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เรือง เลื่อนข้าราชการ

เรียน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรว' เศึกษาธิการ1^ --•■ ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม ในสังกัด สป. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศธ.
ด้ว ยสำนัก งานปลัด กระทรวงศึก ษาธิก าร'ใต้ม ีค ำสั่ง เลื่อ น'ข้า ราชการฃี่ง ผ่า นการพิจ ารณา
คุณ สมบัต ิแ ละประเมิน ผลงานราย นายสมภพ อุณ หชาติ ให้ด ำรงตำแหน่ง นัก วิเคราะห์น โยบายและแผน
เชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ ๓๕ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒
ตุลาคม ๒๕๖๓ เมินต้นไป รายละเอียดดังคำสั่งที่ส่งม''พร้อมหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและตำเนินการไนส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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คำสั่งสำนักงานปลัตกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ (เก/^(ฯ*ก /เ!/ ๒๕๖๓
อ ๕๖๓
เร่อง เลอนฃ้าราชการ
อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๓ มาตรา ๑๓๒ และมาตรา ๑๓๗
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎ ก.พ.
ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไตรับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ได้รับ เงิน ประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก จ่ายเงิน
ค่าตอบแพนบอกเหนือจากเงินเดือนชองข้าราชการและลูกจ้างประจำชองส1วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓
หนังสือสำนักงาบ ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/'ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑
ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ นร ๑๐๐๖. ๑.๓/ ๗๔๐ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม
๒๕๖๓ และ ที่ สร ๐๗๑๑/ว ๙ ลงวัน ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๓ หนัง สือ สำนัก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี
ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๒๕๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ และ ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๖
จึงเลื่อนข้าราชการ จำนวน ๑ ราย ดังบัญ ชีรายละเฮียตแนบท้ายนี้

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(บายสุกัพร จำปาทอง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บัญข้รายละเอียดการเส์อบข้าราชการแบบท้ายคำลังสำนักงาบปลัดกร::ทรวงสืกษาธิการที่
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ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม
ตำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ใบระดับ
ตำแหน่ง/ลังกัด
ระตับ
เลขที่ เงินเดือน
บจชุ่บนเชื่อ
นัก วิเคราะห์
นโยบายและแผน
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วิช าการ เชี่ยวชาญ
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สำนัก นโยบาย

กลุ่มพัฒ นาระบบบริห าร
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หมายเหตุ ๑. ให้!ติรับเงินเดือน ๕๖,๕๓๐ บาท ในตำแหน่งที!ติเลอน และให้!ติรับเงินประจำตำแหน่ง ๙,๙๐๐ บาท และเงินค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ ๙,๙๐๐ บาท
๖. คำลังสำนักงานปลัดกระทรวงติกษาธิการ ที ๑๓๘/ ๒๕๕๖ เทียง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ลงวันที ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๖๕๕๖ โดยอนุมติ อ.ก.พ.กระทรวงติกษ'าธิการ
ในการประชุม อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงติกษาธัการ ปฎิบ้ติหน้าที อ.ก.พ. กระทรวงติกษาธิการ ครั้งที ๑/ ๒๕๕๖ เมีอวับที ๔ มกราคม ๒๕๕๖ เปลยนชี่อตำแหน่งในสายงาน
จากเดิม ตำแหน่งนักวิชาการติกษา ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที ๓๕ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงติกษาธิการ
เนิบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขทีและส่วนราชการเติม ทั้งนี้ ทั้งแต่วับที ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เนินต้นไป
๓. สำนักงาบปลัดกระทรวงติกษาธิการ มิคำลัง ที ๔๙๓/ ๒๕๖๒ .ลงวันที ๑ มินาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ข้าราชการรายนี้รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
ตำแหน่งเลขที ๓๕ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงติกษาธิการ ทั้งนี้ ทั้งแต่วันที ๑ มิบาคม ๒๕๖๒
๔. ก.พ. มิมติอบุม้ติให้แต่งทั้งข้าราชการรายนี้!ติ!ม่ก่อนวันที ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ชี่งเนินวันทีสำนักงาบ ก.พ. ไต้รับผลงาบแก้ไขเพมเติมในส่วนทีเนินสาระสำคัญของผลงาบครบถ้วนสมชุ)รณ์
ตามหนังสือสำนักงาบ ก.พ. ที บร ๑๐๐๖. ๑.๓/ ๗๔๐ ลงวับที ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
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