
  
 
 
ท่ี  ศธ  04127/4426                                              สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
                              ถนนไกรเพชร อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 

          4  ตุลาคม  2560 

เรื่อง   การเลื่อนข้ันค/าจ0างลูกจ0างประจํา  ครั้งท่ี 2  (1 ตุลาคม 2560) 

เรียน  ผู0อํานวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน(ยกเว0นโรงเรียนเอกชน) 

สิ่งท่ีส/งมาด0วย  1. บัญชีรายละเอียดแนบท0ายคําสั่งของโรงเรียน            จํานวน   1   ฉบับ 
        2. ตัวอย/างคําสั่งเลื่อนข้ันค/าจ0างลูกจ0างประจํา               จํานวน   1   ฉบับ 

 

            ด0วยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได0ดําเนินการพิจารณาเลื่อนข้ัน 
ค/าจ0างลูกจ0างประจํา ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2560)  ในสังกัดเป>นท่ีเรียบร0อยแล0ว  ดังรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อ 
ผู0ได0รับการพิจารณาให0เลื่อนข้ันค/าจ0างท่ีส/งมาพร0อมนี้ ขอให0ผู0บริหารสถานศึกษาท่ีมีลูกจ0างประจาํในสังกัด          
ท่ีได0รับการพิจารณาให0เลื่อนข้ันค/าจ0าง ออกคําสั่งเลื่อนข้ันค/าจ0างให0กับลูกจ0างประจํา ตามท่ีได0รับมอบอํานาจจาก
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  แล0วจัดส/งคําสั่งเลื่อนข้ันค/าจ0างลูกจ0างประจําให0กับสํานักงานเขต  
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  จํานวน 2 ชุด สําหรับลูกจ0างประจําท่ีไม/ได0รับการเลื่อนข้ันค/าจ0าง  
ไม/ว/ากรณีใด ๆ  ให0ผู0บังคับบัญชาชั้นต0นชี้แจงเหตุผลให0ลูกจ0างประจําผู0นั้นทราบด0วย และขอให0ตรวจสอบ
รายละเอียดแนบท0ายคําสั่งหากมีข0อผิดพลาดให0แจ0งกลุ/มบริหารงานบุคคลโดยด/วน จักขอบคุณยิ่ง 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ  

   
               ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ/มบริหารงานบุคคล 
โทร. 0 3232 8756 
โทรสาร  0 3232 8756 
 

 (นายทรงสิทธ์ิ  ศิลปธารากุล) 
รองผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน 

ผู0อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 



 
                               

 
 

คําสั่งโรงเรียน........................................... 
  ท่ี          /2560 

เรื่อง   ให0เลื่อนข้ันค/าจ0างและค/าตอบแทนลูกจ0างประจํา    
-------------------------------------------- 

 
                      อาศัยอํานาจตามความในข0อ 22  ข0อ 23  และข0อ 27  แห/งระเบียบกระทรวงการคลังว/าด0วย   
ลูกจ0างประจําของส/วนราชการ  พ.ศ.2537  ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว/าด0วยการเลื่อนข้ันค/าจ0าง
ลูกจ0างประจําของส/วนราชการ พ.ศ.2544  หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด/วนท่ีสุด ท่ี นร 0204/ว.64  
ลงวันท่ี 12 เมษายน 2544  และระเบียบกระทรวงการคลังว/าด0วยการเบิกจ/ายค/าตอบแทนพิเศษของข0าราชการ
และลูกจ0างประจําผู0ท่ีได0รับเงินเดือนหรือค/าจ0างถึงข้ันสูงหรือใกล0ถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหน/ง พ.ศ.2550   
หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0428/ว 47  ลงวันท่ี  29  พฤษภาคม  2558  หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี   
ก.ค.0420/ว 27  ลงวันท่ี  6  มีนาคม  2560   เรื่อง  หลักเกณฑHและวิธีการให0ลูกจ0างประจําของส/วนราชการ
ได0รับอัตราค/าจ0างสูงกว/าอัตราค/าจ0างข้ันสูงของตําแหน/งท่ีได0รับแต/งต้ังในแต/ละระดับ คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 1764/2556  สั่ง  ณ  วันท่ี  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556  เรื่อง  
มอบอํานาจการเลื่อนข้ันค/าจ0างลูกจ0างประจําของส/วนราชการ  จึงให0เลื่อนข้ันค/าจ0างลูกจ0างประจํา  ตามผลการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึ่งปJท่ีแล0วมา (1 เมษายน 2560 ถึง 30  กันยายน 2560)  
จํานวน        ราย   ดังบัญชีรายละเอียดแนบท0ายคําสั่งนี้ 

