คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ 310 / 2558
เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข$าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและให$ได$รับเงินค0าตอบแทนพิเศษ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 และมาตรา 73 แห0งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข$าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก$ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเงินเดือน
เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน0งข$าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2558 หนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด0วนที่สุด ที่ นร 0204/ว 64 ลงวันที่ 12 เมษายน
2544 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 5 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2545 และหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 4 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด0วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ.ว0าด$วยการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของข$าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข$าราชการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และ โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน
2558 จึงให$ข$าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได$รับเงินเดือน และหรือรับค0าตอบแทนพิเศษ
ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึ่งปEที่แล$วมา จํานวน 18 ราย
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท$ายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต0วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

(นายบวร ใจปFGา)
ผู$อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
หมายเหตุ ขอรับรองว0าการเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปEสองขั้นไม0เกินร$อยละ 15 ของจํานวน
ข$าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 และวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปEไม0เกินร$อยละ 6
ของอัตราเงินเดือนข$าราชการที่ครองอยู0จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2558
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บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข$าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)
(แนบท$ายคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ที่ 310/2558 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558)
เลื่อนให$ได$รับ
กฎ ก.ค.ศ.
เงินเดือนก0อนเลื่อน
เลขประจําตัว
เลขที่
ค0าตอบแทนพิเศษ พ.ศ.2550
ชื่อ - สกุล
ตําแหน0ง วิทยฐานะ
สังกัด/โรงเรียน
1
ตุ
ล
าคม
2558
ประชาชน
ตําแหน0ง
อันดับ
ขั้น
อันดับ
ขั้น
2% 4%
ข$อ...
นายพรพิชิต ทิทา
1401000111576 ครูผู$ช0วย
60763 อุบลรัตนพิทยาคม ครูผู$ช0วย 18,270 ครูผู$ช0วย 19,100
ข$อ 7
นางสาวเมวดี สุรนันท
1102001465898 ครูผู$ช0วย
60605 อุบลรัตนพิทยาคม ครูผู$ช0วย 16,190 ครูผู$ช0วย 16,920
ข$อ 7
นายคมสัน สอโส
3401800233524 ครูผู$ช0วย
21102 อุบลรัตนพิทยาคม ครูผู$ช0วย 15,050 ครูผู$ช0วย 15,800
ข$อ 7
นางกานติมา มุลทากุล
3410700803680 ครูผู$ช0วย
59317 อุบลรัตนพิทยาคม ครูผู$ช0วย 15,050 ครูผู$ช0วย 15,800
ข$อ 7
นางสาวนันทนภัส สารพินจิ 1402000005505 ครู
1242 อุบลรัตนพิทยาคม คศ.1 20,740 คศ.1 21,570
ข$อ 7
นางสาวสุวิมล โคกคาน 1410200070627 ครู
3319 อุบลรัตนพิทยาคม คศ.1 19,920 คศ.1 20,740
ข$อ 7
นางสาวฐิตวิ รรณ สารพิมพ 1739900049871 ครู
6638 อุบลรัตนพิทยาคม คศ.1 22,890 คศ.1 23,810
ข$อ 7
นางพัชนียา ไชยรัตน
3400800098847 ครู
58159 อุบลรัตนพิทยาคม คศ.1 22,450 คศ.1 23,360
ข$อ 7
นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด 1400900091171 ครู
60574 อุบลรัตนพิทยาคม คศ.1 21,150 คศ.1 22,000
ข$อ 7
นายอภิชาติ คําวิเลิศ
1440600091192 ครู
60598 อุบลรัตนพิทยาคม คศ.1 23,360 คศ.1 24,290
ข$อ 7
นายสมาน ล้ําลอง
1471200055408 ครู
60607 อุบลรัตนพิทยาคม คศ.1 20,320 คศ.1 21,150
ข$อ 7
นางสาวกุณฑิกา ภูศรีฤทธิ์ 3400900830957 ครู
60625 อุบลรัตนพิทยาคม คศ.1 20,320 คศ.1 21,150
ข$อ 7
นางปาริฉัตต ไวคํา
1409900042799 ครู
104028 อุบลรัตนพิทยาคม คศ.1 22,000 คศ.1 22,890
ข$อ 7
นางเนตรนภา คลังกลาง 3400800013493 ครู
128055 อุบลรัตนพิทยาคม คศ.1 22,450 คศ.1 23,360
ข$อ 7
นางสาวพิมผกา พิมพุฒ 3400700755293 ครู
130766 อุบลรัตนพิทยาคม คศ.1 22,450 คศ.1 23,360
ข$อ 7
นางสิริณัฎฐ รักษาเคน
3400700577344 ครู
829(ส) อุบลรัตนพิทยาคม คศ.1 24,290 คศ.1 25,240
ข$อ 7
นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง 1409900448329 ครู
32858 อุบลรัตนพิทยาคม คศ.1 20,320 คศ.1 21,150
ข$อ 7
นางมลิวัลย แสนแก$ว
3400800039298 ครู
60712 อุบลรัตนพิทยาคม คศ.1 23,360 คศ.1 23,810
ข$อ 6

