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ดวย ก.ค.ศ. ไดออกกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 โดย

ใหบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เปนตนไป โดยมีสาระสําคัญใหเปลี่ยนวิธีการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา จากระบบข้ันเงินเดือนเปนระบบรอยละ ตามแบบขาราชการพลเรือนสามัญ ตาม

หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2561 

 เพ่ือประโยชนในการจัดสรรวงเงินงบประมาณอยางเปนธรรม สพป.กาญจนบุรีเขต 2 จึงประกาศแนว

ปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค. (2) พรอมท้ังไดจัดทําคูมือฉบับนี้ เพ่ือสรางความเขาใจในการดําเนินการเลื่อนเงินเดือนระบบ

รอยละใหเปนไปในทางเดียวกันตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  
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1. ช่ืองาน งานเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

 

2. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนแนวปฏิบัติการดําเนินการ เลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)    

ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

3. ขอบเขตของงาน 

การเลื่อนเงินเดือนตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ตามผลการประเมินและการปฏิบัติราชการ โดยประเมินปละ   

2 ครั้ง ตามรอบปงบประมาณ ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 มีนาคมของปถัดไป 

ครั้งท่ี 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 กันยายนของปเดียวกัน 

 

4. คําจํากัดความ 

เลื่อนเงินเดือน หมายถึง การดําเนินการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

ตามแนวปฏิบัติท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 

 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ศึกษาหลักเกณฑ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน ท่ีเก่ียวของ 

5.2 กําหนดปฏิทินการดําเนินงานเลื่อนเงินเดือนใหสอดคลองกับปฏิทินตามแนวปฏิบัติของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5.3 การเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการครูฯ ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

(1) ตรวจสอบขอมูลการลาตางๆ ลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และการมาทํางานสาย 

(2) ตรวจสอบขอมูลการถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกฟองคดีอาญา หรือถูกศาลพิพากษา 

(3) ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

(4) จัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล 

(5) ผูบังคับบัญชาดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปท่ีผานมา และใหคะแนน

ระดับผลการประเมิน กําหนดเปน 5 ระดับ (ดีเดน ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 

-ผลการประเมินระดับดีเดน  ไดคะแนน 90% ข้ึนไป 

-ผลการประเมินระดับดีมาก  ไดคะแนน 80-89% 

-ผลการประเมินระดับดี       ไดคะแนน 70-79% 

-ผลการประเมินระดับพอใช  ไดคะแนน 60-69% 

-ผลการประเมิน ระดับตองปรับปรุง ไดคะแนนต่ํากวา 60% (ไมไดเลื่อนเงินเดือน) 
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(6) ประกาศผลการประเมินเฉพาะผูมีผลการประเมิน “ดีเดน” และ “ดีมาก” 

5.4 ตรวจนับจํานวน/อัตราเงินเดือนขาราชการท่ีปฏิบัติหนาท่ีราชการอยูจริง (รวมผูท่ีมาชวยราชการ)   

ณ วันท่ี 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน เพ่ือเลื่อนเงินเดือน ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน) หรือ ครั้งท่ี 2       

(1 ตุลาคม) แลวแตกรณี (ยกเวนผูไปชวยราชการ สพฐ. และตางสังกัด สพฐ.) และคํานวณวงเงิน

เลื่อนเงินเดือนรอยละ 3 ของฐานเงินเดือนรวม 

5.5 นําผลการประเมินฯ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5.6 นําวงเงินท่ีไดรับการจัดสรรมาบริหารเพ่ือจัดวาแตละระดับผลการประเมิน จะใหขาราชการเลื่อน

เงินเดือนไดรอยละเทาไร โดยไมเกินวงเงินท่ีไดรับจัดสรร แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง

การเลื่อนเงินเดือนขาราชการระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ โดยมีเง่ือนไขพอสรุปได ดังนี้ 

(1) แตละคนเลื่อนเงินเดือนในแตละครั้งไดไมเกินรอยละ 6 ของฐานในการคํานวณแตละประเภท 

ตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนงท่ีผูนั้นดํารงตําแหนงอยู 

(2) หามมิใหนําวงเงินมาหารเฉลี่ยเพ่ือใหทุกคนไดเลื่อนรอยละท่ีเทากัน 

(3) ผลการประเมิน “ตองปรับปรุง” (คะแนนต่ํากวารอยละ 60 ) ไมไดเลื่อนเงินเดือน 

(4) เลื่อนเงินเดือนไดไมเกินเงินเดือนสูงสุดท่ีกําหนดแตละประเภทตําแหนง สายงาน ระดับ 

