
   

 

 

 

 

 

 

รายงานการด าเนินงานตามนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบคุคล 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
 
 
 
 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 

























































































 
ประเด็นด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีวิทยฐำนะครูช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้
ด ำเนินกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมี 
วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร ดังนี้ 
         1. ผู้ขอส่งค ำขอต่อผู้บังคับบัญชำให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 
         2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำตรวจสอบคุณสมบัติและ
เอกสำรตำมท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 
         3. น ำเสนอ กศจ. ด ำเนินกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำร 
         4. ด ำเนินกำรประเมิน 
         5. เสนอ กศจ. เขตอนุมัติผลกำรประเมินและอนุมัติ
แต่งต้ัง 
          6. ผู้มีอ ำนำจตำม 53 ด ำเนินกำรส่ังแต่งต้ัง 
          7. แจ้งโรงเรียน ก.ค.ศ. และ สพฐ. 
 
ผลกำรด ำเนินกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้
ด ำเนินกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทย
ฐำนะครูช ำนำญกำร โดยด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบและ
หลักเกณฑ์วิธีกำรตำมท่ี ก.ค.ศ. ยึดมั่นในกำรด ำเนินงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำล จึงท ำให้กำรปฏิบัติงำนเกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล ข้ำรำชกำรครูได้รับแต่งต้ังวิทยฐำนะตำมท่ีขอ 
ปัญหำ  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี  - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















































































































 
 

ประเด็นด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้

ด ำเนินกำรกำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ ดังนี้ 
         1. ตรวจสอบต ำแหน่งว่ำงและประชำสัมพันธ์ต ำแหน่ง
ว่ำงและแจ้งกำรส่งค ำร้องขอย้ำย 
         2. สถำนศึกษำขอควำมเห็นจำกคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนของผู้ขอย้ำย 
         3. ขออนุมัติต่อ กศจ.เพื่อส่งค ำร้องขอย้ำยไปต่ำงเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ 
          4. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้ำย 
          5. รวบรวมค ำร้องขอย้ำยท้ังภำยในและจำกต่ำงเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำไปแยกเป็นรำยโรงเรียนขอควำมเห็นกำรย้ำยต่อ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
          6. จัดท ำข้อมูลกำรประเมินศักยภำพของผู้ขอย้ำย
เบ้ืองต้น 
          7. เสนอข้อมูลกำรย้ำยไปส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
มุกดำหำร เพื่อขออนุมัติกำรย้ำยต่อ อกศจ./กศจ.มุกดำหำร 
          8. ผู้มีอ ำนำจตำม 53 ด ำเนินกำรส่ังแต่งต้ัง 
          9. แจ้งโรงเรียนท่ีเกี่ยข้องด ำเนินกำรส่งตัว 
 
ผลกำรด ำเนินกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้
ด ำเนินกำรสรรหำผู้บริหำรสถำนศึกษำให้ด ำรงต ำแหน่งว่ำง โดย
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบและหลักเกณฑ์วิธีกำรย้ำยท่ี 
ก.ค.ศ. ก ำหนดและรำยละเอียดกำรประเมินศักยภำพกำรย้ำย
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมท่ี กศจ.มุกดำหำรก ำหนดไว้ ยึดมั่น
ในกำรด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล จึงท ำให้กำรปฏิบติังำน
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยด ำเนินกำรย้ำยข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำยงำนบริหำรกำรสถำนศึกษำ 
จ ำนวน 1  ครั้ง   จ ำนวนท้ังส้ิน  15  รำย 
ปัญหำ  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี  - 
 

 
 
 



 
ประเด็นด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรรับโอนข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ   
38 ค.(2)  

       1. ตรวจสอบอัตรำว่ำงตำมกรอบอัตรำก ำลังท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนด 
       2. เสนอ กศจ. มุกดำหำร เพื่อขออนุมัติให้ส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ด ำเนินกำรรับโอนให้เป็นไป 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ท่ี กศจ.มุกดำหำร ก ำหนด  
       3. แจ้งประกำศรับสมัครคัดเลือกเพื่อประชำสัมพันธ์ให้ผู้
ประสงค์ขอโอนทรำบโดยท่ัวกัน 
       4. ประกำศรำยช่ือผู้สมัครทุกรำย 
       5. แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำรับโอน 
       6. คณะกรรมกำรพิจำรณำรับโอนข้ำรำชกำรเท่ำจ ำนวน
ต ำแหน่งว่ำงท่ีประกำศ 
       7. เสนอ กศจ.มุกดำหำร เพื่ออนุมัติผลกำรรับโอนและ
ประกำศผลกำรรับโอน 
        8. เสนอผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 ด ำเนินกำรออกค ำส่ังรับ
โอนและแจ้งสังกัดมีค ำส่ังให้พ้นจำกต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือน
เดิมและส่งตัวมำปฏิบติัหน้ำท่ีในต ำแหน่งท่ีรับโอน 
 
ผลกำรด ำเนินกำร 
   ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้
ด ำเนินกำรรับโอนข้ำรำชกำรจ ำนวน 1 รำย คือ นำยนวิน เข็มทอง 
ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ กรมพลศึกษำ ให้ด ำรงต ำแหน่ง 
นักประชำสัมพันธ์  ระดับปฏิบติักำร สพป.มุกดำหำร   
 
ปัญหำ  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี  - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ภำคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













































































 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ด้านการสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (ต่อ) 
ประเด็นด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

2.2 การย้ายข้าราชการครู สายงานการสอน ปี พ.ศ. 2564 
รอบที่ 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ด าเนินการ 
การย้ายข้าราชการครู สายงานการสอน ดังน้ี  
1. ตรวจสอบต าแหน่งว่างข้าราชการครูสายงานการสอน               
พร้อมข้อมูลอัตราก าลังและสาขาวิชาเอกของแต่ละสถานศึกษา  
2. ตรวจสอบปฏิทินการย่ืนค าร้องขอย้ายและประช าสัมพันธ์              
การย่ืนค าร้องขอย้ายตามปฏิทินที่ก าหนด  
3. ขออนุมัติเป็นหลักการในการส่งค าร้องขอย้ายของข้าราชการ               
ครูสายงานการสอนไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาพร้อมความเห็น                
ของคณะกรรมการสถานศึกษา  
4. รวบรวมค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูสายงานการสอนในสังกัด 
ตรวจสอบคุณสมบัติ แยกประเภทค าร้องขอย้าย  
5. กรณีย้ายไปต่างเขต จัดส่งค าร้องขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พร้อมความเห็นของกรรมก ารสถานศึกษา  
6. ขอความเห็นจ ากคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีรับย้าย  
7. จัดท าข้อมูลรายละเอียดการย้ายของผู้ขอย้ายทุกราย                   
ตามองค์ประกอบการย้ายที่ สพฐ.ก าหนด เพ่ือจัดส่งข้อมูล                 
ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  
8. แต่งต้ังคณะท างานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือตรวจสอบ 
ข้อมูลรายละเอียดการย้าย ก่อนจัดส่งข้อมูลไปยังส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ด าเนินการต่อไป  
9 .จัดท าร่างระเบียบวาระการประชุมพิจารณาย้าย ไปยังส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  
10. ส่งค าสัง่แต่งต้ังย้ายไปยังผู้เก่ียวข้อง  
11. ส่งตัวผู้ได้รับการแต่งต้ังย้ายจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา             
ไปรายงานตัวที่สถานศึกษาในสังกัด สพป.มุกดาหาร และ รายงาน
ต้นสังกัดทราบ  
12. กรณีได้รับการแต่งต้ังย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา -แจ้งค าสั่ง
ย้ายให้ผู้ได้รับการแต่งต้ัง และให้สถานศึกษาส่งตัว ข้าราชการครู
มายังเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือจะได้ด าเนินการส่งตัว ไปยังเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่รับย้าย และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

 

 

 

 



2. ดา้นการสรรหาคนดี คนเก่ง เพ่ือปฏิบติังานตามภารกิจของหน่วยงาน (ต่อ) 

ประเด็นด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงาน  

1. ข้าราชการครูได้รับการย้ายมาด ารงต าแหน่งในสังกัด               
สพป.มุกดาหาร จ านวน 19 ราย  
2. ข้าราชการครูได้รับการย้ายไปด ารงต าแหน่งทางสังกัดอื่น 
จ านวน 11 ราย  
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ -ไม่ม-ี 
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ประกาศสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร 

เรื่อง  ประกาศร้อยละการเลือ่นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหน่งข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  

ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) 
--------------------------------------- 

  ตาม กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561             
ข้อ 5 วรรคสอง กําหนดให้การเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่ละครั้ง        
ให้เลื่อนได้อัตราไม่เกินร้อยละหกของฐานในการคํานวณ และให้ส่วนราชการประกาศร้อยละของฐานในการคํานวณ
ที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับ         
การมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน 

