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คู่มือการปฏิบัติงาน งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ประกอบด้วย

งานท่ีเกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

1. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคนในสถานศึกษา 

2. งานปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 

3. งานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษาในสถานศึกษา  

4. งานบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา 
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1. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคนในสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือเป็นข้อมูลหลักในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

2.2 เพ่ือวางแผนอัตราก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและหน่วยงาน 

ทางการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ทั้งในด้านปริมาณและความสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ 

ขอบเขตของงาน 
 งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ 

ภารกิจและแผนอัตราก าลังคนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างประจ า ประสานการ 

ด าเนินการและประเมินสภาพความต้องการอัตราก าลังคนกับภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษา ก าหนด

จ านวนอัตราก าลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  จัดท าแผนอัตราก าลังของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เสนอแผนอัตราก าลังเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  ส่งเสริมให้สถานศึกษา

จัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา น าแผนที่จัดท าแล้วสู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผลการใช้อัตราก าลัง

อย่างคุ้มค่า เหมาะสมและเสนอเกลี่ยอัตราก าลัง การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนต่อคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1.  การจัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา 

  1.1 สถานศึกษาจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าแผน  

ประกอบด้วย 

       1)  การจัดท าข้อมูลนักเรียนและการจัดชั้นเรียน ( 10 มิ.ย.) 

       2)  ข้อมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณก่อนก าหนดและแนวโน้มการสูญเสีย

อัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รวมครูช่วยราชการและพนักงานราชการอัตราจ้าง

ชั่วคราว)  

       3)  ข้อมูลวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก ของข้าราชการครู 

       4)  จ านวนชัว่โมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

       5)  ความต้องการครูเพ่ิมของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เท่าจ านวน ครูที่

ขาดตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

       6)  ข้อมูลพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณและ เงิน

รายได้สถานศึกษา 

  1.2  สถานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลครูและบุคลากรทั้งด้านปริมาณและความสามารถตาม

เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  โดยศึกษาแนวโน้มการเพ่ิมหรือลดของจ านวนบุคลากรและประชากรวัยเรียนรวม  
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ทั้งวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาประกอบการพิจารณา 

  1.3  จัดท าแผนอัตราก าลังระยะ 1 ปี  3 ปี  และ/หรือ 5 ปี   โดยมีรายละเอียดแสดงความ

ต้องการทั้งในด้านปริมาณและความสามารถของบุคลากร และวิธีการด าเนินการ 

  1.4  เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 

  1.5  ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนอัตราก าลังคนในสถานศึกษา 

  1.6  ด าเนินการปฏิบัติตามแผนอัตราก าลังโดย 

       1) สถานศึกษาจัดหาอัตราก าลังคนตามอ านาจของสถานศึกษา เช่น ใช้งบประมาณของ

สถานศึกษาหรือประสานขอความร่วมมือกับองค์กรเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดจ้าง

บุคลากร 

       2) เสนอแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ พิจารณา

ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 2.  การจัดท าแผนอัตราก าลังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

      2.1  จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านอัตราก าลังของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ัง

ด้านปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์และความต้องการ  ดังนี้ 

  1) ข้อมลู 10 มิ.ย.  ด้านบุคลากรและจ านวนนักเรียนสถานศึกษา 

   2) ข้อมูลด้านวุฒิ วิชาเอก ตามมาตรฐานวิชาเอก 

  3) ข้อมูลการเกษียณอายุราชการและแนวโน้มการสูญเสียอัตราก าลัง 

  4) จ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

  5) ข้อมูลพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 

  6) ความต้องการครูเพ่ิมของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เท่าจ านวนครูที่ขาด) 

     2.2  จัดท าแผนอัตราก าลังระยะ 1 ปี  3 ปี หรือ 5 ปี  โดยมีรายละเอียดความต้องการทั้งด้าน

ปริมาณและความสามารถและวิธีการด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    2.3  เสนอแผนต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

    2.4 การวางแผนอัตราก าลังคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

    2.5 ด าเนินการตามแผนอัตราก าลังโดย 

  1) ด าเนินการในส่วนที่เป็นอ านาจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เช่น  การเกลี่ยอัตรา 

ก าลัง การจัดสรรอัตราก าลังครู การย้าย การบรรจุแต่งตั้ง การรับโอน และการพัฒนาบุคลากร การขอ

งบประมาณการจ้างครู 

  2) การเสนอความต้องการไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
สถานศึกษาจัดท าข้อมูลอัตราก าลังฯ/วิเคราะห์ข้อมูลครูและบุคลากรแผนพัฒนา 

                                       อัตราก าลังฯ โดยใช้ข้อมูล 10 มถิุนายน 

         คณะกรรมการสถานศึกษา 

         ขั้นพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ 

         แผนพัฒนาอัตราก าลังฯ 

สถานศึกษารายงานข้อมูลอัตราก าลังต่อ สพท. 

 

      สพท. ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 

 

     สพท. ตรวจสอบความถูกต้องช้อมูลฯ 

         เสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบ 

 สพท. ด าเนินการรายงานแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ สพฐ. 

