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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ถนนเพชรเกษม อําเภอเมือง นครปฐม 73000
26 มกราคม 2560

เรื่อง การตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของผู้อํานวยการโรงเรียน
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทุกโรงเรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ที่ 31 /2560 ลงวันที่
26 มกราคม 2560
จํานวน 1 ชุด
ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้อํานวยการโรงเรียน
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) โดยให้คณะกรรมการ ฯ
เก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ตามแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตามนัยข้อ 8 (8.5) และให้คํานึงถึง
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ผ่านมา
2. ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีที่ผ่านมา
3. ผลการเบิกจ่ายเงิน บัญชี และข้อมูลของหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ตรวจติดตามไว้
4. ผลการดําเนินงานตามคํารับรองที่ลงนามไว้กับผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จึงให้ผู้อํานวยการโรงเรียน
ดําเนินการดังนี้
1. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน โดยสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560 และที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11-31 มีนาคม 2560
เฉพาะงานที่สําคัญ ๆ ซึ่งมิใช่งานในหน้าที่ปกติ ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ เอ 4 (ไม่ต้องมีเอกสารประกอบ) จํานวน
1 ชุด
2. บันทึกผลงานและคุณงามความดี โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สมุดบันทึกผลงาน
และคุณงามความดี ส่วนที่ 2 บันทึกสําหรับผู้ประเมินให้จัดทํารายละเอียดเป็นรูปเล่ม ทั้ง 2 ส่วน ส่วนละ 1 ชุด
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3. เอกสาร ข้อ 1 - 2 เก็บไว้ที่โรงเรียนรอคณะกรรมการฯ ประเมิน เมื่อประเมิน
เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯ จะเป็นผู้รวบรวมส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล จํานวน 1 ชุด ภายในวันที่ 10
มีนาคม 2560
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0-3430-6519
โทรสาร 034-306519 ต่อ 105

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ที่ 31 / 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของผู้อํานวยการโรงเรียน
......................................
ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กําหนดให้มีการตรวจเยี่ยม
ติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้อํานวยการโรงเรียน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําปี ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)
เพื่อให้การตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นไปตามแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตามนัยข้อ 8 (8.5) และให้คํานึงถึง
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ผ่านมา
2. ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีที่ผ่านมา
3. ผลการเบิกจ่ายเงิน บัญชี และข้อมูลของหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ตรวจติดตามไว้
4. ผลการดําเนินงานตามคํารับรองที่ลงนามไว้กับผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต 1
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้อํานวยการ
โรงเรียน ดังต่อไปนี้
คณะที่ 1
1. นายยงยุทธ พรานขุน
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ประธานกรรมการ
กรรมการ
2 นางกรุณา ธูปแพ
ศึกษานิเทศก์
มีหน้าที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของผู้อํานวยการโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม
คณะที่ 2
1. นายยงยุทธ พรานขุน
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
มีหน้าที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของผู้อํานวยการโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร
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คณะที่ 3
1. นายบัณฑิต สุกก่ํา
2. นายดุสิต หังเสวก

รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ประธานกรรมการ
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ
มีหน้าที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของผู้อํานวยการโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา
คณะที่ 4
1. นายบัณฑิต สุกก่ํา
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นางละม้าย จันทร์เขียว
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
มีหน้าที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของผู้อํานวยการโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์
คณะที่ 5
1. นายชุมพร จําปา
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นายไชยากาล เพชรชัด
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
มีหน้าที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของผู้อํานวยการโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนกําแพงแสน 1
คณะที่ 6
1. นายชุมพร จําปา
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ประธานกรรมการ
2. น.ส.ยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
มีหน้าที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของผู้อํานวยการโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนกําแพงแสน 2
คณะที่ 7
1. นายชุมพร จําปา
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นางบงกชษกรณ์ แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
มีหน้าที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของผู้อํานวยการโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนกําแพงแสน 3
คณะที่ 8
1. นายสมหมาย เทียนสมใจ
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
มีหน้าที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของผู้อํานวยการโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนกําแพงแสน 4
คณะที่ 9
1. นายสมหมาย เทียนสมใจ
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการ
2. น.ส.วิไล คชศิลา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
มีหน้าที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของผู้อํานวยการโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนดอนตูม
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คณะที่ 10
1. นายสมหมาย เทียนสมใจ
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 กรรมการ
2. นางจรรยาพร ยอดแก้ว
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
มีหน้าที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของผู้อํานวยการโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนบ้านหลวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

(นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา)
ผู้อาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

