
 

 
 
 
 
ที่  ศธ o๔๒๕๙/ว ๑๓๙๔                    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๒๙ 
                             หมู่ ๙ ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อบต.กุดลำด) 
                                                                            ต ำบลกุดลำด อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี  
                   จังหวัดอุบลรำชธำนี ๓๔ooo 
 

         ๒๘  มีนำคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แจ้งหลักเกณฑ์และเง่ือนไขกำรจัดสรรวงเงินส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร ระดับส ำนักงำนเขต 
        พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๒๙ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษำยน ๒๕๖๒) และแจ้งให้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
         ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๒๙ 
อ้ำงถึง  ๑. มำตรำ ๕๓ มำตรำ ๗๒ มำตรำ ๗๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
             ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๒. กฏ ก.ค.ศ. กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๓. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว๒๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์     
              และวิธีกำรกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ๔. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่องกำรเลื่อน 

    เงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๕. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๒๗           
    ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒  กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
    และคู่มือกำรด ำเนินกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
    สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
๖. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๖๙๒         
    ลงวันที่ ๑๒ มีนำคม ๒๕๖๒  แจ้งซักซ้อมควำมเข้ำใจกำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและ 
    บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษำยน ๒๕๖๒) 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๒๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
        กำรจัดสรรวงเงินส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                      มัธยมศึกษำเขต ๒๙ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษำยน ๒๕๖๒) จ ำนวน ๓ แผ่น 
     ๒. ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๙ เพ่ือพิจำรณำเลื่อน 
                        เงินเดือนข้ำรำชกำร ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษำยน ๒๕๖๒) จ ำนวน ๔ แผ่น 
     ๓. บัญชีแสดงผลกำรพิจำรณำเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร จ ำนวน  ๑ แผ่น 
     ๔. บัญชีแสดงกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน  ๑ แผ่น 
     ๕. บัญชีสรุปจ ำนวนนับมีตัวข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ณ วันที่ ๑ มีนำคม ๒๕๖๒  
                        จ ำนวน ๑ แผ่น 

  ตำมเอกสำรที่ อ้ำงถึง ๑ – ๖ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๙ ได้แจ้ง       
กฏระเบียบและเอกสำรที่เก่ียวข้องกับกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัด   
ครั้งที่ ๑ (๑ เมษำยน ๒๕๖๒) เพ่ือให้ทรำบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ควำมแจ้งแล้ว นั้น 

/ส ำนักงำน... 

 



-๒- 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๙ ขอแจ้งประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๒๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขกำรจัดสรรวงเงินส ำหรับกำรเลื่อน เงินเดือน
ข้ำรำชกำร ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๒๙ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษำยน ๒๕๖๒) เพ่ือทรำบและ
ถือปฏิบัติ และขอให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑. พิจำรณำประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำ (รอบกำรประเมินวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ ถึง
วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๒) 

๒. พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร และค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษำยน ๒๕๖๒)
ให้แล้วเสร็จโดยเสนอในแบบฟอร์มตำมเอกสำรสิ่งที่ส่งมำด้วย ๓ – ๔  

๓. น ำส่งข้อ มูลและเอกสำ รหลักฐำน กำ รพิจำ รณำ เลื่อน เงิน เดือนตำมข้อ  ๒ ได้แ ก่ 
รำยงำนกำรประชุม แบบประเ มินผลกำ รปฏิบัติร ำชกำร เป็นต้น โดยเฉพำ ะเอกสำรประกอบกำ ร
พิจำรณำกรณีผลกำรประเมินอยู่ในระดับปรังปรุง  (ไม่ได้เลื่อนขั้น) ทุกกรณีให้ครบถ้วน  

๔. บัญชีแสดงผลกำรพิจำรณำเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ตำมผลกำรพิจำรณำ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษำยน ๒๕๖๒) สำมำรถสแกนจำก QR Code ข้ำงล่ำงนี้และลง
ข้อมูลตำมแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ส่ งไฟล์ที่ลงข้อมูลครบถ้วนแล้ว มำที่ อีเมล goriagel2523@outlook.co.th. 
หรือ personspm29@gmail.com 
 ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสำรกำรเสนอเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร และค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ครั้งที่  ๑     
(๑ เมษำยน ๒๕๖๒) ให้ครบถ้วนภำยในวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๒  

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ และด ำเนินกำรในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

      ขอแสดงควำมนับถือ 
          

           
              (นำยพิทยำ  ไชยมงคล) 
           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๒๙ 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
โทร. o๔๕๔๒ ๒๑๘๖  
โทรสำร o ๔๕๔๒ ๒๑๘๕ 
 
 
 
 

 

https://goo.gl/8xJcQi 
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