 

   สพฐ. จัดท าแผนอตัราก าลังคนข้าราชการคร ู

           และบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ 
  แบบกรอกข้อมูลความต้องการครู  (ข้อมูล 10 มิ.ย.)  ประกอบด้วย 

  1.  แบบความต้องการครู 

  2.  แบบสาระครู 

  ซึ่งแบบ 1.  และแบบ 2.  จ าแนกประเภทโรงเรียนออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. ประถมศึกษา   รหัสที่ใช้ คือ  ป. 

2. ขยายโอกาส    รหัสที่ใช้ คือ  ข. 

3. มัธยมศึกษา     รหัสที่ใช้ คือ  ม. 
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ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดท าข้อมูลในแบบความต้องการครูให้ถูกต้อง แล้วจัด 

เรียงข้อมูลตามล าดับจากน้อยไปหามาก เมื่อเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว  จึงด าเนินการจัดท าข้อมูลในแบบสาระ

ครูต่อไป  (ขอให้คัดลอกล าดับโรงเรียน, ชื่อโรงเรียน, ข้อมูลครูฯ จ.18 (กระจายครูตามกลุ่มสาระแล้วจะต้อง 

เท่ากับข้อมูลในไฟล์ความต้องการครู) , ข้อมูลครูฯ ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. , ความขาด/เกิน ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.   

ข้อควรระวังคือ  จ านวนความต้องการครูตามกลุ่มสาระจะต้องเท่ากับความขาดครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

 1.  เอกสารความต้องการอัตราก าลังครูของสถานศึกษา 

 2.  เกณฑ์การค านวณอัตราก าลังข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยม ศึกษา 

  2.1  แบบ 1   โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีนักเรียน 120 คน ลงมา และจัดการเรียน การสอน  

อ.1-ป.6 หรือ ป.1-ป.6 

       - นักเรียน   1 – 20  คน  มีผู้บริหารได้  1  คน มีครูผู้สอนได้  1 คน 

       - นักเรียน  21 – 40 คน  มีผู้บริหารได้  1  คน มีครูผู้สอนได้  2 คน 

       - นักเรียน  41 – 60 คน  มีผู้บริหารได้  1  คน มีครูผู้สอนได้  3 คน 

       - นักเรียน  61 – 80 คน  มีผู้บริหารได้  1  คน มีครูผู้สอนได้  4 คน 

       - นักเรียน  81 – 100 คน  มีผู้บริหารได้  1  คน มีครูผู้สอนได้  5 คน 

       - นักเรียน  101 – 120 คน  มีผู้บริหารได้  1  คน มีครูผู้สอนได้  6 คน 

  2.2  แบบ 2  โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีนักเรียน 121 คนขึ้นไป  และจัดการเรียนการสอน  

อ.1-ป.6  หรือ ป.1-ป.6 

   อัตราส่วน (อนุบาล)     ครู : นักเรียน     =     1 : 25 

   จ านวนนักเรียน  : ห้อง                      =     30 : 1 

   อัตราส่วน (ประถม)     ครู : นักเรียน     =     1 : 25 

   จ านวนนักเรียน  : ห้อง                      =     40 : 1 

จ านวนครูปฏิบัติการสอน (ป) รวม =  จ านวนครู (ป) อนุบาล + จ านวนครู(ป) ประถม   

ครูสอน รวม =  (ห้องอนุบาล x นร.: ห้อง) + (นร.อนุบาล) + (ห้องประถม x นร.: ห้อง) + นร.ประถม) 

       ครู : นักเรียน    ครู : นักเรียน 

 

หรือ   ครูสอน รวม =  (ห้องอนุบาล x 30) + (นร.อนุบาล)  +  (ห้องประถม x 40) + นร.ประถม) 
      50                                  50 
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จ านวนบุคลากรสายบริหาร 

     -นักเรียน   121 – 359  คน      มีผู้บริหารได้   1 ต าแหน่ง 

     -นักเรียน   360 – 719  คน      มีผู้บริหารได้   1 ต าแหน่ง       มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 1 ต าแหน่ง 

     -นักเรียน  720 – 1,079  คน    มีผู้บริหารได้   1 ต าแหน่ง       มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 2 ต าแหน่ง 

     -นักเรียน  1,080 – 1,679  คน  มีผู้บริหารได้   1 ต าแหน่ง       มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 3 ต าแหน่ง 

     -นักเรียน  1,680  คนข้ึนไป      มีผู้บริหารได้   1 ต าแหน่ง       มี (รองฯ) ผู้ช่วยผู้บริหารได้ 4 ต าแหน่ง 

เงื่อนไข   - การคิดจ านวนห้องเรียน (โดยใช้จ านวนนักเรียน : ห้อง  หารจ านวนนักเรียน)  แต่ละชั้น 

              หากมีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป  ให้เพ่ิมอีก  1 ห้อง 

            - การคิดจ านวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ (0.5 ขึ้นไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง) 

        2.3  แบบ 3  โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 120 คนลงมา และการจัดการเรียนการสอน  

