ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/6296 9

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ถนนวันลูกเสือ อาเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
30 พฤศจิกายน ๒๕61

เรื่อง แก้ไขคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนเลิงนกทา
อ้างถึง 1. คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 355/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
2. คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 85/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
3. คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 345/2561 สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 399/2561
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
2. สาเนาคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 400/2561
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
3. สาเนาคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 402/2561
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ตามที่ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต ๒๘ แจ้งค าสั่ ง ให้ ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตามคาสั่งที่อ้างถึง 1 คาสั่งปรับอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคาสั่งที่อ้างถึง 2 และคาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการ ตามคาสั่งที่อ้างถึง 3 คาสั่งดังกล่าวมีผลให้การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูฯ บางรายคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรได้แจ้งคาสั่งแก้ไข
การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูฯ เรียบร้อยแล้ว นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ จึงขอส่งคาสั่งแก้ไขการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้ข้าราชการครูฯ ดังกล่าว หากตรวจสอบพบข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงขอให้แจ้งสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ โดยด่วน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและตรวจสอบ หน่วยเบิกให้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ขอแสดงความนับถือ

งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. ๐๘๘-๕๘๖-๐๗๒6
โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓-๓๗๙

ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/6296 9

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ถนนวันลูกเสือ อาเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
30 พฤศจิกายน ๒๕61

เรื่อง แก้ไขคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
อ้างถึง 1. คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 355/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
2. คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 85/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
3. คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 345/2561 สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 399/2561
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
2. สาเนาคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 400/2561
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
3. สาเนาคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 402/2561
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ตามที่ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต ๒๘ แจ้งค าสั่ ง ให้ ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตามคาสั่งที่อ้างถึง 1 คาสั่งปรับอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคาสั่งที่อ้างถึง 2 และคาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการ ตามคาสั่งที่อ้างถึง 3 คาสั่งดังกล่าวมีผลให้การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูฯ บางรายคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรได้แจ้งคาสั่งแก้ไข
การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูฯ เรียบร้อยแล้ว นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ จึงขอส่งคาสั่งแก้ไขการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้ข้าราชการครูฯ ดังกล่าว หากตรวจสอบพบข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงขอให้แจ้งสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ โดยด่วน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและตรวจสอบ หน่วยเบิกให้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ขอแสดงความนับถือ

งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. ๐๘๘-๕๘๖-๐๗๒6
โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓-๓๗๙

ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/6296 9

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ถนนวันลูกเสือ อาเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
30 พฤศจิกายน ๒๕61

เรื่อง แก้ไขคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนกาแมดขันติธรรมวิทยาคม
อ้างถึง 1. คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 355/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
2. คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 85/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
3. คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 345/2561 สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 399/2561
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
2. สาเนาคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 400/2561
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
3. สาเนาคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 402/2561
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ตามที่ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต ๒๘ แจ้งค าสั่ ง ให้ ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตามคาสั่งที่อ้างถึง 1 คาสั่งปรับอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคาสั่งที่อ้างถึง 2 และคาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการ ตามคาสั่งที่อ้างถึง 3 คาสั่งดังกล่าวมีผลให้การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูฯ บางรายคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรได้แจ้งคาสั่งแก้ไข
การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูฯ เรียบร้อยแล้ว นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ จึงขอส่งคาสั่งแก้ไขการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้ข้าราชการครูฯ ดังกล่าว หากตรวจสอบพบข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงขอให้แจ้งสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ โดยด่วน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและตรวจสอบ หน่วยเบิกให้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ขอแสดงความนับถือ

งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. ๐๘๘-๕๘๖-๐๗๒6
โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓-๓๗๙

ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/6296 9

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ถนนวันลูกเสือ อาเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
30 พฤศจิกายน ๒๕61

เรื่อง แก้ไขคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา
อ้างถึง 1. คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 355/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
2. คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 85/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
3. คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 345/2561 สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 399/2561
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
2. สาเนาคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 400/2561
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
3. สาเนาคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 402/2561
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ตามที่ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต ๒๘ แจ้งค าสั่ ง ให้ ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตามคาสั่งที่อ้างถึง 1 คาสั่งปรับอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคาสั่งที่อ้างถึง 2 และคาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการ ตามคาสั่งที่อ้างถึง 3 คาสั่งดังกล่าวมีผลให้การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูฯ บางรายคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรได้แจ้งคาสั่งแก้ไข
การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูฯ เรียบร้อยแล้ว นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ จึงขอส่งคาสั่งแก้ไขการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้ข้าราชการครูฯ ดังกล่าว หากตรวจสอบพบข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงขอให้แจ้งสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ โดยด่วน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและตรวจสอบ หน่วยเบิกให้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ขอแสดงความนับถือ

งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. ๐๘๘-๕๘๖-๐๗๒6
โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓-๓๗๙

ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/6296 9

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ถนนวันลูกเสือ อาเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
30 พฤศจิกายน ๒๕61

