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กําหนดการดําเนินการคัดเลือกข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค(๒)
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
................................................
ภายในวันที่ 8 มกราคม 2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือก

ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2563 -23 มกราคม 2563 รับสมัครคัดเลือก (ในวัน และเวลาราชการ)
ภายในวันที่ 27 มกราคม 2563

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร

ภายในวันที่ 29 มกราคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563

พิจารณาคัดเลือกบุคคล

ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

…………………………………………….

มาตรฐานตําแหน่ง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการเงินและบัญชี

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํ านาญงานสู งมากในด้ านวิ ชาการเงิ นและบั ญ ชี
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญในงานสูงมากในด้านวิชาการเงินบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) กําหนดนโยบาย เป้าหมาย วิธีการจัดทําบัญชีทางราชการ เอกสารรายงานทางการเงิน
เพื่อให้รายงานฐานะการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามแนวทางปฏิรูประบบราชการ
(2) ตรวจสอบประเมินผลและแก้ปัญหา รายงานทางการเงินและบัญชีและการปฏิบัติงานอื่น ๆ
เพื่อให้การปฏิบัติงาน และรายงานการเงินและบัญชีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดให้เป็นปัจจุบัน
(3) จัดและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจําเป็น
และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
(4) ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่สําคัญทางการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานและข้อกําหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรื อ ร่ ว มดํ า เนิ น การวางแผนงาน โครงการของหน่ ว ยงานระดั บ สํ า นั ก หรื อ กอง
มอบหมายงาน แก้ ไ ขปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง านและติ ด ตามประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํา งานร่ว มกัน ในทีม งานโดยมีบ ทบาทในการชี้แ นะ จูง ใจทีม งาน
หรื อหน่วยงานอื่นในระดับสํานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และเกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
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4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับที่ยากมาก หรืออํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(2) กําหนดแนวทางการจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และเป็นใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.4 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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ตําแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการพัสดุ

ชื่อตําแหน่งในสายงาน

นักวิชาการพัสดุ

ระดับตําแหน่ง

ชํานาญการพิเศษ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ปฏิ บั ติ งานที่ มี ประสบการณ์ โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญในงานสูงมากในงานวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร
(1) ประเมินและสรุปผลการจัดทําคําขอ เพื่อกําหนดงบประมาณประจําปีในทุกหมวดรายจ่าย
(2) ควบคุมการรวบรวมข้อมูลทางด้านงานพัสดุ เพื่อจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
(3) กํากับดูแลจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคาประกวดราคา
วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
(4) ควบคุมการจัดทํารายละเอียด เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ บัญชี หรือทะเบียน
คุมทรัพย์สิน แยกประเภทวัสดุ เพื่อให้การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(5) กําหนดแนวทางการซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(6) กําหนดแนวทางการจําหน่ายพัสดุเมื่อชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จําเป็นในการใช้งาน
ทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(7) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คําแนะนําในการปฏิบัติงาน
วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
ที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรื อ ร่ ว มดํ า เนิ น การวางแผนงาน โครงการของหน่ ว ยงานระดั บ สํ า นั ก หรื อ กอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น
ในระดับสํานักหรือกองเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และเกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับที่ยากมาก หรืออํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(2) กํ า หนดแนวทางการจัด ทํา ฐานข้อ มูล หรือ ระบบสารสนเทศที ่เ กี่ย วกับ งานพัส ดุ
เพื่อ ให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.4 ตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และ
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะทีจ่ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
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อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ศธ ๐๒๗๗/๒๑๖๓ ลงวันที่ ๑ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
๒. คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๔๗๗/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ศธ ๐๒๗๗/๓๑๓๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๔. คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๗๓๔๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำเนาคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๔๗๗/๒๕๖๑
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ ก.ค.ศ. ตรวจสอบแล้ว จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๗๓๔๒๕๖๑
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

๑.

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ส่งคำสั่งตามที่อ้างถึง ๒
เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ให้ ก.ค.ศ. เพื่อทราบ
รวม๓ ๐ ตำแหน่ง/รายและตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน.รวม๙ ตำแหน่งได้แ ก่ต ำแหน่ง เลขที่อ ๓ อ ๔ อ ๖ อ ๗
อ ๘ อ ๑๔ อ ๒๒ อ ๒๗ และ อ ๓๘ ต่อมาตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ได้ส่งคำสั่งตามที่อ้างถึง ๔ เรื่อง แก้ไขคำสั่ง
จำนวน ๑ ตำแหน่ง/ราย ได้แก่ ตำแหน่งเลขที่ อ ๒๔ นั้น
• ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
๑. รับทราบคำสั่งตามที่อ้างถึง ๒ รวม ๒๙ ตำแหน่ง/ราย และตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน
ทั้ง ๙ ตำแหน่ง ยกเว้นตำแหน่งเลขที่ อ ๒๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
๒. รับ ทราบคำสั่ง ตามที่อ ้างถึง ๔ จำนวน ๑ ตำแหน่ง /ราย ได้แ ก่ ตำแหน่งเลขที่ อ ๒๔
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายชาย มะลิลา)
รองเลขารการ ท.ก.ส.

ภารกิจนโยบายและระบบตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษา
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๒๕
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๒๕

ปฐฟ้เลิราชสารแทนเลขา5กา! ก.ก.ส.