อ.1 – ม.3  หรือ  ป.1 – ม.3  ดังนี้ 

        - นักเรียน   1 – 20  คน         มีผู้บริหารได้  1  คน มีครูผู้สอนได้  1 คน 

        - นักเรียน  21 – 40 คน         มีผู้บริหารได้  1  คน มีครูผู้สอนได้  2 คน 

        - นักเรียน  41 – 60 คน         มีผู้บริหารได้  1  คน มีครูผู้สอนได้  3 คน 

        - นักเรียน  61 – 80 คน         มีผู้บริหารได้  1  คน มีครูผู้สอนได้  4 คน 

        - นักเรียน  81 – 100 คน            มีผู้บริหารได้  1  คน มีครูผู้สอนได้  5 คน 

        - นักเรียน  101 – 120 คน          มีผู้บริหารได้  1   คน มีครูผู้สอนได้  6 คน 

       2.4  แบบ 4  โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไป  และการจัดการเรียนการสอน       

อ.1 – ม.3  หรือ  ป.1 – ม.3  ดังนี้ 

  อัตราส่วน (อนุบาล)    ครู : นักเรียน  =   1 :  25 

          จ านวนนักเรียน : ห้อง =   30 :  1 

  อัตราส่วน (ประถม)    ครู : นักเรียน  =   1 :  25 

         จ านวนนักเรียน : ห้อง =   40 :  1 

  อัตราส่วน (มัธยม)     ครู : นักเรียน  =   1 :  20 

         จ านวนนักเรียน : ห้อง =   40 :  1 

จ านวนครูปฏิบัติการสอนรวม=จ านวนครูสอนอนุบาล + จ านวนครูสอนประถม + จ านวนครูสอนมัธยม 

ครูสอนรวม= (ห้องอนุบาลx30 + (นร.อนุบาล) + (ห้องประถม x 40 + นร.ประถม) + (ห้องมัธยมx2) 

       50   50 

เงื่อนไข   - การคิดจ านวนห้องเรียน (โดยใช้จ านวนนักเรียน : ห้อง  หารจ านวนนักเรียน)  แต่ละชั้น 

              หากมีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป  ให้เพ่ิมอีก  1 ห้อง 

- การคิดจ านวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ (0.5 ขึ้นไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง) 
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2.5  แบบ 5   โรงเรียนมัธยมศึกษา 

อัตราส่วน (มัธยม)     ครู : นักเรียน            =   1 :  20 

         จ านวนนักเรียน : ห้อง =   40 :  1 

 จ านวนครูปฏิบัติการสอน  =  จ านวนห้องเรียน x (จ านวนนักเรียน : ห้อง)  

จ านวนครู : นักเรียน 

        ครูสอนรวม  =  จ านวนห้องเรียน x 2 

จ านวนบุคลากรสายบริหาร 

     -นักเรียน   121 – 359  คน      มีผู้บริหารได้   1 ต าแหน่ง 

     -นักเรียน   360 – 719  คน      มีผู้บริหารได้   1 ต าแหน่ง       มีผู้ชว่ยได้ 1 ต าแหน่ง 

     -นักเรียน  720 – 1,079  คน    มีผู้บริหารได้   1 ต าแหน่ง       มีผู้ชว่ยได้ 2 ต าแหน่ง 

     -นักเรียน  1,080 – 1,679  คน  มีผู้บริหารได้   1 ต าแหน่ง       มีผู้ชว่ยได้3 ต าแหน่ง 

     -นักเรียน  1,680  คนข้ึนไป      มีผู้บริหารได้   1 ต าแหน่ง       มีผู้ชว่ยได้ 4 ต าแหน่ง 

เงื่อนไข   - การคิดจ านวนห้องเรียน (โดยใช้จ านวนนักเรียน : ห้อง  หารจ านวนนักเรียน)  แต่ละชั้น 

              หากมีเศษตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป  ให้เพ่ิมอีก  1 ห้อง 

- การคิดจ านวนครูให้ปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์ (0.5 ขึ้นไปปัดเป็น 1 , ไม่ถึง 0.5 ปัดทิ้ง) 

 3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 4.  หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ 1305/466  ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545  เรื่อง เกณฑ์อัตราก าลัง

ข้าราชการครูในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

 5.  หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ 1305/467  ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 เรื่อง  เกณฑ์อัตราก าลัง

ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 

 6.  หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ 1305/822  ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2545 เรื่อง  เกณฑ์ อัตราก าลัง

ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 

 7.  หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ 1305/824  ลงวันที่  30 สิงหาคม 2545  เรื่อง  เกณฑ์อัตราก าลัง

ข้าราชการครูในสถานศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา 

 

 

 



 

 

 

 

        สรุปมาตรฐานกระบวนงาน  งานวิเคราะห์วางแผนอัตราก าลังคน 

ชื่องาน   งานวิเคราะห์วางแผนอัตราก าลังคน ส่วนราชการ   กลุ่มบริหารงานบคุคล  สพท. สพฐ. รหัสเอกสาร 

