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                          การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
                                       ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดแพร่ 

 
1.ด้านการปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง 
-มีโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่ได้ออกแบบและบริหารอัตราก าลังให้เพียงพอและสามารถ

ขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-มีการจัดท าโครงสร้างองค์กรและระบุได้ว่าต าแหน่งใดในองค์กรมีหน้าที่อะไร เพ่ือให้กระบวนการ

บริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันและไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในแต่
ละบทบาทภารกิจของทรัพยากรบุคคล 

-มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทีมีประสิทธิภาพมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
น ามาประกอบการตัดสินใจและบริหารทรัพยากรบุคคลได้ 

-กระบวนงานด้านการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศ HR Automation ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้
ปรับปรุงกระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

 
           อัตราก าลังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 

ประเภท
ต าแหน่ง/

ระดับ
ต าแหน่ง 

 

บริหาร 

 

อ านวยการ 

 

วิชาการ 

 

ทั่วไป 

 

ศึกษา
นิเทศก์ 

 

รวม 

อัตราก าลัง สูง ต้น สูง ต้น ทพ ชช ชพ ชก 

/
ชพ 

ปก/
ชก/
ชพ 

ช
ก 

ปก
/
ชก 

ปก ทพ อว ชง ปง
/
ชง 

 

ชก/
ชพ/ 

ชช/
ชชพ 

 

อัตราก าลัง - - 1 1 - - 10 - - - 25 

 

- - - - 7 19 64 

จ านวน(คน) - - 1 1 - - 4 - - 1 9 

 

- - - - 1    7 23 
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สรุปบัญชีรายละเอียดอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 
ผู้บริหาร    

       ที่ ต าแหน่งเลขที ่ ต าแหน่ง/ระดับ ช่ือ-สกุล   

1 พร1001 อ านวยการระดับสูง นายศิริพันธ ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธกิารจังหวัดแพร ่

2 พร1002 อ านวยการระดับต้น นางสาวประไพพร อุทธิยา รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 
กลุ่มนวยการ       

ที ่ ต าแหน่งเลขที ่ ต าแหน่ง/ระดับ ช่ือ-สกุล หมายเหต ุ

1 พร1005 นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ นางชนญัธิตา กวางอุเสน ผู้อ านวยการกลุ่ม 

2 พร1006 นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ/ช านาญการ     

3 พร1007 นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ     

4 พร1008 นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ/ช านาญการ     

5 พร1009 นักวิชาการพัสดุปฏบิัติการ/ช านาญการ     

6 พร1010 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ/ช านาญการ     

7 พร1011 เจ้าพนักธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน นางปภธรรม  จักรบุตร (ชง)   
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ที ่ ต าแหน่งเลขที ่ ต าแหน่ง/ระดับ ช่ือ-สกุล หมายเหต ุ

8 พร1012 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพเิศษ นางเรณู ปราบหงษ ์ ผู้อ านวยการกลุ่ม 

9 พร1013 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพเิศษ     

10 พร1014 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ/ช านาญการ นางชลธิชา จินดาขัด (ปก)   

11 พร1015 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ/ช านาญการ     

12 พร1016 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ/ช านาญการ     

13 พร1017 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ/ช านาญการ     

14 พร1018 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ/ช านาญการ     

15 พร1019 นิติกรระดับช านาญการพิเศษ     

16 พร1020 นิติกรปฏิบตัิการ/ช านาญการ นางสาวจิรัชญา ส่วนมุ้ง(ชก)   

17 พร1021 นิติกรปฏิบตัิการ/ช านาญการ     

18 พร1022 เจ้าพนักธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน     

19 พร1023 เจ้าพนักธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน     
 
 
กลุ่มนโยบายและแผน    

ที ่ ต าแหน่งเลขที ่ ต าแหน่ง/ระดับ ช่ือ-สกุล หมายเหต ุ

20 พร1024 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ     

21 พร1025 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ/
ช านาญการ     

22 พร1026 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ/
ช านาญการ     

23 พร1027 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ/
ช านาญการ     

24 พร1028 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ/
ช านาญการ     

25 พร1029 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน     
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กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

