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ค ำน ำ 

  คู่มือการปฏิบติังานวางแผนอตัราก าลงัฉบบันี ้ จดัท าขึน้เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบติังาน

วางแผนอตัราก าลงั  โดยจดัท ารายละเอียดกระบวนการขัน้ตอนในการปฏิบติังาน เพื่อใหผู้ม้าปฏิบติั

เขา้ใจง่ายและใชเ้ป็นมาตรฐานการปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้ง ตามหลกัเกณฑแ์ละระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

  ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือปฏิบติังานฉบบันี ้ สามารถน ามาใชใ้นการปฏิบติังานให้

ถกูตอ้งมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกนั และเป็นประโยชนต่์อบุคคลที่เก่ียวขอ้งในทกุระดบั 

เพื่อใหง้านบรรลตุามวตัถุประสงคท์ี่ก าหนดไวท้กุประการ 

  

      นางสาวนชุาดา  คงสะอาด 

   นกัทรพัยากรบุคคลช านาญการ 
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คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

งำนวิเครำะหว์ำงแผนอตัรำก ำลังคน 

 

 

 

 

 

 



ชื่อเร่ือง กำรวิเครำะหแ์ละวำงแผนอัตรำก ำลังคน 

 

วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูหลกัในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล 

  2. เพื่อวางแผนอตัราก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานศกึษาและ

หน่วยงานการศกึษา ใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ัง้ในดา้นปรมิาณและความสามารถปฏิบติังานตาม

ภารกิจของสถานศกึษา 
 

ขอบเขตของงำน 

  งานวิเคราะหแ์ละวางแผนอตัราก าลงัคน      มีขอบข่ายและภารกิจเก่ียวกบัการวิเคราะห์

ภารกิจและแผนอตัราก าลงัคนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ลกูจา้งประจ า  และ

ลกูจา้งชั่วคราว   ประสานการด าเนินการและประเมินสภาพความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจของ

หน่วยงานและสถานศกึษา ก าหนดจ านวนอตัราก าลงัของสถานศึกษาตามเกณฑท์ี่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

จดัท าแผนอตัราก าลงัของเขตพืน้ที่การศกึษา  สง่เสรมิใหส้ถานศึกษา  จดัท าแผนอตัราก าลงัของ

สถานศึกษา  น าแผนที่จดัท าแลว้สูก่ารปฏิบติั  ติดตามประเมินผลการใชอ้ตัราก าลงัอย่างคุม้ค่า  เหมาะสม

และเสนอเกลี่ยอตัราก าลงั  การตดัโอนต าแหน่งและอตัราเงินเดือน  การปรบัปรุงก าหนดต าแหน่ง 

ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั 
 

ค ำจ ำกัดควำม    

  อตัราก าลงัคน  หมายถึง  ผูบ้รหิารการศกึษา  ศึกษานิเทศก ์ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38ค.(2)   ผูบ้รหิารสถานศกึษา   ขา้ราชการครูที่ปฏิบติัหนา้ที่สอนในสถานศกึษา  

ลกูจา้งประจ าในสถานศึกษา  พนกังานราชการ  รวมถึงอตัราจา้งชั่วคราวที่จา้งดว้ยเงินงบประมาณ  

 

 

 
 



ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

  1. กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังในสถำนศึกษำ 

   1.1  จดัท าระบบขอ้มลูสารสนเทศ  ขอ้มลูที่ใชใ้นการจดัท าแผน  ประกอบดว้ย  

    1) การจดัท าขอ้มลูนกัเรียนและการจดัชัน้เรียน  (ขอ้มลู 10 มิถนุายน) 

    2) ขอ้มลูการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายกุ่อนก าหนด 

    3) ขอ้มลูวฒุิการศกึษา สาขาวิชาเอก และความสามารถของบคุลากร 

    4) ความตอ้งการครูเพิ่มของสถานศึกษาตามกลุม่สาระการเรียนรู ้

(เท่ากบัจ านวนครูที่ขาดตามเกณฑท์ี่ก.ค.ศ. ก าหนด) 

    5) ขอ้มลูพนกังานราชการ และลกูจา้งชั่วคราวที่จา้งดว้ยเงินงบประมาณ 

  1.2 สถานศกึษาวิเคราะหข์อ้มลูครู และบุคลากร ตามปริมาณที่ ก.ค.ศ. ก าหนด

โดยศกึษาแนวโนม้การเพิ่มหรือลดของจ านวนบุคลากรและประชากรวยัเรียน 

   1.3 จดัท าแผนอตัราก าลงั โดยมีรายละเอียดแสดงความตอ้งการทัง้ในดา้น

ปรมิาณและความตอ้งการวิชาเอก 

   1.4 เสนอคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานใหค้วามเห็นชอบ 

   1.5 ใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนอตัราก าลงัคนในสถานศึกษา 