ตัวชี้วดัที่ส าคญัของกระบวนการ :การวิเคราะห์อัตราก าลังข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ลูกจา้งประจ า เปน็การวิเคราะห์สภาพงาน ปริมาณงาน หน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อไปสู่การจัดท าแผนอัตราก าลัง 

วัตถุประสงค์ :     1.  เพื่อเป็นข้อมูลหลักในการปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
2. เพื่อวางแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งในด้านปริมาณและความสามารถในการปฏิบัติงานตาภารกิจของสถานศึกษา 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการท างาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

1          สถานศึกษาจัดท าข้อมูลอัตราก าลัง/ 
                       แผนพัฒนา 
 

แจ้งสถานศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลัง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

พ.ค.-มิ.ย.  สถานศึกษา  

2            สถานศึกษารายงานขอ้มูลอัตราก าลัง 

              สพท.ด าเนินการจัดท าแผน 

สถานศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลัง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา 

10 มิ.ย. -รูปแบบเป็นไปตามที ่
 สพฐ.ก าหนด 
-ถูกต้องตามเกณฑ์  
 ก.ค.ศ. ก าหนด 

สถานศึกษา  

3    
        สพท.ตรวจสอบความถูกต้องขอ้มลูฯ 

สถานศึกษารายงานข้อมูลอัตราก าลัง 
สพท. 

ภายใน 15 มิ.ย.  สถานศึกษา  

4  

 สพท.ด าเนินการรายงานแผนอัตราก าลงัข้าราชการครู 

สพท. ด าเนินการจัดท าแผน
อัตราก าลังระดับเขต 

ภายใน 30 มิ.ย. -ตรวจสอบความถูกต้อง 

 ของอัตราก าลัง 

กลุ่มฯ บุคคล  

5  
                 สพฐ. จัดท าแผนอัตราก าลังคน 
                         ขา้ราชการครู 

สพท.ด าเนินการรายงานแผน
อัตราก าลังข้าราชการครแูละบคุลากร 
ทางการศึกษาต่อ สพฐ. 

ภายใน 15 ก.ค.  กลุ่มฯ บุคคล  

คณะกรรมการฯ 

สถานศกึษาขัน้ 

พืน้ฐานให้

ความ 

เห็นชอบ

แผนพฒันา 

อตัราก าลงั 

น าเสนอ 

กศจ. 



 

 

2. งานปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือด าเนินการปรับปรุงต าแหน่งว่างให้สามารถใช้สรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง 

ขอบเขตของงาน 

  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งจากต าแหน่งหนึ่งให้เป็นอีกต าแหน่งหนึ่ง  เพ่ือใช้ในการ 

บริหารอัตราก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานทางการศึกษา 

              การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  เป็นการปรับปรุงต าแหน่งข้าราชการครูในสถานศึกษา จาก

ต าแหน่งครูผู้ช่วยที่ว่าง เป็นต าแหน่งครู เพื่อใช้ในการสรรหาหรือรับย้าย หรือ จากต าแหน่งครูที่ว่างเป็น

ต าแหน่งครูผู้ช่วยเพื่อใช้ในการบรรจุ , จากต าแหน่งครูที่ว่างในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ เป็น

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาเดิม(โดยต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด) , จาก

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ว่างในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดให้มีรอง

ผู้อ านวยการสถานศึกษาได้ เป็นต าแหน่งครู  ทั้งนี้  เมื่อปรับปรุงเป็นต าแหน่งครูแล้ว จ านวนครูในสถานศึกษา

นั้นต้องไม่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  5.1 งานอัตราก าลังฯ  ด าเนินการตรวจสอบต าแหน่งว่างที่จะด าเนินการปรับปรุงการก าหนด           

                           ต าแหน่งและจัดท าข้อมูลรายละเอียดของต าแหน่งว่าง 

  5.2 เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 

  5.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลงนามค าสั่งปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 

  5.4  แจ้งงานบ าเหน็จความชอบฯ และงานสรรหาฯ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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Flow Chartการปฏิบัติงาน 

                                       งานอัตราก าลังตรวจสอบต าแหน่งว่างในสถานศึกษา 

                                           และจัดท าข้อมูลรายละเอียดของต าแหน่งทีว่าง 

 

 

         เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา 

     ให้ความเห็นชอบ / อนุมัติ 

 

    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดออกค าสั่งปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 

 

    แจ้งงานบ าเหน็จความชอบฯ และงานสรรฯ 

     ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
แบบฟอร์มที่ใช้ 

  1  บัญชีรายละเอียดข้อมูลต าแหน่งว่างที่จะเสนอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 

  2.  รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

  3.  แบบค าสั่งการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 

  4.บัญชีแนบท้ายค าสั่ง 

เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

  1.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่ 

                          แก้ไขเพ่ิมเติม 

  2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2548  เรื่อง  การ 

       ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 7  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551  เรื่อง การ 

  ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 

 

       สรุปมาตรฐานกระบวนงาน    งานปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 

ชื่องาน    งานปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง ส่วนราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพท. สพฐ. รหัสเอกสาร 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนการ : การปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้สามารถใช้ต าแหนง่ว่างสรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหนง่ 

วัตถุประสงค์  :เพ่ือด าเนินการปรับปรุงต าแหน่งว่างให้สามารถใช้ด าเนินการสรรบุคคลเข้าต าแหน่ง 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการท างาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1  

                  สพท.ตรวจสอบอัตราก าลัง เสนอ 
                                     กศจ.  

