
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนห้วยม้ำวิทยำคม 
ที่ 087/2563 

เรื่อง   แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูเพื่อประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 2 ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

(1 เมษำยน 2563 – 30 กนัยำยน 2563) 
…….……………………………………………………………… 

  เพ่ือให้การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบริสุทธิ์
ยุติธรรม ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 
และระเบียบแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
 

  อาศัยอ านาจตามในมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 และตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 39 
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและลูกจ้าง ทั้งปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  
 1.1 นายกัมพล  ภิมาลย์ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 1.2 นางวีณารัตน์ พรมมา ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 1.3 นางนิภาพร  กันยะมี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 1.4 นางอมรพรรณ สุชนก ครูช านาญการ กรรมการ 
 1.5 นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที ่ อ านวยการให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

 2. คณะกรรมกำรจัดท ำเอกสำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรประเมิน 
  2.1 นางวีณารัตน์ พรมมา ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  2.2 นางพิกุล  เข้มขัน ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  2.3 นางพนิตา  หงษ์สามสิบหก  เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 
  หน้ำที ่  (๑) จัดเตรียมเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจ า ตามแบบของ ก.ค.ศ. 
     (๒) รวบรวมข้อมูลและอ านวยการความสะดวกด้านเอกสารแก่คณะกรรมการ เช่น วันลา    
การมาปฏิบัติราชการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
     (๓) แจกและรวบรวม แบบประเมินให้แก่คณะกรรมการประเมินทุกคณะ 
     (๔) อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น เตรียมการด้านสถานที่พร้อมทั้งเป็นฝ่ายธุรการแก่
คณะกรรมการประเมินฯ ตั้งแต่ก่อนประเมินจนประเมินแล้วเสร็จ 
     (๕)  รวบรวมเอกสารและผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทาง   
การศึกษาแก่คณะกรรมการในข้อ 5 
        

  



 
 

-2- 
 

 3. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ (สำยงำนกำรสอน) 
   3.1 นางวีณารัตน์ พรมมา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประธานกรรมการ 
   3.2 นางอมรพรรณ สุชนก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รองประธานกรรมการ 
   3.3 นางศิรินุช หอมเนียม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
   3.4 นางสุรางค์ ถิ่นสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กรรมการ 
   3.5 นายเชาวรินทร์ สีใหม่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ กรรมการ 
   3.6 นายทศพร มั่งค่ัง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์ กรรมการ 
   3.7 นางนรศิรา หงษ์หนึ่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการและเลขานุการ 
 

   หน้ำที ่ (1) รวบรวมแบบประเมินที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินตนเองแล้ว 
    (2) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตอนที่ 1 (70 คะแนน) ตอนที่ 2 ประเมินการปฏิบัติงานในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา (30 คะแนน) จากเอกสารข้อมูล 
    (3) กรณีผลการประเมินของคณะกรรมการไม่สอดคล้องกับการประเมินตนเอง ขอให้เสนอ
ประเด็นและเหตุผลต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาเพ่ือแจ้งต่อผู้ประเมินตนเองต่อไป และหากไม่มีข้อยุติหรือยังมีข้อ
โต้แย้งจากผู้รับการประเมินตนเอง ผู้บังคับบัญชาอาจมอบให้คณะกรรมการชุดนี้พิจารณาร่วมกับผู้รับการประเมิน
ตนเองอีกครั้ง และผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป 
    (๔) หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
   *** ทั้งนี้ ให้ส่งผลกำรประเมินฯ ภำยในวันที่ 30 สิงหำคม 2563 
 4. คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำ 
   4.1 นายกัมพล ภิมาลย์ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   4.2 นายสมศักดิ์ หอมเนียม ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
   4.3 นางสาววันเพ็ญ แซ่ตั้ง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   4.4 นางนิภาพร กันยะมี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   4.5 นางวีณารัตน์ พรมมา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 

   หน้ำที ่  (๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 
    (๒)  สรุปรวบรวมผลการประเมินต่อ คณะกรรมกำรชุดที่ 5 ภำยในวันที่ 30 สิงหำคม 2563  
    (๓) หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 5. คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
และลูกจ้ำงประจ ำ 
   5.1 นายกัมพล ภิมาลย์ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   5.2 นางนิภาพร กันยะมี ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
   5.3 นางอมรพรรณ สุชนก ครูช านาญการ กรรมการ 
   5.4 นางนริศรา หงษ์หนึ่ง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   5.5 นางวีณารัตน์ พรมมา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
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  หน้ำที ่  (๑) น าผลการประเมินตนเองแลผลประเมินของคณะกรรมการตามค าสั่งนี้มาพิจารณาการ
ประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนในฐานะ
ผู้บังคับบัญชา 
 

  ให้คณะกรรมการทุกชุดปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม ยึดหลักธรรม 
ความเที่ยงธรรมเปิดเผย โปร่งใส โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลัก ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และอ่ืนๆ ตามข้อ 4 ของ ก.ค.ศ.การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและบุคลากร           
ทางการศึกษา พ.ศ.2561 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูและบุคลากรของโรงเรียนต่อไป 
 
    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 

 

                    สั่ง  ณ  วันที่  14  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 

 
                                                                           (นายกัมพล  ภิมาลย์) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
 
 


