.00 น ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอโปรดลงนาม หรือหากเห็นควรประการใดโปรดสั่งการ

(นำงสุธำนี วิสุงเร)
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
ควำมเห็น ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
..........................................................................
......................................................
(นำงสุภำวดี วิริยะพันธ์)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ความเห็น รอง ผอ.สพท.
..........................................................................
..........................................................................
(นำยเข็มพรชัย ทองน้อย)
รอง ผอ.สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1

ทรำบ
อนุญำต
ลงนำมแล้ว

ชอบ
อนุมัติ
ลงนัด

........................................................................................................
........................................................................................................
(นำยถำวร คูณิรัตน์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๕๐

คำสั่ง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
ที่
/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนตรวจสอบและสรุปผลกำรจัดเก็บข้อมูลกำรกำรปฏิบัติงำนของผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรที่รักษำกำร
ในตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ในรอบกำรประเมินที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (1 ตุลำคม 2563 – 31 มีนำคม 2564)
...........................................
เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรที่รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ในสังกัด ใน
รอบกำรประเมินที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (1 ตุลำคม 2563 – 31 มีนำคม 2564)
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 24 แห่ง พระรำชบั ญ ญั ติระเบี ยบข้ ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จึงแต่งตั้งคณะทำงำนตรวจสอบและสรุปผลกำรจัดเก็บข้อมูลกำรกำรปฏิบัติงำนของผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรที่รักษำกำรในตำแหน่งผู้ อำนวยกำร
สถำนศึกษำ ในรอบกำรประเมินที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลำคม 2563 – 31 มีนำคม 2564) ประกอบด้วย
1. นำยเข็มพรชัย ทองน้อย
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ประธำนคณะทำงำน
2. นำยสุพงษ์ โอวำท
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 รองประธำนคณะทำงำน
3. นำยธวัชชัย ถิตย์รัศมี
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 รองประธำนคณะทำงำน
1. นำยปรีชำ ทำศิริ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
คณะทำงำน
2. นำยจิรวัฒน์ สว่ำงวงศ์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
3. นำยสุเมธ มัดธนู
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
4. นำงวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์
ศึกษำนิเทสก์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
5. นำงชุติปภำ วรเดชนันทสกุล
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
8. นำงสำวสวำสฎิพร แสนคำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
9. นำงธนพร คำนวณ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
10. นำงสำววัชรำกร ตระกำรไทย
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
11. นำงจินตนำ ดอกพุฒ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
12. นำงฉวีวรรณ วะรงค์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
13. นำงสำววรำพร ดำรำศำสตร์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
14. นำยปัญญำ ตรีเลิศพจน์กุล
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
15. นำยอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย
ศึกษำนิเทศก์
คณะทำงำน
16. นำงชำลินี ศรีสันต์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
17. นำยศิริพงษ์ ศิริวำรินทร์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
18. นำงกัญญลักษณ์ ศิริวำรินทร์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
19.นำงสำวปิยะภรณ์ สำริบูรณ์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
20.นำงสำวนพวรรณ ชุมพล
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
21.นำงสำวนุจริญ สมชัย
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
คณะทำงำน
22. นำงสำวอัญชลี ไชยกำล
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
คณะทำงำน
23. นำงสำวสุวิจยำ มุลทำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
คณะทำงำน
24. นำงสำวสุกัญญำ รักษำสัตย์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
คณะทำงำน
25. นำงสุภำวดี วิริยะพันธ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
26. นำงวิจิตรำ สุขสำย
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
27. นำงสุธำนี วิสุงเร
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
28. นำงปำณิสรำ สิงห์ทอง
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
29. นำงสำวนวลฉวี สุตันตั้งใจ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
30. นำงสำวอมรำ ทิณพัฒน์
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
28. นำงรัชสุดำ บัวศรี เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
29. นำงสุณิชำ สุขอุทัย เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
30. นำงสำวเอมอร วิมลพันธ์
ลูกจ้ำงชั่ วครำว
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
31. นำงสำวน้ำทิพย์ สิทธิจินดำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ให้คณะทำงำนมีหน้ำที่ ตรวจสอบข้อมูลกำรปฏิบัติงำนของผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรที่รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
จำกแบบสรุปและแบบจัดเก็บข้อมูลกำรปฏิบัติงำนฯ ที่คณะทำงำนกำรจัดเก็บข้อมูลฯจัดทำข้อมูลไว้แล้ว โดยให้นำข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนที่ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
และข้ำรำชกำรที่รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำจัดทำขึ้นมำประกอบกำรตรวจสอบด้วย พร้อมทั้งตรวจสอบควำมถูกต้องของคะแนนกำรประเมินตนเอง
ของผู้ถูกประเมินร่วมกับเจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคลด้วย แล้วให้รำยงำนผลต่อผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่ำจะแล้วเสร็จ