   1.6 ด าเนินการปฏิบติัตามแผนอตัราก าลงั โดย 

     1.6.1 สถานศกึษาจดัหาอตัราก าลงัตามอ านาจของสถานศกึษา  เช่น  

ใชง้บประมาณของสถานศกึษา 

    1.6.2 เสนอแผนอตัราก าลงัของสถานศกึษาต่อส านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษา  เพื่อพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้งต่อไป 

 

 

2. การจดัท าแผนอตัราก าลงัระดบัเขตพืน้ที่การศึกษา  

   2.1 จดัท าขอ้มลูสารสนเทศดา้นอตัราก าลงัของสถานศกึษาและส านกังานเขต

พืน้ที่การศึกษา ทัง้ในดา้นปริมาณและความตอ้บงการเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละความตอ้งการ  



ดงันี ้ 

    1) ขอ้มลู 10 มิถนุายน ดา้นบคุลากรและจ านวนนกัเรียนของสถานศกึษา 

    2) ขอ้มลูดา้นวฒุิการศึกษา สาขาวิชาเอก และความสามารถดา้นบุคลากร 

      3) ขอ้มลูการเกษียณอายุราชการ หรือเกษียณก่อนก าหนด 

    4) ขอ้มลูพนกังานราชการ  ต าแหน่งครูผูส้อน 

    5) ความตอ้งการครูเพิ่มของสถานศึกษาตามกลุม่สาระการเรียนรู ้

(เท่ากบัจ านวนครูที่ขาดตามเกณฑท์ี่ ก.ค.ศ. ก าหนด) 

   3. จดัท าแผนอตัราก าลงั โดยมีรายละเอียดความตอ้งการทัง้ในดา้นปรมิาณและ

ความตอ้งการวิชาเอกและวิธีการด าเนินการของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา 

   4. วางแผนอตัราก าลงัคนในส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศึกษา 

   5. ด าเนินการตามแผนอตัราก าลงั โดย 

    1) ด าเนินการในสว่นที่เป็นอ านาจของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา เช่น  

การเกลี่ยอตัราก าลงั การจดัสรรอตัราก าลงัครู การยา้ย  การบรรจุและแต่งตัง้  การรบัโอน  และ

การพฒันาบุคลากร  รวมถึงการเสนอความตอ้งการไปยงัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน   

ระเบียบ  หลักเกณฑ ์ แนวปฏิบัติ  ทีต่้องใช้/อ้ำงอิง 

  1. เกณฑอ์ตัราก าลงัขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศกึษา สงักดั

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  (ว 23  ลงวนัที่  23  ธันวาคม  2563) 

  2. พระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 และ 

ที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

 

 

 

   



เกณฑอ์ัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ  

สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.6/ว23 ลงวันที ่ 23  ธันวำคม  2563 

……………………………….. 

 เพื่อใหส้ถานศกึษามีอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาที่เหมาะสม 

สามารถจดัการเรียนรูไ้ดอ้ย่างมีคณุภาพ ลดความเหลื่อมล า้ทางการศกึษา  คืนครูสูห่อ้งเรียน  เป็น

การเพิ่มโอกาส การเขา้ถึงทรพัยากรทางการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 19(2) และ (4) แห่งพระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547  ก.ค.ศ. จึงก าหนดเกณฑอ์ตัราก าลงัขา้ราชการครูและ

บคุลากรทางการศึกษาในสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี  ้

  1. เกณฑอ์ตัราก าลงันีใ้ชส้  าหรบัสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน  ยกเวน้ สถานศกึษาสงักดัส านกับรหิารงานการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์

จฬุาภรณราชวิทยาลยั  โดยใหส้ถานศกึษามีอตัราก าลงัตามสายงาน ไดแ้ก่ สายงานบรหิาร

สถานศึกษา  สายงานการสอน และสายงานสนบัสนนุการศกึษา  ซึ่งก าหนดเป็น 2 กรณี  ดงันี ้

   1.1 สถานศกึษาที่มีจ  านวนนกัเรียนตัง้แต่  119  คนลงมา 

   1.2 สถานศกึษาที่มีจ  านวนนกัเรียนตัง้แต่ 120 คนขึน้ไป 

  2. กลุม่สถานศกึษา หมายถึง สถานศึกษาในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน ที่มีการจดัการเรียนการสอนแบบรวมสถานศึกษา ตัง้แต่ 2 แห่งขึน้ไป  ตามประกาศ

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน หรือคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั 

  3. ชั่วโมงการปฏิบติังานของครู  จ าแนกเป็น 

   3.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน ระดบัปฐมวยั ไม่ต ่ากว่า 6 ชั่วโมง/สปัดาห ์ระดบั

ประถมศึกษาและระดบัมธัยมศกึษา ไม่ต ่ากว่า 12 ชั่วโมง/สปัดาห ์

   3.2 งานสนบัสนนุการจดัการเรียนรู ้และงานตอบสนองนโยบายและจดุเนน้ของ

รฐับาล  กระทรวงศกึษาธิการ และสว่นราชการตน้สงักดั ไม่ต ่ากว่า 8 ชั่วโมง/สปัดาห์ 



   ทัง้นี ้การค านวณอตัราก าลงัตามเกณฑอ์ตัราก าลงันี ้ก าหนดชั่วโมงการ

ปฏิบติังานของครู เท่ากบั 20 ชั่วโมง/สปัดาห ์

  4. การก าหนดสาขาวิชาเอกในสถานศกึษา ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวิชาเอก 

