
คู่มือการปฏิบัตงิาน  
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

งานวางแผนอัตราก าลัง 
และก าหนดต าแหน่ง 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 



1.   ชื่องาน  
   งานวิเคราะห์วางแผนอัตราก าลังคน 

2.   วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือเป็นข้อมูลหลักในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
  2.2  เพ่ือวางแผนอัตราก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและหน่วยงานทาง     
การศึกษา  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท้ังในด้านปริมาณและความสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ 

3.  ขอบเขตของงาน 
งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภารกิจ 

และแผนอัตราก าลังคนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างประจ า ประสานการด าเนินการและ
ประเมินสภาพความต้องการอัตราก าลังคนกับภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษา  ก าหนดจ านวนอัตราก าลังของ
สถานศึกษาตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด   จัดท าแผนอัตราก าลังของเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอแผนอัตราก าลังเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา            
น าแผนที่จัดท าแล้วสู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผลการใช้อัตราก าลังอย่างคุ้มค่า เหมาะสมและเสนอเกลี่ยอัตราก าลัง              
การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

4. ค าจ ากัดความ 
4.1  อัตราก าลังคน  หมายถึง  จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า/ 

พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา  และหน่วยงานทางการศึกษา  
4.2  ผู้ช่วยผู้บริหาร ตามหลักเกณฑ์ หมายถึง รองผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1  การจัดท าแผนอัตราก าลังในสถานศึกษา  

  5.1.1  จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าแผน ประกอบด้วย 
                         1)  การจัดท าข้อมูลนักเรียนและการจัดชั้นเรียน (10 มิ.ย.) 

2) ข้อมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณก่อนก าหนดและแนวโน้ม 
การสูญเสียของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รวมครูช่วยราชการและพนักงานราชการ  
อัตราจ้างชั่วคราว) 

3) ข้อมูลวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก และความสามารถของบุคลากร 
4) จ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
5) ความต้องการครูเพ่ิมของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เท่าจ านวนครู 

ที่ขาดตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.  ก าหนด) 
6) ข้อมูลพนักงานราชการ  และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณและ 

เงินรายได้สถานศึกษา 



5.1.2  สถานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลครูและบุคลากรทั้งด้านปริมาณและความสามารถตามเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด โดยศึกษาแนวโน้มการเพิ่มหรือลดของจ านวนบุคลากรและประชากรวัยเรียน รวมทั้งวิเคราะห์หลักสูตร
และแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาประกอบการพิจารณา 

5.1.3 จัดท าแผนอัตราก าลังระยะ 1 ปี  3 ปี และ/หรือ 5 ปี  โดยมีรายละเอียดแสดงความ
ต้องการทั้งในด้านปริมาณและความสามารถของบุคลากร และวิธีการด าเนินการ 

5.1.4 เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
5.1.5 ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนอัตราก าลังคนในสถานศึกษา 
5.1.6 ด าเนินการปฏิบัติตามแผนอัตราก าลังโดย 

1) สถานศกึษาจัดหาอัตราก าลังตามอ านาจของสถานศึกษา เช่น ใช้งบประมาณของ
สถานศึกษาหรือประสานขอความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดจ้างบุคลากร 

2) เสนอแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
5.2  การจัดท าแผนอัตราก าลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

                    5.2.1  จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านอัตราก าลังของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาท้ังด้านปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์และความต้องการ ดังนี้ 

1) ข้อมูล 10 มิ.ย. ด้านบุคลากรและจ านวนนักเรียนของสถานศึกษา 
2) ข้อมูลด้านวุฒิ วิชาเอกและความสามารถด้านบุคลากร 
3) ข้อมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณก่อนก าหนดและแนวโน้มการสูญเสีย 
4) จ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
5) ข้อมูลพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 
6) ความต้องการครูเพ่ิมของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เท่าจ านวนครูที่ขาด) 

5.2.2 จัดท าแผนอัตราก าลังระยะ 1 ปี  3 ปี หรือ 5 ปี  โดยมีรายละเอียดความต้องการทั้งด้าน
ปริมาณและความสามารถและวิธีการด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.2.3 การวางแผนอัตราก าลังคนใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
5.2.4 ด าเนินการตามแผนอัตราก าลังโดย 

1) ด าเนินการในส่วนที่เป็นอ านาจของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เช่น  
การเกลี่ยอัตราก าลัง การจัดสรรอัตราก าลังครู การย้าย การบรรจุแต่งตั้ง การรับโอน และการพัฒนาบุคลากร การขอ
งบประมาณการจ้างครู 
                                        2) การเสนอความต้องการไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบตัิงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานศึกษาจัดท าข้อมลูอัตราก าลงัฯ/แผนพัฒนา 
อัตราก าลังฯ โดยใช้ข้อมูล  10 มิถุนายน 

สถานศึกษารายงานข้อมูลอัตราก าลัง สพท. 