ส์าเนาคำสัพ่ ่ี ก.ค:ศ. ตรวจสอบแล้'1
สํงพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ด.ศ. ที่ ศร 0206.5/...52
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่

J m y /๒ ๕ ๖ ๑

เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและน.ต่งตั้งช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเฃตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๔
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการครูและบุคลำกร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกั1ฃเพิ่มเติม มติ ก.ค.ศ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๖
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบกับ หนัง สือ สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
ที่ ฅธ ๐ ๔ ๐ ๐ ๙ /ว ๔ ๐๑๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และมติค ณะกรรมการศึก ษาธิก ารจัง หวัด
นครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนด
ตำแหน่งและแต่งตั้งช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
๓๘ ค. (๒) ในสังกัดสำนักงานเฃตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ให้ดำรงตำแหน่ง
ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน ๓6 ราย และตัดโอบอัตราเงินเดือนชองตำแหน่งว่างจากกรอบ
อัตรากำลังเดิมมากำหนดในตำแหน่งว่างที่ไม่มีอัตราเงินเดือนตามกรอบอัตรากำลังที่ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน
๙ อัตรา รวมทั้งสัน ๓๙ อัตรา
อนึ่ง ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านคำสั่งนี้ ให้ยื่นคัดค้านต่อ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ^0 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

บัญริ!รายละเรยดการกำหนดด่าแหปงและแด่งตงลำราชการครูและบุคลากรหางการสิกษา ผู้ด่ารงด่าแหปงบุคลากรหางการรกษาส์นตามมาตรา ๓๘ค. (ta)
ให้คำรงด่านทปงตามกรอบอัตรากำลังทีก.ค.ศ .ด่าทนทคามทบังสิอด่านักงานก.ค.ศ .ท ีศ ธ0๒0๖.14/ร tab ลงวับที •๙ สิงทาคม ๖๙๖๐
อังกัคส์านักงานเขตหนทีการสิกษาประทมสิกษานครศ•รธรรมราช เขคฺ ๙
(แนบห้ายคำอังด่านักงานสิกษารการจังหวัดนครศงิธรรมราชที ๙๗๗/๖๙๖® . ลงวันที ๓0 เคิอมสิงทาคม ท.ศ. ๒๙๖0 )
ลำดับ
ที่

ทีอ - สกุล
เลขประลำตัวประชา,!!น:

ๅผิ
ไชาเอก

เลขที
จ่ายศรง

ด่านทนง/ระดับ

ด่าทนต1วเดิม
ด่านหน่ง เงินเดิอน
เลขที (บาท)

0๐๐๑๘๙10 นักจัดการงาบที'วไป
ศศ.บ.
๑ นางลำใย ทบุ1น้อย
ลำนาญ่การพิเศษ
๓ ๘0๓๙ 00๖๙๙ ๙๔ ๙ การจัดการทีวไป
(การบัญริ))

อ เ£>

๐๐๐๓๘๔๓ นักจัดการงานทีวไป
๖ นางพิสนัยเพชรขาวช่วย- ทศ.บ.
๓ ๘000) 0๐๙๗๑ ๑๙ b การจัดการนัวไป
ลำนาญการ
(การนัญร)

อ๓

อังดัด

ด่าแหบ่ง/ระดับ
ดามกรอบอัตราด่าล้ง่
กอุ่มอำนวยการ
๓๘,๓๒0 ๓๗.แคพ่!รรพ™ ทดor นักจัดการงานทีวไป
ชำนาญการพิเศษ

๓๙,๗๙0 ดดปแครฬรรรม™Mid๙ นักจัดการงานทีวไป
ปฏิบัสิการ/ลำนาญการ

กำหนดไทฆ่
ด่าแหบ่ง
ตาแหบ่ง/ระmj
ที่แต่งตง
เลขที

เงินเดีอบ
(บาท)

หมายเหตุ

8 ๓ นักจัดการงานทีวไป
ลำนาญการพิเศษ

๓๘,๓๖๐ ผู้อำนวยการกลุ่ม
ไม่ผกู อันดับด่าแหปง

8 ๒ นักจัดการงานทีวไป
ลำนาญการ -

๓๙,๗๙๐

๔๓,๖๐๐
นักจัดการงานทีวไป
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
หรอ นักวิชาการคอมทิวเดอ?
ปฏิบัติการ/ลำบาญการ

รท ว่างริ!เงิน

■ 0 1๗0
000๓๘๖® นักท?ทยากรบุคคล
ปฏิบัสิทาร/ลำบาญการ

8๓
๙๓,๖00 ๓๗.นครฬรรรน™เข» ๔ นักจัดการงานทีวไป
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ห่?อ นักวิชาการคอมทิวเดอร
ปฏิบัติทาร/ลำบาญการ

๙ ว่างรเงิน

000๓๘๙๙ นักจัดการงานทีวไป
ปฏิบัติการ/ลำนาญการ

8๙

๙๓,๖00 ๓๗.นครฟ?61รน™ทด ๔นักประขาส์ม่อันธ์
ปฏิบัสิการ/ลำนาญการ.