  5. จ านวนนกัเรียนต่อหอ้งเรียน พิจารณาตามระดบัการศกึษาที่เปิดสอน ดงันี  ้

   5.1 ระดบัปฐมวยั            (ชัน้อนุบาล 1-3)            ก าหนด 30 คนต่อหอ้ง 

   5.2 ระดบัประถมศึกษา            (ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-6) ก าหนด 30 คนต่อหอ้ง 

   5.3 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้    (ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1-3)   ก าหนด 35 คนต่อหอ้ง 

   5.4 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4-6)  ก าหนด 35 คนต่อหอ้ง 

   การคิดจ านวนหอ้งเรียน กรณีจ านวนนกัเรียนแต่ละชัน้เรียน มีเศษตัง้แต่ 10 คน

ขึน้ไป ใหคิ้ดเพิ่มอีก 1 หอ้ง เช่น ชัน้อนุบาล 1 มีนกัเรียน 38 คน (มีเศษ 8 คน) จะคิดเป็น 1 หอ้ง และ

ชัน้อนบุาล 2 มีนกัเรียน 45 คน (มีเศษ 15 คน) จะคิดเป็น 2 หอ้ง รวมจ านวนหอ้งที่จะน าไปค านวณ

อตัราก าลงัระดบัปฐมวยั  จ านวน 3 หอ้ง 

  6. ก าหนดเวลาเรียนต่อสปัดาห ์ตามหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั และหลกัสตูรแกนกลาง

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส าหรบัการค านวณอตัราก าลงัตามเกณฑอ์ตัราก าลงั ดงันี  ้

ระดบัการศึกษา ชั่วโมงตามหลกัสตูรต่อปี ชั่วโมงเรียนตามหลกัสตูรต่อ
สปัดาห ์

ปฐมวยั ไม่นอ้ยกว่า 800    ชั่วโมง 20 ชั่วโมง 
ประถมศึกษา ไม่นอ้ยกว่า 1,000 ชั่วโมง 25 ชั่วโมง 
มธัยมศกึษาตอนตน้ ไม่นอ้ยกว่า 1,200 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง 
มธัยมศกึษาตอนปลาย ไม่นอ้ยกว่า 1,400 ชั่วโมง2 35 ชั่วโมง 

 

 

 

 



กำรค ำนวณอัตรำก ำลัง 

  7. การค านวณอตัราก าลงั ใหค้  านวณตามสายงานดงันี  ้

   7.1 สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ 

    7.1.1 สถานศกึษาที่มีจ  านวนนกัเรียนตัง้แต่ 40 คนลงมา ไม่ก าหนด

อตัราก าลงัสายงานบรหิารสถานศึกษา 

    ยกเวน้ สถานศกึษาที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(จงัหวดัสตลู 

ยะลา ปัตตานี นราธิวาสและ 4 อ าเภอในจงัหวดัสงขลา   ไดแ้ก่  อ าเภอจะนะ  เทพา  นาทวี  และ

สะบา้ยอ้ย) และในพืน้ที่พิเศษเสี่ยงภยั ทรุกนัดาร ชนกลุม่นอ้ย เกาะ ภเูขา และพืน้ที่ในเขตชายแดน 

ที่มีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศเพื่อนบา้น     (ตามประกาศรายชื่อสถานศึกษาในเขตพืน้ที่พิเศษ 

สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน)    โรงเรียนตามโครงการพระราชด าร ิ  หรือ

โรงเรียนในโครงการโรงเรียนรว่มพฒันา (Partnership School Project) หรือโรงเรียนคณุภาพ

ประจ าต าบล หรือโรงเรียนที่มีวตัถุประสงคพ์ิเศษ ใหก้ าหนดอตัราก าลงัสายงานบรหิารสถานศกึษา 

ต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศกึษา จ านวน 1 อตัรา 

    7.1.2 สถานศกึษาที่มีจ  านวนนกัเรียนตัง้แต่ 41 คนขึน้ไป (ทกุพืน้ที่) ให้

ก าหนดอตัราก าลงัสายงานบรหิารสถานศกึษา ดงันี ้

 
จ านวนนกัเรียน 

อตัราก าลงัสายงานบรหิารสถานศึกษา  
รวม ผูอ้  านวยการสถานศกึษา รองผูอ้  านวยการสถานศกึษา 

41-119 คน 1 อตัรา - 1 อตัรา 
120-719 คน 1 อตัรา 1 อตัรา 2 อตัรา 
720-1,079 คน 1 อตัรา 2 อตัรา 3 อตัรา 
1,080-1,679 คน 1 อตัรา 3 อตัรา 4 อตัรา 
ตัง้แต่ 1,680 คนขึน้ไป 1 อตัรา 4 อตัรา 5 อตัรา 
 