ดังน้ัน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1                     
(1 เมษายน 2564) ดังน้ี 

  ระดับดีเด่น ช่วงคะแนนระหว่าง 90-100  ได้เลื่อนร้อยละ 2.61 ขึ้นไป 
  ระดับดีมาก ช่วงคะแนนระหว่าง 80-89.99  ได้เลื่อนร้อยละ 2.01 – 2.60 
  ระดับดี  ช่วงคะแนนระหว่าง 70-79.99  ได้เลื่อนร้อยละ 1.51 – 2.00 
  ระดับพอใช้ ช่วงคะแนนระหว่าง 60-69.99  ได้เลื่อนร้อยละ 1.00-1.50 
  ต้องปรับปรุง คะแนน 59.99 ลงมา   ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

ประกาศ ณ วันที่   8   เมษายน  พ.ศ. 2564     
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7. การไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดให้ผู้บังคับบัญชาช้ีแจง

เหตุผลให้ข้าราชการผู้น้ันทราบด้วย 
8. ให้ผู้บังคับบัญชาประกาศรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงาน                 

อยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือยกย่องชมเชยและสร้างขวัญกําลังใจและ
แรงจูงใจให้พัฒนาการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดีย่ิงข้ึน 

9. โรงเรียนที่มีลูกจ้างประจําให้นําเข้าประชุมคณะกรรมการในระดับเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และนําผลการพิจารณาลงในบัญชีหมายเลข 2 และ 3 โดยเรียงตามลําดับความดี
ความชอบในระดับเครือข่ายและบันทึกคะแนนร้อยละที่ประเมินพร้อมรายงานการประชุม จํานวน 1 ชุด 

10. เอกสารที่ ต้องนําส่งพร้อมผลการพิจารณาเลื่อนเงินข้าราชการครูและบุคลากร                 
ทางการศึกษา ครั้งที่ 1  (1 เมษายน 2564) 

 10.1  บัญชีแสดงผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตามส่ิงที่มาด้วย 2 
 10.2  รายงานการประชุมในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ 
 10.3   ผลการพิจารณาลูกจ้างประจําในระดับเครือข่าย รายละเอียดตามข้อ 9 
11. ให้ส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

และเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจํา โดยให้ผู้อํานวยการโรงเรียนนําส่งด้วยตนเอง ในวันที่ 11-12 เมษายน 
2564  ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ 

                        ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
โทร. 0–4261–1532 ต่อ 14 
โทรสาร . 0–4261–2284  
  
 
 
 
 



                                                           ตัวอย่าง 
 
 

 

 

ประกาศโรงเรยีน................................................... 

เรื่อง  รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก” 

--------------------------------------- 
 ด้วย กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561  

ข้อ 4 วรรคสอง กําหนดให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด มาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0606.7/ว 6               
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 และ ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 กําหนดให้ผู้บังคับบัญชา
ประกาศรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก               
ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกันทุกครั้งที่มีการประเมิน 

บัดน้ี โรงเรียน......................................ได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน คร้ังที่ 1  (ระหว่างวันที่               
1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดํารงตําแหน่งครู
และรองผู้อํานวยการสถานศึกษา (ถ้ามี) เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน คร้ังที่ 1 (1 เมษายน 2564) 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ดังรายละเอียดที่แนบท้ายน้ี 

ทั้งน้ี การประกาศรายช่ือดังกล่าวมิได้เรียงลําดับที่ แต่อย่างใด 

ประกาศ ณ วันที่         เมษายน  พ.ศ. 2564 
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ที่  ศธ 04114/ว 1523                                         สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
                ถนนวิวิธสุรการ  อําเภอเมืองมุกดาหาร 
                จังหวัดมุกดาหาร  49000 

                                           11  พฤษภาคม  2564 

เร่ือง    แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)                          

เรียน    ผู้อํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) 

ด้วย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้พิจารณาการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) ในสังกัด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดหาร ในการประชุม คร้ังที่ 6/2564  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 น้ัน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้อํานวยความสะดวกให้กับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบผลการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) จึงได้ดําเนินการแจ้ง
ผลการเลื่อนเงินเดือนแบบออนไลน์ โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ไปที่ เวบไซต์ 
http://smart.mdh.go.th  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา :: Smart Area 
(AMSS++) โดยเข้าไปที่ เมนู  "บริหารงานบุคคล" แล้วเลือก  "ผลการเลื่อนเงิน เดือน  (ส่วนบุคคล)"            
หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

       จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
โทร  0-4261-1532 ต่อ 14 
โทรสาร  0-4261- 2284 
 
 





 
ขั้นตอนการทราบผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 
เข้าไปที่เวบไซด์  http://smart.mdh.go.th  หรือ สพป.มุกดาหาร 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
กรณทีีเ่คยเข้าระบบนีแ้ล้ว  

สามารถ login เข้าระบบได้เลย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

4 

เลอืกว่าต้องการทราบผลการเลือ่นเงินเดือนรอบทีเ่ท่าไหร่ 
หลงัจากน้ัน เลอืก “ตกลง” 





 
2 

 
7. การไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดให้ผู้บังคับบัญชาช้ีแจง

เหตุผลให้ข้าราชการผู้น้ันทราบด้วย 
8. ให้ผู้บังคับบัญชาประกาศรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงาน                 

อยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือยกย่องชมเชยและสร้างขวัญกําลังใจและ
แรงจูงใจให้พัฒนาการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดีย่ิงข้ึน 

9. โรงเรียนที่มีลูกจ้างประจําให้นําเข้าประชุมคณะกรรมการในระดับเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และนําผลการพิจารณาลงในบัญชีหมายเลข 2 และ 3 โดยเรียงตามลําดับความดี
ความชอบในระดับเครือข่ายและบันทึกคะแนนร้อยละที่ประเมินพร้อมรายงานการประชุม จํานวน 1 ชุด 

10. เอกสารที่ ต้องนําส่งพร้อมผลการพิจารณาเลื่อนเงินข้าราชการครูและบุคลากร                 
ทางการศึกษา ครั้งที่ 1  (1 เมษายน 2564) 

 10.1  บัญชีแสดงผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตามส่ิงที่มาด้วย 2 
 10.2  รายงานการประชุมในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ 
 10.3   ผลการพิจารณาลูกจ้างประจําในระดับเครือข่าย รายละเอียดตามข้อ 9 
11. ให้ส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

และเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจํา โดยให้ผู้อํานวยการโรงเรียนนําส่งด้วยตนเอง ในวันที่ 11-12 เมษายน 
2564  ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ 

                        ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
โทร. 0–4261–1532 ต่อ 14 
โทรสาร . 0–4261–2284  
  
 
 
 
 



 
 

 

 

ประกาศสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร 

เรื่อง  ประกาศร้อยละการเลือ่นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหน่งข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  

ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) 
--------------------------------------- 

  ตาม กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561             
ข้อ 5 วรรคสอง กําหนดให้การเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่ละครั้ง        
ให้เลื่อนได้อัตราไม่เกินร้อยละหกของฐานในการคํานวณ และให้ส่วนราชการประกาศร้อยละของฐานในการคํานวณ
ที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับ         
การมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน 

ดังน้ัน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1                     
(1 เมษายน 2564) ดังน้ี 

  ระดับดีเด่น ช่วงคะแนนระหว่าง 90-100  ได้เลื่อนร้อยละ 2.61 ขึ้นไป 
  ระดับดีมาก ช่วงคะแนนระหว่าง 80-89.99  ได้เลื่อนร้อยละ 2.01 – 2.60 
  ระดับดี  ช่วงคะแนนระหว่าง 70-79.99  ได้เลื่อนร้อยละ 1.51 – 2.00 
  ระดับพอใช้ ช่วงคะแนนระหว่าง 60-69.99  ได้เลื่อนร้อยละ 1.00-1.50 
  ต้องปรับปรุง คะแนน 59.99 ลงมา   ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

ประกาศ ณ วันที่   8   เมษายน  พ.ศ. 2564     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           ตัวอย่าง 
 
 

 

 

ประกาศโรงเรยีน................................................... 

