
                                                                                                                                               
 
 
ที ่ศธ  04139/3908                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ                   

           ศรีสะเกษ  เขต  2  อ ำเภออุทุมพรพิสัย   
           จังหวัดศรีสะเกษ   33120 

      16   ตุลำคม   2563 

เรื่อง    รับเปลี่ยนต ำแหน่ง  รับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และรับย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือน 
          สำมัญ  ไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน  ตำมมำตรำ  38 ค (2)   
          สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกเขต 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2 
  ลงวันที่  16  ตุลำคม  2563     จ ำนวน  1   ชุด 

 ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2  ได้ประกำศรับเปลี่ยนต ำแหน่ง 
รับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และรับย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  ไปแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ  38 ค (2)  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ       
ศรีสะเกษ  เขต  2  จ ำนวน  8  อัตรำ  ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำพร้อมนี้ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2  จึงขอควำมอนุเครำะห์ 
ประชำสัมพันธ์ให้ข้ำรำชกำรในสังกัดทรำบ  หำกมีผู้ประสงค์ขอเปลี่ยนต ำแหน่งและขอย้ำย  ให้ยื่นแบบค ำขอและ
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน  ในระหว่ำงวันที่  29  ตุลำคม  2563  ถึง 
วันที่  6  พฤศจิกำยน  2563  โดยถือวันประทับตรำไปรษณีย์ต้นทำง  ทั้งนี้สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรหลักฐำน
และใบสมัครได้ที่  http://www2.osea2.go.th 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
            ขอแสดงควำมนับถือ 

                              
                         (นำยสุรภิำศ  สีหะวงษ์) 

                   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2  รักษำรำชกำรแทน 
     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2 
 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
โทร.  045 - 691608 
โทรสำร  045 – 691532 
 

VISION  :  SSK  ED2   “ STUDENT  FIRST   คุณภำพนักเรียนคือเป้ำหมำยสูงสุด” 
 
 



                                                                                                                                               
 
 
ที ่ศธ  04139/3909                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ                   

           ศรีสะเกษ  เขต  2  อ ำเภออุทุมพรพิสัย   
           จังหวัดศรีสะเกษ   33120 

      16   ตุลำคม   2563 

เรื่อง    รับเปลี่ยนต ำแหน่ง  รับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และรับย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือน 
          สำมัญ  ไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน  ตำมมำตรำ  38 ค (2)   
          สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2 

เรียน    เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2 
  ลงวันที่  16  ตุลำคม  2563      จ ำนวน  1   ชุด 

 ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2  ได้ประกำศรับเปลี่ยนต ำแหน่ง 
รับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และรับย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  ไปแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ  38 ค (2)  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ       
ศรีสะเกษ  เขต  2  จ ำนวน  8  อัตรำ  ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำพร้อมนี้ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2  จึงขอควำมอนุเครำะห์ 
ประชำสัมพันธ์ให้ข้ำรำชกำรในสังกัดทรำบ  หำกมีผู้ประสงค์ขอเปลี่ยนต ำแหน่งและขอย้ำย  ให้ยื่นแบบค ำขอและ
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน  ในระหว่ำงวันที่  29  ตุลำคม  2563  ถึง 
วันที่  6  พฤศจิกำยน  2563  โดยถือวันประทับตรำไปรษณีย์ต้นทำง  ทั้งนี้สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรหลักฐำน
และใบสมัครได้ที่  http://www2.osea2.go.th 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
            ขอแสดงควำมนับถือ 

                            
                          (นำยสุรภิำศ  สีหะวงษ์) 

                   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2  รักษำรำชกำรแทน 
     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2 
 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
โทร.  045 - 691608 
โทรสำร  045 – 691532 
 

VISION  :  SSK  ED2   “ STUDENT  FIRST   คุณภำพนักเรียนคือเป้ำหมำยสูงสุด” 

 

 



 
 
 
 
 

ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2 
เรื่อง  รับเปลี่ยนต ำแหน่ง  รับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   

และรับย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  ไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 
ตำมมำตรำ  38 ค (2)  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2 