  โดยก าหนดใหต้ าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศกึษา ปฏิบติัการสอนไม่ต ่ากว่า 5 ชั่วโมง/

สปัดาห ์และต าแหน่งรองผูอ้  านวยการสถานศกึษา ปฏิบติัการสอนไม่ต ่ากว่า 10 ชั่วโมง/สปัดาห ์



  ทัง้นี ้กลุม่สถานศกึษา  ถือเป็นเพียงหนึ่งสถานศึกษา และกลุม่สถานศกึษาที่มีนกัเรียน

ตัง้แต่ 41 คนขึน้ไป ใหก้ าหนดอตัราก าลงัสายงานบรหิารสถานศึกษา ตามขอ้ 7.1.2 

    7.2 สำยงำนกำรสอน 

         7.2.1 สถานศกึษาที่มีจ  านวนนกัเรียน ตัง้แต่ 119 คนลงมา 

                  ก าหนดอตัราก าลงัสายงานการสอนในสถานศึกษา ตามแต่กรณีดงันี  ้

       1) สถานศึกษาที่เปิดสอนระดบัปฐมวยั และหรือระดบัประถมศกึษา 

ก าหนดอตัราก าลงัตามจ านวนนกัเรียน ดงันี ้

จ านวนนกัเรียน อตัราก าลงัสายงานการสอน 

1-40   คน 1-4 อตัรา 
41-80 คน 6 อตัรา 
81-119 คน 8 อตัรา 

        
        2) สถานศกึษาที่เปิดสอนระดบัมธัยมศึกษา ใหก้ าหนดอตัราก าลงั  

โดยน าจ านวนหอ้งเรียนแต่ละระดบัการศึกษา ชั่วโมงเรียนตามหลกัสตูร และชั่วโมงการปฏิบติังาน

ของครู มาค านวณตามสตูร ดงันี ้

 

อตัราก าลงั = จ านวนหอ้งเรียนแต่ละระดบัการศกึษา x ชั่วโมงเรียนตามหลกัสตูรต่อสปัดาห ์

                                                                       ชั่วโมงการปฏิบติังานของครู 1 คนต่อสปัดาห ์(20 ชั่วโมง) 

 

     เมื่อค านวณอตัราก าลงัในแต่ละระดบัการศึกษาแลว้ ใหน้ ามารวมกนัเพื่อ

ก าหนดเป็นอตัราก าลงัสายงานการสอนของสถานศกึษานัน้ ๆ  

    3) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ใหก้ าหนดอตัราก าลงั ดงันี ้

         3.1) ระดบัปฐมวยัและหรือระดบัประถมศกึษา ใหน้ าจ านวนนกัเรียน

ระดบัปฐมวยัรวมกบัจ านวนนกัเรียนระดบัประถมศึกษา แลว้ก าหนดอตัราก าลงัตามตารางขอ้ 1) 

 

           



    3.2) ระดบัมธัยมศกึษา ใหน้ าจ านวนหอ้งเรียนแต่ละระดบัการศกึษา

ชั่วโมงเรียนตามหลกัสตูร และชั่วโมงการปฏิบติังานของครู มาค านวณตามสตูร ดงันี  ้  

 

อตัราก าลงั = จ านวนหอ้งเรียนแต่ละระดบัการศกึษา x ชั่วโมงเรียนตามหลกัสตูรต่อสปัดาห ์

                                                                       ชั่วโมงการปฏิบติังานของครู 1 คนต่อสปัดาห ์(20 ชั่วโมง) 

 

    เมื่อค านวณอตัราก าลงัตามขอ้ 3.1) และขอ้ 3.2) แลว้ ใหน้ าผลการ

ค านวณมารวมกนัเป็นอตัราก าลงัสายงานสอนของสถานศกึษานัน้ ๆ  

   ทัง้นี ้ส  าหรบัสถานศกึษาที่มีจ านวนนกัเรียนตัง้แต่ 1-40 คน ใหส้  านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษา พิจารณาวางแผนและก าหนดอตัราก าลงัสายงานการสอน เสนอคณะกรรมการศกึษาธิการ

จงัหวดัพิจารณา โดยค านึงถึงภาระงาน บรบิทของสถานศกึษา ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน คณุภาพ

ของผูเ้รียน  แผนการบรหิารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กของจงัหวดั และอตัราก าลงัของสถานศึกษา

นัน้ตอ้งไม่เกินเกณฑท์ี่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

          7.2.2 สถานศกึษาที่มีจ  านวนนกัเรียน ตัง้แต่ 120 คนขึน้ไป  

        ก าหนดอตัราก าลงัสายงานการสอนในสถานศึกษา โดยน าจ านวน

หอ้งเรียน แต่ละระดบัการศึกษา ชั่วโมงเรียนตามหลกัสตูร และชั่วโมงการปฏิบติังานของครู มา

ค านวณตามสตูร ดงันี ้

อตัราก าลงั = จ านวนหอ้งเรียนแต่ละระดบัการศกึษา x ชั่วโมงเรียนตามหลกัสตูรต่อสปัดาห ์

