
กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดกระบี ่
จ านวน 63 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กบ1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กบ1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
กบ1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
กบ1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กบ1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
กบ1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กบ1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กบ1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กบ1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
กบ1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กบ1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กบ1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กบ1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กบ1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กบ1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
กบ1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กบ1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กบ1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
กบ1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กบ1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กบ1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กบ1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กบ1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

กบ1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

กบ1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กบ1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กบ1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กบ1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กบ1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กบ1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กบ1035 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กบ1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กบ1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
กบ1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
กบ1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กบ1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กบ1041 ศึกษานิเทศก ์  
กบ1042 ศึกษานิเทศก ์  
กบ1043 ศึกษานิเทศก ์  
กบ1044 ศึกษานิเทศก ์  
กบ1045 ศึกษานิเทศก ์  
กบ1046 ศึกษานิเทศก ์  
กบ1047 ศึกษานิเทศก ์  
กบ1048 ศึกษานิเทศก ์  
กบ1049 ศึกษานิเทศก ์  
กบ1050 ศึกษานิเทศก ์  
กบ1051 ศึกษานิเทศก ์  
กบ1052 ศึกษานิเทศก ์  
กบ1053 ศึกษานิเทศก ์  
กบ1054 ศึกษานิเทศก ์  
กบ1055 ศึกษานิเทศก ์  
กบ1056 ศึกษานิเทศก ์  
กบ1057 ศึกษานิเทศก ์  
กบ1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (7 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กบ1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กบ1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กบ1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กบ1062 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กบ1063 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กบ1064 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กบ1065 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

กบ1066 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
กบ1067 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 68 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (15 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กท1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กท1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
กท1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
กท1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กท1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
กท1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กท1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กท1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กท1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
กท1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
กท1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กท1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กท1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กท1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กท1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กท1020 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กท1021 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กท1022 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
กท1023 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กท1024 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กท1025 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
กท1026 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กท1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กท1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กท1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กท1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กท1031 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

กท1032 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

กท1033 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (25 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กท1034 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กท1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กท1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กท1037 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กท1038 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กท1039 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กท1040 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กท1041 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กท1042 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
กท1043 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
กท1044 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กท1045 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กท1046 ศึกษานิเทศก ์  
กท1047 ศึกษานิเทศก ์  
กท1048 ศึกษานิเทศก ์  
กท1049 ศึกษานิเทศก ์  
กท1050 ศึกษานิเทศก ์  
กท1051 ศึกษานิเทศก ์  
กท1052 ศึกษานิเทศก ์  
กท1053 ศึกษานิเทศก ์  
กท1054 ศึกษานิเทศก ์  
กท1055 ศึกษานิเทศก ์  
กท1056 ศึกษานิเทศก ์  
กท1057 ศึกษานิเทศก ์  
กท1058 ศึกษานิเทศก ์  
กท1059 ศึกษานิเทศก ์  
กท1060 ศึกษานิเทศก ์  
กท1061 ศึกษานิเทศก ์  
กท1062 ศึกษานิเทศก ์  
กท1063 ศึกษานิเทศก ์  
กท1064 ศึกษานิเทศก ์  
กท1065 ศึกษานิเทศก ์  
กท1066 ศึกษานิเทศก ์  
กท1067 ศึกษานิเทศก ์  
กท1068 ศึกษานิเทศก ์  
กท1069 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน (3 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

กท1070 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
กท1071 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กท1072 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ   



 
 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดกาญจนบุร ี
จ านวน 65 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (13 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กจ1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กจ1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
กจ1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
กจ1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กจ1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
กจ1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กจ1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กจ1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กจ1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
กจ1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กจ1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กจ1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กจ1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กจ1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กจ1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กจ1020 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
กจ1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กจ1022 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กจ1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
กจ1024 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กจ1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กจ1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กจ1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กจ1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กจ1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

กจ1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

กจ1031 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (21 ต าแหน่ง) 

 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กจ1032 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กจ1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กจ1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กจ1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กจ1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กจ1037 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กจ1038 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กจ1039 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
กจ1040 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
กจ1041 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กจ1042 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กจ1043 ศึกษานิเทศก ์  
กจ1044 ศึกษานิเทศก ์  
กจ1045 ศึกษานิเทศก ์  
กจ1046 ศึกษานิเทศก ์  
กจ1047 ศึกษานิเทศก ์  
กจ1048 ศึกษานิเทศก ์  
กจ1049 ศึกษานิเทศก ์  
กจ1050 ศึกษานิเทศก ์  
กจ1051 ศึกษานิเทศก ์  
กจ1052 ศึกษานิเทศก ์  
กจ1053 ศึกษานิเทศก ์  
กจ1054 ศึกษานิเทศก ์  
กจ1055 ศึกษานิเทศก ์  
กจ1056 ศึกษานิเทศก ์  
กจ1057 ศึกษานิเทศก ์  
กจ1058 ศึกษานิเทศก ์  
กจ1059 ศึกษานิเทศก ์  
กจ1060 ศึกษานิเทศก ์  
กจ1061 ศึกษานิเทศก ์  
กจ1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กจ1063 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กจ1064 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กจ1065 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กจ1066 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กจ1067 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

กจ1068 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
กจ1069 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดกาฬสินธุ ์
จ านวน 72 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (15 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กส1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กส1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
กส1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
กส1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กส1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
กส1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กส1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กส1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กส1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
กส1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
กส1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กส1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กส1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กส1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กส1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กส1020 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กส1021 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กส1022 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
กส1023 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กส1024 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กส1025 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
กส1026 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กส1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กส1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กส1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กส1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กส1031 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

กส1032 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

กส1033 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (23 ต าแหน่ง) 

 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กส1034 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กส1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กส1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กส1037 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กส1038 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กส1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน/ศูนย์เสมารักษ์ (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กส1040 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กส1041 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
กส1042 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
กส1043 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กส1044 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กส1045 ศึกษานิเทศก ์  
กส1046 ศึกษานิเทศก ์  
กส1047 ศึกษานิเทศก ์  
กส1048 ศึกษานิเทศก ์  
กส1049 ศึกษานิเทศก ์  
กส1050 ศึกษานิเทศก ์  
กส1051 ศึกษานิเทศก ์  
กส1052 ศึกษานิเทศก ์  
กส1053 ศึกษานิเทศก ์  
กส1054 ศึกษานิเทศก ์  
กส1055 ศึกษานิเทศก ์  
กส1056 ศึกษานิเทศก ์  
กส1057 ศึกษานิเทศก ์  
กส1058 ศึกษานิเทศก ์  
กส1059 ศึกษานิเทศก ์  
กส1060 ศึกษานิเทศก ์  
กส1061 ศึกษานิเทศก ์  
กส1062 ศึกษานิเทศก ์  
กส1063 ศึกษานิเทศก ์  
กส1064 ศึกษานิเทศก ์  
กส1065 ศึกษานิเทศก ์  
กส1066 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (7 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กส1067 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กส1068 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กส1069 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กส1070 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กส1071 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กส1072 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กส1073 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (3 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

กส1074 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
กส1075 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กส1076 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ   



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 65 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (13 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กพ1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กพ1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
กพ1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
กพ1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กพ1009 นักวิชาการพสัดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
กพ1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กพ1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กพ1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กพ1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
กพ1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กพ1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กพ1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กพ1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กพ1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กพ1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กพ1020 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
กพ1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กพ1022 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
กพ1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
กพ1024 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กพ1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กพ1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กพ1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กพ1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กพ1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

กพ1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

กพ1031 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (21 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กพ1032 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กพ1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กพ1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กพ1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กพ1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กพ1037 เจ้าพนกังานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กพ1038 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กพ1039 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
กพ1040 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
กพ1041 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กพ1042 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กพ1043 ศึกษานิเทศก ์  
กพ1044 ศึกษานิเทศก ์  
กพ1045 ศึกษานิเทศก ์  
กพ1046 ศึกษานิเทศก ์  
กพ1047 ศึกษานิเทศก ์  
กพ1048 ศึกษานิเทศก ์  
กพ1049 ศึกษานิเทศก ์  
กพ1050 ศึกษานิเทศก ์  
กพ1051 ศึกษานิเทศก ์  
กพ1052 ศึกษานิเทศก ์  
กพ1053 ศึกษานิเทศก ์  
กพ1054 ศึกษานิเทศก ์  
กพ1055 ศึกษานิเทศก ์  
กพ1056 ศึกษานิเทศก ์  
กพ1057 ศึกษานิเทศก ์  
กพ1058 ศึกษานิเทศก ์  
กพ1059 ศึกษานิเทศก ์  
กพ1060 ศึกษานิเทศก ์  
กพ1061 ศึกษานิเทศก ์  
กพ1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
กพ1063 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
กพ1064 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กพ1065 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กพ1066 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
กพ1067 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

กพ1068 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
กพ1069 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดขอนแก่น 
จ านวน 79 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (15 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ขก1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ขก1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
ขก1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
ขก1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ขก1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
ขก1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ขก1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ขก1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ขก1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
ขก1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
ขก1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ขก1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ขก1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ขก1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ขก1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ขก1020 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ขก1021 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ขก1022 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
ขก1023 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ขก1024 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ขก1025 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
ขก1026 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ขก1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ขก1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ขก1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ขก1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ขก1031 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

ขก1032 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

ขก1033 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (25 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ขก1034 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ขก1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ขก1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ขก1037 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ขก1038 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ขก1039 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ขก1040 เจ้าพนักงานธรุการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ขก1041 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ขก1042 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ขก1043 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ขก1044 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ขก1045 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ขก1046 ศึกษานิเทศก ์  
ขก1047 ศึกษานิเทศก ์  
ขก1048 ศึกษานิเทศก ์  
ขก1049 ศึกษานิเทศก ์  
ขก1050 ศึกษานิเทศก ์  
ขก1051 ศึกษานิเทศก ์  
ขก1052 ศึกษานิเทศก ์  
ขก1053 ศึกษานิเทศก ์  
ขก1054 ศึกษานิเทศก ์  
ขก1055 ศึกษานิเทศก ์  
ขก1056 ศึกษานิเทศก ์  
ขก1057 ศึกษานิเทศก ์  
ขก1058 ศึกษานิเทศก ์  
ขก1059 ศึกษานิเทศก ์  
ขก1060 ศึกษานิเทศก ์  
ขก1061 ศึกษานิเทศก ์  
ขก1062 ศึกษานิเทศก ์  
ขก1063 ศึกษานิเทศก ์  
ขก1064 ศึกษานิเทศก ์  
ขก1065 ศึกษานิเทศก ์  
ขก1066 ศึกษานิเทศก ์  
ขก1067 ศึกษานิเทศก ์  
ขก1068 ศึกษานิเทศก ์  
ขก1069 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (11 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ขก1070 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ขก1071 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ    
ขก1072 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ขก1073 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ขก1074 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ขก1075 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ขก1076 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ขก1077 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ขก1078 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ขก1079 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ขก1080 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (3 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

ขก1081 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
ขก1082 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ขก1083 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ   



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดจันทบุร ี
จ านวน 61 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
จบ1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
จบ1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
จบ1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
จบ1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
จบ1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
จบ1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
จบ1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
จบ1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
จบ1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
จบ1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
จบ1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
จบ1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
จบ1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
จบ1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
จบ1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
จบ1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
จบ1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
จบ1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
จบ1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
จบ1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
จบ1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
จบ1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
จบ1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

จบ1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

จบ1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
จบ1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
จบ1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
จบ1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
จบ1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
จบ1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
จบ1035 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
จบ1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
จบ1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
จบ1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
จบ1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
จบ1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
จบ1041 ศึกษานิเทศก ์  
จบ1042 ศึกษานิเทศก ์  
จบ1043 ศึกษานิเทศก ์  
จบ1044 ศึกษานิเทศก ์  
จบ1045 ศึกษานิเทศก ์  
จบ1046 ศึกษานิเทศก์  
จบ1047 ศึกษานิเทศก ์  
จบ1048 ศึกษานิเทศก ์  
จบ1049 ศึกษานิเทศก ์  
จบ1050 ศึกษานิเทศก ์  
จบ1051 ศึกษานิเทศก ์  
จบ1052 ศึกษานิเทศก ์  
จบ1053 ศึกษานิเทศก ์  
จบ1054 ศึกษานิเทศก ์  
จบ1055 ศึกษานิเทศก ์  
จบ1056 ศึกษานิเทศก ์  
จบ1057 ศึกษานิเทศก ์  
จบ1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
จบ1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
จบ1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
จบ1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
จบ1062 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
จบ1063 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

จบ1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
จบ1065 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดฉะเชิงเทรา 
จ านวน 65 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (13 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ฉช1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ฉช1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
ฉช1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
ฉช1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ฉช1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
ฉช1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ฉช1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ฉช1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ฉช1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
ฉช1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ฉช1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ฉช1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ฉช1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ฉช1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ฉช1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ฉช1020 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
ฉช1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ฉช1022 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ฉช1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
ฉช1024 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ฉช1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ฉช1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ฉช1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ฉช1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ฉช1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

ฉช1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

ฉช1031 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (21 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ฉช1032 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ฉช1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ฉช1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ฉช1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ฉช1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ฉช1037 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ฉช1038 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ฉช1039 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ฉช1040 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ฉช1041 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ฉช1042 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ฉช1043 ศึกษานิเทศก ์  
ฉช1044 ศึกษานิเทศก ์  
ฉช1045 ศึกษานิเทศก์  
ฉช1046 ศึกษานิเทศก ์  
ฉช1047 ศึกษานิเทศก ์  
ฉช1048 ศึกษานิเทศก ์  
ฉช1049 ศึกษานิเทศก ์  
ฉช1050 ศึกษานิเทศก ์  
ฉช1051 ศึกษานิเทศก ์  
ฉช1052 ศึกษานิเทศก ์  
ฉช1053 ศึกษานิเทศก ์  
ฉช1054 ศึกษานิเทศก ์  
ฉช1055 ศึกษานิเทศก ์  
ฉช1056 ศึกษานิเทศก ์  
ฉช1057 ศึกษานิเทศก ์  
ฉช1058 ศึกษานิเทศก ์  
ฉช1059 ศึกษานิเทศก ์  
ฉช1060 ศึกษานิเทศก ์  
ฉช1061 ศึกษานิเทศก ์  
ฉช1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ฉช1063 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ฉช1064 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ฉช1065 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ฉช1066 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ฉช1067 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

ฉช1068 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
ฉช1069 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดชลบุรี  
จ านวน 76 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (15 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชบ1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชบ1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
ชบ1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
ชบ1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชบ1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
ชบ1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชบ1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชบ1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชบ1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
ชบ1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
ชบ1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชบ1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชบ1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชบ1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชบ1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชบ1020 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชบ1021 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชบ1022 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
ชบ1023 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชบ1024 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชบ1025 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
ชบ1026 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชบ1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชบ1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชบ1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชบ1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชบ1031 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

ชบ1032 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

ชบ1033 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (23 ต าแหน่ง) 

 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชบ1034 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชบ1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชบ1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชบ1037 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชบ1038 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชบ1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชบ1040 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชบ1041 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ชบ1042 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ชบ1043 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชบ1044 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชบ1045 ศึกษานิเทศก ์  
ชบ1046 ศึกษานิเทศก ์  
ชบ1047 ศึกษานิเทศก ์  
ชบ1048 ศึกษานิเทศก ์  
ชบ1049 ศึกษานิเทศก ์  
ชบ1050 ศึกษานิเทศก ์  
ชบ1051 ศึกษานิเทศก ์  
ชบ1052 ศึกษานิเทศก ์  
ชบ1053 ศึกษานิเทศก ์  
ชบ1054 ศึกษานิเทศก ์  
ชบ1055 ศึกษานิเทศก ์  
ชบ1056 ศึกษานิเทศก ์  
ชบ1057 ศึกษานิเทศก ์  
ชบ1058 ศึกษานิเทศก ์  
ชบ1059 ศึกษานิเทศก ์  
ชบ1060 ศึกษานิเทศก ์  
ชบ1061 ศึกษานิเทศก ์  
ชบ1062 ศึกษานิเทศก ์  
ชบ1063 ศึกษานิเทศก ์  
ชบ1064 ศึกษานิเทศก ์  
ชบ1065 ศึกษานิเทศก ์  
ชบ1066 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (11 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชบ1067 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชบ1068 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ    
ชบ1069 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชบ1070 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชบ1071 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชบ1072 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชบ1073 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชบ1074 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชบ1075 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชบ1076 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชบ1077 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (3 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

