
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
ที ่ 24/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่ 1  ปีงบประมาณ 2564 (แก้ไขและเพ่ิมเติม) 
................................................................................. 

ด้วย ก.ค.ศ. ได้ออกกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                
พ.ศ 2561 โดยให้ยกเลิกกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ 2550  โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทาง  
การศึกษาเพ่ือให้การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา                
มีผลสะท้อนให้เห็นการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมน าไปสู่การส่งเสริม พัฒนา ตลอดจนการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน  ค่าตอบแทนในล าดับต่อไป  อีกท้ังสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดไว้แล้ว  
เพ่ือให้การด าเนินงานมีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 19 (4) และ 72               
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่  1  ปีงบประมาณ 2564  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1.1  นายสันติ   มุกดาสนิท ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
1.2  นางสาวเขมจิรัฎฐ์    ภัทร์จิโรจน์กุล  รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
1.3.  นายบุญส่ง   พุ่มบาน  รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
1.4.  นางสาวฉัตรกมล ใจช่วย  รองผู้อ านวยการ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  อ านวยการชี้แจงนโยบาย  การด าเนินการสนับสนุนให้ค าปรึกษา แนะน า  
และอ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการการด าเนินงาน 

2. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1  นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย  รองผู้อ านวยการ    ประธาน 
2.2  นางสาวเขมจิรัฎฐ์  ภัทร์จิโรจน์กุล รองผู้อ านวยการ    กรรมการ 
2.3  นายบุญส่ง  พุ่มบาน  รองผู้อ านวยการ    กรรมการ 
2.4  นางกุลธิดา  ถินกลั่น    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
2.5  นางปฏิมา  บุญล้อม    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
2.6  นางสาวปัทมา  ภู่ระหงษ์        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 
2.7  นางดวงกมล  พรพลานามัย   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
2.8  นางมัทนา  ครอบครอง     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
2.9  นางสาวอภิญญา  บุตรพรม      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา กรรมการ 
2.10  นายธนิต          มัชฌิมา           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา       กรรมการ 
2.11  นางสาวกิ่งกาญจนา สุวรรณโชติ  หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ       กรรมการ 



2.12  นางสาวอภันตรี  ฉลอง         หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์    กรรมการ 
2.13  นางสาวจงจินต์  บัวเผื่อน      ผู้ช่วยผู้อ านวยการ            กรรมการและเลขานุการ 
2.14 นางสาวแสงรวี  บุญพิทักษ์        ครู                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่  1. กลั่นกรองผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน  ให้เป็นไปตามกระบวนการ 

และสัดส่วนโครงสร้าง 
          2. รว่มพิจารณา ก าหนดหลักเกณฑ์และหัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู   

ครูอัตราจ้าง  พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานสอนตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู   
และบุคลากรทางการศึกษา และน าเสนอผลผ่านคณะกรรมการอ านวยการตามแนวนโยบาย ก.ค.ศ 

         3.  สรุปผลการประเมิน  น าเสนอผู้บริหาร 

 3.  คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.1  นายสันติ  มุกดาสนิท ผู้อ านวยการ     ประธานกรรมการ 
3.2  นางสาวเขมจิรัฏฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุล รองผู้อ านวยการ  รองประธาน 
3.3  นายบุญส่ง  พุ่มบาน  รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
3.4  นายมาโนช  ครอบครอง       ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
3.5  นางจันทร์ฉาย   ศรีขวัญ           ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
3.6  นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
3.7  นายวรพจน์  กรณวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
3.8  นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย            รองผู้อ านวยการ   กรรมการและเลขานุการ 
3.9  นางสาวจงจินต์  บัวเผื่อน          ผู้ช่วยผู้อ านวยการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที ่  1. ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการ/ลูกจ้าง ที่ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นประเมินผลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
                 2. รวบรวมข้อมูลบุคลากรข้าราชการ/ลูกจ้าง โดยน าผลการปฏิบัติงานประกอบกับข้อมูลการลา
พฤติกรรมการท างาน  ความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม จริยธรรม 
                 3. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่  1  ปีงบประมาณ  2564    

 4.  คณะกรรมการรวบรวมคะแนนและจัดพิมพ์เอกสารเลื่อนเงินเดือน 
4.1  นางสาวจงจินต์  บัวเผื่อน  ประธานกรรมการ 
4.2  นางสาวอภันตรี  ฉลอง   กรรมการ 
4.3  นางสาวปัทมา  ภู่ระหงษ์ กรรมการ 
4.4  นางสาวแสงรวี  บุญพิทักษ์        กรรมการและเลขานุการ 
4.5  นายวรุฒ      บุญประเสริฐ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่  1. รวบรวมแบบประเมินและรวบรวมคะแนนจากการประเมินของคณะกรรมการการประเมิน 
                 2. ตรวจสอบความถูกต้องของอัตราเงินเดือนข้าราชการครู/ลูกจ้าง ก่อนเลื่อนเงินเดือน 
                 3. จัดพิมพ์เอกสารบัญชีเลื่อนเงินเดือนตรวจสอบความถูกต้องตามผลการพิจารณา 
                 4. เสนอรายงานผลการด าเนินการต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 



 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด  เป็นธรรมและให้

ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  เพื่อประโยชน์ต่อราชการสืบไป 
          

สั่ง   ณ  วันที่  9  มีนาคม   พ.ศ.  2564 
 
                                                          

ลงชื่อ  
                                                                         (นายสันติ   มุกดาสนิท) 
                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