เรื่อง  รายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก” 

--------------------------------------- 
 ด้วย กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561  

ข้อ 4 วรรคสอง กําหนดให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด มาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0606.7/ว 6               
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 และ ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 กําหนดให้ผู้บังคับบัญชา
ประกาศรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก               
ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกันทุกครั้งที่มีการประเมิน 

บัดน้ี โรงเรียน......................................ได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน คร้ังที่ 1  (ระหว่างวันที่               
1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดํารงตําแหน่งครู
และรองผู้อํานวยการสถานศึกษา (ถ้ามี) เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน คร้ังที่ 1 (1 เมษายน 2564) 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ดังรายละเอียดที่แนบท้ายน้ี 

ทั้งน้ี การประกาศรายช่ือดังกล่าวมิได้เรียงลําดับที่ แต่อย่างใด 

ประกาศ ณ วันที่         เมษายน  พ.ศ. 2564 
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ลําดับที่ โรงเรียน อําเภอ หมายเหตุ
1 นาคําน้อยวิทยา เมืองมุกดาหาร
2 บ้านเหล่าคราม เมืองมุกดาหาร
3 บ้านสามขามิตรภาพ 3 เมืองมุกดาหาร
4 บ้านโคกขามเลียน เมืองมุกดาหาร
5 บ้านนาตะแบง1 เมืองมุกดาหาร
6 บ้านคําผักหนอกสงเปือย เมืองมุกดาหาร
7 บ้านป่งเปือย เมืองมุกดาหาร
8 บ้านนาโด่ เมืองมุกดาหาร
9 บ้านป่าหวาย เมืองมุกดาหาร
10 บ้านหนองแคนนาจาน เมืองมุกดาหาร
11 บ้านดงมัน เมืองมุกดาหาร
12 บ้านคําป่าหลาย เมืองมุกดาหาร
13 บ้านนาเสือหลายหนองยอ เมืองมุกดาหาร
14 บ้านสามขัว เมืองมุกดาหาร
15 บ้านสงเปือย เมืองมุกดาหาร
16 คําอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา เมืองมุกดาหาร
17 บ้านโนนสะอาดราษฎร์บํารุง เมืองมุกดาหาร
18 ชุมชนนาโสก เมืองมุกดาหาร
19 บ้านนาโปน้อย เมืองมุกดาหาร
20 บ้านท่าไค้ เมืองมุกดาหาร
21 บ้านจอมมณีใต้ เมืองมุกดาหาร
22 บ้านคําผึ้ง เมืองมุกดาหาร
23 บ้านหนองหอยป่าหวาย เมืองมุกดาหาร
24 บ้านกุดแข้ เมืองมุกดาหาร
25 บ้านกุดโง้ง เมืองมุกดาหาร
26 ชุมชนบางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร
27 บ้านพรานอ้น เมืองมุกดาหาร
28 ชุมชนโพนทราย เมืองมุกดาหาร
29 บ้านหนองแวง เมืองมุกดาหาร
30 แก้งโนนคําประชาสรรค์ เมืองมุกดาหาร
31 บ้านนาถ่อน เมืองมุกดาหาร
32 บ้านโค้งสําราญ เมืองมุกดาหาร

รายชื่อโรงเรียนท่ีดําเนินการเรียบร้อยแล้ว

หน้าท่ี 1 จาก 6



ลําดับที่ โรงเรียน อําเภอ หมายเหตุ
รายชื่อโรงเรียนท่ีดําเนินการเรียบร้อยแล้ว

33 บ้านหนองไผ่ เมืองมุกดาหาร
34 บ้านป่งโพน เมืองมุกดาหาร
35 บ้านนาสองห้อง เมืองมุกดาหาร
36 บ้านนาคําน้อย 2 เมืองมุกดาหาร
37 มุกดาลัย เมืองมุกดาหาร
38 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ เมืองมุกดาหาร
39 บ้านเหล่าป่าเป้ด เมืองมุกดาหาร
40 บ้านหนองแอก เมืองมุกดาหาร
41 บ้านกุดแข้ใต้ เมืองมุกดาหาร
42 บ้านห้วยยางจอมมณี เมืองมุกดาหาร
43 บ้านนาดี 2 เมืองมุกดาหาร
44 บ้านศูนย์ไหม เมืองมุกดาหาร
45 บ้านพังคอง เมืองมุกดาหาร
46 บ้านหนองน้ําเต้า เมืองมุกดาหาร
47 บ้านดงเย็น เมืองมุกดาหาร
48 เมืองใหม่ เมืองมุกดาหาร
49 คําฮีเบญจวิทย์ เมืองมุกดาหาร
50 นราธิป-พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบง เมืองมุกดาหาร
51 บ้านหนองหญ้าไซย์ เมืองมุกดาหาร
52 ชุมชนศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร
53 บ้านนาหัวภู เมืองมุกดาหาร
54 อนุบาลมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
55 บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ เมืองมุกดาหาร
1 บ้านป่าแดง นิคมคําสร้อย
2 บ้านนาอุดม นิคมคําสร้อย
3 บํารุงพงศ์อุปถัมภ์ นิคมคําสร้อย
4 บ้านคํานางโอก นิคมคําสร้อย
5 บ้านโนนสะอาด2 นิคมคําสร้อย
6 บ้านอุ่มไผ่ นิคมคําสร้อย
7 หนองข่าประชาอุทิศ นิคมคําสร้อย
8 บ้านนิคมร่มเกล้า นิคมคําสร้อย
9 บ้านป่าเตย นิคมคําสร้อย
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10 บ้านนาสองเหมือง นิคมคําสร้อย
11 บ้านหนองสระพัง นิคมคําสร้อย
12 เตรียมทหารรุ่นท่ี13อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) นิคมคําสร้อย
13 คําแฮดประชาสรรค์ นิคมคําสร้อย
14 บ้านคําสร้อย นิคมคําสร้อย
15 บ้านหนองแวงใหญ่ นิคมคําสร้อย
16 ป่งแดงวิทยาคม นิคมคําสร้อย
17 บ้านคําบง1 นิคมคําสร้อย
18 บ้านบะ นิคมคําสร้อย
19 บ้านโนนเกษม นิคมคําสร้อย
20 บ้านน้ําเท่ียง2 นิคมคําสร้อย
21 บ้านนาหลวง2 นิคมคําสร้อย
22 บ้านห้วยกอก1 นิคมคําสร้อย
23 บ้านด่านมน นิคมคําสร้อย
24 บ้านนากอก นิคมคําสร้อย
25 บ้านภูแผงม้า นิคมคําสร้อย
26 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย นิคมคําสร้อย
27 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 นิคมคําสร้อย
28 ชุมชนบ้านม่วงไข่ นิคมคําสร้อย
29 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน นิคมคําสร้อย
1 บ้านห้วยทราย2 ดอนตาล
2 บ้านภูผาหอมพัฒนา ดอนตาล
3 บ้านนาป่ง ดอนตาล
4 บ้านท่าห้วยคํา ดอนตาล
5 ชุมชนดอนตาล ดอนตาล
6 บ้านนาม่วง ดอนตาล
7 สยามกลการ4 ดอนตาล
8 บ้านป่าพยอม ดอนตาล
9 บ้านโพนสว่าง ดอนตาล
10 บ้านนายาง ดอนตาล
11 บ้านแก้ง2 ดอนตาล
12 บ้านเหล่าหมี ดอนตาล
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13 บ้านนาโพธ์ิ ดอนตาล
14 บ้านภูวง ดอนตาล
15 ชุมชนโพธิ์ไทร ดอนตาล
16 นาหว้าประชาสรรค์ ดอนตาล
17 บ้านนาคําน้อย1 ดอนตาล
18 บ้านโนนสวาท ดอนตาล
19 บ้านโคกหนองหล่ม ดอนตาล
20 บ้านหนองบอน ดอนตาล
21 บ้านหนองกระยัง ดอนตาล
22 บ้านนามน ดอนตาล
23 บ้านภูล้อม ดอนตาล
24 บ้านโคกพัฒนา ดอนตาล
25 บ้านบาก2 ดอนตาล
26 บ้านห้วยกอก2 ดอนตาล
27 บ้านนาสะโน ดอนตาล
28 บ้านดง ดอนตาล
29 บ้านนาทาม ดอนตาล
30 บ้านเหล่าแขมทอง ดอนตาล
21 บ้านกกตูม ดงหลวง
1 บ้านชะโนด 2 ดงหลวง
2 บ้านฝั่งแดง ดงหลวง
3 บ้านปากช่อง ดงหลวง
4 หมู่บ้านป่าไม้ ดงหลวง
5 บ้านโพนไฮ ดงหลวง
6 บ้านแก้งนาง ดงหลวง
7 บ้านก้านเหลืองดง ดงหลวง
8 บ้านหนองคอง ดงหลวง
9 บ้านเหล่าดง ดงหลวง
10 บ้านดงหลวง ดงหลวง
11 พระราชทานบ้านหนองหมู ดงหลวง
12 บ้านเปียด ดงหลวง
13 บ้านหนองยาง ดงหลวง
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14 บ้านนาหลัก ดงหลวง
15 ร่มเกล้า ดงหลวง
16 บ้านมะนาว ดงหลวง
17 บ้านโสก ดงหลวง
18 บ้านนาหินกอง ดงหลวง
19 บ้านขัวสูง ดงหลวง
20 บ้านย้อมพัฒนา ดงหลวง
22 บ้านหนองหนาว ดงหลวง
23 บ้านน้ําบ่อดง ดงหลวง
24 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ ดงหลวง
1 บ้านโนนสังข์ศรี คําชะอี
2 บ้านเหล่า คําชะอี
3 บ้านเหล่าสร้างถ่อ คําชะอี
4 บ้านโคกสว่าง2 คําชะอี
5 บ้านหนองเอี่ยน คําชะอี
6 บ้านคําบกราษฎร์นุกูล คําชะอี
7 บ้านดอนป่าแคน คําชะอี
8 ห้วยตาเปอะ คําชะอี
9 บ้านโนนสว่าง 1 คําชะอี
10 บ้านหนองเอี่ยนดง"ราษฎร์สงเคราะห์" คําชะอี
11 บ้านโคก2 คําชะอี
12 บ้านม่วง คําชะอี
12 บ้านหนองบง คําชะอี
13 บ้านแมด คําชะอี
14 ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) คําชะอี
15 บ้านหนองสระพังทอง คําชะอี
16 บ้านซ่ง คําชะอี
17 บ้านโพนงาม คําชะอี
18 บ้านตูมหวาน คําชะอี
19 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" คําชะอี
20 บ้านห้วยลําโมง คําชะอี
21 ชุมชนบ้านคําชะอี คําชะอี