สั่ง ณ วันที่

มีนำคม พ.ศ. 2564

(นำยถำวร คูณิรัตน์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๕๑

2. ผู้บังคับบัญชำ แต่งตั้งกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน ทำหน้ำที่
- พิจำรณำ
- รำยงำนผลกำรพิจำรณำ
- เสนอควำมเห็นต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผู้มีอำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือน
ตัวอย่างบันทึกแต่งตังกรรมการ
้

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

๕๒

3. ให้มีระบบกำรจัดเก็บผลกำรประเมินของผู้รับกำรประเมิน เพื่อนำไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนด
และให้เก็บแบบประเมินไว้อย่ำงน้อยสองรอบกำรประเมิน
คำชี้แจงและแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำขึ้นใหม่ 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. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้ดำเนินกำรประเมินปีละ 2 ครั้ง ตำมรอบปีงบประมำณ ดังนี้
- ครั้งที่ 1 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม ถึงวันที่ 31 มีนำคม ของปีถัดไป
- ครั้งที่ 2 ประเมิน ผลกำรปฏิ บั ติงำน ระหว่ำงวั นที่ 1 เมษำยน ถึงวัน ที่ 30 กั น ยำยน ของปี
เดียวกัน
3. องค์ประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน มี 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนนดังนี้
- องค์ประกอบที่ 1 กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน คะแนน 70 คะแนน
- องค์ ป ระกอบที่ 2 กำรประเมิ น กำรปฏิ บั ติ ต นในกำรรั ก ษำวินั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ คะแนน 30 คะแนน
ขั้นตอนที่ 6 ตัดสินผลการประเมินและแจ้งผล
เกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน โดยให้ผู้รับกำรประเมินและ
ผู้บังคับบัญชำประเมินตำมรำยกำรประเมินตำมสภำพกำรปฏิบัติงำนจริงของผู้รับกำรประเมิน โดยมีระดับประเมิน5
ระดับ จำกน้อยไปหำมำก ตั้งแต่ระดับ 1 – 5
โดยกำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
คะแนนที่ได้ = ระดับประเมิน x ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบที่ 2 กำรประเมินกำรปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ
วิ ช ำชี พ จ ำนวน 6 รำยกำร รำยกำรประเมิ น ละ 5 คะแนน รวม 30 คะแนน โดยให้ ผู้ รั บ กำรประเมิ น และ
ผู้บังคับบัญชำประเมินตำมรำยกำรประเมินและพฤติกรรมกำรปฏิบัติตนตำมสภำพจริงผู้รับกำรประเมิน

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
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เกณฑ์ตัดสินให้สรุปผลกำรประเมินว่ำผู้รับกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์ตัดสินระดับใด ดังนี้
- ผลกำรปะเมินระดับดีเด่น ได้คะแนน 90% ขึ้นไป
- ผลกำรปะเมินระดับดีมำก ได้คะแนน 80 – 89.99 %
- ผลกำรปะเมินระดับดี ได้คะแนน 70 – 79.99%
- ผลกำรปะเมินระดับพอใช้ ได้คะแนน 60 – 69.99 %
- ผลกำรปะเมิน ระดับต้องปรับปรุง ได้คะแนนต่ำกว่ำ 60% (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน)
หลังจำกประเมินตัดสินผลกำรให้คะแนนเรียบร้อยแล้ว ผู้อำนวยกำรโรงเรียน จะต้องประกำศผลกำร
ประเมินระดับ ดีเด่น และดีมำก ในที่เปิดเผย ดังตัวอย่ำง
ตัวอย่างประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประกำศสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
เรื่อง ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
ครั้งที่ 1 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2564)
......................................
ตำมที่ได้มีกำรกำหนดข้อตกลง (P.A) เกี่ ย วกับ ผลกำรปฏิ บั ติง ำนร่ว มกั นระหว่ ำงผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ
ในฐำนะผู้บังคับบัญชำ และผู้รับกำรประเมิน พร้อมได้ชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินกำรประเมินตำมข้อตกลง (P.A) และกำหนดปฏิทินกำรประเมิน
ผู้รับกำรประเมิน ในรอบกำรประเมินที่ 1 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2564) สำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำง กำรศึกษำ ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์ และตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ (รวมทั้ง
ข้ำรำชกำรครูผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ) และได้ดำเนินกำรแจ้งผลกำรประเมินพร้อมควำมเห็นให้
ผู้รับกำรประเมินทรำบแล้วนั้น
อำศัยอำนำจตำมมำตรำ 72 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 ประกอบกับ ข้อ 8 (7)
ของหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึก ษำ (แนบตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2561 และหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2562) และ
เพื่อเป็นกำรยกย่องชมเชยและสร้ำงแรงจูงใจให้พัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน ในรอบกำรประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น จึงประกำศรำยชื่อข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึก ษำ ผู้มีผลกำรประเมินผลกำรปฏิบั ติงำนในรอบกำรประเมิน ครั้งที่ 1 (ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 31
มีนำคม 2564) ในระดับดีเด่น และดีมำก ดังรำยละเอียดแนบท้ำยนี้
ทั้งนี้ กำรประกำศรำยชื่อดังกล่ำวมิได้เรียงลำดับที่แต่อย่ำงใด
ประกำศ ณ วันที่ ………… เดือน เมษำยน พ.ศ.2564
( นำยถำวร คูณิรัตน์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1

คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
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ขั้นตอนที่ 7 การนาผลการประเมินไปพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ตำมประกำศ สพฐ.เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ สังกัด สพฐ.พ.ศ.2562 ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562
ประเด็นดาเนินการที่ 1 กำรตรวจสอบ กำรลำและกำรมำทำงำน
ฯลฯ
ข้ อ 6 กำรก ำหนดจ ำนวนครั้ ง กำรลำและกำรมำท ำงำนสำยให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ำมหนั ง สื่ อ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ศธ 040109/ว 8067 ลงวันที่ 28 ธันวำคม 2561 ดังนี้
6.1 กำรลำบ่อยครั้ง
6.1.1 ลำเกิน 6 ครั้ง สำหรับข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติรำชกำรในสถำนศึกษำ
6.1.2 ลำเกิน 8 ครั้ง สำหรับข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติรำชกำรในสำนักงำน
สำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ลำเกินจำนวนครั้งที่กำหนด แต่วันลำไม่เกิน 15
วันทำกำรและมีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนดีเด่น ผู้บังคับบัญชำตำมลำดับอำจเสนอผู้มีอำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือน
พิจำรณำผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือนได้
6.2 กำรมำทำงำนสำยเนือง ๆ
6.2.1 มำทำงำนสำยเกิน 8 ครั่ง สำหรับข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติรำชกำรในสถำนศึกษำ
6.2.2 มำทำงำนสำยเกิน 9 ครั้ง สำหรับข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติรำชกำรในสำนักงำน
กรณีข้ำรำชกำรที่มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติรำชกำรคำบเกี่ยวระหว่ำงสถำนศึกษำกับสำนักงำน
ให้ใช้เกณฑ์ “กำรลำบ่อยครั้ง”ตำมข้อ 6.1.2 และเกณฑ์ “กำรมำทำงำนสำยเนือง ๆ” ตำมข้อ 6.2.2
ประเด็นดาเนินการที่ 2 ผลกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ฯลฯ
ข้อ 7 กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกกลุ่มอันดับ ให้ใช้แบบ
ประเมิ น ฯ ตำมที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด โดยให้ ส รุป ผลกำรปฏิ บั ติ งำนของข้ ำ รำชกำรครูแ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ
ตำมหนั งสือสำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2561 และหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2562
ประเด็นดาเนินการที่ 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 ได้คะแนนต่ำกว่ำ 60% (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน)
ประเด็นดาเนินการที่ 4 กำรบริหำรวงเงิน
ฯลฯ
ข้อ 8 กำรแบ่งกลุ่มและกำรบริหำรวงเงินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือน
8.1 กำรแบ่งกลุ่มเพื่อบริหำรวงเงิน ให้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
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8.1.1 กลุ่มที่ 1 ข้ำรำชกำรที่รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3
8.1.2 กลุ่มที่ 2 ข้ำรำชกำรที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.4 และ คศ.5
8.2 กำรบริหำรวงเงินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือน ตำมข้อ 8.1 กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ให้แยกวงเงินกำร
เลื่อนเงินเดือนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
8.2.1 กลุ่มที่ 1 รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรสำยงำนกำรสอน
8.2.2 กลุ่ ม ที่ 2 รอง ผอ.สพท. เจ้ ำหน้ ำที่ บ ริห ำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ศึ ก ษำนิ เทศก์ และ
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ทั้งนี้ ให้เลื่อนเงินเดือ นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ภำยในวงเงินของแต่ละตำแหน่ง
ก่อน หำกวงเงินเลื่อนเงินเดือนของตำแหน่งใดมีเหลือจึงสำมำรถเกลี่ยไปให้ตำแหน่งอื่นได้
8.3 กำรนับจำนวนมีตัวข้ำรำชกำร ณ วันที่ 1 มีนำคม ยกเว้นไปช่วยรำชกำร
ประเด็นดาเนินการที่ 5 กำรตัดสินใจเลื่อน
ฯลฯ
ข้อ 12 กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง ต้อง นำผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (ตำมข้อ 7)