ตรวจสอบต าแหน่งว่างที ่
จะด าเนินการปรับปรุง 
การก าหนดต าแหน่ง 
 

  สพท.  

2  

                ศธจ. ออกค าสั่งปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 

 

เสนอคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด 
พิจารณาเห็นชอบ/อนุมัต ิ

  ศธจ.  

3  

                      แจ้งงานบ าเหน็จฯ /งานสรรหาฯ 
                       ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

ออกค าสั่งปรับปรุงการ 
ก าหนดต าแหน่ง 
 

  ศธจ.  

4  แจ้งงานบ าเหน็จฯ และ 
งานสรรหารฯ ด าเนินการ 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

  สพท.  



 

 

 3.  งานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือด าเนินการจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัด 

ขอบเขตของงาน 
  การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูที่ได้รับจัดสรรคืน  จากกรณีดังนี้ 

1. ต าแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  หมายถึง  ต าแหน่งที่มี 

คนครองที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  และต าแหน่งว่างจากเหตุอ่ืนของผู้ครองต าแหน่งที่จะ

เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในปีนั้นๆ 

2. ต าแหน่งว่างที่ได้รับจัดสรรเพิ่มในกรณีอ่ืนๆหมายถึง  ต าแหน่งว่างที่ได้รับจัดสรร

เพ่ิมเติม   

จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทุกกรณี  เช่น  ต าแหน่งครู  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา ต าแหน่งพนักงานราชการ และต าแหน่งอื่น เป็นต้น 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. สพฐ. แจ้งการจัดสรรอัตราให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดอัตราที่ได้รับจัดสรร  

3. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราที่ได้รับจัดสรร โดยให้เป็นไปตาม  

เงื่อนไขท่ี สพฐ. ก าหนด 

4. เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ 

5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดออกค าสั่งก าหนดต าแหน่ง กรณีท่ีได้รับจัดสรรน้อยกว่า

หรือ 

เท่ากับต าแหน่งที่เกษียณอายุราชการ และแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ กรณีท่ีได้รับจัดสรรอัตราน้อยกว่าหรือ

เท่ากับอัตราเกษียณ ให้รายงานอัตราเกษียณพร้อมแบบปริมาณงานสถานศึกษาไปยัง สพฐ. 

6. กรณีท่ีได้รับจัดสรรมากกว่าอัตราที่เกษียณ ให้รายงานข้อมูลรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการ 

พิจารณาจัดสรรจากส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ พร้อมแบบปริมาณงาน ไปยัง สพฐ.  เพ่ือ สพฐ. เสนอขออนุมัติการ

ตัดโอนต าแหน่งจาก ก.ค.ศ. 

7. เมื่อ ก.ค.ศ. แจ้งอนุมัติการตัดโอนต าแหน่งแล้ว  สพฐ.แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ 

8. เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ 

9. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดออกสั่งก าหนดต าแหน่ง แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ 

10. ด าเนินการแจ้งงานบ าเหน็จความชอบฯ และงานสรรหาฯ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 



14 
 

 

 

Flow Chart  การปฏิบัติงาน 

 

กรณีได้รับการจัดสรรต าแหน่งเท่ากับหรือน้อยกว่าต าแหน่งที่เกษียณ 

 

  
  สพฐ. แจ้งการจัดสรรให้ สพท. 

 

 

 

สพท. ตรวจสอบอตัราก าลงัที่ได้รับจดัสรร 

 

 

 

สพท. แต่งตั้งกรรมการพิจารณากลั่นกรองจัดสรรอตัราก าลัง 

ให้สถานศึกษาในสังกัด 

 

 

 

 

 

เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 

 

 

 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดออกค าสั่งก าหนดต าแหน่ง 

และแจ้ง สพท. 

 

 

 

 

แจ้งงานบ าเหน็จความชอบฯ และงานสรรหาฯ 

                                ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง     
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กรณีได้รับการจัดสรรต าแหน่งมากกว่าต าแหน่งที่เกษียณ 

 

 
สพฐ. แจ้งการจัดสรรอัตราให้ สพท.ปลายทาง / ต้นทาง 

 

 

 

               สพท. ต้นทางตรวจสอบอัตราก าลัง                                 สพท. ปลายทางตรวจสอบอัตราก าลัง 

                              ที่ต้องตันโอน               ที่ได้รับจัดสรร 

 

 

 

                 เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

  ให้ความเห็นชอบ / อนุมัต ิ

 

 

 

               สพท. ต้นทางแจ้งการตัดโอนต าแหน่ง 

                              ให้ สพท.ปลายทาง 

                                                                                        สพท. ปลายทางแต่งตั้งกรรมการพิจารณา 

                     กลั่นกรองการจัดสรรอัตราฯ    

 

