เรื่อง

คําสั่งโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก
ที่ ๔๕ / ๒๕๖๐
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และ ลูกจ้างประจํา
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๐)
--------------------------------------

อาศัยอํานาจตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กฎ ก.ค.ศ ว่า
ด้ ว ยการเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการเลื่อน ขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึ ก ษา โรงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยป่ า ปก เป็ น ไปด้ ว ย ความเหมาะสม โปร่ ง ใส บริ สุ ท ธิ์ ยุ ติ ธ รรม จึ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และ ลูกจ้าง ดังมีรายชื่อ
ต่อไปนี้
คณะกรรมการประเมินข้าราชการครู
๑. นายชาติชาย ยศหนัก
ตําแหน่ง
๒ .นางคํานึง อ่อนช้อย
ตําแหน่ง
๓. น.ส.เบญจมาศ วงษ์อามาตร์ ตําแหน่ง
๔. นางชลิดา ทับวงษ์
ตําแหน่ง
๕. นางภัทรพร กุลโอฬารโชติ ตําแหน่ง

ผู้อํานวยการโรงเรียน
ครูโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก
ครูโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก
ครูโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก
ครูโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ-เลขานุการ

มีหน้าที่
ประเมินและรวบรวมผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและลูกจ้างประจํา ในรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยจะ
นําผลไปรวมกับ การพิจารณาในรอบ ๖ เดือน (ครั้งที่ ๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐ และสรุปผล
เสนอกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ผู้ประเมิน
ผู้รับการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน
คณะกรรมการ ๑. นางคํานึง อ่อนช้อย
- เฉพาะตอนที่ ๑ , ตอนที่ ๒-๔ ประธานกรรมการ
ประเมิน*
๒. น.ส.เบญจมาศ วงษ์อามาตร์
ประเมิน
๓. นางชลิดา ทับวงษ์
* กรรมการจะไม่ประเมินตนเอง
๔. นางภัทรพร กุลโอฬารโชติ

คณะกรรมการประเมินลูกจ้างประจํา
๑. นายชาติชาย ยศหนัก
๒. นางคํานึง อ่อนช้อย
๓. นางภัทรพร กุลโอฬารโชติ

ผู้อํานวยการโรงเรียน
ครูโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก
ครูโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหน้าที่
ประเมินและรวบรวมผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจํา ในรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยจะนําผลไปรวมกับ
การพิ จ ารณาในรอบ ๖ เดื อ น (ครั้ ง ที่ ๑) เดื อ น ตุ ล าคม ๒๕๕๙ – มี น าคม ๒๕๖๐ และสรุ ป ผลเสนอ
ผู้อํานวยการโรงเรียนพิจารณาเสนอเลื่อนขั้นค่าจ้าง
คณะกรรมการพิจารณา
๑. นายชาติชาย ยศหนัก
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางคํานึง อ่อนช้อย
ตําแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก กรรมการ
๓. นางเบญจมาศ วงษ์อามาตร์ ตําแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก กรรมการ
๔. นางชลิดา ทับวงศ์
ตําแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก กรรมการ
๕. นางภัทรพร กุลโอฬารโชติ ตําแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก กรรมการ-เลขานุการ
มีหน้าที่
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการ/ลูกจ้างประจําในสถานศึกษา เพื่อพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ที่กําหนด
(๒) กลั่นกรองและพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยยึดผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนและประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มีความบริสุทธิ์ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อบุคคลากรในโรงเรียนอย่างเท่า
เทียมกัน
(๓) ประชุมพิจารณาและเสนอผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามมติที่ประชุมระดับโรงเรียน
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติงานเต็มกําลังความรู้และ
ความสามารถความสามารถ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้ โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
สั่ง ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

( นายชาติชาย ยศหนัก )
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก

ปฏิทินการดําเนินการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และ ลูกจ้างประจํา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนครั้งที่ ๒
รอบ ๖ เดือน (เมษายน ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๐)
-----------------------๘ กันยายน ๒๕๖๐ ครูและบุคลากรทางการศึกษา รับแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อนําไป
เขียน พร้อมเตรียมเอกสาร ประกอบ
๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อม
เอกสารประกอบให้ผู้บริหารโรงเรียนรับรอง
๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้บริหารโรงเรียนตรวจสอบแบบรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมเอกสาร
ประกอบ ลงนามรับรองและส่งให้กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ กรรมการประเมิน พร้อมทั้งส่งแบบสรุปคะแนน ปิดผนึกใส่ซอง นําส่ง
ผู้อํานวยการโรงเรียน
๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
---------------------หมายเหตุ ให้คณะกรรมการประเมินผลและบรรจุผลคะแนนลงซองลงนามกํากับปิดผลึก โดยจะนําผลไปเปิด
และพิจารณาในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

