คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
ที่ ๘๗/๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
และดานความรูความสามารถการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
.............................
ดวยมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑ /๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูและดานความรูความสามารถการปฏิบัติงาน ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ สําหรับผูขอประเมินตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ดวนทีส่ ุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ จํานวน ๑๔ ราย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดาน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู และดานความรูความสามารถการปฏิบัติงานของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมหี รือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ดังรายชื่อตอไปนี้

๑.โรงเรียนบานสวางโนนทอง กรรมการประกอบดวย
๑.๑ นายประสงค วิวาสุขุ ผูอํานวยการโรงเรียนบานสวางโนนทอง ประธานกรรมการ
๑.๒ นายประเทือง บุตตะ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑.๓ นายมานพ ธานี
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานโนนคอ
กรรมการ
มีหนาทีป่ ระเมิน นางสาวพิมพ์ชนก ค้อมบุญ (สังคม)
๒.โรงเรียนบานไฮตาก กรรมการประกอบดวย
๒.๑ นายวีระสิทธิ์ วงศวรรณ ผูอํานวยการโรงเรียนบานไฮตาก
ประธานกรรมการ
๒.๒ นายประเทือง ขันอาสา ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒.๓ นางจันทรเพ็ญ ศรีสมุทร ครู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบานหนองยาว กรรมการ
มีหนาทีป่ ระเมิน นายปรีชา พัฒนศิริ (คอมฯ)
๓.โรงเรียนบานโนนสูง กรรมการประกอบดวย
๓.๑ นายถาวร วรพิมพรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนสูง
ประธานกรรมการ
๓.๒ นายมโนศักดิ์ ลุสมบัติ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓.๓ นายกิตติชัย วงศอนุชิต ครู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา กรรมการ
มีหนาที่ประเมิน นายประมวล พละวงศ (สุขศึกษา)
๔.โรงเรียนบานซําหวาย กรรมการประกอบดวย
๔.๑ นายบุญเรือง คงสิม ผูอํานวยการโรงเรียนบานซําหวาย
๔.๒ นายไสว วงศสาลี ผูทรงคุณวุฒิ
๔.๓ นายภูมิรินทร ศรไชย ครู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานโซง
มีหนาทีป่ ระเมิน นางสาวนอมจิต นารี (คอมฯ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-๒๕.โรงเรียนหนองโด กรรมการประกอบดวย
๕.๑ นายสิงห ศรีแกว
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองโด
ประธานกรรมการ
๕.๒ นายวงศชัย บุญศรี ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๕.๓ นางบุษบา ชุมทอก ครู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานเบญจโนนดู
กรรมการ
มีหนาที่ประเมิน นายรังสันต ไชยรศ (งานเกษตร)
๖.โรงเรียนบานโนนสวางวังเสือ กรรมการประกอบดวย
๖.๑ นายนฤทธิ์ ดุจดา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนสวางวังเสือ ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุระทอน หมั่นนิยม ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๖.๓ นางเรืองศรี เวฬุวนารักษ ครู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานโซง
กรรมการ
มีหนาที่ประเมิน นายกฤษดา ไถวฤทธิ์ (วิทยาศาสตร)
๗.โรงเรียนบานตาเกาตาโกย กรรมการประกอบดวย
๗.๑ นายสุรศักดิ์ พันธโคตร ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาเกาตาโกย ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุจันทร นาวงษศรี ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๗.๓ นางจันทรเพ็ญ อุติลา ครู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนศิษยเกาวังหลังวัฒนา กรรมการ
มีหนาที่ประเมิน นางปญญาเดช มุลาชาติ (สังคมศึกษา)
๘.โรงเรียนบานโนนเขืองจงเจริญ กรรมการประกอบดวย
๘.๑ วาที่ ร.ต.สมควร กงเงิน ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนเขืองจงเจริญ ประธานกรรมการ
๘.๒ นางจิรญ
ั ญา จันทนา ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๘.๓ นายสมควร โมทอง ครู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางฯ) กรรมการ
มีหนาที่ประเมิน ๑.นายสมศักดิ์ สุดเต (สุขศึกษา) ๒.นางอริยา หิมะคุณ (ภาษาไทย)
๙.โรงเรียนบานแกงยาง กรรมการประกอบดวย
๙.๑ นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงยาง
ประธานกรรมการ
๙.๒ นายสุพล คําวงศ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๙.๓ นางรัตนา รุกขะวัน ครู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานคําบอน
กรรมการ
มีหนาที่ประเมิน นายทวีพร พรานไพร (งานเกษตร)
๑๐.โรงเรียนบานโคกนอย กรรมการประกอบดวย
๑๐.๑ นายกมล จินพละ ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกนอย
ประธานกรรมการ
๑๐.๒ นายบุญถิ่น พิมพโพธิ์ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๐.๓ นายพรชัย เกตุทองดี ครู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานจันลา
กรรมการ
มีหนาที่ประเมิน นางวาสนา วงมาลี (อังกฤษ)
๑๑.โรงเรียนบานโสกแสง กรรมการประกอบดวย
๑๑.๑ นายสมัย บุญสุข ผูอํานวยการโรงเรียนบานโสกแสง
ประธานกรรมการ
๑๑.๒ นางทองปาน สาระวัน ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๑.๓ นายธนา สุพรม ครู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบานโนนแดง กรรมการ
มีหนาที่ประเมิน นายทองสุข มะหิน (ภาษาไทย)