อ ๙ นักประชาอัมท้นชํ
ปฏิบตั กิ าร/ลำนาญกๆร

๙๓,๖๐๐

8 ๙®

๙๒,๔๘0 ๓๗.นคร(ศ(แรนราขทด ๔ เจ้าทนักงานธุรการ
ปฏิบัสิงาน/ลำนาญงาน

อ ๙ นักวิชาการสิกษา
ชำนาญการพิเศษ

๙๒,๙๘๐ กำหนดด่าแหบ่งเ,บันการ'จัวคราว
เร่เอว่างลงให้กำหนดเป็นด่าแหปง
เจ้าพนัก งานธุร ก^^''^ !
ระดับปฏิบัติ^พลำงุฑญ่งาน~ *

8 ๓๙

๒๙,0๓0 ๓๗.นครครรรรน™เขด๙ เจ้าทนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน/ลำนาญงาน

อ ๖ เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน/ลำนาญงาน

๒๙,๐๑๐

000๓๘๙ร) นักวิชาการสิกบา
ศบน.
* นางอรศร มากเกตุ
ชำนาญการทิเศบ.
๓ ๘00 ๘ 000 ๙๖ ๓๘ o เทรฬ่พารทาฟ้เกษา

๖ ว่างริ!เงิน

000๓๘๙๓ นักวิชาการเงินนละบัญร
ปฏิบัติการุ/ลำนาญการ

ทบั า ๑

พ

\

ไแs te S r

V

K

S i l

(i
บัญ ชีร ายละเอีย ดการกำหนดตำแหน่ง และแต่ง ตั้ง ข้า ราขการครูแ ละบุค ลากรทางการสิก ษา ผู้ด ำรงตำแหน่ง บุค ลากรทางการสิก ษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ให้ด ำรงตำแหน่ง ตามกรอบอัต รากำลัง ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือ สำนัก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒,£๖๐
สังกัด สำนักงานเขตพื้น ที่การสิกษาประอมสิกเษานครศรีธรรมราฃ เขต ๔
(แนบท้า ยคำสั่ง สำนัก งานสิก ษาสิก ารจัง หวัด นครศรีธ รรมราขที่ ..^.}!!.™../๒๔๖๑ ลงวันที, ท ุ0 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒(£๖๑ )
ลำดับ
ที่

ขื่อ - สกล
เลขประจำตัวประฃาฃน

วุฒ ิ

วิซาเอก

เลขท
จ่ายตรง

ตำแหน่ง/ระดับ

๐๐๐๓๘<£๘ นักทรัพ ยากรบุคคล
ขำนาญการพิเศษ

ว่างมีเงิน

ว่างมีเงิน

๐๐๐๓๘๙๒

นักวิชาการสิกษา

กำหนดไว้เดิม
ตำแหน่ง เงินเดิอบ
เลขที่
(บาท)
อ ๑๘

อ £๒

สังกัด

£๘,๓๙๐ สพป.นครศริรรรมราช ท/ต ๔

๔๓,๖๐๐ ลพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

ชำนาญการ/ชำนาญการ'พิเศษ

ค.บ.
๓ ๘๐๙๙ ๐๐๑£๓ ๑๗ ๘ คอมพิวเตอร์ศึกษา

นางสาวหิมพ่ใจ เขาว์นุถูล

๐๐๐๓๘£๒

นักวิชาการเงิน และบัญ ชี
ขำนาญ,การ

อ ๑๒

๓๗,๙๐๐ ลพป,นครศรีธรรมราช เขต ๔

ตำแหน่ง/ระดับ
ตามกรอบอัตรากำลัง

กำหนดใหม่
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/ระดับ
ที่แต่งตั้ง
เลขที่

กลุ่ม บริห ารงาบการเงิน และสิน ทรัพ อื่
นักวิชาการเงินและบัญ ชี
อ ๗ นักวิชาการเงินและบัญ ชี
ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการพิเศษ
หรือ เจ้าพนักงานการเงินและนัญซี

หริอ เจ้าพนักงานการเงินแล!!บัญชี

อาวุโส

อาวุโส

ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการเงินและบัญ ชี
ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ

หริอ เจ้าพนักงานการพินและบัญชี

หริอ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ชำนาญงาน/อาวุโส

ชำนาญงาน/อาวุโส

นักวิชาการเงินและบัญ ชี

นักวิฃาการเงินและบัญฃิ
ปฏิบ ัต ิก าร/ชำนาญการ
(หรือ เจ้าพนักงานการเงินและนัญฃี

อ๘

อ๙

นักวิชาการเงินแล?
ชำนาญการ ร /'?

เงินเดอน
(บาท)
£๘,๓๙๐

๔๓,๖๐๐

๓ ๗ ,๙๐๐

//ร

ปฏิบ ัต ิงาบ/ขำนาญงาน)
บางสุรดา ประมัยพิมพ

ศษ.ม.

๓ ๘๐๐๘ ๐๐£££ ๑£ ๖

การบริห ารการศึก ษ'า

๐๐๐๓๘£๔

นักวิฃาการเงินและบัญ ชี . อ ๑ £
ขำนาญการ

๒๖,๐๐๐ ลพป.นครศรีธรรมราช เขต่ ๔

นักวิชาการเงินและบัญ ชี
ปฏิบ ัต ิก าร/ขำนาญการ

อ ๑๐ นักวิชาการเงิน และบัญ ชี
ชำนาญการ

(หรือ เจ้าพนักงานการเงินและนัญฃี

ปฏิบ ัต ิงาน/ขำนาญงาน)
นางสาวจัรวรรณ ผวจดร
๑ ๘๐๑๔ ๐๐๐๑๖ £๒ ๖

บธ.บ.
บริหารธุรกิจ
(การบัญชี)

0๐0๓๘๕๕ นักวิชาการเงิน และบัญ ชี
ปฏิบัต ิการ

อ ๑๓

๑๖,๔๙๐ ลพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

นักวิขาการเงิน และบัญ ชี
ปฏิบ ัต ิก าร/ชำนาญการ
(หริอ เจ้าพนักรานการเงินและบัญชี

ปฏิบ ัต ิงาน/ขำนาญงาน)