สพท. ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 

สพท. ด าเนินการรายงานแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อ สพฐ. 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน ใหค้วามเห็นชอบ 

แผนพัฒนาอตัราก าลังฯ 

สพท.ตรวจสอบความถูกต้องข้อมลูฯ 

เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 

ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาฯ 

สพฐ.จัดท าแผนอัตราก าลังคนข้าราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา 



7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
  แบบกรอกข้อมูลความต้องการครู  (ข้อมูล 10 มิ.ย.)  ประกอบด้วย   

7.1  แบบรายงานข้อมูลนักเรียน 
7.2  แบบแสดงจ านวนครูตาม จ.18 

         ซึ่งแบบที่ 1 และแบบที่ 2   จ าแนกประเภทโรงเรียนออกเป็น 3 ประเภท คือ  
1.  ประถมศึกษา   รหัสที่ใช้ คือ  ป. 
2.  ขยายโอกาส     รหัสที่ใช้ คือ  ข. 
3.  มัธยมศึกษา      รหัสที่ใช้ คือ  ม. 

ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดท าข้อมูลในไฟล์แบบความต้องการครูให้ถูกต้อง  แล้ว 
จัดเรียงข้อมูลตามล าดับจากน้อยมาหามาก เมื่อเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว  จึงด าเนินการจัดท าข้อมูลในไฟล์แบบสาระครู 
ต่อไป (ขอให้คัดลอกล าดับโรงเรียน, ชื่อโรงเรียน, ข้อมูลครูฯ จ.18 (กระจายครูตามกลุ่มสาระแล้วจะต้องเท่ากับข้อมูล
ในไฟล์ความต้องการครู) ,ข้อมูลครูฯตามเกณฑ์ ก.ค.ศ., ความขาด/เกิน ตามเกณฑ์  
ก.ค.ศ.  ข้อควรระวังคือ จ านวนความต้องการครูตามกลุ่มสาระจะต้องเท่ากับความขาดครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 
 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

8.1  เกณฑ์การค านวณอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา   สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การค านวณอัตราก าลังสายงานบริหารสถานศึกษา  

จ านวนนักเรียน 
อัตราก าลังสายงานบริหารสถานศึกษา 

รวม 
ผอ.สถานศึกษา รอง ผอ.สถานศึกษา 

1 - 40 คน* - - - 
41–119 คน 1 อัตรา - 1 อัตรา 
120–719 คน 1 อัตรา 1 อัตรา 2 อัตรา 

720–1,079 คน 1 อัตรา 2 อัตรา 3 อัตรา 
1,080–1,679 คน 1 อัตรา 3 อัตรา 4 อัตรา 

ตั้งแต่ 1,680 คนข้ึนไป 1 อัตรา 4 อัตรา 5 อัตรา 
หมายเหตุ * สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรยีนตัง้แต่ 40 คนลงมา ไม่ก าหนดอตัราก าลังสายงานบริหารสถานศึกษา ยกเว้น 

สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตาน ีนราธิวาส และ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ 
อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) และในพื้นที่พิเศษ เสีย่งภยั ทุรกันดาร ชนกลุม่น้อย เกาะ ภเูขา และพื้นที่            
ในเขตชายแดน  ที่มีอาณาเขตตดิต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (ตามประกาศรายชื่อสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) โรงเรียนตามโครงการพระราชด าร ิ หรือโรงเรียนในโครงการโรงเรียน 
ร่วมพัฒนา (Partnership School Project) หรือโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล หรือโรงเรียนท่ีมีวัตถปุระสงค์พิเศษ            
ให้ก าหนดอัตราก าลังสายงานบริหารสถานศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 อัตรา 

 
- ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไม่ต่ ากว่า 5 ช่ัวโมง/สัปดาห ์

  - ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไม่ต่ ากว่า 10 ช่ัวโมง/สัปดาห ์



การค านวณอัตราก าลังสายงานการสอน 

โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 119 คนลงมา 

แบบท่ี 1 โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ 119 คนลงมา และจัดการเรียนการสอน อ.1 - ป.6 หรือ ป.1 - ป.6 
      จ านวนอัตราก าลัง 

