
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๑๙  /  ๒๕๕๙ 
เรื่อง  เลื่อนข้ันเงินเดือนข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ และมาตรา ๗๓  แห1งพระราชบัญญัติระเบียบข"าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  
และเงินประจําตําแหน1งข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หนังสือ
สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด1วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๒๐๔/ว ๖๔  ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔  หนังสือ
สํานักงาน  ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๕  ลงวันท่ี  ๗  สิงหาคม ๒๕๔๕  และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๔  ลงวนัท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๔๘  หนังสือสํานกังาน ก.ค.ศ. ด1วนท่ีสุด ท่ี ศธ  ๐๒๐๖.๗/ว ๘  
ลงวันท่ี  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คําสั่งหัวหน"าคณะรักษาความสงบแห1งชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ และคําสั่ง 
ท่ี ๑๑/๒๕๕๙  ลงวันท่ี  ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙  ประกอบกับ  กฎ ก.ค.ศ.ว1าด"วยการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
ของข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง  แนวปฏิบัติการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข"าราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก1น  ในคราว
ประชุม ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี  ๑๗ ตุลาคม  ๒๕๕๙  จึงให"ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได"รับเงินเดือน  และหรือรับค1าตอบแทนพิเศษ  ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานครึ่งปFท่ีแล"วมา  จํานวน  ๒๑  ราย  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท"ายคําสั่งนี้ 

 ท้ังนี้  ต้ังแต1วันท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๐  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
(นายบวร  ใจปGHา) 

ผู"อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 
หมายเหตุ ขอรับรองว1าการเลื่อนข้ันเงินเดือนรวมท้ังปFสองข้ันไม1เกินร"อยละ ๑๕ ของจํานวน

ข"าราชการ  ณ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และวงเงินเลื่อนข้ันเงินเดือนท้ังปFไม1เกิน 
ร"อยละ ๖  ของอัตราเงินเดือนข"าราชการท่ีครองอยู1จริง  ณ  วันท่ี  ๑  กันยายน  ๒๕๕๙



บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) 
(แนบท�ายคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน,พิทยาคม  ที่  219 /2559  สั่ง  ณ  วันที่   17  ตุลาคม พ.ศ. 2559) 

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน1ง 
วิทย
ฐานะ 

ตําแหน1ง 
เลขที่ 

เบิกจ1ายตรง 

ตําแหน1ง 
เลขที่ 

สังกัด/โรงเรียน 
เงินเดือน 
ก1อนเลื่อน 

เลื่อนให"ได"รับ กฎ ก.ค.ศ. 
พ.ศ.2550 

ข"อ... 
1 ตุลาคม 2559 ค1าตอบแทนพิเศษ 

อันดับ ขั้น อันดับ ขั้น 2% 4% 
1 นางสาวเมวดี  สุรนันท� ครูผู"ช1วย 0383707 60605 อุบลรัตน�พิทยาคม ครูผู"ช1วย 17,310 ครูผู"ช1วย 17,910 ข"อ 7 
2 นายคมสัน  สอโส ครูผู"ช1วย 0383704 21102 อุบลรัตน�พิทยาคม ครูผู"ช1วย 16,190 ครูผู"ช1วย 16,920 ข"อ 7 
3 นางกานติมา  มุลทากุล ครูผู"ช1วย 0383706 59317 อุบลรัตน�พิทยาคม ครูผู"ช1วย 16,190 ครูผู"ช1วย 16,920 ข"อ 7 
4 นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครูผู"ช1วย 0383705 59164 อุบลรัตน�พิทยาคม ครูผู"ช1วย 16,190 ครูผู"ช1วย 16,920 ข"อ 7 
5 นายนุกูล  ศรีโอษฐ� ครูผู"ช1วย 0383701 130180 อุบลรัตน�พิทยาคม ครูผู"ช1วย 19,100 ครูผู"ช1วย 19,920 ข"อ 7 
6 นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ครู 0383649 1242 อุบลรัตน�พิทยาคม คศ.1 22,450 คศ.1 23,360 ข"อ 7 
7 นางสาวสุวิมล  โคกคาน ครู 0383651 3319 อุบลรัตน�พิทยาคม คศ.1 21,150 คศ.1 22,000   ข"อ 7 
8 นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� ครู 0383657 6638 อุบลรัตน�พิทยาคม คศ.1 24,290 คศ.1 25,240   ข"อ 7 
9 นางพัชนียา  ไชยรัตน� ครู 0383665 58159 อุบลรัตน�พิทยาคม คศ.1 23,810 คศ.1 24,750   ข"อ 7 
10 นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู 0383671 60574 อุบลรัตน�พิทยาคม คศ.1 22,890 คศ.1 23,810   ข"อ 7 
11 นายสมาน  ล้ําลอง ครู 0383676 60607 อุบลรัตน�พิทยาคม คศ.1 21,570 คศ.1 22,450   ข"อ 7 
12 นายพรพิชิต  ทิทา ครู 0383708 60763 อุบลรัตน�พิทยาคม คศ.1 19,510 คศ.1 20,320   ข"อ 7 
13 นางปาริฉัตต�  ไวคํา ครู 0383698 104028 อุบลรัตน�พิทยาคม คศ.1 23,360 คศ.1 24,290   ข"อ 7 
14 นางเนตรนภา  คลังกลาง ครู 0383700 128055 อุบลรัตน�พิทยาคม คศ.1 23,810 คศ.1 24,750   ข"อ 7 
15 นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ ครู 0383702 130776 อุบลรัตน�พิทยาคม คศ.1 23,810 คศ.1 24,750   ข"อ 7 

 



 ๓

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) 
(แนบท�ายคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน,พิทยาคม  ที่  219 /2559  สั่ง  ณ  วันที่   17  ตุลาคม พ.ศ. 2559) 

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน1ง 
วิทย
ฐานะ 

ตําแหน1ง 
เลขที่ 

เบิกจ1ายตรง 

ตําแหน1ง 
เลขที่ 

สังกัด/โรงเรียน 
เงินเดือน 
ก1อนเลื่อน 

เลื่อนให"ได"รับ กฎ ก.ค.ศ. 
พ.ศ.2550 

ข"อ... 
1 ตุลาคม 2559 ค1าตอบแทนพิเศษ 

อันดับ ขั้น อันดับ ขั้น 2% 4% 
16 นางสิริณัฎฐ�  รักษาเคน ครู 0383703 829(ส) อุบลรัตน�พิทยาคม คศ.1 25,730 คศ.1 26,720 ข"อ 7 
17 นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง ครู 0383664 32858 อุบลรัตน�พิทยาคม คศ.1 21,570 คศ.1 22,450 ข"อ 7 
18 นางภัทรา  การนา ครู 0383663 12581 อุบลรัตน�พิทยาคม คศ.1 19,510 คศ.1 20,320 ข"อ 7 
19 นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครู 0383669 60572 อุบลรัตน�พิทยาคม คศ.1 21,150 คศ.1 22,000 ข"อ 7 
20 นายพงศกร  สุวรรณศรี ครู 0383658 7004 อุบลรัตน�พิทยาคม คศ.1 21,570 คศ.1 22,450 ข"อ 7 
21 นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ครู 0384209 58879 อุบลรัตน�พิทยาคม คศ.1 20,320 คศ.1 21,150 ข"อ 7 

 