                                                                       ชั่วโมงการปฏิบติังานของครู 1 คนต่อสปัดาห ์(20 ชั่วโมง) 

 

       เมื่อค านวณอตัราก าลงัในแต่ละระดบัการศึกษาแลว้ ใหน้ ามารวมกนั 

เพื่อก าหนดเป็นอตัราก าลงัสายงานการสอนของสถานศกึษานัน้ ๆ  

   การค านวณอตัราก าลงัสายงานการสอนรวมทุกระดบัการศกึษา หากมีเศษตัง้แต่ 

0.5 ขึน้ไป ใหคิ้ดอตัราเพิ่มขึน้อีก 1 อตัรา 



  กรณีโรงเรียนสาขา  (ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

ก าหนด) ใหค้ านวณอตัราก าลงัสายงานการสอนแยกออกจากโรงเรียนหลกั ตามเกณฑอ์ตัราก าลงั

นี ้แลว้จึงน ามารวมกนัเป็นอตัราก าลงัสายงานการสอนของโรงเรียนหลกั 

  7.3 สำยงำนสนับสนุนกำรศึกษำ 

         ก าหนดอตัราก าลงัสายงานสนบัสนุนการศกึษาในสถานศกึษา โดยพิจารณา

จากความรู ้ความสามารถ ความจ าเป็นและภาระงานของสถานศกึษา ดงันี ้

 
จ านวนนกัเรียน 

อตัราก าลงัสายงานสนบัสนุนการศกึษา 
พนกังานราชการ/อตัราจา้ง บคุลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38ค.(2) 
1-359 คน 1 อตัรา - 
360-719 คน - 1 อตัรา 
720-1079 คน - 2 อตัรา 
1,080-1,679 คน - 3 อตัรา 
ตัง้แต่ 1,680 คนขึน้ไป - 4 อตัรา 
 

 8. การก าหนดอตัราก าลงัในสถานศึกษาปกติที่มีเด็กพิการเรียนรว่ม 

   ใหก้ าหนดอตัราก าลงัเพิ่มจากอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบคุลากรทางการ

ศกึษาในสถานศึกษา ตามขอ้ 7 เป็นพนกังานราชการ หรืออตัราจา้งครูพี่เลีย้งเด็กพิการ ตามความ

เหมาะสมกบัจ านวนเด็กพิการ ประเภทของความพิการ และภาระงานของสถานศกึษานัน้ 

  กรณีมีความจ าเป็นที่จะยกระดบัคณุภาพการศกึษา ซึ่งจะตอ้งก าหนดกรอบอตัราก าลงั

ต่างไปจากเกณฑน์ี ้   ใหค้ณะกรรมการศกึษาธิการจงัหวดัเสนอเหตผุลความจ าเป็นและแนวทาง 

การพฒันาต่อส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ก่อนเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 

......................................... 

 

 



เกณฑม์ำตรฐำนวิชำเอกที่ก ำหนดให้มีในสถำนศึกษำระดับประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

 
จ านวน
นกัเรียน 

จ านวนครู
ตามเกณฑ ์
ก.ค.ศ 

 
สาขาวิชาเอกของครูผูส้อน 

1 2 3 4 5  
6 

 
7 

 
8 1-40 คน 1-4 ประถมศึกษา ปฐมวยั ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ ภาษาองักฤษ 

41-80 คน 6 ประถมศึกษา ปฐมวยั ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ ภาษาองักฤษ สงัคมศกึษา วิทยาศาสตร ์
81-119 คน 8 ประถมศึกษา ปฐมวยั ภาษไทย คณิตศาสตร ์ ภาษาองักฤษ สงัคมศกึษา วิทยาศาสตร ์ เพิ่มเติม 

นกัเรียนรวม 120 ขึน้ไป 

ระดบั
การศึกษา 

 
 

ค านวณตาม
เกณฑ ์ 
ก.ค.ศ. 

 
 

ประถมศึกษา 

 
 

ปฐมวยั 

 
 

ภาษาไทย 

 
 

คณิตศาสตร ์

 
 

ภาษาองักฤษ 

 
 

สงัคมศกึษา 

 
 

วิทยาศาสตร ์

 
 
 

เพิ่มเติม 
ปฐมวยั 

ประถมศึกษา 
ขยายโอกาส

ทาง
การศึกษา 

 
ประถมศึกษา 

 
ปฐมวยั 

 
ภาษาไทย 

 
คณิตศาสตร ์

 
ภาษาองักฤษ 

 
สงัคมศกึษา 

 
วิทยาศาสตร ์



 

 

 

 

 

 

คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

งำนปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง 

 

 

 

 

 

 



ชื่อเร่ือง กำรปรับปรุงก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 

วัตถุประสงค ์

  เพื่อด าเนินการปรบัปรุงต าแหน่งว่างใหส้ามารถใชส้รรหาบคุคลเขา้ด ารงต าแหน่ง 
 

ขอบเขตของงำน 

  การปรบัปรุงการก าหนดต าแหน่งจากต าแหน่งหนึ่งใหเ้ป็นอีกต าแหน่งหนึ่ง เพื่อใชใ้นการ