       จ านวนนักเรียน ครูผู้สอน 
     1 - 40 คน 1 - 4 อัตรา* 
     41 - 80 คน 6 อัตรา 
     81 - 119 คน 8 อัตรา 
   หมายเหตุ * สถานศึกษาท่ีมีนักเรียน 1 - 40 คน ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาวางแผนและก าหนดอตัราก าลังสายงาน

การสอน เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา โดยค านงึถึงภาระงาน บริบทของสถานศึกษา ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณุภาพของผู้เรียน และแผนการบรหิารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัด และอัตราก าลังของ
สถานศึกษาน้ันต้องไมเ่กินเกณฑ์ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 

 
แบบ 2 โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 119 คนลงมา และจัดการเรียนการสอน อ.1 - ม.3/ม.6 
หรือ ป.1 - ม.3/ม.6 
อัตราส่วน (มัธยมต้น) นักเรียน : ห้อง   = 35 : 1 
    ชั่วโมงเรียน : สัปดาห์   = 30 : 1 
อัตราส่วน (มัธยมปลาย) นักเรียน : ห้อง   = 35 : 1 
    ชั่วโมงเรียน : สัปดาห์   = 35 : 1 
เวลาการปฏิบัติงานของครูหนึ่ง
คน 

ชั่วโมงสอน : สัปดาห ์
  

= 20 : 1 

 
จ านวนอัตราก าลังครูผู้สอนระดับปฐมวัยและหรือระดับประถมศึกษา 

จ านวนนักเรียน ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและหรือประถมศึกษา 
1 - 40 คน 1 - 4 อัตรา* 
41 - 80 คน 6 อัตรา 
81 - 119 คน 8 อัตรา 

 
จ านวนอัตราก าลังครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษารวม  = (ห้องเรียน ม.ต้น x ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์) /ชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู 1 คนต่อ
สัปดาห์ + (ห้องเรียน ม.ปลาย x ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์) /ชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู 1 คนต่อสัปดาห์ 
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษารวม  =  ห้องเรียน ม.ต้น x 30 /20   +  ห้องเรียน ม.ปลาย x 35 /20  
 
 



จ านวนอัตราก าลังครูผู้สอนรวม 
ครูผู้สอนรวม  =  จ านวนครูผูส้อนระดับปฐมวัยและหรือประถมศึกษา + จ านวนครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 

เงื่อนไข -  การคิดจ านวนห้องเรียนโดยใช้จ านวนนักเรียนต่อห้อง/จ านวนนักเรียนแต่ละชั้น หากมีเศษตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป    
              ให้เพ่ิมอีก 1 ห้อง 
           - การคิดจ านวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ (เศษตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ให้คิดเป็น 1 อัตรา, ไม่ถึง 0.5 ให้คิด 
              เป็น 0 อัตรา) 
หมายเหตุ* สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนระดับปฐมวัยและหรือประถมศึกษาจ านวน 1 - 40 คน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณาวางแผนและก าหนดอัตราก าลังสายงานการสอน  เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา 
โดยค านึงถึงภาระงาน บริบทของสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณภาพของผู้เรียน และแผนการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัด และอัตราก าลังของสถานศึกษานั้นต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 
แบบ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 119 คนลงมา 
อัตราส่วน (มัธยมต้น) นักเรียน : ห้อง   = 35 : 1 
    ชั่วโมงเรียน : สัปดาห์   = 30 : 1 
อัตราส่วน (มัธยมปลาย) นักเรียน : ห้อง   = 35 : 1 
    ชั่วโมงเรียน : สัปดาห์   = 35 : 1 
เวลาการปฏิบัติงานของครูหนึ่งคน ชั่วโมงสอน : สัปดาห ์   = 20 : 1 

 
จ านวนอัตราก าลังครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษารวม  = (ห้องเรียน ม.ต้น x ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์) /ชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู 1 คนต่อ
สัปดาห์ + (ห้องเรียน ม.ปลาย x ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์) /ชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู 1 คนต่อสัปดาห์ 
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษารวม  =  ห้องเรียน ม.ต้น x 30 /20   +  ห้องเรียน ม.ปลาย x 35 /20  

เงื่อนไข -  การคิดจ านวนห้องเรียนโดยใช้จ านวนนักเรียนต่อห้อง/จ านวนนักเรียนแต่ละชั้น หากมีเศษตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป    
              ให้เพ่ิมอีก 1 ห้อง 
           - การคิดจ านวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ (เศษตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ให้คิดเป็น 1 อัตรา, ไม่ถึง 0.5 ให้คิด 
              เป็น 0 อัตรา) 
 