ชบ1078 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
ชบ1079 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชบ1080 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ   



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดชัยนาท 
จ านวน 60 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชน1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชน1006 นักจดัการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
ชน1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
ชน1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชน1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
ชน1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชน1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชน1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชน1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
ชน1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชน1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชน1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชน1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชน1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชน1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
ชน1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชน1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชน1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
ชน1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชน1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชน1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชน1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชน1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

ชน1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

ชน1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชน1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชน1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชน1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชน1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชน1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชน1035 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชน1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชน1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ชน1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ชน1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชน1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชน1041 ศึกษานิเทศก ์  
ชน1042 ศึกษานิเทศก ์  
ชน1043 ศึกษานิเทศก ์  
ชน1044 ศึกษานิเทศก ์  
ชน1045 ศึกษานิเทศก ์  
ชน1046 ศึกษานิเทศก ์  
ชน1047 ศึกษานิเทศก ์  
ชน1048 ศึกษานิเทศก ์  
ชน1049 ศึกษานิเทศก ์  
ชน1050 ศึกษานิเทศก ์  
ชน1051 ศึกษานิเทศก ์  
ชน1052 ศึกษานิเทศก ์  
ชน1053 ศึกษานิเทศก ์  
ชน1054 ศึกษานิเทศก ์  
ชน1055 ศึกษานิเทศก ์  
ชน1056 ศึกษานิเทศก ์  
ชน1057 ศึกษานิเทศก ์  
ชน1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (4 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชน1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชน1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชน1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชน1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

ชน1063 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
ชน1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 
 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดชัยภูม ิ
จ านวน 70 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (15 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชย1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชย1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
ชย1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
ชย1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชย1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
ชย1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชย1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชย1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชย1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
ชย1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
ชย1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชย1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชย1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชย1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชย1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชย1020 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชย1021 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชย1022 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
ชย1023 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชย1024 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชย1025 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
ชย1026 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชย1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชย1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชย1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชย1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชย1031 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

ชย1032 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

ชย1033 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (23 ต าแหน่ง) 

 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชย1034 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชย1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชย1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชย1037 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชย1038 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชย1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชย1040 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชย1041 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ชย1042 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ชย1043 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชย1044 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชย1045 ศึกษานิเทศก ์  
ชย1046 ศึกษานิเทศก ์  
ชย1047 ศึกษานิเทศก ์  
ชย1048 ศึกษานิเทศก ์  
ชย1049 ศึกษานิเทศก ์  
ชย1050 ศึกษานิเทศก ์  
ชย1051 ศึกษานิเทศก ์  
ชย1052 ศึกษานิเทศก ์  
ชย1053 ศึกษานิเทศก ์  
ชย1054 ศึกษานิเทศก ์  
ชย1055 ศึกษานิเทศก ์  
ชย1056 ศึกษานิเทศก ์  
ชย1057 ศึกษานิเทศก ์  
ชย1058 ศึกษานิเทศก ์  
ชย1059 ศึกษานิเทศก ์  
ชย1060 ศึกษานิเทศก ์  
ชย1061 ศึกษานิเทศก ์  
ชย1062 ศึกษานิเทศก์  
ชย1063 ศึกษานิเทศก ์  
ชย1064 ศึกษานิเทศก ์  
ชย1065 ศึกษานิเทศก ์  
ชย1066 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชย1067 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชย1068 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชย1069 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชย1070 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชย1071 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (3 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

ชย1072 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
ชย1073 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชย1074 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ   



 
 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดชุมพร 
จ านวน 61 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชพ1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชพ1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
ชพ1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
ชพ1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชพ1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
ชพ1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชพ1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชพ1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชพ1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
ชพ1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชพ1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชพ1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชพ1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชพ1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชพ1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
ชพ1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชพ1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชพ1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
ชพ1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชพ1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชพ1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชพ1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชพ1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

ชพ1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

ชพ1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชพ1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชพ1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชพ1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชพ1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชพ1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชพ1035 เจ้าพนกังานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชพ1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชพ1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ชพ1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ชพ1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชพ1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชพ1041 ศึกษานิเทศก ์  
ชพ1042 ศึกษานิเทศก ์  
ชพ1043 ศึกษานิเทศก ์  
ชพ1044 ศึกษานิเทศก ์  
ชพ1045 ศึกษานิเทศก ์  
ชพ1046 ศึกษานิเทศก ์  
ชพ1047 ศึกษานิเทศก ์  
ชพ1048 ศึกษานิเทศก ์  
ชพ1049 ศึกษานิเทศก ์  
ชพ1050 ศึกษานิเทศก ์  
ชพ1051 ศึกษานิเทศก ์  
ชพ1052 ศึกษานิเทศก ์  
ชพ1053 ศึกษานิเทศก ์  
ชพ1054 ศึกษานิเทศก ์  
ชพ1055 ศึกษานิเทศก ์  
ชพ1056 ศึกษานิเทศก ์  
ชพ1057 ศึกษานิเทศก ์  
ชพ1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชพ1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชพ1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชพ1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชพ1062 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชพ1063 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

ชพ1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
ชพ1065 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดเชียงราย 
จ านวน 72 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (15 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชร1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชร1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
ชร1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
ชร1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชร1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
ชร1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชร1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชร1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชร1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
ชร1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
ชร1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชร1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชร1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชร1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชร1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชร1020 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชร1021 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชร1022 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
ชร1023 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชร1024 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชร1025 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
ชร1026 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชร1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชร1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชร1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชร1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชร1031 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

ชร1032 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

ชร1033 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (23 ต าแหน่ง) 

 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชร1034 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชร1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชร1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชร1037 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชร1038 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชร1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชร1040 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชร1041 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ชร1042 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ชร1043 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชร1044 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชร1045 ศึกษานิเทศก ์  
ชร1046 ศึกษานิเทศก ์  
ชร1047 ศึกษานิเทศก ์  
ชร1048 ศึกษานิเทศก ์  
ชร1049 ศึกษานิเทศก ์  
ชร1050 ศึกษานิเทศก ์  
ชร1051 ศึกษานิเทศก ์  
ชร1052 ศึกษานิเทศก ์  
ชร1053 ศึกษานิเทศก ์  
ชร1054 ศึกษานิเทศก ์  
ชร1055 ศึกษานิเทศก ์  
ชร1056 ศึกษานิเทศก ์  
ชร1057 ศึกษานิเทศก ์  
ชร1058 ศึกษานิเทศก ์  
ชร1059 ศึกษานิเทศก ์  
ชร1060 ศึกษานิเทศก ์  
ชร1061 ศึกษานิเทศก ์  
ชร1062 ศึกษานิเทศก ์  
ชร1063 ศึกษานิเทศก ์  
ชร1064 ศึกษานิเทศก ์  
ชร1065 ศึกษานิเทศก ์  
ชร1066 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (7 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชร1067 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชร1068 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชร1069 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชร1070 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชร1071 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชร1072 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชร1073 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (3 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

ชร1074 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
ชร1075 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชร1076 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ   



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดเชียงใหม ่
จ านวน 79 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (15 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชม1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชม1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
ชม1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
ชม1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชม1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
ชม1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชม1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชม1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชม1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
ชม1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
ชม1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชม1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชม1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชม1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชม1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชม1020 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชม1021 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชม1022 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
ชม1023 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชม1024 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ชม1025 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
ชม1026 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชม1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชม1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชม1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชม1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชม1031 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

ชม1032 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

ชม1033 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (25 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชม1034 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชม1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชม1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชม1037 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชม1038 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชม1039 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชม1040 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชม1041 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชม1042 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ชม1043 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ชม1044 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชม1045 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชม1046 ศึกษานิเทศก ์  
ชม1047 ศึกษานิเทศก ์  
ชม1048 ศึกษานิเทศก ์  
ชม1049 ศึกษานิเทศก ์  
ชม1050 ศึกษานิเทศก ์  
ชม1051 ศึกษานิเทศก ์  
ชม1052 ศึกษานิเทศก ์  
ชม1053 ศึกษานิเทศก ์  
ชม1054 ศึกษานิเทศก ์  
ชม1055 ศึกษานิเทศก ์  
ชม1056 ศึกษานิเทศก ์  
ชม1057 ศึกษานิเทศก ์  
ชม1058 ศึกษานิเทศก ์  
ชม1059 ศึกษานิเทศก ์  
ชม1060 ศึกษานิเทศก ์  
ชม1061 ศึกษานิเทศก ์  
ชม1062 ศึกษานิเทศก ์  
ชม1063 ศึกษานิเทศก ์  
ชม1064 ศึกษานิเทศก ์  
ชม1065 ศึกษานิเทศก ์  
ชม1066 ศึกษานิเทศก ์  
ชม1067 ศึกษานิเทศก ์  
ชม1068 ศึกษานิเทศก ์  
ชม1069 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (11 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ชม1070 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ชม1071 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ    
ชม1072 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชม1073 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชม1074 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชม1075 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชม1076 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชม1077 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชม1078 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชม1079 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชม1080 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (3 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

ชม1081 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
ชม1082 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ชม1083 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ   



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดตรัง 
จ านวน 65 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (13 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ตง1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ตง1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
ตง1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
ตง1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตง1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
ตง1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตง1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ตง1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ตง1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
ตง1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ตง1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ตง1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ตง1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ตง1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ตง1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ตง1020 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
ตง1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ตง1022 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ตง1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
ตง1024 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ตง1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ตง1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตง1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตง1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตง1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

ตง1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

ตง1031 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (21 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ตง1032 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ตง1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตง1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตง1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตง1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตง1037 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ตง1038 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ตง1039 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ตง1040 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ตง1041 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ตง1042 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ตง1043 ศึกษานิเทศก ์  
ตง1044 ศึกษานิเทศก ์  
ตง1045 ศึกษานิเทศก ์  
ตง1046 ศึกษานิเทศก ์  
ตง1047 ศึกษานิเทศก ์  
ตง1048 ศึกษานิเทศก ์  
ตง1049 ศึกษานิเทศก ์  
ตง1050 ศึกษานิเทศก ์  
ตง1051 ศึกษานิเทศก ์  
ตง1052 ศึกษานิเทศก ์  
ตง1053 ศึกษานิเทศก ์  
ตง1054 ศึกษานิเทศก ์  
ตง1055 ศึกษานิเทศก ์  
ตง1056 ศึกษานิเทศก ์  
ตง1057 ศึกษานิเทศก ์  
ตง1058 ศึกษานิเทศก ์  
ตง1059 ศึกษานิเทศก ์  
ตง1060 ศึกษานิเทศก ์  
ตง1061 ศึกษานิเทศก ์  
ตง1062 เจ้าพนกังานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ตง1063 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ตง1064 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตง1065 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตง1066 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตง1067 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

ตง1068 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
ตง1069 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดตราด 
จ านวน 60 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ตร1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ตร1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
ตร1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
ตร1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตร1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
ตร1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตร1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ตร1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ตร1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
ตร1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ตร1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ตร1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ตร1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ตร1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ตร1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
ตร1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ตร1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ตร1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
ตร1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ตร1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ตร1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตร1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตร1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

ตร1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

ตร1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ตร1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ตร1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตร1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตร1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตร1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตร1035 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ตร1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ตร1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ตร1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ตร1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ตร1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ตร1041 ศึกษานิเทศก ์  
ตร1042 ศึกษานิเทศก ์  
ตร1043 ศึกษานิเทศก ์  
ตร1044 ศึกษานิเทศก ์  
ตร1045 ศึกษานิเทศก ์  
ตร1046 ศึกษานิเทศก ์  
ตร1047 ศึกษานิเทศก ์  
ตร1048 ศึกษานิเทศก ์  
ตร1049 ศึกษานิเทศก ์  
ตร1050 ศึกษานิเทศก ์  
ตร1051 ศึกษานิเทศก ์  
ตร1052 ศึกษานิเทศก ์  
ตร1053 ศึกษานิเทศก ์  
ตร1054 ศึกษานิเทศก ์  
ตร1055 ศึกษานิเทศก ์  
ตร1056 ศึกษานิเทศก ์  
ตร1057 ศึกษานิเทศก ์  
ตร1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (4 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ตร1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ตร1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตร1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตร1062 เจ้าพนักงานธรุการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

ตร1063 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
ตร1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดตาก 
จ านวน 61 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ตก1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ตก1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
ตก1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
ตก1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตก1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
ตก1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตก1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ตก1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ตก1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
ตก1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ตก1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ตก1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ตก1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ตก1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ตก1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
ตก1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ตก1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ตก1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
ตก1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ตก1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ตก1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตก1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตก1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

ตก1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

ตก1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ตก1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ตก1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตก1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตก1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตก1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตก1035 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ตก1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ตก1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ตก1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ตก1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ตก1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ตก1041 ศึกษานิเทศก ์  
ตก1042 ศึกษานิเทศก ์  
ตก1043 ศึกษานิเทศก ์  
ตก1044 ศึกษานิเทศก ์  
ตก1045 ศึกษานิเทศก ์  
ตก1046 ศึกษานิเทศก ์  
ตก1047 ศึกษานิเทศก ์  
ตก1048 ศึกษานิเทศก ์  
ตก1049 ศึกษานิเทศก ์  
ตก1050 ศึกษานิเทศก ์  
ตก1051 ศึกษานิเทศก ์  
ตก1052 ศึกษานิเทศก ์  
ตก1053 ศึกษานิเทศก ์  
ตก1054 ศึกษานิเทศก ์  
ตก1055 ศึกษานิเทศก ์  
ตก1056 ศึกษานิเทศก ์  
ตก1057 ศึกษานิเทศก ์  
ตก1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ตก1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ตก1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตก1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตก1062 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ตก1063 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

ตก1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
ตก1065 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดนครนายก 
จ านวน 60 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นย1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นย1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
นย1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
นย1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นย1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
นย1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นย1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นย1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นย1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
นย1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นย1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นย1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นย1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นย1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นย1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
นย1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นย1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นย1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
นย1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นย1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นย1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นย1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นย1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

นย1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

นย1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นย1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นย1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นย1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นย1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นย1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นย1035 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นย1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นย1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
นย1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
นย1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นย1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นย1041 ศึกษานิเทศก ์  
นย1042 ศึกษานิเทศก ์  
นย1043 ศึกษานิเทศก ์  
นย1044 ศึกษานิเทศก ์  
นย1045 ศึกษานิเทศก ์  
นย1046 ศึกษานิเทศก ์  
นย1047 ศึกษานิเทศก ์  
นย1048 ศึกษานิเทศก ์  
นย1049 ศึกษานิเทศก ์  
นย1050 ศึกษานิเทศก ์  
นย1051 ศึกษานิเทศก ์  
นย1052 ศึกษานิเทศก ์  
นย1053 ศึกษานิเทศก ์  
นย1054 ศึกษานิเทศก ์  
นย1055 ศึกษานิเทศก ์  
นย1056 ศึกษานิเทศก ์  
นย1057 ศึกษานิเทศก ์  
นย1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (4 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นย1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นย1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นย1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นย1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

นย1063 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพเิศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
นย1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดนครปฐม 
จ านวน 67 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (13 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นฐ1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นฐ1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
นฐ1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
นฐ1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นฐ1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
นฐ1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นฐ1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นฐ1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นฐ1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
นฐ1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นฐ1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นฐ1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นฐ1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นฐ1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นฐ1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นฐ1020 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
นฐ1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นฐ1022 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นฐ1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
นฐ1024 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นฐ1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นฐ1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นฐ1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นฐ1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นฐ1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