บรหิารอตัราก าลงัคนใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อหน่วยงานทางการศกึษา 
 

ค ำจ ำกัดควำม    

  การปรบัปรุงการก าหนดต าแหน่ง หมายถึง การปรบัปรุงต าแหน่งขา้ราชการครูใน

สถานศึกษา  

  1.  จากต าแหน่งครูผูช้่วยที่ว่าง เป็นต าแหน่งครู เพื่อใชบ้รรจ,ุ  

  2.   ต าแหน่งครูที่ว่าง เป็นต าแหน่งครูผูช้่วย เพื่อใชบ้รรจ,ุ  

  3.   ต าแหน่งครูที่ว่างในสถานศกึษาที่มีอตัราก าลงัเกินเกณฑ ์เป็นต าแหน่งรอง

ผูอ้  านวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาเดิม โดยเมื่อก าหนดต าแหน่งรองผูอ้  านวยการสถานศึกษา

แลว้ ต าแหน่งรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาตอ้งเป็นไปตามเกณฑท์ี่ ก.ค.ศ. ก าหนด, 

  4.   ต าแหน่งรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาที่ว่าง และสถานศึกษานัน้ไม่อยู่ในเกณฑท์ี่จะ

ก าหนดใหม้ีรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาได ้เป็นต าแหน่งครู ทัง้นี ้ เมื่อปรบัปรุงเป็นต าแหน่งครูแลว้ 

จ านวนอตัราก าลงัครูในสถานศกึษานัน้ ตอ้งไม่เกินเกณฑท์ี่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

  1. สถานศกึษาเสนอรายงานปรมิาณงานสถานศึกษาที่จะขอปรบัปรุงการก าหนดต าแหน่ง

ให ้สพป. 

  2. สพป.ตรวจสอบต าแหน่งว่างที่จะด าเนินการปรบัปรุงการก าหนดต าแหน่ง 

 3. เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดัใหค้วามเห็นชอบ/อนมุติั 



  4. ผูม้ีอ  านาจลงนามค าสั่งปรบัปรุงการก าหนดต าแหน่ง 

  5. แจง้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  

ระเบียบ  หลักเกณฑ ์ แนวปฏิบัติ  ทีต่้องใช้/อ้ำงอิง 

  1.  พระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 และ 

ที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

  2. หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว24 ลงวนัที่  24  ธันวาคม  2548  เรื่อง  

การปรบัปรุงการก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

  3. หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว27 ลงวนัที่  13  พฤษภาคม 2551 เรื่อง 

การปรบัปรุงการก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

งำนจัดสรรอัตรำก ำลัง ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 



ชื่อเร่ือง กำรจัดสรรอัตรำก ำลัง ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 

วัตถุประสงค ์

  เพื่อด าเนินการจดัสรรอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ใหห้น่วยงาน

การศึกษาในสงักดั 

 

ขอบเขตของงำน 

  การจดัสรรอตัราก าลงัขา้ราชการครูที่ไดร้บัจดัสรรคืน  

  1. จากกรณีต าแหน่งว่างจากการเกษียณอายรุาชการเมื่อสิน้ปีงบประมาณ ,  

  2. ต าแหน่งว่างจากกรณีเขา้รว่มมาตรการปรบัปรุงอตัราก าลงัของสว่นราชการ (โครงการ

เกษียณอายกุ่อนก าหนด) 

  3. ต าแหน่งว่างที่ไดร้บัจดัสรรเพิ่มในกรณีอ่ืน ๆ  

ค ำจ ำกัดควำม    

  1. ต าแหน่งว่างจากการเกษียณอายรุาชการเมื่อสิน้ปีงบประมาณ (เกษียณปกติ) หมายถึง 

ต าแหน่งที่มีคนครองที่เกษียณอายเุมื่อสิน้ปีงบประมาณ และต าแหน่งว่างจากเหตอ่ืุนของผูค้รอง

ต าแหน่งที่จะเกษียณอายรุาชการเมื่อสิน้ปีงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรรในปีนัน้ ๆ  

  2. ต าแหน่งว่างจากกรณีเขา้รว่มมาตรการปรบัปรุงอตัราก าลงัของสว่นราชการ (ตาม

โครงการเกษียณอายกุ่อนก าหนด)  หมายถึง ต าแหน่งที่มีคนครองที่สมคัรเขา้รว่มมาตรการปรบัปรุง

อตัราก าลงัของสว่นราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนดในที่ไดร้บัจดัสรรในปีนัน้ ๆ  

  3. ตำแหน่งว่างจากกรณีท่ีได้รับจัดสรรเพ่ิมในกรณีอ่ืน ๆ  หมายถึง  ตำแหน่งว่างที่ได้รับจัดสรร

เพ่ิมเติม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทุกกรณี  เช่น  ตำแหน่งครู  ศึกษานิเทศก์  

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  และตำแหน่งอ่ืน ๆ เป็นต้น 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

  1. สพฐ. แจง้จดัสรรอตัราใหส้พป.  