 

 

 

 

 



โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป 

แบบ 4 โรงเรียนประถมศึกษา ขยายโอกาส และมัธยมศึกษา ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป 

อัตราส่วน (อนุบาล)   นักเรียน : ห้อง = 30 : 1 
    ช่ัวโมงเรียน : สัปดาห ์ = 20 : 1 

อัตราส่วน (ประถม)   นักเรียน : ห้อง = 30 : 1 
    ช่ัวโมงเรียน : สัปดาห ์ = 25 : 1 
อัตราส่วน (มัธยมต้น) นักเรียน : ห้อง = 35 : 1 
    ช่ัวโมงเรียน : สัปดาห ์ = 30 : 1 
อัตราส่วน (มัธยมปลาย) นักเรียน : ห้อง = 35 : 1 
    ช่ัวโมงเรียน : สัปดาห ์ = 35 : 1 

เวลาการปฏิบัติงานของครูหนึ่งคน ช่ัวโมงสอน : สัปดาห ์ = 20 : 1 

จ านวนอัตราก าลังสายงานการสอน 
ครูสอนรวม  = (ห้องเรียนปฐมวัย x ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์) /ชั่วโมงปฏิบัติงานของครู 1 คนต่อสัปดาห์ +                            

        (ห้องเรียนประถมศึกษา x ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์) /ชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู 1 คนต่อสัปดาห์ +                                   
        (ห้องเรียน ม.ต้น x ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์) / ชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู 1 คนต่อสัปดาห์ +                              
        (ห้องเรียน ม.ปลาย x ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์) / ชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู 1 คนต่อสัปดาห์ 
   

 

 

เงื่อนไข -  การคิดจ านวนห้องเรียนโดยใช้จ านวนนักเรียนต่อห้อง/จ านวนนักเรียนแต่ละชั้น หากมีเศษตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป    
              ให้เพ่ิมอีก 1 ห้อง 
           - การคิดจ านวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ (เศษตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ให้คิดเป็น 1 อัตรา, ไม่ถึง 0.5 ให้คิด 
              เป็น 0 อัตรา) 

 

 

 

 

 

ครูสอนรวม  = ห้องเรียนปฐมวัย x 20 /20  + ห้องเรียนประถม x 25 /20 +                                       
                   ห้องเรียน ม.ต้น x 30 /20   + ห้องเรียน ม.ปลาย x 35/20  
 



สายสนับสนุนการศึกษา 

จ านวนนักเรียน 
อัตราก าลังสายงานสนับสนุนการศึกษา 

พนักงานราชการ/อัตราจ้าง 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 

38 ค(2) 
1-359 คน 1 อัตรา - 

360-719 คน - 1 อัตรา 
720-1,079 คน - 2 อัตรา 

1,080 – 1,679 คน - 3 อัตรา 
ตั้งแต่ 1,680 คนขึ้นไป - 4 อัตรา 

การก าหนดอัตราก าลังในสถานศึกษาปกติที่มีเด็กพิการเรียนร่วม 
 ก าหนดอัตราก าลังเพ่ิมอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเป็นพนักงานราชการ 
หรืออัตราจ้างครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ตามความเหมาะสมกับจ านวนเด็กพิการ ประเภทของความพิการ และภารงานของ
สถานศึกษานั้น 

 
 8.3  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 8.4  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6 / ว 23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง เกณฑ์
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 



1. ชื่องาน  
งานปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง     

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือด าเนินการปรับปรุงต าแหน่งว่างให้สามารถใช้สรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง 

3. ขอบเขตของงาน 
การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งจากต าแหน่งหนึ่งให้เป็นอีกต าแหน่งหนึ่ง  เพ่ือใช้ในการ 

บริหารอัตราก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานทางการศึกษา 

4. ค าจ ากัดความ 
  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง หมายถึง  การปรับปรุงต าแหน่งข้าราชการครู  เป็นต าแหน่งครู
ผู้ช่วย, ต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นต าแหน่งครู, ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นต าแหน่งครู และต าแหน่งครู  
เป็นต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาเดิม 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1   ตรวจสอบต าแหน่งว่างที่จะด าเนินการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
5.2   เสนอ อกศจ. และ กศจ. ให้ความเห็นชอบ 
5.3   ออกค าสั่งปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
5.4   แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
6. Flow Chart การปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพท. ตรวจสอบต าแหน่งว่างที่จะปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 