 

 

              เสนอคณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัด  

           ให้ความเห็นชอบ / อนุมัติ       

 

 

              ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดออกค าสั่ง 

                        ก าหนดต าแหน่งและแจ้ง สพท.ปลายทาง 

                                                                                                                                                                        

 

                                                                                 สพท. ปลายทางแจ้งงานบ าเหน็จฯ และงานสรรหาฯ                    

                                                                          ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
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แบบฟอร์มที่ใช้ 

1. บัญชีรายละเอียดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายรุาชการ 

2. บัญชีรายละเอียดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับจัดสรร   เสนอ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา  และอออกค าสั่งก าหนดต าแหน่ง 

 

เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ 

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/361  ลงวันที่  1 พฤษภาคม 2545  เรื่อง  การขอ 

ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพิเศษต่างๆ เพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/466  ลงวันที่  11 มิถุนายน 2545  เรื่อง  เกณฑ์ 

อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/467  ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545  เรื่อง  เกณฑ์   

อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา 

5. หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/822  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2545  เรื่อง เกณฑ์ 

อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา 

6. หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/824 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2545  เรื่อง เกณฑ์ 

อัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา 

7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8  ลงวันที่ 18 กรกฏาคม 2548  เรื่อง  หลัก  

เกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ 4748  ลงวันที่  31 ตุลาคม 2548  เรื่อง 

การค านวณอัตราก าลังข้าราชการครูสายงานการสอน 

9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว2  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550  เรื่อง  หลัก 

เกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

10. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551  เรื่อง  หลัก 

เกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

11. หนังสือแจ้งอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงาน ก.ค.ศ.  

แต่ละครั้ง 

12. หนังสือคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ในแต่ละปี



 

 

 

       สรุปมาตรฐานงานงานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีได้รับจัดสรรต าแหน่งเท่ากับหรือน้อยกว่าอัตราที่เกษียณ 

ชื่องาน งานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพท. สพฐ. รหัสเอกสาร 

ตัวช้ีวัดส าคัญของกระบวนการ :งานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่ได้รับจัดสรรคืน หรือได้รับจัดสรรเพ่ิม 

วัตถุประสงค์  :เพ่ือด าเนินการจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้หน่วยงานในสังกัด 

ล าดับที่ ผังขั้นการท างาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 
 

 
                 สพฐ. แจ้งการจัดสรรอัตราให้ สพท.  

 
   
                    สพท.ตรวจสอบอัตราทีไ่ด้รับจัดสรร 

สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราให้ สพท.   สพท.  

2 
 

  

           สพท.แต่งตั้งกรรมการพิจารณากลั่นกรองอัตราก าลัง 

สพท. ตรวจสอบอัตราก าลังที ่
ได้รับจัดสรร 

  สพท.  

3 
 

 

       กศจ. พจิารณาให้ความเห็นชอบ / อนุมัติ 

สพท.แต่งตั้งกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองจัดสรรอตัราก าลังให้
สถานศึกษา เพื่อเสนอ กศจ. 

  สพท.  

4  

 ศธจ.ออกค าสั่งก าหนดต าแหน่ง 

กศจ.ให้ความเห็นชอบ / อนุมตั ิ   ศธจ.  

5                               และแจ้ง สพท.  

  
ศธจ.ออกค าสั่งก าหนดต าแหน่ง 
และแจ้ง สพท. 
 

  ศธจ.  

6                    แจ้งงานบ าเหน็จฯ / งานสรรหาฯ แจ้งงานบ าเหน็จฯ /งานสรรหาฯ 
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

  สพท.  



 

  

 

 

 

       สรุปมาตรฐานงาน     งานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีได้รับจัดสรรต าแหน่งมากกว่าอัตราที่เกษียณ 

ชื่องาน งานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพท. สพฐ. รหัสเอกสาร 

ตัวช้ีวัดส าคัญของกระบวนการ :งานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่ได้รับจัดสรรคืน หรือได้รับจัดสรรเพ่ิม 

วัตถุประสงค์  :เพ่ือด าเนินการจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้หน่วยงานในสังกัด 

ล าดับที่ ผังขั้นการท างาน รายละเอียดงาน เวลา
ด าเนินการ 

มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
 

                   สพฐ. แจ้งการจัดสรรอัตราให้ สพท. 

   

สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราให้ สพท.
ปลายทาง/ และแจ้งการ 
ตัดโอนจาก สพท.ต้นทาง 

  สพท.  

2 
 

      สพท.ตน้ทางตรวสอบอัตรา                สพท.ปลายทางตรวจสอบอัตรา 
           ที่ต้องตัดโอน                                    ที่ได้รับจัดสรร 
 
 

   เสนอ กศจ.ให้ความเห็นชอบ/ 

สพท. ปลายทางตรวจสออัตรา 
ก าลังท่ีไดร้ับจัดสรร / สพท.ต้นทาง
ตรวจสอบอตัราที่จะตัดโอน 

  สพท.  