นฐ1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

นฐ1031 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (21 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นฐ1032 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นฐ1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นฐ1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นฐ1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นฐ1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นฐ1037 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นฐ1038 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นฐ1039 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
นฐ1040 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
นฐ1041 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นฐ1042 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นฐ1043 ศึกษานิเทศก ์  
นฐ1044 ศึกษานิเทศก ์  
นฐ1045 ศึกษานิเทศก ์  
นฐ1046 ศึกษานิเทศก ์  
นฐ1047 ศึกษานิเทศก ์  
นฐ1048 ศึกษานิเทศก ์  
นฐ1049 ศึกษานิเทศก ์  
นฐ1050 ศึกษานิเทศก ์  
นฐ1051 ศึกษานิเทศก ์  
นฐ1052 ศึกษานิเทศก ์  
นฐ1053 ศึกษานิเทศก ์  
นฐ1054 ศึกษานิเทศก ์  
นฐ1055 ศึกษานิเทศก ์  
นฐ1056 ศึกษานิเทศก ์  
นฐ1057 ศึกษานิเทศก ์  
นฐ1058 ศึกษานิเทศก ์  
นฐ1059 ศึกษานิเทศก ์  
นฐ1060 ศึกษานิเทศก ์  
นฐ1061 ศึกษานิเทศก ์  
นฐ1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (7 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นฐ1063 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นฐ1064 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นฐ1065 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นฐ1066 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นฐ1067 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นฐ1068 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นฐ1069 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

นฐ1070 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
นฐ1071 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดนครพนม 
จ านวน 65 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (13 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นพ1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นพ1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
นพ1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
นพ1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นพ1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
นพ1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นพ1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นพ1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นพ1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
นพ1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นพ1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นพ1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นพ1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นพ1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นพ1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นพ1020 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
นพ1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นพ1022 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นพ1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
นพ1024 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นพ1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นพ1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นพ1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นพ1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นพ1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

นพ1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

นพ1031 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (21 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นพ1032 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นพ1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นพ1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นพ1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นพ1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นพ1037 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นพ1038 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นพ1039 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
นพ1040 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
นพ1041 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นพ1042 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นพ1043 ศึกษานิเทศก ์  
นพ1044 ศึกษานิเทศก ์  
นพ1045 ศึกษานิเทศก ์  
นพ1046 ศึกษานิเทศก ์  
นพ1047 ศึกษานิเทศก ์  
นพ1048 ศึกษานิเทศก ์  
นพ1049 ศึกษานิเทศก ์  
นพ1050 ศึกษานิเทศก ์  
นพ1051 ศึกษานิเทศก ์  
นพ1052 ศึกษานิเทศก ์  
นพ1053 ศึกษานิเทศก ์  
นพ1054 ศึกษานิเทศก ์  
นพ1055 ศึกษานิเทศก ์  
นพ1056 ศึกษานิเทศก ์  
นพ1057 ศึกษานิเทศก ์  
นพ1058 ศึกษานิเทศก ์  
นพ1059 ศึกษานิเทศก ์  
นพ1060 ศึกษานิเทศก ์  
นพ1061 ศึกษานิเทศก ์  
นพ1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นพ1063 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นพ1064 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นพ1065 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นพ1066 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นพ1067 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

นพ1068 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
นพ1069 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดนครราชสีมา 
จ านวน 78 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (15 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นม1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นม1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
นม1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
นม1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นม1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
นม1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นม1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นม1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นม1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
นม1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
นม1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นม1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นม1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นม1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นม1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นม1020 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นม1021 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นม1022 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
นม1023 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นม1024 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นม1025 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
นม1026 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นม1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นม1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นม1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นม1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นม1031 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

นม1032 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

นม1033 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (25 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นม1034 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นม1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นม1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นม1037 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นม1038 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นม1039 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นม1040 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นม1041 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นม1042 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
นม1043 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
นม1044 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นม1045 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นม1046 ศึกษานิเทศก ์  
นม1047 ศึกษานิเทศก ์  
นม1048 ศึกษานิเทศก ์  
นม1049 ศึกษานิเทศก ์  
นม1050 ศึกษานิเทศก ์  
นม1051 ศึกษานิเทศก ์  
นม1052 ศึกษานิเทศก ์  
นม1053 ศึกษานิเทศก ์  
นม1054 ศึกษานิเทศก ์  
นม1055 ศึกษานิเทศก ์  
นม1056 ศึกษานิเทศก ์  
นม1057 ศึกษานิเทศก ์  
นม1058 ศึกษานิเทศก ์  
นม1059 ศึกษานิเทศก ์  
นม1060 ศึกษานิเทศก ์  
นม1061 ศึกษานิเทศก ์  
นม1062 ศึกษานิเทศก ์  
นม1063 ศึกษานิเทศก ์  
นม1064 ศึกษานิเทศก ์  
นม1065 ศึกษานิเทศก ์  
นม1066 ศึกษานิเทศก ์  
นม1067 ศึกษานิเทศก ์  
นม1068 ศึกษานิเทศก ์  
นม1069 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (10 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นม1070 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นม1071 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ    
นม1072 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นม1073 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นม1074 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นม1075 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นม1076 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นม1077 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นม1078 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นม1079 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (3 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

นม1080 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
นม1081 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นม1082 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ   



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวน 79 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (15 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นศ1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นศ1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
นศ1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
นศ1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นศ1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
นศ1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นศ1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นศ1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นศ1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
นศ1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
นศ1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นศ1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นศ1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นศ1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นศ1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นศ1020 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นศ1021 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นศ1022 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
นศ1023 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นศ1024 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นศ1025 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
นศ1026 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นศ1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นศ1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นศ1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นศ1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นศ1031 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

นศ1032 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

นศ1033 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (25 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นศ1034 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นศ1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นศ1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นศ1037 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นศ1038 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นศ1039 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นศ1040 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นศ1041 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นศ1042 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
นศ1043 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
นศ1044 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นศ1045 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นศ1046 ศึกษานิเทศก ์  
นศ1047 ศึกษานิเทศก ์  
นศ1048 ศึกษานิเทศก ์  
นศ1049 ศึกษานิเทศก ์  
นศ1050 ศึกษานิเทศก ์  
นศ1051 ศึกษานิเทศก ์  
นศ1052 ศึกษานิเทศก ์  
นศ1053 ศึกษานิเทศก ์  
นศ1054 ศึกษานิเทศก ์  
นศ1055 ศึกษานิเทศก ์  
นศ1056 ศึกษานิเทศก ์  
นศ1057 ศึกษานิเทศก ์  
นศ1058 ศึกษานิเทศก ์  
นศ1059 ศึกษานิเทศก ์  
นศ1060 ศึกษานิเทศก ์  
นศ1061 ศึกษานิเทศก ์  
นศ1062 ศึกษานิเทศก ์  
นศ1063 ศึกษานิเทศก ์  
นศ1064 ศึกษานิเทศก ์  
นศ1065 ศึกษานิเทศก ์  
นศ1066 ศึกษานิเทศก ์  
นศ1067 ศึกษานิเทศก ์  
นศ1068 ศึกษานิเทศก์  
นศ1069 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ( 11 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นศ1070 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นศ1071 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ    
นศ1072 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นศ1073 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นศ1074 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นศ1075 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นศ1076 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นศ1077 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นศ1078 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นศ1079 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นศ1080 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (3 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

นศ1081 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
นศ1082 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นศ1083 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ   



 
 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดนครสวรรค ์
จ านวน 67 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (13 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นว1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นว1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
นว1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
นว1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นว1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
นว1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นว1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นว1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นว1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
นว1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นว1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นว1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นว1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นว1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นว1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นว1020 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
นว1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นว1022 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นว1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
นว1024 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นว1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นว1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นว1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นว1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นว1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

นว1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

นว1031 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (21 ต าแหน่ง) 

 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นว1032 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นว1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นว1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นว1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นว1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นว1037 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นว1038 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นว1039 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
นว1040 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
นว1041 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นว1042 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นว1043 ศึกษานิเทศก ์  
นว1044 ศึกษานิเทศก ์  
นว1045 ศึกษานิเทศก ์  
นว1046 ศึกษานิเทศก ์  
นว1047 ศึกษานิเทศก ์  
นว1048 ศึกษานิเทศก ์  
นว1049 ศึกษานิเทศก ์  
นว1050 ศึกษานิเทศก ์  
นว1051 ศึกษานิเทศก ์  
นว1052 ศึกษานิเทศก ์  
นว1053 ศึกษานิเทศก ์  
นว1054 ศึกษานิเทศก ์  
นว1055 ศึกษานิเทศก ์  
นว1056 ศึกษานิเทศก ์  
นว1057 ศึกษานิเทศก ์  
นว1058 ศึกษานิเทศก ์  
นว1059 ศึกษานิเทศก ์  
นว1060 ศึกษานิเทศก ์  
นว1061 ศึกษานิเทศก ์  
นว1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (7 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นว1063 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นว1064 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นว1065 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นว1066 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นว1067 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นว1068 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นว1069 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

นว1070 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
นว1071 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดนนทบุรี  
จ านวน 70 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (13 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นบ1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นบ1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
นบ1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
นบ1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นบ1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
นบ1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นบ1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นบ1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นบ1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
นบ1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นบ1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นบ1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นบ1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นบ1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นบ1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นบ1020 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
นบ1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นบ1022 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นบ1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
นบ1024 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นบ1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นบ1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นบ1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นบ1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นบ1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

นบ1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

นบ1031 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (21 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นบ1032 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นบ1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นบ1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นบ1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นบ1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นบ1037 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นบ1038 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นบ1039 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
นบ1040 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
นบ1041 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นบ1042 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นบ1043 ศึกษานิเทศก ์  
นบ1044 ศึกษานิเทศก ์  
นบ1045 ศึกษานิเทศก ์  
นบ1046 ศึกษานิเทศก ์  
นบ1047 ศึกษานิเทศก ์  
นบ1048 ศึกษานิเทศก ์  
นบ1049 ศึกษานิเทศก ์  
นบ1050 ศึกษานิเทศก ์  
นบ1051 ศึกษานิเทศก ์  
นบ1052 ศึกษานิเทศก ์  
นบ1053 ศึกษานิเทศก ์  
นบ1054 ศึกษานิเทศก ์  
นบ1055 ศึกษานิเทศก ์  
นบ1056 ศึกษานิเทศก ์  
นบ1057 ศึกษานิเทศก ์  
นบ1058 ศึกษานิเทศก ์  
นบ1059 ศึกษานิเทศก ์  
นบ1060 ศึกษานิเทศก ์  
นบ1061 ศึกษานิเทศก ์  
นบ1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (10 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นบ1063 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นบ1064 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ    
นบ1065 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นบ1066 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นบ1067 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นบ1068 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นบ1069 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นบ1070 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นบ1071 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นบ1072 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

นบ1073 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
นบ1074 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดนราธิวาส 
จ านวน 60 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (13 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นธ1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นธ1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
นธ1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
นธ1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นธ1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
นธ1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นธ1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นธ1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นธ1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
นธ1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นธ1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นธ1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นธ1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นธ1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นธ1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นธ1020 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
นธ1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นธ1022 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นธ1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
นธ1024 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นธ1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นธ1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นธ1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นธ1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นธ1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

นธ1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

นธ1031 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (21 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นธ1032 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นธ1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นธ1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นธ1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นธ1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นธ1037 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นธ1038 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นธ1039 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
นธ1040 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
นธ1041 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นธ1042 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นธ1043 ศึกษานิเทศก ์  
นธ1044 ศึกษานิเทศก ์  
นธ1045 ศึกษานิเทศก ์  
นธ1046 ศึกษานิเทศก ์  
นธ1047 ศึกษานิเทศก ์  
นธ1048 ศึกษานิเทศก ์  
นธ1049 ศึกษานิเทศก ์  
นธ1050 ศึกษานิเทศก ์  
นธ1051 ศึกษานิเทศก ์  
นธ1052 ศึกษานิเทศก ์  
นธ1053 ศึกษานิเทศก ์  
นธ1054 ศึกษานิเทศก ์  
นธ1055 ศึกษานิเทศก ์  
นธ1056 ศึกษานิเทศก ์  
นธ1057 ศึกษานิเทศก ์  
นธ1058 ศึกษานิเทศก ์  
นธ1059 ศึกษานิเทศก ์  
นธ1060 ศึกษานิเทศก ์  
นธ1061 ศึกษานิเทศก ์  
นธ1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

นธ1063 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
นธ1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดน่าน 
จ านวน 64 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (13 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นน1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นน1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
นน1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
นน1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นน1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
นน1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นน1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นน1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นน1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
นน1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นน1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นน1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นน1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นน1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นน1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นน1020 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
นน1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นน1022 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นน1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
นน1024 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นน1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นน1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นน1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นน1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นน1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

นน1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

นน1031 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (21 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นน1032 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นน1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นน1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นน1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นน1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นน1037 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นน1038 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นน1039 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
นน1040 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
นน1041 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นน1042 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นน1043 ศึกษานิเทศก ์  
นน1044 ศึกษานิเทศก ์  
นน1045 ศึกษานิเทศก ์  
นน1046 ศึกษานิเทศก ์  
นน1047 ศึกษานิเทศก ์  
นน1048 ศึกษานิเทศก ์  
นน1049 ศึกษานิเทศก ์  
นน1050 ศึกษานิเทศก ์  
นน1051 ศึกษานิเทศก ์  
นน1052 ศึกษานิเทศก ์  
นน1053 ศึกษานิเทศก ์  
นน1054 ศึกษานิเทศก ์  
นน1055 ศึกษานิเทศก ์  
นน1056 ศึกษานิเทศก ์  
นน1057 ศึกษานิเทศก ์  
นน1058 ศึกษานิเทศก ์  
นน1059 ศึกษานิเทศก ์  
นน1060 ศึกษานิเทศก ์  
นน1061 ศึกษานิเทศก ์  
นน1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (4 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นน1063 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นน1064 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นน1065 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นน1066 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

นน1067 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
นน1068 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดบึงกาฬ 
จ านวน 60 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
บก1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
บก1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
บก1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
บก1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
บก1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
บก1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
บก1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
บก1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
บก1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
บก1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
บก1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
บก1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
บก1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
บก1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
บก1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
บก1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
บก1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
บก1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
บก1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
บก1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
บก1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
บก1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
บก1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

บก1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

บก1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
บก1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
บก1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
บก1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
บก1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
บก1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
บก1035 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
บก1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
บก1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
บก1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
บก1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
บก1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
บก1041 ศึกษานิเทศก ์  
บก1042 ศึกษานิเทศก ์  
บก1043 ศึกษานิเทศก ์  
บก1044 ศึกษานิเทศก ์  
บก1045 ศึกษานิเทศก ์  
บก1046 ศึกษานิเทศก ์  
บก1047 ศึกษานิเทศก ์  
บก1048 ศึกษานิเทศก ์  
บก1049 ศึกษานิเทศก ์  
บก1050 ศึกษานิเทศก ์  
บก1051 ศึกษานิเทศก ์  
บก1052 ศึกษานิเทศก ์  
บก1053 ศึกษานิเทศก ์  
บก1054 ศึกษานิเทศก ์  
บก1055 ศึกษานิเทศก ์  
บก1056 ศึกษานิเทศก ์  
บก1057 ศึกษานิเทศก ์  
บก1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (4 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
บก1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
บก1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
บก1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
บก1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

บก1063 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
บก1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดบุรีรัมย์ 
จ านวน 73 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (15 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
บร1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
บร1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
บร1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
บร1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
บร1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
บร1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
บร1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
บร1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
บร1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
บร1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
บร1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
บร1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
บร1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
บร1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
บร1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
บร1020 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
บร1021 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
บร1022 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
บร1023 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
บร1024 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
บร1025 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
บร1026 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
บร1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
บร1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
บร1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
บร1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
บร1031 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

