รายงานผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านกุมแป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
ความเป็นมา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่ งการแบ่งส่วนราชการสานักงานในเขตพื้นทีก่ ารศึกษาลงวันที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ข้อ๕ ได้กาหนดอานาจหน้าที่กลุม่ บริหารงานบุคคลไว้ดังต่อไปนี้ “(ง) ศึกษาวิเคราะห์ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”
จากอานาจหน้าที่และภารกิจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว
ข้างต้นนั้น โรงเรียนบ้านกุมแปภายใต้การกากับดูแลของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช จะต้องดาเนินการตามอานาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการการกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครูผู้สอน ตามมาตรา
๓๘ ก โดยผ่านความเห็นชอบของ กศจ. การดาเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการโดยยึดหลักการ กระจายอานาจ
ระบบคุณธรรมและหลักธรรมภิบาล ซึง่ การทางานดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ ในการสนับสนุน และส่งเสริมให้
สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระเบียบกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินงานเพื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครูผู้สอนสังกัด
โรงเรียนบ านท องโกงกาง้ผู้รบั ผิดชอบใต้ศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ ก.ค.ศ. และสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดไว้ดังนี้
๑. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ที่๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่๓เมษายน ๒๕๖๐ "ข้อ๔ ()
ให้กศจ.มีอานาจหน าที่ในเขตจังหวัดดังต่อไปนี(๑) อานาจตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกฎหมาย ว่า
การศึกษาชาติกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกาหนดให้เป็นอานาจหน าที่ของษาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯลฯ”

๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.ศึกษา๒๕๔๗ มาตรา ๒๓ (๓) และ
มาตรา ๔๓ “มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(อ.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ ารศึกษาเพิ่ม)มีอานาจและหน้าที่
(๓) ให้ความเห็นขอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา”
๓. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ..๒๕๕๐ “ข้อ๒
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ผบู้ ังคับบัญชาแต่งตัง้ คณะกรรมการ ไม่น้อย
กว่าสามคนขึ้นพิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยความ
เห็นชอบของกศจ. (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเดิม)
ข้อ ๓ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พจิ ารณาผลการ
ปฏิบัติงานทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยไว้
การศึกษาแห่งชาติและให้พจิ ารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพ
ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ข้อ ๖ (๗) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาทางานสายเกินจานวนครั้งทีห่ ัวหน้าส่วนกาหนด(ลาบ่อยครั้ง
คือ ลาเกิน ๘ ครั้ง มาสายเนืองๆ คือมาสายเป็น ๙ ครั้ง
ข้อ ๖ (๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไม่เกินยี่สบิ สามวันแต่ ไม่รวมถึง
วันลา(ค) ลาป่วยซึง่ จาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกิน หกสิบวันทาการ
๔. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ศธ ๐๒๐๖.๕/ ว ๒๑ ลงวันที่ธันวาคม ๒๕๕๒
เรื่องการเลือ่ นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรที่ต้องการแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา ๓๘ ก “ให้นาหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินการปฏิบัตริ าชการของให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมาตรฐานและแนวทางการกาหนด ความรู้
ความสามารถทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญและการเลือ่ นเงินเดือน
ข้าราชการตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน.ศ.๒๕๕๓ มาใช้โดยอนุโลมประกอบกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อน
ขันเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๐
“ข้อ ๑ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของข้าราชการพลเรือนสามัญให้ใช้สาหรับ
การประเมินผลการปฏิบัตริ าชการสาหรับรอบการประเมินตัง้ แต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ดาเนินการประเมินปีละ ๒ รอบ ตามปีงบประมาณ รอบที่ ๑
เป็นการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคมและรอบที่ ๒ เป็นการประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน

ข้อ๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบได้แก่ผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะโดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อย กว่าร้อยละ
๗๐
๖. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ศธ ๐๔๐๐๔/๑๖๕๙ ลงวันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่องการเลือ่ นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครูผสู้ อนตามมาตรา ๓๘
ก “ให้สานักงานโรงเรียนดาเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานเรือ่ งนฐานแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศ.๒๕๕๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓
“ข้อ ๙ การพิจารณาเลือ่ นเงินเดือนแต่ละครั้งให้นาผลการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการและวงเงินที่ได้รบั การ
จัดสรร
๑. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา๓๘ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบ ๖ เดือนรอบที่๑ (๑ ตุลาคม๒๕๖๐ -๓๑ มีนาคม๒๕๖๑) และ รอบที่ ๒
( ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน๒๕๖๑)
มาประกอบการพิจารณาและก าหนดร้อยละโดยใช้ฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเลื่อนในแต่ละ
ประเภทและระดับตามตารางฐานในการคานวณ หนังสือสานักงานก.พ.ด่วนที่สุดที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว๗ ลงวันที่๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๘”
๗. หนังสือสานักงาน ก.พ.ด่วนทีส่ ุดนร ๑๐๓๒.๒/ว๗ ลงวันที่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่องการปรับ
เงินเดือนเข้าสูบ่ ัญชีเงินเดือนขันสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญนตาม (บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘)
๘. หนังสือสานักงานก.พ.ด่วนที่สุดนร ๑๐๑๒.๒/ว๖ ลงวันที๒่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่องการปรับ
เงินเดือนเข้าสูบ่ ัญชีเงินเดือนขันสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญนตาม (.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน(ฉบับที่๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ กาหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบ ๖ เดือนรอบที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ) และ รอบที่ ๒ ( ๑
เมษายน - ๓๐ กันยายน )
๒. เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ.กาหนด

เป้าหมาย
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา ๓๘ ก ครั้งที่ ๑
๑ เมษายน และครั้งที่ ๒ ๑ ตุลาคม จานวน ๑๖ ราย อย่างเป็นธรรม
ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
๑. ศึกษาระเบียบกฎหมาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ตาแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา๓๘ก สร้างความเข้าใจและวางแผน ด าเนินการ
๒. จัดทาข้อตกลงการปฏิบัตริ าชการ
๒.๑ เดือนตุลาคมและเดือนเมษายน แจ้งเวียนปฏิทินการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านความเห็นขอบของกศจ.แล้วให้ผปู้ ระเมินและผูร้ ั บการประเมินรับทราบ และ
ร่วมกันกาหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการในรอบ ๖ เดือน
รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ) และรอบที่๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน) ยึดการงาน ๓ ลักษณะคือ
๒.๑.๑ งานตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการหรือแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
๒.๑.๒ งานตามคาสัง่ มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบของโรงเรียน
๒.๑.๓ งานที่ได้รบั มอบหมายเป็นพิเศษ
๒.๒ ส่งประกาศฯเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษาตาแหน่งครูผสู้ อนตามมาตรา ๓๘ ก ให้บุคลากรทาง group line
๒.๓ ส่งไฟล์แบบพิมพ์ข้อตกลงการปฏิบัติราชการแบบรายงานผล และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
และแบบประเมินสมรรถนะแบบสรุปผลการประเมินให้บุคลากรทาง group line
๒.๔ รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของแต่ละกลุม่ งานที่ลงนามเรียบร้อยตรวจสอบแล้ว จัดเก็บไว้
เป็นหลักฐานและเร่งรัดกลุ่มงานที่ไม่ส่งข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามกาหนดความถูกต้อง
๓. ประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
๓.๑ เดือนกันยายนและเดือนมีนาคมแจ้งเวียนปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้บุคลากรในสังกัดเพื่อเตรียมการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ ๖ เดือนรอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม
- ๓๑ มีนาคม) และรอบที่ ๒ (๑ เมษายน -๓๐ กันยายน๒๕) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานประเมิน พฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการของตนเองเสนอผู้อานวยการ
๓.๒ จัดทาฐานข้อมูลบุคลากรตาแหน่งอัตราเงินเดือนฐานการคานวณของแต่ละกลุ่มเพื่อส่งมอบข้อมูล
ให้รองผู้อานวยการเตรียมการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนบุคลากรในสังกัด

๓.๓ ผู้อานวยการกลุ่มดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรภายในกลุ่ม ตามปฏิทินที่
กาหนด โดยผ่านความเห็นชอบของรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่กากับดูแลและนาผลการ
ประเมินไปพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนในกรอบวงเงินร้อยละ ๒.๕๕ ของอัตราเงินเดือนบุคลากรทีมีตัวอยูจ่ ริง
ณ วันที่ ๑ กันยายนและวันที่ ๑ ตุลาคม โดยแบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็น ๕ ระดับ
และกาหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับดังนี้
ระดับดีเด่น
คะแนน ๙๐ % ขึ้นไป
ระดับดีมาก
คะแนน ๘๐-๘๙ %
ระดับดี
คะแนน ๗๐-๗๙ %
ระดับพอใช้
คะแนน ๖๐-๖๙ %
ระดับต้องปรับปรุง
คะแนน ต่ากว่า ๖๐ (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน)
๓.๔ วันที่ ๓๐ กันยายนและ ๓๑ มีนาคม ผู้อานวยการส่งแบบสรุปผลการประเมินผลการ ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานผลประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการและแบบสรุปผลการประเมินของบุคลากร ทุกรายให้
กลุ่มบริหารงานบุคคล
๔. การเลื่อนเงินเดือน
๔.๑ จัดทารายงานการนับจานวนข้าราชการที่มีตัวอยูจ่ ริงณวันที่ ๑ กันยายนและวันที่ ๑ มีนาคมและ
อัตราเงินเดือนรวม (เอกสารหมายเลข ๓-๓) ส่งสพป.นครศรีธรรมราช
๔.๒ จัดทาระเบียบวาระการประชุมอกศจ. เรื่องการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครูผู้สอนตามมาตรา ๓๘ ก ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน) และครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม) พร้อม
รายละเอียด จานวนข้าราชการอัตราเงินเดือนรวมและจานวนเงินที่ได้รบั จัดสรรจาก สพป.นครศรีธรรมราช
๔.๓ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละครัง้ ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการและวงเงินที่ได้รบั
การจัดสรรมาประกอบการพิจารณาและกาหนดร้อยละโดยใช้ฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเลือ่ น
ในแต่การเลื่อนในแต่ละประเภทและระดับตามตารางฐานในการคานวณหนังสือสานักงานก.พ. ด่วนที่สุดที่ นร
๑๐๑๒.๒/ว๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(๑) เลือ่ นเงินเดือนได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุดที่กาหนดแต่ละประเภทตาแหน่งสายงานและระดับตาแหน่ง
(๒) มิให้นาวงเงินมาหารเฉลี่ยเพื่อให้ทุกคนได้เลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละทีเ่ ท่ากัน
๔.๔ จัดทาข้อมูลการลาของข้าราชการข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนย้อนหลัง ๓ ปีเพือ่ ประกอบการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนบุคลากรซึ่งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๐ “ข้อ๖ (๗) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาทางานสายเกินจานวนครั้ง ที่หัวหน้าส่วนราชการ
กาหนด (ลาบ่อยครัง้ คือ ลาเกิน ๘ ครัง้ มาสายเนืองๆ คือมาสายเกิน ๙ ครั้ง)
ข้อ๖ (๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัตริ าชการหกเดือนโดยมีวันลาไม่เกินยี่สบิ สามวันแต่ไม่รวมถึงวัน (ค) ลา
ป่วยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน ไม่เกินหกสิบวันทาการ”
๔.๕ จัดทาข้อมูลบุคลากรเป็นรายกลุ่มประกอบด้วยรายชื่อระดับอัตราเงินเดือนคะแนน ประเมินฐานการ
คานวณ อัตราเงินเดือนรวมกรอบวงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบตั้งสูตรการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละการ
ปัดเศษสิบบาทโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
๔.๖ ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎ.ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลือ่ นขั้น
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.๒๕๕๐“ข้อ๒ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคนขึ้นพิจารณาและเสนอ
ความเห็นเพือ่ ประกอบการพิจารณาของผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขัน้ เงินเดือนโดยความเห็นชอบของกศจ. ซึ่ง
คณะกรรมการประกอบด้วย
๑. ผอ.โรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
๔. หัวหน้าฝ่ายบริหารบริหารงานบุคคล
เลขานุการ
๔.๕ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลือ่ นเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การคณะกรรมการศึกษาพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน พิจารณาเลือ่ นเงินเดือนเป็นร้อยละคูณกับฐานในการคานวณ ตามประเภทตาแหน่งและระดับโดย
ยึดคะแนนประเมินผลการปฏิบัตริ าชการและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการประกอบการพิจารณาเพื่อให้ได้จานวน
เงินที่ใช้เลื่อนโดยปัดเศษเป็นสิบบาทรวมเงินที่ใช้เดือนทุกรายภายในกรอบวงเงินที่ได้รบั จัดสรรร้อยละ ๒.๙๙
พร้อมทั้ง จัดเรียงลาดับการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนของบุคลเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษาโดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
๑. ผลการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการในรอบ ๖ เดือนและเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและข้อมูลการเสนอขอเลือ่ นเงินเดือนโดยรองผู้อานวยการโรงเรียน

๒. ข้อมูลการลาในรอบ ๖ เดือน
๓. อัตราเงินเดือนรวมณวันที่๑กันยายนและ วันที่๑มีนาคมกรอบวงเงินที่ได้รับ การจัดสรรเลื่อน
เงินเดือนร้อยละ ๒.๙๙ ของข้าราชการที่มีตัวอยูจ่ ริงณวันที่ ๑ กันยายนและ วันที่ ๑ มีนาคม
๔. ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนย้อนหลัง ๓ ปี