(5) เฉพาะจํานวนเงินเลื่อนเงินเดือน ถามีเศษไมถึงสิบบาท ใหปดเปนสิบบาท 

(6) การพิจารณากําหนดรอยละการเลื่อนเงินเดือนตองสอดคลองกับผลคะแนนประเมิน 

(7) ใหเลื่อนเงินเดือนอัตรารอยละของฐานในการคํานวณของแตละชวงเงินเดือนในแตละประเภท

ตําแหนง สายงาน ระดับตําแหนงท่ีผูนั้นดํารง 

5.7 จัดทําบัญชีรายละเอียดเสนอขอความเห็นชอบตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5.8 ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งเลื่อนเงินเดือน ประกาศอัตรารอยละการเลื่อนในแตละ

ระดับผลการประเมินใหทราบท่ัวกัน ประกาศอยางชาท่ีสุดพรอมกับการมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน 

5.9 สงเอกสารใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

5.10 แจงผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล (รอยละท่ีไดรับการเลื่อน ฐานในการคํานวณ จํานวนเงินท่ี

ไดรับการเลื่อนและเงินท่ีพึงไดรับ แจงเหตุผลใหผูท่ีไมไดเลื่อนเงินเดือนทราบ) 

5.11 สรุปจัดทําเอกสารรายงาน สพฐ.ตามแบบ 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

นับตัวขาราชการท่ีปฏิบัติจริงในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

 

 

อ.ก.ค.ศ. เขตฯจัดสรรโควตาเลื่อนข้ันพิเศษ/วงเงินเลื่อนเงินเดือนขาราชการ 

 

 

 

เขตฯ ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ 

พิจารณาเลื่อนข้ัน 

 

 

คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการเลื่อนเงินเดือน 

 

 

 

เขตฯ เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน 

 

 

 

ผูมีอํานาจตาม ม.53 ลงนามคําสั่งเลื่อนเงินเดือน 
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7. แบบฟอรมท่ีใช 

 

7.1 บัญชีแสดงอัตราเงินเดือนของขาราชการ ท่ีมีตัวอยูจริง 

7.2 บัญชีรายชื่อขาราชการ ท่ีชวยปฏิบัติราชการตางโรงเรียน/สพท 

7.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตร 38 ค. (2) 

7.4 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ท่ีเกี่ยวของกับการเล่ือนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 

38 ค.(2)  

1. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553 

2. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 102/ว20 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล

ปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ 

4. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนท่ีสุด ท่ี นร 1008.1/ว 28 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2552 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน

ขาราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

5. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 21 ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2552 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

6. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2553 

7. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและ

ลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 

8.  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

9.  หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว23 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนสูงกวาข้ันสูงของตําแหนงท่ีไดรับการ

แตงตั้งมาใชสําหรับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

 

 



 

ภาคผนวก 



 
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้รับการประเมนิ 

 

รอบการประเมนิ     รอบท่ี  1 1 ตุลาคม………              ถึง 31 มีนาคม…….   
     รอบท่ี  2 1 เมษายน……..               ถึง 30 กนัยายน…..  
 
ช่ือผูรั้บการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................. 
ต าแหน่ง.................................................... ประเภทต าแหน่ง   (    ) ทัว่ไป   (    ) วิชาการ   
ระดบัต าแหน่ง (    ) ปฏิบติังาน  (    ) ช านาญงาน  (    ) ปฏิบติัการ (    ) ช านาญการ (    ) ช านาญการพิเศษ
สงักดั กลุ่ม/หน่วย.................................................................... 
ช่ือผูป้ระเมิน (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................ 
ต าแหน่ง...................................................... ประเภทต าแหน่ง  (    ) ทัว่ไป (     ) วิชาการ    
 
ค าช้ีแจง 
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการน้ีมีดว้ยกนั 3 หนา้ ประกอบดว้ย 
        ส่วนที่ 1 ขอ้มูลของผูรั้บการประเมิน  เพื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัตวัผูรั้บการประเมิน 

        ส่วนที่ 2 สรุปผลการประเมิน  ใชเ้พื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองคป์ระกอบดา้นผลสัมฤทธ์ิของงาน  
                               องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมการปฏิบติัราชการ และน ้าหนกัของทั้งสององคป์ระกอบ ในแบบสรุปส่วน 

                               ที่ 2 น้ี ยงัใชส้ าหรับค านวณคะแนนผลการปฏิบติัราชการรวมดว้ย 
- ส าหรับคะแนนองคป์ระกอบดา้นผลสัมฤทธ์ิของงาน ใหน้ ามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานโดยใหแ้นบทา้ย

แบบสรุปฉบบัน้ี 

- ส าหรับคะแนนองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมการปฏิบติัราชการ ใหน้ ามาจากแบบประเมินสมรรถนะโดยใหแ้นบทา้ย
แบบสรุปฉบบัน้ี 