หน้าท่ี 5 จาก 6



ลําดับที่ โรงเรียน อําเภอ หมายเหตุ
รายชื่อโรงเรียนท่ีดําเนินการเรียบร้อยแล้ว

23 บ้านแฝก คําชะอี
24 บ้านหนองกะปาด คําชะอี
25 บ้านกลาง คําชะอี
1 บ้านชะโนด 1 หว้านใหญ่
2 บ้านหนองผือดอนม่วง หว้านใหญ่
3 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม หว้านใหญ่
4 บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่
5 บ้านป่งขาม หว้านใหญ่
6 บ้านทรายทอง หว้านใหญ่
7 บ้านหว้านน้อย หว้านใหญ่
8 บ้านโนนสว่าง 2 หว้านใหญ่
9 บ้านนาแพงโคกน้ําสร้าง หว้านใหญ่
10 บ้านนาดีโคกสวาท หว้านใหญ่
11 เมืองพาลุกากรภูมิ หว้านใหญ่
12 บ้านขามป้อม หว้านใหญ่
1 บ้านคําพ้ี หนองสูง
2 บ้านหนองโอใหญ่ หนองสูง
3 บ้านโคกหินกอง หนองสูง
4 บ้านคําพอก 1 หนองสูง
5 บ้านนาตะแบง 2 หนองสูง
6 บ้านโคกกลาง หนองสูง
7 บ้านภู หนองสูง
8 บ้านโนนยาง หนองสูง
9 บ้านงิ้ว หนองสูง
10 บ้านบุ่ง หนองสูง
11 ชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง
12 บ้านหลุบปึ้ง หนองสูง
13 บ้านแวง หนองสูง

หมายเหตุ โรงเรียนท่ีไม่มีรายชื่อจะแจ้งให้เข้ามารับเอกสารอีกครั้ง

หน้าท่ี 6 จาก 6



ลําดับที่ โรงเรียน อําเภอ หมายเหตุ
1 บ้านดงยางนันทวัน เมืองมุกดาหาร ส่งเพ่ิมตัวจริง 1 ชุด
2 บ้านคําเขือง เมืองมุกดาหาร ส่งเพ่ิมตัวจริง 2 ชุด
3 บ้านไร่ เมืองมุกดาหาร ยังไม่ส่ง
4 บ้านโพนสวาง เมืองมุกดาหาร ส่งเพ่ิมตัวจริง 2 ชุด
5 บ้านบุ่งอุทัย เมืองมุกดาหาร ยังไม่ส่ง
6 บ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" เมืองมุกดาหาร ส่งเพ่ิมตัวจริง 1 ชุด
7 บ้านดอนม่วย เมืองมุกดาหาร ยังไม่ส่ง
8 บ้านโคก1 เมืองมุกดาหาร ส่งตัวจริงเพ่ิม 2 ชุด
9 บ้านผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร ยังไม่ส่ง
10 บ้านนาโสกน้อย เมืองมุกดาหาร ยังไม่ส่ง
11 บ้านแก่นเต่า เมืองมุกดาหาร ส่งเพ่ิมตัวจริง 1 ชุด
12 คําสายทองวิทยา เมืองมุกดาหาร ยังไม่ส่ง
13 บ้านดานคํา เมืองมุกดาหาร ยังไม่ส่ง
14 บ้านโนนศรี เมืองมุกดาหาร ส่งเพ่ิมตัวจริง 2 ชุด
15 บ้านม่วงหัก เมืองมุกดาหาร ยังไม่ส่ง
16 ชุมชนหนองแวงน้อย นิคมคําสร้อย ยังไม่ส่ง
17 บ้านคําไหล นิคมคําสร้อย ยังไม่ส่ง
18 บ้านหนองนกเขียน นิคมคําสร้อย ยังไม่ส่ง
19 บ้านคําดู่ ดอนตาล ยังไม่ส่ง
20 บ้านโคกสว่าง1 ดอนตาล ส่งตัวจริงเพ่ิม 2 ชุด
21 บ้านนายอ ดอนตาล ส่งตัวจริงเพ่ิม 2 ชุด
22 บ้านสานแว้ ดงหลวง ยังไม่ส่ง
23 บ้านโพนแดง ดงหลวง ยังไม่ส่ง
24 บ้านน้ําเท่ียงวันครู 2501 คําชะอี ส่งเพ่ิมตัวจริง 1 ชุด
25 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา หว้านใหญ่ ส่งเพ่ิมตัวจริง 2 ชุด
26 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย หว้านใหญ่ ส่งเพ่ิมตัวจริง 2 ชุด
27 บ้านสองคอน หว้านใหญ่ ยังไม่ส่ง
28 บ้านเหล่าน้อย หนองสูง ยังไม่ส่ง

รายชื่อโรงเรียนท่ียังไม่ส่งและส่งไม่ครบ จํานวน 3 ชุด

ส่งภายในวันที่ 29 มกราคม 25654 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล















 
 
 
ที่  ศธ  04114/ว 1940                                    สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
                              ถนนวิวิธสุรการ อําเภอเมืองมุกดาหาร  
                      จงัหวัดมุกดาหาร  49000  

                  2  มิถุนายน  2564 

เร่ือง     ประกาศรายช่ือผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  

เรียน    ผู้อํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

อ้างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561  

สิ่งที่ส่งมาด้วย     บัญชีรายช่ือผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานเรียบร้อย
แล้วให้ผู้บังคับบัญชาประกาศรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดีเด่นและดีมากในท่ีเปิดเผยให้ทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนา 
ผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดีย่ิงข้ึน น้ัน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 1 (1 เมษายน 2564) ตําแหน่ง                 
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารหารศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศึกษานิเทศก์และ
ผู้อํานวยการสถานศึกษาในสังกัดเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด จึงประกาศรายช่ือผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

                                   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวตัิ 
โทร. 0–4261–1532 ต่อ 14 
โทรสาร . 0–4261–2284  
 



 
 

 
 
 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
เร่ือง  รายช่ือผู้ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                  อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
    

     ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗2 
บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึด
หลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและปฏิบัติราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือว่าผู้น้ันมีความชอบสมควรได้รับบําเหน็จความชอบ                
อาจเป็นบันทึกคําชมเขย รางวัลเคร่ืองเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อนเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืน
และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/๖ ๒๐ ลงวันที่ ๓0 ตุลาคม ๒๕๖1 และ ที่ ศธ 0206.7/ว 6              
ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาประกาศรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วไป เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชย
และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบต่อไปให้ดีย่ิงข้ึน 

บัดน้ี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
รอบท่ี ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕๖๔) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ศึกษานิเทศก์และผู้ อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                
เพ่ือประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (1 เมษายน 2564) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือ            
ผู้ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

     ทั้งน้ี การประกาศรายช่ือดังกล่าวมิได้เรียงลําดับที่ แต่อย่างใด 

   ประกาศ  ณ วันที่   26   เมษายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับที่ ตําแหน่ง โรงเรียน / กลุ่มงาน หมายเหตุ