บร1032 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

บร1033 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (25 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
บร1034 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
บร1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
บร1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
บร1037 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
บร1038 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
บร1039 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
บร1040 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
บร1041 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
บร1042 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
บร1043 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
บร1044 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
บร1045 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
บร1046 ศึกษานิเทศก ์  
บร1047 ศึกษานิเทศก ์  
บร1048 ศึกษานิเทศก ์  
บร1049 ศึกษานิเทศก ์  
บร1050 ศึกษานิเทศก ์  
บร1051 ศึกษานิเทศก ์  
บร1052 ศึกษานิเทศก ์  
บร1053 ศึกษานิเทศก ์  
บร1054 ศึกษานิเทศก ์  
บร1055 ศึกษานิเทศก ์  
บร1056 ศึกษานิเทศก ์  
บร1057 ศึกษานิเทศก ์  
บร1058 ศึกษานิเทศก ์  
บร1059 ศึกษานิเทศก ์  
บร1060 ศึกษานิเทศก ์  
บร1061 ศึกษานิเทศก ์  
บร1062 ศึกษานิเทศก ์  
บร1063 ศึกษานิเทศก ์  
บร1064 ศึกษานิเทศก ์  
บร1065 ศึกษานิเทศก ์  
บร1066 ศึกษานิเทศก ์  
บร1067 ศึกษานิเทศก ์  
บร1068 ศึกษานิเทศก ์  
บร1069 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
บร1070 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
บร1071 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
บร1072 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
บร1073 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
บร1074 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (3 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

บร1075 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
บร1076 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  
บร1077 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ   



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดปทุมธานี 
จ านวน 70 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (13 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ปท1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ปท1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
ปท1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
ปท1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปท1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
ปท1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปท1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ปท1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ปท1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพเิศษ  
ปท1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปท1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปท1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปท1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปท1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปท1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปท1020 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
ปท1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปท1022 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปท1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
ปท1024 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ปท1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ปท1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปท1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปท1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปท1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

ปท1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

ปท1031 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (21 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ปท1032 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ปท1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปท1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปท1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปท1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปท1037 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ปท1038 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ปท1039 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ปท1040 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ปท1041 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ปท1042 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ปท1043 ศึกษานิเทศก ์  
ปท1044 ศึกษานิเทศก ์  
ปท1045 ศึกษานิเทศก ์  
ปท1046 ศึกษานิเทศก ์  
ปท1047 ศึกษานิเทศก ์  
ปท1048 ศึกษานิเทศก ์  
ปท1049 ศึกษานิเทศก ์  
ปท1050 ศึกษานิเทศก ์  
ปท1051 ศึกษานิเทศก ์  
ปท1052 ศึกษานิเทศก ์  
ปท1053 ศึกษานิเทศก ์  
ปท1054 ศึกษานิเทศก ์  
ปท1055 ศึกษานิเทศก ์  
ปท1056 ศึกษานิเทศก ์  
ปท1057 ศึกษานิเทศก ์  
ปท1058 ศึกษานิเทศก ์  
ปท1059 ศึกษานิเทศก ์  
ปท1060 ศึกษานิเทศก ์  
ปท1061 ศึกษานิเทศก ์  
ปท1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (10 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ปท1063 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ปท1064 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ    
ปท1065 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปท1066 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปท1067 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปท1068 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปท1069 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปท1070 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปท1071 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปท1072 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

ปท1073 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
ปท1074 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จ านวน 61 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ปข1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ปข1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
ปข1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
ปข1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปข1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
ปข1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปข1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ปข1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ปข1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
ปข1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปข1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปข1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปข1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปข1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปข1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
ปข1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปข1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปข1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
ปข1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ปข1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ปข1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปข1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปข1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

ปข1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

ปข1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ปข1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ปข1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปข1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปข1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปข1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปข1035 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ปข1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ปข1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ปข1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ปข1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ปข1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ปข1041 ศึกษานิเทศก ์  
ปข1042 ศึกษานิเทศก ์  
ปข1043 ศึกษานิเทศก ์  
ปข1044 ศึกษานิเทศก ์  
ปข1045 ศึกษานเิทศก ์  
ปข1046 ศึกษานิเทศก ์  
ปข1047 ศึกษานิเทศก ์  
ปข1048 ศึกษานิเทศก ์  
ปข1049 ศึกษานิเทศก ์  
ปข1050 ศึกษานิเทศก ์  
ปข1051 ศึกษานิเทศก ์  
ปข1052 ศึกษานิเทศก ์  
ปข1053 ศึกษานิเทศก ์  
ปข1054 ศึกษานิเทศก ์  
ปข1055 ศึกษานิเทศก ์  
ปข1056 ศึกษานิเทศก ์  
ปข1057 ศึกษานิเทศก ์  
ปข1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ปข1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ปข1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปข1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปข1062 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปข1063 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

ปข1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
ปข1065 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดปราจีนบุรี 
จ านวน 61 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ปจ1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ปจ1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
ปจ1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
ปจ1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปจ1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
ปจ1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปจ1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ปจ1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ปจ1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
ปจ1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปจ1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปจ1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปจ1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปจ1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปจ1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
ปจ1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปจ1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปจ1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
ปจ1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ปจ1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ปจ1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปจ1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปจ1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

ปจ1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

ปจ1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ปจ1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ปจ1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปจ1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปจ1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปจ1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปจ1035 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ปจ1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ปจ1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ปจ1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ปจ1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ปจ1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ปจ1041 ศึกษานิเทศก ์  
ปจ1042 ศึกษานิเทศก ์  
ปจ1043 ศึกษานิเทศก ์  
ปจ1044 ศึกษานิเทศก ์  
ปจ1045 ศึกษานิเทศก ์  
ปจ1046 ศึกษานิเทศก ์  
ปจ1047 ศึกษานิเทศก ์  
ปจ1048 ศึกษานิเทศก ์  
ปจ1049 ศึกษานิเทศก ์  
ปจ1050 ศึกษานิเทศก ์  
ปจ1051 ศึกษานิเทศก ์  
ปจ1052 ศึกษานิเทศก ์  
ปจ1053 ศึกษานิเทศก ์  
ปจ1054 ศึกษานิเทศก ์  
ปจ1055 ศึกษานิเทศก ์  
ปจ1056 ศึกษานิเทศก ์  
ปจ1057 ศึกษานิเทศก ์  
ปจ1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ปจ1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ปจ1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปจ1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปจ1062 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปจ1063 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

ปจ1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
ปจ1065 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดปัตตาน ี
จ านวน 60 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (13 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ปน1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ปน1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
ปน1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
ปน1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปน1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
ปน1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปน1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ปน1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ปน1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
ปน1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปน1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปน1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปน1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปน1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปน1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปน1020 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
ปน1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปน1022 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ปน1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
ปน1024 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ปน1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ปน1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปน1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปน1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปน1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

ปน1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

ปน1031 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (21 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ปน1032 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ปน1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปน1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปน1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปน1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ปน1037 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ปน1038 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ปน1039 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ปน1040 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ปน1041 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ปน1042 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ปน1043 ศึกษานิเทศก ์  
ปน1044 ศึกษานิเทศก ์  
ปน1045 ศึกษานิเทศก ์  
ปน1046 ศึกษานิเทศก์  
ปน1047 ศึกษานิเทศก ์  
ปน1048 ศึกษานิเทศก ์  
ปน1049 ศึกษานิเทศก ์  
ปน1050 ศึกษานิเทศก ์  
ปน1051 ศึกษานิเทศก ์  
ปน1052 ศึกษานิเทศก ์  
ปน1053 ศึกษานิเทศก ์  
ปน1054 ศึกษานิเทศก ์  
ปน1055 ศึกษานิเทศก ์  
ปน1056 ศึกษานิเทศก ์  
ปน1057 ศึกษานิเทศก ์  
ปน1058 ศึกษานิเทศก ์  
ปน1059 ศึกษานิเทศก ์  
ปน1060 ศึกษานิเทศก ์  
ปน1061 ศึกษานิเทศก ์  
ปน1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

ปน1063 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
ปน1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 65 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (13 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อย1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อย1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
อย1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
อย1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อย1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
อย1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อย1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อย1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อย1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
อย1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อย1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อย1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อย1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อย1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อย1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อย1020 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
อย1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อย1022 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อย1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
อย1024 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อย1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อย1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อย1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อย1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อย1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

อย1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

อย1031 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (21 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อย1032 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อย1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อย1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อย1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อย1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อย1037 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อย1038 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อย1039 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
อย1040 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
อย1041 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อย1042 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อย1043 ศึกษานิเทศก ์  
อย1044 ศึกษานิเทศก ์  
อย1045 ศึกษานิเทศก ์  
อย1046 ศึกษานิเทศก ์  
อย1047 ศึกษานิเทศก ์  
อย1048 ศึกษานิเทศก ์  
อย1049 ศึกษานิเทศก ์  
อย1050 ศึกษานิเทศก ์  
อย1051 ศึกษานิเทศก ์  
อย1052 ศึกษานิเทศก ์  
อย1053 ศึกษานิเทศก ์  
อย1054 ศึกษานิเทศก ์  
อย1055 ศึกษานิเทศก ์  
อย1056 ศึกษานิเทศก ์  
อย1057 ศึกษานิเทศก ์  
อย1058 ศึกษานิเทศก ์  
อย1059 ศึกษานิเทศก ์  
อย1060 ศึกษานิเทศก ์  
อย1061 ศึกษานิเทศก ์  
อย1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อย1063 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อย1064 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อย1065 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อย1066 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อย1067 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

อย1068 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
อย1069 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดพะเยา 
จ านวน 60 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พย1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พย1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
พย1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
พย1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พย1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
พย1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พย1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พย1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พย1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
พย1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พย1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พย1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พย1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พย1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พย1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
พย1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พย1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พย1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
พย1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พย1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พย1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พย1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พย1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

พย1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

พย1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พย1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พย1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พย1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พย1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พย1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พย1035 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พย1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พย1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
พย1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
พย1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พย1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พย1041 ศึกษานิเทศก ์  
พย1042 ศึกษานิเทศก ์  
พย1043 ศึกษานิเทศก ์  
พย1044 ศึกษานิเทศก ์  
พย1045 ศึกษานิเทศก ์  
พย1046 ศึกษานิเทศก ์  
พย1047 ศึกษานิเทศก ์  
พย1048 ศึกษานิเทศก ์  
พย1049 ศึกษานิเทศก ์  
พย1050 ศึกษานิเทศก ์  
พย1051 ศึกษานิเทศก ์  
พย1052 ศึกษานิเทศก ์  
พย1053 ศึกษานิเทศก ์  
พย1054 ศึกษานิเทศก ์  
พย1055 ศึกษานิเทศก ์  
พย1056 ศึกษานิเทศก ์  
พย1057 ศึกษานิเทศก ์  
พย1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (4 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พย1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พย1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พย1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พย1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

พย1063 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
พย1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดพังงา 
จ านวน 60 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พง1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พง1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
พง1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
พง1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พง1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
พง1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พง1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พง1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พง1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
พง1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พง1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พง1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พง1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พง1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พง1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
พง1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พง1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พง1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
พง1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พง1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พง1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พง1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พง1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

พง1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

พง1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พง1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พง1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พง1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พง1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พง1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พง1035 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พง1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พง1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
พง1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
พง1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พง1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พง1041 ศึกษานิเทศก ์  
พง1042 ศึกษานิเทศก ์  
พง1043 ศึกษานิเทศก ์  
พง1044 ศึกษานิเทศก ์  
พง1045 ศึกษานิเทศก ์  
พง1046 ศึกษานิเทศก ์  
พง1047 ศึกษานิเทศก ์  
พง1048 ศึกษานิเทศก ์  
พง1049 ศึกษานิเทศก ์  
พง1050 ศึกษานิเทศก ์  
พง1051 ศึกษานิเทศก ์  
พง1052 ศึกษานิเทศก ์  
พง1053 ศึกษานิเทศก ์  
พง1054 ศึกษานิเทศก ์  
พง1055 ศึกษานิเทศก ์  
พง1056 ศึกษานิเทศก ์  
พง1057 ศึกษานิเทศก ์  
พง1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (4 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พง1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พง1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พง1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พง1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

พง1063 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
พง1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดพัทลุง 
จ านวน 61 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พท1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พท1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
พท1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
พท1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พท1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
พท1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พท1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พท1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พท1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
พท1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พท1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พท1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พท1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พท1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พท1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
พท1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พท1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พท1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
พท1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พท1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พท1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พท1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พท1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

พท1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

พท1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พท1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พท1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พท1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พท1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พท1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พท1035 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พท1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พท1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
พท1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
พท1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พท1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พท1041 ศึกษานิเทศก ์  
พท1042 ศึกษานิเทศก์  
พท1043 ศึกษานิเทศก ์  
พท1044 ศึกษานิเทศก ์  
พท1045 ศึกษานิเทศก ์  
พท1046 ศึกษานิเทศก ์  
พท1047 ศึกษานิเทศก ์  
พท1048 ศึกษานิเทศก ์  
พท1049 ศึกษานิเทศก ์  
พท1050 ศึกษานิเทศก ์  
พท1051 ศึกษานิเทศก ์  
พท1052 ศึกษานิเทศก ์  
พท1053 ศึกษานิเทศก ์  
พท1054 ศึกษานิเทศก ์  
พท1055 ศึกษานิเทศก ์  
พท1056 ศึกษานิเทศก ์  
พท1057 ศึกษานิเทศก ์  
พท1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พท1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พท1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พท1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พท1062 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พท1063 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

พท1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
พท1065 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดพิจิตร 
จ านวน 65 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (13 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พจ1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พจ1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
พจ1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
พจ1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พจ1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
พจ1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พจ1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พจ1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พจ1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
พจ1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พจ1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พจ1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พจ1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พจ1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พจ1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พจ1020 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
พจ1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พจ1022 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พจ1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
พจ1024 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พจ1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พจ1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พจ1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พจ1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พจ1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

พจ1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

พจ1031 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (21 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พจ1032 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พจ1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พจ1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พจ1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พจ1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พจ1037 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พจ1038 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พจ1039 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
พจ1040 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
พจ1041 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พจ1042 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พจ1043 ศึกษานิเทศก ์  
พจ1044 ศึกษานิเทศก ์  
พจ1045 ศึกษานิเทศก ์  
พจ1046 ศึกษานิเทศก ์  
พจ1047 ศึกษานิเทศก ์  
พจ1048 ศึกษานิเทศก ์  
พจ1049 ศึกษานิเทศก ์  
พจ1050 ศึกษานิเทศก ์  
พจ1051 ศึกษานิเทศก ์  
พจ1052 ศึกษานิเทศก ์  
พจ1053 ศึกษานเิทศก ์  
พจ1054 ศึกษานิเทศก ์  
พจ1055 ศึกษานิเทศก ์  
พจ1056 ศึกษานิเทศก ์  
พจ1057 ศึกษานิเทศก ์  
พจ1058 ศึกษานิเทศก ์  
พจ1059 ศึกษานิเทศก ์  
พจ1060 ศึกษานิเทศก ์  
พจ1061 ศึกษานิเทศก ์  
พจ1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พจ1063 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พจ1064 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พจ1065 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พจ1066 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พจ1067 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

พจ1068 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
พจ1069 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 
 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดพิษณุโลก 
จ านวน 65 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (13 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พล1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พล1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
พล1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
พล1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พล1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
พล1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พล1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พล1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พล1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
พล1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พล1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พล1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พล1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พล1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พล1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พล1020 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
พล1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พล1022 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พล1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
พล1024 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พล1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พล1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พล1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พล1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พล1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

พล1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

พล1031 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (21 ต าแหน่ง) 

 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พล1032 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พล1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พล1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พล1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พล1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พล1037 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พล1038 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พล1039 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
พล1040 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
พล1041 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พล1042 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พล1043 ศึกษานิเทศก ์  
พล1044 ศึกษานิเทศก ์  
พล1045 ศึกษานิเทศก ์  
พล1046 ศึกษานิเทศก ์  
พล1047 ศึกษานิเทศก ์  
พล1048 ศึกษานิเทศก์  
พล1049 ศึกษานิเทศก ์  
พล1050 ศึกษานิเทศก ์  
พล1051 ศึกษานิเทศก ์  
พล1052 ศึกษานิเทศก ์  
พล1053 ศึกษานิเทศก ์  
พล1054 ศึกษานิเทศก ์  
พล1055 ศึกษานิเทศก ์  
พล1056 ศึกษานิเทศก ์  
พล1057 ศึกษานิเทศก ์  
พล1058 ศึกษานิเทศก ์  
พล1059 ศึกษานิเทศก ์  
พล1060 ศึกษานิเทศก ์  
พล1061 ศึกษานิเทศก ์  
พล1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พล1063 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พล1064 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พล1065 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พล1066 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พล1067 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