เสนอ อกศจ. และ กศจ. 
 ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัต ิ

ออกค าสั่งปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
 

แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



 
7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 

7.1   รูปแบบค าสั่งการปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง 
7.2  รูปแบบบัญชีแนบท้ายค าสั่งการปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง  

 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

8.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว24 ลงวันที่ 24 ธนัวาคม 2548  เรื่อง การ
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.3/ว7 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551  เรื่อง การ
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้อสังเกต   การออกค าสั่งกรณีรับย้าย รับโอน สามารถด าเนินการออกค าสั่ง ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งและรับ
ย้าย รับโอน ในคราวเดียวกัน 
 



1. ชื่องาน   
  งานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือด าเนินการจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ  
และลูกจ้างชั่วคราว ให้หน่วยงานการศึกษาในสังกัด  

3. ขอบเขตของงาน 
การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูที่ได้รับจัดสรรคืน กรณีเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้น 

ปีงบประมาณ ,  กรณีเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด)  
และท่ีได้รับจัดสรรเพิ่มในกรณีอ่ืน ๆ  

4. ค าจ ากัดความ 
  ต าแหน่งเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (เกษียณปกต)ิ หมายถึง ต าแหน่งที่มี 
คนครองที่เกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  และต าแหน่งว่างจากเหตุอ่ืนของผู้ครองต าแหน่งที่จะเกษียณอายุ
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณในปีนั้น 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 สพฐ. แจ้งสรรจัดอัตราให้  สพท. /สพท.ตรวจสอบอัตราก าลังที่ได้รับจัดสรร  
5.2 สพท.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราตามเงื่อนไขตามที่ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
5.3 เสนอ อกศจ. และ กศจ.ให้ความเห็นชอบ 
5.4 ออกค าสั่งก าหนดต าแหน่ง กรณีได้รับจัดสรรน้อยกว่าหรือเท่ากับต าแหน่งที่เกษียณอายุราชการ 
5.5 กรณีได้รับจัดสรรน้อยกว่าอัตราเกษียณหรือไม่ได้รับจัดสรรให้แจ้งรายละเอียดอัตราเกษียณ  

พร้อมแบบปริมาณงาน สถานศึกษาไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5.6 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.7 กรณีได้รับจัดสรรมากกว่าที่เกษียณ แจ้งบัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรจากส านักงาน  

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแบบปริมาณงาน ไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขออนุมัติ ก.ค.ศ. 

5.8 เมื่อ ก.ค.ศ. แจ้งอนุมัติแล้ว สพฐ.แจ้ง สพท.ด าเนินการออกค าสั่ง 
5.9 สพท.แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ / จัดท าทะเบียนคุมอัตราก าลัง 

 

 

 



6. Flow Chart การปฏิบตัิงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1  บัญชีรายละเอียดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ  
7.2  บัญชีรายละเอียดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมมาตรการ 

ปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด)  

กรณีที่ สพท. ได้รับจัดสรรเท่ากับ/น้อยกว่าอัตราเกษียณ 
 

กรณี สพท.มตี าแหน่งเกษียณ  
แต่ไมไ่ดร้ับจัดสรรคืน 

แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

สพท.ออกค าสั่งก าหนด
ต าแหน่งกรณีได้รับจัดสรร 
เท่ากับ/ น้อยกว่าอัตรา

เกษียณ 
 

กรณีตดัโอนต าแหน่งจาก สพท.อืน่ 
รอหนังสือ สพฐ. และมติ กศจ. ตน้ทาง 

แจ้งให้ตัดโอน 
 

สพท.ปลายทางแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง/จัดท าทะเบียนคุมฯ 

 

เสนอ อกศจ. และกศจ. พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ/อนุมตั ิ

สพฐ. แจ้งการจัดสรรอัตราให้  สพท. 

กรณีที่ สพท. ได้รับจัดสรรมากกวา่อัตราเกษียณ 
 

สพท.ตรวจสอบอัตราก าลังที่ได้รับจัดสรร 

สพท.แต่งตั้งกรรมการพิจารณาจัดสรร สพท.แต่งตั้งกรรมการพิจารณาจัดสรร 

เสนอ อกศจ. และกศจ. พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ/อนุมตั ิ

ให้ สพท.แจ้งรายละเอียด
อัตราเกษียณ  พร้อมแบบ
ปริมาณงาน สถานศึกษา
ไปยัง  สพฐ. 