 ส่วนที่ 3  แผนพฒันาการปฏิบติัราชการรายบุคคล  ผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมินร่วมกนัจดัท าแผนพฒันา 
                               ผลการปฏิบติัราชการ 
 ส่วนที่ 4  การรับทราบผลการประเมิน  ผูรั้บการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 

 ส่วนที่ 5  ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไป  ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปกลัน่กรองผลการประเมิน  
                                แผนพฒันาผลการปฏิบติัราชการ และใหค้วามเห็น      
ค าว่า  “ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไป” ส าหรับผูป้ระเมินตามขอ้ 2 (9) หมายถึง หัวหนา้ส่วนราชการประจ าจงัหวดัผูบ้งัคบับญัชาของ 
             ผูรั้บการประเมิน 
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ตอนที่ 2 : การสรุปผลการประเมิน 
    

องค์ประกอบการประเมิน คะแนนประเมิน (ก) 
น้ าหนัก (ข) 

% 
รวมคะแนน 
(ก) x (ข) 

องค์ประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน  80  
องค์ประกอบที่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ)  20  
องค์ประกอบอ่ืน (ถ้ามี)    

รวม 100  
ระดับผลการประเมิน 
     ดีเด่น คะแนน 90 % ขึ้นไป                              อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน............. 
     ดีมาก คะแนน 80 – 89 %                      ฐานในการค านวณ............................. 
     ดี คะแนน 70 – 79 %                     จ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อน............... 
     พอใช้ คะแนน 60 – 69 %            เงินเดือนที่พึงได้รับ........................... 
     ต้องปรับปรุง คะแนนต่ ากว่า 60 % (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 
 
ส่วนที่ 3 :  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ ที่ต้องได้รับการพัฒนา วิธีการพัฒนา (ระบุ) 
ช่วงเวลาที่ต้องการ 
การพัฒนา (ว/ด/ป) 

ความรู้ : 
 

  

 
 

  

ทักษะ: 
 

  

 
 

  

สมรรถนะหลัก : 
 

  

สมรรถประจ าสายงาน 
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ส่วนที่ 4  :  การรับทราบผลการประเมิน 
ผู้รับการประเมิน : 
     ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ        ลงชื่อ.................................................. 
           รายบุคคลแล้ว                     ต าแหน่ง............................................. 
                        วันที่....................................................   
ผู้ประเมิน :  
     ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบ        ลงชื่อ.................................................. 
     ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่.................................................        ต าแหน่ง.............................. ............... 
           แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ                                  วันที่................................................... 
           โดยมี.........................................................................เป็นพยาน 
                                                                     ลงชื่อ...................................................พยาน 
                                                                     ต าแหน่ง.............................................. 
                                                                     วันที่.................................................... 
       
ส่วนที่ 5  ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป :  
     เห็นด้วยกับผลการประเมิน                                            ลงชื่อ......................................................... 
    มีความเห็นต่างดังนี้                                                     ต าแหน่ง.................................................... 
             ..................................................................................         วันที่.......................................................... 
             .................................................................................. 
             .................................................................................. 
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) :  
     เห็นด้วยกับผลการประเมิน                                            ลงชื่อ........................................................  
    มีความเห็นต่างดังนี้                                                      ต าแหน่ง.................................................... 
             ..................................................................................           วันที่.......................................................... 
             .................................................................................. 
             .................................................................................. 
 

 
 
 
 



 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

     รอบการประเมิน      รอบท่ี 1  1 ตุลาคม........ถึง 31 มีนาคม........                   

                                                                             รอบท่ี 2 1 เมษายน.......ถึง 30 กันยายน ..... 

ชื่อผู้รับการประเมิน................................................................................................ ลงนาม........................................ 
ต าแหน่ง.....................................................ระดับต าแหน่ง......................................ประเภทต าแหน่ง......................... 
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)........................................................ลงนาม.................................... 

ตัวชี้วัดผลงาน 
คะแนนตามระดับค่าปา้หมาย คะแนน 

(ก) 

น้ าหนัก 

(ข) % 

คะแนนรวม 

(ค=กxข) 1 2 3 4 5 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

      รวม 100%  

 (คx20) = 

 

รวมคะแนน (ค)  แลว้หารด้วย 100  น าผลลพัธ์ที่ได้คูณด้วย  20  เพื่อแปลงคะแนนเป็น  100 คะแนน  
น าคะแนนที่ได้ไปกรอกในแบบสรุปการประเมิน หน้า 2  องค์ประกอบที่ 1  ช่องคะแนน (ก) 

 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
                                                  รอบการประเมิน      รอบท่ี 1  1 ตุลาคม........ถึง 31 มีนาคม........                   
                                                                              รอบท่ี 2 1 เมษายน.......ถึง 30 กันยายน ..... 
 