พล1068 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
พล1069 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 
 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดเพชรบุรี 
จ านวน 61 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พบ1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พบ1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
พบ1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
พบ1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พบ1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
พบ1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พบ1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พบ1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พบ1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
พบ1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พบ1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พบ1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พบ1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พบ1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พบ1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
พบ1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พบ1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พบ1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
พบ1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พบ1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พบ1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พบ1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พบ1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

พบ1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

พบ1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พบ1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พบ1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พบ1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พบ1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พบ1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พบ1035 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พบ1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พบ1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
พบ1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
พบ1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พบ1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พบ1041 ศึกษานิเทศก ์  
พบ1042 ศึกษานิเทศก ์  
พบ1043 ศึกษานิเทศก ์  
พบ1044 ศึกษานิเทศก ์  
พบ1045 ศึกษานิเทศก ์  
พบ1046 ศึกษานิเทศก ์  
พบ1047 ศึกษานิเทศก ์  
พบ1048 ศึกษานิเทศก ์  
พบ1049 ศึกษานิเทศก ์  
พบ1050 ศึกษานิเทศก ์  
พบ1051 ศึกษานิเทศก ์  
พบ1052 ศึกษานิเทศก ์  
พบ1053 ศึกษานิเทศก ์  
พบ1054 ศึกษานิเทศก ์  
พบ1055 ศึกษานิเทศก ์  
พบ1056 ศึกษานิเทศก ์  
พบ1057 ศึกษานิเทศก ์  
พบ1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พบ1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พบ1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พบ1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พบ1062 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พบ1063 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

พบ1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
พบ1065 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดเพชรบูรณ์ 
จ านวน 67 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (13 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พช1005 นักจดัการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พช1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
พช1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
พช1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พช1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
พช1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พช1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พช1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พช1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
พช1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พช1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พช1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พช1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พช1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พช1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พช1020 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
พช1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พช1022 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พช1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
พช1024 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พช1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พช1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พช1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พช1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พช1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

พช1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

พช1031 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (21 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พช1032 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พช1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พช1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พช1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พช1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พช1037 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พช1038 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พช1039 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
พช1040 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
พช1041 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พช1042 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พช1043 ศึกษานิเทศก ์  
พช1044 ศึกษานิเทศก ์  
พช1045 ศึกษานิเทศก ์  
พช1046 ศึกษานิเทศก ์  
พช1047 ศึกษานิเทศก ์  
พช1048 ศึกษานิเทศก ์  
พช1049 ศึกษานิเทศก ์  
พช1050 ศึกษานิเทศก ์  
พช1051 ศึกษานิเทศก ์  
พช1052 ศึกษานิเทศก ์  
พช1053 ศึกษานิเทศก ์  
พช1054 ศึกษานิเทศก ์  
พช1055 ศึกษานิเทศก ์  
พช1056 ศึกษานิเทศก ์  
พช1057 ศึกษานเิทศก ์  
พช1058 ศึกษานิเทศก ์  
พช1059 ศึกษานิเทศก ์  
พช1060 ศึกษานิเทศก ์  
พช1061 ศึกษานิเทศก ์  
พช1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (7 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พช1063 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พช1064 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พช1065 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พช1066 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พช1067 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พช1068 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พช1069 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

พช1070 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
พช1071 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดแพร่ 
จ านวน 61 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พร1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พร1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
พร1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
พร1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พร1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
พร1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พร1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พร1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พร1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
พร1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พร1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พร1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พร1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พร1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พร1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
พร1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พร1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
พร1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
พร1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พร1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พร1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พร1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พร1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

พร1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

พร1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พร1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พร1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พร1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พร1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พร1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พร1035 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พร1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พร1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
พร1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
พร1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พร1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พร1041 ศึกษานิเทศก ์  
พร1042 ศึกษานิเทศก ์  
พร1043 ศึกษานิเทศก ์  
พร1044 ศึกษานิเทศก ์  
พร1045 ศึกษานิเทศก ์  
พร1046 ศึกษานิเทศก ์  
พร1047 ศึกษานิเทศก ์  
พร1048 ศึกษานิเทศก ์  
พร1049 ศึกษานิเทศก ์  
พร1050 ศึกษานิเทศก ์  
พร1051 ศึกษานิเทศก ์  
พร1052 ศึกษานิเทศก ์  
พร1053 ศึกษานิเทศก ์  
พร1054 ศึกษานิเทศก ์  
พร1055 ศึกษานิเทศก ์  
พร1056 ศึกษานิเทศก ์  
พร1057 ศึกษานิเทศก ์  
พร1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
พร1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
พร1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พร1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พร1062 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
พร1063 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

พร1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
พร1065 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดภูเก็ต 
จ านวน 61 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ภก1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ภก1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
ภก1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
ภก1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ภก1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
ภก1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ภก1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ภก1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ภก1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
ภก1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ภก1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ภก1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ภก1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ภก1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ภก1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
ภก1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ภก1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ภก1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
ภก1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ภก1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ภก1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ภก1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ภก1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

ภก1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

ภก1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ภก1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ภก1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ภก1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ภก1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ภก1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ภก1035 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ภก1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ภก1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ภก1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ภก1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ภก1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ภก1041 ศึกษานิเทศก ์  
ภก1042 ศึกษานิเทศก ์  
ภก1043 ศึกษานิเทศก ์  
ภก1044 ศึกษานิเทศก ์  
ภก1045 ศึกษานิเทศก ์  
ภก1046 ศึกษานิเทศก ์  
ภก1047 ศึกษานิเทศก ์  
ภก1048 ศึกษานิเทศก ์  
ภก1049 ศึกษานิเทศก ์  
ภก1050 ศึกษานิเทศก ์  
ภก1051 ศึกษานิเทศก ์  
ภก1052 ศึกษานิเทศก ์  
ภก1053 ศึกษานิเทศก ์  
ภก1054 ศึกษานิเทศก ์  
ภก1055 ศึกษานิเทศก ์  
ภก1056 ศึกษานิเทศก ์  
ภก1057 ศึกษานิเทศก ์  
ภก1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ภก1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ภก1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ภก1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ภก1062 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ภก1063 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

ภก1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
ภก1065 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดมหาสารคาม 
จ านวน 70 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (15 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
มค1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
มค1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
มค1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
มค1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มค1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
มค1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มค1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
มค1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
มค1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
มค1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
มค1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
มค1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
มค1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
มค1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
มค1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
มค1020 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
มค1021 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
มค1022 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
มค1023 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
มค1024 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
มค1025 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
มค1026 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
มค1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
มค1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มค1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มค1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มค1031 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

มค1032 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

มค1033 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (23 ต าแหน่ง) 

 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
มค1034 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
มค1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มค1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มค1037 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มค1038 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มค1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
มค1040 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
มค1041 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
มค1042 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
มค1043 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
มค1044 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
มค1045 ศึกษานิเทศก ์  
มค1046 ศึกษานิเทศก ์  
มค1047 ศึกษานิเทศก ์  
มค1048 ศึกษานิเทศก ์  
มค1049 ศึกษานิเทศก ์  
มค1050 ศึกษานิเทศก ์  
มค1051 ศึกษานิเทศก ์  
มค1052 ศึกษานิเทศก ์  
มค1053 ศึกษานิเทศก ์  
มค1054 ศึกษานิเทศก ์  
มค1055 ศึกษานิเทศก ์  
มค1056 ศึกษานิเทศก ์  
มค1057 ศึกษานิเทศก ์  
มค1058 ศึกษานิเทศก ์  
มค1059 ศึกษานิเทศก ์  
มค1060 ศึกษานิเทศก ์  
มค1061 ศึกษานิเทศก ์  
มค1062 ศึกษานิเทศก ์  
มค1063 ศึกษานิเทศก ์  
มค1064 ศึกษานิเทศก ์  
มค1065 ศึกษานิเทศก ์  
มค1066 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
มค1067 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
มค1068 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มค1069 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มค1070 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มค1071 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (3 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

มค1072 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
มค1073 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มค1074 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ   



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดมุกดาหาร 
จ านวน 60 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
มห1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
มห1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
มห1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
มห1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มห1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
มห1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มห1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
มห1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
มห1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
มห1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
มห1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
มห1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
มห1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
มห1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
มห1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
มห1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
มห1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
มห1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
มห1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
มห1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
มห1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มห1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มห1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

มห1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

มห1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
มห1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
มห1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มห1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มห1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มห1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มห1035 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
มห1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
มห1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
มห1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
มห1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
มห1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
มห1041 ศึกษานิเทศก ์  
มห1042 ศึกษานิเทศก ์  
มห1043 ศึกษานิเทศก ์  
มห1044 ศึกษานิเทศก ์  
มห1045 ศึกษานิเทศก ์  
มห1046 ศึกษานิเทศก ์  
มห1047 ศึกษานิเทศก ์  
มห1048 ศึกษานิเทศก ์  
มห1049 ศึกษานิเทศก ์  
มห1050 ศึกษานิเทศก ์  
มห1051 ศึกษานิเทศก ์  
มห1052 ศึกษานิเทศก ์  
มห1053 ศึกษานเิทศก ์  
มห1054 ศึกษานิเทศก ์  
มห1055 ศึกษานิเทศก ์  
มห1056 ศึกษานิเทศก ์  
มห1057 ศึกษานิเทศก ์  
มห1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (4 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
มห1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
มห1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มห1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มห1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

มห1063 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
มห1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดแม่ฮ่องสอน 
จ านวน 60 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
มส1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
มส1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
มส1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
มส1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มส1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
มส1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มส1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
มส1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
มส1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
มส1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
มส1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
มส1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
มส1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
มส1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
มส1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
มส1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
มส1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
มส1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
มส1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
มส1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
มส1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มส1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มส1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

มส1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

มส1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
มส1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
มส1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มส1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มส1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มส1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มส1035 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
มส1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
มส1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
มส1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
มส1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
มส1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
มส1041 ศึกษานิเทศก ์  
มส1042 ศึกษานิเทศก ์  
มส1043 ศึกษานิเทศก ์  
มส1044 ศึกษานิเทศก ์  
มส1045 ศึกษานิเทศก ์  
มส1046 ศึกษานิเทศก ์  
มส1047 ศึกษานิเทศก ์  
มส1048 ศึกษานิเทศก ์  
มส1049 ศึกษานิเทศก ์  
มส1050 ศึกษานิเทศก ์  
มส1051 ศึกษานิเทศก ์  
มส1052 ศึกษานิเทศก ์  
มส1053 ศึกษานิเทศก ์  
มส1054 ศึกษานิเทศก ์  
มส1055 ศึกษานิเทศก ์  
มส1056 ศึกษานิเทศก ์  
มส1057 ศึกษานิเทศก ์  
มส1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (4 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
มส1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
มส1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มส1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
มส1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

มส1063 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
มส1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดยโสธร 
จ านวน 64 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (13 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ยส1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ยส1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
ยส1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
ยส1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ยส1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
ยส1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ยส1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ยส1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ยส1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
ยส1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ยส1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ยส1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ยส1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ยส1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ยส1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ยส1020 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
ยส1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ยส1022 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ยส1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
ยส1024 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ยส1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ยส1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ยส1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ยส1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ยส1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

ยส1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

ยส1031 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (21 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ยส1032 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ยส1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ยส1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ยส1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ยส1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ยส1037 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ยส1038 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ยส1039 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ยส1040 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ยส1041 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ยส1042 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ยส1043 ศึกษานิเทศก ์  
ยส1044 ศึกษานิเทศก ์  
ยส1045 ศึกษานิเทศก ์  
ยส1046 ศึกษานิเทศก ์  
ยส1047 ศึกษานิเทศก ์  
ยส1048 ศึกษานิเทศก ์  
ยส1049 ศึกษานิเทศก ์  
ยส1050 ศึกษานิเทศก ์  
ยส1051 ศึกษานิเทศก ์  
ยส1052 ศึกษานิเทศก ์  
ยส1053 ศึกษานิเทศก ์  
ยส1054 ศึกษานิเทศก ์  
ยส1055 ศึกษานิเทศก ์  
ยส1056 ศึกษานิเทศก ์  
ยส1057 ศึกษานิเทศก ์  
ยส1058 ศึกษานิเทศก ์  
ยส1059 ศึกษานิเทศก ์  
ยส1060 ศึกษานิเทศก ์  
ยส1061 ศึกษานิเทศก ์  
ยส1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (4 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ยส1063 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ยส1064 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ยส1065 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ยส1066 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

ยส1067 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
ยส1068 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดยะลา 
จ านวน 60 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (13 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ยล1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ยล1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
ยล1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
ยล1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ยล1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
ยล1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ยล1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ยล1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ยล1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
ยล1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ยล1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ยล1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ยล1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ยล1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ยล1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ยล1020 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
ยล1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ยล1022 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ยล1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
ยล1024 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ยล1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ยล1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ยล1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ยล1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ยล1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

ยล1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

ยล1031 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (21 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ยล1032 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ยล1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ยล1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ยล1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ยล1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ยล1037 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ยล1038 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ยล1039 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ยล1040 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ยล1041 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ยล1042 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ยล1043 ศึกษานิเทศก ์  
ยล1044 ศึกษานิเทศก ์  
ยล1045 ศึกษานิเทศก ์  
ยล1046 ศึกษานิเทศก ์  
ยล1047 ศึกษานิเทศก ์  
ยล1048 ศึกษานิเทศก ์  
ยล1049 ศึกษานิเทศก ์  
ยล1050 ศึกษานิเทศก ์  
ยล1051 ศึกษานิเทศก ์  
ยล1052 ศึกษานิเทศก ์  
ยล1053 ศึกษานิเทศก ์  
ยล1054 ศึกษานิเทศก ์  
ยล1055 ศึกษานิเทศก ์  
ยล1056 ศึกษานิเทศก ์  
ยล1057 ศึกษานิเทศก ์  
ยล1058 ศึกษานิเทศก ์  
ยล1059 ศึกษานิเทศก ์  
ยล1060 ศึกษานิเทศก ์  
ยล1061 ศึกษานิเทศก ์  
ยล1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

ยล1063 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
ยล1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดร้อยเอ็ด 
จ านวน 72 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (15 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
รอ1005 นักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
รอ1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
รอ1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
รอ1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รอ1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
รอ1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รอ1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
รอ1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
รอ1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
รอ1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
รอ1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รอ1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รอ1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รอ1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รอ1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รอ1020 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รอ1021 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รอ1022 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
รอ1023 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รอ1024 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รอ1025 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
รอ1026 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
รอ1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
รอ1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รอ1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รอ1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รอ1031 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

รอ1032 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

รอ1033 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (23 ต าแหน่ง) 

 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
รอ1034 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
รอ1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รอ1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รอ1037 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รอ1038 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รอ1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
รอ1040 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
รอ1041 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
รอ1042 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
รอ1043 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
รอ1044 ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
รอ1045 ศึกษานิเทศก ์  
รอ1046 ศึกษานิเทศก ์  
รอ1047 ศึกษานิเทศก ์  
รอ1048 ศึกษานิเทศก ์  
รอ1049 ศึกษานิเทศก ์  
รอ1050 ศึกษานิเทศก ์  
รอ1051 ศึกษานิเทศก ์  
รอ1052 ศึกษานิเทศก ์  
รอ1053 ศึกษานิเทศก ์  
รอ1054 ศึกษานิเทศก ์  
รอ1055 ศึกษานิเทศก์  
รอ1056 ศึกษานิเทศก ์  
รอ1057 ศึกษานิเทศก ์  
รอ1058 ศึกษานิเทศก ์  
รอ1059 ศึกษานิเทศก ์  
รอ1060 ศึกษานิเทศก ์  
รอ1061 ศึกษานิเทศก ์  
รอ1062 ศึกษานิเทศก ์  
รอ1063 ศึกษานิเทศก ์  
รอ1064 ศึกษานิเทศก ์  
รอ1065 ศึกษานิเทศก ์  
รอ1066 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (7 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
รอ1067 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
รอ1068 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รอ1069 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รอ1070 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รอ1071 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รอ1072 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รอ1073 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (3 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