                       ท้ังนี้   ต้ังแต/วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2560  เป>นต0นไป 

                                              สั่ง  ณ  วันท่ี  4  ตุลาคม  พ.ศ.  2560 

   
  
         (…………………………………………………..) 
                                           ผู0อํานวยการโรงเรียน............................................. 

 
 

 

 

 
หมายเหตุ   ขอรับรองว/าการเลื่อนข้ันค/าจ0างรวมท้ังปJสองข้ัน ไม/เกินร0อยละ 15  ของจํานวนลูกจ0างประจํา     
               ณ  วันท่ี 1  มีนาคม  2560  และจํานวนท่ีใช0เลื่อนข้ันค/าจ0างไม/เกินร0อยละ 6 ของอัตราค/าจ0าง   
               ลูกจ0างประจําท่ีครองอยู/  ณ  วันท่ี  1  กันยายน  2560 
 



 
 
 
 
 

คําสั่งโรงเรียน…………………………………  
ท่ี            /2560  

เรื่อง    เลื่อนข้ันค/าจ0างลูกจ0างประจําท่ีพ0นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ  60  ปJบริบูรณH    
--------------------------------------------------  

 
อาศัยอํานาจตามความในข0อ 22  ข0อ 23  และข0อ 27  แห/งระเบียบกระทรวงการคลังว/าด0วย   
ลูกจ0างประจําของส/วนราชการ  พ.ศ.2537  ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว/าด0วยการเลื่อนข้ันค/าจ0าง
ลูกจ0างประจําของส/วนราชการ พ.ศ.2544  หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด/วนท่ีสุด ท่ี นร 0204/ว.64  
ลงวันท่ี 12 เมษายน 2544  และระเบียบกระทรวงการคลังว/าด0วยการเบิกจ/ายค/าตอบแทนพิเศษของข0าราชการ
และลูกจ0างประจําผู0ท่ีได0รับเงินเดือนหรือค/าจ0างถึงข้ันสูงหรือใกล0ถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหน/ง พ.ศ.2550   
หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0428/ว 47  ลงวันท่ี  29  พฤษภาคม  2558  หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี   
ก.ค.0420/ว 27  ลงวันท่ี  6  มีนาคม  2560   เรื่อง  หลักเกณฑHและวิธีการให0ลูกจ0างประจําของส/วนราชการ
ได0รับอัตราค/าจ0างสูงกว/าอัตราค/าจ0างข้ันสูงของตําแหน/งท่ีได0รับแต/งต้ังในแต/ละระดับ คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 1764/2556  สั่ง  ณ  วันท่ี  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556  เรื่อง  
มอบอํานาจการเลื่อนข้ันค/าจ0างลูกจ0างประจําของส/วนราชการ  จึงให0เลื่อนข้ันค/าจ0างลูกจ0างประจํา  ตามผลการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึ่งปJท่ีแล0วมา (1 เมษายน 2560 ถึง 30  กันยายน 2560)  
จํานวน  1  ราย   ดังบัญชีรายละเอียดแนบท0ายคําสั่งนี้ 

                       ท้ังนี้   ต้ังแต/วันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ.  2560   เป>นต0นไป 

                                              สั่ง   ณ   วันท่ี  4  ตุลาคม  พ.ศ.  2560 

         
    

    (                                      ) 
ผู0อํานวยการโรงเรียน…………………………………….. 

 

 

 

 

หมายเหตุ   ขอรับรองว/าการเลื่อนข้ันค/าจ0างรวมท้ังปJสองข้ัน ไม/เกินร0อยละ 15  ของจํานวนลูกจ0างประจํา     
               ณ  วันท่ี  1  มีนาคม 2560  และจํานวนท่ีใช0เลื่อนข้ันค/าจ0างไม/เกินร0อยละ 6  ของอัตราค/าจ0าง   
               ลูกจ0างประจําท่ีครองอยู/  ณ  วันท่ี  1  กันยายน  2560 


