
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
เรื่อง   ครูที่มีผลการประเมินดีเด่น 

ครั้งที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
(ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562 – 31  มีนาคม  2563) 

********************** 
 

  โดยที่โรงเรียนอนุบาลลาดยาวได้ประกาศ เรื่องมาตรทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2563   เรื่องแนวการปฏิบัติในการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2562  และคู่มือการด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อ้างถึงหนังสือ 
 

1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่  30  ตุลาคม  2561 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่  28  มีนาคม  2562 
3. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 04009/ว 627  ลงวันที่  28  

กุมภาพันธ์  2562 

  เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน        
ครั้งที่  2   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (ระหว่างวันที่ 1  เมษายน 2563  -  30  กันยายน  2563)  โรงเรียน
อนุบาลลาดยาว จึงประกาศรายชื่อข้าราชการครูผู้มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับดีเด่น  ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน  
เพ่ือเป็นการยกย่องชมชยและสร้างแรงจูใจให้พัฒนา  ผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น  
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ    ณ  วันที่   28  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

 
(นายสุเจน  ชาญชาญธัญกรณ์) 
ต าแหน่ง.ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
ที่  28  /  2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว   

ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ  2563  (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม  2563) 
************************************************* 

 

 ด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการในรอบ       6 
เดือนที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม  2563) เพ่ือน าผลไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครู ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561  โดย
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นั้น เพ่ือให้การเลื่อนเงินเดือนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรมและ
เหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ดังนี้ 

1. นายสุเจน  ชาญธัญกรณ์       ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ประธานกรรมการ 
2. นางศรินดา  บุตรแสง             หัวหน้าสายชั้นอนุบาล กรรมการ 
3. นายค าดี  ขุนดารา                หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กรรมการ 
4. นางอนงค์  ประไพวัลย์         หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ 
5. นางจินดา  ชาญธัญกรณ์          หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ 
6. นางสาวภัทรวดี  ฉิมพลีพันธ์        หวัหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กรรมการ 
7. นางชุติมา  เกษสุภะ                หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรรมการ 
8. นางเกษร  เทศนา                   หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       กรรมการ 
9. นางวัลย์วิสา  ยิ้มเครือทอง          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล       กรรมการและเลขานุการ 
10. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิศรา  อาจบ ารุง ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 ให้มีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม  
2563) ตามแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 
 
  สั่ง   ณ   วันที่   9   เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายสุเจน   ชาญธัญกรณ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 



บันทึกรายงานการประชุมกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือน 
ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 

วันอังคารที่  24  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ว วีระปัญโญ 
************************************************************************************* 

เริ่มประชุมเวลา    10.00     น. 
ผู้ด าเนินการประชุม  นายสุเจน  ชาญธัญกรณ์ 
ผู้เข้าร่วมประชุม  9  คน  

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

นายสุเจน  ชาญธัญกรณ์ 
นางศรินดา  บุตรแสง 
นายค าดี  ขุนดารา 
นางอนงค์  ประไพวัลย์ 
นางจินดา  ชาญธัญกรณ์ 
นางสาวภัทรวดี  ฉิมพลีพันธ์ 
นางชุติมา  เกษสุภะ 
นางเกษร  เทศนา 
นางวัลย์วิสา  ยิ้มเครือทอง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

นายสุเจน  ชาญธัญกรณ์ 
นางศรินดา  บุตรแสง 
นายค าดี  ขุนดารา 
นางอนงค์  ประไพวัลย์ 
นางจินดา  ชาญธัญกรณ์ 
นางสาวภัทรวดี  ฉิมพลีพันธ์ 
นางชุติมา  เกษสุภะ 
นางเกษร  เทศนา 
นางวัลย์วิสา  ยิ้มเครือทอง 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

 การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) ตามหนังสือ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ที่ ศธ 04074/674 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  ให้
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ด าเนินการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา แจ้งค าสั่งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 เพ่ือประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 
1/2563 และมีข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 (ไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษา)  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  - 

 มติที่ประชุม ........-............................................................................................................ 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

 3.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2 แจ้งก าหนดวงเงินให้โรงเรียน  2.99 %  ตามคณะกรรมการก าหนดวงเงินอีก  0.01 กันไว้ส าหรับ
พิจารณาส าหรับเจ้าหน้าที่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2  ผู้บริหาร  ครู  ที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 3.2 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
(1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)  คือ เกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ  ดังนี้  
 ดีเด่น คะแนนประเมินร้อยละ 90.00  ขึ้นไป 
 ดีมาก คะแนนประเมินร้อยละ 80.00 – 89.99 
 ดี คะแนนประเมินร้อยละ 70.00 – 79.99 
 พอใช้ คะแนนประเมินร้อยละ 60.00 – 69.99 
 ปรับปรุง คะแนนประเมินร้อยละ 59.99  ลงมา 



 -  ต าแหน่งครูผู้ช่วย – ครู คศ 3 และรองผู้อ านวยการ  ประเมินภายในโรงเรียน 
 -  ต าแหน่งครู คศ 4 - 5 และต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นผู้
ประเมิน 
 -  มิให้น าวงเงินทั้งหมดของโรงเรียนมาหารเฉลี่ยใช้เงินเลื่อนเงินเดือนเท่า ๆ กัน 
 -  การลา (ลาบ่อยครั้งคือ เกิน 6 ครั้ง ภายใน 6 เดือน) ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

 3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  ก าหนดให้ส่งกลุ่มโรงเรียน
ภายในวันที่  27  มีนาคม  2563         
 มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ข้อตกลงโรงเรียนอนุบาลลาดยาวใช้
หลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (1) ข้าราชการผู้ที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษประเมินจากผลการปฏิบัติงานตามแบบที่ 
กคศ.  ก าหนด และถ้าได้กรณีพิเศษแล้ว ให้มีโอกาสรับการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษอีกครั้งต้องเว้น
ระยะ 3 ปีงบประมาณ เพ่ือการกระจายโอกาสข้าราชการครูอย่างทั่วถึง 
  (2) ผลงานเชิงประจักษ์  เช่น โลห์รางวัล  เกียรติบัตรชนะเลิศ 
  (3) การพิจารณาความถี่ห่าง  เพื่อสร้างโอกาสให้ทุกคนอย่างท่ัวถึง 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 4.2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2563 (1 เมษายน 2563) จ านวนครู ณ วันที่  1 
มีนาคม 2563  มีจ านวน  57  คน  เม็ดเงิน  2.99 %  จ านวนเงิน  68,743.99  บาท  ฐานเงินเดือน 2,299,130  บาท   
 4.2.1 คณะกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้สรุปผลการประเมินและเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณา ให้เลื่อนเงินเดือน
ระดับดีเด่น  จ านวน  57  คน   

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 4.3 การรับ ปพ.5 ของระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประกาศผลการเรียนจะประกาศ
ผลทางเวปไซต์ของโรงเรียน  

  - ประชุมครูเพ่ือจัดชั้นเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563  

  - แต่ละสายชั้นให้ประกาศผลการเรียนทางเวปไซต์ ไม่ต้องมารับผลการเรียนที่โรงเรียน 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

              - 
 
 
     ลงชื่อ  นางวัลย์วิสา  ยิ้มเครือทอง   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
             (นางวัลย์วิสา  ยิ้มเครือทอง) 
 
 



ลงชื่อ   นายสุเจน  ชาญธัญกรณ์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายสุเจน  ชาญธัญกรณ์) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