เห็นชอบ/อนุมัต ิไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ 

ทบ 
ทวน 

สพท.ปลายทางออกค าสั่งก าหนดต าแหน่งกรณี 
ได้รับจัดสรรมากกว่าอัตราเกษียณ 



8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
8.1  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ 

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
8.2 หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/361 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2545 เรื่อง การขอ 

ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพิเศษต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนเป็นกรณีพิเศษ 
8.3 หนังส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/01 ลงวันที่ 2 มกราคม 2546 เรื่อง การขอก าหนด

ต าแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษในโรงเรียนโครงการพิเศษ 
8.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
8.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ  0206.3/ 4748  ลงวันที่  31 ตุลาคม   2548   

 เรื่อง การค านวณอัตราก าลังข้าราชการครูสายงานการสอน 
8.6 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว2 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8.7 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8.8 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.6/ว 23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่องเกณฑ์

อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

8.9 หนังสือแจ้งการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน/ส านักงาน 
ก.ค.ศ. ในแต่ละครั้ง 

8.10 หนังสือคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ในแต่ละปี 
 



1. ชื่องาน  
งานบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1) กรณีเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
2) กรณีเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการ  

(โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด) 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
3. ขอบเขตของงาน 

 การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับจัดสรรคืน กรณี 
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ,  กรณีเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการ  
(โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด)  
 
4. ค าจ ากัดความ 

ต าแหน่งเกษียณอายุราชการ (เกษียณปกติ) หมายถึง ต าแหน่งที่มีคนครองที่เกษียณอายุเมื่อ 
สิ้นปีงบประมาณ  และต าแหน่งว่างจากเหตุอ่ืนของผู้ครองต าแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณใน
ปีนั้น          
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1  ตรวจสอบความถูกต้องของต าแหน่งที่เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุก่อนก าหนด 

 5.2  จัดท าบัญชีรายละเอียดตามแบบฟอร์มแจ้งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 5.3  ด าเนินการตามแนวปฏิบตัิของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่แจ้งในแตล่ะปี 

ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และให้รอผลการพิจารณาจัดสรรอัตรา ดังนี้ 
              5.3.1 ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, รองผู้อ านวยการส านักงาน                

เขตพ้ืนที่การศึกษา (โครงสร้าง)  
                        -  กรณีเกษียณอายุราชการ หาต าแหน่งยุบเลิกทดแทนต าแหน่งเกษียณอายุราชการ 
                         -  กรณีเกษียณอายุก่อนก าหนด  ให้ด าเนินการตามหนังสือส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่แจ้งในแต่ละปี  
                 5.3.2  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (เงื่อนไข), เจ้าหน้าที่ 

บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรณีเกษียณอายุราชการ และกรณีเกษียณอายุก่อนก าหนดให้สงวนต าแหน่งไว้พร้อม
รายงานต าแหน่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                 5.3.3  ต าแหน่งว่างของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) และ (2),   
กรณีเกินร้อยละ70 ของกรอบให้รายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสงวนต าแหน่งไว้เพ่ือเกลี่ยให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ขาดอัตราก าลังมากกว่าร้อยละ 70 ต่อไป 



                 5.3.4  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) 
         -  กรณีเกษียณอายุราชการ  ให้แจ้งต าแหน่งยุบเลิกทดแทนทดแทนต าแหน่ง

เกษียณอายุราชการแล้วรอแจ้งผลการจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                          -  กรณีเกษียณอายุก่อนก าหนด ให้ด าเนินการตามหนังสือส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
หมายเหตุ :  กรณีมีอัตราว่างจากการเกษียณ สามารถน าอัตราไปใช้ได้ แต่ต้องหาอัตราว่างที่มี 

ความส าคัญน้อยกว่ามายุบเลิกแทนต าแหน่ง 
  5.4   บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แจ้งผลการจัดสรร ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นทางเจ้าของต าแหน่งตรวจสอบต าแหน่งและขออนุมัติ กศจ.    
อนุมัติตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนไปก าหนดที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทาง ที่ได้รับจัดสรรต าแหน่ง 

5.5  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ 
ได้รับจัดสรรต าแหน่งให้ก าหนดเป็นต าแหน่งใหม่ในกรอบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และน าเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติและ
ด าเนินการออกค าสั่งตัดโอนต าแหน่งว่างที่ได้รับจัดสรรพร้อมส่งค าสั่งไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นทาง  

 5.6  แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

6. Flow Chart การปฏิบตัิงาน 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 สพท. จดัท าบญัชีต าแหน่งเกษียณอายรุาชการ และ 
เกษียณอายกุ่อนก าหนด พร้อมส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีไดรั้บจดัสรรต าแหน่ง น าเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมติั 
และออกค าสัง่ตดัโอนต าแหน่งท่ีไดรั้บจดัสรรมาก าหนดใหม่ 

 

สพท.ส ารวจต าแหน่ง เกษียณอายปุกติ/ 
เกษียณอายกุ่อนก าหนด  รายงาน สพฐ. 