หน้า ๒

อ ๑๑ นักวิชาการเงิน และบัญ ชี J
ปฏิบัติการ

๒๖,๐๐๐

หมายเหตุ

ผ้อำนวยการกลุ่ม

บัญ ชีรายละเอียดการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการสิกษา ผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการสิกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ให้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร ๐๒๐๖.๕/'ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
ลังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การสิกษาประถมสิคษานครศรีธรรมราฃ เขต ๔
(แนบท้ายตำสั่งสำนักงานสิกษาธิการจังห่วัดนครศรีธรรมราช ที่
๕๖๑ ลงวันที่
เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
ลำดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
เลขประจำตัวประชาขน,

วุฒ ิ

วิช าเอก

๑๒ นางสุพิธ ด่านศิระวานิขย์ บธ.ม.
.๓ ๓๔๐๔ ๐๐๒๖๑ ๖๒ ๘ บริหารธุรกิจ

เลขที่
จ่ายตรง

ตำแหน่ง/ระดับ

๐๐๐๓๘๕๑ นักวิชาการเงิน และบัญ ชี
ปฏิบัติการ

กำหนดไว้เดิม
ตำแหน่ง เงินเดือน
เลขที่
(บาท)
อ ๑๑

๒๘,๗๙๐

สังกัด
ลพบันครศรีธรรม'ราช เขต ๔

ตำแหน่ง/ระดับ
ตามกรอบอัตรากำลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบ ัต ิก าร/ชำนาญการ

กำหนดใหม่
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/ระดับ
เลขที่
ที่แต่งตั้ง

เงินเดือน
(บาท)

อ ๑๒ นักวิชาการเงินและบัญ ชี
ปฏิบัต ิการ

■ หมายเหตุ

๒๘,๗๙๐'

(หรือ เจ้าพปักงานการเงินและปัญฃื

ปฏิบัต ิงาน/ชำนาญงาน)
๑๓ ว่างไม่มีเงิน

ลพป.'นครศรีธรรมราข เขพ ๔

นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบ ัต ิก าร/ชำนาญการ

อ ๑๓

(ทรีอ เจ้าพนัfKานการเง่นและบัญชี

ปฏิบัต ิงาน/ชำนาญงาน)
๑ (รี!. ว่างมีเงิน

๑ ๔ นางสิริวรรณา สาริปา
๓ .๘๐๐๑ ๐๐๗๒๔ ๐๔ ๙

๐๐๐

(๙ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบ ัต ิก าร/ชำนาญการ

๐๐๐๓๘๔๖ นักวิชาการพัสดุ
ศศ.บ.
ชำนาญการ
การจัดการทั่วไป

อ ๕๙

๔๓,๘ ๐ ๐

ลพป.นครศรีธรรมราข เขต ๔

นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
(หรือ เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญงาน/อาวุโส)

อ ๑๔ นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
(หรือ เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญงาน/อาวุโส)

๔๓,๘๐๐

อ ๑๖

๓๔,๗๗๐

ลพป.นครศรีธรรมราซ เขต ๔

นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบ ัต ิก าร/ชำนาญการ
(หริอ เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัต ิงาน/ชำนาญงาน)

อ ๑๕ นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ

๓๔,๗๗๐

๐๐๐๓๘๔๙ นักทรัพยากรบุคคล
กศ.บ.
๑๖ บางสุดใจ กิมาคม
ชำนาญการพิเศษ
๓ ๙๐๐๒ ๐๐๒๔๙ ๑๔ ๒ การประถมสิกษา

อ ๑๙

๐๐๐๓๘๗๑ นักทรัพยากรบุคคล
รป.บ.
๑๗ นางสาวละออ คงทอง
ชำนาญการพิเศษ
๓ ๘๐๑๒ ๐๐๓๙๔ ๗๐ ๘ รัฐ ประศาลนศาสตร์

อ ๒๐

๔๕,๖๐๐

๔๗,๖๖๐

สพป.นครศรีธรรมราซเขต ๔

สพป.นครศรีธรรมราข เขต ๔

กลุ่ม บริห ารงานบุค คล
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญ การ/ชำนาญ การพ ิเ ศษ

หน่ า ๓

อ ๑๖ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
อ ๑๗ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ

1 1
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บัญ ขีรายละเอียดการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการที่กษา 1ผู้ตำรงตำแหน่งบุคลากรทางการที่กษ'าอื่บตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ให้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ส. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0๒๐๖.๔/'ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒£๖0
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การที่กษาประถมที่ก4านครศรีธรรมราข เขต ๔
(แนบท้ายตำสั่งสำนักงานที่กษา!)การจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ..^:!^:!!}/./๒๕๖๑ ลงวันที่ *เ0 เดีอนสิงหาคม พ.ศ. ๒(ท3๑ )
ลำดั บ
(ที่

1

ซื ่ อ - สกุ ล
เลขประจำตัวประชาชน

วุฒ ิ

วิชาเอก

เลขที ่
จ่ายตรง

ตำแหน่ง/ระดับ

กำหนดไว้เดิม
ตำแหน่ง เงินเดือน
เลขที่
(บาท)

ลังกัด

ตำแหน่ง/ระดับ
ตามกรอบอัตรากำลัง

กำหนดใหม่
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/ระตับ
เลขที่
ที่แต่งตั้ง