รอ1074 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
รอ1075 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รอ1076 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ   



 
 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดระนอง 
จ านวน 60 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
รน1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
รน1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
รน1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
รน1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รน1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
รน1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รน1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
รน1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
รน1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
รน1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รน1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รน1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รน1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รน1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รน1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
รน1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รน1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รน1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
รน1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
รน1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
รน1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รน1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รน1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

รน1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

รน1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
รน1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
รน1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รน1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รน1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รน1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รน1035 เจ้าพนกังานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
รน1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
รน1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
รน1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
รน1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
รน1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
รน1041 ศึกษานิเทศก ์  
รน1042 ศึกษานิเทศก ์  
รน1043 ศึกษานิเทศก ์  
รน1044 ศึกษานิเทศก ์  
รน1045 ศึกษานิเทศก ์  
รน1046 ศึกษานิเทศก ์  
รน1047 ศึกษานิเทศก ์  
รน1048 ศึกษานิเทศก ์  
รน1049 ศึกษานิเทศก ์  
รน1050 ศึกษานิเทศก ์  
รน1051 ศึกษานิเทศก ์  
รน1052 ศึกษานิเทศก ์  
รน1053 ศึกษานิเทศก ์  
รน1054 ศึกษานิเทศก ์  
รน1055 ศึกษานิเทศก ์  
รน1056 ศึกษานิเทศก ์  
รน1057 ศึกษานิเทศก ์  
รน1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (4 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
รน1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
รน1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รน1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รน1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

รน1063 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
รน1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดระยอง 
จ านวน 65 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (13 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
รย1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
รย1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
รย1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
รย1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รย1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
รย1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รย1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
รย1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพเิศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
รย1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
รย1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รย1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รย1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รย1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รย1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รย1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รย1020 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
รย1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รย1022 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รย1023 เจ้าพนักงานธรุการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
รย1024 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
รย1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
รย1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รย1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รย1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รย1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

รย1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

รย1031 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (21 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
รย1032 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
รย1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รย1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รย1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รย1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รย1037 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
รย1038 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
รย1039 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
รย1040 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
รย1041 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
รย1042 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
รย1043 ศึกษานิเทศก ์  
รย1044 ศึกษานิเทศก ์  
รย1045 ศึกษานิเทศก ์  
รย1046 ศึกษานิเทศก ์  
รย1047 ศึกษานิเทศก ์  
รย1048 ศึกษานิเทศก ์  
รย1049 ศึกษานิเทศก ์  
รย1050 ศึกษานิเทศก ์  
รย1051 ศึกษานิเทศก ์  
รย1052 ศึกษานิเทศก ์  
รย1053 ศึกษานิเทศก ์  
รย1054 ศึกษานิเทศก ์  
รย1055 ศึกษานิเทศก ์  
รย1056 ศึกษานิเทศก ์  
รย1057 ศึกษานิเทศก ์  
รย1058 ศึกษานิเทศก ์  
รย1059 ศึกษานิเทศก ์  
รย1060 ศึกษานิเทศก ์  
รย1061 ศึกษานิเทศก ์  
รย1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
รย1063 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
รย1064 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รย1065 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รย1066 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รย1067 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

รย1068 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
รย1069 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดราชบุรี 
จ านวน 65 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (13 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
รบ1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
รบ1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
รบ1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
รบ1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รบ1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
รบ1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รบ1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
รบ1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
รบ1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
รบ1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รบ1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รบ1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รบ1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รบ1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รบ1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รบ1020 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
รบ1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รบ1022 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
รบ1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
รบ1024 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
รบ1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
รบ1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รบ1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รบ1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รบ1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

รบ1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

รบ1031 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (21 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
รบ1032 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
รบ1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รบ1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รบ1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รบ1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รบ1037 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
รบ1038 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
รบ1039 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
รบ1040 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
รบ1041 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
รบ1042 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
รบ1043 ศึกษานิเทศก ์  
รบ1044 ศึกษานิเทศก ์  
รบ1045 ศึกษานิเทศก ์  
รบ1046 ศึกษานิเทศก ์  
รบ1047 ศึกษานิเทศก ์  
รบ1048 ศึกษานิเทศก ์  
รบ1049 ศึกษานิเทศก ์  
รบ1050 ศึกษานิเทศก ์  
รบ1051 ศึกษานิเทศก ์  
รบ1052 ศึกษานิเทศก ์  
รบ1053 ศึกษานิเทศก ์  
รบ1054 ศึกษานิเทศก ์  
รบ1055 ศึกษานิเทศก ์  
รบ1056 ศึกษานิเทศก ์  
รบ1057 ศึกษานิเทศก ์  
รบ1058 ศึกษานิเทศก ์  
รบ1059 ศึกษานิเทศก ์  
รบ1060 ศึกษานิเทศก ์  
รบ1061 ศึกษานิเทศก ์  
รบ1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
รบ1063 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
รบ1064 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รบ1065 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รบ1066 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
รบ1067 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

รบ1068 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
รบ1069 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดลพบุรี 
จ านวน 65 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (13 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ลบ1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ลบ1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
ลบ1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
ลบ1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลบ1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
ลบ1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลบ1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ลบ1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ลบ1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
ลบ1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลบ1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลบ1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลบ1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลบ1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลบ1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลบ1020 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
ลบ1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลบ1022 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลบ1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
ลบ1024 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ลบ1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ลบ1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลบ1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลบ1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลบ1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

ลบ1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

ลบ1031 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (21 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ลบ1032 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ลบ1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลบ1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลบ1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลบ1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลบ1037 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ลบ1038 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ลบ1039 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ลบ1040 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ลบ1041 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ลบ1042 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ลบ1043 ศึกษานิเทศก ์  
ลบ1044 ศึกษานิเทศก ์  
ลบ1045 ศึกษานิเทศก ์  
ลบ1046 ศึกษานเิทศก ์  
ลบ1047 ศึกษานิเทศก ์  
ลบ1048 ศึกษานิเทศก ์  
ลบ1049 ศึกษานิเทศก ์  
ลบ1050 ศึกษานิเทศก ์  
ลบ1051 ศึกษานิเทศก ์  
ลบ1052 ศึกษานิเทศก ์  
ลบ1053 ศึกษานิเทศก ์  
ลบ1054 ศึกษานิเทศก ์  
ลบ1055 ศึกษานิเทศก ์  
ลบ1056 ศึกษานิเทศก ์  
ลบ1057 ศึกษานิเทศก ์  
ลบ1058 ศึกษานิเทศก ์  
ลบ1059 ศึกษานิเทศก ์  
ลบ1060 ศึกษานิเทศก ์  
ลบ1061 ศึกษานิเทศก ์  
ลบ1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ลบ1063 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ลบ1064 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลบ1065 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลบ1066 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลบ1067 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

ลบ1068 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
ลบ1069 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดล าปาง 
จ านวน 65 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (13 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ลป1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ลป1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
ลป1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
ลป1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลป1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
ลป1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลป1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ลป1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ลป1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
ลป1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลป1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลป1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลป1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลป1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลป1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลป1020 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
ลป1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลป1022 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลป1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
ลป1024 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ลป1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ลป1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลป1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลป1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลป1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

ลป1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

ลป1031 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (21 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ลป1032 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ลป1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลป1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลป1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลป1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลป1037 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ลป1038 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ลป1039 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ลป1040 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ลป1041 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ลป1042 ศึกษานเิทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ลป1043 ศึกษานิเทศก ์  
ลป1044 ศึกษานิเทศก ์  
ลป1045 ศึกษานิเทศก ์  
ลป1046 ศึกษานิเทศก ์  
ลป1047 ศึกษานิเทศก ์  
ลป1048 ศึกษานิเทศก ์  
ลป1049 ศึกษานิเทศก ์  
ลป1050 ศึกษานิเทศก ์  
ลป1051 ศึกษานิเทศก ์  
ลป1052 ศึกษานิเทศก ์  
ลป1053 ศึกษานิเทศก ์  
ลป1054 ศึกษานิเทศก ์  
ลป1055 ศึกษานิเทศก ์  
ลป1056 ศึกษานิเทศก ์  
ลป1057 ศึกษานิเทศก ์  
ลป1058 ศึกษานิเทศก ์  
ลป1059 ศึกษานิเทศก ์  
ลป1060 ศึกษานิเทศก ์  
ลป1061 ศึกษานิเทศก ์  
ลป1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ลป1063 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ลป1064 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลป1065 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลป1066 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลป1067 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

ลป1068 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
ลป1069 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดล าพูน 
จ านวน 61 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ลพ1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ลพ1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
ลพ1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
ลพ1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลพ1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
ลพ1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลพ1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ลพ1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ลพ1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
ลพ1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลพ1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลพ1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลพ1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลพ1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลพ1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
ลพ1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลพ1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลพ1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
ลพ1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ลพ1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ลพ1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลพ1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลพ1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

ลพ1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

ลพ1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ลพ1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ลพ1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลพ1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลพ1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลพ1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลพ1035 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ลพ1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ลพ1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ลพ1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ลพ1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ลพ1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ลพ1041 ศึกษานิเทศก ์  
ลพ1042 ศึกษานิเทศก ์  
ลพ1043 ศึกษานิเทศก ์  
ลพ1044 ศึกษานิเทศก ์  
ลพ1045 ศึกษานิเทศก ์  
ลพ1046 ศึกษานิเทศก ์  
ลพ1047 ศึกษานิเทศก ์  
ลพ1048 ศึกษานิเทศก ์  
ลพ1049 ศึกษานิเทศก ์  
ลพ1050 ศึกษานิเทศก ์  
ลพ1051 ศึกษานิเทศก ์  
ลพ1052 ศึกษานิเทศก ์  
ลพ1053 ศึกษานิเทศก ์  
ลพ1054 ศึกษานิเทศก ์  
ลพ1055 ศึกษานิเทศก ์  
ลพ1056 ศึกษานิเทศก ์  
ลพ1057 ศึกษานิเทศก ์  
ลพ1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ลพ1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ลพ1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลพ1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลพ1062 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลพ1063 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

ลพ1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
ลพ1065 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดเลย 
จ านวน 65 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (13 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ลย1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ลย1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
ลย1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
ลย1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลย1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
ลย1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลย1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ลย1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ลย1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
ลย1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลย1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลย1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลย1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลย1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลย1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลย1020 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
ลย1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลย1022 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ลย1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
ลย1024 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ลย1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ลย1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลย1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลย1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลย1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

ลย1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

ลย1031 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (21 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ลย1032 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ลย1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลย1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลย1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลย1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลย1037 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ลย1038 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ลย1039 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ลย1040 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ลย1041 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ลย1042 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ลย1043 ศึกษานิเทศก ์  
ลย1044 ศึกษานิเทศก ์  
ลย1045 ศึกษานิเทศก ์  
ลย1046 ศึกษานิเทศก ์  
ลย1047 ศึกษานิเทศก ์  
ลย1048 ศึกษานิเทศก ์  
ลย1049 ศึกษานิเทศก ์  
ลย1050 ศึกษานิเทศก ์  
ลย1051 ศึกษานิเทศก ์  
ลย1052 ศึกษานิเทศก ์  
ลย1053 ศึกษานิเทศก ์  
ลย1054 ศึกษานิเทศก ์  
ลย1055 ศึกษานิเทศก ์  
ลย1056 ศึกษานิเทศก ์  
ลย1057 ศึกษานิเทศก ์  
ลย1058 ศึกษานิเทศก ์  
ลย1059 ศึกษานิเทศก ์  
ลย1060 ศึกษานิเทศก ์  
ลย1061 ศึกษานิเทศก ์  
ลย1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ลย1063 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ลย1064 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลย1065 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลย1066 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ลย1067 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

ลย1068 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
ลย1069 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดศรีสะเกษ 
จ านวน 73 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (15 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ศก1005 นักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ศก1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
ศก1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
ศก1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ศก1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
ศก1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ศก1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ศก1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ศก1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
ศก1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
ศก1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ศก1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ศก1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ศก1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ศก1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ศก1020 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ศก1021 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ศก1022 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
ศก1023 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ศก1024 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
ศก1025 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
ศก1026 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ศก1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ศก1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ศก1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ศก1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ศก1031 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

ศก1032 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

ศก1033 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (25 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ศก1034 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ศก1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ศก1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ศก1037 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ศก1038 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ศก1039 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ศก1040 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ศก1041 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ศก1042 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ศก1043 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
ศก1044 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ศก1045 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ศก1046 ศึกษานิเทศก ์  
ศก1047 ศึกษานิเทศก ์  
ศก1048 ศึกษานิเทศก ์  
ศก1049 ศึกษานิเทศก ์  
ศก1050 ศึกษานิเทศก ์  
ศก1051 ศึกษานิเทศก ์  
ศก1052 ศึกษานิเทศก ์  
ศก1053 ศึกษานิเทศก ์  
ศก1054 ศึกษานิเทศก ์  
ศก1055 ศึกษานิเทศก ์  
ศก1056 ศึกษานิเทศก ์  
ศก1057 ศึกษานิเทศก ์  
ศก1058 ศึกษานิเทศก ์  
ศก1059 ศึกษานิเทศก ์  
ศก1060 ศึกษานิเทศก ์  
ศก1061 ศึกษานิเทศก ์  
ศก1062 ศึกษานิเทศก ์  
ศก1063 ศึกษานิเทศก ์  
ศก1064 ศึกษานิเทศก ์  
ศก1065 ศึกษานิเทศก ์  
ศก1066 ศึกษานิเทศก ์  
ศก1067 ศึกษานิเทศก ์  
ศก1068 ศึกษานิเทศก ์  
ศก1069 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
ศก1070 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ศก1071 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ศก1072 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ศก1073 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ศก1074 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (3 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

ศก1075 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
ศก1076 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  
ศก1077 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ   



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดสกลนคร 
จ านวน 72 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (15 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สน1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สน1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
สน1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
สน1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สน1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
สน1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สน1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สน1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สน1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
สน1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
สน1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สน1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สน1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สน1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สน1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สน1020 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สน1021 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สน1022 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
สน1023 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สน1024 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สน1025 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
สน1026 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สน1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สน1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สน1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สน1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สน1031 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

สน1032 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

สน1033 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (23 ต าแหน่ง) 

 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สน1034 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สน1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สน1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สน1037 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สน1038 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สน1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สน1040 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สน1041 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
สน1042 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
สน1043 เจ้าพนักงานธรุการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สน1044 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สน1045 ศึกษานิเทศก ์  
สน1046 ศึกษานิเทศก ์  
สน1047 ศึกษานิเทศก ์  
สน1048 ศึกษานิเทศก ์  
สน1049 ศึกษานเิทศก ์  
สน1050 ศึกษานิเทศก ์  
สน1051 ศึกษานิเทศก ์  
สน1052 ศึกษานิเทศก ์  
สน1053 ศึกษานิเทศก ์  
สน1054 ศึกษานิเทศก ์  
สน1055 ศึกษานิเทศก ์  
สน1056 ศึกษานิเทศก ์  
สน1057 ศึกษานิเทศก ์  
สน1058 ศึกษานิเทศก ์  
สน1059 ศึกษานิเทศก ์  
สน1060 ศึกษานิเทศก ์  
สน1061 ศึกษานิเทศก ์  
สน1062 ศึกษานิเทศก ์  
สน1063 ศึกษานิเทศก ์  
สน1064 ศึกษานิเทศก ์  
สน1065 ศึกษานิเทศก ์  
สน1066 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (7 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สน1067 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สน1068 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สน1069 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สน1070 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สน1071 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สน1072 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สน1073 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (3 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

สน1074 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
สน1075 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สน1076 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ   



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดสงขลา 
จ านวน 68 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (15 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สข1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สข1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
สข1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
สข1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สข1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
สข1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สข1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สข1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สข1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
สข1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
สข1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สข1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สข1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สข1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สข1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สข1020 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สข1021 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สข1022 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
สข1023 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สข1024 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สข1025 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
สข1026 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สข1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สข1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สข1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สข1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สข1031 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