3 
 

               อนุมัต ิ
 

    สพท.ต้นทางแจ้งการ 
    ตัดโอนไปให้ สพท.                      สพท.ปลายทางแต่งตั้ง กก. 
       ปลายทาง                                  กลัน่กรองการจัดสรร 

สพท.ปลายทางแต่งตั้งกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองจัดสรร
อัตราก าลังใหส้ถานศึกษาท่ีขาด
อัตราก าลัง เพื่อเสนอ กศจ. 
ให้ความเห็นชอบ 

  สพท.  

4  
                                       เสนอ กศจ.ให้ความเห็นชอบ/อนุมัต ิ

กศจ. สพท.ปลายทาง ให้ความ
เห็นชอบ / อนุมัต ิ

  ศธจ.  

5                                            ศธจ.ออกค าสั่งก าหนดต าแหน่ง 
                                                   และแจ้ง สพท.         

ศธจ.ออกค าสั่งก าหนดต าแหน่ง 
และแจ้ง สพท. 

  ศธจ.  

6                                         แจ้งงานบ าเหน็จฯ / งานสรรหาฯ 
                                            ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

แจ้งงานบ าเหน็จฯ /งานสรรหาฯ 
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

  สพท.  
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4.  งานบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขต  

    พื้นที่การศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอบเขตของงาน 

 การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาท่ีได้รับจัดสรรคืน  กรณีเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

      ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้แก่   

1. ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมารตรา 38 ค.(2)   

4. ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของต าแหน่งที่เกษียณอายุราชการ 

2. จัดท าบัญชีรายละเอียดตามแบบฟอร์ม และรายงานข้อมูลให้ สพฐ. 

3. ด าเนินการตามแนวปฏิบัติของ สพฐ. ที่แจ้งในแต่ละปีตามหนังสือ สพฐ. และรอผลการ 

พิจารณาจัดสรรอัตรา ดังนี้ 

1) ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, รองผู้อ านวยการส านักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษา (โครงสร้าง)หาต าแหน่งยุบเลิกทดแทนต าแหน่งเกษียณอายุราชการ 

2) ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ชั่วคราวและมีเงื่อนไข) โดยให้ 

สงวนต าแหน่งไว้ พร้อมกับรายงานต าแหน่งเกษียณให้ สพฐ. 

3) ต าแหน่งว่างของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(1) และ (2)  กรณีเกิน  

ร้อยละ 70 ของกรอบให้รายงาน สพฐ. และสงวนต าแหน่งไว้เพื่อเกลี่ยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ขาด

อัตราก าลังมากกว่าร้อยละ 70 ต่อไป 

4) ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)ที่เกษียณอายุราชการ  ไม่ 
สามารถน าอัตราไปใช้ในการสรรหาได้  จนกว่าได้รับแจ้งผลการจัดสรรคืนอัตราจาก สพฐ. 

5) เมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรคืนอัตราเกษียณต าแหน่งบุคลการทางการศึกษาอ่ืน ตาม 

มาตรา 38 ค.(2)  ด าเนินการตรวจสอบต าแหน่ง  และเสนอขออนุมัติ กศจ. พิจารณาอนุมัติการก าหนด

ต าแหน่ง เพื่อด าเนินการสรรหาต่อไป 

6) กรณีต าแหน่งบุคลการทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ที่ได้รับจัดสรรคืนให้ 

ก าหนดเป็นต าแหน่งใหม่ในกรองที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  น าเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติ และด าเนินการออกค าสั่ง  
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ตัดโอนต าแหน่ง   

7)  รายงาน สพฐ. และแจ้งงานบ าเหน็จฯ / งานสรรหาฯ  ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

Flow Chart  การปฏิบัติงาน 

 

 
                                        สพท. ตรวจสอบต าแหน่งเกษียณ จัดท าบัญชีต าแหน่งเกษยีณ 

                                                                      และรายงาน สพฐ. 

 

 

 

               สพฐ. แจ้งการจัดสรรอัตราที่ไดร้ับคืนอัตราเกษียณให้ สพท. 

 

 

 

 

       กรณีถูกตัดโอนอัตราเกษียณ  ด าเนินการเสนอขออนุมัติ กศจ. พิจารณา 

     อนุมัติการตัดโอนต าแหน่งและอตัราเงินเดือนไปก าหนดที่ สพท.ปลายทาง 

 

 

 

 

 

    กรณีได้รับการจัดสรรคืนอัตราเกษียณ  น าเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติการตัดโอน 

       และ ศธจ. ออกค าสั่งตัดโอนต าแหน่งที่ได้รับจดัสรรมาก าหนดใหม่ 

                                                                            และแจ้ง สพท. 

 

 

 

 

     แจ้งงานบ าเหน็จความชอบฯ และงานสรรหาฯ 

               ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 



21 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ 
1. แบบบัญชีต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในส านักงาน) ที่ว่างจาก 

เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

2. แบบรายงานต าแหน่งตามมาตรการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการ 

3. แบบข้อมูลเฉพาะส่วนราชการ 

4.  

