
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ผู้อ านวยการสถานศึกษา ปีละ ๒ ครัง้ 

และการตรวจสอบผู้ขอรับเงิน พ.ค.ก. 

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

อุดรธานี เขต ๒ 



รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
งบพัฒนา 

 
ชื่อโครงการ     เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล  
กิจกรรม  การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อ านวยการสถานศึกษา ปีละ ๒ ครั้ง และการตรวจสอบ 
  ผู้ขอรับเงิน พ.ค.ก. 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อ ๓ การพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
งบประมาณที่ตั้งไว้   ๑๑๘,๙๐๐   บาท  งบประมาณท่ีใช้  ๓๕,๔๐๐ บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕ 
สถานที่ด าเนินการ สพป.อุดรธานี เขต ๒ และโรงเรียนในสังกัด 
เริ่มด าเนินการวันที่  มีนาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๑.  วัตถุประสงค์ 

  ๑.  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑(๑ เมษายน ๒๕๖๕) 
และครั้งที่ ๒(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) 
   ๒.  เพ่ือประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา                       
และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี 
  3. เพื่อจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ 
    
๒. กระบวนการด าเนินงาน 
 ในรอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีละ ๒ ครั้ง  
ครั้งที่ ๑(๑ เมษายน ๒๕๖๕) ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๑  ส ารวจตัวครองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีตัวและปฎิบัติงานอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคมของปี 
 ๒.๒ แจ้งแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการในสังกัดทราบ รวมถึงวิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด 
 ๒.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
 ๒.๔ แจ้งให้ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งทราบ  
 ๒.๕ ก าหนดปฏิทินและตารางการให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการทราบ 
 ๒.๖ ยืมเงินทดรองราชการ เพ่ือเป็นค่าตอบแทนให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ในการประเมิน
ครั้งที่ ๑(๑ เมษายน ๒๕๖๕) ส าหรับคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา เป็นค่าชดเชยน้ ามันโรงเรียนละ ๒๐๐ บาท  เป็นเงิน ๓๕,๔๐๐ บาท 
 ๒.๗ มอบเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินให้กับคณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 
 ๒.๘ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามปฏิทินที่ก าหนด 
 2.9 ประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  



 2.10 จัดท าทะเบียนประวัติ และ ก.ค.ศ. 16 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีบรรจุเข้ารับ
ราชการใหม่ 
  
๒. ผลการด าเนินงาน 

๒.๑  คณะกรรมการด าเนินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ครบทุกโรงเรียน จ านวน ๑๗๗ โรงเรียน 
2.2 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  จ านวน  21  ราย 
 2.3 จัดท าทะเบียนและ ก.ค.ศ. 16  จ านวน  33 ราย 

๓. ปัญหา/อุปสรรค  
 ๓.๑ ระยะเวลาในการออกประเมิน  ควรมากกว่านี้ เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
โรงเรียนมีภารกิจงานอ่ืน ๆ ที่ตรงกัน 
 ๓.๒ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีภารกิจงานอื่น ๆ เช่น ถูกตั้งเป็นกรรมการคณะอื่น 
เข้ารับการประชุม สัมมนา ท าให้มีคณะกรรมการไม่ครบ 
 ๓.๓ ค่าตอบแทนน้อย 

๔. ข้อเสนอแนะ 
 ๔.๑ ควรก าหนดปฏิทินการออกประเมิน ก่อนระยะเวลาการเลื่อนเงินเดือน 
 ๔.๓ จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม  
 
      .  พิกุล  คลื่นสนั่น   ผู้รับผิดชอบโครงการ  
                (นางพิกุล  คลื่นสนั่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อ านวยการสถานศึกษา ปีละ ๒ ครั้ง 

 
 
 

 



 
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
ที่ ศธ 04177/2642                                     ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
                           ถนนอุ่มจาน  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  41110 

                20  ตุลาคม  2564 

เรื่อง   การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกอก,อนุบาลศรีธาตุ และบ้านหนองกุงทับม้า 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ     จ านวน  1  ชุด 
                    2. คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
            จ านวน  1  ชุด 
          3.  ก าหนดการประเมิน        จ านวน  1  ชุด 

                ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ได้สั่งเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ได้รับคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 6 สิงหาคม 
2563 เรื่อง  การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 ให้ด ารงต าแหน่ง
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จ านวน 2 ราย  
นั้น 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  2  ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินสัมฤทธิผลรองผู้อ านวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี รายละเอียดตามประกาศท่ีส่งมาพร้อมหนังสือ
นี้ และขอให้โรงเรียนแจ้งคณะกรรมการได้ศึกษารายละเอียดการด าเนินงานตามคู่มือการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ส่ง
มาพร้อมหนังสือนี้ ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 

               จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
 
            ขอแสดงความนับถือ                                                               
                                                                                
                                                                               
 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
โทร. 042 – 219306 
โทรสาร. 042 – 334517 
(นางพิกุล  คลื่นสนั่น 0896206429) 



 
 
 
 
 
                                                              
                             ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2        
             เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่ง 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ในระยะเวลา 1 ปี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                  -------------------------- 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดรายละเอียดการด าเนินการเกี่ยวกับการ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 832 ลงวันที่ 
11 
กุมภาพันธ์  2563 โดยก าหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ต้องได้รับการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาใน
ระยะเวลา 1 ปี และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน 
กรรมการประเมินและวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ นั้น 

 เพ่ือให้การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดและบังเกิด
ผลดีต่อทางราชการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย
นี้ 

 อนึ่ง ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ประเมินผู้เข้ารับการประเมิน 2 ครั้ง ทุก 6 เดือนหากผลการประเมินใน  
6 เดือนแรก ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ เพื่อพัฒนา
ตนเองและปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ และเมื่อครบ 6 เดือนหลัง ให้มีการประเมินครั้งที่ 2 แล้วให้ผู้
ประเมินสรุปผลการประเมิน หากผลการประเมินรวมทั้ง 2 ครั้ง ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ผู้รับการประเมิน
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาต่อไป แต่หากผลการประเมินรวมทั้ง 2 ครั้ง ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน จะด าเนินการตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตราทดแทน พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ผลการ
ประเมินเป็นประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 

                               ประกาศ  ณ  วันที่  20   ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

                                  
 
 
 
 



 
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 

ปี 
 

ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ท าหน้าที่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
ผู้ขอรับการประเมิน 

1. ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 
2. นายชานนท์  ต้นยวด 
 
3. นายประกาย  นวะสิมมา 

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 
ข้าราชการบ านาญ 
ผู้ทรงคุณด้านบริหาร
การศึกษา 
ผอ.รร.บ้านกอก 
สพป.อุดรธานี เขต 2 

นางพิกุล  คลื่นสนั่น 
นักทรัพยากรบุคคล 
สพป.อุดรธานี เขต 2 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ/เลขานุการ 
 
 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

น.ส.ณัฐมล  ธารดรรัตน ์
รอง ผอ.รร. 
อนุบาลศรีธาตุ 
อ าเภอศรีธาตุ 

น.ส.กาญจนา  ศรีลากัลย์ 
รอง ผอ.รร. 
บ้านหนองกุงทับม้า 
อ าเภอศรีธาตุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินก าหนดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี 

 
ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่ง ท าหน้าที่ ชื่อ-ชื่อสกุล 

ผู้ขอรับการประเมิน 
1. ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 
2. นายชานนท์  ต้นยวด 
 
3. นายประกาย  นวะสิมมา 

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 
ข้าราชการบ านาญ 
ผู้ทรงคุณด้านบริหาร
การศึกษา 
ผอ.รร.บ้านกอก 
สพป.อุดรธานี เขต 2 

นางพิกุล  คลื่นสนั่น 
นักทรัพยากรบุคคล 
สพป.อุดรธานี เขต 2 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ/เลขานุการ 
 
 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

น.ส.ณัฐมล  ธารดรรัตน ์
รอง ผอ.รร. 
อนุบาลศรีธาตุ 
อ าเภอศรีธาตุ 
ครั้งที่ 1(ช้า) 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2565 
ครั้งที่ 2(บ่าย) 
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 

น.ส.กาญจนา  ศรีลากัลย์ 
รอง ผอ.รร. 
บ้านหนองกุงทับม้า 
อ าเภอศรีธาตุ 
ครั้งที่ 1(ช้า) 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2565 
ครั้งที่ 2(เช้า) 
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 
 
 

 