1 นาย ณรงค์ โล่ห์คํา รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
2 นาย ประภาส ไชยมี รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
3 นาง วรกัญญาพิไล แกระหัน รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
4 นาย มนตรี ลาดนาเลา เจ้าหน้าท่ีบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
5 นาง วิหาญ พละพร ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
6 นาย จีรศักด์ิ ยาโน ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
7 นาง ก่ิงแก้ว ภูทองเงิน ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8 นาย อดิศร ก้อนคํา ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
9 นาง เณริศรา ว่องไว ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
10 นาย ยิ่งศักด์ิ วรโยธา ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
11 นาง ทองพูล งามขํา ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
12 นาย พิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
13 นาย ถาวร บัณฑิตเสน ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
14 นาง ศิริกาญจนารัตน์ พละศึก ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
15 นาย คมกริช ไชยทองศรี ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
16 นาง อรพร ภูมิลี ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
17 นาง ฉวีวรรณ มีสติ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
18 นาง กรรณิการ์ บัณฑิตเสน ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
19 นาย ชยา ภาคภูมิ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
20 นางสาว พิไลวรรณ วะลัยสุข ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
21 นาง พิมสุภางค์ นามบุตร ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
22 นางสาว นิศรา แสงทอง ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
23 นางสาว ปัญญาพร ธิพรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
24 นาย เกียรติศักด์ิ วังคะฮาต ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์
25 นาย สมถิ่น โทจันทร์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนแก้งโนนคําประชาสรรค์
26 นาย สุริยา เสียงเย็น ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
27 นาง โยษิตา คนซื่อ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนคําบกราษฏร์นุกูล
28 นาย หัสดร สุดชา ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนคําสายทองวิทยา
29 นาย รณชัย ปัญญาพ่อ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนคําอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
30 ว่าท่ีร้อยตรี ชินชาติ ชูคําสัตย์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนคําฮีเบญจวิทย์
31 นาย สมชัย เจริญไกร ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนคําแฮดประชาสรรค์
32 นาย ทวี ซามงค์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนดอนตาล
33 นาย ประชาน แสนสุข ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนนาโสก
34 นาง นิภาพร อุปนิ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่
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35 นาย สมปอง เสียงลํ้า ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านคําชะอี
36 นาย เทพฤทธิ์ สิริจันทพันธุ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย
37 นาย คุณาธรณ์ พลสาร ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่
38 นาย ประศักด์ิ จิตอามาตย์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
39 นาย สุเพศ ยุติพันธ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
40 นาย โกสินธ์ พรหมเสนา ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนโพธ์ิไทร
41 นาย โอวาท สุเลิศ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนโพนทราย
42 นาย ไพโรจน์ กลางประพันธ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง
43 นาย วิเศษ ปรีประสาท ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง
44 นางสาว ปรียะปภัสร์ ทาสีเพชร ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นท่ี 13 อนุสรณ์ (บ้านด่านยาว)

45 นาง เอื้อมกาญจน์ จันทพันธ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม
46 นาง ศิวพร อาจหาญ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)
47 นาย อุทัยวุฒิ ศรีจันทร์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
48 ว่าท่ีร้อยตรี ฤทธิ์กล้า ขุนทวี ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนนาคําน้อยวิทยา
49 นาย สมพร สุกรรณ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนนาดีโคกสวาท
50 นาย จิรวัฒน์ ผิวงาม ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา
51 นาย วิชยา คนไว ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์
52 นาย ประสาทชัย แสนนา ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนโนนสังข์ศรี
53 นาย ชาญวุธ แสงฤทธ์ิ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกกตูม
54 นาย ยุธนา ผิวขํา ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกกไฮโนนนํ้าคํา
55 ว่าท่ีร้อยโท ธงชัย ถิตย์ฉาย ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกลาง
56 นาย นิพนธ์ สินพูน ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง
57 นาย วิพัฒน์ บัวชู ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกุดแข้
58 นางสาว ดวงดารา เจริญวงค์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้
59 นาย พีระพงษ์ เผ่าภูไทย ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกุดโง้ง
60 นาย วุฒิไกร จันทร ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก้ง 2
61 นาย สมบูรณ์ ศรีหาพล ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก้งนาง
62 นาย เกริกไกร หนองสูง ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่นเต่า
63 นาย ไชยนะคร บัวระพันธ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านขอนแก่น
64 ว่าท่ีร้อยตรี สุทธิพล ห้วยทราย ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านขัวสูง
65 นาย พิพัฒน์พล ปุริมานุรักษ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านขามป้อม
66 นาย บุญทอม สุพรรณ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านค้อ(บ้านค้อวิทยาคาร)
67 นาย สมจิตร แสนคํา ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคําเขือง
68 นาย สุริยัน ทรัพย์ผล ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคําดู่
69 นาย ชุมพล ประเทพา ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคํานางโอก
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70 นาย สังคม วีระพันธ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคําบง 1
71 นาย อรรณพ โพธ์ิศรี ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคําป่าหลาย
72 นาย อดุลย์ ลมงาม ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคําผักหนอกสงเปือย
73 นาย อดิศักด์ิ หาญจริง ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคําผ้ึง
74 นาย ยุทธชัย น้อยทรง ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคําพอก 1
75 นาย พัทธนา กลางประพันธ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคําพี้
76 นาย กานต์ นักลํา ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคําสร้อย
77 นาง ปภาดา สมประสงค์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคําไหล
78 นาย ลิขิต หาคุ้มคลัง ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคก 1
79 นาย เชิญสิน ไชยเพชร ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคก 2
80 นาย ศราวุธ อาจวิชัย ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกกลาง
81 นาย ประกอบ มีธรรม ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน
82 นาย พรสิทธ์ิ ราชริวงษ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา
83 นาย เสน่ห์ สุพรรณ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1
84 นาง วัชราภรณ์ สกุลทราย ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 2
85 นาย สมพร หมันสิงห์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม
86 นาย ทองพูล ไตรยวงศ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกหินกอง
87 นาง ชลนภา ประภาศรี ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโค้งสําราญ
88 นาย เศรษฐชาติ ชาวันดี ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านงิ้ว
89 นาง เพชรไพรินทร์ เจาะจง ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้
90 นาย สุรไกร แสนโสม ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านช่ง
91 ว่าท่ีร้อยตรี ปรีดา ก้องเสียง ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านชะโนด 1
92 นาย ยุทธิยงค์ ฌามุงคุณ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านชะโนด 2
93 นาย วชิระ แสงบุญ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดง
94 นาย บุญอํานวย แฝงสาคู ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดงมอน
95 นาย วิเศษ เผ่าเพ็ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดงมัน
96 นางสาว ธนัตถ์กานต์ ศรีเฉลียว ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดงยาง 1
97 นาย วิเชียร สุขสําราญ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน
98 นาย สุดสาคร ศรีลาศักด์ิ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดงเย็น
99 นาย ไพฑูรย์ ศรีหล่ิง ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดงหลวง
100 นาง สุมินตรา โคตรพัฒน์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน
101 นาย วินัย จันทร์ปัญญา ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอนม่วย
102 นาง อภิวันท์ บุญประสพ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดานคํา
103 นาย บัญชา ภัทรกุลวิศาล ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านด่านมน
104 นาย เปล้ือง เช้ือเมืองแสน ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านต้ิวราษฎร์อุทิศ

หน้าท่ี 3 จาก 8



ลําดับที่ ตําแหน่ง โรงเรียน / กลุ่มงาน หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหร ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564

ชื่อ - นามสกุล

105 นาง กานต์พิชชา ผิวผ่อง ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านทรายทอง
106 นาย ทวีโรจน์ ไชยพันธ์แสน ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าไค้
107 นาย วัฒน์สุคนธ์ อาจวิชัย ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนากอก
108 นาง สรัลรัชน์สิริ สุดชา ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม
109 นางสาว สุวิมล คนไว ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาคําน้อย 1
110 นาง ทัศนีย์ บุตรดีวงศ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาคําน้อย 2
111 นางสาว พิณทิพา จันรอง ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาดี 2
112 นาง ปาริชาต ทับทอง ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาโด่
113 นาย ประกาศ สว่างวงษ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1
114 นาย บรรดิฐ แก้วศรีนวม ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2
115 นาย จิรวัฒน์ ทะเสนฮด ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาถ่อน
116 นาย จิตติพงษ์ มัธยม ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาทาม
117 นาย สมหมาย นุทธบัตร ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาป่ง
118 นาย อังกูร อ้วนพรหมมา ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาโปน้อย
119 นาย ประดิน อินไชยา ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ
120 นาย สําพันธ์ แก้วโรจน์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ําสร้าง
121 นาย เดชดํารง ตุระซอง ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาโพธ์ิ
122 นาย อุดม ถาโคตร ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนามน
123 นาง กนกนุช เขียวเขิน ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาม่วง
124 นาย นิพนธ์ ชื่นสุคนธ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนายอ
125 นาย อรรคพล แดนดี ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนายาง
126 นาย ศาสตรา เพียงงาม ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสองห้อง
127 นาย ไชยยศ จันทพันธ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสะโน
128 นาย ทินกร จันทรโคตร ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ
129 นาย ศิวากร เรืองแสง ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย
130 นาย ไกรวุฒิ พันธุ์พรหม ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาหนองแคน
131 นาย เชวงศักด์ิ บรรจง ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาหลวง 2
132 นาย ธีรกร เช้ือคําจันทร์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาหลัก
133 นาง เยาวลักษณ์ สะภา ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาหัวภู
134 นางสาว เสาวลักษณ์ ธรรมวงศา ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาหินกอง
135 นาย พงศ์พิสิฏฐ์ จันปุ่ม ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาอุดม
136 นาย เอกราช พรหมพิบูลย์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านน้ําเที่ยงวันครู 2501
137 นาย จํารัส รัตนวิชัย ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านน้ําบ่อดง
138 นาย เศรษฐา สลางสิงห์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า
139 นาง ชญานิศ ประเทพา ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนเกษม

หน้าท่ี 4 จาก 8



ลําดับที่ ตําแหน่ง โรงเรียน / กลุ่มงาน หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหร ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564

ชื่อ - นามสกุล

140 นาย พิจิตร สุนทรส ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนยาง
141 นาง เอมอร ภูแด่น ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนศรี
142 นาย วัชรินทร์ เชื้อกุณะ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1
143 นาย เมธาวิร ชาวนา ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2
144 นาย บุญแสง สมไวย์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสวาท
145 นาย ชัยยา สาระไชย ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2
146 นาย เศกสรรค์ ปัญญาแก้ว ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์บํารุง
147 นาย ประภาส หม่ันเรียน ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบะ
148 นาย วิบูลย์ ราชอุดม ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบาก 2
149 นาย อมรเทพ เขมะปัญญา ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบุ่ง
150 นาย รวมมิตร พันธ์มุก ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย
151 นาง สุกัญญา ว่องไว ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่งขาม
152 นาย ก้ี พรหมวงค์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่งเปื่อย
153 นาย ทินกร วิชิตพันธ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่งโพน
154 นาย ยุทธนา เช้ือคมตา ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปากช่อง
155 นาย อนุชา บุรัตน์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่าแดง
156 นาย อุดม ส่วยโสภา ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่าเตย
157 นาย สุทัศน์ บุญแพง ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่าพยอม
158 นาย พัฒน์ธนเดช ภาคภูมิ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่าหวาย
159 นาย กฤษฎา อาจวิชัย ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด
160 นาย อารักษ์ ทองมหา ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเปียด
161 นาย พินิจ ภูนาโคก ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านผ่ึงแดด
162 นาย คําพันธ์ ชนะมาร ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านฝ่ังแดง
163 นาย คมกริช บรรจง ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแฝก
164 นาย พศิณศักด์ิ กลางประพันธ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพรานอ้น
165 นาย ทวีศักด์ิ สายคง ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านพังคอง
166 นาย จีรศักด์ิ ศรีบุรมย์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโพนงาม
167 นาย พงศักด์ิ คนหม่ัน ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโพนแดง
168 นาง เยาวรัตน์ แก้วมะ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโพนสวาง
169 นาย สมเกียรติ ศรีอาด ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
170 สิบเอก เผด็จ ปานอีเม้ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโพนไฮ
171 นาย วิบูลย์ ทิพย์ลม ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านภู
172 นาย บุญตา เสนา ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา
173 นาย เผย สุพรรณโมก ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านภูแผงม้า
174 นาย พิทยา ศรีลาศักด์ิ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านภูล้อม

หน้าท่ี 5 จาก 8



ลําดับที่ ตําแหน่ง โรงเรียน / กลุ่มงาน หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหร ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564

ชื่อ - นามสกุล

175 นางสาว วัชรีพร ธนพุทธิวิโรจน์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านภูวง
176 นาย ฉลาด สุพร ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านม่วง
177 นาย แหลมทอง แสนสุข ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านม่วงหัก
178 สิบตํารวจตรี สุธน มูลตรีศรี ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านมะนาว
179 นางสาว อนัตตา ชาวนา ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแมด
180 นาง รัตติยา ศรีนาม ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา
181 นาง สุมาลี นามแสง ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไร่
182 นาย สมาน ฤทธิ์น้ําคํา ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวังนอง
183 นาย พิพัฒน์ ขันธะแพทย์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวังไฮ
184 นาย ชวนชัย ท้าวบุตร ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแวง
185 นาย ประสาน จันทร์เผือก ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
186 ว่าท่ีร้อยตรี สมบัติ ไชยมาโย ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสงเปือย
187 นาย เพ็ญสมัย แก้วตา ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
188 นาย ประยูร บุญประสพ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านส้มป่อย(รอดนุกูล)
189 ว่าท่ีร้อยตรี วินัย วะหาโล ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสองคอน
190 นาย ทองสม สมลับ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสานแว้
191 นาย สมมัคร ผลสว่าง ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสามขัว
192 นาย ปรัชญา มานะวงศ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพท่ี 3
193 นาย ศิโรจน์ อาจวิชัย ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโสก
194 นาง วริญารักษ์ โสมดา ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองกระยัง
195 นาย สมหมาย คํามุงคุณ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองกะปาด
196 นาย สมศักด์ิ ศรีมาชัย ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองคอง
197 นางสาว ภรัญพ์ชร รัชตจิรพิสิฐ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน
198 นาย บุญรอด ริมทอง ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
199 นาย ไชยา สุวะไกร ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองน้ําเต้า
200 นาย ประยุทธ ศรีเสน ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองบง
201 นาย วีรชาติ บุตรดีวงศ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองบอน
202 นาย สมบัติ ศรีวิเศษ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองบัว
203 นาย กฤษดา ปาวงศ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองไผ่
204 นาย ธนัตถกานต์ ลามุล ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
205 นาย วทัญญู ปังอุทา ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองยาง
206 นาย สุรศักด์ิ จันทรโคตร ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแวง
207 นาย พิริยะ ทองมนต์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
208 นาย เมฆสุวรรณ วังวงศ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองสระพัง
209 นาย ธีรพงศ์ แสนยศ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง
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210 นาย วสันต์ ปัญญาบุตร ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์
211 นาย ภาสกร จันทะรักษ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหนาว
212 นาย สมบัติ นาจาน ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
213 นาย วรเชษฐ์ พันโกฏิ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน
214 นาง ภัทร์สิริย์ ไชยธงยศ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง(ราษฎร์สงเคราะห์)
215 นาย ปริญญา บุญล้อม ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแอก
216 นาย โอภาส จันปุ่ม ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่
217 นาย ชา ท่าประโคน ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง
218 นาย วิมาน พันธุวรรณ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1
219 นาย ธนิตศักด์ิ ว่องไว ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยกอก 2
220 นาย สมบัติ ทานะสิงห์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2
221 ว่าท่ีร้อยตรี วชิระวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหว้านน้อย
222 นาง ปิยะมาศ ขวานคร ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่
223 นางสาว ชลินธร บุตรดีวงศ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหัวยลําโมง
224 นาย ทักษิณ คนซื่อ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่า
225 นาย โอนัด เพชราเวช ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่าคราม
226 นาย ไมตรี พนันชัย ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่าดง
227 นาย พิพัฒน์ แสนโสม ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
228 นาย ประศักด์ิชัย ปู่ทา ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด
229 นาย จักรกฤษณ์ โลคลัง ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ
230 นาย พลพักษ์ คนหาญ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่าหมี
231 นาง ฐนิศรา นักลํา ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
232 นาย สุพจน์ ทาระขจัด ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่
233 นาย ธงชัย บุตรกาล ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบํารุงพงศ์อุปถัมภ์
234 นาย สมชาย อุตสาหะ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม
235 นาย ไพโรจน์ ยืนยง ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา
236 นาย ไชยพันธ์ พันธ์ชาติ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู
237 นาย ชาติชาย ก่อคุณ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนมุกดาลัย
238 นาง ทัศนีย์ บุญมาศ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ
239 นาย กิตติพล โคตรสุโพธ์ิ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองใหม่
240 นาย รังสรรค์ สุทารัมย์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนร่มเกล้า
241 นาย มนาส สาระไชย ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญบ้านห้วยทราย"ราษฎร์ประสงค์"

242 สิบเอก จิตติ ช่างแกะ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา

243 นาย ทักษิณ สุวรรณไตรย์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนสยามกลการ 4
244 นาย อภินันท์ อินลี ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ

หน้าท่ี 7 จาก 8



ลําดับที่ ตําแหน่ง โรงเรียน / กลุ่มงาน หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหร ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564

ชื่อ - นามสกุล

245 นาย พิเชษฐ์ เจือจันทร์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองผือดอนม่วง
246 นาง ธฤษวรรณ สุขโอรส ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้
247 นาย วรชาติ สกุลเดช ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนห้วยตาเปอะ
248 นาย วุฒิชัย ไชยกาศ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนห้วยยางจอมมณี
249 นาย ศุภศิษฐ อินทรวิเศษ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร

1 นาย เชาวลิต แสงเดือน ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตูมหวาน
2 นาย อภิเชก เผ่าภูไทย ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง

หมายเหตุ ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อมิได้เรียงลําดับที่ความดีความชอบแต่ประการใด

ระดับดีมาก
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ประกาศสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร 