 

สพฐ.แจง้การจดัสรรอตัราท่ีไดรั้บคืน 
จากการเกษียณอาย ุ/ เกษียณอายกุ่อนก าหนด 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีถูกตดัโอนต าแหน่งฯ เสนอ ขออนุมติั กศจ. 
อนุมติัตดัโอนต าแหน่งและอตัราเงินเดือน ไปก าหนดท่ีส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปลายทาง 



7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1  แบบบัญชีต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในส านักงาน) ที่ว่างจาก 

การเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
7.2   แบบรายงานต าแหน่งตามมาตรการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการ   

(โครงกาเกษียณอายุก่อนก าหนด)  
7.3  แบบต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในส านักงาน) 
7.4  แบบข้อมูลเฉพาะส่วนราชการ 

 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

8.1  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

8.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.3 หนงัสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว2 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.5 หนังสือแจ้งการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน/ส านักงาน 
ก.ค.ศ. ในปีนั้น 

8.6 หนังสือคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ในปีนั้น 
 
 
 
 



1. ชื่องาน  
งานเปลี่ยนต าแหน่งลูกจ้างประจ าที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ (ว่าง) เป็นต าแหน่งพนักงาน

ราชการ       

2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเปลี่ยนต าแหน่งลูกจ้างประจ าที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ ที่ว่างตามกรอบที่   
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ก าหนด เป็นต าแหน่งพนักงานราชการ 

3. ขอบเขตของงาน 
  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ อนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการทดแทน 
ต าแหน่งลูกจ้างประจ าที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการที่ว่างลงในกรอบพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2548 – 2551 และกรอบพนักงานราชการ  พ.ศ. 2552 – 2555 เมื่อต าแหน่งลูกจ้างประจ าที่มิใช่ลักษณะงานจ้าง
เหมาบริการดังกล่าวว่างลงไม่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2547 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ อนุมัติให้เปลี่ยน 
เป็นพนักงานราชการตามกรอบที่ก าหนด  จัดอยู่ในกลุ่มงานบริการ ต าแหน่ง / ส่วนราชการเดิม  โดยเปลี่ยน
งบประมาณหมวดค่าจ้างของต าแหน่งลูกจ้างประจ าดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

4. ค าจ ากัดความ 
  ลูกจ้างประจ าที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ หมายถึง ลูกจ้างประจ ามีลักษณะงาน
นอกเหนือจาก 4 ลักษณะ คือ งานยานพาหนะ งานท าความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย และงานดูแลสวน
ต้นไม้ ที่ว่างลงภายใต้จ านวนอัตรา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2548 ของแต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีอยู่และ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการก าหนดเป็นกรอบพนักงานราชการรองรับ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   ตรวจสอบต าแหน่งลูกจ้างประจ าที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ กรณีว่างลงจากผล 
การเกษียณอายุและว่างระหว่างปี  โดยด าเนินการดังนี้   
  5.1  กรณีไม่ขอเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณหมวดค่าจ้างประจ าเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ  และเมื่อ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งการเปลี่ยนหมวดค่าจ้างดังกล่าวแล้ว  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตามแนวทางท่ีคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการก าหนดต่อไป 
  5.2  กรณีประสงค์เปลี่ยนชื่อต าแหน่งในกลุ่มงาน ให้เหมาะสมตามความจ าเป็น และ
สอดคล้องกับภารกิจ หน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอขออนุมัติ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง  และเม่ือได้รับอนุมัติการเปลี่ยน  
ซ่ึงต าแหน่งจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแลว้   จึงขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณหมวดค่าจ้าง
ประจ าเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเม่ือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งการเปลี่ยน



หมวดค่าจ้างดังกล่าวแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการก าหนดต่อไป 

6. Flow Chart การปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 
  กรณียุบเลิก       กรณีปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานราการ 
 
 
 
 
 
กรณีขอเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง                                                                                                 
กรณีต าแหน่งเดิม 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 

  - 

 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ/
สถำนศึกษำ 

ด ำเนินกำรสรรหำ 

 