  2. สพป. ตรวจสอบอตัราก าลงัที่ไดร้บัจดัสรร 



  3. สพป.แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาจดัสรรอตัราตามเงื่อนไขตามที่ส  านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานก าหนด 

  4. เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดัใหค้วามเห็นชอบ 

 5. ผูม้ีอ  านาจลงนามค าสั่งก าหนดต าแหน่ง 

  6. จดัสง่รายงานและค าสั่งไปยงัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

   6.1 กรณีไดร้บัจดัสรรนอ้ยกว่าอตัราเกษียณหรือไม่ไดร้บัจดัสรรใหแ้จง้

รายละเอียดอตัราเกษียณพรอ้มแบบปรมิาณงานสถานศึกษาไปยงัส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

   6.2 กรณีไดร้บัจดัสรรมากกว่าที่เกษียณอายรุาชการ แจง้บญัชีรายชื่อโรงเรียนที่

ไดร้บัจดัสรรจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานและแบบปรมิาณงาน ไปยงั

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ขออนมุติั ก.ค.ศ.   

  7. แจง้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ด าเนินการในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 

ระเบียบ  หลักเกณฑ ์ แนวปฏิบัติ  ทีต่้องใช้/อ้ำงอิง 

  1.  พระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 และ 

ที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

  2. เกณฑอ์ตัราก าลงัขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศกึษา สงักดั

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  (ว 23  ลงวนัที่  23  ธันวาคม  2563) 

  3. หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว19 ลงวนัที่   14  มิถนุายน  2555 เรื่อง 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกลี่ยอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

 4. หนงัสือแจง้การอนมุัติจากส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านกังาน 

ก.ค.ศ. ในแต่ละครัง้ 

  5. หนงัสือคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลงัคนภาครฐั (คปร.) ในแต่ละปี



 

 

 

 

 

คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

งำนบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ในส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อเร่ือง งำนบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

   ในส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ 

วัตถุประสงค ์

  เพื่อบรหิารอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในส านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษา 

 

ขอบเขตของงำน 

  การจดัสรรอตัราก าลงัขา้ราชการครูที่ไดร้บัจดัสรรคืน กรณีเกษียณอายรุาชการเมื่อสิน้

ปีงบประมาณ , กรณีเขา้รว่มมาตรการปรบัปรุงอตัราก าลงัของสว่นราชการ  (โครงการเกษียณอายุ

ก่อนก าหนด) 

ค ำจ ำกัดควำม    

  1. ต าแหน่งเกษียณอายรุาชการ (เกษียณปกติ) หมายถึง ต าแหน่งที่มีคนครองที่เกษียณอายุ

เมื่อสิน้ปีงบประมาณ และต าแหน่งว่างจากเหตอ่ืุนของผูค้รองต าแหน่งที่จะเกษียณอายรุาชการเมื่อ

สิน้ปีงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรรในปีนัน้ ๆ  

  2. ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา หมายถึง 

บคุลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) และศึกษานิเทศก์ 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

  1. สพฐ. แจง้จดัสรรอตัราใหส้พป.  

  2. สพป. ตรวจสอบความถูกตอ้งของต าแหน่งที่เกษียณอายรุาชการและเกษียณอายกุ่อน

ก าหนด 

  3. จดัท าบญัชีรายละเอียดตามแบบฟอรม์แจง้ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

  4. ด าเนินการตามแนวปฏิบติัของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานที่แจง้ใน

แต่ละปี ตามหนงัสือส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และใหร้อผลการพิจารณา

จดัสรร อตัรา ดงันี ้



   4.1 ต าแหน่งผูอ้  านวยการส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา, รองผูอ้  านวยการ

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา (โครงสรา้ง) 

    -กรณีเกษียณอายรุาชการ หาต าแหน่งยบุเลิกทดแทนต าแหน่ง

เกษียณอายรุาชการ 

    -กรณีเกษียณอายกุ่อนก าหนด ใหด้ าเนินการตามหนงัสือส านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานที่แจง้ในแต่ละปี 

   4.2 ต าแหน่งว่างของบุคลากรทางการศกึษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(1) และ (2) 

กรณีเกินรอ้ยละ 70 ของกรอบใหร้ายงานส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานและสงวน

ต าแหน่งไวเ้พื่อเกลี่ยใหส้  านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาที่ขาดอตัราก าลงัมากกว่ารอ้ยละ 70 ต่อไป 

   4.3 ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) 

    -กรณีเกษียณอายุราชการ ให้แจ้งตำแหน่งยุบเลิกทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุ

ราชการแล้ว รอแจ้งผลการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    -กรณีเกษียณอายุก่อนกำหนด ให้ดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   หมายเหตุ : กรณีมีอัตราว่างจากการเกษียณ สามารถนำอัตราไปใช้ได้ แต่ต้องหา