เรื่อง  ประกาศร้อยละการเลือ่นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหน่งข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  

ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) 
--------------------------------------- 

  ตาม กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561             
ข้อ 5 วรรคสอง กําหนดให้การเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่ละครั้ง        
ให้เลื่อนได้อัตราไม่เกินร้อยละหกของฐานในการคํานวณ และให้ส่วนราชการประกาศร้อยละของฐานในการคํานวณ
ที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับ         
การมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน 

ดังน้ัน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1                     
(1 เมษายน 2564) ดังน้ี 

  ระดับดีเด่น ช่วงคะแนนระหว่าง 90-100  ได้เลื่อนร้อยละ 2.61 ขึ้นไป 
  ระดับดีมาก ช่วงคะแนนระหว่าง 80-89.99  ได้เลื่อนร้อยละ 2.01 – 2.60 
  ระดับดี  ช่วงคะแนนระหว่าง 70-79.99  ได้เลื่อนร้อยละ 1.51 – 2.00 
  ระดับพอใช้ ช่วงคะแนนระหว่าง 60-69.99  ได้เลื่อนร้อยละ 1.00-1.50 
  ต้องปรับปรุง คะแนน 59.99 ลงมา   ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

ประกาศ ณ วันที่   8   เมษายน  พ.ศ. 2564     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 









 
 

 
 

 

คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ที่ 49 /2564 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา               
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รกัษาการในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณา                     

การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2564) 

................................ 

  ด้วย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กําหนดให้มีเก็บข้อมูลผล             
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รักษาการในตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2564)  

เพ่ือให้การเก็บข้อมูลการการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รักษาการ                   
ในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เป็นไปตาม หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่                   
30 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561               
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562  
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการเก็บข้อมูลผลประกอบการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล                 
การปฏิบั ติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสิท ธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา                
และผู้รักษาการในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน คร้ังที่ 1                   
(1 เมษายน 2564) ดังต่อไปนี้ 
  ชุดที่ 1 เครือข่ายแก้วมุกดา   

1. นางวรกัญญาพิไล แกระหัน รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร  ประธานกรรมการ 
 2. นายวทัญญู  ปังอุทา ผอ.ร.ร.บ้านหนองยาง   รองประธานกรรมการ 
 3. นายรังสรรค์  สุทารัมย์ ผอ.ร.ร.บ้านร่มเกล้า   กรรมการ  
 4. นายนิพนธ์ ศรีลาศักด์ิ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
 5. นางศิริกาญจนารัตน์  พละศึก ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 6. นายประดิน อินไชยา ผอ.ร.ร.บ้านนาโปใหญ-่โคกสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ  

ชุดที่ 2 เครือข่ายคําอาฮวนดงเย็น พัฒนศึกษา 
1. นางวรกัญญาพิไล แกระหัน รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร  ประธานกรรมการ 

 2. นายประยุทธ ศรีเสน ผอ.ร.รบ้านหนองบง    รองประธานกรรมการ 
3. นางศิวพร อาจหาญ ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)  กรรมการ 

 4. นางนีรนาท ห้วยทราย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 
 5. นางสาวอรพร  คนสนิท ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 6. นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์  ผอ.ร.ร.นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกฯ ผู้ช่วยเลขานุการ  
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ชุดที่ 3 เครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์   
 1. นางวรกัญญาพิไล แกระหัน  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร  ประธานกรรมการ 
 2. ว่าที่ ร.ต.ปรีดา ก้องเสียง ผอ.ร.ร.บ้านชะโนด 1   รองประธาน 
 3. นายพิพัฒนพล ปุริมานุรักษ์ ผอ.ร.ร.บ้านขามป้อม   กรรมการ 
 4. นางสาวสุลักขณา รักษา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ  
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
 5. นางพิมสุภางค์  นามบุตร ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 
 6. นายเกียรติศักด์ิ  วังคะฮาต  ผอ.ร.ร.แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ชุดที่ 4 เครือข่ายสะพานมิตรภาพ  
1. นางวรกัญญาพิไล แกระหัน  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร  ประธานกรรมการ 
2. นายทักษิณ คนซื่อ ผอ.ร.ร.บ้านเหล่า   รองประธานกรรมการ 
3. นายสุรไกร แสนโสม ผอ.ร.ร.บ้านซ่ง   กรรมการ 
4. นางสุพัตรา พรมรักษา  ผอ.กลุ่มอํานวยการ   กรรมการ 
5. นายชยา ภาคภูมิ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
6. นายอดุลย์ ลมงาม ผอ.ร.ร.บ้านคําผักหนอกสงเปือย ผู้ช่วยเลขานุการ 

ชุดที่ 5 เครือข่ายเมืองน้ําทิพย์   
1. นางวรกัญญาพิไล แกระหัน  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร  ประธานกรรมการ 
2. นายสมศักด์ิ  ศรีมาชัย ผอ.ร.ร.บ้านหนองคอง  รองประธานกรรมการ 
3. นายชาญวุธ แสงฤทธ์ิ  ผอ.ร.ร.บ้านกกตูม   กรรมการ 
4. นางปาลิดา  คําพิชิต นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางสาวปัญญาพร  ธิพรพันธ์ ศึกษานิเทศก์   กรรมการและเลขานุการ 
6. นายพัฒน์ธนเดช ภาคภูมิ ผอ.ร.ร.บ้านป่าหวาย   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ชุดที่ 6 เครือข่ายคําชะอีคําบก 
1. นายประภาส  ไชยมี รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร  ประธานกรรมการ 
2. นายวิชยา  คนไว ผอ.ร.ร.นาหว้าประชาสรรค์  รองประธานกรรมการ 
3. นายสมเกียรติ ศรีอาด ผอ.ร.ร.บ้านโพนสว่าง   กรรมการ 
4. นางสาวจิตราภรณ์ ทองศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
6. นายมนาส สาระไชย ผอ.ร.ร.วัดหลวงปู่จามฯ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ชุดที่ 7 เครือข่ายคําชะอีก้าวหน้า  
1. นายประภาส  ไชยมี รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร  ประธานกรรมการ 
2. นายจิตติพงษ์  มัธยม ผอ.ร.ร.บ้านนาทาม   รองประธานกรรมการ 
3. นายไพโรจน์  ยืนยง ผอ.ร.ร.ป่าไร่ป่าชาดวิทยา  กรรมการ 
4. นายอภิชาติ เสียงล้ํา นิติกรชํานาญการ   กรรมการ 
 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี   
5. นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
6. นาสาวอนัตตา ชาวนา      ผอ.ร.ร.บ้านแมด   ผู้ช่วยเลขานุการ  
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ชุดที่ 8 เครือข่ายคําชะอีกศึกษาพัฒน์ 
1. นายประภาส  ไชยมี รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร  ประธานกรรมการ 

 2. นายเดชดํารง  ตุระซอง ผอ.ร.ร.บ้านนาโพธ์ิ   รองประธานกรรมการ 
3. นายวชิระ แสงบุญ ผอ.ร.ร.บ้านดง   กรรมการ 
4. นายประสพสุข จันเต็ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
5. นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวธนัตถ์กานต์ ศรีเฉลียว  ผอ.ร.ร.บ้านดงยาง 1   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ชุดที่ 9 เครือข่ายดอนตาล 
1. นายณรงค์  โล่ห์คํา รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร  ประธานกรรมการ 
2. นายประกอบ  มีธรรม ผอ.ร.ร.บ้านโคกขามเลียน  รองประธานกรรมการ 
3. นายสมมัคร ผลสว่าง ผอ.ร.ร.บ้านสามขัว   กรรมการ 
4. นายสายันต์ ผาดโผน   ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์  กรรมการ 
5. นางสาวนิศรา  แสงทอง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 
5. นายพรสิทธิ ราชิวงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านโคกพัฒนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ชุดที่ 10 เครือข่ายภูสระดอกบัว 
1. นายณรงค์  โล่ห์คํา รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร  ประธานกรรมการ 

 2. นายประสาน จันทร์เผือก ผอ.ร.ร.บ้านศูนย์ไหม   รองประธานกรรมการ 
3. นายประยูร  บุญประสพ ผอ.ร.ร.บ้านส้มป่อย”รอดนุกูล” กรรมการ 
4. นายวงศ์คํา  ถิ่นวัน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา  กรรมการ 
5. นางเณริศรา  ว่องไว ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
6. นายธนัตถกานต์ ลามุล ผอ.ร.ร.บ้านหนองเม็ก   ผู้ช่วยเลขานุการ 

11. เครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา 
1. นายณรงค์  โล่ห์คํา รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร  ประธานกรรมการ 
2. นายวิพัฒน์  บัวชู ผอ.ร.ร.บ้านกุดแข้   รองประธานกรรมการ 
3. นายจิรวัฒน์ ทะเสนฮด ผอ.ร.ร.บ้านนาถ่อน   กรรมการ 
4. นางปราณี  เผ่าเพ็ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ 
5. นายย่ิงศักด์ิ  วรโยธา   ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
6. นายสุริยัน ทรัพย์ผล ผอ.ร.ร.บ้านคําดู่   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 12. เครือข่ายคําสร้อยนาอุดม 
 1. นายมนตรี  ลาดนาเลา   รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร   ประธานกรรมการ 

2. นายไพโรจน์  กลางประพันธ์  ผอ.ร.ร.ชุมชนเมืองหนองสูง  รองประธานกรรมการ 
3. นายยุทธชัย น้อยทรง ผอ.ร.ร.บ้านคําพอก 1  กรรมการ 
4. นางสาวก่ิงปวีณ์  ทิวาพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  กรรมการ 
5. นางทองพูล  งามขํา ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
6. นายเผย  สุวรรณโมก ผอ.ร.ร.บ้านภูแผงม้า   ผู้ช่วยเลขานุการ  
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13. เครือขา่ยธารบงัอ่ี 
1. นายมนตรี  ลาดนาเลา รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร  ประธานกรรมการ 
2. นายบรรดิฐ  แก้วศรีนวม  ผอ.ร.ร.บ้านนาตะแบง 2  รองประธานกรรมการ 
3. นายศราวุธ  อาจวิชัย  ผอ.ร.รบ้านโคกกลาง   กรรมการ 
4. นางรินดา  แสนเวียน  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางฉวีวรรณ  มสีติ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
6. นายอภินันท์  อินลี  ผอ.ร.ร.บ้านหนองข่าประชาอุทิศ ผู้ช่วยเลขานุการ 

14. เครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา 
1. นายณรงค์  โล่ห์คํา รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร  ประธานกรรมการ 
2. นายบุญอํานวย แฝงสาคู   ผอ.ร.ร.บ้านดงมอน   รองประธานกรรมการ 
3. นายกฤษดา ปาวงค์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองไผ่   กรรมการ 
4. นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางวิหาญ  พละพร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กรรมการและเลขานุการ 

 6. นายเมฆสุวรรณ วังวงศ์  ผอ.ร.ร.บ้านหนองสระพัง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

15. เครือข่ายดงหลวง  
 1. นายประภาส  ไชยม ี  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร   ประธานกรรมการ 
 2. นายสมชาย  อุตสาหะ ผอ.ร.ร.ป่งแดงวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 3. นางฐนิศรา  นักลํา ผอ.ร.ร.บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน กรรมการ 
 4. นายชูกิจ  พาพันธ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ 
 5. นายจีรศักด์ิ  ยาโน ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ
 6. นายภาสกร  จันทะรักษ ์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองหนาว  ผู้ช่วยเลขานุการ 

16. เครือข่ายดงหลวงตอนบน   
1. นายประภาส  ไชยม ี รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร  ประธานกรรมการ 

 2. นายกานต์  นักลํา ผอ.ร.ร.บ้านคําสร้อย   รองประธานกรรมการ 
3. นายคุณาธรณ์ พลสาร ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านม่วงไข่  กรรมการ 
4. นายราเมศ  โภคสวัสด์ิ   นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นายอดิศร  ก้อนคํา ศึกษานิเทศก ์   กรรมการและเลขานุการ 
6. ว่าที่ ร.ต.สุทธิพล  ห้วยทราย ผอ.ร.ร.บ้านขัวสูง   ผู้ช่วยเลขานุการ 

17. เครือข่ายหนองสูง 
1. นางวรกัญญาพิไล แกระหนั รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร  ประธานกรรมการ 
2. ว่าที่ ร.ท.ธงชัย  ถิตย์ฉาย  ผอ.ร.ร.บ้านกลาง   รองประธานกรรมการ 
3. นายสมหมาย  คํามุงคุณ  ผอ.ร.ร.บ้านหนองกะปาด  กรรมการ 
4. นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กรรมการ 
5. นายคมกริช  ไชยทองศรี ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
6. นายเศรษฐชาติ ชาวันดี ผอ.ร.ร.บ้านง้ิว   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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18. เครือข่ายคีรีวงศึกษา 
1. นายณรงค์  โล่ห์คํา รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร  ประธานกรรมการ 
2. นายทินกร  จันทรโคตร ผอ.ร.ร.บ้านนาเสือหลายหนองยอ รองประธานกรรมการ  
3.  นายปรัชญา  มานะวงศ์  ผอ.ร.ร.บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 กรรมการ 
4. นางทองม้วน  สุทธิคุณ นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางสาวพิไลวรรณ  วะลัยสุข ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
6. นายวิบูลย์  ทิพย์ลม  ผอ.ร.ร.บ้านภู   ผู้ช่วยเลขานุการ 

19. เครือข่ายหว้านใหญ่ 
1. นายประภาส  ไชยมี รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร  ประธานกรรมการ 
2. นายธงชัย  บุตรกาล ผอ.ร.ร.บํารุงพงษ์อุปภัมถ์  รองประธานกรรมการ 
3. นายสุเพศ  ยุติพันธ์  ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย กรรมการ 
4. นางมิตรภูไทย  หงส์เวียง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ 
 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. นายถาวร  บัณฑิตเสน  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ
6. นายเทพฤทธ์ิ  สิริจันทพันธ์ ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านบางทรายน้อย ผู้ช่วยเลขานุการ 

ชุดที่ 20 ประธานเครือข่ายทั้ง 19 เครือข่าย 
1. นายวรรณสิทธ์ิ คําเพราะ  ผอ.สพป.มุกดาหาร   ประธานกรรมการ 
2. รอง ผอ.สพป.มุกดาหารที่รับผิดชอบเครือข่าย   รองประธานกรรมการ 
3. นางวิหาญ  พละพร  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ 
4. นายนิพนธ์  ศรีลาศักด์ิ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวพรรมณี นาโสก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ัง ดําเนินการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการสถานศึกษา 
ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม และให้ประมวลผลข้อมูลเสนอ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารทราบ 

  ทั้งน้ี ต้ังแต่ บัดน้ีเป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ด่วนที่สุด 
ที่  ศธ  04114/ว 1055                                    สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
                              ถนนวิวิธสุรการ อําเภอเมืองมุกดาหาร  
            จังหวัดมุกดาหาร  49000  

              25  มีนาคม  2564 

เร่ือง    เชิญประชุม  

เรียน    ประธานและรองประธานเครือข่ายทุกเครือข่ายในสังกัด 

อ้างถึง  หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04114/ว 1008                   
ลงวันที่  24 กมุภาพันธ์  2564 

ตามที่หนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ซักซ้อมการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการและเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจํา คร้ังที่ 1 (1 เมษายน 2564) เพ่ือให้การบริหารงาน
บุคคลในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและค่าจ้างลูกจ้างประจํา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม และเหมาะสม โดย
คํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานตําแหน่ง น้ัน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ขอเชิญประธานและรองประธาน
เครือข่ายทุกเครือข่ายในสังกัดเข้าร่วมประชุมซักซ้อมซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา คร้ังที่ 1 (1 เมษายน 2564) ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม       
คุรุมุกดา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ 

                        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
โทร. 0–4261–1532 ต่อ 14 
โทรสาร . 0–4261–2284  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
ที่  ศธ 04114/ว 1523                                         สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
                ถนนวิวิธสุรการ  อําเภอเมืองมุกดาหาร 
                จังหวัดมุกดาหาร  49000 

                                           11  พฤษภาคม  2564 

เร่ือง    แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)                          

เรียน    ผู้อํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) 

ด้วย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้พิจารณาการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) ในสังกัด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดหาร ในการประชุม คร้ังที่ 6/2564  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 น้ัน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้อํานวยความสะดวกให้กับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบผลการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) จึงได้ดําเนินการแจ้ง
ผลการเลื่อนเงินเดือนแบบออนไลน์ โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ไปที่ เวบไซต์ 
http://smart.mdh.go.th  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา :: Smart Area 
(AMSS++) โดยเข้าไปที่ เมนู  "บริหารงานบุคคล" แล้วเลือก  "ผลการเลื่อนเงิน เดือน  (ส่วนบุคคล)"            
หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

       จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
โทร  0-4261-1532 ต่อ 14 
โทรสาร  0-4261- 2284 
 
 





 
ขั้นตอนการทราบผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 
เข้าไปที่เวบไซด์  http://smart.mdh.go.th  หรือ สพป.มุกดาหาร 
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2 
กรณทีีเ่คยเข้าระบบนีแ้ล้ว  

สามารถ login เข้าระบบได้เลย 
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4 

เลอืกว่าต้องการทราบผลการเลือ่นเงินเดือนรอบทีเ่ท่าไหร่ 
หลงัจากน้ัน เลอืก “ตกลง” 

























































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
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