หมายเหตุ

เงินเดือน
(บาท)

อ ๒๓

๔0 ,๖๓0

สพป.นครศรีธรรมรา'ช เขต ๔

นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบ ัต ิก าร/ชำนาญการ

อ ๑๘ นักทรัพยาก่รูบุคคล
ชำนาญการ

๔0 ,๖๓0

การบริห ารการศึก ษา

0 0 0 ๓๘๖๒ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

กศ.บ.
ธุรกิจการศึกษา

0 0 0 ๓๘๖๔ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

อ ๒๔

๔ ๑,0๙0

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบ ัต ิก าร/ชำนาญการ

อ ๑๙ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

๔๑,0 ๙๐

0 0 0 ๓๘๖๔ นักทรัพยากรบุคคล
๒๐ นางสาวรุ่งนพา คงสุวรรณ ศษ.ม.
ชำนาญการ
๓ ๘0 0 ๘ 0 0 ๔๒๑ 0 ๗ ๕ การบริห ารการศึก ษา

อ ๒๖

๒๙,๗๒0

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบ ัต ิก าร/ชำนาญการ

อ ๒0

นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

๒๙,๗๒๐

0 0 0 ๓๘๖๖ นักทรัพยากรบุคคล
ศศ.บ.
นายบุญ ยืน อรชร
ชำนาญการ.
๓ ๘0 0 ๖ 0 0 ๓๖๓ ๖๒ ๔ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

อ ๒๗

๓๖,๖๖0

สพบ.นครศรีธรรมราช เขต ๔

นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบ ัต ิก าร/ชำนาญการ

อ ๒๑ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

๓๖,๖๖0

0 0 0 ๓๘๖0 นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบ ัต ิก าร/ชำนาญการ

อ ๒๑

๔๓,๖0 ๐ สพบ.'นครศรีธรรมราช เขต ๔ นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบ ัต ิก าร/ชำนาญการ

อ ๒๒ นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบ ัต ิก าร/ชำนาญการ

๔๓,๖๐๐

000๓๘๖๗ นักทรัพ ยากรบุคคล .
ชำนาญการ

อ ๒๘

๓๗,๗๙0 สพบ.นครศรีธรรมราช เขต ๔ นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัต กิ าร/ชำนาญการ'
หรอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบ ัต ิก าร/ชำนาญการ

อ ๒๓ นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

๓๗,๗๙๐ ให้รับผิดฃอบจัดทำทะเบียนประวัติ
อิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาด้วย

ร)£9

นางปรีดา ไชยประภา
๓ ๘0 ๐๘ 0 0 ๔0 ๓ ๓๗ ๙

๑๙ นางภิรมย์ ยอดพิจิตร
คา ๘00๘ 00๔๘๓ ๑(ร? ๑

๒๑

ศษ.ม.

๒๒ ว่างมีเงิน

๒๓ นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์
คา ๘ 0 0 ๑ 0 0 ๘ ๘ คา ๑ ๑ (ร?

รป.บ.
รัฐ ประศาสนศาสตร์

P

X

1๒๔ ' นายแสนศกดิ้ มีสิทสี้
/
ก๓
่ ๘0 ๑๔ 00๒๖๑ ๑๑ o
๒(1

ค.ม.

000๓๘๖๘

อ ๒๙^ .--■ ๔๒,๑๒0

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ น ิต ิกร

ชำนาญการพิเศษ

การบริห ารการศึก ษา

บ.บ.
นายไพรัช รุวราดา
๓ ๘0๑๔ 00๒๙๔ ๔๔ ๗ นิติศาสตร์-

น ิต ก
ิ ร

000๓๘๖๙

น ิต ก
ิ ร

ชำนาญ การ/ชำนาญ การพิเ ศษ

อ ๓0

๔๓,๖๔0

ิ ร
สพป.นครศรีธรรมราข เขต ๔ น ิต ก

ปฏิบ ัต ิก าร/ชำนาญการ

ชำนาญการ 1

หน้า ๔

อ ๒๔ นิติกร
ชำนาญการพิเศษ
อ ๒๔

น ิต ิกร

i / s k ijm o ข ท ราช ก า^^^ง ๓ แ^นง
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ชำนาญการ
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นัญรรายละเรยดการกำหนดกำแหปง่และแต่งดงฟ้าราขการต2และบุตลากรหางการดิกพา ผู้กำรงกำแหปงบุดลากรทางการดิกพาอีนดามมาตรา ๓๘ ศ. Oo)
พ กำรงกำแหปงตามกรอบอัตรากำลังร ก.ก.ต. กำหนทคามหนังรอกำนักงาน ก.ท.ท. ที ศธ ๐๒๐๖1๕/ว tab ลงวับที •๕ รงหาตม ๒๕๖๐
สังกัดกำนักงานเขตพนทีการดิกพาประโเมดิกพานศรศ1ธรรมราช เขท ๔
(แนบทีายกำลังกำนักงานดิกพารการจังหวัดมศรต?ธรรมราช ที ๔๗๗/๒๕๖» ลงวันที ๓๐ เรอนสิงหากม พ.ศ. ๒๕๖๑ )
ทีอ - ลตุล
1สำ#ช
ที่ เลขประจำตัวประซาชน

ๅฒิ
วขาเอก

เลขที่
จ่ายตรง

ตำแหน่ง/ระดับ

๐๐๐๓๘๘๒ นักวิชาการดิกพา
ศพ.ม.
lob บางวับวิภา ชะอุ่มร
๓ ๓๐๙๙ ๐๐๗®® ๘๘ ๙ ทารนIn iการรกพา
จำนาญการพิเศพ
tort ว่างปึเง้บ