สข1032 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

สข1033 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มพัฒนาการศกึษา (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (25 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สข1034 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สข1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สข1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สข1037 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สข1038 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สข1039 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สข1040 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สข1041 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สข1042 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
สข1043 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
สข1044 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สข1045 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สข1046 ศึกษานิเทศก ์  
สข1047 ศึกษานิเทศก ์  
สข1048 ศึกษานิเทศก ์  
สข1049 ศึกษานิเทศก ์  
สข1050 ศึกษานิเทศก ์  
สข1051 ศึกษานิเทศก ์  
สข1052 ศึกษานิเทศก ์  
สข1053 ศึกษานเิทศก ์  
สข1054 ศึกษานิเทศก ์  
สข1055 ศึกษานิเทศก ์  
สข1056 ศึกษานิเทศก ์  
สข1057 ศึกษานิเทศก ์  
สข1058 ศึกษานิเทศก ์  
สข1059 ศึกษานิเทศก ์  
สข1060 ศึกษานิเทศก ์  
สข1061 ศึกษานิเทศก ์  
สข1062 ศึกษานิเทศก ์  
สข1063 ศึกษานิเทศก ์  
สข1064 ศึกษานิเทศก ์  
สข1065 ศึกษานิเทศก ์  
สข1066 ศึกษานิเทศก ์  
สข1067 ศึกษานิเทศก ์  
สข1068 ศึกษานิเทศก ์  
สข1069 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน (3 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

สข1070 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
สข1071 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สข1072 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ   



 
 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดสตูล 
จ านวน 56 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สต1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สต1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
สต1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
สต1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สต1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
สต1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สต1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สต1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สต1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
สต1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สต1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สต1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สต1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สต1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สต1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
สต1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สต1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สต1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
สต1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สต1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สต1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สต1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สต1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

สต1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

สต1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สต1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สต1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สต1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สต1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สต1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สต1035 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สต1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สต1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
สต1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
สต1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สต1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สต1041 ศึกษานิเทศก ์  
สต1042 ศึกษานิเทศก ์  
สต1043 ศึกษานิเทศก ์  
สต1044 ศึกษานิเทศก ์  
สต1045 ศึกษานิเทศก ์  
สต1046 ศึกษานิเทศก ์  
สต1047 ศึกษานิเทศก ์  
สต1048 ศึกษานิเทศก ์  
สต1049 ศึกษานิเทศก ์  
สต1050 ศึกษานิเทศก ์  
สต1051 ศึกษานิเทศก ์  
สต1052 ศึกษานิเทศก ์  
สต1053 ศึกษานิเทศก ์  
สต1054 ศึกษานิเทศก ์  
สต1055 ศึกษานิเทศก ์  
สต1056 ศึกษานิเทศก ์  
สต1057 ศึกษานิเทศก ์  
สต1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

สต1059 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
สต1060 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดสมุทรปราการ 
จ านวน 70 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (13 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สป1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สป1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
สป1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
สป1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สป1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
สป1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สป1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สป1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สป1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
สป1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สป1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สป1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สป1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สป1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สป1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สป1020 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
สป1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สป1022 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สป1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
สป1024 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สป1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สป1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สป1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สป1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สป1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

สป1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

สป1031 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (21 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สป1032 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สป1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สป1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สป1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สป1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สป1037 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สป1038 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สป1039 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
สป1040 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
สป1041 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สป1042 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สป1043 ศึกษานิเทศก ์  
สป1044 ศึกษานิเทศก ์  
สป1045 ศึกษานิเทศก ์  
สป1046 ศึกษานิเทศก ์  
สป1047 ศึกษานิเทศก ์  
สป1048 ศึกษานิเทศก ์  
สป1049 ศึกษานิเทศก ์  
สป1050 ศึกษานิเทศก ์  
สป1051 ศึกษานิเทศก ์  
สป1052 ศึกษานิเทศก ์  
สป1053 ศึกษานิเทศก ์  
สป1054 ศึกษานิเทศก ์  
สป1055 ศึกษานิเทศก ์  
สป1056 ศึกษานิเทศก ์  
สป1057 ศึกษานิเทศก ์  
สป1058 ศึกษานิเทศก ์  
สป1059 ศึกษานิเทศก ์  
สป1060 ศึกษานิเทศก ์  
สป1061 ศึกษานิเทศก ์  
สป1062 เจ้าพนกังานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (10 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สป1063 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สป1064 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ    
สป1065 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สป1066 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สป1067 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สป1068 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สป1069 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สป1070 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สป1071 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สป1072 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

สป1073 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
สป1074 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 
 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดสมุทรสงคราม 
จ านวน 60 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สส1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สส1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
สส1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
สส1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สส1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
สส1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สส1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สส1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สส1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
สส1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สส1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สส1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สส1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สส1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สส1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
สส1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สส1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สส1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
สส1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สส1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สส1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สส1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สส1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

สส1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

สส1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สส1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สส1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สส1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สส1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สส1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สส1035 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สส1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สส1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
สส1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
สส1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สส1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สส1041 ศึกษานิเทศก ์  
สส1042 ศึกษานิเทศก ์  
สส1043 ศึกษานิเทศก ์  
สส1044 ศึกษานิเทศก ์  
สส1045 ศึกษานิเทศก ์  
สส1046 ศึกษานิเทศก ์  
สส1047 ศึกษานิเทศก ์  
สส1048 ศึกษานิเทศก ์  
สส1049 ศึกษานิเทศก ์  
สส1050 ศึกษานิเทศก ์  
สส1051 ศึกษานิเทศก ์  
สส1052 ศึกษานิเทศก ์  
สส1053 ศึกษานิเทศก ์  
สส1054 ศึกษานิเทศก ์  
สส1055 ศึกษานิเทศก ์  
สส1056 ศึกษานิเทศก ์  
สส1057 ศึกษานิเทศก ์  
สส1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (4 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สส1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สส1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สส1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สส1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

สส1063 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
สส1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดสมุทรสาคร 
จ านวน 61 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สค1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สค1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
สค1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
สค1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สค1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
สค1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สค1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สค1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สค1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
สค1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สค1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สค1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สค1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สค1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สค1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
สค1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สค1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สค1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
สค1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สค1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สค1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สค1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สค1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

สค1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

สค1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สค1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สค1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สค1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สค1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สค1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สค1035 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สค1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สค1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
สค1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
สค1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สค1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สค1041 ศึกษานิเทศก ์  
สค1042 ศึกษานิเทศก ์  
สค1043 ศึกษานิเทศก ์  
สค1044 ศึกษานิเทศก ์  
สค1045 ศึกษานิเทศก ์  
สค1046 ศึกษานิเทศก ์  
สค1047 ศึกษานิเทศก ์  
สค1048 ศึกษานิเทศก ์  
สค1049 ศึกษานิเทศก ์  
สค1050 ศึกษานิเทศก ์  
สค1051 ศึกษานิเทศก ์  
สค1052 ศึกษานิเทศก ์  
สค1053 ศึกษานิเทศก ์  
สค1054 ศึกษานิเทศก ์  
สค1055 ศึกษานิเทศก ์  
สค1056 ศึกษานิเทศก ์  
สค1057 ศึกษานิเทศก ์  
สค1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สค1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สค1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สค1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สค1062 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สค1063 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

สค1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
สค1065 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดสระแก้ว 
จ านวน 60 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สก1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สก1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
สก1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
สก1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สก1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
สก1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สก1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สก1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สก1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
สก1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สก1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สก1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สก1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สก1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สก1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
สก1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สก1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สก1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
สก1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สก1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สก1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สก1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สก1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

สก1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

สก1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สก1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สก1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สก1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สก1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สก1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สก1035 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สก1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สก1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
สก1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
สก1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สก1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สก1041 ศึกษานิเทศก ์  
สก1042 ศึกษานิเทศก ์  
สก1043 ศึกษานิเทศก ์  
สก1044 ศึกษานิเทศก ์  
สก1045 ศึกษานิเทศก ์  
สก1046 ศึกษานิเทศก ์  
สก1047 ศึกษานิเทศก ์  
สก1048 ศึกษานิเทศก ์  
สก1049 ศึกษานิเทศก ์  
สก1050 ศึกษานิเทศก ์  
สก1051 ศึกษานิเทศก ์  
สก1052 ศึกษานิเทศก ์  
สก1053 ศึกษานิเทศก ์  
สก1054 ศึกษานิเทศก ์  
สก1055 ศึกษานิเทศก ์  
สก1056 ศึกษานิเทศก ์  
สก1057 ศึกษานิเทศก ์  
สก1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (4 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สก1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สก1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สก1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สก1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

สก1063 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
สก1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดสระบุรี 
จ านวน 61 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สบ1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สบ1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
สบ1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
สบ1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สบ1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
สบ1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สบ1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สบ1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สบ1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
สบ1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สบ1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สบ1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สบ1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สบ1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สบ1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
สบ1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สบ1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สบ1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
สบ1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สบ1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สบ1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สบ1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สบ1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

สบ1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

สบ1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สบ1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สบ1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สบ1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สบ1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สบ1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สบ1035 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สบ1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สบ1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
สบ1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
สบ1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สบ1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สบ1041 ศึกษานิเทศก ์  
สบ1042 ศึกษานิเทศก ์  
สบ1043 ศึกษานิเทศก ์  
สบ1044 ศึกษานิเทศก ์  
สบ1045 ศึกษานิเทศก ์  
สบ1046 ศึกษานิเทศก ์  
สบ1047 ศึกษานิเทศก ์  
สบ1048 ศึกษานเิทศก ์  
สบ1049 ศึกษานิเทศก ์  
สบ1050 ศึกษานิเทศก ์  
สบ1051 ศึกษานิเทศก ์  
สบ1052 ศึกษานิเทศก ์  
สบ1053 ศึกษานิเทศก ์  
สบ1054 ศึกษานิเทศก ์  
สบ1055 ศึกษานิเทศก ์  
สบ1056 ศึกษานิเทศก ์  
สบ1057 ศึกษานิเทศก ์  
สบ1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สบ1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สบ1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สบ1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สบ1062 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สบ1063 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

สบ1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
สบ1065 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 
 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดสิงห์บุร ี
จ านวน 60 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สห1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สห1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
สห1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
สห1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สห1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
สห1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สห1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สห1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สห1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
สห1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สห1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สห1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สห1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สห1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สห1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
สห1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สห1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สห1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
สห1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สห1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สห1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สห1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สห1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

สห1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

สห1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สห1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สห1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สห1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สห1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สห1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สห1035 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สห1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สห1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
สห1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
สห1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สห1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สห1041 ศึกษานิเทศก ์  
สห1042 ศึกษานิเทศก ์  
สห1043 ศึกษานิเทศก ์  
สห1044 ศึกษานิเทศก ์  
สห1045 ศึกษานิเทศก ์  
สห1046 ศึกษานิเทศก ์  
สห1047 ศึกษานิเทศก ์  
สห1048 ศึกษานิเทศก ์  
สห1049 ศึกษานิเทศก ์  
สห1050 ศึกษานิเทศก ์  
สห1051 ศึกษานิเทศก ์  
สห1052 ศึกษานิเทศก ์  
สห1053 ศึกษานิเทศก ์  
สห1054 ศึกษานิเทศก ์  
สห1055 ศึกษานิเทศก ์  
สห1056 ศึกษานิเทศก ์  
สห1057 ศึกษานิเทศก ์  
สห1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (4 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สห1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สห1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สห1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สห1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

สห1063 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
สห1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดสุโขทัย 
จ านวน 64 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (13 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สท1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สท1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
สท1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
สท1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สท1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
สท1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สท1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สท1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สท1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
สท1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สท1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สท1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สท1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สท1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สท1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สท1020 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
สท1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สท1022 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สท1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
สท1024 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สท1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สท1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สท1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สท1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สท1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

สท1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

สท1031 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (21 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สท1032 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สท1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สท1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สท1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สท1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สท1037 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สท1038 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สท1039 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
สท1040 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
สท1041 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สท1042 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สท1043 ศึกษานิเทศก ์  
สท1044 ศึกษานิเทศก ์  
สท1045 ศึกษานิเทศก ์  
สท1046 ศึกษานิเทศก ์  
สท1047 ศึกษานิเทศก ์  
สท1048 ศึกษานิเทศก ์  
สท1049 ศึกษานิเทศก ์  
สท1050 ศึกษานิเทศก ์  
สท1051 ศึกษานิเทศก ์  
สท1052 ศึกษานิเทศก ์  
สท1053 ศึกษานิเทศก ์  
สท1054 ศึกษานิเทศก ์  
สท1055 ศึกษานิเทศก ์  
สท1056 ศึกษานิเทศก ์  
สท1057 ศึกษานิเทศก ์  
สท1058 ศึกษานิเทศก ์  
สท1059 ศึกษานิเทศก ์  
สท1060 ศึกษานิเทศก ์  
สท1061 ศึกษานิเทศก ์  
สท1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (4 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สท1063 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สท1064 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สท1065 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สท1066 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

สท1067 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
สท1068 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 
 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน 65 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (13 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สพ1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สพ1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
สพ1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
สพ1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สพ1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
สพ1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สพ1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สพ1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สพ1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
สพ1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สพ1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สพ1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สพ1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สพ1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สพ1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สพ1020 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
สพ1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สพ1022 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สพ1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
สพ1024 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สพ1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สพ1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สพ1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สพ1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สพ1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

สพ1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

สพ1031 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (21 ต าแหน่ง) 

 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สพ1032 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สพ1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สพ1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สพ1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สพ1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สพ1037 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สพ1038 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สพ1039 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
สพ1040 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
สพ1041 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สพ1042 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สพ1043 ศึกษานิเทศก ์  
สพ1044 ศึกษานิเทศก ์  
สพ1045 ศึกษานิเทศก ์  
สพ1046 ศึกษานิเทศก ์  
สพ1047 ศึกษานิเทศก ์  
สพ1048 ศึกษานิเทศก ์  
สพ1049 ศึกษานิเทศก ์  
สพ1050 ศึกษานิเทศก ์  
สพ1051 ศึกษานิเทศก ์  
สพ1052 ศึกษานิเทศก ์  
สพ1053 ศึกษานิเทศก ์  
สพ1054 ศึกษานิเทศก ์  
สพ1055 ศึกษานิเทศก ์  
สพ1056 ศึกษานิเทศก ์  
สพ1057 ศึกษานิเทศก ์  
สพ1058 ศึกษานิเทศก ์  
สพ1059 ศึกษานิเทศก ์  
สพ1060 ศึกษานิเทศก ์  
สพ1061 ศึกษานิเทศก ์  
สพ1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สพ1063 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สพ1064 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สพ1065 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สพ1066 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สพ1067 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

สพ1068 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
สพ1069 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 
จ านวน 75 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (15 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สฎ1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สฎ1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
สฎ1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
สฎ1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สฎ1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
สฎ1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สฎ1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สฎ1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สฎ1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
สฎ1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
สฎ1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สฎ1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สฎ1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สฎ1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สฎ1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สฎ1020 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สฎ1021 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สฎ1022 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
สฎ1023 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สฎ1024 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สฎ1025 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
สฎ1026 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สฎ1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สฎ1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สฎ1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สฎ1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สฎ1031 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

สฎ1032 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

สฎ1033 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (23 ต าแหน่ง) 

 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สฎ1034 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สฎ1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สฎ1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สฎ1037 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สฎ1038 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สฎ1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สฎ1040 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สฎ1041 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
สฎ1042 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
สฎ1043 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สฎ1044 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สฎ1045 ศึกษานิเทศก ์  
สฎ1046 ศึกษานิเทศก ์  
สฎ1047 ศึกษานิเทศก ์  
สฎ1048 ศึกษานิเทศก ์  
สฎ1049 ศึกษานิเทศก ์  
สฎ1050 ศึกษานิเทศก ์  
สฎ1051 ศึกษานิเทศก ์  
สฎ1052 ศึกษานิเทศก ์  
สฎ1053 ศึกษานิเทศก ์  
สฎ1054 ศึกษานิเทศก ์  
สฎ1055 ศึกษานิเทศก ์  
สฎ1056 ศึกษานิเทศก ์  
สฎ1057 ศึกษานิเทศก ์  
สฎ1058 ศึกษานิเทศก ์  
สฎ1059 ศึกษานิเทศก ์  
สฎ1060 ศึกษานิเทศก ์  
สฎ1061 ศึกษานิเทศก ์  
สฎ1062 ศึกษานิเทศก ์  
สฎ1063 ศึกษานิเทศก ์  
สฎ1064 ศึกษานิเทศก ์  
สฎ1065 ศึกษานิเทศก ์  
สฎ1066 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (10 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สฎ1067 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สฎ1068 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ    
สฎ1069 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สฎ1070 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สฎ1071 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สฎ1072 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สฎ1073 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สฎ1074 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สฎ1075 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สฎ1076 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (3 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