 

เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ 

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8  ลงวันที่ 18 กรกฏาคม 2548  เรื่อง  หลัก  

เกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว2  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550  เรื่อง  หลัก 

เกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551  เรื่อง  หลัก 

เกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. หนังสือแจ้งอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงาน ก.ค.ศ.  

แต่ละครั้ง 

6. หนังสือคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ในแต่ละปี 
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สรุปมาตรฐานงาน        งานบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ชื่องานงานบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบคุคลสพท. สพฐ. รหัสเอกสาร 

ตัวช้ีวัดส าคัญของกระบวนการ :การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการที่ได้รับจัดสรรคืน กรณีเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  

วัตถุประสงค์  :เพ่ือด าเนินการจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ล าดับที่ ผังขั้นตอนการท างาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 
 

 
                                สพท. ตรวจสอบต าแหน่งเกษยีณ 
                                       และรายงาน สพฐ. 

สพท. ตรวจสอบต าแหน่งเกษียณ 
และรายงาน สพฐ. 
 

  สพท.  

2 
 

 
                           สพท. จัดท าบัญชีต าแหน่งเกษียณฯ ส่ง สพฐ. 

สพท.จัดท าบัญชีรายละเอียด
ต าแหน่งเกษียณส่ง สพฐ. 
 

  สพท.  

3 
 

 

                       สพฐ. แจ้งการจัดสรรอัตราคืนอัตรา 

สพฐ. แจ้งการจัดสรรคืนอัตรา 
เกษียณ 
 

  สพฐ./สพท.  

4 
 

 
 
                     สพท.ที่ถูกตัดโอนต าแหน่งขออนุมัติ กศจ. พิจารณา 
                     ศธจ. ออกค าสั่งตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
                      ไปก าหนดที่ สพท.ปลายทาง 

สพท.ที่ถูกตัดโอนต าแหน่งเสนอ 
กศจ. พิจารณาอนุมัติตดัโอน 
ต าแหน่งและอตัราเงินเดือนไป 
ก าหนดที่ สพท.ปลายทาง 

  สพท.  

5 
 

 
 
                   สพท.ที่ได้รับจัดสรรคืนอัตรา เสนอ กศจ.พิจารณาอนุมัติ 
                       ศธจ. ออกค าสั่งตัดโอนต าแหน่ง และแจ้ง สพท. 

สพท. ท่ีได้รับจัดสรรต าแหน่ง น า 
เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมตัิ และ 
ศธจ.ออกค าสั่งตัดโอนต าแหน่ง 
และแจ้ง สพท. 

  สพท.  

6 
 

 
                         แจ้งงานบ าเหน็จฯ / งานสรรหาฯ  ด าเนินการ  
 

แจ้งงานน าเหน็จฯ/งานสรรหาฯ 
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

  สพท.  
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สรุปมาตรฐานงาน        งานบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ชื่องานงานบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบคุคลสพท. สพฐ. รหัสเอกสาร 

ตัวช้ีวัดส าคัญของกระบวนการ :การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการที่ได้รับจัดสรรคืน กรณีเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  

วัตถุประสงค์  :เพ่ือด าเนินการจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ล าดับที่ ผังขั้นตอนการท างาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 
 

 
                                สพท. ตรวจสอบต าแหน่งเกษยีณ 
                                       และรายงาน สพฐ. 

สพท. ตรวจสอบต าแหน่งเกษียณ 
และรายงาน สพฐ. 
 

  สพท.  

2 
 

 
                           สพท. จัดท าบัญชีต าแหน่งเกษียณฯ ส่ง สพฐ. 

สพท.จัดท าบัญชีรายละเอียด
ต าแหน่งเกษียณส่ง สพฐ. 
 

  สพท.  

3 
 

 

                       สพฐ. แจ้งการจัดสรรอัตราคืนอัตรา 

สพฐ. แจ้งการจัดสรรคืนอัตรา 
เกษียณ 
 

  สพฐ./สพท.  

4 
 

 
 
                     สพท.ที่ถูกตัดโอนต าแหน่งขออนุมัติ กศจ. พิจารณา 
                     ศธจ. ออกค าสั่งตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
                      ไปก าหนดที่ สพท.ปลายทาง 

สพท.ที่ถูกตัดโอนต าแหน่งเสนอ 
กศจ. พิจารณาอนุมัติตดัโอน 
ต าแหน่งและอตัราเงินเดือนไป 
ก าหนดที่ สพท.ปลายทาง 

  สพท.  

5 
 

 
 
                   สพท.ที่ได้รับจัดสรรคืนอัตรา เสนอ กศจ.พิจารณาอนุมัติ 
                       ศธจ. ออกค าสั่งตัดโอนต าแหน่ง และแจ้ง สพท. 

สพท. ท่ีได้รับจัดสรรต าแหน่ง น า 
เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมตัิ และ 
ศธจ.ออกค าสั่งตัดโอนต าแหน่ง 
และแจ้ง สพท. 

  สพท.  

6 
 

 
                         แจ้งงานบ าเหน็จฯ / งานสรรหาฯ  ด าเนินการ  
 

แจ้งงานน าเหน็จฯ/งานสรรหาฯ 
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

  สพท.  
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 


