
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๑๓  / ๒๕๖๒ 
เรื่อง แต!งต้ังคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ของข,าราชการครู พนักงานราชการ  ลูกจ,าง  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
( ๑ เมษายน  ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒) ครั้งท่ี ๒ (๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒) 

  

ตามมาตรา ๗๒  แห!งพระราชบัญญัติระเบียบข,าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  
และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให,เป>นไปตาม  กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข,าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  (ลว. ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๑)  หนังสือ ก.ค.ศ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๗/ว๑๕ ลว. ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๑ 
เรื่อง  การเลื่อนเงินเดือนของข,าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  หนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ๐๒๐๖.๗/ว ๒๐ ลว. 
๓๐ ต.ค. ๒๕๖๑  เรื่อง  หลักเกณฑ�และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ข,าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หนังสือ สพฐ. ด!วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๒๗  ลว. ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒  
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง  แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข,าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  หนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๗/
ว๗  ลว. ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒  เรื่อง  การเลื่อนเงินเดือนของข,าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป>นกรณีพิเศษ
เฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  หนังสือ สพฐ. ด!วนท่ีสุด  
ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว๕๓๒๔  ลว. ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง  
แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข,าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  หนังสือ สพม. เขต ๒๕  ท่ี ศธ ๐๔๒๕๕/๓๘๓๕  ลว. ๑๖  ก.ย. ๒๕๖๒  เรื่อง  ประกาศ
หลักเกณฑ�การพิจารณาจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข,าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งท่ี ๒ (๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒)  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข,อง 

เพ่ือให,การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข,าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา  เป>นไปด,วยความเรียบร,อย ถูกต,อง โปร!งใส และยุติธรรม  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติข,าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ,างชั่วคราว ลงวันท่ี  
๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  จึงแต!งต้ังคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ ลูกจ,าง โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ( ๑ เมษายน  ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒) ครั้งท่ี ๒ 
(๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒)  ดังนี้ 
  



๒ 

 ๑. นายสถิตย�  แสนลุน  รองผู,อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒. นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา รองผู,อํานวยการโรงเรียน     รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายพฤทธิ์พล  ชารี  รองผู,อํานวยการโรงเรียน     รองประธานกรรมการ 
 ๔) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน,ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๕) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน,ากลุ!มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๖) นางภัทราภรณ�  ลิมปKนิศากร หัวหน,ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๗) นางอุไร  ครองผา   หัวหน,ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๘) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน,ากลุ!มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๙) นายสานิตย�  มหาหิงค�  ครู คศ.๓         กรรมการ 
 ๑๐) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  ครู คศ.๓         กรรมการ 

 ๑๑) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช หัวหน,างานบุคคล   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒)นางณัฐธิดา  เหลาหา   ครู คศ.๓     กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชุม  ปรึกษาหารือ  วางแผน  ออกแบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานของข,าราชการครู พนักงานราชการ  ลูกจ,าง โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ( ๑ เมษายน  ๒๕๖๒ 
– ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒) ครั้งท่ี ๒ (๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒)  ให,เป>นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการ แนวปฏิบัติท่ี
กําหนด  และรายงานผลการประเมินให,ผู,อํานวยการโรงเรียนทราบต!อไป 

ขอให,ครูและบุคลากรท่ีได,รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน,าท่ีท่ีได,รับมอบหมายด,วยเรียบร,อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน,าท่ี อย!างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน,าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให,เกิดผลดีแก!ทางราชการ
สืบไป  ถ,าพบข,อผิดพลาดในการพิมพ�  ปNญหาข,อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข,อสงสัยในการปฏิบัติหน,าท่ีให, 
แจ,งกลุ!มการบริหารงานงบประมาณและบุคคลทราบเพ่ือแก,ไข  และรายงานให,ผู,อํานวยการโรงเรียนทราบ 
แนวทางการแก,ไขต!อไป 

ท้ังนี้บัดนี้เป>นต,นไป 
 

สั่ง ณ วันท่ี  ๑๘  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
( นายบวร  ใจปOPา ) 

ผู,อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