สฎ1077 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
สฎ1078 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สฎ1079 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ   



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดสุรินทร์ 
จ านวน 72 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (15 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สร1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สร1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
สร1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
สร1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สร1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
สร1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สร1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สร1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สร1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
สร1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
สร1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สร1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สร1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สร1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สร1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สร1020 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สร1021 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สร1022 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
สร1023 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สร1024 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
สร1025 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
สร1026 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สร1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สร1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สร1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สร1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สร1031 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

สร1032 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

สร1033 เจ้าพนกังานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (25 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สร1034 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สร1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สร1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สร1037 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สร1038 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สร1039 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สร1040 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สร1041 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สร1042 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
สร1043 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
สร1044 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สร1045 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สร1046 ศึกษานิเทศก ์  
สร1047 ศึกษานิเทศก ์  
สร1048 ศึกษานิเทศก ์  
สร1049 ศึกษานิเทศก ์  
สร1050 ศึกษานิเทศก ์  
สร1051 ศึกษานิเทศก ์  
สร1052 ศึกษานิเทศก ์  
สร1053 ศึกษานิเทศก ์  
สร1054 ศึกษานิเทศก ์  
สร1055 ศึกษานิเทศก ์  
สร1056 ศึกษานิเทศก ์  
สร1057 ศึกษานิเทศก ์  
สร1058 ศึกษานิเทศก ์  
สร1059 ศึกษานิเทศก ์  
สร1060 ศึกษานิเทศก ์  
สร1061 ศึกษานิเทศก ์  
สร1062 ศึกษานิเทศก ์  
สร1063 ศึกษานิเทศก ์  
สร1064 ศึกษานิเทศก ์  
สร1065 ศึกษานิเทศก ์  
สร1066 ศึกษานิเทศก ์  
สร1067 ศึกษานิเทศก ์  
สร1068 ศึกษานิเทศก ์  
สร1069 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (4 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
สร1070 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
สร1071 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สร1072 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สร1073 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (3 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

สร1074 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
สร1075 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  
สร1076 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ   



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดหนองคาย 
จ านวน 61 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นค1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นค1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
นค1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
นค1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นค1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
นค1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นค1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นค1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นค1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
นค1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นค1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นค1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นค1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นค1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นค1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
นค1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นค1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นค1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
นค1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นค1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นค1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นค1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นค1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

นค1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

นค1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นค1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นค1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นค1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นค1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นค1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นค1035 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นค1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นค1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
นค1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
นค1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นค1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นค1041 ศึกษานิเทศก ์  
นค1042 ศึกษานิเทศก ์  
นค1043 ศึกษานิเทศก ์  
นค1044 ศึกษานิเทศก ์  
นค1045 ศึกษานิเทศก ์  
นค1046 ศึกษานิเทศก ์  
นค1047 ศึกษานิเทศก ์  
นค1048 ศึกษานิเทศก ์  
นค1049 ศึกษานิเทศก ์  
นค1050 ศึกษานิเทศก ์  
นค1051 ศึกษานิเทศก ์  
นค1052 ศึกษานิเทศก ์  
นค1053 ศึกษานิเทศก ์  
นค1054 ศึกษานิเทศก ์  
นค1055 ศึกษานิเทศก ์  
นค1056 ศึกษานิเทศก ์  
นค1057 ศึกษานิเทศก ์  
นค1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นค1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นค1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นค1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นค1062 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นค1063 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

นค1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
นค1065 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดหนองบัวล าภ ู
จ านวน 65 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (13 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นภ1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นภ1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
นภ1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
นภ1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นภ1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
นภ1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นภ1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นภ1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นภ1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
นภ1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นภ1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นภ1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นภ1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นภ1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นภ1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นภ1020 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
นภ1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นภ1022 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
นภ1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
นภ1024 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นภ1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นภ1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นภ1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นภ1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นภ1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

นภ1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

นภ1031 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (21 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นภ1032 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นภ1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นภ1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นภ1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นภ1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นภ1037 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นภ1038 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นภ1039 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
นภ1040 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
นภ1041 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นภ1042 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นภ1043 ศึกษานิเทศก ์  
นภ1044 ศึกษานิเทศก ์  
นภ1045 ศึกษานิเทศก ์  
นภ1046 ศึกษานิเทศก ์  
นภ1047 ศึกษานิเทศก ์  
นภ1048 ศึกษานิเทศก ์  
นภ1049 ศึกษานิเทศก ์  
นภ1050 ศึกษานิเทศก ์  
นภ1051 ศึกษานิเทศก ์  
นภ1052 ศึกษานิเทศก์  
นภ1053 ศึกษานิเทศก ์  
นภ1054 ศึกษานิเทศก ์  
นภ1055 ศึกษานิเทศก ์  
นภ1056 ศึกษานิเทศก ์  
นภ1057 ศึกษานิเทศก ์  
นภ1058 ศึกษานิเทศก ์  
นภ1059 ศึกษานิเทศก ์  
นภ1060 ศึกษานิเทศก ์  
นภ1061 ศึกษานิเทศก ์  
นภ1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (5 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
นภ1063 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นภ1064 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นภ1065 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นภ1066 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
นภ1067 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

นภ1068 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
นภ1069 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดอ่างทอง 
จ านวน 60 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อท1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อท1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
อท1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
อท1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อท1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
อท1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อท1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อท1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อท1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
อท1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อท1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อท1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อท1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อท1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อท1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
อท1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อท1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อท1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
อท1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อท1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อท1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อท1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อท1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

อท1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

อท1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศกึษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อท1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อท1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อท1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อท1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อท1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อท1035 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อท1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อท1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
อท1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
อท1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อท1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อท1041 ศึกษานิเทศก ์  
อท1042 ศึกษานิเทศก ์  
อท1043 ศึกษานิเทศก ์  
อท1044 ศึกษานิเทศก ์  
อท1045 ศึกษานิเทศก ์  
อท1046 ศึกษานิเทศก ์  
อท1047 ศึกษานิเทศก ์  
อท1048 ศึกษานิเทศก ์  
อท1049 ศึกษานิเทศก ์  
อท1050 ศึกษานิเทศก ์  
อท1051 ศึกษานิเทศก ์  
อท1052 ศึกษานิเทศก ์  
อท1053 ศึกษานิเทศก ์  
อท1054 ศึกษานิเทศก ์  
อท1055 ศึกษานิเทศก ์  
อท1056 ศึกษานิเทศก ์  
อท1057 ศึกษานิเทศก ์  
อท1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (4 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อท1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อท1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อท1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อท1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

อท1063 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
อท1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดอ านาจเจริญ 
จ านวน 60 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อจ1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อจ1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
อจ1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
อจ1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อจ1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
อจ1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อจ1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อจ1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อจ1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
อจ1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อจ1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อจ1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อจ1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อจ1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อจ1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
อจ1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อจ1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อจ1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
อจ1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อจ1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อจ1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อจ1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อจ1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

อจ1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

อจ1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อจ1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อจ1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อจ1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อจ1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อจ1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อจ1035 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อจ1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อจ1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
อจ1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
อจ1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อจ1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อจ1041 ศึกษานิเทศก ์  
อจ1042 ศึกษานิเทศก ์  
อจ1043 ศึกษานเิทศก ์  
อจ1044 ศึกษานิเทศก ์  
อจ1045 ศึกษานิเทศก ์  
อจ1046 ศึกษานิเทศก ์  
อจ1047 ศึกษานิเทศก ์  
อจ1048 ศึกษานิเทศก ์  
อจ1049 ศึกษานิเทศก ์  
อจ1050 ศึกษานิเทศก ์  
อจ1051 ศึกษานิเทศก ์  
อจ1052 ศึกษานิเทศก ์  
อจ1053 ศึกษานิเทศก ์  
อจ1054 ศึกษานิเทศก ์  
อจ1055 ศึกษานิเทศก ์  
อจ1056 ศึกษานิเทศก ์  
อจ1057 ศึกษานิเทศก ์  
อจ1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (4 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อจ1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อจ1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อจ1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อจ1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

อจ1063 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
อจ1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดอุดรธานี 
จ านวน 75 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (15 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อด1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อด1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
อด1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
อด1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อด1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
อด1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อด1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อด1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อด1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
อด1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
อด1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อด1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อด1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อด1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อด1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อด1020 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อด1021 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อด1022 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
อด1023 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อด1024 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อด1025 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
อด1026 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อด1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อด1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อด1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อด1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อด1031 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

อด1032 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

อด1033 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (25 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อด1034 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อด1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อด1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อด1037 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อด1038 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อด1039 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อด1040 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อด1041 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อด1042 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
อด1043 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
อด1044 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อด1045 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อด1046 ศึกษานิเทศก ์  
อด1047 ศึกษานิเทศก ์  
อด1048 ศึกษานิเทศก ์  
อด1049 ศึกษานิเทศก ์  
อด1050 ศึกษานิเทศก ์  
อด1051 ศึกษานิเทศก ์  
อด1052 ศึกษานิเทศก ์  
อด1053 ศึกษานิเทศก ์  
อด1054 ศึกษานิเทศก ์  
อด1055 ศึกษานิเทศก ์  
อด1056 ศึกษานิเทศก ์  
อด1057 ศึกษานิเทศก ์  
อด1058 ศึกษานิเทศก ์  
อด1059 ศึกษานิเทศก ์  
อด1060 ศึกษานิเทศก ์  
อด1061 ศึกษานิเทศก ์  
อด1062 ศึกษานิเทศก ์  
อด1063 ศึกษานิเทศก ์  
อด1064 ศึกษานิเทศก์  
อด1065 ศึกษานิเทศก ์  
อด1066 ศึกษานิเทศก ์  
อด1067 ศึกษานิเทศก ์  
อด1068 ศึกษานิเทศก ์  
อด1069 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (7 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อด1070 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อด1071 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อด1072 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อด1073 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อด1074 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อด1075 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อด1076 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (3 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

อด1077 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
อด1078 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อด1079 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ   



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดอุตรดิตถ ์
จ านวน 60 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อต1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อต1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
อต1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
อต1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อต1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
อต1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อต1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อต1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อต1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
อต1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อต1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อต1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อต1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อต1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อต1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
อต1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อต1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อต1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
อต1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อต1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อต1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อต1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อต1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

อต1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

อต1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อต1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อต1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อต1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อต1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อต1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อต1035 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อต1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อต1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
อต1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
อต1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อต1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อต1041 ศึกษานิเทศก ์  
อต1042 ศึกษานิเทศก ์  
อต1043 ศึกษานิเทศก ์  
อต1044 ศึกษานิเทศก ์  
อต1045 ศึกษานิเทศก ์  
อต1046 ศึกษานิเทศก ์  
อต1047 ศึกษานิเทศก ์  
อต1048 ศึกษานิเทศก ์  
อต1049 ศึกษานิเทศก ์  
อต1050 ศึกษานิเทศก ์  
อต1051 ศึกษานิเทศก ์  
อต1052 ศึกษานิเทศก ์  
อต1053 ศึกษานิเทศก ์  
อต1054 ศึกษานิเทศก ์  
อต1055 ศึกษานิเทศก ์  
อต1056 ศึกษานิเทศก ์  
อต1057 ศึกษานิเทศก ์  
อต1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (4 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อต1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อต1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อต1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อต1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

อต1063 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
อต1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดอุทัยธาน ี
จ านวน 60 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (12 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (6 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อน1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อน1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
อน1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
อน1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อน1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
อน1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อน1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อน1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อน1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
อน1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อน1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อน1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อน1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อน1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อน1019 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
อน1020 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อน1021 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อน1022 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
อน1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อน1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อน1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อน1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อน1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

อน1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

อน1029 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (6 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (19 ต าแหน่ง) 

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อน1030 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อน1031 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อน1032 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อน1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อน1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อน1035 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อน1036 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อน1037 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
อน1038 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
อน1039 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อน1040 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อน1041 ศึกษานิเทศก ์  
อน1042 ศึกษานิเทศก ์  
อน1043 ศึกษานิเทศก ์  
อน1044 ศึกษานิเทศก ์  
อน1045 ศึกษานิเทศก ์  
อน1046 ศึกษานิเทศก ์  
อน1047 ศึกษานิเทศก ์  
อน1048 ศึกษานิเทศก ์  
อน1049 ศึกษานิเทศก ์  
อน1050 ศึกษานิเทศก ์  
อน1051 ศึกษานิเทศก ์  
อน1052 ศึกษานิเทศก ์  
อน1053 ศึกษานิเทศก์  
อน1054 ศึกษานิเทศก ์  
อน1055 ศึกษานิเทศก ์  
อน1056 ศึกษานิเทศก ์  
อน1057 ศึกษานิเทศก ์  
อน1058 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  



 
 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (4 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อน1059 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อน1060 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อน1061 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อน1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (2 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

อน1063 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
อน1064 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  



 
 

กรอบอัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จงัหวัดอุบลราชธานี 
จ านวน 78 ต าแหน่ง 

 
กลุ่มอ านวยการ (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล (15 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนโยบายและแผน (7 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อบ1005 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อบ1006 นักจัดการงานท่ัวไป ระดับปฏิบัตกิาร/ช านาญการ  
อบ1007 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับช านาญการพิเศษ  
อบ1008 นักวิชาการเงินและบญัชี ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อบ1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัติการ/ช านาญการ  
อบ1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อบ1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อบ1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อบ1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
อบ1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
อบ1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อบ1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อบ1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อบ1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อบ1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อบ1020 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อบ1021 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อบ1022 นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ  
อบ1023 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อบ1024 นิติกร ระดับปฏิบตัิการ/ช านาญการ  
อบ1025 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
อบ1026 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อบ1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อบ1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อบ1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อบ1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อบ1031 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 

อบ1032 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ 

 

อบ1033 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 



 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา (7 ต าแหน่ง) 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (25 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อบ1034 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อบ1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อบ1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อบ1037 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อบ1038 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อบ1039 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อบ1040 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (4 ต าแหน่ง) 

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อบ1041 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อบ1042 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
อบ1043 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ    
อบ1044 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อบ1045 ศึกษานิเทศก ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อบ1046 ศึกษานิเทศก ์  
อบ1047 ศึกษานิเทศก ์  
อบ1048 ศึกษานิเทศก ์  
อบ1049 ศึกษานิเทศก ์  
อบ1050 ศึกษานิเทศก ์  
อบ1051 ศึกษานิเทศก ์  
อบ1052 ศึกษานิเทศก ์  
อบ1053 ศึกษานิเทศก ์  
อบ1054 ศึกษานิเทศก ์  
อบ1055 ศึกษานิเทศก ์  
อบ1056 ศึกษานิเทศก ์  
อบ1057 ศึกษานิเทศก ์  
อบ1058 ศึกษานิเทศก ์  
อบ1059 ศึกษานิเทศก ์  
อบ1060 ศึกษานิเทศก ์  
อบ1061 ศึกษานิเทศก ์  
อบ1062 ศึกษานิเทศก ์  
อบ1063 ศึกษานิเทศก ์  
อบ1064 ศึกษานิเทศก ์  
อบ1065 ศึกษานิเทศก ์  
อบ1066 ศึกษานิเทศก ์  
อบ1067 ศึกษานิเทศก ์  



 

 
กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (10 ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 
 
 

อบ1068 ศึกษานิเทศก ์  
อบ1069 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 
อบ1070 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 
อบ1071 นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ    
อบ1072 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อบ1073 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อบ1074 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อบ1075 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อบ1076 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อบ1077 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อบ1078 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อบ1079 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  

หน่วยตรวจสอบภายใน (3 ต าแหน่ง) 
ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ 

อบ1080 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการหน่วย 
อบ1081 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ  
อบ1082 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบัติการ/ช านาญการ   