กำหนด’ว้เดิม
กำหนดไหม่
ตำแหน่ง เงินเดีอน
1 ลังก ัด '
ตำแหน่ง/ระด'บ
ตำแหน่ง/ระลับ
ตำแหน่ง
เลขที (บาท)
ตามกรอบอัตรากำลัง เลขที
ที่แตํงตุง
Q ๔!ร? ๔๔,๗๕๐ ลหป.นครค?ธ«มราจเขท๙ เจ้าพนักงานธุรการ
อ ๒๖ นักวิชาการดิกพา
จำนาญทารพิเศพ
ปฎินัดิงาน/จำนาญงาน

๐๐๐๓๙๐๑ นัก’ท!'พยากรบุกศล
อ ๒๙ , ๒๙,®๒๐ ล«บ.ขท1ท1 รท่พรท ran ๙ เจ้าพนักงาบธุรการ
ปฎิฟ้ติการ/จำนาญการ ■
ปฎิบํดิงาน/จำบาญงาน

'อ ๒๗ เจ้าพน'กงานธุรการ
ปฐน้ติงาน/จำนาญงาบ'

หมายเหตุ
เงินเดิอน
(บาท)
๔๔,๗๕๐ กำหนดตำแหน่งเ?เนการที’วดราว
เมีอว่างลงใทีกำหนดเน้นตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับปฎิบ้ติงาน/จำนาญงาน
.๒๙,๑๒๐

๐๐๐๓๘๗๓ นักวิเคราะห์นโยบายและแพน อ รท๓
ศพ.ม.
ั น เลนสัน
๒๘ นายจาธุวฒ
๓ 3)๐®๒ ๐®๖๙๙ ๘£ ๕ การนใหารการสกพา
'จำนาญการพิเศพ

กลุ่มนโยบายนละแผน
๔๔,๔๘๐ ลพง.นครส?ธรรมราขเจต<£นักวิเคราะห์นโยบายและแพน Q ๒๘ นักวิเคราะห์นโยบายและแพน ๔๔,๔๘๐ ผู้อำนวยการกล่ม
จำบาญการพิเศพ
ชำนาญการพิเศพ

๐๐๐๓๘๗๕ นักวิเคราะห์นโยบายและแพน อ ๓๔
รป,ม.
๒๙ นางน้อย ไทยราช
จำนาญการ
๓ ๘๐®๖ ๐๐๗๐๕ ๖๐ ๗ วิรประคาลนศาลฬ

๔๘,๐๗๐ ami.iwรฬ่ะรรพรท เขท« นักวิเคราะห์นโยบายและแพน อ ๒๙ นักวิเคราะห์นโยบายและแพน ๔๘,๐๗๐
จำนาญิการ
ปฎิบติการ/จำนาญการ

๐๐๐๓๘๗๖ นักวิเคราะห์นโยบายและแพน อ ๓๖
๓๐ นางนพตุณ่ ลายพรหม
ศต.;น.
จำนาญการ
๓ ๘๐๙๙ ๐๐๐๒® <£๗๓ การจัดการที'วไป
(นัญที)
๐๐๐๓๘๗๗ นักวิเคราะห์นโยบายและแพน ร ๓๗
ศพ.ม.
■ ๓(ท นางภัทรพร ผ่อนผัน
๓ ๘๐®๔ ๐๐๖๐๗ <£๒๑ การบวิหารการรทพา
จำนาญการ

๓๔,๔๕๐ ๓ป,นทรท?รทพ?ทเขท« นัก่วิเคราะห์นโยบายและแพน อ ๓๐ นักวิเคราะห์นโยนายและแพน ๓๔,๔๕๐
จำนาญการ
ปฎินัติการ/จำนาญการ

๐๐๐๓๘๗๙ นักวิเคราะห์นโยบายและแพน อ ๓๙
๓๒ นๆงขวัญใจ สุท?กาญจน้ ศพ.ม.
๓ ๘๐๐๑ ๐®!อ๕๙ ๙๒ ๑ ทารนวิหารการรกพา
จำนาญการ'

๓๔,๘๘๐ ลหปนทรท?รทพรทเขท๔นักวิเคราะห์นโยบายและแพน อ ๓® นักวิเคราะห์นโยบายและแพน ๓๔,๘๘๐
จำนาญการ
ปฏบ้ติการ/จำนาญการ
๓๒,๓๐๐ ล»ฟ.นท'เท?รทพ?ทเขท๔นักวิเคราะห์นโยบายและแพน อ ๓๒ นักวิเคราะห์นโยบายและแพน ๓๒,๓๐๘
จำนาญการ 1
ปฎน้ติการ/จำนาญการ
หวิอ นักวิชาการคอมพิาเศอ?
ปฐน้ติการ/จำบาญการ
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บัญ ชีรายละเอียดการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราฃการค่รูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ให้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร ๐๒๐๖.๕/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราฃ เขต ๔
(แนบท้ายคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราฃ ที่ ..^ .บ.^/.../๒๕๖๑ ลงวันที่ V)cr เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒(£๖๑ )
ลำดับ

ท
ี่

ชื่อ - สกุล
เลขประจำตัวประซาขน

วุฒ ิ

วิชาเอก

ตำแหน่ง/ระดับ

๐๐๐๓๘๘๐ เจ้าพนักงานธุรการ
ขำนาญงาน

ปวซ.
๓๓ นางวริษฐา มุสิกะปาละ
๓ ๘๐๐๘ ๐๐๔๙๒ ๗๙ ๗ บัญชี

'