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำด ำเนินกำรยุบเลกิ 
 

เสนอ  สพฐ.ขอเปลีย่นต ำแหน่งและ 
หมวดงบประมำณ 

 

สพท.เสนอ สพฐ.ขออนุมัติปรับเปลีย่นงบประมำณ 
หมวดค่ำจ้ำงประจ ำเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนอนุมัติ 

เสนอส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำข้ันพืน้ฐำนอนุมัติ 

 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ/
สถำนศึกษำ 

ด ำเนินกำรสรรหำ 

 



8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  กรอบพนักงานราชการมีงบประมาณ พ.ศ.2548 – 2551 และกรอบพนักงานราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555 
ข้อสังเกต   กรณีส่วนราชการมีการปรับปรุงต าแหน่งลูกจ้างประจ า 4 สาขา คือ งานยานพาหนะ งานท าความ
สะอาด งานรักษาความปลอดภัย และงานดูแลสวนต้นไม้ เป็นต าแหน่งอื่น ระหว่างการบริหารกรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2551, และปีงบประมาณ พ.ศ.  2552 – 2555 ไม่ถือว่าต าแหน่ง
ลูกจ้างประจ าที่มีการปรับเปลี่ยนนั้น เป็นต าแหน่งได้รับเพ่ิมใหม่ในกรอบพนักงานราชการ 
 



1.  ชื่องาน  
งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร/ได้รับการอนุมัติจาก

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

2. วัตถุประสงค์  
          เพ่ือบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการตามกรอบที่ได้รับการอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
3. ขอบเขตของงาน 
                       การบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการตามกรอบที่ได้รับการอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการบริหาร
อัตราก าลังเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
 
4. ค าจ ากัดความ 
  4.1  การบริหารพนักงานราชการ  หมายถึง การพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานราชการให้
หน่วยงานการศึกษาตามความขาดแคลน ความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
                           4.2  การบริหารลูกจ้างชั่วคราว หมายถึง การพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานราชการให้
หน่วยงานการศึกษาตามความขาดแคลน ความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
พิจารณาตามลักษณะงานที่ปฏิบัติเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1  จัดท าทะเบียนอัตราก าลังพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวทั้งที่มีอยู่เดิมและได้รับ 
การจัดสรรใหม่ 
  5.2  เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความจ าเป็นและความขาดแคลน
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาตามเกณฑ์อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด 
  5.3  แจ้งมติคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวดังนี้ 
                5.3.1 พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวที่ให้คงจัดสรรไว้ในโรงเรียนที่จัดสรรไว้เดิม 
                5.3.2 พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวที่ให้เกลี่ยไปก าหนดในหน่วยงานทางการศึกษาใหม่                 
                5.3.3 พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ 5.3.1.  ที่ผ่าน 
การประเมินให้หน่วยงานทางการศึกษาจัดท าสัญญาจ้าง/ค าสั่งจ้าง 

            5.3.4 พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ 5.3.2 ที่ผ่าน 
การประเมินให้หน่วยงานทางการศึกษาท่ีได้รับการจัดสรรเกลี่ยมาก าหนดใหม่จัดท าสัญญาจ้าง/ค าสั่งจ้าง 

         5.4  แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวให้ผู้เกี่ยวข้อง 
ในกลุ่มบริหารงานบุคคลและต่างกลุ่ม 



 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
  - 
 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  8.1  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

8.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว2 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.5 หนังสือแจ้งการอนุมัติกรอบพนักงานราชการจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักงาน/ส านักงาน ก.ค.ศ. ในปีนั้น 

8.6 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 

8.7 หนังสือคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ในปีนั้น 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดกรอบพนกังำน
รำชกำรใหส้ ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

 

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
พิจำรณำจดัสรรพนกังำนรำชกำรตำมกรอบท่ี สพฐ.ก ำหนด 

 

แจง้หน่วยงำนและผูเ้ก่ียวขอ้งทรำบ 

สถำนศึกษำ/หน่วยงำนกำรศึกษำไดรั้บแจง้กำรจดัสรรพนกังำนรำชกำรด ำเนินกำร 
เลือกสรรและจดัท ำสัญญำจำ้งตำมท่ีไดรั้บจดัสรร 



ข้อสังเกต กรณีต าแหน่งว่างพนักงานราชการอยู่ในหน่วยงานที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ให้พิจารณาจัดสรรให้
หน่วยงานมีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ก่อนเลือกสรร  (ตรวจสอบหนังสือสั่งการของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดวิธีปฏิบัติ) 
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