ที ่ ต าแหน่งเลขที ่ ต าแหน่ง/ระดับ ช่ือ-สกุล หมายเหต ุ

26 พร1030 นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ นางสาวสุรยี์ภรณ์ บุญคุ้ม ผู้อ านวยการกลุ่ม 

27 พร1031 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช านาญการ นางกนกวรรณ มะลิ (ชก)   

28 พร1032 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช านาญการ นางสาวแสงแขวรางค์ ใจกลม(ชก)   

29 พร1033 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช านาญการ นางสาวสรญัญา  แดงใจ(ปก)   

30 พร1034 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช านาญการ     

31 พร1035 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน     
 
 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน    

ที ่ ต าแหน่งเลขที ่ ต าแหน่ง/ระดับ ช่ือ-สกุล หมายเหต ุ

32 พร1036 นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   ผู้อ านวยการกลุ่ม 

33 พร1037 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช านาญการ นายอรรถนนท์  อุดค ามี (ชก)   

34 พร1038 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช านาญการ     

35 พร1039 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน     
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กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

ที ่ ต าแหน่งเลขที ่ ต าแหน่ง/ระดับ ช่ือ-สกุล หมายเหต ุ

36 พร1040 ศึกษานิเทศก ์   ผู้อ านวยการกลุ่ม 

37 พร1041 ศึกษานิเทศก ์ นายสุวิณ  เทพสาธร (ชพ)   

38 พร1042 ศึกษานิเทศก ์ นางรจนา ยอดดี (ชพ)   

39 พร1043 ศึกษานิเทศก ์ นางพุทธพร อินทรนันท์ (ชพ)   

40 พร1044 ศึกษานิเทศก ์ นางสาวบุษบา สุกแก้ว (ชพ)   

41 พร1045 ศึกษานิเทศก ์ นางสาวจุฑามาศ วิมาลยั (ชพ)   

42 พร1046 ศึกษานิเทศก ์ นางสาวจิตตะกานต์ เทพศิริพันธุ์(ชพ)   

43 พร1047 ศึกษานิเทศก ์     

44 พร1048 ศึกษานิเทศก ์ นางจารุชา ถิรชานิธิศ (ชก)   

45 พร1049 ศึกษานิเทศก ์     

46 พร1050 ศึกษานิเทศก ์     

47 พร1051 ศึกษานิเทศก ์     

48 พร1052 ศึกษานิเทศก ์     

49 พร1053 ศึกษานิเทศก ์     

50 พร1054 ศึกษานิเทศก ์     

51 พร1055 ศึกษานิเทศก ์     

52 พร1056 ศึกษานิเทศก ์     

53 พร1057 ศึกษานิเทศก ์     

54 พร1058 ศึกษานิเทศก ์     
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กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ที ่ ต าแหน่งเลขที ่ ต าแหน่ง/ระดับ ช่ือ-สกุล หมายเหต ุ

56 พร1059 นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ นางกิ่งดาว กาทุ่ง ผู้อ านวยการกลุ่ม 

57 พร1060 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช านาญการ นางสาวญาณิชศา ยวงแก้ว   

58 พร1061 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช านาญการ นางวัฒนา จันทร์เพ็ญ   

59 พร1062 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช านาญการ     

60 พร1063 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน     
 
หน่วยตรวจสอบภายใน   

ที ่ ต าแหน่งเลขที ่ ต าแหน่ง/ระดับ ช่ือ-สกุล หมายเหต ุ

61 พร1064 นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ     

62 พร1065 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ช านาญการ นางสาวสมพิศ สายญาต ิ   
     
ช่วยราชการ    

ที ่ ต าแหน่งเลขที ่ ต าแหน่ง/ระดับ ช่ือ-สกุล หมายเหต ุ

1 อต 1047 ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ศธจ.อตุรดิตถ ์ นางสาวพิชญา  ดีม ี   

2 ขก 1077 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวปาริชาติ  ทะนันชัย   

3 2007 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน นางสาววิไลลักษณ์ บญุน้อม   
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การบริหารอัตราก าลัง                                                                                                        

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 

กลุ่มอ านวยการ 

 

นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ 1 (นางชนัญธิตา  กวางอุเสน)                         
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 1 (นางปภธรรม  จักรบตุร)                              
นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการช่วยปฏิบตัิงาน 1 (นางสาวสมพิศ สายญาติ) 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ (นางกนกวรรณ มะลิ)                                           
นักวิชาการศึกษาช านาญการช่วยปฏิบัติงาน 1 (นางสาวแสงแขวรางค์ ใจกลม) 

กลุ่มนโยบายและแผน นักวิชาการศึกษาช านาญการ ช่วยปฏิบัติงาน 1 (นางวัฒนา  จันทร์เพ็ญ)                      
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ศธภ.1 (1) ช่วยราชการ (นางสาววิไลลักษณ์ บุญน้อม) 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

 

นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 1 (นางสาวสุรยี์ภรณ์ บุญคุ้ม)                        
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 1 (นางกนกวรรณ  มะลิ)                                        
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 1 (นางสาวแสงแขวรางค์ ใจกลม)                                                                  
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 (นางสาวสรญัญา  แดงใจ) 

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษาเอกชน นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 1 (นางกิ่งดาว กาทุ่ง)                                   
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 1 (นางสาวญาณิชศา  ยวงแก้ว)                               
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ศธจ.ขอนแก่น (1)ช่วยราชการ (นางสาวปาริชาติ ทะนันชยั) 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ 1 (นายอรรถนนท์  อุดค ามี)                                  
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 1 (นางกนกวรรณ  มะลิ) 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 1 (นางเรณู  ปราบหงษ์)                             
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 1 (นางชลธิชา  จินดาขัด)                                               
นิติกรช านาญการ 1 (นางสาวจริัชญา  ส่วนมุ้ง) 

หน่วยตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 1 (นางสาวสมพิศ  สายญาติ) 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 6 (นายสุวิณ เทพสาธร นางพุทธพร อินทรนันท์                     
นางสาวจิตตะกานต์ เทพศริิพันธ์ นางรจนา ยอดดี นางสาวจุฑามาศ วิมาลัย)                                                                     
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 1 (นางสาวจารุชา ถิรชานิธิศ)                                    
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ศธจ.อตุรดิตถ์ (1) ช่วยราชการ (นางสาวพิชญา ดีมี) 

 

2.ด้านการสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
-กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง                                 

การเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย มีความถูกต้อง ทันเวลา 
-กระบวนการสรรหา คัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
-รักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานในสาขาที่ขาดแคลนหรือหายาก มีการสรรหาในเชิงรุก                    

เพ่ิมแรงจูงใจเพ่ือดึงดูดให้ได้มาพัฒนารักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง                 
ซึ่งจ าเป็นต่อความคงอยู่ของข้าราชการในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กร 



-๘- 

 
3.ด้านการพัฒนาบุคลากร 

-การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้เพื่อพัฒนาข้าราชการและผุ้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายขององค์กร 

-บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะสมรรถนะและองค์ความรู้ที่เพียงพอสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง                       
มีประสิทธิผลโดยขับเคลื่อนโครงการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
4.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

-จัดสภาพแวดล้อมในการท างาน ระบบงานและบรรยากาศการท างานตลอดจนมีการน าเทคโนโลยี
การสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการประชาชนซึ่งจะส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพ
อย่างเต็มที่โดยไม่สูญเสียการใช้ชีวิตส่วนตวั 

-ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับบุคลากรผุ้ปฏิบัติงาน และระหว่างข้าราชการ                   
และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันและให้ก าลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ 

5.ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
-การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) PM เป็นการบริหารทรัพยากร                   

โดยยึดผลงานเป็นหลักมีการก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดถือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ท างาน
บรรลุเป้าหมาย 

-การบริหารผลการปฏิบัติงานที่เพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ้มค่าสามารถจ าแนก                     
ความแตกต่างและจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่าง                       
ผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความส าเร็จหรือผลงานขององค์กร 

6.ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
-จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
-รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตลอดจนการ

ด าเนินการด้านวินัย โดยค านึงถึงความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน 
-มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรโดยก าหนดหลักเกณฑ์ข้ันตอนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ด้วยความ

โปร่งใสและเป็นธรรม 