เลขที่
จ่ายตรง

กำหนดไว้เดิม
ตำแหน่ง เงินเดือน
เลขที่
(บาท)
อ ๔๐

๓๔,©๓๐

สังกัด
สพป.นครตรีธรรมราช เขต เ£

ตำแหน่ง/ระดับ
ตามกรอบอัตรากำลัง
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

กำหนดใหม่
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/ระดับ
เลขที่
ที่แต่งตั้ง
อ ๓๓ เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

กลุ่ม ส่งเสริม การจัด การศึเ1ษา
นักวิชาการศึกษา
อ ๓๔ นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการพิเศษ

หมายเหตุ

เงินเดือน
(บาท)
๓๔,๑๓๐

(

•

1

๕๒,๙๖๐ ผู้อำนวยการกลุ่ม

๐๐๐๓๘๘๑ นักวิชาการศึกษา
.บธ.บ.
๓๔ นายไพโรจน์ คันซิก
ชำนาญการพิเศษ
๓ ๑๐๐๕ ๐๐๗๔๐ ๔๕ ๗ การจัดการทั่วไป

0 ๔©

๕๒,๙๖๐

ส'(ฟ.นครตรีธรรมราข เขต ๔

๓๕ นางจิตตรอง โสขะรัตน์
๓ ๘๐๙๙ ๐๐๓๙๔ ๓๘ ๘

๐๐๐๓๘๘๕ นักวิชาการศึกษา
ศศ.บ.
ชำนาญการ
การจัดการทั่วไป

อ ๔๕

๔๑,๒๙๐

สพป.นครครีธรรมราช เขต ๔

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ/'ชำนาญการ

0 ๓๔ นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

๔๑,๒๙๐

๓๖ นางสาววรรณี ใจห้าว
๓ ๘๐๑๔ ๐๐๒๔๐ 0๑ ๑

ศษ.ม.

๐๐๐๓๘๘๖ นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

อ ๔๖

๔๒,๗๙๐. สพป.นครครีธรรมราช เขต ๔ นักวิชาการศึกษา
ปฏิบ ัต ิก าร/ชำนาญการ

อ ๓๖ นักวิฃาการศึกษา
ชำนาญการ

๔๒,๗๙๐

.๐๐๐๓๘๘๗ นักวิชาการศึกษา
ศษ.ม.
๓๗ นางสุรภี พรหมสุข
ชำนาญการ
๓ ๘๐๑๒ ๐๐๒๒๖ ๘๑ ๗ การบริห ารการศึก ษา

อ ๔๗

๓๘,๖๒๐

สพป.นครตรีธรรมราช เขต ๔

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบ ัต ิก าร/ชำนาญการ
(หรือ นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบ ัต ิก าร/ชำนาญการ)

0 ๓๗ นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

๓๘,๖๒๐

0 ๔๔

๔๒,๖๓๐

สพป.นครศรีธ์รรบราซ เขต ๔

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบ ัต ิก าร/ชำนาญการ
(หรือ นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบ ัต ิก าร/ชำนาญการ)

๔๒,๖๓๐
0 ๓๘ นักวิชาการศึกษา
ปฏิบ ัต ิก าร/ชำนาญการ
(หรือ นักจัดการงานทั่วไป,
ปฏิบ ัต ิก าร/ชำนาญการ )(เ

เจ้าพนักงาบธุรการ
ปฏิบ ัต ิงาน/ชำนาญงาน

อ ๓๙

การบริห ารการฅืก ษา

1

๓๘ ว่างมีเงิน

๐๐๐๓๘๘๔ นักวิชาการศึกษา
ปฏิบ ัต ิก าร/ชำนาญการ

1
๓๙ ว่าง1ไม่มีเงิน

สพป.นครศรีธรรมราข เขต ๔

หน้า ๖
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บัญ ชีรายละแ)ยดการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราขการครูและบุคลากรทางการดืกษา ผู้ตำรงตำแหน่งบุคลากรทางการดืกษาอื่บตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ให้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0๒0๖.๕/ว ๒๖ ลงวับที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖0
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การสืกษาประลมเสืกเษานครศรีธรรมราช เขต ๔
(แนบท้ายคำสั่งสำนักงานสืกษาธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ..^.^!.../๒ ๕ ๖ ๑ ลงวันที่ tfo เดือนสิงหาคม พ,ศ. ๒๕๖๑ )
ลำดับ
ที่

ขื่อ - สกุล
เลขประจำตัว ประชาชน

วุฒ ิ

วิช าเอก

เลขที่
จ่า ยตรง

ตำแหน่ง /ระดับ

กำหนดไว้เดิม
ตำแหน่ง เงิน เดือน
เลขที่
(บาท) -

สังกัด

ตำแหน่ง /ระดับ
ตามกรอบอัต รากำลัง

กำหนดใหม่
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง /ระดับ
เลขที่
- ที่แต่งตั้ง

เงินเดือน
(บาท)

หมายเหตุ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการสืกษา
๔๐ ว่างไม่มีเงิน

สพป.นครศรีธรรมราซ เขต ๔

เจ้าพนัก งาบธุร การ
ปฏิบ ัต ิง าน/ชำนาญงาน

อ ๔0

๙(ริ) ว่างไม่มีเงิน

สพป.นครศรีธรรมราข เฃต ๔

เจ้า พนัก งานธุร การ
ปฎิบ ้ต งาน/ขำนาญงาน

อ ๔๑

ลบป.นครศรีธรรมราซ เขต ๔

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการพิเศษ

หน่วยตรวจสอนกายใน
ศษ.ม.

