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บัญชีรายละเอียดผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

เพ่ือให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑2 

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประกาศ ณ วันที่  15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ที ่ ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

สังกัด 
ส่วนราชการ 

รายชื่อ/สังกัดผู้ได้รับคัดเลือก 
ชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวคิด หมายเหตุ 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

สังกัด 
ส่วนราชการ 

๑ นักวิชาการพัสดุ 
ระดับชำนาญการพิเศษ 
 

อ 15 กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์  
สพม. 12 

 นางกชทกร     
      วุฒิมานพ 

นักวิชาการพัสดุ 
ระดับชำนาญการ 
 

อ 15 กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
สพม. 12 

๑. การดำเนินการจัดจ้าง 
รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

๒. การจัดซือ้ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์สำนักงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ด้วยวธิีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์        
(e-bidding) 
 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic 
Government 
Procurement : 
e-GP) 

ส่งผลงาน 
ไม่ก่อนวันที่ 
14 มีนาคม 

2564 

 

 