-๓๑๒.โรงเรียนบานโซง กรรมการประกอบดวย
๑๒.๑ นายชัยพรต วงศละกุล ผูอํานวยการโรงเรียนบานโซง
ประธานกรรมการ
๑๒.๒ นายไสว วงศสาลี ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๒.๓ นางสมใจ ประพันธา ครู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนน้ํายืน
กรรมการ
มีหนาที่ประเมิน นายปฐมพงษ ประทุมหิน (งานเกษตร)
๑๓.โรงเรียนบานนานวล กรรมการประกอบดวย
๑๓.๑ นายสังวาลย วุฒิเสลา ผูอํานวยการโรงเรียนบานนานวล
ประธานกรรมการ
๑๓.๒ นายนพดล ใจบุญ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๓.๓ นางเพ็ญแข ภัยพิทักษ ครู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานโนนจิก
กรรมการ
มีหนาที่ประเมิน นายณรงค เขียวสด (ภาษาไทย)
ทั้งนี้ใหผูทมี่ ีรายชื่อตามคําสั่งปฏิบัตหิ นาทีท่ ี่ไดรบั มอบหมายโดยเครงครัด และดําเนินการประเมินตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด ดวยความบริสทุ ธิ์ ยุติธรรม เพื่อประโยชนสงู สุดแกทางราชการ หากมีปญหา อุปสรรคใดๆ
ใหรายงานตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายโกวิท เพลินจิตต)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

ที่ ศธ ๐๔๑๘๗/ว ๖๒๓

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
ถนนสถลมารค อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐
๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

เรื่อง การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนบาน ......................................................................................
ดวยมีขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ยื่นคํา
ขอรับการประเมินเพือ่ ใหมหี รือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และผานการตรวจสอบคุณสมบัตเิ รียบรอยแลว
และมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔
กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ไดมีมติเห็นชอบการแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจประเมินดานคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูและดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ จึงขอแจงใหขาราชการครูที่ยื่นคํา
ขอรับการประเมินจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ ใหครบเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ ในระหวาง
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ และขอใหโรงเรียนไดใหความรวมมือในการ
ตอนรับคณะกรรมการตามสมควรดวย จักขอบคุณยิ่ง 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ


(นายโกวิท เพลินจิตต)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
โทร ๐๘๖ – ๔๖๘๑ – ๙๓๖
โทรสาร ๐๔๕ – ๘๗๐๐๒๒

ที่ ศธ ๐๔๑๘๗/ว ๖๒๓

สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
ถนนสถลมารค อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐ 
๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

เรื่อง การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
เรียน คณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกทาน
สิ่งทีส่ งมาดวย ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
จํานวน ๑ ชุด
ดวยมีขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ยื่นคํา
ขอรับการประเมินเพือ่ ใหมหี รือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และผานการตรวจสอบคุณสมบัตเิ รียบรอยแลว
และมติอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ไดมีมติเห็นชอบการแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจประเมินดานคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูและดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
ดังกลาว
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๕ จึงซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการจัดสงเอกสารหลักฐานตางๆที่คณะกรรมการประเมินเสร็จ
แลว และจะตองนําสงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ดังนี
้
๑.แบบสรุปผลการประเมินดานที่ ๑ (ก.ค.ศ.๕ )
จํานวน ๑ เลม
๒.แบบสรุปผลการประเมินดานที่ ๒ (ก.ค.ศ.๘/๒- ๘/๕ แลวแตกรณี )
จํานวน ๑ เลม
๓.เอกสารตามขอ ๑ และขอ ๒ ใหจัดสงถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
ภายใน วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ


(นายโกวิท เพลินจิตต)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
โทร ๐๘๖ – ๔๖๘๑ – ๙๓๖
โทรสาร ๐๔๕ – ๘๗๐๐๒๒

ที่ ศธ ๐๔๑๘๗/ว ๖๒๓

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
ถนนสถลมารค อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐ 
๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

เรื่อง การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน ....................................................
สิ่งทีส่ งมาดวย ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
จํานวน ๑ ชุด
ดวยมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ในคราวประชุม
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ไดมีมติเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินดาน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูและดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเปน
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ จึงใหโรงเรียนแจงขาราชการครูใน
สังกัดของทานที่ไดรบั แตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจประเมินฯดังกลาวทราบดวย 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ


(นายโกวิท เพลินจิตต)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
โทร ๐๘๖ – ๔๖๘๑ – ๙๓๖
โทรสาร ๐๔๕ – ๘๗๐๐๒๒

ร่ าง, พิมพ์
ร่ าง, พิมพ์