๐๐๐๓๘๙๘ นักวิฃาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการพิเศษ
การบริหารการศิ[กษา

อ ๕๘

๕๕,๗๙๐

๐๐ 0๓ ๙ 0๐ นักวิชาการตรวจสอบภา'รใน
ชำนาญการ
การบริห ารการสืก ษา

อ ๖๐

๔๒,๕๖0 สพป.นครศรีธรรมราซ เขต ๔ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบ ัต ิก าร/ชำนาญการ

๔๒ นางนัน ทนา เสนลิ้น
๓ ๘๐๐๑ ๐๐๙๙๘ ๔๑ ๘
๔๓ นางสาวสมใจ ศรีธรรมธร
๓ ๘๐๐๘ ๐๐๕๒๕ ๗๘ ๔

ศษ.ม.

อ ๔b

๕๕,๗๙๐ ผู้อ ำนวยการหน่ว ย

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการพิเศษ

๔๒,๕๖๐

อ ๔๓ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ

(หริอ นัก วิช าการเงิน และบัญ ชี

11

•

ปฏิบ ัต ิก าร/ชำนาญการ
หร็อ เจ้'ไพนักงานการเงินและง'ญจ

ปฏิบ ัต ิง าน/ชำนาญงาบ)

ผู้ดำรงตำแหน่ง รวม
ตำแหน่งว่างมีเงิน รวม
รวมทั้งสิน

รว^*
๙ A อัตร' y

๓๐

๓๙ ^

T lV ? ^ A

1. . ^

หน้า ๗
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สำเบาคำสั่งที่ ก.ค.ศ. ตรวจสอบแล้ว
สํงพร้อมหนังสิอสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/.,,^

ลงร้นที.่ ...!..L.D.3U.I„2.502..^

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด•นครศรีร.รรมราช
ที่ f h h L / b ๕ ๖ร1
เรื่อง แก้ไขคำสั่ง
ตามคำสั่ง สำนัก งานศึก ษาธิก ารจัง หวัด นครศรีธ รรมราช ที่ ๔๗๗/๒<£๖๑ สั่ง ณ วันที่' ๓๐
สิงหาคม 'ท..ศ. ๒๔๖๑ ลังกำหนดตำแหน่งและแตงตั้งข้าราชการครูแล.ะบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
' ทางการสืพ่ารี่'นด่าพฬพต.รา« m a m ๒๒ใฬ้ลงกรรษอัฬ'รากำลัง.ที่ ก:ค?ศ.กำหนต'ไหMr1;:ตามหนัง1สิอลํ'านัทงานi)it01.ศ.
ที่ ศร ๐๒๐๖.๕/1 ๒๖ ลง'วับที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ หนังสิอ สำนัก งาบคณะกรรมการการศึก ษาขนพื้น ฐาน
ที่ ศ ธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๐๑๐.ลง'วันที่ ๖ กรกฎาคม๒๕๖๑ และมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไนคราวประชุม คเงที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวัน ่ท ี่ ๒๙ สิงหาคม ท:.ศ.๒๕๖๑ ในสังกัดสำนักงานเขตพนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ซี่งมิพลตั้งแต่วันที่ ๓®) สิง,พาค่ม ๒๕๖๑ จำนาบ ๓๙ ราย นั้น
เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโด้มิคำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดอบ
และพนอื่บ ที่เกี่ยวซ้องของร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุค ลากรทางการศึก ษาอื่น ตามมาดรา
๓๘ ค.(๒) ในลังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ภารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ จำนวน ๑ ราย ตามคำสั่ง
คณะกรรมการขันเคลื่อนการัปฏิรูปการศึกษาของกระพรางศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ ๑๐๗/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๙
ตุล าคม พ .ค.๒๕๖๑ ชี่ง มผลตั้งแต่ วันที่ ๕ มิถ ุน ายน ๒๕๖๐ ทำให้ค ำสั่ง สำนัก งานศึก ษาธิก ารจัง ทวัต
นครศรีธรรมราช ที่ ๔๗๗/๒๕๖® สั่ง ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง
ร้าราชกๆรครูและบุคลากรทๆงการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการสืกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘- ค. (๒) ที่ให้ลงกรอน
รต-ราทำลัง. พ ุ ท;.«■ ^.4ไหนดใหม่ในลังกัดสำ.นกงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา'ประถมศึก ษานครศรีธ รรม1ราช เขต .๔
คลาดเคลื่อน คอบุคคลลำดับที่ ๒๔ รายนายแลนคัก ตั้' มสิvig ตั้าแหน่ง'นิติการ'ขานาญการ'ที่!โคษ ตำแหน่งเลขืท ี่'
ร ๒๔ และใดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครครีธรรมราช ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๐๑ เมื่อวับที่
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ จี.งมีมติให้ถอนซื่อบุคคลดังกล่าว ออกจากคำสั่งสำนัก งานศึก ษาธิก ารพัฑ ัด นครศรีธ รรมราช
ที ๔๗๗/๒๕๖® สั่ง ณ วันที่ ๓๐ สงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
นอกนั้นคงเดิม
สั่ง ณ วันที่ พ

เดิอน ธันวาคม พ.ศy ๒๕๖๑
(