และวงเงินที่ได้รับจัดสรรมำประกอบกำรพิจำรณำ และกำหนดร้อยละโดยใช้ฐำนในกำรคำนวณและช่วงเงินเดือน
สำหรับกำรเลื่อนแต่ละกลุ่มอันดับเงินเดือนตำมตำรำงฐำนในกำรคำนวณที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
12.1 เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับที่แต่งตั้ง แต่ถ้ำได้รับสูงกว่ำขั้นสูงของอันดับอยู่แล้ว กำรเลื่อน
เงินเดือนให้คำนวณจำกฐำนของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งและวิทยฐำนะที่ดำรงอยู่
12.2 มิให้นำวงเงินมำหำรเฉลี่ยให้ทุกคนเลื่อนในอัตรำร้อยละที่เท่ำกัน
12.3 เลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐำนในกำรคำนวณแต่ละคน
12.4 จำนวนเงินที่ได้รับกำรเลื่อน ถ้ำมีเศษไม่ถึง 10 บำท ให้ปัดเป็น 10 บำท
ประเด็นดาเนินการที่ 6 กำรสั่งเลื่อนเงินเดือน
ฯลฯ
13.3. กำรสั่งเลื่อนเงินเดือน
1. ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ 53 สั่งเลื่อนเงินเดือนโดยควำมเห็นชอบของ กศจ.
2. ผู้มีอำนำจสั่งเลื่อนตำมมำตรำ 53 จัดให้มีกำรแจ้งผลกำรเลื่อนเงินเดือน ให้ข้ำรำชกำรแต่ละคน
ทรำบ เป็นข้อมูลเฉพำะแต่ละคน
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. มำตรำ 23 มำตรำ 24 มำตรำ 27 มำตรำ 53 มำตรำ 72 มำตรำ 73 แห่ งพระรำชบัญ ญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.25417 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจำตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
3. คำสั่ งหั วหน้ ำคณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนำคม 2560 เรื่องกำร
บริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อ 7 ให้แก้ไขคำว่ำ “ขั้นเงินเดือน” ในกฎหมำยว่ำ
ด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นคำว่ำ “เงินเดือน” ทุกแห่ง
4. คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 เรื่อง กำร
ปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดเป็นผู้มีอำนำจบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรำ 53 (3) (4) แห่งพระรำชบัญญัติ ร ะเบีย บข้ำ รำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2551
5. กฎ ก.ค.ศ.กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2561
6 กฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเงินเดือนสูงกว่ำหรือต่ำกว่ำ
ขั้นต่ำหรือสูงกว่ำขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. หนังสือ ส ำนัก งำน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวัน ที ่ 30 ตุล ำคม 2561 เรื่อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
9 หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 เรื่อง กำรเลื่อน
เงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
10.. หนั ง สื อ ส ำนั ก งำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวั น ที่ 28 มี น ำคม 2562 เรื่ อ ง กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
11 ประกำศส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน เรื่ อง แนวปฏิ บั ติ ในกำรพิ จำรณำเลื่ อนเงินเดื อน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2562ลงวันที่ 28
กุมภำพันธ์ 2562
12. หนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ศธ 04009/ว 8067 ลงวันที่ 28
ธันวำคม 2561 เรื่อง กำรกำหนดจำนวนครั้งของวันลำและกำรมำทำงำนสำย
13. หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/39 ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2562 เรื่อง กำรเลื่อน
เงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
14. หนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 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
เลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2563)
16. หนั งสื อส ำนั กงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 29 มี นำคม 2562 เรื่อง กำรเลื่ อน
เงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นกรณีพิเศษเฉพำะรำย เนื่องจำกขำดคุณสมบัติเกี่ยวกับ
ระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร
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