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

ด้วยคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ  ในครำวประชุมครั้งที่  4/2562  เมื่อวันที่  2 
พฤษภำคม  2562  , ครั้งที่  2/2563  เมื่อวันที่  11  กุมภำพันธ์  2563  , ครั้งที่  3/2563  เมื่อวันที่  3  มีนำคม  
2563  และ  ครั้งที่  10/2563  เมื่อวันที่  11  สิงหำคม  2563  ได้มีมติอนุมัติให้ด ำเนินกำรคัดเลือกบุคลำกร  
เพ่ือเปลี่ยนต ำแหน่ง  กำรย้ำย  กำรโอน  และกำรเลื่อนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ไปบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน  ตำมมำตรำ 38 ค (2)   สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 53  มำตรำ 57  และมำตรำ 59  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ 
ข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.  2551  ประกอบกับค ำสั่ง
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่  19/2560  สั่ง  ณ  วันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2560  หนังสือส ำนักงำน 
ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด  ที่  ศธ  0206.5/ว 7 ลงวันที่  21  เมษำยน  2552  หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.                    
ที่  ศธ  0206.5/ว 14  ลงวันที่  27  สิงหำคม  2552 ,  ที่  ศธ  0206.5/ว 8  ลงวันที่  10  พฤษภำคม  2556  , 
ที่  ศธ  0206.5/ว 30 ลงวันที ่ 28  กันยำยน  2560  หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่  นร  0708/ว 9  ลงวันที่  12  
พฤษภำคม  2535 ,  ที่ นร 1006/ว 10  ลงวันที่  15  กันยำยน  2548  จึงประกำศรับเปลี่ยนต ำแหน่ง  รับย้ำย
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและรับย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  เพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ  38 ค (2)  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ     
เขต  2  รำยละเอียดดังนี้ 

1. ต ำแหน่งที่รับสมัคร 
(จ ำนวน  8  อัตรำ  ดังรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ) 

2. คุณสมบัติของผู้ขอย้ำย  ขอเปลี่ยนต ำแหน่ง  ดังนี้ 
2.1 ปัจจุบันเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 

ตำมมำตรำ 38 ค (2) หรือเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547  ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.    
ที่  ศธ  0206.5/ว 30  ลงวันที่  28  กันยำยน  2560                   
       2.2  มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ 30  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ.  2547  และมีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตำมมำตรฐำน
ต ำแหน่งที่  ก.ค.ศ. ก ำหนด  ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.  ที่  ศธ  0206.5/ว 8  ลงวันที่  10  พฤษภำคม  2556   
และหนังสือส ำนักงำน ก.พ.  ที่  นร  1006/ว 10  ลงวันที่  15  กันยำยน  2548  โดยอนุโลม 
      2.3  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำขั้นต่ ำของต ำแหน่งประเภท  สำยงำนและระดับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้ง 

/ 2.4  ไม่อยู่ระหว่ำง  



-  2  - 
 

 
      2.4  ไม่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  หรือเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม
      2.5  ไม่อยู่ระหว่ำงถูกสอบสวนว่ำกระท ำควำมผิดวินัย  หรือถูกตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  
ทำงวินัยหรือจรรยำบรรณวิชำชีพ 
      2.6  ไม่อยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินคดีอำญำ  เว้นแต่ควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิด
ลหุโทษ 
      2.7  ไม่อยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินคดีล้มละลำย 

3. ระยะเวลำและสถำนที่ในกำรยื่นค ำร้องขอย้ำย  ขอเปลี่ยนต ำแหน่ง 
ผู้ประสงค์จะขอเปลี่ยนต ำแหน่ง  ขอย้ำย  ให้ยื่นใบสมัครตำมแบบค ำขอที่ก ำหนดพร้อม

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  โดยให้ยื่นใบสมัครและเอกสำรประกอบกำรสมัครทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2  อ ำเภออุทุมพรพิสัย  
จังหวัดศรีสะเกษ  33120   ในระหว่ำงวันที่  29  ตุลำคม  2563  ถึงวันที่  6  พฤศจิกำยน  2563   (โดยถือวัน
ประทับตรำไปรษณีย์ต้นทำง)  หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีผู้ประสงค์ขอย้ำย  โทร  081 - 9765498 

4.   หลักฐำนและเอกสำรประกอบกำรสมัคร 
4.1 แบบค ำขอ  ตำมที่ก ำหนดแนบท้ำยประกำศ  โดยกรอกข้อควำมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ผ่ำนผู้บังคับบัญชำ  จ ำนวน  2  ชุด (ชุดจริง 1 ชุด  , ส ำเนำ  2  ชุด)       
4.2 เอกสำรหลักฐำนเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ ตำมแบบค ำขอในข้อ 9  จ ำนวน  3  ชุด 
4.3 ส ำเนำบัตรประชำชนและบัตรข้ำรำชกำร  จ ำนวน  3  ชุด 
4.4 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  จ ำนวน  3  ชุด 

    4.5  เอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำตำมองค์ประกอบกำรประเมิน  ตัวชี้วัด 
จ ำนวน  3  ชุด (รวมต้นฉบับ)  ตำมประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ  ลงวันที่  23  กุมภำพันธ์  
2561   
  ทั้งนี้  ส ำเนำเอกสำรหลักฐำนทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” พร้อมลง
ลำยมือชื่อ  ไว้ด้วย 

5.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำ 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2  จะด ำเนินกำรพิจำรณำ
คัดเลือกตำมหลักเกณฑ์ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.  ที่  ศธ  0206.5/ว 30 ลงวันที่  28  กันยำยน  2560    
โดยกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมตำมประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ  
เรื่อง  องค์ประกอบกำรประเมิน  ตัวชี้วัด  แบบประเมินและคะแนนประเมิน  กำรเปลี่ยนต ำแหน่ง  กำรย้ำย  และ
กำรโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและกำรย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  กำรโอนพนักงำนส่วน
ท้องถิ่นและข้ำรำชกำรอ่ืน  ตำมมำตรำ  38 ค (2)  ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ      
เขต  2  ลงวันที่  23  กุมภำพันธ์  2561  (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้)  และสัมภำษณ์  50  
คะแนน 
  ทั้งนี้  กำรพิจำรณำคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 
ตำมมำตรำ  38 ค (2)  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2  จะต้องเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนและผู้ได้รับคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับกำรพิจำรณำก่อน  โดยพิจำรณำตำมล ำดับ  ดังนี้ 
 
         /1)  พิจำรณำ ... 