ชื่อผู้รับการประเมิน............................................................................................. ลงนาม........................................ 
ต าแหน่ง.....................................................ระดับต าแหน่ง......................................ประเภทต าแหน่ง......................... 
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ............................)........................................................ลงนาม............................. ....... 
 

สมรรถนะ 
 
 

ระดับที ่

ระดับที่ 
คาดหวัง 

คะแนน 
ประเมิน 

(ก) 

น้ าหนัก 
(ข) 
% 

คะแนนรวม 
(ค=กx-ข) 

(ปรับฐานแล้ว) 

บันทึกการประเมิน 
โดยผู้ประเมิน 

(ถ้ามี) 

สมรรถนะหลัก 
1.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์      
2.  บริการที่ดี      
3.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี      
4.  การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม      
5.  การท างานเป็นทีม      
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ  
1.  การคิดวิเคราะห์      
2.  การมองภาพองค์รวม      
3.  การด าเนินงานเชิงรุก      
4. การสืบเสาะหาข้อมูล      
5. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน      
  รวม 100%   
   (ค x 20) =  
 
รวมคะแนน (ค)  แลว้หารด้วย 100  น าผลลพัธ์ที่ได้คูณด้วย  20  เพื่อแปลงคะแนนเป็น 100 คะแนน 
น าคะแนนที่ได้ไปกรอกในแบบสรุปผลการประเมิน หน้า 2  องค์ประกอบที่ 2  ช่องคะแนน (ก) 
 

 

หมายเหตุ  ผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินตกลงร่วมกัน 



 
แบบฟอร์มการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคล 

ผู้ปฏิบัติงาน......................................................................................ต าแหน่ง.................................................................................... 

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือนโยบาย 

งาน 

(กิจกรรมหลัก) 

ผลสัมฤทธิ์หลัก 

(KARS) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ค่าเป้าหมาย น้ าหนัก 

1 2 3 4 5 

          

          

          

          

          

 

หมายเหตุ  ในเดือนแรกของทุกรอบการประเมิน(เดือนตุลาคม และเดือนเมษายน) ให้ผู้รับการประเมินจัดท าตัวชี้วัดจ านวน 5-7 ตัว โดยแต่ละตัวจะต้องมีค่าน้ าหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
และเม่ือรวมค่าน้ าหนักทุกตัวแล้วจะต้องมีค่าน้ าหนักร้อยละ 100 ส่วนตัวใดจะมีค่าน้ าหนัก ค่าเป้าหมายเท่าใด ให้พิจารณาร่วมกันกับผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ผู้อ านวยการโรงเรียน             
แล้วแต่กรณีเท่าใด ส าหรับต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ให้ตกลงกับรอง ผอ.สพป.ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลกลุ่มนั้นๆ



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
สวนท่ี 1  การปฏิบัติงานประจําเดือน    ………………………..  พ.ศ.  …………………..            
ชื่อผูรายงาน   ............................................         ตําแหนง   …………………….. 
กลุม  …………………………………………………. 

สวนท่ี 2  งานประจําตามบทบาทภารกิจหลัก 

งาน ปริมาณ คุณภาพ 
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สวนท่ี 3  งานท่ีไดรับมอบหมาย 

งาน ปริมาณ คุณภาพ 

 
 
 
 

  

หมายเหต ุ แนบภาพถายกิจกรรม  (ถามี) 

 
สวนท่ี 4  ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 
 
.......……………………………………………………………………………………………………... 
 

(ลงช่ือ)........................................................ผูรายงาน 
                                                                                                              (………………………………………….) 
                                                                                                    ตําแหนง    ………………………………………………….. 
                            วันท่ี   …………………………………………………………… 
ความเห็นผูอํานวยการกลุมฯ 
 ....................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................ 

      
 (ลงช่ือ)........................................................ผูรายงาน 

                                                                                                              (………………………………………….) 
                                                                                                    ตําแหนง    ………………………………………………….. 
                            วันท่ี   …………………………………………………………… 

ความเห็นรองผูอํานวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
 ....................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................ 

   

   (ลงช่ือ)........................................................ผูรายงาน 
                                                                                                              (………………………………………….) 
                                                                                                    ตําแหนง    ………………………………………………….. 
                            วันท่ี   …………………………………………………………… 
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ความเห็น / คําสั่ง  ผูอํานวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
 ....................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................ 

                 (ลงช่ือ)........................................................ 
                                                                                                          (   ....................................       ) 
                                                                        ตําแหนง…ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
                            วันท่ี............................................. 