เรื่อง แก้ไขคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนคาเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
อ้างถึง 1. คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 355/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
2. คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 85/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
3. คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 345/2561 สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 399/2561
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
2. สาเนาคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 400/2561
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
3. สาเนาคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 402/2561
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ตามที่ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต ๒๘ แจ้งค าสั่ ง ให้ ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตามคาสั่งที่อ้างถึง 1 คาสั่งปรับอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคาสั่งที่อ้างถึง 2 และคาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการ ตามคาสั่งที่อ้างถึง 3 คาสั่งดังกล่าวมีผลให้การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูฯ บางรายคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรได้แจ้งคาสั่งแก้ไข
การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูฯ เรียบร้อยแล้ว นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ จึงขอส่งคาสั่งแก้ไขการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้ข้าราชการครูฯ ดังกล่าว หากตรวจสอบพบข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงขอให้แจ้งสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ โดยด่วน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและตรวจสอบ หน่วยเบิกให้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ขอแสดงความนับถือ

งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. ๐๘๘-๕๘๖-๐๗๒6
โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓-๓๗๙

ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/6296 9

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ถนนวันลูกเสือ อาเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
30 พฤศจิกายน ๒๕61

เรื่อง แก้ไขคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม
อ้างถึง 1. คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 355/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
2. คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 85/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
3. คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 345/2561 สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 399/2561
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
2. สาเนาคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 400/2561
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
3. สาเนาคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 402/2561
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ตามที่ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต ๒๘ แจ้งค าสั่ ง ให้ ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตามคาสั่งที่อ้างถึง 1 คาสั่งปรับอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคาสั่งที่อ้างถึง 2 และคาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการ ตามคาสั่งที่อ้างถึง 3 คาสั่งดังกล่าวมีผลให้การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูฯ บางรายคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรได้แจ้งคาสั่งแก้ไข
การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูฯ เรียบร้อยแล้ว นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ จึงขอส่งคาสั่งแก้ไขการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้ข้าราชการครูฯ ดังกล่าว หากตรวจสอบพบข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงขอให้แจ้งสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ โดยด่วน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและตรวจสอบ หน่วยเบิกให้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ขอแสดงความนับถือ

งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. ๐๘๘-๕๘๖-๐๗๒6
โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓-๓๗๙

ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/6296 9

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ถนนวันลูกเสือ อาเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
30 พฤศจิกายน ๒๕61

เรื่อง แก้ไขคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม
อ้างถึง 1. คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 355/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
2. คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 85/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
3. คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 345/2561 สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 399/2561
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
2. สาเนาคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 400/2561
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
3. สาเนาคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 402/2561
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ตามที่ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต ๒๘ แจ้งค าสั่ ง ให้ ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตามคาสั่งที่อ้างถึง 1 คาสั่งปรับอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคาสั่งที่อ้างถึง 2 และคาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการ ตามคาสั่งที่อ้างถึง 3 คาสั่งดังกล่าวมีผลให้การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูฯ บางรายคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรได้แจ้งคาสั่งแก้ไข
การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูฯ เรียบร้อยแล้ว นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ จึงขอส่งคาสั่งแก้ไขการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้ข้าราชการครูฯ ดังกล่าว หากตรวจสอบพบข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงขอให้แจ้งสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ โดยด่วน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและตรวจสอบ หน่วยเบิกให้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ขอแสดงความนับถือ

งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. ๐๘๘-๕๘๖-๐๗๒6
โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓-๓๗๙

ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/6296 9

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ถนนวันลูกเสือ อาเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
30 พฤศจิกายน ๒๕61

เรื่อง แก้ไขคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
อ้างถึง 1. คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 355/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
2. คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 85/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
3. คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 345/2561 สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 399/2561
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
2. สาเนาคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 400/2561
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
3. สาเนาคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 402/2561
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ตามที่ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต ๒๘ แจ้งค าสั่ ง ให้ ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตามคาสั่งที่อ้างถึง 1 คาสั่งปรับอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคาสั่งที่อ้างถึง 2 และคาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการ ตามคาสั่งที่อ้างถึง 3 คาสั่งดังกล่าวมีผลให้การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูฯ บางรายคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรได้แจ้งคาสั่งแก้ไข
การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูฯ เรียบร้อยแล้ว นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ จึงขอส่งคาสั่งแก้ไขการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้ข้าราชการครูฯ ดังกล่าว หากตรวจสอบพบข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงขอให้แจ้งสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ โดยด่วน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและตรวจสอบ หน่วยเบิกให้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ขอแสดงความนับถือ

งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. ๐๘๘-๕๘๖-๐๗๒6
โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓-๓๗๙

ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/6296 9

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ถนนวันลูกเสือ อาเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
30 พฤศจิกายน ๒๕61

เรื่อง แก้ไขคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
อ้างถึง 1. คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 355/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
2. คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 85/2561 สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
3. คาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 345/2561 สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 399/2561
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
2. สาเนาคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 400/2561
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
3. สาเนาคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ 402/2561
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ตามที่ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต ๒๘ แจ้งค าสั่ ง ให้ ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตามคาสั่งที่อ้างถึง 1 คาสั่งปรับอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคาสั่งที่อ้างถึง 2 และคาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการ ตามคาสั่งที่อ้างถึง 3 คาสั่งดังกล่าวมีผลให้การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูฯ บางรายคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรได้แจ้งคาสั่งแก้ไข
การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูฯ เรียบร้อยแล้ว นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ จึงขอส่งคาสั่งแก้ไขการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้ข้าราชการครูฯ ดังกล่าว หากตรวจสอบพบข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงขอให้แจ้งสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ โดยด่วน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและตรวจสอบ หน่วยเบิกให้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ขอแสดงความนับถือ

งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. ๐๘๘-๕๘๖-๐๗๒6
โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓-๓๗๙