-  3  - 
 
 

1) พิจำรณำย้ำยบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ  38 ค (2) 
2) พิจำรณำย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ   

 

6.  กำรแต่งตั้ง 
            6.1  จะแต่งตั้งผู้ได้รับกำรพิจำรณำของแต่ละต ำแหน่งจำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของ           
ทุกต ำแหน่ง  ตำมจ ำนวนต ำแหน่งว่ำงที่ระบุไว้ในประกำศครั้งนี้เท่ำนั้น 

หำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำผู้ได้รับกำรพิจำรณำตำมประกำศนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติต่ำงไปจำกที่ 
ก.ค.ศ. ก ำหนดและคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษก ำหนด  จะไม่พิจำรณำแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งหรือ
หำกมีค ำสั่งแต่งตั้งแล้วจะต้องถูกเพิกถอนค ำสั่งแต่งตั้งและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 
      6.2  กำรพิจำรณำคัดเลือกครั้งนี้เป็นกำรคัดเลือกเฉพำะครำว  โดยไม่มีกำรขึ้นบัญชี 

    จึงประกำศมำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน 

   ประกำศ  ณ   วันที่  16  ตุลำคม  พ.ศ.  2563 

                  
(นำยสุริภำศ  สีหะวงษ์) 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2  รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินรับเปลี่ยนต ำแหน่ง  รับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   

และรับย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  ไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 
ตำมมำตรำ  38 ค (2)  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2 

 (แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต  2  ลงวันที่  16  ตุลำคม  2563) 
 

 

วัน  เดือน  ปี ก ำหนดกำร 
 

หมำยเหตุ 
 

ภำยในวันที่  20  ตุลำคม  2563 -  ประกำศรับสมัคร  
 

วันที่  29  ตุลำคม  2563  ถึง 
วันที่  6  พฤศจิกำยน  2563      

-  ผู้ประสงค์ขอย้ำย  ขอเปลี่ยนต ำแหน่ง  ส่งค ำร้อง 
ขอย้ำยและเอกสำรทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน  ถึงกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล  สพป.ศรีสะเกษ  เขต  2   (โดยถือ
วันประทับตรำไปรษณีย์ต้นทำง) 
 

 

ภำยในวันที่  10  พฤศจิกำยน  2563 -  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นค ำร้อง  
 

ภำยในวันที่  11  พฤศจิกำยน  2563 -  ประกำศรำยชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติ 
 

 

ภำยในวันที่  12  พฤศจิกำยน  2563 -   ประเมินควำมรู้    ควำมสำมำรถผู้ขอย้ำย  ขอ
เปลี่ยนต ำแหน่ง  ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด 
จำกใบสมัครและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
 

 
 

วันที่  13  พฤศจิกำยน  2563 -   สอบสัมภำษณ์ 
 

 

ภำยในวันที่  18  พฤศจิกำยน  2563 -  ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีรำยละเอียดต ำแหน่งว่ำงเพ่ือรับเปลี่ยนต ำแหน่ง  รับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
และรับย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  ไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 
ตำมมำตรำ  38 ค (2)  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2 

 (แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 2  ลงวันที่  16  ตุลำคม  2563) 
 

ที ่ ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง 

เลขท่ี 

เงินเดือน หมำยเหต ุ

ระดับ ขั้น 

1 นักจัดกำรงำนทั่วไป   อ 3 ปฏิบัติกำร 43,600 กลุ่มอ ำนวยกำร 

2 นักวิชำกำรเงินและบัญชี อ 11 ปฏิบัติกำร 43,600 กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ 

3 นักวิชำกำรเงินและบัญชี อ 14 ปฏิบัติกำร 53,080 กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ 

4 นักทรัพยำกรบุคคล อ 25 ปฏิบัติกำร 58,390 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

5 นิติกร อ 28 ปฏิบัติกำร 56,670 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

6 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน อ 32 ปฏิบัติกำร 58,390 กลุ่มนโยบำยและแผน 

7 นักวิชำกำรศึกษำ อ 40 ปฏิบัติกำร 43,600 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

8 เจ้ำพนักงำนธุรกำร อ 43 ปฏิบัติงำน 58,390 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
