อัตราว่างที่มีความสำคัญน้อยกว่ามายุบเลิกแทนตำแหน่ง 

   4.4 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแจ้งผลการจัดสรร ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นทางเจ้าของตำแหน่ง

ตรวจสอบตำแหน่งและขออนุมัติ  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด อนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตรา

เงินเดือนไปกำหนดที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทาง ที่ได้รับจัดสรรตำแหน่ง 

   4.5 ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาท่ีได้รับจัดสรรตำแหน่งให้กำหนดเป็นตำแหน่งใหม่ในกรอบที่ ก.ค.ศ. กำหนด และนำเสนอ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา พิจารณาอนุมัติและดำเนินการออกคำสั่งตัดโอนตำแหน่งว่าง

ที่ได้รับจัดสรรพร้อมส่งคำสั่งไปสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นทาง 

   4.7 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  



ระเบียบ  หลักเกณฑ ์ แนวปฏิบัติ  ทีต่้องใช้/อ้ำงอิง 

  1.  พระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 และ 

ที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

  2. หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว19 ลงวนัที่   14  มิถนุายน  2555 เรื่อง 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกลี่ยอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

 3. หนงัสือแจง้การอนมุติัจากส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านกังาน 

ก.ค.ศ. ในแต่ละครัง้ 

  4. หนงัสือคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลงัคนภาครฐั (คปร.) ในแต่ละปี



 

 

 

 

คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

งำนกำรเกลี่ยอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อเร่ือง กำรเกล่ียอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

วัตถุประสงค ์

  เพื่อใหก้ารเกลี่ยอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา โดยการตดัโอน

ต าแหน่งและอตัราเงินเดือนเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

ขอบเขตของงำน 

  1. การตดัโอนต าแหน่งและอตัราเงินเดือนขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งสายงานการสอนไปก าหนดเป็นต าแหน่งสายงานการสอน รวม  6  กรณี   (รายละเอียด

ตามหนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว19 ลงวนัที่  14 มิถนุายน 2555  เรื่อง หลกัเกณฑ์

การเกลี่ยอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา) 

  2. การตดัโอนต าแหน่งและอตัราเงินเดือนขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งสายงานการสอน ไปก าหนดเป็นต าแหน่งสายงานบรหิารสถานศกึษา 

 3. การตดัโอนต าแหน่งและอตัราเงินเดือนขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งสายงานบรหิารสถานศกึษาไปก าหนดเป็นต าแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา  รวม  

2 กรณี 

  4. การตดัโอนต าแหน่งและอตัราเงินเดือนขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งสายงานบรหิารสถานศกึษาไปก าหนดเป็นต าแหน่งสายงานการสอน รวม  2  กรณี 

  5. การตดัโอนต าแหน่งและอตัราเงินเดือนขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งสายงานการสอนหรือสายงานบรหิารสถานศกึษาในสถานศกึษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

อนมุติัใหถ้่ายโอนไปสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่

มีอตัราก าลงัต ่ากว่าเกณฑท์ี่ ก.ค.ศ. 

  6. การตดัโอนต าแหน่งและอตัราเงินเดือนขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งศกึษานิเทศก ์จากส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาที่มีอตัราก าลงัศกึษานิเทศเกินกรอบ

อตัราก าลงัที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิม ในส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามี

อตัราก าลงัศึกษานิเทศกต์ ่ากว่ากรอบอตัราก าลงัที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 



  7. การตดัโอนต าแหน่งและอตัราเงินเดือนขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งรองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็นต าแหน่งชั่วคราวและ

มีเงื่อนไขไปก าหนดเป็นต าแหน่งรองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา ต าแหน่งชั่วคราว

และมีเงื่อนไขในส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาแห่งใหม่ ที่มีอตัราก าลงัต ่ากว่ากรอบอตัราก าลงัที่ 

ก.ค.ศ. ก าหนดใหด้ าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

ค ำจ ำกัดควำม    

  อตัราก าลงัขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา หมายถึง จ านวนต าแหน่งขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ทัง้ต าแหน่งว่างและต าแหน่งที่มีผูด้  ารงต าแหน่งในสถานศกึษา 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

  1. สพป.ตรวจสอบขอ้มลูอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของแต่ละ

โรงเรียน  /  หรือ สพฐ. แจง้จดัสรรอตัราใหส้พป.  

  2. สพป.แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณา 

  3. น าเสนอคณะกรรมการศกึษาธิการจงัหวดั พิจารณาเห็นชอบ 

  4. ผูม้ีอ  านาจออกค าสั่งตดัโอนต าแหน่งและอตัราเงินเดือน 

 ระเบียบ  หลักเกณฑ ์ แนวปฏิบัติ  ทีต่้องใช้/อ้ำงอิง 

  1.  พระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 และ 

ที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

  2. หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว19 ลงวนัที่   14  มิถนุายน  2555 เรื่อง 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกลี่ยอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
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คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

งำนบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ในส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

กำรประเมินค่ำงำนเพือ่ขอก ำหนดต ำแหน่ง 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
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